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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων συµβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που χρειάζονται οι 
ενήλικες καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. Διαδραµατίζει, επίσης, πολύ σηµαντικό 
ρόλο στην προσωπική ανάπτυξη των ενηλίκων και στη διαµόρφωση της ιδιότητας του 
πολίτη. Παράλληλα, συµβάλλει στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν 
ειδικές κατηγορίες πληθυσµού όπως ενήλικες µε χαµηλές δεξιότητες στην ανάγνωση, τα 
µαθηµατικά και τις ψηφιακές τεχνολογίες, άτοµα που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο, 
ηλικιωµένοι και άτοµα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό λόγω της µη 
συµµετοχής τους στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Σύµφωνα µε την έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων PIAAC (Programme for the 
International Assessment of Adult Competencies), υπολογίζεται ότι ένας στους πέντε 
ενήλικες δεν έχει επαρκές επίπεδο αλφαβητισµού για να αντιµετωπίσει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας (OECD, 2013). Η εκπαίδευση ενηλίκων, ως µια 
συστατική συνιστώσα της διά βίου µάθησης, καλείται να διαδραµατίσει ένα πολύ 
σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη των πιο πάνω.

Στο πλαίσιο των πιο πάνω, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας 
(ΥΠΠΑΝ), ξεκίνησε από το 2016 µια συστηµατική προσπάθεια, (µέσω Επιστηµονικής 
Επιτροπής και στη συνέχεια µε Οµάδα Έργου), µε στόχο την αναβάθµιση και βελτίωση 
του τρόπου λειτουργίας των Εσπερινών Σχολείων/Σχολών και την ενίσχυση της 
συµµετοχής των ενηλίκων σε αυτά. 

Οι εκπαιδευόµενοι των Εσπερινών Σχολείων/Σχολών κάνουν µια συνειδητή επιλογή να 
συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους ώστε να καλύψουν ανάγκες για µάθηση και γνώσεις, 
να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να θέσουν και να πετύχουν 
ψηλότερους στόχους, εκπαιδευτικούς και προσωπικούς. 

Παράλληλα, οι εκπαιδευτές ενηλίκων επιτελούν ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στην 
ενθάρρυνση των ενήλικων εκπαιδευοµένων να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να 
αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες ή να αναβαθµίσουν τις υφιστάµενες. Με τον 
τρόπο αυτό εξελίσσονται ως άτοµα και γίνονται ενεργότεροι πολίτες.  Στο πιο πάνω 
πλαίσιο, οι εκπαιδευτές ενηλίκων χρειάζεται να επιµορφώνονται συστηµατικά για να 
βοηθήσουν τους ενήλικες εκπαιδευόµενούς τους να πετύχουν τους στόχους τους, να 
ενισχύουν την αυτοεικόνα τους και να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Ο 
ρόλος τους είναι πολυσύνθετος και απαιτητικός και χρειάζονται ένα ευρύ φάσµα 
ευκαιριών επιµόρφωσης σε διάφορους τοµείς και θέµατα, έτσι ώστε να µπορούν να 
ανταποκριθούν στον πολυσύνθετο ρόλο τους και ταυτόχρονα να προωθήσουν περαιτέρω 
την επαγγελµατική τους ανάπτυξη. 
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Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής το Υπουργείο Παιδείας,  Πολιτισµού, Αθλητισµού και 
Νεολαίας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που παρέχει το Ευρωπαϊκό Θεµατολόγιο για την 
Εκπαίδευση Ενηλίκων για τα έτη 2017-2019 το οποίο υλοποιείται από το Γραφείο 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, αποφάσισε την εκπόνηση του υφιστάµενου Οδηγού 
για Εξ Αποστάσεως Μαθήµατα στα Εσπερινά Σχολεία/Σχολές, µε απώτερο στόχο την 
ενίσχυση των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων που 
διδάσκουν σε αυτά. Ο Οδηγός, σε συνδυασµό µε την επιµόρφωση που προσέφερε το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Φεβρουάριος-Μάιος 2019) µέσω του διαδικτυακού 
µαθήµατος «Επιµορφωτικό Πρόγραµµα για Καθηγητές Πληροφορικής 
Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση» αναµένεται να βοηθήσει τους εκπαιδευτές των Εσπερινών 
Σχολείων/Σχολών στο έργο τους και να προωθήσει περαιτέρω τις προσπάθειες του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού για τη λειτουργία των Εσπερινών Σχολείων/Σχολών, 
όπου η εξ αποστάσεως µάθηση αποτελεί µια καινοτόµο δράση.

Ευελπιστούµε ότι ο Οδηγός αυτός θα εµπλουτίσει και θα ενισχύσει τις γνώσεις των 
εκπαιδευτών ενηλίκων των Εσπερινών Σχολείων/Σχολών και θα αποτελέσει ένα χρήσιµο 
εργαλείο στην καθηµερινή διδακτική τους πρακτική.

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου
Αναπλ. Γενική Διευθύντρια
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρώντας την Εκπαίδευση Ενηλίκων ως αναπόσπαστο κοµµάτι 
της Διά Βίου Μάθησης και σε µια προσπάθεια να ενισχύσει περαιτέρω το πεδίο, έχει 
προωθήσει το Ψήφισµα το 2011 για το «Ευρωπαϊκό θεµατολόγιο για την εκπαίδευση των 
ενηλίκων» το οποίο συνεχίζει, συµπληρώνει και παγιώνει το συντελούµενο έργο στον 
τοµέα της εκπαίδευσης των ενηλίκων στη βάση των τεσσάρων στρατηγικών στόχων που 
ορίζει το Συµβούλιο στο Στρατηγικό Πλαίσιο «ΕΚ 2020» (Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 2011).

Η Κύπρος συµµετέχει στην προσπάθεια αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µέσω Έργου 
που υλοποιεί το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων (ΓΕΔΥ) του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισµού, Νεολαίας και Αθλητισµού, σε συνεργασία µε ειδικές επιτροπές, 
εκπροσώπους Διευθύνσεων, τµηµάτων και υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ και οργανισµούς 
άλλων Υπουργείων και Αρχών. 

Μια από τις δραστηριότητες του Σχεδίου είναι η εκπόνηση του παρόντος Οδηγού. Ο 
Οδηγός αρχικά κάνει µια σύντοµη αναφορά στο Ευρωπαϊκό Θεµατολόγιο για την 
Εκπαίδευση Ενηλίκων, στο πλαίσιο του οποίου παράγεται αυτός ο Οδηγός και στη 
συνέχεια παρέχει βασικές πληροφορίες για το Νέο Πλαίσιο Λειτουργίας των Εσπερινών 
Σχολείων/Σχολών. Ακολούθως, παρουσιάζεται το περιεχόµενο της επιµόρφωσης που 
υλοποιήθηκε µε αναφορές σε βασικές αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και θεωρίες 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

Αναπτύσσεται, επίσης, το θέµα των ψηφιακών δεξιοτήτων σε σχέση µε την εξ 
αποστάσεως µάθηση και συζητείται ο µαθησιακός σχεδιασµός στην εξ αποστάσεως 
µάθηση και συγκεκριµένα  το διαδικτυακό περιβάλλον µάθησης Moodle. Τέλος, 
παρουσιάζονται κάποια δείγµατα εργασίας που παράχθηκαν κατά τη διάρκεια της 
επιµόρφωσης.

1ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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1.1Ευρωπαϊκό Θεµατολόγιο για 
την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Το Ευρωπαϊκό Θεµατολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων περιγράφει τον τρόπο µε τον 
οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί η εκπαίδευση των ενηλίκων µέχρι το 2020 σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Λαµβάνοντας υπόψη τις συγκεκριµένες συνθήκες σε κάθε Κράτος Μέλος και 
σύµφωνα µε τις εθνικές προτεραιότητες, τα Κράτη Μέλη (ΚΜ) καλούνται να εστιάσουν τις 
δράσεις τους στους ακόλουθους τοµείς για την περίοδο 2015-20:

• Ενίσχυση της διακυβέρνησης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
• Αύξηση της προσφοράς και της συµµετοχής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
• Βελτίωση της ευελιξίας και της πρόσβασης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και 
• Προώθηση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης.

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας (Γραφείο Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Υποθέσεων) υλοποιεί Έργα για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου 
για την Εκπαίδευση Ενηλίκων από το 2012. Όσον αφορά στην περίοδο 2017-19, το Έργο 
που υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας δίνει έµφαση 
στην ενίσχυση των προσπαθειών για την εισαγωγή νέου πλαισίου λειτουργίας των 
Εσπερινών Γυµνασίων/Λυκείων και των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών (Νέοι Κανονισµοί 
Λειτουργίας, Αναλυτικά Προγράµµατα και Ωρολόγια Προγράµµατα) καθώς και στις 
ψηφιακές δεξιότητες ενήλικων εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων.

Όλοι οι ενήλικες σήµερα χρειάζονται ψηφιακές δεξιότητες, όχι απλώς καλύτερο 
γραµµατισµό αλλά και καλύτερες ψηφιακές γνώσεις. Στην Ευρώπη σήµερα υπάρχει ένα 
αυξανόµενο «ψηφιακό χάσµα» δεξιοτήτων και παρόλο που οι ψηφιακές δεξιότητες 
αποτελούν βασικά προσόντα, πολλοί ενήλικες δεν διαθέτουν τις δεξιότητες που 
χρειάζονται για να ζουν και να εργάζονται σε µια ολοένα και πιο ψηφιακή κοινωνία και 
αγορά εργασίας. Επίσης, δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες 
που παρέχουν τα ψηφιακά µέσα και διατρέχουν τον κίνδυνο να βρεθούν ακόµα 
περισσότερο αποκλεισµένοι, καθώς ολοένα και περισσότερες πληροφορίες και 
υπηρεσίες παρέχονται διαδικτυακά.

Οι ψηφιακοί πόροι πρέπει να χρησιµοποιούνται ευρύτερα στην εκπαίδευση των ενηλίκων. 
Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) µπορούν και πρέπει να 
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην απόκτηση γνώσεων. Οι κινητές συσκευές, οι 
Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν 
τεράστιες δυνατότητες για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εκπαίδευση 
ενηλίκων. Μπορούν, επίσης, να υποστηρίξουν την άτυπη µάθηση και να βελτιώσουν τις 
ευκαιρίες για τυπική και µη τυπική µάθηση. Ωστόσο, σήµερα, το δυναµικό των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση ενηλίκων δεν αξιοποιείται πλήρως. Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να έχουν το 
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δικαίωµα να αποκτήσουν δωρεάν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Παράλληλα, 
χρειάζονται δραστηριότητες ενηµέρωσης για τη συµµετοχή οµάδων που ανήκουν στις 
ευάλωτες (ή ευπαθείς) οµάδες πληθυσµού. Θα πρέπει, επίσης, να εκπονηθούν 
προγράµµατα για την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη του γραµµατισµού και του 
αριθµητισµού ενηλίκων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016).

