
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 

 
2ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 

 
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ» 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 16-18 ∆εκεµβρίου 2005  
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων  
 
 

 2



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων  
 
 

 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Henning Olesen: Ποιες δεξιότητες χρειάζονται στη σύγχρονη κοινωνία; ...................................  
Jane Thompson: Πολίτες που µαθαίνουν σε ένα κόσµο που αλλάζει. .........................................  
∆ηµήτρης ∆ηµητριάδης: Κοινωνικές δεξιότητες στη φροντίδα της υγείας: Το 
παράδειγµα της οδοντιατρικής φροντίδας. .............................................................................91 
Άγγελος Ευστράτογλου: Εκπαίδευση Ενηλίκων, κοινωνικές δεξιότητες και 
ευελιξίες στις αγορές εργασίας. ..............................................................................................25 

Σοφία Καλογρίδη: Καλές πρακτικές για την εκπαίδευση στην πολιτειότητα. ...................... 185 
Ελένη Καραντζόλα, Βαγγέλης Ιντζίδης: Κοινωνικές δεξιότητες στις 
υπερεθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές: διασυνδέσεις µε τον γραµµατισµό και 
την πολιτειότητα.. ........................................................................................................................  
Κατερίνα Κεδράκα: Παραγοντική ανάλυση για την οµαδοποίηση κοινωνικών 
δεξιοτήτων που θεωρούνται σηµαντικές για την είσοδο στην εργασία και τη 
σταδιοδροµία : Απόψεις νέων και ενηλίκων στην Ελλάδα. ................................................. 219 
Ηλίας Κικίλιας: Η οικονοµική σηµασία των κοινωνικών δεξιοτήτων. ..................................39 
Αλέξης Κόκκος : «Να αναπτύξουµε τις κοινωνικές ικανότητες»: Για ποιο 
λόγο και µε ποιον τρόπο; ........................................................................................................ 5  
Θόδωρος Κουτρούκης: Η ανάδυση των κοινωνικών δεξιοτήτων στην 
Οικονοµία των Υπηρεσιών: Τριτογενοποίηση και ∆ια Βίου Μάθηση.................................. 125 
Κώστας Μάγος: Προσεγγίζοντας τον Άλλο: Εκπαίδευση Ενηλίκων και 
διαπολιτισµική ικανότητα .................................................................................................... 199  
Γρηγόρης Μουλαδούδης: «Είναι» του εκπαιδευτή ενηλίκων versus τεχνικές 
παραγωγής, ανάπτυξης και αναπαραγωγής των κοινωνικών δεξιοτήτων............................ 209 
Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Πολυξένη Παναγιωτοπούλου: Κοινωνικές 
δεξιότητες: Η σχέση τους µε το χώρο της αγοράς................................................................ 113 
Μίνα Πολέµη-Τοδούλου: Η αυτοποιητική δυνατότητα των ανθρώπων στη 
διαµόρφωση του επαγγελµατικού ρόλου. ................................................................................81 
∆ηµήτρης Πατουχέας, ∆όµνα Αρχοντίδου, Βασίλης Μπάνος, Σοφία 
Σαρακινίδου: Αρχιµήδης: µια διεπιστηµονική διδακτική προσέγγιση στην 
Εκπαίδευση Ενηλίκων σε σχολείο β΄ευκαιρίας.................................................................... 243 
Μιλτιάδης Σταµπουλής: Η εξισορρόπηση επαγγελµατικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων στο πλαίσιο του συστήµατος συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 
κατάρτισης στην Ελλάδα. Αποτελέσµατα έρευνας αναγκών κατάρτισης 
προσωπικού επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας. ............................................................... 101 
Ιωάννα Παπαβασιλείου: ∆εξιότητες-Κλειδιά και Κοινωνικές ∆εξιότητες στη 
δια βίου Συµβουλευτική Σταδιοδροµία................................................................................ 171 
Σπύρος Παπαδάκης, Ιωσήφ Φραγκούλης: Η Ανάπτυξη Κοινωνικών 
Ικανοτήτων και η απόκτηση Κοινωνικών ∆εξιοτήτων στο πλαίσιο της δια βίου 
µάθησης,, στην Κοινωνία της Πληροφορίας: ∆ιαµόρφωση δεικτών ποιότητας 
για την αξιολόγησή τους. ..................................................................................................... 159 
Κωνσταντίνα Σπηλιωτοπούλου: «Μαθαίνοντας πώς να µαθαίνω»: µια 
διδακτική προσέγγιση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ενεργών πολιτών. ................................. 231 
Ιωάννης Στρατούλιας, Ευριδίκη Παπάζογλου: Ειδικές ανάγκες των 
σύγχρονων γονέων: Ερµηνεία-προτάσεις. ........................................................................... 253 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων  
 
 

 4

Ελένη Τζελέπη-Γιαννάτου, Κρύστα Τζελέπη-Ρόζενµπεργκ: Coaching and 
Mentoring: Ισχυρά εργαλεία θετικών αλλαγών στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων. ................................................................................................................. 147  
Άννα Τσιµπουκλή: Κοινωνικές ∆εξιότητες, Επαγγελµατική Εξουθένωση 
(Burnout) και ο ρόλος της Συνεχούς Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας. .................................71 
Νίκη Φίλλιπς: Εργαλεία αποτίµησης Κοινωνικών Ικανοτήτων Ανθρώπινου 
∆υναµικού. .............................................................................................................................57  
Μιχάλης Χρυσός :Η πρακτική εκµάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτοµα 
µε περιορισµένες ικανότητες: Η περίπτωση των νοητικά υστερούντων. .............................. 261 
Αργυρώ Χαροκοπάκη: Ο ρόλος και η σηµασία των κοινωνικών δεξιοτήτων 
στον κόσµο της αγοράς εργασίας. Οι «δεξιότητες σταδιοδροµίας»...................................... 135 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CD: 
 
Θ. Καραλής, Σ. Παπαδάκης, Ι. Φραγκούλης



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων  
 
 

 5

 
ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:  

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ 

 
∆ρ. Κόκκος  Αλέξης   

 Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων  
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 

email: a-kokkos@otenet.gr 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

 
Τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια παρατηρείται ευρεία συναίνεση διεθνών οργανισµών, 

επιχειρήσεων και πολιτών σε ό,τι αφορά τη σκοπιµότητα ανάπτυξης ικανοτήτων κοινωνικού 
χαρακτήρα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι συνθήκες οξύτατου ανταγωνισµού και συνεχών 
αλλαγών που επιφέρει η παγκοσµιοποίηση απαιτούν εργαζοµένους που να µπορούν να παίρνουν 
πρωτοβουλίες, να είναι δηµιουργικοί και να συνεργάζονται µέσα  σε οµάδες και δίκτυα. 

Η εκπαίδευση ενηλίκων, από την πλευρά της, είχε από τις καταβολές της στόχο την ανάπτυξη 
της προσωπικότητας των ανθρώπων και ανάχθηκε σε πολλές χώρες σε θεσµό που συνέβαλε στη 
δηµιουργία συνειδητοποιηµένων πολιτών (liberal adult education). Σήµερα εξακολουθεί να 
αναπτύσσει τέτοιες δραστηριότητες, εντούτοις τα περισσότερα πραγράµµατά της προσλαµβάνουν 
βαθµιαία το χαρακτήρα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. 

Κατά πόσο όµως συνάδουν οι ανθρωποκεντρικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων µε την 
ανάγκη των επιχειρήσεων να προσαρµόζεται η προσωπικότητα των εργαζοµένων στις επιταγές της 
παραγωγικότητας; Η διεθνής βιβλιογραφία και πρακτική δείχνει ότι αυτό είναι δυνατόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι µια επιχείρηση θα αποφασίσει να διερευνήσει σε βάθος τα δυσλειτουργικά της 
προβλήµατα και συνακόλουθα να αναζητήσει µορφές εκπαίδευσης που συντείνουν στη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και των διανθρωπίνων σχέσεων. Επιπλέον, για να προσλαµβάνουν ποιότητα και 
αποτελεσµατικότητα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα (ενδοεπιχειρησιακά ή µη) που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων, χρειάζεται να ακολουθούν µια σειρά από µεθοδολογικές 
προδιαγραφές και, επίσης, οι εκπαιδευτές να έχουν πρώτα οι ίδιοι αναπτύξει σε βάθος τη 
συναισθηµατική τους νοηµοσύνη. 
 

 ABSTRACT: 
An extensive common assent between international organizations, enterprises and individuals, 

regarding the philosophy of developing skills of social character, has been noted in the last twenty 
years. This derives mainly from globalization which has induced acute competition and constant 
changes, facts which require employees with initiative, creativity and teamwork attitude. 

Adult education has always been aiming in the development of the trainees´ personality and in 
many countries was considered as an institution which contributes to the creation of awaken citizens 
(liberal adult education). Today, it continues to develop such activities; however, gradually adult 
education programs are beginning to adopt an entrepreneurial character. 

The emerging question is to what extent the human-centered standards of adult education befit the 
need of enterprises to accustom the personality of their employees to the behests of production. 
International bibliography and practices show that such a pursue is attainable on condition that the 
organization will deeply investigate its dysfunctional problems and will co-instantaneously scout 
training forms which conduce to the improvement of working conditions and interpersonal 
relationships. Moreover, preparative to qualitative and effective training programs (whether within an 
entrepreneurial organization or not) which aim at the development of social skills, is their comportment 
with methodological specifications, as well as delivery by trainers which have already enhanced their 
emotional quotient (E.Q). 
 
 
1. Η ανάδυση της έννοιας και της σηµασίας των κοινωνικών ικανοτήτων  

Τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια παρατηρείται ευρεία σύµπτωση 

συµπερασµάτων ερευνών, καθώς και απόψεων των διεθνών οργανισµών, των 
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επιχειρήσεων, των πολιτών, σε ό,τι αφορά τη σηµασία που έχουν οι κοινωνικές 

ικανότητες για την επαγγελµατική δραστηριότητα κυρίως, αλλά και για την 

προσωπική σφαίρα της ζωής. 

Μια πρωτοποριακή έρευνα που έγινε στη δεκαετία του 1970 στο Χάρβαρντ 

υπό τον καθηγητή MacClelland (1973) είχε δείξει ότι η επιτυχία στην επαγγελµατική 

σταδιοδροµία και γενικότερα στη ζωή δεν επηρεάζεται τόσο από τη διανοητική 

ευφυΐα, όπως ήταν ευρέως αποδεκτό µέχρι τότε, όσο από ικανότητες κοινωνικού 

χαρακτήρα, που αφορούν τις διανθρώπινες σχέσεις και τα συναισθήµατα, όπως είναι 

η ικανότητα να κατανοούµε τη θέση των άλλων, καθώς και να χειριζόµαστε τα δικά 

µας συναισθήµατα προκειµένου να επικοινωνούµε δηµιουργικά.  

∆έκα χρόνια αργότερα, το 1982, ο Howard Gardner µε το βιβλίο του Frames 

of Mind, που έµελε να ασκήσει καταλυτική επιρροή, έθεσε στο επίκεντρο τη σηµασία 

των κοινωνικών ικανοτήτων, αν και δεν χρησιµοποιούσε αυτό τον όρο. Εξήγησε ότι η 

νοηµοσύνη δεν ταυτίζεται µονολιθικά µε τη διανοητική ευφυΐα, αλλά ο άνθρωπος 

διαθέτει πολυδιάστατη νοηµοσύνη συστατικά της οποίας αποτελούν µια σειρά από 

ικανότητες όπως η προφορική έκφραση, η λογικο-µαθηµατική ικανότητα, το 

κιναισθητικό ταλέντο κ.λ.π. Στις ικανότητες συγκαταλέγονται δύο που έχουν 

κοινωνικό χαρακτήρα. Η διαπροσωπική νοηµοσύνη, δηλαδή η ικανότητα να 

καταλαβαίνουµε πώς λειτουργούν και συµπεριφέρονται οι άλλοι και πώς εµείς 

µπορούµε να δηµιουργούµε σχέσεις µαζί τους και η  ενδοπροσωπική νοηµοσύνη, 

δηλαδή η ικανότητα αυτοεπίγνωσης, που επιτρέπει να διακρίνουµε ποια στοιχεία 

καθιστούν τη συµπεριφορά µας λειτουργική απέναντι στους άλλους. 

Ταυτόχρονα, στη δεκαετία του 1980 άρχισαν να αποκτούν δηµοσιότητα 

έρευνες, στις Ηνωµένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εστιασµένες στις 

ανάγκες που είχαν οι επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τις ικανότητες των εργαζοµένων. 

Και αυτές οι έρευνες, όπως εκείνη του MacClelland, κατέληγαν στο συµπέρασµα ότι 

η επίδοση στην εργασία εξαρτάται κυρίως από ικανότητες κοινωνικού χαρακτήρα 

(Goleman 1999, σ. 30, 34, 60, ΙRDAC, 1990, σ. 32). Είναι χαρακτηριστικό το 

πόρισµα µιας διευρωπαϊκής µελέτης του 1990, αναφορικά µε τις ικανότητες των 

εργαζοµένων σε τράπεζες (IRDAC, ό.π.). Πριν 10-15 χρόνια, αναφέρεται, εζητείτο 

από τους υπαλλήλους να χειρίζονται αυστηρά προσδιορισµένες και 

επαναλαµβανόµενες διαδικασίες, να έχουν ένα συγκεκριµένο, ατοµικό τοµέα ευθύνης 

και να εκτελούν µε ακρίβεια οδηγίες. Ήδη όµως το 1990 το πόρισµα έδειξε ότι 

απαιτούνται από τους υπαλλήλους νέου είδους ικανότητες: να µπορούν να χειρίζονται 
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ποικίλες διαδικασίες, να εργάζονται οµαδικά, να επικοινωνούν δηµιουργικά, να 

αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και υπευθυνότητες. 

Οκτώ χρόνια αργότερα, προκάλεσαν εντύπωση τα συµπεράσµατα δύο 

ερευνών που έγιναν σε µεγάλο δείγµα εργοδοτών στις Η.Π.Α. και στη Μ. Βρετανία. 

Και οι δύο έρευνες έδειξαν ότι τους εργοδότες απασχολεί, σε ό,τι αφορά τις 

ικανότητες των εργαζοµένων, περισσότερο η ανεπάρκεια στην επικοινωνία και στη 

συµπεριφορά και λιγότερο οι ελλείψεις σε τεχνικές ικανότητες (Κικίλιας, 2005).  

Την ίδια χρονική περίοδο (αρχές δεκαετίας 1990) έκανε την εµφάνισή του ο 

όρος «κοινωνικές ικανότητες» και άρχισε να υιοθετείται από διάφορα ερευνητικά και 

εκπαιδευτικά προγράµµατα, κυρίως στις Η.Π.Α (Goleman, 1996, σ. 415-418).1 

Παράλληλα, στη µέση της δεκαετίας 1990, η έννοια και η σηµασία των κοινωνικών 

ικανοτήτων εµφανίζονται και στα επίσηµα κείµενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχή 

γίνεται το 1996 µε τη Λευκή Βίβλο για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, όπου 

υπογραµµίζεται ότι στο σύγχρονο κόσµο είναι απαραίτητο όλοι να διαθέτουν ένα 

συνδυασµό βασικών γνώσεων, τεχνικών γνώσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι 

τελευταίες ορίζονται ως «οι ικανότητες διαχείρισης των σχέσεων, η ικανότητα 

συνεργασίας και οµαδικής εργασίας, η δηµιουργικότητα, η επιδίωξη ποιότητας» 

(ΕΕ∆Ε, 1996, σ. 16). Το 2000, η Σύνοδος στη Λισσαβόνα θέτει τις βάσεις για τη νέα 

στρατηγική της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης, που προσδιορίζεται ως οικονοµική ανάπτυξη που βασίζεται στη γνώση και 

στη δια βίου µάθηση. Μία από τις βασικές συνιστώσες της στρατηγικής είναι η 

ανάπτυξη των «νέων βασικών δεξιοτήτων»,  στις οποίες περιλαµβάνονται και οι 

κοινωνικές δεξιότητες. Ας σηµειώσουµε ωστόσο ότι οι τελευταίες προσδιορίζονται 

κατά τρόπο διαφορετικό από τη Λευκή Βίβλο. Περιλαµβάνουν την αυτοπεποίθηση, 

τον αυτοπροσανατολισµό και τη διακινδύνευση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000, σ. 12-

13).  

Από την άλλη πλευρά, ο στόχος της ανάπτυξης των κοινωνικών ικανοτήτων 

(θα εξηγήσω σε λίγο γιατί προτιµώ τον όρο «ικανότητες» αντί «δεξιότητες») φαίνεται 

ότι συγκεντρώνει τη συναίνεση  των ευρωπαίων πολιτών. Σε πρόσφατη έρευνα του 

Ευρωβαρόµετρου (2003) απαντούν σε ποσοστό πάνω από 80% ότι θεωρούν τις 

κοινωνικές ικανότητες πολύ χρήσιµες τόσο για την επαγγελµατική όσο και για την 

προσωπική σφαίρα της ζωής. Ας σηµειώσουµε όµως ότι πάλι ο κατάλογος των 

κοινωνικών ικανοτήτων του Ευρωβαρόµετρου διαφέρει από αυτούς που 
                                                 
1 Βλ. για παράδειγµα σε προγράµµατα ανάπτυξης κοινωνικών ικανοτήτων σε σχολεία του Σιάτλ, του 

Νιου Χέιβεν και του Νιου Τζέρσεϊ.  
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προαναφέρθηκαν. Περιέχει ικανότητες όπως «η έκφραση, η συνεργατικότητα, το να 

µαθαίνω να µαθαίνω, η διαχείριση καταστάσεων και η επίλυση προβληµάτων, η 

ανάληψη πρωτοβουλιών, η οργανωτική ικανότητα κ.ά.» (CEDEFOP, 2003, σ. 8). 

Συνάγεται λοιπόν ότι, αν και πρόσφατα παρατηρήθηκε όξυνση του καθολικού 

ενδιαφέροντος για τις κοινωνικές ικανότητες, εντούτοις το ζήτηµα δεν γίνεται 

αντιληπτό από όλους µε τον ίδιο τρόπο. Από την διαπίστωση αυτή προκύπτουν 

ορισµένα ερωτήµατα, τα οποία θα εξετάσουµε στη συνέχεια: Υπάρχει κάποιος 

έγκυρος ορισµός των κοινωνικών ικανοτήτων; Σε τι οφείλεται η αυξανόµενη ζήτησή 

τους τα τελευταία χρόνια; Και, τελικά, ποιος µπορεί να είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης 

ενηλίκων σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση σε αυτή τη ζήτηση;     

 

2.  Εννοιολογικοί προσδιορισµοί 

Κατ’ αρχήν, πιστεύω ότι είναι προτιµητέα η έννοια «ικανότητα» από τη 

«δεξιότητα». Είναι ικανοποιητική η ερµηνεία που έδωσε µια οµάδα εργασίας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, 2004, σ. 3), σύµφωνα µε την οποία η 

ικανότητα (competence) είναι έννοια ευρύτερη της δεξιότητας (skill), δεδοµένου ότι 

περιλαµβάνει ένα συνδυασµό γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, καθώς και τη 

διάθεση προσαρµογής στις εξελίξεις µέσα από συνεχή µάθηση. Επειδή λοιπόν οι 

ανθρώπινες δυνατότητες που µας απασχολούν εδώ δεν αποτελούν απλές δυνατότητες 

εκτέλεσης έργων αλλά ευρύτερες δυνατότητες του ατόµου να αξιοποιεί τις 

υπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις του προκειµένου να διαχειρίζεται 

σύνθετες καταστάσεις, είναι προτιµότερη η χρήση του όρου «ικανότητες». 

Σε ό,τι αφορά τον ορισµό των κοινωνικών ικανοτήτων, τις πρώτες 

προσεγγίσεις συναντάµε στο έργο αµερικανών κυρίως στοχαστών (Sternberg, 

Salovey, Block) που ακολούθησαν τις ιδέες του Gardner (Goleman, 1996, κεφ. 3). 

Ωστόσο ο ορισµός των κοινωνικών ικανοτήτων  

 

αποκρυσταλλώθηκε και έγινε ευρέως αποδεκτός µε βάση δύο βιβλία του Daniel 

Goleman (Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη, 1996 και Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη στο 

Χώρο της Εργασίας, 1999) που έγιναν δηµοφιλή. Ο Goleman υποστηρίζει ότι η 

νοηµοσύνη περιλαµβάνει δύο βασικά είδη ικανοτήτων: α) τις προσωπικές ικανότητες 

(αυτοεπίγνωση, αυτορύθµιση, αυτοενεργοποίηση) και β) τις κοινωνικές ικανότητες. 

Οι τελευταίες διαιρούνται σε: 

• Ενσυναίσθηση (να µπορούµε να µπαίνουµε στη θέση των άλλων και να 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων  
 
 

 9

καταλαβαίνουµε πώς αισθάνονται και τι χρειάζονται, να χειριζόµαστε 

δηµιουργικά τη διαφορετικότητα, να αντιλαµβανόµαστε τη δυναµική των 

σχέσεων µέσα στην οµάδα). 

• Ικανότητα στις σχέσεις µε τους άλλους (να µπορούµε να χειριζόµαστε τα 

συναισθήµατα και τις σχέσεις µας, να επικοινωνούµε και να 

διαπραγµατευόµαστε, να επιλύουµε διαφωνίες, να συνεργαζόµαστε για την 

επίτευξη κοινών στόχων). 

Παράλληλα, τόσο ο ΟΟΣΑ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέβαλαν προσπάθειες, 

για να προσδιοριστούν οι κοινωνικές ικανότητες (OECD, 2002, CEDEFOP, 2001, 

2002, 2003). Ίσως την πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση έκανε πρόσφατα η 

προαναφερθείσα οµάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που επεξεργάστηκε το 

θέµα «Ικανότητες – Κλειδιά». Η οµάδα θεωρεί ότι ο σύγχρονος πολίτης χρειάζεται να 

διαθέτει οκτώ δέσµες «ικανοτήτων – κλειδιών» ανάµεσα στις οποίες 

συγκαταλέγονται οι «διαπροσωπικές, διαπολιτισµικές και κοινωνικές ικανότητες». 

Αυτή η δέσµη περιλαµβάνει τα ακόλουθα. 

Γνώσεις  

• Κατανόηση των κωδίκων συµπεριφοράς των διαφόρων κοινωνιών. 

• Κατανόηση των εννοιών του ατόµου, της οµάδας, της κοινωνίας, της 

κουλτούρας και της ιστορικής τους εξέλιξης. 

• Κατανόηση της διαπολιτισµικής διάστασης της Ευρώπης και των άλλων 

κοινωνιών. 

∆εξιότητες  

• Εποικοδοµητική επικοινωνία. 

• Έµπνευση εµπιστοσύνης. 

• ∆ηµιουργικός χειρισµός των αρνητικών συναισθηµάτων. 

• ∆ιαπραγµάτευση. 

Στάσεις  

• Μέριµνα και σεβασµός για τους άλλους. 

• Θέληση για υπερπήδηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων. 

• Ευθύτητα. 

Θα µπορούσε να µακρύνει ο κατάλογος των ορισµών και κατηγοριοποιήσεων που 

έχουν προταθεί  

για τις κοινωνικές ικανότητες. Όµως όσα αναφέρθηκαν αρκούν για να δείξουν ότι δεν 

υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός προσδιορισµός τους και ότι κάθε µελετητής ή 
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οργανισµός δίνει έµφαση στα στοιχεία που σχετίζονται µε την επιστηµονική οπτική 

που υιοθετεί ή ακόµα και µε τις σκοπιµότητες που υπηρετεί. Ωστόσο, µετά από όλη 

την περιδιάβαση, µπορούµε να καταλήξουµε στη διαπίστωση ότι, όταν αναφερόµαστε 

στις κοινωνικές ικανότητες έχουµε κατά νου, σε τελική ανάλυση, την ικανότητα του 

σχετίζεσθαι µε όλες τις εκφάνσεις της, καθώς και την αυτοεπίγνωση, που αποτελεί το 

υπόβαθρο των σχέσεων. 

 

3.  Τα αίτια της επικέντρωσης στις κοινωνικές ικανότητες 

Το ενδιαφέρον για ρόλο των κοινωνικών ικανοτήτων, που είδαµε ότι 

αναπτύχθηκε στις προηγµένες κυρίως χώρες, συµπίπτει χρονικά µε την εµφάνιση της 

παγκοσµιοποίησης και σε µεγάλο βαθµό οφείλεται σε αυτήν. Το άνοιγµα των αγορών 

και η θεαµατική διεισδυτικότητα του κεφαλαίου σε όλα τα επίπεδα της οικονοµικής 

και κοινωνικής ζωής, σε συνδυασµό µε τη διάδοση των νέων τεχνολογιών, οδηγούν 

στην αναδιοργάνωση των  επιχειρηµατικών οργανισµών και ταυτόχρονα στη ριζική 

αλλαγή των χαρακτηριστικών της εργασίας. Οι επιχειρήσεις συρρικνώνονται, 

συγχωνεύονται, διευρύνονται και συχνά οδηγούνται σε µετεγκατάσταση σε χώρες 

που προσφέρουν ευκαιρίες για χαµηλότερο κόστος παραγωγής. Οι πιο αναπτυγµένες 

χώρες µετατοπίζουν την οικονοµική τους δραστηριότητα σε κλάδους υψηλής 

προστιθέµενης αξίας, όπως αυτές του σχεδιασµού, της έρευνας, της τεχνολογίας, της 

εξειδικευµένης παραγωγής και του µάρκετινγκ. Αυτό οδηγεί σε θέσεις εργασίας που 

χαρακτηρίζονται ολοένα περισσότερο από υψηλού επιπέδου ικανότητες (Brown, 

Green, Lauder, 2001). Έρευνα του ΟΟΣΑ έδειξε ότι, στις χώρες αυτές, οι θέσεις 

εργασίας µε τη µεγαλύτερη αύξηση είναι εκείνες των τεχνικών στελεχών που 

διαθέτουν υψηλά προσόντα (ΟΕCD, 2000). Μπορούµε λοιπόν να κατανοήσουµε γιατί 

η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέγει µια αναπτυξιακή πολιτική που συνδέεται µε τη δια βίου 

εκπαίδευση.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, που χαρακτηρίζεται από οξύτατο ανταγωνισµό, 

συνεχή κινητικότητα κεφαλαίου και εργασίας, καθώς και αλλεπάλληλες µεταβολές 

των συνθηκών, οι σταθερές θέσεις εργασίας µειώνονται και οι σταδιοδροµίες γίνονται 

ρευστές. Οι εργαζόµενοι, ιδίως οι υψηλόβαθµοι, χρειάζεται πλέον να διαθέτουν 

ικανότητες πολυσύνθετες, που να τους επιτρέπουν να προσαρµόζονται στις αλλαγές, 

να εναλλάσσονται σε θέσεις εργασίας, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να συνεργάζονται 

µέσα σε δίκτυα και εργασιακές οµάδες. Έρευνες έχουν δείξει µάλιστα ότι σήµερα 

απαιτείται ακόµα και από τους χαµηλόβαθµους να διαθέτουν ορισµένου βαθµού 
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προσαρµοστικότητα και ευελιξία (Thurow, 1996). 

Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι ότι η εργοδοσία ζητάει ολοένα περισσότερο 

οι εργαζόµενοι να κινητοποιούνται µε όλο τους τον εαυτό, να ταυτίζονται ψυχικά µε 

τις αξίες της  

επιχείρησης, να δρουν «σαν να ήταν οι ίδιοι ιδιοκτήτες της» προκειµένου να 

πραγµατώνονται οι στόχοι της (Jarvis, 2002, σ. 11). Είναι χαρακτηριστικές οι θέσεις 

που παρουσίασε σχετικά ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών: 

Το άτοµο χρειάζεται να σκέπτεται και να ενεργεί ως επιχειρηµατίας. Κάθε 

άτοµο σε µία µικρή, µεσαία ή µεγάλη επιχείρηση αποτελεί ιδιαίτερο δυναµικό γι΄ αυτήν 

που µπορεί να κάνει διαφορά µεταξύ µοναδικότητας και µετριότητας, µεταξύ επιτυχίας 

και αποτυχίας. Χρειαζόµαστε περισσότερα «επιχειρούντα», πηγαία και καινοτοµικά 

άτοµα που έχουν φιλοδοξίες, µπορούν να εκκινήσουν νέες πρωτοβουλίες, έχουν 

ικανότητες να ηγούνται και να συνεργάζονται και δεν φοβούνται να θέτουν φιλόδοξους 

στόχους και να αναλαµβάνουν την ευθύνη της επίτευξής τους.    

(Παρατηρήσεις του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών σχετικά µε την έκθεση Wim 

Kok για την ενδιάµεση αναθεώρηση των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, 

∆ελτίο του ΣΕΒ, τ. 617, 2004, σ. 9) 

Όµως αυτοί ο στόχοι δεν ήταν δυνατόν να προσεγγιστούν µε βάση το 

παραδοσιακό, Τεϋλορικό µοντέλο διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων, που διέπεται 

από τυποποιηµένες διαδικασίες και ελαχιστοποίηση της πρωτοβουλίας των δρώντων. 

Έτσι, κέρδισε έδαφος µέσα στις επιχειρήσεις η «σχόλη των ανθρωπίνων σχέσεων», 

που στοχεύει στη διαµόρφωση εργασιακών συνθηκών µέσα στις οποίες γίνεται 

ευκολότερη η έκφραση των συναισθηµάτων και η σύναψη συναλλακτικών σχέσεων 

(Κύρτσης, 2001, σ. 87-89, European Commission, 2002). ∆ηµιουργήθηκε λοιπόν το 

πλαίσιο µέσα στο οποίο το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων και των διεθνών 

οργανισµών στράφηκε στην ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων και ακολούθησε η 

στοίχιση της κοινής γνώµης στην ίδια κατεύθυνση. 

Σε αυτό όµως ακριβώς το σηµείο τίθεται για εµάς που ασχολούµαστε µε την 

εκπαίδευση ενηλίκων ένα καίριο ζήτηµα. ∆ιαπιστώνουµε, από την µία, ότι 

επικέντρωση του ενδιαφέροντος στις κοινωνικές ικανότητες οφείλεται κυρίως στην 

ανάγκη των επιχειρήσεων να προσαρµόζεται η προσωπικότητα καθενός εργαζοµένου 

στις νέες µορφές της οργάνωσής τους, Ποιος λοιπόν µπορεί να είναι, από την άλλη, ο 

ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων σε αυτές τις διεργασίες, µε δεδοµένο ότι αυτή είναι 

εκ θεµελίων προσανατολισµένη στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των 
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εκπαιδευοµένων µε στόχο την αυτοδυναµία τους και βασικό της αξίωµα έχει να 

θεωρεί τους ανθρώπους σηµαντικούς αυτούς καθαυτούς και όχι απλά ως πόρους; 

 

4. Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στην ανάπτυξη των κοινωνικών 

ικανοτήτων 

4.1 Η «ελεύθερη» παράδοση    

Η εκπαίδευση ενηλίκων, από τα τέλη του 19ου αιώνα που εµφανίστηκε µέχρι 

το τέλος της δεκαετίας  1970 που αρχίζει η παγκοσµιοποίηση, δεν ήταν κυρίως 

προσανατολισµένη προς επαγγελµατικούς σκοπούς. Ασφαλώς υπήρχαν στο πλαίσιό 

της µορφές κατάρτισης εργαζοµένων και ανέργων, όµως ο κύριος όγκος των 

δραστηριοτήτων της απέβλεπε στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανθρώπων 

και στην κοινωνική αλλαγή (Rogers A., 2002, σ. 50). Τέλος τα θεωρητικά θεµέλιά 

της ως επιστηµονικού πεδίου όσο και η καθηµερινή της πρακτική διέπονταν από την 

ανθρωπιστική προσέγγιση, που σήµαινε ότι στο επίκεντρο τοποθετούνταν οι 

εκπαιδευόµενοι (Κόκκος, 2005, κεφ. 1 και 2). Κύριος στόχος ήταν να τους δίνονται 

εφόδια ώστε να µπορούν να κατανοούν τις συνθήκες της ζωής τους και σε προέκταση 

να χειραφετούνται και να συµµετέχουν ενεργητικά στο κοινωνικό, οικονοµικό, 

πολιτισµικό, πολιτικό γίγνεσθαι. Εξίσου µεγάλη σηµασία είχε η ποιότητα και 

δηµοκρατικότητα των σχέσεων µεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων. Έτσι, η 

εκπαίδευση ενηλίκων αναγόταν σε θεσµό που συνέβαλε σε πολλές χώρες – σε 

ορισµένες µάλιστα αποφασιστικά – στη δηµιουργία ενεργών πολιτών µιας 

δηµοκρατικής κοινωνίας (Jarvis, 2004, σ. 51, 79, 155, 175). ∆εν είναι λοιπόν τυχαίο 

ότι η εκπαίδευση ενηλίκων όλη εκείνη την περίοδο απεκαλείτο «ελεύθερη» / liberal 

(Jarvis, 2002, The Swedish National Council of Adult Education,2003). 

∆ιαπιστώνουµε από τα παραπάνω, ότι επί έναν αιώνα η εκπαίδευση ενηλίκων 

δεν έκανε άλλο παρά να ενδυναµώνει τις ανθρώπινες ικανότητες που σήµερα 

αποκαλούµε «κοινωνικές». Κανείς από τους θεµελιωτές της δεν σκέφτηκε να 

χρησιµοποιήσει το συγκεκριµένο όρο, ωστόσο αυτό εννοούσαν. Ποιον άλλο σκοπό 

είχε, σε τελική ανάλυση, παρά την ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων το 

θεµελιακό µέληµα του Jοhn Dewey για απελευθέρωση της ανθρώπινης ευαισθησίας 

και διάνοιας (Dewey, 1916); Ποιον άλλο σκοπό είχαν οι εκπαιδευόµενες οµάδες (T-

Groups) που συγκροτούσε ο Kurt Lewin και απέβλεπαν στην ανάπτυξη του 

σχετίζεσθαι και της συνεργατικότητας (στο Μπακιρτζής, 2002, σ. 178); Ποιον άλλο 

σκοπό είχε το έργο του Carl Rogers που απέβλεπε στη διαµόρφωση µιας γεµάτης 
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νόηµα και δηµιουργικότητας σχέσης εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων (Rogers C., 

1961), το έργο του Paulo Freire και επέβλεπε στην κριτική συνειδητοποίηση µε στόχο 

την κοινωνική αλλαγή (Freire, 1977), η πρόταση του Jack Mezirow για κριτικό 

στοχασµό µε στόχο το µετασχηµατισµό των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων και 

στάσεων (Mezirow, 1990); 

Η εκπαίδευση ενηλίκων ήταν λοιπόν, από τη γέννησή της συνυφασµένη µε 

την ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων. Σε όλο τον κόσµο υπήρξαν 

δραστηριότητές της που συνέβαλαν σε αυτό και εξακολουθούν, παρά τις δυσκολίες 

στις οποίες θα αναφερθούµε, να υπάρχουν µέχρι σήµερα. Ενδεικτικά, αναφέρουµε 

την κοινοτική εκπαίδευση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τους Κύκλους Μάθησης στις 

σκανδιναβικές χώρες, τα κινήµατα αλφαβητισµού και κριτικής συνειδητοποίησης σε 

χώρες της Λατινικής Αµερικής και Αφρικής, τις εκπαιδευτικές δράσεις του 

γυναικείου κινήµατος, του οικολογικού, του συνδικαλιστικού κινήµατος κ.ά. Στην 

Ελλάδα, σηµαντική δράση ανέπτυξαν στα τέλη του 19ου αιώνα οι µορφωτικές 

οργανώσεις που είχαν στόχο τον αλφαβητισµό (Βεργίδης, 1999, σ. 15), και στις 

τελευταίες δεκαετίες η Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης, αρκετοί φορείς που 

δραστηριοποιούνται για την αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού, για την 

συµβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη κ.ά. 

 

4.2 Η ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων στο πλαίσιο «ελεύθερης» 

εκπαίδευσης   ενηλίκων 

Από τις αρχές του 1980, µέσα στις συνθήκες της παγκοσµιοποίησης, οι 

δραστηριότητες της «ελεύθερης» εκπαίδευσης ενηλίκων µειώνονται και αντίστροφα 

πολλαπλασιάζονται οι µορφές επαγγελµατικής κατάρτισης. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει 

ότι και σήµερα δεν υπάρχουν σε όλες τις χώρες φορείς που, άλλοτε περισσότερο 

άλλοτε λιγότερο, υιοθετούν τους στόχους της «ελεύθερης» παράδοσης. Ωστόσο, µέσα 

στην περιρρέουσα ατµόσφαιρα του ανταγωνισµού, της κυριαρχίας των κανόνων της 

αγοράς και της συρρίκνωσης των δηµοσίων δαπανών για εκπαιδευτικούς σκοπούς, οι 

µορφές της «ελεύθερης» εκπαίδευσης ενηλίκων χάνουν βαθµιαία την κοινωνική και 

πολιτική ισχύ τους (Jarvis 2004 και 2005, Rogers A., 2002). Οι ενδιαφερόµενοι 

φορείς αναγκάζονται να εµπορευµατοποιούν τις δραστηριότητές τους για να αντλούν 

πόρους, ενώ ταυτόχρονα οι διεθνείς οργανισµοί αλλά και οι εθνικές πολιτικές 

επιβάλλουν ρυθµίσεις που αποβλέπουν στον ατοµικιστικό και απλά χρησιµοθηρικό 

χαρακτήρα της εκπαίδευσης µε στόχο την πιστοποίηση δεξιοτήτων µε τεχνοκρατικά 
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συνήθως κριτήρια (Alexander και  Martin, 1995). Αλλά και οι εκπαιδευόµενοι από 

την πλευρά τους, εγκλωβισµένοι σε αυτές τις συνθήκες, συχνά εµπλέκονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είτε για να οφεληθούν από τα σχετικά επιδόµατα  είτε γιατί 

απλά έχουν εθιστεί στην ιδέα της µάθησης δια βίου (Jarvis, 2004, σ. 191). Μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο, οι φορείς και οι εκπαιδευτές της «ελεύθερης» εκπαίδευσης ενηλίκων 

αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες στην εκπλήρωση των στόχων τους, εγγενές 

στοιχείο των οποίων είναι η ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων. Η κατάσταση 

περιπλέκεται ακόµα περισσότερο, αν συνυπολογιστεί ότι οι φορείς και οι εκπαιδευτές 

αυτοί δεν διαθέτουν πάντα την απαραίτητη τεχνογνωσία για να φέρουν σε πέρας 

ενέργειες σύνθετες και απαιτητικές, όπως είναι η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και 

των διαπροσωπικών σχέσεων ή ο χειρισµός των αλλαγών και των κρίσεων. Στο 

ζήτηµα αυτό θα επανέλθουµε στο τελευταίο µέρος της οµιλίας.     

 

4.3. Η ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων στο πλαίσιο της  

ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης 

Στο πλαίσιο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης που 

πραγµατοποιείται µέσα σε επιχειρήσεις γίνεται ακόµα πιο δύσκολη η συµβολή της 

εκπαίδευσης ενηλίκων στην ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων. Αυτό συµβαίνει 

γιατί βασικό µέληµα µιας επιχείρησης είναι η µέγιστη δυνατή απόδοση, πράγµα που 

δεν εναρµονίζεται κατ’ ανάγκη µε τον ανθρωποκεντρικό στόχο της ολοκλήρωσης της 

προσωπικότητας που αποτελεί βασικό στόχο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Συχνά 

µάλιστα στους εργασιακούς χώρους αυτός ο στόχος θεωρείται είδος πολυτελείας, που 

αρµόζει πιθανόν σε άλλου είδους περιβάλλοντα όχι όµως στις συνθήκες 

«πραγµατικής ζωής» µιας επιχείρησης (Marsick, 1990, σ. 23).  

Πολλές λοιπόν εταιρείες ασπάζονται αυτή την άποψη και δεν ασχολούνται 

συστηµατικά µε την ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων, αν και αρκετές φορές, 

υπό την επίδραση του πνεύµατος των καιρών, υιοθετούν µια ρητορική που τάσσεται 

υπέρ του στόχου (Mojab Sh., Gorman R., 2003). Ωστόσο έρευνα που έγινε σε 

µεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έδειξε ότι, αν και σχεδόν όλες ισχυρίζονται ότι 

προωθούν την ανάπτυξη καινοτόµων κοινωνικών ικανοτήτων, στην πράξη υιοθετούν 

συστήµατα που δεν αντιστοιχούν στις διακηρύξεις τους (Nyhan, 1999). Επιπρόσθετα, 

η µη συστηµατική ενασχόληση των επιχειρήσεων µε τις κοινωνικές ικανότητες 

µπορεί να οφείλεται και στο ότι δεν διαθέτουν ίσως την αναγκαία τεχνογνωσία για 

την επίτευξη του στόχου, πράγµα που είδαµε ότι µπορεί να ισχύει και για τους φορείς 
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της µη επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι ότι πολλές 

επιχειρήσεις περιορίζονται στην ευκαιριακή διοργάνωση προγραµµάτων που, βέβαια, 

έχουν ρηχά αποτελέσµατα. Είναι ενδεικτική η επικριτική διάθεση του Goleman σε 

ό,τι αφορά αυτό το ζήτηµα: 

Πολύ συχνά, τα προγράµµατα ανάπτυξης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

παρουσιάζουν αδυναµία στο σχεδιασµό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση και έτσι η 

θετική επίδραση που έχουν στην αποτελεσµατικότητα των ατόµων όταν επιστρέφουν 

στην εργασία τους είναι απογοητευτικά µικρή […]. Πολύ συχνά, το µόνο πραγµατικό 

αποτέλεσµα της εκπαίδευσης είναι ότι οι άνθρωποι κάνουν µια βραχύβια «ένεση» 

ενέργειας, η οποία δεν διαρκεί πάνω από λίγες µέρες ή εβδοµάδες. 

         (Goleman, 1999, σ. 

365, 354) 

Ωστόσο, η διεθνής βιβλιογραφία έχει δείξει ότι, εάν τηρούνται ορισµένες 

προϋποθέσεις, είναι εφικτή η ουσιώδης ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων µέσα 

στις επιχειρήσεις. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν µια επιχείρηση αποφασίσει να 

εισέλθει σε µια συστηµατική προσπάθεια για την αντιµετώπιση µιας δυσλειτουργικής 

κατάστασης στην οποία έχει εµπλακεί και της οποίας συστατικό στοιχείο είναι η 

υπανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων. Στην πράξη, αυτό το εγχείρηµα το έχουν 

αναλάβει πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο (Goleman,1999,Brodner  και 

Latniak,2002). Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούν είναι ποικίλες2. Μπορεί να 

αποφασιστεί να πραγµατοποιηθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα ειδικά µε στόχο την 

ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων, εάν εκεί επικεντρώνεται το πρόβληµα. 

Μπορεί όµως το πρόβληµα να έχει περισσότερες διαστάσεις, που άπτονται του 

συνολικού τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση, µπορεί να 

επιλεγούν µέθοδοι όπως η µάθηση – δράση (action learning) ή η συνεργατική 

διερεύνηση (collaboative inquiry), που σήµερα κερδίζουν έδαφος στις 

αγγλοσαξωνικές χώρες (Yorks και Marsick, 2000) ή, ακόµα, η µέθοδος της επιστήµης 

– δράσης (action science) που σχεδίασαν οι Argyris και Schon (1974, 1978) ή η 

µέθοδος της µετασχηµατίζουσας µάθησης (transformative learning) που προτείνει ο 

Mezirow (1990, 1991). Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των µεθόδων είναι ότι 

αποσκοπούν να βοηθήσουν τους διοικούντες και τους εργαζοµένους να αναλύσουν τα 

προβλήµατα συστηµατικά και να αναζητήσουν λύσεις από κοινού. Τα προβλήµατα 

µπορεί να αφορούν ποικίλα θέµατα, όπως οι συνθήκες της εργασίας, ο τρόπος που 
                                                 
2 Είναι ευνόητο ότι οι µέθοδοι που θα αναφερθούν εδώ µπορούν να εφαρµόζονται και σε µη 

επιχειρηµατικούς οργανισµούς. 
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διοικείται η εταιρεία, οι οργανωτικές της δοµές, οι ρόλοι που αναλαµβάνουν οι 

προϊστάµενοι και υφιστάµενοι, οι συµπεριφορές που συνδέονται µε αυτούς τους 

ρόλους, οι σχέσεις που διαµορφώνονται κ.ο.κ. (Yorks και Marsick, 2000). Μπορεί 

επίσης να προσεγγιστούν προβλήµατα που αφορούν το φόρτο εργασίας, τις πηγές 

πρόκλησης άγχους και επαγγελµατικής εξουθένωσης, ακόµα και το σύστηµα 

ανταµοιβών και απολύσεων (Goleman, 1999, 5o Μέρος). 

Το βάθος στο οποίο µπορεί να γίνει η διερεύνηση και στη συνέχεια η 

εκπαιδευτική διαδικασία επίσης ποικίλει (Yorks και Marsick, 2000, Argyris, 1982, 

Argyris και Schon, 1978). Μπορεί να προτιµηθεί να γίνει απλώς ένας εντοπισµός των 

επειγόντων προβληµάτων και η εκπαιδευτική διαδικασία να θεραπεύσει ορισµένες 

πλευρές τους. Είναι όµως δυνατόν η διερεύνηση να προχωρήσει σε ένα επόµενο 

στάδιο και να φτάσει έως τον επαναπροσδιορισµό του προβλήµατος. Για παράδειγµα, 

µπορεί να αποδειχθεί ότι το βασικό αίτιο της µείωσης των πωλήσεων µιας εταιρείας 

δεν είναι το ανεπαρκές marketing, όπως φαινόταν από πρώτη άποψη, αλλά η 

εσωτερική αποδιοργάνωση που προκαλείται από τον ανταγωνισµό των στελεχών του 

τµήµατος σχεδιασµού και του τµήµατος marketing. Συνεπώς, για να µπορέσει η 

εταιρεία να αυξήσει τις πωλήσεις, θα πρέπει το πρόβληµα να επαναπροσδιοριστεί, να 

εξεταστούν οι εσωτερικές σχέσεις και αρµοδιότητες των εργαζοµένων και να 

αναληφθούν εκπαιδευτικές δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. 

Όµως, µπορεί να διανυθεί ακόµα ένα στάδιο, που περιλαµβάνει µια 

ολοκληρωµένη ερευνητική και εκπαιδευτική προσέγγιση του προβλήµατος. Εδώ 

εξετάζονται µε παρρησία όλες οι πτυχές και οι οπτικές γωνίες και, ακόµα βαθύτερα, 

οι πεποιθήσεις, οι παραδοχές, οι αξίες και στάσεις που απετέλεσαν το υπόβαθρο 

επάνω στο οποίο οικοδοµήθηκε το πρόβληµα. Για παράδειγµα, αν επιστρέψουµε στην 

περίπτωση της εταιρείας που µειώνονται οι πωλήσεις της, στο τρίτο αυτό στάδιο θα 

ήταν δυνατόν να εξεταστούν οι λόγοι για τους οποίους τα στελέχη του τµήµατος 

σχεδιασµού θεωρούν τον εαυτό τους ηγετική δύναµη της εταιρείας, πράγµα που τους 

ωθεί να παρεµβαίνουν σε όλες τις λειτουργίες της, συχνά µε συµπεριφορά αυταρχική. 

Θα µπορούσε επίσης να συζητηθεί πώς επηρεάζει αυτή η συµπεριφορά το σύνολο 

των σχέσεων. Ακόµα θα µπορούσε να ανιχνευτεί η δυνατότητα να ισχύσουν νέες 

µορφές οργάνωσης και επικοινωνίας µέσα στην εταιρεία. 

Είναι φανερό, ότι όσο περισσότερο βαθειά αποφασίσει µια επιχείρηση να 

εξετάσει τα δυσλειτουργικά προβλήµατα τόσο µεγαλώνει η πιθανότητα να βρεθούν 

κατάλληλες λύσεις και να επέλθουν οι απαιτούµενες αναπροσαρµογές. Σε µια τέτοια 
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περίπτωση, όπως έχει δείξει µε πολλά παραδείγµατα η βιβλιογραφία, η επιχείρηση 

καρπώνεται ιδιαίτερα επωφελή αποτελέσµατα σε επίπεδο απόδοσης και κερδοφορίας 

(Goleman, 1999, Mezirow, 1991, Marsick, 1990, Yorks και Marsick, 2000, Kanter, 

2005). Από την άλλη πλευρά όµως, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει µια τέτοια 

εξέλιξη για τους συντελεστές της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι ότι προκύπτουν 

σηµαντικά οφέλη και για τους εργαζοµένους. Σε ένα πρώτο επίπεδο, αναµένεται να 

βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας τους, οι µεταξύ τους σχέσεις, πιθανόν οι απολαβές 

τους. Αλλά και σε δεύτερο επίπεδο προσδοκάται η διεργασία της κριτικής, 

συλλογικής αναζήτησης και εκπαίδευσης να δηµιουργήσει δυνατότητες για την 

ουσιώδη ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων τους. Οι εργαζόµενοι είναι πιθανό να 

αντιληφθούν καλύτερα πώς λειτουργούν ως άτοµα και ως µέλη οµάδας, πώς 

επικοινωνούν, σχετίζονται, διαπραγµατεύονται, αναλαµβάνουν και διεκπεραιώνουν 

ρόλους, αντιµετωπίζουν κρίσεις, επεξεργάζονται αλλαγές κ.ά. Με άλλα λόγια, 

έχοντας την ευκαιρία να σκεφτούν βαθειά για τη λειτουργία της εταιρείας, δεν µπορεί 

παρά να σκεφτούν και για τη δική τους συµπεριφορά. Τότε, ωριµότεροι, πιθανόν να 

αξιοποιούν καλύτερα τα συναισθηµατικά τους θεµέλια, να βρίσκουν περισσότερο 

νόηµα και ευχαρίστηση στην εργασία,  αλλά και να µεταφέρουν αυτές τις νέες τους 

ιδιότητες στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή. Αποτέλεσµα είναι η ενδυνάµωση 

των κοινωνικών ικανοτήτων τους να µην εξυπηρετεί µόνο τις οργανωσιακές 

απαιτήσεις της εταιρείας αλλά και αυθεντικά αυτούς τους ίδιους. Έτσι επέρχεται 

ισορροπία ανάµεσα στην οικονοµική και την ανθρώπινη πλευρά µιας επιχείρησης. 

Οι Yorks και Marsick (2000, σ. 263) δίνουν παραστατικά ένα παράδειγµα για 

το πώς βλέπουν οι εργαζόµενοι την αλλαγή του αντιπροέδρου της εταιρείας τους µετά 

από ένα πρόγραµµα «µάθησης – δράσης» που παρακολούθησε: «Παλαιότερα ήταν 

απρόσιτος, είχε έναν αέρα υπεροψίας, ότι τα ήξερε όλα… Τώρα, µας πλησιάζει και µας 

ρωτάει “µπορείς να τεκµηριώσεις το τάδε;” ή “τι ξέρεις για το δείνα;” και συχνά 

ξεκαρδιζόµαστε στα γέλια». 

 

5. Προδιαγραφές ανάπτυξης των κοινωνικών ικανοτήτων µέσα από την 

εκπαίδευση ενηλίκων 

Είδαµε, ότι υπάρχουν πολλές µορφές και µέθοδοι µε τις οποίες η εκπαίδευση 

ενηλίκων µπορεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων στο 

πλαίσιο επιχειρηµατικών ή άλλων οργανισµών. Αυτό το ζήτηµα θα µπορούσε να 

αποτελέσει αντικείµενο µιας ξεχωριστής εισήγησης. Με δεδοµένο τον περιορισµό του 
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χρόνου, θα αρκεστώ εδώ στην ανάλυση ενός βιντεοσκοπηµένου παραδείγµατος, που 

ελπίζω θα αναδείξει τις βασικές παραµέτρους του ζητήµατος.   

Ας µεταφερθούµε λοιπόν νοητά στο περιβάλλον µιας τράπεζας, της οποίας η 

παραγωγικότητα φθίνει. Η διοίκηση θεωρεί ότι ένας από τους τρόπους αύξησης της 

παραγωγικότητας είναι η εντατικοποίηση της εργασίας των υπαλλήλων που 

χειρίζονται τις εκκρεµείς υποθέσεις πελατών. Θα πρέπει καθένας υπάλληλος να 

παρακολουθεί περισσότερες υποθέσεις από ό,τι µέχρι τώρα. Για να γίνει αντιληπτός ο 

νέος αυτός στόχος, θα πρέπει να εκπαιδευτούν σχετικά οι προϊστάµενοι και οι 

υπάλληλοι των καταστηµάτων. 

Οι υπεύθυνοι της τράπεζας, προκειµένου να προετοιµάσουν το εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα, καλούν κάποιους υπαλλήλους να κάνουν δοκιµαστικά µερικά παιχνίδια 

ρόλων. Αντικείµενο κάθε παιχνιδιού είναι η κατ' ιδίαν συζήτηση που κάνει ένας 

προϊστάµενος καταστήµατος µε έναν υπάλληλο προκειµένου να του εξηγήσει το νέο 

στόχο. Οι υπεύθυνοι της εκπαίδευσης προσδοκούν ότι µέσα από τα παιχνίδια ρόλων 

θα µπορέσουν να αντιληφθούν ευκρινέστερα αν υπάρχουν στα καταστήµατα οι 

κατάλληλες συνθήκες για την επίτευξη του  στόχου, καθώς και ποια τυχόν 

προβλήµατα υπάρχουν στις σχέσεις προϊσταµένων – υπαλλήλων που εµποδίζουν την 

επίτευξή του. Ας δούµε ένα από αυτά τα παιχνίδια ρόλων και στη συνέχεια θα 

συζητήσουµε τα στοιχεία που προκύπτουν. 

