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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Η επγαζία αποηελείηαι από 4 μέπη. Το ππώηο μέπορ αζσολείηαι με ηη διαζαθήνιζη ηων όπων επιμόπθωζη 

και μεηεκπαίδεςζη εκπαιδεςηικών. Επίζηρ θα δούμε ηα κοινά σαπακηηπιζηικά ηηρ επιμόπθωζηρ, ζηα οποία 

ζςγκλίνοςν διεθνείρ επιζηημονικέρ έπεςνερ. 

Σηο δεύηεπο μέπορ θα δούμε ηι είναι ανοικηή και εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη, ποια είναι ηα σαπακηηπιζηικά 

ηηρ και ποια ηα πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ ανοικηήρ και εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ ζε ζσέζη με ηη 

ζςμβαηική εκπαίδεςζη. Επίζηρ θα δούμε ποιερ είναι οι απσέρ ηηρ εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ, καθώρ και ηα 

ιδιαίηεπα σαπακηηπιζηικά ηηρ. Επίζηρ θα δούμε πώρ ππέπει να είναι ηο ςλικό ηηρ εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ. 

Σηο ηπίηο μέπορ θα αζσοληθούμε με ηην εκπαίδεςζη ενηλίκων και ζςγκεκπιμένα ποιερ είναι οι απσέρ ηηρ 

μάθηζηρ ενηλίκων και πώρ μαθαίνοςν οι ενήλικοι εκπαιδεςόμενοι. 

Τέλορ ζηο ηέηαπηο μέπορ ηηρ επγαζίαρ θα δούμε πώρ μποπούν οι απσέρ ηηρ εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ 

και οι απσέρ εκπαίδεςζηρ ηων ενηλίκων να εθαπμοζηούν για ηην επιμόπθωζη και ηη μεηεκπαίδεςζη από 

απόζηαζη ηων εκπαιδεςηικών. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Επιμόπθωζη, Μεηεκπαίδεςζη, Ανοικηή και Εξ Αποζηάζεωρ Εκπαίδεςζη, 

Εκπαίδεςζη Ενηλίκων, Επιμόπθωζη Εξ Αποζηάζεωρ 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

Η παξνχζα εξγαζία ρσξίδεηαη ζε 4 κέξε. ην πξψην κέξνο ζα απνζαθελίζνπκε ηνπο φξνπο 

επηκφξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ζα δνχκε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ην ζθνπφ ηεο 

επηκφξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο ζα δνχκε θάπνηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά, ζηα νπνία ζπγθιίλνπλ δηεζλείο επηζηεκνληθέο έξεπλεο γηα ην ζεζκφ ηεο 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σέινο ζα θάλνπκε κηα ζχληνκε ζχλνςε ηεο επηκνξθσηηθήο 

πνιηηηθήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Διιάδα απφ ηε ζχζηαζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο κέρξη 

ζήκεξα. 

ην δεχηεξν κέξνο ζα δνχκε ηη ελλννχκε κε ηνπο φξνπο αλνηθηή, επέιηθηε θαη εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε. Θα δνχκε ηνλ νξηζκφ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

ην ηξίην κέξνο ζα δνχκε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ, θαζψο 

θαη πψο καζαίλνπλ νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη. 

ην ηέηαξην κέξνο, έρνληαο ππφςε ηηο αξρέο κάζεζεο ελειίθσλ θαη ηηο αξρέο ηεο 

εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε, ζα δνχκε γηαηί κπνξνχκε κε ηε κέζνδν ηεο αλνηθηήο θαη εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο λα έρνπκε κηα απνηειεζκαηηθή επηκφξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 : ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ 

ηελ επνρή καο φια αιιάδνπλ κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Η λέα νηθνλνκία βαζίδεηαη ζηε γλψζε. 