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρώπης για το 2020 κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό οι 
ενήλικες, κυρίως οι οµάδες ενηλίκων που κρίνονται ευπαθείς, να βελτιώσουν τις 
δεξιότητές τους ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στις αλλαγές και τις απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας και της κοινωνίας. Παράλληλα, η περαιτέρω ανάπτυξη των οριζόντιων 
κοµβικών δεξιοτήτων των ενηλίκων (transversal key competences) και του 
πληροφοριακού γραµµατισµού µπορούν να ενισχύσουν τη δηµιουργικότητα και την 
καινοτοµία, καθώς και ένα δυναµικότερο, διαδραστικότερο και καινοτόµο µαθησιακό 
περιβάλλον και να µειώσουν τον κοινωνικό αποκλεισµό.
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Τα Εσπερινά Σχολεία/Σχολές είναι σχολεία δεύτερης ευκαιρίας µε µεγάλη σηµασία για 
την αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης 
του ατόµου, κοινωνικής συνοχής και διασφάλισης ποιότητας ζωής σε κάθε πολίτη. Η 
λειτουργία τους θεµελιώνεται στις αρχές και επιδιώξεις της Διά βίου Μάθησης και της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων και αποσκοπεί σε βασική και αντισταθµιστική εκπαίδευση, η 
οποία θα συµβάλει σε ένταξη και επανένταξη των φοιτούντων στην κοινωνική, 
πολιτιστική και οικονοµική ζωή του τόπου τους.

Το απολυτήριο που λαµβάνει ένας εκπαιδευόµενος από τα Εσπερινά Σχολεία/Σχολές 
είναι ισότιµο µε το απολυτήριο των ηµερήσιων δηµόσιων σχολείων και οι απόφοιτοί του 
µπορούν να φοιτήσουν σε Ανώτερες Σχολές ή Πανεπιστήµια.

2ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
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2. Νέο Πλαίσιο Λειτουργίας 
Εσπερινών Σχολείων/Σχολών

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας αποδίδει µεγάλη 
σπουδαιότητα στα σχολεία αυτά ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του ατόµου, της 
κοινωνικής συνοχής και της διασφάλισης της ποιότητας ζωής κάθε πολίτη. Παράλληλα, 
αντιλαµβανόµενο την αναγκαιότητα για εκσυγχρονισµό των Εσπερινών 
Γυµνασίων/Λυκείων και των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, ξεκίνησε από το 2016 µια 
συστηµατική προσπάθεια, µέσω Επιστηµονικής Επιτροπής, έτσι ώστε να ετοιµαστούν 
προτάσεις για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των πιο πάνω σχολείων. 

Η Έκθεση της πιο πάνω Επιτροπής κατατέθηκε στον τέως Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισµού, τον Ιανουάριο του 2017, από την Επικεφαλής Δρα Μαίρη Κουτσελίνη, µαζί 
µε µέλη της Επιτροπής, µεταξύ των οποίων ακαδηµαϊκοί, Διευθυντές Τµηµάτων, 
επιθεωρητές, µάχιµοι εκπαιδευτικοί και υπηρεσιακοί του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισµού. Οι βασικές εισηγήσεις της Επιτροπής αφορούσαν σε αλλαγές, οι οποίες θα 
βοηθούν τα Εσπερινά Σχολεία/Σχολές να επιτελούν στο µέγιστο τον ρόλο που καλούνται 
να διαδραµατίσουν σήµερα. 

Αµέσως µετά συστήθηκε άµεσα µια µικρή και ευέλικτη Οµάδα Έργου από υπηρεσιακούς 
λειτουργούς των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, 
για να καταρτίσουν ένα Σχέδιο Δράσης για την όσο το δυνατό συντοµότερη υλοποίηση 
των εισηγήσεων της Επιτροπής. 

2.2Φιλοσοφία 
Νέου Πλαισίου

Η Οµάδα Έργου Ανάπτυξης Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση των αποφάσεων της 
Επιτροπής των Εσπερινών Σχολείων και Σχολών επικεντρώθηκε στους ακόλουθους τοµείς:

1. Εκπόνηση των νέων κανονισµών λειτουργίας των Εσπερινών Σχολείων/Σχολών. 
2. Ανάλυση του νέου µοντέλου λειτουργίας των Εσπερινών Σχολείων/Σχολών (µε βάση 
     την εισήγηση της Επιστηµονικής Επιτροπής) και καθορισµός των νέων Ωρολογίων 
     Προγραµµάτων.
3. Ρυθµίσεις για τα νέα Αναλυτικά Προγράµµατα των Εσπερινών Σχολείων/Σχολών, 
     συµπεριλαµβανοµένης της εισαγωγής εξ αποστάσεως µάθησης.
4. Άλλες ρυθµίσεις, όπως για παράδειγµα η επικύρωση της µάθησης που αποκτάται 

1
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σε µη τυπικό πλαίσιο, µέσω του συγχρηµατοδοτούµενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο της ΕΕ και την Κυπριακή Δηµοκρατία µε τίτλο ‘Θέσπιση Μηχανισµών για την 
Επικύρωση της Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης, την επιµόρφωση προσωπικού, τη 
θεσµοθέτηση σταθερών διευκολύνσεων προς φοιτούντες.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας έχει λάβει 
χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τα έτη 2017-19, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, 
έτσι ώστε να υλοποιήσει δράσεις που στοχεύουν στην ενηµέρωση των εµπλεκόµενων 
φορέων για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Εσπερινών Σχολείων/Σχολών, καθώς και στην 
ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των ενήλικων εκπαιδευοµένων και των 
εκπαιδευτών των πιο πάνω Σχολείων/Σχολών. Σχετική πληροφόρηση αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Έργου, στον σύνδεσµο http://www.moec.gov.cy/aethee/.

Οι καινοτοµίες στα Νέα Ωρολόγια Προγραµµάτα (ΝΩΠ) των Εσπερινών 
Σχολείων/Σχολών
• Φοίτηση µόνο ενήλικων (18 χρονών και άνω).
• Ένταξη προγραµµάτων αλφαβητισµού στο Γυµνάσιο στα Ελληνικά, Μαθηµατικά, 
     Αγγλικά και στην Πληροφορική.
• Εξ αποστάσεως και µεικτής διδασκαλίας (blended teaching) προγράµµατα.
• Ευέλικτα προγράµµατα στη Β΄ και Γ΄  Λυκείου, τα οποία οδηγούν είτε σε Οµάδες 
Προσανατολισµού (ΟΜΠ) και Κατευθύνσεις, όπου θα έχουν την ευκαιρία, εάν το επιθυµούν, 
να διεκδικήσουν µία θέση σε Πανεπιστήµιο, είτε σε απολυτήριο Λυκείου.
• Μείωση των διδασκοµένων µαθηµάτων και των ωρών παραµονής στο σχολείο.
• Πιστοποίηση της άτυπης και µη τυπικής µάθησης.
• Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.
• Ενίσχυση της συµβουλευτικής και της ψυχολογικής υποστήριξης.
• Συνεργασία µε την κοινότητα και την αγορά εργασίας. 
• Υποστήριξη της φοίτησης µε κοινωνικά µέτρα: Απασχόληση των παιδιών των 
    φοιτούντων από νηπιαγωγό/δάσκαλο σε γειτονικό σχολείο κατά τις ώρες φοίτησης των 
    γονέων.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της λειτουργίας των Εσπερινών Σχολείων/Σχολών, καθώς και της 
φιλοσοφίας του νέου πλαισίου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σχεδίασε και πρόσφερε το 
«Επιµορφωτικό Πρόγραµµα για Καθηγητές Πληροφορικής Εσπερινών Σχολών Μέσης 
Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, για εξ αποστάσεως εκπαίδευση», το οποίο και αποτελεί µέρος των δράσεων 
και προσπάθειας για ενηµέρωση και επιµόρφωση.

  1. http://elearn.pi.ac.cy



11

Η επιµόρφωση των καθηγητών των εσπερινών σχολών για την εφαρµογή εξ αποστάσεως 
και µεικτής διδασκαλίας (blended teaching) προγραµµάτων, ως µιας από τις καινοτοµίες 
του Νέου Πλαισίου λειτουργίας των εσπερινών σχολών, ξεκίνησε µε οµάδα καθηγητών 
Πληροφορικής και Συµβούλων του µαθήµατος από τη Μέση Γενική Εκπαίδευση και Μέση 
Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.Η επιµόρφωση ανατέθηκε στο 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο σχεδίασε, ανέπτυξε και υλοποίησε Πρόγραµµα 
επιµόρφωσης αξιοποιώντας το διαδικτυακό περιβάλλον µάθησης moodle.

Για σκοπούς σχεδιασµού του Προγράµµατος Επιµόρφωσης πραγµατοποιήθηκε αρχική 
διερεύνηση για τη διάγνωση αναγκών των συµµετεχόντων, έτσι ώστε να καθοριστεί το 
αναλυτικό περιεχόµενο του Προγράµµατος.  Με βάση τη διερεύνηση αυτή, το 
περιεχόµενο της εκπαίδευσης περιέλαβε τους πιο κάτω άξονες:  
- εκπαίδευση ενηλίκων
- εξ αποστάσεως µάθηση
- µαθησιακός σχεδιασµός για εξ αποστάσεως µάθηση
- διαδικτυακό περιβάλλον µάθησης moodle.

Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε να γίνει τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά (όπως δηλαδή 
αναµένεται να εφαρµοστεί η διαδικασία µάθησης µε τους µαθητές των εσπερινών 
σχολών), αξιοποιώντας µεθοδολογία και εργαλεία που αναµένεται να χρησιµοποιηθούν 
στη διδασκαλία στις εσπερινές σχολές. Κατά τη διάρκεια των δια ζώσης συναντήσεων (10 
ώρες, 2 συναντήσεις των 5 ωρών), οι εκπαιδευόµενοι ενηµερώθηκαν γενικά για το 
περιεχόµενο και µεθοδολογία της εκπαίδευσής τους και εκπαιδεύτηκαν σε θέµατα που 
αφορούν στον µαθησιακό σχεδιασµό µε τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, στην εξ 
αποστάσεως µάθηση, στην εκπαίδευση ενηλίκων σε σχέση µε τις ψηφιακές τεχνολογίες 
και στο διαδικτυακό περιβάλλον µάθησης moodle. Το περιεχόµενο προσφέρθηκε σε 
διαδικτυακά µαθήµατα στο περιβάλλον moodle του Π.Ι. (elearn.pi.ac.cy), µέσα από το 
οποίο εκτός από την περαιτέρω µελέτη των θεµάτων µέσα από παρουσιάσεις και άλλο 
περιεχόµενο (π.χ. άρθρα, βίντεο), οι εκπαιδευόµενοι είχαν εµπλακεί σε διάφορες 
δραστηριότητες (π.χ. συζητήσεις, σχολιασµούς, µαθησιακό σχεδιασµό). Για τον σκοπό 
αυτό, οι εκπαιδευόµενοι αναµενόταν να αφιερώσουν γύρω στις 16 ώρες. Κατά τη 
διάρκεια της εκπαίδευσής τους, οι εκπαιδευόµενοι είχαν ανατροφοδότηση διαδικτυακά, 
καθώς επίσης και σε δύο διαδικτυακές συναντήσεις (4 ώρες, 2 συναντήσεις των 2 
ωρών). Για την εφαρµογή των εξ αποστάσεως µαθηµάτων που σχεδίασαν οι 
εκπαιδευόµενοι, τους παραχωρήθηκε χώρος στο διαδικτυακό περιβάλλον moodle του 
Π.Ι., µε στόχο να µπορούν να το αξιοποιήσουν µε τους µαθητές τους. Κατά τη διάρκεια 
της υλοποίησης των µαθηµάτων του είχαν τη στήριξη λειτουργών του Π.Ι.

Το Επιµορφωτικό Πρόγραµµα είχε συνολική διάρκεια 30 ωρών και πραγµατοποιήθηκε σε 

2.3 Επιµόρφωση Καθηγητών 
Εσπερινών Σχολών
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περίοδο δεκαέξι εβδοµάδων (Φεβρουάριος – Μάιος 2019).    

Το περιεχόµενο και οι δραστηριότητες του Προγράµµατος φιλοξενούνται στη σελίδα του 
Π.Ι. http://elearn.pi.ac.cy όπου και υπάρχουν σύνδεσµοι στα διαδικτυακά µαθήµατα που 
έχουν αναπτύξει οι συµµετέχοντες. 

Ο όρος «Εκπαίδευση Ενηλίκων» δεν περιορίζεται στην τυπική εκπαίδευση αλλά καλύπτει 
και την άτυπη εκπαίδευση, τόσο σε θέµατα γενικής αλλά και τεχνικής εκπαίδευσης. 
Αφορά, επίσης, σε άτοµα που έχουν εγκαταλείψει την αρχική τους εκπαίδευση ως 
ανήλικοι και έχοντας ξεπεράσει το όριο ηλικίας επιστρέφουν αργότερα ως ενήλικες για να 
συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης πέρα από γνώσεις 
αναµένεται να βελτιωθούν οι δεξιότητές τους, να αποκτήσουν νέα προσόντα και να 
κατακτήσουν καινούριες δεξιότητες για να πετύχουν τους προσωπικούς και 
επαγγελµατικούς τους στόχους και φιλοδοξίες. Συνεπώς δεν υπάρχει µόνο ένας ορισµός 
για το τι ορίζεται ως «Εκπαίδευση Ενηλίκων». 

Σύµφωνα µε την Unesco: 

«Εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάθε εκπαιδευτική διεργασία, κάθε περιεχοµένου, επιπέδου 
ή µεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι, είτε για διεργασία που επεκτείνει 
χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια και πανεπιστήµια, 
καθώς και για µαθητεία, µέσω των οποίων άτοµα που θεωρούνται ενήλικα από την 
κοινωνία στην οποία ανήκουν αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, εµπλουτίζουν τις γνώσεις 
τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και επαγγελµατικά τους προσόντα ή τα προσανατολίζουν 
προς άλλη κατεύθυνση και επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη συµπεριφορά τους µε τη 
διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της συµµετοχής σε µια 
εναρµονισµένη και αυτοδύναµη κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη» 
(Unesco, 1975).

Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ,

«Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε µαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραµµα 
σκόπιµα σχεδιασµένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για 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 «σφαίρα» 
της, εποµένως, καλύπτει µη επαγγελµατικές, επαγγελµατικές, γενικές, τυπικές και µη 

2.4 Εκπαίδευση 
Ενηλίκων
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τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό κοινωνικό σκοπό» 
(ΟΟΣΑ, 1977 στο Rogers, 1999, 55). 

• Γιατί χρειάζεται; 
Σήµερα τα άτοµα δεν µπορούν πλέον να βασίζονται, µέχρι το τέλος της ζωής τους, µόνο 
στις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στη βασική τους εκπαίδευση. Η συµµετοχή 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση καθόλη τη διάρκεια της ζωής του ατόµου συµβάλλει 
στην αντιµετώπιση των προκλήσεων που  έχουν δηµιουργηθεί από τις ταχύτατες αλλαγές 
στον οικονοµικό/τεχνολογικό καθώς και στον κοινωνικό/πολιτισµικό τοµέα. Παράλληλα, η 
Εκπαίδευση Ενηλίκων µπορεί να βοηθήσει ώστε η Ευρώπη να αντεπεξέλθει στην 
οικονοµική κρίση, να καλύψει τις ανάγκες για νέες δεξιότητες και να ενισχύσει την ένταξη 
ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων έχει, επίσης, καθοριστική 
σηµασία για την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συµµετοχή των πολιτών στην κοινωνία.

Η ζήτηση για Εκπαίδευση Ενηλίκων αυξάνεται συνεχώς. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει δεσµευτεί να βοηθήσει όλες τις χώρες της ΕΕ να αναπτύξουν συστήµατα 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα χαρακτηρίζονται από ευελιξία, υψηλή ποιότητα, άριστη 
διδασκαλία, και στα οποία θα συµµετέχουν ενεργά δηµόσιοι φορείς, τοπικές αρχές, 
εργοδότες, κοινωνικοί εταίροι και πολιτιστικές οργανώσεις. Στο πλαίσιο αυτής της 
δέσµευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί το Ευρωπαϊκό Θεµατολόγιο για την 
Εκπαίδευση Ενηλίκων σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ.

• Συµµετοχή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
Οι χώρες της ΕΕ έθεσαν ως στόχο για το 2020 τη συµµετοχή του 15% των ενηλίκων 
ηλικίας 25-64 ετών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το 2017, η µέση συµµετοχή των 
ΚΜ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ήταν 10.9% (European Commission, Education and 
Training Monitor 2019) καθιστώντας αυτή τη συµµετοχή σοβαρή πρόκληση για όλα τα ΚΜ.

Κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιµο ο εκπαιδευτής ενηλίκων να έχει υπόψη του τα χαρακτηριστικά 
των ενήλικων εκπαιδευοµένων ώστε να µπορέσει να προσφέρει όσο το δυνατό πιο 
κατάλληλη και αποτελεσµατική διδασκαλία. Τα χαρακτηριστικά αυτά τους διαφοροποιούν 
από τον τυπικό ανήλικο µαθητή και κάποια από αυτά περιγράφονται πιο κάτω. 

Ο Malcolm Knowles, ο οποίος ανέπτυξε και µια από τις πιο βασικές και σηµαντικές 
θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων (την Θεωρία της Ανδραγωγικής που παρουσιάζεται 
αργότερα) ανέφερε και κάποια από τα χαρακτηριστικά Εκπαίδευσης Ενηλίκων όπως 
παρουσιάζονται. Οι ενήλικες εκπαιδευόµενοι έρχονται στην εκπαίδευση 
συνειδητοποιηµένοι και αποφασισµένοι µε συγκεκριµένους στόχους. Έχουν ένα ευρύ 

2.4.1 Χαρακτηριστικά Ενήλικων Εκπαιδευοµένων
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φάσµα εµπειριών, τις οποίες φέρνουν µαζί τους και έχουν αντίληψη για το ποιοι είναι οι 
αποδοτικότεροι για αυτούς τρόποι µάθησης. Συνεπώς, δεν είναι πάντα εφικτό για τον 
εκπαιδευτή να εφαρµόσει τον δικό του τρόπο µάθησης για όλους τους εκπαιδευόµενους. 
Οι εµπειρίες τους συνήθως µπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διεργασία, αλλά 
υπάρχουν και οι περιστάσεις όπου λόγω των εµπειριών τους έχουν διαµορφώσει στάσεις 
και αξίες, οι οποίες δύσκολα µπορούν να αλλάξουν για να γίνουν αποδεκτές νέες γνώσεις 
και εµπειρίες που προσφέρονται µέσα από την εκπαίδευση. Συνήθως έχουν τάση για 
ενεργή συµµετοχή στη µαθησιακή διαδικασία, αποζητώντας άλλου είδους σχέση µε τον 
εκπαιδευτή τους από τον οποίο αναµένουν να αντιµετωπίζονται ως άτοµα ώριµα και 
υπεύθυνα. 

Πρόκληση αποτελεί η ανοµοιογένεια των ενήλικων εκπαιδευοµένων σε σύγκριση µε 
οµάδες ανήλικων µαθητών, τόσο σε ηλικιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο γνώσεων και 
εµπειριών. Στη δεδοµένη χρονική στιγµή της συµµετοχής τους στην εκπαίδευση/κατάρτιση, 
καλούνται να διαδραµατίσουν αρκετούς ρόλους (όπως για παράδειγµα εργαζόµενος, 
οικογενειάρχης, γονιός) τα οποία αναπόφευκτα επηρεάζουν τον χρόνο και ενέργεια που 
µπορούν να διαθέσουν για την εκπαίδευσή τους. Συνεπώς, αντιµετωπίζουν εµπόδια στη 
µάθηση όπως είναι για παράδειγµα οι κοινωνικές τους υποχρεώσεις, τυχόν κακή 
οργάνωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας αλλά και εσωτερικά εµπόδια που συνδέονται 
µε ψυχολογικούς παράγοντες. Τα εσωτερικά αυτά εµπόδια δύναται να οδηγήσουν τους 
ενήλικες εκπαιδευόµενους να αναπτύξουν µηχανισµούς άµυνας και παραίτησης 
(Αθανασίου, Μπαλντούκα και Παναούρα, 2014).    

Τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευοµένων και τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν στη 
συµµετοχή τους στη µάθηση, αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκαν Θεωρίες 
και Μοντέλα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και συγκεκριµένα η Θεωρία της Ανδραγωγικής η 
οποία θα αναπτυχθεί στην επόµενη ενότητα. Είναι σηµαντικό, λοιπόν, ο εκπαιδευτής να 
λαµβάνει υπόψη αυτά τα χαρακτηριστικά τόσο κατά την προετοιµασία της διδασκαλίας όσο 
και κατά την ώρα του µαθήµατος.

Σηµαντικές θεωρίες της εκπαίδευση ενηλίκων υποστηρίζουν ότι η διεργασία της µάθησης 
ενισχύεται µέσω της αξιοποίησης της εµπειρίας των εκπαιδευοµένων, της ενεργού 
εµπλοκής τους στη διαδικασία της µάθησης και της ενδυνάµωσης των ενήλικων 
εκπαιδευοµένων. Κάποιες από τις θεωρίες και τα µοντέλα αναφέρονται πιο κάτω:

1. Η θεωρία της «Ανδραγωγικής» (Andragogy) - M. Knowles (1984)
2. Τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων µαθητών»
     (The characteristics of adults as learners - P. Cross (1981)
3. Το µοντέλο της «αυτοκαθοδηγούµενης µάθησης» 
     (self-directed learning) - Tough (1971)

2.4.2 Θεωρίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων
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4. Η Θεωρία της «µετασχηµατιστικής µάθησης» 
    (transformational learning) - Mezirow (1991)
5. Η θεωρία της εκπαίδευσης για την κοινωνική αλλαγή - Freire (1970)
6. Το µοντέλο της «µαθησιακής διαδικασίας» - Jarvis (1987)
7. Το µοντέλο της «επάρκειας» (Proficiency Theory) - Knox (1986)

Στο σηµείο αυτό θα δοθούν περισσότερες λεπτοµέρειες για τρεις από τις πιο πάνω 
θεωρίες, οι οποίες είναι και πιο ευρέως γνωστές. 

«Ανδραγωγική» (Andragogy) M. Knowles (1984)
Η Ανδραγωγική θεωρία αναπτύχθηκε, κυρίως, στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και 
επικράτησε ως τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Θεµελιωτής της θεωρείται ο Lindeman, 
αλλά ο Malcolm Knowles (1913-1997) είναι εκείνος που την επεξεργάστηκε και την 
ανέπτυξε περισσότερο. Το όνοµα της θεωρίας αυτής υποδηλώνει τη βούληση των 
εµπνευστών της να υπογραµµίσουν τη διαφοροποίηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων έναντι 
της εκπαίδευσης των ανηλίκων (Κόκκος, 2005). Η θεωρία της Ανδραγωγικής υποστηρίζει 
ότι η µάθηση είναι µία διαδραστική διεργασία ερµηνείας, η οποία οδηγεί στον συνεχή 
µετασχηµατισµό των βιωµάτων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων. Το άτοµο, στην πορεία 
προς την ωρίµανσή του, συσσωρεύει έναν σηµαντικό αριθµό εµπειριών, οι οποίες 
αποκτούν νόηµα διά µέσου της διεργασίας της µάθησης. Η θεωρία της Ανδραγωγικής 
αναφέρεται στην ανάγκη των ενηλίκων εκπαιδευοµένων για αυτοπραγµάτωση, δηλαδή για 
αναγνώριση και ανάπτυξη όλου του δυναµικού τους. Δίνει ιδιαίτερη έµφαση στον τρόπο µε 
τον οποίο οι εκπαιδευτές µπορούν να διευκολύνουν τους εκπαιδευοµένους, ώστε να 
επιτύχουν αυτόν τον στόχο (Kolb, 1984). Το µοντέλο περιλαµβάνει έξι βασικά σηµεία ως 
προς τα οποία η Ανδραγωγική διαφοροποιείται από την παιδαγωγική επιστήµη µε 
υποκείµενα µάθησης µικρότερων ηλικιών. Συγκεκριµένα, οι ενήλικες διαφέρουν ως προς 
τα ακόλουθα:
• Έχουν την ανάγκη να γνωρίζουν για ποιο λόγο χρειάζεται να µάθουν κάτι, πριν 
     εµπλακούν στη διεργασία εκµάθησής του.
• Έχουν την ανάγκη και την ικανότητα να αυτοκαθορίζονται.
• Εισέρχονται στην εκπαιδευτική διεργασία φέρνοντας µαζί τους ένα απόθεµα εµπειριών 
     πολύ µεγαλύτερο από εκείνο των παιδιών.
• Θέλουν να αποκτούν γνώσεις σχετικές µε τις συνθήκες τις οποίες αντιµετωπίζουν, έτσι 
    ώστε να µπορούν να δρουν αποτελεσµατικά.
• Οι µαθησιακοί τους προσανατολισµοί έχουν ως επίκεντρο το πρόβληµα και όχι την 
    απόκτηση αφηρηµένων, ακαδηµαϊκών γνώσεων.
• Τα πιο σηµαντικά κίνητρα µάθησης είναι τα εσωτερικά (ανάγκη για ικανοποίηση από 
    την εργασία, αυτοεκτίµηση κ.λπ.).

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές της Ανδραγωγικής Θεωρίας, οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων 
χρειάζεται να διευκολύνουν τη διαδικασία της µάθησης δοµώντας και οργανώνοντας τις 
κατάλληλες εµπειρίες για τους ενήλικες εκπαιδευόµενους. 
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Το µοντέλο της «Μετασχηµατιστικής Μάθησης» (Transformational Learning) - Mezirow 
(1991)
Η θεωρία παρουσιάστηκε το 1977 από τον Jack Mezirow. Στη δόµηση του µοντέλου ο 
Mezirow έθεσε ως βασική παράµετρο τις διαφορετικές διαστάσεις της πραγµατικότητας, 
οι οποίες εξαρτώνται και ενισχύονται από το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισµικό 
περιβάλλον. Θεωρεί ότι σε καταστάσεις δυσαρµονίας το άτοµο αναστοχάζεται την 
εµπειρία του και αξιολογεί την όλη κατάσταση και, ως εκ τούτου, µετασχηµατίζονται οι 
ατοµικές οπτικές του. Αναγνωρίζει τις δυνατότητες του ατόµου για θετική προσωπική 
αλλαγή και δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην αξιοποίηση των εµπειριών των εκπαιδευοµένων 
για κριτικό στοχασµό. Υποστηρίζει ότι η µάθηση δεν αποτελεί απλή συσσώρευση νέων 
γνώσεων, οι οποίες προστίθενται σε παλαιότερες, αλλά ότι είναι µια διεργασία κατά την 
οποία αρκετές βασικές αξίες και παραδοχές, µε βάση τις οποίες λειτουργούµε, αλλάζουν. 
Οι παραδοχές δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι αντιλήψεις των ενήλικων εκπαιδευοµένων για 
τον κόσµο (Τσιµπουκλή – Φίλλιπς, 2008). 

Η Μετασχηµατίζουσα Μάθηση είναι η µάθηση που µετασχηµατίζει πλαίσια αναφοράς, 
έτσι ώστε αυτά να γίνουν περισσότερο περιεκτικά, ανοικτά, στοχαστικά και 
συναισθηµατικά έτοιµα για αλλαγή (Mezirow, 1991). Συνήθως, ο µετασχηµατισµός 
ξεκινάει από τη διαπίστωση ενός ατόµου ότι µια πεποίθηση που µέχρι πρότινος πιθανόν 
τον βοηθούσε να αντιµετωπίζει τα προβλήµατά του, σήµερα δεν µπορεί να του δώσει 
λύσεις ή πάλι ένα νέο ξαφνικό βίωµα πρέπει να γίνει κατανοητό και να αντιµετωπιστεί. 
Σκοπός, δηλαδή, της µετασχηµατίζουσας µάθησης είναι η καλλιέργεια αυτόνοµης 
σκέψης των ενήλικων εκπαιδευοµένων. Η αυτόνοµη αυτή σκέψη προϋποθέτει την 
αλληλεπίδραση προσωπικών και κοινωνικών δεδοµένων και έχει ως αποτέλεσµα την 
απόκτηση ικανοτήτων ερµηνείας και εµπειριών. Ο Mezirow (1991) προτείνει τρόπους για 
την ενεργοποίηση της µετασχηµατίζουσας µάθησης, µεταξύ των οποίων οι ιστορίες ζωής, 
η ανάλυση των κρίσιµων συµβάντων, η τήρηση ηµερολογίου, η αξιοποίηση 
βιβλιογραφικών πηγών, ο διάλογος που ανιχνεύει τις πεποιθήσεις των ατόµων, και η 
υπόδυση ρόλων. 

Η θεωρία της εκπαίδευσης για την κοινωνική αλλαγή - Freire (1970)
Η εκπαίδευση για την κοινωνική αλλαγή του P. Freire εφαρµόστηκε αρχικά στη Βραζιλία. 
Ο Freire ασχολήθηκε µε την καταπολέµηση του αναλφαβητισµού στη χώρα του. 
Επρόκειτο για µια εντατική προσπάθεια που επιδιώχθηκε µεταξύ 1960-1980 (Κόκκος, 
2005). Ο Freire πιστεύει ότι οι κοινωνικά αποκλεισµένοι και καταπιεσµένοι 
διαµορφώνουν αλλοτριωµένες συνειδήσεις και υιοθετούν αξίες και πρότυπα,  που δεν 
ανήκουν στην πραγµατικότητα την οποία οι ίδιοι βιώνουν, για αυτό και ο ρόλος της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι να απελευθερώνει τους εκπαιδευοµένους. Έτσι, τα άτοµα 
θα καταφέρουν να αµφισβητήσουν τις παραδοχές τους µέσω του κριτικού στοχασµού, θα 
εξεγερθούν και θα συµβάλουν στην κοινωνική αλλαγή (Κόκκος, 2005). Στη µέθοδο του 
Freire εντοπίζονται τρία κύρια στάδια:
 α) Το διερευνητικό (investigative)
 β) Το θεµατικό (thematization)
 γ) Το στάδιο του προβληµατισµού (problematization)
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχουν εµπόδια στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, τα οποία 
µπορεί να είναι εξωτερικά ή εσωτερικά. Η Cross (1981) κατατάσσει τα εµπόδια που 
αντιµετωπίζουν οι ενήλικες σε αυτά που αφορούν τις καταστάσεις της ζωής τους (π.χ. 
φροντίδα παιδιών, ανεπαρκές εισόδηµα), την εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ.  κακή 
οργάνωση εκπαιδευτικού προγράµµατος, εγκαταστάσεις, ώρες λειτουργίας) και σε 
εµπόδια προδιάθεσης που σχετίζονται µε τις στάσεις, εµπειρίες και αντιλήψεις που έχει 
ήδη ο εκπαιδευόµενος. Τα εµπόδια αυτά, κυρίως τα εσωτερικά, διαδραµατίζουν 
ιδιαίτερο ρόλο στην απόφαση του κάθε εκπαιδευόµενου να συνεχίσει ή όχι την 
εκπαίδευσή του και την προσπάθεια για µάθηση. 