[Προβάλλεται το βιντεοσκοπηµένο παράδειγµα] 

Είναι φανερό ότι και µόνο από το παράδειγµα που είδαµε προκύπτουν ενδείξεις ότι 

υπάρχουν αρκετά προβλήµατα. Ασφαλώς, για το σχηµατισµό πιο ολοκληρωµένης 

εικόνας θα χρειαζόταν συµπεράσµατα από περισσότερα τέτοια παιχνίδια και άλλα 

στοιχεία, παρόλα αυτά ας εξετάσουµε τις ενδείξεις που βρήκαµε. 

Στο επίπεδο των συνθηκών εργασίας φάνηκε ότι ο φόρτος που ζητείται από 

τους υπαλλήλους είναι υπέρµετρος, ενώ παράλληλα δεν τους παρέχονται 

ενδιαφέροντα κίνητρα ούτε διαφαίνονται τρόποι υποστήριξής τους µε ενδεχόµενες 

µετακινήσεις ή αλλαγές αρµοδιοτήτων άλλων υπαλλήλων. Στο επίπεδο των σχέσεων  

φάνηκε ότι ο “προϊστάµενος” δεν διαθέτει αρκετή συναισθηµατική νοηµοσύνη. 

∆υσκολεύεται να κατανοήσει τη θέση της “υπαλλήλου”, δεν επικοινωνεί δηµιουργικά 

µαζί της, δεν φαίνεται να αναγνωρίζει την προσφορά της, δεν βρίσκει τρόπους να την 

υποκινήσει ούτε διανοείται να σταθεί αρρωγός στα νέα της καθήκοντα. Από την 

άλλη, φαίνεται ότι η διάχυτη κουλτούρα της συγκεκριµένης επιχείρησης οδηγεί την 

“υφισταµένη” σε ένα συνεχή αµυντισµό, που την εµποδίζει να εισέλθει σε µια πιο 
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δηµιουργική διαδικασία διαπραγµάτευσης. 

Αν τώρα υποθέσουµε ότι οι παραπάνω διαπιστώσεις θα επιβεβαιωθούν και 

από άλλα στοιχεία, µπορούµε να αντιληφθούµε το έργο που έχουν να επιτελέσουν οι 

αρµόδιοι για την εκπαίδευση. Θα πρέπει, πρώτα, να εκτιµήσουν αν υπάρχουν οι 

προϋποθέσεις για να προχωρήσει βαθύτερα η διερεύνηση του προβλήµατος και 

συνακόλουθα η εκπαίδευση. ∆ηλαδή, θα πρέπει να εκτιµήσουν αν η διοίκηση είναι 

διατεθειµένη να ενθαρρύνει µια τέτοια διαδικασία, αν η κουλτούρα της τράπεζας το 

επιτρέπει, αν υπάρχουν οι υλικοτεχνικοί όροι για µια εκτεταµένη εκπαιδευτική δράση 

κ.ά. Εάν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, οι αρµόδιοι για την εκπαίδευση θα 

πρέπει να επιλέξουν το πρώτο στάδιο παρέµβασης που αναφέραµε νωρίτερα και που 

περιορίζεται στην αντιµετώπιση επιµέρους επειγουσών διαστάσεων του 

προβλήµατος. Για παράδειγµα, είναι δυνατόν να οργανωθεί ένα σεµινάριο 

εκπαίδευσης των προϊσταµένων σχετικά µε τον τρόπο που συζητούν µε τους 

υπαλλήλους για το νέο στόχο. Επίσης µπορούν να οργανωθούν συναντήσεις µε τους 

υπαλλήλους προκειµένου να γίνει ανταλλαγή απόψεων. 

Εάν όµως υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, τότε οι αρµόδιοι έχουν τη 

δυνατότητα να προχωρήσουν σε πληρέστερη διερεύνηση και εκπαίδευση. Σε αυτή 

την περίπτωση, ιδιαίτερα εάν είναι εφικτό να διανυθεί και το τρίτο στάδιο 

ερευνητικής δράσης που προαναφέραµε, το έργο των υπεύθυνων γίνεται πολύ 

δηµιουργικό αλλά και απαιτητικό, καθώς θα χρειαστεί να επιλέξουν ανάµεσα σε 

πλήθος µεθόδων που προκύπτουν από τη διεθνή βιβλιογραφία  και πρακτική. 

Σε γενικές γραµµές ωστόσο οι κυριότεροι µελετητές συγκλίνουν στο ότι είναι 

σκόπιµο να ακολουθούνται οι παρακάτω προδιαγραφές (Goleman, 1999, Marsick 

1990, Yorks και Marsick 2000, Mintzberg 2003, Argyris και Schon, 1978, Argyris 

1982). 

• Πραγµατοποιείται µελέτη αναγκών µε στόχο να διαπιστωθούν οι ελλείψεις των 

ενδιαφεροµένων σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές τους ικανότητες, η διάθεσή τους 

και τα κίνητρα που έχουν για να τις καλύψουν, η αντίστοιχη διάθεση του 

οργανισµού στον οποίο ανήκουν, η οργανωσιακή δοµή και κουλτούρα του 

οργανισµού κ.ά. 

• Η εκπαίδευση διεξάγεται µε ποικίλες µεθόδους ανάλογα µε τις περιστάσεις 

(παιχνίδια ρόλων, προσοµοιώσεις, οµαδικές εργασίες, µελέτες περίπτωσης, 

συστηµατική παρατήρηση διαδικασιών, συσκέψεις για την ανταλλαγή 

εµπειριών µε τη συµµετοχή ειδικών όπου αναλύονται και σχεδιάζονται 
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πρακτικές, σύντοµες εισηγήσεις για τη δηµιουργία εναυσµάτων, 

εξατοµικευµένα προγράµµατα για την ενίσχυση των ικανοτήτων καθενός 

κ.ά.). Βασικό γνώρισµα αυτών των µεθόδων είναι ο βιωµατικός χαρακτήρας 

τους, µε άλλα λόγια οι εκπαιδευόµενοι εκτίθενται σε εµπειρίες και στη 

συνέχεια ενθαρρύνονται να στοχαστούν επάνω σε αυτές.  

• Η εκπαιδευτική διαδικασία από µόνη της – και µάλιστα η ταχύρρυθµη – δεν 

αρκεί για το µετασχηµατισµό των αξιών, των αντιλήψεων και των 

συµπεριφορών. Χρειάζεται όσα µαθαίνουν οι εκπαιδευόµενοι να τα 

εφαρµόζουν σε πραγµατικές συνθήκες. Χρειάζεται λοιπόν χρόνος και συνεχής 

εξάσκηση. 

• Οι εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν ενεργητικά σε όλες τις φάσεις σχεδιασµού, 

πραγµατοποίησης και αξιολόγησης του προγράµµατος ανάπτυξης των 

κοινωνικών ικανοτήτων, έτσι ώστε να αισθάνονται ότι συµβάλλουν σε ένα 

έργο που τους αφορά. 

• Στην όλη διάρκεια της διαδικασίας οι εκπαιδευόµενοι εµψυχώνονται τόσο από 

τους εκπαιδευτές όσο και από µέντορες ή/και συµµετέχοντας σε οµάδα 

συναδέλφων µε στόχο την ανταλλαγή εµπειριών σε οµάδα συναδέλφων µε 

στόχο την ανταλλαγή εµπειριών και την αµοιβαία υποστήριξη. 

• Η εκπαιδευτική διαδικασία αξιολογείται κατά τη διάρκειά της, ώστε να 

γίνονται βελτιωτικές ενέργειες, και στο τέλος, ώστε να αντλούνται 

συµπεράσµατα και ιδέες για νέα σχέδια δράσης. 

• Τέλος, οι υπεύθυνοι του εκπαιδευτικού προγράµµατος χρειάζεται να διαθέτουν, 

εκτός από γνώσεις και ικανότητα εφαρµογής των αρχών και µεθόδων της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, υψηλού επιπέδου συναισθηµατική νοηµοσύνη. Αυτό δεν 

σηµαίνει ότι δρουν σαν ψυχοθεραπευτές, σηµαίνει όµως ότι είναι 

εκπαιδευµένοι και βαθειά ευαισθητοποιηµένοι στις διεργασίες µε τις οποίες 

µετασχηµατίζονται οι αξίες, οι πεποιθήσεις και τα συναισθήµατα. 

 

Επίλογος  

Το έργο λοιπόν ενός εκπαιδευτή ενηλίκων σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των 

κοινωνικών ικανοτήτων δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται πρώτα ο ίδιος να έχει αναπτύξει 

σε βάθος τις δικές του ικανότητες. Χρειάζεται ακόµα να µπορεί να προσανατολίζει 

τους συµµετέχοντες σε έναν άλλο τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς από αυτόν που 

ενδεχοµένως είχαν συνηθίσει, πράγµα που µπορεί να τους προκαλεί ανάµεικτα και 
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ορισµένες φορές οδυνηρά συναισθήµατα. Γιατί για πολλούς ενηλίκους δεν είναι 

εύκολο να αποµαθαίνουν, ιδίως όταν καλούνται να µετασχηµατίσουν αξίες και 

πεποιθήσεις που τις θεωρούσαν ακλόνητες και είχαν επενδύσει συναισθηµατικά σε 

αυτές (Rogers A., 2002, κεφ. 10, Merrian Sh., 2004, Mezirow J., 2004). Μια  τέτοια 

διεργασία τους προκαλεί συχνά συναισθήµατα απογοήτευσης για όσα είχαν πιστέψει 

στο παρελθόν, αλλά και φόβου µπροστά στη ανοίκεια νέα κατάσταση (Brookfield, 

2000). Και όλα αυτά, µέσα στο πλαίσιο οργανισµών που συνήθως δεν έχουν εθιστεί 

σε διεργασίες συναισθηµατικής νοηµοσύνης και κριτικής σκέψης και εποµένως, όπως 

δείχνει η βιβλιογραφία, ακόµα και όταν ξεκινούν κάποια διαδικασία ανάπτυξης των 

κοινωνικών ικανοτήτων, συχνά αναδιπλώνονται εξαιτίας του φόβου των κραδασµών 

(Mezirow, 1991, σ. 180-181, Yorks και Marscick, 2000, σ. 274-275). 

Από την άλλη πλευρά, εµείς οι εκπαιδευτές ενηλίκων δεν µπορούµε να 

παραγνωρίζουµε ότι η ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων αποτελεί πρόταγµα της 

σύγχρονης εποχής αλλά και δηµιουργική πρόκληση, εφόσον συντρέχουν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις. Ούτε µπορούµε να µην ασχολούµαστε µε το πεδίο των 

επιχειρήσεων, το οποίο είναι µεν δύσκολο, όµως εκεί µετατίθεται βαθµιαία ο όγκος 

των δραστηριοτήτων της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Ας δράσουµε λοιπόν. Καθένας  θα αναµετρήσει τις δυνάµεις του και θα 

επιλέξει την πορεία πλεύσης του. Άλλοτε θα κατορθώσει να διαπραγµατευτεί, άλλοτε 

θα διαπιστώσει ότι δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν µε επάρκεια οι κοινωνικές 

ικανότητες στο πλαίσιο κάποιου οργανισµού. Τότε, ίσως βρεθεί µπροστά στο 

δίληµµα να αναλάβει το έργο ή όχι. Κριτήριό του για το τι θα αποφασίσει δεν µπορεί 

παρά να είναι το αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε οι διαδικασίες που αποσκοπούν 

στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των συµµετεχόντων να µην υπολείπονται των 

διαδικασιών που αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγικότητας. Συνεργάτες στην 

προσπάθειά του θα γίνουν αρκετοί  εκπαιδευόµενοι που θα θελήσουν να διευρύνουν 

τις γνώσεις, τις αντιλήψεις και τα συναισθήµατά τους. Κάτω από αυτές τις 

προϋποθέσεις, ναι, υπάρχουν ζωτικής σηµασίας λόγοι για να αναπτύσσουµε τις 

κοινωνικές ικανότητες.  
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Εκπαίδευση Ενηλίκων, 

Κοινωνικές ∆εξιότητες  

και Ευελιξίες στις Αγορές Εργασίας 

 
 

 

 

Περίληψη: 
Το παρόν άρθρο επιχειρεί να συµµετάσχει στο διάλογο που αφορά στις κοινωνικές δεξιότητες 

και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στο πρώτο µέρος του άρθρου παρουσιάζεται µια συνοπτική 
επισκόπηση των θεµάτων, που αφορούν στην έννοια και στο περιεχόµενό των κοινωνικών δεξιοτήτων, 
καθώς και στα προβλήµατα διάκρισής τους από τις άλλες κατηγορίες των δεξιοτήτων. Στο δεύτερο 
µέρος διερευνώνται οι σχέσεις που διαµορφώνονται ανάµεσα σε µία ταχύτατη ανάπτυξη της ζήτησης 
για κοινωνικές δεξιότητες µε την επικράτηση των ευέλικτων συστηµάτων παραγωγής και των 
ευέλικτων µορφών απασχόλησης στις αγορές εργασίας.  

Βασική θέση του άρθρου είναι ότι η επικράτηση των ευέλικτων παραγωγικών συστηµάτων 
και των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων συνδέεται άµεσα µε την αύξηση της ζήτησης για κοινωνικές 
δεξιότητες. Τέλος, στο τρίτο µέρος, λαµβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά  των κοινωνικών 
δεξιοτήτων καθώς και τις διαδικασίες παραγωγής και αναπαραγωγής τους, επιχειρείται η ανάδειξη της 
προνοµιακής σχέσης της εκπαίδευσης ενηλίκων και των κοινωνικών δεξιοτήτων.    
 
Abstract:  

 The main goal of this article is to contribute in the discussion concerning social skills and 
adult education. In the first part there is a short review of the issues concerning the concept and the 
content of social skills and of problems related on distinction from other kinds of skills. In the second 
part, the relations between the rapid growth of social skills and the development of flexible productive 
systems and flexible working relations are discussed.  

Main thesis of the article is that flexible productive systems are directly related to the rapid 
development of a demand for social skills. Finally in the third part, the article tries to promote a 
privilege relation between social skills and adult education, taking into consideration the specific 
characteristics as well as the process of construction and reconstruction of social skills.   
 

1. Εισαγωγή 

Οι πρόσφατες οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις  έχουν δώσει ώθηση σε 

µια σηµαντική ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη αυτή συνδέεται 

τόσο µε το σκέλος της ζήτησης όσο και µε το αντίστοιχο της προσφοράς. Η ολοένα 

αυξανόµενη ζήτηση  των κοινωνικών δεξιοτήτων, έχει υποχρεώσει τους θεσµούς και 

τους µηχανισµούς παραγωγής τους σε µια συνεχιζόµενη αναπροσαρµογή των 

µεθόδων και των τρόπων παραγωγής (και αναπαραγωγής) τους, έτσι ώστε τα σχετικά 

ζητήµατα να βρίσκονται διαρκώς στην επικαιρότητα. 

 Παρά το γεγονός όµως τα ζητήµατα των κοινωνικών δεξιοτήτων βρίσκονται 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της επιστηµονικής κοινότητας,3 της πολιτικής, των 

                                                 
3  Το ενδιαφέρον αυτό παρουσιάζεται από ένα σηµαντικό φάσµα επιστηµονικών πεδίων (οικονοµικά 

της εργασίας, κοινωνιολογία, οικονοµικά της εκπαίδευσης, κοινωνιολογία της εργασίας, 
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φορέων της παραγωγής και των εργαζοµένων, η έννοια και το περιεχόµενό τους 

παραµένουν εξαιρετικά ασαφή και απροσδιόριστα, µε αποτέλεσµα να γίνονται 

αντιληπτά µε πολλούς, διαφορετικούς και συχνά αντιφατικούς τρόπους. Ο πρώτος 

στόχος λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι να συµβάλλει στην αποσαφήνιση, από 

την οπτική των οικονοµικών της εργασίας, της εννοίας και του περιεχοµένου τους και 

να συµµετάσχει στην ανάπτυξη του διαλόγου γύρω από τα ζητήµατα αυτά. Ο 

δεύτερος είναι να διερευνήσει το κατά πόσο η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων 

συνδέεται µε την επέκταση (και ως ένα βαθµό την επικράτηση) των ευέλικτων 

µορφών παραγωγής και συνεπώς µε την αυξανόµενη εµπέδωση ευέλικτων 

εργασιακών σχέσεων και να θέσει µία σειρά από ερωτήµατα σχετικά µε το κατά πόσο 

η συσχέτιση ευέλικτων µορφών απασχόλησης και κοινωνικών δεξιοτήτων βαίνει 

προς όφελος ή σε βάρος της εργασίας. Τέλος, ο τρίτος στόχος της εργασίας είναι να  

διερευνήσει τις σχέσεις ανάµεσα στην εκπαίδευση ενηλίκων και στις κοινωνικές 

δεξιότητες και ειδικότερα να διερευνήσει το κατά πόσο η εκπαίδευση ενηλίκων 

συνιστά ένα προνοµιακό χώρο για τη δηµιουργία και την ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων. 

 

2. Τεχνικές και Κοινωνικές ∆εξιότητες: Μία πρώτη διάκριση 

Η έννοια και το περιεχόµενο των δεξιοτήτων έχουν αποτελέσει αντικείµενο  

µιας µακρόχρονης και πολυδιάστατης συζήτησης, που ξεκινά από τους κλασικούς 

οικονοµολόγους και τον Μάρξ, συνεχίζεται µε τους επιγόνους τους και µεταπολεµικά 

αναθερµαίνεται µε τον Braverman (1974) και τη σχολή της εργασιακής διαδικασίας. 

Οι δεξιότητες, ως έννοια, που περιλαµβάνει τεχνικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά,4 

προϋποθέτουν τη διαµόρφωση συγκεκριµένου πλαισίου ανάλυσης, προκειµένου να 

διερευνηθούν η αναγκαιότητα ύπαρξής τους, οι σχέσεις δεξιοτήτων µε συγκεκριµένες 

επαγγελµατικές κατηγορίες, καθώς και οι συνθήκες και τα αίτια, που οδηγούν στις 

µεταβολές τους. Ιστορικά η έννοια των δεξιοτήτων έχει χρησιµοποιηθεί µε ποικίλα 

περιεχόµενα,5 καθώς δε το κυρίαρχο ζήτηµα παραµένει η µέτρηση και η δυνατότητα 

                                                                                                                                            
ψυχολογία, κ.α), και τροφοδοτείται µε πλήθος θεωρητικών και εµπειρικών αναζητήσεων. Η 
συζήτηση γύρω από τις δεξιότητες παραµένει και στις µέρες µας ανοικτή.  

 
4  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά συνδέονται περισσότερο µε τις προσεγγίσεις των νεοκλασικών 

οικονοµολόγων, που αντιλαµβάνονται τις δεξιότητες ως περιουσιακά αγαθά ή κεφαλαιουχικές 
πηγές, που είναι δυνατό να αποκτηθούν από τα άτοµα, ενώ τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, που είναι 
µη ευχερώς αναγνωρίσιµα και τις περισσότερες φορές µη αµειβόµενα, (Sturdy, Knights και 
Willmont, 1992:3), συνδέονται µε τις προσεγγίσεις υποστηρικτών εναλλακτικών θεωρήσεων.  

5  Στο πλαίσιο της διεθνούς ταξινόµησης των επαγγελµάτων (ISCO 88), ένας συµβατικός, αλλά από 
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υπολογισµού των µεταβολών τους, η σύνδεση ανάµεσα στις θεωρητικές προσεγγίσεις 

της εννοίας τους και στις µεθόδους µέτρησης συνιστά το κύριο πεδίο των σύγχρονων 

αναζητήσεων.6  

 Μία πρώτη διάκριση γύρω από την έννοια των δεξιοτήτων µπορεί να δοµηθεί 

ανάµεσα κυρίως στους νεοκλασικούς οικονοµολόγους και στους υποστηρικτές των 

εναλλακτικών θεωρήσεων των αγορών εργασίας. Οι πρώτοι όταν αναφέρονται στις 

δεξιότητες, υπονοούν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των εργαζοµένων. 

Σύµφωνα µ’ αυτούς τα άτοµα κατέχουν ένα σύνολο γνώσεων, δυνατοτήτων και 

εµπειριών, που κάτω από συγκεκριµένες διαδικασίες µετατρέπονται σε 

παραγωγικότητα στους χώρους της εργασίας.7 Αντίθετα, οι δεύτεροι συνδέοντας τις 

δεξιότητες µε τις εργασιακές δοµές, τις αντιλαµβάνονται όχι ως χαρακτηριστικό των 

εργαζοµένων, αλλά ως χαρακτηριστικό των θέσεων εργασίας.8 H ύπαρξη των 

κατατµήσεων9 στις αγορές εργασίας δηµιουργεί εµπόδια σε κατηγορίες του εργατικού 

δυναµικού που διαθέτουν τις απαιτούµενες δεξιότητες, να προσεγγίσουν 

συγκεκριµένες θέσεις εργασίας. Ο αποκλεισµός αυτός λαµβάνει χώρα γιατί οι 

κατατµήσεις λειτουργούν ως ένας εν δυνάµει µηχανισµός κατανοµής των ευκαιριών 

απασχόλησης. Έτσι, ο διαχωρισµός και η εµφάνιση των δεξιοτήτων δεν είναι ζήτηµα 

τεχνικό, αλλά πρωτίστως ζήτηµα κοινωνικής κατασκευής (παραγωγής) των 

δεξιοτήτων. Κατά συνέπεια η ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στους µηχανισµούς, µέσα από 

τους οποίους τα άτοµα εντάσσονται στις διαδικασίες απόκτησης των δεξιοτήτων και 

κατ’ επέκταση στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση. 

 Στο πλαίσιο των οικονοµικών της εργασίας οι εργασιακές δεξιότητες µπορεί 

να διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες. Στις τεχνικές και στις κοινωνικές. Ως 
                                                                                                                                            

πολλούς αποδεκτός, ορισµός θεωρεί τη δεξιότητα ως την ικανότητα του ατόµου να εκτελεί τα 
καθήκοντα µιας συγκεκριµένης εργασίας. Η έτσι οριζόµενη δεξιότητα εµφανίζει δύο διαστάσεις. 
Το επίπεδο των δεξιοτήτων, που συνιστά συνάρτηση του εύρους και της πολυπλοκότητας των 
απαιτούµενων γνώσεων καθηκόντων και την εξειδίκευση των δεξιοτήτων, που είναι συνάρτηση 
του πεδίου των γνώσεων αλλά και της γνώσης του χειρισµού εργαλείων και µηχανών.  

6  Οι κοινωνιολογικές προσεγγίσεις προσανατολίζονται περισσότερο στην ανάλυση της εννοίας και 
του περιεχοµένου των δεξιοτήτων, ενώ οι οικονοµικές περισσότερο στις συνθήκες και στους 
παράγοντες, που επιδρούν στις µεταβολές των δεξιοτήτων, χωρίς τούτο να σηµαίνει ότι 
παραµένουν αδιάφορες στον προσδιορισµό της εννοίας τους.  

7  Μία τέτοια θεώρηση, που αναφέρεται τόσο στη σφαίρα της παραγωγής, όσο και στη σφαίρα της 
ανταλλαγής είναι κυρίως τεχνικιστική (Blackburn και Mann, 1979:291) και παραγνωρίζει τις 
κοινωνικές και πολιτικές  διαστάσεις της έννοιας των δεξιοτήτων. 

 
8  Αλλά και ανάµεσα σ΄ αυτούς, που υποστηρίζουν ότι οι δεξιότητες καθορίζονται από τα 

χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους τρόπους, µε τους 
οποίους ένα χαρακτηριστικό της εργασίας µπορεί να θεωρηθεί ως δεξιότητα (Steinberg, 1990:449).  

9  Βασική υπόθεση των θεωριών είναι ότι η αγορά εργασίας δεν είναι ενιαία αλλά κατατµηµένη, 
αποτελούµενη από πολλαπλές υπο-αγορές (τµήµατα), ιεραρχικά δοµηµένες και πολλές φορές 
αλληλοκαλυπτόµενες. Για εκτενέστερη ενασχόληση µε τις θεωρίες βλπ στο Ευστράτογλου (2000) 
και στην εκεί παρουσιαζόµενη βιβλιογραφία.  
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τεχνικές δεξιότητες θεωρούνται αυτές που προκύπτουν από την τεχνολογία και την 

οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας στο εσωτερικό µιας παραγωγικής µονάδας,10 

ενώ ως κοινωνικές ή δεξιότητες κοινωνικής συµπεριφοράς, αυτές που συνδέονται µε 

την αποτελεσµατική οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας  (∆εδουσόπουλος 

1998). Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1996), οι κοινωνικές δεξιότητες αφορούν στις 

ικανότητες διαχείρισης των σχέσεων, τη συµπεριφορά στην εργασία και µια 

ολόκληρη κλίµακα δεξιοτήτων αναλόγως µε το επίπεδο ευθύνης των θέσεων, που τα 

άτοµα κατέχουν. Με βάση τις δύο αυτές (αρκετά διαφοροποιηµένες) θεωρήσεις, στην 

κατηγορία των κοινωνικών δεξιοτήτων µπορεί να ενταχθούν η δυνατότητα 

επικοινωνίας, η συνεργασιµότητα, η υπακοή στον εργοδότη, η εργασιακή πειθαρχία, 

αλλά και η δηµιουργικότητα, η επιδίωξη της ποιότητας, κ.α.11 

 Πέραν όµως της διάκρισης των δεξιοτήτων σε τεχνικές και κοινωνικές µία 

τρίτη κατηγορία δεξιοτήτων, οι αποκαλούµενες λανθάνουσες δεξιότητες 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο γιατί συµβάλλουν στην περαιτέρω 

κατανόηση της εννοίας και του περιεχοµένου των δεξιοτήτων, όσο και γιατί 

συνδέονται µε διάφορους τρόπους µε τις κοινωνικές δεξιότητες. Οι Manwarring και 

Wood (1984) αναφερόµενοι στη σχετικότητα της έννοιας των δεξιοτήτων και 

δανειζόµενοι έννοιες από τη γνωστική ψυχολογία προτείνουν την έννοια της 

εσωτερικής ή λανθάνουσας δεξιότητας (tacit skill). Ως λανθάνουσα δεξιότητα 

θεωρούν την αίσθηση ή τη διακριτή ικανότητα, που αποτελεί τη βάση της 

υποκειµενικότητας, η οποία είναι ζωτική στην αποτελεσµατική εκτέλεση όλων των 

εργασιών. Η έννοια της λανθάνουσας δεξιότητας στηρίζεται στην έννοια της 

λανθάνουσας γνώσης, που εισάγεται από τους Polanyi και Prosch (1975). Ο Polanyi 

υποστηρίζει ότι κάθε (πρακτική) δεξιότητα εµπεριέχει µία διαδικασία λανθάνουσας 

γνώσης. Από την στιγµή που ένα άτοµο µαθαίνει τις κινήσεις (ενέργειες), που 

συνθέτουν µια δεξιότητα, αυτές µετατρέπονται σε λανθάνουσες, υπό την έννοια ότι 

τη στιγµή της άσκησής τους, το άτοµο δεν δίνει σηµασία στις κινήσεις (ενέργειες) 

αλλά στο αποτέλεσµα τους. Κατά συνέπεια υπάρχει ένας βαθµός δεξιότεχνης 

εκτέλεσης ενσωµατωµένος µέσα σε λανθάνουσες ενέργειες ή πράξεις. 
                                                 
10  Οι τεχνικές δεξιότητες µε τη σειρά τους διακρίνονται σε βασικές δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν 

αντικείµενο  της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε ειδικές δεξιότητες που προκύπτουν µέσα από τη 
συµµετοχή των εργαζοµένων στη συγκεκριµένη παραγωγική διαδικασία.   

11  Ωστόσο η διάκριση τεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων δεν είναι πάντα ευχερής και χωρίς 
προβλήµατα. Οι Crompton και Jones (1984) θεωρούν ότι οι τεχνικές δεξιότητες περιλαµβάνουν 
γνώσεις και θεωρία, που προκύπτουν µέσα από διαδικασίες µάθησης, ενώ οι κοινωνικές δεξιότητες δεν 
προσδιορίζονται µε ευχέρεια,  µε αποτέλεσµα η διάκριση τεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων να 
συνιστά στην ουσία ένα ψευτοδίληµα. 
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 Οι λανθάνουσες δεξιότητες λόγω της φύσης και των ειδικών τους 

χαρακτηριστικών12 µπορεί να συνδέονται (ή ενσωµατώνονται) τόσο στις τεχνικές όσο 

και στις κοινωνικές δεξιότητες. Πολλοί ωστόσο ερευνητές (Hyman 1991, Μοσχονά 

1998, κ.α) θεωρούν ότι αυτές συνδέονται περισσότερο µε τις κοινωνικές δεξιότητες.  

 

4. Κοινωνικές δεξιότητες και ευελιξίες στις αγορές εργασίας. Μία συνύπαρξη 

προς όφελος ή εις βάρος της εργασίας; 

Η σύντοµη παρουσίαση της εννοίας και των βασικών χαρακτηριστικών των 

κοινωνικών δεξιοτήτων διαµορφώνει και το ευρύτερο πλαίσιο διερεύνησης των 

βασικών ερωτηµάτων, που θέτει η εργασία σε σχέση µε τις ευελιξίες στις αγορές 

εργασίας. Η συµπλήρωση αυτού του πλαισίου επιβάλλει και την αποσαφήνιση της 

εννοίας της ευελιξίας και κυρίως των βασικών µορφών, που αυτή λαµβάνει στις 

αγορές εργασίας. Οι συζητήσεις γύρω από τα ζητήµατα της ευελιξίας13 

επικεντρώνονται γύρω από τη χρήση του παράγοντα εργασία. Τέσσερις είναι οι 

συνηθέστεροι τύποι ευελιξίας: α) η ευελιξία του µισθού, που αφορά στα όρια στα 

οποία τα επίπεδα των µισθών µπορούν να προσαρµοσθούν ανάλογα µε τις συνθήκες, 

που επικρατούν στην αγορά. β) η αριθµητική ευελιξία, η οποία αναφέρεται στην 

επέκταση της ελευθερίας του εργοδότη να διαφοροποιεί το µέγεθος του εργατικού 

δυναµικού και τις ώρες εργασίας, ανάλογα µε τις κυκλικές ή διαρθρωτικές µεταβολές 

της ζήτησης. γ) η λειτουργική ευελιξία, που αφορά στην ικανότητα της επιχείρησης 

να αξιοποιεί αποτελεσµατικά το προσωπικό της διαφοροποιώντας, σύµφωνα µε τις 

εκάστοτε απαιτήσεις της παραγωγής, τα εργασιακά αντικείµενα και καθήκοντα των 

εργαζοµένων και δ) η ευελιξία του χρόνου εργασίας, που αφορά στη δυνατότητα 

προσαρµογής των προτύπων της εργασίας και στην οργάνωση του χρόνου εργασίας. 

Με βάση τα παραπάνω, η ανάλυση µπορεί να θέσει τα βασικά ερωτήµατα, που 

συνίστανται στη διερεύνηση των υφιστάµενων σχέσεων ανάµεσα στην ανάπτυξη και 

                                                 
12  Τρεις είναι οι βασικές διαστάσεις που µπορεί να προσδιορισθούν στην έννοια της λανθάνουσας 

δεξιότητας (Μοσχονά 1998:76). Η πρώτη αφορά στην περισσότερο συνειδητή επιτέλεση κάποιων 
καθηκόντων (ή ενεργειών) στο αρχικό στάδιο της υλοποίησης. Αργότερα, οι ενέργειες ή τα 
καθήκοντα ασκούνται πιο µηχανιστικά χωρίς δηλαδή την απαίτηση συνειδητής προσπάθειας. Η 
δεύτερη, στο διαφορετικό βαθµό γνώσης που απαιτείται στην εκτέλεση κάποιων εργασιών και η 
τρίτη µε το είδος των δεξιοτήτων συνεργασίας, που απαιτούνται στο συλλογικό τρόπο οργάνωσης 
της παραγωγής. 

13  Η έννοια της ευελιξίας γίνεται αντιληπτή µε πολλούς και διάφορους τρόπους. Ο Atkinson (1987) 
επισηµαίνει τρεις βασικούς λόγους, µε τους οποίους ερµηνεύεται αυτή η ποικιλία. Ο πρώτος αφορά 
στο µεγάλο εύρος των καταστάσεων, που µπορεί να περιγραφούν κάτω από τον σχετικό όρο. Ο 
δεύτερος στο γεγονός ότι ο όρος σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα για διαφορετικές οντότητες 
(πολιτεία, εργοδότες, εργαζόµενους) και ο τρίτος, στο γεγονός ότι συνδέεται µε καθαρά ιδεολογικές 
παραµέτρους.  
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επέκταση των κοινωνικών δεξιοτήτων και των ευελιξιών στις αγορές εργασίας.14 Με 

άλλα λόγια µπορεί να θέσει το ερώτηµα κατά πόσο οι απαιτήσεις των ευέλικτων 

συστηµάτων παραγωγής είναι τέτοιες ώστε να οδηγούν στην αυξανόµενη παραγωγή 

κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Σε προγενέστερες (της ευελιξίας) µορφές οργάνωσης της παραγωγής, η ύπαρξη του 

επαγγέλµατος, ως κοινωνικής κατηγορίας συνυφασµένης µε το κύρος και τη 

κοινωνική καταξίωση αλλά και ως δέσµης ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην 

παραγωγή (Αλεξίου 2002:122), προσδιόριζε, σε σηµαντικό βαθµό, τις γνώσεις και 

δεξιότητες που ήσαν απαραίτητες για την άσκηση των επαγγελµατικών καθηκόντων15 

και την ένταξη των ανθρώπων στην παραγωγική διαδικασία. Στο βαθµό που ο 

κοινωνικός και τεχνικός καταµερισµός της εργασίας οδηγούσε σε σαφώς 

διαγραφόµενα εργασιακά πλαίσια, είτε µε τη µορφή των επαγγελµάτων, που 

περιείχαν σαφώς διατυπωµένα περιεχόµενα (µε µορφή γνώσεων, δεξιοτήτων, 

προσόντων και καθηκόντων) είτε και των επί µέρους  εξειδικεύσεων,16 φαίνεται 

λογικό να υποστηριχθεί ότι οι κοινωνικές δεξιότητες δεν ήσαν στον ίδιο βαθµό 

απαραίτητες. Τα σαφώς δηλαδή διατυπωµένα και προσδιορισµένα εργασιακά και 

επαγγελµατικά καθήκοντα και οι απαιτούµενες για την άσκησή τους γνώσεις και 

δεξιότητες δεν δηµιουργούσαν συνθήκες για ένα αυξηµένο ρόλο των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί και εξειδικευθεί σήµερα.  

Ειδικότερα µπορεί να υποστηριχθεί ότι τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του 

Φορντικού - Τεϋλορικού µοντέλου, που αφορούν στις οικονοµίες κλίµακας, στην 

παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων ενός ή περισσοτέρων τυποποιηµένων προϊόντων, στις 
                                                 
14  Η συνύπαρξη ευελιξίας και κοινωνικών δεξιοτήτων τίθεται µε ένα διαφορετικό τρόπο στην εργασία 

των Kern και Schuman (βλπ Αλεξίου, 2002:121-122), οι οποίοι αναθεωρώντας τον καταµερισµό 
της εργασίας που αντιστοιχεί στον Τεϋλορισµό (αυστηρή ιεραρχική δόµηση και εξειδικευµένη 
ανάπτυξη καθηκόντων), προτείνουν ένα νέο σχήµα οργάνωσης της παραγωγής, που αξιοποιεί, κατά 
τη γνώµη τους, περισσότερο τις υφιστάµενες δεξιότητες. Τα βασικά πλεονεκτήµατα της πρότασης 
τους συνδέονται α) µε µεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση του προσωπικού β) µε µεγαλύτερη 
παραγωγικότητα µέσα από τη χρήση ανενεργών ποσοτήτων εργασίας και γ) µε ενίσχυση της 
υπευθυνότητας καθώς αυτή διασφαλίζει την ποιότητα. Παρά το γεγονός ότι ο στόχος της παραπάνω 
ανάλυσης δεν είναι η διερεύνηση των σχέσεων ευελιξίας και κοινωνικών δεξιοτήτων, ωστόσο η 
συνύπαρξη της ευελιξίας µε την υπευθυνότητα (βασική κοινωνική δεξιότητα) καθίσταται 
καθοριστική.   

Σήµερα, που τόσο η έννοια του επαγγέλµατος όσο όµως και το σώµα των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων, που η άσκηση του απαιτεί, τίθενται εν αµφιβόλω, η ανάπτυξη των κοινωνικών 
δεξιοτήτων, ως δεξιοτήτων που ξεπερνούν το πεδίο, το περίγραµµα ενός επαγγέλµατος καλύπτοντας 
ένα εξαιρετικά ευρύ φάσµα επαγγελµάτων, φαίνεται να ενισχύουν περαιτέρω τις δυνάµεις και 
διαδικασίες εκείνες, που οδηγούν στο ξεπέρασµα και στην κατάργηση του ρόλου και της σηµασίας 
των επαγγελµάτων. Κάτω δηλαδή από συγκεκριµένες προϋποθέσεις η ανάπτυξη των κοινωνικών 
δεξιοτήτων θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µία διαδικασία ενίσχυσης της τεχνικής κατ’ αρχήν και της 
κοινωνικής στη συνέχεια, απαξίωσης των επαγγελµάτων.  
16  Η εξειδίκευση εδώ γίνεται κατανοητή ως µια εγγενής τάση της διαδικασίας καταµερισµού της 

εργασίας. 
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µεθόδους συναρµολόγησης, στην εξειδίκευση της εργασίας στο πλαίσιο µιας 

κατατµηµένης εργασιακής διαδικασίας, στην αυστηρά ιεραρχική διάρθρωση της 

επιχείρησης (Γεωργακοπούλου 1996), είναι συνδεδεµένα µε το µικρότερο δυνατό 

έλεγχο του ανθρώπινου παράγοντα πάνω στη διαδικασία της παραγωγής. Αυτός ο 

περιορισµός του ελέγχου της εργασίας πάνω στην παραγωγική διαδικασία, που 

συνοδεύεται από την ταυτόχρονη αύξηση του διευθυντικού δικαιώµατος, συντελείται 

µε την ταυτόχρονη µεταφορά γνώσεων, δεξιοτήτων και εµπειριών, µέσω των νέων 

τεχνολογιών, από την εργασία στο κεφάλαιο (στις µηχανές και στα συστήµατα 

παραγωγής). Σε όρους δεξιοτήτων, η εργασία (ή το επάγγελµα) αποψιλώνεται από τις 

τεχνικές δεξιότητες, οι οποίες ενσωµατώνονται στις µηχανές και στα συστήµατα 

παραγωγής, αφήνοντας ή προλειαίνοντας το πεδίο για την εµφάνιση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων.  

Στις κοινωνίες του ύστερου καπιταλισµού αυτός ο συνδυασµός των χαρακτηριστικών 

του Φορντικού - Τεϋλορικού µοντέλου οργάνωσης της παραγωγής, που παραµένουν 

σε ισχύ, µε τις αυξανόµενες απαιτήσεις για ευελιξία διαµορφώνουν ένα διαφορετικό 

πλαίσιο ενσωµάτωσης της εργασίας στην παραγωγική διαδικασία. Η επικράτηση πιο 

ευέλικτων συστηµάτων παραγωγής δηµιουργεί αυξηµένες απαιτήσεις για πιο 

ευέλικτες µορφές απασχόλησης.17 Η αυτοµατοποίηση της παραγωγής, η χρήση των 

Η/Υ, οι ενίοτε αυξηµένες ελεγκτικές και υπολογιστικές αρµοδιότητες συνδέονται µε 

µια πολυδύναµη και πολυλειτουργική χρήση της εργατικής δύναµης18 (Σταµάτης, 

2005:181). Μια τέτοια χρήση διευκολύνεται και ολοκληρώνεται µέσα από τη 

δηµιουργία και τον εφοδιασµό των εργαζοµένων µε κοινωνικές δεξιότητες.19 Κατά 

συνέπεια η ύπαρξη των κοινωνικών δεξιοτήτων συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση 

µιας αποτελεσµατικής (υπό την έννοια της άντλησης της µεγαλύτερης δυνατής 

υπεραξίας), χρήσης της εργατικής δύναµης. Συνιστά δηλαδή απαραίτητη προϋπόθεση 

για µια νέου τύπου ενσωµάτωση της εργασίας στις ευέλικτες διαδικασίες παραγωγής. 

                                                 
17  Οι Piore και Sabel (1984)  υποστηρίζουν ότι η εµπέδωση συστηµάτων ευέλικτης εξειδίκευσης θα 

δηµιουργήσει ένα ¨πολυδύναµο αναβαθµισµένο εργατικό δυναµικό¨ µε κυρίαρχο ρόλο αυτόν του 
πολλαπλά ειδικευµένου εργάτη-τεχνολόγου που είναι επιφορτισµένος µε ένα ευρύ φάσµα 
εργασιακών καθηκόντων. Ανεξάρτητα από το κατά πόσο οι συγγραφείς έχουν επιβεβαιωθεί 
εµπειρικά και πέραν από τις όποιες αντιρρήσεις µπορεί να έχει κανείς στους ισχυρισµούς τους, 
άλλωστε υπάρχει µία έντονη κριτική αντιπαράθεση γύρω από τις θέσεις τους (βλπ ενδεικτικά 
Williams, Cutler, Williams και Haslan 1987, καθώς και στη Γεωργακοπούλου 1996), η τάση για 
µια πολυλειτουργική χρήση της εργατικής δύναµης φαίνεται να επεκτείνεται διαρκώς.  

18  που στη πραγµατικότητα ισοδυναµούν µε τη εµπέδωση της λειτουργικής ευελιξίας της αγοράς 
19  Ο Αλεξίου (2002:18) αναφέρει ότι οι κοινωνικές δεξιότητες του πολυλειτουργικά εργαζόµενου, 

που είναι απαραίτητες σ’ ένα πλαίσιο ευέλικτης εξειδίκευσης, συνιστούν και έναν από τους λόγους, 
σύµφωνα µε τους οποίους, σύγχρονες θεωρήσεις απαιτούν τη σύγκλιση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος µε την οικονοµία  
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Με ποιες µορφές όµως της ευελιξίας συνδέονται περισσότερο οι κοινωνικές 

δεξιότητες; Που είναι περισσότερο απαραίτητες; Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 

η εµπέδωση της λειτουργικής ευελιξίας συναντά λιγότερα προβλήµατα στις 

υπηρεσίες σε σχέση µε τη βιοµηχανία (Atkinson 1987) καθώς επίσης και τη 

διαπίστωση ότι αυτή η πολυλειτουργική χρήση της εργατικής δύναµης συνδέεται 

τόσο µε τη βιοµηχανία όσο και µε τις υπηρεσίες,  µπορεί να συναχθεί ότι οι 

κοινωνικές δεξιότητες συνδέονται µε πιο άµεσο τρόπο µε τη λειτουργική ευελιξία. Οι 

κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν προϋπόθεση για την πολυλειτουργική χρήση της 

εργατικής δύναµης. Η ικανότητα των εργαζοµένων να εκτελούν νέα καθήκοντα, να 

εκτελούν περισσότερο σύνθετες ή απλές εργασίες, να αλλάζουν συχνά αντικείµενα 

εργασίας, να επιµορφώνονται και επανειδικεύονται χωρίς  ιδιαίτερα αυξηµένο κόστος 

για την επιχείρηση είναι αναµφίβολα συνάρτηση της ύπαρξης κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Ωστόσο, δεν µπορεί να αποκλεισθεί η συσχέτιση  κοινωνικών 

δεξιοτήτων και αριθµητικής ευελιξίας ή της ευελιξίας των µισθών, καθώς η 

ενασχόληση του ιδίου εργαζοµένου µε πέραν του ενός εργασιακά αντικείµενα, 

ενδέχεται να επιδρά τόσο πάνω στο µέγεθος του εργατικού δυναµικού της 

επιχείρησης όσο και στο συνολικό εργάσιµο χρόνο. Ενδέχεται να συµβάλλει και στην 

ανάπτυξη µιας ευελιξίας στους µισθούς, στο βαθµό που οι κοινωνικές δεξιότητες, 

κατεχόµενες από ένα τµήµα του εργατικού δυναµικού επιτρέπουν τη διάκρισή του σε 

κέντρο και περιφέρεια και κατά συνέπεια και στην ανάπτυξη µιας διαφοροποίησης 

της πολιτικής των µισθών.  

Κατά πόσο όµως η συνύπαρξη κοινωνικών δεξιοτήτων και ευέλικτων µορφών 

απασχόλησης συνιστά θετική ή αρνητική εξέλιξη για την εργασία και τους 

εργαζόµενους πιο συγκεκριµένα. Η απάντηση σ’ ένα τέτοιο ερώτηµα δεν είναι 

εύκολη. Και τούτο γιατί πρώτον, σ’ ένα πλαίσιο συνεχιζόµενης πόλωσης20 των 

δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού δεν είναι εύκολο να απαντηθεί το ερώτηµα εάν 

η αύξηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, που συνδυάζεται µε τον περιορισµό των 

τεχνικών (στην πραγµατικότητα φαίνεται να έχει συντελεστεί, τουλάχιστον µερικώς, 

µια υποκατάσταση των τεχνικών δεξιοτήτων από τις κοινωνικές, σ΄ ένα 

διαφοροποιηµένο µοντέλο παραγωγικής διαδικασίας), συνδέεται µε διαδικασίες 

                                                 
20  Η έννοια της πόλωσης των δεξιοτήτων αναφέρεται στην ταυτόχρονη συνύπαρξη διαδικασιών 

διαχρονικής υποβάθµισης των δεξιοτήτων για το µεγαλύτερο τµήµα του εργατικού δυναµικού 
(αποειδίκευσης), µε διαδικασίες αναβάθµισής των δεξιοτήτων για ένα σαφώς µικρότερο τµήµα του. 
Για εκτενέστερη ενασχόληση µε το ζήτηµα ο ενδιαφερόµενος µπορεί, µεταξύ άλλων, να ανατρέξει 
στους Gallie (1991) και Ευστράτογλου (1997).  
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αναβάθµισης ή υποβάθµισης των δεξιοτήτων και δεύτερον, γιατί δεν είναι εύκολο να 

διαµορφωθεί µία ιεραρχική διάταξη των δεξιοτήτων και να υποστηριχθεί για 

παράδειγµα ότι οι κοινωνικές δεξιότητες ιεραρχικά είναι ανώτερες από τις τεχνικές. 

Ωστόσο αυτό που µε σαφήνεια µπορεί να υποστηριχθεί είναι ότι η ταχύτατη 

ανάπτυξη (ή η αυξανόµενη ζήτηση) των κοινωνικών δεξιοτήτων, παρά την ιδιαίτερη 

σηµασία που µπορεί, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, να λαµβάνει, ιδιαίτερα για 

τους εργαζόµενους, στην πραγµατικότητα συνιστά µία διαδικασία υποστήριξης ενός 

συγκεκριµένου τρόπου κεφαλαιοκρατικής παραγωγικής διαδικασίας. Συνιστά δηλαδή 

πρωτίστως µια διαδικασία υποστήριξης ενός συγκεκριµένου κεφαλαιοκρατικού 

τρόπου παραγωγής και δευτερευόντως της εργασίας.  

Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή υποτεθεί ότι η ύπαρξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων λειτουργεί υπέρ της εργασίας, θα έπρεπε, αν µη τι άλλο, η κατοχή τους, 

από οµάδες εργαζοµένων (ή µεµονωµένους εργαζόµενους) να συµβάλλει στην 

αύξηση της διαπραγµατευτικής τους δύναµης στην αγορά εργασίας. Κάτι τέτοιο όµως 

δεν φαίνεται να ισχύει, τόσο για λόγους που συνδέονται µε τη φύση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, όσο όµως και µε τις δυνατότητες, που οι ίδιες παρέχουν, για την 

ανάπτυξη µιας στρατηγικής ενίσχυσης της διαπραγµατευτικής δύναµης των 

εργαζοµένων. Αυτό που υπονοείται είναι ότι η φύση των δεξιοτήτων είναι τέτοια, που 

δεν επιτρέπει την ανάπτυξη και τη συγκρότηση των συµφερόντων των κατόχων τους, 

συνθήκη που κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη στρατηγικών υποστήριξης και 

ενίσχυσής τους.21  

Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι ενώ οι κοινωνικές δεξιότητες, µέσα 

στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της παραγωγικής διαδικασίας, κρίνονται απαραίτητες 

και καθίστανται βασικό κριτήριο στις στρατηγικές άντλησης εργατικού δυναµικού, 

που αναπτύσσονται πρόσφατα από την εργοδοσία, οι διαδικασίες αναγνώρισης και 

κατοχύρωσής τους υστερούν σηµαντικά. Ακόµη περισσότερο, ενώ η εργοδοσία, 

προκειµένου να διευκολυνθεί στη διαδικασία αναζήτησης εργατικού δυναµικού, 

επιθυµεί να γνωρίζει το είδος και την ποσότητα των κοινωνικών δεξιοτήτων, που 

διαθέτουν οι υποψήφιοι εργαζόµενοι (άρα δεν διάκειται αρνητικά στην ανάδειξη ενός 

συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής αυτών των δεξιοτήτων) διαφωνεί πλήρως 

                                                 
21  Η κατοχή τεχνικών δεξιοτήτων (για παράδειγµα δεξιοτήτων ηλεκτρολόγου ή υδραυλικού) µπορεί 

να αποτελέσει τη βάση της συγκρότησης και έκφρασης  συµφερόντων και δηµιουργεί τις 
προϋποθέσεις για την ενίσχυση της διαπραγµατευτικής τους δύναµης. Οι κοινωνικές δεξιότητες δεν 
παρέχουν τέτοιες δυνατότητες (µπορεί για παράδειγµα να φαντασθεί κάποιος την ανάδειξη µιας 
συνδικαλιστικής δράσης στηριγµένης στη δεξιότητα της υπευθυνότητας, ή της υπακοής στον 
εργοδότη;) 
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µε την ανάδειξη των ζητηµάτων, που αφορούν στη σύνδεση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων µε τα εργασιακά δικαιώµατα. Συνεπώς, µε βάση τα παραπάνω, µπορεί µε 

σχετική ασφάλεια να διαπιστωθεί, ότι ο τρόπος µε τον οποίο οι κοινωνικές δεξιότητες 

αναπτύσσονται και καθίστανται απαραίτητες στην παραγωγή δεν λειτουργεί 

προνοµιακά υπέρ των εργαζοµένων.  

4. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κοινωνικές ∆εξιότητες. Μία προνοµιακή σχέση 

Η φύση και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δεξιοτήτων, που συνοπτικά 

αναδείχθηκαν στο πρώτο µέρος της εργασίας, υποδεικνύουν µε άµεσο ή έµµεσο 

τρόπο τους µηχανισµούς και τις τεχνικές απόκτησής τους. Τα τυπικά εκπαιδευτικά 

συστήµατα δεν αντιµετωπίζουν τις κοινωνικές δεξιότητες ως ιδιαίτερα εκπαιδευτικά 

αντικείµενα.22  Οι δυσχέρειες της απόκτησής τους µέσα από τα τυπικά εκπαιδευτικά 

συστήµατα συνδέονται µε την ανάδειξη της ιδιαίτερης σηµασίας των µη τυπικών και 

άτυπων µορφών µάθησης και συνεπώς και των συστηµάτων που συνδέονται µ’ αυτές, 

ως  χώρου για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Καθώς δε οι σχέσεις της 

εκπαίδευσης ενηλίκων µε τις µη τυπικές και άτυπες µορφές µάθησης είναι ιδιαίτερα 

στενές (Κόκκος, 2005:108) αναδεικνύεται άµεσα ο προνοµιακός ρόλος της 

εκπαίδευσης ενηλίκων στην παραγωγή των κοινωνικών δεξιοτήτων.   

Αναγνωρίζοντας τις σηµαντικές αυτές δυσχέρειες παραγωγής και ανάπτυξης 

των κοινωνικών δεξιοτήτων µέσα από τους µηχανισµούς των τυπικών εκπαιδευτικών 

συστηµάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2001), θεωρώντας τις κοινωνικές δεξιότητες 

ως τµήµα των βασικών δεξιοτήτων επισηµαίνει την αναγκαιότητα να αποτελέσουν 

αντικείµενο µάθησης των µη τυπικών και άτυπων συστηµάτων. Ξεκινώντας από τη 

διαπίστωση ότι µία σειρά από κοινωνικές δεξιότητες (επικοινωνία, οµαδική εργασία, 

δυνατότητα επίλυσης προβληµάτων, ικανότητα ανάλυσης καταστάσεων και επίλυσης 

προβληµάτων κ.α.,) συνιστούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επαγγελµάτων του 

αύριο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1994:17) επισηµαίνει περαιτέρω την υποχρέωση της 

πολιτείας στην παροχή δωρεάν εκπαίδευσης και στο πεδίο των βασικών και κατά 

συνέπεια και των κοινωνικών δεξιοτήτων.  

 Ωστόσο θα πρέπει να επισηµανθεί ότι αυτή η ενσωµάτωση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων στα περιεχόµενα των επαγγελµατικών κατηγοριών, που διαπιστώθηκε και 

                                                 
22  Για παράδειγµα η υπευθυνότητα ή η ανάληψη πρωτοβουλιών, µπορεί να αναπτυχθούν  (να 

δηµιουργηθούν) µέσα από µια εκπαιδευτική διαδικασία µόνο µε έµµεσο τρόπο. ∆εν µπορεί δηλαδή 
να συστήσουν το εκπαιδευτικό αντικείµενο µιας διαδικασίας παρά µόνο να προκύψουν ως έµµεσο 
παράγωγο ή αποτέλεσµά της.  
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στην προηγούµενη ενότητα της εργασίας, ως µια διαδικασία µερικής υποκατάστασης 

των τεχνικών δεξιοτήτων από κοινωνικές δεν συνιστά µια αµιγώς τεχνική διαδικασία 

ούτε είναι ιδεολογικά ουδέτερη, αλλά συνδέεται µε σειρά από κοινωνικές διεργασίες. 

