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Περίληψη

Οι μεταβολές που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια 
οικονομία, έχουν τεράστια επίδραση στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, 
αυξανόμενο είναι το ενδια φέρον και η προσφορά προγραμμάτων εκπαί-
δευσης  πέρα από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, που προσφέρουν δυ-
νατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης σ’ ένα ολοένα και 
διευρυνόμενο φάσμα ηλικιών. Η εκπαίδευση ενηλίκων καλείται να εφο-
διάσει τις/τους εκπαιδευόμενες/-νους με προσόντα, για να ανταποκριθούν 
στις νέες απαιτήσεις του χώρου της απασχόλησης. Κεντρικό πρόσωπο για 
την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η/ο εκπαιδεύτρια/-τής ενηλίκων, 
που καλείται να παίξει ένα δι αρκώς διευρυνόμενο συμβουλευτικό ρόλο.

Η παρούσα έρευνα οριοθετεί τη συμβουλευτική διάσταση του ρόλου 
της/του εκ παιδεύτριας/-τή ενηλίκων, μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία και 
καταγράφει τις απόψεις των εκπαιδευομένων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανε-
πιστήμιο σχετικά με την άσκηση του ρόλου αυτού από τις/τους διδάσκου-
σες/διδάσκοντές τους  Συμβούλους-Καθηγήτριες/-τές.

Λέξεις Κλειδιά: Διά βίου Συμβουλευτική & Προσανατολισμός, Εκπαίδευ-
ση Ενηλίκων, Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
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Abstract

The changes that have taken place in the global economy in the past 
have a huge impact in the labor market. On the other hand there is an 
increasing interest for, as well as an offer of training programs, that occur 
beyond the formal education and contribute to the personal or vocational 
development of various age groups. Adult education has to provide those 
competencies that are necessary  for today’s employees. Central person in 
this context is the adult trainer, who has to play a continuously expanding 
counseling role for his trainees.

The following study defines the counseling dimension of adult train-
ers as this is discussed in the literature, and records the  opinion of the 
Hellenic Open University students about  how their instructors-tutors put 
their counseling role in act.

Key words: Lifelong Guidance & Counseling, Adult Education, Distance 
Learning

1.  Συμβουλευτική & προσανατολισμός
στην εκπαίδευση ενηλίκων

Η σταδιοδρομία ως διά βίου εξέλιξη του ατόμου στη μάθηση και στην 
εργασία (Watts, 2001) συνδέει την επαγγελματική ανάπτυξη με τη διά βίου 
μάθηση. Η ανάγκη για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης ενηλίκων (lifelong guidance) εκπορεύεται από τις εντυ-
πωσιακές μεταβολές στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία, σε άμε-
ση συνάρτηση με την ταχύτατη τεχνολογική πρόοδο και την επανάσταση 
στις επικοινωνίες. Η κινητικότητα (mobility), επαγγελματική και γεωγρα-
φική (Bulgarelli, 2007), αποτελεί μια από τις μείζονες τάσεις στη σύγχρονη 
αγορά εργασίας (Claes, 2003, σελ. 56-57)1. Καθώς η κινητικότητα θα ακο-

1. Στο άρθρο της για τα επαγγέλματα του μέλλοντος η Claes (ό.π.) αναφέρει και 
αναλύει τρεις ακόμη βασικές τάσεις στην αγορά εργασίας: τη γυναικοκρατία 
(feminisation: αύξηση του ποσοστού των εργαζόμενων γυναικών και επικράτηση των 
«θηλυκών» αξιών στην  αγορά  εργασίας), την απασχολησιμότητα  (employability: 
ικανότητα του ατόμου αλλά και ευκαιρίες που του παρουσιάζονται, ώστε να 
αποκτήσει και να διατηρήσει εργασία) και την τάση εργοδότης κατ’ επιλογήν 
(employer of choice: οι εργαζόμενοι αξιολογούν πρώτα την ελκυστικότητα ενός 
οργανισμού πριν αποφασίσουν να εργαστούν σε αυτόν).
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λουθεί την/τον εργαζόμενη/-νο σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της/
του η εκπαίδευση ενηλίκων καλείται να καλύπτει ένα σημαντικό μέρος από 
τις ανάγκες που δημιουργούνται στην/στον εργαζόμενη/-νο από τη νέα 
αυτή πραγματικότητα. 

Η ελλιπής πληροφόρηση για τις εκπαιδευτικές επιλογές που είναι δια-
θέσιμες αλλά και η αδυναμία των ατόμων να επιλέξουν μέσα από μια πλη-
θώρα προγραμμάτων δημιουργούν στις/στους υποψήφιες/-ους ενήλικες/-
κους εκπαιδευόμενες/-νους αισθήματα ανασφάλειας, σύγχυσης και αυξα-
νόμενης πίεσης. Το άτομο έχει ανάγκη από ολοκληρωμένη πληροφόρηση 
για τα προσφερόμενα προγράμματα και βοήθεια στην επιλογή ενός από 
αυτά, σημεία που συνιστούν ένα πρώτο άξονα για συμβουλευτική παρέμ-
βαση. Η δράση της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατο-
λισμού (εφεξής ΣΥ.Π.) επεκτείνεται και στη διαμεσολάβηση ανάμεσα στις/
στους εκπαιδευόμενες/-νους και στους φορείς εκπαίδευσης. Η/ο σύμβου-
λος σταδιοδρομίας λειτουργεί ως μεσάζων (broker) ανάμεσα στην/στον 
εκπαιδευόμενη/-νο και τον εκπαιδευτικό φορέα. Κατά την υλοποίηση του 
«μεσιτικού» ρόλου η/ο σύμβουλος: 
α) εντοπίζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης που επιθυμεί η/ο 

μελλοντική/-κός εκπαιδευόμενη/-νος, 
β) διαπραγματεύεται με τον φορέα την προσφορά νέων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, όπως 
αυτές έχουν προκύψει κατά τη συμβουλευτική συνάντηση και 

γ) παρακολουθεί την πορεία και την εξέλιξη της συνεργασίας εκπαιδευό-
μενης/-νου και εκπαιδευτικού οργανισμού.
Ο συμβουλευτικός ρόλος εμπεριέχει  πληροφόρηση για τα διαθέσιμα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, συμβουλευτική σχετικά με το ποια προγράμ-
ματα ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε συμβουλευό-
μενης/-νου, διερεύνηση αναγκών και δεξιοτήτων. Στη συνέχεια, η/ο σύμ-
βουλος λειτουργεί ως συνήγορος (advocate) της/του εκπαιδευόμενης/-
νου: συλλέγει στοιχεία και πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
συμβουλευόμενων και τις διοχετεύει στο φορέα εκπαίδευσης ως «έρευνα 
αγοράς», για να σχεδιάσει ο φορέας και να προσφέρει προγράμματα που 
θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκάστοτε πληθυσμών-στόχων 
(Hawthorn, 2003).2