Σύµφωνα µε τον Rogers (1999) τα εσωτερικά εµπόδια – φραγµοί µπορεί να 
προέρχονται από προϋπάρχουσες γνώσεις ή από συναισθηµατικούς παράγοντες. Οι 
προϋπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες του εκπαιδευόµενου δυσκολεύουν την υιοθέτηση 
και αποδοχή νέας γνώσης. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευόµενοι µπορεί να νιώθουν άγχος, 
ένταση µε την επιστροφή τους στην εκπαίδευση, να φοβούνται την αποτυχία, την κριτική, 
την απογοήτευση του εαυτού τους ή των γύρω τους καθώς και φόβο για αυτή την 
άγνωστη καινούρια εµπειρία.

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων είναι σηµαντικό να επικεντρωθεί στα εσωτερικά κίνητρα του 
ενήλικα εκπαιδευόµενου και να ενεργοποιήσει τους γνωστικούς του µηχανισµούς, οι 
οποίοι µπορεί και να διαφέρουν σε κάθε εκπαιδευόµενο. Επίσης, ο ενήλικας 
εκπαιδευόµενος χρειάζεται να νιώσει άνετα στον χώρο και στο σύνολο της οµάδας, ότι 
µπορεί να εκφράσει την άποψή του, η οποία θα γίνει σεβαστή και ότι η οµάδα χρειάζεται 
τη συµβολή και την ενεργητική του συµµετοχή. Θα µπορούσε ακόµη στην πρώτη 
συνάντηση να συµφωνηθεί µεταξύ των εκπαιδευτών ενηλίκων και των ενήλικων 
εκπαιδευοµένων  ένα «συµβόλαιο» συνεργασίας µε τους κανόνες, τα όρια και τις 
υποχρεώσεις των µελών της οµάδας. Επίσης, είναι χρήσιµο ο εκπαιδευτής ενηλίκων να 
εντοπίζει νωρίς τυχόν εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι ενήλικες εκπαιδευόµενοι, ώστε µε 
τη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών να αντιµετωπιστούν. 

2.4.3 Εµπόδια στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

2.4.4 Τεχνικές κατάλληλες για την 
Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Ο Freire θεωρεί ότι το στάδιο του προβληµατισµού, δηλαδή η στιγµή κατά την οποία το 
άτοµο αποκτά την ικανότητα της γραφής και της ανάγνωσης, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. 
Μέσα από την ολοκλήρωση των τριών σταδίων, οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να επιτύχουν 
τη συνειδητοποίηση, δηλαδή µπορούν πλέον να κατανοήσουν την άποψή τους για τον 
κόσµο και τη θέση τους σε αυτόν (Τσιµπουκλή – Φίλλιπς, 2008).
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Σύµφωνα µε έρευνα που έχει γίνει στο πλαίσιο του Έργου ‘Ευρωπαϊκό Θεµατολόγιο για 
την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2017-2019’  για τις ψηφιακές δεξιότητες ενηλίκων 
(Νεοκλέους, Δηµοσθένους και Παναούρα, 2018), οι εκπαιδευτές Πληροφορικής 
Εσπερινών Σχολείων/Σχολών χρειάζονται επιµόρφωση σε θέµατα που σχετίζονται µε 
ηλεκτρονικές πλατφόρµες (π.χ. διδασκαλία και παράδοση υλικού), εκπαίδευσης ενηλίκων 
και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τονίζεται λοιπόν ότι η σηµαντικότητα της ανάπτυξης των ψηφιακών 
δεξιοτήτων είναι πλέον αδιαµφισβήτητη, έχει αναγνωριστεί από πολλούς 
φορείς και στοχεύουν:  
•Στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των ενηλίκων για χρήση της τεχνολογίας για 
    την επίτευξη διάφορων σκοπών
•Στη διευκόλυνση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ενηλίκων
•Στο να δοθούν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να συµµετέχουν ενεργά και αποτελεσµατικά 
   στην κοινωνία.

• Τι είναι οι ψηφιακές δεξιότητες;
Ψηφιακές δεξιότητες είναι οι δεξιότητες που αποκτά κάποιος ώστε να µπορεί να 
χειρίζεται αποτελεσµατικά τεχνολογικά εργαλεία. Αυτές περιλαµβάνουν την επεξεργασία 
κειµένου, παρουσιάσεων, λογιστικών φύλλων, βάσεων δεδοµένων καθώς και την 
αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και αξιολόγηση της ασφάλειας και 
καταλληλότητάς τους και τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Πέρα από τα πιο πάνω 

Η πρώτη συνάντηση κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική αφού οι εκπαιδευόµενοι πιθανόν να 
έρχονται µε ένταση, άγχος και ερωτήσεις που ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει να 
διαχειριστεί και να απαντήσει, ώστε να τους καθησυχάσει. Είναι, επίσης, σηµαντικό να 
νιώσουν οι εκπαιδευόµενοι ότι το µάθηµα είναι οργανωµένο, µε ξεκάθαρους στόχους και 
ότι λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες, οι ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα της οµάδας. 
Υπάρχουν, επίσης, διάφορες δραστηριότητες και τεχνικές γνωριµίας και διευκόλυνσης 
της επικοινωνίας που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν στις πρώτες συναντήσεις.
Κατά τη µαθησιακή διαδικασία είναι πιθανό ο ενήλικας εκπαιδευόµενος να αναζητήσει 
άλλου είδους σχέση µε τον εκπαιδευτή του και αυτό καταδεικνύει την πολυµορφία του 
ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων, ο οποίος µεταξύ άλλων είναι εκπαιδευτικός, σύµβουλος, 
εµψυχωτής, υποστηρικτής και διευκολυντής της µαθησιακής διαδικασίας. Ένας 
υποστηρικτικός εκπαιδευτής ενηλίκων µπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευόµενο να 
ξεπεράσει τις δυσκολίες και τα εµπόδια, να  αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του και 
να ενισχύσει την αυτοεκτίµησή του. 

2.5 Ψηφιακές δεξιότητες και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση
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που κρίνονται πλέον ως οι βασικές, «παραδοσιακές» ψηφιακές δεξιότητες υπάρχουν και 
οι πιο σύγχρονες. Αυτές περιλαµβάνουν την επικοινωνία και συνεργασία µέσω 
τεχνολογίας, την αξιοποίηση µέσων κοινωνικής και επαγγελµατικής δικτύωσης και του 
διαδικτύου στην καθηµερινότητα, δεξιότητες προγραµµατισµού και την ανάπτυξη, 
επεξεργασία και αξιοποίηση φωτογραφιών και βίντεο. Σε αυτές συγκαταλέγονται επίσης 
η κατασκευή ιστοσελίδας, η αξιοποίηση ηλεκτρονικών πλατφορµών εκπαίδευσης, 
διαδικτυακών υπηρεσιών, η εκµάθηση και χρήση λογισµικών καθώς και η χρήση, ο 
σχεδιασµός και η ανάπτυξη εφαρµογών. 

Η έρευνα έχει δείξει ότι αναπτύσσονται περισσότερο οι απλές δεξιότητες τεχνολογίας (µε 
εξαίρεση την εκµάθηση επεξεργασίας βάσεων δεδοµένων) και όχι οι σύγχρονες, ενώ οι 
εκπαιδευτές θεωρούν ότι οι ψηφιακές δεξιότητες που προσφέρει το σχολείο δεν είναι 
ικανοποιητικές για τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόµενων. Την άποψη 
αυτή φαίνεται να συµµερίζονται και οι εργοδότες αφού φαίνεται να θεωρούν ότι 
υπάρχουν κενά ανάµεσα στις δεξιότητες που οι εργοδότες θεωρούν ότι χρειάζεται να 
αναπτυχθούν και αυτές που αναπτύσσονται τελικά στα σχολεία. Όλες οι σύγχρονες 
δεξιότητες και η επεξεργασία βάσεων δεδοµένων µε τη χρήση σχετικών προγραµµάτων 
από τις απλές είναι οι δεξιότητες που κρίνονται σηµαντικές από τους εργοδότες αλλά 
φαίνεται να µην αναπτύσσονται αρκετά από το σχολείο. Υπάρχουν βέβαια και δεξιότητες 
που θεωρούνται σηµαντικές από τους εργοδότες και αναπτύσσονται από το σχολείο, οι 
οποίες περιλαµβάνουν σε γενικές γραµµές τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Τέλος, τόσο 
οι εργοδότες όσο και οι εκπαιδευτές αναγνωρίζουν δεξιότητες, οι οποίες είναι σηµαντικές 
για τους εκπαιδευόµενους και στις οποίες θα πρέπει να δοθεί έµφαση, όπως η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων προγραµµατισµού και σχεδιασµού και ανάπτυξης εφαρµογών.

Όσον αφορά στις απόψεις που εκφράστηκαν από τους εκπαιδευόµενους στην ίδια 
έρευνα, διαφαίνεται ότι υπάρχουν σηµεία που συγκλίνουν και σηµεία που διαφωνούν από 
τις απόψεις που εξέφρασαν οι εκπαιδευτές και οι εργοδότες. Οι εκπαιδευόµενοι φαίνεται 
να θεωρούν ότι υπάρχουν δεξιότητες που συγκαταλέγονται στις βασικές που δεν 
αναπτύσσονται από το σχολείο. Η σηµαντικότητα κάποιων από αυτών αναγνωρίστηκε και 
από τους εργοδότες: αξιοποίηση µέσων κοινωνικής δικτύωσης για επαγγελµατική χρήση, 
αξιολόγηση ασφάλειας ή καταλληλότητας πληροφοριών, αξιοποίηση ιστοσελίδων για 
πληρωµή διαφόρων λογαριασµών ηλεκτρονικά, αξιοποίηση έξυπνων εφαρµογών σε 
κινητό και ταµπλέτα και άλλες σύγχρονες δεξιότητες. Οι εκπαιδευόµενοι έκαναν, επίσης, 
διάφορες εισηγήσεις για εµπλουτισµό του Αναλυτικού Προγράµµατος τόσο του 
µαθήµατος της Πληροφορικής αλλά και γενικότερα. Εισηγήθηκαν να συµπεριληφθούν 
απλές χρήσεις τεχνολογίας αλλά και να τεθεί η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων – ακόµα 
και βασικών – σε έµφαση.