∆ιαδικασίες αποδυνάµωσης της διαπραγµατευτικής δύναµης των εργαζοµένων στην 

αγορά εργασίας, εργασιακά δικαιώµατα και εργασιακές σχέσεις συνιστούν πεδία, στα 

οποία οι κοινωνικές δεξιότητες φαίνεται να ασκούν σηµαντικές επιδράσεις. Η 

διερεύνηση αυτών των ζητηµάτων είναι βέβαιο πως θα αποτελέσει αντικείµενο 

περαιτέρω ερευνητικών προσπαθειών.   

 

5. Βασικές διαπιστώσεις συµπεράσµατα 

Ο πρώτος στόχος αυτής της εργασίας ήταν η συµβολή στην ανάπτυξη του 

διαλόγου που αφορά στις κοινωνικές δεξιότητες. Η επίτευξή του επιχειρήθηκε µέσα 

από συνοπτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε την έννοια και το 

περιεχόµενο των δεξιοτήτων και ακολούθως µέσα από µια αρχική διάκρισή τους σε 

τεχνικές και κοινωνικές. Έτσι αναδείχθηκε, από την οπτική των οικονοµικών της 

εργασίας, η έννοια, το περιεχόµενο και οι βασικές κατηγορίες  των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, καθώς και µια σειρά από ζητήµατα, που συνδέονται µε τις δυσχέρειες 

διάκρισής τους από τις άλλες κατηγορίες των δεξιοτήτων.  

Ο δεύτερος στόχος συνδεόταν µε µία σειρά από ερωτήµατα που αφορούσαν στις 

σχέσεις των κοινωνικών δεξιοτήτων και των ευελιξιών στις αγορές εργασίας. Η 

µετάβαση από το Φορντικό – Τεϋλορικό µοντέλο παραγωγής (στο βαθµό και στο 

µέτρο που έχει επιτελεσθεί) σε πιο ευέλικτα παραγωγικά συστήµατα συνδέεται µε την 

ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Έτσι 

διαπιστώθηκε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες συνδέονται µε µια µορφή ενσωµάτωσης 

της εργασίας στην παραγωγική διαδικασία και ειδικότερα συµβάλλουν σε µια νέου 

τύπου ενσωµάτωση της εργασίας στις ευέλικτες διαδικασίες παραγωγής. 

Ταυτοχρόνως διαπιστώθηκε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες, για µία σειρά από λόγους, 

φαίνεται να συνδέονται αµεσότερα µε τη λειτουργική ευελιξία, χωρίς να µπορεί να 

αποκλεισθεί η συσχέτιση των κοινωνικών δεξιοτήτων και µε την αριθµητική ή την 

ευελιξία των µισθών. Τέλος διαπιστώθηκε ότι  οι κοινωνικές δεξιότητες, λόγω της 

φύσης και των χαρακτηριστικών τους, δεν λειτουργούν υποχρεωτικά υπέρ των 

εργαζοµένων καθώς, µεταξύ άλλων, δεν µπορεί να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην 

οποία να συγκροτηθεί η οργάνωση των συµφερόντων των κατόχων τους και να 

αναπτυχθεί µια στρατηγική περαιτέρω υποστήριξης αυτών των συµφερόντων.  
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Ο τρίτος στόχος της εργασίας, ανέδειξε, συνοπτικά, την προνοµιακή σχέση της 

εκπαίδευσης ενηλίκων µε τις κοινωνικές δεξιότητες και έθεσε µία σειρά από 

ερωτήµατα σχετικά µε τις επιπτώσεις της υποκατάστασης των τεχνικών δεξιοτήτων 

από κοινωνικές στο πλαίσιο των σύγχρονων επαγγελµάτων. 
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Η Οικονοµική Σηµασία των Κοινωνικών ∆εξιοτήτων 

 

 

 

 
Περίληψη: 
 

Η «απασχολησιµότητα» του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας και η αύξηση του επιπέδου 
απασχόλησης αποτελούν κεντρικούς πυλώνες των ευρωπαϊκών πολιτικών για την προώθηση της 
απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, χωρίς να υποτιµάται, παράλληλα, το κρίσιµο ζήτηµα της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας.  Αν και είναι αδιαµφισβήτητο το γεγονός ότι οι γνώσεις και οι 
τεχνικές δεξιότητες που µεταδίδει το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας, 
ένας αυξανόµενος αριθµός ερευνητικών ενδείξεων υποδεικνύουν ότι ένα σηµαντικό τµήµα της 
οικονοµικής απόδοσης της εκπαίδευσης οφείλεται στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά όχι στις γνώσεις 
που αποκτώνται µέσω αυτής.   

Παράλληλα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις εκ µέρους των επιχειρήσεων, ότι µια σηµαντική 
µερίδα των «ελλειµµάτων δεξιοτήτων» δεν αφορούν γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες, αλλά 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, στάσεις και συµπεριφορές των ατόµων, τα οποία ορίζουµε ως 
κοινωνικές δεξιότητες.  Οι ορθόδοξες προσεγγίσεις του ανθρώπινου κεφαλαίου, λόγω των 
ακατάλληλων αξιωµατικών παραδοχών τους και τις συνέπειες που αυτές ενέχουν στην θεωρητική και 
εµπειρική ανάλυση, αγνοούν πεισµατικά τη σηµασία των κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά οι επιχειρήσεις 
τις αναζητούν και τις ανταµείβουν.  H εµπειρική έρευνα υποδηλώνει ότι οι κοινωνικές δεξιότητες 
συσχετίζονται µε, και συνεπώς µπορεί να «ερµηνεύουν», ένα αξιόλογο τµήµα της µισθολογικής 
ανισότητας και αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες προσδιορισµού της θέσης των ατόµων στην αγορά 
εργασίας.  Εµπειρικές ενδείξεις υποδεικνύουν, παράλληλα, ότι τόσο η εκπαιδευτική διαδικασία όσο 
και η αγορά εργασίας «επιβραβεύουν» και «τιµωρούν» σχεδόν τις ίδιες κοινωνικές δεξιότητες και 
συµπεριφορές των ατόµων.  Παρά τις ενδείξεις αυτές, η κατεστηµένη άποψη αγνοεί τα ευρήµατα αυτά, 
µε πιθανή επίπτωση τη διοχέτευση σηµαντικών ποσοτήτων δηµοσίων πόρων – που στις µέρες µας δεν 
πλεονάζουν – σε πολιτικές αµφίβολης και τεκµηριωµένα αµφισβητούµενης αποτελεσµατικότητας σε 
σχέση µε τους διατυπωµένους στόχους τους.  Αλλά και η αναγνώριση της σηµασίας των κοινωνικών 
δεξιοτήτων εγείρει σηµαντικά προβλήµατα στο πεδίο των πολιτικών. 
 
Abstract: 

Enhancing the employability of the working-age population and raising the employment rate 
are key pillars of European policies to promote employment and social cohesion, while some attention 
is paid to the crucial issue of the quality of jobs.  Despite the fact that it is almost uncontroversial that 
knowledge, technical and cognitive skills transmitted during the educational process are a necessary 
component of labour market success, an expanding amount of evidence suggests that a substantial part 
of the economic return to education is related to schooling but not to the general, specific or technical 
cognitive skills acquired through education.   

At the same time, there is considerable evidence on behalf of employers, that a substantial 
portion of “skill shortages” have to do not with general or technical cognitive skills, but with 
personality traits and motivational and attitudinal skills, generally defined as social skills.  The standard 
human capital approach, due to its inadequate assumptions and the resulting implications for theoretical 
formulation and empirical analysis, persistently ignore the importance of social skills, although 
employers seek out and pay for them.  Research evidence suggest that social skills correlate to, and 
thus may account for, a significant part of labour market earnings inequality and constitute key 
determinants of labour market status.  At the same time, research evidence suggests that both within the 
educational process and the labour market, similar personality traits and social skills are rewarded or 
penalized.  The conventional wisdom overlooks the available evidence, a fact that may result in the 
channeling of scarce resources to uncertain policies of a doubtable efficiency.  The acknowledgement 
of the importance of social skills, however, raises further and significant issues, both for researchers 
and policy makers. 
 
Εισαγωγή 

Ένας από τους κεντρικούς στόχους των πολιτικών για την προώθηση της 

∆ρ. Κικίλιας Ηλἰας   
Ερευνητής, Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 

email: elkikilias@ekke.gr 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων  
 
 

 40

απασχόλησης καθώς και της κοινωνικής ευηµερίας και προστασίας, αφορά στην 

ενίσχυση των δυνατοτήτων και τη βελτίωση των ικανοτήτων των ατόµων να 

‘επιτύχουν’ στην αγορά εργασίας, µε άλλα λόγια, της «απασχολησιµότητας».  

Σύµφωνα µε την ορθόδοξη οικονοµική θεωρία, η επιτυχία ενός ατόµου στην αγορά 

εργασίας και κυρίως το επίπεδο των µισθολογικών αµοιβών του – αλλά και το κύρος 

της επαγγελµατικής του θέσης, η ποιότητα της απασχόλησης, κλπ. – προσδιορίζονται 

από το «ανθρώπινο κεφάλαιο», το οποίο συνίσταται στις ικανότητές του να συµβάλει 

στη παραγωγική διαδικασία και οι οποίες, περιληπτικά, αποκαλούνται «δεξιότητες» 

(skills)23.  Σε µια πρόσφατη έκθεση για την ΕΕ, οι  De la Fuente and Ciccone (2002:7) 

υποστηρίζουν ότι «η κεντρική διάσταση στην έννοια του ανθρώπινου κεφαλαίου αφορά 

στις γνώσεις και τις δεξιότητες που ενσωµατώνονται στους ανθρώπους και 

συσσωρεύονται µέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εµπειρίας και οι οποίες 

είναι χρήσιµες στη παραγωγή αγαθών, υπηρεσιών και περαιτέρω γνώσης».  Το γεγονός 

είναι, ωστόσο, ότι γνωρίζουµε ελάχιστα τόσο σχετικά µε τη φύση και τον χαρακτήρα 

των δεξιοτήτων που είναι «χρήσιµες» στην παραγωγική διαδικασία όσο και για τις 

αιτίες της χρησιµότητας αυτής.  

Στο πλαίσιο της ορθόδοξης οικονοµικής θεωρίας, µε βάση τις δεξιότητες 

τεχνικού και γνωστικού χαρακτήρα (cognitive skills), χρησιµοποιούνται διάφορες 

οικονοµετρικές τεχνικές για να εκτιµηθεί η συνεισφορά και η επίδραση των 

δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής κατάρτισης αλλά και της 

«νοηµοσύνης» στις µισθολογικές διαφορές µεταξύ των ατόµων.  Ένα υψηλό επίπεδο 

γνωστικών δεξιοτήτων, εκπαίδευσης κλπ. θεωρείται ότι - κατά κάποιο τεχνικά εγγενή 

τρόπο – επαυξάνει τη συµβολή του εργαζόµενου στη παραγωγή, δηλ. το οριακό του 

προϊόν, άρα και την αµοιβή του και, συνεπώς, αποτελεί την ορθολογική «οικονοµική» 

βάση για τις παρατηρούµενες µισθολογικές διαφορές.  Αν και ευλογοφανής, η 

ορθόδοξη προσέγγιση αντιµετωπίζει δυο σοβαρά προβλήµατα που αποκαλύπτει η 

εµπειρική έρευνα: Πρώτον, το γεγονός ότι άτοµα µε όµοια δηµογραφικά γνωρίσµατα 

και χαρακτηριστικά ανθρωπίνου κεφαλαίου αµείβονται µε εντελώς διαφορετικό 

τρόπο στην αγορά εργασίας και, δεύτερον, το γεγονός ότι τα αντίστοιχα µοντέλα 

«ερµηνεύουν» ένα πολύ µικρό τµήµα της διακύµανσης των µισθολογικών διαφορών. 

Ένας σηµαντικός αριθµός ερευνητικών εργασιών, εντούτοις, υποδεικνύει ότι οι 

γνωστικές δεξιότητες και η εκπαίδευση αν και αποτελούν την αναγκαία συνθήκη δεν 

                                                 
23  Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου αναπτύσσεται στις αρχές της δεκαετίας του 1960 από τον 

Gary Becker, Nobel οικονοµικών το 1992, και ενισχύεται σε σηµαντικό βαθµό από τον Jacob 
Mincer στα µέσα της δεκαετίας του 1970. Βλ. Becker, G. (1964) και Mincer, J. (1974). 
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είναι και ο επαρκής όρος για την  

 

επαγγελµατική επιτυχία των ατόµων.  Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, οι 

συµπεριφορές και οι στάσεις των ατόµων έναντι της εργασίας, δηλ. ένα σύνολο που 

θα ορίσουµε ως κοινωνικές δεξιότητες, είναι εξίσου – και σε αρκετές περιπτώσεις, 

περισσότερο – σηµαντικές στον προσδιορισµό των µισθολογικών διαφορών και 

γενικότερα της θέσης των ατόµων στην αγορά εργασίας.  Σε αντίστοιχες διαπιστώσεις 

καταλήγουν και αρκετές έρευνες για της διευκρίνιση της φύσης του ελλείµµατος  

δεξιοτήτων που διεξάγονται σε εργοδότες. 

 

Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Γνωστικές ∆εξιότητες και Αγορά Εργασίας: Μια Κριτική 

Εκτίµηση 

Είναι σχεδόν αδιαµφισβήτητο, πλέον, ότι τα άτοµα µε περισσότερη 

εκπαίδευση κατέχουν και καταλαµβάνουν πολύ καλύτερες «θέσεις» στην αγορά 

εργασίας, σε όρους µισθολογικών απολαβών, επαγγελµατικού status, ποιότητας 

απασχόλησης, κλπ. σε σχέση µε τα άτοµα χαµηλότερων εκπαιδευτικών επιπέδων. 

Έχει, βέβαια, υποστηριχθεί ότι η συσχέτιση αυτή ίσως δεν αντανακλά µια άµεση 

αιτιώδη σχέση µεταξύ εκπαίδευσης και αµοιβών εργασίας, αλλά υποκρύπτει τη 

συνδιακύµανση του επιπέδου εκπαίδευσης µε τις γνωστικές ικανότητες και το 

επίπεδο νοηµοσύνης, το κοινωνικό και οικονοµικό status της οικογένειας και άλλα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των ατόµων τα οποία ανταµείβονται στην αγορά 

εργασίας. Ωστόσο µια πληθώρα µελετών αποδεικνύει ότι ακόµα και για 

πληθυσµιακές οµάδες οµοιογενείς σε όρους δηµογραφικών χαρακτηριστικών, 

επιπέδου νοηµοσύνης, οικογενειακής καταγωγής κλπ. το επίπεδο εκπαίδευσης είναι 

ένας ανεξάρτητος προσδιοριστικός παράγοντας της θέσης των ατόµων στην αγορά 

εργασίας και ειδικότερα των µεταξύ τους µισθολογικών διαφορών.24  Είναι επίσης 

λογικό να υποθέσει κανείς ότι υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης συσχετίζονται µε 

υψηλότερα επίπεδα αµοιβών γιατί τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µέσω της απονοµής 

ενός πτυχίου, διπλώµατος κλπ., εκτελούν και µια λειτουργία διαπίστευσης ή 

πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων. Σε µελέτες, ωστόσο, που έγινε δυνατόν να 

αποµονωθεί το µέγεθος της επίπτωσης από την απόκτηση του «διπλώµατος», αυτό 

αντιπροσωπεύει ένα πολύ µικρό τµήµα της συνολικής οικονοµικής απόδοσης της 

εκπαίδευσης.  Οι Heckman et al. (1996), για παράδειγµα, εξακριβώνουν ότι, αν και η 
                                                 
24  Για µια αναλυτική σύνοψη µελετών σχετικά µε την οικονοµική απόδοση της εκπαίδευσης στις 

ΗΠΑ, βλ. Card (1998).  
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επίπτωση της λειτουργίας πιστοποίησης, δηλ. η απονοµή ενός πτυχίου ή διπλώµατος, 

είναι στατιστικά σηµαντική, η οικονοµική απόδοση του χρόνου εκπαίδευσης per se 

παραµένει ουσιαστική ακόµα και αν ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις αυτές.  Η 

περισσότερη εκπαίδευση, τέλος, έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει και βελτιώνει την 

απόδοση των ατόµων σε δοκιµασίες γνωστικών ικανοτήτων.  Οι Jencks and Phillips 

(1996) καθώς και οι Winship and Korenman (1997), δείχνουν ότι  

 

για άτοµα µε ίδια επίπεδα πρότερης (δηλ. πριν την εκπαίδευση) γνωστικής 

ικανότητας - και ίδια επίπεδα άλλων χαρακτηριστικών που είναι πιθανό να 

επηρεάζουν τη γνωστική απόδοση - τα άτοµα που παραµένουν για περισσότερο 

χρόνο στην εκπαίδευση επιτυγχάνουν υψηλότερες βαθµολογίες επίδοσης σε τεστ 

γνωστικών ικανοτήτων. 

Το γεγονός ότι περισσότερη εκπαίδευση σηµαίνει µεγαλύτερη αµοιβή στην 

αγορά εργασίας και ταυτόχρονα υψηλότερο επίπεδο γνωστικών ικανοτήτων, οδηγεί 

στο συνηθισµένο συµπέρασµα ότι η απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων αποτελεί τον 

µηχανισµό και την πραγµατική αιτιώδη σχέση µέσω της οποίας η εκπαίδευση 

συσχετίζεται θετικά µε υψηλότερες αµοιβές, status και επαγγελµατική επιτυχία.  Στα 

πλαίσια αυτά, φαίνεται λογικό ότι οι εργοδότες καταβάλλουν πρόσθετες αµοιβές για 

την επιπλέον εκπαίδευση, η οποία συνεπάγεται υψηλότερο επίπεδο ικανοτήτων άρα 

και υψηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας.  Το επιχείρηµα αυτό αποτελεί και τον 

ουσιαστικό λόγο που η συντριπτική πλειοψηφία των οικονοµολόγων εξισώνει στη 

πράξη τις διαφορές στα επίπεδα εκπαίδευσης µε τις διαφορές στα επίπεδα των 

δεξιοτήτων.  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν ένα δυσεπίλυτο πρόβληµα για τις 

ορθόδοξες θεωρίες του ανθρώπινου κεφαλαίου και το αίνιγµα γίνεται ακόµα 

δυσκολότερο από µια πληθώρα εµπειρικών ερευνών που διαπιστώνουν µεγάλες 

µισθολογικές διαφορές µεταξύ εµφανώς όµοιων ατόµων: Η ηλικία, τα χρόνια 

εκπαίδευσης, η εµπειρία στην αγορά εργασίας καθώς και η εκπαίδευση, το επάγγελµα 

και το εισοδηµατικό επίπεδο των γονέων, «ερµηνεύουν» µόνο το 20% - 33% της 

διακύµανσης των αµοιβών στις ΗΠΑ (Bowles et al, 2002:1138).  Ακόµα και αν 

υπολογιστούν οι επιπτώσεις από τις µετρήσεις των «προσωρινών» και όχι των 

«µονιµότερων» αµοιβών και τα λάθη στις απαντήσεις των ερωτηµατολογίων στις 

αντίστοιχες έρευνες (Solon, 1992; Zimmerman 1992), τα παραπάνω χαρακτηριστικά / 

µεταβλητές ερµηνεύουν πολύ λιγότερο από το ήµισυ της διακύµανσης των 
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µισθολογικών αµοιβών. 

Μια διαφορετική προσέγγιση του αινίγµατος που αντιµετωπίζει η ορθόδοξη 

θεώρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, θα ήταν να διερευνήσουµε την συνδιακύµανση 

της εκπαίδευσης και των αµοιβών σε πληθυσµούς οµοιογενείς ως προς όλα τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά (δηµογραφικά, κοινωνικοοικονοµικό status των γονέων, 

κλπ.) συµπεριλαµβανοµένου του επιπέδου των γνωστικών ικανοτήτων.  Αν η σχέση 

αυτή αποδειχθεί θετική, αν δηλαδή για άτοµα µε ίδια δηµογραφικά, κοινωνικά και 

γνωστικά χαρακτηριστικά, ένα υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης συνεπάγεται και 

υψηλότερες αµοιβές, το συµπέρασµα είναι αναγκαστικά ότι η εκπαίδευση συµβάλει 

στις µισθολογικές διαφορές µε τρόπους διαφορετικούς και ανεξάρτητους από τη 

συµβολή της στη µετάδοση γνωστικών ικανοτήτων.  Η επισκόπηση 58 

οικονοµετρικών εκτιµήσεων από 25 εµπειρικές έρευνες από τους  

 

Bowles et al (2000, 2002), οι οποίες έγιναν από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 ως τις 

µέσα της δεκαετίας του 1990 στις ΗΠΑ, καταλήγει στη διαπίστωση ότι οι γνωστικές 

ικανότητες που παράγονται από το εκπαιδευτικό σύστηµα σπάνια ερµηνεύουν πάνω 

από το ήµισυ της συµβολής της εκπαίδευσης στις µισθολογικές αµοιβές.  Κατά µέσο 

όρο το 82% της οικονοµικής απόδοσης της εκπαίδευσης οφείλεται σε παράγοντες που 

σχετίζονται µεν µε την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά είναι ανεξάρτητοι από τις 

γνωστικές ικανότητες των ατόµων.  Το ποσοστό αυτό, µάλιστα, φαίνεται να 

αυξάνεται µε τη πάροδο του χρόνου, από 85% τη περίοδο 1974-1982, σε 90% το 

1984-1989 και σε 95% το 1990-1994.   

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι τα δεδοµένα αυτά σε καµία 

περίπτωση δεν υποδηλώνουν είτε ότι οι γνωστικές δεξιότητες που παρέχει 

η εκπαίδευση δεν έχουν σηµασία είτε ότι δεν επηρεάζουν τη θέση των 

ατόµων στην αγορά εργασίας.  Υποδεικνύουν, εν τούτοις, ότι ένα µεγάλο 

τµήµα της οικονοµικής απόδοσης της εκπαίδευσης, δηλαδή της συµβολής 

της εκπαίδευσης στις αµοιβές και στην επιτυχία στην αγορά εργασίας, 

λειτουργεί ανεξάρτητα από τη συµβολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη 

µετάδοση γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων. 
Αν όµως στην αγορά εργασίας δεν αµείβονται ούτε µόνο ούτε κατά κύριο 

λόγο οι γνωστικές δεξιότητες των ατόµων, τότε γιατί οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες 

δίδουν υψηλότερες αµοιβές στα άτοµα µε περισσότερη εκπαίδευση;  Τι είναι αυτό 
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που παράγει η εκπαίδευση, εκτός από το επίπεδο και τη δοµή των γνώσεων, και για 

το οποίο οι εργοδότες είναι διατεθειµένοι να  πληρώσουν ένα premium;  Γιατί οι 

εργοδότες πληρώνουν για χαρακτηριστικά τα οποία είναι ανεξάρτητα από τα επίπεδα 

γνώσεων και τα οποία, χωρίς να είναι παραγωγικές δεξιότητες όπως πρεσβεύει η 

θεωρία ανθρώπινου κεφαλαίου, πιστεύουν ότι αποτελούν επίσης «ιδιότητες» των 

ατόµων οι οποίες είναι αναγκαίες για την παραγωγική διαδικασία; Η καλύτερη πηγή 

για την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να αναζητηθούν απαντήσεις στα 

ερωτήµατα αυτά είναι οι ίδιοι οι εργοδότες. 

 

Οι Αντιλήψεις των Εργοδοτών για το «Έλλειµµα ∆εξιοτήτων»: Ορισµένες 

Εµπειρικές Ενδείξεις25 

Μια σειρά εµπειρικές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι υπάρχουν σαφέστατες και 

ευρύτατες διαφορές µεταξύ των αντιλήψεων των εργοδοτών και των αντιλήψεων της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των ερευνητών σε σχέση µε τις δεξιότητες του εργατικού 

δυναµικού, και το γεγονός αυτό πρέπει να αποτελεί µια πηγή σοβαρών 

προβληµατισµών για τους υπεύθυνους σχεδιασµού και άσκησης πολιτικών.  Θα 

παραθέσουµε κάποια παραδείγµατα.   

 

 

Σύµφωνα µε µια έρευνα στη Μ. Βρετανία (Ashton et al, 1999), πάνω από το 30% των 

εργαζοµένων πίστευαν ότι ο εργοδότης τους δεν απαιτούσε κανένα συγκεκριµένο 

προσόν από υποψήφιους για θέσεις εργασίας παρόµοιες µε τις δικές τους.  Το 

ποσοστό αυτό έφτανε το 57% για τους εργαζοµένους του τοµέα του εµπορίου και το 

43% του τοµέα των ξενοδοχείων.  Παράλληλα, περίπου το 1/3 των ερωτώµενων 

πίστευε ότι είχε περισσότερα προσόντα σε σχέση µε τις απαιτήσεις της εργασίας τους. 

Παρά την σχετική ρητορική τα δεδοµένα πολλές φορές υποδεικνύουν ότι οι 

managers πιστεύουν ότι για µεγάλα τµήµατα του δυναµικού τους οι απαιτήσεις σε 

δεξιότητες είναι εξαιρετικά περιορισµένες.  Σε µια έρευνα (Cully et al, 1999), η 

ερώτηση προς τις επιχειρήσεις αφορούσε στο ποσοστό του µη-διευθυντικού 

δυναµικού τους που θεωρούσαν ως «ειδικευµένο», δηλαδή έχοντας κάποιο status 

επαγγελµατία, τεχνικού, ειδικευµένου τεχνίτη κλπ..  Τα ποσοστά των επιχειρήσεων 

που δήλωσαν ότι λιγότερο από το 25% του µη-διευθυντικού δυναµικού τους 

µπορούσε να θεωρηθεί ως ειδικευµένο ήταν 75% -82% για διάφορους κλάδους των 

                                                 
25  Για µια αναλυτική παρουσίαση του θέµατος, βλ. Κικίλιας, Η. (2005) 
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υπηρεσιών, 44% για τη µεταποίηση και 31% για τις κατασκευές.  Στο τοµέα του 

εµπορίου, το 40% των επιχειρήσεων πίστευαν ότι κανείς από τους απασχολούµενους 

σε µη-διευθυντικές θέσεις δεν ήταν ειδικευµένος.  Στις χρηµατοοικονοµικές 

υπηρεσίες το ποσοστό αυτό έφτανε το 57%.   

Όπως υποδεικνύουν αρκετές παλαιότερες και πρόσφατες έρευνες (βλ. για 

παράδειγµα Manacorda, M and Petrongolo, B, 1999; UK. Skills Task Force, various 

years), εκτός από λίγα επαγγέλµατα κυρίως στους τοµείς των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών, οι ενδείξεις από τη µεριά των εργοδοτών για µεγάλα 

και επιτακτικά ελλείµµατα δεξιοτήτων, είναι εξαιρετικά περιορισµένες.  Στις 

περισσότερες περιπτώσεις αυτό που δηλώνεται ως «έλλειµµα» αποδεικνύεται ότι 

αφορά στις δυσκολίες εξεύρεσης εργατικού δυναµικού, που πολύ συχνά οφείλονται 

στους χαµηλούς µισθούς και τις κακές συνθήκες εργασίας.  Εκτός από τα θέµατα που 

αφορούν στις ελλείψεις βασικών γνώσεων (ιδιαίτερα την ικανότητα γραφής, 

ανάγνωσης και τις στοιχειώδεις γνώσεις αρίθµησης), τα περισσότερα προβλήµατα 

φαίνεται να σχετίζονται µάλλον µε τις συµπεριφορές και τις στάσεις των εργαζοµένων 

έναντι της εργασίας παρά µε τις δεξιότητές τους.  

Συχνά θεωρείται ότι οι «δεξιότητες» έχουν µια, ουσιαστικά, τεχνική διάσταση 

η οποία προσδιορίζεται από την ικανότητα εκτέλεσης συγκεκριµένων καθηκόντων ή 

χρήσης ποικίλων τεχνικών, είτε αφορά χειρωνακτική επιδεξιότητα είτε γνωστικές και 

νοητικές δεξιότητες.  Εντούτοις, έχει δειχθεί (Oliver and Turton, 1982) ότι στην 

αντίληψη των εργοδοτών για τις δεξιότητες συµπεριλαµβάνεται και ένα φάσµα 

χαρακτηριστικών συµπεριφοράς, όπως είναι η αξιοπιστία, η ικανότητα να εργάζεσαι 

χωρίς επίβλεψη, η σταθερότητα της στάσης του ατόµου ως προς την εργασία, κλπ.  

Όµως, ένα µικρό µόνο τµήµα της εµπειρικής έρευνας αναγνωρίζει, ότι τα 

χαρακτηριστικά  

 

συµπεριφοράς συµπεριλαµβάνονται µαζί µε τις τεχνικές δεξιότητες στον κατάλογο 

των ιδιοτήτων που αναζητούν οι εργοδότες (Bosworth, Dutton and Lewis, 1992). 

Αντίθετα, πολλοί εργοδότες τονίζουν ότι, τόσο το εργατικό δυναµικό τους όσο και οι 

υποψήφιοι εργαζόµενοι, χαρακτηρίζονται από σηµαντικές ανεπάρκειες ως προς τα 

κίνητρα και την συµπεριφορά τους και µας ωθούν να θεωρήσουµε ότι οι κοινωνικές 

δεξιότητες αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό τµήµα του λεγόµενου ελλείµµατος 

δεξιοτήτων.  Η διαπίστωση αυτή έχει σαφώς ένα εντελώς διαφορετικό νόηµα, και 

οδηγεί σε εντελώς διαφορετικά συµπεράσµατα, από την ευρύτατα χρησιµοποιούµενη 
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έννοια της δυσκολίας πλήρωσης κενών θέσεων εργασίας. 

∆υο παραδείγµατα εµπειρικών ερευνών που περιλαµβάνουν ερωτήµατα 

σχετικά µε την σηµασία που αποδίδουν οι επιχειρήσεις στα χαρακτηριστικά 

συµπεριφοράς των εργαζοµένων, θα αποσαφηνίσουν καλύτερα τα παραπάνω.  Το 

πρώτο είναι µια έρευνα σε 3.000 εργοδότες που διενεργήθηκε από το United States 

Census Bureau σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας ( US Bureau of the Census, 

1998; αναφέρεται στο και Bowles, S., H. Gintis, and M. Osborne, 2002).  Η ερώτηση 

ήταν «Όταν σκέφτεστε να προσλάβετε κάποιον εργαζόµενο σε µη-διευθυντική θέση, 

πόσο σηµαντικά είναι τα παρακάτω στην απόφασή σας ?».  Οι εργοδότες ιεράρχησαν, 

σε µια κλίµακα από 1 (επουσιώδες) ως 5 (πολύ σηµαντικό), «τα συγκεκριµένα 

προσόντα και δεξιότητες» µε 3,2, «τα έτη εκπαίδευσης» µε 2,9 και «τα αποτελέσµατα 

σε τεστ από τον εργοδότη» καθώς και την «σχολική ή ακαδηµαϊκή επίδοση» µε 2,5.  

Με διαφορά, οι πιο σηµαντικοί παράγοντες ήταν «η συµπεριφορά» που 

βαθµολογήθηκε µε 4,6 και οι «επικοινωνιακές δεξιότητες» µε 4,2. 

Το δεύτερο παράδειγµα προέρχεται από την πολύ πιο αναλυτική έρευνα  

Employers’ Manpower and Skills Practices Survey, που διενεργήθηκε σε 1693 

Βρετανούς εργοδότες (βλ. Green, Machin and Wilkinson, 1998): Μεταξύ των 

επιχειρήσεων που δήλωναν κάποιο έλλειµµα δεξιοτήτων µε την έννοια της δυσκολίας 

πλήρωσης κενών θέσεων εργασίας, οι υπεύθυνοι προσδιόρισαν την δυσκολία αυτή ως 

«έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων» στο 43,1% των περιπτώσεων, αλλά ως «ανεπάρκεια 

συµπεριφοράς, κινήτρων και προσωπικότητας» σε ένα εντυπωσιακό 62,1% των 

περιπτώσεων.  Τα χαρακτηριστικά συµπεριφοράς και οι κοινωνικές δεξιότητες ήταν, 

µε διαφορά, ο πιο σηµαντικός παράγοντας της δυσκολίας πρόσληψης, και η διαφορά 

αυτή ήταν µεγαλύτερη τόσο για τις επιχειρήσεις που δεν δήλωναν έλλειµµα 

δεξιοτήτων όσο και στο συνολικό δείγµα των επιχειρήσεων.  Ακόµα και στις 

περιπτώσεις που το πρόβληµα ήταν ο µικρός αριθµός υποψηφίων, µόνο το ¼ των 

επιχειρήσεων θεώρησαν ως αιτία της δυσκολίας πρόσληψης τις απαιτήσεις για 

τεχνικές δεξιότητες. 

Ένα ακόµη παράδειγµα για τη οικονοµική σηµασία των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας και της κοινωνικής συµπεριφοράς, δηλ. των κοινωνικών δεξιοτήτων, 

προέρχεται από µια σειρά  

 

ερευνών (Heckman, Hsee and Rubinstein, 2001; Cameron and Heckman, 1993; 
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Heckman, 2000) για την επίπτωση του GED στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ.26  Είναι 

χαρακτηριστικό, ότι µεταξύ των ατόµων που διαρρέουν από τη µέση εκπαίδευση, οι 

κάτοχοι του GED, σύµφωνα µε τους Murnane,Willett and Tyler (1998), επιδεικνύουν 

σηµαντικά υψηλότερες γνωστικές επιδόσεις σε σχέση µε τους µη-κατόχους του 

διπλώµατος αυτού. Οι µισθοί, όµως, των κατόχων του GED είναι ελάχιστα 

υψηλότεροι από τους µισθούς των µη κατόχων, δηλαδή ατόµων µε σηµαντικά 

χαµηλότερο επίπεδο γνωστικών ικανοτήτων, και ακόµη περισσότερο οι µισθοί τους 

είναι σχεδόν 10% χαµηλότεροι σε σχέση µε τις απολαβές ατόµων µε όµοια 

προσωπικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, τα οποία όµως έχουν «κανονικά» 

απολυτήρια µέσης εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό µάλλον οφείλεται στο ότι ακριβώς 

το GED σηµατοδοτεί παραβατικές και αντικοινωνικές συµπεριφορές, συναρτάται, 

δηλαδή, στην αγορά εργασίας µε προβλήµατα προσωπικότητας και κοινωνικής 

συµπεριφοράς. 

Συναφείς µπορούν να θεωρηθούν και οι ενδείξεις από την επισκόπηση της 

συζήτησης σχετικά µε το αν υπάρχει υπερ-εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού ή 

έλλειµµα δεξιοτήτων.27  Τα αδρά δεδοµένα [Tahlin, Μ (2003), Breen (2003, Bassanini and 

Scarpetta (2001)] υποδηλώνουν ότι τόσο η ζήτηση όσο και η προσφορά δεξιοτήτων - για να 

είµαστε ακριβείς, η ζήτηση και προσφορά ποσότητας εκπαίδευσης – έχουν αυξηθεί τις 

προηγούµενες δεκαετίες και µάλιστα µε ρυθµούς που όχι µόνο δεν δείχνουν την 

ύπαρξη σοβαρών ελλειµµάτων, αλλά αντίθετα θα µπορούσαν να υποδεικνύουν 

«πλεονάσµατα εκπαίδευσης», ή, όπως αποκαλείται στη σχετική βιβλιογραφία, «υπερ-

εκπαίδευση» του εργατικού δυναµικού:  Με βάση το 100 για τη δεκαετία του 1970, η 

σχετική αύξηση της ζήτησης ήταν κατά µέσο όρο 16% ενώ της προσφοράς 18%. 

Μια σύντοµη σύνοψη της ανάλυσης που προηγήθηκε υποδεικνύει ότι τα 

δεδοµένα που έχουµε από τις εκτιµήσεις για τη συµβολή των επιµέρους 

χαρακτηριστικών στους µισθούς είναι:(α) Η ποσότητα εκπαίδευσης συµβάλλει σε 

σηµαντικό βαθµό στους µισθούς, και η συµβολή της δεν µειώνεται διαχρονικά. (β) Το 

επίπεδο γνωστικών ικανοτήτων, αν και συσχετίζεται σχεδόν απόλυτα µε το επίπεδο 

εκπαίδευσης, συµβάλλει σε πολύ µικρό βαθµό στους µισθούς, και η συµβολή του 

διαχρονικά µειώνεται. (γ) Οι εµπειρικές ενδείξεις υποδηλώνουν σηµαντικά µεγέθη 

                                                 
26  Το GED είναι ένα πιστοποιητικό / δίπλωµα γενικής εκπαιδευτικής ισοδυναµίας, το οποίο 

απονέµεται µετά από εξετάσεις - κατά κύριο λόγο σε άτοµα που διαρρέουν από το εκπαιδευτικό 
σύστηµα - και πιστοποιεί ότι ένα άτοµο χωρίς απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης είχε γνωστικές 
επιδόσεις σε ένα σύνολο εξετάσεων τουλάχιστον ισοδύναµες µε τα 2/3 των αποφοίτων µέσης 
εκπαίδευσης. 

27  Για µια αναλυτική παρουσίαση, βλ. Κικίλιας, Ηλίας (υπό δηµοσίευση).  
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«υπερ-εκπαίδευσης» στις χώρες της Ευρώπης και των ΗΠΑ28, και (δ) οι προσεγγίσεις 

της «συνεχούς  

 

απαίτησης αναβάθµισης» 29 υποδηλώνουν, παράλληλα, ότι παρά την αυξηµένη 

προσφορά εκπαίδευσης, η αύξηση της µισθολογικής ανισότητας σηµαίνει ότι υπάρχει 

έλλειµµα κάποιων «δεξιοτήτων» οι οποίες, αν και ανταµείβονται, σπανίζουν στην 

αγορά εργασίας. 

Είναι σχεδόν προφανές το συµπέρασµα, ότι το έλλειµµα των δεξιοτήτων 

αυτών συναρτάται µεν µε το εκπαιδευτικό επίπεδο των ατόµων, δεν αφορά τις 

γνωστικές και τεχνικές ικανότητές τους αλλά διαφορετικού τύπου δεξιότητες, για την 

φύση των οποίων έχουµε ήδη κάποιες ενδείξεις από τις εµπειρικές έρευνες των 

εργοδοτών που παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα.  Αφορούν δηλαδή 

χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς και της προσωπικότητας των εργαζοµένων, τα 

οποία θα ορίσουµε ως κοινωνικές δεξιότητες, και τα οποία σχετίζονται µε τις στάσεις 

και τις συµπεριφορές των εργαζοµένων έναντι της εργασίας.  Το ερώτηµα που 

τίθενται στο σηµείο αυτό είναι το εξής: Για ποιο λόγο ατοµικές ιδιότητες και τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά που δεν αποτελούν «παραγωγικές εισροές» στην 

διαδικασία παραγωγής, αναζητούνται και αµείβονται από τους εργοδότες αλλά και 

συµβάλλουν σε πολύ σηµαντικό βαθµό στη θέση και το status των ατόµων και, 

συνεπώς στην ανισότητα στην αγορά εργασίας; 

Μόνο σε ένα θεωρητικό πλαίσιο που υπερβαίνει το ορθόδοξο οικονοµικό 

µοντέλο µπορεί να κατανοηθεί γιατί οι εργοδότες είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν 

όχι µόνο για τις παραγωγικές δεξιότητες των εργαζοµένων, αλλά και για κοινωνικά 

γνωρίσµατα και χαρακτηριστικά συµπεριφοράς.  Αν, για παράδειγµα, η επίβλεψη και 

η παρακολούθηση της εργασίας δεν είναι δυνατή, η σηµασία της έφεσης για 

ειλικρίνεια είναι σηµαντική.  Αν τα καθήκοντα εργασίας συµπεριλαµβάνουν την 

επίβλεψη της εργασίας άλλων, διαφορετικά χαρακτηριστικά συµπεριφοράς ή ακόµα 

και φυσικά γνωρίσµατα, τα οποία συµβάλλουν στην νοµιµοποίηση της άσκησης 

εξουσίας, µπορεί να αξιολογούνται ιδιαίτερα από τους εργοδότες.  Αντίθετα, 

                                                 
28  Μεταξύ 20% και 40% όλων των εργαζοµένων φαίνεται ότι «έχουν» περισσότερη ποσότητα 

εκπαίδευσης σε σχέση µε τις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας τους, ενώ στις ΗΠΑ το φαινόµενο 
αυτό είναι εντονότερο σε σχέση µε την Ευρώπη.  Παράλληλα, όµως, η τάση για υπερ-εκπαίδευση 
είναι ανοδική στην Ευρώπη αλλά το αντίθετο παρατηρείται στις ΗΠΑ. Στη σχετικά πρόσφατη 
βιβλιογραφία περιλαµβάνονται τα Borghans and de Grip (2000), ένα ειδικό τεύχος του περιοδικού 
Economics of Education Review (2000) καθώς και µια συνολική επισκόπηση στο Green, McIntosh 
and Vignoles (1999).  Για τις ΗΠΑ, βλ. Gottschalk and Hansen (2003). 

29  Βλ. Acemoglu, D. (2002;2003), Autor, D.H. et al. (2003), Gallie, D. (1998). 
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χαρακτηριστικά όπως είναι η µοιρολατρία ή η ανυποµονησία, είναι πολύ πιθανό να 

αντιβαίνουν τις συνηθισµένες στρατηγικές των επιχειρήσεων.  Επιπρόσθετα, 

προσωπικά χαρακτηριστικά που µπορεί να αξιολογούνται ως πολύ σηµαντικά σε 

κάποιες εργασίες, µπορεί να οδηγούν στην πλήρη απόρριψη σε άλλες, για παράδειγµα 

άτοµα που προτιµούν να λειτουργούν υπό τις οδηγίες άλλων.30  

 

Εµπειρικές Ενδείξεις για την Οικονοµική Σηµασία των Κοινωνικών ∆εξιοτήτων 

Παρά το γεγονός ότι αφενός οι διαστάσεις της προσωπικότητας και της 

συµπεριφοράς είναι πολυπληθείς και, αφετέρου, η οικονοµική ανταµοιβή 

συγκεκριµένων κοινωνικών δεξιοτήτων εξαρτάται από τις ιδιοµορφίες της 

συγκεκριµένης απασχόλησης, υπάρχουν εµπειρικές ενδείξεις που σχηµατοποιούν ένα 

γενικό πρότυπο. 

Ο Richard Edwards (1975) αξιοποιεί ένα δείγµα εργαζοµένων σε µεγάλες 

γραφειοκρατικά οργανωµένες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα 

των ΗΠΑ για να εκτιµήσει τις παραµέτρους ενός οικονοµετρικού µοντέλου µε 

εξαρτηµένες µεταβλητές (εναλλακτικά) τις µισθολογικές διαφορές και την 

αξιολόγηση του επιβλέποντα (supervisor) και ανεξάρτητες µεταβλητές τρεις (3) 

τύπους συµπεριφορών και στάσεων στο χώρο εργασίας, καθώς και µεταβλητές 

σχετικά µε το επίπεδο νοητικών ικανοτήτων (IQ) - µε τη χρήση συγκεκριµένης 

δοκιµασίας -  το επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, την ηλικία, το 

φύλο, το κοινωνικοοικονοµικό status των γονέων καθώς και το επαγγελµατικό status 

της εργασίας που ανέλαβαν τα άτοµα όταν εισήλθαν για πρώτη φορά στην αγορά 

εργασίας.  Οι συµπεριφορικές µεταβλητές ήταν (α) η επίγνωση και η διαρκής 

αφοσίωση στην τήρηση των κανόνων, (β) η εκτέλεση των καθηκόντων µε αξιοπιστία 

και υπευθυνότητα και η συνεπής εµπιστοσύνη των συναδέλφων και (γ) η 

«εσωτερίκευση» των στόχων και αξιών της επιχείρησης, δηλ. η «πίστη», η αφοσίωση 

και η προσήλωση του εργαζοµένου στους στόχους και τις αξίες της επιχείρησης, που 

συνεπάγεται πολύ µικρότερο βαθµό αναγκαίου ελέγχου των δραστηριοτήτων του.31  

Ως ενδείξεις για την εκτίµηση της επιχείρησης σχετικά µε την ποιότητα της απόδοσης 

                                                 
30  Ακόµα και αντικοινωνικές, κατά το κοινό αίσθηµα, συµπεριφορές, όπως η επιθετικότητα ή η τάση 

προς τη χειραγώγηση, ανταµείβονται σε συγκεκριµένα εργασιακά περιβάλλοντα, µε υψηλούς 
µισθούς.  Οι Gable and Dangello (1994) δείχνουν ότι οι επιδόσεις των διευθυντών πωλήσεων 
προβλέπονται σε πολύ µεγάλο βαθµό από χαρακτηριστικά συµπεριφοράς που οι κοινωνικοί 
ψυχολόγοι ονοµάζουν «Μακιαβελισµό», δηλαδή συµπεριφορές που συνεπάγονται την 
χειραγώγηση άλλων για το προσωπικό όφελος κάποιου και µε κόστος για τους άλλους. 

31    Η µέτρηση των παραπάνω συµπεριφορικών χαρακτηριστικών των ατόµων βασίστηκε στις απόψεις 
των συναδέλφων του (peer rating) και όχι στις απόψεις του ίδιου του ατόµου. 
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του εργαζοµένου και συνεπώς τις αντίστοιχες ανταµοιβές, ο Edwards χρησιµοποιεί 

(α) την αξιολόγηση του άµεσα επιβλέποντα (επιστάτη, εργοδηγού, διευθυντή κλπ.) 

σχετικά µε την απόδοση του εργαζοµένου και (β) τον µισθό του εργαζοµένου, και 

συγκεκριµένα την διαφορά του µισθού του από τον µέσο όρων των αµοιβών των 

άµεσα συναδέλφων του.32    

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής, όταν το οικονοµετρικό 

υπόδειγµα περιλαµβάνει ως ερµηνευτικές µεταβλητές µόνο τα τρία (3) 

συµπεριφορικά χαρακτηριστικά, οι συντελεστές είναι στατιστικά σηµαντικοί σε όλες 

τις περιπτώσεις, ενώ η τιµή του R2 υποδηλώνει ότι τα συµπεριφορικά αυτά 

χαρακτηριστικά εξηγούν το 19,2% της διακύµανσης των µισθολογικών διαφορών 

στον δηµόσιο τοµέα, και το 35,4%- 43,3% της διακύµανσης στην αξιολόγηση του 

επιβλέποντα, στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα αντίστοιχα.  Όταν το υπόδειγµα 

περιλαµβάνει ως ερµηνευτικές µεταβλητές εκτός από τα τρία (3) συµπεριφορικά και 

όλα τα υπόλοιπα δηµογραφικά και κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά των 

εργαζοµένων, οι αυξήσεις στο µέγεθος των τιµών του R2 είναι ελάχιστες, γεγονός που 

µας επιτρέπει να συµπεράνουµε ότι το µεγαλύτερο τµήµα της διακύµανσης 

«ερµηνεύεται» από τα συµπεριφορικά χαρακτηριστικά. Στη περίπτωση της εκτίµησης 

της αξιολόγησης του επιβλέποντα στον ιδιωτικό τοµέα, στατιστικά σηµαντικά είναι 

µόνο τα τρία συµπεριφορικά χαρακτηριστικά, µε θετικό πρόσηµο, και η ηλικία, µε 

αρνητικό πρόσηµο.  Στην ίδια εξίσωση, η επίδραση των συµπεριφορικών 

χαρακτηριστικών στην βαθµολόγηση του εργαζοµένου από τον επιβλέποντα είναι 3-4 

φορές µεγαλύτερη από την επίδραση είτε του εκπαιδευτικού του επιπέδου είτε της 

κοινωνικο-οικονοµικής θέσης των γονέων του εργαζόµενου.33 

Η επισκόπηση ενός αριθµού σχετικών ερευνών στο Jencks, C. (1979), 

καθιστά σαφές ότι µια σειρά χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, όπως η 

καρτερικότητα (perseverance) και οι ηγετικές ικανότητες (leadership), αλλά και οι 

συνήθειες µελέτης καθώς και άλλα πρότυπα συµπεριφοράς κατά τη διάρκεια της 
                                                 
32  Ο Edwards (1975:59) σηµειώνει ότι η αξιολόγηση του επιβλέποντα είναι ίσως ο πιο σηµαντικός 

ολιστικός δείκτης της εκτίµησης για την απόδοση ενός εργαζοµένου σε µια γραφειοκρατικά 
οργανωµένη επιχείρηση, γιατί προσδιορίζει τόσο διάφορες µορφές µη χρηµατικών «αµοιβών» 
εντός της εργασίας (πχ. ανάθεση επιθυµητών καθηκόντων, προαγωγές, διάφορα προνόµια), όσο και 
τις τυπικές µισθολογικές αµοιβές.  Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν επέτρεψαν την συλλογή 
δεδοµένων σχετικά µε τους µισθούς, και έτσι η µεταβλητή αυτή υπολογίζεται µόνο για τις 
επιχειρήσεις του δηµοσίου τοµέα. 

33   Ο R. Edwards (1975:63) σηµειώνει ότι όταν το δείγµα κατανεµηθεί σε επίπεδα ιεραρχίας των 
θέσεων εργασίας εντός της επιχείρησης, αυξάνεται το επίπεδο ερµηνείας της διακύµανσης από τα 
συµπεριφορικά χαρακτηριστικά, ενώ η «τήρηση των κανόνων» γίνεται το πιο σηµαντικό 
χαρακτηριστικό στα κατώτερα επίπεδα ιεραρχίας, η «εσωτερίκευση των στόχων και αξιών της 
επιχείρησης» είναι το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό στα ανώτερα επίπεδα και η «υπευθυνότητα» 
στα ενδιάµεσα ιεραρχικά επίπεδα. 
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εκπαίδευσης, των ατόµων, επιδρούν στις µεταγενέστερες αµοιβές και το 

επαγγελµατικό τους status, ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονοµικό status της 

οικογένειάς τους, τις επιδόσεις τους σε δοκιµασίες γνωστικών ικανοτήτων και τα 

χρόνια εκπαίδευσής τους.  Η εκτίµηση της επίδρασης µιας σύνθετης µεταβλητής µη 

γνωστικών προσωπικών χαρακτηριστικών και συµπεριφορών στις µισθολογικές 

αµοιβές των ατόµων, ήταν τέσσαρες (4) φορές µεγαλύτερη από την επίδραση των 

επιδόσεων νοηµοσύνης, δυο (2) φορές µεγαλύτερη από την επιρροή του κοινωνικο-

οικονοµικού status της οικογένειας και 50% µεγαλύτερη της ποσότητας 

εκπαίδευσης.34 

Στα θέµα της υψηλής συσχέτισης των «κοινωνικών δεξιοτήτων» µε την 

ανισότητα ως προς τις µισθολογικές απολαβές και την γενικότερη θέση των ατόµων 

στην αγορά εργασίας, θα µπορούσε να εγερθεί το επιχείρηµα ότι η σχέση αυτή µπορεί 

να είναι είτε (α) ενδογενής, δηλ. ότι τόσο τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και 

συµπεριφοράς όσο και η επιτυχία του ατόµου στην αγορά  

 

εργασίας είναι ταυτόχρονα αίτιο και αιτιατό, είτε και (β) αντίστροφη, δηλ. τα 

«θετικά» ή «αρνητικά» ψυχολογικά χαρακτηριστικά οφείλονται αντίστοιχα είτε σε 

µια επιτυχηµένη ή σε µια αποτυχηµένη επαγγελµατική σταδιοδροµία.35  Το 

επιχείρηµα είναι εύλογο, αλλά µια σειρά ενδείξεων υποδεικνύουν  

ότι τα πράγµατα είναι µάλλον διαφορετικά.  Οι Duncan and Dunifon (1997) 

εξετάζουν τη συσχέτιση των µισθολογικών αµοιβών µε τα χαρακτηριστικά κινήτρων 

και συµπεριφοράς ενήλικων ανδρών τα οποία µετρήθηκαν 15-25 χρόνια πριν τη 

µέτρηση των αµοιβών τους.36  Στα χαρακτηριστικά κινήτρων (motivational traits) 

περιλαµβάνονται η έφεση για προκλητικότητα (challenge over affiliation), o φόβος 

της αποτυχίας, η αίσθηση της προσωπικής αποτελεσµατικότητας (sense of personal 

efficacy) και ο βαθµός εµπιστοσύνης (degree of trust).  Στα χαρακτηριστικά 

συµπεριφοράς περιλαµβάνονται η συχνότητα εκκλησιασµού, η συµµετοχή σε 

κοινωνικούς συλλόγους, η παρακολούθηση τηλεόρασης, η ανάγνωση εφηµερίδων, 
                                                 
34  Η µέτρηση των επιδράσεων αυτών αφορά τα µεγέθη των αντίστοιχων συντελεστών παλινδρόµησης 

µιας οικονοµετρικής εξίσωσης, µε εξαρτηµένη µεταβλητή τις αµοιβές ανά ώρα εργασίας και 
ανεξάρτητες µεταβλητές τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των ατόµων. 

35 Στο σηµείο αυτό θα έπρεπε να εισέλθουµε σε επιστηµονικά πεδία όπως  η κοινωνική ψυχολογία, η 
ανθρωπολογία και η εξελικτική βιολογία, αναζητώντας απαντήσεις σχετικά µε το σε ποιό βαθµό τα 
χαρακτηριστικά προσωπικότητας και συµπεριφοράς µεταδίδονται γενετικά και σε ποιό βαθµό 
οφείλονται στα διάφορα «περιβάλλοντα»  - οικογενειακό, κοινωνικό κλπ. – εντός των οποίων 
αναπτύσσονται οι άνθρωποι.  Είναι πρόδηλο ότι αυτό δεν είναι δυνατόν στα πλαίσια του παρόντος.  
Αλλά είναι εξίσου εµφανές ότι η διερεύνηση της κοινωνικής και οικονοµικής ανισότητας δεν είναι 
ένα αποκλειστικό θέµα των οικονοµικών και της κοινωνιολογίας. 