2. Πάνω σε αυτή τη βάση εργασίας  σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε την  περίοδο 
1999-2002, το «Go-Between Project», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
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Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 
το ενήλικο άτομο αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες, που οφείλονται είτε 
σε εξωτερικούς (ελλείψεις στην οργάνωση του προγράμματος, οικογενει-
ακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις) είτε σε εσωτερικούς (άγχος, φόβος 
μπροστά στη μάθηση, χαμηλή αυτοεκτίμηση) παράγοντες (Rogers, 1999). 
Η συμβουλευτική συμβάλλει αποφασιστικά στην άρση των παραπάνω δυ-
σκολιών και στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Μετά το πέρας 
του εκπαιδευτικού μέτρου η ΣΥ.Π. παρεμβαίνει, για να διευκολύνει τη με-
τάβαση του ατόμου από την εκπαίδευση στην απασχόληση, επιτελώντας 
έτσι τη λειτουργία της σύνδεσης των δύο συστημάτων. Η πλειοψηφία των 
προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, η υλοποίηση 
των οποίων επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν άλλωστε ως 
πρωταρχικό στόχο την ομαλότερη ενσωμάτωση των ατόμων στην αγο-
ρά εργασίας. Άμεση και σαφής είναι άλλωστε η σύνδεση της ΣΥ.Π. στην 
εκπαίδευση ενηλίκων με τη συμβουλευτική του πληθυσμού-στόχου των 
ανέργων, εφόσον η πρώτη προετοιμάζει το εργατικό δυναμικό, διαμέσου 
της εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης για μια διά βίου απασχολησιμότητα και 
κινητικότητα στην αγορά εργασίας   (Frade, Darmon & Alvarez, (2006, 
σελ. xi. Παπαβασιλείου & Αλεξίου, 2004).

Επομένως, είναι τρία τα κύρια επίπεδα συμβουλευτικής παρέμβασης 
στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων:

α) πριν από την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος,
β) κατά την υλοποίηση του προγράμματος και
γ) μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ή κατάρτισης. 

2. Ο συμβουλευτικός ρόλος 
της/του εκπαιδεύτριας/-τή ενηλίκων

Η σύγχρονη εφαρμογή της ΣΥ.Π. απαιτεί ολιστικές θεωρητικές προ-
σεγγίσεις. Σε αυτά τα μοντέλα  δίνεται έμφαση στη διά βίου ανάπτυξη της 
σταδιοδρομίας, στους ρόλους ζωής, στην αφηγηματική και στη δημιουργι-
κή συμβουλευτική σταδιοδρομίας (Amundson, 2006. Gysbers, 2005. Han-

Socrates. Συμμετείχαν 5 χώρες-μέλη της Ε.Ε.: το Βέλγιο, η Σουηδία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Ιταλία. Για περισσότερα στοιχεία βλ. Hawthorn, 2003,  
Hawthorn & Watts, 2002. 
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sen, 2003). Όταν το ενήλικο άτομο προσεγγίζεται από την/τον σύμβου-
λο σταδιοδρομίας ολιστικά, επιχειρείται δηλαδή η κατανόηση όλων των 
πλαισίων μέσα στα οποία δρα και των ρόλων που αναλαμβάνει, τότε και η 
εκπαίδευση συγκροτεί ένα τέτοιο πλαίσιο, όχι μεμονωμένο αλλά άρρηκτα 
συνδεδεμένο με την απασχόληση, την διά βίου  μάθηση και την κοινωνία 
της γνώσης. 

Πέρα από τις θεσμοθετημένες υπηρεσίες αμιγούς συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας για ενήλικα άτομα, στις οποίες εργάζονται σύμβουλοι στα-
διοδρομίας, ένα μεγάλο μέρος συμβουλευτικής εργασίας, στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, υλοποιείται έμμεσα και άτυπα από τις/τους ίδιες/
ίδιους τις/τους εκπαιδεύτριες/-τές ενηλίκων.  Αν και δεν είναι εύκολο να 
προσδιοριστεί με ακρίβεια ο ρόλος τους (Jarvis, 2004, σελ. 233), αυτός δεν 
περιορίζεται στο διδακτικό έργο: περιλαμβάνει δραστηριότητες εμψύχω-
σης και συμβουλευτικής (Jaques, 2004, σελ. 246), τη διευκόλυνση της προ-
σωπικής ανάπτυξης των μαθητών, τη στήριξή τους στη  λήψη ορθών απο-
φάσεων και τη βοήθεια στη μετάβαση από την εκπαίδευση στο επάγγελμα 
(Zachary, 2002, σελ. 27).

Κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος η/ο εκπαιδεύτρι-
α/-τής καλείται να ενημερώσει τις/τους συμμετέχουσες/-ντες εκπαιδευό-
μενες/-νους για  ευκαιρίες και δυνατότητες που τους παρέχει η παρούσα 
εκπαίδευση, για νέες προοπτικές που ανοίγονται στην αγορά εργασίας, 
για περαιτέρω μάθηση ή/και δυνατότητες αυτομόρφωσης. Παράλληλα, 
η/ο εκπαιδεύτρια/-τής λειτουργεί ως σύμβουλος, όταν καλείται να στη-
ρίξει και να εμψυχώσει τις/τους εκπαιδευόμενες/-νους σε δυσκολίες που 
προκύπτουν από το ίδιο το πρόγραμμα αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον. 
Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης συμβάλλει στην υπέρβαση των εμποδίων. 
Η/ο εκπαιδεύτρια/-τής ενηλίκων αποτελεί συχνά τον συνδετικό κρίκο 
ανάμεσα στην/στον εκπαιδευόμενη/-νο και στις θεσμοθετημένες υπηρεσί-
ες ΣΥ.Π., όταν, ασκώντας η/ο ίδια/ίδιος τον συμβουλευτικό της/του ρόλο, 
διαπιστώνει ότι η/ο εκπαιδευόμενη/-νος χρειάζεται παραπομπή σε άλλες 
υπηρεσίες για περαιτέρω συμβουλευτική στήριξη. Γίνεται φανερό πως η/ο 
εκπαιδεύτρια/-τής, χωρίς πολλές φορές και ο ίδιος να το συνειδητοποιεί, 
παίζει πολλαπλούς ρόλους λειτουργού ΣΥ.Π. (Καραλής,  2006.  Μαυρο-
γιώργος,  2006).

Σύμφωνα με τον Ν. Cohen (1995), ο συμβουλευτικός ρόλος της/του 
εκπαιδεύτριας/-τή ενηλίκων συνοψίζεται σε έξι δράσεις του στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης: 



176

α) δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, 
β) παροχή συμβουλής αντίστοιχης με τις ανάγκες, 
γ) προτάσεις εναλλακτικών λύσεων, 
δ) πρόκληση, 
ε) παροχή κινήτρων και 
στ) ενίσχυση για ανάληψη πρωτοβουλίας
H σύνδεση, άλλωστε, της εκπαίδευσης με μελλοντικούς ρόλους των 

εκπαιδευομένων αποτελεί βασική συμβουλευτική λειτουργία της/του δι-
δάσκουσας/-ντα. Το άνοιγμα στις επαγγελματικές προοπτικές πρέπει να 
κινητοποιείται νωρίς από την/τον εκπαιδεύτρια/-τή, ώστε οι εκπαιδευό-
μενες/-νοι έγκαιρα να διερευνούν και να αναλύουν τις ευκαιρίες που τους 
ανοίγονται μετά την εκπαίδευση (Daloz, 1999, σελ. 54).  

Η Merriam τονίζει ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενες/-νοι βρίσκονται 
πολύ συχνά σε φάσεις μετάβασης και αυτός είναι ένας επιπρόσθετος λό-
γος, για να λειτουργήσει η/ο εκπαιδεύτρια/-τής συμβουλευτικά και υπο-
στηρικτικά. Η παροχή συμβουλευτικής στήριξης και βοήθειας είναι η πιο 
«κοινή παραδοχή» για την/τον εκπαιδεύτρια/-τή ενηλίκων αλλά και τα με-
ταβατικά στάδια, τα οποία βιώνουν οι εκπαιδευόμενες/-νοι,  παρέχουν τις 
ιδανικές συνθήκες, ώστε η/ο εκπαιδεύτρια/-τής να παρέμβει συμβουλευ-
τικά και να συμβάλει στην προσωπική και στην επαγγελματική ανάπτυξη 
της/του εκπαιδευόμενης/-νου (Merriam, 2005, σελ. 10-11).