Τέλος, τόσο οι εκπαιδευόµενοι όσο και οι εκπαιδευτές θεωρούν ότι αυτά που διδάσκονται 
στο σχολείο σχετίζονται µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης, οι 
εκπαιδευόµενοι αντιλαµβάνονται ότι οι ψηφιακές δεξιότητες που προσφέρει το σχολείο 

  2. Περισσότερα αποτελέσµατα και πληροφορίες που απορρέουν από την έρευνα αυτή υπάρχουν στα 
     διαθέσιµα αρχεία στον σύνδεσµο www.moec.gov.cy/aethee/psifiakes_dexiotites_enilikon.html
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είναι/θα είναι χρήσιµες στο επάγγελµά τους. Τονίζεται, επίσης, η ανάγκη για αξιοποίηση 
ηλεκτρονικών πλατφόρµων εκπαίδευσης και κατάρτισης (webinars, MOOCS) παρά τις 
διάφορες παραµέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη (π.χ. οι εκπαιδευόµενοι να 
έχουν στη διάθεσή τους υπολογιστή, σύνδεση στο διαδίκτυο). Επιπρόσθετα και οι τρεις 
οµάδες που συµµετείχαν στην έρευνα αναγνωρίζουν τις δυνατότητες που προσφέρει η 
τεχνολογία και την ανάγκη για ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο της έρευνας οι εκπαιδευτές δήλωσαν ότι χρειάζονται κατάρτιση, επιµόρφωση 
και στήριξη σε θέµατα που σχετίζονται µε την τεχνολογία, την εκπαίδευση ενηλίκων και τη 
χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρµας για διδασκαλία και παράδοση εκπαιδευτικού υλικού. 
Επίσης, δήλωσαν ανοικτοί στην απόκτηση νέων γνώσεων και πρακτικών για να πετύχουν 
τους στόχους τους και να προσφέρουν στους εκπαιδευόµενους πιο αποτελεσµατική 
διδασκαλία που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και τις ανάγκες της κοινωνίας µας. 
Τα πιο πάνω συνάδουν µε την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού για 
εκπόνηση του Έργου αυτού µέσα από δράσεις όπως είναι η δηµιουργία του Οδηγού 
καθώς και µέσω άλλων δράσεων όπως τη σχετική επιµόρφωση που προσφέρθηκε από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. 

• Εξ  αποστάσεως εκπαίδευση
Αξίζει στο σηµείο αυτό να αναφερθεί ότι υπάρχουν διάφοροι όροι και προσεγγίσεις οι 
οποίοι χρησιµοποιούνται και σχετίζονται µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπως είναι η 
Ηλεκτρονική µάθηση, η Διαδικτυακή µάθηση, η Ψηφιακή Μάθηση, η Μεικτή Μάθηση 
(συνδυασµός εξ αποστάσεως και διά ζώσης/συµβατικής εκπαίδευσης) και άλλοι. 

Ανάµεσα στα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι το ότι 
µέσω της τεχνολογίας ο εκπαιδευόµενος µπορεί να ρυθµίσει και να καθορίσει τον χρόνο, 
χώρο, τρόπο αλλά και ρυθµό της µάθησής του στις προτιµήσεις και τις ανάγκες του. Η εξ 
αποστάσεως διδασκαλία µπορεί να προσαρµοστεί στις ανάγκες µάθησης και να 
διαφοροποιηθεί, εξαλείφοντας ταυτόχρονα κάποιους από τους περιορισµούς του χώρου 
και του χρόνου.

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρατηρείται αλληλεπίδραση ανάµεσα στο σύστηµα και 
τον εκπαιδευόµενο, στον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόµενο αλλά και ανάµεσα στους 
εκπαιδευόµενους. Η ανατροφοδότηση, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις και τη δραστηριότητα, 
µπορεί να είναι άµεση. Επίσης, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση µπορεί να είναι σύγχρονη ή 
ασύγχρονη και υπάρχουν δυνατότητες για συλλογική εργασία ή και για εξατοµίκευση της 
εργασίας. Στην ασύγχρονη εκπαίδευση υπάρχει το υλικό της διδασκαλίας και οι 
δραστηριότητες, τα οποία ο εκπαιδευόµενος µπορεί να διαβάσει, να παρακολουθήσει, να 
ολοκληρώσει στη χρονική στιγµή που προτιµά ενώ στη σύγχρονη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση η διδασκαλία γίνεται σε πραγµατικό χρόνο χωρίς όµως οι χρήστες να 
βρίσκονται απαραίτητα στον ίδιο χώρο.
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Η αναβάθµιση των Εσπερινών Σχολείων/Σχολών περιλαµβάνει εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση και συγκεκριµένα µεικτή µάθηση. Για αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στον 
µαθησιακό σχεδιασµό να ενσωµατωθούν διαδικτυακά περιβάλλοντα µάθησης και να 
σχεδιάζονται δραστηριότητες κατάλληλες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων. 
Συστήνεται η µεθοδολογία οπτικοποιηµένου µαθησιακού σχεδιασµού, η οποία 
διευκολύνει τον σχεδιασµό µαθήµατος, τη συνεργασία και την ανταλλαγή µαθησιακών 
σχεδιασµών. Η µεθοδολογία αυτή αποτελείται από µακρο-επίπεδο, µεσο-επίπεδο και 
µικρο-επίπεδο. Χρησιµοποιήθηκε και εφαρµόστηκε µεταξύ άλλων από εκπαιδευτικούς 
στα σχολεία της Κύπρου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ATS2020 
(Assessment of Transversal Skills). 

Το µακρο-επίπεδο (Course Map View) είναι ο χάρτης του µαθήµατος όπου 
συµπεριλαµβάνονται οι γενικές ιδέες και σχεδιασµοί του µαθήµατος σε σχέση µε το 
αναλυτικό πρόγραµµα. Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα πιο κάτω (Εικόνα 1) 
περιλαµβάνει τον τίτλο του µαθήµατος/ενότητας, δείκτες επιτυχίας και επάρκειας, 
δραστηριότητες, οριζόντιες δεξιότητες και µαθησιακά προϊόντα. Εδώ γίνεται η πρώτη 
σκιαγράφηση του µαθήµατος και της ενότητας.

Εικόνα 1: Μακρο-επίπεδο

  3. www.ats2020.eu 

Μακρο-επίπεδο – Χάρτης Μαθήµατος

2.6Μαθησιακός 
Σχεδιασµός
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Εικόνα 2: Μεσο-επίπεδο

Τέλος, το µικρο-επίπεδο (Learning Design) συµπεριλαµβάνει τις περισσότερες 
λεπτοµέρειες σε ότι αφορά στο µάθηµα και την ενότητα και περιγράφονται συγκεκριµένα 
εργαλεία, µέσα και υλικά που αναµένεται να χρησιµοποιηθούν σε κάθε µάθηµα. Είναι 
δηλαδή ένα λεπτοµερές σχέδιο µαθήµατος. 

Τα τρία επίπεδα αυτής της µεθοδολογίας δεν είναι ξεχωριστά µεταξύ τους, αν και 
χρειάζεται να ξεκινήσει κανείς από το µακρο-επίπεδο για να φτάσει στο µικρο-επίπεδο. 
Θα µπορούσαµε να πούµε ότι υπάρχει αλληλεπίδραση αφού η διαδικασία 
οπτικοποιηµένου µαθησιακού σχεδιασµού είναι περισσότερο κυκλική παρά γραµµική. Τα 
µικρο-επίπεδα συχνά µπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν 
κατά την υλοποίηση και να γίνουν και οι αντίστοιχες απαραίτητες αλλαγές και στα άλλα 
επίπεδα.

Το µεσο-επίπεδο (Learning Outcomes View) είναι το δεύτερο επίπεδο αυτής της 
µεθοδολογίας. Εδώ ο εκπαιδευτής αναµένεται να αναφερθεί σε συγκεκριµένες 
δραστηριότητες, στόχους και αναµενόµενα αποτελέσµατα (βλέπε Εικόνα 2).
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Το διαδικτυακό περιβάλλον µάθησης Moodle  είναι ένα λογισµικό ανοικτού κώδικα που 
χρησιµοποιείται ευρέως για παραγωγή ηλεκτρονικών µαθηµάτων, ως µαθησιακό 
περιβάλλον. Ξεκίνησε το 1999 από τον Martin Dougiamas  όταν εργαζόταν ως 
διδακτορικός φοιτητής στο πανεπιστήµιο Curtin University, (Australia) και η πρώτη έκδοση 
δόθηκε το 2002. Από τότε έχει βελτιωθεί και αναβαθµίζεται συνεχώς κάτι ιδιαίτερα 
σηµαντικό σε µια εποχή που η τεχνολογία αλλάζει και εξελίσσεται συνεχώς. 

Το Moodle είναι εύχρηστο και λειτουργικό για τον χρήστη. Οι εκπαιδευτές και οι 
εκπαιδευόµενοι συνευρίσκονται (come together) µε σκοπό να εκπαιδευτούν (µάθουν) και 
να εκπαιδεύσουν (υποστηρίξουν τη µάθηση). Μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνοµο 
σύστηµα (stand-alone) ή σε αλληλεπίδραση µε άλλα συστήµατα (Currently Cloud Moodle). 

Βασικά στοιχεία που κάνουν ενδιαφέρον το περιβάλλον Moodle είναι αρχικά ο τρόπος µε 
τον οποίο συνενώνει διάφορα plugins (αρθρώµατα–συνδέσεις) που είναι τµήµατα 
λογισµικού, τα οποία µπορούν να εγκατασταθούν και να χρησιµοποιηθούν στο Moodle. 
Μπορεί για παράδειγµα να συνενωθεί µε το Adobe Flash Player ή κάποιο Media Player. 
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί σύστηµα permissions (αδειών) µε το οποίο 
ελέγχονται οι ενέργειες των χρηστών σε κάθε διαφορετικό µέρος της πλατφόρµας. Ο 
εκπαιδευτής µπορεί για παράδειγµα να δει πόσοι και ποιοι µαθητές επισκέφθηκαν κάποιο 
από τα κοµµάτια του µαθήµατος που ετοίµασε (ένα βίντεο, ένα αρχείο ή κάποια συζήτηση). 

