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2. Περίλθψθ 

Σα προγράμματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με τθν χριςθ των 

Σεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ - ΣΠΕ (Information and Communication 

Technologies - ICTs) και του Διαδικτφου αποτελοφν ζναν χϊρο μεγάλθσ ςυηιτθςθσ και 

διερεφνθςθσ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτθν προςπάκεια να προωκιςει τθν γενικι πολιτικι τθσ 

ςε κζματα που αφοροφν τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ δίνει κατευκφνςεισ 

και ςτόχουσ. Σα ςφγχρονα περιβάλλοντα μάκθςθσ κα πρζπει να υποςτθρίηουν τθν ενεργό 

ςυμμετοχι των χρθςτϊν, τθν εμπλοκι αυτϊν ςε αυκεντικζσ δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ που 

προάγουν τθν ςυνεργαςία και τθν παροχι κατάλλθλων εργαλείων διαλόγου που να 

διευκολφνουν τθν διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Χρθςιμοποιϊντασ ςαν οδθγό τισ κατευκφνςεισ 

που δίνει θ Ευρωπαϊκι ζνωςθ για τα προγράμματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ και τισ αρχζσ του κοινωνικοφ κονςτρουκτιβιςμοφ κελιςαμε να διερευνιςουμε 

κατά πόςο θ χριςθ ενόσ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Μάκθςθσ (Learning Management System 

– LMS) ςε ςυνδυαςμό με τθ χριςθ μιασ υπθρεςίασ τθλεδιάςκεψθσ για τθν υλοποίθςθ εξ 

αποςτάςεωσ μακθμάτων ςχεδιαςμζνα βάςθ τθσ μάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςτο ζργο (Project – 

based learning) επθρεάηει τα μακθςιακά αποτελζςματα ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ με τον 

παραδοςιακό τρόπο. Κακϊσ επίςθσ πωσ αποτιμοφν οι εκπαιδευόμενοι το περιβάλλον 

μάκθςθσ του εξ αποςτάςεωσ μακιματοσ. 

Ζτςι οργανϊκθκε μια ζρευνα με δείγμα 35 εκπαιδευόμενουσ κζντρου ελευκζρων ςπουδϊν 

που προςφζρει τεχνολογικι εκπαίδευςθ ςε ενθλίκουσ. Αυτοί οι 35 μακθτζσ χωρίςτθκαν ςε 

2 ομάδεσ, τθν ομάδα ελζγχου με 5 μακθτζσ και τθν πειραματικι ομάδα με 30 μακθτζσ. H 

όλθ ζρευνα ςτθρίχκθκε ςτισ αρχζσ του κοινωνικοφ κονςτρουκτιβιςμοφ και τθσ μάκθςθσ 

βαςιςμζνθσ ςτο ζργο (Project – based learning) υλοποιικθκε ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ 

εκπαίδευςθσ Moodle και τθν πλατφόρμα ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ WebEx (Cisco). Για τισ 

ανάγκεσ του πειράματοσ χρθςιμοποιικθκε και αξιοποιθκικαν οι δυνατότθτεσ τθσ 

αςφγχρονθσ και τθσ ςφγχρονθσ πλατφόρμασ εκπαίδευςθσ. τθν ςυνζχεια για τθν αποτίμθςθ 

του δικτυακοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ χρθςιμοποιικθκε το COLLES - Constructivist On-Line 

Learning Environment Survey (Ζρευνα ςφγχρονου εποικοδομθτικοφ μακθςιακοφ 

περιβάλλοντοσ) και ςυμπλθρϊκθκε από τθν πειραματικι ομάδα πριν και μετά τθν 

ολοκλιρωςθ των εξ αποςτάςεωσ μακθμάτων. 
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1. Κεφάλαιο 1: Ειςαγωγι 

1.1 τόχοσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ 

Θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, EEK (Vocational Education and Training - VET), 

όπωσ κάκε μορφι εκπαίδευςθσ οφείλει να προςφζρει περιςςότερο από απλά εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο. Οφείλει να ενδυναμϊνει τον εκπαιδευόμενο με γνϊςεισ και δεξιότθτεσ οι 

οποίεσ μποροφν να μεταφερκοφν ςε μελλοντικά προβλιματα και προκλιςεισ που κα ζρκει 

αντιμζτωποσ ςτθν επαγγελματικι του πρακτικι (Janssens-Bevernage & Dark, 2008). 

Σα προγράμματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ προςφζρονται ςε 

ςυνδυαςμό με τεχνολογίεσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ (e-learning). Θ χριςθ των Σεχνολογιϊν 

τθσ Πλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ - ΣΠΕ (Information and Communication Technologies 

- ICTs) και του Διαδικτφου ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ βοθκοφν ςτθν αντιμετϊπιςθ 

των νζων προκλιςεων, παρζχοντασ δυνατότθτα για αποτελεςματικότθτα, μεγαλφτερθ 

ευκολία, ποικιλία και καλφτερθ ποιότθτα (Ramboll Management, 2005). Για τθν επιτυχι 

ανάπτυξθ ενόσ προγράμματοσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθσ είναι 

απαραίτθτθ θ υιοκζτθςθ κεωριϊν μάκθςθσ (Yin et al.,2005).Οι νζεσ πολιτικζσ κατάρτιςθσ , 

με τθν αυξανόμενθ πρόςβαςθ ςτθ δια βίου μάκθςθ, ζχουν οδθγιςει ςτθν ανάγκθ 

δθμιουργίασ νζων παιδαγωγικϊν μεκόδων και τρόπων μάκθςθσ (Abdallah et al., 2007). Οι 

εργαηόμενοι καλοφνται να προάγουν τισ απαραίτθτεσ για τθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ με 

δεξιότθτεσ, που δεν περιλαμβάνουν μόνον τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ ΣΠΕ αλλά και γενικότερεσ 

ικανότθτεσ, όπωσ οι γνωςτικζσ δεξιότθτεσ, "θ μεκοδολογία τθσ μάκθςθσ", θ ομαδικι 

εργαςία και θ επίλυςθ προβλθμάτων. (Leney, 2004). Θ πρόκλθςθ για όςουσ ςχεδιάηουν και 

παρζχουν ςυςτιματα ΕΕΚ είναι κατά πόςο τα υπάρχοντα ςυςτιματα ΕΕΚ μποροφν να 

καλφψουν τισ ανάγκεσ για δεξιότθτεσ και με ποιεσ μεταρρυκμίςεισ μποροφν να 

προςαρμοςτοφν ςτισ νζεσ απαιτιςεισ. 

Θ παροφςα μελζτθ ςτοχεφει ςτθν αποτίμθςθ των εκτιμιςεων των εκπαιδευόμενων που 

ςυμμετείχαν ςε μακιματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων υλοποιθμζνα με βάςθ τθ μάκθςθ 

βαςιςμζνθ ςτο ζργο (project-based learning). 

Ειδικότερα τα μακιματα υλοποιικθκαν ςε ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ (Moodle) και 

ζχει διεξαχκεί με χριςθ τθσ υπθρεςίασ ςφγχρονθσ τθλεδιάςκεψθσ (WebEx (Cisco)), με 

γνωςτικό αντικείμενο το Photoshop. Κακϊσ επίςθσ και τθν ςφγκριςθ των μακθτικϊν 
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αποτελεςμάτων τθσ ομάδασ που παρακολοφκθςε το δια ηϊςθσ μάκθμα με τθν ομάδα που 

παρακολοφκθςε το εξ αποςτάςεωσ. 

Για το εξ αποςτάςεωσ μάκθμα ζγινε προςπάκεια δθμιουργίασ ενόσ περιβάλλοντοσ όπου να 

μπορεί να υποςτθριχτεί, μζςω τθσ υπθρεςίασ τθλεδιάςκεψθσ, ο δθμιουργικόσ διάλογοσ 

μεταξφ των εκπαιδευόμενων με ςκοπό τθν ολοκλιρωςθ του ζργου που τουσ είχε ανατεκεί. 

τα ςφγχρονα περιβάλλοντα μάκθςθσ θ διαδικαςία ερωτιςεων απαντιςεων μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων είναι ιςορροπθμζνθ ςε ςχζςθ με τθν αςφγχρονθ όπου οι εκπαιδευόμενοι 

δίνουν πλθροφορία από ότι λαμβάνουν. Επίςθσ θ υποςτιριξθ μεταξφ των εκπαιδευόμενων 

μζςω τθσ ανταλλαγισ μθνυμάτων ςτθν ςφγχρονθ επικοινωνία εξυπθρετεί τθν ανταλλαγι 

απόψεων ςε αντίκεςθ με τθν αςφγχρονθ που περιορίηεται ςτθν αποςτολι εργαςιϊν προσ 

τον κακθγθτι (Chou,2002). Θ πραγματικι πρόκλθςθ για τουσ εκπαιδευτικοφσ δεν είναι ο 

χειριςμόσ του εξοπλιςμοφ τθσ τθλεδιάςκεψθσ, όςο θ παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των 

δυνατοτιτων τθσ, ϊςτε να βελτιϊςουν και να εμπλουτίςουν τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ 

(Martin 2005). 

 

1.2 Ερευνθτικά ερωτιματα και υποκζςεισ 

1.2.1 Ερευνθτικά ερωτιματα 

Θ παροφςα μελζτθ επιχειρεί να διερευνιςει τα παρακάτω ερωτιματα: 

φγκριςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων του μακιματοσ των εκπαιδευόμενων ςτθν τάξθ 

ςε ςχζςθ με αυτοφσ που παρακολοφκθςαν τθν ςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαιδευτικι 

μορφι του μακιματοσ μζςω του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ μάκθςθσ Moodle και τθσ 

υπθρεςίασ τθλεδιάςκεψθσ. Αναλυτικότερα ςυγκρίνονται τα αποτελζςματα του Quiz που 

δθμιουργικθκε ςτθν πλατφόρμα του Moodle. 

 

Διερεφνθςθ αν οι εκτιμιςεισ των εκπαιδευόμενων αυξικθκαν ι μειϊκθκαν με το εξ 

αποςτάςεωσ μάκθμα ςχετικά με τθν ποιότθτα του δικτυακοφ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ. 

Αναλυτικότερα εξετάηονται οι προςδοκίεσ και οι εντυπϊςεισ των εκπαιδευόμενων ςε κάκε 

μια από τισ ζξι κατθγορίεσ που ακολουκοφν: 
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 χετικότθτα  
 Ανακλαςτικι κζψθ 

 Διαδραςτικότθτα 

 Τποςτιριξθ εκπαιδευτι 

 Τποςτιριξθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευόμενουσ 

 Ερμθνεία  

 

1.2.2 Ερευνθτικζσ υποκζςεισ 

Οι μθδενικζσ ερευνθτικζσ υποκζςεισ διαμορφϊνονται ωσ εξισ 

Θ0-1:ζςτω ότι τα μακθςιακά αποτελζςματα δεν παρουςιάηουν ςτατιςτικά ςθμαντικι 

διαφορά  

Θ0-1α:ζςτω ότι οι εκτιμιςεισ των εκπαιδευόμενων από το εξ αποςτάςεωσ δεν 

παρουςιάηουν ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά 

Οι εναλλακτικζσ υποκζςεισ διαμορφϊνονται ωσ εξισ 

Θ1-1: ζςτω ότι τα μακθςιακά αποτελζςματα παρουςιάηουν ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά 

Θ1-1α: ζςτω ότι οι εκτιμιςεισ των εκπαιδευόμενων από το εξ αποςτάςεωσ παρουςιάηουν 

ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά 
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1.1 Οργάνωςθ τθσ εργαςίασ 

το πρϊτο κεφάλαιο περιγράφθκε ο ςτόχοσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ και τα ερευνθτικά 

ερωτιματα και υποκζςεισ. το δεφτερο κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ 

ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και περιγράφονται οι κεωρίεσ μάκθςθσ και οι 

τεχνικζσ διδαςκαλίασ ςτισ οποίεσ ςτθρίχκθκε θ εργαςία Κοινωνικόσ εποικοδομιςμόσ, Θ 

κεωρία τθσ εμπλοκισ, Μάκθςθ βαςιςμζνθ ςτο ζργο (Project – based learning). το τρίτο 

κεφάλαιο περιγράφεται θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ κακϊσ και ο ςχεδιαςμόσ του 

μακιματοσ και οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που ζλαβαν χϊρα ςε αυτό. το τζταρτο 

κεφάλαιο γίνεται ανάλυςθ του ερευνθτικοφ εργαλείου και των αποτελεςμάτων τθσ 

ζρευνασ. το πζμπτο κεφάλαιο γίνεται επιςκόπθςθ των αποτελεςμάτων και προτάςεισ για 

περαιτζρω ζρευνα. Μετά τθν βιβλιογραφία παρατίκενται παραςτιματα, οι πίνακεσ 

αξιοπιςτίασ για τουσ δείκτεσ των ερωτθματολογίων και το ερωτθματολόγιο COLLES 
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2. Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ 

2.1 Επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ 

Θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ (ΕΕΚ) περιλαμβάνει όλεσ τισ οργανωμζνεσ και 

δομθμζνεσ δραςτθριότθτεσ που ςτόχο ζχουν να παρζχουν τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ 

ικανότθτεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ μιασ εργαςίασ ι ζνα ςφνολο εργαςιϊν, 

ανεξάρτθτα εάν αυτό οδθγεί ςε απόκτθςθ τυπικϊν τίτλων ςπουδϊν ι όχι. Θ επαγγελματικι 

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ είναι ανεξάρτθτθ από τθν θλικία, προθγοφμενο επίπεδο 

προςόντων ι άλλων χαρακτθριςτικϊν του εκπαιδευόμενου. Θ ΕΕΚ μπορεί να είναι 

προςανατολιςμζνθ προσ ζνα ςυγκεκριμζνο επάγγελμα ι να απευκφνεται ςε διαφορετικά 

επαγγζλματα. Επίςθσ μπορεί να περιζχει ςτοιχεία γενικισ παιδείασ. Θ ςθμαντικότθτα τθσ 

ΕΕΚ για τα άτομα , τισ επιχειριςεισ και τθν κοινωνία είναι ευρζοσ αναγνωρίςιμθ και 

κεωρείται ςτοιχείο κλειδί ςτθ Δια βίου μάκθςθ (Tessaring & Wannan , 2004). 

Θ ΕΕΚ μπορεί να ζχει διάφορεσ μορφζσ ςε κάκε χϊρα αλλά και να διαφζρει από χϊρα ςε 

χϊρα, μπορεί να είναι οργανωμζνθ ωσ προεπαγγελματικι κατάρτιςθ ζτςι ϊςτε να 

προετοιμάςει νζουσ ανκρϊπουσ για ζνα πρόγραμμα ΕΕΚ. Επίςθσ θ ΕΕΚ μπορεί να είναι 

οργανωμζνθ με βάςθ κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, μια επιχείρθςθ ι τον ςυνδυαςμό αυτϊν 

των δφο. Θ ολοκλιρωςθ μιασ αρχικισ ΕΕΚ δίνει τα προςόντα για μία τεχνικι εργαςία, 

πρόςβαςθ ςε περαιτζρω εκπαίδευςθ ακόμα και για πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ. Θ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ ζχει πολλαπλζσ μορφζσ από 

ςφντομα μακιματα κατάρτιςθσ ζωσ ςυμμετοχι ςε προχωρθμζνα και μεγαλφτερα 

προγράμματα ςπουδϊν. Θ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ μπορεί να οργανωκεί 

από εταιρίεσ, δίκτυα εταιριϊν, κοινωνικοφσ φορείσ και τοπικοφσ ι κρατικοφσ οργανιςμοφσ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςε προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ μπορεί να 

είναι εργαηόμενοι, άνεργοι και άτομα που επιςτρζφουν ςτθν αγορά εργαςίασ (Tessaring & 

Wannan , 2004). 

Ο όροσ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ αναφζρεται ςτουσ παράγοντεσ τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ που αφοροφν εκτόσ από τθ γενικι εκπαίδευςθ τθ μελζτθ των 

τεχνολογιϊν και των επιςτθμϊν αλλά κυρίωσ των πρακτικϊν δεξιοτιτων, των ςτάςεων, τθ 

κατανόθςθ και τθ γνϊςθ ςχετικά με τα επαγγζλματα, ςτουσ διάφορουσ τομείσ τθσ 

οικονομικισ και κοινωνικισ ηωισ. Θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ κεωρείται 

(UNESCO,ILO , 2002):  
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 Ζνα ενιαίο και αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ. 

 Ζνα μζςο για τθν προετοιμαςία τθσ επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ. 

 Ζνα μζροσ τθσ διά βίου μάκθςθσ. 

Τπάρχει μια πλθκϊρα οριςμϊν που ζχουν να κάνουν με τθν ζννοια τθσ ςυνεχιηόμενθσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Θ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ ςυχνά αναφζρετε 

με διάφορουσ όρουσ όπωσ: κατάρτιςθ από τον εργοδότθ (employer training), κατάρτιςθ 

ςτθν επιχείρθςθ (company training), κατάρτιςθ ςτον εργαςιακό χϊρο (workplace training), 

κατάρτιςθ παρεχόμενθ από τον εργοδότθ (employer-provided training), κατάρτιςθ με βάςθ 

τθν επιχείρθςθ (enterprise-based training), κατάρτιςθ ςχετικι με τθν εργαςία (work-related 

training), κατάρτιςθ ςτον ιδιωτικό τομζα (private sector training) (European Commission, 

2007). 

Θ επαγγελματικι κατάρτιςθ περιζχει τθν αρχικι επαγγελματικι κατάρτιςθ αλλά και τθν 

ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ θ οποία μπορεί να χρθματοδοτθκεί από 

επιχειριςεισ ,δθμόςιουσ φορείσ ι από τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευόμενουσ. 

Θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ζχει ςκοπό να εφοδιάςει τουσ ανκρϊπουσ με 

τισ κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ και ειδικότθτεσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν αγορά 

εργαςίασ. Ο γενικόσ αυτόσ οριςμόσ δεν εκφράηει τισ λειτουργίεσ που θ ΕΕΚ καλείται να 

εξυπθρετιςει ςε διάφορεσ καταςτάςεισ. Για το άτομα θ ΕΕΚ είναι ζνα μζςο βελτίωςθσ τθσ 

απόδοςθσ και τθσ προόδου ςτθν εργαςία ζτςι ϊςτε να ενιςχυκοφν θ προςωπικι ταυτότθτα, 

θ κοινωνικι ςυμμετοχι και θ ποιότθτα ηωισ γενικά. Θ ΕΕΚ μπορεί να προςφζρει μια 

δεφτερθ ευκαιρία για άτομα που είχαν μια διακοπι ςτθν καριζρα τουσ ι είχαν 

εγκαταλείψει πρόωρα το ςχολείο. Για τισ επιχειριςεισ θ ΕΕΚ είναι ζνα μζςο βελτίωςθσ των 

δεξιοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ, αλλαγισ επαγγελματικϊν πρακτικϊν και ειςαγωγισ 

καινοτομιϊν. Θ ΕΕΚ για τισ κυβερνιςεισ είναι ζνα μζςο αφξθςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, 

τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ ανάπτυξθσ διαςφαλίηοντασ τθν παροχι δεξιοτιτων ςτο εργατικό 

δυναμικό τθσ εγχϊριασ οικονομίασ. Επίςθσ οι κυβερνιςεισ αντιμετωπίηουν τθν ΕΕΚ ωσ μζςο 

αφξθςθσ του επιπζδου τθσ παιδείασ και τθσ ςυμμετοχισ ςτα κοινά. Εντοφτοισ θ ΕΕΚ δεν 

είναι απλά ζνα μζςο διαμόρφωςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων για τουσ ανκρϊπουσ και τισ 

κοινωνίεσ, ζχει μια δυναμικι που διαμορφϊνεται από πολλοφσ παράγοντεσ όπωσ θ 

οικονομικι κατάςταςθ, θ επιχειρθματικότθτα και οι κοινωνικζσ και τεχνολογικζσ αλλαγζσ 

(Leney, 2004). 
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Θ κατανόθςθ αλλά και θ βελτίωςθ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ είναι 

μια ςφνκετθ και πολιεπίπεδθ διαδικαςία που πρζπει να περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα του 

ςυςτιματοσ τθν αρχικι διαδικαςία μάκθςθσ (β) το οργανωτικό επίπεδο (γ) το κεςμικό 

πλαίςιο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χρθματοδοτικϊν μθχανιςμϊν (δ) το πολιτικό και νομικό 

πλαίςιο (ε) οι ςυνδζςεισ με τα άλλα ςυςτιματα, όπωσ τθν απαςχόλθςθ και τθν εργαςία 

(Descy &Tessarin, 2005) [βλ. Εικόνα 1 Επίπεδα ςυςτθμάτων ςτθν επαγγελματικι 

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ (Nieuwenhuis & Shapiro, 2004)]. 

 

 

 

 

2.1.1 Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ 
και κατάρτιςθ 

Προκλιςεισ ςτθν ανάπτυξθ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ  

Θ Ευρϊπθ αντιμετωπίηει προβλιματα ςτθν αποτελεςματικι ανάπτυξθ τθσ επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ: (Leney, 2004) 

Εικόνα 1 Επίπεδα ςυςτθμάτων ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ 
(Nieuwenhuis & Shapiro, 2004) 
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 Θ βιομθχανικι αναδιάρκρωςθ ζχει μεταφζρει τθν κφρια πθγι απαςχόλθςθσ ςε μερικζσ 

περιοχζσ και θ αναγζννθςθ δεν επιτυγχάνεται εφκολα. 

 Θ δομι των οικονομιϊν ζχει αλλάξει ουςιαςτικά με ςυνζπια τθν παρακμι των 

παραδοςιακϊν βιομθχανιϊν (κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα, παραγωγι χάλυβα και 

βαρφσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ). Οι νζεσ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται 

κυρίωσ ςτον οικονομικό τομζα, ςτον τουριςμό και ςτισ μικρζσ νεοςφςτατεσ 

επιχειριςεισ οι οποίεσ ιταν περιοριςμζνεσ ςτο παρελκόν. Επίςθσ ζχει αλλάξει και θ 

δομι των επαγγελμάτων. 

 Νζεσ επενδφςεισ, ειδικά από το εξωτερικό, ζχουν φζρει νζεσ τεχνολογίεσ. Οι ανάγκεσ 

για προςόντα ωσ αποτζλεςμα ζχουν αλλάξει. Σα προγράμματα επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ζχουν ανάγκθ μεταρρφκμιςθσ και αναδιάρκρωςθσ. 

 Θ απελευκζρωςθ ιταν ζνασ παράγοντασ ςτθ διεφρυνςθ τθσ προςφοράσ των 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. Εντοφτοισ θ αλλαγι αυτι δεν βαςίςτθκε εξαρχισ ςε ζνα 

εννοιολογικό πλαίςιο και κατά ςυνζπεια υπάρχουν προβλιματα με τθ αντιςτοιχία και 

τθν ποιότθτα των εκπαιδευτικϊν αποτελεςμάτων. 

 τισ προγενζςτερεσ φάςεισ μεταρρφκμιςθσ και αναδιάρκρωςθσ θ τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ και θ γενικι εκπαίδευςθ είχαν λάβει υψθλότερθ προτεραιότθτα από τθν 

επαγγελματικι εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθ. 

 Θ ζλλειψθ προγραμματιςμοφ και ςυνεργαςίασ μεταξφ του κράτουσ, των εταιριϊν και 

των κζντρων ΕΕΚ επιςιμανε τθν ανάγκθ φπαρξθσ κοινϊν προτφπων για όλεσ τθσ χϊρεσ 

και κοινοφ ςχεδίου χρθματοδότθςθσ. 

 Σα ευρωπαϊκά κονδφλια αν και χριςιμα παραμζνουν περιοριςμζνα. 

 Θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ είναι ςε κζςθ να ικανοποιιςει ζνα ευρφ 

φάςμα μακροπρόκεςμων αναγκϊν, οι δθμογραφικζσ αλλαγζσ οι οποίεσ μποροφν να 

προβλεφτοφν ςε ζνα ικανοποιθτικό βακμό και θ κοινωνικοοικονομικι ανάπτυξθ που 

είναι εξαιρετικά δφςκολθ να προβλεφτεί κζτει αυξανόμενεσ προκλιςεισ ςτισ 

αναπτυγμζνεσ χϊρεσ. 

 Οι απαιτιςεισ για δεξιότθτεσ και προςόντα για τουσ εργαηομζνουσ αλλάηουν όπωσ και 

οι επιλογζσ τουσ για το που, το πότε και το πϊσ λαμβάνουν τθν μάκθςθ. Επιπλζον 

αυξάνονται οι απαιτιςεισ για μάκθςθ, γεγονόσ που επθρεάηει τα κίνθτρα των 

ςυμμετεχόντων – εργαηόμενοι, επιχειριςεισ, κράτοσ -για τθν κάλυψθ των εξόδων για 

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. 

Θ εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ μπορεί να αντιμετωπίςουν τισ προκλιςεισ των ευρωπαϊκϊν 

οικονομιϊν, οι προκλιςεισ αυτζσ είναι θ παγκοςμιοποίθςθ, θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ, θ 

ταχφσ πρόοδοσ τθσ τεχνολογίασ και οι αυξανόμενεσ ανάγκεσ για ικανότθτεσ. Απαιτείται 

ανάπτυξθ και βελτίωςθ των επενδφςεων ςτο ανκρϊπινο δυναμικό κακϊσ επίςθσ 

προςαρμογι των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ζτςι ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν 

οι νζεσ προκλιςεισ. Θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ διαδραματίηει ζνα βαςικό 

ρόλο ςτθν επίτευξθ ανάπτυξθσ οικονομικισ, κοινωνικοφ επιπζδου και απαςχόλθςθσ 

(Helsinki Communiqué, 2006). 
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Θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ είναι απαραίτθτθ για τθν παροχι των 

κατάλλθλων προςόντων ςτθν αγορά εργαςίασ και γενικότερα ςτθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ. Θ 

ευρωπαϊκι επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ πρζπει να αναπτφξει πολιτικζσ που 

να προάγουν υψθλισ ποιότθτασ αρχικι ΕΕΚ και να δθμιουργιςουν τισ ςυνκικεσ για τθν 

βελτίωςθ των προςόντων του εργατικοφ δυναμικοφ μζςω τθσ ςυνεχιηόμενθσ ΕΕΚ. Οι 

πολιτικζσ αυτζσ ζχουν διπλό ρόλο ςυμβάλλουν ςτθν ανταγωνιςτικότθτα και ενιςχφουν τθν 

κοινωνικι ςυνοχι. Θ ΕΕΚ πρζπει να απευκφνεται ςε όλα τα τμιματα του πλθκυςμοφ, 

προςφζροντασ ελκυςτικζσ και ςυναρπαςτικζσ διεξόδουσ ςε όςουσ διακζτουν υψθλό 

επίπεδο δυνατοτιτων, ενϊ ταυτόχρονα να απευκφνονται και ςε όςουσ κινδυνεφουν να 

βρεκοφν ςε μειονεκτικι κζςθ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και να αποκλειςτοφν από τθν 

αγορά εργαςίασ. Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων και ειδικότερα θ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι 

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ πρζπει να ενδυναμωκεί (European Commission, 2007). 

Θ ενδυνάμωςθ τθσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ είναι 

απαραίτθτθ για πολλοφσ λόγουσ. Οι λόγοι αυτοί μποροφν να αποτελζςουν τουσ ςτόχουσ 

που οι πολιτικζσ για τθν ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ καλοφνται 

να επιτφχουν.  

 Αρχικά οι πολιτικζσ μποροφν να μειϊςουν τον κοινωνικό αποκλειςμό και τθν 

ειςοδθματικι ανιςότθτα που ζχει προζλκει από το ανεπαρκζσ ανκρϊπινο δυναμικό 

αυξάνοντασ το επίπεδο των δεξιοτιτων και τθσ δυνατότθτασ απαςχόλθςθσ των 

εργαηομζνων. 