2.1. Η/Ο Σύμβουλος-Καθηγήτρια/-τής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1997 και είναι ένας 
θεσμός Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Η φιλοσοφία της Ανοι-
κτής Εκπαίδευσης βασίζεται στην μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων του εκ-
παιδευόμενου, ο οποίος μπορεί να επιλέξει τον ρυθμό, τον τόπο, τον χρόνο 
και τον τρόπο μάθησης ανάλογα με τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και 
τις ανάγκες του (Race, 1999, σελ. 26 ).

Ο ρόλος της/του διδάσκουσας/-οντος σ’ ένα Ανοικτό  Πανεπιστήμιο 
διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση μ’ εκείνον σ’ ένα ίδρυμα της τυπικής 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αυτό οφείλεται σε μια σειρά από παραμέ-
τρους, οι οποίες ισχύουν στον χώρο της Ανοικτής Εκπαίδευσης:

α) Τα διδακτικά εγχειρίδια για την εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι 
έτσι δομημένα, ώστε να καθοδηγούν την/τον σπουδάστρια/-ή στη μελέτη 
της/του,  να την/τον εμψυχώνουν στη συνέχιση της προσπάθειας και να 
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αξιολογούν την πρόοδό της/του. Σκοπός των εγχειριδίων είναι να «διδά-
ξουν» τις/τους σπουδάστριες/-ές και να αναπληρώσουν την περιορισμένη 
επικοινωνία που υφίσταται ανάμεσα στην/στον σπουδάστρια/-ή και την/
τον διδάσκουσα/-οντα (Race,  1998, σελ.99. Ε.Α.Π., 2002, σελ. 31).

β) Η ηλικία των εκπαιδευομένων ενός Ανοικτού Πανεπιστημίου αλλά 
και οι παράλληλοι ρόλοι που αναλαμβάνουν (εργαζόμενες/-οι, οικογενει-
άρχες, εκπαιδευόμενες/-νοι κ.ά.) διαφοροποιούνται σημαντικά από εκεί-
νους των φοιτητριών/-ών σ’ ένα συμβατικό πανεπιστημιακό ίδρυμα. Έτσι 
η/ο διδάσκουσα/-ων καλείται να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις μεθόδους 
εκπαίδευσης ενηλίκων και τις αρχές αποτελεσματικής επικοινωνίας μαζί 
τους (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998, 16).

γ) Η βασική μορφή επικοινωνίας σ’ ένα Ανοικτό Πανεπιστήμιο δεν εί-
ναι η τυπική πανεπιστημιακή παράδοση αλλά η Ομαδική Συμβουλευτική 
Συνάντηση, όπου οι εκπαιδευόμενες/-νοι προσέρχονται έχοντας καλύψει 
κάθε φορά ένα τμήμα της ύλης και επεξεργάζονται από κοινού με την/τον 
εκπαιδεύτρια/-ή και τις/τους συνεκπαιδευόμενες/-ους βασικά σημεία ή 
τυχόν απορίες που προέκυψαν από την προσωπική μελέτη. Πέρα από τη 
συμβουλευτική συνάντηση, που λαμβάνει χώρα σε τακτά διαστήματα στο 
πλαίσιο του ακαδημαϊκού έτους, η/ο διδάσκουσα/-ων οφείλει να βρίσκεται 
σε συχνή και ουσιαστική επικοινωνία με κάθε εκπαιδευόμενη/-ο της ομά-
δας της/του  είτε γραπτά (αλληλογραφία, τηλεομοιοτυπία, διαδικτυακό 
ταχυδρομείο) είτε τηλεφωνικά (Ε.Α.Π. 2002, σελ. 36. Κόκκος, 1998, σελ. 
43).

Τα παραπάνω στοιχεία διαμορφώνουν τον ιδιαίτερο και πολυδιάστα-
το ρόλο της/του εκπαιδεύτριας/-ή ενηλίκων στο πλαίσιο της Ανοικτής εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ο οποίος μπορεί να περιγραφεί ως εξής (Κόκ-
κος, 1999,  σελ. 91. Rogers, 1999, σελ. 215): 

Καθοδηγητικός: Η/ο εκπαιδεύτρια/-τής με κατάλληλες ενέργειες κα-
θοδηγεί την πορεία της/του σπουδάστριας/-στή προς τη μάθηση.

Καταλυτικός: Η/ο εκπαιδεύτρια/-τής παροτρύνει τις/τους σπουδά-
στριες/-στές παρέχοντάς τους κίνητρα για μάθηση.

Φιλικός: Η/ο εκπαιδεύτρια/-τής είναι ανοικτός και πρόθυμος στον δι-
άλογο αλλά και στη διατύπωση αντιρρήσεων από την πλευρά των φοιτη-
τριών/-τών.

Εμψυχωτικός: Η/ο εκπαιδεύτρια/-τής ενθαρρύνει τις/τους φοιτήτρι-
ες/-τές στην εκπαιδευτική τους πορεία.

Διαμεσολαβητικός: Η/ο εκπαιδεύτρια/-τής λειτουργεί ως συνδετικός 
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κρίκος ανάμεσα στις/στους εκπαιδευόμενες/-νους.
Υποστηρικτικός: Η/ο εκπαιδεύτρια/-τής στηρίζει τις/τους φοιτήτρι-

ες/-τές και συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση αντικειμενικών και 
υποκειμενικών δυσκολιών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εκπαί-
δευσης.

Όλοι οι παραπάνω ρόλοι στοιχειοθετούν τη συμβουλευτική – υποστη-
ρικτική  διάσταση του ρόλου της/του εκπαιδεύτριας/-τή ενηλίκων, γενικά, 
και ειδικότερα της/του διδάσκουσας/-σκοντα σε ένα Ανοικτό Πανεπιστή-
μιο (Ματραλής, 1998, σελ. 57-58. Race, 1999, σελ. 31). Για τον λόγο αυτό, 
άλλωστε, και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει υιοθετηθεί για το 
διδάσκοντα ο όρος «Σύμβουλος-Καθηγήτρια/-τής», τον οποίο και χρησι-
μοποιούμε στην παρούσα έρευνα. 

