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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και της επικοινωνιών (ΤΠΕ) θεωρούνται από πολλούς 
ότι επιφέρουν σηµαντικές δοµικές αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η απαξίωση 
των γνώσεων στη σηµερινή εποχή των ΤΠΕ πραγµατοποιείται µε αυξανόµενους ρυθµούς 
σε σχέση µε παλαιότερες εποχές, ενώ η ανάγκη για περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες 
και εξειδίκευση κρίνεται πλέον αναγκαία. Η ταχύτατη ανάπτυξη της επιστήµης και της 
τεχνολογίας δηµιούργησαν ένα πολύ υψηλό επίπεδο απαιτήσεων όσον αφορά τις γνώσεις 
που είναι αναγκαίες για την επαγγελµατική σταδιοδροµία του ατόµου και αναµφισβήτητα ο 
εκπαιδευτικός θεσµός βρίσκεται σήµερα στο επίκεντρο των εξελίξεων. Στην παρούσα 
µελέτη διερευνούµε τις στάσεις των εκπαιδευόµενων που παρακολουθούν τα προγράµµατα 
εκµάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών στα πλαίσια των µαθηµάτων της ΝΕΛΕ 
(Νοµαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιµόρφωσης) Ηρακλείου. Θεωρώντας τη ΝΕΛΕ ως 
έναν από τους φορείς προώθησης των ΤΠΕ και της δια βίου εκπαίδευσης (∆βΕ) και 
βασιζόµενοι σε συνεντεύξεις και σε ερωτηµατολόγια των εκπαιδευόµενων, µελετάµε τη 
λειτουργία του προγράµµατος εκµάθησης υπολογιστώ, καθώς και την προοπτική για τη 
βελτίωσή του. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ιδασκαλία Πληροφορικής, ∆ια βίου Εκπαίδευση, Λαϊκή 
Επιµόρφωση 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η σηµερινή Κοινωνία της Γνώσης (ΚτΓ) και της Πληροφορίας (ΚτΠ) συνδέεται 

άµεσα µε την εδραίωση ενός πολυδιάστατου συστήµατος σχέσεων που καθορίζουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι µάλιστα αποδεκτό ότι η εκπαίδευση εξακολουθεί να 
αποτελεί το θεµελιώδη διαµεσολαβητικό θεσµό στην επικοινωνία, την κατανοµή, την 
αναδόµηση και την αξιολόγηση των κανόνων και των αρχών που συνδέονται µε την 
παραγωγή της γνώσης, τη διάχυση αλλά και τις πρακτικές της (Bernstein & Solomon 
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1999). Η κοινωνία αυτή χαρακτηρίζεται από στρατηγικές ανεπτυγµένες σ’ ένα ευρύ 
πλαίσιο πεδίων που υλοποιούνται µε βάση τη διεύρυνση και την αποτελεσµατικότητα 
του εκπαιδευτικού συστήµατος. Η λογική του ενός, η ασφάλεια του ενός, η σιγουριά του 
ενός, ανατρέπονται (Kalogiannakis 2004a). 
Η επικράτηση των ΤΠΕ σε συνδυασµό µε τη δια βίου µάθηση αποτελούν δύο βασικά 

στοιχεία στο πλαίσιο της σηµερινής κοινωνίας. Η έµφαση στη διδασκαλία 
αντικαθίσταται σήµερα από την έµφαση στη µάθηση και µάλιστα στην προοπτική της 
δια βίου µάθησης (Φλουρής & Πασιάς 2000, Kalogiannakis 2004a). Μέσα σ’ αυτά τα 
πλαίσια κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης είναι σηµαντικό ο µαθητής να µαθαίνει 
πώς να µαθαίνει και να συµµετέχει στη διδακτική διαδικασία, κάτι που αποτελεί και ένα 
βασικό παράγοντα της αποτελεσµατικής διδασκαλίας (Ράπτης & Ράπτη 2001). 
Ειδικότερα, η εκπαίδευση θα πρέπει να συνδέεται άµεσα µε τους στόχους της γνώσης 
και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προετοιµασία και την ένταξη στην αγορά 
εργασίας καθώς και τις αλλαγές στα πρότυπα και τους σύγχρονους όρους εργασίας και 
κατανάλωσης.  
Η έρευνά µας βρίσκεται στη φάση της εξέλιξης. Στο παρόν άρθρο επιχειρούµε µια 