ε φια ηα επίπεδα ηεο θνηλσλίαο γίλεηαη αηζζεηή φιν θαη πεξηζζφηεξν ε επίδξαζε ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο γίλνληαη πνιπζπιιεθηηθέο, 
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πινπξαιηζηηθέο θαη πνιππνιηηηζκηθέο. Λφγσ απηψλ ησλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ πνπ έθεξαλ νη 

εμειίμεηο απηέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο, επηβάιινληαη αλαπξνζαξκνγέο ζηα 

πεξηερφκελα, ηηο κεζφδνπο, θαζψο θαη ζηνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Η επηινγή θαη 

ζπγθξφηεζε ελφο ειάρηζηνπ θνξκνχ πνιχ απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη θπξίσο ε εθκάζεζε 

κεζφδσλ πξνζέγγηζεο ηεο θπζηθήο, θνηλσληθήο θαη ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά θαη ε 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη ε δεκηνπξγία θηλήηξσλ ζπλερνχο κάζεζεο (ζπλερηδφκελε 

εθπαίδεπζε) είλαη ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ αλαγθαία. Υξεηάδεηαη αλάπηπμε ηθαλφηεηαο 

επηινγήο, θαηαλφεζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ ή ηνπ μέλνπ, αλνρήο γηα ζπλαλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθή 

ειηθία ή λννηξνπία ή πεπνηζήζεηο, άιινπ ζξεζθεχκαηνο ή θπιεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ, θαιιηέξγεηα 

θξηηηθήο ζηάζεο, νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο, εθπαίδεπζεο γηα ηελ εηξήλε θιπ. (Ξσρέιιεο, 2002). 

Θα απνζαθελίζνπκε ηψξα κεξηθνχο βαζηθνχο φξνπο. 

α) Δπηκφξθσζε (=επί + κφξθσζε) ζεκαίλεη κνξθψλσ πάλσ ζε κηα κφξθσζε πνπ ππάξρεη. 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα ζπκπιήξσζε θαη βειηίσζε ησλ γλσζηηθψλ απνζθεπψλ. Αθνξά δε ην 

ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

β) Με ηνλ φξν κεηεθπαίδεπζε ελλννχκε ηελ εηδηθή ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε γηα 

παξαγσγή ζηειερψλ. Απηή είλαη κεγάιεο δηάξθεηαο θαη επηιεθηηθή, αθνχ αθνξά κηθξφ αξηζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ, θπξίσο απηνχο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα γίλνπλ (ή είλαη) ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο. 

πλεπψο, ε επηκφξθσζε δελ ηαπηίδεηαη κε ηε κεηεθπαίδεπζε. 

Έλαο νξηζκφο πνπ κπνξνχκε λα δψζνπκε γηα ηελ επηκφξθσζε είλαη ν εμήο: Δπηκφξθσζε 

είλαη ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πηνζεηνχληαη θαη εθαξκφδνληαη κε 

πξσηαξρηθφ ή απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη παξαπέξα αλάπηπμε ησλ αθαδεκατθψλ ή 

πξαθηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη 

ελδηαθεξφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο (J. Porter 1975, E. 

Henderson, 1978).  

Όπσο είλαη θαλεξφ, ε επηκφξθσζε κε απηή ηελ έλλνηα πξνυπνζέηεη ηελ θαζηέξσζε κηαο 

κεγάιεο ζεηξάο πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη ζθφπηκσλ δξαζηεξηνηήησλ κε ραξαθηήξα κνξθσηηθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα θαιχπηνληαη αλάγθεο πνπ αλάγνληαη ηφζν ζηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνδνηηθφηεηα ή ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Η απνδνρή φκσο απηνχ ηνπ νξηζκνχ 

πξνυπνζέηεη ηελ πηνζέηεζε κηαο ζεηξάο βαζηθψλ αξρψλ θαη φξσλ. Θα επηζεκάλνπκε ηηο αξρέο 

απηέο θάλνληαο θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο: 

α) Η επηκφξθσζε πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηεο αθαδεκατθήο κφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

β) Οπνηαδήπνηε επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ πξνυπάξρνπζα βαζηθή 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

γ) Η επηκφξθσζε είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα θαη κηα δηαδηθαζία ηελ νπνία κπνξεί θαλείο λα 

αθνινπζήζεη ζε πξνζσπηθφ - αηνκηθφ επίπεδν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. 

δ) Η επηκφξθσζε είλαη απηνλφεην θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

ε) Αλ δερηνχκε φηη ε δηαβίνπ παηδεία απνζθνπεί ζηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ ζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, ηφηε κπνξνχκε λα 

ππνζηεξίμνπκε φηη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη δπλαηφ λα εληαρζεί ζηα πιαίζηα ηεο 

πνιηηθήο ηεο δηαβίνπ παηδείαο.  