3. Έρευνα

3.1 Σκοπός, στόχοι 

Η ακόλουθη έρευνα εστιάζει στην άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου 
της/του εκπαιδεύτριας/-τή από την οπτική γωνία των εκπαιδευομένων του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ο συμβουλευτικός ρόλος διερευνά-
ται στις ακόλουθες περιοχές:

α) χαρακτηριστικά προσωπικότητας της/του Συμβούλου-Καθηγήτριας/-
τή,

β) άσκηση του ρόλου της πληροφόρησης – ενημέρωσης,
γ) άσκηση του ρόλου της εμψύχωσης – ενδυνάμωσης και
δ) ανάπτυξη δεξιοτήτων στις/στους εκπαιδευόμενες/-νους.
Οι ειδικότεροι στόχοι της έρευνας αφορούν στην ανίχνευση:
α) των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας της/του Συμβούλου-

Καθηγήτριας/-τή του Ε.Α.Π.,
β) της ικανοποίησης  και πραγμάτωσης των προσδοκιών των εκπαι-

δευομένων στο πεδίο της ενημέρωσης-πληροφόρησης
γ) της ικανοποίησης και πραγμάτωσης των προσδοκιών των εκπαιδευ-

ομένων στο πεδίο  της ενδυνάμωσης και της εμψύχωσης
δ) της ικανοποίησης και πραγμάτωσης των προσδοκιών των εκπαιδευ-

ομένων στο πεδίο της ανάπτυξης  δεξιοτήτων
ε) των απόψεων των εκπαιδευομένων για βελτίωση της άσκησης του 
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συμβουλευτικού ρόλου της/του Συμβούλου-Καθηγήτριας/-τή.
Η έρευνα αποτελεί μια ανιχνευτική (exploratory) προσπάθεια κατα-

γραφής απόψεων, κατά την οποία αξιοποιήθηκε η δυνατότητα προσέγγι-
σης μεγάλου αριθμού του εξεταζόμενου πληθυσμού (σε ποσοστό περίπου 
60%).

3.2 Υποκείμενα της έρευνας

Ως πληθυσμός-στόχος της έρευνας επιλέχθηκε το σύνολο των εκπαι-
δευομένων που παρακολούθησαν πανελλαδικά τις Θεματικές Ενότητες 
(Θ.Ε.) «Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» (ΕΚΠ64) και «Μεθοδολο-
γία Εκπαίδευσης Ενηλίκων» (ΕΚΕ50) στα αντίστοιχα μεταπτυχιακά προ-
γράμματα σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» και «Εκπαίδευση Ενηλί-
κων», κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006. Οι εν λόγω Θ.Ε. λειτούργησαν 
στην Αθήνα (98 ερωτηματολόγια), Θεσσαλονίκη (81 ερωτηματολόγια) και 
Πάτρα (65 ερωτηματολόγια), αλλά οι φοιτήτριες και φοιτητές που αντα-
ποκρίθηκαν ζουν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, πέρα των τριών πό-
λεων.

3.3 Εργαλείο έρευνας

Το μεθοδολογικό εργαλείο που κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε 
είναι ένα ερωτηματολόγιο επταβάθμιας κλίμακας Likkert αποτελούμενο 
από 62 ερωτήσεις, από τις οποίες οι 56 είναι κλειστές και οι 6 ανοικτές. 
Εκτός από τις 9 εισαγωγικές ερωτήσεις, δημογραφικού κυρίως χαρακτήρα, 
οι υπόλοιπες 47 κατανεμήθηκαν σε πέντε θεματικούς άξονες:

α) Η Ταυτότητα της/του Συμβούλου-Καθηγήτριας/-τή
β) Διαχείριση Διαδικασιών/Πληροφόρηση
γ) Η/ο Σύμβουλος Καθηγήτρια/-τής & η Συμβουλευτική (Ενδυνάμω-

ση-Εμψύχωση)
δ) Η/ο Σύμβουλος Καθηγήτρια/-τής & η Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (Προ-

σωπικές, Κοινωνικές & Δεξιότητες Μετάβασης)
ε) Γενικές Ερωτήσεις 
Η επιλογή των αξόνων β, γ και δ στηρίχτηκε στις θεωρητικές προσεγ-

γίσεις που ορίζουν τους τέσσερις κεντρικούς άξονες-στόχους γύρω από 
τους οποίους επικεντρώνεται η  δράση της ΣΥ.Π.: Αυτογνωσία, Πληρο-
φόρηση, Λήψη Απόφασης, Διευκόλυνση της Μετάβασης / Ανάπτυξη Δε-
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ξιοτήτων (OECD, 2004, σελ. 19. Sultana, 2004, σελ. 24-28). Οι έννοιες της 
εμψύχωσης και ενδυνάμωσης προσεγγίστηκαν σύμφωνα με τους ορισμούς 
και το πνεύμα του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 112810/2002 (ΕΚΕΠΙΣ, 2007, σελ. 
33-34). Η επιλογή των ερωτήσεων για τον κάθε άξονα προσαρμόστηκε 
στη συνέχεια στον Κανονισμό Σπουδών του Ε.Α.Π..

Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια 
της τελευταίας (5ης) Ομαδικής Συμβουλευτικής Συνάντησης (Ο.Σ.Σ.) των 
εκπαιδευομένων με τις/τους Συμβούλους-Καθηγήτριες/-τές, τον Μάιο του 
2006. Συγκεντρώθηκαν 244 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, τα οποία 
αντιστοιχούν στο 60% του συνόλου των σπουδαστών των δύο Θ.Ε. κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2005-20063.

 Η περιγραφική επεξεργασία των δεδομένων και τα αποτελέσματα 
που παρουσιάζονται στην εργασία αυτή έγιναν με τη χρήση του λογισμι-
κού Microsoft Excel. 

3.4.  Χαρακτηριστικά του δείγματος

Από το σύνολο των απαντήσεων που πήραμε (244 ερωτηματολόγια) 
61 προέρχονται από φοιτήτριες και φοιτητές της Θ.Ε. ΕΚΕ 50, ενώ 183 
προέρχονται από τη Θ.Ε. ΕΚΠ 644. 

Από το σύνολο των 244 ερωτηματολογίων 68 προέρχονται από φοι-
τήτριες και φοιτητές για τους οποίους η τρέχουσα Θ.Ε. είναι η πρώτη που 
παρακολουθούν στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών τους. Από το 
σύνολο των ερωτηθεισών/-θέντων 101 ήταν άνδρες και 141 ήταν γυναί-
κες5. Αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες του δείγματος, 20 από τις/τους 
ερωτηθείσες/-θέντες έχουν ηλικία έως 30 ετών, 117 από αυτές/αυτούς είναι 
ηλικίας 31-40 ετών, 96 ανήκουν στην ομάδα 41-50 ετών και 10 από αυτές/

3. Η απόκλιση από τον συνολικό πληθυσμό οφείλεται στην απουσία των υπόλοιπων 
σπουδαστριών/-στών από την τελευταία Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση ή/
και σε επιλογή των σπουδαστών.
4. Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην 
Εκπαίδευση» και η Θ.Ε. ΕΚΠ 64 (που ανήκει σ’ αυτό) συγκεντρώνουν μεγαλύτερο 
αριθμό φοιτητριών και φοιτητών από το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων» 
και τη θεματική ενότητα ΕΚΕ 50. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, κατά τη 
συγκεκριμένη ακαδημαϊκή χρονιά, λειτούργησαν 3 τμήματα της ΕΚΕ 50 και 11 
τμήματα της ΕΚΠ 64.
5. Σε 2 περιπτώσεις δεν σημειώθηκε αυτή  η πληροφορία.
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αυτούς έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών6. Σε 92 από αυτές/αυτούς το 
βασικό πτυχίο προέρχεται από σχολή θετικής κατεύθυνσης, ενώ 141 κατέ-
χουν πτυχίο θεωρητικής κατεύθυνσης7. 