36  Η µακροχρόνια έρευνα Panel Study of Income Dynamics στις ΗΠΑ, δίδει τη δυνατότητα αυτή. 
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καθώς και η εκτίµηση του συνεντευκτή για την καθαριότητα της οικίας του 

συνεντευξιαζόµενου.  Οι επιδράσεις των χαρακτηριστικών αυτών στις µισθολογικές 

απολαβές των ατόµων ήταν σηµαντικά µεγαλύτερες τόσο σε σχέση µε την ποσότητα 

εκπαίδευσης όσο και µε το επίπεδο γνωστικών ικανοτήτων, για άτοµα όµοια ως προς 

τα υπόλοιπα δηµογραφικά και κοινωνικο οικονοµικά χαρακτηριστικά.37   

Η Osborne (2000)38 διαπιστώνει ότι µια σειρά συµπεριφορικών 

χαρακτηριστικών προκαλούν στατιστικά σηµαντικές επιδράσεις στις µισθολογικές 

απολαβές των γυναικών, µε σταθερές τις συνήθεις υπόλοιπες µεταβλητές ανθρώπινου 

κεφαλαίου, κοινωνικού status, κλπ.  Η εφαρµογή ενός οικονοµετρικού µοντέλου, µε 

βάση την έρευνα NLSYW, µε εξαρτηµένη µεταβλητή τον φυσικό λογάριθµο των 

µισθολογικών απολαβών και εξαρτηµένες µεταβλητές τα χρόνια εκπαίδευσης, το 

επίπεδο νοηµοσύνης, την εργασιακή εµπειρία, τον αριθµό παιδιών και το επίπεδο 

µοιρολατρίας (fatalism) των γυναικών - δηλ. την πεποίθηση ότι οι διάφορες εκβάσεις 

και καταστάσεις στη ζωή του ατόµου οφείλονται στη µοίρα ή στην τύχη - υποδεικνύει 

ότι η αύξηση της µοιρολατρίας κατά το µέγεθος µιας (1) τυπικής απόκλισης προκαλεί 

µείωση των µισθών κατά 7%.  Η έρευνα NCDS, αντίστοιχα, συµπεριλαµβάνει 

ερωτήσεις που επιτρέπουν την εκτίµηση του επιπέδου επιθετικότητας,  

 

εχθρικών αισθηµάτων και διαθέσεων (aggression) καθώς και των αισθηµάτων 

αποξένωσης, εσωστρέφειας και απόσυρσης (withdrawal) των ατόµων.  Στη 

περίπτωση αυτή η εφαρµογή ενός αντίστοιχου µοντέλου, τόσο οι διαθέσεις 

επιθετικότητας όσο και τα αισθήµατα εσωστρέφειας και αποξένωσης επιδρούν 

αρνητικά µε στατιστικά σηµαντικό τρόπο στους µισθούς.  Η αύξηση της 

επιθετικότητας ή της εσωστρέφειας κατά µια (1) τυπική απόκλιση συνδέεται µε 

µείωση του εκτιµώµενου µισθού αντίστοιχα κατά 7,5% και 3,5%. 

Ιδιαίτερη σηµασία έχουν επίσης τα ευρήµατα της ίδιας έρευνας που υποδηλώνουν ότι 

η «οικονοµική απόδοση» των χαρακτηριστικών προσωπικότητας διαφέρει ανάλογα 

µε το φύλο και το επαγγελµατικό status των ατόµων.  Τα αποτελέσµατα αυτά 

υποδεικνύουν ότι στα επαγγέλµατα υψηλού status οι γυναίκες «τιµωρούνται» αν 

χαρακτηρίζονται από επιθετική συµπεριφορά ενώ οι άνδρες «επιβραβεύονται». 

Ακριβώς το αντίθετο συµβαίνει, στη περίπτωση της εσωστρέφειας: η αύξηση του 

                                                 
37 Χαρακτηριστικά, αναφέρουµε, ότι η επίδραση του επιπέδου καθαριότητας της οικίας στις 

µισθολογικές απολαβές, για άτοµα όµοια ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά συµπεριφοράς, τα 
χρόνια εκπαίδευσης, το επίπεδο νοηµοσύνης, τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά κλπ. εκτιµήθηκε να 
είναι 50% µεγαλύτερη από την επίδραση της εκπαίδευσης. 

38  Η µεθοδολογία και τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής συνοψίζονται στο Bowles, S. et al. (2001). 
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επιπέδου επιθετικότητας κατά µια (1) τυπική απόκλιση προβλέπει 7,2% χαµηλότερες 

απολαβές για τις γυναίκες αλλά επιβραβεύεται στους άνδρες µε 14,5% υψηλότερους 

µισθούς, ενώ ισόποση αύξηση της εσωστρέφειας επιβραβεύεται µε 6% αυξηµένους 

µισθούς για τις γυναίκες και σχεδόν 17% χαµηλότερες απολαβές στους άνδρες.  Στην 

κοινωνική κατηγορία των επαγγελµάτων χαµηλού status, τόσο η επιθετικότητα όσο 

και εσωστρέφεια «τιµωρείται» και για τα δυο φύλα, υποδεικνύοντας σηµαντικές 

µειώσεις των απολαβών τους, αλλά σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό για τους άνδρες. 

 

Συµπέρασµα 

Αν οι παραπάνω διαπιστώσεις είναι ορθές, αναδύεται ένα εξαιρετικά 

σηµαντικό δίληµµα σε σχέση όχι µόνο µε την εκπαιδευτική πολιτική και τις 

επενδύσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά µε τις ευρύτερες δηµόσιες πολιτικές στα 

πεδία της απασχόλησης, της καταπολέµησης της κοινωνικής και οικονοµικής 

ανισότητας και της κοινωνικής συνοχής.  Γνωρίζουµε µε βεβαιότητα ότι η 

εκπαίδευση παράγει και µεταδίδει γνωστικές ικανότητες που αποτελούν την αναγκαία 

συνθήκη για µια καλή θέση στην αγορά εργασίας.  Αν οι κοινωνικές δεξιότητες, που 

αποτελούν την ικανή συνθήκη για την επιτυχία στην αγορά εργασίας, παράγονται 

εντός του εκπαιδευτικού συστήµατος, τότε η έµφαση απαιτείται να δοθεί στις 

επενδύσεις στην εκπαίδευση.  Αν, όµως, το εκπαιδευτικό σύστηµα απλά ενισχύει και 

αναβαθµίζει συµπεριφορές και δεξιότητες που προέρχονται από, και αποκτώνται σε, 

άλλα περιβάλλοντα κατά την ανάπτυξη της προσωπικότητας των ατόµων, η έµφαση 

πρέπει να δοθεί στα περιβάλλοντα αυτά.  Το ερώτηµα αυτό παραµένει, κατά τη 

γνώση και άποψή µας, αναπάντητο και απαιτεί, συνεπώς, την διεύρυνση των 

επενδύσεων σε βασική και εφαρµοσµένη κοινωνική έρευνα. 

 

 

Ακόµα, όµως και αν είχαµε οριστικές απαντήσεις σχετικά µε το παραπάνω 

δίληµµα, τα προβλήµατα είναι ευρύτερα και αφορούν στη διευκρίνιση και τις 

επιλογές ως προς τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής.  Ενώ η ανάπτυξη των οι 

γνώσεων και των γνωστικών δεξιοτήτων που συµβάλλουν στη βελτίωση των 

εισοδηµάτων των ατόµων αποτελεί έναν αδιαµφισβήτητο στόχο του εκπαιδευτικού 

συστήµατος, δεν µπορούµε να ισχυριστούµε το ίδιο για όλο το φάσµα των 

κοινωνικών δεξιοτήτων που αποτελούν την ικανή συνθήκη για επαγγελµατική 

επιτυχία.  Πεποιθήσεις, όπως ότι είναι ντροπή να είναι κάποιος άνεργος ή να 
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λαµβάνει επίδοµα ανεργίας, µπορεί να αποτελούν κοινωνικές δεξιότητες που 

ενισχύουν την επαγγελµατική επιτυχία, αλλά οι αντιδράσεις θα είναι εύλογα σφοδρές 

στην ιδέα ότι η εκπαίδευση πρέπει να εµφυσά συστηµατικά και οργανωµένα τέτοιες 

αντιλήψεις στους µαθητές.  Τα ευρήµατα της Osborne (2000), που παραθέσαµε στα 

προηγούµενα, δείχνουν ότι στα επαγγέλµατα υψηλού κύρους, η επιθετικότητα στους 

άνδρες και η εσωστρέφεια στις γυναίκες συνδέονται µε σηµαντικά υψηλότερα 

επίπεδα αµοιβών.  Οι Gable and Dangello (1994), επίσης, δείχνουν ότι ο 

«Μακιαβελισµός», δηλαδή συµπεριφορές που συνεπάγονται την χειραγώγηση άλλων 

για το προσωπικό όφελος κάποιου και µε κόστος για τους άλλους, συνδέεται µε 

αυξηµένες επιδόσεις των διευθυντών πωλήσεων.  Ωστόσο, οι συµπεριφορές αυτές 

θεωρούνται, κατά το κοινό αίσθηµα, επιλήψιµα χαρακτηριστικά και ελάχιστοι θα 

συµφωνούσαν µε την ιδέα της επένδυσης δηµοσίων πόρων στην ανάπτυξη τέτοιων 

δεξιοτήτων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
 

Η αναγκαιότητα για κοινωνικές ικανότητες στο χώρο των ανθρωπίνων πόρων είναι πλέον 
δεδοµένη. Όλο και περισσότερο οι διευθυντές προσωπικού αναζητούν στις συνεντεύξεις πρόσληψης 
ιδιαίτερα ανεπτυγµένες κοινωνικές ικανότητες. Αλλά και για την ανάπτυξη και προαγωγή των 
υφιστάµενων υπαλλήλων, οι κοινωνικές ικανότητες αποτελούν βασικό κριτήριο. Πώς όµως 
εντοπίζονται οι κοινωνικές ικανότητες που διαθέτει ένας υπάλληλος; Με ποια εργαλεία ο τοµέας των 
ανθρωπίνων πόρων  µιας επιχείρησης αποτιµά τις κοινωνικές ικανότητες υποψήφιων υπαλλήλων και 
υφιστάµενου προσωπικού; Η Αξιολόγηση 360°, τα Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης, η Παρατήρηση 
στο χώρο εργασίας, είναι µερικά από τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται παγκοσµίως για το σκοπό 
αυτό και που συναντά κανείς ως διεργασίες αξιολόγησης κοινωνικών ικανοτήτων σε µεγάλες 
επιχειρήσεις και σε οργανισµούς µάθησης. Στην παρούσα εισήγηση, αναλύονται τα εν λόγω εργαλεία 
και παρουσιάζεται ένα παράδειγµα ενδοεπιχειρησιακής έρευνας που τα αξιοποίησε κατά την 
επιµέτρηση της αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων. 
 
ABSTRACT: 

 
The necessity of Social Skills of the Human Resources is a fact. Personnel Managers, more 

and more, hunt for advanced social skills during staff interviews. Furthermore, when the time comes 
for personnel development and promotions, one of the basic criteria used is the possession of social 
skills. Thus, how are the social skills of an employee being evaluated? With which tools the HRD 
(Human Resource Development) Department of an organization detects the social skills of a potential 
or existing employee? 360° Evaluation, Assessment and Development Centers, and Observation at the 
Workplace, are some of the tools used for this purpose by large companies and learning organizations 
worldwide. In this paper, these tools are being examined, and an example of an in-house training 
research, which utilized them for the evaluation of the training impact on the development of 
social skills, is being presented.   
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Κοινωνικές Ικανότητες, Κέντρα Αξιολόγησης, Κέντρα Ανάπτυξης, 
Αξιολόγηση 360°, Παρατήρηση στο Χώρο Εργασίας.   
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Είναι γεγονός ότι οι εργαζόµενοι αξιολογούνται πλέον µε νέα κριτήρια. 

Σηµασία δεν έχουν µόνο τα τυπικά τους προσόντα αλλά και οι κοινωνικές ικανότητες 

που διαθέτουν. Το κριτήριο αυτό επηρεάζει όλο και περισσότερο τις διαδικασίες 

επιλογής και διατήρησης προσωπικού, δηλαδή ποιος θα προσληφθεί και ποιος όχι, 

ποιος θα διατηρήσει τη θέση του και ποιος όχι, ποιος θα µείνει στάσιµος και ποιος όχι 

(Goleman, D., 2000, σελ. 21). 
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Οι τάσεις στην αναζήτηση και την αποτίµηση των Κοινωνικών Ικανοτήτων 

είναι αυξητικές. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την ανάγκη των 

επιχειρήσεων για ανάπτυξη και εφαρµογή ενδοεπιχειρησιακών διαδικασιών και 

εργαλείων Ανθρωπίνων Πόρων όπως τα Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης  

(Woodruffe, C., 1990, σελ. 4), η Αξιολόγηση 360° κτλ. Οι αλλαγές στο οικονοµικό 

πεδίο και η διαµόρφωση ενός τόσο ανταγωνιστικού περιβάλλοντος οδήγησε τις 

επιχειρήσεις στον άµεσο και έγκυρο εντοπισµό ανθρώπων που αυξάνουν την 

αποτελεσµατικότητά τους και που µπορούν να προσαρµοστούν επιτυχώς στους 

γρήγορους ρυθµούς των αλλαγών (Ballantyne, I., & Povah, N., 1999, σελ. 9). Για το 

λόγο αυτό οι επιχειρήσεις χρειάστηκε να βρουν αποτελεσµατικότερες µεθόδους να 

εντοπίζουν και να αξιολογούν τους κατάλληλους ανθρώπους, να εντοπίζουν δηλαδή 

ανθρώπους µε Κοινωνικές Ικανότητες. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στη δηµιουργία και 

εφαρµογή των προαναφερθέντων εργαλείων αποτίµησης κοινωνικών ικανοτήτων.   

 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 
 

Τα εργαλεία εντοπισµού και αξιολόγησης κοινωνικών ικανοτήτων που 

αναλύονται στη συνέχεια είναι µερικά από τα οποία εφαρµόζονται συχνότερα τόσο 

διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Βασικά τους πλεονεκτήµατα θεωρούνται η 

εγκυρότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων τους και χρησιµοποιούνται είτε 

µόνα τους είτε σε συνδυασµό µε άλλες µεθόδους αποτίµησης κοινωνικών ικανοτήτων 

ανάλογα κάθε φορά µε το σκοπό για τον οποίο εφαρµόζονται. 

 

Κέντρα Αξιολόγησης και Κέντρα Ανάπτυξης 

Τα Κέντρα Αξιολόγησης και τα Κέντρα Ανάπτυξης παρουσιάζουν οµοιότητες 

όσον αφορά τη διαδικασία, ωστόσο η διαφορά τους εντοπίζεται στους σκοπούς που 

εξυπηρετούν. Τα Κέντρα Αξιολόγησης, όπως ακριβώς περιγράφει και ο όρος, έχουν 

ως κύριο σκοπό την αποτίµηση των κοινωνικών ικανοτήτων του αξιολογούµενου και 

χρησιµοποιούνται κυρίως κατά την επιλογή ανθρώπινου δυναµικού ή και σε 

περιόδους προαγωγών υφιστάµενου προσωπικού. Εστιάζουν λιγότερο στις δυνητικές 

ικανότητες που θα παρουσιάσει µελλοντικά και περισσότερο στην ικανότητες που 

διαθέτει τη δεδοµένη στιγµή που αυτός αξιολογείται. Από την άλλη, τα Κέντρα 

Ανάπτυξης χρησιµοποιούνται για αναπτυξιακούς σκοπούς κυρίως, εφόσον πέρα από 

την επιµέτρηση των υφιστάµενων κοινωνικών ικανοτήτων του αξιολογούµενου, 

µεγάλο βάρος δίνεται στο πώς µέσα από την όλη διεργασία θα αναπτυχθεί η 
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αυτογνωσία του. Επίκεντρο επίσης, αποτελεί και η ανεύρεση µεθόδων που θα 

οδηγήσουν στην ανάπτυξη  των ικανοτήτων εκείνων που θα του χρειαστούν 

µελλοντικά για την αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση των  καθηµερινών του 

καθηκόντων και για την γενικότερη ενδυνάµωση της επαγγελµατικής του 

προσωπικότητας, ώστε να εξασφαλίσει µια επιτυχηµένη καριέρα µέσα στην 

επιχείρηση (Ballantyne, I., Povah, N., 1999).  

Οι δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στα Κέντρα Αξιολόγησης και στα 

Κέντρα Ανάπτυξης αποτελούν προσοµοιώσεις καθηµερινών εργασιακών 

καταστάσεων και προσφέρουν τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να επιδείξουν 

αυθόρµητα ένα µοτίβο συµπεριφοράς µέσω του οποίου εντοπίζονται οι Κοινωνικές 

τους Ικανότητες και αναλύονται εκείνες που χρειάζεται να αναπτύξουν στο µέλλον 

(Armstrong, Μ., 1999, σελ. 548). Οι δραστηριότητες αυτές µπορεί να έχουν τη µορφή 

παιχνιδιού ρόλων, οµαδικής συζήτησης, εκπαιδευτικού παιχνιδιού κτλ. Οι 

συµµετέχοντες σε αυτά µε βάση ένα σενάριο που τους έχει δοθεί και το έχουν 

µελετήσει ενεργούν όπως κρίνουν ενώ ταυτόχρονα υποβάλλονται σε παρατήρηση 

από ειδικά εκπαιδευµένο πάνελ παρατηρητών/αξιολογητών (assessors), οι οποίοι µε 

ειδικό έντυπο παρατήρησης και δείκτες επιθυµητής συµπεριφοράς αξιολογούν την 

επίδοση των συµµετεχόντων. 

Χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 1939 από το Γερµανικό Στρατό για να 

εντοπιστούν οι ηγετικές φυσιογνωµίες µέσα στους κόλπους του, και στη συνέχεια το 

1942 από το Τµήµα Επιλογής Προσωπικού του Βρετανικού Στρατού (Iles, P., 1992, 

σελ. 79). Από τότε µέχρι σήµερα τα Κέντρα Αξιολόγησης και τα Κέντρα Ανάπτυξης 

έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως από τα Τµήµατα των Ανθρωπίνων Πόρων µεγάλων 

οργανισµών για την επιλογή και ανάπτυξη του προσωπικού (Arnold, J., 2002, σελ. 

975), ενώ το 65% των µεγάλων εταιρειών στη Μ. Βρετανία τα χρησιµοποιεί λόγω του 

ότι η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων τους κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή, ενώ θεωρείται 

δίκαια και αναλυτική διαδικασία από τους συµµετέχοντες σε αυτά (Redman, T., 

Wilkinson, A., 2001, σελ. 34, 35). 

Τα Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης αποτελούν για πολλούς οργανισµούς 

ισχυρότατο εργαλείο σε περιόδους αλλαγών στη φιλοσοφία και κουλτούρα τους, 

εφόσον µέσα από αυτά επισηµαίνονται οµαδικές και ατοµικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(HRD Group LTD, 2005, σελ. 5). Μάλιστα από έρευνα που έγινε σε 201 Βρετανικές 

εταιρείες που εξειδικεύονται στην ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων, προέκυψε ότι το 

89% από αυτές θεωρεί ότι παρέχουν µια αντικειµενική αξιολόγηση των κοινωνικών 
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ικανοτήτων αλλά και των περιθωρίων βελτίωσης ενός ατόµου και ταυτόχρονα 

αναπτύσσουν την παρακίνηση και δέσµευσή του για τον οργανισµό στον οποίο 

εργάζεται (A&DC Consultants LTD, 2004, σελ. 25).  

Ωστόσο, η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων των Κέντρων Αξιολόγησης και 

Ανάπτυξης εξαρτάται από µια σειρά σηµαντικών παραγόντων και απαραίτητων 

προδιαγραφών (Redman, T., Wilkinson, A., 2001, σελ.35-36): 

 Οι αξιολογητές/παρατηρητές θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι, 

τόσο σε θέµατα παρατήρησης όσο και κατηγοριοποίηση των ικανοτήτων που 

εξετάζονται. 

 Οι πτυχές που αξιολογούνται χρειάζεται να είναι λίγες σε αριθµό και 

ξεκάθαρα διατυπωµένες. 

 Οι ασκήσεις/δραστηριότητες που διεξάγονται πρέπει να δίνουν πληροφορίες 

και στοιχεία για πολλές ικανότητες. 

 Οι διαδικασίες παρατήρησης, αξιολόγησης και ανάλυσης των δεδοµένων 

πρέπει να έχουν συστηµατοποιηθεί. 

Η χρήση των Κέντρων Αξιολόγησης και των Κέντρων Ανάπτυξης προτείνεται να 

γίνεται σε συνδυασµό και µε άλλα εργαλεία αποτίµησης κοινωνικών ικανοτήτων έτσι 

ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα σφάλµατος και να επιβεβαιώνεται µια πιο ακριβή 

και σύνθετη εικόνα των Κοινωνικών Ικανοτήτων των αξιολογούµενων υπαλλήλων. 

 

Παρατήρηση στο χώρο εργασίας 

Η Παρατήρηση έχει χαρακτηριστεί ως η θεµελιώδης βάση όλων των 

ερευνητικών µεθόδων στις κοινωνικές επιστήµες και επιστήµες της συµπεριφοράς 

(Adler, P. A, Adler, P., Observational Techniques, στο Denzin, Ν.Κ., Lincoln, Y. S., 

1994) ενώ υποστηρίζεται ότι “αποσκοπεί στη σε βάθος εξερεύνηση και στη 

συστηµατική ανάλυση της ζωής της συγκεκριµένης µονάδας, στον προσδιορισµό των 

αναγκών και πιο συγκεκριµένα των εκπαιδευτικών αναγκών της...”( Βεργίδης, ∆.,  

Καραλής, Θ., 1999,  σελ.31).   

O Μ. Q., Patton, (1990), υποστηρίζει ότι η άµεση, προσωπική επαφή µε έναν 

κοινωνικό χώρο προσφέρει πολλές δυνατότητες και πλεονεκτήµατα εφόσον ο 

παρατηρητής µπορεί να κατανοήσει το πλαίσιο µέσα στο οποίο πραγµατοποιούνται οι 

λειτουργίες και οι διάφορες δραστηριότητες. Αυτό το στοιχείο είναι πολύ ουσιαστικό 

στη διαµόρφωση µιας ολιστικής αντίληψης. Εξάλλου ο παρατηρητής έχει τη 

δυνατότητα να εντοπίσει στοιχεία που συχνά διαφεύγουν της προσοχής των 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων  
 
 

 61

συµµετεχόντων, ως αυτονόητα και δεδοµένα της καθηµερινής ρουτίνας που οι ίδιοι 

βιώνουν. Ο παρατηρητής µπορεί να βλέπει εκείνες τις λεπτές, αλλά σηµαντικές 

αποχρώσεις που συχνά οι συµµετέχοντες παραβλέπουν. Η θέση αυτή του επιτρέπει, 

επίσης, να πάρει πληροφορίες που ίσως κατά τη συνέντευξη οι άνθρωποι να είναι 

απρόθυµοι να δώσουν. Έτσι, γίνονται προσβάσιµα, στοιχεία που αφορούν ίσως 

λεπτές και ευαίσθητες πτυχές, τα οποία µε άλλον τρόπο δε θα ήταν διαθέσιµα. 

Η Παρατήρηση θεωρείται ως ένα εργαλείο συλλογής στοιχείων που “...µπορεί να 

συνδυαστεί µε άλλες µεθόδους και τεχνικές (ανάλυση γραπτών τεκµηρίων, 

ερωτηµατολόγιο, συνεντεύξεις” (Βεργίδης, ∆.,  Καραλής, Θ., 1999, σελ. 32). Την 

ανάγκη συνδυασµού της Παρατήρησης µε άλλους τύπους δεδοµένων αναφέρει 

ξεκάθαρα και η Ν. Κυριαζή λέγοντας ότι “Θα πρέπει να διευκρινιστεί εξαρχής ότι 

πρόκειται για µέθοδο που σπανίως εφαρµόζεται µεµονωµένα, αντιθέτως 

χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε άλλες µεθόδους συγκέντρωσης στοιχείων – π.χ., 

συνεντεύξεις βάθους, και ιστορικά αρχεία - , ενώ δεν αποκλείεται η συµπληρωµατική 

χρήση της τυποποιηµένης συνέντευξης και του τυποποιηµένου ερωτηµατολογίου 

όταν χρειάζονται περιγραφικά ποσοτικά στοιχεία.” (2002,  σελ. 246).  

 

Αξιολόγηση 360ο 

Πρόκειται για ένα εργαλείο η χρήση του οποίου έχει προταθεί από 

ακαδηµαϊκούς και στελέχη του χώρου της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

(Keenan, J. P., 1996, σελ. 6) ενώ η χρήση αυτή φαίνεται να αυξάνεται διαρκώς 

εφόσον πολλοί οργανισµοί καταργούν παλαιότερα εργαλεία αξιολόγησης 

προσωπικού και υιοθετούν την Αξιολόγηση 360° (Halverson, S., et al. 2002, 

σελ.3). Η Αξιολόγηση 360ο  όπως υπονοείται και από την ονοµασία της, δίνει µια 

σφαιρική εικόνα των Κοινωνικών Ικανοτήτων που διαθέτει ένας υπάλληλος. Έχει 

καθιερωθεί στα πλαίσια πολλών οργανισµών παγκοσµίως και κυρίως σε ένα  

µεγάλο µέρος (πάνω από το 40%) των Βρετανικών εταιρειών και σε ένα πλήθος 

εταιρειών στην Αµερική. Παραδείγµατα τέτοιων εταιρειών είναι η 3Μ και η 

British Aerospace. Έχει εντοπιστεί ότι αξιολόγηση αυτού του είδους παρέχει 

ουσιαστική και αξιόπιστη πληροφόρηση. Η αξιοπιστία της οφείλεται στη 

δυνατότητα συγκέντρωσης αξιολογητικών πληροφοριών από όλα τα επίπεδα των 

συνεργατών του αξιολογούµενου [προϊστάµενο – άµεσους συνεργάτες – 

υφιστάµενους] και στην ανωνυµία που διατηρείται. Πιο συγκεκριµένα: ένα ειδικά 

σχεδιασµένο ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης συµπεριφοράς συµπληρώνεται από τον 
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αξιολογούµενο (αυτοαξιολόγηση), από τον προϊστάµενό του, από τους 

υφιστάµενούς του (εάν υπάρχουν) και από τους άµεσους συνεργάτες του που 

βρίσκονται ιεραρχικά στο ίδιο επίπεδο µε αυτόν. Το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης 

είναι κοινό για όλους και συµπληρώνεται ατοµικά, ενώ η πληροφόρηση είναι 

εµπιστευτική και δεν γνωστοποιείται. Η συγκέντρωση, καταχώρηση και 

επεξεργασία των αποτελεσµάτων γίνεται από ένα άτοµο της υπηρεσίας 

ανθρωπίνων πόρων µε τη βοήθεια ειδικού προγράµµατος ανάλυσης σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε µορφή γραφικών 

παραστάσεων και αναλύονται κατά πτυχή (Κοινωνική Ικανότητα) και κατά δείκτη 

(ένδειξη συµπεριφοράς της Ικανότητας). 

Οι οργανισµοί που τη χρησιµοποιούν έχουν µεγάλα οφέλη ιδιαίτερα στον 

τοµέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, ενώ µε κάποιες µικρές παραλλαγές 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε άλλους τοµείς πέραν των Ανθρωπίνων Πόρων, όπως 

στην αξιολόγηση της κουλτούρας ενός οργανισµού, των επιχειρηµατικών του αξιών, 

τη δοµή και η διοίκησή του (Redman, T., Wilkinson, A., 2001 σελ. 65 – 67). 

Τα αποτελέσµατα έρευνας που πραγµατοποιήθηκε από το Performance Management 

Group έδειξαν ότι η Αξιολόγηση 360ο ως εργαλείο εντοπισµού εκπαιδευτικών 

αναγκών και αξιολόγησης των Κοινωνικών Ικανοτήτων του προσωπικού, 

παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα και οφέλη (Armstrong, M., 1999, σελ. 471-

472): 

• Εντοπίζονται τα δυνατά σηµεία της προσωπικότητας του υπαλλήλου 

• Παρέχεται µια ολοκληρωµένη οπτική για την επίδοση του ατόµου 

• Αναπτύσσει την ικανότητα αυτοανάλυσης των αξιολογούµενου 

• Η ανατροφοδότηση που παρέχει θεωρείται ως περισσότερο αξιόπιστη και 

αντικειµενική από οποιοδήποτε άλλο εργαλείο αξιολόγησης.  

Τα πολλά πλεονεκτήµατα της χρήσης της Αξιολόγησης 360° αναλύονται και σε 

δηµοσίευση του Keenan, J. P., (1996, σελ. 6), στην οποία µεταξύ άλλων αναφέρονται 

και: η παροχή πολυάριθµων δεδοµένων που αφορούν την επαγγελµατική 

συµπεριφορά των αξιολογούµενων,  η µεγαλύτερη αξιοπιστία των βαθµολογιών που 

συγκεντρώνουν οι αξιολογούµενοι καθώς και η µεγαλύτερη αποδοχή των 

αποτελεσµάτων και της όλης διαδικασίας από τους αξιολογούµενους. 

Η Αξιολόγηση 360ο χαρακτηρίζεται και από µειονεκτήµατα όπως το υψηλό 

κόστος,  οι χρονοβόρες διαδικασίες καθώς και: 

• Η υπερβολική εξάρτηση από τεχνολογία 
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• Η µεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία 

• Το άγχος που µπορεί να προκαλέσει στους αξιολογούµενους 

• Η πιθανότητα παράλειψης να εφαρµοστεί πλάνο ανάπτυξης 

• Ο κίνδυνος να δοθούν ανειλικρινείς απόψεις  

Ωστόσο, όλα τα µειονεκτήµατα µπορούν να εξαλειφθούν πλήρως εάν γίνει σωστός 

προγραµµατισµός, καλή επικοινωνία και σωστή εκπαίδευση για τη χρήση του 

συστήµατος (Armstrong, M., 1999, σελ. 472).   

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝ∆ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕ 

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα στα πλαίσια 

µεγάλου τραπεζικού οργανισµού (Τράπεζα Κύπρου) και εξυπηρετούσε τους σκοπούς 

εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στον Τοµέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και 

συγκεκριµένα στην ανάπτυξη Κοινωνικών Ικανοτήτων, αξιοποιήθηκαν τα εργαλεία 

αποτίµησης που προαναφέρθηκαν. Πιο συγκεκριµένα ο σκοπός της έρευνας ήταν να 

επιµετρήσει τη συµβολή της βιωµατικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των κοινωνικών 

ικανοτήτων µιας οµάδας τραπεζικών υπαλλήλων. Βασικό µέρος της µεθοδολογίας 

της έρευνας ήταν η αποτίµηση των κοινωνικών ικανοτήτων του συγκεκριµένου 

δείγµατος, στη συνέχεια η εκπαίδευση του σε συγκεκριµένες κοινωνικές ικανότητες 

και τέλος η επανάληψη της διαδικασίας αποτίµησης των κοινωνικών ικανοτήτων του 

δείγµατος σε µετεκπαιδευτικό στάδιο. Από τη σύγκριση των προεκπαιδευτικών και 

µετεκπαιδευτικών αποτελεσµάτων της αποτίµησης των κοινωνικών ικανοτήτων 

προέκυψε η  βελτίωση της εκπαιδευόµενης οµάδας ως αποτέλεσµα της εκπαίδευσης 

που έλαβε. Σχηµατικά τα στάδια της έρευνας ήταν τα εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων  
 
 

 64

Χρονική αναπαράσταση των σταδίων της έρευνας 

 
Σεπ – ∆εκ 2003                  Ιαν-Μαι 2004                     Σεπ – ∆εκ 2004                     Ιαν-Σεπ 2005  

 
Αξιολόγηση                                 ∆ιεξαγωγή                           Αξιολόγηση Κοινωνικών                    Επεξεργασία & συγγραφή            
υφιστάµενων                                εκπαιδευτικών                     Ικανοτήτων µε διεξαγωγή                   πορισµάτων έρευνας                    
Κοινωνικών                                 προγραµµάτων                         
Ικανοτήτων        ανάπτυξης Κοινωνικών          *Κέντρων Ανάπτυξης                                                         
µε διεξαγωγή                               Ικανοτήτων                             *Αξιολόγηση 360ο                                                                            
                                                     * Παρατήρηση στο χώρο                                                                        
* Κέντρων Ανάπτυξης                                                       εργασίας           
* Αξιολόγηση 360ο                                                                                           
* Παρατήρηση στο χώρο       
   εργασίας        
         

            

 
 
Οι κοινωνικές ικανότητες που επιµετρήθηκαν (προεκεπαιδευτικά και 

µετεκπαιδευτικά) και τέθηκαν ως στόχοι του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι οι 

ακόλουθες: 

• Οργάνωση 

• Επικοινωνία 

• Οµαδικότητα 

• Αυτοπεποίθηση 

• Ηγεσία 

• Ευελιξία 

Πρόκειται για Κοινωνικές Ικανότητες που ο τραπεζικός οργανισµός µέσα στον οποίο 

διεξάχθηκε η έρευνα θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντικές για την εξέλιξη ενός υπαλλήλου, 

αλλά και αυτές που εµφανίζονται ξανά και ξανά στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

για Κοινωνικές Ικανότητες αλλά και σε όλα αυτά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που 

κυκλοφορούν στην αγορά.  

Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 14 µέλη του προσωπικού της Τράπεζας 

Κύπρου.  Επιλέχθηκε ένα αρκετά οµοιογενές δείγµα, εφόσον η οµοιογένεια 

θεωρήθηκε σηµαντικός παράγοντας για την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων της 

έρευνας. Όλοι είχαν κοινό ακαδηµαϊκό υπόβαθρο, καµία προηγούµενη εκπαίδευση σε 

Κοινωνικές Ικανότητες και µικρή έως καθόλου επαγγελµατική προϋπηρεσία.  

Η οµάδα παρακολούθησε µια σειρά σεµιναρίων βιωµατικής εκπαίδευσης 

(συγκεκριµένα 5 διήµερα σεµινάρια, συνολικής διάρκειας 80 ωρών) µε θέµατα την: 

• Αποτελεσµατική Επικοινωνία και Οµαδική συνεργασία. 
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• Την ανάπτυξη της Προσαρµοστικότητας και της Ευελιξίας. 

• Την Ηγεσία οµάδας, την Οργάνωση και Προγραµµατισµό εργασιών και, 

• Την ανάπτυξη της Αυτοπεποίθησης. 

Η εκπαίδευση πραγµατοποιήθηκε µέσα σε αίθουσα αλλά και στην ύπαιθρο µε τη 

διεξαγωγή ειδικά σχεδιασµένων εκπαιδευτικών ασκήσεων και παιχνιδιών, της 

φιλοσοφίας της εµπειρικής µάθησης. 

Από τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µετά την επεξεργασία των ευρηµάτων 

της έρευνας, διαφαίνεται η σηµαντική ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων  του 

δείγµατος. Πιο συγκεκριµένα: Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος (13 από τα 

14 µέλη, ποσοστό 92,85%) παρουσίασε µετεκπαιδευτικά θετική µεταβολή της 

συµπεριφοράς, βελτίωση της επίδοσης στην εργασία και, κατ’ επέκταση, ανάπτυξη 

των Κοινωνικών Ικανοτήτων. Αναλυτικότερα, τα ποσοστά ανάπτυξης της κάθε 

κοινωνικής ικανότητας  αλλά και η ατοµική ανάπτυξη του κάθε ένα εκπαιδευόµενου 

απεικονίζονται στα ακόλουθα γραφήµατα:                        
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ΓΡΑΦΗΜΑ Τ1-ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (BEHAVIOR) 
ΑΝΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

6,26
6,46 6,43

5,98 5,80 5,96 6,15

7,37 7,51
7,74 7,61

7,03
7,31 7,43

1,11 1,05
1,30

1,63
1,24 1,35 1,28

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΠ/ΘΗΣΗ ΗΓΕΣΙΑ ΠΡΟΣ/ΚΟΤΗΤΑ Μ.Ο.

ΠΡΙΝ
ΜΕΤΑ
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ:
ΠΡΙΝ 0,24
ΜΕΤΑ 0,19
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ΓΡΑΦΗΜΑ Τ2-ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (BEHAVIOR) 
ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

5,69
5,98

7,13

6,28
5,77

6,42
6,06

5,04

6,20

6,79
6,29

6,78

6,20

5,48

6,15

4,81

7,11

8,43
7,94

7,48
7,05 6,95

6,72

7,76

8,52

7,65

8,39

7,76
7,42 7,43

-0,88

1,13 1,30
1,66 1,71

0,63
0,89

1,69 1,56 1,74
1,36

1,61 1,56
1,94

1,28

-1,00

1,00

3,00

5,00

7,00

9,00

Α Γ ∆ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Μ.Ο.

ΠΡΙΝ
ΜΕΤΑ
∆ΙΑΦΟΡΑ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ:
ΠΡΙΝ 0,41
ΜΕΤΑ 0,64
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Από τα παραπάνω γραφήµατα επισηµαίνεται ότι η υψηλότερη θετική µεταβολή  

παρουσιάστηκε στην ικανότητα «Αυτοπεποίθηση». Το συµπέρασµα στο οποίο µπορεί κανείς να 

καταλήξει, εκτιµώντας το στοιχείο αυτό, είναι ότι η Βιωµατική Εκπαίδευση ενδυναµώνει γενικότερα 

τον ενήλικο εκπαιδευόµενο και τον κάνει να νιώθει δυνατότερος στην αντιµετώπιση των 

καθηµερινών επαγγελµατικών του καθηκόντων, ενώ γίνεται περισσότερο ευέλικτος, γεγονός που τον 

βοηθά να αντεπεξέλθει ευκολότερα στο διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον (εξάλλου, η δεύτερη 

σε σειρά ικανότητα που αναπτύχθηκε, αµέσως µετά την Αυτοπεποίθηση, είναι η 

«Προσαρµοστικότητα»). Το πόρισµα αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό λόγω του ότι συµπίπτει µε 

ανάλογο πόρισµα µακροχρόνιων ερευνών που έγιναν στο εξωτερικό, σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του 

προσωπικού, µε τις οποίες αποδεικνύεται ότι η κυριότερη συµβολή των εκπαιδευτικών σεµιναρίων 

είναι το γεγονός ότι αυξάνουν την Αυτοπεποίθηση των εργαζοµένων (Goleman, D., 2000, σελ. 

354). 

Η γενικότερη διαπίστωση της υψηλής αποτελεσµατικότητας της Βιωµατικής Εκπαίδευσης 

στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση για την ανάπτυξη των Κοινωνικών Ικανοτήτων των 

εργαζοµένων, δικαιολογεί και τα υπέρογκα ποσά που επενδύονται παγκοσµίως από τον κόσµο των 

επιχειρήσεων για τον εντοπισµό εκπαιδευτικών αναγκών, το σχεδιασµό και τη διεξαγωγή 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων.  

Από όλα τα παραπάνω καταλήγει κανείς ότι τα εργαλεία αποτίµησης κοινωνικών 

ικανοτήτων που παρουσιάστηκαν σε αυτήν την εισήγηση και που χρησιµοποιήθηκαν και στην 

έρευνα, αποδείχτηκαν πολύτιµα για τον εντοπισµό των ικανοτήτων του δείγµατος τόσο πριν όσο 

και µετά την εκπαίδευση που έλαβε. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι η 

επιτυχία της εφαρµογής τέτοιων εργαλείων αποτίµησης ικανοτήτων των ανθρωπίνων πόρων, 

εξαρτάται από την εξειδίκευση των στελεχών που θα τα εφαρµόσουν και την κατάλληλη 

εκπαίδευση που είναι απαραίτητο να έχουν λάβει, ώστε να καταφέρουν να τα αξιοποιήσουν, να τα 

συνδυάσουν αποτελεσµατικά και να µπορούν να ερµηνεύσουν αντικειµενικά τα αποτελέσµατα που 

θα προκύψουν. 
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Κοινωνικές ∆εξιότητες, Επαγγελµατική εξουθένωση (Burnout) και ο ρόλος της συνεχούς 

Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας 

 
∆ρ. Τσιµπουκλή Άννα   

Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Τοµέα 
Εκπάιδευσης ΚΕΘΕΑ- ΣΕΠ  

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 
anna@kethea.gr 

 

Περίληψη: 
Οι κοινωνικές δεξιότητες και η έννοια της συναισθηµατικής νοηµοσύνης αποτελούν τα τελευταία χρόνια 

πεδίο συζητήσεων και συχνά συγκρούσεων στο χώρο της εργασίας, της δηµόσιας ζωής και της πολιτικής. Οι 
κοινωνικές δεξιότητες σχετίζονται άµεσα µε την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των εργασιακών ρόλων αλλά και 
αποτελούν συχνά µέτρο αξιολόγησης της επαγγελµατικής απόδοσης ή ακόµη και ενδείξεις για το βαθµό 
επαγγελµατικής εξάντλησης των στελεχών. Το εργασιακό περιβάλλον συµβάλει στην εµφάνιση της 
επαγγελµατικής εξάντλησης όταν χαρακτηρίζεται από ανισορροπία και συγκρούσεις. Όσο µεγαλύτερη είναι η 
απόσταση ανάµεσα στην εργασία και στο άτοµο τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για την εµφάνιση της 
επαγγελµατικής εξάντλησης. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, που µπορεί να αποτελεί σύµπτωµα ή και αιτία της 
επαγγελµατικής εξάντλησης είναι η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων. ∆ιερευνώντας τον ορισµό των κοινωνικών 
δεξιοτήτων και της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, γίνεται εµφανές ότι η επαγγελµατική εξουθένωση αποτιµάται 
στη βάση της έλλειψης αυτών. Οι ανεπτυγµένες επίσης κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητη συνθήκη για 
όσους εργάζονται µε έµψυχο υλικό και θεωρούνται κλειδί στην ποιότητα των υπηρεσιών καθώς οι οργανισµοί 
αυτοί στηρίζονται κυρίως στη δύναµη του προσωπικού τους. Μπορούν ωστόσο να αποτιµηθούν στο πλαίσιο 
των εργασιακών ρόλων; Σε ποιο βαθµό είναι η αποτίµηση τους εµπειρική ή υποκειµενική; Μπορεί η εκπαίδευση 
να συνεισφέρει στη βελτίωση τους;  Η εκπαίδευση αξιοποιείται για την εισαγωγή και την προετοιµασία των 
νέων επαγγελµατιών µε στόχο την αντιµετώπιση των εργασιακών απαιτήσεων αλλά και για την συγκράτηση του 
προσωπικού και την πρόληψη της επαγγελµατικής εξάντλησης. Η επίτευξη αυτών των στόχων δεν µπορεί να 
συµβεί µε την εφαρµογή εκπαιδευτικών προγραµµάτων που δίνουν έµφαση µόνο στη θεωρία. Απαιτεί την 
άντληση εµπειριών από τα ίδια τα στελέχη, την ανταλλαγή προβληµατισµών, εσωτερικών συναισθηµατικών 
συγκρούσεων και δυσκολιών στη διαχείριση κρίσεων, άρα τη βιωµατική εκπαίδευση και έµφαση στην ανάπτυξη 
των κοινωνικών δεξιοτήτων. Το παρόν άρθρο αναλύει τη σηµασία της βιωµατικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη 
των κοινωνικών δεξιοτήτων ιδιαίτερα ως µέσο πρόληψης της επαγγελµατικής εξάντλησης. 
 

Abstract: 

The last few years, social skills and the concept of emotional intelligence have received considerable 
attention, debate and dispute in organizations, in public life and even in politics. Social skills are relevant to 
work performance and work demands but they are also used for measuring work performance or even staff 
burn out. The working environment contributes significantly in staff burn out when it is characterized by 
conflicts and imbalance. The greater the distance between the person and its working environment the more 
likely it is that the person will experience the burn out syndrome. A unique feature of the burn out 
syndrome that can be at the same time the cause and the effect of burnout is the lack of social skills. 
According to the concept of social skills and emotional intelligence, burn out is evaluated on the basis of the 
absence of these. Sophisticated social skills are the requirement for those working with human beings and a 
key-issue in the quality of services as many organizations are basically based on their human resources. Is it 
possible however to evaluate them in the perspective of working roles? To what extent is their evaluation 
empirical or subjective? Can education assist in their improvement? Education is used in introducing and 
preparing staff for their new role with the goal to prepare them for the work demands. It is also used for 
retaining staff and preventing burn out as emphasis is placed on the relationship between the person and the 
working environment. �hese goals cannot be achieved with the implementation of training programmes that 
emphasize only theory. It requires staff reflection on their experiences, the exchange of information, of 
internal emotional conflicts and difficulties in crisis management. Therefore it asks for experiential learning 
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and emphasis on the development of social skills. The current paper analyses the value of experiential 
learning and development as a way of preventing staff burn out. 
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��� ��� �π� ��� π����� ��������� �π������������ �����������.    

Οι εργασιακοί χώροι στον τοµέα της ψυχικής υγείας ή της εκπαίδευσης απαιτούν από το 

προσωπικό να είναι ‘ευέλικτο, συνεπές και ανεκτικό στην προσέγγιση του…να έχει θάρρος και 

επιµονή στην επίλυση των εντάσεων” (Bridger, 1996, p.85).  Παρόµοιες απαιτήσεις µπορεί να 

υπάρχουν πλέον στους περισσότερους οργανισµούς, ακόµη και σε πολιτικούς χώρους και 

κόµµατα, όµως οι επιπτώσεις της έλλειψης των απαραίτητων κοινωνικών δεξιοτήτων είναι πιο 

εµφανείς στα παραπάνω επαγγέλµατα. Η έµφαση στις  κοινωνικές δεξιότητες για όσους 

εργάζονται µε έµψυχο υλικό, είναι σηµαντική για την ποιότητα της φροντίδας, την κινητοποίηση 

των ανθρώπων για βελτίωση της υγείας ή της εκπαίδευσης τους και για την πρόληψη 

φαινόµενων όπως είναι για παράδειγµα η πρόωρη εγκατάλειψη των δοµών θεραπείας ή η 

σχολική διαρροή. Η πρόωρη εγκατάλειψη των παραπάνω δοµών είναι ένα πολύπλοκο και πολύ-

παραγοντικό πρόβληµα, το οποίο δεν οφείλεται αποκλειστικά στην  έλλειψη κοινωνικών 

δεξιοτήτων του εκπαιδευτή  ή του συµβούλου ψυχικής υγείας ή του θεραπευτή. Όµως στις 

περιπτώσεις αυτές, η εξασθένηση των κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελεί ένα πρώτο σύµπτωµα. 

Σε αυτούς τους εργασιακούς χώρους οι εργαζόµενοι βιώνουν έντονα τις µαταιώσεις λόγω των 

αυξηµένων ευθυνών του εργασιακού τους ρόλου. Το άγχος που συνοδεύει αυτές τις θέσεις 
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εργασίας αναδεικνύει την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση ως µέσο πρόληψης της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης.  Οι µαταιώσεις σε συνδυασµό µε το φόρτο της εργασίας, τις 

πιέσεις που ασκούνται από τις συνεχείς αλλαγές και από συχνά απρόβλεπτους παράγοντες στο 

εξωτερικό περιβάλλον, µπορεί να οδηγήσουν ορισµένους επαγγελµατίες σε επαγγελµατική 

εξουθένωση (burnout)39 η οποία είναι αποτέλεσµα συνεχούς έκθεσης σε στρες που οφείλεται 

στην εργασία. Τα πρώτα συµπτώµατα του ατόµου που βιώνει το σύνδροµο αυτό είναι η 

εξασθένηση των κοινωνικών δεξιοτήτων.  

 

Επαγγελµατική εξουθένωση και κοινωνικές δεξιότητες 

Η έννοια της επαγγελµατικής εξουθένωσης προέρχεται από το χώρο της εργασίας στον 

οποίο εµφανίζεται και ως φαινόµενο προς διερεύνηση. Η µέχρι σήµερα έρευνα έδειξε ότι το 

φαινόµενο αυτό είναι πολύ-παραγοντικό (Maslach & Jackson, 1981a) Η επαγγελµατική 

εξουθένωση αποτελεί ένα είδος αντίδρασης σε χρόνιες συναισθηµατικές και διαπροσωπικές 

πηγές εργασιακού άγχους. Ορίζεται δε ως ψυχολογικό σύνδροµο συναισθηµατικής εξάντλησης 

και αποπροσωποίησης40 και συνοδεύεται από αίσθηση χαµηλής προσωπικής εκπλήρωσης. 

Το περιβάλλον της εργασίας συµβάλει στην εµφάνιση του συνδρόµου της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης όταν χαρακτηρίζεται από ανισορροπία και συγκρούσεις, τις 

οποίες το άτοµο δεν µπορεί να διαχειριστεί. Οι περισσότεροι εργαζόµενοι ξεκινούν την 

εργασιακή τους ζωή µε φιλοδοξίες και οράµατα. Έχουν όµως αναπτύξει όλοι τις απαραίτητες 

ικανότητες και κοινωνικές δεξιότητες για να είναι λειτουργικοί; Η συνεχής έκθεση σε ένα 

απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον µπορεί να οδηγήσει στην µετουσίωση ή απώθηση των 

αρχικών προσδοκιών ιδιαίτερα όταν το άτοµο έρχεται αντιµέτωπο µε τα όρια, τις µαταιώσεις και 

την ανισορροπία του εργασιακού του χώρου αλλά και µε τα προσωπικά ελλείµµατα. Η 

ανισορροπία στον εργασιακό χώρο οφείλεται σε  υπερβολικές, χρόνιες και συνεχώς παρούσες 

απαιτήσεις και συγκρούσεις που αφορούν τις σχέσεις ανάµεσα στο άτοµο, τους συναδέλφους 

και τη διοίκηση ή τις απαιτήσεις του εργασιακού ρόλου ή τις εργασιακές αξίες µε τις οποίες το 

άτοµο αισθάνεται ότι είναι σε σύγκρουση. Ο συνδυασµός ‘ανισορροπίας και συγκρούσεων’ 

χαρακτηρίζει ένα εργασιακό περιβάλλον µε συνεχείς συναισθηµατικές εντάσεις και µη-

ρεαλιστικές προσδοκίες από τους εργαζόµενους. Το εξωτερικό επίσης περιβάλλον µπορεί να 

συµβάλλει στην εµφάνιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης µε τις πιέσεις τις οποίες ασκεί. Για 

παράδειγµα, στις επιχειρήσεις το ανταγωνιστικό περιβάλλον, η µείωση των κερδών ή η πίεση 
                                                 
39 Burnout (εξάντληση) Σύνδροµο που µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της απόδοσης καθώς και τελική απόσυρση από 

την εργασία. Συνήθως αποτελείται από τρεις φάσεις: συναισθηµατική εξάντληση, αποπροσωποίηση και αίσθηση 
χαµηλής προσωπικής εκπλήρωσης (Χουντουµάδη & Πατεράκη, 1997) 

40 Αποπροσωποίηση (depersonalization) απώλεια αίσθησης της ταυτότητας ή του σώµατος, κατά την οποία το άτοµο 
τείνει να πιστεύει ότι είναι κάποιο άλλο ή ακόµη ότι είναι νεκρό (Χουντουµάδη & Πατεράκη,1997) 
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για αύξηση της αποτελεσµατικότητας συνήθως οδηγεί σε µείωση του προσωπικού και άρα σε 

µεγαλύτερο φόρτο εργασίας για το προσωπικό που παραµένει στον ίδιο εργασιακό χώρο και σε 

ένα κλίµα φορτισµένο από το άγχος της επιβίωσης στον εργασιακό χώρο. Αντίστοιχα, στους 

κοινωνικούς φορείς η µείωση της χρηµατοδότησης σε συνδυασµό µε τους χαµηλούς µισθούς 

οδηγούν σε δυσκολίες στην προσέλκυση του προσωπικού και σε αύξηση του φόρτου εργασίας 

για το υπάρχον προσωπικό.  

Όσο µεγαλώνει η συναισθηµατική απόσταση ανάµεσα στην εργασία και στο άτοµο τόσο 

µεγαλώνει και ο κίνδυνος για  την εµφάνιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης χαρακτηριστικά 

της οποίας είναι η υπερβολική κούραση, η µαταίωση/αποστέρηση (frustration)41, ο θυµός, ο 

κυνισµός και έντονα αισθήµατα αναποτελεσµατικότητας και αποτυχίας. Τα αποτελέσµατα αυτά 

είναι ορατά στην κακή ποιότητα της εργασίας. Πότε είναι µεγάλη η συναισθηµατική απόσταση; 

Όταν αυξάνει ο φόρτος της εργασίας, όταν ασκείται υπερβολικός έλεγχος, όταν οι πολιτικές του 

οργανισµού είναι ανελαστικές, όταν υπάρχει έλλειψη αναγνώρισης και όταν υποτιµάται η 

δουλειά του εργαζόµενου. Επίσης όταν ο εργαζόµενος αισθάνεται ότι δεν έχει σχέσεις µε τους 

συναδέλφους ή αισθάνεται αδικηµένος από τις εργασιακές σχέσεις ή ότι οι προσωπικές του 

αξίες δεν συµφωνούν µε τις αξίες του χώρου εργασίας.  