ζη) Η επηκφξθσζε είλαη κηα δηαδηθαζία πξφθιεζεο, ελίζρπζεο θαη πξνζθνξάο επθαηξηψλ γηα 

απηνεμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
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Οη δηεζλείο επηζηεκνληθέο έξεπλεο (Ξσρέιιεο 2002, Καζζσηάθεο 2002, Μαπξνγηψξγνο 1989, 

1999, Hargreaves 1995, Ryba 1992, Zeichner 1987) ζπγθιίλνπλ ζε θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

γηα ην ζεζκφ ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ: 

1. Να αληαπνθξίλεηαη ζε δηαπηζησκέλεο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

2. Να είλαη κηθξήο δηάξθεηαο θαη επαλαιακβαλφκελε. 

3. Να έρεη ζηελή επαθή κε ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη λα έρεη άκεζε επαθή κε ηε ζρνιηθή 

πξάμε. 

4. Να έρεη πνιιέο κνξθέο θαη λα ελζσκαηψλεη πνηθίιεο επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

5. Να είλαη επξείαο θιίκαθαο απεπζπλφκελε ζε κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ. 

6. Να είλαη απνθεληξσκέλε θαη λα παξέρεηαη απφ δηαθφξνπο θνξείο. 

7. Να ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

8. Να αμηνπνηεί ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνξία ηεο εμέιημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο θαη 

ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνδείρζεθαλ δηαξθή θαη αλζεθηηθά ζην ρξφλν. 

9. Να αμηνινγείηαη ζπλερψο γηα βειηίσζε ησλ κεζφδσλ θαη θάιπςε ησλ λέσλ αλαγθψλ. 

10. Να είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ην κέιινλ. 

Δπεηδή φκσο ε θαιχηεξε πξφγλσζε ηνπ κέιινληνο είλαη ε κειέηε ηνπ παξειζφληνο, ζα δνχκε 

ζε δηαθάλεηεο πνηα είλαη ε επηκνξθσηηθή πνιηηηθή απφ ηε ζχζηαζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο κέρξη 

ζήκεξα. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 : ΑΝΟΙΚΣΗ ΚΑΙ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Οη πξψηνη νξηζκνί γηα ηελ αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δφζεθαλ απφ ηνπο G. 

Dohmen (1967), O. Peters (1973), M. Moore (1973), B. Holmberg (1977). Πην πξφζθαηνη είλαη νη 

νξηζκνί ησλ Garrison (1987), Barker (1989), Moore (1990), Portway (1994). 

O Desmond Keegan (2000) πξνηείλεη έμη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο: 

α) ηελ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηνλ δηδάζθνληα απφ ηνλ δηδαζθφκελν, ζηνηρείν ην νπνίν 

δηαθνξνπνηεί ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απφ ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν δηδαζθαιία 

β) ηελ παξεκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ ζηε καζεζηαθή δηδαζθαιία, ζηνηρείν πνπ ηε 

δηαθνξνπνηεί απφ ηελ πξνζσπηθή θαη’ ηδίαλ κειέηε 

γ) ηε ρξήζε ηερληθψλ κέζσλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο, ζπλήζσο 

έληππνπ πιηθνχ, ζεκείνπ φπνπ ζπλαληψληαη δηδάζθσλ θαη δηδαζθφκελνο 

δ) ηελ εμαζθάιηζε ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο, έηζη ψζηε ν δηδαζθφκελνο λα επσθειείηαη θαη/ή 

αθφκα θαη απφ ηνλ άκεζν θαη δσληαλφ δηάινγν 

ε) ηε δπλαηφηεηα ζπλαληήζεσλ ζε πεξηζηαζηαθή βάζε ηφζν γηα δηδαθηηθνχο φζν θαη γηα 

θνηλσληθνχο ζθνπνχο 

ζη) ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα βηνκεραλνπνηεκέλε κνξθή εθπαίδεπζεο, πξάγκα ην νπνίν, 

αλ γίλεη βέβαηα απνδεθηφ, δηαθνξνπνηεί ξηδηθά ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απφ ηηο άιιεο 

κνξθέο ηνπ θάζκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο. 