γενικότερη θεωρητική προσέγγιση της εκπαίδευσης ενηλίκων παρουσιάζοντας στο 
εµπειρικό της µέρος τα πρώτα συνοπτικά αποτελέσµατα της εκπαίδευσης στις ΤΠΕ των 
ατόµων που παρακολούθησαν τα σεµινάρια της ΝΕΛΕ Ηρακλείου σε διάφορα Τµήµατα 
στο Νοµό Ηρακλείου. 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Βασικοί εννοιολογικοί προσδιορισµοί 
Η επέκταση του εκπαιδευτικού θεσµού συνδέθηκε µε την κοινωνική αλλαγή, την 

κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική κινητικότητα. Γνώση, εκπαίδευση και κοινωνία 
βρίσκονται πλέον σε σχέσεις άµεσης και διαρκούς αλληλεξάρτησης (Φραγκουδάκη 
1985, Καραλής 2002). Συνακόλουθα, η θέσπιση της ∆βΕ πρέπει να µελετάται σε σχέση 
µε τις κοινωνικές δυνάµεις στις οποίες απευθύνεται, κυριαρχεί και νοµιµοποιεί 
(Bernstein & Solomon 1999) και αναφέρεται σ’ όλους τους τύπους της εκπαίδευσης 
(τυπική, µη τυπική, άτυπη), επιτρέποντας τη συγκρότηση ενός συνεχούς συνόλου 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Βεργίδης 2005). 
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας αλλά και του επιπέδου 

απασχόλησης, η εκπαίδευση και η επαγγελµατική κατάρτιση καλούνται στην εποχή µας 
να διαδραµατίσουν ένα καθοριστικό ρόλο (White Paper 1995). Μερικά από τα βασικά 
σηµεία του επιστηµονικού προβληµατισµού που έχει αναπτυχθεί στο πεδίο της 
εκπαίδευσης ενηλίκων σήµερα, υιοθετούνται ως στοιχεία της Κοινοτικής Πολιτικής 
(Καραλής 2002). Η Λευκή Βίβλος για την εκπαίδευση προτείνει την αναβάθµιση της 
γενικής παιδείας ως µέσου για την κατανόηση του κόσµου αλλά και την ανάπτυξη της 
ικανότητας για εύρεση απασχόλησης και απόκτηση επαγγελµατικών προσόντων σ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Σήµερα, η εκπαίδευση ενηλίκων συνιστά ένα 
διαρκώς αναπτυσσόµενο πεδίο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1996 κηρύχθηκε 
µάλιστα «Ευρωπαϊκό Έτος Εκπαίδευσης και ∆ια βίου Κατάρτισης» (Βεργίδης 2005) 
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χωρίς ωστόσο ν’ αλλάξουν αποφασιστικά οι αντιλήψεις και οι πρακτικές που θέλουν την 
εκπαίδευση ενηλίκων να υπηρετεί πρώτιστα την οικονοµική σκοπιµότητα (Κόκκος 
2002).  

 Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση προκύπτει ως επιτακτική ανάγκη µε βάση τις συνεχείς 
µεταβολές των κοινωνικοοικονοµικών και πολιτισµικών δοµών (Edwards et al. 1999, 
Jarvis 2003). Αποτελεί σήµερα ένα αίτηµα της εποχής ώστε τα άτοµα να είναι σε θέση 
να ικανοποιήσουν τις µαθησιακές τους ανάγκες, να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν 
στο µέγιστο βαθµό το δυναµικό τους. Με βάση τα παραπάνω, ο εκπαιδευτικός θεσµός 
βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Ο διαχωρισµός και η ανισότητα στην πρόσβαση 
των συστηµάτων της γνώσης, θα γίνεται πλέον ανάµεσα σ’ εκείνους που έχουν 
πρόσβαση και γνωρίζουν να διαχειρίζονται την πληροφορία και σ’ εκείνους που δεν 
έχουν πρόσβαση και δε γνωρίζουν (Kalogiannakis 2004b). Παράλληλα, η επίδραση των 
διαφόρων επιστηµονικών κλάδων οδηγεί στη βελτίωση των εκπαιδευτικών γνώσεων και 
των πρακτικών (µαθήµατα, µέθοδοι διδασκαλίας, εκπαίδευση εκπαιδευτικών,) καθώς 
και των στόχων (Ράπτης & Ράπτη 2001).  