Η επαγγελµατική εξουθένωση αναγνωρίζεται πλέον ως πρόβληµα στους περισσότερους 

εργασιακούς χώρους. Οι επιπτώσεις της ωστόσο είναι πιο εµφανείς σε αυτούς που σχετίζονται 

µε τον άνθρωπο όπως είναι οι υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης (Maslach & Jackson, 1981a). 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα προέρχεται από µελέτες µε επαγγελµατίες που εργάζονται µε 

συναισθηµατικά διαταραγµένα παιδιά (Khaleelee & Tomlinson, 1997 p.260). Οι µελέτες αυτές 

υποστηρίζουν ότι «η αποµόνωση, η άρνηση, η απώθηση, η αντίδραση, η προβολή, η απόσυρση, η 

παθητική επιθετικότητα προς τον εαυτό, λειτουργούν ως  ασυνείδητοι µηχανισµοί…και εποµένως 

προστατεύουν το άτοµο από τη µαταίωση και το άγχος που την συνοδεύει».  Τότε, το πρόσωπο 

που δέχεται τις υπηρεσίες παύει να αντιµετωπίζεται ως τέτοιο και καθίσταται ένας ακόµη 

‘αριθµός’ ή ‘πελάτης’ µε σοβαρές συνέπειες για την ποιότητα των υπηρεσιών αλλά και για το 

ίδιο το προσωπικό. Από την άλλη πλευρά, σε χώρους όπου επικρατεί η κουλτούρα της 

‘αυτοθυσίας’ για το καλό των άλλων, ορισµένοι εργαζόµενοι µπορεί ασυνείδητα να αυτό-

οδηγηθούν σε επαγγελµατική εξουθένωση προσπαθώντας να αποδείξουν την δέσµευση τους για 

το αντικείµενο της εργασίας τους (Πουλόπουλος, 2005). 

∆ιερευνώντας τον ορισµό των κοινωνικών δεξιοτήτων και της συναισθηµατικής 

                                                 
41 Frustration (Ματαίωση/αποστέρηση). Σαν γεγονός αναφέρεται στην παρεµβολή εµποδίων στη συµπεριφορά που 

αποτρέπει την επίτευξη ενός σκοπού. Σαν συναίσθηµα αναφέρεται στην ενόχληση, θυµό, εχθρότητα, αίσθηµα 
κενού, απογοήτευση και σύγχυση που αισθάνεται κανείς όταν οι προσπάθειες του για να φτάσει σε έναν σκοπό 
εµποδίζονται ή εξουδετερώνονται (Χουντουµάδη & Πατεράκη, 1997). 
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νοηµοσύνης που επηρεάζουν οτιδήποτε και εάν κάνει ο εργαζόµενος στο χώρο της εργασίας του 

(Goleman, 1998) γίνεται εµφανές ότι η επαγγελµατική εξουθένωση συν-εκτιµάται στη βάση της 

έλλειψης αυτών. Οι κοινωνικές δεξιότητες στον εργασιακό χώρο αποτιµώνται στη βάση του 

συντονισµού των πράξεων σε σχέση µε τις πράξεις των άλλων, της καθοδήγησης προς άλλους 

ώστε να επιτύχουν έναν στόχο, της διαπραγµάτευσης για τη δηµιουργία κλίµατος συνεργασίας 

και της επίλυσης συγκρούσεων, της πειθούς προς τους άλλους για την αλλαγή του τρόπου 

σκέψης ή συµπεριφοράς, της παροχής υπηρεσιών και της συνεχούς αναζήτησης τρόπων παροχής 

βοήθειας προς τους άλλους και της κοινωνικής αντίληψης δηλαδή της αναγνώρισης και 

κατανόησης των αντιδράσεων των άλλων. Αντίστοιχα, η συναισθηµατική νοηµοσύνη αφορά την 

γνώση των συναισθηµάτων και τον έλεγχο τους, την εξεύρεση κινήτρων, την αναγνώριση των 

συναισθηµάτων των άλλων, το χειρισµό των σχέσεων και την έννοια της ‘ένσυναίσθησης’ 
42(Goleman, 1998).  

Εποµένως, ένα σύµπτωµα που µπορεί να αποτελεί και αιτία της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης είναι οι µειωµένες κοινωνικές δεξιότητες. Η αντίδραση του εργαζόµενου στην 

επαγγελµατική εξουθένωση, είναι η συναισθηµατική απόσυρση από την εργασία, η αποφυγή της 

συµµετοχής στη λήψη των αποφάσεων, η έλλειψη ελέγχου του χρόνου και του φόρτου εργασίας, 

αισθήµατα αναποτελεσµατικότητας, η έλλειψη ενέργειας για µια άλλη µέρα στη δουλειά ή για 

έναν άλλο εκπαιδευόµενο ή πελάτη. Το χαµηλό αίσθηµα αυτό-αποτελεσµατικότητας συνδέεται 

µε την έλλειψη κοινωνικής στήριξης και ευκαιριών για επαγγελµατική ανάπτυξη και έχει ως 

αποτέλεσµα την ανικανότητα αντιµετώπισης των εργασιακών απαιτήσεων, αισθήµατα 

ανεπάρκειας στη προσφορά βοήθειας προς τους πελάτες και αισθήµατα αποτυχίας.  

Οι πρώτες ενδείξεις της περιλαµβάνουν το θυµό προς αυτούς που έχουν εργασιακές 

απαιτήσεις, την αυστηρή αυτό-κριτική για την ανταπόκριση σε αυτές, συναισθηµατικές εκρήξεις 

για φαινοµενικά ασήµαντα θέµατα, κυνισµό, αρνητικότητα και ευερεθιστότητα, αίσθηµα 

εξαπάτησης και καχυποψία. Είναι δυνατόν τα φαινόµενα αυτά να αντιµετωπιστούν στον 

εργασιακό χώρο; Μπορεί η εκπαίδευση να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων και της συναισθηµατικής νοηµοσύνης σε εργασιακούς χώρους; Μπορεί να  βοηθήσει 

στην πρόληψη της επαγγελµατικής εξουθένωσης;  

 

Ο ρόλος της εκπαίδευσης 

Η πρόληψη της επαγγελµατικής εξουθένωσης βασίζεται είτε σε εργασιο-

κεντρικές είτε σε προσωπο-κεντρικές προσεγγίσεις.  Οι εργασιο-κεντρικές 

                                                 
42 Empathy (Ενσυναίσθηση) Η ικανότητα να κατανοεί και να µοιράζεται κανείς τις συγκινήσεις, τις σκέψεις και την 

συµπεριφορά των άλλων ατόµων (Χουντουµάδη & Πατεράκη, 1997). 
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προσεγγίσεις θεωρούν κυρίως υπεύθυνο για την πρόληψη της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης τον οργανισµό ενώ οι πρόσωπο-κεντρικές το ίδιο το άτοµο. Ωστόσο 

και οι δυο δίνουν έµφαση στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, στην 

συµµετοχή του στη λήψη των αποφάσεων και στην ενίσχυση των κοινωνικών και 

διαπροσωπικών του δεξιοτήτων.  

Η εκπαίδευση στους οργανισµούς αξιοποιείται στους περισσότερους 

οργανισµούς για την εισαγωγή και την προετοιµασία των νέων στελεχών, µε στόχο 

την αντιµετώπιση των εργασιακών απαιτήσεων, τη δηµιουργία ταυτότητας 

σύµφωνης µε το εργασιακό πλαίσιο και την υιοθέτηση της κουλτούρας του 

οργανισµού. Ωστόσο, ορισµένα εργασιακά πλαίσια, ιδιαίτερα στο χώρο της 

ψυχικής υγείας, αξιοποιούν την εκπαίδευση µε επιπλέον στόχο την συγκράτηση 

και προσωπική ανάπτυξη του προσωπικού τους αλλά και την πρόληψη της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης δίνοντας έµφαση στη δηµιουργία σχέσης ανάµεσα 

στο πρόσωπο και στο εργασιακό περιβάλλον. Η επίτευξη αυτών των στόχων 

συµβαίνει µε την εφαρµογή εκπαιδευτικών προγραµµάτων που δίνουν έµφαση 

πέρα από τη θεωρία   ή την κατάρτιση, στα προσωπικά βιώµατα µέσα στον 

εργασιακό χώρο. Η βιωµατική εκπαίδευση σε οργανισµούς στηρίζεται στην 

άντληση εµπειριών από τα ίδια τα στελέχη, στον κριτικό στοχασµό (Mezirow, 

1990; Κόκκος, 2005), στην ανταλλαγή προβληµατισµών, εσωτερικών 

συναισθηµατικών συγκρούσεων και γνωστικών ασυµφωνιών και δυσκολιών στη 

διαχείριση των κρίσεων και στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Η βιωµατική εκπαίδευση στους εργασιακούς χώρους βασίζεται σε 

διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις που προέρχονται από το χώρο της 

εκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας. Οι προσεγγίσεις στη βιωµατική µάθηση 

έχουν τις ρίζες τους από το χώρο της εκπαίδευσης, στον Dewey (Κόκκος, 2005), 

ενώ από το χώρο της ψυχοθεραπείας στην ψυχαναλυτική θεωρία, στις µελέτες των 

µικρών οµάδων, στα κοινωνικά συστήµατα και στα συστήµατα οργανισµών 

(Kennard, 1983, Pines, 1999), στη θεωρία της κοινωνικής µάθησης (Jones, 1984; 

Deitch & Solit, 1993) και στον υπαρξισµό (Broekaert & Van der Straeten, 1998)). 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 77

Η σχετικότητα της ψυχαναλυτικής θεώρησης στην εκπαιδευτική διεργασία 

είναι εµφανής στα φαινόµενα µεταβίβασης και αντιµεταβίβασης και στους 

µηχανισµούς άµυνας. Στα προγράµµατα βιωµατικής εκπαίδευσης που 

υλοποιούνται στους οργανισµούς γίνεται εµφανές ότι η διεργασία της 

εκπαιδευτικής οµάδας σταδιακά αντικατοπτρίζει τη δυναµική όλου του 

οργανισµού ιδιαίτερα σε σχέση µε τα συστήµατα λήψης των αποφάσεων. Σε αυτό 

το πλαίσιο, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι κοινωνικές δεξιότητες και η 

συναισθηµατική  νοηµοσύνη των στελεχών ώστε να συµµετέχουν ενεργά στη 

λήψη των αποφάσεων. Εργαλεία για το σκοπό αυτό µπορεί να αποτελέσουν οι 

οµάδες συµβουλευτικής οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο οµότιµων µε στόχο τη 

διαχείριση καταστάσεων κρίσης, είτε αυτές συµβαίνουν στο επίπεδο του 

οργανισµού είτε συµβαίνουν στο επίπεδο του ατόµου. Οι εκπαιδευτές του 

Ινστιτούτου Tavistock έχοντας επίγνωση των δυναµικών και κρίσεων που 

προκαλούνται στους οργανισµούς από τις συνεχείς αλλαγές, ήδη από τη δεκαετία 

του 1940, µε την πρωτοποριακή τους δουλειά προωθούσαν ένα µοντέλο µάθησης 

το οποίο µετέφερε την έµφαση που έδιναν άλλες βιωµατικές προσεγγίσεις στην 

«προσοµοίωση» της πραγµατικότητας, στην ίδια την πραγµατικότητα και 

εµπειρία. Τα ‘µεταβατικά αντικείµενα’ του Winnicott,  δηλαδή  η µετάβαση από 

µια φάση ζωής στην επόµενη και σε ένα υψηλότερο επίπεδο κατανόησης βρήκαν 

έτσι εφαρµογή στον κόσµο των επιχειρήσεων (De Geus, 2002) όπου οι έννοιες της 

συνεύρεσης και της συν-απόφασης έχουν ιδιαίτερη αξία για την 

αποτελεσµατικότητα της εργασίας.  Επιπλέον, στις περιπτώσεις επαγγελµατικής 

εξουθένωσης η βιωµατική εκπαίδευση αξιοποιείται στους οργανισµούς γιατί 

επιτρέπει στα στελέχη να αναγνωρίσουν τις εµπειρίες, τις στάσεις, τις πεποιθήσεις 

και τις προκαταλήψεις τους µέσα από την συνεχή έκθεση σε ένα περιβάλλον 

συνεχούς συναλλαγής µε το «εγώ» και τους άλλους. Στο πλαίσιο αυτό, τα 

φαινόµενα «ταύτισης» βοηθούν τα στελέχη στην κατανόηση και επίλυση των 

εσωτερικών τους συγκρούσεων. Μέσα από τη βιωµατική εκπαίδευση το άτοµο 

βαδίζει προς την «αυτογνωσία» στην ικανότητα δηλαδή να αντιλαµβάνονται τα 
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συναισθήµατα του, που κατά τον Goleman (1998) είναι ο ορισµός της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης.   

Οι διαφορετικές εργασίες και εργασιακοί χώροι µπορεί να απαιτούν 

διαφορετικές κοινωνικές δεξιότητες, διαφορετικό είδος ή επίπεδο 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Ωστόσο, η γνώση και ο έλεγχος των 

συναισθηµάτων, η αναγνώριση των συναισθηµάτων των άλλων, η ενσυναίσθηση 

και η διαχείριση των σχέσεων (Goleman, 1998)  παραµένουν το ζητούµενο σε 

κάθε εργασιακό περιβάλλον. 

Η εκπαίδευση µπορεί να προσφέρει πολλά σε αυτή την κατεύθυνση όπως και στην 

πρόληψη και αντιµετώπιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης, µέσα από τη 

διερεύνηση και βαθύτερη κατανόηση του εργασιακού ρόλου και ίσως του εαυτού 

(Matarazzo & Patterson, 1986; Kennard, 1979; Barber, 1999; Brunori & Raggi, 

2000).  

Σήµερα, οι περισσότεροι σύγχρονοι οργανισµοί οι οποίοι θέλουν να επιβιώσουν στο 

µέλλον χρειάζεται να µπορούν να ανταποκρίνονται στις συνεχείς αλλαγές αποτελεσµατικά και 

να συνδέουν τις νέες πληροφορίες µε την καθηµερινή πρακτική. Σκοπός της αλλαγής στους 

οργανισµούς είναι η αντιµετώπιση των πιέσεων για αλλαγή που ασκεί ο εξωτερικός κόσµος (De 

Geus, 2002). Οι πρακτικές και οι αντιλήψεις εποµένως του παρελθόντος δεν επαρκούν για να 

ανταποκριθούν αποτελεσµατικά εργαζόµενοι και οργανισµοί στη σύγχρονη πραγµατικότητα.  

Την εποχή που ο πολιτικός κόσµος συρρικνώνεται, ο κόσµος των οργανισµών διευρύνεται και 

τα όρια ανάµεσα στο ‘µέσα’ και στο ‘έξω’ αλλάζουν ραγδαία (De Geus, 2002). Η ανάπτυξη και 

η εξέλιξη των οργανισµών σήµερα περισσότερο από ποτέ στηρίζεται στην κινητοποίηση στο 

µέγιστο των δυνατοτήτων των στελεχών, στην επαύξηση του επαγγελµατισµού, στη δηµιουργία 

κλίµατος εµπιστοσύνης και στη λήψη των αποφάσεων ως αποτέλεσµα µιας διεργασίας µάθησης 

(De Geus, 2002). Σε αυτό το περιβάλλον της ρευστότητας και της αποσταθεροποίησης η 

εκπαίδευση µπορεί να µετατρέψει τον κίνδυνο για άτοµα και οργανισµούς σε ευκαιρία. 
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Η Αυτοποιητική ∆υνατότητα του Ανθρώπου στη ∆ιαµόρφωση του Επαγγελµατικού Ρόλου 
 
 
 

 

 

 

Περίληψη: 
 
Στη  σύγχρονη κοινωνία, ο  άνθρωπος βρίσκεται σε ένα περιβάλλον  κατακερµατισµένο σε κάποιο βαθµό 

κοινωνικά και πολιτισµικά Οι  παλαιότερες σηµασίες αξιών, στάσεων και πεποιθήσεων συνυπάρχουν στις αλλαγµένες 
κοινωνικές συνθήκες µε νέες αξίες και ερεθίσµατα,   µέσα µας και γύρω µας, χωρίς να έχουν ακόµα επανα-συγκροτηθεί 
σε ένα νέο λειτουργικό σύνολο. Αυτή η «πολιτισµική αταξία» παράλληλα µε την ποικιλία εµπειριών και επιλογών που 
καθιστούν ιδιαίτερη, µοναδική και λιγότερο προβλεπτή  την κάθε περίπτωση ανθρώπου, ρόλου, οµάδας και πλαισίου, 
αντανακλώνται στις δυσκολίες που βιώνει  ο άνθρωπος και οι κοινωνικές του οµάδες. Ο λειτουργός ψυχικής υγείας, 
πρόληψης ή παιδείας προκειµένου  να συµβάλλει στην αντιµετώπιση αυτών των δυσκολιών χρειάζεται (α) να 
αναπτύσσει ενηµερότητα για το «πολιτισµικό µωσαϊκό» που φέρει ο ίδιος ενώ παράλληλα το αναγνωρίζει και σε 
αυτούς που απευθύνεται, (β) να καλλιεργεί δεξιότητες συνεργασίας και αξιοποίησης των διαφορών που αναδύονται 
µέσα του, στην οµάδα συνεργατών του και στις οµάδες και πλαίσια µε τα οποία δουλεύει, (γ) να αναπτύσσει  σφαιρική-
ολιστική προσέγγιση  που του δίνει την δυνατότητα να αξιοποιεί πολλαπλά επίπεδα στις παρεµβάσεις του ανάλογα µε 
τις δυνάµεις  και τις ιδιαιτερότητες του ιδίου και του πλαισίου στην κάθε διαφορετική φάση και περίπτωση. 

Αυτές οι δεξιότητες συνιστούν τη βάση επάνω στην οποία καλούµαστε όλοι να «αυτο-διαµορφώνουµε» και να 
«αυτο-ρυθµίζουµε» κάθε φορά τους ρόλους µας, µε γνώµονα τις ιδιαίτερες συνθήκες της  κάθε χρονικής στιγµής, του 
κάθε πλαισίου και του «προσώπου κάτω από τον ρόλο». 

 

Εισαγωγή: 

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από µεγάλη συµπλοκότητα. Οι απρόβλεπτες και  

γρήγορες αλλαγές µαζί µε την  µεγάλη ευρύτητα και ποικιλία  των αλληλοσυνδεόµενων πλαισίων, 

θεσµών και  πολιτισµών περιπλέκουν την ανθρώπινη λειτουργία και επικοινωνία µε πολλαπλούς 

κώδικες καθορισµού αξιών, στόχων, ρόλων, αντικειµένων και διαδικασιών.(1) Στον εργασιακό 

χώρο επιπλέον, οι συχνές µεταλλαγές σε σύνθεση προσωπικού ή σε δοµή πλαισίου εντείνουν την 

αβεβαιότητα, την σύγχυση, την πιθανότητα παρεξήγησης, την δυσκολία στην δηµιουργία καλού 

συγκινησιακού κλίµατος, µε επακόλουθη την αναποτελεσµατικότητα στο έργο. Πιο συγκεκριµένα 

στα πλαίσια εργασίας µε αντικείµενο την εκπαίδευση, την ψυχική υγεία, την κοινωνική στήριξη και 

την πρόληψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποκτούν  ακόµα µεγαλύτερη βαρύτητα. 

Ο εργαζόµενος σήµερα καλείται  να αναπτύξει ένα σύνολο δεξιοτήτων  - που να αντιστοιχεί σε 

αυτές τις προκλήσεις της εποχής. Πολλές από αυτές τις δεξιότητες έχουν αξία διαχρονική και 

ενδεχοµένως να ζητούνταν και σε παλιότερες εποχές.  Είναι σηµαντικό όµως να 

ευαισθητοποιηθούµε στις νέες ιδιότητες που προσλαµβάνουν και στο σύνολο που συναποτελούν – 

που είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό  µε το οποίο ο άνθρωπος λειτουργούσε στον προηγούµενο 

αιώνα.  

Βασικά Χαρακτηριστικά του Συνόλου των ∆εξιοτήτων 

∆ρ. Τοδούλου- Πολέµη- Μίνα

Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του 
Ανθρώπου 
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Ξεχωρίζω τρεις πτυχές αυτού του συνόλου των δεξιοτήτων: 

1. Την δυνατότητα να «αυτοποιούµε» τον εκάστοτε ρόλο, δηλαδή να τον φτιάχνουµε κάθε φορά 

σύµφωνα µε τα νεο-αναδυόµενα και µη προβλέψιµα  δεδοµένα, στις συνθήκες που συνεχώς 

αλλάζουν. Ένα απλό παράδειγµα είναι αυτή καθαυτή η επιλογή του επαγγέλµατος από τους 

νέους. Ποιος ξεκινάει σήµερα να σπουδάζει και ξέρει από πριν τι τελικά θα καταλήξει να 

κάνει…  Τα βιογραφικά σηµειώµατα όλο και περισσότερο γίνονται πολύπλοκα και δύσκολα να 

τα γράψεις αφού πρέπει να αναφερθείς συχνά σε αλλαγή πλαισίου, σε αλλαγή ρόλου, σε 

αλλαγή αντικειµένου κ.λπ. Τα πανεπιστήµια έχουν αρχίσει να αφήνουν το περιθώριο στους 

µεταπτυχιακούς φοιτητές να καθορίζουν οι ίδιοι το περιεχόµενο των σπουδών τους ακόµα και 

τον τίτλο της ειδίκευσής τους. 

2. Σε αυτήν την αυτοποίηση  σηµαντικός γνώµονας είναι ο τρόπος που αντιλαµβανόµαστε  και 

εντασσόµαστε στο πλαίσιο, στα πολλά διαδοχικά επίπεδα της ιεραρχίας των συστηµάτων που 

το αποτελούν. Σε ένα πρώτο επίπεδο βρίσκεται η πρώτη οµάδα αναφοράς µας,  οι οµόλογοι 

συνάδελφοί µας, οι άµεσα προϊστάµενοι και υφιστάµενοι. Ο τρόπος που συγκροτούµε το 

«ανήκειν» µας σε αυτήν την οµάδα είναι ίσως από τα πιο σηµαντικά στοιχεία στην οικοδόµηση 

του επαγγελµατικού µας ρόλου. Σε ένα δεύτερο επίπεδο λαµβάνουµε υπόψη τις συνθήκες και 

τα χαρακτηριστικά του οργανισµού στον οποίο είµαστε ενταγµένοι.  Για παράδειγµα ένας 

ψυχολόγος ειδικός στην οικογένεια καλείται να είναι ως ρόλος και να κάνει άλλα πράγµατα 

µέσα σε ένα σχολικό πλαίσιο και  άλλα σε ένα κέντρο πρόληψης. Σε ένα τρίτο επίπεδο είναι η 

ευρύτερη κοινότητα (γεωγραφικά ή ως τοµέας της κοινωνίας) στην οποία βρίσκεται ο 

οργανισµός που εργαζόµαστε και ακόµα πιο πέρα ο ελληνικός πολιτισµός  µε τις ιδιαιτερότητες 

που έχει αναπτύξει(1). Όλα αυτά τα επίπεδα αποτελούν πηγή τροφοδότησης του 

επαγγελµατικού ρόλου σε αξίες, αντιλήψεις, συναισθήµατα, στάσεις και συµπεριφορές. Η 

ενηµερότητα εποµένως για το πώς το κάθε επίπεδο µας επηρεάζει µας βοηθάει σηµαντικά στο 

να παίρνουµε στα χέρια µας την διαµόρφωση του ρόλου µας. 

3. ∆εν θα είµαστε συνεπείς µε τον όρο αυτοποίηση αν δεν  εδραιώνουµε τον εκάστοτε ρόλο µας 

στον εαυτό µας, στο «πρόσωπο δηλαδή κάτω και πέρα από το ρόλο». Αυτό σηµαίνει ότι 

λαµβάνω συστηµατικά υπόψη «τι θέλω», «τι µπορώ» «τι ιδιαίτερες ανάγκες έχω σε αυτήν την 

φάση που µε κινητοποιούν στην επιλογή α έναντι της β». Η συνεχής επανεξέταση του ρόλου 

µου µε κριτήριο τις ανθρώπινες ανάγκες µου µεγιστοποιεί την απόδοσή µου στο έργο, την 

οποία το εργασιακό πλαίσιο εκτιµώντας ενθαρρύνεται να  µου παρέχει περισσότερη 

δυνατότητα αυτορύθµισης. Ταυτόχρονα αυτή η σύνδεση µε το προσωπικό µου στίγµα και 

νόηµα εκτιµάται και από εµένα την ίδια, εφόσον ορίζοντας το αντικείµενο, το επίπεδο 

δυσκολίας του και το ρυθµό δουλειάς στα µέτρα µου καταφέρνω να λειτουργώ πιο κοντά στις 
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δυνάµεις µου και στην φιλοσοφία µου και να προκαλούµαι να µαθαίνω καινούργια πράγµατα. 

Έτσι κρατώ  το επίπεδο ενδιαφέροντος και κινήτρου µου υψηλά, γίνοµαι αποτελεσµατική και  

ενισχύω την αυτοεκτίµηση και το συναίσθηµα της ευχαρίστησης, δύο στοιχεία που έχουν 

συνδεθεί µε µεγαλύτερη δηµιουργικότητα στο έργο.  

Το τρίπτυχο αυτό σύνολο δεξιοτήτων ουσιαστικά υπογραµµίζει και στοιχειοθετεί την 

πολυεπίπεδη ( Α έως Ε) και ταυτόχρονα  δυναµική στο χρόνο  (χ) διάσταση της διεργασίας της 

αυτοποίησης του επαγγελµατικού ρόλου. (σχήµα 1)  

     Σχήµα 1 Επίπεδα συστηµάτων από τα οποία τροφοδοτείται η διαµόρφωση του επαγγελµατικού ρόλου 

    

 
Επιµέρους ∆εξιότητες 

Για να µπορεί βέβαια ο εργαζόµενος  να λειτουργεί µε αυτόν τον τρόπο χρειάζεται να αναπτύσσει 

σηµαντικές επί µέρους δεξιότητες. Εστιάζω ενδεικτικά σε κάποιες από αυτές: 

o Αποδοχή της συνεχούς αλλαγής  

Να συνειδητοποιεί τον εαυτό του ως ένα σύστηµα που συνεχώς αλλάζει σε µια πραγµατικότητα 

που επίσης συνεχώς αλλάζει. Ο ειδικός του management P. Drucker υπογραµµίζει πώς  «Κάθε 

οργάνωση χρειάζεται να έχει ενσωµατωµένη στη δοµή της τη διαχείριση της αλλαγής» και προσθέτει 

Άµεση υποοµάδα 
ένταξης

Επαγγελµατικός
Ρόλος

Πρόσωπο κάτω 
από το ρόλο
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Κοινότητα

Ελληνικός 
Πολιτισµός
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ότι  αυτό απαιτεί σε έναν οργανισµό υψηλό βαθµό αποκέντρωσης, ώστε οι αποφάσεις  να 

λαµβάνονται άµεσα χρονικά, από αυτούς που υλοποιούν το καθαυτό έργο και κοντά στην πηγή που 

δίνει το έναυσµα  για αλλαγή (2). Αυτό σηµαίνει ότι ο κάθε εργαζόµενος καλείται να καλλιεργεί 

την προσέγγισή του στην αλλαγή και την αντοχή του στην αβεβαιότητα των προσδοκιών  µέχρι ο 

ρόλος του  να πάρει νέα µορφή. 

Να συνειδητοποιεί  ταυτόχρονα και το γεγονός ότι αυτές οι αλλαγές συµβαίνουν παράλληλα στα 

πολλαπλά  επίπεδα που συνιστούν το περιβάλλον στο οποίο εργάζεται.  Αυτό κάνει τον  Senge, 

στην συµβουλευτική του στους οργανισµούς στο MIT, να δίνει σηµασία στην εκπαίδευση των 

στελεχών στην συστηµική προσέγγιση που εστιάζει στην δυναµικότητα και στα πολλά επίπεδα 

λειτουργίας των συστηµάτων (3). 

o Κατανόηση της συνεξέλιξης ανάµεσα στις οµάδες στο εργασιακό περιβάλλον 

Να συνειδητοποιεί την «συνεξελικτική διεργασία» που αναπτύσσεται ανάµεσα στα διαφορετικά 

επίπεδα και οµάδες του οργανισµού (4,5). ∆ηλαδή να ανιχνεύει πώς η κάθε δική του κίνηση 

βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση µε τις αντίστοιχες κινήσεις των οµολόγων του στην άµεση 

οµάδα µε την οποία συνεργάζεται, αλλά και πώς οι κινήσεις της οµάδας του συνδέονται µε αυτές 

άλλων οµάδων και ούτω καθεξής.  Επιπλέον να βλέπει  αυτές τις συνδέσεις όχι µεµονωµένα αλλά 

ως γρανάζια µιας ευρύτερης διεργασίας που διέπονται από ισοµορφίες στους νόµους, αξίες, 

ρυθµούς, χαρακτηριστικά, κ.λπ.  Όταν διαταράσσεται η συνεξέλιξη, διαταράσσεται η λειτουργία 

του οργανισµού. Αυτό έχει αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα και αγγίζει τον κάθε ρόλο. Αυτή η 

αντίληψη προσανατολίζει τον εργαζόµενο να αντιλαµβάνεται τον εαυτό του  ανά πάσα στιγµή  

ενταγµένο σε πλαίσιο, σε αλληλεξάρτηση µε άλλα πρόσωπα και οµάδες.  

o Προετοιµασία και διαπραγµάτευση της  αλλαγής στον κατάλληλο χρόνο.  

Η επίγνωση της αλληλεξάρτησης ενισχύει την ευθύνη και  προσανατολίζει τον εργαζόµενο να είναι 

προσεκτικός στο να επιχειρεί την επιθυµητή αλλαγή  εντός των επιτρεπόµενων ορίων και του 

εφικτού. Κάθε βήµα έξω από τα συνήθη όρια χρειάζεται προετοιµασία και διαπραγµάτευση µε 

άλλα συστήµατα µέσα στον οργανισµό.  Αλλιώς µπορεί η απρόβλεπτη νεωτεριστική κίνηση, αν και 

µε καλή πρόθεση, να φέρει µεγαλύτερη ανισορρόπηση από ότι το σύστηµα είναι προετοιµασµένο 

να επεξεργαστεί, οδηγώντας το σε αποδόµηση και πιθανή παλινδρόµηση σε παλιότερες 

δοκιµασµένες δοµές σε χαµηλότερο επίπεδο, που αν παραµείνουν καθηλώνουν την ανάπτυξη. Είναι 

πολλά τα παραδείγµατα από τέτοιες πρόωρες «θεαµατικές» κινήσεις αλλαγής που εισάγονται σε 

ένα επίπεδο µέσα στο σύστηµα και ή απαξιώνονται ή γυρίζουν µπούµερανγκ σε αυτόν που τις 

εισάγει, όταν δεν γίνονται  προετοιµασίες για  αντίστοιχες αλλαγές στα άλλα επίπεδα και δεν 

επιλέγεται ο κατάλληλος χρόνος. 

Η απαιτούµενη προετοιµασία για αλλαγή συνεπάγεται δεξιότητα στην ετοιµασία και 
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διαπραγµάτευση νέων συµβολαίων, αξιοποιώντας κάθε φορά τα νέα δεδοµένα.  

o Ενσυναίσθηση του άλλου και του εαυτού 

Ο επαναπροσδιορισµός των συµβολαίων  ενέχει προσεκτικό ξεκαθάρισµα του «τι πραγµατικά θέλω 

και τι εννοώ κάθε φορά», άκουσµα και επεξεργασία του πλούσιου κόσµου των συναισθηµάτων που 

γεννώνται σε κάθε περίσταση.  

Ταυτόχρονα συνεπάγεται και ενσυναίσθηση του άλλου «να µπορώ να µπω στα παπούτσια του δικού 

του ρόλου, να νοιώσω τι νοιώθει, να δω τα πράγµατα από την δική του σκοπιά». Η ενσυναίσθηση 

τρέφεται από  το καλό συγκινησιακό κλίµα εµπιστοσύνης και καλλιεργείται σε µεγάλο βαθµό όταν 

το εργασιακό πλαίσιο επιτρέπει ευελιξία στην εναλλαγή ρόλων. 

o Θετική στάση απέναντι στην διαφορά και αξιοποίησή της 

Εµπλέκεται σε αυτό το σηµείο η στάση απέναντι στη διαφορά.  Στα παλιότερα χρόνια της 

ελληνικής παράδοσης η στάση µας απέναντι στην διαφορά που αναδύεται µέσα στη οικεία σχέση 

ήταν αρνητική  - δεν διανοούµασταν να διαφέρουµε σε άποψη και συναίσθηµα µε κάποιο δικό µας 

άνθρωπο.  Οι άνθρωποι στην κοινωνική οµάδα των δικών συµφωνούσανε στα βασικά. Η διαφωνία 

ή κινητοποιούσε ενέργειες προς συµµόρφωση ή αν αυτές αποτύχαιναν αυτός που διαφωνούσε 

αποµονώνονταν (1). Σήµερα λειτουργεί καλά αυτή η αντίληψη. O κάθε άνθρωπος περνώντας µέσα 

από πολύ διαφορετικές εµπειρίες και ερεθίσµατα καλλιεργεί διαφορετικά συστήµατα αναφοράς, 

εµπειρίες και δεξαµενές γνώσεων και ερεθισµάτων, συγκρινόµενος ακόµα και µε τους πολύ 

κοντινούς του. Με αυτό το δεδοµένο γίνεται βασικό ζητούµενο η αλλαγή της στάσης απέναντι στη 

διαφορά από αρνητική σε θετική, ως κάτι που το καλωσορίζουµε ιδιαίτερα στην εποχή  της 

µεγάλης συµπλοκότητας διότι διευρύνει τη βάση στην οποία πατάµε. Μια οµάδα που τα µέλη της 

διαφέρουν αρκετά µεταξύ τους σε δεξιότητες και αντιλήψεις  είναι δυνητικά πλουσιότερη και 

δηµιουργικότερη, αρκεί να έχει τον τρόπο να αξιοποιεί την διαφορά.  Η εκπαίδευση λοιπόν στην 

αξιοποίηση της διαφοράς και η ενεχόµενη αλλαγή στάσης είναι σηµαντικές. 

o Ικανότητα για σύνθεση γνωστική και συγκινησιακή: από το «ή» στο «και» 

 Η δεξιότητα στην αξιοποίηση της διαφοράς  συνεπάγεται και αυτήν του «συνθέτειν» αντί  του 

«αθροίζειν». ∆εν είναι χρήσιµο να «ψηφίζουµε την λύση α ή β» σε µια εσωτερική ή διαπροσωπική 

σύγκρουση.  Χρειάζεται να την επεξεργαζόµαστε αρχικά στο πρώτο επίπεδο, δηλαδή  

ενδοπροσωπικά, να την καταλαβαίνουµε από περισσότερες σκοπιές, να την εκφράζουµε µε 

εναλλακτικούς τρόπους. Χρειάζεται  συνεχής επαγρύπνηση στο να καταλαβαίνουµε τις πολιτισµικά 

διαφορετικές πεποιθήσεις αξίες και αντιλήψεις  που ηχούν ταυτόχρονα µέσα  µας προκαλώντας 

σύγχυση  και να συγκροτούµε σταδιακά και υπεύθυνα ένα προσωπικό πολιτισµικό σύστηµα 

αναφοράς φιλτράροντας µε προσωπικά κριτήρια τι κρατάµε, τι πετάµε. Σε αυτό έχουµε διαπιστώσει 

ότι βοηθάει η ενηµερότητα για το πού ήταν το ελληνικός πολιτισµικός και που βρίσκεται σήµερα. 
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Στο διαπροσωπικό επίπεδο την διαφορά την επεξεργαζόµαστε αρχικά σε όσο µπορούµε 

απλούστερο κοινωνικό επίπεδο π.χ. σε µία δυάδα συναδέλφων και σε ένα επόµενο, στην µικρή 

οµάδα των 5-6 ατόµων, µέχρι να αναδυθεί η σύνθεση και η νέα ιδιότητα που υποδεικνύει.  Σε 

αυτήν την νέα ιδιότητα συνήθως βρίσκουν  θέση  και χρήση οι απόψεις που λίγο πρίν έµοιαζαν 

ανταγωνιστικές ή αντίθετες. Όλη βέβαια αυτή η διαδικασία  ανάµεσα σε µία οµάδα συνεργατών σε 

έναν οργανισµό συνεπάγεται  ο καθένας να έχει αναπτύξει µία ακόµα δεξιότητα: την αντοχή στην 

ασάφεια ώστε να προσφέρει τον κατάλληλο χρόνο για να παραχθεί η νέα σύνθεση, χωρίς να 

αναζητά την «πρόωρη συµφιλίωση». 

o Η αξία και δεξιότητα της συνεργασίας 

Με την διαδικασία σταδιακής ανά επίπεδο επεξεργασίας της διαφοράς αντιµετωπίζονται συχνά 

δυσκολίες που µοιάζουν να παίρνουν την µορφή της σύγκρουσης προσώπων ή ανταγωνισµού 

ενδιαφερόντων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η σύγκρουση δεν αφορά  πρόσωπα αλλά  πλευρές της 

διεργασίας ανάπτυξης του ευρύτερου οργανισµού.  Απλώς εκείνη τη στιγµή εκφράζονται από  

συγκεκριµένα πρόσωπα που επιφορτίζονται  τον πόνο και την δυσκολία του συστήµατος. Αυτό 

συµβαίνει όχι µόνο σε µεγάλους οργανισµούς αλλά  και σε απλούστερα  οικεία συστήµατα όπως σε 

µια οικογενειακή µικρή επιχείρηση ή στη ολιγοµελή οµάδα των εργαζόµενων ενός κέντρου 

πρόληψης. Στην αναζητούµενη σήµερα διευρυµένη αντίληψη της διαφορετικής άποψης χωράει η 

παρουσία της χωρίς να υπονοµεύεται το κλίµα της αµοιβαίας εµπιστοσύνης, θεµέλιο απαραίτητο 

στις ανθρώπινες σχέσεις.   Καλλιεργείται έτσι βήµα βήµα  η αξία µίας νέου τύπου συνεργασίας και 

η αντίστοιχη  δεξιότητα που δεν στηρίζεται στην οµοιότητα όπως παλιότερα αλλά στην αξιοποίηση 

της διαφοράς και την ενίσχυση της αυτονοµίας  για το κοινό καλό. 

o Προσανατολισµός στην οµάδα  συνεργατών και στην προσωπική ανάπτυξη ως βασικό 
εργαλεία. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις συµβουλευτικής µε επαγγελµατικούς ρόλους  που δουλεύουν µε 

τον άνθρωπο παρατηρούµε ότι  µεγάλος βάρος των προβληµατισµών που φέρνουν στρέφονται στην 

ίδια τους την οµάδα,  περισσότερο από ότι στην δουλειά που αναλαµβάνει ο καθένας τους µε 

άλλες οµάδες. Το να θεµελιώνουν ένα πλαίσιο εµπιστοσύνης, συνεργασίας, κατανοµής ευθυνών 

µέσα στην οµάδα γίνεται βασικός στόχος. Η προσωπική οριοθέτηση, οι παραβιάσεις του 

προσωπικού χώρου, η ιεραρχία, η διευκρίνιση και η σχέση των ρόλων, η αλληλοκατανόηση, 

αποτελούν κεντρικά θέµατα.  Η έµφαση είναι στο να γίνουν οµάδα οι ίδιοι. Οι περισσότερες 

ασκήσεις στις οποίες οδηγείται η συµβουλευτική επικεντρώνονται στο σχετίζεσθαι των µελών στην 

οµάδα και στη διαµόρφωση κλίµατος σχέσεων που γίνεται πηγή στήριξης, προσωπικής ανάπτυξης 

και διακινδύνευσης νέων  παρεµβάσεων στο έργο.  

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι αυτό αποτελεί µετακίνηση από τον πρώτη αρχή της 

κυβερνητικής όπου ο παρεµβαίνων ασχολείται  µε το αντικείµενο -  στην δεύτερη αρχή της 
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κυβερνητικής όπου επικεντρώνεται στον ίδιο τον παρεµβαίνοντα. Παράδειγµα-απόρροια αυτής της 

συνειδητοποίησης είναι η ενίσχυση τακτικών συναντήσεων των στελεχών της οµάδας, όχι µόνο για 

τη διαχείριση τεχνικών θεµάτων και συντονισµού της εργασίας τους, αλλά κυριότερα για το 

άνοιγµα και το µοίρασµα  συναισθηµάτων,  ιδεών, ανησυχιών, καθώς και  προσεγγίσεων- 

ανθρώπινο και επιστηµονικό άνοιγµα- ώστε να καλλιεργείται η εµπιστοσύνη. Ακολουθεί σχετικό 

παράδειγµα. 

Παράδειγµα διερεύνησης ρόλων  µέσα από εστίαση σε προσωπικές ανάγκες 

Σε συνάντηση διεπαγγελµατικής συµβουλευτικής µε στελέχη κέντρου πρόληψης, ήρθε το  θέµα: 

«πως θα  κάνουµε πιο λειτουργικούς τους ρόλους µας» 

Ευτυχία -νεότερο στέλεχος της επιστηµονικής οµάδας (Ε.Ο.):  «Να τους προσδιορίσουµε, 

ξεχωρίσουµε, βελτιώσουµε».  

Αλέκα (υπεύθυνη και παλαιότερο στέλεχος Ε.Ο.):  «από προηγούµενες  κουβέντες  έχουµε 
νοιώσει ότι έχουµε  κατακτήσει µια καλή συνοχή και λειτουργικότητα. Τώρα είµαστε µπροστά στο να 
καθορίζουµε τους ρόλους, αλλά και να τους αφήνουµε συγχρόνως, όχι τόσο δηλαδή να πω κάνω αυτό 
ή εκείνο, αλλά να µπορώ κάθε στιγµή να κάνω κάτι άλλο εκτός του ρόλου µου και µέσα στο ρόλο του 
άλλου, ή  και κάτι καινούργιο…  
Ευτυχία: «Το θέλω αυτό, να µπορώ δηλαδή να ενσωµατώνω κάποιο στοιχείο από το ρόλο π.χ. της 

Άννας σε δεδοµένη στιγµή, να µπορώ να µπαίνω ή να βγαίνω στο ρόλο µε επιλογή και 
λειτουργικότητα». 
Ελένη (νεότερο στέλεχος Ε.Ο.) : « Όµως για να φτάσουµε εκεί χρειάζεται να έχει προηγηθεί το 

ξεκαθάρισµα, να ξέρουµε ποιοι είναι οι ρόλοι». 
Ευτυχία: «Και εγώ το νιώθω έτσι που το λέει η Ελένη: πρώτα να  γνωρίσουµε τους ρόλους για να 

µπορώ να διακρίνω αν χρειαστεί να δεχθώ ή να αρνηθώ κατά περίπτωση να κάνω κάτι που είναι 
στου άλλου την αρµοδιότητα και ευθύνη και να µην επιβαρύνω κάποιον προσπαθώντας να τον 
φροντίσω». 
Φέρνει ο καθένας ένα στιγµιότυπο στο οποίο µπήκε ή απέφυγε να µπει στο ρόλο του άλλου και 

ένιωσε πως η επιλογή του ήταν λειτουργική ή  δυσλειτουργική. Κουβεντιάζουν ανά δυο   τα 

στιγµιότυπα, ενώ οι υπόλοιποι ακούγοντας καταγράφουν τα δικά τους συναισθήµατα και  σκέψεις 

που στο τέλος µοιράζονται. 

Ελένη: «Φαντάζοµαι έχουµε κοινή αναφορά το χθεσινό περιστατικό» . 
Γιώργος: «Μάλλον….». 
Ελένη: « .. Πρόκειται για την οµιλία στους καθηγητές, που είχα αναλάβει για πρώτη φορά να κάνω. 

Τους φοβόµουνα τους καθηγητές, δεν ήξερα αν θα τα καταφέρω.  Κάτι όµως έχω καταφέρει τον 
τελευταίο καιρό και νιώθω πιο άνετα µε τις οµάδες αυτές. Έτσι δεν ένιωθα δυσκολία να κάνω την 
οµιλία. Όµως όπως εξελίχτηκαν τα πράγµατα αλλάξαµε τη δοµή από οµιλία σε βιωµατικό σεµινάριο 
µε δική σου πρόταση. Ένιωσα ότι ανατράπηκε αυτό που σχεδιάσαµε τελείως. Πήρες εσύ τελικά τον 
συντονισµό της οµάδας. Βέβαια προέκυψε δυσκολία µε τη συγκεκριµένη καθηγήτρια… Είχα µια ιδέα 
για το πώς θα την αντιµετώπιζα. Ένιωσα να παλινδροµώ σε παλιότερα συναισθήµατά µου απέναντι  
σε µια τέτοια οµάδα. Απογοητεύτηκα γιατί ήθελα να δω πως θα είναι τα πράγµατα εκτός του 
συνηθισµένου πλαισίου. ∆εν έχω πάντα καθαρή αντίληψη των συναισθηµάτων και επειδή  αύριο 
µπορεί να µου συµβεί κάτι δύσκολο, ήθελα να έχω την ευκαιρία να το χειριστώ εγώ. Από την άλλη 
είχα συναίσθηση της δικιάς σου θέσης και ότι έφερες το µεγάλο βάρος σε σχέση µε την καθηγήτρια 
και ένιωσα πως δεν µε εµπιστεύτηκες ή ήθελες να µε προστατεύσεις. Μπορώ να το δω από τη δική 
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σου πλευρά: νιώθω ότι θέλησες να µε προστατέψεις, αλλά νιώθω ότι καταρρέω όταν δε µε 
εµπιστεύεσαι»    
Παρατηρούµε σε αυτό το σηµείο τα  διπλά µηνύµατα στο επίπεδο των ρόλων, της σχέσης και του 

ορισµού του πως νοιάζοµαι τον άλλον. Για παράδειγµα ακούµε έναν ορισµό του «νοιάζοµαι» που 

αντιστοιχεί περισσότερο στον παραδοσιακό σύστηµα αξιών(1): «θέλησες ως εµπειρότερος να µε 

προστατέψεις µπροστά σε κάτι δύσκολο». Ταυτόχρονα ακούµε και έναν άλλο ορισµό που 

αντιστοιχεί στην σηµερινή εποχή: «όµως εγώ στερήθηκα την ευκαιρία να αναπτυχθώ (αυτο-

)ρυθµίζοντας το τι αναλαµβάνω σύµφωνα µε την δική µου ανάγκη». Η πολιτισµική σύγχυση 

υπονοµεύει την εµπιστοσύνη: «αντιλαµβάνοµαι την προστασία ως έλλειψη εµπιστοσύνης και 

παλινδροµώ σε επίπεδο λειτουργίας χαµηλότερο από αυτό που συνηθίζω». 

Γιώργος: «Το ένιωσα αυτό µετά. Θέλω να ξέρεις ότι ήταν δικιά µου ανάγκη να κάνω κάτι 
διαφορετικό που ήταν το βιωµατικό. Ένιωσα ότι σε έβαλα τελευταία στιγµή σε κάτι δικό µου και όταν 
προέκυψε η δυσκολία, έκανα ό,τι εγώ έπρεπε για  να το χειριστώ, να το πάρω επάνω µου, αφού ήταν 
δική µου ιδέα».  
Παρατηρούµε εδώ ότι ενώ έχει κάτι δροµολογηθεί, γίνεται αλλαγή κατεύθυνσης και αυτό 

δηµιουργεί µια ανισορρόπηση.  Στη νέα κατάσταση χωρίς να έχουν οι συνεργάτες προλάβει να 

επανακαθορίσουν τους ρόλους προχωρούν στην υλοποίηση του έργου µε αποτέλεσµα να 

ακουµπήσουν σε προηγούµενες δοµές (Γιώργος): «Προέτρεξα να σε προστατεύσω δηλαδή, γιατί εγώ 

σε έβαλα σε κάτι άλλο. Όπως το σκέφτοµαι τώρα, ίσως να έπρεπε να έχεις ζητήσει πρώτα εσύ να σε 

προστατέψω, και εγώ να ανταποκριθώ». Αναζητείται νέος τρόπος χειρισµού της πρόθεσης «να 

προστατέψω». 

Ελένη: «Ίσως έπρεπε να µείνουµε στην οµιλία και να µην ρισκάρουµε». Επανεξετάζεται η ευθύνη 

στην αυτορύθµιση. 

Παρατηρούµε σε αυτό το απόσπασµα διαλόγου δύο διαφορετικές γραµµές συνοµιλίας. Ο ένας 

εστιάζει στο αν έπρεπε ή όχι να προστατέψει και η άλλη στο αν έπρεπε ή όχι να είναι ανοικτή στην 

αλλαγή  δοµής και συµβολαίου. 

Είναι ενδιαφέρον ότι από τους παρατηρητές του διαλόγου στον έξω κύκλο, η Ευτυχία µερικώς 

ταυτίστηκε µε την Ελένη και η Άννα µε τον Γιώργο, και δεν  εστίασαν σε στοιχεία της σχέσης που 

αναδύονταν στο διάλογο. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι ταυτίσεις έγιναν και µε κριτήριο τη «γενιά» 

µέσα στο κέντρο. Η Αλέκα ως υπεύθυνη λειτούργησε σε διαφορετικό επίπεδο «συστήµατος», 

εστιάζοντας στην έγνοια που εξέφραζαν  οι συνεργάτες µεταξύ τους. 

Η υπογράµµιση αυτών των διαφορών στις αντιδράσεις τους τους έκανε πιο ενήµερους για το πώς 

η σκοπιά του κάθε ρόλου «κλειδώνει» σε κάποιες αντιλήψεις και δυσκολεύεται κανείς να βγει έξω 

από την δυναµική. Η ελευθερία που δίνει η θέση της «απ’ έξω µατιάς» συµβάλλει στο να διευρύνει 

την αντίληψη και να γίνου ορατά τα  επίπεδα στα οποία διηµείφθη ο διάλογος: 

Στο επίπεδο της ανθρώπινης σχέσης, αυτό που κυριαρχούσε είναι «θέλω να µε εµπιστευτείς, δεν 
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µε εµπιστεύεσαι και εγώ καταρρακώνοµαι…». Στο επίπεδο της προσωπικής ευθύνης και 

αρµοδιότητας του καθενός στο έργο, η Ελένη κατάλαβε ότι ήταν πιο σηµαντικό για κείνην να 

υπηρετήσει την ανάγκη της να κάνει κάτι καινούργιο, διεκδικώντας την ευκαιρία να κάνει την 

οµιλία και ο Γιώργος κατάλαβε ότι η ανάγκη να κάνει το σεµινάριο  βιωµατικά συνιστούσε το 

καινούργιο για αυτόν. Αν η κοινή ανάγκη για καινούργιο ρόλο είχε αναγνωριστεί ανοιχτά, 

ενδεχοµένως να είχανε βρει νωρίτερα τρόπο να την ικανοποιήσουν και οι δύο και να µη µπουν 

ανταγωνιστικά µε το ή το α ή το β. Αυτή ή αναγνώριση  διευκολύνεται όταν ο προσανατολισµός 

δεν είναι µόνο προς το έργο, π.χ. της δουλειάς µε τους καθηγητές, αλλά και προς τους εαυτούς 

τους, όπως συνέβη στον παραπάνω διάλογο. ∆ηλαδή στράφηκαν στο να ικανοποιήσουν  δικές τους 

ανάγκες µέσα σε µια διεργασία που υπηρετεί την ανάπτυξη του καθενός, την ανάπτυξη της σχέσης 

και την ανάπτυξη του πλαισίου και του κοινού έργου. Αυτός ο επαναπροσανατολισµός στις 

προσωπικές ανάγκες ανακούφισε και απελευθέρωσε την δηµιουργικότητα των συνεργατών στην 

αναζήτηση νέων τρόπων αντιµετώπισης του έργου και της δυσκολίας στη συνεργασία. 

Θα κλείσω µε το µήνυµα δύο οµάδων επαγγελµατιών διαφορετικής ηλικίας. 

 Μία οµάδα νέων 25-30 χρονών µέσα από µία άσκηση επεξεργασίας του επαγγελµατικού τους 
ρόλου έβγαλε το παρακάτω σχήµα αλληλένδετων διεργασιών (σχήµα 2):   
                              
Σχήµα 2 Σύνδεση µε το Επάγγελµά µας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιαβάζοντας το σχήµα: «Συνδεόµαστε µε το επάγγελµά µας, συνεχώς επανακαθορίζοντας το 

αντικείµενο, τον ρόλο και το πλαίσιο, επάνω σε αξίες, επαναορίζοντας την κατεύθυνση µέσα από 
συνεχή αναζήτηση αυτού που ενισχύει το νόηµα για µας. Κρατάµε την ευελιξία µας και την 
ανοικτότητά µας σε νέες οπτικές, αναζητώντας την νέα µάθηση και την ωρίµανση µέσα από 
προσωπική επαφή. Έτσι δηµιουργούµε έργο, εξελισσόµενοι επάνω σε εφικτούς για εµάς στόχους». 