 Οι πολικζσ μποροφν να αποτελζςουν τα κίνθτρα για παραμονι ςτθν εργαςία 

παλιότερων εργαηομζνων οι οποίοι άρχιςαν να εργάηονται με χαμθλά επίπεδα 

μόρφωςθσ κακιςτϊντασ τουσ ενεργοφσ ςτθν αγορά εργαςίασ και ςτθρίηοντασ τουσ ςε 

ζνα ςφςτθμα κοινωνικισ προςταςίασ.  

 Οι πολιτικζσ που ςτοχεφουν ςτθν ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και 

κατάρτιςθ αποτελοφν βαςικό ςτοιχείο για τθν εφαρμογι των πολιτικϊν ευελιξία με 

αςφάλεια ( flexicurity ). Θ προςζγγιςθ για τθν ευελιξία με αςφάλεια αποτελεί μια 

ευρεία ζννοια, όπου διάφορεσ πολιτικζσ ενςωματϊνονται και αλλθλοςυμπλθρϊνονται 

ςε μια εςκεμμζνθ πολιτικι δράςθ. Αυτζσ οι πολιτικζσ παρεμβάςεισ περιλαμβάνουν 

αλλαγζσ ςτο κανονιςτικό πλαίςιο των ςυμβατικϊν ρυκμίςεων, ςτθ λειτουργία τθσ διά 

βίου μάκθςθσ και ςτισ ενεργζσ πολιτικζσ για τθν αγορά εργαςίασ και ςτα ςυςτιματα 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Θ ευελιξία με αςφάλεια αποτελεί μζροσ τθσ ςτρατθγικισ τθσ 

Λιςαβόνασ για τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ και των κατευκυντιριων γραμμϊν 

και ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ευρωπαϊκισ ςτρατθγικισ για τθν 

απαςχόλθςθ για περιςςότερεσ και καλφτερεσ κζςεισ εργαςίασ, υψθλότερθ 

παραγωγικότθτα και ποιότθτα ςτθν εργαςία και μεγαλφτερθ κοινωνικι ςυνοχι. 
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 Σελικά οι πολιτικζσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ μποροφν να 

εξαςφαλίςουν ότι οι εργαηόμενοι αποκτοφν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ για μάκθςθσ 

και καινοτομία ςε μια νζα εποχι που χαρακτθρίηεται από ταχεία πρόοδο και μάκθςθ 

που κακιςτά τθσ ευρωπαϊκζσ επιχειριςεισ πιο ανταγωνιςτικζσ ςτθν οικονομία τθσ 

γνϊςθσ. 

Θ ανάγκθ για αλλαγζσ ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 

μποροφν να προζλκουν από πολλοφσ παράγοντεσ. οι δθμογραφικζσ αλλαγζσ και οι αλλαγζσ 

ςτο επίπεδο των προςόντων του πλθκυςμοφ ι οι νζεσ απαιτιςεισ τθσ οικονομία τθσ γνϊςθσ 

ςτο εργατικό δυναμικό, ςτισ επιχειριςεισ και γενικά ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Οι ευρωπαϊκζσ αγορζσ εργαςίασ αντιμετωπίηουν αλλαγζσ ςτθν προςφορά και τθν ηιτθςθ. Θ 

πλευρά τθσ προςφοράσ αντιπροςωπεφει τον πλθκυςμό που είναι διακζςιμοσ για εργαςία 

και τα χαρακτθριςτικά του όπωσ θλικία, φφλο, προςόντων και επίπεδο μόρφωςθσ κ.τ.λ.. Θ 

πλευρά τθσ ηιτθςθσ αφορά τισ κζςεισ εργαςίασ που είναι διακζςιμεσ και τα χαρακτθριςτικά 

τουσ όπωσ ςε ποίον τομζα ανικουν και τι δεξιότθτεσ και ειδικότθτεσ απαιτοφν. 

Θ ζλλειψθ ςυντονιςμοφ μεταξφ τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ 

μπορεί να είναι ποςοτικζσ (ανεργία, ελλείψεισ, υπερωρίεσ, κ.τ.λ.) ι ποιοτικζσ 

(υποχρθςιμοποίθςθ δεξιοτιτων, αβζβαιεσ ςυνκικεσ εργαςίεσ κ.τ.λ.). Οι πολιτικζσ 

επεμβάςεισ προςπακοφν να αντιμετωπίςουν τθν ζλλειψθ ςυντονιςμοφ(Descy &Tessarin, 

2005). 

o Οι δθμογραφικζσ αλλαγζσ  

o Θ Παγκοςμιοποίθςθ 

o Θ ραγδαία τεχνολογικι πρόοδοσ 

Δθμογραφικζσ αλλαγζσ  

Οι αλλαγζσ ςτθ δομι του πλθκυςμοφ προκφπτουν από τθν υπογεννθτικότθτα και τθν 

αφξθςθ του προςδόκιμου ηωισ αλλά και από τθν αποδθμία και τθν μετανάςτευςθ. Σα 

παραπάνω ςτοιχεία αποτελοφν ςθμαντικοφσ παραμζτρουσ ςτον ςχεδιαςμό τθσ 

εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ(Descy &Tessarin, 2005) 

Θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ είναι ζνα γεγονόσ που επθρεάηει ςχεδόν όλεσ τισ αναπτυγμζνεσ 

χϊρεσ. Οφείλεται ςτθ ςυνεχισ επιμικυνςθ το προςδόκιμοφ ηωισ με ςυνζπια ζνασ 

αυξανόμενο αρικμό θλικιωμζνων. υγχρόνωσ ςε πολλζσ χϊρεσ αναμζνεται μείωςθ των 
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γεννιςεων που οδθγεί ςε μείωςθ του μεγζκουσ των νεϊτερων θλικιακά ομάδων. Παρόλο 

που θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ ξεκίνθςε ςε διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ ςτα κράτθ και 

αναπτφχκθκε με διαφορετικοφσ ρυκμοφσ θ τάςθ παραμζνει θ ίδια ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θ γιρανςθ των πλθκυςμϊν ςτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ δθμιουργεί 

αυξθμζνεσ πιζςεισ ςτισ κρατικζσ οικονομικζσ πολιτικζσ. Με τθν γιρανςθ του πλθκυςμοφ 

ςυνεπάγετε και αφξθςθ του δείκτθ εξάρτθςθσ θλικιωμζνων, κακϊσ ο αρικμόσ των 

εργαηομζνων που πλθρϊνουν φόρουσ κα μειϊνεται και ο αρικμόσ των ςυνταξιοφχων κα 

αυξάνεται οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ όπωσ θ παροχι υγείασ κα χρθματοδοτείτε δυςκολότερα. 

(Leney, 2004) 

Οι δθμογραφικζσ τάςεισ που ακολουκοφν ζχουν άμεςεσ επιπτϊςεισ ςτθν επαγγελματικι 

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ: 

 Ο αρικμόσ των παλιότερων εργαηομζνων με παρωχθμζνεσ δεξιότθτεσ κα αυξθκεί. Οι 

εργαςιακζσ και τεχνολογικζσ διαδικαςίεσ αλλάηουν τόςο ςτισ καταςκευαςτικζσ 

βιομθχανίεσ όςο και ςτισ παροχζσ υπθρεςιϊν. Είναι επιτακτικι ανάγκθ τθσ 

αναβάκμιςθσ των προςόντων των παλιότερων εργαηομζνων κακϊσ επίςθσ να 

αναγνωριςτεί και αξιοποιθκεί το φάςμα των δεξιοτιτων που ζχουν αποκτιςει μζςω 

τθσ εργαςίασ τουσ και τθσ ευρφτερθσ εμπειρίασ τουσ. 

 Χρειάηεται να βρεκοφν τρόποι για τουσ θλικιωμζνουσ να παραμείνουν ενεργοί ςτο 

εργατικό δυναμικό για περιςςότερο χρονικό διάςτθμα από το ςθμερινό. 

 Σα αποτελζςματα τθσ γιρανςθσ του πλθκυςμοφ κα ζχουν ςοβαρό αντίκτυπο ςτθν 

δθμόςια οικονομία.  

Θ αφξθςθ των ςυντάξεων και του κόςτουσ περίκαλψθσ, που οφείλεται ςτθν γιρανςθ του 

πλθκυςμοφ αυξάνει τισ απαιτιςεισ για κρατικά κονδφλια. υγχρόνωσ ο αυξανόμενοσ 

οικονομικόσ ανταγωνιςμόσ ςτισ παγκόςμιεσ αγορζσ πιζηει τισ κυβερνιςεισ να κρατιςουν τα 

επίπεδα τθσ φορολογίασ χαμθλά για να παραμείνουν ανταγωνιςτικοί ςτθν παγκόςμια 

αγορά. Σο γεγονόσ αυτό προκαλεί πολιτικζσ ςυγκροφςεισ για τθν διάκεςθ των χρθμάτων 

του δθμοςίου, επθρεάηοντασ τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. Οι ανάγκεσ για δεξιότθτεσ και 

εκπαίδευςθ κα αυξάνονται ςυνεχϊσ κακϊσ επίςθσ και οι πιζςεισ για τθν αξιοποίθςθ των 

κρατικϊν κονδυλίων, θ πολιτικι ςυηιτθςθ κα ςτραφεί ςτθν ςυγκράτθςθ του κόςτουσ για 

τθν ΕΕΚ μζςω τθσ μεγιςτοποίθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των προγραμμάτων ΕΕΚ και 

του διαμεριςμοφ του κόςτουσ των προγραμμάτων μεταξφ του κράτουσ, των εργαηομζνων 

και των επιχειριςεων. Ωσ εκ τοφτου δθμιουργοφνται τρεισ γενικζσ προκλιςεισ για τθν ΕΕΚ  



20 

 

 Θ ενκάρρυνςθ των εργαηομζνων και των επιχειριςεων να επενδφςουν ςτθν 

εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ, αναλογιηόμενοι τα οικονομικά οφζλθ που μποροφν να 

αποκομίςουν από τθν αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων. 

 Θ εφρεςθ ιςορροπίασ μεταξφ τθσ δθμόςιασ και ιδιωτικισ χρθματοδότθςθσ τθσ ΕΕΚ 

 Βελτίωςθ τθσ ΕΕΚ χωρίσ τθν αφξθςθ τθσ ανιςότθτασ ςε ειςοδιματα και δεξιότθτεσ 

ανάμεςα ςτισ χϊρεσ  

Θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν εκπαίδευςθ και 

τθν κατάρτιςθ ςε πολλά επίπεδα: 

2. Θ μείωςθ των νζων κα αςκιςει επιδράςεισ ςτθν ςυμμετοχι ςτθν εκπαίδευςθ και τθν 

κατάρτιςθ και ςτθν ανανζωςθ των ικανοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ που κα 

γινόταν από τισ νζεσ γενεζσ των εργαηομζνων. 

3. Θ ςυνεχιηόμενθ κατάρτιςθ του εργατικοφ δυναμικοφ κα πρζπει να ενιςχυκεί για να 

εναρμονιςτοφν οι δεξιότθτεσ των εργαηομζνων με τισ νζεσ εξελίξεισ ςτον τομζα που 

εργάηονται, για να αυξθκοφν τα κίνθτρα των εργαηομζνων και για να εξαςφαλιςτεί θ 

επανενςωμάτωςθ των ανζργων ςτθν αγορά εργαςίασ. 

4. Θα αυξθκοφν οι πιζςεισ ςτα κεφάλαια κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ςυντάξεων με 

αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των χρόνων εργαςίασ. Σα μζτρα για τθν ζνταξθ ανζργων ςτο 

εργατικό δυναμικό ι για τθν διατιρθςθ των εργαηομζνων για μεγαλφτερο χρονικό 

διάςτθμα ςτθν εργαςία πρζπει να περιζχουν και κατάρτιςθ. 

5. Οι περιοριςμοί που δθμιουργοφνται με τθ γιρανςθ του πλθκυςμοφ ςτουσ δθμόςιουσ 

προχπολογιςμοφσ μπορεί να ζχει επιπτϊςεισ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ διότι 

ζνα ςθμαντικό μζροσ χρθματοδοτείται είτε εξολοκλιρου είτε μερικϊσ από τα δθμόςια 

κεφάλαια. 

6. Θ αφξθςθ του προςδόκιμου ηωισ δθμιουργεί ςταδιακά ζνα μεγάλο αρικμό 

ςυνταξιοφχων που είναι ενεργοί αργότερα ςτθν ηωι. Θ απαίτθςθ για κοινωνικζσ 

υπθρεςίεσ, περίκαλψθ κ.τ.λ. κα αυξθκοφν κακϊσ επίςθσ και οι απαιτιςεισ των 

θλικιωμζνων για δια βίου μάκθςθ. 

Επζρχεται μια μεταβολι από τθν παραδοςιακι επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, 

που εςτιάηει ςτθν αρχικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, ςτθν ανάπτυξθ ςυνεχιηόμενθσ 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και ςτισ δια βίου εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ. Σα 

παραπάνω μποροφν να επιτευχκοφν με πολιτικζσ που ςτοχεφουν ςτθν ενκάρρυνςθ των 

ιδιωτικϊν και δθμόςιων παροχϊν. Χρειάηεται να ενιςχυκοφν πολιτικζσ για μια ενεργι 

αγορά εργαςίασ με ςτοιχεία κατάρτιςθσ και ενιλικθσ εκπαίδευςθσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι 

οι προχπολογιςμοί για τθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ δεν προβλζπεται να αυξθκοφν κα 

πρζπει να επιτευχκεί μεγαλφτερθ αποδοτικότθτα. Επιπλζον θ εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ 

ενθλίκων πρζπει να προςαρμοςτεί ςτισ διαφοροποιθμζνεσ ανάγκεσ (Descy &Tessarin, 

2005). 
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Παγκοςμιοποίθςθ 

Θ παγκοςμιοποίθςθ ςτθν πιο πρόςφατθ μορφι τθσ επθρεάηεται από τρεισ παράγοντεσ τθν 

τεχνολογικι πρόοδο που ζχει ωσ αποτζλεςμα γρθγορότερεσ και πιο οικονομικζσ μεταφορζσ 

και επικοινωνίεσ, τθν άρςθ του ζλεγχου του εμπορίου και τισ κινιςεισ κεφαλαίων και τθν 

ταχεία ανάπτυξθ των διεκνικϊν επιχειριςεων. (transnational business).  

Οι οικονομικζσ αλλαγζσ που αντιμετωπίηουν όλεσ οι ευρωπαϊκζσ χϊρεσ επθρεάηουν και τθν 

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των νζων αλλά και των ενθλίκων εργαηομζνων. Οι αλλαγζσ ςτισ 

τεχνολογίεσ, ςτθν βιομθχανικι δομι και ςτθν οργάνωςθ τθσ εργαςίασ δθμιουργοφν νζεσ 

απαιτιςεισ για δεξιότθτεσ που πριν δεν ιταν διακζςιμεσ ι δεν ιταν κατάλλθλα 

διανεμθμζνεσ. Οι νζεσ αυτζσ απαιτιςεισ ποικίλλουν πολφ μεταξφ των διαφορετικϊν μελϊν 

τθσ ΕΕ και μεταξφ των διαφορετικϊν περιοχϊν και των τομζων (Leney, 2004). 

Εντοφτοισ τα ςυςτιματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ οφείλουν να 

ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ απαιτιςεισ. Οι απαιτιςεισ για δεξιότθτεσ αλλάηουν για διάφορουσ 

λόγουσ: 

 Οι εργαηόμενοι καλοφνται να είναι πιο ευπροςάρμοςτοι, να ζχουν τισ κατάλλθλεσ 

τάςεισ και ςυμπεριφορζσ που να τουσ επιτρζπουν να αντιμετωπίςουν τθσ αλλαγζσ με 

τον καλφτερο τρόπο.  

 Θ επαγγελματικι πορεία ζχει αλλάξει. Οι εργαηόμενοι ςιμερα είναι πολφ πικανό να 

κάνουν αλλαγζσ ςτθν επαγγελματικι τουσ κατεφκυνςθ οπότε είναι ςθμαντικό να 

μποροφν να είναι προςαρμοςτικοί και δθμιουργικοί ωσ προσ τθν επαγγελματικι τουσ 

ςταδιοδρομία. 

 Οι μεταβολζσ ςτθν επαγγελματικι ςταδιοδρομία απαιτοφν νζεσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ 

και περιςςότερεσ δεξιότθτεσ. Οι αλλαγζσ ςτισ οικονομίεσ με τθ ςτροφι ςτθν παροχι 

υπθρεςιϊν ηθτοφν από ςτουσ εργαηομζνουσ να διαχειρίηονται το χρόνο ςωςτά, να 

αποκρίνονται γριγορα και να ζχουν επικοινωνιακζσ και διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ. Οι 

ζνταξθ των ΣΠΕ ςτθν εργαςία αξιϊνει τουσ εργαηομζνουσ να ζχουν καλφτερεσ 

εννοιολογικζσ και αναλυτικζσ δεξιότθτεσ.  

Η ραγδαία τεχνολογικι πρόοδοσ 

Οι δυτικζσ οικονομίεσ υφίςταντο διακρωτικζσ αλλαγζσ, μετατρζπονται ςε οικονομίεσ τθσ 

γνϊςθσ με άμεςο αντίκτυπο ςτισ αγορζσ εργαςίασ. Σα παραπάνω είναι αποτζλεςμα 

διαδοχικϊν περιόδων κρίςθσ, παγκοςμιοποίθςθσ αγορϊν και αφξθςθσ του διεκνοφσ 

ανταγωνιςμοφ , αναδιάρκρωςθσ των οικονομιϊν προσ τθσ υπθρεςίεσ και αλλαγζσ ςτθν 
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οργάνωςθ και τθν παραγωγι που ςυνοδεφονται με τθ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ τεχνολογικι 

πρόοδο. Όλοι αυτοί οι παράγοντεσ επθρεάηουν τον αρικμό και τον τφπο των κζςεων 

εργαςίασ κακϊσ επίςθσ και τισ ικανότθτεσ που απαιτοφνται από τουσ εργαηομζνουσ(Descy, 

2001). 

Ανεξαρτιτωσ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, του αυξανόμενου ανταγωνιςμοφ μεταξφ των 

επιχειριςεων, τθσ προςαρμογισ τθσ παραγωγισ και τθσ ειςαγωγισ των τεχνολογιϊν των 

πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) απαιτείται καινοτομία και αναδιοργάνωςθ 

ολόκλθρων των επιχειρθςιακϊν και παραγωγικϊν διαδικαςιϊν. Νζα κριτιρια απόδοςθσ 

επιβάλλονται ςτισ επιχειριςεισ, οι οποίεσ προςπακοφν να μειϊςουν τισ κζςεισ εργαςίασ 

εκμεταλλευόμενεσ το ανκρϊπινο κεφάλαιο. 

Οι ςυνζπειεσ για τουσ εργαηομζνουσ είναι: 

 Οι ικανότθτεσ οργάνωςθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων από τουσ εργαηόμενουσ είναι 

ςθμαντικζσ για να είναι ςε κζςθ να προγραμματίςουν, να οργανϊςουν και να ελζγξουν 

τθν εργαςία τουσ αυτόνομα ι ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυναδζρφουσ τουσ ωσ μζλθ μιασ 

ομάδασ. 

 Αυξθμζνεσ απαιτιςεισ για κοινωνικζσ δεξιότθτεσ λόγω τθσ εργαςίασ ςε ομάδεσ κακϊσ 

επίςθσ και από τθν αφξθςθ των επαφϊν με προμθκευτζσ και πελάτεσ. 

 Οι ςτάςεισ ςε κζματα εργαςίασ όπωσ αξιοπιςτία, ςυνείδθςθ ποιότθτασ, ακρίβεια κ.λπ. 

είναι πολφτιμεσ ςτθν μείωςθ των δαπανϊν, του χρόνου παραγωγισ και ςτθ διατιρθςθσ 

τθσ ποιότθτασ. 

 Θ δθμιουργικότθτα και τα επιχειρθματικό πνεφμα είναι απαραίτθτα για να ενιςχυκοφν 

οι καινοτόμεσ ικανότθτεσ των επιχειριςεων. 

 Οι διεκνισ και διαπολιτιςμικζσ ικανότθτεσ είναι χριςιμεσ όςον αφορά τουσ ξζνουσ 

πελάτεσ, προμθκευτζσ, υποκαταςτιματα κ.λπ. 

 Οι διαχειριςτικζσ δεξιότθτεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν λιψθ αποφάςεων και 

δραςτθριοτιτων. 

Οι απαιτιςεισ για δεξιότθτεσ που ςχολιάςτθκαν παραπάνω χρειάηεται να μετατραποφν ςε 

ςτόχουσ για προγράμματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Εντοφτοισ κα ιταν 

εςφαλμζνο να κεωρθκεί ότι όλεσ οι δουλείεσ απαιτοφν αυτζσ τισ δεξιότθτεσ ςε μεγάλο 

βακμό. τισ οικονομίεσ ςιμερα υπάρχει μια πόλωςθ, από τθν μία υπάρχει απαίτθςθ 

εργαηομζνων με πολφ υψθλά προςόντα κα δεξιότθτεσ και από τθν άλλθ ανάγκθ για 

ανειδίκευτουσ εργαηομζνουσ. Θ πόλωςθ αυτι είναι αποτζλεςμα διάφορων οικονομικϊν 

κρίςεων που ζχουν υποςτεί οι οικονομίεσ από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’70, οι οποίεσ 

ζχουν καταςτιςει τισ αγορζσ εργαςίασ τθσ ΕΕ πιο επιςφαλείσ και με γενικό χαρακτθριςτικό 
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τθν υψθλι και επίμονθ ανεργία. Οι εργαηόμενοι για να είναι ςχετικά προςτατευμζνοι από 

αυτι τθν κατάςταςθ οφείλουν να είναι προςαρμοςτικοί, ειδικευμζνοι και ζτοιμοι για 

απαςχόλθςθ (Descy &Tessarin, 2005). 

2.1.2 Η επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςτθν Ευρϊπθ 

Θ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ παράγοντασ για τθν επίτευξθ 

οικονομικισ και κοινωνικισ αλλαγισ. Θ ευελιξία και θ αςφάλεια που χρειάηονται για τθ 

δθμιουργία περιςςότερων και καλφτερων κζςεων εργαςίασ εξαρτϊνται από τθν παροχι τθσ 

δυνατότθτασ ςε όλουσ τουσ πολίτεσ να αποκτοφν βαςικζσ ικανότθτεσ και να ενθμερϊνουν 

τισ δεξιότθτζσ τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Σουσ. Θ δια βίου μάκθςθ προωκεί τθ 

δθμιουργικότθτα και τθν καινοτομία και κακιςτά δυνατι τθν πλιρθ ςυμμετοχι ςτο 

οικονομικό και κοινωνικό γίγνεςκαι. Αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο το Ευρωπαϊκό 

υμβοφλιο ζκεςε ςτον εαυτό του φιλόδοξουσ ςτόχουσ ςτο πρόγραμμα εργαςίασ 

«Εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ 2010». Οι εν λόγω ςτόχοι, με τθ ςειρά τουσ, ςυμβάλλουν ςτθν 

επίτευξθ των κατευκυντιριων γραμμϊν τθσ Λιςςαβόνασ για τθν ανάπτυξθ και τθν 

απαςχόλθςθ. Οι ςτόχοι αυτοί μποροφν να επιτευχκοφν μόνον με επίμονεσ και 

μακροχρόνιεσ προςπάκειεσ. 

Σο Ευρωπαϊκό υμβοφλιο και θ Επιτροπι αναρτοφν ανά διετία κοινι ζκκεςθ με ςκοπό να 

διαπιςτωκοφν οι επιτυχίεσ και να ςτραφοφν οι προςπάκειεσ ςτουσ τομείσ που 

αποδεικνφονται δυςκολότεροι. 

Οι ακόλουκοι τομείσ κα χρειαςτοφν ιδιαίτερθ προςπάκεια: 

 Αναβάκμιςθ του επιπζδου προςόντων. Σα άτομα με προςόντα χαμθλοφ επιπζδου 

κινδυνεφουν από οικονομικό και κοινωνικό αποκλειςμό. Οι περιςςότερεσ χϊρεσ 

ανθςυχοφν για τα ςυνεχϊσ αυξανόμενα ποςοςτά ατόμων που εγκαταλείπουν 

πρόωρα το ςχολείο, για το μικρό ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθ δια βίου μάκθςθ των 

εργαηομζνων μεγαλφτερθσ θλικίασ και των ατόμων με ελάχιςτα προςόντα και για τθ 

χαμθλι ςτάκμθ προςόντων ςτισ τάξεισ των μεταναςτϊν. Επιπλζον, οι μελλοντικζσ 

αγορζσ εργαςίασ ςε μια οικονομία τθσ γνϊςθσ κα απαιτοφν ακόμθ υψθλότερα 

επίπεδα προςόντων από ζνα διαρκϊσ ςυρρικνωμζνο εργατικό δυναμικό. Σο χαμθλό 

επίπεδο προςόντων κα καταςτεί ακόμα ςοβαρότερο πρόβλθμα. 

 τρατθγικζσ δια βίου μάκθςθσ. Οι περιςςότερεσ χϊρεσ ςθμείωςαν πρόοδο ςτθ 

χάραξθ ενοποιθμζνων και ςυνολικϊν ςτρατθγικϊν. το πλαίςιο αυτϊν των 

ςτρατθγικϊν, ζχει ςθμειωκεί εμφανισ πρόοδοσ ςτθν εκπαίδευςθ, ςτα πλαίςια τθσ 

εξειδίκευςθσ και ςτθν επικφρωςθ τθσ ανεπίςθμθσ και άτυπθσ μάκθςθσ. Ωςτόςο, ςε 
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πολλζσ χϊρεσ εξακολουκοφν να μθν υπάρχουν καινοτόμεσ ςυμπράξεισ μάκθςθσ και 

ςτακερι χρθματοδότθςθ για ποιοτικι, ουςιαςτικι και αντικειμενικι εκπαίδευςθ και 

κατάρτιςθ, πόςο μάλλον που ο ρυκμόσ τθσ αφξθςθσ των επενδφςεων φαίνεται να 

ζχει ανακοπεί. Θα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι και ςτον δια βίου 

προςανατολιςμό. Θ εξαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ υλοποίθςθσ των 

μεταρρυκμίςεων αποτελεί ςθμαντικό εγχείρθμα για όλουσ. 

 Σο τρίγωνο τθσ γνϊςθσ (εκπαίδευςθ, ζρευνα και καινοτομία). Σο τρίγωνο τθσ γνϊςθσ 

διαδραματίηει κεμελιϊδθ ρόλο ςτθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ 

ανάπτυξθσ. Προζχει λοιπόν να επιταχυνκοφν οι μεταρρυκμίςεισ, να προωκθκεί θ 

αριςτεία ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και οι εταιρικζσ ςχζςεισ μεταξφ 

πανεπιςτθμίων και επιχειριςεων και εξαςφαλιςτεί ότι όλοι οι τομείσ τθσ 

εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ ζχουν πλιρεσ μερίδιο ςτθν προαγωγι τθσ 

δθμιουργικότθτασ και τθσ καινοτομίασ. 

Θ ςυνεργαςία ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο κα διαδραματίςει 

ζνα ςπουδαίο ρόλο ςτο μζλλον τθσ Ευρωπαϊκισ κοινότθτασ. Οι οικονομικζσ και κοινωνικζσ 

εξελίξεισ ςτθν Ευρϊπθ τθν τελευταία δεκαετία ζχουν αυξιςει τθν ανάγκθ για κοινι 

Ευρωπαϊκι πολιτικι ςε κζματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Θ μετάβαςθ προσ μια 

οικονομία βαςιηομζνθ ςτθ γνϊςθ, ικανι για οικονομικι ανάπτυξθ με περιςςότερεσ και 

καλφτερεσ επαγγελματικζσ ευκαιρίεσ και μεγαλφτερθ κοινωνικι ςυνοχι, φζρει νζεσ 

προκλιςεισ ςτθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ.  