 
Εκπαίδευση ενηλίκων  
Αρκετά µεγάλη είναι η ποικιλία των όρων που χρησιµοποιούνται από την ελληνική 

και τη διεθνή βιβλιογραφία για τον προσδιορισµό της εκπαίδευσης ενηλίκων η οποία 
αποτελεί ένα σύνθετο φαινόµενο (Cross 1981, Rogers 1998). Βασικές αιτίες αυτής της 
σύγχυσης (Καραλής 2002) θεωρούνται: (α) το σχετικά πρόσφατο ανεπτυγµένο 
επιστηµονικό πεδίο, (β) το διαφορετικό εκπαιδευτικό περιεχόµενο, (γ) οι διαφορετικοί 
στόχοι της εκπαίδευσης ενηλίκων.  
Σύµφωνα µε το Rogers (1998) η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε 

µαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραµµα, σκόπιµα σχεδιασµένο από κάποιον 
εκπαιδευτικό φορέα µε σκοπό να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή 
ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός 
ανθρώπου, που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια 
δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση ενηλίκων 
παρουσιάζει ποικίλες µορφές οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα (Rogers 1999): (α) 
προγράµµατα που οδηγούν στην απόκτηση τίτλων σπουδών, (β) προγράµµατα 
επαγγελµατικής κατάρτισης που δεν οδηγούν σε τυπικούς τίτλους, (γ) προγράµµατα 
που οδηγούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων, (δ) προγράµµατα µε στόχο την 
προσωπική ανάπτυξη, (ε) προγράµµατα µε στόχο την κοινωνική ανάπτυξη.  
 
Συνοπτική ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης ενηλίκων  
Ο σκοπός και οι στόχοι της εκπαίδευσης παραµένουν ίδιοι: µάθηση, ισότητα 

ευκαιριών, εργασία, κοινωνική συνοχή, ενεργός πολίτης, ποιότητα στην εκπαίδευση 
(Bernstein & Solomon 1999). Τα στοιχεία που βλέπουµε να αλλάζουν είναι το πλαίσιο, 
οι ρόλοι και τα µέσα. Στις µέρες µας το πλαίσιο γίνεται δια βίου µάθηση, η ισότητα των 
ευκαιριών µετατρέπεται σε προσβασιµότητα, η εργασία σε κατάρτιση και απασχόληση.  
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Στη χώρα µας, ο θεσµός της εκπαίδευσης ενηλίκων έχει τις ρίζες του από τα µέσα του 
19ου αιώνα (Βεργίδης 1999) µε τη διοργάνωση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης ενηλίκων 
από ένα µικρό αριθµό φορέων (Εργατικό Κέντρο Αθηνών, Οικονοµικά Επιµελητήρια, 
Σύλλογοι) καθώς και την ίδρυση νυκτερινών σχολών για τον αλφαβητισµό των 
ενηλίκων χωρίς κάποιες ρυθµίσεις σε νοµοθετικό επίπεδο. Το Υπουργείο Παιδείας 
οργάνωνε µαθήµατα αλφαβητισµού, το Υπουργείο Γεωργίας παρείχε γεωργική 
εκπαίδευση, ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού παρείχε εκπαίδευση σε 
εργάτες, το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας κατάρτιζε στελέχη επιχειρήσεων χωρίς 
µεγάλη έκταση αν και οι ανάγκες για εκπαίδευση και κατάρτιση ήταν ήδη πολλές, λόγω 
της αδυναµίας της τυπικής εκπαίδευσης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας, της µαζικής εισόδου των γυναικών στον επαγγελµατικό στίβο, της παρουσίας 
κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων, καθώς και της αυξανόµενης ανεργίας των νέων 
(Βεργίδης 1999). Πιο οργανωµένες µορφές εκπαίδευσης εµφανίστηκαν τη µεταπολεµική 
περίοδο όταν ξεκινά κάποια πιο συστηµατική οργάνωση του θεσµού της εκπαίδευσης 
ενηλίκων µε νοµοθετικές ρυθµίσεις µία εκ των οποίων είναι η ανάπτυξη των ΝΕΛΕ σ’ 
όλους τους νοµούς της χώρας µε σκοπό την καταπολέµηση του αναλφαβητισµού. Η 
συστηµατική εκπαίδευση ενηλίκων ως θέµα της εκπαιδευτικής πολιτικής και 
συνακόλουθα της παιδαγωγικής έχει τις ρίζες της ουσιαστικά στα µέσα περίπου της 
δεκαετίας του 1970 (Παπανδρέου 1982). Η ανάπτυξη της Γενικής Γραµµατείας Λαϊκής 
Επιµόρφωσης (σηµερινή Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων), η οποία, κυρίως 
στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, δηµιούργησε χιλιάδες τµήµατα εκπαίδευσης µε 
διάφορα αντικείµενα, αποτελεί έναν από τους ελάχιστους φορείς στην Ελλάδα που 
επιχειρεί να εφαρµόσει στην πράξη τις αρχές και τις µεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων 
(Κόκκος 2002). 
 