Μια διαδικτυακή πλατφόρµα, όπως είναι το Moodle, χωρίζεται σε µαθήµατα (courses) και 
έχει εγγεγραµµένους (enrolled) χρήστες. Οι χρήστες έχουν τους δικούς τους ρόλους όπως 
εκπαιδευτής (Teacher) ή εκπαιδευόµενος (Student) και οι δυνατότητες που παρέχονται 
στον κάθε χρήστη διαφέρουν ανάλογα µε τον ρόλο του. 

4.http://www.moodle.org 

Εικόνα 3: Δοµικά στοιχεία του Moodle

2.7Διαδικτυακό Περιβάλλον 
Μάθησης Moodle 
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Το κάθε µάθηµα µπορεί να έχει το δικό του υλικό (resources) όπως αρχεία (PDF file), 
εικόνες, συνδέσµους σε άλλες σελίδες στο διαδίκτυο και τις δικές του δραστηριότητες 
(activities) που θα καθορίσει ο εκπαιδευτής που οργανώνει το µάθηµα. Τέτοιες 
δραστηριότητες είναι τα forums για συζητήσεις, τα quiz και τα wiki που θα 
παρουσιαστούν και πιο κάτω. Επίσης, ο εκπαιδευτής µπορεί να επιλέξει πώς θα 
οργανώσει το µάθηµα π.χ. ανά θεµατική ενότητα ή ανά εβδοµάδα λαµβάνοντας υπόψη, 
µεταξύ άλλων, το τι είναι πιο βολικό και αποτελεσµατικό για τον ίδιο, το περιεχόµενο του 
µαθήµατός του, τους στόχους του Αναλυτικού Προγράµµατος, καθώς και τις ανάγκες 
των ενήλικων εκπαιδευοµένων. 

Τα βασικά στοιχεία του περιβάλλοντος ενός χρήστη Moodle είναι:
- Προφίλ (profile)
- Ειδοποιήσεις και µηνύµατα (Notifications and messages)
- Μαθήµατα (Courses)
- Ταµπλό χρήστη (Dashboard)
- (Blocks) 

Μετάβαση 
στα µηνύµατα

Μετάβαση στις 
ειδοποιήσεις

Μενού που δίνεται όταν 
επιλεγεί το τόξο δίπλα από 
το όνοµα. Ο χρήστης 
µπορεί να µεταβεί στο 
Dashboard, στο προφίλ, 
στα µηνύµατα και να 
προσδιορίσει προτιµήσεις 
σε ότι αφορά στο Moodle.

Αξίζει επίσης να αναφερθούµε στους τύπους λογαριασµών και ρόλων που µπορούµε να 
προσδιορίσουµε στο Moodle. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα χρηστών και ρόλων ανάλογα µε 
την πρόσβαση που θέλουµε να έχει ο κάθε χρήστης. Οι ρόλοι που υποστηρίζονται είναι οι 
ακόλουθοι:
- Διαχειριστής συστήµατος (administrator), ο οποίος µπορεί να κάνει τα πάντα και σε όλα 
   τα µαθήµατα. 
- Δηµιουργός του µαθήµατος (course creator) που µπορεί να δηµιουργήσει µαθήµατα 
   και να τα διδάξει.
- Ο εκπαιδευτής µαθήµατος (teacher) ο οποίος έχει πρόσβαση σε όλα σε εκείνο το 
   µάθηµα και µπορεί, µεταξύ άλλων, να επεξεργαστεί πηγές, να τροποποιήσει 
   δραστηριότητες και να βαθµολογήσει. 
- Ο εκπαιδευτής χωρίς δικαίωµα επεξεργασίας (non-editing teacher), ο οποίος µπορεί 
   να διδάξει και να βαθµολογήσει µαθήµατα αλλά δεν µπορεί να τα επεξεργαστεί και να 
   κάνει τροποποιήσεις. 
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-  Ο χρήστης µαθητής που µπορεί να παρακολουθήσει όλα τα µαθήµατα που θα 
   εγγραφεί.

Για να βρούµε το διαδικτυακό µάθηµα του ετοιµάστηκε στο Moodle από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο Κύπρου για σκοπούς επιµόρφωσης µεταβαίνουµε στον σύνδεσµο 
elearn.pi.ac.cy όπου βλέπουµε την οθόνη που φαίνεται στην Εικόνα 4. Φαίνονται οι 
διάφορες επιλογές µαθηµάτων που έχουν ετοιµαστεί και µπορούµε είτε να συνδεθούµε 
µε τους κωδικούς χρήστη µας πάνω δεξιά στην οθόνη είτε να επιλέξουµε το µάθηµα 
«Πληροφορική Εσπερινών» στο κάτω µέρος.

Εικόνα 4: Αρχική οθόνη elearn.pi.ac.cy

Εικόνα 5: Δραστηριότητες στο Moodle
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Στην Εικόνα 6 παρουσιάζεται ένα παράδειγµα αρχικής οθόνης για Εργασίες (Assignments) 
που ο χρήστης (µαθητής) µπορεί να υποβάλει. Υπάρχει η δυνατότητα να τεθεί καταληκτική 
ηµεροµηνία για την υποβολή της Εργασίας. Ο Εκπαιδευτής µπορεί να αποφασίσει πόσες 
Εργασίες θα υποβληθούν, όπως για παράδειγµα στο τέλος κάποιας ενότητας ή στο τέλος 
του µαθήµατος.

Μια άλλη χρήσιµη και εύχρηστη δραστηριότητα που παρέχει το Moodle είναι τα Forums, 
δηλαδή οι συζητήσεις. Εδώ ο δηµιουργός του µαθήµατος  µπορεί να αποφασίσει και να 
θέσει κάποιο θέµα για συζήτηση µεταξύ των µαθητών και του Εκπαιδευτή όπως θα έκαναν 
στην τάξη. Ο κάθε χρήστης µπορεί να απαντήσει στην συζήτηση όσες φορές θέλει χωρίς 
να έχει την πίεση του χρόνου αφού µπορεί να πληκτρολογήσει την απάντηση του και να την 
διαβάσει ξανά, να την βελτιώσει και να την αλλάξει αν χρειάζεται προτού την καταχωρήσει. 
Στην Εικόνα 7 παρουσιάζεται ένα παράδειγµα συζήτησης (Forum) όπου οι χρήστες όπως 
φαίνεται και στην οδηγία κλήθηκαν να γράψουν πέντε βασικά µαθησιακά χαρακτηριστικά 
των ενηλίκων που έχουν εντοπίσει σε προηγούµενη δραστηριότητα. Κάτω από την οδηγία 
φαίνονται οι χρήστες που απάντησαν, πόσες απαντήσεις είχε η κάθε καταχώρηση και πότε 
έγινε η τελευταία καταχώρηση.

Εικόνα 6: Αρχική οθόνη για εργασίες (Assignments)Εικόνα 6: Αρχική οθόνη για εργασίες (Assignments)

Συχνά οι δηµιουργοί µαθηµάτων δηµιουργούν και ένα γενικό φόρουµ στην εισαγωγική 
ενότητα του µαθήµατος για γενικές απορίες ή συζητήσεις που µπορεί να έχουν οι 
χρήστες (µαθητές).

Ακόµα µια επιλογή δραστηριότητας που παρέχεται είναι η δηµιουργία Quiz, ένα σετ από 
ερωτήσεις που ετοιµάζει ο δηµιουργός του µαθήµατος όπως µια µικρή διαγνωστική 

Εικόνα 7: Παράδειγµα Συζήτησης (Forum)

Εικόνα 6: Αρχική οθόνη για εργασίες (Assignments)

Εικόνα 7: Παράδειγµα Συζήτησης (Forum)
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άσκηση. Στην Εικόνα 8 παρουσιάζεται η αρχική οθόνη µε τα Quiz που ετοιµαστηκαν στο 
πλαίσιο του διαδικτυακού µαθήµατος που ετοίµασε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στην 
Εικόνα 9 παρουσιάζεται ένα παράδειγµα Quiz. Ο χρήστης καλείται να επιλέξει την σωστή 
απάντηση σε κάθε ερώτηση από τις επιλογές που του δίνονται.

Εικόνα 8: Αρχική οθόνη Quiz

Εικόνα 9: Παράδειγµα Quiz

Εικόνα 10: Αρχική οθόνη Resources (πόροι)

Τέλος, πατώντας στον σύνδεσµο Resources (πόροι) ο χρήστης µπορεί να δει όλους του 
πόρους που έχουν προστεθεί στο µάθηµα. Στην Εικόνα 10 παρουσιάζεται η αρχική οθόνη 
που αφορά στην Ενότητα του Μαθήµατος «Εκπαίδευση ενηλίκων», µε όλους τους 
πόρους του διαδικτυακού µαθήµατος χωρισµένους ανά ενότητα.
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Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για τα πιο πάνω µπορείτε να βρείτε στον «Οδηγό 
Σύνδεσης στο Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης του Π.Ι.Κ.» που υπάρχει στο διαδικτυακό 
µάθηµα που ετοιµάστηκε στο Moodle. Δίνονται, επίσης, πληροφορίες και οδηγίες για τη 
δηµιουργία διδακτικής ενότητας, forums,wikis και για τις ρυθµίσεις που µπορεί να αλλάξει 
ο χρήστης.

2.8 Δείγµατα 
Εργασίας

Εικόνα 11: Δείγµα Μακρο-επιπέδου
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Στο µέρος αυτό παρουσιάζονται δείγµατα εργασίας που ετοιµάστηκαν στο πλαίσιο της 
επιµόρφωσης που προσέφερε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε εκπαιδευτές Εσπερινών 
Σχολείων/Σχολών. Παρουσιάζονται µόνο κάποιες από τις πηγές και τα αρχεία που ετοιµάστηκαν. 
Στο διαδικτυακό περιβάλλον, αν και δεν παρατίθενται εδώ, υπάρχουν και τα µαθήµατα που 
ετοίµασαν στο τέλος της επιµόρφωσης οι ίδιοι οι εκπαιδευτές που δέχονταν την επιµόρφωση. 