Θ αφξθςθ των χορϊν μελϊν ςτθν Ευρωπαϊκι ζνωςθ αποτελεί μια νζα διάςταςθ θ οποία 

αυξάνει τισ προκλιςεισ, τισ ευκαιρίεσ και τισ απαιτιςεισ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και 

τθσ κατάρτιςθσ. Οι νζεσ χϊρεσ μζλθ πρζπει από τθν αρχι να ςυνεργαςτοφν ςτισ μελλοντικζσ 

πρωτοβουλίεσ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ. 

Θ επιτυχισ εξζλιξθ των Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 

κατάρτιςθσ υπιρξε ςθμαντικόσ παράγοντασ  για τθν βελτίωςθ των ςυνεργαςιϊν ςε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο. Θ Διακιρυξθ τθσ Μπολόνιασ τον Ιοφνιου του 1999 για τθν ανϊτατθ 

εκπαίδευςθ αποτζλεςε τθν αρχι μιασ νζασ ενιςχυμζνθσ ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ ςτον 

τομζα τθσ εκπαίδευςθσ . 

Σο Ευρωπαϊκό υμβοφλιο ςτθ Λιςςαβόνασ, το Μάρτιο του 2000, αναγνϊριςε το ςθμαντικό 

ρόλο τθσ εκπαίδευςθσ ωσ αναπόςπαςτου μζρουσ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν 

πολιτικϊν, ωσ μζςου για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ευρϊπθσ παγκοςμίωσ 

και ωσ εγγφθςθσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνοχισ των κοινωνιϊν μασ και τθσ πλιρουσ 
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προςωπικισ ολοκλιρωςθσ των πολιτϊν. Σο Ευρωπαϊκό υμβοφλιο ζκεςε για τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ το ςτρατθγικό ςτόχο να γίνει θ δυναμικότερθ οικονομία τθσ γνϊςθσ ανά 

τθν υφιλιο. Θ ανάπτυξθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ υψθλισ ποιότθτασ ςυνιςτά 

καίριο και αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ τθσ ςτρατθγικισ, ιδίωσ όςον αφορά τθν προαγωγι 

τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, τθσ ςυνοχισ, τθσ κινθτικότθτασ, τθσ απαςχολθςιμότθτασ και τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ. 

τθν ζκκεςθ με τίτλο «υγκεκριμζνοι μελλοντικοί ςτόχοι των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ», που εγκρίκθκε από το Ευρωπαϊκό υμβοφλιο ςτθ τοκχόλμθσ το Μάρτιο του 

2001, εντοπίςκθκαν νζοι χϊροι για κοινζσ δράςεισ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμζνου να 

επιτευχκοφν οι ςτόχοι του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου τθσ Λιςςαβόνασ. Οι χϊροι αυτοί 

αντιςτοιχοφν ςτουσ τρεισ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ που κζτει θ ζκκεςθ και περιλαμβάνουν τθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τθν διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ για όλουσ ςτα 

ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και το άνοιγμα των ςυςτθμάτων αυτϊν ςτον 

κόςμο.  

τθ Βαρκελϊνθ, το Μάρτιο του 2002, το Ευρωπαϊκό υμβοφλιο ενζκρινε το Πρόγραμμα 

επακόλουκων εργαςιϊν μετά τθν ζκκεςθ περί των ςτόχων ηθτϊντασ να καταςτοφν τα 

ευρωπαϊκά ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ποιοτικό ςθμείο αναφοράσ 

παγκοςμίωσ, μζχρι το 2010. Επίςθσ ηιτθςε περαιτζρω δράςθ για τθ κζςπιςθ μζςων που κα 

εξαςφαλίηουν διαφάνεια των διπλωμάτων και των τυπικϊν προςόντων, μεταξφ άλλων με 

τθν προαγωγι δράςθσ παρόμοιασ με τθ διαδικαςία τθσ Μπολόνια αλλά προςαρμοςμζνθσ 

ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 

Διακιρυξθ τθσ Κοπεγχάγθσ  

 Ανταποκρινόμενο ςτα ςυμπεράςματα τθσ Διακιρυξθσ τθσ Βαρκελϊνθσ το υμβοφλιο τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Εκπαίδευςθ, Νεολαία και Πολιτιςμόσ) υιοκζτθςε τον Νοζμβριο του 

2002 πρωτοβουλία προσ ςτενότερθ ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ γνωςτι ωσ θ Διακιρυξθ τθσ Κοπεγχάγθσ . Αυτι θ πρωτοβουλία 

καλεί τα κράτθ μζλθ και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι μζςα ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων 

τουσ να ςυμπεριλάβουν τισ υποψιφιεσ προσ ζνταξθ χϊρεσ και τισ χϊρεσ που ανικουν ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ηϊνθσ Ελεφκερων υναλλαγϊν (ΕΗΕ) (European Free Trade Area, EFTA)-
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Ευρωπαϊκισ Οικονομικισ Ηϊνθσ (European Economic Area, EEA) χϊρεσ όπωσ επίςθσ και 

τουσ κοινωνικοφσ φορείσ να προάγουν τθν ςυνεργαςία ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και 

κατάρτιςθ. 

Οι ςτρατθγικζσ για Δια Βίου μάκθςθ είναι απαραίτθτεσ για τθν προϊκθςθ τθσ 

απαςχόλθςθσ, τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτα κοινά, κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ προςωπικισ 

ανάπτυξθσ. Θ ανάπτυξθ τθσ Ευρϊπθσ ςε κοινωνία γνϊςθσ και θ διαςφάλιςθ ότι θ 

Ευρωπαϊκι αγορά εργαςίασ είναι ανοιχτι για όλουσ είναι μια ςθμαντικι πρόκλθςθ για τα 

Ευρωπαϊκά ςυςτιματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και για όλουσ τουσ 

φορείσ που εμπλζκονται ςε αυτά. Σα ςυςτιματα αυτά πρζπει ςυνεχϊσ να προςαρμόηονται 

ςτισ νζεσ εξελίξεισ και ςτισ μεταβαλλόμενεσ απαιτιςεισ τθσ κοινωνίασ. Θ ενιςχυμζνθ 

ςυνεργαςία ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ είναι μια ςθμαντικι 

ςυνειςφορά προσ τθν εξαςφάλιςθ μιασ επιτυχοφσ διεφρυνςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 

μια εκπλιρωςθ των ςτόχων τθσ Λιςαβόνασ του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου. Σο Ευρωπαϊκό 

Κζντρο για τθν Ανάπτυξθ τθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (CEDEFOP, European Centre for 

the Development of Vocational Training) και το Ευρωπαϊκό Κδρυμα Επαγγελματικισ 

Εκπαίδευςθσ αποτελοφν ςθμαντικοί παράγοντεσ για τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ. 

(European Commission, 2002) 

τουσ τομείσ που ακολουκοφν πρζπει να δοκεί προτεραιότθτα ζτςι ϊςτε να ενιςχυκεί θ 

ςυνεργαςία ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ 

Ευρωπαϊκι διάςταςθ 

 Ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ με 

ςκοπό να βελτιωκεί θ ςυνεργαςία, να διευκολυνκεί και να προωκθκεί θ κινθτικότθτα και θ 

ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ ιδρυμάτων, εταιρικϊν ςχζςεων και άλλων διεκνικϊν 

πρωτοβουλιϊν με ςτόχο να ανυψωκεί το γόθτρο τθσ ευρωπαϊκισ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ ςε διεκνι πλαίςια, προκειμζνου θ Ευρϊπθ να αναγνωριςκεί παγκοςμίωσ ωσ 

ςθμείο αναφοράσ για τουσ εκπαιδευόμενουσ. 

Διαφάνεια, πλθροφόρθςθ και προςανατολιςμόσ 

 Αφξθςθ τθσ διαφάνειασ ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 

με τθν υλοποίθςθ και τον εξορκολογιςμό των εργαλείων και των δικτφων 

πλθροφόρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ενςωμάτωςθσ υπαρχόντων μζςων 
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όπωσ το ευρωπαϊκό βιογραφικό ςθμείωμα, τα ςυμπλθρωματικά πιςτοποιθτικά και 

διπλϊματα, το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Αναφοράσ για τα γλωςςικά προςόντα και 

το ΕUROPASS (Ευρωπαϊκό βιβλιάριο κατάρτιςθσ) ςε ζνα και μόνο πλαίςιο.  

 Ανάπτυξθ πολιτικϊν, ςυςτθμάτων και πρακτικϊν που ενιςχφουν τθν ενθμζρωςθ, τον 

προςανατολιςμό και τθν παροχι ςυμβουλϊν ςτα κράτθ μζλθ ςε όλα τα επίπεδα τθσ 

εκπαίδευςθσ, τθσ κατάρτιςθσ και τθσ απαςχόλθςθσ ιδίωσ όςον αφορά κζματα 

ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ςτθ μάκθςθ, τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και 

κατάρτιςθ και τθ δυνατότθτα μεταφοράσ και τθν αναγνϊριςθ ικανοτιτων και 

προςόντων για τθν υποςτιριξθ τθσ επαγγελματικισ και γεωγραφικισ κινθτικότθτασ 

των πολιτϊν ςτθν Ευρϊπθ. 

Αναγνϊριςθ ικανοτιτων και προςόντων 

 Διερεφνθςθ του τρόπου με τον οποίο κα μποροφςαν να προαχκοφν θ διαφάνεια, θ 

δυνατότθτα ςφγκριςθσ, θ δυνατότθτα μεταφοράσ και θ αναγνϊριςθ ικανοτιτων 

και/ι προςόντων, μεταξφ διαφόρων χωρϊν και ςε διαφορετικά επίπεδα, με τθν 

ανάπτυξθ επιπζδων αναφοράσ, κοινϊν αρχϊν για τθν πιςτοποίθςθ, κακϊσ και 

κοινϊν μζτρων, μεταξφ των οποίων ζνα ςφςτθμα μεταφοράσ ακαδθμαϊκϊν μονάδων 

για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. 

 Μεγαλφτερθ υποςτιριξθ ςτθν ανάπτυξθ ικανοτιτων και προςόντων ςε τομεακό 

επίπεδο, ενιςχφοντασ τθ ςυνεργαςία και το ςυντονιςμό, ιδίωσ με τθ ςυμμετοχι των 

κοινωνικϊν εταίρων. Πολλζσ πρωτοβουλίεσ ςε κοινοτικι, διμερι και πολυμερι 

βάςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που κακορίηονται ιδθ ςε διάφορουσ τομείσ 

με ςτόχο τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ των προςόντων, καταδεικνφουν αυτι τθν 

προςζγγιςθ. 

 Ανάπτυξθ ενόσ ςυνόλου κοινϊν αρχϊν όςον αφορά τθν επικφρωςθ των άτυπων και 

ανεπίςθμων μορφϊν μάκθςθσ με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ μεγαλφτερθσ ςυμβατότθτασ 

μεταξφ προςεγγίςεων ςε διαφορετικζσ χϊρεσ και ςε διαφορετικά επίπεδα. 

Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ 

• Προαγωγι τθσ ςυνεργαςίασ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ, με ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν 

ανταλλαγι προτφπων και μεκόδων, κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ κοινϊν κριτθρίων και αρχϊν 

όςον αφορά τθν ποιότθτα τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 

• Να δοκεί προςοχι ςτισ ανάγκεσ για μάκθςθ των εκπαιδευτικϊν και εκπαιδευτϊν ςτα 

πλαίςια όλων των μορφϊν τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 
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Ανακοινωκζν του Μάαςτριχ  

τθσ 14 Δεκεμβρίου του 2004 ςτο Μάαςτριχ οι υπουργοί που είναι υπεφκυνοι για τθν 

Επαγγελματικι Κατάρτιςθ και Εκπαίδευςθ των 32 Ευρωπαϊκϊν χωρϊν, οι Ευρωπαϊκοί 

κοινωνικοί εταίροι και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςυμφωνιςαν ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ 

ςυνεργαςίασ με ςτόχο: 

 Σον εκςυγχρονιςμό τον ςυςτθμάτων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 

ζτςι ϊςτε θ Ευρϊπθ να γίνει θ πιο ανταγωνιςτικι οικονομία  

 Σθν παροχι ςε όλουσ τουσ Ευρωπαίουσ πολίτεσ είτε είναι νζοι, εργαηόμενοι 

μεγαλφτερθσ θλικίασ ι άνεργοι προςόντων και ειδικοτιτων που τουσ είναι 

απαραίτθτα για να ενςωματωκοφν ςτθν νζα βαςιηόμενθ ςτθ γνϊςθ κοινωνία 

διεκδικϊντασ περιςςότερεσ και καλφτερεσ κζςεισ εργαςίασ. 

Σο ανακοινωκζν του Μάαςτριχτ αναγνωρίηει τα επίπεδα και τισ προτεραιότθτεσ ςτουσ 

τομείσ που χρειάηονται μεταρρφκμιςθ ζτςι ϊςτε τα Ευρωπαϊκά ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ να γίνουν ςθμείο αναφοράσ μζχρι το 2010 και θ δια βίου μάκθςθ 

πραγματικότθτα για όλουσ. τα μζτρα αυτά περιλαμβάνονται θ ανάγκθ αποτελεςματικισ 

κινθτοποίθςθσ των επενδφςεων, θ ανάπτυξθ ςθμαντικϊν ικανοτιτων των πολιτϊν ςε όλθ 

τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ και θ δθμιουργία ενόσ επιχειρθματικοφ πνεφματοσ καινοτομίασ 

και ανάπτυξθσ. (European Commission, 2004) 

Οι απαραίτθτεσ μεταρρυκμίςεισ και επενδφςεισ πρζπει να ςτοχεφουν ιδιαίτερα: 

 τθν εικόνα και τθν ελκυςτικότθτα τθσ επαγγελματικισ πορείασ για εργοδότεσ και 

εργαηόμενουσ ζτςι ϊςτε να αυξθκεί θ ςυμμετοχι ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ 

και κατάρτιςθ. 

 τθν επίτευξθ υψθλοφ επιπζδου ποιότθτασ και καινοτομίασ των ςυςτθμάτων 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ζτςι ϊςτε να επωφελθκοφν οι 

εκπαιδευόμενοι και να γίνει θ Ευρωπαϊκι επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ 

ανταγωνιςτικι ςε παγκόςμιο επίπεδο. 

 τθν διαςφνδεςθ τθσ ΕΕΚ με τθσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ για τθν ανάπτυξθ 

ενόσ πολφ καλά καταρτιςμζνου εργατικοφ δυναμικοφ ειδικά, λόγω του ιςχυροφ 

αντίκτυπου τθσ δθμογραφικισ αλλαγισ υπάρχει μεγάλθ ανάγκθ αναβάκμιςθσ και 

ανάπτυξθσ των ικανοτιτων των εργαηομζνων μεγαλφτερθσ θλικίασ. 

 τισ ανάγκεσ ομάδων με λίγα προςόντα ι που μειονεκτοφν ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί 

κοινωνικι ςυνοχι και να αυξθκεί θ ςυμμετοχι ςτθν αγορά εργαςίασ. 
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Θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ λαμβάνει χϊρο όλο και περιςςότερο ςε όλεσ 

τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ , ιδιαιτζρα ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ πρζπει να 

δθμιουργθκοφν καινοτόμεσ ςτρατθγικζσ που να προωκοφν αυτό το δεςμό ςε εκνικό και 

Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

ε εκνικό επίπεδο : ενδυνάμωςθ των ςυςτθμάτων ΕΕΚ, των οργάνων, των επιχειριςεων 

και των κοινωνικϊν εταίρων για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ Λιςαβόνασ. 

Πρζπει να δοκεί προτεραιότθτα: 

 τθ χριςθ κοινϊν οργάνων, αναφορϊν και αρχϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ 

μεταρρφκμιςθσ και τθσ ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων και πρακτικϊν ΕΕΚ, δια βίου 

κακοδιγθςθ, εξαςφάλιςθ ποιότθτασ, προςδιοριςμόσ και επικφρωςθ ανεπίςθμων 

και άτυπων μορφϊν μάκθςθσ. Για τθν επίτευξθ των παραπάνω πρζπει να 

ενιςχυκοφν οι διαςυνδζςεισ μεταξφ των οργάνων και των ενδιαφερόμενων φορζων 

ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ςτα Κράτθ Μελι για να ενιςχυκεί θ 

διαφάνεια και θ αμοιβαία κατανόθςθ. 

 τθ βελτίωςθ τθσ κρατικισ ι/και τθσ ιδιωτικισ επζνδυςθσ ςτθν ΕΕΚ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και ςυνεργαςιϊν κρατικϊν και ιδιωτικϊν φορζων  

 τθ χριςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Σαμείου (European Social Fund) και του 

Ευρωπαϊκοφ Σαμείου Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (European Regional Development 

Fund) για τθν υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ ΕΕΚ.  

 τθ περαιτζρω ανάπτυξθ των ςυςτθμάτων ΕΕΚ για να ικανοποιθκοφν οι ανάγκεσ των 

ανκρϊπων οι των ομάδων που βρίςκονται ςε κίνδυνο κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και 

ςε αδιζξοδο ωσ προσ τθν αγορά εργαςίασ , ιδίωσ ςε όςουσ εγκαταλείπουν νωρίσ το 

ςχολείο, διακζτουν λίγα ι κακόλου προςόντα, ζχουν ειδικζσ ανάγκεσ, ςε άτομα που 

προζρχονται από τθ μετανάςτευςθ, ανζργουσ κακϊσ και ςτουσ θλικιωμζνουσ 

εργαηόμενουσ. Πρζπει να υπάρξει ζνασ ςυνδυαςμόσ ςτοχοκετθμζνθσ επζνδυςθσ, 

αξιολόγθςθσ τθσ προγενζςτερθσ εκμάκθςθσ και προςαρμοςμζνθσ κατάρτιςθσ και 

παροχισ μάκθςθσ. 

 τθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι των προςεγγίςεων τθσ ανοιχτισ μάκθςθσ, 

δίνοντασ τθν δυνατότθτα ςτουσ ανκρϊπουσ να ορίςουν τθν μάκθςθ τουσ με 

προςωπικοφσ ρυκμοφσ υποςτθριηόμενοι με τθν κατάλλθλθ κακοδιγθςθ και τθν 

παροχι ςυμβουλϊν. Θ επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου είναι εφικτι με ευζλικτα και 

ανοιχτά πλαίςια για τθν ΕΕΚ ζτςι ϊςτε να περιοριςτοφν τα όρια μεταξφ τθσ ΕΕΚ και 

τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ, και να αυξθκοφν οι ςχζςεισ μεταξφ αρχικισ και 

ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςισ και ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ. Επιπλζον πρζπει να λθφκοφν 

μζτρα για να αυξθκεί θ κινθτικότθτα ςτθν αρχικι και τθν ςυνεχιηόμενθ κατάρτιςθ. 
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 τθν αυξανόμενθ ςυνάφεια και ποιότθτα τθσ ΕΕΚ μζςω τθσ ςυςτθματικισ 

ςυμμετοχισ όλων των εταίρων τθσ ανάπτυξθσ ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, ιδικά ςε ότι αφορά τθν εξαςφάλιςθ ποιότθτασ. Για αυτό τον ςκοπό τα 

κζντρα ΕΕΚ πρζπει να υποςτθρίηονται για να ςυμμετζχουν ςε τζτοιεσ ςυνεργαςίεσ. 

Πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτον ζγκαιρο προςδιοριςμό των αναγκϊν και ςτον 

προγραμματιςμό τθσ ΕΕΚ οι ςυμμετζχοντεσ ςε αυτό, ςυμπεριλαμβανόμενων και των 

κοινωνικϊν εταίρων, παίηουν ζνα κφριο ρόλο ςε αυτι τθ διαδικαςία.  

 τθν περαιτζρω ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων ςε κζντρα κατάρτιςθσ και 

ςτον εργαςιακό χϊρο. Για τον ςκοπό αυτό ςυνεπάγεται θ ενίςχυςθ και θ εφαρμογι 

παιδαγωγικϊν προςεγγίςεων που προωκοφν τθν αυτορυκμιηόμενθ μάκθςθ που 

υποςτθρίηεται από τθσ ΣΠΕ και τθν θλεκτρονικι μάκθςθ βελτιϊνοντασ ζτςι τθν 

ποιότθτα τθσ μάκθςθσ. 

 τθν ςυνεχιηόμενθ ανάπτυξθ των ικανοτιτων των εκπαιδευτϊν ςτθν ΕΕΚ 

ςτοχεφοντασ ςτισ ιδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ τουσ και τον ςυνεχϊσ εξελιςςόμενο 

ρόλο τουσ που απορρζει από τθν ανάπτυξθ τθσ ΕΕΚ.  

ε Ευρωπαϊκό επίπεδο : ανάπτυξθ τθσ διαφάνειασ, τθσ ποιότθτασ και τθσ αμοιβαίασ 

εμπιςτοςφνθσ για τθν δθμιουργία μιασ γνιςιασ Ευρωπαϊκισ αγοράσ εργαςίασ. 

Πρζπει να δοκεί προτεραιότθτα: 

 τθν εδραίωςθ των προτεραιοτιτων τθσ διαδικαςίασ τθσ Κοπεγχάγθσ και ςτθν 

εφαρμογι των ςυγκεκριμζνων αποτελεςμάτων τθσ. 

 τθν ανάπτυξθ ενόσ ανοιχτοφ και ευζλικτου ευρωπαϊκοφ πλαιςίου προςόντων (EQF) 

βαςιςμζνο ςε διαφάνεια και αμοιβαία εμπιςτοςφνθ. Σο ευρωπαϊκό πλαίςιο 

προςόντων κα αποτελεί μια κοινι αναφορά για τθν διευκόλυνςθ ςτθν αναγνϊριςθ 

και ςτθν δυνατότθτα μεταβίβαςθσ των προςόντων καλφπτοντασ τθν ΕΕΚ αλλά και 

τθν γενικι παιδεία (δευτεροβάκμια και ανϊτερθ) βαςιηόμενο κυρίωσ ςτισ 

ικανότθτεσ και τα μακθςιακά αποτελζςματα. Επιπλζων κα βελτιϊςει τθν  

διαπερατότθτα ςτα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, κα παρζχει μια 

αναφορά για τθν επικφρωςθ των ανεπίςθμα αποκτθκζντων προςόντων και κα 

υποςτθρίξει τθν ομαλι και αποτελεςματικι λειτουργία των Ευρωπαϊκϊν, εκνικϊν 

και τοπικϊν αγορϊν εργαςίασ. Σο ευρωπαϊκό πλαίςιο προςόντων πρζπει να 

βαςίηεται ςε ζνα ςφνολο κοινϊν επιπζδων αναφοράσ. Επίςθσ πρζπει να 

υποςτθρίηεται από όργανα που ζχουν ςυμφωνθκεί ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 

ιδιαιτζρα από μθχανιςμοφσ εξαςφάλιςθσ ποιότθτασ για να δθμιουργθκεί θ 

απαραίτθτθ αμοιβαία εμπιςτοςφνθ. Σο ευρωπαϊκό πλαίςιο προςόντων πρζπει να 

διευκολφνει τθν ανάπτυξθ λφςεων βαςιηόμενων ςτισ ικανότθτεσ ςε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο επιτρζποντασ ςτουσ διάφορουσ τομείσ να παρουςιάςουν τισ νζεσ 

προκλιςεισ ςε εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ που προζρχονται από τθν 

παγκοςμιοποίθςθ του εμπορίου και τθσ τεχνολογίασ.  
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 τθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι του Ευρωπαϊκοφ υςτιματοσ Διδακτικϊν 

Μονάδων για τθν ΕΕΚ (European Credit System for VET, ECVET) ζτςι ϊςτε οι 

εκπαιδευόμενοι να μποροφν να ςτθριχτοφν ςτα επιτεφγματα τθσ εκπαιδευτικισ τουσ 

πορείασ ζτςι ϊςτε να προχωριςουν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Σο Ευρωπαϊκό 

φςτθμα Διδακτικϊν Μονάδων κα βαςίηεται ςτισ ικανότθτεσ και ςτα μακθςιακά 

αποτελζςματα όπωσ αυτά ορίηονται ςε εκνικό ι ανά τομζα επίπεδο. Θ πρακτικι 

εφαρμογι του Ευρωπαϊκοφ υςτιματοσ Διδακτικϊν Μονάδων περιλαμβάνει τθν 

ανάπτυξθ μιασ ςυμφωνίασ μεταξφ των εμπλεκόμενων ςτθν ΕΕΚ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. 

Σο ςφςτθμα κα είναι ευζλικτο για να επιτραπεί θ προοδευτικι του εφαρμογι ςε 

εκνικό επίπεδο, προτεραιότθτα κα δοκεί αρχικά ςτο επίςθμο εκπαιδευτικό ςφςτθμα  

 τθν εξζταςθ των ιδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και του μεταβαλλόμενου ρόλου 

των επαγγελματικϊν εκπαιδευτικϊν και τθσ προοπτικισ τθσ δθμιουργίασ του 

επαγγζλματοσ τουσ πιο ελκυςτικοφ με ςυνεχι αναβάκμιςθ των επαγγελματικϊν 

δεξιοτιτων τουσ. Οι εκπαιδευτζσ πρζπει να υποςτθριχκοφν ςτον ουςιαςτικό ρόλο 

τουσ ωσ εμπνευςτζσ και βοθκοφσ ςτο μακθςιακό περιβάλλον. Ζνα ςυνεπζσ πλαίςιο 

πρζπει να προβλεφκεί για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ επαγγελματικισ 

διδαςκαλίασ και κατάρτιςθσ.  

 τθν βελτίωςθ του πεδίου εφαρμογισ, τθσ ακρίβειασ και τθσ αξιοπιςτίασ των 

ςτατιςτικϊν τθσ ΕΕΚ προκειμζνου να αξιολογθκεί θ πρόοδοσ τθσ ΕΕΚ ϊςτε να γίνει 

αποδοτικι, αποτελεςματικι και ελκυςτικι. Σα επαρκεί ςτοιχεία και οι δείκτεσ είναι 

τα απαραίτθτα δεδομζνα για τθν κατανόθςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ ΕΕΚ και για το 

ποίεσ είναι οι κατάλλθλεσ επεμβάςεισ και αποφάςεισ που πρζπει ν παρκοφν από 

τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. 

Η επιτροπι του Ελςίνκι Helsinki communiqué 

Οι προτεραιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ ςε κζματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ διατυπϊκθκαν αρχικά το Νοζμβριο του 2002 με τθν διακιρυξθ τθσ Κοπεγχάγθσ. 