Σχεδιασµός και αναγκαιότητα της δια βίου εκπαίδευσης 
Είναι γεγονός ότι οι ενήλικοι, ως εκπαιδευόµενοι ζητούν να αποκτήσουν γνώσεις και 

δεξιότητες που συνδέονται µε τις συνθήκες της ζωής τους αλλά και τις ανάγκες τους. 
Συχνά µαθαίνουν µε βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες τους, τείνουν να 
αναλάβουν υπεύθυνο ρόλο και να συµµετέχουν στην πορεία της εκπαίδευσής τους 
(Smith 1988, Knowles 1990, Rogers 1998). 
Σχετικά µε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες µαθαίνουν οι ενήλικοι όπως έχει 

διαπιστωθεί είναι σε σηµαντικό βαθµό διαφορετικές από εκείνες που αφορούν τα παιδιά 
και τους εφήβους (Merriam & Caffarella 1991). Με βάση τις ατοµικές ανάγκες των 
εκπαιδευόµενων ο Lowe, κατέταξε τις δραστηριότητες εκπαίδευσης ενηλίκων στις 
ακόλουθες κατηγορίες (Lowe 1976): (α) συµπληρωµατική εκπαίδευση, όπου 
εντάσσονται τα προγράµµατα βασικής παιδείας, (β) επαγγελµατική εκπαίδευση, όπου 
εντάσσονται τα προγράµµατα βασικής και συµπληρωµατικής κατάρτισης, αλλά και τα 
προγράµµατα επανακατάρτισης των εργαζοµένων, (γ) εκπαίδευση σε κοινωνικά 
θέµατα, που περιλαµβάνει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε θέµατα οικογενειακών 
σχέσεων, αγωγής υγείας, καταναλωτικής αγωγής, ανατροφής παιδιών κ.λ.π., (δ) 
εκπαίδευση για την πολιτική και κοινωνική ζωή, όπου εντάσσονται τα προγράµµατα 
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που αφορούν θέµατα αγωγής του πολίτη, τοπικά προβλήµατα, συνδικαλιστική 
επιµόρφωση κ.ά., (ε) εκπαίδευση για την προσωπική ανάπτυξη, η οποία περιλαµβάνει 
τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα προσωπικά ενδιαφέροντα, τον ελεύθερο χρόνο 
και τις τέχνες. 
Γενικότερα, αναφέρεται ότι σ’ όλες τις µορφές εκπαίδευσης ενηλίκων αυτό που 

επιδιώκεται είναι να προωθηθεί η αυτοδυναµία, η ανεξαρτησία, η δηµιουργική και η 
κριτική µάθηση (Knowles et al. 1998). Ειδικότερα, η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
θεωρείται ως σηµαντική γενική δεξιότητα που µπορεί να ενισχύσει τη δια βίου µάθηση 
οδηγώντας το άτοµο στη συνεχή µάθηση συχνά και µε τη βοήθεια της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης (Kalogiannkis et al. 2005, Παπανικολάου κ.α. 2005).  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Στην παρούσα εργασία θ’ αναφερθούµε σ’ ένα από τους θεσµούς της συνεχιζόµενης 