4. Αποτελέσματα

4.1. Ικανοποίηση από την τρέχουσα Θεματική Ενότητα

Στην ερώτηση 9 (ανοικτή) ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αιτιο-
λογήσουν την ικανοποίησή τους από την τρέχουσα Θ.Ε. (ΕΚΠ64 ή ΕΚΕ50). 
Απάντησαν 146 ερωτώμενες/-νοι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 60% του συ-
νόλου των ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν. Οι  εκπαιδευόμενες/-
νοι δίνουν προτεραιότητα στο στοιχείο της επικοινωνίας (46 αναφορές). 
Πέρα από τη γνώση του αντικειμένου και τις οδηγίες/σχολιασμό των γρα-
πτών εργασιών, το θετικό κλίμα για επικοινωνία, η διάθεση και ο χρόνος 
που διαθέτει η/ο Σύμβουλος-Καθηγήτρια/-τής για επικοινωνία συνθέτουν 
τον κύριο λόγο ικανοποίησης των υποκειμένων από τον εκπαιδευτή τους. 
Ακολουθούν ομαδοποιημένα τα στοιχεία της φιλικής διάθεσης, της εμψύ-
χωσης, της γνώσης και της εφαρμογής των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων, 
της καλής συνεργασίας, υποστήριξης και κατανόησης της/του Συμβούλου-
Καθηγήτριας/-τή προς την ομάδα των εκπαιδευομένων (42 αναφορές).

Οι απαντήσεις στην παρούσα ερώτηση είναι συμβατές με τις απαντή-
σεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις 10-23 του άξονα Ι (βλ. παρακάτω).

4.2 Άξονας Ι: Η Ταυτότητα του Συμβούλου Καθηγητή

Στον πρώτο άξονα ερωτήσεων καταγράφτηκαν χαρακτηρισμοί σχετι-
κοί με την προσωπικότητα του συμβούλου. Όλοι οι θετικοί χαρακτηρισμοί 
(«επαρκής», «αξιόπιστος», «επικοινωνιακός», «δίκαιος», «υποστηρικτικός») 
συγκέντρωσαν θετικές βαθμολογίες, ενώ οι αρνητικοί χαρακτηρισμοί 
(«άδικος, «αυταρχικός», «απόμακρος») συγκέντρωσαν αρνητικές βαθμο-
λογίες. Θετική βαθμολογία που βρίσκεται όμως κοντά στη μέση της κλί-

6. Σε μία περίπτωση δεν σημειώθηκε αυτή η πληροφορία.
7. Σε έντεκα περιπτώσεις το πτυχίο δεν κατηγοριοποιήθηκε σε μια από τις δύο 
κατηγορίες.
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μακας συγκέντρωσαν οι χαρακτηρισμοί «αυστηρός», «συγκρατημένος», 
«επιεικής» και «αυθόρμητος»8. Η ερώτηση 20 («άδικος») συγκέντρωσε 
απαντήσεις «δεν επιθυμώ να απαντήσω», «μη ελέγξιμος τομέας» ή απουσία 
απάντησης σε ποσοστό 11,48% του συνόλου των ερωτηθεισών και ερωτη-
θεισών/-θέντων.

4.3 Άξονας ΙΙ: Διαχείριση Διαδικασιών/ Πληροφόρηση

Στον δεύτερο θεματικό άξονα ερωτήσεων οι ερωτώμενες/-νοι αξιολό-
γησαν τον βαθμό πραγμάτωσης των προσδοκιών τους αναφορικά με την 
ανταπόκριση των Συμβούλων-Καθηγητριών/-τών τους σε θέματα διαχεί-
ρισης διαδικασιών και πληροφόρησης. Όπως προκύπτει από τα σχήματα 3 
και 4 διαπιστώνεται ανταπόκριση στις προσδοκίες σε όλα τα θέματα που 
εξετάζονται. Στην ερώτηση 28 («Διατύπωση επαρκών προτάσεων για λύ-
σεις στα προβλήματά σας») και στις ερωτήσεις 29 και 30 που σχετίζονται με 
την ενημέρωση και την υποστήριξή τους, αναφορικά με την εκπόνηση της 
διπλωματικής εργασίας, καταγράφηκε μεγάλος αριθμός απαντήσεων «Μη 
ελέγξιμος τομέας», «Δεν επιθυμώ να απαντήσω» ή δεν υπήρξε απάντηση. 
Συγκεκριμένα, τα ποσοστά τέτοιων απαντήσεων στις ερωτήσεις 28, 29 και 
30 είναι 11,48%, 40,16% και 59,43% αντίστοιχα. 

Στις ερωτήσεις 24 («Συνέπεια στην τήρηση προθεσμιών»), 25 («Ενημέ-
ρωση για διοικητικά θέματα») και 26 («Προετοιμασία/υλοποίηση των ΟΣΣ») 
η ανταπόκριση των προσδοκιών των φοιτητριών και φοιτητών κυμάνθηκε 
σε πολύ ψηλά επίπεδα, συγκεντρώνοντας μέσο όρο αξιολόγησης 5,50, 5,44 
και 5,30 αντιστοίχως.

 Απαντήσεις στην ανοικτή ερώτηση 31: «Τι θα είχατε να προτείνετε, 
ώστε η/ο Σύμβουλος-Καθηγήτρια/-τής σας να ήταν πιο αποτελεσματικός 
στον τομέα «Διαχείριση/Πληροφόρηση» »; 

Στην ερώτηση απάντησαν 71 ερωτώμενες/-νοι δηλ. 30%  επί του συνό-
λου των απαντημένων ερωτηματολογίων.

Στον τομέα της ενημέρωσης οι εκπαιδευόμενες/-νοι δηλώνουν κατά 
κανόνα ικανοποιημένες/-οι. Προτεραιότητα δίδεται στο αίτημα για πε-

8. Ο χαρακτηρισμός τυπικός φαίνεται να μην ερμηνεύτηκε ταυτόσημα απ’ όλες 
και όλους τους ερωτηθείσες/-θέντες. Άλλοτε αντιμετωπίστηκε με την έννοια του 
συνεπή, του σύμφωνου με το τυπικό των διαδικασιών και άλλοτε με την έννοια 
του τυπολάτρη.
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ρισσότερη επικοινωνία (19 αναφορές) που συνεπάγεται περισσότερη και 
καλύτερη ενημέρωση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συχνή πρόταση-αίτημα 
για ηλεκτρονικούς τρόπους επικοινωνίας-ενημέρωσης (6 αναφορές), όπως 
τήρηση ιστολογίου (blog) ή ιστοσελίδας από τον ΣΕΠ, ανάρτηση σχολίων 
και στοιχείων ενημέρωσης στον διαδικτυακό τόπο (site) της Θ.Ε. Μεμονω-
μένα διατυπώθηκαν οι ακόλουθες προτάσεις:

α) περισσότερη ενημέρωση για την επιλογή θέματος και την εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας (5 αναφορές)

β) πληρέστερη ενημέρωση για το περιεχόμενο των συμβουλευτικών 
συναντήσεων (2 αναφορές)

γ) περισσότερη ενημέρωση για διοικητικά θέματα του Ε.Α.Π. (1 ανα-
φορά), 

δ) να συμμετέχει ή να είναι καλύτερα ενημερωμένος στους τομείς επι-
λογής θεμάτων για τις γραπτές εργασίες αλλά και για τις τελικές εξετάσεις 
(1 αναφορά).

 
4.4  Άξονας ΙΙΙ: Η/ο Σύμβουλος-Καθηγήτρια/-τής και η Συμβουλευτική

Στην ενότητα αυτή εξετάστηκε η ανταπόκριση των Συμβούλων-
Καθηγητριών/-τών στις προσδοκίες των φοιτητριών και φοιτητών ανα-
φορικά με τον κατ’ εξοχήν συμβουλευτικό ρόλο τους. Η ενότητα περιείχε 
ερωτήσεις ομαδοποιημένες σε δύο υποενότητες σχετιζόμενες με τις έννοι-
ες της ενδυνάμωσης και της εμψύχωσης. 