O Delling (1978) ζεσξεί ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε σο έλα πνιπδηάζηαην ζχζηεκα 

καζεζηαθήο θαη επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο, πνπ πξαγκαηψλεηαη κε ηε κεζνιάβεζε ελφο 

ηερλεηνχ θνξέα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ κελχκαηνο. Δληνπίδεη νθηψ παξάγνληεο νη νπνίνη 

ιεηηνπξγνχλ ζην ζχζηεκα απηφ. 1) Σνλ δηδαζθφκελν, 2) ην θνηλσληθφ πιαίζην, 3) ηνλ νξγαληζκφ 

ππνζηήξημεο, 4) ηνλ καζεζηαθφ ζηφρν, 5) ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ, 6) ην απνηέιεζκα ηεο 

κάζεζεο, 7) ηελ απφζηαζε, 8) ην θνξέα ηνπ κελχκαηνο. 

Ο Wedemeyer (1973) είδε φηη ν κφλνο ηξφπνο λα ππεξβεί θαλείο απηφ πνπ νλφκαδε «θξάγκα 

ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ» ζηελ εθπαίδεπζε ήηαλ λα δηαρσξίζεη ηε δηδαζθαιία απφ ηε κάζεζε. Ο 



426                                                                              3Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ – ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

Δθπαηδεπηηθή Πχιε Ννηίνπ Αηγαίνπ – www.epyna.gr 

ζρεδηαζκφο απηφο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ηνλ νδεγεί ζηε δηαηχπσζε ησλ έμη 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αλεμάξηεησλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ηζρχνπλ ζε νπνηαδήπνηε ηφπν θη αλ 

βξίζθνληαη νη δηδαζθφκελνη ή ν έλαο θαη κνλαδηθφο δηδαζθφκελνο, είηε πξνβιέπεηαη ε παξνπζία 

ηνπ δηδάζθνληνο είηε φρη. 

1. Ο δηδαζθφκελνο θαη ν δηδάζθσλ δελ ζπλππάξρνπλ. 

2. Η θαλνληθή δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο δηεθπεξαηψλεηαη κέζσ ηνπ 

έληππνπ πιηθνχ ή κε θάπνην άιιν κέζν. 

3. Η δηδαζθαιία είλαη εμαηνκηθεπκέλε. 

4. Η κάζεζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ δηδαζθφκελνπ. 

5. Ο δηδαζθφκελνο καζαίλεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. 

6. Ο δηδαζθφκελνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφνδφ ηνπ. Δίλαη ειεχζεξνο λα επηιέμεη ην 

ξπζκφ ηνπ, λα αξρίζεη θαη λα ζηακαηήζεη φπνηε εθείλνο ζειήζεη. 

Σν πιηθφ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε βάζε ηνπ θαζνδεγνχκελνπ 

δηαιφγνπ ηνπ Holmberg, εκθαλίδεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά (1983, ζ. 117): 

α) Παξνπζηάδεη ην καζεζηαθφ αληηθείκελν κε ηξφπν θαηαλνεηφ: ζαθήο, απιή γιψζζα, ζε 

χθνο πνπ δηαβάδεηαη εχθνια, ειεγρφκελε πνζφηεηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ. 

β) Γίλεη ζαθείο ζπκβνπιέο θαη ππνδείμεηο ζηνλ δηδαζθφκελν γηα ην ηη πξέπεη λα θάλεη θαη ηη 

λα απνθχγεη, πνχ λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη γηα πνην ιφγν. 

γ) Σνλ πξνηξέπεη λα αληαιιάμεη απφςεηο, λα δηαηππψζεη θξίζεηο θαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην 

ηη πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφ θαη ηη λα απνξξηθζεί. 

δ) Δπηρεηξεί λα εκπιέμεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ δηδαζθφκελν, ψζηε λα αλαπηχμεη πξνζσπηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ απηφ ζέηεη. 

ε) Υξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ χθνο. 

Ο Sewart (1981) ζπγθξίλνληαο ηα εμ απνζηάζεσο ζπζηήκαηα κε ηα ζπκβαηηθά θαηαγξάθεη ηα 

κεηνλεθηήκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο. Ωο πιενλεθηήκαηα ζεσξεί: 

α) ηελ απειεπζέξσζε απφ ην ακθηζέαηξν 

β) ηε δπλαηφηεηα λα ζπνπδάζεη θαλείο φπνπ θαη φπνηε ζέιεη 

γ) ηελ ειεπζεξία πνπ παξέρεη ε εμαηνκίθεπζε ηεο καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο ζηνλ δηδαζθφκελν 

δ) ην γεγνλφο φηη ν δηδαζθφκελνο δελ εμαξηάηαη απφ ηε καζεζηαθή νκάδα 

ε) ην γεγνλφο φηη νη αλάγθεο ηνπ δηδαζθφκελνπ δελ ππνρσξνχλ κπξνζηά ζηηο αλάγθεο ηεο 

καζεζηαθήο νκάδαο. 