Ως πρώτο δείγµα εργασίας δίνεται ένα παράδειγµα µαθησιακού σχεδιασµού και συγκεκριµένα 
ένα παράδειγµα µακρο-επιπέδου. Το µακρο-επίπεδο δηµιουργήθηκε για την ενότητα 
Αλγοριθµικής Σκέψης της Α΄ Λυκείου και περιλαµβάνει δραστηριότητες, δείκτες επιτυχίας και 
επάρκειας και οριζόντιες δεξιότητες που σχετίζονται µε την ενότητα όπως και τα µαθησιακά 
προϊόντα που θα δηµιουργήσουν οι εκπαιδευόµενοι (Εικόνα 11).
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Ακολουθεί η αρχική οθόνη που βλέπει κάποιος όταν συνδεθεί στο διαδικτυακό µάθηµα των 
Εσπερινών Σχολείων/Σχολών που δηµιουργήθηκε στο Moodle (Εικόνα 3). Είναι χρήσιµο και 
ιδιαίτερα βοηθητικό να προστεθεί από τον εκπαιδευτή που δηµιουργεί το µάθηµα µια 
περιγραφή του µαθήµατος, των µαθησιακών αποτελεσµάτων που αναµένουµε και άλλες 
πληροφορίες που µπορεί να είναι χρήσιµες.

Στην επόµενη εικόνα (Εικόνα 13) παρουσιάζεται η αρχική οθόνη ενότητας που οργανώθηκε 
στο πλαίσιο της επιµόρφωσης. Όπως φαίνεται στην αριστερή πλευρά υπάρχει η εισαγωγή 
και οι στόχοι της ενότητας και στη δεξιά πλευρά µε πιο µικρά γράµµατα φαίνεται το 
περιεχόµενο της ενότητας µε συνδέσµους που µπορεί ο χρήστης να περιηγηθεί  και οι 
σύνδεσµοι για τις υπόλοιπες ενότητες. Το κάθε αρχείο ή δραστηριότητα έχει το δικό του 
εικονίδιο και έτσι ο χρήστης µπορεί να καταλάβει βλέποντας τα εικονίδια το είδος της πηγής 
του περιεχοµένου, αν δηλαδή είναι παρουσίαση σε PowerPoint, αρχείο σε PDF, βίντεο, 
Forum  κ.ά.

Εικόνα 12: Αρχική Οθόνη Μαθήµατος

Εικόνα 13: Δείγµα από αρχική οθόνη ενότητας (1)

Σύνδεσµοι για 
περιήγηση στις 
επόµενες ενότητες 
(navigation pane)

Περιεχόµενο ενότητας
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Η αρχική περιγραφή του µαθήµατος µπορεί να εµφανίζεται σε κάθε σελίδα του µαθήµατος 
ανεξάρτητα από την ενότητα που παρουσιάζεται από κάτω, εφόσον ο δηµιουργός του 
µαθήµατος το προτιµά έτσι. Επίσης, ο δηµιουργός του µαθήµατος έχει την ελευθερία και τη 
δυνατότητα να καθορίσει την εµφάνιση της κάθε σελίδας προσδιορίζοντας 
γραµµατοσειρές, χρώµατα και µεγέθη ή µπορεί µέσω της εµφάνισης να τονίσει κάποια 
σηµεία που κρίνει ότι είναι σηµαντικά (π.χ. καταληκτικές ηµεροµηνίες παράδοσης 
εργασιών, τίτλους κτλ). 

Εικόνα 14: Δείγµα από αρχική οθόνη ενότητας (2)

Στην Εικόνα 14 εµφανίζεται ακόµα µια αρχική οθόνη ενότητας από το διαδικτυακό 
µάθηµα επιµόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, η οποία παρουσιάζει 
παρόµοια στοιχεία µε την Εικόνα 13. Παρουσιάζεται και πάλι η εισαγωγή του µαθήµατος 
και οι σύνδεσµοι περιήγησης στο µάθηµα. Η ενότητα αυτή ξεκινά µε ένα βίντεο, το οποίο 
έχει ενσωµατωθεί στην ενότητα και µπορεί ο χρήστης να το παρακολουθήσει χωρίς να 
µεταφερθεί σε κάποιο άλλο σηµείο στο διαδίκτυο. Με παρόµοιο τρόπο µπορεί να 
εισαχθούν και άλλες πηγές. Η ενότητα αυτή όπως φαίνεται στους συνδέσµους 
περιήγησης (navigation pane) περιέχει διάφορους τύπους πηγών από τις οποίες ο 
χρήστης µπορεί να πληροφορηθεί και να µάθει περισσότερα.

Στη δεξιά πλευρά παρουσιάζονται (ανάλογα µε τις επιλογές του ίδιου του χρήστη) µικρά 
κουτιά (blocks) στα οποία υπάρχουν διάφορες πληροφορίες, οι οποίες µπορεί να είναι 
χρήσιµες για τον εκπαιδευτή ή τον εκπαιδευόµενο. Αρχίζοντας από πάνω µπορεί κάποιος 
να δει πόσοι και ποιοι χρήστες είναι συνδεδεµένοι τη δεδοµένη χρονική στιγµή (online 
users), προσωπικά αρχεία του χρήστη (private files), την πρόσφατη του δραστηριότητα 
(recent activity), πρόσφατες εγγραφές και απαντήσεις σε συζητήσεις (recent blog 
entries), τα µαθήµατα στα οποία ο χρήστης είναι εγγεγραµµένος (My courses), τους 
εγγεγραµµένους χρήστες του µαθήµατος (People) και τις δραστηριότητες (Activities). 
Πεδία όπως η “πρόσφατη δραστηριότητα” µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµα για τον 
εκπαιδευτή αν θέλει να παρακολουθεί την ενασχόληση και τη δράση των 
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Οι εικόνες 17 και 18 που ακολουθούν αφορούν δείγµατα εργασίας από διαδικτυακά 
µαθήµατα τα οποία αναπτύχθηκαν από συµµετέχοντες στην επιµόρφωση του 
παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Εικόνα 15: Δείγµα Εργασίας από Οµάδα στο Πλαίσιο της Επιµόρφωσης – Σύµβουλοι Πληροφορικής ΜΤΕΕΚ

Εικόνα 16: Δείγµα Εργασίας από Οµάδα στο Πλαίσιο της Επιµόρφωσης - Τεχνική Σχολή Πάφου

Η εικόνα 15 παρουσιάζει τις ενότητες που έφτιαξαν οι σύµβουλοι πληροφορικής της 
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και η εικόνα 16 
παρουσιάζει την εργασία της Τεχνικής Σχολής Πάφου.

εκπαιδευόµενων. Παρόµοια πεδία όπως οι “πρόσφατες εγγραφές” και “απαντήσεις σε 
συζητήσεις” µπορούν να φανούν χρήσιµα όταν υπάρχουν διάφορες συζητήσεις (Forums) 
ανοικτές στο µάθηµα και ο εκπαιδευόµενος ή ο εκπαιδευτής θέλει να παρακολουθήσει και 
να συµµετάσχει στην συζήτηση χωρίς απαραίτητα να χρειάζεται κάθε φορά να ανοίξει την 
κάθε συζήτηση ξεχωριστά για να ελέγξει αν υπήρξε πρόσφατη δραστηριότητα.

Οι Eικόνες 15 και 16 που ακολουθούν είναι δείγµατα εργασίας που έφτιαξαν οµάδες 
συµµετεχόντων στο πλαίσιο της επιµόρφωσης που προσφέρθηκε από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο ώστε να ασχοληθούν και να χρησιµοποιήσουν το Moodle για σκοπούς 
εξοικείωσης.



Εικόνα 17: Δείγµα εργασίας: Διαδικτυακό µάθηµα «Τελική εργασία στα πολυµέσα»

ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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Εικόνα 18: Δείγµα εργασίας: Διαδικτυακό µάθηµα «Σύνθετες συνθήκες»
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Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας αντιλαµβανόµενο τη 
σπουδαιότητα του έργου που επιτελείται στα Εσπερινά Σχολεία και Σχολές και της 
ανάγκης για προσφορά µιας δεύτερης ευκαιρίας σε άτοµα που αποφασίζουν να 
συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους προχωρά στην αναβάθµιση του πλαισίου λειτουργίας 
των πιο πάνω Σχολείων/Σχολών. 

Σήµερα τα άτοµα χρειάζεται να διαθέτουν ένα ευρύ φάσµα γνώσεων και δεξιοτήτων  
προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις µιας σύγχρονης κοινωνίας. Οι ψηφιακές 
δεξιότητες είναι πολύ σηµαντικές για τη µάθηση, την εργασία και την ενεργό συµµετοχή 
στην κοινωνία. 

Οι ψηφιακές δεξιότητες µπορούν να προωθηθούν µέσω διαφορετικών µεθοδολογικών 
προσεγγίσεων, συµπεριλαµβανοµένης της µεικτής διδασκαλίας (blended teaching), η 
οποία συνδυάζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη συµβατική. Μέσω αυτής της 
µεθοδολογικής προσέγγισης δίδεται στους εκπαιδευόµενους η ευκαιρία να αποκτήσουν 
τόσο γνώσεις όσο και ψηφιακές δεξιότητες, βασικές και σύγχρονες. Επίσης, η 
προσέγγιση αυτή προσφέρει ελευθερία στους εκπαιδευόµενους σε σχέση µε τον χρόνο 
και τον χώρο επίτευξης της µάθησης. Συνδυάζει τη διά ζώσης εκπαίδευση όπου οι 
εκπαιδευόµενοι χρειάζεται να παρευρεθούν σε συγκεκριµένο χώρο σε δεδοµένη χρονική 
στιγµή, µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου οι εκπαιδευόµενοι παρακολουθούν τα 
µαθήµατα στον δικό τους χρόνο, χώρο και ρυθµό. Έτσι τα εµπόδια του χώρου και του 
χρόνου υπερπηδούνται σε κάποιο βαθµό, ενώ ταυτόχρονα έχουν την ευκαιρία για 
πρακτική εµπειρία και µάθηση. 

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας, µαζί µε άλλους αρµόδιους 
φορείς στηρίζει την προσπάθεια των εκπαιδευτών ενηλίκων και των ενήλικων 
εκπαιδευοµένων  µε κάθε τρόπο, αξιοποιώντας και άλλες ενισχυτικές πρωτοβουλίες, 
όπως το Ευρωπαϊκό Θεµατολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, το οποίο συµπληρώνει το 
συντελούµενο έργο του στον τοµέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.

3ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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