Ο βαθμός ανταπόκρισης των προσδοκιών των φοιτητριών και φοι-
τητών, όπως καταγράφεται στις απαντήσεις τους, κυμαίνεται από το 3,88 
(μέσος όρος χαρακτηρισμών στην ερώτηση 34 σχετικά με την επικοινωνία 
με τα άλλα μέλη της ομάδα) έως το 4,82 στην ερώτηση 33 («Επικοινωνία 
με τον Σύμβουλο-καθηγητή»). Μεγάλο ποσοστό απαντήσεων «Δεν επιθυ-
μώ να απαντήσω», «Μη ελέγξιμος τομέας» και απουσία απαντήσεων πα-
ρατηρήθηκε στις ερωτήσεις 35 («Επικοινωνία με άλλους παράγοντες που 
σχετίζονται με την τρέχουσα Θεματική Ενότητα») και 36 («Κατανόηση νέου 
ρόλου στην αγορά εργασίας μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας Θεματι-
κής Ενότητας») αντιστοίχως. 

Απαντήσεις στην ανοικτή ερώτηση 45: «Τι θα είχατε να προτείνετε, 
ώστε η/ο Σύμβουλος-Καθηγήτρια/-τής σας να ήταν πιο αποτελεσματικός 
στον τομέα « Άσκηση Συμβουλευτικής» »;

Στην ερώτηση απάντησαν 60 ερωτώμενες/-νοι δηλ. περίπου το 25% 
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των ερωτηθεισών/-θέντων.
α) Οι συχνότερες προτάσεις (8 αναφορές) αφορούν στην ενίσχυση της 

επικοινωνίας σε προσωπικό-ατομικό επίπεδο, με σκοπό την αντιμετώπιση 
προσωπικών εμποδίων και δυσκολιών. 

β) Για την ενίσχυση της συνεργασίας μέσα στην ομάδα προτείνεται η 
αυξημένη χρήση συμμετοχικών τεχνικών και κυρίως η ανάθεση ομαδικών 
δραστηριοτήτων (8 αναφορές). Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόταση 
για δημιουργία και διατήρηση σχέσεων συνεργασίας, έξω και πέρα από το 
πλαίσιο των συμβουλευτικών συναντήσεων.

γ) Εξίσου συχνές με τις παραπάνω κατηγορίες απαντήσεων είναι και οι 
προτάσεις για ενημέρωση και ενίσχυση της κατανόησης για τις νέες δυνα-
τότητες στην αγορά εργασίας, οι οποίες συνδέονται με την ολοκλήρωση 
των δύο Θ.Ε. (7 αναφορές).

δ) Διατυπώνεται η πρόταση για διοργάνωση σεμιναρίου στη ΣΥ.Π. για 
όλες/όλους τις/τους διδάσκουσες/-ντες στην εκπαίδευση ενηλίκων, δεδο-
μένου ότι ο θεσμός της συμβουλευτικής ενηλίκων είναι πολύ «νεαρός».

4.5 Άξονας 4: Η/ο Σύμβουλος-Καθηγήτρια/-τής και η Ανάπτυξη
 Δεξιοτήτων

Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής αποτυπώνουν τις απόψεις των φοι-
τητριών/-τών για το βαθμό πραγμάτωσης των προσδοκιών τους αναφορι-
κά με την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Οι ερωτήσεις ομαδοποιήθηκαν σε 3 
υποενότητες:

• προσωπικές δεξιότητες,
• κοινωνικές δεξιότητες και
• δεξιότητες μετάβασης.
Στην υποομάδα των ερωτήσεων για την ανταπόκριση στις προσδοκίες 

των φοιτητριών/-τών ως προς την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων ση-
μειώθηκαν θετικοί χαρακτηρισμοί με μέσους όρους κοντά στο 4 (αρκετή 
ανταπόκριση). 

Τα ποσοστά των απαντήσεων «Δεν επιθυμώ να απαντήσω», «Μη ελέγ-
ξιμος τομέας» μαζί με την απουσία απαντήσεων είναι 18,03% και 11,48% 
στις ερωτήσεις 50 (Καλλιέργεια διεκδικητικότητας) και 52 (Ανάπτυξη αί-
σθησης προοπτικής) αντιστοίχως.  

Θετικές απόψεις εκφράζονται για την ανταπόκριση των Συμβούλων-
Καθηγητών στις προσδοκίες των φοιτητριών/-τών για την ανάπτυξη κοι-
νωνικών δεξιοτήτων. Η ενίσχυση της ομαδικότητας (ερώτηση 53) φαίνεται 
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να συγκεντρώνει θετικότερους χαρακτηρισμούς, ενώ μικρότερη ικανοποί-
ηση εμφανίζεται στην ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και 
πέραν της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Θετικές απαντήσεις, αλλά σε χαμηλότερο ποσοστό σε συγκρίση προς 
τις ερωτήσεις άλλων ενοτήτων, συγκέντρωσαν και όσες ερωτήσεις αναφέ-
ρονται στις δεξιότητες μετάβασης που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
συνεργασίας με τις/τους συγκεκριμένους Συμβούλους-Καθηγήτριες/-τές. 
Σημαντικά ποσοστά επί του συνόλου των ερωτηθεισών/-θέντων (16,39%, 
13,52% και 18,44% αντιστοίχως στις τρεις ερωτήσεις 57, 58 και 59) δεν 
απάντησαν στις συγκεκριμένες ερωτήσεις ή δήλωσαν αυτόν τον τομέα ως 
«μη ελέγξιμο».

Απαντήσεις στην ανοικτή ερώτηση 60: «Τι θα είχατε να προτείνετε, 
ώστε η/ο Σύμβουλος-Καθηγήτρια/-τής σας να ήταν πιο αποτελεσματικός 
στον τομέα «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων» »;

 Στην ερώτηση απάντησαν 45 ερωτώμενες/-νοι, δηλαδή το 18% του 
συνόλου. 

Οι προτάσεις για ανάπτυξη δεξιοτήτων (12 αναφορές) μπορούν να κα-
τηγοριοποιηθούν ως εξής:  α) έκθεση από τον Σύμβουλο-Καθηγητή συ-
γκεκριμένων τρόπων με τους οποίους καλλιεργούνται κοινωνικές δεξιό-
τητες και δεξιότητες μετάβασης, β) ενίσχυση των εκπαιδευομένων στην 
ανάληψη πρωτοβουλιών γ) ανάπτυξη της ομαδικότητας, συνεργασίας και 
ικανότητας επίλυσης συγκρούσεων μέσα από τη συχνή ανάθεση ομαδικών 
εργασιών.

Σημαντικός αριθμός προτάσεων (8 αναφορές) αποκαλύπτει την ανά-
γκη για μεγαλύτερη σύνδεση του αντικειμένου της Θ.Ε. με την αγορά ερ-
γασίας. Οι  προτάσεις αφορούν περισσότερη ενημέρωση α) για τους τρό-
πους αξιοποίησης των προσόντων που αποκτήθηκαν μέσω των Θ.Ε. στην 
αγορά εργασίας, β) για τις ενδεχόμενες επαγγελματικές προοπτικές, γ) για 
την αξιοποίηση εμπειριών από την αγορά εργασίας στον σχεδιασμό προ-
γραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.