Σο υμβοφλιο ενζκρινε ψιφιςμα ςχετικά με τθν προϊκθςθ τθσ ενιςχυμζνθσ ευρωπαϊκισ 

ςυνεργαςίασ για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. Σο ψιφιςμα αυτό ιταν θ 

βάςθ για τθ διλωςθ που ενζκριναν οι αρμόδιοι για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ 

υπουργοί των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ, των χωρϊν ΕΗΕ/ΕΟΧ και των υποψθφίων χωρϊν, θ 

Επιτροπι και οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι ςυμφϊνθςαν κοινι ςτρατθγικι για τθν 

απόδοςθ, τθν ποιότθτα και τθν ελκυςτικότθτα τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ . 
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Με βάςθ τα ςυμπεράςματα του υμβουλίου τθσ 15θσ Νοεμβρίου 2004 θ πρϊτθ 

ανακεϊρθςθ τθσ διαδικαςίασ που ζλαβε χϊρα ςτο Μάαςτριχτ ςτισ 14 Δεκεμβρίου 2004 

αναγνϊριςε ότι θ ΕΕΚ ζγινε πιο γνωςτι και αποδεκτι ςε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι 

ςθμειϊκθκε ουςιαςτικι πρόοδοσ, μεταξφ άλλων όςον αφορά τθ δθμιουργία μιασ ςειράσ 

κοινϊν εργαλείων και αρχϊν. Σο ανακοινωκζν του Μάαςτριχτ κακόριςε προτεραιότθτεσ ςε 

εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και ςυνζδεςε πιο ςτακερά τθ διαδικαςία τθσ Κοπεγχάγθσ με 

το πρόγραμμα εργαςίασ "Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ 2010". (European Commission, 2006) 

Οι προτεραιότθτεσ τθσ Κοπεγχάγθσ και του Μάαςτριχτ εξακολουκοφν να ιςχφουν και πρζπει 

να ενιςχυκοφν ςτθν επόμενθ φάςθ ωσ εξισ: 

1. Πολιτικι με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ ποιότθτασ τθσ ΕΕΚ. 

Περιςςότερθ προςοχι πρζπει να αποδοκεί από τα κράτθ μζλθ ςτθν εικόνα, το κφροσ και 

τθν ελκυςτικότθτα τθσ ΕΕΚ. Αυτό απαιτεί: 

 Βελτιωμζνθ δια βίου κακοδιγθςθ, με ςκοπό τθν αποδοτικότερθ αξιοποίθςθ των 

ευκαιριϊν και τθν καλφτερθ ανταπόκριςθ ςτισ απαιτιςεισ τθσ ΕΕΚ και του 

επαγγελματικοφ βίου, μεταξφ άλλων με περιςςότερο επαγγελματικό 

προςανατολιςμό ςταδιοδρομιϊν, ενθμζρωςθ και παροχι ςυμβουλϊν ςτα ςχολεία. 

 Ανοικτά ςυςτιματα ΕΕΚ που να προςφζρουν ελαςτικζσ, εξατομικευμζνεσ διεξόδουσ 

και δθμιουργοφν καλφτερουσ όρουσ για τθ μετάβαςθ ςτθν οικονομικά ενεργό ηωι, 

πρόοδο προσ τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, περιλαμβανομζνθσ τθσ 

ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, και που υποςτθρίηουν τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων των 

ενθλίκων ςτθν αγορά εργαςίασ. 

 τενοφσ δεςμοφσ με το χϊρο τθσ εργαςίασ, τόςο κατά τθν αρχικι όςο και κατά τθ 

ςυνεχι επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, και περιςςότερεσ ευκαιρίεσ 

μάκθςθσ ςτον εργαςιακό χϊρο. 

 Προαγωγι τθσ αναγνϊριςθσ τθσ ανεπίςθμθσ και άτυπθσ μάκθςθσ με ςκοπό τθ 

ςτιριξθ τθσ εξζλιξθσ τθσ ςταδιοδρομίασ και τθσ δια βίου μάκθςθσ. 

 Μζτρα για τθν αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ και τθσ ςυμμετοχισ ανδρϊν ι γυναικϊν 

ςε όςουσ τομείσ τθσ ΕΕΚ υςτεροφν από άποψθ αντιπροςϊπευςθσ, λ.χ. γυναίκεσ που 

απαςχολοφνται ςτον τομζα τθσ τεχνολογίασ. 

 Ανάπτυξθ και απόδοςθ ζμφαςθσ ςτθν αριςτεία όςον αφορά τισ ικανότθτεσ, λ.χ. 

μζςω τθσ εφαρμογισ προτφπων παγκόςμιασ κλίμακασ ι μζςω τθσ διοργάνωςθσ 

διαγωνιςμϊν δεξιοτιτων. 
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Για τθ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ ποιότθτασ τθσ ΕΕΚ πρζπει να δοκεί περιςςότερθ 

ζμφαςθ ςτθ χρθςτι διακυβζρνθςθ των ςυςτθμάτων και των παροχϊν τθσ ΕΕΚ που 

υλοποιοφν το πρόγραμμα εργαςίασ τθσ ΕΕΚ.  

Αυτό ςθμαίνει: 

 Ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ των ατόμων και τθσ αγοράσ εργαςίασ, περιλαμβανομζνθσ 

τθσ πρόβλεψθσ των αναγκϊν ςτον τομζα των δεξιοτιτων. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει 

να αποδοκεί ςτισ ανάγκεσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων. 

 Εκνικι εξαςφάλιςθ ποιότθτασ και βελτίωςθ ςφμφωνα με τα ςυμπεράςματα του 

υμβουλίου περί διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ ςτθν ΕΕΚ . 

 Βελτίωςθ των δθμόςιων και ιδιωτικϊν επενδφςεων ςτθν ΕΕΚ, μζςω τθσ ανάπτυξθσ 

ιςορροπθμζνων και κοινϊν μθχανιςμϊν χρθματοδότθςθσ και επζνδυςθσ, 

 Αυξθμζνθ διαφάνεια των ςυςτθμάτων ΕΕΚ. 

 Ιςχυρότερθ θγετικι κζςθ των ιδρυμάτων και/ι παροχϊν κατάρτιςθσ εντόσ των 

εκνικϊν ςτρατθγικϊν. 

 Κακθγθτζσ και εκπαιδευτζσ με προςόντα υψθλοφ επιπζδου που αναλαμβάνουν 

ςυνεχι επαγγελματικι εξζλιξθ. 

 Ενεργό ςφμπραξθ μεταξφ των διαφόρων υπευκφνων για τθ λιψθ αποφάςεων και 

ενδιαφερόμενων φορζων — ιδίωσ κοινωνικϊν εταίρων και κλαδικϊν οργανϊςεων 

ςε εκνικι, περιφερειακι και τοπικι κλίμακα. 

2. Ανάπτυξθ και εφαρμογι κοινϊν εργαλείων για τθν ΕΕΚ 

Θ ανάπτυξθ κοινϊν εργαλείων ςε ευρωπαϊκι κλίμακα πρζπει να ςυνεχιςτεί με ςκοπό τθν 

προετοιμαςία του εδάφουσ για τθ δθμιουργία ενόσ ευρωπαϊκοφ χϊρου τθσ ΕΕΚ και τθ 

ςτιριξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ εργαςίασ. Ο ςτόχοσ πρζπει να 

είναι θ κζςπιςθ των ςυμφωνθκζντων εργαλείων μζχρι το 2010. 

Να αναπτυχκοφν περαιτζρω τα εξισ: 

i. Κοινά εργαλεία ςε ευρωπαϊκι κλίμακα ειδικά για τθν ΕΕΚ με τα εξισ μζςα: 

 ανάπτυξθ και δοκιμι ενόσ Ευρωπαϊκοφ υςτιματοσ Διδακτικϊν Μονάδων για τθν 

ΕΕΚ (ECVET) ωσ εργαλείου για τθν ςυςςϊρευςθ και τθ μεταφορά διδακτικϊν 

μονάδων, το οποίο να λαμβάνει υπόψθ τισ ιδιομορφίεσ τθσ ΕΕΚ και τθν εμπειρία 

που ζχει αποκτθκεί από το Ευρωπαϊκό φςτθμα Μεταφοράσ Διδακτικϊν Μονάδων 

(European Cretid Trasfer System, ECTS) ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, 
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 ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ με τθ χρθςιμοποίθςθ του 

Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Εξαςφάλιςθσ Ποιότθτασ για τθν ΕΕΚ (European Network of 

Quality Assurance, ENQA-VET) ϊςτε να ςτθριχκεί θ δθμιουργία κοινισ αντίλθψθσ 

ςχετικά με τθν εξαςφάλιςθ ποιότθτασ και να ενκαρρυνκεί θ αμοιβαία εμπιςτοςφνθ. 

Θ ςυνεργαςία με τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ πρζπει να ςυνεχιςτεί. 

ii. Κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία ςτα οποία θ ΕΕΚ διαδραματίηουν μείηονα ρόλο, με τα 

εξισ μζςα: 

 ανάπτυξθ και δοκιμι ενόσ ευρωπαϊκοφ πλαιςίου προςόντων (European 

Qualifications Framework, EQF) με βάςθ τα μακθςιακά αποτελζςματα, περιςςότερεσ 

εγγυιςεισ ιςότθτασ και καλφτερεσ ςυνδζςεισ μεταξφ ΕΕΚ και ΑΕ, ςυνυπολογιςμόσ 

των διεκνϊν προςόντων κατά τομζα, 

 περαιτζρω ανάπτυξθ του EUROPASS ωσ ενιαίου ευρωπαϊκοφ πλαιςίου για τθ 

διαφάνεια και εργαλεία για τθν αναγνϊριςθ τθσ μθ επίςθμθσ και τθσ άτυπθσ 

μάκθςθσ, προκειμζνου να υποςτθριχκεί και να ςυμπλθρωκεί θ κακιζρωςθ του EQF 

και του ECVET. 

Εφαρμογι: 

I. κοινά εργαλεία ςε ευρωπαϊκι κλίμακα ειδικά για τθν ΕΕΚ με τα εξισ μζςα: 

 ςυμμετοχι ςτθ δοκιμι του ECVET και ενκάρρυνςθ τθσ εφαρμογισ του, 

 αξιοποίθςθ των αρχϊν που διζπουν ζνα κοινό πλαίςιο εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, 

όπωσ το ορίηουν τα ςυμπεράςματα του υμβουλίου του Μαΐου 2004 για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ΕΕΚ, με ςκοπό να καλλιεργθκεί μια νοοτροπία 

επιδίωξθσ τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ και να επιτευχκεί ευρφτερθ ςυμμετοχι ςτο 

δίκτυο ENQA-VET, 

II. κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία ςτα οποία θ ΕΕΚ διαδραματίηει μείηονα ρόλο, με τα εξισ 

μζςα: 

 ςφνδεςθ των εκνικϊν ςυςτθμάτων ι πλαιςίων προςόντων με το EQF, 

 υποςτιριξθ των εκνικϊν ςυςτθμάτων προςόντων για τθν ενςωμάτωςθ των διεκνϊν 

προςόντων κατά κλάδο, χρθςιμοποιϊντασ ωσ ςθμείο αναφοράσ το EQF, 

 προαγωγι τθσ ευρείασ χριςθσ του EUROPASS. 
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3. Ενίςχυςθ τθσ αμοιβαίασ μάκθςθσ 

Απαιτείται ςυςτθματικότερθ προςζγγιςθ ϊςτε να ενιςχυκεί θ αμοιβαία μάκθςθ, θ 

ςυνεργατικι εργαςία και θ κοινι χριςθ εμπειρίασ και τεχνογνωςίασ. Αυτό πρζπει να 

διευκολυνκεί με τα εξισ μζςα: 

 κοινζσ ζννοιεσ και ςυμφωνθμζνοι οριςμοί ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμζνου να 

γίνουν ευκολότερα κατανοθτζσ οι εκνικζσ λφςεισ και τα εκνικά μοντζλα και 

πρότυπα, 

 θ Επιτροπι να χρθματοδοτιςει κεωρθτικζσ και πρακτικζσ ζρευνεσ ςτα ςυγκεκριμζνα 

κζματα για να βακφνει θ κατανόθςθ των ευρωπαϊκϊν ςυςτθμάτων και πρακτικϊν 

τθσ ΕΕΚ και να ενιςχυκεί θ ςυνάφειά τουσ με τθν αγορά εργαςίασ και άλλουσ τομείσ 

τθσ εκπαίδευςθσ, 

 παρακολοφκθςθ εκ μζρουσ τθσ Επιτροπισ των δικτφων, τθσ ανταλλαγισ 

παραδειγμάτων ορκισ πρακτικισ και ανάπτυξθ μθχανιςμϊν που να μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για να διαδοκεί γνϊςθ και εμπειρογνωμοςφνθ, 

 ζνα ςυςτθματικό και ελαςτικό πλαίςιο για τθ ςτιριξθ δραςτθριοτιτων εκμάκθςθσ 

από ομολόγουσ ςτον τομζα τθσ ΕΕΚ. Σο πλαίςιο πρζπει επίςθσ να ςτθρίηει τθν 

αποκεντρωμζνθ μάκθςθ μεταξφ ομολόγων. 

Θ φπαρξθ επαρκϊν και ομοιογενϊν δεδομζνων και δεικτϊν είναι το κλειδί για να 

κατανοθκεί τι ςυμβαίνει ςτθν ΕΕΚ, ϊςτε να ενιςχυκεί θ αμοιβαία μάκθςθ και να τεκοφν τα 

κεμζλια για μια πολιτικι κατάρτιςθσ βάςει ςτοιχείων. 

Μζχρι τθν προςεχι υπουργικι ςφνοδο παρακολοφκθςθσ θ Επιτροπι πρζπει να ζχει 

αποδϊςει ιδιαίτερθ προςοχι ςτουσ εξισ τομείσ: 

 βελτίωςθ του πεδίου εφαρμογισ, τθσ ακρίβειασ και τθσ αξιοπιςτίασ των 

ςτατιςτικϊν, ϊςτε να μπορεί να αξιολογθκεί θ πρόοδοσ ςτον τομζα τθσ ανάπτυξθσ 

τθσ ΕΕΚ, 

 ανάπτυξθ τθσ ςυνιςτϊςασ ΕΕΚ μζςα ςτο ςυνεκτικό πλαίςιο των δεικτϊν και των 

επιπζδων αναφοράσ - ςυγκζντρωςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τθν επζνδυςθ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ ΕΕΚ. 

Ο καλφτεροσ τρόποσ για τθν εκπλιρωςθ του ςτόχου αυτοφ είναι να χρθςιμοποιθκοφν και 

να ςυνδυαςτοφν με τον αποδοτικότερο τρόπο τα υπάρχοντα δεδομζνα και να 

ςυγκεντρωκοφν επαρκι εκνικά/περιφερειακά δεδομζνα όςον αφορά τθν ΕΕΚ, τα οποία κα 
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ςυνάδουν και κα είναι ςυγκρίςιμα με άλλα δεδομζνα ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ και τθν 

κατάρτιςθ. 

4. υμμετοχι όλων των ενδιαφερόμενων φορζων 

Θ επιτυχία τθσ διαδικαςίασ τθσ Κοπεγχάγθσ ςτθρίηεται ςτθν ενεργό ςυμμετοχι όλων των 

ενδιαφερόμενων φορζων ςτον τομζα τθσ ΕΕΚ, ιδίωσ των κοινωνικϊν εταίρων ςε ευρωπαϊκι 

και εκνικι κλίμακα, τισ κλαδικζσ οργανϊςεισ και τουσ παρόχουσ ΕΕΚ. Αυτό απαιτεί: 

 ςυνοπτικζσ και ςαφείσ πλθροφορίεσ για τθν διαδικαςία, το γενικό τθσ πλαίςιο, τισ 

προτεραιότθτεσ και τισ δραςτθριότθτεσ και τθν αποτελεςματικι μεταφορά των 

αποτελεςμάτων, 

 τθν ενεργό ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων φορζων ςε όλα τα ςτάδια τθσ 

διαδικαςίασ ςε ευρωπαϊκι, περιφερειακι και τοπικι κλίμακα, 

 ζμφαςθ ςτθ ςυμμετοχι των παρόχων ΕΕΚ, των διδαςκόντων και των εκπαιδευτϊν 

ςτθ δοκιμι και τθν εφαρμογι των αποτελεςμάτων τθσ διαδικαςίασ, 

 ςυμμετοχι, όπου απαιτείται, των εκπαιδευομζνων και των οργανϊςεϊν τουσ ςε 

εκνικι και ευρωπαϊκι κλίμακα. 

Σα κράτθ μζλθ και θ επιτροπι καλοφνται ςτο πλαίςιο των αντίςτοιχων αρμοδιοτιτων τουσ 

να εφαρμόςουν τθ διαδικαςία τθσ Κοπεγχάγθσ με τα εξισ μζςα: 

 ουςιαςτικι χριςθ των διαρκρωτικϊν ταμείων προσ ςτιριξθ τθσ ΕΕΚ ςε εκνικι 

κλίμακα, 

 ςτοχοκετθμζνθ χριςθ του νζου προγράμματοσ τθσ δια βίου μάκθςθσ προσ ςτιριξθ 

τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ για τθν καινοτομία, τθ διεξαγωγι δοκιμϊν, τον πειραματιςμό 

και τθν εφαρμογι, 

 ενεργό ςυμμετοχι των ςυναφϊν κοινοτικϊν οργανιςμϊν, οργάνων και επιτροπϊν, 

 ςτενι ςυνεργαςία για τισ ςτατιςτικζσ, τουσ δείκτεσ και τα επίπεδα αναφοράσ με τθν 

EUROSTAT, τον ΟΟΑ, το CEDEFOP και το Ευρωπαϊκό Κδρυμα Επαγγελματικισ 

Εκπαίδευςθσ (ETF), 

 ανταλλαγι πλθροφοριϊν, εμπειρογνωμοςφνθσ και αποτελεςμάτων με τρίτεσ χϊρεσ, 

ιδίωσ όςεσ καλφπτονται από τθν πολιτικι "ευρφτερθσ ευρωπαϊκισ γειτονίασ". 

Πρζπει να ενιςχυκεί θ ςυνεργαςία με χϊρεσ υψθλϊν επιδόςεων και διεκνείσ 

οργανιςμοφσ όπωσ ο ΟΟΑ. 

το πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται οι προτεραιότθτεσ για ςυνεργαςία ςτθν 

επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ όπωσ ζχουν επιςθμανκεί ςτθν διακιρυξθ τθσ 
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Κοπεγχάγθσ, τθν επιτροπι του Μάαςτριχ και τθν επιτροπι του Ελςίνκι [(βλ Πίνακασ 1 

Προτεραιότθτεσ για ςυνεργαςία ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ (Lipinska et 

al., 2007)]. 
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Πίνακασ 1 Προτεραιότθτεσ για ςυνεργαςία ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ (Lipinska et al., 2007). 

  

• Ευρωπαϊκι διάςταςθ

• Διαφάνεια, πλθροφόρθςθ και 
προςανατολιςμόσ

• Αναγνϊριςθ ικανοτιτων και προςόντων

• Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ

Διακιρυξθ 
τθσ 

Κοπεγχάγθσ 
2002

• Εφαρμογι των εργαλείων τθσ Διακιρυξθ τθσ 
Κοπεγχάγθσ ( Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ, 
EUROPASS, ευρωπαϊκο πλαίςιο προςόντων 
(EQF) με βάςθ τα μακθςιακά αποτελζςματα, 

• Βελτίωςθ τθσ δθμόςιων / ιδιωτικϊν 
επενδφςεων, κίνθτρα για τθν κατάρτιςθ, τθ 
χριςθ των κονδυλίων τθσ ΕΕ

• Ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ των ομάδων που 
διατρζχουν κίνδυνο

• Θ ανάπτυξθ ευζλικτων και εξατομικευμζνων 
οδϊν εξζλιξθσ

• Ενίςχυςθ του προγραμματιςμοφ, των εταιρικϊν  
ςχζςεων και προςδιοριςμόσ των αναγκϊν ςε 
δεξιότθτεσ

• Ανάπτυξθ παιδαγωγικϊν προςεγγίςεων και 
εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων

• Ανάπτυξθ των ικανοτιτων των εκπαιδευτϊν

• Ανάπτυξθ του ευρωπαϊκοφ πλαιςίου προςόντων 
(EQF), Ευρωπαϊκοφ υςτιματοσ Διδακτικϊν 
Μονάδων για τθν ΕΕΚ (ECVET), προςδιοριςμόσ 
μακθςιακϊν αναγκϊν, βελτίωςθ ςτατιςτικϊν

Θ επιτροπι 
του 

Μάαςτριχ 
2004

• Βελτίωςθ του κφρουσ και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ 
ΕΕΚ και ζμφαςθ ςτθν καλι διακυβζρνθςθ των 
ςυςτθμάτων, των ιδρυμάτων

• Περαιτζρω ανάπτυξθ, διεξαγωγι δοκιμϊν και 
εφαρμογι κοινϊν ευρωπαϊκϊν εργαλείων μζχρι 
το 2010 (EQF, ECVET, CQAF / ENQA-VET, Europass)

• υςτθματικι προςζγγιςθ για τθν ενίςχυςθ τθσ 
αμοιβαίασ μάκθςθσ προςοχι ςτθ βελτίωςθ του 
πεδίου, τθσ ςυγκριςιμότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ 
των ςτατιςτικϊν ΕΕΚ ζωσ το 2008

• Ενεργόσ ςυμμετοχι όλων των ενδιαφερόμενων 
μερϊν ςτισ εργαςίεσ, για να κζςουν ςε εφαρμογι 
τθν διαδικαςία τθσ Κοπεγχάγθσ 

• τθν περαιτζρω ανάπτυξθ, διεξαγωγι δοκιμϊν 
και εφαρμογι κοινϊν ευρωπαϊκϊν εργαλείων

Θ επιτροπι 
του Ελςίνκι 

2006
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Η επιτροπι του Μπορντό The Bordeaux Communiqué 

Από τθν Κοπεγχάγθ ςτο Μάαςτριχτ, ςτο Ελςίνκι και ςτο Μπορντό θ ευρωπαϊκι 

επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ζχει δθμιουργθκεί βαςιςμζνθ ςτθν διαφάνεια 

και τθν αμοιβαία εμπιςτοςφνθ. 

Όλεσ οι χϊρεσ ζχουν δεςμευκεί ςε μια διαδικαςία εκςυγχρονιςμοφ των ςυςτθμάτων ΕΕΚ 

και ςυνδζονται μεταξφ τουσ με τθν εφαρμογι των ευρωπαϊκϊν εργαλείων. Προτεραιότθτεσ 

για όλεσ τισ χϊρεσ αποτελοφν οι ςυμπράξεισ και τα δίκτυα για τθν ανταλλαγι πρακτικϊν και 

ανάπτυξθ πειραματικϊν προγραμμάτων Επιπλζον, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ οικονομικζσ και 

κοινωνικζσ προκλιςεισ, μια νζα ςτρατθγικι διορατικότθτα είναι απαραίτθτθ για τθν 

εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ τθσ Κοπεγχάγθσ ςτα ερχόμενα ζτθ. Θ απάντθςθ τθσ Ευρϊπθσ 

ςτθν παγκοςμιοποίθςθ ενςωματϊνεται ςτθ ςτρατθγικι τθσ Λιςςαβόνασ, θ οποία προωκεί 

μια κοινωνία και μια οικονομία που βαςίηεται ςτθ γνϊςθ και τθν καινοτομία. (European 

Commission, 2008) 

θμαντικζσ προκλιςεισ πρζπει να αντιμετωπιςτοφν  

Θ ανεργία των νζων ζχει παραμείνει ιδιαιτζρα υψθλι (15.5% το 2007). 

Σο επίπεδο κατάρτιςθσ των νζων: παρόλθ τθν πρόοδο που ζχει επιτευχκεί ο αρικμόσ των 

νζων ανκρϊπων που εγκαταλείπουν το ςχολείο με χαμθλι δευτεροβάκμια μόρφωςθ 

(14.8% το 2007) παραμζνει υψθλόσ ςε ςχζςθ με το 10% που αποτελεί τον ςτόχο για το 

2010.  

Χαμθλό επίπεδο προςόντων των ενθλίκων : 78 εκατομμφρια Ευρωπαίοι ενεργισ 

εργαςιακισ θλικίασ (25-64) ζχουν χαμθλά επίπεδα προςόντων. Επίςθσ υπάρχει ποφ χαμθλό 

ποςοςτό ενθλίκων που παίρνουν μζροσ ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. Θ εκπαιδευτικι 

προςφορά για τουσ παλαιότερουσ, τουσ ανειδίκευτουσ και τουσ εργαηόμενουσ ςε μικρζσ και 

μεςαίεσ επιχειριςεισ είναι περιοριςμζνθ. Σο γεγονόσ αυτό υψθλοφ ενδιαφζροντοσ κακϊσ 

οι μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ αποτελοφν τθν ραχοκοκαλιά τθσ οικονομίασ και είναι οι 

κφριεσ πθγζσ δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ. 
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Δομικζσ αλλαγζσ που επιφζρουν αλλαγζσ ςτθν αγορά εργαςίασ και ςτα ςυςτιματα 

κατάρτιςθσ  

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ καλείται να αντιμετωπίςει νζεσ προκλιςεισ μζςα και ζξω από τα 

ςφνορα τθσ, το μζγεκοσ των οποίων δεν ιταν ακόμθ προφανι το 2000. Θ κρίςθ που 

εξαπλϊνεται ςε όλθ τθν οικονομία κα ζχει επιπτϊςεισ και ςτθν απαςχόλθςθ : οι δείκτεσ 

ανεργίασ κα ανζβουν. ε αυτό το πλαίςιο είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι θ προϊκθςθ τθσ 

επζνδυςθσ ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ. Ο παγκόςμιοσ ανταγωνιςμόσ 

αυξάνεται, με ςυνεχϊσ αυξανόμενο αρικμό αναδυόμενων οικονομικϊν δυνάμεων 

(Βραηιλία, Ρωςία, Ινδία και Κίνα -BRIC). 

Οι δθμογραφικζσ αλλαγζσ, ιδικά θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ, οι μελλοντικζσ ανάγκεσ ςε 

δεξιότθτεσ και οι διαρκείσ ανιςότθτεσ, απαιτοφν ιςχυρζσ πολιτικζσ για να αντιμετωπιςτοφν 

αυτζσ οι προκλιςεισ. 

Θ ραγδαία τεχνολογικι πρόοδο , οι νζεσ τεχνολογίεσ πλθροφόρθςθσ, οι προκλιςεισ από τθν 

αλλαγι του κλίματοσ και από τθν ανάγκθ για αειφόρο ανάπτυξθ απαιτοφν προνοθτικότθτα 

των αναγκϊν για δεξιότθτεσ και μόνιμθ προςαρμογι των δεξιοτιτων των εργαηομζνων 

μζςω τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ . 

Μια νζα ςτρατθγικι είναι απαραίτθτθ για τισ Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ  

Θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ αποτελεί το ςταυροδρόμι των οικονομικϊν, 

κοινωνικϊν και εργαςιακϊν πολιτικϊν. Θ ΕΕΚ πρζπει να προάγει τθν τελειότθτα και 

ςυγχρόνωσ να εγγυάται ίςεσ ευκαιρίεσ, ο βαςικόσ ρόλοσ τθσ είναι να «παράγει» τισ 

δεξιότθτεσ που κα χρειαςτεί θ Ευρϊπθ. 

υγκζντρωςθ ςτουσ ςτόχουσ και νζα ϊκθςθ  

Κάτω από το πρίςμα των νζων προκλιςεων που αντιμετωπίηει θ Ευρϊπθ και των 

αποτελεςμάτων τθσ μζχρι τϊρα πορείασ είναι ξεκάκαρο ότι οι προτεραιότθτεσ και οι αρχζσ 

που κακορίςτθκαν το 2002 είναι ακόμα ουςιϊδεισ αλλά απαιτείται μια καινοφργια ϊκθςθ. 

το Μπορντό παρουςιάςτθκαν τζςςερισ τομείσ προτεραιότθτασ για μελλοντικι δράςθ 

1. .Εφαρμογι των εργαλείων και των ςχεδίων για τθν προϊκθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ 

ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε εκνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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2. Αφξθςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ελκυςτικότθτασ των ςυςτθμάτων επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 

3. Βελτίωςθ των δεςμϊν μεταξφ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και 

τθσ αγοράσ εργαςίασ. 

4. Ενίςχυςθ των ευρωπαϊκϊν ςυμφωνιϊν ςυνεργαςίασ. 