 
Λίγο µεγαλύτερης  ηλικίας επαγγελµατίες µέσα από άλλη άσκηση περιγράφουν την πορεία του 

Αναζητώντας 
νέα µάθηση και 

ωρίµανση

Επανα-ορίζοντας 
αντικείµενο ρόλο 
 πλαίσιο 

Προσωπική 
Επαφή ∆ηµιουργώ 

Προσωπικό
Νόηµα  Εξελίσσοµαι 

Αξίες 

Σε εφικτούς 
στόχους 

Αναζητώντας αυτό 
που το ενισχύει 

Κρατώντας ευελιξία, 
ανοικτοί σε νέα οπτική 

Επανα-ορίζοντας 
κατεύθυνση
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κύκλου ζωής ενός στελέχους πρόληψης: 

(απόσπασµα): «…Ξεκινώ άγραφο χαρτί (tabula rasa), µε αγωνία, ενθουσιασµό, φόβο, ανασφάλεια. 
Συνεχίζω µε δειλά βήµατα που έχουν πολύ ευθύνη και  ενηµερότητα µέσα σε διαφορετικούς ρόλους 
κάθε φορά, άλλοτε βοηθός, άλλοτε υπεύθυνος,  άλλοτε πρώτο βιολί,  άλλοτε δεύτερο. Περνώ σε 
φάσεις όπου έχω να ξεκαθαρίσω ζητήµατα ορίων και εκδαπάνησης, να επαναεπιβεβαιώσω αρχές και 
αξίες καθρεφτιζόµενος στην κοινότητα, επαναξιολογώντας το έργο…. Έχω να χτίσω παράλληλα τις 
σχέσεις µου στην οµάδα µου, µέσα σε µια συµπλοκότητα και µε τους πάνω,  διαρκώς  
επαναπροσδιορίζοντας τι είναι σηµαντικό και για ποιον κάθε φορά και µε τι κόστος για µένα τον 
άνθρωπο-στέλεχος.  Η επανατοποθέτηση είναι µία επαναστατική διαδικασία: να πάψει να υπάρχει το 
διαζευκτικό «ή», να διευρύνω το πλαίσιο, να φύγω από την παρέµβαση σε άλλους, να γίνω ο ίδιος το 
εργαλείο….»  
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Κοινωνικές δεξιότητες στην φροντίδα της υγείας: 

Το παράδειγµα της οδοντιατρικής φροντίδας 

 
∆ηµητριάδης ∆ηµήτριος * 
Οδοντίατρος, Μ.Sc. στην 

∆ηµόσια Υγεία  
 

Περίληψη:  

Οι κοινωνικές δεξιότητες, αν και βασικό µέρος των απαραίτητων δεξιοτήτων των 
επαγγελµατιών της υγείας, για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις  της φροντίδας της υγείας, 
αποτέλεσαν αντικείµενο έρευνας µόλις τα τελευταία είκοσι έτη. Μία σειρά ευρηµάτων υποδεικνύει 
πως, οι ασθενείς οι οποίοι συνδιαλλέγονται µε επαγγελµατιές της υγείας, σε ένα πλαίσιο καλής 
διαπροσωπικής επικοινωνίας, είναι πιο ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες που λαµβάνουν, 
παρατηρείται δε βελτίωση της κατάστασής τους, όχι µόνο σε ψυχολογικό επίπεδο (συναισθήµατα, 
συµπεριφορά) αλλά και στους δείκτες υγείας (ανάρρωση, απουσία ασθένειας κ.ά). Η σηµασία των 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι ζωτική και για την οδοντιατρική φροντίδα, γιατί µε αυτές 
βελτιώνεται η ποιότητα και η ποσότητα των προσλαµβανοµένων πληροφοριών από τους ασθενείς, 
αυξάνεται η συµµόρφωσή τους   στις οδηγίες που τους δίνονται, µειώνεται το άγχος και το stress, 
εξαιτίας της παρουσίας στο οδοντιατρείο, και µειώνονται οι πιθανότητες απάιτησης χρηµατικών 
αποζηµιώσεων εξαιτίας ιατρικών λαθών. Η ανταπόκριση στον πολυεπίπεδο και απαιτητικό ρόλο 
του επαγγελµατία της υγείας της νέας χιλιετίας, αξιώνει από τους οδοντίατρους την αξιοποίηση 
όλων των δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν σε αυτήν την προσπάθεια, ιδιαίτερα εκείνων που 
αφορούν την διαπροσωπική επικοινωνία και συνεργασία.  
 
Summary:  

The social skills of health professionals are an essential part of the skills required for health 
care provision. Nevertheless, research studying health professionals’ social skills is conducted just 
in the last two decades. A series of findings suggest that patients dealing with health professionals 
in the context of good interpersonal communication are more satisfied from the services provided. 
In addition, their health status improves, not only psychologically (emotions, behavior) but also 
physically (recovery, absence of illness etc.). Communicational skills have a major importance in 
dental care since they contribute to the quantity and the quality of the information provided to the 
dentist, to patient compliance and to the reduction of patient stress and anxiety. Good 
communicational skills also reduce the risk of financial compensation requirements in cases of 
medical malpractice. In order to satisfy the standards of the complex and very demanding role of 
health professionals in the new millennium, dentists should use in the best way possible all those 
skills that would contribute in their efforts, especially the ones concerning interpersonal 
communication and cooperation.   
 
 

 
Η επικοινωνία για τα ζητήµατα της υγείας και της ασθένειας, αποτελεί την πλέον σηµαντική  

               από τις ανθρώπινες εµπειρίες. ∆εν υπάρχει έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας 
τόσο θεµελιώδης, η οποία να  συνδέεται αυθόρµητα µε τις προσδοκίες µας και,  

µε τόσο ξεκάθαρο και προφανή τρόπο, να  µας φέρνει αντιµέτωπους µε τα όριά µας,  
όπως είναι η υγεία και η ασθένεια. 

(Brashers and Babrow, 1996)     
 

Εισαγωγή 
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Η υγεία και η ασθένεια, είτε σαν Κήπος της Εδέµ και Χαµένος Παράδεισος αντίστοιχα, είτε 

ως απαραίτητες βιολογικές προσαρµογές του ανθρώπινου οργανισµού στις περιβαλλοντικές 

επιρροές, αποτέλεσαν και αποτελούν θεµελιώδη συστατικά του ανθρώπινου πολιτισµού (Dubos, 

1987, σελ. 23-43). Επιπλέον, η φροντίδα για την διατήρηση της υγείας ήταν πάντοτε µία ξεχωριστή 

δραστηριότητα, εξαιρετικής σηµασίας, που περιελάµβανε την ανακούφιση από τον πόνο, την 

ανάρρωση από την ασθένεια και, στις περισσότερες περιπτώσεις, την αποτροπή επανεµφάνσισης 

της νόσου. Θεραπευτές, σαµάνοι, ιατροί ή ιερείς, φαίνεται πως ήταν φορείς των απαραίτητων 

δεξιοτήτων για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων της υγείας και της ασθένειας (Mindell, 1993, σελ. 

3-19). 

Στις ηµέρες µας, επιφορτισµένοι µε την φροντίδα της υγείας, αλλά και την πρόληψη της 

ασθένειας, των ατόµων είναι οι επαγγελµατίες της υγείας και στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται οι 

ιατροί, οι οδοντίατροι, οι φαρµακοποιοί, το νοσηλευτικό προσωπικό των µονάδων παροχής 

υπηρεσιών υγείας κ.ά. Η επαγγελµατική δεινότητα και επάρκεια της συγκεκριµένης οµάδας, 

προσδιορίζεται από την ύπαρξη και την σωστή χρήση δεξιοτήτων, οι οποίες µπορούν να χωριστούν 

σε τρεις κατηγορίες: Γνωστικές/ Γνωσιακές, Τεχνικές και Επικοινωνιακές/ Κοινωνικές δεξιότητες ( 

Dickson et al. 1997, σελ. 28-30).  Στην τελευταία κατηγορία µπορούν να αναφερθούν, ενδεικτικά, 

ως τέτοιες δεξιότητες η ενσυναίσθηση, ο χειρισµός σχέσεων, η συνεργατικότητα, η αυτοεπίγνωση, 

ο αυτοέλεγχος, η ενεργητική ακρόαση, το «καθρέφτισµα» και η θετική ανατροφοδότηση (Coleman, 

1998, σελ.148-186, Dickson et al. 1997, σελ. 75-136). 

 

Προσδιορίζοντας την σπουδαιότητα της επικοινωνίας, στην φροντίδα της υγείας 

Αν και βασικό µέρος των απαραίτητων δεξιοτήτων των επαγγελµατιών της υγείας, για την 

ανταπόκριση στις απαιτήσεις  της φροντίδας της υγείας, οι κοινωνικές δεξιότητες αποτέλεσαν 

αντικείµενο έρευνας µόλις τα τελευταία είκοσι έτη (Roter & Neils, 2003, Dickson et al., 1997, σελ. 

6). Ως βασικές αιτίες, της ενασχόλησης της επιστηµονικής κοινότητας µε το συγκεκριµένο 

αντικείµενο, αναφέρονται: 

 Η αποµάκρυνση από το βιοϊατρικό µοντέλο για την υγεία- µία προσέγγιση που αφορά κυριώς 

την σωµατική διάσταση της υγείας και φαίνεται να αγνοεί την ύπαρξη της ψυχικής και 

κοινωνικής διάστασης της τελευταίας- και η υιοθέτηση του βιοψυχοκοινωνικού µοντέλου, το 

οποίο περιστρέφεται γύρω από τον ασθενή και περιγράφεται καλύτερα µε τον ορισµό της 

Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (1946), όπου υγεία είναι «... η κατάσταση της πλήρους 

σωµατικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι η απλή απουσία της αρρώστιας ή 

αναπηρίας.» (Τούντας, 2000, σελ. 15-41, Valdre, 1996, σελ. 23-36, Cegala D. & Broz S.,2003). 
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 Η αναγνώριση των σχέσεων ισχύος, οι οποίες αναπτύσσονται µεταξύ των συµµετεχόντων στην 

διαδικασία της φροντίδας της υγείας και οι οποίες καθορίζουν το είδος και την ποιότητα του 

αποτελέσµατος. Τα βασικά στοιχεία αυτών των σχέσεων αφορούν στο ποιος θέτει τους στόχους 

και το περιεχόµενο της συνάντησης (οι επαγγελµατίες της υγείας, οι ασθενείς ή και οι δύο µετά 

από διαπραγµάτευση), στο πως αξιολογούνται οι αξίες των ασθενών (εκτιµώνται από τους 

επαγγελµατίες της υγείας εάν προσοµοιάζουν µε τις δικές τους, διερευνώνται από κοινού µε 

τους ασθενείς ή δεν αξιολογούνται) και στον ρόλο του επαγγελµατία της υγείας (προστάτης, 

ειδικός, σύµβουλος) (Roter & Neils, 2003, Valdre, 1996, σελ. 57-78, Szasz T. & Hollander Μ., 

1956).  

 Η διαφοροποίηση των ασθενών- από παθητικοί δέκτες υπηρεσιών υγείας, σε ενεργοί χρήστες 

και καταναλωτές αυτών των υπηρεσιών- άλλαξε δραστικά τα δικαιώµατα και τις προσδοκίες 

των ασθενών, αλλά και τις υποχρεώσεις των επαγγελµατιών της υγείας ( Dickson et al., 1997, 

σελ. 6-8).  

 Η εµφάνιση και η επικράτηση, τον προηγούµενο αιώνα,  ασθενειών (π.χ. AIDS, καρδιαγγειακά 

νοσήµατα, καρκίνος, κατάθλιψη κ.ά) όπου η πρόληψη παίζει τον σηµαντικότερο ρόλο  και η 

επιτυχία δεν σχετίζεται µε την εξάλειψη µικροοργανισµών, αλλά µε τον επηρεασµό των 

ατόµων, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να πραγµατοποιηθούν αλλαγές στις αξίες, τις αντιλήψεις, τις 

πεποιθήσεις και, τελικά στις συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους ( Dickson et al. 1997, 6-8, 

Τούντας, 2000, σελ. 215-235).  

 Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η ισότιµη, ανοικτή και εποικοδοµητική διαπροσωπική 

επικοινωνία, µεταξύ των επαγγελµατιών της υγείας και των χρηστών των υπηρεσιών υγείας, 

φαίνεται να αποτελεί τον αναπόφευκτο δρόµο για την αντιµετώπιση των καινούριων δεδοµένων 

στον χώρο της υγείας. Επιπλέον, µία σειρά ευρηµάτων υποδεικνύει πως, οι ασθενείς οι οποίοι 

συνδιαλλέγονται µε επαγγελµατίες της υγείας, σε ένα πλαίσιο καλής διαπροσωπικής επικοινωνίας, 

είναι πιο ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες που λαµβάνουν, παρατηρείται δε βελτίωση της 

κατάστασής τους, όχι µόνο σε ψυχολογικό επίπεδο (συναισθήµατα, συµπεριφορά) αλλά και στους 

δείκτες υγείας (ανάρρωση, απουσία ασθένειας κ.ά) (Dickson et al., 1997, σελ.  7-8). 

 

Η σηµασία της καλής επικοινωνίας, στο πλάισιο της φροντίδας της υγείας 

Υπάρχουν έξι παράγοντες οι οποίοι αποτυπώνουν την σηµασία της ανοικτής και 

λειτουργικής επικοινωνίας, στο πλάισιο των υπηρεσιών φροντίδας της υγείας (Brown et al., 2003, 

Dickson et al., 1997, σελ. 36-41): 

 Μη ικανοποίηση των ασθενών από τις οδηγίες και τις πληροφορίες που λαµβάνουν από τους 

επαγγελµατίες της υγείας. Φαίνεται ότι οι φτωχές επικοινωνιακές δεξιότητες των επαγγελµατιών 
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της υγείας, σε σχέση µε τον τρόπο που δίνουν ιατρικές οδηγίες και µεταφέρουν πληροφορίες 

στους ασθενείς, αποτελούν την βασική αιτία µη ικανοποίησης των ασθενών από τις 

προσφερόµενες υπηρεσίες. Συµπεριφορές των επαγγελµατιών της υγείας, οι οποίες εκτιµώνται 

θετικά, είναι το έµπρακτο ενδιαφέρον προς τους ασθενείς, η συνεχής οπτική επαφή, η 

εκδήλωση συναισθηµατικού ενδιαφέροντος και η χρήση τεχνικών λεκτικής υποστήριξης. 

 Μη συµµόρφωση των ασθενών στις οδηγίες που λαµβάνουν από τους επαγγελµατίες της υγείας. Η 

συµµόρφωση των ασθενών µε τις ιατρικές οδηγίες είναι ένα ιδιαίτερα σύµπλοκο φαινόµενο, το 

οποίο περιλαµβάνει την ενσωµάτωση της πληροφορίας (σπουδαιότητα, αναγκαιότητα, κόστος 

κ.ά.), αλλαγή στην συµπεριφορά (καθηµερινότητα, συνέπεια κ.ά.) και σωστή κατανόηση και 

εφαρµογή των οδηγιών. Οι ικανότητες των επαγγελµατιών της υγείας να εξηγούν αναλυτικά 

και αποτελεσµατικά, για τους ασθενείς, το είδος και την σηµασία των οδηγιών, αποτελούν τον 

βασικότερο παράγοντα για την επιτυχηµένη ή όχι εφαρµογή των τελευταίων. 

 Η ικανοποίηση των ασθενών συνδέεται µε την συµµόρφωση στις οδηγίες των επαγγελµατιών της 

υγείας. Οι ασθενείς φαίνεται πως συµµορφώνονται, στις οδηγίες που τους δίνονται, όταν 

πραγµατοποιούνται οι προσδοκίες τους από την συνάντηση µε τους επαγγελµατίες της υγείας, 

όταν οι απόψεις τους εισακούονται και γίνονται σεβαστές και όταν υπάρχει έµπρακτη 

εκδήλωση ενδιαφέροντος και κατανόησης από την άλλη πλευρά.  

 Οι ασθενείς, συχνά, ξεχνούν ή αποτυγχάνουν να καταλάβουν τι έχει ειπωθεί κατά την συνάντηση 

µε τους επαγγελµατίες της υγείας. Οι περισσότεροι ασθενείς, συνήθως, δεν είναι εξοικιωµένοι µε 

την ιατρική ορολογία, υπολείπονται σε γνώσεις βιολογίας και ιατρικής και δυσκολεύονται να 

ζητήσουν επεξηγήσεις ή διασαφηνήσεις, για τις συµβουλές, µε αποτέλεσµα να ξεχνούν, να 

αντιλαµβάνονται λάθος ή και καθόλου κάποιες από τις πληροφορίες, που δίνουν οι 

επαγγελµατίες της υγείας.  

 Βελτίωση στον βαθµό κατανόησης των προσλαµβανοµένων πληροφοριών, από τους ασθενείς, 

µπορεί να επιτυχθεί µε βελτιωµένες τεχνικές, στον τρόπο παροχής των οδηγιών. Αφορά σε 

τεχνικές και δεξιότητες που σχετίζονται µε τον γραπτό ή/ και τον προφορικό λόγο. 

 Οι επαγγελµατίες της υγείας, συχνά, παραβλέπουν ή αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στις 

ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ασθενών, γεγονός που οδηγεί στην αποξένωση και µη ικανοποίηση 

των τελευταίων, από την παρεχόµενη φροντίδα. Έχει υποστηριχθεί (Epstein et al., 1993), ότι η 

συνάντηση ιατρού-ασθενή περιλαµβάνει τρία στάδια: την συλλογή πληροφοριών και την 

κατανόηση των αιτηµάτων του ασθενή, την απάντηση στις ανάγκες και τα συναισθήµατα του 

ασθενή, την εκπαίδευση και την διαχείρηση της συµπεριφοράς του ασθενή. Σε αυτό το πλαίσιο, 

ο ιατρός είναι καλό να «ακούει µε δύο αυτιά», ένα για τα γεγονότα (βιολογικό σκέλος) και ένα 
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για τα συναισθήµατα (ψυχοκοινωνικό σκέλος). Εξαιτίας, όµως, της εκπαίδευσής τους οι ιατροί 

έχουν ασκηθεί να ακούν µόνο από το πρώτο «αυτί».  

(Προβολή Πρώτης Ταινίας, «Ένα έλκος στην γλώσσα», ∆ιάρκεια: 2,5΄) 

 

     Γίνεται φανερό, ότι η εξοικίωση των επαγγελµατιών υγείας µε τις απαραίτητες δεξιότητες για 

την δηµιουργία µιας ισότιµης και  λειτουργικής σχέσης µε τους ασθενείς, οφείλει να περιλαµβάνει 

την εκπαίδευση σε τεχνικές και µεθόδους επικοινωνίας και δεν µπορεί να περιοριστεί στην γενική 

γνώση µοντέλων διεργασίας της επικοινωνίας ή στην θεωρητική κατάρτιση στις επιστήµες της 

συµπεριφοράς (Dickson et al., 1997, σελ. 41).  

 

Τρόποι απόκτησης των κοινωνικών δεξιοτήτων, από τους επαγγελµατίες της υγείας 

Γενικά, έχουν περιγραφεί τρεις διαφορετικοί δρόµοι, µέσω των οποίων, οι επαγγελµατίες 

της υγείας µαθαίνουν και εκπαιδεύονται στα ζητήµατα της επικοινωνίας µε τους ασθενείς (Dickson 

et al., 1997, σελ.17-21): 

 Μαθαίνοντας µέσα από την εµπειρία. Αποτελεί τον πλέον παραδοσιακό τρόπο «απόκτησης» 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στον χώρο της υγείας, γεγονός που πηγάζει από την πεποίθηση 

ότι, αυτού του τύπου οι ικανότητες, αποκτούνται µε την εµπειρία, διαδικασία που αφορά 

περισσότερο την αντίληψη και λιγότερο την εκπαίδευση.  

 Μαθαίνοντας δίπλα στον «∆άσκαλο». Η φιλοσοφία, πίσω από αυτήν την µέθοδο, προέρχεται 

από την πεποίθηση ότι ο µαθητευόµενος, παρατηρώντας τον «∆άσκαλο»/ Ειδικό την στιγµή 

που εργάζεται, θα αποσπάσει, θα υιοθετήσει και θα αξιοποιήσει τις αναδυόµενες δεξιότητες.  

 Τεχνικές οργανωµένης µάθησης. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει διαφορετικές τεχνικές 

κατάρτισης, που πραγµατοποιούνται συνήθως πριν την έναρξη της επαγγελµατικής 

σταδιοδροµίας και, ανάλογα µε την προσέγγιση που ακολουθείται, αφορούν σε Θεωρητικές 

Μεθόδους, Μεθόδους Ευαισθητοποίησης και Βιωµατικές Μεθόδους εκπαίδευσης.  

 

Η περίπτωση της οδοντιατρικής φροντίδας 

 Η πολυπλοκότητα της οδοντιατρικής φροντίδας έχει περιγραφεί διεξοδικά τα τελευταία 

τριάντα έτη, αρχικά σε µία προσπάθεια να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν το 

αποτέλεσµα της φροντίδας, µεταγενέστερα δε στην ανάγκη καταγραφής των στοιχείων εκείνων που 

σχετίζονται µε την ποιότητα των υπηρεσιών, την ικανοποίηση των ασθενών και την σπουδαιότητα 

της επικοινωνίας, στο πλαίσιο την λειτουργικής σχέσης οδοντίατρου- ασθενούς (Reiner, 1972, 

Dworkin et al., 1978, Dunstone,1990, Newton, 1995, Sondell & Soderfldt  1997, Freeman, 2000). Η 

σηµασία των επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι ζωτική και για την οδοντιατρική φροντίδα, γιατί µε 
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αυτές βελτιώνεται η ποιότητα και η ποσότητα των προσλαµβανοµένων πληροφοριών από τους 

ασθενείς (Redford & Gift, 1997, Newton, 1995), αυξάνεται η συµµόρφωσή τους   στις οδηγίες που 

τους δίνονται (Newton, 1995), µειώνεται το άγχος και το stress, εξαιτίας της παρουσίας στο 

οδοντιατρείο, (Corah et al., 1985, Furnham, 1983) και µειώνονται οι πιθανότητες απάιτησης 

χρηµατικών αποζηµιώσεων εξαιτίας ιατρικών λαθών (Doyal & Cannell, 1995, Redford & Gift 

1997, Schouten et al., 2003). ∆εξιότητες του/ της οδοντίατρου που σχετίζονται µε την επικοινωνία- 

όπως η ενσυναίσθηση, η επεξηγηµατικότητα, η ικανότητα να καθησυχάζει και να ακούει τους 

ασθενείς- αποτελούν κριτήρια για την επιλογή του/ της από τους ασθενείς (∆ηµητριάδης et al., 

2004, Gerbert et al., 1994) αλλά και βασικά χαρακτηριστικά του/ της ιδεατής οδοντιάτρου ( Lahti, 

1995, Karydis et al, 2001).  Τέλος, η σηµασία της επικοινωνίας είναι προφανής και στην 

συνεργασία των οδοντιάτρων µε άλλους επαγγελµατίες (π.χ. οδοντοτεχνίτες, βοηθoί οδοντιατρείου) 

(∆ηµητριάδης et al. 2003). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται, συνοπτικά, οι απαιτούµενες 

επικοινωνιακές δεξιότητες του/ της οδοντιάτρου, σε σχέση µε τις διαφορετικές φάσεις της 

οδοντιατρικής φροντίδας. 
    Φάσεις της συνάντησης, 
στην οδοντιατρική φροντίδα 

Θέµατα της συνάντησης ∆εξιότητες 

Εναρκτήρια φάση  Υποδοχή και δηµιουργία 
σχέσης µε τον ασθενή 

 Αναγνώριση του προβλήµατος 
του ασθενή 

 Αναγνώριση σχετικών 
ζητηµάτων: ιατρικό ιστορικό, 
ψυχοκοινωνικές συνιστώσες 

 Ενσυναίσθηση 
 

 Ανοικτές ερωτήσεις, 
ενεργητική ακρόαση 

 Ανοικτές ερωτήσεις, 
ενεργητική ακρόαση, µερικές 
κλειστές ερωτήσεις 

Εξέταση και Θεραπεία  ∆ιερεύνηση του προβλήµατος 
 

 Συζήτηση για το σχέδιο 
θεραπείας 

 Λήψη αποφάσεων σχετικά µε 
την θεραπεία 

 Πραγµατοποίηση της 
θεραπείας 

 Χειρισµός του άγχους του 
ασθενή 

 Οδηγίες για θέµατα πρόληψης 
 

 Ενηµέρωση του ασθενή για 
την πρόοδο της θεραπείας 

 ∆ιερεύνηση του βαθµού 
κατανόησης από τον ασθενή 

 Ανοικτές ερωτήσεις, 
ενεργητική ακρόαση 

 ∆ιαπραγµάτευση, επεξήγηση 
 

 ∆ιερεύνηση βαθµού 
κατανόησης 

 
 

 ∆ιασαφήνιση 
  

 ∆ιερεύνηση συµµόρφωσης του 
ασθενή 

 Σύνοψη της διαδικασίας, σε 
τακτά διαστήµατα 

 Αναλυτικές εξηγήσεις 
 

Κλείσιµο της συνάντησης  Προσδιορισµός επανεξέτασης 
 ∆ιερεύνηση του βαθµού 

κατανόησης από τον ασθενή 
 Κλείσιµο της συνάντησης 

 Αναλυτικές εξηγήσεις 
 

Πίνακας 1. Επικοινωνιακές δεξιότητες του/ της οδοντιάτρου, σε σχέση µε τις διαφορετικές φάσεις της οδοντιατρικής 

φροντίδας (aπό Newton, 1995). 

 

Ο επαγγελµατίας οδοντίατρος φαίνεται, όµως, ότι κατέχει ιδιαίτερη θέση στον χώρο της 
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φροντίδας της υγείας, σε σχέση µε τους άλλους επαγγελµατίες υγείας, γεγονός που οφείλεται, κατά 

κύριο λόγο, στο είδος της οδοντιατρικής θεραπείας: οι πολλαπλές συναντήσεις του µε τους 

ασθενείς, οι οποίες µπορεί να διαρκούν 60΄ και 90΄, παρέχουν την ευκαιρία να δηµιουργηθεί µία 

σχέση εµπιστοσύνης και συνεργασίας. Μέσα από αυτή την σχέση οι οδοντίατροι µπορούν να 

ευαισθητοποιήσουν τους ασθενείς σε πιο θετικές για την υγεία τους επιλογές, παρουσιάζοντας 

άµεσα τα αποτελέσµατα επιβαρυντικών συνηθειών (τρυγία-στοµατική υγιεινή, τερηδόνα-διατροφή, 

περιοδοντίτιδα-κάπνισµα κ.ά) Επιπλέον, έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόοδο σε 

σχέση µε τις συµβουλές και τις οδηγίες που δίνουν, παρεµβαίνοντας αναλόγως, γεγονός ιδιαίτερα 

σηµαντικό για την αλλαγή στην συµπεριφορά του ατόµου. Οι τακτικές επαφές µε όλα τα µέλη της 

οικογένειας- ήδη από την φάση της εγκυµοσύνης  µε τους γονείς και αργότερα µε τα παιδιά και 

τους εφήβους- παρέχουν την δυνατότητα στον οδοντίατρο να συµβουλεύσει και να εκπαιδεύσει 

σχετικά µε την σπουδαιότητα της διατήρησης όχι µόνο της στοµατικής υγείας αλλά της υγείας 

γενικότερα, εξηγώντας τους πιθανούς κινδύνους από συνήθειες και συµπεριφορές που την 

επιβαρύνουν (κακή δίαιτα, υγιεινή, κάπνισµα, χρήση ουσιών κ.ά.) Οι οδοντίατροι, τέλος, φαίνεται 

πως είναι αρκετά αποτελεσµατικοί  ως σύµβουλοι για την διακοπή του καπνίσµατος  και έχουν 

έναν ιδιαίτερο ρόλο στην αναγνώριση σηµαντικών ψυχοκοινωνικών αλλά και  άλλων ιατρικών 

καταστάσεων (διαταραχές πρόσληψης τρόφης, ενδοοικογενειακή βία κ.ά) (∆ηµητριάδης, 2004).  

     Γίνεται φανερό ότι οι οδοντίατροι, πέραν του πεδίου της φροντίδας της στοµατικής υγείας 

(θεραπεία, αποκατάσταση), χρειάζεται να είναι αποτελεσµατικοί σε ένα ευρύτερο φάσµα 

αρµοδιοτήτων, όπως την εκπαίδευση στα ζητήµατα στοµατικής και γενικής υγείας (Εκπαιδευτές 

Υγείας), την συµβουλευτική σε θέµατα αυτοφροντίδας της υγείας (Σύµβουλοι Υγείας) και την 

υποστήριξη/ καθοδήγηση των ασθενών στο πεδίο της αλλαγής της συµπεριφοράς (Εµψυχωτές). Η 

ανταπόκριση, λοιπόν, στον πολυεπίπεδο και απαιτητικό ρόλο του επαγγελµατία της υγείας της νέας 

χιλιετίας, αξιώνει από τους οδοντίατρους την αξιοποίηση όλων των δεξιοτήτων που θα τους 

βοηθήσουν σε αυτήν την προσπάθεια, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν την διαπροσωπική 

επικοινωνία και συνεργασία.  

(Προβολή ∆εύτερης Ταινίας, «Οι χαλαρωµένες οδοντοστοιχίες», ∆ιάρκεια: 2,5΄) 

 

Η συµβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων στην απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων από  τους 

επαγγελµατίες της υγείας 

     Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, µε στόχο την εξοικίωση των 

επαγγελµατιών της υγείας- πριν αλλά και µετά την έναρξη της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας- στις 

κοινωνικές δεξιότητες, µπορεί να βοηθήσει τους τελευταίους να διερευνήσουν και να εµπλουτίσουν 

τις δεξιότητές τους, στον τοµέα της επικοινωνίας και των διαπροσωπικών σχέσεων, βελτιώνοντας 
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έτσι την επαγγελµατική τους επάρκεια και τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς, 

ανταποκρινόµενοι στις ανάγκες τους µε ολιστικό τρόπο. 

     Εκτός από την αναγκαία διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελµατιών της 

υγείας, στο συγκεκριµένο ζήτηµα, εξαιρετικά κρίσιµες, για την επιτυχηµένη εφαρµογή τέτοιων 

προγραµµάτων, είναι οι φάσεις του προσδιορισµού των εκπαιδευτικών στόχων και της επιλογής 

των παιδαγωγικών και διδακτικών µεθόδων (Βεργίδης & Καραλής, 1999, σελ. 13-53). Έτσι, 

ανάλογα µε την ειδικότητα των επαγγελµατιών της υγείας που θα αποτελέσουν την οµάδα-στόχο 

(π.χ. ιατροί, οδοντίατροι, νοσηλευτές, ελεύθεροι επαγγελµατίες, εργαζόµενοι σε Ασφαλιστικούς ή 

άλλους φορείς κ.λ.π.) καθορίζεται η επιλογή και η δόµηση του περιεχοµένου της εκπαίδευσης. Σε 

αυτό το επίπεδο, είναι σηµαντικό να διερευνηθούν ορισµένα ζητήµατα, µερικά των οποίων είναι: 

αποτελούν όλες οι δεξιότητες αντικείµενο της εκπαίδευσης; πώς επηρεάζει η κλινική και 

εκπαιδευτική εµπειρία των εκπαιδευοµένων το περιεχόµενο και τις µεθόδους της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και µε ποιον τρόπο οι επαγγελµατίες θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν, να διευρύνουν 

και να αξιοποιούν τις δεξιότητές τους; (Dickson et al., 1997, σελ. 43). Η χρήση, σε ένα τέτοιο 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα, παιδαγωγικών µεθόδων οι οποίες θα βασίζονται στο µοντέλο της 

εµπειρικής εκπαίδευσης ενηλίκων (µέθοδοι όπως το παιχνίδι ρόλων, το ψυχόδραµα, οι 

προσοµοιώσεις περίπτωσης κ.ά.) φαίνεται να ευνοείται τόσο από το αντικείµενο (κοινωνικές 

δεξιότητες) όσο και το πεδίο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (φροντίδα της υγείας). Με αυτόν τον 

τρόπο, προωθείται η δραστηριοποίηση των εκπαιδευοµένων στον κριτικό στοχασµό, έτσι ώστε να 

επανεξετάσουν τις αντιλήψεις και να διερευνήσουν τις πρακτικές τους- στα θέµατα της 

επικοινωνίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων- µε στόχο την βαθύτερη κατανόηση της  κατάστασής 

τους και την ενεργητική συµµετοχή στην διαµόρφωση της πραγµατικότητας (Κόκκος, 2005). 

Εκπαιδευτικές µέθοδοι που αφορούν στην απλή µεταφορά γνώσεων (εισηγήσεις κλπ) δεν φαίνεται 

να επαρκούν καθώς η δυνατότητα που προσφέρει η εµπειρική µάθηση, για δηµιουργική 

επεξεργασία εµπειριών και αντιλήψεων,  είναι αυτή που µπορεί να οδηγήσει τους επαγγελµατίες 

της υγείας σε αναθεωρηµένες απόψεις σχετικά µε την σηµασία των ζητηµάτων επικοινωνίας στην 

σχέση τους µε τους ασθενείς  και την αξιοποίηση των αντίστοιχων δεξιοτήτων στην καθηµερινή 

πρακτική.  

       

Συµπεράσµατα 

     Η σηµασία της απόκτησης δεξιοτήτων στην επικοινωνία, δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των 

επαγγελµατιών της υγείας. Αν και ο ρόλος τους  προϋποθέτει την ευαισθητοποίηση για όλες τις 

πλευρές της σχέσης µε τους ασθενείς, η σηµασία των τελευταίων στην έκβαση και το αποτέλεσµα 

της «συνάντησης» δεν πρέπει να υποβαθµίζεται. Ο τρόπος µε τον οποίο αναζητούν τις αναγκαίες 
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υπηρεσίες υγείας, δίνουν και ζητούν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους, όπως και 

λεπτοµέρειες σχετικά µε την θεραπεία ή/ και την αποκατάστασή τους, είναι µερικά µόνο στοιχεία 

που τονίζουν την σηµασία της ενηµερότητας των ασθενών, για τα ζητήµατα της επικοινωνίας σε 

σχέση µε την φροντίδα της υγείας (Cegala D. & Broz S.,2003). 

    Η ολιστική προσέγγιση της υγείας και της ασθένειας, η είσοδος στην κοινωνία της πληροφορίας 

και οι µεταβολές στις κοινωνικο-οικονοµικές  συνιστώσες της περίθαλψης, προσδιορίζουν τις 

προκλήσεις στις οποίες τα άτοµα, είτε ως επαγγελµατίες της υγείας είτε ως ασθενείς, καλούνται να 

ανταπεξέλθουν δηµιουργικά, µε στόχο την ποιότητα της ζωής. Σε αυτό το πεδίο, οι δεξιότητες που 

σχετίζονται µε τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία, θα αποτελέσουν ανεκτίµητα εφόδια 

εξαιρετικής χρησιµότητας, για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.    
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Η εξισορρόπηση επαγγελµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του συστήµατος 

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Αποτελέσµατα έρευνας αναγκών 

κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας. 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Το άρθρο επιχειρεί να προσεγγίσει το ζητούµενο της εξισορρόπησης των επαγγελµατικών και των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, µέσω της υλοποίησης δράσεων κατάρτισης. Ως υπόβαθρο χρησιµοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα αναγκών 
κατάρτισης του προσωπικού επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας.  

Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται η εξέλιξη του συστήµατος επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Σε 
αυτήν τη χρονική συγκυρία οι δοµές κατάρτισης της Σ.Ε.Κ. στην Ελλάδα, µπορούν να ενεργοποιήσουν ένα από τα 
συστήµατα λειτουργίας τους που είναι αυτό της διερεύνησης αναγκών κατάρτισης.  Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται 
αναφορά στις επαγγελµατικές και κοινωνικές δεξιότητες που αναζητούνται για την ανάπτυξη θεµατικών αντικειµένων 
κατάρτισης και πως αυτές συσχετίζονται µε την αύξηση του βαθµού απασχολησιµότητας των εργαζοµένων στις 
επιχειρήσεις.  Στο τρίτο κεφάλαιο προσεγγίζεται το γενικότερο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον που 
µεταλλασσόµενο επιβάλει την αλλαγή απόκτησης γνώσεων. 

 Στο παραπάνω περιβάλλον καλείται η Σ.Ε.Κ. να αντιµετωπίσει το φαινόµενο της αναντιστοιχίας που 
παρατηρείται µεταξύ δεξιοτήτων που αποκτά το άτοµο κατά την εκπαίδευση και αυτών που χρειάζεται η αγορά 
εργασίας. 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί αναλύεται η µεθοδολογία διεξαγωγής της πρωτογενούς έρευνας και τα 
χαρακτηριστικά του δείγµατος των επιχειρήσεων.  Το ερωτηµατολόγιο διαρθρώνεται σε πέντε ενότητες ερωτήσεων:  
Γενικές πληροφορίες για την επιχείρηση, θέµατα κατάρτισης στις επιχειρήσεις, καταγραφή αναγκών κατάρτισης σε 
οκτώ (8) διακριτούς τοµείς, προηγούµενη εµπειρία σε δράσεις κατάρτισης, χαρακτηριστικά των ανθρώπινου δυναµικού 
των επιχειρήσεων. Οι τοµείς στους οποίους διερευνώνται ανάγκες σε θεµατικά αντικείµενα κατάρτισης είναι:  
Management, Χρηµατοοικονοµικά–Φοροτεχνικά, Marketing–Πωλήσεις, Παραγωγή, Ποιότητα, Πληροφορική, 
∆ιοίκηση Προσωπικού, Οριζόντια Προσόντα.   

Στόχος της δοµής του ερωτηµατολογίου είναι να αναδείξει και τις τάσεις ανάµεσα στις ζητούµενες 
επαγγελµατικές και οριζόντιες δεξιότητες.  Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της πρωτογενούς 
έρευνας µε προσπάθεια να αναδειχθούν οι τάσεις ισορροπίας στη ζήτηση επαγγελµατικών και κοινωνικών– οριζόντιων 
δεξιοτήτων για το προσωπικό των επιχειρήσεων, µέσω των προτεραιοτήτων σε προτιµώµενα θεµατικά αντικείµενα 
κατάρτισης.   

Τέλος, το άρθρο καταλήγει σε συµπερασµατικές παρατηρήσεις σχετικά µε τις προϋποθέσεις διαµόρφωσης του 
καταλληλότερου µίγµατος παροχής γνώσεων σε επαγγελµατικές και κοινωνικές – οριζόντιες δεξιότητες. 
 

Summary: 
With this article we attempt to approach the issue of the counterbalance among the vocational and social skills, 

through the effectuation of various training programs. The substratum that was used was a protogenic research which 
deals with training needs of the personnel of enterprises in North Greece.  
 In the first chapter we deal with the historical progress of the Vocational Training System in Greece. 
Nowadays, the constitutions of Vocational Training in Greece have the ability to activate a very important functional 
system, which is the research of training needs. 
 In the second chapter we make a reference on the vocational and social skills that are needed in order to 
develop thematic subjects of training. Furthermore, we venture an opinion about the connection between the vocational 
and social skills and the way they pertain to the personnel’s “employability”.  
 In the third chapter we mention the way the altering economic and social environment enforces the alteration 
of the acquisition of knowledge as far as vocational training is concerned. In the above frame, the role of Continuing 
Vocational Training is to deal with the phenomenon of non-conformity that is encountered between skills that are 
acquired during the “school years” and those that are needed during the “working years”. 
 In the following chapter we analyze the methodology that was followed during the protogenic research and the 

∆ρ. Σταµπουλής Μιλτιάδης
Οικονοµολόγος της Εργασίας 

Ειδικός Επιστήµονας Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
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characteristic of the sample of the interviewed enterprises.  The questionnaire that was used consists of five kinds of 
questions:  

1. General information about the enterprises  
2. Subjects of training on the enterprises  
3. Record of training needs in eight (8) sectors 
4. Previous experiences in training activities 
5. Characteristics of the personnel working to the interviewed enterprises  

The sectors in which the training needs are researched are the following: Management, Financial, Marketing, 
Production, Quality, Informatics, Business Administration and Horizontal Skills. The above structure of the 
questionnaire aims to designate the tendencies among the required social and horizontal skills. 

In the fifth chapter we present the conclusions of the protogenic research which goal is to point out the 
tendency of the counterbalance between the need for social and vocational skills as far as the personnel is 
considered via the vocational training. 

Last but not least, this article results in remarks about the requirements for the configuration of the best way to 
provide knowledge about vocational and social horizontal skills in the frame of vocational training in Greece.  

 
 
1. Οι επαγγελµατικές και κοινωνικές δεξιότητες στο πλαίσιο της ανάπτυξης θεµατικών 

αντικειµένων κατάρτισης 
 

Επιχειρώντας έναν εννοιολογικό προσδιορισµό της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 

κατάρτισης, τη θεωρούµε ως τη µαθησιακή διαδικασία µέσα από την οποία παρέχονται στους 

εργαζοµένους και τους ανέργους γνώσεις και δεξιότητες που συµπληρώνουν, βελτιώνουν και 

αναβαθµίζουν αυτές που έχουν αποκτηθεί από το εκπαιδευτικό σύστηµα, την αρχική 

επαγγελµατική κατάρτιση, την επαγγελµατική εµπειρία και άλλες µη τυπικές µορφές µάθησης µε 

σκοπό τη διευκόλυνσή τους στην προώθηση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εξέλιξη και 

την προσωπική ανάπτυξη (Ευστράτογλου, 2004). 

Τα χαρακτηριστικά διαµόρφωσης ενός συστήµατος της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 

κατάρτισης στην Ελλάδα εκτιµούµε ότι µόνον πρόσφατα έχουν ολοκληρωθεί µέσα από µια επίπονη 

διαδικασία σταδιακής ανάπτυξης και ωρίµανσής του. Η απουσία παράδοσης στον τοµέα της 

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης είναι γεγονός για τη χώρα µας, ενώ µέχρι πρόσφατα 

έχει καταγραφεί χαµηλή ζήτηση υπηρεσιών κατάρτισης, σε αντίθεση µε την ανάπτυξη δράσεων 

κατάρτισης που ήταν αποτέλεσµα των χρηµατοδοτήσεων του ΕΚΤ  (Παπαδόγαµβρος, 2002). 

Το σύστηµα της Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης στην Ελλάδα αποτελεί, στη 

σηµερινή χρονική συγκυρία, µέρος των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που εφαρµόζονται 

στη χώρας µας µε βάση το ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση 

(Ε.Σ.Α) και της Στρατηγικής της Λισσαβόνας για τη σύγκλιση των διαφορετικών εθνικών 

συστηµάτων κατάρτισης (Παπαδάκης, 2005).  Με βάση το υπάρχον σχετικά ευνοϊκό πλαίσιο, οι 

πρωταγωνιστές της κατάρτισης, επιβάλλεται να πάρουν πρωτοβουλίες διεξαγωγής ερευνών 

διερεύνησης αναγκών κατάρτισης, ώστε να ανιχνευθούν λεπτοµερέστερα οι απαιτούµενες 

επαγγελµατικές και κοινωνικές δεξιότητες στο πλαίσιο της ανάπτυξης θεµατικών αντικειµένων 

κατάρτισης που θα εξυπηρετούν ουσιαστικά τις απαιτήσεις επιχειρήσεων και εργαζοµένων. 
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Οι δεξιότητες και τα προσόντα, παράγωγα του συνδυασµού της δράσης των συστηµάτων 

εκπαίδευσης – κατάρτισης και απασχόλησης, αναδεικνύονται ως η κεντρική παράµετρος ανάλυσης 

της σχέσης κατάρτισης – απασχόλησης. 

Η έννοια των δεξιοτήτων και των προσόντων επιδέχεται πολλές προσεγγίσεις και ορισµούς. Σε 

µια πρώτη προσέγγιση µπορούµε να διακρίνουµε τις δεξιότητες– προσόντα που είναι συνδεδεµένες 

µε τις θέσεις απασχόλησης και τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εργαζοµένων. (Vernieres,1993). 

Στην πρώτη περίπτωση οµαδοποιούνται οι θέσεις απασχόλησης σε οµοειδείς κατηγορίες µε βάση 

τα κοινά χαρακτηριστικά τους. Αυτό εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς όπως η συλλογική 

διαπραγµάτευση για τη διαµόρφωση των µισθών σύµφωνα µε τη φύση της απασχόλησης, η 

επεξεργασία στατιστικών στο επίπεδο των επαγγελµάτων, η διευκόλυνση της διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναµικού στην επιχείρηση, κλπ. Στη δεύτερη περίπτωση, οι δεξιότητες– προσόντα 

των εργαζοµένων προκύπτουν ως το αποτέλεσµα του συνδυασµού της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης – κατάρτισης και της επαγγελµατικής εµπειρίας ενός ατόµου ή µιας κοινότητας 

εργασίας, υπενθυµίζοντας ότι οι δεξιότητες έχουν και µια συλλογική διάσταση για ένα 

συγκεκριµένο παραγωγικό σύστηµα. Για τις επιχειρήσεις οι δεξιότητες–προσόντα που λαµβάνονται 

υπόψη είναι αυτά που χρειάζονται από τους εργαζόµενους, σε σχέση µε τις τεχνικές και 

οργανωτικές επιλογές τους, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εσωτερικών αγορών εργασίας. Αλλά οι 

δεξιότητες-προσόντα που αναγνωρίζονται από τις επιχειρήσεις, δεν ανταποκρίνονται αναγκαία στο 

σύνολο των δεξιοτήτων που διαθέτει ένας εργαζόµενος, δηλαδή στις προσωπικές του δεξιότητες.

  

Σε µία δεύτερη προσέγγιση, πέρα από τις επαγγελµατικές δεξιότητες–προσόντα που 

αναζητούνται από τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερη σηµασία λαµβάνουν τελευταία οι κοινωνικές 

δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ένας εργαζόµενος ανεξάρτητα από τη θέση εργασίας που 

κατέχει. Οι κοινωνικές δεξιότητες εντοπίζονται στις ικανότητες οµαδικής συνεργασίας, χειρισµού 

καταστάσεων και προσώπων, ευελιξίας, επικοινωνίας, υπευθυνότητας, διαθεσιµότητας, ηγεσίας, 

εµπιστοσύνης, δηµιουργικότητας, κλπ. Συχνά συσχετίζονται και αναζητούνται µαζί µε τις 

λεγόµενες οριζόντιες γνώσεις και δεξιότητες: ξένες γλώσσες, αναλυτική ικανότητα, µαθηµατικά, 

πληροφορική, αυτοµάθηση. (OECD, 2001). Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας επιδιώχθηκε 

ένας λειτουργικός συνδυασµός κοινωνικών και οριζόντιων δεξιοτήτων που αναφέρονται στο 

σχετικό ερωτηµατολόγιο, ώστε να διαπιστωθεί εάν αναζητούνται από τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα 

από την ειδικότητα ή τη θέση εργασίας που κατέχει ένας εργαζόµενος. 

 Στο επίπεδο των πολιτικών για την εκπαίδευση και κατάρτιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 

Λευκή Βίβλος (Ε.Ε,1995) έθεσε το θέµα των κοινωνικών δεξιοτήτων που τις συσχετίζει µε την 

αύξηση του βαθµού απασχολησιµότητας των ατόµων. Επισηµαίνεται ότι οι κοινωνικές δεξιότητες 
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µπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο του εργασιακού περιβάλλοντος και να συνδυαστούν µε τις 

βασικές γνώσεις που αποκτούνται, κατά τεκµήριο, από την επίσηµη εκπαίδευση και τις 

τεχνολογικές γνώσεις που συσχετίζονται άµεσα µε τη συνεχιζόµενη κατάρτιση και την 

απασχόληση σε συγκεκριµένες θέσεις εργασίας.  

 

2. Το οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον και οι ανάγκες των επιχειρήσεων σε δράσεις 

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης 
 

Το οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα συστήµατα 

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζεται από 

αναδιαρθρώσεις του παραγωγικού συστήµατος µε αποµάκρυνση από τη µαζική παραγωγή 

διαφοροποιηµένων προϊόντων προς ένα παραγωγικό πρότυπο που προσανατολίζεται στην ποιότητα 

και την καινοτοµία (Boyer–Durand, 1998). Το γεγονός αυτό έχει συντελέσει στην αλλαγή του 

τρόπου απόκτησης γνώσεων στη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, µε διαδικασία 

µετάβασης από την κατάρτιση για εξειδικευµένες θέσεις εργασίας, στη λογική της κατάρτισης σε 

ευρύτερες δεξιότητες καθόλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου ενός εργαζόµενου, γεγονός που 

ενισχύει την κινητικότητα και αποδοτικότητα του στο πλαίσιο ενός ευέλικτου παραγωγικού 

συστήµατος. Παράλληλα η ανάδειξη νέων τοµέων και υπηρεσιών στο παραγωγικό σύστηµα, 

δηµιουργεί την ανάγκη για επικαιροποίηση γνώσεων και απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 

εργαζόµενους, ώστε να διευκολυνθεί η κινητικότητά τους προς τους νέους αυτούς τοµείς και 

υπηρεσίες. Τέλος, η βελτίωση του αρχικού επιπέδου των βασικών σπουδών των νεοεισερχόµενων 

στην αγορά εργασίας µετατοπίζει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την επαγγελµατική 

κατάρτιση σε δράσεις που αφορούν περισσότερο στους µεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόµενους των 

οποίων τα επαγγελµατικά εφόδια έχουν εξασθενήσει σε σχέση µε τη νέα οργάνωση παραγωγής, 

(Βoyer, 2000). Οι παραπάνω µετατροπές αφορούν στην απάντηση των επιχειρήσεων στις 

ευρύτερες αλλαγές του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος µε τη διεθνοποίηση της παραγωγής, τις 

µεταβολές στις µορφές ανταγωνισµού που ξεπερνά τον εθνικό γεωγραφικό χώρο, την αβεβαιότητα 

της µακροοικονοµικής συγκυρίας που δεν ευνοεί την επένδυση σε κατάρτιση στο περιεχόµενο των 

θέσεων εργασίας στο πλαίσιο ενός σταθερού καταµερισµού της εργασίας που υπήρχε σε περιόδους 

σταθερής ανάπτυξης. 

Σ’ αυτό το ασταθές οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον, µε την ανάδειξη της αναγκαιότητας 

για µια ισόρροπη ανάπτυξη επαγγελµατικών και άλλων ευρύτερων δεξιοτήτων, η συνεχιζόµενη 

επαγγελµατική κατάρτιση ενθαρρύνεται από τους εξής παράγοντες: 

• Τον επαναπροσδιορισµό των ορίων και τη µείωση του χάσµατος ανάµεσα στην αρχική 

εκπαίδευση και τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου. 
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• Την ανάγκη των εσωτερικών αγορών εργασίας των επιχειρήσεων για περισσότερη 

νοµιµοποίηση και ανάπτυξη, µέσω των δράσεων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 

κατάρτισης.  

• Τον ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων για παραγωγή διαφοροποιηµένων ποιοτικών 

προϊόντων και υπηρεσιών, µέσω της αποδοτικότητας ικανών και καταρτισµένων 

εργαζοµένων.  

• Την ανάγκη για αποφυγή φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού που συνδέεται µε την 

ύπαρξη χαµηλών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα ατόµων που βρίσκονται σε προσυνταξιοδοτικό 

καθεστώς.  

Στο παραπάνω µακροοικονοµικό πλαίσιο, στο οποίο προσαρµόζεται η δραστηριότητα της 

συνεχιζόµενης επαγγελµατικές κατάρτισης, αντιµετωπίζεται το φαινόµενο της αναντιστοιχίας που 

παρατηρείται µεταξύ των δεξιοτήτων που αναπτύσσει το άτοµο κατά την εκπαίδευση και των 

δεξιοτήτων που χρειάζεται η αγορά εργασίας. Το φαινόµενο της αναντιστοιχίας προσεγγίζεται από 

τρεις απόψεις: την «ανθεκτική» ανεργία, τον «πληθωρισµό τυπικών προσόντων» και τις 

ελλείψεις σε αναγκαίες δεξιότητες. Έτσι αναδεικνύεται µια τυπολογία των αναντιστοιχιών σε 

δεξιότητες που χαρακτηρίζονται από πολυµορφία σχετιζόµενη µε το διαφορετικό βαθµό 

απασχολησιµότητας των ατόµων ( CEDEFOP, 2002). 

Ως ανάγκη ορίζεται το κενό-έλλειψη που υπάρχει ανάµεσα στην πραγµατική και την 

απαιτούµενη επίδοση του εργαζοµένου της επιχείρησης.  

Στόχος λοιπόν αυτού του τύπου έρευνας είναι η διερεύνηση των αναγκών κατάρτισης των 

επιχειρήσεων, ο εντοπισµός τους, η αξιολόγηση της σηµαντικότητας τους, ο καθορισµός της 

φύσης και του είδους της κατάρτισης που απαιτείται από τις επιχειρήσεις προκειµένου αυτές 

να ικανοποιηθούν. 

 Εποµένως, κύριοι σκοποί της διερεύνησης των αναγκών κατάρτισης είναι: 

• Ο προσδιορισµός των ελλείψεων των εργαζοµένων σε γνώσεις και προσόντα που 

πρέπει να αποκτηθούν. 

• Ο εντοπισµός των αιτιών που προκαλούν χαµηλή παραγωγικότητα των εργαζοµένων. 

• Ο σωστός σχεδιασµός των προγραµµάτων κατάρτισης.  

 

3. Η µεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας και τα χαρακτηριστικά του δείγµατος των 

επιχειρήσεων 
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Η έρευνα αναγκών κατάρτισης του προσωπικού επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, 

πραγµατοποιήθηκε µε την υποστήριξη του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος και του 

Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος µε δείγµα από επιχειρήσεις – µέλη τους. Η χρονική 

διάρκεια διεξαγωγής της πρωτογενούς έρευνας ήταν η περίοδος Μαρτίου–Μαΐου 2005 (ΚΕΚ 

ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-∆ΕΘ,2005), µε διακίνηση ερωτηµατολογίου µε κατηγοριοποιηµένες ερωτήσεις 

σχετικά µε θέµατα κατάρτισης. Το ερωτηµατολόγιο εστάλη σε 450 επιχειρήσεις µέλη των ΣΒΒΕ 

και ΣΕΒΕ και απαντήθηκε επώνυµα από 108 επιχειρήσεις. Η στατιστική επεξεργασία των 

δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ειδικού λογισµικού (SPSS). Η ανάλυση δεδοµένων 

σχετικά µε τα προτιµώµενα θεµατικά αντικείµενα κατάρτισης πραγµατοποιήθηκε µε τη 

χρησιµοποίηση τριτοβάθµιας κλίµακας αξιολόγησης ποιοτικού χαρακτήρα (µεγάλη – µικρή – 

µεσαία προτεραιότητα). Η εξαγωγή των συµπερασµάτων προσεγγίσθηκε τόσο συνολικά, οσο και 

ανά τοµέα δραστηριότητας των επιχειρήσεων (µεταποίηση–εµπόριο–υπηρεσίες), καθώς και ανά 

µέγεθος επιχείρησης. 