 
4.6 Γενικές Ερωτήσεις

Απαντήσεις στην ανοικτή ερώτηση 61: «Υπάρχει άλλος τομέας συνερ-
γασίας σας με τον Σύμβουλο Καθηγητή σας, για τον οποίο είχατε αναπτύ-
ξει προσδοκίες; Ποιος είναι ο τομέας αυτός; Σε τι βαθμό πραγματώθηκαν οι 
προσδοκίες σας;»

Στην ερώτηση απάντησαν 33 εκπαιδευόμενες/-νοι, ποσοστό 13,5% 
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στο σύνολο των ερωτηματολογίων.
Το σύνολο σχεδόν των απαντήσεων (25 αναφορές) εκφράζει ικανοποί-

ηση από την υπάρχουσα συνεργασία με τους Συμβούλους-Καθηγητές σε 
όλους τους τομείς. Μεμονωμένες απαντήσεις προτείνουν συνεργασία στην 
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (1 αναφορά), προσδοκία συνεργασίας 
στον χώρο των ατόμων με αναπηρία (1 αναφορά) και προσδοκίες για ανά-
πτυξη δεξιοτήτων δράσης στην κοινωνία και στην εργασία (1 αναφορά). 

Απαντήσεις στην ανοικτή ερώτηση 62: «Ανεξαρτήτως του συγκεκριμέ-
νου Συμβούλου-Καθηγητή, τον οποίο είχατε εσείς στη Θ.Ε. που παρακολου-
θήσατε, ποιες νομίζετε ότι είναι οι αδυναμίες στην άσκηση του συμβουλευτι-
κού ρόλου των διδασκόντων στο Ε.Α.Π.;»

Στην ερώτηση απάντησαν 84 εκπαιδευόμενες/-νοι, ποσοστό 34,5% επί 
του συνόλου. 

Ο γενικός χαρακτήρας της παρούσας ερώτησης οδήγησε στη διατύ-
πωση πολλαπλών προτάσεων εκ μέρους των εκπαιδευομένων. Σημαντικός 
αριθμός απαντήσεων (18 αναφορές) εντοπίζει ως βασική αδυναμία τον μι-
κρό αριθμό συναντήσεων. Προτείνεται αύξηση του αριθμού των ΟΣΣ αλλά 
και του γενικότερου χρόνου επικοινωνίας μεταξύ του ΣΕΠ και των εκπαι-
δευομένων.

Αρκετοί ερωτώμενες/-νοι (13 αναφορές) εντοπίζουν στις απαντήσεις 
τους το πρόβλημα της ελλιπούς έως ανύπαρκτης γνώσης και εφαρμογής 
των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων από τους Συμβούλους-Καθηγητές, γνώ-
ση την οποία θεωρούν προϋπόθεση για την άσκηση του συμβουλευτικού 
τους ρόλου.

Ο μεγάλος αριθμός φοιτητών ανά Σύμβουλο-Καθηγήτρια/-τή κρίνεται 
ως ένας ακόμη λόγος αναποτελεσματικότητας του συμβουλευτικού ρόλου 
του στο Ε.Α.Π. (7 αναφορές).

Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν, ανά θεματικό άξονα, είναι τα ακό-
λουθα: 

1. Οι ερωτηθείσες/-θέντες δηλώνουν σε μεγάλο ποσοστό ικανοποιη-
μένοι από την υποστηρικτική δράση της/του Συμβούλου-Καθηγήτριας/-
τή με κύρια αιτιολογία την ανάπτυξη κλίματος επικοινωνίας, η οποία χα-
ρακτηρίζεται από φιλικότητα, κατανόηση, εμψύχωση και καλή συνεργα-
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σία. Αυτό το δεδομένο υποδηλώνει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνες με 
αντικείμενο τη συσχέτιση της αποτελεσματικότητας της/του Συμβούλου-
Καθηγήτριας/-τή των Θ.Ε., εντός του ίδιου προγράμματος σπουδών ή και 
ανάμεσα σε διαφορετικά προγράμματα, με το είδος της εκπαίδευσης και 
την επαγγελματική του εμπειρία.

2. Στον τομέα της ενημέρωσης-πληροφόρησης δηλώνεται μια γενική 
ικανοποίηση (μέσος όρος απαντήσεων 5=πολύ ικανοποιημένος). Χαμηλό-
τερα ποσοστά ικανοποίησης ή και αποφυγή απάντησης σημειώθηκαν στις 
ερωτήσεις που αφορούν στην ενημέρωση για τη διπλωματική εργασία. 
Στον τομέα αυτό εντοπίζεται ένα έλλειμμα πληροφόρησης και υποστήρι-
ξης, αφού στην οργανωτική δομή των σπουδών του Ε.Α.Π. δεν προβλέ-
πεται χρόνος και διαδικασία ενημέρωσης αναφορικά με τη διπλωματική 
εργασία πριν από την έναρξη εκπόνησής της. 

3.    Ικανοποιημένοι δηλώνουν οι ερωτηθείσες/-θέντες από τη λειτουρ-
γία της/του Συμβούλου-Καθηγήτριας/-τή στους τομείς της ενδυνάμωσης 
και της εμψύχωσης και κυρίως ως προς την προσωπική τους επικοινωνία 
μαζί του. Χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης ή/και αποφυγή απάντησης παρα-
τηρήθηκαν σε θέματα που αφορούσαν σύνδεση της Θ.Ε. με αγορά εργα-
σίας. Θα ήταν ενδιαφέρον μια περαιτέρω έρευνα να ελέγξει την υπόθεση 
αν οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Ε.Α.Π. μάλλον εξυπηρετούν μια φιλοδο-
ξία επιστημονικής, κοινωνικής και προσωπικής ανόδου, παρά διευρύνουν 
και αναβαθμίζουν τις επαγγελματικές διεξόδους και προοπτικές (οι οποίες 
στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι ή θεωρούνται παγιωμένες και 
αδιαπραγμάτευτες). Στις ανοικτές απαντήσεις προβάλλεται η ανάγκη για 
ενίσχυση των δεσμών της ομάδας τόσο σε μαθησιακό όσο και σε προσωπι-
κό επίπεδο (εντός και εκτός των ΟΣΣ). Το ενδιαφέρον για τις νέες δυνατό-
τητες στην αγορά εργασίας που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των 
Θ.Ε. είναι, επίσης, έκδηλο στις προτάσεις που διατυπώνονται.

4.   Στον τομέα της ανάπτυξης δεξιοτήτων παρατηρήθηκαν χαμηλότε-
ρα ποσοστά ικανοποίησης των προσδοκιών των εκπαιδευομένων σε σχέση 
με τους προηγούμενους τομείς. Έτσι, για την ανάπτυξη προσωπικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων υπάρχει αρκετή ικανοποίηση, ενώ χαμηλότερη εί-
ναι η ικανοποίηση από την ανάπτυξη δεξιοτήτων μετάβασης και άρα σύν-
δεσης της Θ.Ε. με την απασχόληση (μέσος όρος μεταξύ 3 & 4). Συμβατές 
με τα παραπάνω είναι και οι προτάσεις που διατυπώνονται στις ανοικτές 
απαντήσεις με έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτή-
των μέσα από τη χρήση συμμετοχικών τεχνικών και παρουσίασης συγκε-
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κριμένων τρόπων για ανάπτυξη δεξιοτήτων μετάβασης.
Κοινά αιτήματα και ανάγκες που διατύπωσαν οι εκπαιδευόμενες/-νοι 

και εντοπίστηκαν σε όλους τους άξονες και στις απαντήσεις των καταλη-
κτικών ανοικτών ερωτήσεων 61 & 62 είναι τα ακόλουθα: 

1. Το αίτημα των εκπαιδευομένων για περισσότερες ευκαιρίες επικοι-
νωνίας με τον Σύμβουλο-Καθηγητή της Θεματικής Ενότητας. Προτείνεται 
συχνά η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην ενίσχυση της επικοινω-
νίας. Συχνότερη επικοινωνία ζητούν οι εκπαιδευόμενες/-νοι, για να στηρι-
χθούν στην αντιμετώπιση προσωπικών δυσκολιών και δυσκολιών μάθη-
σης. Το αίτημα αυτό δηλώνει ότι ο αριθμός των Ομαδικών Συμβουλευτι-
κών Συναντήσεων δεν επαρκεί, για να καλύψει τις ανάγκες αυτές, συμπε-
ριλαμβανομένου και του μεγάλου αριθμού εκπαιδευομένων ανά τμήμα. 
Σχετικές προτάσεις αφορούν στην αύξηση του αριθμού και της χρονικής 
διάρκειας των ΟΣΣ και μείωση του αριθμού των σπουδαστών ανά Σύμβου-
λο-Καθηγητή.