ηηο αδπλακίεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαηαηάζζεη ηα εμήο: 

α) δελ ππάξρεη πιαίζην κειέηεο γηα ηνλ δηδαζθφκελν 

β) δελ πθίζηαηαη πίεζε απφ ηελ νκάδα ησλ ζπλδηδαζθνκέλσλ αιιά νχηε θαη ε δπλαηφηεηα λα 

δηεπθξηλίδνληαη δεηήκαηα ζην πιαίζην ηεο νκάδαο απηήο 

γ) δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ πξφνδν ή ηελ απνηπρία ηνπ δηδαζθφκελνπ. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 : ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΧΝ 

ην θεθάιαην απηφ ζα δνχκε πξψηα πνηα είλαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ 

εθπαηδεπφκελσλ. Παξά ην κεγάιν θάζκα ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

εθπαηδεπφκελεο νκάδαο, ππάξρεη, σζηφζν, ε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ θνηλψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. χκθσλα κε ηνλ Rogers (1999) είλαη ηα εμήο: 

1. Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη εμ νξηζκνχ ελήιηθνη. 

2. Βξίζθνληαη ζε εμειηζζφκελε δηεξγαζία αλάπηπμεο, φρη ζην μεθίλεκα κηαο δηεξγαζίαο. 

3. Φέξλνπλ καδί ηνπο έλα ζχλνιν εκπεηξηψλ θαη αμηψλ. 

4. Έξρνληαη κε πξνζδνθίεο φζνλ αθνξά ηε καζεζηαθή δηεξγαζία. 

5. Έξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε κε δεδνκέλεο πξνζέζεηο. 
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6. Έρνπλ αληαγσληζηηθά ελδηαθέξνληα. 

7. Έρνπλ δηακνξθψζεη ήδε ηα δηθά ηνπο κνληέια κάζεζεο. 

Θα δνχκε ηψξα κεξηθά θνηλά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπδεηήζεηο θαη έξεπλεο ζρεηηθά 

κε ηε κάζεζε θαη εηδηθά ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

α) Μεηαθνξά γλψζεο έλαληη δεκηνπξγία γλψζεο (Leif 1990, C. Handy 1991, A. Rahman 

1993, Christensen 1987). 

β) Μεραληζηηθή κάζεζε έλαληη δεκηνπξγηθήο κάζεζεο (A. Rahman, 1993). 

γ) Δκπεηξηθή κάζεζε θαη ν θχθινο ηεο κάζεζεο (Mezirow, 1981). 

χκθσλα κε ηνπο καζεζηαθνχο ηξφπνπο, νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη ρσξίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηνλ David Kolb ζε 4 είδε: α) ελεξγεηηθνί, β) ζηνραδφκελνη, γ) πξαγκαηηζηέο (πεηξακαηηδφκελνη), 

δ) ζεσξεηηθνί. 

Θα δνχκε ηψξα κεξηθά πξαθηηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπλαρζνχλ απφ φια απηά 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Η χπαξμε θπζηθψλ «καζεζηαθψλ επεηζνδίσλ» ππνδειψλεη κηα 

ζεηξά αξρψλ γηα εθείλνπο ησλ νπνίσλ ε αξκνδηφηεηα είλαη λα δεκηνπξγνχλ ζθφπηκεο, 

ζπζηεκαηηθέο θαη δηαξζξσκέλεο καζεζηαθέο επθαηξίεο γηα ελειίθνπο. Σν θαζήθνλ ηνπ εθπαηδεπηή 

είλαη δηηηφ - λα ζηεξίδεηαη πάλσ ζε απηέο ηηο δηεξγαζίεο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη λα επηδηψθεη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο λα πξνρσξεί πέξα απφ απηέο: 

α) λα κε ρξεζηκνπνηεί απιψο, αιιά λα αλαπηχζζεη θαη λα βειηηψλεη ηηο πθηζηάκελεο 

καζεζηαθέο ηερληθέο ησλ ζπκκεηερφλησλ, λα ζπκβάιιεη, ψζηε λα γίλνληαη πην απνηειεζκαηηθέο 