Το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου αναλύεται σε πέντε θεµατικές ενότητες ερωτήσεων. Η 

πρώτη αφορά γενικού χαρακτήρα πληροφορίες σχετικά µε την επιχείρηση, το αντικείµενο 

δραστηριότητας και τα παραγόµενα προϊόντα. Η δεύτερη περιέχει ερωτήσεις σχετικά µε τη στάση 

της επιχείρησης σε θέµατα κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού και τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζει στην υλοποίηση δράσεων κατάρτισης. Η τρίτη επικεντρώνεται στην καταγραφή των 

αναγκών επαγγελµατικής κατάρτισης µέσα από οκτώ (8) διακριτούς τοµείς κατάρτισης, εντός των 

οποίων παρατίθενται θεµατικά αντικείµενα κατάρτισης: Management – Χρηµατοοικονοµικά και 

Φοροτεχνικά- Marketing και πωλήσεις - Παραγωγή – Ποιότητα – Πληροφορική – ∆ιοίκηση 

Προσωπικού – Οριζόντια Προσόντα. Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση καλείται να αριθµήσει κατά 

σειρά προτεραιότητας σε ποια εξειδικευµένα θεµατικά αντικείµενα κατάρτισης υπάρχει ανάγκη 

υλοποίησης αντίστοιχων προγραµµάτων. Η συγκεκριµένη δοµή σε αυτή την ενότητα ερωτήσεων 

ευνοεί τη λήψη πληροφοριών που µπορούν να αναδείξουν τάσεις ανάµεσα στις επαγγελµατικές και 

τις οριζόντιες δεξιότητες. Στον τοµέα κατάρτισης για τις οριζόντιες δεξιότητες περιλαµβάνονται 

θέµατα ικανοτήτων επικοινωνίας, οµαδικής συνεργασίας, ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων, 

πρωτοβουλιών – ευελιξίας, καθώς και γνώσεις ξένων γλωσσών – ορολογίας και πληροφορικής 

ανεξάρτητα από τις ανάγκες των θέσεων εργασίας. Επίσης και σε άλλους τοµείς κατάρτισης 

αναφέρονται θεµατικά αντικείµενα κατάρτισης που εµπεριέχουν την έννοια των ευρύτερων 

δεξιοτήτων. Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στην προηγούµενη εµπειρία της επιχείρησης σε 

δράσεις κατάρτισης, αναδεικνύοντας τα αντικείµενα και τις υιοθετούµενες τεχνικές κατάρτισης. 

Τέλος, η πέµπτη ενότητα δίδει πληροφορίες για τη διάρθρωση του ανθρώπινου δυναµικού των 

επιχειρήσεων µε τα επιµέρους χαρακτηριστικά του.  
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Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του δείγµατος των 108 επιχειρήσεων 68 από αυτές ανήκουν 

στο δευτερογενή τοµέα (14 στη Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση, 14 στα τρόφιµα – ποτά, 40 στους 

λοιπούς κλάδους µεταποίησης), 34 στο τοµέα του εµπορίου και 6 στο τοµέα παροχής υπηρεσιών. 

Συνεπώς η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα ανήκουν στον τοµέα της 

µεταποίηση (62,9%). Αναφορικά µε το µέγεθος των επιχειρήσεων το 53,8% από αυτές απασχολεί 

πάνω από 50 εργαζόµενους ενώ το υπόλοιπο 46,2% κάτω από 50. Ο µέσος όρος ηλικίας των 

εργαζοµένων στις επιχειρήσεις είναι τα 36 έτη, ενώ ο µέσος όρος προϋπηρεσίας στην ίδια 

επιχείρηση είναι τα 8 έτη.  

 

4. Η εξισορρόπηση των επαγγελµατικών και κοινωνικών–οριζόντιων δεξιοτήτων, µέσω της 

ζήτησης δράσεων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης 
 

Στην παρουσίαση των συµπερασµάτων της έρευνας αναγκών κατάρτισης, θα καταβληθεί 

προσπάθεια να αναδειχθούν οι τάσεις ισορροπίας στη ζήτηση επαγγελµατικών και κοινωνικών – 

οριζόντιων δεξιοτήτων για το προσωπικό των επιχειρήσεων, µέσω της υλοποίησης δράσεων 

κατάρτισης. 

Ως προς τις εισαγωγικές συµπερασµατικές παρατηρήσεις της έρευνας για το θέµα των 

δυσκολιών στην υλοποίηση δράσεων κατάρτισης από τις επιχειρήσεις, µεγαλύτερο πρόβληµα 

αναδεικνύεται η έλλειψη κενών στον παραγωγικό χρόνο των εργαζοµένων (28%). Το γεγονός αυτό 

θα µπορούσε να εξηγηθεί από τη στενότητα στο ρυθµό των προσλήψεων από τις ΜΜΕ, λόγω της 

γνωστής οικονοµικής συγκυρίας, έχοντας ως αποτέλεσµα την εντατικοποίηση της εργασίας που 

συνεπάγεται και τη χαµηλή διαθεσιµότητα για παρακολούθηση δράσεων κατάρτισης. Όµως, ως 

δεύτερη αιτία των δυσκολιών αναφέρεται η µη επαρκής σύνδεση των προσφερόµενων 

προγραµµάτων της αγοράς κατάρτισης µε τις επιχειρησιακές τους ανάγκες (22%), γεγονός που 

καταδεικνύει το χάσµα προσέγγισης µεταξύ επιχειρήσεων και δοµών κατάρτισης. Αξιοσηµείωτα 

ποσοστά καταλαµβάνουν επίσης οι δυσκολίες εξεύρεσης πόρων για δράσεις κατάρτισης (14%) και 

η έλλειψη ενδιαφέροντος από τους εργαζόµενους (11%).  

Ωστόσο, το ένα τρίτο περίπου (32,5%) των επιχειρήσεων του δείγµατος αναγνωρίζουν ότι η 

εκπαίδευση του προσωπικού τους είναι ο καλύτερος τρόπος προσαρµογής τους στο σύγχρονο 

τεχνολογικό και οικονοµικό περιβάλλον. Όµως,  διατηρείται ακόµη και η πεποίθηση ότι η 

προσαρµογή του ανθρώπινου δυναµικού µπορεί να επιτευχθεί και µε επιτόπια εκµάθηση δίπλα σε 

έµπειρους εργαζόµενους (29,1%). Αυτή η αντίφαση στάσεων µπορεί να εξηγηθεί και από το 

δυϊσµό που υφίστανται οι διάφοροι κλάδοι, ως προς τη διαδικασία εκσυγχρονισµού ή απαξίωσης 

των επιχειρήσεων.  

Τα τµήµατα των επιχειρήσεων που εντοπίζονται οι µεγαλύτερες ανάγκες κατάρτισης είναι αυτά 
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του ΜARKETING –Πωλήσεων (17%), της Παραγωγής (16%) και της Αποθήκης – Συστηµάτων 

Logistics (13%). Η ανάπτυξη των πωλήσεων και η διοίκηση της παραγωγής (Προϊστάµενου, 

Εργοδότη) αποτελούν την καρδιά λειτουργίας των επιχειρήσεων και συσσωρεύουν αυξηµένες 

ανάγκες κατάρτισης του προσωπικού, ενώ αυξάνει σε σηµασία και ο τοµέας της αποθηκευτικής -  

Logistics όπου απαιτείται η απόκτηση γνώσεων αιχµής. 

Σε ό,τι αφορά στους τοµείς κατάρτισης που υπάρχουν στο ερωτηµατολόγιο, οι προτεραιότητες 

των επιχειρήσεων σε θεµατικά αντικείµενα κατάρτισης στα οποία εµφανίζονται κοινωνικές και 

οριζόντιες δεξιότητες, είναι οι εξής: 

Στο τοµέα του Management, ανάµεσα στα υψηλής προτεραιότητας θεµατικά αντικείµενα 

κατάρτισης, παρατηρούµε και τα εξής: ∆ιαχείριση χρόνου–άγχους στην επιχείρηση (51,6%), 

Οµαδική συνεργασία – αποτελεσµατικότητα (69,2%) και Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου 

δυναµικού (47,5%). Εµφανώς διαφαίνεται ότι αποτελούν κατεξοχήν θέµατα ανάπτυξης κοινωνικών 

και οριζόντιων δεξιοτήτων.  

Στον τοµέα των Χρηµατοοικονοµικών – Φοροτεχνικών, στα υψηλής προτεραιότητας θεµατικά 

αντικείµενα κατάρτισης δεν παρατηρείται η εξυπηρέτηση κοινωνικών και οριζόντιων δεξιοτήτων.  

Είναι φανερό ότι ο τοµέας αυτός δεν προσφέρεται για την ανάδειξη θεµατικών αντικειµένων που 

να εµπεριέχουν γνώσεις απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Ακολούθως, στον τοµέα Marketing πωλήσεων, στα υψηλής προτεραιότητας θεµατικά 

αντικείµενα κατάρτισης εµφανίζεται η Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων (56,3%) στο ωρολόγιο 

πρόγραµµα του οποίου καταλαµβάνεται επαρκής χώρος και για την ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων. 

Ο τοµέας Παραγωγής, µας δίδει ανάµεσα στις άλλες προτεραιότητες, εξειδικευµένα θέµατα 

παραγωγικής διαδικασίας και προγραµµατισµό–έλεγχο παραγωγής (70% και 82,4% αντίστοιχα). 

Τα θεµατικά αυτά αντικείµενα που αφορούν στις ειδικότητες προϊσταµένων και εργοδηγών 

παραγωγής, εκτιµούµε ότι επιδέχονται εµπλουτισµού µε περαιτέρω γνώσεις κοινωνικών 

δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για όσους απασχολούνται στη διοίκηση παραγωγής. 

Στον τοµέα Ποιότητας αναδεικνύεται η αναγκαιότητα περαιτέρω εµβάθυνσης σε θέµατα 

διασφάλισης ποιότητας κατά ISO (80%), ως ανάγκη κατανόησης της λειτουργίας των πρόσφατα 

εγκατεστηµένων συστηµάτων.  Οι υπεύθυνοι διασφάλισης ποιότητας κατά ISO στις επιχειρήσεις 

απαιτείται να διαθέτουν επαρκή προσόντα κοινωνικών δεξιοτήτων όπως επικοινωνίας, 

υπευθυνότητας, εµπιστοσύνης, κλπ., το οποίο καλύπτεται εν µέρει από το περιεχόµενο του 

συγκεκριµένου θεµατικού αντικειµένου κατάρτισης. 

Στον τοµέα ∆ιοίκησης Προσωπικού η ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναµικού (83,3%) καταλαµβάνει την πρώτη προτίµηση στις απαντήσεις των επιχειρήσεων, 
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προβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη σηµασία των κοινωνικών –οριζόντιων δεξιοτήτων στη 

σύγχρονη παραγωγική διαδικασία. 

Τέλος, στον τοµέα Ανάπτυξης Κοινωνικών και Οριζόντιων ∆εξιοτήτων προτεραιότητα δίδεται 

στην ανάπτυξη ικανοτήτων οµαδικής εργασίας (63,6%), επικοινωνίας (58,5%), καθώς και στις 

γνώσεις πληροφορικής ανεξάρτητα από τη θέση εργασίας (53,8%). Οι παραπάνω προτεραιότητες 

συµβαδίζουν µε την αναζήτηση, από την πλευρά των επιχειρήσεων, ικανοτήτων 

πολυλειτουργικότητας των εργαζοµένων ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις γνώσεων για µια 

συγκεκριµένη θέση εργασίας. 

Από τη διεξαγωγή της προκαταρκτικής πιλοτικής έρευνας µέσω συνέντευξης µε τους 

υπευθύνους ανθρωπίνου δυναµικού των επιχειρήσεων, προκύπτει η τάση της συνεχούς 

αυξανόµενης σηµασίας κοινωνικών και οριζόντιων δεξιοτήτων για τους εργαζόµενους στις 

επιχειρήσεις.  Ωστόσο, στη σηµερινή χρονική συγκυρία, δίνεται προτεραιότητα από τους 

υπευθύνους κυρίως στις οριζόντιες γνώσεις και δεξιότητες: ξένες γλώσσες, πληροφορική 

ανεξάρτητα από τη θέση εργασίας, αναλυτική ικανότητα, κλπ.  Σε ότι αφορά στις κοινωνικές 

δεξιότητες, διακρίνεται η δυσκολία των υπευθύνων των επιχειρήσεων για εξειδίκευση αναγκών και 

πρακτική προσαρµογή σε αντικείµενα κατάρτισης που αφορούν ευρείες έννοιες όπως ευελιξία, 

διαθεσιµότητα, εµπιστοσύνη, δηµιουργικότητα, κλπ.  Τα θέµατα αυτά καλύπτονται εν µέρει από 

την αγορά της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, κυρίως στον τοµέα του management – 

διοίκησης, µε πρόσβαση στη συντριπτική πλειοψηφία µόνο των στελεχών των επιχειρήσεων. 

Από την προκαταρκτική πιλοτική έρευνα, προκύπτει ότι θα ήταν αποδεκτή η λύση µίγµατος 

προσφοράς θεµατικών αντικειµένων κατάρτισης µε συνδυασµό επαγγελµατικών – οριζόντιων 

δεξιοτήτων για όλα τα ιεραρχικά επίπεδα των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις.  Το εγχείρηµα αυτό 

προσκρούει σε δυσκολίες του διαθέσιµου επιπέδου πληροφορίας, της εξατοµικευµένης 

προσέγγισης στο επίπεδο της προετοιµασίας δράσεων κατάρτισης, της αύξησης του κόστους 

προετοιµασίας και υλοποίησης, καθώς και της αύξησης των ωρών απαιτούµενης κατάρτισης, άρα 

και της διαθεσιµότητας των εργαζοµένων για δραστηριότητα κατάρτισης.  Ωστόσο, επειδή 

διαφαίνεται η κατανόηση της χρησιµότητας αυτής της προσέγγισης, θα ήταν ενδιαφέρον ένα 

πιλοτικό εγχείρηµα συγκρότησης µικτών θεµατικών αντικειµένων κατάρτισης, µέσω καταρχήν του 

επιχορηγούµενου µέρους του συστήµατος συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης στην 

Ελλάδα. 

Οι υπεύθυνοι του ανθρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων αναγνωρίζουν κυρίως στην 

επάρκεια κοινωνικών και οριζόντιων δεξιοτήτων από τους εργαζόµενους, τη διευκόλυνση της 

εσωτερικής κινητικότητάς τους, σε διαφορετικές θέσεις εργασίας και διαφορετικά ιεραρχικά 

επίπεδα, δίδοντας περιθώρια ευελιξίας στην οργάνωση της εργασίας.  Επίσης, η ύπαρξη επαρκών 
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κοινωνικών και οριζόντιων δεξιοτήτων συσχετίζεται µε την διαπιστωµένη χαλαρή συσχέτιση 

περιεχοµένου θέσης εργασίας και προσόντων αντίστοιχης ειδικότητας του ανθρώπινου δυναµικού 

των ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων.  Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα στις 

διαδικασίες πρόσληψης όπου οι κοινωνικές και οριζόντιες δεξιότητες λαµβάνονται εξίσου υπόψη 

µε τις επαγγελµατικές.  Το γεγονός αυτό πιθανολογείται ότι έχει να κάνει µε το χρησιµοποιούµενο 

εύρος καινοτοµίας και παραγωγικής εξειδίκευσης, το οποίο χαρακτηρίζεται χαµηλό για τις 

ελληνικές ΜΜΕ, χωρίς να απαιτείται η αναζήτηση ιδιαίτερα εξειδικευµένων στην ειδικότητά τους 

εργαζόµενων, παρά εργαζόµενων µε ευρύτερες ικανότητες προσαρµογής και διαθεσιµότητας, οι 

οποίοι λαµβάνουν επιτόπια την απαιτούµενη εκπαίδευση εξειδίκευσης. 

 

5. Συµπερασµατικές Παρατηρήσεις 
 

Από την προσέγγιση της πρωτογενούς έρευνας αναδεικνύεται, έστω και δειλά, η συσχέτιση 

επαγγελµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στο εσωτερικό των θεµατικών αντικειµένων 

κατάρτισης για τους περισσότερους τοµείς όπως το Management, οι Πωλήσεις, τα θέµατα της 

Παραγωγής που αφορούν προϊσταµένους και εργοδηγούς, η Ποιότητα και η ∆ιοίκηση 

Προσωπικού. 

Από την παραπάνω διαπίστωση, θα µπορούσε να εξαχθεί µία πρόταση διαµόρφωσης θεµατικών 

αντικειµένων κατάρτισης, µε µεικτό περιεχόµενο, στο σύστηµα της συνεχιζόµενης κατάρτισης 

στην Ελλάδα. Το µίγµα των περιεχοµένων που άπτονται επαγγελµατικών και κοινωνικών–

οριζόντιων δεξιοτήτων, σε κάθε θεµατικό αντικείµενο κατάρτισης, αποτελεί το ζητούµενο και θα 

πρέπει να προκύπτει από εξατοµικευµένη προσέγγιση στη διερεύνηση επιχειρησιακών ή κλαδικών 

αναγκών κατάρτισης. 

Η διαπιστωµένη ανάδυση θεµατικών κατάρτισης που άπτονται κοινωνικών– οριζόντιων 

δεξιοτήτων συµβαδίζει µε τη διαπίστωση ότι η ελληνική οικονοµία ακολουθεί τη διεθνή τάση 

προσαρµογής της παραγωγής ως ένα ανοικτό οικονοµικό σύστηµα και αύξησης της βαρύτητας των 

άυλων επενδύσεων και εποµένως και των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό.  Ωστόσο, ο βαθµός 

επιτάχυνσης αυτής της διαδικασίας δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός για την ελληνική οικονοµία µε 

αποτέλεσµα η αύξηση της ζήτησης να µην κινητοποιεί τους κλάδους της για περαιτέρω 

εκσυγχρονισµό και αύξηση των δαπανών για άυλες εισροές (ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ, 2005). 

Η καλύτερη ισορροπία στην παροχή γνώσεων για επαγγελµατικές και κοινωνικές–οριζόντιες 

δεξιότητες πιθανόν να εµποδίζεται από δυσκαµψίες της αγοράς εργασίας που δηµιουργεί το 

θεσµικό της πλαίσιο, κύρια µέσω των κεκτηµένων επαγγελµατικών δικαιωµάτων και της 

προστασίας διαφόρων ειδικοτήτων από συλλογικές συµβάσεις εργασίας και κανονισµούς 

εσωτερικών αγορών εργασίας.  Σε αυτό το πλαίσιο, είναι λογικό να ενισχύονται τα θεµατικά 
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αντικείµενα κατάρτισης, σε επιχειρησιακό και κλαδικό επίπεδο, που ανανεώνουν στενά τις γνώσεις 

των συγκεκριµένων επαγγελµατικών εξειδικεύσεων. 

Η τάση διαµόρφωσης ενός ευρύτερου φάσµατος εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων στο σύστηµα 

της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, µέσω της απόδοσης βαρύτητας και στις 

κοινωνικές–οριζόντιες δεξιότητες, απαιτεί προφανώς κάποιον µηχανισµό πιστοποίησης. Προς 

αυτήν την κατεύθυνση το πρόγραµµα Προσδιορισµός και Επιλογή Ικανοτήτων (DeSeCo) του 

ΟΟΣΑ είναι ένα πρώτο βήµα διεθνούς προσδιορισµού και επιλογής ικανοτήτων που είναι 

απαραίτητες στους ενήλικες, σε τρία επίπεδα: δραστηριοποίηση µε προσωπική αυτονοµία, χρήση 

ενός συνόλου γνωστικών εργαλείων συµπεριλαµβανοµένων των γλωσσών και της τεχνολογίας, 

εποικοδοµητική λειτουργία σε κοινωνικά ετερογενείς οµάδες (OECD, 2002). 

Το ζητούµενο του ιδεατού µίγµατος προσφοράς θεµατικών αντικειµένων κατάρτισης, σε 

επιχειρησιακό και κλαδικό επίπεδο, για επαγγελµατικές και κοινωνικές–οριζόντιες δεξιότητες, 

απαιτεί τη βελτίωση της πληροφορίας στο µηχανισµό λειτουργίας της σχέσης κατάρτισης–

απασχόλησης σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο. Σε αυτήν τη διαδικασία θα πρέπει να δεσµευτούν οι 

εµπλεκόµενοι κοινωνικοί εταίροι και φορείς για την παραγωγή των απαραίτητων πληροφοριών 

(Brochier D., Causse L., 1993). 

Σε βάθος χρόνου, οι επιχειρήσεις έχουν να αντιµετωπίσουν ένα αβέβαιο οικονοµικό περιβάλλον 

το οποίο επηρεάζει την ποιότητα και την ποσότητα της απασχόλησης. Οι νέες τεχνολογίες 

προσφέρουν δυνατότητες οργανωτικής προσαρµογής των επιχειρήσεων, αλλά και ένα εργαλείο 

αυτοµάθησης για τους εργαζόµενους.  Σταδιακά, αναδεικνύεται η οµάδα εργασίας, ως το βασικό 

οργανωτικό κύτταρο στην επιχείρηση, προϋποθέτοντας την ανάπτυξη των πολυδεξιοτήτων για τα 

µέλη της.  Παράλληλα, η εξωτερίκευση εργασιών από τις επιχειρήσεις, οδηγεί µέρος των 

εργαζοµένων προς περισσότερο χαλαρές συµβατικές σχέσεις µε αυτές (Devand, J-M, 2001). 

Οι παραπάνω τάσεις, τροποποιούν και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων για το προφίλ των 

εργαζοµένων της: δραστήριοι, αλληλέγγυοι, δηµιουργικοί, επικοινωνιακοί και µία σειρά άλλα 

χαρακτηριστικά ανεξάρτητα από τη θέση εργασίας τους.  Μήπως ζητούµε πολλά από τον κόσµο 

της εργασίας;  Ο ρόλος του συστήµατος της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης θα πρέπει 

να επαναπροσανατολιστεί, ώστε να σταθεί αρωγός στον ουσιαστικό εµπλουτισµό των γνώσεων των 

εργαζοµένων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εποχής. 

 

 

 

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
 

Η εισήγηση αυτή αναφέρεται στον προβληµατισµό σχετικά µε την ανάδειξη και τη διερεύνηση ενός φάσµατος 
κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες φαίνεται ότι είναι απαραίτητες για την επιτυχή αντιµετώπιση πολλών ζητηµάτων που 
σχετίζονται µε την προσαρµογή των πολιτών στη µεταβαλλόµενη αγορά εργασίας. 

Αναλυτικότερα, στο πρώτο µέρος της εργασίας µας, γίνεται µια προσπάθεια θεωρητικής προσέγγισης της 
έννοιας των κοινωνικών δεξιοτήτων. Αρχικά αναφέρεται η νέα αντίληψη του µελετητή Goleman D., περί 
Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης και των ικανοτήτων που απορρέουν από αυτήν. Στη συνέχεια, εφόσον δεν έχει 
προκύψει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός, οριοθετούµε την έννοια των κοινωνικών δεξιοτήτων και κατόπιν προχωρούµε 
στην αναλυτική παρουσίασή τους. 

Συγκεκριµένα, κοινωνικές δεξιότητες είναι οι εξής ικανότητες: α) Οι επικοινωνιακές δεξιότητες, οι οποίες 
σχετίζονται µε τη γνώση και χρήση των διαφόρων µορφών του κώδικα επικοινωνίας, τη λεκτική – µη λεκτική 
επικοινωνία, στις διάφορες κοινωνικές περιστάσεις. β) Η διεκδικητική συµπεριφορά, η οποία αφορά την ικανότητα του 
ατόµου να διεκδικεί τα δικαιώµατά του µέσα στα όρια των παραδεγµένων κοινωνικά συµβάσεων. γ) Η ικανότητα 
διαπραγµάτευσης αλλά και εξέρευσης λύσεων σε προβλήµατα που προκύπτουν. δ) Η αυτοαποκάλυψη, δηλαδή το 
επιθυµητό άνοιγµα του εαυτού µας στους άλλους αλλά και το αντίστροφο. ε) Η δεξιότητα της συνεργασίας, η οποία 
επιτυγχάνεται µέσω της αποδοχής της διαφορετικότητας του άλλου και της έκφρασης διαφωνίας. ζ) Η ικανότητα 
οργάνωσης οµάδων, η οποία αποτελεί ουσιαστικά τη δεξιότητα του ηγέτη. η) Η ικανότητα της «κοινωνικής ανάλυσης», 
η οποία σχετίζεται µε τη διάγνωση – διαίσθηση των συναισθηµάτων και των κινήτρων των άλλων. θ) Η ικανότητα 
ευελιξίας, καινοτοµίας, οργάνωσης και προγραµµατισµού.  

Ολοκληρώνοντας το πρώτο µέρος, γίνεται ένας διαχωρισµός των κοινωνικών δεξιοτήτων από τις τεχνικές. 
Στο δεύτερο µέρος της εργασίας  µας, επιχειρούµε να προσδιορίσουµε τη σχέση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

µε το χώρο της αγοράς, καθώς και την αναγκαιότητα ύπαρξής τους για την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισµού. 
Στην αρχή αναφέρουµε τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της σύγχρονης αγοράς εργασίας, ως αποτέλεσµα του 

γρήγορου ρυθµού εξελίξεων της τεχνολογίας. Έπειτα, θέτουµε το ερώτηµα του τρόπου σύνδεσης της νέας 
πραγµατικότητας µε την ανάγκη απασχόλησης του εργατικού δυναµικού, προκειµένου αυτό να µην οδηγηθεί σε 
κοινωνικό αποκλεισµό. Ορίζουµε την έννοια του κοινωνικού αποκλεισµού και αναφέρουµε έρευνες, οι οποίες αφενός 
επιβεβαιώνουν ότι οι δεξιότητες είναι ουσιαστικές για την ανεύρεση και τη διατήρηση της εργασίας και αφετέρου ότι η 
έλλειψή τους οδηγεί στην όξυνση του αποκλεισµού από την αγορά εργασίας. 

Καταλήγοντας, καταδεικνύουµε την ουσιαστική συµβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειµένου να µειωθεί 
το «χάσµα δεξιοτήτων» που τους οδηγεί στην ανεργία. Υπογραµµίζουµε τη δυνατότητα σύσφιξης της κοινωνικής 
συνοχής, µέσω της εκπαίδευσης, αρκεί αυτή να µη γίνει εργαλείο στην υπηρεσία της αγοράς. Τελειώνοντας, 
αναφέρουµε ότι µέσα από την απόκτηση ενός νέου είδους γνώσης, τη γνώση πώς να χειρίζεται κανείς την υφιστάµενη 
γνώση, θα είναι σε θέση ο πολίτης να αντιµετωπίζει ποικιλία καταστάσεων και να συµµετέχει ενεργά στο κοινωνικό 
και οικονοµικό γίγνεσθαι. 
 

ABSTRACT: 
This presentation makes reference to the issues raised concerning the pinpointing and exploration of a number 

of social skills, which seem to be indispensable for the successful confrontation of problems that have to do with 
citizens` adaptation in the constantly developing job market. 

More specifically, in the first part of our project, a theoretical attempt to approach the term “social skills” is 
made. First and foremost, a new perception by the scholar Goleman D. concerning Emotional Intelligence and the 
abilities resulting from it is mentioned. Secondly, since no commonly accepted term has been found, we set out to 
define the meaning of social skills and then move on to a detailed presentation of those skills. 

To be exact, social skills are the following abilities: a) The communication skills that have to do with the 
knowledge and use of different forms of the communication code, verbal or non-verbal communication in different 
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occasions. b) The assertive behavior that has to do with a person’s ability to claim his rights within the commonly 
accepted social conventions. c) The ability not only to negotiate but also to find solutions to the problems that arise. d) 
The self-revelation, which is the desired presentation of ourselves to other and vice versa. e) The cooperation skill, 
which can be achieved through the acceptance of the other person’s difference of personality and the expression of 
disagreement. f) The ability to organize teams which constitutes the supreme skill of a leader. g) The ability of “social 
analysis”, that has to do with the diagnosis – intuition of the others` feelings and motives. h) The ability of flexibility, 
innovation, organization and planning. 

The first part ends with a differentiation between social and technical skills.  
In the second part of our project, we attempt to define the relation between social skills and the workplace as 

well as emphasize the necessity of those skills so as to avoid social exclusion. 
Firstly, we make reference to the characteristics of the modern job market, as a result of the fast developing 

technology. Then, we pose the question of connection of the new reality with people’s need for employment, so as not 
to lead them to social exclusion. We define the notion of “social exclusion” and we mention some surveys, which on the 
one hand confirm that these skills are essential for anybody who wants to find a job and keep it and on the other hand 
point out that lack of these skills may lead to aggravation of the phenomenon of exclusion from the job market. 

Finally, we emphasize the importance of adults` education, with a view to decreasing the “skillfulness gap”, 
which actually leads them to unemployment. We also stress the possibility of social cohesion through education, on 
condition that it is not put in the service of the market. Lastly, we mention that through the acquisition of a new kind of 
knowledge, the knowledge of how to handle information, every citizen will be able to cope with a number of situations 
and be an active member of the social and economic world. 

 
 

Εισαγωγή 

Αναµφισβήτητα τα τελευταία χρόνια προέκυψαν ραγδαίες µεταβολές σε παγκόσµια 

κλίµακα στα δυο βασικά επίπεδα των κοινωνικών σχηµατισµών: το οικονοµικό-τεχνολογικό και το 

κοινωνικό-πολιτισµικό (Κόκκος, 2005, σ.20). Η όξυνση του διεθνούς ανταγωνισµού στο πλαίσιο 

της παγκοσµιοποίησης και η τεχνολογική πρόοδος είναι χαρακτηριστικοί παράγοντες, οι οποίοι 

µεταβάλλουν τους παραδοσιακούς κανόνες στο χώρο της αγοράς και θέτουν νέα κριτήρια 

απασχολησιµότητας. Ένα από τα κριτήρια αυτά, οι δεξιότητες, οι οποίες αποτελούσαν εγγύηση της 

απασχόλησης στη βιοµηχανική οικονοµία, απώλεσαν σταδιακά τη σηµασία τους, ενώ διακρίνονται 

νέες κοµβικές δεξιότητες - κυρίως κοινωνικές - που εκφράζουν τις απαιτήσεις της εποχής µας. Η 

έλλειψη των κοινωνικών δεξιοτήτων οδηγεί σηµαντικό τµήµα του ανθρώπινου δυναµικού στον 

αποκλεισµό από την αγορά εργασίας. Εποµένως ο σύγχρονος εργαζόµενος, µέσα από τη διαρκή 

εκπαίδευση, θα µπορέσει ν` αποκτήσει ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, που να του επιτρέπουν να 

εξελίσσεται και να προσαρµόζεται στις εκάστοτε αλλαγές του οικονοµικού και κοινωνικού 

γίγνεσθαι. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να προσεγγίσει θεωρητικά την έννοια των κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Για το σκοπό αυτό αρχίζουµε την ανάλυσή µας µε την καταγραφή των κοινωνικών 

δεξιοτήτων και κατόπιν επικεντρώνουµε το ενδιαφέρον µας στην περιγραφή τους. Στη συνέχεια, 

επιχειρούµε το συσχετισµό των κοινωνικών δεξιοτήτων µε το χώρο της αγοράς και καταλήγουµε 

στην αναγκαιότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων, ως κύρια συνιστώσα της κοινωνικής προόδου. Η 

µεθοδολογία της εργασίας µας είναι η βιβλιογραφική – περιγραφική έρευνα.  

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 115

Θεωρητική προσέγγιση της έννοιας των κοινωνικών δεξιοτήτων 

Αναµφισβήτητα µια νέα αντίληψη, η οποία άλλαξε ριζικά όχι µόνο τον τρόπο που 

αντιλαµβανόµαστε την προσωπική υπεροχή αλλά επαναπροσδιόρισε το κριτήριο για την επιτυχία 

σε όλους τους τοµείς της ζωής µας, είναι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Daniel Goleman, η 

Συναισθηµατική Νοηµοσύνη. Ο D.Goleman  προτάσσει µια άλλη οπτική των γνωστών έως τώρα 

επιστηµονικών και κατ' επέκταση των κοινωνικών θέσεων περί νόησης. Η µαθησιακή γνώση και ο 

υψηλός δείκτης νοηµοσύνης δεν αποτελούν την απόλυτη εγγύηση για την εξέλιξη του ατόµου. 

Σηµαντική παράµετρος, η οποία παίζει καταλυτικό ρόλο, είναι η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη, η 

ικανότητα δηλαδή του ατόµου να χειρίζεται σωστά τα συναισθήµατά του, έτσι ώστε αυτά να 

εκφράζονται αποτελεσµατικά και µε τον κατάλληλο τρόπο, δίνοντας στους ανθρώπους τη 

δυνατότητα να δουλεύουν µαζί οµαλά και αρµονικά για την επίτευξη κοινών τους στόχων 

(D.Goleman, 2000:26). Θεωρεί ότι υπάρχουν πέντε βασικές κοινωνικές και συναισθηµατικές 

ικανότητες που απορρέουν από τη συναισθηµατική νοηµοσύνη: η αυτοεπίγνωση, η αυτορύθµιση, 

τα κίνητρα συµπεριφοράς, η ενσυναίσθηση και οι κοινωνικές δεξιότητες.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δηµιουργείται εύλογα το ερώτηµα: ποια είναι η έννοια των 

«κοινωνικών δεξιοτήτων» ή αλλιώς των «κοινωνικών ικανοτήτων»; 

Ακόµα δεν έχει προκύψει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός αυτών των εννοιών, ούτε υπάρχει 

σύγκλιση απόψεων σχετικά µε τη διαφορά τους (Ευστράτογλου, 2005). Στην προσπάθειά µας να 

οριοθετήσουµε την έννοια «δεξιότητα», θα λέγαµε ότι είναι η συναφής γνώση και εµπειρία που 

είναι αναγκαία για την εκτέλεση συγκεκριµένου καθήκοντος ή εργασίας. Ικανότητα είναι η 

αποδεδειγµένη δυνατότητα του ατόµου να αξιοποιεί την τεχνογνωσία, τις δεξιότητες, τα προσόντα 

ή τις γνώσεις του, ώστε να διαχειρίζεται µε επιτυχία τόσο οικείες όσο και νέες επαγγελµατικές 

καταστάσεις και απαιτήσεις. Συνεπώς η ικανότητα είναι έννοια ευρύτερη της δεξιότητας (Κόκκος, 

2005). Το επίπεδο ή το είδος των ικανοτήτων είναι δυνατόν να αποτιµηθεί αξιολογώντας τις 

ικανότητες του ατόµου να κάνει χρήση των δεξιοτήτων του. Οι ικανότητες µπορεί να είναι 

εξειδικευµένες (π.χ. χειρισµός Η/Υ), µεθοδολογικές (δυνατότητα σκέψης, λήψης απόφασης, 

εφεύρεσης), ή κοινωνικές (δεξιότητες επικοινωνίας, οµαδικής εργασίας). 

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι οι ικανότητες εκείνες, οι οποίες αφορούν περισσότερο την 

προσωπική ανάπτυξη του ατόµου και τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Είναι χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται µε τη σκέψη ή την κοινωνική συµµετοχή, τον συντροφεύουν καθηµερινά και 

καθιστούν αποτελεσµατική την «επικοινωνιακή συνάντηση» µε το συνάνθρωπο στην προσωπική ή 

την επαγγελµατική του ζωή. Αυτές είτε δεσµεύουν είτε ενεργοποιούν τις φυσικές τάσεις της 

προσωπικότητάς του, οι οποίες οδηγούν στην επιτυχή διεκπεραίωση δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται µε το σύνολο των εκδηλώσεων της ζωής. 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 116

Συγκεκριµένα κοινωνικές δεξιότητες είναι οι ακόλουθες : 

 Επικοινωνιακές δεξιότητες (λεκτική, µη λεκτική επικοινωνία). 

 Η διεκδικητική συµπεριφορά. 

 Η ικανότητα διαπραγµάτευσης λύσεων και επίλυσης προβληµάτων. 

 Η αυτοαποκάλυψη. 

 Η ικανότητα να κτίσει κάποιος σχέση συνεργασίας τεχνητά ή και φυσικά. 

 Η ικανότητα οργάνωσης οµάδων, ενθάρρυνσης και βοήθειας των µελών της.  

  Η ικανότητα ηγεσίας. 

 Η ικανότητα της "κοινωνικής ανάλυσης", δηλαδή η ικανότητα να διαγνώσουµε και να 

διαισθανθούµε τα συναισθήµατα, τα κίνητρα και τις αγωνίες των άλλων. 

 Η ικανότητα ευελιξίας, καινοτοµίας και ανάπτυξης πρωτοβουλιών. 

 Η ικανότητα οργάνωσης και προγραµµατισµού. 

Αναλυτικότερα : 

Επικοινωνιακές δεξιότητες: Η ικανότητα για επικοινωνία αποτελεί το θεµέλιο λίθο όλων των 

κοινωνικών δεξιοτήτων (Goleman, 2000, σ.256). Θεωρείται αφενός η ικανότητα ενός ατόµου να 

στέλνει και να λαµβάνει σαφή µηνύµατα και αφετέρου να µετέρχεται σε κάθε περίσταση µε την 

καταλληλότερη συµπεριφορά. Αυτό δε σηµαίνει απλά και µόνο γνώση της χρησιµότητας και της 

χρήσης διαφόρων µορφών του κώδικα επικοινωνίας, λεκτική – µη λεκτική επικοινωνία, στις 

διάφορες κοινωνικές περιστάσεις, αλλά κυρίως την ικανότητά του να εφαρµόζει στην πράξη τις 

γνώσεις αυτές κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, όπως πίεση χρόνου, άγχους, χωρίς να ξεφεύγει 

από τον έλεγχό του. Ακόµα και τα µη λεκτικά σήµατα – η επικοινωνιακή συγχρονία – µπορεί να 

παίξει σηµαντικό ρόλο στη µεταβίβαση νοήµατος σε µια κοινωνική αλληλεπίδραση, η οποία είναι 

εκ φύσεως µια αµφίδροµη διαδικασία (Fontana D., 1996, σ.342). Ανεξάρτητα από το πόσο ικανός 

είναι κάποιος, αν αυτός διακατέχεται από άγχος ή ανησυχία, το µυαλό του, η πνευµατική του 

λειτουργία, δεν του επιτρέπει να µιλάει ή να ακούει σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

Η διεκδικητική συµπεριφορά: Το άτοµο είναι σε θέση να διεκδικεί τα δικαιώµατά του, να 

προβάλλει τις απαιτήσεις του, όταν το απαιτεί η περίσταση, χωρίς να αγνοεί τις παραδεγµένες 

κοινωνικά συµβάσεις. Το άτοµο χρησιµοποιεί το σύνολο των εκδηλώσεων της συµπεριφοράς, µέσα 

από τη συνειδητοποίηση ότι η ανεξαρτησία της σκέψης και της πράξης πρέπει να διέπεται από τις 

αρχές της κοινωνικής ευθύνης Η αποτελεσµατική κοινωνική διεκδικητικότητα περιλαµβάνει 

ψύχραιµες αποφάσεις και ήρεµη οροθέτηση, προκειµένου να επιτύχουµε τους λογικούς στόχους 

µας. 

Η ικανότητα διαπραγµάτευσης λύσεων, έχει να κάνει µε το ταλέντο του «µεσολαβητή», ο 

οποίος άλλοτε εντοπίζει το πρόβληµα εν τη γενέσει του και µε σωστό χειρισµό προλαβαίνει τους 
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διαπληκτισµούς και άλλοτε κατευνάζει όσους έχουν ήδη ξεσπάσει, υποδεικνύοντας στους 

συνοµιλητές του τη δηµιουργική εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων σε προβλήµατα που προκύπτουν. 

Οι άνθρωποι  που διαθέτουν αυτή την ικανότητα, δηλαδή της αποκλιµάκωσης των διαφωνιών και 

της ενορχήστρωσης επιτυχηµένων λύσεων, (Goleman, 2000, σ.259) διαπρέπουν στις 

διαπραγµατεύσεις ή στη διπλωµατία.  

Η αυτοαποκάλυψη είναι µια βασική µεταβλητή των κοινωνικών δεξιοτήτων. Πόσο µέρος 

του εαυτού µας και της εσωτερικής µας ζωής είµαστε διατεθειµένοι να µοιραστούµε µε τους 

άλλους και πόσο εύκολα µας κάνει αυτή να νιώθουµε ευάλωτοι; Όµως ένας βαθµός 

αυτοαποκάλυψης δείχνει ένα επιθυµητό άνοιγµα προς τους άλλους, εµπιστοσύνη στην αξία του 

εαυτού µας και δίνοντας την ευκαιρία στους άλλους να αυτοαποκαλύπτονται σε µας, επιτυγχάνεται 

και η δεξιότητα της ακρόασης, η οποία είναι τόσο σηµαντική δεξιότητα όσο και της οµιλίας 

(Fontana D. 1996). 

Η ικανότητα να κτίσει κάποιος σχέση συνεργασίας. Συνεργασία υψηλής ποιότητας σηµαίνει 

εργασία µαζί µε άλλους προς  επίτευξη κοινών στόχων και µπορεί να επιτευχθεί µέσω της 

αποδοχής της διαφορετικότητας του άλλου και της δυνατότητας  έκφρασης µιας διαφωνίας. Όταν 

κυριαρχεί ο διάλογος µε σκοπό την αναζήτηση της αλήθειας, οι διαφωνίες αντιµετωπίζονται 

δηµιουργικά και έτσι  επιτυγχάνονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες  είναι δυνατό να κτίσει 

κάποιος σχέση αµοιβαιότητας και συνεργασίας µε τους άλλους. Έτσι το άτοµο, αξιοποιώντας 

κατάλληλα τη δυναµική της προσωπικότητάς του, πετυχαίνει µια εποικοδοµητική αλληλεπίδραση 

µε το συνοµιλητή του, δεδοµένης της επιθυµίας για µακροπρόθεσµη σχέση και της αµοιβαίας 

αλληλεξάρτησής τους. 

Η ικανότητα οργάνωσης οµάδων υλοποιείται µε τον καθορισµό, τον καταµερισµό και 

έλεγχο των καθηκόντων των µελών της οµάδας. Η ικανότητα αυτή αποτελεί την ουσιαστική 

δεξιότητα των ηγετών, οι οποίοι εκφράζουν οι ίδιοι και εµπνέουν στους άλλους ενθουσιασµό για 

ένα όραµα και µια κοινή αποστολή. Αυτοί µπορούν να υποστηρίζουν τη θέση τους, να πείθουν τους 

άλλους και να αµφισβητούν παγιωµένες  θέσεις τους, να τους κινητοποιούν για την 

αποτελεσµατική εκτέλεση της εργασίας τους χρησιµοποιώντας την ικανότητα του λογικού 

συλλογισµού και της µεθοδικής επιχειρηµατολογίας. Αυτοί που είναι προικισµένοι µε κοινωνική 

νοηµοσύνη µπορούν να ταιριάξουν µε τους ανθρώπους, έχουν την οξύνοια να διαβάσουν τις 

αντιδράσεις και τα συναισθήµατά τους, ηγούνται, οργανώνουν και διευθετούν τις διαφορές που 

µοιραία εµφανίζονται σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Είναι οι φυσικοί ηγέτες, οι άνθρωποι που 

µπορούν να εκφράσουν το ανείπωτο συλλογικό αίσθηµα και να το αρθρώσουν, έτσι ώστε να 

καθοδηγήσουν µια οµάδα προς τους στόχους (Goleman, 1995, σ.177). 

Η δεξιότητα της "κοινωνικής ανάλυσης", η γνώση δηλαδή του πώς αισθάνονται οι άλλοι, 
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µπορεί να οδηγήσει σε µια άνετη εξοικείωση ή σε µια αίσθηση επαφής. Η ικανότητα χειρισµού και 

άρα ρύθµισης των συναισθηµάτων κάποιου άλλου ατόµου είναι ο πυρήνας της τέχνης των 

ανθρώπινων σχέσεων. Kατ' αυτόν τον τρόπο, ο χειρισµός των συναισθηµάτων κάποιου άλλου, 

απαιτεί την ωρίµανση δύο άλλων δεξιοτήτων: της αυτορύθµισης και της ενσυναίσθησης.  Η 

ενσυναίσθηση απαιτεί αρκετή ηρεµία και δεκτικότητα, έτσι ώστε ο συγκινησιακός εγκέφαλος ενός 

ανθρώπου να είναι σε θέση να προσλάβει και να µιµηθεί τα επιδέξια συναισθηµατικά σήµατα ενός 

άλλου ανθρώπου. Αυτή η ικανότητα - η ευχέρεια να γνωρίζουµε τα συναισθήµατα του άλλου - 

εµπλέκεται σε µια ευρύτατη σφαίρα δραστηριοτήτων της ζωής, από τις πωλήσεις και τη διοίκηση 

ως την πολιτική δράση. Το κλειδί για να µαντέψει κανείς τα συναισθήµατα του άλλου βρίσκεται 

στην ικανότητά του να διαβάζει τα µη λεκτικά στοιχεία της επικοινωνίας. Να µπορεί να αναλύει 

τον τόνο της φωνής, να ερµηνεύει τις χειρονοµίες ή την έκφραση του προσώπου του.  

Η ικανότητα ευελιξίας, καινοτοµίας και ανάπτυξης πρωτοβουλιών: Αρχικά, αυτή η 

ικανότητα επιτρέπει στα άτοµα που τη διαθέτουν να προβούν σε καταλυτικές δράσεις όσον αφορά 

την αλλαγή, ελαχιστοποιώντας τους ανασταλτικούς παράγοντες που προκαλούνται από άτοµα που 

εκπροσωπούν το κατεστηµένο. Επιπλέον, µε την ικανότητα αυτή τα άτοµα επιδεικνύουν ευελιξία 

προσαρµογής στις νέες καταστάσεις, χειρίζονται αποτελεσµατικά τις ανθρώπινες σχέσεις, δείχνουν 

έµπρακτα τη διάθεσή τους για καινοτοµία και πειραµατισµό,  αναπτύσσουν πρωτοβουλίες µε 

υπευθυνότητα και επηρεάζουν τους άλλους µε την ικανότητα λήψης αποφάσεων, οργάνωσης και 

προγραµµατισµού. 

Εκτός από τις κοινωνικές δεξιότητες στην παγκόσµια βιβλιογραφία αναφέρονται και οι 

τεχνικές δεξιότητες, οι οποίες συνδέονται µε τη γνώση ή την εξειδίκευση διαφόρων επιστηµονικών 

αντικειµένων, οι αριθµητικές δεξιότητες, οι δεξιότητες σε σχέση µε τη χρήση της Νέας 

Τεχνολογίας αλλά και οι διαπροσωπικές δεξιότητες. Στις κοινωνικές δεξιότητες ανήκουν οι 

διαπροσωπικές ενώ όλες οι άλλες συµπεριλαµβάνονται στις τεχνικές. 

 

Η σχέση των κοινωνικών δεξιοτήτων µε το χώρο της αγοράς 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από ένα ριζικό 

επαναπροσδιορισµό των κοµβικών δεξιοτήτων που απαιτούνται στη νέα παραγωγική οργάνωση, 

διότι ο ταχύς ρυθµός των εξελίξεων στην τεχνολογία σε συνδυασµό µε την εντατικοποίηση του 

ανταγωνισµού στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης και της απελευθέρωσης των αγορών απαιτεί 

άµεση ανταπόκριση των εθνικών οικονοµιών αλλά και των αγορών εργασίας στη βάση της 

βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους. Εποµένως σε µια περίοδο αναδιαρθρώσεων των 

οικονοµικών δραστηριοτήτων και οργανικών ανακατατάξεων κυοφορούνται ριζικές αλλαγές στο 

επίπεδο των εργασιακών σχέσεων. 
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Πιο συγκεκριµένα, παρατηρούνται δυο τάσεις στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Από τη µια 

πλευρά, η ανάγκη εξειδίκευσης στις νέες ειδικότητες που αναπτύσσονται και η προσπάθεια 

αύξησης της παραγωγικότητας οδηγούν στην υπερειδίκευση των εργαζοµένων που έχουν υψηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης. Από την άλλη, οι υποεκπαιδευµένοι συχνά περιθωριοποιούνται στα πλαίσια 

της δευτερεύουσας αγοράς εργασίας, που περιλαµβάνει τις πιο ανεπιθύµητες και κακοπληρωµένες 

εργασίες, ή µένουν άνεργοι. Οι δύο αυτές τάσεις, της επαγγελµατικής υπερειδίκευσης µιας µικρής 

µειοψηφίας στελεχών και της υποειδίκευσης ενός σηµαντικού µέρους του ανθρώπινου δυναµικού, 

δηµιουργούν ένα χάσµα στον κοινωνικό ιστό και οξύνουν τις ανισότητες, υπονοµεύοντας έτσι την 

κοινωνική συνοχή µε απρόβλεπτα αποτελέσµατα (∆. Βεργίδης, 1999, σελ. 38). 

Σε µία σύγχρονη δηµοκρατική κοινωνία, η επιτυχία µιας στρατηγικής οικονοµικής 

ανάπτυξης εξαρτάται, κυρίως, από τη συµµετοχή του συνόλου των κοινωνικών και οικονοµικών 

δυνάµεων στο σχεδιασµό, την υλοποίηση και τον έλεγχο όλων των απαραίτητων µέτρων πολιτικής. 

Η κοινωνική συναίνεση σε ένα σχέδιο οικονοµικής ανάπτυξης προϋποθέτει ότι αυτό διέπεται από 

τις αρχές της άµβλυνσης των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Έτσι δηµιουργούνται 

ερωτήµατα, τα οποία αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο θα συνδυαστεί η νέα πραγµατικότητα µε την 

ανάγκη απασχόλησης εργατικού δυναµικού, τη συνύπαρξη της οικονοµικής ανάπτυξης και της 

προόδου µε την αποτελεσµατική προστασία των εργαζοµένων απέναντι στις µεταβολές, 

προκειµένου να µην οδηγηθούν σε κοινωνικό αποκλεισµό.  

Ο κοινωνικός αποκλεισµός αποτελεί φαινόµενο µε ποικίλες οικονοµικές, κοινωνικές, 

πολιτικές και πολιτιστικές διαστάσεις (Τσίγκανου Ι., 1997, σ. 23-24). Ορίζεται ως «παρεµπόδιση 

απορρόφησης κοινωνικών και δηµοσίων αγαθών», όπως είναι, π.χ. αυτά της εκπαίδευσης, του 

συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης κ.λπ., η έλλειψη των οποίων οδηγεί συνήθως και στην 

οικονοµική ανέχεια και την περιθωριοποίηση (Τσιάκαλος Γ., 1998, σ.58). Οι συνέπειες αυτές 

διαπερνούν το σύνολο της οικονοµίας και της κοινωνίας, διότι, αποµακρύνοντας από την αγορά 

εργασίας ένα σηµαντικό τµήµα του ενεργού πληθυσµού, δεν αξιοποιείται το σύνολο του 

παραγωγικού δυναµικού της χώρας, το κράτος στερείται έσοδα καθώς δεν υπάρχει εισόδηµα σε 

αυτούς για να φορολογήσει, αποκόπτει τους φτωχούς από τον κοινωνικό κορµό της χώρας και τους 

στερεί τα κίνητρα για συµµετοχή στη πολιτική διαδικασία, επιτρέποντας στις ισχυρότερες 

οικονοµικά οµάδες να έχουν δυσανάλογα µεγάλη επιρροή στο πολιτικό γίγνεσθαι. 

Σύµφωνα µε έρευνες, διαπιστώνεται ότι µεταξύ των συνθηκών που συντελούν στην όξυνση 

του αποκλεισµού από την αγορά εργασίας συγκαταλέγονται η έλλειψη βασικών επαγγελµατικών 

προσόντων και δεξιοτήτων, η έλλειψη επικοινωνίας µε το ευρύτερο περιβάλλον, η έλλειψη 

αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµησης ως αποτέλεσµα όλων των παραπάνω συνθηκών καθώς και η 
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αναντιστοιχία ανάµεσα στην προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας (Υπ. Εργασίας, 

Επιχειρ. Πρόγραµµα, 1999). 

Κατ` επέκταση, για να επιβιώσει ο σηµερινός πολίτης στη σύγχρονη αγορά εργασίας 

απαιτείται να συνδυάσει τις τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον 

καταµερισµό της εργασίας στο εσωτερικό των παραγωγικών µονάδων, µε τις κοινωνικές δεξιότητες 

που είναι θεµέλιο για τη δυναµική ανάπτυξη των µονάδων αυτών. (Σύµφωνη µε την άποψη αυτή 

είναι και η ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας: Εκπαίδευση και Κουλτούρα, LEONARDO 

DA VINCI, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην επαρχία της Pistoia, την άνοιξη του 2003.) Ως εκ 

τούτου, η παρουσία των κοινωνικών δεξιοτήτων µπορεί να καταστήσει τους πολίτες ενεργούς, 

κριτικούς και δηµιουργικούς, οι οποίοι θα έχουν όχι µόνο τη βούληση, αλλά και την ικανότητα να 

συµµετέχουν στο κοινωνικό και οικονοµικό γίγνεσθαι. Εποµένως, οι δεξιότητες αυτές θεωρούνται 

πλέον ουσιαστικές όχι µόνο για την ανεύρεση εργασίας αλλά και για τη διατήρησή της (Joinson, 

1997; Commission of the European Communities, 2000; CEDEFOP, 2003; Tsang, 2003).  

Αναβαθµίζοντας τις δεξιότητες των πολιτών υπάρχει δυνατότητα να προληφθεί ή και να 

αντιµετωπισθεί η κοινωνική πόλωση, εφόσον είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η διαπίστωση πως αν τα 

άτοµα που αναζητούν µια θέση εργασίας αποκλείουν ολόκληρους εργασιακούς κλάδους από την 

προσπάθειά τους, θεωρώντας ότι δε διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα και δεξιότητες, αυξάνουν τις  

πιθανότητες να βιώσουν πολυάριθµα και µακροχρόνια διαστήµατα ανεργίας. Οι ελλείψεις αυτών 

των δεξιοτήτων µπορούν να οδηγήσουν ακόµα και τους διανοητικά ευφυέστερους αφενός σε 

απανωτές κοινωνικές αποτυχίες και αφετέρου στον αποκλεισµό τους από το χώρο της αγοράς. 