Ζχουν δθμιουργθκεί ςθμαντικά εργαλεία για τθ βελτίωςθ τθσ διαφάνειασ των προςόντων 

και για τθν προϊκθςθσ κινθτικότθτασ, όςο βαςίηονται ςτα μακθςιακά αποτελζςματα και 

χρθςιμοποιοφν μθχανιςμοφσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ για αμοιβαία εμπιςτοςφνθ ζτςι ζχουν 

ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ για τα εκνικά ΕΕΚ ςυςτιματα. Είναι ςθμαντικό να διαςφαλιςτεί θ 

εφαρμογι, των εργαλείων και των ςχεδίων, με χριςθ των κατάλλθλων μεκόδων κακϊσ 

επίςθσ να αναπτφςςονται με ςυνζπια. Είναι ςθμαντικι: 

1. Θ δθμιουργία ενόσ εκνικοφ ςυςτιματοσ προςόντων και ενόσ πλαιςίου βαςιςμζνου 

ςε μακθςιακά αποτελζςματα, ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων. 

2. Θ εφαρμογι του μελλοντικοφ Ευρωπαϊκοφ υςτιματοσ Διδακτικϊν Μονάδων για 

τθν ΕΕΚ (ECVET), μαηί με το μελλοντικό ευρωπαϊκό πλαίςιο αναφοράσ για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ (EQARF) για τθν ενδυνάμωςθ τθσ αμοιβαίασ 

εμπιςτοςφνθσ. 

3. Πρζπει επίςθσ να αναπτυχκοφν : 

o πιλοτικά προγράμματα, κατάλλθλεσ μζκοδοι και εργαλεία υποςτιριξθσ 

o αρχζσ και εργαλεία για τθν επικφρωςθ των ανεπίςθμων και άτυπων 

μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, ςε ςυνδυαςμό με τθν εφαρμογι των εκνικϊν 

πλαιςίων προςόντων , του ευρωπαϊκοφ πλαιςίου προςόντων και του 

Ευρωπαϊκοφ υςτιματοσ Διδακτικϊν Μονάδων. 

o όργανα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

o ςυνζπεια μεταξφ των διάφορων εργαλείων 

Θ επαγγελματικι εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθ πρζπει να προςαρμοςτεί ςτισ ανάγκεσ τθσ 

αγοράσ εργαςίασ με τθν ςυνεργαςία των κοινωνικϊν εταίρων ζτςι ϊςτε να ςυμβάλει ςτθν 

αφξθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και τθσ αςφάλειασ ςτθν απαςχόλθςθ, να προβλζπει και να 

διαχειρίηεται τισ αλλαγζσ ςτθν αγορά εργαςίασ και να προωκεί τθν επιχειρθςιακι 

ανταγωνιςτικότθτα. Σα παραπάνω μποροφν να επιτευχκοφν : 

1. υνεχίηοντασ τθν ανάπτυξθ μθχανιςμϊν προγραμματιςμοφ που ςτοχεφουν ςτθν 

εργαςία και τισ δεξιότθτεσ ςε εκνικό επίπεδο ςε όλθ τθν Ευρϊπθ προςδιορίηοντασ 

πικανά κενά και ελλείψεισ ςε δεξιότθτεσ με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ μελλοντικϊν 

αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ και  ικανότθτεσ. 
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2. Εξαςφαλίηοντασ ότι οι κοινωνικοί εταίροι και οι οικονομικοί παράγοντεσ 

εμπλζκονται ςωςτά ςτον κακοριςμό και τθν εφαρμογι των ΕΕΚ πολιτικϊν. 

3. Βελτιϊνοντασ τθν κακοδιγθςθ και τισ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για να 

διευκολυνκεί θ μεταβίβαςθ από τθν κατάρτιςθ ςτθν απαςχόλθςθ. 

4. Ενδυνάμωςθ των μθχανιςμϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων οικονομικισ 

φφςθσ ςτοχεφοντασ ςτθν προϊκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ενθλίκων, 

ιδικά ςτον χϊρο εργαςίασ εςτιάηοντασ ςτισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ, 

προκειμζνου να δθμιουργθκοφν καλφτερεσ ευκαιρίεσ εργαςίασ και επιχειρθςιακι 

ανταγωνιςτικότθτα. 

5. Ανάπτυξθ και εφαρμογι, τθσ επικφρωςθ και τθσ αναγνϊριςθσ των ανεπίςθμων και 

άτυπων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. 

6. Αφξθςθ τθσ κινθτικότθτασ των ανκρϊπων που ςυμμετζχουν ςε ςχετικι με τθν 

εργαςία τουσ κατάρτιςθ, με τθν ενίςχυςθ των υπαρχόντων κοινοτικϊν 

προγραμμάτων υπζρ τθσ κινθτικότθτασ. 

7. Αφξθςθ του ρόλου τθν ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και 

κατάρτιςθ ςε ςυνδυαςμό με τθν ενςωμάτωςθ τθσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

2.1.3 Επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και θλεκτρονικι 
μάκθςθ 

Θ ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςχετικά με τθν χριςθ των Σεχνολογιϊν τθσ 

Πλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ - ΣΠΕ (Information and Communication Technologies - 

ICTs) και του Διαδικτφου μζςο του e-learning για τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτθν 

επαγγελματικι κατάρτιςθ(CEDEFOP, 2006): 

 Προςφζρει ευελιξία ωσ προσ τον χρόνο και τον τόπο πρόςβαςθσ ςτο εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο 

 Προςφζρει αυτo-κακοριηόµενθ και με εξατομικευμζνο ρυκμό μάκθςθ, επιτρζποντασ 

ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να ορίςουν τον ρυκμό προόδου τουσ 

 Αυξάνει τισ ευκαιρίεσ ςυμμετοχισ των εκπαιδευόμενων 

 Αποτελεί κίνθτρο για τθν εμπλοκι των εκπαιδευομζνων ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία 

 Ενιςχφει τθν ςυνεργαςία και τθν ομαδικότθτα  

 Διευκολφνει τθν επικοινωνία μεταξφ των εκπαιδευόμενων 

 Ενιςχφει τθν προετοιμαςία μελλοντικϊν μακθμάτων και τθν επανάλθψθ των 

προθγοφμενων 

 Βελτιϊνει τθν οργάνωςθ των υλικϊν των μακθμάτων 
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Θ CEDEFOP διεξιγαγε μια ζρευνα αποτίμθςθσ τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ ςε προγράμματα 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα αποτίμθςαν 

τισ εμπειρίεσ τουσ με πολφ κετικι ςτάςθ. Μεγάλθ πλειοψθφία των ερωτθκζντων κεωρεί ότι 

θ εμπλοκι τουσ ςτθν θλεκτρονικι μάκθςθ υποςτθρίηει τθ ανάπτυξθ των προςόντων τουσ. 

Εφιςτάται ωςτόςο θ προςοχι ςτθν ςθμαςία του ανκρϊπινου παράγοντα ςτθν θλεκτρονικι 

μάκθςθ όςων αφορά τθν παιδαγωγικι και τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων ςε ςχζςθ με τον 

τεχνολογικό παράγοντα. Επίςθσ οι ςυμμετζχοντεσ επιςιμαναν το γεγονόσ ότι θ θλεκτρονικι 

μάκθςθ απαιτεί καλλιζργεια δεξιοτιτων αυτοκατευκυνόμενθσ μάκθςθσ τισ οποίεσ δεν 

κατζχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι με αποτζλεςμα να αποκλείονται από μακθςιακζσ 

ευκαιρίεσ. Θ ζρευνα δείχνει ότι θ θλεκτρονικι μάκθςθ πρζπει να γίνει πιο ευζλικτθ και να 

ενςωματωκεί ςτθν δια βίου μάκθςθ (Aimard & Mc Cullough, 2006). Παρακάτω 

αναφζρονται κάποια ςθμαντικά αποτελζςματα τθσ ζρευνασ. 

 Θ αποτίμθςθ των ςυμμετεχόντων ιταν 98% κετικι ωσ προσ το ότι θ θλεκτρονικι 

μάκθςθ υποςτθρίηει τθν γενικι μακθςιακι διαδικαςία. 

 Αρχικά παραπείκονται τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ που εξετάηουν το ζρωσ των 

γνωςτικϊν αντικειμζνων τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ (βλ Διάγραμμα 1 Γνωςτικά 

αντικείμενα προγραμμάτων θλεκτρονικισ μάκθςθσ). Παρατθρείται ότι το 36% και 

το 34%των ερωτθκζντων ζχει ςυμμετάςχει ςε πρόγραμμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ 

που αςχολοφνται με τισ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορίασ και ςε κατάρτιςθ που είχε να 

κάνει με τθν εργαςία. 

 

Διάγραμμα 1 Γνωςτικά αντικείμενα προγραμμάτων θλεκτρονικισ μάκθςθσ 
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Ωσ προσ τα πλεονεκτιματα τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ το 65% 

υποςτιριξε ότι θ ευελιξία είναι το μεγαλφτερο πλεονζκτθμα. Άλλα πλεονεκτιματα, όπωσ θ 

αυτονομία των εκπαιδευομζνων, θ αποτελεςματικότθτα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και 

θ ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ υλικοφ (βλ. Διάγραμμα 2 Πλεονεκτιματα θλεκτρονικισ 

μάκθςθσ). 

 

Διάγραμμα 2 Πλεονεκτιματα θλεκτρονικισ μάκθςθσ 

 

Για τθν ςχεδίαςθ πρακτικϊν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ για τισ επιχειριςεισ πρζπει να 

λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω (Tynjala & Hakkinen, 2005).  

Πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτον προςωπικό προβλθματιςμό του εκπαιδευόμενου βαςιςμζνο 

ςτθν εμπειρία του. Οι βαςικζσ γνωςτικζσ διεργαςίεσ που λαμβάνουν μζροσ είναι θ κριτικι 

ανάλυςθ προθγοφμενων γνϊςεων και ότι οι βαςικζσ αντιλιψεισ και παραδοχζσ του ατόμου 

που υπό το φϊσ νζων προςεγγίςεων και ιδεϊν οδθγοφν ςτθ μετατροπι τθσ γνϊςθσ του.  

Ζνα άλλο ςθμείο είναι ότι θ διαδικαςία τθσ καταςκευισ τθσ γνϊςθσ είναι μια κοινωνικι 

διαδικαςία. Οι κοινότθτεσ πρακτικϊν (communities of practices) διαμορφϊνονται από 

άτομα που εργάηονται και αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ. Όλοι οι ενιλικεσ ανικουν ςε τζτοιεσ 
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κοινότθτεσ θ αλλθλεπίδραςθ και θ επικοινωνία είναι ςθμαντικι για τθν διαμόρφωςθ και 

κατανόθςθ κοινϊν αξιϊν. 

Ζνα ακόμα χαρακτθριςτικό τυπικό των μοντζλων εκπαίδευςθσ ενθλίκων είναι ο 

προςανατολιςμόσ τουσ ςτο πρόβλθμα. Οι προςεγγίςεισ που είναι βαςιςμζνεσ ςτθν επίλυςθ 

προβλθμάτων ςτοχεφουν ςτθν εργαςιακι εμπειρία των ενθλίκων και ςτα εργαςιακά 

προβλιματα που αντιμετωπίηουν. Θ κεντρικι ιδζα είναι ότι το ςθμείο εκκίνθςθσ τθσ 

διαδικαςίασ τθσ μάκθςθσ είναι ζνα πρόβλθμα που ζχει ςθμαςία για τουσ εκπαιδευόμενουσ. 

Παρόμοιεσ προςεγγίςεισ αποτελοφν θ μάκθςθ βαςιςμζνθ ςτο πρόβλθμα (problem-based 

learning PBL) και θ μάκθςθ βαςιςμζνθ ςτο ζργο (project-based learning). 

Σα οφζλθ τθσ ςυμμετοχισ των ενιλικων εκπαιδευόμενων ςε προγράμματα εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθσ μποροφν να οριςτοφν ωσ τα εξισ (Page, 2006): 

o θ ενκάρρυνςθ τθσ anytime-anyplace πρόςβαςθσ ςτο εκπαιδευτικό υλικό 

o θ παροχι αυτο-κατευκυνόμενθσ (self-directed) και με αυτορυκμιηόμενο ρυκμό 

μάκθςθσ (self-paced learning) που επιτρζπει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να ορίςουν τθν 

πρόοδο τουσ 

o θ αφξθςθ των ευκαιριϊν για ςυμμετοχι των εκπαιδευόμενων 

o θ υποςτιριξθ διαφορετικϊν ςτυλ μάκθςθσ με χριςθ ευζλικτου εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ 

o θ προϊκθςθ τθσ εμπλοκισ των εκπαιδευόμενων με χριςθ διαδραςτικοφ 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ, βελτιϊνοντασ με αυτόν τον τρόπο τα κίνθτρα και τθν 

ικανοποίθςθ των εκπαιδευόμενων 

o θ παροχι άμεςθσ πρόςβαςθσ ςε κατάλλθλεσ και ςφγχρονεσ πλθροφορίεσ 

o θ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ με το εκπαιδευτικό προςωπικό 

o θ διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των εκπαιδευόμενων προωκϊντασ τθν 

υποςτιριξθ από τουσ ςυνεκπαιδευόμενουσ 

o θ προετοιμαςία των μελλοντικϊν ενοτιτων και θ επανάλθψθ προθγοφμενων 

ενοτιτων 

o βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
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o θ αφξθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτο εκπαιδευτικοφ υλικοφ από άτομα με αναπθρία  

φμφωνα με τισ μελζτεσ και τισ κατευκφνςεισ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο που περιγράφθκαν 

παραπάνω, ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ είναι ςθμαντικι θ 

ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων που να μποροφν να ςυνδεκοφν με τον εργαςιακό 

χϊρο με τθν ενίςχυςθ και τθν εφαρμογι παιδαγωγικϊν προςεγγίςεων που προωκοφνται 

απ τθν από τισ ΣΠΕ και τθν θλεκτρονικι μάκθςθ βελτιϊνοντασ ζτςι τθν ποιότθτα τθσ 

μάκθςθσ. Κακϊσ επίςθσ θ αξιολόγθςθ των προςεγγίςεων αυτϊν για τθν εξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων τθσ παρεχόμενθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Για να 

ενιςχυκοφν οι ευκαιρίεσ μάκθςθσ ςτον εργαςιακό χϊρο. 
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2.2 Θεωρίεσ Μάκθςθσ 

2.2.1 Κοινωνικόσ εποικοδομιςμόσ 

Ο εποικοδομιςμόσ ι κονςτρουκτιβιςμόσ (constructivism) κζτει ςαν βαςικι του αρχι ότι θ 

γνϊςθ δεν είναι εξωτερικι του ατόμου, αλλά ουςιαςτικά δομείται μζςα ςτο άτομο, όςο 

αυτό αλλθλεπιδρά με το περιβάλλον του και επεξεργάηεται τα διάφορα ερεκίςματα. Αυτό 

ςθμαίνει δφο πράγματα: αφ’ ενόσ ότι το εκπαιδευτικό περιβάλλον παρζχει τα ανάλογα 

ερεκίςματα και αφ’ ετζρου θ γνϊςθ που αποκτά κάκε άτομο είναι διαφορετικι, αφοφ 

εξαρτάται ιςχυρά από τθν ιδιοςυγκραςία του, τισ προθγοφμενεσ εμπειρίεσ του και το 

μακθςιακό ςτυλ του. Ο ςχθματιςμόσ τθσ κεωρίασ αποδίδεται ςτον Jean Piaget. 

Ζτςι, οι εκπαιδευόμενοι παραμζνουν ενεργοί ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, λφνουν 

ρεαλιςτικά προβλιματα και μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τισ κοινωνικζσ και ςυνεργατικζσ 

δεξιότθτεσ, που πικανά να ζχουν ιδθ αναπτφξει από τον πρότερο βίο τουσ, ςε ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

Τπάρχουν τρισ βαςικζσ διαφορζσ μεταξφ μιασ εποικοδομιςτικισ διδαςκαλίασ ςε ςχζςθ με 

άλλεσ διδαςκαλίεσ. Αρχικά θ μάκθςθ είναι μια εποικοδομθτικι διαδικαςία και όχι μια 

διαδικαςία απόκτθςθσ γνϊςθσ. Δεφτερον θ διδαςκαλία υποςτθρίηει τθν εποικοδομθτικι 

διαδικαςία κατανόθςθσ των μακθτϊν και όχι τθν μετάδοςθ των πλθροφοριϊν. Σρίτον ο 

μακθτζσ είναι ςτο κζντρο τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ (Kim, 2005). 

τον κοινωνικό εποικοδομιςμό (social constructivism) οι μακθτζσ μακαίνουν καλφτερα όταν 

μποροφν να κζςουν τθν γνϊςθ εντόσ πλαιςίων για άμεςθ εφαρμογι και απόκτθςθ 

προςωπικισ ςθμαςίασ (Smith & Ragan, 1999). Ο κοινωνικόσ εποικοδομιςμόσ ςυνδζεται 

κυρίωσ ςτισ κεωρίεσ του Vygotsky. 

Μια παραλλαγι του εποικοδομιςμοφ είναι ο κοινωνικόσ εποικοδομιςμόσ που υποςτθρίηει 

ότι ουςιαςτικι μάκθςθ ςυμβαίνει όταν οι άνκρωποι διδάςκονται πϊσ να χρθςιμοποιοφν τα 

ψυχολογικά εργαλεία του πολιτιςμοφ τουσ (όπωσ ομιλία, μακθματικά, διαγράμματα και 

τρόπουσ επιλφςεισ προβλθμάτων) και μετά τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουν 

αυτά τα εργαλεία ςε αυκεντικζσ και προςαρμοςμζνεσ ςτθν πραγματικι ηωι 

δραςτθριότθτεσ για τθν κοινι κατανόθςθ κάποιου φαινομζνου. Οι μακθτζσ ενκαρρφνονται 

ςτο να εμπλακοφν ςε μια ςυηιτθςθ με ςυμμακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ για ζννοιεσ όπωσ 

ςθμαςία όρων και διαδικαςιϊν, ςχζςεισ μεταξφ ιδεϊν και τθν εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςε 
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ςυγκεκριμζνο πλαίςιο. Θ διαδικαςία αυτι αναφζρεται ωσ διαπραγμάτευςθσ νοιματοσ 

(tools for negotiating meaning). Ζτςι ενιςχφεται θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των μελϊν τθσ 

ομάδασ κι ενδυναμϊνεται θ μάκθςθ (Snowman & Biehler, 2003).  

Οι ςυνκικεσ που προωκοφν τον εποικοδομιςμό περιζχουν τα ςτοιχεία τθσ γνωςτικισ 

μακθτείασ (cognitive apprenticeship) και θ εγκακιδρυμζνθ μάκθςθ (situated learnig) 

(Snowman & Biehler, 2003). 

o Σο βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ γνωςτικισ μακθτείασ είναι ότι ο εκπαιδευτικόσ 

δθμιουργεί μια γνωςτικι διαδικαςία όπου οι μακθτζσ μακαίνουν και ςταδιακά θ 

ευκφνθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ περνάει ςτουσ μακθτζσ κακϊσ αποκτοφν τισ 

κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ. Ο εκπαιδευτικόσ υποςτθρίηει τθν διαδικαςία με 

υπενκυμίςεισ, υπαινιγμοφσ και ςθμαντικζσ ερωτιςεισ και ςταδιακά τισ μειϊνει 

κακϊσ ο μακθτισ αποκτά τισ κατάλλθλεσ ικανότθτεσ, θ ζννοια αυτι ονομάηεται 

υποβοικθςθ (Scaffolding). Θ υποβοικθςθ παρζχει ςτον μακθτι τθν απαιτοφμενθ 

βοικεια για τθν ολοκλιρωςθ μιασ εργαςίασ και ςταδιακά μειϊνεται θ βοικεια 

κακϊσ ο μακθτισ είναι ικανόσ να εργαςτεί ανεξάρτθτα. 

o Θ εγκακιδρυμζνθ μάκθςθ (situated learnig) που προςφζρει ζνα αυκεντικό 

περιβάλλον μάκθςθσ. Οι μακθτζσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ ςε ρεαλιςτικό 

πλαίςιο. ε ζνα ρεαλιςτικό πλαίςιο λφνουν προβλιματα με νόθμα χρθςιμοποιϊντασ 

πλθκϊρα ικανοτιτων και πλθροφοριϊν. 

Οι ςυνζπιεσ του εποικοδομθτιςμοφ ςε ζνα εξ αποςτάςεωσ μάκθμα όπωσ τισ περιγράφει ο 

Ally (2004) είναι οι εξισ: 

1. Θ μάκθςθ πρζπει να είναι μια ενεργι διαδικαςία. Θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν ςε 

δραςτθριότθτεσ με νόθμα ζχει ωσ αποτζλεςμα υψθλοφ επιπζδου επεξεργαςίεσ που 

διευκολφνουν τθν δθμιουργία προςωπικϊν νοθμάτων. Ηθτϊντασ από τουσ μακθτζσ 

να εφαρμόςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςε μια ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ διευκολφνει τθν 

προςωπικι ερμθνεία και τθν ςυνάφεια. 

2. Οι μακθτζσ πρζπει να δομοφν τθν γνϊςθ τουσ και όχι αυτι να δίνεται από τον 

εκπαιδευτι.  

3. Θ ςυνεργατικι μάκθςθ πρζπει να ενυςχυκεί για να προωκθκεί ο εποικοδομθτιςμόσ. 

Θ ςυνεργαςία δίνει ςτουσ μακθτζσ τθν αίςκθςθ τθσ πραγματικισ εμπειρίασ 

εργαςίασ ςε ομάδα και τουσ επιτρζπει να χρθςιμοποιοφν τισ μεταγνωςτικζσ τουσ 

δεξιότθτεσ. Οι μακθτζσ μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιοφν τα πλεονεκτιματα των 

ςυμμακθτϊν τουσ και να μάκουν από αυτοφσ.  

4. Οι μακθτζσ πρζπει να ζχουν τον ζλεγχο τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Πρζπει να 

υπάρχει μια μορφι κακοδθγοφμενθσ ανακάλυψθσ όταν δίνεται ςτουσ μακθτζσ θ 
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δυνατότθτα να πάρουν αποφάςεισ για τουσ μακθςιακοφσ τουσ ςτόχουσ, με κάποιεσ 

κατευκφνςεισ από τον εκπαιδευτι. 

5. τουσ μακθτζσ πρζπει να δίνεται θ δυνατότθτα του ςτοχαςμοφ. τθν εξ αποςτάςεωσ 

μάκθςθ οι μακθτζσ κζλουν χρόνο για να αφομοιϊςουν τισ πλθροφορίεσ. 

Ενςωματωμζνεσ ερωτιςεισ ςχετικά με το περιεχόμενο του μακιματοσ μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςε ολόκλθρο το μάκθμα για να ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ να 

προβλθματιςτοφν και να επεξεργαςτοφν τισ πλθροφορίεσ με ουςιαςτικό τρόπο. 

6. Θ μάκθςθ κα πρζπει να ζχει νόθμα για τουσ μακθτζσ. Σο μακθςιακό υλικό κα πρζπει 

να περιλαμβάνει παραδείγματα που να ςχετίηεται με του μακθτζσ για να ζχουν για 

αυτοφσ νόθμα. Οι εργαςίεσ που ανακζτονται ςτουσ μακθτζσ πρζπει να τουσ 

βοθκοφν να επιλζξουν ουςιαςτικζσ δραςτθριότθτεσ για να τουσ βοθκιςουν να 

εφαρμόςουν τισ πλθροφορίεσ. 

7. Θ μάκθςθ πρζπει να είναι διαδραςτικι για τθν επίτευξθ υψθλϊν επιπζδων 

εκπαίδευςθσ, κοινωνικότθτασ και προςωπικισ ςθμαςίασ για τουσ μακθτζσ. Οι 

μακθτζσ λαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό μζςω τθσ τεχνολογίασ και ςτθ ςυνζχεια 

κζτουν τισ πλθροφορίεσ εντόσ πλαιςίων, κατά τθν διάρκεια αυτισ τθσ διαδικαςίασ οι 

μακθτζσ αλλθλεπιδροφν με το εκπαιδευτικό υλικό, τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και με 

τουσ εκπαιδευτζσ ζτςι ϊςτε να δοκιμάςουν και να επιβεβαιϊςουν τισ ιδζεσ τουσ και 

να εφαρμόςουν αυτά που ζχουν μάκει. 

2.2.2 Η κεωρία τθσ εμπλοκισ 

Θ κεωρία τθσ εμπλοκισ αποτελεί δθμιοφργθμα των ερευνθτϊν Kearsley και Shneiderman το 

1999 και προιλκε από τισ διδακτικζσ εμπειρίεσ τουσ ςε θλεκτρονικά και από απόςταςθ 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Βαςικι ιδζα τθσ κεωρίασ τθσ εμπλοκισ είναι ότι οι μακθτζσ 

πρζπει να εμπλζκονται ςε μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ με νόθμα μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ 

με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ ςε εργαςίεσ που αξίηουν τον κόπο. 

Με τθν χριςθ των τεχνολογιϊν και των υπθρεςιϊν του διαδικτφου και τθν μζκοδο τθσ 

εμπλοκισ ωσ κεωρθτικό πλαίςιο θ διδαςκαλία και θ μάκθςθ μποροφν να επωφελθκοφν. Θ 

κεωρία αυτι ζχει κοινά ςτοιχεία με άλλεσ κεωρίεσ μάκθςθσ (Kearsley and Shneiderman, 

1999). 

 Με τον εποικοδομιτιςμό (Constructivism) λόγω τθσ ζμφαςθσ που δίνεται ςτθ 

μάκθςθ με νόθμα. 

 Με τθν ςυνεργατικι μάκθςθ γιατί προχποκζτει τθν φπαρξθ ςυνεργατικϊν ομάδων 

που δουλεφουν ςε ζργα (collaborative learning). 

 Με τθν μάκθςθ βαςιςμζνθ ςτα ςχζδια εργαςίασ (project based learning) λόγω τθσ 

εμπλοκισ των εκπαιδευόμενων ςε ςφνκετα ζργα 
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Θ κεωρία τθσ εμπλοκισ βαςίηεται ςε τρισ αρχζσ (Kearsley and Shneiderman, 1999): 

 Σθν υςχζτιςθ  

Θ αρχι τθσ ςυςχζτιςθσ (relate) δίνει ζμφαςθ ςτισ ομαδικζσ προςπάκειεσ επικοινωνία, 

ςχεδιαςμό διαχείριςθ και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ. Οι ςφγχρονεσ απαιτιςεισ ςε εργαςία 

χρειάηονται αυτζσ τισ δεξιότθτεσ παρόλα αυτά οι εκπαιδευόμενοι ζχουν μάκει να 

εργάηονται και να μακαίνουν ατομικά. Θ ςυνεργατικι μάκθςθ αυξάνει τα κίνθτρα των 

εκπαιδευόμενων και τουσ παρακινεί να εκφράςουν τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ με 

αποτζλεςμα να τουσ διευκολφνει να βρουν λφςεισ. Επιπλζον με τθν ςυνεργαςία οι 

εκπαιδευόμενοι ζρχονται ςε επαφι με διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ και αντιλιψεισ. 

 Σθν Δθμιουργία 

Θ αρχι τθσ δθμιουργίασ (create) κάνει τθν μάκθςθ μια δθμιουργικι και με ςκοπό 

δραςτθριότθτα. Οι εκπαιδευόμενοι καλοφνται να κακορίςουν το ζργο και να εςτιάςουν τισ 

προςπάκειεσ τουσ ςτθν εφαρμογι των ιδεϊν τουσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο. Με τθν 

δθμιουργία ενόσ ζργου οι εκπαιδευόμενοι εμπλζκονται ςε μια ενδιαφζρουςα διαδικαςία. 