2. Το αίτημα για ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας ανάμεσα στις/
στους εκπαιδευόμενες/-νους διατυπώνεται συχνά. Οι ερωτηθείσες/-θέντες 
προτείνουν με σαφήνεια την ενίσχυση της ομαδικότητας και της επικοι-
νωνίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας μέσα από τη χρήση συμμετοχικών 
τεχνικών κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ, αλλά και τη δημιουργία κινήτρων  
για ανάπτυξη επικοινωνίας και εκτός του πλαισίου των ΟΣΣ. Το εύρημα 
είναι συμβατό με την ανάγκη των ενήλικων εκπαιδευομένων για ενεργή 
συμμετοχή στην μαθησιακή διαδικασία αλλά και για τη μεταξύ τους αλ-
ληλεπίδραση. 

3. Η πρόταση για ενίσχυση της σύνδεσης της Θεματικής Ενότητας με 
την αγορά εργασίας εμφανίζεται σε όλους τους άξονες ερωτήσεων. Οι εκ-
παιδευόμενες/-νοι ζητούν την ενημέρωση για τους νέους ρόλους, τις νέες 
δυνατότητες και τις ευκαιρίες που τους ανοίγονται μετά την ολοκλήρωση 
της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας αλλά και του συνολικού προγράμ-
ματος Σπουδών. Επιθυμούν μεγαλύτερη συμμετοχή της/του Συμβούλου-
Καθηγήτριας/-τή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μετάβασης και στη συνεργα-
σία με φορείς της αγοράς εργασίας, κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της 
Θ.Ε.

4. Η ελλιπής έως και ανύπαρκτη γνώση των αρχών της εκπαίδευσης 
ενηλίκων από τις/τους Συμβούλους-Καθηγήτριες/-τές εντοπίζεται ως μια 
βασική αδυναμία. Οι εκπαιδευόμενες/-νοι θεωρούν το έλλειμμα αυτό ως 
την κύρια αιτία για τη μερική ή συνολική  αναποτελεσματικότητα  της/
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του Συμβούλου-Καθηγήτριας/-τή στην άσκηση του συμβουλευτικού του  
ρόλου. Αυτό το εύρημα εγείρει προβληματισμό σχετικά με τα κριτήρια 
πρόσληψης των Συμβούλων-Καθηγητριών/-τών αλλά και για την ανάγκη 
θέσπισης εισαγωγικού σεμιναρίου με κύριο θέμα τη συμβουλευτική και τη 
στήριξη των ενήλικων σπουδαστών. 

5.  Καθολικό συμπέρασμα, το οποίο προκύπτει από τις απαντήσεις σε 
όλες τις ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, είναι η διατήρηση – από 
την πλευρά των εκπαιδευομένων – του παραδοσιακού προτύπου της/του 
διδάσκουσας/-σκοντα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία ερώτηση με 
έστω και έμμεση αναφορά στο γνωστικό αντικείμενο, οι εκπαιδευόμενες/-
νοι το ενέταξαν σε όλες τις απαντήσεις τους, και μάλιστα σε σημαντικό 
ποσοστό (13% του συνόλου των απαντήσεων στις ανοικτές ερωτήσεις)9. 
Έτσι,ο τομέας στον οποίο περιμένουν κατά κύριο λόγο να είναι αποτελε-
σματικός, ικανός και επαρκής η/ο Σύμβουλος-Καθηγήτρια/-τής τους είναι 
το γνωστικό αντικείμενο. Συναφές εύρημα, που μπορεί να ενταχθεί στο 
παρόν πλαίσιο, είναι η συχνή αναφορά στις οδηγίες και στο σχολιασμό 
των γραπτών εργασιών, σημείο που άπτεται άμεσα του γνωστικού αντικει-
μένου. Επομένως, οι ενήλικες/-κοι εκπαιδευόμενες/-νοι παραμένουν προ-
σκολλημένες/-νοι στο παραδοσιακό πρότυπο του «δασκάλου», ο οποίος 
οφείλει να κατέχει το προς διδασκαλία αντικείμενο, να το μεταδίδει καλά, 
να παρέχει σαφείς οδηγίες  τόσο για την κατάκτηση του διδακτικού υλικού 
όσο και για την εκπόνηση των γραπτών εργασιών και να σχολιάζει ανα-
λυτικά και επαρκώς τις γραπτές εργασίες. Παράλληλα, διαπιστώνεται έλ-
λειμμα από μέρους των εκπαιδευομένων στην κατανόηση της φιλοσοφίας 

9. Σε επίπεδο αριθμών η συχνότητα αναφοράς της επάρκειας στο γνωστικό 
αντικείμενο και της καθοδήγησης στην προσέγγιση της ύλης και στην εκπόνηση 
των γραπτών εργασιών είχε ως εξής: 
Ερώτηση 9: 31 αναφορές σε σύνολο 146 απαντήσεων 
Ερώτηση 31: 8  αναφορές σε σύνολο 71 απαντήσεων 
Ερώτηση 45: 8 αναφορές σε σύνολο 60 απαντήσεων
Ερώτηση 60: 3 αναφορές σε σύνολο 45 απαντήσεων 
Ερώτηση 61: δεν υπάρχουν αναφορές, όπως και γενικά δεν αναφέρονται τομείς. 
Υπάρχει γενική ικανοποίηση ή οι προτάσεις διατυπώθηκαν στις προηγούμενες 
ανοικτές ερωτήσεις ανά άξονα.
Ερώτηση 62: 6 αναφορές σε σύνολο 84 απαντήσεων
Συμπερασματικά, σε σύνολο 439 απαντήσεων στις 6 ανοικτές ερωτήσεις οι 
56 αναφέρονταν στο γνωστικό αντικείμενο και στο σχολιασμό των εργασιών, 
ποσοστό δηλαδή 13% στο σύνολο των απαντήσεων.
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της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Α.εξΑ.Ε.) και κατεπέκτα-
ση στην κατανόηση του ρόλου της/του Συμβούλου-Καθηγήτριας/-τή. Στο 
σημείο αυτό κρίνουμε αναγκαία, από μέρους του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου, την υλοποίηση εισαγωγικού σεμιναρίου για τις αρχές και τις 
μεθόδους της (Α.εξΑ.Ε.)  σε όλους τους μελλοντικούς εκπαιδευόμενους, 
οποιουδήποτε προγράμματος σπουδών, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού 
επιπέδου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και ολοκλή-
ρωση των σπουδών τους.
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