β) λα αξρίδεη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, αιιά ζηε ζπλέρεηα, λα βνεζά ηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

πεξάζεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζην γεληθφηεξν, λα αλαθαιχςεη ηηο αξρέο, ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο 

γ) λα βνεζά ηνλ εθπαηδεπφκελν λα θάλεη ηε δηεξγαζία κάζεζεο πην κφληκε, πην δηαζέζηκε γηα 

κεηαγελέζηεξε ρξήζε θαη φρη έλα κεκνλσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζπκβάλ 

δ) λα πξνηξέπεη, ψζηε λα κε ζηακαηά ε δηεξγαζία κφιηο νινθιεξσζεί ε άκεζε 

δξαζηεξηφηεηα, αιιά λα νδεγεί ζε πεξαηηέξσ ζθφπηκε κάζεζε (Rogers, φ.π., ζ. 158). 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 : ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΚΑΙ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ 

χκθσλα κε ηελ ηζηνξία ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα, ν ζεζκφο 

ιεηηνχξγεζε θπξίσο ζαλ κεραληζκφο πξνψζεζεο ησλ εθάζηνηε επηινγψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. αλ επηκφξθσζε ζεσξείηαη θπξίσο ε 

παξαθνινχζεζε θάπνησλ απνζπαζκαηηθψλ πξναηξεηηθψλ ή ππνρξεσηηθψλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ηα νπνία έρνπλ κηθξή ή κεγάιε δηάξθεηα, ρσξίο φκσο λα είλαη εληαγκέλα ζην 

πιαίζην κηαο ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Όκσο πνιιά 

απφ ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ νη δηάθνξεο κνξθέο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέρξη ζήκεξα ζηελ Διιάδα, κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ησλ αξρψλ 

κάζεζεο ελειίθσλ ζηελ επηκφξθσζε. 

Σν κνληέιν ηεο Αλνηθηήο θαη Δμ Απνζηάζεσο Δπηκφξθσζεο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ 

αξρή, φηη ε επηκφξθσζε πξέπεη λα είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία, ε νπνία πξνζπαζεί λα θαιχςεη 

ηηο αλάγθεο ηφζν ηνπ δπλακηθά εμειηζζφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φζν θαη ηηο 

πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ειαηηψλνληαο ηνπο ρσξνρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο. Οη θπξηφηεξνη ζθνπνί ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζεο είλαη: 

α) ε αληηκεηψπηζε ζε καδηθή θιίκαθα ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπκπιήξσζε θαη 

ζπλερή εκπινπηηζκφ ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη  
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β) ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, γηα απηνειεγρφκελε δηαβίνπ κάζεζε κε θξηηηθή 

ηθαλφηεηα. 

Αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επηκφξθσζεο εμ απνζηάζεσο είλαη: 

α) λα γίλεη αμηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο αιιά θαη ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο ησλ κεζφδσλ ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο 

β) λα γίλεη έξεπλα γηα ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

γ) λα γίλνπλ πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο πνπ έρνπλ ζπλέρεηα θαη λα έρνπλ δηάξθεηα θαη φρη 

ζχληνκα θαη πεξηζηαζηαθά 

δ) λα ππάξμεη αμηνιφγεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη κεηεθπαίδεπζε επηκνξθσηψλ θαη 

ζηειερψλ πνπ ηελ πινπνηνχλ 

ζη) ην θπξηφηεξν λα γίλεηαη έξεπλα, πξηλ αξρίζνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα, ησλ αλαγθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σειεηψλνληαο πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη γηα λα έρνπκε έλα απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν θαη έλα 

απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ ρξεηάδεηαη επηκφξθσζε απφ ην δηνξηζκφ ηνπ κέρξη ην ηέινο ηεο 

θαξηέξαο ηνπ. 

Υξεηάδεηαη επηκφξθσζε φζνλ αθνξά α) ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε, β) ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, γ) ηνπο ππφινηπνπο λένπο ζεζκνχο. 

Η επηκφξθσζε απφ απφζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο αξρέο κάζεζεο 

ελειίθσλ, αλ ζρεδηαζηεί ζσζηά θαη είλαη ζπλερήο, κπνξεί λα επηιχζεη πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί κέρξη ηψξα ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. 
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