Επειδι προςδιορίηουν τθν φφςθ του ζργου τουσ ζχουν τθν αίςκθςθ του ελζγχου τθσ 

μάκθςθσ τουσ.  

 Σθν Προςφορά 

Θ αρχι τθσ προςφοράσ (donate) τονίηει τθν ζννοια τθσ ςυμβολισ κατά τθν μακθςιακι 

διαδικαςία. Θ ςθμαςία του ζργου που ςχολιάςτθκε παραπάνω αποκτά ιδανικι διάςταςθ 

όταν ςυνδζεται με τθν εργαςία όταν δθλαδι οι δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ εμπλζκονται οι 

εκπαιδευόμενοι ζχουν ςυνάφεια με τθν επαγγελματικι τουσ πρακτικι. 

Σα τεχνολογικά μζςα ςτθν κεωρία τθσ εμπλοκισ ζχουν τθν υπόςταςθ των εργαλείων 

επικοινωνίασ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και όχι ωσ μόνο μζςα παράδοςθσ 

περιεχομζνου. Δίνεται ζμφαςθ ςτθν αλλθλεπίδραςθ των μελϊν μιασ ομάδασ με χριςθ 

τεχνολογικϊν μζςων.  

Οι υπθρεςίεσ του διαδικτφου και οι δυνατότθτεσ για επικοινωνία που προςφζρουν 

λειτουργοφν ωσ ςυνεργατικά εργαλεία. Διευρφνοντασ τουσ ςυνεργατικοφσ ορίηοντεσ με 

χριςθ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, τθσ ςυνομιλίασ και τθσ τθλεδιάςκεψθσ. Οι 

εκπαιδευτζσ οφείλουν να οργανϊνουν και να δθμιουργοφν ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ 



51 

 

και να ζχουν υποςτθριχτικό ρόλο ςε αυτζσ. Μεγάλθ προςοχι πρζπει να δοκεί και ςτον 

τρόπο με τον οποίο τα μζλθ τθσ ομάδασ παρουςιάηουν και διαμοιράηονται τα 

αποτελζςματα των ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων τουσ.  

Θ χρθςιμότθτα τθσ κεωρίασ τθσ εμπλοκισ ζγκειται ςτθν αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν τθσ 

πλθροφορίασ και τισ επικοινωνίασ ςτθν μακθςιακι διαδικαςία. Θ κεωρία τθσ εμπλοκισ 

ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ των ωφελειϊν τθσ χριςθσ τθσ τεχνολογίασ ςτθ μάκθςθ (Marshall, 

2007). Οι εκπαιδευόμενοι, λόγω τθσ φφςθσ των δραςτθριοτιτων και τθσ τεχνολογικισ 

υποςτιριξθσ, με τθν κεωρία τθσ εμπλοκισ αναπτφςςουν εγγενι κίνθτρα για μάκθςθ (Cruz & 

Carvalho, 2009).Θ κεωρία τθσ εμπλοκισ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ ζνα εννοιολογικό 

πλαίςιο για τθν διδαςκαλία και τθν μάκθςθ (Miliszewska & Horwood 2004), δίνοντασ 

ζμφαςθ ςτο κετικό ρόλο που μπορεί να παίξει θ τεχνολογία ςτθν ανκρϊπινθ 

αλλθλεπίδραςθ και ανάπτυξθ. Θ κεωρία τθσ εμπλοκισ επειδι εςτιάηει ςτθν βιωματικι και 

αυτό-κακοδθγοφμενθ μάκθςθ είναι παρόμοιασ φφςθσ με τθν κεωρία τθσ ανδραγωγικισ 

(Kearsley and Shneiderman, 1999). 

Για να διευκολυνκεί θ ςυνεργαςία, ζτςι ϊςτε να δομθκεί θ προςωπικι γνϊςθ πρζπει να 

υπάρχει ζνασ ςκοπόσ για τθν ςυνεργαςία ο οποίοσ να ζχει νόθμα για τον μακθτι. Επομζνωσ 

είναι ςθμαντικό να ζχει οριςτεί ζνα πλαίςιο για τθν ςυνεργατικι δραςτθριότθτα ζνα 

πρόβλθμα για παράδειγμα το οποίο να αφορά τουσ εκπαιδευόμενουσ και να ζχει ςχζςθ με 

τθν εργαςία τουσ. Εκτόσ από τον κακοριςμό του πλαιςίου πρζπει να υπάρχει και ζνασ 

χϊροσ μζςω του οποίου θ ςυνεργαςία να μπορεί να πραγματοποιθκεί (Agostinho et al., 

1997). 

Οι δθμιουργοί προγραμμάτων εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ οφείλουν να γνωρίηουν τα 

μακθςιακά μοντζλα ζτςι ϊςτε να επιλζξουν τισ κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ ςτρατθγικζσ. Οι 

εκπαιδευτικζσ ςτρατθγικζσ επιλζγονται ζτςι ϊςτε να δϊςουν κίνθτρα ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ, να μεριμνιςουν για τισ ατομικζσ διαφορζσ, να προωκιςουν τθν 

ουςιαςτικι μάκθςθ, να ενκαρρφνουν τθν αλλθλεπίδραςθ, να παρζχουν ανατροφοδότθςθ 

και υποςτιριξθ κακ όλθ τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (Ally, 2004). 

2.2.3 Μάκθςθ βαςιςμζνθ ςτο ζργο (Project – based learning) 

Θ μάκθςθ που βαςίηεται ςτο ζργο υιοκετεί ζνα μακθτοκεντρικό μοντζλο που εςτιάηει ςτθν 

εναςχόλθςθ με αυκεντικζσ δραςτθριότθτεσ που εμπλζκουν τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτθν 
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επίλυςθ προβλθμάτων, ςτθν λιψθ αποφάςεων και ςτθν ζρευνα (Thomas, 2000). Είναι μια 

ςυςτθματικι μζκοδο διδαςκαλίασ που βοθκά τουσ μακθτζσ να κατακτιςουν τθν γνϊςθ και 

να ενιςχφςουν δεξιότθτεσ μζςα από μια εκτεταμζνθ διαδικαςία διερεφνθςθσ που 

διαρκρϊνεται γφρω από περίπλοκα αυκεντικά ερωτιματα και προςεκτικά ςχεδιαςμζνεσ 

εργαςίεσ (Mergendoller et al., 2005).  

Ο όροσ project - μια παιδαγωγικι διαδικαςία μάκθςθσ – χρθςιμοποιικθκε από τουσ 

παιδαγωγοφσ ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα και αφορά ςε ζναν τρόπο ομαδικισ 

διδαςκαλίασ/μάκθςθσ ςτθν οποία ςυμμετζχουν ιςότιμα εκπαιδευτζσ και εκπαιδευόμενοι. 

Ο ρόλοσ του εκπαιδευτι δεν είναι ο κεντρικόσ, αλλά κακοδθγθτικόσ και ςυμβουλευτικόσ, με 

παρεμβάςεισ μόνον όταν το απαιτοφν οι εκπαιδευόμενοι. Σο κζντρο βάρουσ ςτθ μζκοδο 

αυτι μετατίκεται από το εκπαιδευτι ςτον εκπαιδευόμενο και από τθν ατομικι ςτθ 

ςυλλογικι μορφι εργαςίασ. Είναι μια ανοικτι διαδικαςία μάκθςθσ, που τα όρια και οι 

διαδικαςίεσ τθσ δεν είναι αυςτθρά κακοριςμζνα.  

Σα χαρακτθριςτικά τθσ μεκόδου αυτισ μποροφν να ςυνοψιςτοφν ωσ εξισ:  

 Αξιοποίθςθ του ενδιαφζροντοσ, των γνϊςεων και των εμπειριϊν των 
εκπαιδευομζνων γφρω από επίκαιρα κζματα ι προβλιματα τθσ επιςτιμθσ τουσ 
(Tynjala & Hakkinen, 2005) 

 Αξιοποίθςθ τθσ ζννοιασ του "προβλιματοσ προσ επίλυςθ" (Thomas, 2000, Tynjala & 
Hakkinen, 2005) 

 Δραςτθριοποίθςθ των εκπαιδευομζνων (Thomas, 2000) 

 Ομαδικι δουλειά και ςυλλογικι ευκφνθ, ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων (Abdallah 
et al., 2007) 

 Διαμεςολαβθτικόσ ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ, ρόλοσ ςυντονιςτι τθσ ομάδασ  

 Επιλογι ςκοποφ και ςυντονιςμόσ των μελϊν τθσ ομάδασ για τθν επίτευξι του (Helic 
et al., 2003) 

 Περιγραφικι και διαμορφωτικι αξιολόγθςθ  

Θεωρείται μια επιτυχθμζνθ μζκοδοσ διδαςκαλίασ αφοφ ςυνδυάηει τθ διανοθτικι 

εξερεφνθςθ από πλευράσ των εκπαιδευομζνων, αυκεντικζσ καταςτάςεισ προσ επίλυςθ 

μζςω τθσ ενεργισ και ουςιαςτικισ ςυμμετοχισ των εκπαιδευόμενων ςτθν οικοδόμθςθ τθσ 

γνϊςθσ.  

Ζνα μάκθμα που ζχει ςχεδιαςτεί βάςθ τθσ μάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςε ζργο με τθν υποςτιριξθ 

των τεχνολογιϊν τισ πλθροφορίασ ζχει πολλαπλοφσ ςτόχουσ (Moursund, 1999). 
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o Εξειδίκευςθ. Σο ζργο ζχει ωσ ςτόχο οι μακθτζσ να αποκτιςουν γνϊςθ και δεξιότθτεσ 

ςε ζνα ςυγκεκριμζνο τομζα, ςυχνά οι μακθτζσ αποκτοφν υψθλό επίπεδο 

τεχνογνωςίασ ςτον τομζα αυτό. 

o Νοθτικζσ δεξιότθτεσ υψθλοφ επιπζδου. Σο ζργο αποτελεί πρόκλθςθ για τουσ 

μακθτζσ και βοθκάει ςτθν απόκτθςθ ανϊτερων νοθτικϊν δεξιοτιτων. 

o Δεξιότθτεσ ζρευνασ. Σο ζργο απαιτεί τθν χριςθ δεξιοτιτων ζρευνασ και προωκεί τθν 

βελτίωςθ των δεξιοτιτων αυτϊν. 

o Ολοκλιρωςθ ενόσ ζργου. Σο ζργο βοθκά τουσ μακθτζσ να αυξιςουν τισ γνϊςεισ και 

τισ δεξιότθτεσ τουσ, θ ολοκλιρωςθ ενόσ ζργου που απαιτεί ςυνεχι προςπάκεια για 

ζνα ςθμαντικό χρονικό διάςτθμα. Οι μακθτζσ μακαίνουν να λαμβάνουν ατομικι και 

ςυλλογικι ευκφνθ για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ ενόσ ζργου.  

o Αυτό-αξιολόγθςθ (self-assessment) και ομότιμθ αξιολόγθςθ (peer-assessment). Οι 

μακθτζσ αποκτοφν δεξιότθτεσ ςτθν αξιολόγθςθ τουσ και είναι υπεφκυνθ για τθν 

εργαςία και τθν απόδοςθ τουσ. Οι μακθτζσ μακαίνουν πϊσ να αξιολογοφν τθν 

εργαςία και τισ επιδόςεισ των ςυμμακθτϊν τουσ και ςτο πϊσ να τουσ παρζχουν 

αποτελεςματικι ανατροφοδότθςθ. 

o Εμπλοκι. Οι μακθτζσ ζχουν ενεργι ςυμμετοχι ςτθν διεξαγωγι του ζργου, ζχοντασ 

εγγενι κίνθτρα που αυτό αποτελεί ςτόχο όλθσ διαδικαςίασ.  

Με δεδομζνθ τθν πολυπλοκότθτα ποικιλία με τθν οποία μπορεί να υλοποιθκεί ζνα μάκθμα 

βαςιςμζνο ςτο ζργο θ προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ του κάκε μακιματοσ κεωρείται φυςικό 

μζροσ τθσ εφαρμογισ τθσ μάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςτο ζργο. Για τθν διαχείριςθ του 

ςχεδιαςμοφ μποροφμε να διακρίνουμε τα παρακάτω ςτάδια (Mergendoller et al., 2005, 

Moursund, 1999). 

0. χεδιαςμόσ του ζργου. 

Για μια επιτυχθμζνθ διαχείριςθ απαιτείται ζνασ προςεχτικόσ ςχεδιαςμόσ. Αν και οι 

πικανότθτεσ επαναςχεδιαςμοφ είναι μεγάλεσ ζνα καλό ςχεδιαςμζνο μάκθμα είναι ζνασ 

κρίςιμοσ παράγοντασ για τθν επιτυχία. τθ φάςθ αυτι εργάηεται ο εκπαιδευτικόσ, αν και 

εκπαιδευόμενοι που είναι εξοικειωμζνοι με τθν μάκθςθ βαςιςμζνθ ςτο ζργο μποροφν να 

ςυμμετζχουν. Οι εκπαιδευτικοί πρζπει ςυγχρόνωσ να διαχειριςτοφν τα ακόλουκα. 

 Αποφαςίηεται το πεδίο εφαρμογισ και θ κεντρικι ιδζα του ζργου 

 Οριςμόσ του ζργου 

 Οργάνωςθ πόρων 

 χεδιαςμόσ ομάδων 

 Οργάνωςθ αξιολόγθςθσ 

1. Ζναρξθ διαδικαςίασ ζργου. 
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τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του ζργου είναι ςθμαντικό οι εκπαιδευόμενοι να εμπλακοφν με 

ενδιαφζρον ςτθν εκτζλεςθ του ζργου και να ενιςχυκοφν τα κίνθτρα τουσ. Επιπλζον είναι 

ςθμαντικό όλοι οι εκπαιδευόμενοι να μοιράηονται τισ ίδιεσ προςδοκίεσ ςε ςυμπεριφορά και 

μακθςιακά αποτελζςματα. 

 Οριςμόσ κζματοσ ζργου 

 Ενίςχυςθ ενδιαφζροντοσ εκπαιδευόμενων 

 Αποςαφινιςθ των κανόνων, διαδικαςιϊν, χρονοδιαγράμματοσ και 
αξιολόγθςθσ 

2. χεδιαςμόσ και δθμιουργία ζργου. 

Θ διερεφνθςθ από τουσ εκπαιδευόμενουσ που κακοδθγείτε από τον εκπαιδευτικό είναι θ 

ουςία τθσ μάκθςθσ βαςιηόμενθσ ςτο ζργο. Ο εκπαιδευτικόσ με ςυνδυαςμό διαχείριςθσ και 

διδαςκαλίασ εργάηεται με τισ ομάδεσ αλλά και με άτομα ξεχωριςτά για να κινθτοποιιςει 

τθν ζρευνα και να ςτακεροποιθκεί θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. 

 υνεργαςία και ςυηιτθςθ για τα βιματα ςχεδίαςθσ του ζργου από τθν 
ομάδα 

 Ο εκπαιδευτικόσ βοθκά ςτθν οργάνωςθ και τον καταμεριςμό των 
αρμοδιοτιτων 

 Διευκόλυνςθ ςτθ χριςθ των πόρων 

 Αξιολόγθςθσ τθσ προόδου 

 Οι εκπαιδευόμενοι ςυνεργάηονται για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου 

 Ανατροφοδότθςθ από τα μζλθ τθσ ομάδασ για τα βιματα ολοκλιρωςθσ του 
ζργου 

 Καλλιζργεια δεξιοτιτων παρουςίαςθσ 

3. Ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ. 

Σο τελευταίο ςτάδιο τθσ μάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςτο ζργο αφορά τθν παρουςίαςθ και τθν 

αξιολόγθςθ του ζργου και των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, με ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ 

διαδικαςία μάκθςθσ και των επιδόςεων ςτο μζλλον. 

 Παρουςίαςθ του ζργου 

 Διεξαγωγι αξιολόγθςθσ ζργου από τα μζλθ τθσ ομάδασ και τον εκπαιδευτικό 

 Αξιολόγθςθ διαδικαςίασ 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

3.1 τόχοσ ερευνθτικισ προςζγγιςθσ 

Θ παροφςα μελζτθ ςτοχεφει ςτθν αποτίμθςθ των εκτιμιςεων των εκπαιδευόμενων που 

ςυμμετείχαν ςε ζνα μάκθμα που ζχει υλοποιθκεί ςε ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ 

(Moodle) και ζχει διεξαχκεί με χριςθ τθσ υπθρεςίασ ςφγχρονθσ τθλεδιάςκεψθσ (WebEx 

(Cisco)), με γνωςτικό αντικείμενο το Photoshop. Κακϊσ επίςθσ και τθν ςφγκριςθ των 

μακθτικϊν αποτελεςμάτων τθσ ομάδασ που παρακολοφκθςε το δια ηϊςθσ μάκθμα με τθν 

ομάδα που παρακολοφκθςε το εξ αποςτάςεωσ. 

Αναλυτικότερα οργανϊκθκε μια ζρευνα με δείγμα 35 εκπαιδευόμενουσ κζντρου ελευκζρων 

ςπουδϊν που προςφζρει τεχνολογικι εκπαίδευςθ ςε ενθλίκουσ. Αυτοί οι 35 μακθτζσ 

χωρίςτθκαν ςε 2 ομάδεσ, τθν ομάδα ελζγχου με 5 μακθτζσ και τθν πειραματικι ομάδα με 

30 μακθτζσ. H όλθ ζρευνα ςτθρίχκθκε ςτισ αρχζσ του κοινωνικοφ κονςτρουκτιβιςμοφ και 

τθσ μάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςτο ζργο (Project – based learning) υλοποιικθκε ςτθν πλατφόρμα 

αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ Moodle και τθν πλατφόρμα ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ WebEx 

(Cisco) (Cisco). Για τισ ανάγκεσ του πειράματοσ χρθςιμοποιικθκε και αξιοποιθκικαν οι 

δυνατότθτεσ τθσ αςφγχρονθσ και τθσ ςφγχρονθσ πλατφόρμασ εκπαίδευςθσ. τθν ςυνζχεια 

για τθν αποτίμθςθ του δικτυακοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ χρθςιμοποιικθκε το COLLES - 

Constructivist On-Line Learning Environment Survey (Ζρευνα ςφγχρονου εποικοδομθτικοφ 

μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ) και ςυμπλθρϊκθκε από τθν πειραματικι ομάδα πριν και μετά 

τθν ολοκλιρωςθ των εξ αποςτάςεωσ μακθμάτων. 
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3.2 Δείγμα μελζτθσ  

Οι ςυμμετζχοντεσ 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν παροφςα ζρευνα ιταν ςυνολικά τριανταπζντε εργαηόμενοι ςτον 

ιδιωτικό τομζα υπάλλθλοι διαφορετικϊν επιχειριςεων. Από τουσ τριανταπζντε οι πζντε 

αποτελοφν τθν ομάδα ελζγχου και οι υπόλοιποι τθν πειραματικι ομάδα. 

Θ ομάδα ελζγχου αποτελείται από τζςςερισ γυναίκεσ και ζνα άνδρα. Θ πειραματικι ομάδα 

αποτελείται από δεκαοκτϊ γυναίκεσ και δϊδεκα άντρεσ. Σο ςφνολο των ςυμμετεχόντων 

ζχει βαςικζσ γνϊςεισ χριςθσ υπολογιςτϊν. Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (βλ Διάγραμμα 3 Κατανομι των ερευνθτικϊν ομάδων με 

κριτιριο το φφλο). 

 

Διάγραμμα 3 Κατανομι των ερευνθτικϊν ομάδων με κριτιριο το φφλο 
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3.2.1 Εκπαιδευτικό ςφςτθμα  

 

Εικόνα 2 Εκπαιδευτικό ςφςτθμα 

το παραπάνω ςχιμα (βλ Εικόνα 2 Εκπαιδευτικό ςφςτθμα) παρουςιάηεται το εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα ςτθν Ελλάδα κακϊσ επίςθσ και οι ροζσ πρόςβαςθσ ςτα διάφορα επίπεδα. Θ 

παροφςα μελζτθ ζχει εφαρμοςτι ςε ζνα εργαςτιριο ελευκζρων ςπουδϊν τα οποία 

ανικουν ςτθν ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ μζροσ τθσ μζροσ τθσ μθ τυπικισ 

εκπαίδευςθσ. Ακολουκεί μια ςφντομθ περιγραφι των διάφορων μερϊν του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ κακϊσ και των φορζων πιςτοποίθςθσ τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ. 

Θ Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Τπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου 

Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων είναι ο εκνικόσ επιτελικόσ φορζασ ο οποίοσ ςυγκροτεί δομζσ 

και ςχεδιάηει, ςυντονίηει και υποςτθρίηει προγράμματα και δράςεισ ςτον τομζα τθσ διά 

βίου μάκθςθσ. Σο 2010 με το Νόμο 3879/21-9-2010 "Ανάπτυξθ τθσ δια βίου μάκθςθσ και 

άλλεσ διατάξεισ" ορίηονται τα παρακάτω πεδία δια βίου μάκθςθσ. 
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Συπικι εκπαίδευςθ: Θ εκπαίδευςθ που παρζχεται ςτο πλαίςιο του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ, οδθγεί ςτθν απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν αναγνωριςμζνων ςε εκνικό επίπεδο 

από τισ δθμόςιεσ αρχζσ και αποτελεί μζροσ τθσ διαβακμιςμζνθσ εκπαιδευτικισ κλίμακασ. 

τθν τυπικι εκπαίδευςθ εντάςςεται και θ γενικι τυπικι εκπαίδευςθ ενθλίκων. 

Συπικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα: Σο ςφςτθμα τθσ πρωτοβάκμιασ, τθσ δευτεροβάκμιασ και τθσ 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Μθ τυπικι εκπαίδευςθ: Θ εκπαίδευςθ που παρζχεται ςε οργανωμζνο εκπαιδευτικό πλαίςιο 

εκτόσ του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και μπορεί να οδθγιςει ςτθν απόκτθςθ 

πιςτοποιθτικϊν αναγνωριςμζνων ςε εκνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει τθν αρχικι 

επαγγελματικι κατάρτιςθ, τθ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ και τθ γενικι 

εκπαίδευςθ ενθλίκων. 

Άτυπθ μάκθςθ: Οι μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα εκτόσ οργανωμζνου 

εκπαιδευτικοφ πλαιςίου, ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ανκρϊπου, ςτο πλαίςιο του 

ελεφκερου χρόνου ι επαγγελματικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων. 

Περιλαμβάνει τισ κάκε είδουσ δραςτθριότθτεσ αυτομόρφωςθσ, όπωσ θ αυτομόρφωςθ με 

ζντυπο υλικό ι μζςω διαδικτφου ι με χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ι ποικίλων 

εκπαιδευτικϊν υποδομϊν, κακϊσ και τισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που αποκτά το 

άτομο από τθν επαγγελματικι εμπειρία του. 

Αρχικι επαγγελματικι κατάρτιςθ: Θ κατάρτιςθ θ οποία προςφζρει βαςικζσ επαγγελματικζσ 

γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ ςε ειδικότθτεσ και εξειδικεφςεισ με ςτόχο τθν ζνταξθ, 

επανζνταξθ, επαγγελματικι κινθτικότθτα και ανζλιξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν 

αγορά εργαςίασ, κακϊσ και τθν επαγγελματικι και προςωπικι ανάπτυξθ. 

υνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ: Θ κατάρτιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ που 

ςυμπλθρϊνει, εκςυγχρονίηει ι και αναβακμίηει γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ, οι 

οποίεσ αποκτικθκαν από τα ςυςτιματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και αρχικισ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ι από επαγγελματικι εμπειρία με ςτόχο τθν ζνταξθ ι 

επανζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ, τθ διαςφάλιςθ τθσ εργαςίασ και τθν επαγγελματικι και 

προςωπικι ανάπτυξθ. 
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Γενικι εκπαίδευςθ ενθλίκων: Περιλαμβάνει όλεσ τισ οργανωμζνεσ μακθςιακζσ 

δραςτθριότθτεσ που απευκφνονται ςε ενθλίκουσ και ςτοχεφουν ςτον εμπλουτιςμό 

γνϊςεων, ςτθν ανάπτυξθ και βελτίωςθ ικανοτιτων και δεξιοτιτων, ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

προςωπικότθτασ του ατόμου και τθσ ιδιότθτασ του ενεργοφ πολίτθ, κακϊσ και ςτθν 

άμβλυνςθ των μορφωτικϊν και κοινωνικϊν ανιςοτιτων. Παρζχεται από φορείσ τθσ τυπικισ 

εκπαίδευςθσ και από φορείσ τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ. 

Ινςτιτοφτο Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων 

Σο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. είναι νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου το οποίο υπάγεται ςτθ Γενικι 

Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.). Βαςικόσ ςκοπόσ του είναι θ Σεχνολογικι και 

Επιςτθμονικι υποςτιριξθ των προγραμμάτων τθσ Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και θ υλοποίθςθ ενεργειϊν 

που αφοροφν ςτθ δια βίου μάκθςθ. Σο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ορίηεται ωσ φορζασ παροχισ τθσ δια βίου 

μάκθςθσ. 

Για τθν επίτευξθ του βαςικοφ αυτοφ ςκοποφ εξαςφαλίηει τθν υλικοτεχνικι και επιςτθμονικι 

υποδομι κακϊσ και τθ διάδοςθ του εκπαιδευτικοφ και επιμορφωτικοφ υλικοφ, επιδιϊκει 

τθν ενςωμάτωςθ τθσ τεχνολογίασ τθσ πλθροφορίασ και των επικοινωνιϊν με τθ χριςθ 

ςφγχρονων εκπαιδευτικϊν πολυμζςων και εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ και υλοποιεί ειδικά 

ερευνθτικά και επιμορφωτικά προγράμματα για ενιλικεσ. 

Εκνικό Κζντρο Πιςτοποίθςθσ Δομϊν υνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ & 

υνοδευτικϊν Τποςτθρικτικϊν Τπθρεςιϊν (Ε.ΚΕ.ΠΙ.). 

Κφριο ζργο του ΕΚΕΠΙ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ όλων των ςυντελεςτϊν τθσ 

παρεχόμενθσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτθν Ελλάδα, μζςω τθσ 

Πιςτοποίθςθσ: 

 Φορζων παροχισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ , όπωσ είναι τα Κζντρα 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Κ.Ε.Κ.), τα Εξειδικευμζνα Κζντρα Κοινωνικισ και 

Επαγγελματικισ Ζνταξθσ για άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων  

 Ανκρϊπινου δυναμικοφ , όπωσ οι Εκπαιδευτζσ Ενθλίκων, τα τελζχθ υνοδευτικϊν 

Τποςτθρικτικϊν Τπθρεςιϊν (.Τ.Τ.)  

 Επαγγελματικϊν Περιγραμμάτων (Προφίλ)  

 Προγραμμάτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ  

 Γνϊςεων, Δεξιοτιτων και Ικανοτιτων  
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Εκνικόσ Οργανιςμόσ Πιςτοποίθςθσ Προςόντων 

Ο Ε.Ο.Π.Π. αποτελεί τον εκνικό φορζα πιςτοποίθςθσ εκροϊν τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ 

και τθσ άτυπθσ μάκθςθσ και λειτουργεί ωσ εκνικι δομι των Ευρωπαϊκϊν δικτφων που 

διαχειρίηονται κζματα προςόντων και ευρωπαϊκϊν εργαλείων διαφάνειασ και 

κινθτικότθτασ, όπωσ το Εκνικό θμείο υντονιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων, 

το Εκνικό Κζντρο Ευρωδιαβατθρίου και το Εκνικό θμείο Αναφοράσ για τθ Διαςφάλιςθ τθσ 

Ποιότθτασ. 