εκπαίδευσης αυτόν της Λαϊκής Επιµόρφωσης και θα µελετήσουµε στην περίπτωση της 
ΝΕΛΕ Ηρακλείου σε µια προσπάθεια αποτίµησης της συνεισφοράς της στην εκµάθηση 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως παρουσιάζεται από τους ίδιους τους 
εκπαιδευόµενους. Είναι γνωστό ότι υπάρχει µεγάλη συνάφεια και αντιστοιχία στη 
στοχοθεσία της Λαϊκής Επιµόρφωσης και της Λευκής Βίβλου (White Paper 1995) 
στοχεύοντας και οι δύο σε µια σφαιρική και συνεχώς ανανεούµενη εκπαίδευση (Σοφός 
& Κοντάκος 1999). Ως Λαϊκή Επιµόρφωση ορίζεται η κάθε µορφής οργανωµένη 
εκπαίδευση έξω από το σχολικό σύστηµα µε σκοπό την ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του καθένα, ανεξάρτητα από ηλικία και φύλο καθώς και στην 
ενεργητική συµµετοχή του στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή του τόπου 
(Σοφός & Κοντάκος 1999). 
Ένα βασικό πρόβληµα που τίθεται είναι σε ποιο βαθµό τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και 

η εκπαιδευτική πολιτική στο σύνολό της λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες των ατόµων 
µεγαλύτερης ηλικίας άµεσα, ως οµάδες µε συγκεκριµένες ανάγκες ή έµµεσα ως µέλη 
του ευρύτερου πληθυσµού (Schuller & Bostyn 1996). Σηµειώνεται ότι τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα που είναι κατάλληλα για ενηλίκους πρέπει να τονίζουν περισσότερο την 
ανάπτυξη της δηµιουργικής µάθησης παρά την ανάπτυξη της µηχανιστικής µάθησης 
(Jarvis 1999) και για αυτό το λόγο θα πρέπει ο ίδιος ο εκπαιδευόµενος να αναπτύξει τις 
δικές του στρατηγικές µάθησης και τις αντίστοιχες δεξιότητες που σχετίζονται µε τη δια 
βίου µάθηση (Cornford 2002). Είναι σηµαντικό να εξετάσουµε επίσης τη φορµαλιστική 
προσέγγιση της εκπαίδευσης ενηλίκων αφού ο φορµαλισµός (Μουζέλης 1978) δηλαδή η 
µετατροπή της ουσίας σε φόρµα, που επικράτησε σε πολλούς τοµείς και κατά συνέπεια 
στην εκπαίδευση, αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα υπό εξέταση θέµατα στην 
εκπαίδευση ενηλίκων στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Η γενικότερη 
προβληµατική µας προσπαθεί να αναδείξει τη σηµασία της εκπαίδευσης στις ΤΠΕ στο 
πλαίσιο της ∆βΕ. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Οργάνωση της έρευνας - Οριοθέτηση του δείγµατος 
Η παρούσα έρευνα ασχολείται µε το ρόλο της ΝΕΛΕ ως φορέα προώθησης των ΤΠΕ 

και της δια βίου µάθησης. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2004 µε τον εντοπισµό των 
βασικών ερωτηµάτων αλλά και την πραγµατοποίηση των συνεντεύξεων για τον 
καθορισµό των βασικών αξόνων του ερωτηµατολογίου µας. Η έρευνα βρίσκεται σε 
εξέλιξη και στο άρθρο αυτό παρουσιάζουµε τα πρώτα συνοπτικά αποτελέσµατα από ένα 
σύνολο 10 συνεντεύξεων και 155 ερωτηµατολογίων µε εκπαιδευόµενους στην 
πληροφορική που παρακολούθησαν τα µαθήµατα της ΝΕΛΕ σε διάφορα Τµήµατα σε 
όλο το Νοµό Ηρακλείου. 
 
Το ερευνητικό σχέδιο 
Για τη συλλογή των δεδοµένων παραθέσαµε ερωτήσεις διαβαθµισµένης επιλογής στις 

οποίες οι απαντήσεις τοποθετούνται στο διάστηµα 1 έως 5 (5 σηµείων) µε κλίµακα 
στάσεων τύπου Likert αλλά και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Το σύνολο των ερωτήσεων 
της έρευνας ήταν 21 και το ερευνητικό µας σχέδιο συµπεριλάµβανε τους εξής 3 
θεµατικούς άξονες: (α) ατοµικά στοιχεία των εκπαιδευόµενων, (β) λειτουργία και 
αξιολόγηση του προγράµµατος εκµάθησης Η/Υ, (γ) προτάσεις - προοπτικές - στάσεις. 
Μερικά από τα κριτήρια αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος όπως εξετάζονται 

από το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο συνοψίζονται στα ακόλουθα: (α) κατά πόσο το 
περιεχόµενο της εκπαίδευσης ενηλίκων ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των 
εκπαιδευόµενων, (β) η χρήση µεθόδων και υποστηρικτικού υλικού προσαρµοσµένο 
στους εκπαιδευόµενους, (γ) η ευρύτητα και η χρησιµότητα των νέων γνώσεων που 
αποκτήθηκαν για την καθηµερινή ζωή, (δ) η διάρκεια του προγράµµατος εκπαίδευσης 
και ο αριθµός των εκπαιδευόµενων, (ε) το γενικότερο αίσθηµα ικανοποίησης των 
εκπαιδευόµενων, (στ) οι ικανότητες των εκπαιδευτών καθώς και η προσαρµογή τους στο 
επίπεδο των εκπαιδευόµενων. 

 
ΠΡΩΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στην ενότητα αυτή θ’ αναφερθούµε σε µια πρώτη συνοπτική παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων της έρευνας µε βάση τα ερωτηµατολόγια που έχουν µέχρι σήµερα 
αποκωδικοποιηθεί. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι στα στοιχεία των Πινάκων που 
παραθέτουµε στην παρούσα εργασία η τυπική απόκλιση των απαντήσεων του δείγµατος 
είναι σχετικά µικρή (µικρότερη από 0,5) και στην παρουσίαση δεν προτιθέµεθα να τη 
σχολιάσουµε. 
Αναφορικά µε τα αποτελέσµατα που αφορούσαν τον 1ο θεµατικό άξονα του 

ερωτηµατολογίου το 59% των εκπαιδευόµενων ήταν γυναίκες και το 41% άνδρες ενώ η 
ηλικία και το επίπεδο σπουδών τους παρουσιάζονται αναλυτικά στον επόµενο Πίνακα 1. 
Αν και το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευόµενων φαίνεται σχετικά υψηλό, οι γνώσεις 
τους γύρω από την πληροφορική είναι από µέτριες (31%) ως ανύπαρκτες (31%) κάτι 
που ενισχύει και την ανάγκη υλοποίησης των προτεινόµενων σεµιναρίων πληροφορικής. 
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Πίνακας 1: Ηλικία, επίπεδο σπουδών και γνώσεις πληροφορικής των εκπαιδευόµενων 

Ηλικία (έτη) Ποσοστό 
% Επίπεδο σπουδών Ποσοστό 

% 
Γνώσεις 

πληροφορικής 
Ποσοστό 

% 
Μέχρι 18 2 Γυµνάσιο 25 Ανύπαρκτες 31 

18-25 19 Λύκειο 31 Ελλιπείς 26 
26-35 40 Τεχνική σχολή - ΙΕΚ 21 Μέτριες 31 
36-45 32 ΤΕΙ 11 Ικανοποιητικές 12 

46 και άνω 7 Πανεπιστήµιο 12 Πολύ ικανοποιητ. 0 
 
Αρκετά ενδιαφέροντα είναι τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας που αφορούσαν στο 

2ο θεµατικό άξονα για τη λειτουργία και αξιολόγηση του προγράµµατος εκµάθησης 
υπολογιστών της ΝΕΛΕ Ηρακλείου. Οι εκπαιδευόµενοι εκτιµούν ότι είναι πολύ 
ικανοποιητικό το επίπεδο του επιµορφωτή (61%) και τα µαθήµατα που παρακολουθούν 
ικανοποιούν σε υψηλό βαθµό τις αρχικές τους προσδοκίες (49%). Ειδικότερα, το 
επίπεδο των προσφερόµενων µαθηµάτων κρίνεται εύκολο (47%), η µορφή και η 
οργάνωσή τους πολύ καλή και προσαρµοσµένη στις ανάγκες των εκπαιδευόµενων 
(46%) ενώ παρουσιάζεται πολύ ικανοποιητική η επικοινωνία µε το διδάσκοντα (75%) 
όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 2.  
 