3.3 Επιλογι ςτατιςτικϊν κριτθρίων για τισ αναλφςεισ 

Σα ςτατιςτικά κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν για τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων είναι : 

 t-test ανεξάρτθτων δειγμάτων  

 t-test εξαρτθμζνων δειγμάτων 

3.3.1 t-test ανεξάρτθτων δειγμάτων (independent Samples t-Test) 

Σο t-test ανεξάρτθτων δειγμάτων χρθςιμοποιικθκε για να ελζγξουμε αν υπάρχει ςτατιςτικά 

ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των μζςων όρων των μεταβλθτϊν δυο ανεξάρτθτων δειγμάτων. 

Ωσ ανεξάρτθτα δείγματα χρθςιμοποιικθκαν οι δυο ερευνθτικζσ ομάδεσ θ ομάδα ελζγχου 

και οι πειραματικι.  

3.3.2 t-test εξαρτθμζνων δειγμάτων (Paired Sample t-Test) 

Σο t-test εξαρτθμζνων δειγμάτων χρθςιμοποιικθκε για να ελζγξουμε αν υπάρχει ςτατιςτικι 

ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των μζςων όρων μεταβλθτϊν δυο εξαρτθμζνων π.χ. αν υπάρχει 

διαφορά ςτισ εκτιμιςεισ των εκπαιδευομζνων πριν και μετά το εξ αποςτάςεωσ μάκθμα. 

Για όλουσ τουσ ελζγχουσ που εφαρμόςτθκαν το επίπεδο ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτα ιταν 

α=5% και παρατθρικθκε το επίπεδο ςθμαντικότθτασ (p- τιμι, ςτο SPSS αναφζρεται ωσ Sig) 

για να απορρίψουμε ι να αποδεχτοφμε τθν υπόκεςθ τθσ ιςότθτασ των μζςων όρων p<0,05 

ςθμαίνει απόρριψθ τθσ υπόκεςθσ των μζςων όρων ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ α=5%. 
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3.4 Περιγραφι διαδικαςίασ ζρευνασ 

Θ παροφςα ζρευνα διενεργικθκε από τον επτζμβριο του 2010 ζωσ και τον Ιανουάριο του 

2011. Για τθν υλοποίθςθ τθσ διενεργικθκαν ςυνολικά ζξι διδαςκαλίεσ μια δια ηϊςθσ με τθν 

ομάδα ελζγχου και πζντε εξ αποςτάςεωσ με τισ πειραματικζσ ομάδεσ, επαναλαμβανόμενεσ 

για διάρκεια τριϊν εβδομάδων με μια διδαςκαλία τθν εβδομάδα. Οι διδαςκαλίεσ είχαν 

διάρκεια 1,5 ϊρεσ. Θ επιλογι των εκπαιδευόμενων ζγινε από τα τμιματα του κζντρου 

ελευκζρων ςπουδϊν που παρακολουκοφςαν το μάκθμα του Photoshop. Σα μακιματα που 

παρακολοφκθςαν οι εκπαιδευόμενοι ιταν το τζταρτο, πζμπτο και ζκτο ςτθν ςειρά από τον 

κφκλο των εικοςιπζντε. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα ελζγχου παρακολοφκθςαν τα 

μακιματα ςτουσ χϊρουσ τθσ ςχολισ πλθροφορικισ. Θ πειραματικι ομάδα ςυμμετείχε ςτα 

μακιματα προκακοριςμζνθ ϊρα και τα μζλθ τθσ βρίςκονταν είτε ςτο χϊρο εργαςίασ τουσ 

είτε ςε άλλο χϊρο που είχαν επιλζξει οι ίδιοι. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν πειραματικι ομάδα ςυνδζονται ςτο Moodle και μεταβαίνουν ςτο 

μάκθμα. Αρχικά ςυμμετζχουν ςτθν αρχικι ζρευνα αποτίμθςθσ των εκτιμιςεων του εξ 

αποςτάςεωσ μακιματοσ. Κατόπιν επιλζγουν από τθν ςελίδα του μακιματοσ τον 

υπερςφνδεςμοσ (βλ. Εικόνα 3 Αρχικι ςελίδα του μακιματοσ) για τθν ςφνδεςθ με το εξ’ 

αποςτάςεωσ μάκθμα.  

 

Εικόνα 3 Αρχικι ςελίδα του μακιματοσ 

Όταν τθν επιλζξουν οι εκπαιδευόμενοι βρίςκονται ςτθν υπθρεςία τθλεδιάςκεψθσ. Θ 

υπερςφνδεςθ οδθγεί ςτθν αρχικι ςελίδα του μακιματοσ όπου οι εκπαιδευόμενοι 
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καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν το όνομα και το e-mail τουσ και να επιλζξουν Join (βλ. Εικόνα 

4 Εγγραφι ςτθν Τπθρεςία Σθλεδιάςκεψθσ). 

 

Εικόνα 4 Εγγραφι ςτθν Τπθρεςία Σθλεδιάςκεψθσ 

Όταν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ εγγραφοφν ςτθν υπθρεςία και ολοκλθρϊςουν τισ ρυκμίςεισ 

του μικροφϊνου και των ακουςτικϊν τα ονόματα τουσ εμφανίηονται ςτο πλαίςιο 

υμμετζχοντεσ (Participants) κακϊσ επίςθσ και ο εκπαιδευτισ (βλ. Εικόνα 5 Αρχικι εικόνα 

τθσ υπθρεςίασ τθλεδιάςκεψθσ με όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ). 
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Εικόνα 5 Αρχικι εικόνα τθσ υπθρεςίασ τθλεδιάςκεψθσ με όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ 

Ο εκπαιδευτισ επιλζγει να διαμοιραςτεί τθν εφαρμογι .(βλ. Εικόνα 6 Επιλογι εφαρμογισ 

για διαμεριςμό). 

 

Εικόνα 6 Επιλογι εφαρμογισ για διαμεριςμό 
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τθν οκόνθ των εκπαιδευόμενων εμφανίηεται το παράκυρο τθσ υπθρεςίασ τθλεδιάςκεψθσ 

που παρουςιάηει το παράκυρο τθσ εφαρμογισ του εκπαιδευτι (βλ. Εικόνα 7 Παράκυρο 

εφαρμογισ μζςα από τθν υπθρεςία τθλεδιάςκεψθσ) 

 

 
Εικόνα 7 Παράκυρο εφαρμογισ μζςα από τθν υπθρεςία τθλεδιάςκεψθσ 

Οι εκπαιδευόμενοι ζχουν τθν δυνατότθτα να διαμορφϊςουν τθν επιφάνεια εργαςίασ τουσ 

ζτςι ϊςτε να βλζπουν τθν εφαρμογι του εκπαιδευόμενου αλλά και τοπικά τθν εφαρμογι 

ςτον υπολογιςτι τουσ (βλ. Εικόνα 8 Επιφάνεια εργαςίασ εκπαιδευόμενου με τα παράκυρα 

υπθρεςίασ τθλεδιάςκεψθσ (αριςτερά) και εφαρμογισ (δεξιά)). 
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Εικόνα 8 Επιφάνεια εργαςίασ εκπαιδευόμενου με τα παράκυρα υπθρεςίασ τθλεδιάςκεψθσ (αριςτερά) και εφαρμογισ 
(δεξιά) 

Ο εκπαιδευτισ ζχει τθν δυνατότθτα και όταν το απαιτεί το μάκθμα δϊςει το δικαίωμα ςε 

κάποιον από τουσ ςυμμετζχοντεσ να διαμοιραςτεί τθν δικιά του επιφάνεια εργαςίασ. 

Αλλάηει δθλαδι θ επιφάνεια εργαςίασ που διαμοιράηοντα όλοι οι ςυμμετζχοντεσ. Ο ρόλοσ 

του παρουςιαςτι δίνεται ςε ζναν από τουσ εκπαιδευόμενουσ (βλ. Εικόνα 9 Αλλαγι 

ιδιότθτασ παρουςιαςτι). 
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Εικόνα 9 Αλλαγι ιδιότθτασ παρουςιαςτι 

Ο εκπαιδευόμενοσ ωσ παρουςιαςτισ ςτθ ςυνζχεια επιλζγει τθν εφαρμογι που επικυμεί 

(βλ. Εικόνα 10 Επιλογι εφαρμογισ προσ διαμεριςμό από τον εκπαιδευόμενο). 

 

Εικόνα 10 Επιλογι εφαρμογισ προσ διαμεριςμό από τον εκπαιδευόμενο 
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Οι υπόλοιποι ςυμμετζχοντεσ αντί για τθν εφαρμογι του εκπαιδευτι βλζπουν αυτι του ςυν-

εκπαιδευόμενου τουσ (βλ. Εικόνα 11 Επιφάνεια εργαςίασ εκπαιδευόμενου με το παράκυρο 

υπθρεςίασ που προβάλει τθν εφαρμογι του ςυν-εκπαιδευόμενου ). 

 

Εικόνα 11 Επιφάνεια εργαςίασ εκπαιδευόμενου με το παράκυρο υπθρεςίασ που προβάλει τθν εφαρμογι του ςυν-
εκπαιδευόμενου 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι μακθτζσ επιςτρζφουν ςτθ ςελίδα του μακιματοσ 

και ανεβάηουν τθν εργαςία τουσ ςτθ δραςτθριότθτα Εργαςίεσ. τθ ςυνζχεια ολοκλθρϊνουν 

τθν δραςτθριότθτα Κουίη. Σζλοσ παίρνουν μζροσ ςτθν δραςτθριότθτα τελικι ζρευνα για τισ 

τελικζσ εκτιμιςεισ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτα μακιματα.  
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3.4.1 Τλικό 

3.4.1.1 Moodle 

Σο Moodle παρζχει μια μεγάλθ ποικιλία δραςτθριοτιτων οι οποίεσ μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν από τον εκπαιδευτι για να υποςτθρίξουν τθν μακθςιακι διαδικαςία. 

Για τθσ ανάγκεσ τθσ παροφςασ εργαςίασ χρθςιμοποιικθκαν οι ακόλουκεσ:  

Εργαςία (Assignment) 

Θ δραςτθριότθτα «Εργαςία» επιτρζπει ςτον εκπαιδευτι να κακορίςει μια δραςτθριότθτα – 

άςκθςθ θ οποία κα απαιτεί από τουσ εκπαιδευόμενουσ να προετοιμάςουν και να 

υποβάλουν ζνα ψθφιακό περιεχόμενο. Οι εργαςίεσ αυτζσ μπορεί να είναι αρχεία από 

εφαρμογζσ γραφείου, εικόνεσ, κτλ. Θ δραςτθριότθτα αυτι δίνει ςτον εκπαιδευτι τθν 

δυνατότθτα τθσ βακμολόγθςθσ. Ο εκπαιδευτισ μπορεί να δϊςει ανατροφοδότθςθ ςτον 

μακθτι και να του ηθτιςει να βελτιϊςει τθν άςκθςθ του και να τθν υποβάλλει εκ νζου. 

Κουίη (Quiz) 

Θ δραςτθριότθτα «Κουίη» δίνει τθν δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτι να ςχεδιάςει και να 

δθμιουργιςει τεςτ για να αξιολογιςει τουσ εκπαιδευόμενουσ. Τπάρχει ποικιλία ςτον τφπο 

των ερωτιςεων που μποροφν να περιλθφκοφν ςε ζνα Κουίη και ο εκπαιδευτισ μπορεί να 

επιλζξει ζναν ςυνδυαςμό για ποφ να εξυπθρετεί τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςτόχουσ. Οι 

ερωτιςεισ καταχωροφνται ςε μια κατθγοριοποιθμζνθ βάςθ δεδομζνων και μποροφν να 

ξαναχρθςιμοποιθκοφν ςτο μάκθμα ι ςε άλλεσ ενότθτεσ. Τπάρχει αυτόματθ βακμολόγθςθ 

και επιλογι του βακμοφ κάκε άςκθςθσ. Επίςθσ τα «Κουίη» επιτρζπουν τια πολλαπλζσ 

προςπάκειεσ. 

Οι τφποι ερωτιςεων που χρθςιμοποιικθκαν για τθν παροφςα εργαςία είναι: 

Ενςωματωμζνεσ απαντιςεισ (Embedded answers) - Cloze  

Μία «ενςωματωμζνθσ απάντθςθσ» τφπου ερϊτθςθ αποτελείτε από ζνα κείμενο. Σα πεδία 

ειςαγωγισ τθσ απάντθςθ βρίςκονται ενςωματωμζνα μζςα ςτο κείμενο. Αυτζσ οι 

απαντιςεισ μζςα ςτθν ερϊτθςθ, μπορεί να είναι τφπου πολλαπλισ επιλογισ, ςφντομθ 

απάντθςθ και αρικμθτικό. Σο drop-down μενοφ ςτθν αρχι ι ςτο τζλοσ του κειμζνου, ζχει τισ 

διακζςιμεσ απαντιςεισ τθσ ερϊτθςθσ πολλαπλισ επιλογισ. Θ καταςκευι τθσ γίνεται μζςα 
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ςτον κειμενογράφο του Moodle με ειδικζσ εντολζσ (βλ. Εικόνα 12 Ερϊτθςθ τφπου 

ενςωματωμζνθσ απάντθςθσ (Embedded answers) – Cloze ). 

 

Εικόνα 12 Ερϊτθςθ τφπου ενςωματωμζνθσ απάντθςθσ (Embedded answers) – Cloze 

Πολλαπλι επιλογι (Multiple Choice)  

ε μια ερϊτθςθ «Πολλαπλισ επιλογισ» (που μπορεί να περιλαμβάνει μια εικόνα) ο 

εκπαιδευόμενοσ επιλζγει από πολλζσ απαντιςεισ. Τπάρχουν δυο τφποι ερωτιςεων 

πολλαπλισ επιλογισ - Απλι απάντθςθ και πολλαπλι απάντθςθ. Οι ερωτιςεισ που δζχονται 

απλι απάντθςθ επιτρζπουν να επιλεγεί μια απάντθςθ ενϊ ο δεφτεροσ τφποσ δίνει τθν 

δυνατότθτα παραπάνω από μι ςωςτζσ απαντιςεισ. Γενικά όλοι οι βακμοί για τζτοιου τφπου 

ερωτιςεισ κα πρζπει να είναι κετικοί (βλ. Εικόνα 13 Ερϊτθςθ τφπου Πολλαπλισ επιλογισ 

(Multiple Choice)). 

 

Εικόνα 13 Ερϊτθςθ τφπου Πολλαπλισ επιλογισ (Multiple Choice) 

ωςτό/Λάκοσ (True/False)  
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ε μια ερϊτθςθ «ωςτό/Λάκοσ» υπάρχει μια διατφπωςθ πρόταςθσ (που μπορεί να 

περιλαμβάνει μια εικόνα) όπου ο εκπαιδευόμενοσ καλείται να επιλζξει ωςτό ι Λάκοσ (βλ. 

Εικόνα 14 Ερϊτθςθ τφπου ωςτό/Λάκοσ (True/False)). 

 

Εικόνα 14 Ερϊτθςθ τφπου ωςτό/Λάκοσ (True/False) 

Image target  

ε μια ερϊτθςθ «Image target» ανάλογα με τθν ερϊτθςθ που ζχει ορίςει ο εκπαιδευτικόσ 

ειςάγει και μια εικόνα και επιλζγει μια περιοχι τθσ ςτθν οποία βρίςκεται θ ςωςτι 

απάντθςθ ςτο ερϊτθμα που ζχει κζςει. Ο εκπαιδευόμενοσ για απαντιςει επιτυχθμζνα ςτθν 

ερϊτθςθ οφείλει να τοποκετιςει ζνα ςτόχο ςζρνοντασ με το ποντίκι του ςτθ ςωςτι περιοχι 

(βλ. Εικόνα 15 Ερϊτθςθ τφπου Image target). 
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Εικόνα 15 Ερϊτθςθ τφπου Image target 

Ανεξάρτθτα με το αν ζχουν απαντιςει ςωςτά ι όχι οι εκπαιδευόμενοι ςε μια ερϊτθςθ 

δίνεται θ δυνατότθτα τθσ ανάδραςθσ. Με τθν ανάδραςθ ο εκπαιδευτισ μπορεί να δϊςει 

πλθροφορίεσ ςχετικά με το αντικείμενο που ελζγχει θ κάκε ερϊτθςθ(βλ. Εικόνα 16 Δείγμα 

ερϊτθςθσ με ανάδραςθ). 

 

Εικόνα 16 Δείγμα ερϊτθςθσ με ανάδραςθ 
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3.4.2 Τπθρεςία τθλεδιάςκεψθσ 

Σο εργαλείο που χρθςιμοποιείτε ςτθν παροφςα εργαςία Wedex δίνει τθν δυνατότθτα του 

διαμεριςμοφ τθσ επιφάνειασ εργαςίασ του εκπαιδευτι αλλά και των εκπαιδευόμενων. 

Πλεονζκτθμα του αποτελεί το γεγονόσ ότι δεν χρειάηεται θ εγκατάςταςθ λογιςμικοφ από 

τουσ εκπαιδευόμενουσ. Οι απαιτιςεισ ςε υλικό και λογιςμικό από τουσ εκπαιδευόμενουσ 

είναι ζνα μικρόφωνο, θχεία και ζνασ φυλλομετρθτισ. 

Θ διάδραςθ βοθκάει τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ του μακθςιακοφ 

περιεχομζνου κεντρίηοντασ το ενδιαφζρον τουσ (Milligan, 2000). τα ςφγχρονα 

περιβάλλοντα μάκθςθσ θ διαδικαςία ερωτιςεων απαντιςεων μεταξφ των εκπαιδευόμενων 

είναι ιςορροπθμζνθ ςε ςχζςθ με τθν αςφγχρονθ όπου οι εκπαιδευόμενοι δίνουν 

πλθροφορία από ότι λαμβάνουν. Επίςθσ θ υποςτιριξθ μεταξφ των εκπαιδευόμενων μζςω 

τθσ ανταλλαγισ μθνυμάτων ςτθν ςφγχρονθ επικοινωνία εξυπθρετεί τθν ανταλλαγι 

απόψεων ςε αντίκεςθ με τθν αςφγχρονθ που περιορίηεται ςτθν αποςτολι εργαςιϊν προσ 

τον κακθγθτι (Chou,2002). 

Θ πραγματικι πρόκλθςθ για τουσ εκπαιδευτικοφσ δεν είναι ο χειριςμόσ του εξοπλιςμοφ τθσ 

τθλεδιάςκεψθσ, όςο θ παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων τθσ, ϊςτε να βελτιϊςουν 

και να εμπλουτίςουν τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ (Martin 2005). H επιλογι κατάλλθλου 

θχθτικοφ και οπτικοφ εξοπλιςμοφ που επιτρζπει τθν αλλθλεπίδραςθ χρθςιμεφει ςτθν άμεςθ 

και ςυνεχι αμφίδρομθ επικοινωνία μεταξφ εκπαιδευτϊν και εκπαιδευόμενων όταν 

δουλεφουν ςυνεργατικά ςε ομάδεσ (Milligan, 2000). 

  



73 

 

 

3.4.3 Μζςα ςυλλογισ δεδομζνων 

Μια άλλθ δραςτθριότθτα που παρζχει το Moodle είναι θ «Ζρευνα». Οι ζρευνεσ 

αξιοποιοφνται για τθν αποτίμθςθ δικτυακϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ. τθ δραςτθριότθτα 

ζρευνα παρζχονται δυο διαφορετικά ερωτθματολόγια το ATTLS – Attitudes Towards 

Thinking and Learning Survey (Ζρευνα ςτάςεων προσ τθ ςκζψθ και τθ μάκθςθ) και το 

COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey (Ζρευνα ςφγχρονου 

εποικοδομθτικοφ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ). Σο ATTLS αντικατοπτρίηει μόνο τθ ςτάςθ 

απζναντι ςτθ μάκθςθ και όχι τισ δυνατότθτεσ μάκθςθσ ι τθ διανοθτικι ικανότθτα. Σο 

COLLES επιτρζπει τθν επίβλεψθ του εφρουσ με το οποίο εκμεταλλεφονται οι δυνατότθτεσ 

αλλθλεπίδραςθσ του παγκόςμιου ιςτοφ και τθν εμπλοκι των εκπαιδευόμενων ςε δυναμικζσ 

πρακτικζσ μάκθςθσ. Ζχει χρθςιμοποιθκεί από ερευνθτζσ για τθν αποτίμθςθ τθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ και ςτο να βοθκιςει τουσ εκπαιδευτζσ να αξιολογιςουν τον βακμό που θ εξ 

αποςτάςεωσ διδαςκαλία μζςω του διαδικτφου εμπλουτίηει τουσ τρόπουσ με τον οποίουσ 

μακαίνουν οι εκπαιδευόμενοι (Johnson et al., 2006). 

Σο COLLES αποτελείται από 24 δθλϊςεισ οργανωμζνεσ ςε 6 ομάδεσ, κάκε μια από τισ οποίεσ 

μασ βοθκά να αναφερκοφμε ςε μια ερϊτθςθ κλειδί ςχετικά με τθν ποιότθτα του δικτυακοφ 

μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ *βλ. Πίνακα 2 COLLES - Constructivist On-Line Learning 

Environment Survey (Ζρευνα ςφγχρονου εποικοδομθτικοφ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ)+ 

(Taylor & Maor, 2000) : 
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ΟΜΑΔΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

χετικότθτα (Relevance) Πόςο ςχετικι (ςυναφισ) είναι θ δικτυακι μάκθςθ 
ςε ςχζςθ με τισ επαγγελματικζσ πρακτικζσ των 
εκπαιδευόμενων. 

Ανακλαςτικι κζψθ 
(Reflection) 

Μπορεί ζνα δικτυακό μακθςιακό περιβάλλον να 
ερεκίςει τθν κριτικι ςκζψθ των εκπαιδευόμενων. 

Αλλθλεπίδραςθ 
(Interactivity) 

ε τι βακμό οι εκπαιδευόμενοι ςε ζνα δικτυακό 
μακθςιακό περιβάλλον, εμπλζκονται ςε ζνα 
πλοφςιο εκπαιδευτικό διάλογο. 

Τποςτιριξθ εκπαιδευτι  
(Tutor Support) 

Πόςο καλά εκπαιδευτισ επιτρζπει ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ να ςυμμετζχουν ςε μια δικτυακι 
διαδικαςία μάκθςθσ. 

Τποςτιριξθ από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ 
εκπαιδευόμενουσ (Peer 
Support) 

Παρζχεται ευαίςκθτθ και ενκαρρυντικι 
υποςτιριξθ από τουσ ςυν-εκπαιδευόμενουσ. 

Ερμθνεία 
(Interpretation) 

Καταλαβαίνουν πραγματικά οι εκπαιδευόμενοι και 
οι εκπαιδευτζσ ο ζνασ τον άλλον ςτθ δικτυακι 
επικοινωνία. 

Πίνακασ 2 COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey (Ζρευνα ςφγχρονου εποικοδομθτικοφ 
μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ) 

Θ ενίςχυςθ τθσ δυναμικισ όψθσ τθσ μάκθςθσ είναι θ νζα κεωρία τθσ γνϊςθσ: κοινωνικόσ 

κονςτρουκτιβιςμόσ, ο οποίοσ αναπαριςτά τον εκπαιδευόμενο ςαν ενεργό κεμελιωτι 

ςκζψθσ μζςα ςε ζνα περιβάλλον μάκθςθσ, το οποίο επιτρζπει τθν κοινωνικι 

αλλθλεπίδραςθ. Ο κοινωνικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ είναι μια επιςτθμολογία, ι δρόμοσ 

γνϊςθσ, ςτον οποίο οι εκπαιδευόμενοι ςυνεργάηονται ϊςτε να δθμιουργιςουν από κοινοφ 

νζα κατανόθςθ, ειδικά ςτο χϊρο τθσ αμοιβαίασ αναηιτθςθσ που βαςίηεται ςτθν προςωπικι 

τουσ εμπειρία. 

Βαςικό ςθμείο ςε αυτι τθ ςυνεργαςία είναι θ ανάπτυξθ των επικοινωνιακϊν δυνατοτιτων 

των φοιτθτϊν, δθλαδι τθν ικανότθτα να εμπλακοφν ςε ανοιχτό και κριτικό διάλογο με τουσ 

εκπαιδευτζσ και τουσ ςυν-εκπαιδευόμενοι. Αυτόσ ο διάλογοσ χαρακτθρίηεται από ζνα 

ενςυναίςκθτο προςανατολιςμό για τθ δθμιουργία αμοιβαίασ και ανταποδοτικισ 

κατανόθςθσ και μια κριτικι διάκεςθ ςτθν εξζταςθ υποδόριων υποκζςεων. 
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Σο ερωτθματολόγιο COLLES διατίκεται ςε τρεισ μορφζσ: θ πρϊτθ μετράει τισ προςδοκίεσ 

κακϊσ οι ερωτιςεισ ζχουν ωσ ςτόχο τι περιμζνουν οι εκπαιδευόμενοι από το ςυγκεκριμζνο 

μάκθμα. τθ δεφτερθ μορφι, οι εκπαιδευόμενοι ερωτοφνται τισ ίδιεσ ερωτιςεισ για το τι 

αντιμετϊπιςαν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ ενϊ θ τρίτθ μορφι αποτελεί το 

ςυνδυαςμό των δφο προθγοφμενων μορφϊν. 

Είναι ςτθ διακριτικι ικανότθτα του εκπαιδευτι πωσ κα χρθςιμοποιιςει το ερωτθματολόγιο 

COLLES. Μπορεί να το χρθςιμοποιιςει ςτθν αρχι του μακιματοσ για να διαπιςτϊςει τισ 

προςδοκίεσ των εκπαιδευόμενων, ςτο τζλοσ του, για να προετοιμάςει τον επαναςχεδιαςμό 

του για τθν επόμενθ διεξαγωγι, ι και κατά τθ διάρκεια αυτοφ για να προβεί ςε διορκωτικζσ 

κινιςεισ. Σα ερωτθματολόγια COLLES χρθςιμοποιοφν τθν πενταβάκμια κλίμακα Likert 1- 5 

(χεδόν ποτζ, πάνια, Μερικζσ φορζσ, υχνά, χεδόν πάντα). 
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3.4.4 Εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ 

Μελζτεσ ςε ςφγχρονα εξ αποςτάςεωσ περιβάλλοντα μάκθςθσ ζχουν προβάλει τθν ανάγκθ 

ζρευνασ, ςτον ςυνδυαςμοφ διδακτικϊν μοντζλων με τα περιβάλλοντα αυτά (Tam, 2000; 

Chou,2002; Bernard, Lou, & Abrami, 2003; Martin 2005), και ιδικά ςε μοντζλα που 

προωκοφν τθν επίλυςθ προβλθμάτων και δθμιουργία πολφπλοκων ζργων(Hewett, 2006; 

Lou, & MacGregor, 2004). τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ πρζπει να δοκεί 

προτεραιότθτα, ςφμφωνα με τισ μελζτεσ (European Commission, 2004; Leney, 2004; Yin et 

al.,2005; European Commission, 2006), ςτθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων ςε 

κζντρα κατάρτιςθσ και ςτον εργαςιακό χϊρο όπου ενιςχφεται θ εφαρμογι παιδαγωγικϊν 

προςεγγίςεων που υποςτθρίηεται από τισ ΣΠΕ και τθν θλεκτρονικι μάκθςθ βελτιϊνοντασ 

ζτςι τθν ποιότθτα τθσ μάκθςθσ. Επίςθσ προτείνονται προςεγγίςεισ που είναι βαςιςμζνεσ 

ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων και ςτοχεφουν ςτθν εργαςιακι εμπειρία των ενθλίκων και ςτα 

εργαςιακά προβλιματα που αντιμετωπίηουν, τζτοιεσ προςεγγίςεισ αποτελοφν θ μάκθςθ 

βαςιςμζνθ ςτο πρόβλθμα (problem-based learning PBL) και θ μάκθςθ βαςιςμζνθ ςτο ζργο 

(project-based learning) (Tynjala & Hakkinen, 2005). Για τθν αξιολόγθςθ του μακθςιακοφ 

περιβάλλοντοσ χρθςιμοποιικθκε το COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment 

Survey (Ζρευνα ςφγχρονου εποικοδομθτικοφ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ) ερευνθτζσ το 

χρθςιμοποιοφν για να αποτιμιςουν τισ εκτιμιςεισ των εκπαιδευόμενων από το εξ 

αποςτάςεωσ μακιματοσ (Taylor, & Maor, 2000; Johnson et al., 2006). υνδυάηοντασ τα 

παραπάνω ζγινε ο ακόλουκοσ εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ 

ζρευνασ.  
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Εικόνα 17 Εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ 

 

τον πίνακα που ακολουκεί περιγράφεται το εκπαιδευτικό ςενάριο που ακολουκικθκε για 

τθν διεξαγωγι των εξ αποςτάςεων μακθμάτων(βλ. Πίνακα 3 ενάριο εκπαιδευτικϊν 

δραςτθριοτιτων). 

Με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου που τουσ ζχει ανατεκεί οι εκπαιδευόμενοι καλφπτουν 

εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ τθσ εξεταςτζασ φλθσ του Photoshop. Αναλυτικότερα: 

- Δθμιουργία ενόσ αρχείου εικόνασ 
- Δθμιουργία επιπζδων  

Προςκικθ περιεχομζνου από ζνα άλλο αρχείο  
Αλλαγι των ονομάτων των επιπζδων  
Διαχείριςθ επιπζδων  
Αλλαγή τθσ θέζης ενός επιπέδου  

υγχϊνευςθ και προςκικθ εφζ επιπζδων  
- Χριςθ κειμζνου  

Κακοριςμόσ επιλογϊν για το κείμενο  
Αλλαγι τθσ κζςθσ και τθσ κατάςταςθσ του κειμζνου  

- Χριςθ ςχθμάτων ανυςματικισ ςχεδίαςθσ  
Επιλογι διαφάνειασ 
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Αλλαγι ιδιοτιτων ςχεδιαςτικοφ αντικειμζνου (χρϊμα, εφζ) 
- Επιλογι τμιματοσ εικόνασ με το κατάλλθλο εργαλείο 

Οι εμπλεκόμενοι ρόλοι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι: 

Εκπαιδευόμενοι 

- Εμπλζκονται ςε ζνα δθμιουργικό διάλογο για τον ςχεδιαςμό και τθν ολοκλιρωςθ του 
ζργου 

- Παρουςιάηουν το ζργο τουσ και τισ επιμζρουσ επιλογζσ τουσ  
- Αξιολογοφν τα ζργα των ςυν-εκπαιδευόμενων τουσ 

Εκπαιδευτικόσ 

- υντονίηει, κακοδθγεί και βοθκά τουσ εκπαιδευόμενουσ κατά τθν διάρκεια τθσ 
μακθςιακισ τουσ πορείασ  

- Ενιςχφει το ενδιαφζρον των εκπαιδευόμενων 
- Αξιολογεί το ζργο και τθν επίτευξθ των μακθςιακϊν ςτόχων 

 

 



Πίνακασ 3 ενάριο εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων 

Βιμα τόχοσ - Δραςτθριότθτα Διαδικαςία – Δραςτθριότθτεσ Τλικό Χρόνοσ Ρόλοι 

1 1ο Μάκθμα 1,5 ϊρεσ  

  Αρχικι εκτίμθςθ των εξ αποςτάςεων 
μακθμάτων 

 Επανάλθψθ βαςικϊν όρων 

 Επανάλθψθ χριςθσ βαςικϊν εργαλείων 

 Εξοικείωςθ με τθν υπθρεςία 
τθλεδιάςκεψθσ 

 Οι εκπαιδευόμενοι ςυνδζονται ςτο Moodle και παίρνουν μζροσ 
ςτθν αρχικι ζρευνα των εκτιμιςεων τουσ. 

 

 Οι εκπαιδευόμενοι ςυνδζονται ςτθν υπθρεςία τθλεδιάςκεψθσ. 

 

 Γίνεται επανάλθψθ βαςικϊν όρων και εργαλείων τθσ 
εφαρμογισ. 

Moodle 

Δραςτθριότθτα 
Ζρευνα 

WebEx 

 

1 ϊρα Εκπαιδευτικόσ 

Εκπαιδευόμενοι  
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Βιμα τόχοσ - Δραςτθριότθτα Διαδικαςία – Δραςτθριότθτεσ Τλικό Χρόνοσ Ρόλοι 

 
 Οι εκπαιδευόμενοι διαμοιράηονται τθν επιφάνεια εργαςίασ του 

εκπαιδευτι με τθν εφαρμογι και παράλλθλα εργάηονται ςτθν 
εφαρμογι ςτον υπολογιςτι τουσ 

 

 

Ζναρξθ διαδικαςίασ ζργου.  Παρουςιάηεται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ το ζργο που καλοφνται 
να δθμιουργιςουν 

WebEx 5 λεπτά Εκπαιδευτικόσ 
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Βιμα τόχοσ - Δραςτθριότθτα Διαδικαςία – Δραςτθριότθτεσ Τλικό Χρόνοσ Ρόλοι 

1. Οριςμόσ κζματοσ ζργου 
 Εκπαιδευτικόσ 

2. Ενίςχυςθ ενδιαφζροντοσ 
εκπαιδευόμενων 
 

 Παρουςιάηονται παραδείγματα παρόμοιων ζργων  15 λεπτά Εκπαιδευτικόσ 

3. Αποςαφινιςθ των κανόνων, 
διαδικαςιϊν, χρονοδιαγράμματοσ και 
αξιολόγθςθσ 
 

 Περιγράφεται το χρονικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο καλοφνται να 
ολοκλθρϊςουν το ζργο 

 Αποςαφθνίηεται ότι το ζργο κα αξιολογθκεί από τουσ ςυν-
εκπαιδευόμενουσ τουσ και τον εκπαιδευτικό. 

 Ενθμερϊνονται ότι ςτο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ κα λάβουν μζροσ 
ςτθν διαδικαςία του Κουίη για τθν αποτίμθςθ των μακθςιακϊν 
αποτελεςμάτων 

WebEx 

 

10 λεπτά Εκπαιδευτικόσ 

2 2ο Μάκθμα 1,5 ϊρεσ  

 χεδιαςμόσ και δθμιουργία ζργου. 

1. υνεργαςία και ςυηιτθςθ για τα βιματα 
ςχεδίαςθσ του ζργου από τθν ομάδα 

 

 Οι εκπαιδευόμενοι εμπλζκονται ςε ζνα ενεργό διάλογο για τον 
ςχεδιαςμό των βθμάτων και τθν ολοκλιρωςθ του ζργου. 

 Με τθν δυνατότθτα που παρζχει θ υπθρεςία τθλεδιάςκεψθσ 
του διαμεριςμοφ  τθσ επιφάνειασ εργαςίασ και από τουσ ςυν-
εκπαιδευόμενουσ όλοι οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν ςε 
οποιαδιποτε φάςθ τθσ εργαςίασ τουσ να παρουςιάςουν τθν 
δουλειά τουσ, να ςυηθτιςουν επιμζρουσ προβλιματα και να 
προτείνουν λφςεισ και να παρζχουν υποςτιριξθ ςτα μζλθ τθσ 
ομάδασ. 

 
 

o WebEx 
o Πρόγραμμα 

 

10 λεπτά Εκπαιδευτικόσ 

Εκπαιδευόμενοι 
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Βιμα τόχοσ - Δραςτθριότθτα Διαδικαςία – Δραςτθριότθτεσ Τλικό Χρόνοσ Ρόλοι 

 
 

 
 2. Ο εκπαιδευτικόσ βοθκά ςτθν οργάνωςθ 

και τον καταμεριςμό των αρμοδιοτιτων 
 

 Ο εκπαιδευτικόσ βοθκά ςτθν οργάνωςθ και τον καταμεριςμό 
των αρμοδιοτιτων κινθτοποιεί τθν ζρευνα και ςτακεροποιεί 
τθν διαδικαςία μάκθςθσ 
 

o WebEx 
o Πρόγραμμα 

 

1 ϊρα και 20 
λεπτά 

Εκπαιδευτικόσ 

Εκπαιδευόμενοι 

 3. Διευκόλυνςθ ςτθ χριςθ των πόρων 
 

 Ο εκπαιδευτικόσ διευκολφνει τθν διαδικαςία επιςθμαίνοντασ 
τουσ διακζςιμουσ πόρουσ που είναι διακζςιμοι ςτο Moodle 
 

o Moodle 
o WebEx 
o Πρόγραμμα 

 

Εκπαιδευτικόσ 

Εκπαιδευόμενοι 

 4. Αξιολόγθςθσ τθσ προόδου  Ζλεγχοσ προόδου ολοκλιρωςθσ του ζργου ωσ προσ τον χρόνο  Εκπαιδευτικόσ 
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Βιμα τόχοσ - Δραςτθριότθτα Διαδικαςία – Δραςτθριότθτεσ Τλικό Χρόνοσ Ρόλοι 

Εκπαιδευόμενοι 

 5. Οι εκπαιδευόμενοι ςυνεργάηονται για 
τθν ολοκλιρωςθ του ζργου 

 

 Οι εκπαιδευόμενοι ςυμμετζχουν ενεργά για τον ςχεδιαςμό και 
τθν ολοκλιρωςθ του ζργου 

 Οι εκπαιδευόμενοι αναπτφςςοντασ τισ ιδζεσ τουσ για τα 
επιμζρουσ προβλιματα και προτείνουν λφςεισ και προάγουν το 
ζργο το δικό τουσ κακϊσ και τον ςυν-εκπαιδευόμενων τουσ 

o WebEx 
o Πρόγραμμα 

 

Εκπαιδευόμενοι 

 6. Ανατροφοδότθςθ από τα μζλθ τθσ 
ομάδασ για τα βιματα ολοκλιρωςθσ 
του ζργου 

 

 Οι εκπαιδευόμενοι ςυηθτοφν για τα επιμζρουσ βιματα για τθν 
ολοκλιρωςθ του ζργου 

 Οι εκπαιδευόμενοι καταςκευάηουν το ζργο 

o WebEx 
o Πρόγραμμα 

 

Εκπαιδευόμενοι 

 7. Καλλιζργεια δεξιοτιτων παρουςίαςθσ  Κατά τθν διάρκεια τθσ ολοκλιρωςθσ του ζργου οι 
εκπαιδευόμενοι παρουςιάηουν τα ςτάδια τθσ εργαςίασ  

o WebEx 
o Πρόγραμμα 

 

Εκπαιδευτικόσ 

Εκπαιδευόμενοι 

3 3ο Μάκθμα 1,5 ϊρεσ  

 Ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ. 

1. Παρουςίαςθ του ζργου 
 

 Οι εκπαιδευόμενοι παρουςιάηουν το ολοκλθρωμζνο ζργο τουσ 
και ςυηθτοφν τισ επιμζρουσ επιλογζσ τουσ. 

 
 

o WebEx 
o Πρόγραμμα 

20 λεπτά Εκπαιδευτικόσ 

Εκπαιδευόμενοι 

2. Διεξαγωγι αξιολόγθςθσ ζργου από τα 
μζλθ τθσ ομάδασ και τον εκπαιδευτικό 
 

 Αξιολόγθςθ των εργαςιϊν των ςυν-

 Οι εκπαιδευόμενοι ςυηθτοφν και αξιολογοφν τισ επιμζρουσ 
επιλογζσ τουσ 

 Οι εκπαιδευόμενοι ςυμμετζχουν ςτθ δραςτθριότθτα Εργαςίεσ 
όπου ςτζλνουν το ολοκλθρωμζνο ζργο τουσ που ςτθν ςυνζχεια 

o Moodle 
o WebEx 
o Πρόγραμμα 
o Δραςτθριότθτα 

50 λεπτά Εκπαιδευόμενοι 
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Βιμα τόχοσ - Δραςτθριότθτα Διαδικαςία – Δραςτθριότθτεσ Τλικό Χρόνοσ Ρόλοι 

εκπαιδευόμενων 
 

 Διενζργεια του Κουίη για τθν αποτίμθςθ 
των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων 
 

 

κα αξιολογθκεί από τον εκπαιδευτικό. 

 Οι εκπαιδευόμενοι αποτιμοφν τισ γνϊςεισ τουσ 
ολοκλθρϊνοντασ τθν δραςτθριότθτα Κουίη 

 

 

Κουίη 
 

3. Αξιολόγθςθ διαδικαςίασ 

 Σελικι εκτίμθςθ των εξ αποςτάςεων 
μακθμάτων 

 

 Οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν μζροσ ςτθν τελικι  ζρευνα των 
εκτιμιςεων τουσ. 

o Moodle 
o Δραςτθριότθτα 

Ζρευνα 

15 λεπτά Εκπαιδευόμενοι  



4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

4.1 Περιγραφικι ανάλυςθ αποτελεςμάτων 

Ανάλυςθ και αποτελζςματα 

Όλεσ οι ςτατιςτικζσ αναλφςεισ πραγματοποιικθκαν με χριςθ του ςτατιςτικοφ πακζτου SPSS 

το οποίο είναι ειδικευμζνο για τισ αναλφςεισ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ. 

Σα ερευνθτικά ερωτιματα  

 Ερευνθτικό ερϊτθμα 1: 

Θο-1 ζςτω ότι τα μακθςιακά αποτελζςματα δεν παρουςιάηουν ςτατιςτικά ςθμαντικι 

διαφορά  

Θ1-1 ζςτω ότι τα μακθςιακά αποτελζςματα παρουςιάηουν ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά 

Διαφζρει ο βακμόσ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων των εκπαιδευόμενων που 

παρακολοφκθςαν το εξ αποςτάςεωσ μάκθμα με των εκπαιδευόμενων που το διδάχτθκαν 

δια ηϊςθσ; 

Αναλυτικότερα: υπάρχει διαφορά ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευόμενουσ που διδάχτθκαν τα 

μακιματα μζςω τθσ υπθρεςίασ τθλεδιάςκεψθσ και ςε εκείνουσ που διδάχτθκαν τα ίδια 

μακιματα, με τθν ίδια ακριβϊσ μζκοδο και από τον ίδιο διδάςκοντα αλλά ςε δια ηϊςθσ 

διδαςκαλία και για τισ δφο ομάδεσ χρθςιμοποιικθκαν δραςτθριότθτεσ του Moodle με 

βαςικό κριτιριο αξιολόγθςθσ τα ςυνολικά αποτελζςματά τουσ ςτο Κουίη που κλικθκαν να 

απαντιςουν ςτο τζλοσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

Ο ζλεγχοσ τθσ ιςοδυναμίασ των ςυμμετεχόντων ωσ προσ τα μακθςιακά αποτελζςματα 

ανάμεςα ςτθν πειραματικι ομάδα και τθν ομάδα ελζγχου πραγματοποιικθκε με τθν 

βοικεια του T-test ανεξαρτιτων δειγμάτων (independent samples T-test), αφοφ θ ομάδα 

ερωτϊμενου είναι κατθγορικι μεταβλθτι με δφο κατθγορίεσ (ομάδα ελζγχου – 

πειραματικι ομάδα) ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ α=5%(0,05). 

Όπωσ ζδειξε ο ζλεγχοσ (βλ Πίνακασ 4 Αποτελζςματα ςτατιςτικϊν ελζγχων t ανεξάρτθτων 

δειγμάτων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ) οι δφο ομάδεσ ελζγχου και πειραματικι μποροφν 
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να κεωρθκοφν ιςοδφναμεσ ωσ προσ τα μακθςιακά αποτελζςματα, κακϊσ δεν υπάρχει 

ςθμαντικι ςτατιςτικι διαφορά *t(df=33) = t=1,661 , p<0,05+. 

 Ερευνθτικι ομάδα Ν Mean SD t Sig 

Μακθςιακά 

αποτελζςματα 

πειραματικι 30 8,8000 ,96132 1,661 ,106 

ελζγχου 5 8,0000 1,22474   

Πίνακασ 4 Αποτελζςματα ςτατιςτικϊν ελζγχων t ανεξάρτθτων δειγμάτων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το Mean, μζςοσ όροσ τθσ βακμολογίασ τθσ πειραματικισ ομάδασ 

είναι μεγαλφτεροσ από τθν ομάδα ελζγχου κατά 0,8. 

 Ερευνθτικό ερϊτθμα 2 

Θο-1α ζςτω ότι οι εκτιμιςεισ των εκπαιδευόμενων από το εξ αποςτάςεωσ μάκθμα δεν 

παρουςιάηουν ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά  

Θ1-1α: ζςτω ότι οι εκτιμιςεισ των εκπαιδευόμενων από το εξ αποςτάςεωσ μάκθμα 

παρουςιάηουν ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά 

 

Για να διαπιςτωκεί αν οι εκτιμιςεισ των εκπαιδευόμενων ικανοποιικθκαν από τθν εξ 

αποςτάςεωσ διδαςκαλία του μακιματοσ ςτθν πειραματικι ομάδα πραγματοποιικθκε t-

Test εξαρτθμζνων δειγμάτων (Paired Sample t-Test) μεταξφ τθσ αρχικισ μζτρθςθσ και τθσ 

μζτρθςθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματόσ (βλ Πίνακασ 5 Αποτελζςματα ςτατιςτικϊν 

ελζγχων t εξαρτθμζνων δειγμάτων εκτιμιςεων). 
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 N 
Mean 

Αρχικό 

Mean 

Επανα-

λθπτικό 

SD t Sig 

χετικότθτα  30 3,6083 4,1167 1,06164 -2,623 ,014 

Ανακλαςτικι κζψθ 30 3,4667 3,9250 ,94933 -2,644 ,013 

Διαδραςτικότθτα 30 3,3500 4,1917 1,18991 -3,874 ,001 

Τποςτιριξθ εκπαιδευτι 30 3,4750 4,1833 1,25273 -3,097 ,004 

Τποςτιριξθ από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ 

εκπαιδευόμενουσ 

30 3,4583 4,1167 1,18991 -3,030 ,005 

Ερμθνεία  30 3,5333 4,0750 1,11891 -2,653 ,013 

Πίνακασ 5 Αποτελζςματα ςτατιςτικϊν ελζγχων t εξαρτθμζνων δειγμάτων εκτιμιςεων 

Από τον ζλεγχο βρζκθκε ότι υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά προσ τισ εκτιμιςεισ 

πριν και μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ςτουσ παράγοντεσ Διαδραςτικότθτα, 

Τποςτιριξθ εκπαιδευτι και Τποςτιριξθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευόμενουσ. 

Διαδραςτικότθτα : t(29)= -3,876, p <0,05 

Τποςτιριξθ εκπαιδευτι : t(29)= -3,097, p<0,05 

Τποςτιριξθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευόμενουσ : t(29)= -3,030, p<0,05 

Γιατί το p των τριϊν κατθγοριϊν p=Sig(2-tailed) < 0,05 άρα το αποτζλεςμα είναι ςτατιςτικά 

ςθμαντικό και ιςχφει θ δεφτερθ υπόκεςθ Θ1-1α. 

Αναλυτικότερα μελετϊντασ τισ δθλϊςεισ των επιμζρουσ κατθγοριϊν που κλικθκαν να 

απαντιςουν οι εκπαιδευόμενοι. τθν κατθγορία διαδραςτικότθτα οι εκπαιδευόμενοι 

εκτίμθςαν ότι μζςα από περιβάλλον μάκθςθσ αντάλλαξαν και εξιγθςαν τισ ιδζεσ τουσ και 

γενικά ςυμμετείχαν ςε ζνα πλοφςιο εκπαιδευτικό διάλογο. τθ κατθγορία υποςτιριξθ από 
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τον εκπαιδευτι ζγινε θ εκτίμθςθ ότι εκπαιδευτισ επιτρζπει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να 

ςυμμετζχουν ςε μια δικτυακι διαδικαςία μάκθςθσ προκαλϊντασ τθν ςκζψθ, 

ενκαρρφνοντασ τθν ςυμμετοχι και προβάλλοντασ τθν ςυηιτθςθ. τθν κατθγορία 

υποςτιριξθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευόμενουσ οι εκπαιδευόμενοι εκτίμθςαν ότι οι 

ςυν-εκπαιδευόμενοι ενκαρρφνουν τθ ςυμμετοχι, επαινοφν και εκτιμοφν τθν ςυνειςφορά 

και κατανοοφν τθν προςπάκεια για μάκθςθ. 

Οι παράγοντεσ χετικότθτα, Ανακλαςτικι κζψθ και Ερμθνεία δεν παρουςιάηουν ςτατιςτικά 

ςθμαντικι διαφορά. 

 



89 

 

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

5.1 Επιςκόπθςθ αποτελεςμάτων 

Σα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ ζδειξαν ότι οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα ςτο εξ 

αποςτάςεωσ μάκθμα αποτίμθςαν τθν εμπειρία τουσ κετικά ςε μεγαλφτερο βακμό ςε ςχζςθ 

με τισ αρχικζσ τουσ εκτιμιςεισ για το μάκθμα. Αφξθςθ των εκτιμιςεων ςθμειϊκθκε ςτουσ 

παράγοντεσ Διαδραςτικότθτα, Τποςτιριξθ του εκπαιδευτι και Τποςτιριξθ από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευόμενουσ. ε αυτοφσ τουσ τρισ παράγοντεσ οι εκπαιδευόμενοι 

αποτίμθςαν ότι ςε ςχζςθ με τισ αρχικζσ τουσ εκτιμιςεισ υπιρχε βελτίωςθ. Σα 

ςυμπεράςματα ωσ προσ τθν ικανοποίθςθ των προςδοκιϊν των εκπαιδευόμενων με τθν 

εμπλοκι τουσ ςε ζνα δικτυακό μακθςιακό περιβάλλον ςτο οποίο ςυμμετζχουν ςε ζνα 

πλοφςιο εκπαιδευτικό διάλογο, όπου ο εκπαιδευτισ υποςτθρίηει τουσ εκπαιδευόμενουσ να 

ςυμμετζχουν ςε μια δικτυακι διαδικαςία μάκθςθσ με παροχι υποςτιριξθσ από τουσ ςυν-

εκπαιδευόμενουσ. Όπωσ φαίνεται και τα δυο ερωτθματολόγια ζδειξαν αποτελζςματα ςτο 

κετικό μζροσ (πάνω από το μζςο –Μερικζσ φορζσ) (βλ Διαγράμματα 4 Αρχικζσ εκτιμιςεισ 

εκπαιδευόμενων και 5 Σελικζσ εκτιμιςεισ εκπαιδευόμενων) Εξετάηοντασ τισ επιμζρουσ 

κατθγορίεσ των ερωτιςεων διαπιςτϊκθκε πωσ, με μικρζσ διαφοροποιιςεισ, οι 

εκπαιδευόμενοι ςτισ κατθγορίεσ χετικότθτα, Ανακλαςτικι ςκζψθ και Ερμθνεία παρζμειναν 

ςτα ίδια επίπεδα, με τισ προςδοκίεσ που είχαν οι μακθτζσ ςτθν αρχι των μακθμάτων κοντά 

ςτο μζςο - Μερικζσ φορζσ. 

τθ γενικι εικόνα των εκτιμιςεων των εκπαιδευόμενων παρατθρείται μία ςαφισ βελτίωςθ 

ςτο τζλοσ των μακθμάτων, ςε ςφγκριςθ με τισ εκτιμιςεισ τουσ κατά τθν ζναρξθ, γεγονόσ 

ιδιαίτερα ελπιδοφόρο για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τζτοιου είδουσ μακθμάτων. 

τα δφο διαγράμματα που ακολουκοφν παρουςιάηονται οι αρχικζσ και τελικζσ εκτιμιςεισ 

των εκπαιδευόμενων από τθν εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία των μακθμάτων. 
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Διάγραμμα 4 Αρχικζσ εκτιμιςεισ εκπαιδευόμενων 

 

Διάγραμμα 5 Σελικζσ εκτιμιςεισ εκπαιδευόμενων 
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5.2 Προτάςεισ για περεταίρω μελζτθ 

Εξετάηοντασ τισ επιμζρουσ κατθγορίεσ των ερωτιςεων διαπιςτϊκθκε πωσ, με μικρζσ 

διαφοροποιιςεισ, οι εκπαιδευόμενοι ςτισ κατθγορίεσ ςχετικότθτα, ανακλαςτικι ςκζψθ και 

Ερμθνεία δεν ςθμείωςαν ςθμαντικι βελτίωςθ. Αυτά τα τρία ςτοιχεία χριηουν περιςςότερθσ 

διερεφνθςθσ.  

Θ ζρευνα που παρουςιάηεται ςτθν εργαςία αυτι ζχει διάφορουσ περιοριςμοφσ το δείγμα 

αφορά εκπαιδευόμενουσ με ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά εμπειρία ςτθ χριςθ 

υπολογιςτϊν, εξοικείωςθ με τισ ΣΠΕ, απειρία όλων των ςυμμετεχόντων ςε αυτι τθ μορφι 

των μακθμάτων κ.α. Περιςςότερεσ ζρευνεσ ςε διαφορετικά πλαίςια και βακμίδεσ 

εκπαίδευςθσ απαιτοφνται για τθ γενίκευςθ των αποτελεςμάτων. 

Σα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ μαηί με τθν περιγραφι των ιδιαιτζρων χαρακτθριςτικϊν 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ υλοποίθςθσ που περιγράφονται ςτθν παροφςα ζρευνα, δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςε εκπαιδευτικοφσ που χρθςιμοποιοφν τθν πλατφόρμα Moodle μζςο τθσ 

ζρευνασ που παρζχει το ίδιο το ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ να ςχεδιάςουν διορκωτικζσ 

ενζργειεσ κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ του μακιματοσ ι να το επαναςχεδιάςουν, 

προςαρμόηοντασ το κατάλλθλα, ϊςτε ςε μελλοντικζσ χριςεισ να βελτιωκεί θ ποιότθτα τθσ 

παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. Σα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ αποτελοφν ςτόχουσ για 

επαναςχεδιαςμό των μακθμάτων με ςκοπό τθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ. 

Μία πρόταςθ για περαιτζρω μελζτθ είναι να εφαρμοςκεί θ ανωτζρω μζκοδοσ του εξ 

αποςτάςεωσ μακιματοσ αφενόσ μεν ςε μεγαλφτερο πλθκυςμιακό δείγμα αφετζρου δε για 

μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα ϊςτε να επιτραποφν διορκωτικζσ κινιςεισ βελτίωςθσ τθσ 

μακθςιακισ εμπειρίασ. Σα παραπάνω αποτελοφν μελλοντικοφσ ςτόχουσ ζρευνασ. 
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7. Παράρτθμα 

το παράρτθμα παρουςιάηονται οι πίνακεσ αξιοπιςτίασ για τουσ δείκτεσ των 

ερωτθματολογίων και το ερωτθματολόγιο COLLES. 

 

Πίνακεσ αξιοπιςτίασ για τουσ δείκτεσ των ερωτθματολογίων 

 

Εικόνα 18 T-test ανεξαρτιτων δειγμάτων (Independent samples T-test) για τα μακθςιακά αποτελζςματα 
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Εικόνα 19 t-Test εξαρτθμζνων δειγμάτων (Paired Sample t-Test) για τισ εκτιμιςεισ των εκπαιδευομζνων πριν και μετά 
τθν διεξαγωγι του το εξ' αποςτάςεωσ μακιματοσ 
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Σο ερωτθματολόγιο 

 

 

Εικόνα 20 COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey (Ζρευνα ςφγχρονου εποικοδομθτικοφ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ) 