Πίνακας 2: Επίπεδο και οργάνωση του µαθήµατος - Επικοινωνία µε το διδάσκοντα 

Επίπεδο του 
µαθήµατος 

Ποσοστό 
% 

Ικανοποίηση από 
την οργάνωση του 

µαθήµατος 

Ποσοστό 
% 

Επικοινωνία µε το 
διδάσκοντα 

Ποσοστό 
% 

Πολύ δύσκολο 0 Καθόλου 0 Ανύπαρκτη 0 
∆ύσκολο 5 Λίγο 0 Ελλιπής 0 
Μέτριο 37 Μέτρια 10 Μέτρια 2 
Εύκολο 47 Αρκετά καλή 44 Ικανοποιητική 23 

Πολύ εύκολο 11 Πολύ καλή 46 Πολύ ικανοποιητ. 75 
 
Από τα πρώτα αποτελέσµατα για τον 3ο θεµατικό άξονα διαπιστώνεται µια σχεδόν 

απόλυτη συµφωνία των ερωτηθέντων (66%) στην άποψη ότι η δια βίου µάθηση 
αποτελεί βασική προϋπόθεση στη σηµερινή κοινωνία, ενώ δε διαφαίνεται κάποια 
φορµαλιστική διάθεση (Μουζέλης 1978) σχετικά µε την παρακολούθηση των 
µαθηµάτων αυτών. Θα πρέπει όµως να παρατηρήσουµε ότι στις συνεντεύξεις τους 
αρκετοί εκπαιδευόµενοι τόνισαν τη σπουδαιότητα της βεβαίωσης συµµετοχής στα 
προγράµµατα εκµάθησης υπολογιστών. Η στάση τους απέναντι στην πληροφορική µετά 
την παρακολούθηση των σεµιναρίων της ΝΕΛΕ φαίνεται περισσότερο ενεργητική 
(74%) αφού ένα µεγάλο µέρος των εκπαιδευόµενων (57%) συµφωνούν ότι τα 
προγράµµατα εκµάθησης υπολογιστών που παρακολουθούν τους προσφέρουν όλα τα 
στοιχεία για τη σωστή εκµάθηση της πληροφορικής. Γενικότερα, δηλώνουν ότι µε την 
παρακολούθηση των σεµιναρίων υπολογιστών απόκτησαν περισσότερα ερεθίσµατα για 
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να ασχοληθούν µε την πληροφορική και θα επιθυµούσαν να παρακολουθήσουν στο 
µέλλον ένα από τα επόµενα προγράµµατα επιµόρφωσης της ΝΕΛΕ Ηρακλείου (69%). 
Για τους εκπαιδευόµενους της έρευνάς µας είναι ιδιαίτερα σηµαντικές οι νέες γνώσεις 
που αποκτήθηκαν γύρω από τις ΤΠΕ για την καθηµερινή ζωή στη σύγχρονη κοινωνία 
(64%). Με αριθµητικά δεδοµένα µερικά από τα συµπεράσµατα αυτά φαίνονται από τον 
Πίνακα 3 που ακολουθεί. 
 

Πίνακας 3: Στάσεις των εκπαιδευόµενων απέναντι στους Η/Υ και τη ∆βΕ 
Στάση απέναντι στους Η/Υ 

µετά την παρακολούθηση των 
σεµιναρίων 

Ποσοστό 
% 

∆βΕ ως βασική προϋπόθεση στη 
σηµερινή κοινωνία 

Ποσοστό 
% 

Το ίδιο παθητική 0 ∆ιαφωνώ απολύτως 1 
Λιγότερο ενεργητική 1 ∆ιαφωνώ 3 
∆εν υπάρχει διαφορά 8 ∆εν έχω γνώµη 1 
Το ίδιο ενεργητική 17 Συµφωνώ 29 

Περισσότερο ενεργητική 74 Συµφωνώ απολύτως 66 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται να επαληθεύεται η αρχική µας υπόθεση 

για τη ΝΕΛΕ ως φορέα ∆βΕ ενώ τα πλεονεκτήµατα του προγράµµατος εκµάθησης 
υπολογιστών που αναφέρθηκαν µε µεγαλύτερη συχνότητα ήταν: η δωρεάν εκµάθηση 
και εξοικείωση µε τον υπολογιστή, ο µικρός αριθµός των συµµετεχόντων, η δηµιουργία 
διάθεσης για πιο προχωρηµένη χρήση του υπολογιστή, η απλότητα των µαθηµάτων και 
η επίλυση των αποριών, η φιλικότητα και συνεργασία µε το διδάσκοντα, το άνετο, 
ευχάριστο και χαλαρό περιβάλλον των µαθηµάτων, η απόκτηση περισσότερων τυπικών 
προσόντων, η βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, η µη ύπαρξη ορίου ηλικίας, καθώς και 
η επικοινωνία µε νέα άτοµα. 
Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι ένα µεγάλο µέρος των ερωτηθέντων (74%) δεν 

επεσήµανε κάποια µειονεκτήµατα του προγράµµατος, ενώ τα µειονεκτήµατα που 
αναφέρθηκαν µε µεγαλύτερη συχνότητα συνοψίζονται στα εξής: έλλειψη σύγχρονων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών µε τα αντίστοιχα περιφερειακά τους, έλλειψη οθόνης 
προβολής, σύνδεσης στο διαδίκτυο και βιβλίων, έλλειψη επαναλήψεων και συχνών 
πρακτικών ασκήσεων, ύπαρξη διαφορετικών λειτουργικών προγραµµάτων στους 
υπολογιστές, µέτρια οργάνωση και διαφορετικό επίπεδο των συµµετεχόντων, λίγες ώρες 
των προσφερόµενων σεµιναρίων και µεγάλη έκταση της ύλης των µαθηµάτων. 
Οι προτάσεις για τη βελτίωση του προγράµµατος συνδέονται άµεσα µε τα 

µειονεκτήµατα που αναφέραµε και συνοψίζονται στα εξής: καλύτερη υλικοτεχνική 
υποδοµή, παροχή εκπαιδευτικού υλικού, προσφορά περισσότερο εξειδικευµένων 
προγραµµάτων, εξασφάλιση του ίδιου επιπέδου γνώσεων των συµµετεχόντων, ύπαρξη 
περισσότερων ωρών για την πλήρη κάλυψη της ύλης, δηµιουργία διδακτικών αιθουσών 
και εξοπλισµού αποκλειστικά για τη ΝΕΛΕ, καθώς και καλύτερη οργάνωση. 
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Στη σύγχρονη κοινωνία η ανάγκη για περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, 
εξειδίκευση και γνώσεις των ΤΠΕ κρίνεται επιβεβληµένη και αυτές οι ανάγκες φαίνεται 
να καλύπτονται σε ικανοποιητικό βαθµό µε βάση τα πρώτα αυτά αποτελέσµατα από τα 
σεµινάρια πληροφορικής που παρέχονται από τη ΝΕΛΕ Ηρακλείου. Έρευνες για την 
καταγραφή και ανάλυση των στάσεων διδασκόµενων αλλά και διδασκόντων καθώς και 
η γενικότερη αξιολόγησή όλων των προσφερόµενων σεµιναρίων, κρίνονται 
επιβεβληµένες για τη βελτίωση, εξέλιξη και επέκταση τέτοιων προγραµµάτων στο 
µέλλον.  
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  
Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τη ΝΕΛΕ Ηρακλείου για τη 

σηµαντική της βοήθεια στην υλοποίηση της παρούσας έρευνας και ιδιαίτερα τον 
πρόεδρό της κ. Αθανάσιο Καλύβα για το ενδιαφέρον και τη συµπαράστασή του. 
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