Αναγκαία λοιπόν κρίνεται η κινητικότητα του εργατικού δυναµικού για διαρκή κατάρτιση - 

µάθηση, εφόσον ακατάπαυστα πλέον πλήττεται από το ‘χάσµα των δεξιοτήτων’, ένα φαινόµενο 

που είναι αλληλένδετο µε την εδραίωση υψηλών ποσοστών ανεργίας. Βέβαια η ανεργία δεν είναι 

µόνο µια απλή οικονοµική µεταβλητή. Εκτός από την απαρίθµηση ποσοστών και τάσεων ορίζονται 

ανθρώπινες υπάρξεις και καταστάσεις (∆εδουσόπουλος, 2000, σελ. 38). Στον αντίποδα της 

ανεργίας βρίσκεται η µάθηση, η οποία αποτελεί διεργασία που συνεχίζεται σε ολόκληρη τη ζωή του 

ανθρώπου και έχει αποκτήσει µεγαλύτερη σηµασία καθώς η ταχύτητα εµφάνισης αλλαγών στην 

κοινωνία έχει αυξηθεί τόσο, ώστε τα µέλη της να είναι σχεδόν υποχρεωµένα να εξακολουθούν να 

µαθαίνουν προκειµένου να παραµείνουν µέλη (P. Jarvis, 2004, σ.25).  

Καταδεικνύεται έτσι, πόση ουσιαστική µπορεί να είναι η συµβολή του επιστηµονικού 

πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας η εκπαίδευση 

ενηλίκων αποτελεί πλέον αναγκαιότητα για την ανταπόκριση στις προκλήσεις και απαιτήσεις του 

παγκοσµιοποιηµένου περιβάλλοντος, εφόσον οι όποιες γνώσεις των ενηλίκων απαξιώνονται µε 

ιλιγγιώδεις ρυθµούς. Εποµένως, αυτή µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά στην αντιµετώπιση των 
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ανισορροπιών που σηµειώνονται στην αγορά εργασίας, καθώς η δοµή της οικονοµίας απαιτεί 

εργαζόµενους που θα είναι σε θέση όχι µόνο να εκτελούν απλώς οδηγίες, αλλά να είναι ικανοί να 

παίρνουν αποφάσεις και να επιλύουν ποικίλα προβλήµατα. Με άλλα λόγια, είναι σηµαντικός 

παράγοντας ελαχιστοποίησης του χάσµατος γνώσεων - δεξιοτήτων και ποιοτικών χαρακτηριστικών 

µεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας του ανθρώπινου δυναµικού.  

Επιπρόσθετα θα τους προσφέρει δεξιότητες χρήσιµες όχι µόνο για την απασχόλησή τους 

αλλά και για τον πυρήνα της ζωής τους (Κόκκος, 2005), εφόσον θα τους βοηθήσει και στη 

βελτίωση των µορφωτικών εφοδίων τους, στην καλύτερη επαγγελµατική τους αποκατάσταση αλλά 

και στη γενικότερη µορφωτική τους εξύψωση. Βέβαια η εκπαίδευση ενηλίκων δεν µπορεί να 

αλλάξει µόνη της τον κόσµο. Μπορεί όµως να αλλάξει τον άνθρωπο, του δίνει τη δυνατότητα µιας 

καλύτερης ζωής αλλά και µπορεί να συµβάλλει στη σύσφιξη της κοινωνικής συνοχής, στη 

συµµετοχή όλων στα πεδία που τους αφορούν, στην πολιτική, στην τοπική κοινωνία, στην 

εκπαίδευση, στις πολιτικές απασχόλησης. Μπορεί να βοηθήσει τις σύγχρονες κοινωνίες να 

αξιοποιήσουν πιο αποτελεσµατικά το έµψυχο δυναµικό τους, µε διαδικασίες που θα αποσκοπούν 

στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των εκπαιδευοµένων και βασικών δεξιοτήτων τους, όπως είναι 

η δηµιουργικότητα, η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων και η επικοινωνιακή ικανότητα. Η 

επιβίωση λοιπόν µιας κοινωνίας φαίνεται ότι θα εξαρτηθεί από το βαθµό που αναπτύσσει το 

έµψυχο δυναµικό της µέσω της εκπαίδευσης, καθώς η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών στηρίζεται 

όλο και περισσότερο στο συνδυασµό γνώσεων και δεξιοτήτων των ανθρώπων. 

Ωστόσο, κρίσιµο διακύβευµα είναι η εκπαίδευση αυτή να µη γίνει εργαλείο στην υπηρεσία 

της αγοράς και µηχανισµός αναπαραγωγής της εµπορευµατοποιηµένης τάξης πραγµάτων, αλλά 

θεσµός που θα συµβάλει µε ουσιώδη τρόπο στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη (Κόκκος, 

2005). Είναι ευρέως αποδεκτό, ότι η εκπαίδευση αποτελεί αποδέκτη των πιέσεων που ασκούν 

κυρίως οι τεχνολογικοί και οικονοµικοί θεσµοί της κοινωνίας. Εντούτοις, µπορεί  να µετατραπεί 

και σε πηγή άσκησης πίεσης σε άλλους θεσµούς (Jarvis, 2004, σ.26). 

Επιπλέον, σήµερα ολοένα και περισσότερο ζητείται από τους εκπαιδευτές ενηλίκων να µην 

είναι απλοί φορείς γνώσεων, αλλά συντονιστές ενεργητικών και συµµετοχικών διεργασιών µάθησης 

(Κόκκος, 2005). Συνάγεται, λοιπόν, ότι βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που µπορεί να παρέχει 

η εκπαίδευση στους ενήλικες δεν είναι τόσο η γνώση καθεαυτή (µε την παραδοσιακή, ακαδηµαϊκή 

σηµασία του όρου), αλλά η ικανότητα να µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν και η αξιοποίησή της προς 

όφελος της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής. ∆ηλαδή, εµφανίζεται αναγκαίο ένα νέο είδος 

γνώσης, η γνώση του πώς να χειρίζεται κανείς την υφιστάµενη γνώση και να την προσαρµόζει σε 

ποικίλες καταστάσεις, καθώς η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης και 

κατάρτισης δεν ολοκληρώνεται µε τη µεγιστοποίηση της γνώσης, αλλά µε τη διεύρυνση των 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 122

κοινωνικών και προσωπικών ικανοτήτων που βοηθούν το άτοµο να αντιµετωπίζει ποικιλία 

καταστάσεων συχνά απρόβλεπτων.  

Με την εκπαίδευση των κοινωνικών δεξιοτήτων τα άτοµα θα αποκτούν θεµελιώδη εφόδια, 

έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποδώσουν στο πλαίσιο ευέλικτων οργανωτικών δοµών και να έχουν 

ευχέρεια κινητικότητας αποφεύγοντας έτσι τη διεύρυνση των υπαρχόντων ρηγµάτων στην 

κοινωνική συνοχή. Αυτό επιτυγχάνεται αφενός µε την ανταπόκριση των εκπαιδευτών σε αυτό το 

ρόλο και αφετέρου µέσα από συγκεκριµένες στρατηγικές δράσεις, στις οποίες εντάσσονται οι 

δραστηριότητες εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως η στρατηγική της επιστηµονικής εξειδίκευσης, της 

κοινωνικής – επαγγελµατικής ένταξης και της αντιµετώπισης του αποκλεισµού καθώς και της 

κοινωνικο-πολιτιστικής ανάπτυξης. Οι στρατηγικές αυτές αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα από το 1989 και 

έπειτα µε τη χρησιµοποίηση των πόρων του Α΄ και Β΄ Κ.Π.Σ. για την αναβάθµιση του ανθρώπινου 

δυναµικού (∆. Βεργίδης, 1999). 

Τελειώνοντας, θα θέλαµε να τονίσουµε, ότι για να µπορέσει ο σύγχρονος εκπαιδευτής 

ενηλίκων να ανταποκριθεί στις σύνθετες απαιτήσεις του ρόλου του, χρειάζεται να διαθέτει ένα 

σύνολο κατάλληλων γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων (Κόκκος, 2005, σ.121). Επίσης, χρειάζεται 

να υπάρχει συντονισµός των πολυάριθµων φορέων του δηµοσίου και εθελοντικού τοµέα που 

λειτουργούν προς όφελος των κοινωνικά αδύναµων οµάδων. Να υπάρξει ένα συνεκτικό και 

ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν οι αδυναµίες του 

παρελθόντος, θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες από τους φορείς κατάρτισης, εφόσον θα είναι σε θέση να 

παρέχουν προγράµµατα  που θα στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 

εργατικού δυναµικού. Είναι φανερό πως ο έγκαιρος σχεδιασµός είναι απαραίτητος, προκειµένου να 

αποφευχθεί η αδυναµία των υφισταµένων δοµών (Κόνσολας Ε., & Κοντάκος Α., & Χατζηγεωργίου 

Ι., 1999, 573-588). 

 

Συµπερασµατικές κρίσεις 

Όσο η κοινωνία θα µεταβάλλεται και θα εξελίσσεται, τόσο περισσότερο ο άνθρωπος θα 

πρέπει να διαθέτει τις ικανότητες εκείνες που θα του επιτρέπουν να αντιδρά, να εξελίσσεται, αλλά 

και να προσαρµόζεται στις επερχόµενες αλλαγές. Η απόκτηση ενός ευρέως φάσµατος κοινωνικών 

δεξιοτήτων µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο µέσο, το οποίο θα οδηγήσει στην ενεργό συµµετοχή 

πολλών ατόµων όχι µόνο στην αγορά εργασίας αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Κύριος φορέας 

µιας τέτοιας δυναµικής δεν είναι άλλος από την εκπαίδευση. 

Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι αναγκαία παράµετρος των πολιτικών, κοινωνικο-οικονοµικών, 

επιστηµονικών και πολιτισµικών εξελίξεων (∆. Βεργίδης, 1999, σ.77). Η παγκοσµιοποίηση της 

οικονοµίας, η κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, η επιστηµονική τεχνολογική έκρηξη – 
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και οι ευρύτερες συνέπειές τους - έχουν ως αποτέλεσµα την ανάγκη κατάρτισης των εργαζοµένων 

και αντιµετώπισης της υποεκπαίδευσης ενός σηµαντικού µέρους του ανθρώπινου δυναµικού. Η 

«ανταλλαγή» ανάµεσα στην ικανότητα και την απασχόληση είναι αναπόφευκτη, διότι όσο 

µεγαλύτερο είναι το περιεχόµενο των ικανοτήτων που απαιτούνται στο χώρο της εργασίας τόσο 

µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος αποκλεισµού των ατόµων που τις στερούνται.. 

Η εκπαίδευση ενηλίκων µπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν τις διαδικασίες 

που συµβαίνουν, να προσαρµοστούν και να βρουν τις θέσεις τους σε µια κοινωνία που ανανεώνεται 

συνεχώς. […] Με την παροχή εκπαίδευσης για τους ενηλίκους υφίσταται µια προϋπόθεση που είναι 

θεµέλιος λίθος για τη δηµιουργία µιας δηµοκρατικής κοινωνίας (P. Jarvis, 2004, σ.33). 

Ολοκληρώνοντας, ελπίζουµε το ορατό µέλλον να δείξει, ότι τώρα πάρθηκαν οι σωστές 

αποφάσεις για το σχεδιασµό και την παραγωγή ευέλικτων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, τα οποία 

θα µας οδηγήσουν στο επιθυµητό αποτέλεσµα: τη δηµιουργία µιας κοινωνίας ανοικτής σε όλους 

και πλαισιωµένης µε άτοµα «υψηλών προσόντων». 

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία 

Βεργίδης, ∆ηµήτρης, (1999). Εκπαίδευση Ενηλίκων – Κοινωνική και Οικονοµική Λειτουργία, 
Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. 

∆εδουσόπουλος, Απόστολος, (2000). Η κρίση στην Αγορά Εργασίας - Ρύθµιση, Ευελιξίες, 
Απορύθµιση, Αθήνα, Εκδόσεις Τυπωθήτω. 

Ευθυµιάδου, Αλεξάνδρα, Νευρο-Γλωσσικός Προγραµµατισµός, Εκδόσεις Πανδώρα.  
Ευστράτογλου, Α. (2005). Η επαγγελµατοποίηση των εκπαιδευτών της Συνεχιζόµενης 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές, στο: Εκπαίδευση Ενηλίκων, 
τ.5, σ.22-28. 

Fontana, David. (1996). Ψυχολογία για εκπαιδευτικούς, Αθήνα, Εκδόσεις Σαββάλα. 
Goleman, Daniel. (1995). Η συναισθηµατική νοηµοσύνη, Αθήνα, Εκδόσεις Ελληνικά γράµµατα. 
Goleman, Daniel. (2000). Η συναισθηµατική νοηµοσύνη στο χώρο της εργασίας, Αθήνα, Ζ΄ έκδοση, 

Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα. 
Jaques, David. (2004). Μάθηση σε οµάδες, Εκδόσεις Μεταίχµιο. 
Jarvis, Peter. (2004). Συνεχιζόµενη εκπαίδευση και κατάρτιση – Θεωρία και πράξη, Αθήνα, Εκδόσεις 

Μεταίχµιο. 
Κόκκος, Αλέξης. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων – Ανιχνεύοντας το πεδίο, Αθήνα, Εκδόσεις 

Μεταίχµιο. 
Κόνσολας ,Ε., Κοντάκος, Α., Χατζηγεωργίου  Ι. (1999). Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση 

επαγγελµατιών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο: Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση: ∆ιεθνής Εµπειρία και Ελληνική Προοπτική, Θ΄ ∆ιεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο, 
Βόλος, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. 

Κίτσιος, Σ.(1982). Αληθινή Παιδεία, Αθήνα, Εκδόσεις Έρευνα. 
Κίτσιος, Σ. (1983). Στοιχεία Πολιτισµού, Αθήνα, Εκδόσεις Έρευνα.  
Κίτσιος, Σ. (1983). Ηθικές Αµφισβητήσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Έρευνα. 
Κίτσιος, Σ.(1983). Ανθρώπινες Αντινοµίες, Αθήνα, Εκδόσεις Έρευνα. 
Καγγελάρης, Φ. (1986). Εισαγωγή στη δυναµική της ατοµικής και οµαδικής ψυχολογίας, 

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. 
Σπέντζας, Σ.(1990). Παραδόσεις Θεωρητικής Πολιτικής Οικονοµίας, Αθήνα, Στρατιωτική Σχολή 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 124

Ευελπίδων. 
Dean Keith Simonton. (2003). Ποιοι γίνονται µεγάλοι της ιστορίας και γιατί – Ψυχολογία της 

Ιστορίας, Εκδόσεις Έσοπτρον. 
Τσιάκαλος, Γ. (1998). Κοινωνικός αποκλεισµός: ορισµοί, Πλαίσιο, Σηµασία, Κέντρο Κοινωνικής 

Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικός Αποκλεισµός: Η Ελληνική Εµπειρία, 
Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg. 

Τσίγκανου,  Ι.(1997). Το κοινωνικό µειονέκτηµα της παραβατικότητας, Κέντρο Έρευνας και 
Τεκµηρίωσης, Οµάδα Ανθρωπολογίας, Μορφές κοινωνικού αποκλεισµού και µηχανισµοί 
παραγωγής του, Αθήνα, Εκδόσεις  Ιδεοκίνηση. 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γενική Γραµµατεία. ∆ιαχείρισης Κοινοτικών 
και άλλων Πόρων (1999). Τροποποίηση αναµορφωµένου επιχειρησιακού προγράµµατος 
καταπολέµησης του αποκλεισµού από την αγορά εργασίας ΚΠΣ 1994-1999. 

 

Άρθρο από το Internet 

      http://www.ncsr.gr/leonardo/downloads/italian.doc 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 125

 

Η ανάδυση των κοινωνικών δεξιοτήτων στην Οικονοµία των Υπηρεσιών: Τριτογενοποίηση και 

∆ια Βίου Μάθηση 

 
 

 

Περίληψη: 

Οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίστηκαν από µία εντυπωσιακή διόγκωση του τριτογενή 
τοµέα στο σύνολο των ανεπτυγµένων χωρών. Η εξέλιξη αυτή είναι σύµφυτη µε την αύξηση της 
απασχόλησης στις υπηρεσίες, αλλά και τη µείωση των θέσεων εργασίας στους άλλους δύο τοµείς 
παραγωγής. 
Σκοπός αυτής της ανακοίνωσης είναι η διακρίβωση των ιδιαιτεροτήτων της εργασίας και των 
δεξιοτήτων στον τοµέα των υπηρεσιών και η εξέταση των αιτιών για την αξιοσηµείωτη ανάδυση 
των κοινωνικών δεξιοτήτων στις σύγχρονες κοινωνίες. Επιπλέον, συζητούνται οι τρέχοντες 
προσανατολισµοί της δια βίου µάθησης στην εποχή της τριτογενοποίησης και προσφέρεται µια 
ευκαιρία κατανόησης των συναφών προβληµάτων.  
 
Λέξεις κλειδιά: Τριτογενοποίηση, Υπηρεσίες, Απασχόληση, Κοινωνικές ∆εξιότητες, ∆ια Βίου 
Μάθηση 
 

Abstract: 

Last decades have been characterized by an impressive expansion of tertiary sector in the developed 
countries. These developments keep up with an increase of employment in services, and a reduction 
of jobs in the other two sectors of production. 
Aim of this paper is to explore the particularities of labour and skills in the service sector and to 
examine the reasons for the significant rise of social skills in the modern societies. Moreover, the 
current shifts of lifelong learning in the era of tertiarization are being discussed and a chance to 
understand the pertinent problems is provided.          

   

Key words: Tertiarization, Services, Employment, Social Skills, Lifelong Learning   

 
Εισαγωγή  

Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από την ταχύρυθµη αύξηση της παραγωγής άϋλων 

αγαθών σε βάρος της µεταποίησης. Σε αυτό το σκηνικό συντελείται µια βαθµιαία αναπροσαρµογή 

του µωσαϊκού των δεξιοτήτων, που απαιτείται να διαθέτει µια ολοένα και πιο διευρυµένη µερίδα 

του εργατικού δυναµικού. Καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της φυσιογνωµίας του σύγχρονου 

εργαζόµενου στον κυρίαρχο τριτογενή τοµέα διαδραµατίζουν οι κοινωνικές δεξιότητες.  

Στην ανακοίνωση αυτή επιχειρείται η αποτύπωση των δεσποζουσών τάσεων στην τοµεακή 

αγορά εργασίας των υπηρεσιών, οι οποίες αναπροσανατολίζουν τη σχέση του εργατικού δυναµικού 

µε τις επιχειρήσεις και την απασχόληση.  

Στη συνέχεια, προσδιορίζεται το περιεχόµενο των κοινωνικών δεξιοτήτων στον εργασιακό 

∆ρ. Κουτρούκης Θεόδωρος 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 

Παντείου Πανεπιστηµίου, ΣΕΠ-ΕΑΠ 
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βίο και αποτιµάται ο ρόλος της δια βίου µάθησης, στο µεταβαλλόµενο αυτό κοινωνικό και 

οικονοµικό πλαίσιο.          

 
Η επέλαση του τοµέα των υπηρεσιών 
 

Οι τελευταίες δεκαετίες έχουν χαρακτηριστεί από τη ραγδαία επέκταση του  τριτογενή 

τοµέα, ο οποίος παράγει πλέον πάνω από το 70% του ΑΕΠ σε πολλές χώρες-µέλη της Ε.Ε. και 

υποκαθιστά βαθµιαία τον τοµέα υλικών αγαθών (Hassid, 2003). Επιπλέον, ο τριτογενής τοµέας, 

ηγείται πλέον της οικονοµικής δραστηριότητας (Πίνακας 1), ενώ παράλληλα επεκτείνεται και 

ιδιωτικοποιείται (Parrinello, 2003, Dølvik & Waddington, 2004, Fuchs, 1965, Stanback, Bearse, 

Noyell, & Karasek, 1981, Fuchs, 1968, Gershuny & Miles, 1983, Katouzian, 1970, Aarnio, 1999).  

Οι υπηρεσίες αποτελούν µια ποικιλόµορφη οµάδα οικονοµικών δραστηριοτήτων που 

περικλείουν υψηλή τεχνολογία, παραγωγικούς κλάδους έντασης γνώσης, όπως και κλάδους 

έντασης εργασίας και χαµηλών δεξιοτήτων (OECD-STI, 2000, European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions, 2005, Daniels, 1993). Ωστόσο, κατά τον ΟΟΣΑ 

οι υπηρεσίες έντασης γνώσης είναι ολοένα και πιο σηµαντικές για τη συνολική δηµιουργία θέσεων 

εργασίας γιατί αυξάνονται ταχύτατα και οδηγούν σε µετεξέλιξη το φάσµα των δεξιοτήτων των 

εργαζοµένων (OECD-STI, 2000, Erlinhagen, 2003, Anxo & Stirrie, 2000). Μια συνοπτική 

περιγραφή του τοµέα των υπηρεσιών απεικονίζεται στον πίνακα 1. 

 
Πίνακας 1: Κύριες δραστηριότητες του τοµέα των υπηρεσιών 

 
Κλάδοι ∆ραστηριότητες 
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο Πώληση αγαθών 
Μεταφορά και αποθήκευση ∆ιανοµή αγαθών 
Επικοινωνία Αναζήτηση και διάδοση γραπτών, ηχητικών ή οπτικών 

πληροφοριών 
Τράπεζες και ασφάλειες Μεσολάβηση χρηµατικών συναλλαγών, διαχείριση 

επιχειρηµατικού κινδύνου  
Κτηµατοµεσιτικές υπηρεσίες, ενοικίαση και πώληση  Προσωρινή ή οριστική µεταβίβαση ακινήτων 
Επιστηµονικά, τεχνικά και ελεύθερα επαγγέλµατα Παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας βασισµένες στις 

επαγγελµατικές ειδικότητες (νοµικές, λογιστικές, 
οικονοµοτεχνικές υπηρεσίες, διαφήµιση κ.λπ.) 

∆ιαχείριση επιχειρήσεων ∆ιαχείριση επιχειρήσεων 
∆ιοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης Ταξιδιωτικά γραφεία, γραφεία παροχής προσωπικού, 

γραφεία ενοικίασης διοικητικού προσωπικού 
Εκπαίδευση – Παιδεία Υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης 
Πρόνοια και κοινωνικές παροχές Παροχές υγείας και κοινωνική πρόνοια 
Τέχνες και θεάµατα Υπηρεσίες ψυχαγωγίας 
Ξενοδοχεία και εστιατόρια Υπηρεσίες στέγασης, φιλοξενίας και εστίασης  
∆ηµόσια διοίκηση Κυβέρνηση, διοίκηση οργανισµών , δηµόσια έργα κ.λπ. 
Λοιπά Προσωπικές υπηρεσίες, δραστηριότητες επισκευής και 

συντήρησης, επαγγελµατικές υπηρεσίες, θρησκευτικοί 
λειτουργοί 

 
Πηγή: Ευσταθόπουλος & Ιωακείµογλου (2004: σ. 28) 
 
Μολονότι ανάµεσα στην έννοια του τριτογενή τοµέα και εκείνη του τοµέα των υπηρεσιών 
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υφίστανται ορισµένες διαφορές (Gershuny, 1978), για τις ανάγκες αυτής της ανακοίνωσης οι δύο 

έννοιες θα θεωρηθούν ταυτόσηµες.   

Χαρακτηριστικά των υπηρεσιών είναι ότι α) το προϊόν είναι άµεσα καταναλώσιµο και 

εµπεριέχει εργασία, συνήθως «συναισθηµατικού» ή «αισθητικού» τύπου (Burns, 1997, Korczynski, 

2005), β) η εργασία στις υπηρεσίες είναι συχνά υψηλής στάθµης και περικλείει κοινωνικές 

δεξιότητες, οι οποίες είναι κρίσιµες εξαιτίας της άµεσης συναλλαγής µε τον πελάτη (Korczynski, 

2005, McBride, Hyde, Young, & Walshe, 2005, Sturdy & Korczynski, 2005) και γ) περιλαµβάνουν 

κλάδους υψηλής τεχνολογίας και έντασης γνώσης, οι οποίοι συνυπάρχουν µε παραγωγικές 

δραστηριότητες έντασης εργασίας (∆εδουσόπουλος, 2002, Ευσταθόπουλος & Ιωακείµογλου, 

2004). 

 
Προς µια «τριτογενοποιηµένη» αγορά εργασίας 

Η συζήτηση για τον τοµέα των υπηρεσιών, προκάλεσε πολλές διαµάχες (∆εδουσόπουλος, 

2002) και συνοδεύτηκε από ευφάνταστες µυθοπλασίες περί αντιπαραγωγικού τοµέα, χαµηλής 

παραγωγικότητας και έντασης κεφαλαίου καθώς και «κοινωνίας των εξυπηρετητών» (Gallouj, 

2002, Westwood, 2003). Ακόµη, η δοµή της απασχόλησης στις υπηρεσίες παρουσιάζει έναν 

δυϊσµό. Έτσι, ενώ ο τριτογενής τοµέας δηµιουργεί σε αρκετές περιπτώσεις χαµηλότερες ποιοτικά 

θέσεις εργασίας (Lindsay, 2005, Westwood, 2002), εξακολουθεί να αποτελεί παράλληλα την κύρια 

πηγή θέσεων εργασίας για διοικητικά στελέχη και επαγγελµατίες υψηλής στάθµης (Gallouj, 2002, 

Evangelista & Savona, 2001). 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει , επίσης, και η διαδικασία τριτογενοποίησης , δηλ. η 

ταχύρυθµη αύξηση της σηµασίας της απασχόλησης στις υπηρεσίες, ενώ στις χώρες µέλη του 

ΟΟΣΑ υφίσταται σαφής συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου ανάπτυξης της οικονοµίας (κατά κεφαλήν 

εισόδηµα) και του µεριδίου του τριτογενή τοµέα στη συνολική απασχόληση (∆εδουσόπουλος, 

2002). Όπως ενδεικτικά αποτυπώνεται στον πίνακα 2, το ποσοστό των απασχολουµένων στις 

υπηρεσίες σε σχέση µε τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό ξεπερνά το 30% στο σύνολο των χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
Πίνακας 2: Βαθµός τριτογενοποίησης στην Ευρώπη 

 
Χώρες Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  
Εργαζόµενοι του τοµέα 

των υπηρεσιών ως ποσοστό του 
οικονοµικά ενεργού πληθυσµού ( %) 

∆είκτης  

∆ανία 53,5 100 
Μεγάλη Βρετανία 51,8 96,8 
Σουηδία 51,5 96,3 
Ολλανδία 50,4 94,2 
Φιλανδία 44,6 83,4 
Αυστρία 44,0 82,2 
Βέλγιο 42,7 79,8 
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Γαλλία 42,1 78,7 
Γερµανία (δυτική) 41,6 77,8 
Γερµανία (ανατολική) 40,5 75,7 
Ιρλανδία 39,9 74,6 
Πορτογαλία 37,2 69,5 
Ελλάς 33,9 63,4 
Ιταλία 33,2 62,1 
Ισπανία 32,7 61,1 
 
Πηγή: Bosch, G, Haipeter, T., Lehndorff, S., Voss-Dalm,D. & Wagner, A. (2001: p. 7),  
 

Ένα κρίσιµο ζήτηµα που ενδηµεί στον τριτογενή τοµέα είναι η αναντιστοιχία των 

εργασιακών δεξιοτήτων. Σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών, 

δηµιουργήθηκαν στον τοµέα των υπηρεσιών των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

περισσότερες θέσεις εργασίας από εκείνες που χάθηκαν στη µεταποίηση, αλλά το γενικό ποσοστό 

ανεργίας αυξήθηκε (∆εδουσόπουλος, 2002).  

Είναι πρόδηλο ότι ο τριτογενής τοµέας προσφέρει θέσεις εργασίας που δεν αντιστοιχούν 

στις δεξιότητες των βιοµηχανικών εργατών (Rajan, 1987). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αύξηση της 

απασχόλησης στις υπηρεσίες οφείλεται στη δηµιουργία θέσεων εργασίας γυναικών, ενώ οι 

απώλειες θέσεων εργασίας αναφέρονται συνήθως σε άνδρες ηµι-ειδικευµένους ή τεχνίτες 

(∆εδουσόπουλος, 2002, Hassid, 2003). 

Η συνάθροιση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών στον τριτογενή τοµέα είναι 

συνυφασµένη µε τη διεύρυνση του περιεχοµένου ορισµένων επαγγελµάτων της µεταποίησης ή/ και 

της γεωργίας, µε χαρακτηριστικά του τριτογενή τοµέα (π.χ. ένας διευθυντής ανθρώπινων πόρων ή 

µια βοηθός λογίστρια εκτελούν παντού τα ίδια εργασιακά καθήκοντα) και τη µείωση του αριθµού 

εργαζοµένων  των επαγγελµατικών οµάδων που εµπλέκονται στην άµεση παραγωγική διαδικασία  

(∆εδουσόπουλος, 2002, ∆ήµου, 2001). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι πολλοί άνεργοι αποφεύγουν να αναζητήσουν 

εργασία στον τριτογενή τοµέα  γιατί έχουν αρνητική άποψη για την ποιότητα των θέσεων εργασίας 

στις υπηρεσίες (Christopherson, 1989, McDowell, 2000), ενώ όσοι εργάστηκαν στον δευτερογενή 

τοµέα εξακολουθούν να στοχεύουν σε αυτόν, µολονότι οι πιθανότητες να καταλάβουν θέση 

εργασίας στη βιοµηχανία έχουν συρρικνωθεί σηµαντικά (Lindsay &  McQuaid, 2004). Επίσης, 

πολλοί άνδρες µεσήλικές που αναζητούν υψηλούς µισθούς δεν επιθυµούν να εργαστούν στις 

υπηρεσίες και µάλιστα στη βρετανική αγορά εργασίας αρνήθηκαν αρκετές θέσεις εργασίας στο 

λιανικό εµπόριο και την τουριστική βιοµηχανία, θεωρώντας ότι δεν αντιστοιχούσαν στις δεξιότητες 

τους, ούτε βέβαια στις απαιτήσεις τους για αµοιβές και συνθήκες εργασίας, απαιτήσεις που, 

ωστόσο, προέρχονται από ένα πολύ διαφορετικό οικονοµικό περιβάλλον. Επίσης, σχεδόν όλοι οι 

αναζητούντες εργασία στο Ηνωµένο Βασίλειο απέρριψαν -σε διαφορετικές χρονικές στιγµές- 

πολυάριθµες ευκαιρίες  εργασίας σε τηλεφωνικά κέντρα, πιθανότατα λόγω των ιδιαίτερων 
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απαιτήσεων της τηλεργασίας και ιδιαίτερα των ζητούµενων δεξιοτήτων γραφής, ανάγνωσης, 

οµιλίας και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Lindsay &  McQuaid, 2004). 

Πολύ χαρακτηριστικά οι Lindsay και  McQuaid (2004) επισηµαίνουν ότι οι υπεύθυνοι 

χάραξης πολιτικών έχουν πλέον πειστεί σε µεγάλο βαθµό για την αξία των πρωτοβουλιών, οι 

οποίες ενθαρρύνουν  τους άνεργους να στοχεύσουν την αναζήτηση τους σε θέσεις εργασίας στον 

τριτογενή τοµέα και να αναπτύξουν τις ανάλογες δεξιότητες, που απαιτούνται από τους 

αντίστοιχους εργοδότες, ιδίως οι άνεργοι που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες (ηλικιωµένοι, 

µακροχρόνια άνεργοι, απολυµένοι βιοµηχανικών κλάδων που βρίσκονται σε κρίση κ.λπ.) και 

απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισµό (2004).  

Σε αυτό το αντιφατικό σκηνικό είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η διαπίστωση πως αν οι 

αναζητούντες θέσεις εργασίας απορρίπτουν ευκαιρίες απασχόλησης σε ολόκληρους κλάδους του 

τριτογενή τοµέα, θεωρώντας ότι δε διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες, διευρύνουν σηµαντικά 

την πιθανότητα να βιώσουν πολυάριθµα και µακροχρόνια διαστήµατα ανεργίας (∆εδουσόπουλος, 

2004, Lindsay &  McQuaid, 2004).  

Μολονότι ο τριτογενής τοµέας δηµιουργεί πολλές θέσεις εργασίας χαµηλών δεξιοτήτων, 

αποτελεί και το κύριο κοίτασµα απασχόλησης για στελέχη και επαγγελµατίες υψηλού επιπέδου.  

Επιπλέον, διαφαίνεται µια αυξανόµενη αναγνώριση της σηµασίας των κοινωνικών 

δεξιοτήτων αλλά µε προκαθορισµένη χρήση/ σειρά και µε µια κυριαρχία της ελεγχόµενης εργασίας 

στον τριτογενή τοµέα (Oudhuis, 2004 ,Lindgren & Sederblad, 2004). Άλλωστε, το σχετικό 

πραγµατολογικό υλικό τεκµηριώνει ότι η ανάπτυξη νέων µορφών ταιηλοροποιηµένων 

περιβαλλόντων εργασίας στις υπηρεσίες, συνδυάζεται µε την απαίτηση χρησιµοποίησης 

κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων αλλά συχνά σε προκαθορισµένη σειρά κινήσεων/ 

πράξεων µε τη µορφή ελεγχόµενης συναισθηµατικής και αισθητικής εργασίας (Rubery, 1999).  

 

Η ανάδυση των κοινωνικών δεξιοτήτων και ο ρόλος της ∆ια Βίου µάθησης 

Οι θέσεις εργασίας του τριτογενή τοµέα διακρίνονται σε «καλές» και «κακές» 

(Meisenhelmer, 1998, Lindsay & McQuaid, 2004, Lindsay, 2005). Οι δύο αυτές κατηγορίες θέσεων 

εργασίας διαφέρουν σε αµοιβή, εκπαιδευτικές απαιτήσεις, κύρος, σταθερότητα απασχόλησης και 

προοπτικές. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα του τοµέα των υπηρεσιών είναι πως -σε αντίθεση µε 

την αντίστοιχη εµπειρία της βιοµηχανίας - τείνουν να εξαφανιστούν τα µεσαία επαγγελµατικά 

στρώµατα.  

Η διαρκής διεύρυνση του τριτογενή τοµέα συνδέεται µε έναν αναπροσανατολισµό των 

απαιτούµενων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Εποµένως, οι κρίσιµες δεξιότητες τείνουν να 

εστιαστούν στις προσωπικές σχέσεις, παρά στην παροχή µιας άρτιας υπηρεσίας, ενώ η εργασία που 
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παρέχει υπηρεσίες είναι συχνά υψηλής στάθµης, ενσωµατώνεται στο «προϊόν» (Burns, 1997) και 

διαθέτει κοινωνικές δεξιότητες, που απαιτούνται λόγω της άµεσης συναλλαγής µε τον πελάτη. Οι 

δεξιότητες αυτές που συχνά αναφέρονται ως «κοινωνικές» ή «µαλακές», σχετίζονται µε άρρητές 

δεξιότητες (tacit skills), γενικές ικανότητες (generic skills) αλλά και δεξιότητες που εστιάζονται 

στην επιχείρηση (firm specific skills) (Commonwealth Department of Education, Science and 

Training, 2002, Gibb & Curtin, 2004, Kondylis, 2005, Goleman, 1998). Άλλωστε, οι κοινωνικές 

δεξιότητες αποκτούν ιδιαίτερα νευραλγικό χαρακτήρα στις σύγχρονες επιχειρήσεις, (Κόκκός, 2005: 

σ. 35-36). Το γεγονός αυτό οδήγησε πολυάριθµους ερευνητές να επιχειρήσουν -όχι χωρίς 

διαφωνίες- τον εντοπισµό και την αποτύπωση των κοµβικών δεξιοτήτων στον τριτογενή τοµέα. 

Μια ενδεικτική, και πάντως όχι εξαντλητική καταγραφή των κοινωνικών δεξιοτήτων, που 

αναδύθηκαν στον τοµέα των υπηρεσιών τις τελευταίες δεκαετίες, αποτυπώνονται στον πίνακα 3.   

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Κοινωνικές ∆εξιότητες στον Τριτογενή Τοµέα 
 

Συλλογή, ανάλυση και οργάνωση πληροφοριών Ικανότητα χρήσης υπολογιστών 
Αποτελεσµατική Επικοινωνία  Ικανότητα εποπτείας 
Σχεδιασµός και οργάνωση δραστηριοτήτων ∆ηµιουργία οµάδων 
Συλλογική εργασία και εργασία σε οµάδες ∆ιαχείριση στρες 
Χρήση µαθηµατικών ιδεών και τεχνικών Στρατηγικός σχεδιασµός 
Επίλυση προβληµάτων Εξισορρόπηση εργασιακού και προσωπικού βίου  
Χρήση τεχνολογίας και Η/Υ   Θέση ορίων 
Κατανόηση πολιτισµικών διαφορών Σχεδιασµός σταδιοδροµίας 
Ικανότητα αυτο-διαχείρισης  Εργασιακό ηθικό 
∆ιαπραγµατευτική ικανότητα Εργασιακή κουλτούρα 
∆ιαχείριση χρόνου Προφορική επικοινωνία  
Γραφή, ανάγνωση, οµιλία Γραπτή επικοινωνία 
Συνεχιζόµενη εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση Χειρισµός πελατών  
Λήψη αποφάσεων  ∆έσµευση και συνέχεια στην εταιρία 
Χρήση ξένων γλωσσών  Πειθώ και επιρροή σε άλλους  
Συµβουλευτική και ενδιαφέρον προς πελάτες  Εντοπισµός λαθών  
Θετική Αυτοεκτίµηση  Εχεµύθεια 
Θετική άποψη για τους άλλους Ηγεσία 
Αυτοεπίγνωση  Πίστη και ∆έσµευση 
Αξιοπιστία Εντιµότητα και ακεραιότητα 
Ενθουσιασµός Προσωπική παρουσίαση 
Αίσθηση χιούµορ Κοινός νους 
Προσαρµοστικότητα Εργασία υπό συνθήκες πίεσης 
Κίνητρα Ενσυναίσθηση προς τον πελάτη  
Ανάληψη πρωτοβουλίας και ευθύνης  Ικανότητα πώλησης  
Γνώση του δικαίου καταναλωτών Καταλυτική δράση για την αλλαγή  
Καλλιέργεια δεσµών και δηµιουργία δικτύων Ευελιξία 

 
Πηγή: Επεξεργασία από Hassid (2003), Ευσταθόπουλος & Ιωακείµογλου (2004), Curtin (2004), Hawke, (2004), 

Commonwealth Department of Education, Science and Training (2002), Gibb & Curτin (2004), Kondylis (2005), Huddleston & Hirst 
(2004), Goleman (1998). 

 
Είναι πρόδηλο ότι ο αναπροσανατολισµός των κοµβικών δεξιοτήτων για την εύρεση και 
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διατήρηση της απασχόλησης συνδέεται άρρηκτα µε την ανάδειξη ενός πιο νευραλγικού ρόλου της 

δια βίου µάθησης στην αγορά εργασίας αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα. Άλλωστε, οι κοινωνικές 

δεξιότητες, που χαρακτηρίζουν µια πελατοκεντρική κοινωνία παροχής πολυποίκιλων υπηρεσιών, 

αφορούν κυρίως στις διαπροσωπικές σχέσεις, την προσωπική ανάπτυξη και τα ατοµικά 

χαρακτηριστικά των εργαζοµένων και ανέργων (Κουτρούκης & Κουλαουζίδης, 2005).  

Οι κοινωνικές δεξιότητες αναδεικνύονται πλέον σε κρίσιµες προϋποθέσεις 

απασχολησιµότητας για µεγάλες οµάδες εργαζοµένων και ανέργων, όπως είναι οι ηλικιωµένοι 

εργαζόµενοι, οι αποχωρούντες από τη µεταποίηση, οι γυναίκες, οι µερικώς απασχολούµενοι (part-

timers), τα άτοµα που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισµό. 

Οι περιορισµοί του συµβατικού εκπαιδευτικού συστήµατος, του εθνικού συστήµατος 

επαγγελµατικής κατάρτισης και των δράσεων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, αναδεικνύουν τη δια 

βίου µάθηση ως τον κρισιµότερο, ίσως, παράγοντα για τον εµπλουτισµό του ανθρώπινου 

κεφαλαίου µε ικανότητες που εδράζονται στην προσωπική ανάπτυξη των εργαζόµενων και την 

υποστήριξη της παρεχόµενης συναισθηµατικής και αισθητικής εργασίας, µορφές εργασίας που 

δεσπόζουν σε πολυάριθµες οικονοµικές δραστηριότητες του τοµέα των υπηρεσιών. 

Έτσι, οι ενέργειες µάθησης, που επεκτείνονται στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, την 

αυτοµόρφωση, τη συµβουλευτική σταδιοδροµίας ενηλίκων και την ανοικτή και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, µπορούν να προσφέρουν µια αξιόπιστη απάντηση στο χάσµα των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, που πλήττει σηµαντικά στρώµατα του εργατικού δυναµικού (Κουτρούκης & 

Κουλαουζίδης, 2005).  

 

Συζήτηση  

Τα φαινόµενα της επέκτασης των υπηρεσιών και της «τριτογενοποίησης» του ανθρώπινου 

κεφαλαίου είναι πολύ σηµαντικά για τη δηµιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης, γιατί 

µεταβάλουν και αναβαθµίζουν µε γοργό ρυθµό τις δέσµες δεξιοτήτων, τις οποίες απαιτείται να 

διαθέτουν ευρύτατα στρώµατα του εργατικού δυναµικού. 

Καθοριστικά στοιχεία για την απασχολησιµότητα των εργαζοµένων και των ανέργων σε 

αυτό το σκηνικό αναδεικνύονται οι κοινωνικές δεξιότητες.  

Η υιοθέτηση µιας φιλοσοφίας της δια βίου µάθησης από τους φορείς χάραξης και άσκησης 

πολιτικής για την εκπαίδευση και την απασχόληση, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και 

τους µεµονωµένους εργαζόµενους, αποτελεί ίσως την πλέον ενδεδειγµένη προσέγγιση σε ένα νέο 

πρόβληµα της αγοράς εργασίας, που δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µε 

αναχρονιστικές πολιτικές.   
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Ο ρόλος και η σηµασία των κοινωνικών δεξιοτήτων στον κόσµο της αγοράς εργασίας. Οι 

«∆εξιότητες Σταδιοδροµίας» 
 
 

Χαροκοπάκη Αργυρώ  
Εκπαιδευτικός (Κοινωνιολόγος) και Σύµβουλος 

Σπουδών & Σταδιοδροµίας. 
MSc. Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού 
 
 
Περίληψη: 
 

Η σύγχρονη κοινωνία βρίσκεται σε πορεία µετάβασης και τροχιά αλλεπάλληλων µεταβολών. Σε αυτό το νέο 
υπό διαµόρφωση πλαίσιο, οι τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για την αντιµετώπιση σειράς 
ζητηµάτων που συνδέονται µε την προσαρµογή των πολιτών στο κοινωνικό και οικονοµικό γίγνεσθαι.   

Σε ότι αφορά τον κόσµο της εργασίας και της απασχόλησης και εδώ το κύριο χαρακτηριστικό είναι οι συνεχείς 
και µε ταχείς ρυθµούς µεταβολές, που επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στη δοµή και το περιεχόµενό του (νέες µορφές 
και επίπεδα οργάνωσης της εργασίας, νέες αρχές διέπουν τις επαγγελµατικές δραστηριότητες).  Ως επακόλουθο, το 
περιβάλλον που ζουν και εργάζονται οι άνθρωποι διαφοροποιείται, καθώς και οι απαιτήσεις σε ότι αφορά τους ρόλους 
που καλούνται να ασκήσουν στη ζωή τους (οικογενειακοί, επαγγελµατικοί κ.ά.). Η έµφαση σε ότι αφορά τους ρόλους 
αυτούς, είναι στην ικανότητα του ατόµου να διαχειρίζεται το µέλλον του (σχεδιασµός και διαχείριση σταδιοδροµίας).  

Πολύ περισσότερο, η έννοια της απασχολησιµότητας είναι η λέξη κλειδί για την επαγγελµατική σταδιοδροµία του 
ατόµου. Η εξασφάλιση  και διατήρησή της συνεπάγεται για το µεµονωµένο εργαζόµενο την απόκτηση και συνεχή βελτίωση 
γνώσεων, καθώς και την ανάπτυξη  δεξιοτήτων και  ικανοτήτων. 

Οι νέες απαιτήσεις σε ότι αφορά το εργατικό δυναµικό αναφέρονται µεταξύ άλλων  και στις κοµβικές 
δεξιότητες (key skills) ως το διαβατήριο για την εργασία στο µέλλον. Πολύ περισσότερο όµως, γίνεται λόγος για έναν 
πυρήνα δεξιοτήτων και ικανοτήτων (core competence) που αποδίδεται µε τον όρο «δεξιότητες σταδιοδροµίας» και 
περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα δεξιοτήτων: τεχνικές και επαγγελµατικές δεξιότητες, προσωπικές δεξιότητες που 
σχετίζονται µε την προσωπικότητα και τη συµπεριφορά του ατόµου καθώς και διακρατικές,  διαπολιτισµικές 
δεξιότητες και ικανότητες. 

Η εν λόγω εργασία πραγµατεύεται αφενός το ρόλο και τη σηµασία των «δεξιοτήτων σταδιοδροµίας» στον 
κόσµο της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης και αφετέρου το περιεχόµενο αυτών των «δεξιοτήτων 
σταδιοδροµίας».  
 
Λέξεις κλειδιά: Βασικές, κοµβικές δεξιότητες (key skills) και αγορά εργασίας, πυρήνας δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
(core competence), δεξιότητες σταδιοδροµίας (career skills) 
 
Abstract: 
 

The modern society finds itself in course of passage and orbit of repeated changes. In this new, under 
configuration frame, the technical and social skills are essential for the confrontation of line of questions that is 
connected with the adaptation of citizens in social and economic environment. 
Regarding the world of work and employment, also the main characteristic is continuous and with rapid 
rhythms changes, that provoke important changes in its structure and content (new forms and levels of 
organisation of work, new principals run professional activities).  As consequence, people live and work in a 
completely different environment and the requirements regarding the roles that they are called to practise in 
their lives (familial, professional e.t.c.). The accent regarding these roles is in the ability of the individual to 
manage his own future (planning and management of career).  
Much more, the “employability” is the word key for the vocational career. In order to achieve and maintain it, 
people have to be in a constant improvement of knowledge, as well as the growth of skills.  

The new requirements regarding workforce report basic qualifications (key skills)  as the passport for 
work in the future. Much more however, new demands report a core of abilities and skills (core competence, 
competency), attributed as "career skills" and include a wide spectrum of them: technical skills, personal skills 
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that are related with personality and behaviour, as well as cross-cultural skills and abilities.  
This paper deals with the content of "career skills" and their role and importance in the job market.  
 
Key words:  basic, key skills and job market, core competence, career skills 

 

Εισαγωγή 
Αναφορά στις διαφαινόµενες εξελίξεις 
 

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για την αντιµετώπιση σειράς ζητηµάτων που 

συνδέονται µε την προσαρµογή των πολιτών στο κοινωνικό και πολιτισµικό γίγνεσθαι.  Παρέχουν τις 

προϋποθέσεις για την «απο-αντικειµενικοποίηση» του ατόµου, δηλαδή τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη του 

ενεργού πολίτη.  

Σε ότι αφορά τις εξελίξεις τον εργασιακό χώρο και την απασχόληση, η έµφαση που δίνεται είναι στην 

ικανότητα του ατόµου να διαχειρίζεται το µέλλον του (σχεδιασµός και διαχείριση σταδιοδροµίας). To µέλλον 

έχει αποκτήσει υποκειµενική διάσταση και ο καθένας θα πρέπει φροντίζει να ξεχωρίζει τι είναι καλό και 

ουσιώδες για το δικό του (Karlheinz, 2000). 

Ο κόσµος της αγοράς εργασίας µεταβάλλεται µε ταχείς ρυθµούς. Υφίσταται σηµαντικές αλλαγές 

στη δοµή του, µε νέες επενδύσεις και νέο εξοπλισµό, ώστε να είναι ανταγωνιστικός τόσο σε εθνικό όσο και 

σε διεθνές επίπεδο. ∆ιαδικασίες όπως η παγκοσµιοποίηση (του εµπορίου και κατ’ επέκταση του εργατικού 

δυναµικού), συγχωνεύσεις εταιριών, αυξοµειώσεις στα µεγέθη των επιχειρήσεων, τεχνολογική πρόοδος, 

αναφέρονται σε ποικίλες δυνάµεις που µεταβάλλουν τους παραδοσιακούς κανόνες που για χρόνια ρύθµιζαν 

την επαγγελµατική ζωή και την πορεία της σταδιοδροµίας των ατόµων. Οι δυνάµεις αυτές επηρεάζουν και 

διαφοροποιούν το περιβάλλον που ζουν και εργάζονται οι άνθρωποι και φυσικά τους ρόλους στη ζωή τους 

(οικογενειακούς, επαγγελµατικούς κ.ά.) (Peavy, 2000: Σιδηροπούλου, 2005) 

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί που θα πρέπει να είναι ευέλικτοι, προσαρµόσιµοι και να ανταποκρίνονται 

ταχύτατα στις εξελισσόµενες εξειδικευµένες αγορές, δε διαθέτουν πια συγκεκριµένες και µε διακριτούς ρόλους 

θέσεις εργασίας. Τα νέα µοντέλα οργάνωσης της εργασίας στηρίζονται στην ευέλικτη ενοποίηση της 

επιχείρησης µέσω της αποκεντρωµένης διοίκησης και της αντικατάστασης  των κάθετων αλυσίδων διοίκησης 

(ιεραρχική δοµή) µε οριζόντιες σχέσεις (οµαδική εργασία), αφού στόχος είναι η µέγιστη αξιοποίηση του 

αποθέµατος των γνώσεων και ικανοτήτων των εργαζοµένων για την αύξηση της παραγωγικότητας (Πιτέλης, 

Μελέτη Υπ. Ανάπτυξης, 1997). Η εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών σε όλους 

τους τοµείς της οικονοµίας, µετατοπίζει το ενδιαφέρον από την εξειδίκευση (τεϋλορικό µοντέλο) προς το 

µοντέλο του εργαζόµενου πολλαπλών καθηκόντων (πολυειδίκευση) και συνεπώς, δίνεται έµφαση στην 

ικανότητα του εργαζόµενου να αφοµοιώνει και να αποκτά νέες γνώσεις. (Boyett & Boyett, 1995: Κοντονή, 

2004: Solmon & Levenson, 1994). 
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 Στο νέο πλαίσιο είναι αδύνατη η ανταγωνιστική λειτουργία δύσκαµπτων και κεντρικά ελεγχόµενων 

οργανισµών. Έτσι οι τελευταίοι αναγκάζονται είτε να καταρρεύσουν επειδή δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν 

το διεθνή ανταγωνισµό, να αποκεντρωθούν ή να µοιρασθούν σε µικρότερα σχήµατα. Η σηµερινή επιχείρηση 

µπορεί να είναι διάσπαρτη σε διαφορετικά γεωγραφικά σηµεία της υφηλίου, µε ένα σηµαντικό ποσοστό των 

εργαζοµένων της µορφή τηλεεργασίας, µερικής, εποχικής, ή προσωρινής απασχόλησης.  Ουσιαστικά, 

πρόκειται για νέες µορφές και επίπεδα οργάνωσης της εργασίας.  

Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, νέες αρχές διέπουν τις επαγγελµατικές δραστηριότητες: η επιτυχηµένη 

διεκπεραίωση των –εκάστοτε διαφορετικών- εργασιών που αναλαµβάνει η επιχείρησή τους (project), απαιτεί 

την ύπαρξη οµαδικής εργασίας (team work) και την αλληλοσυµπλήρωση των εργασιακών δραστηριοτήτων (job 

sharing), τον εµπλουτισµό των εργασιακών καθηκόντων (job enrichment), την πολυειδίκευση, (multiskilling), 

αλλά και πολλαπλές δεξιότητες, ενώ  η επεξεργασία και ερµηνεία πληροφοριών αποτελούν σηµαντικό µέρος 

του περιεχοµένου της εργασίας. 

Η ρευστότητα, πολυπλοκότητα, η ευελιξία και η κινητικότητα χαρακτηρίζουν το οικονοµικό 

σύστηµα και επηρεάζουν τη µορφή της απασχόλησης. Το νέο κίνηµα αναθεώρησης της έννοιας του 

επαγγέλµατος είναι γνωστό ως «νέος επαγγελµατισµός» (new professionalism) (Κασσωτάκης, 2004). 

Ταυτόχρονα, επαναπροσδιορίζονται οι διαδικασίες και τα προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση των 

διάφορων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Έχουµε νέα επαγγελµατικά πρότυπα και καινούργιους κανόνες 

επαγγελµατικής ηθικής σε αρκετούς τοµείς των ασχολιών του ανθρώπου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να 

λειτουργεί το σύγχρονο περιβάλλον αποτελεσµατικά είναι η ελαστικότητα και η κινητικότητα στην εργασία. 

 Η σταθερότητα στην εργασία δεν βρίσκεται σήµερα στην ίδια την εργασία αλλά στο άτοµο και 

στην προσπάθειά του να εξελιχθεί και να προσαρµοσθεί.  Η εργασιακή εξασφάλιση του ατόµου σχετίζεται 

πλέον όχι µε την απασχόληση, αλλά µε τις δυνατότητες που έχει το άτοµο για απασχόληση (Kanter, 1989). 

Η έννοια της «απασχολησιµότητας»43 είναι η λέξη κλειδί για την επαγγελµατική σταδιοδροµία του ατόµου. 

Η εξασφάλιση  και διατήρησή της συνεπάγεται για το µεµονωµένο εργαζόµενο την απόκτηση και συνεχή 

βελτίωση των γνώσεών του, καθώς και την ανάπτυξη  δεξιοτήτων και  ικανοτήτων. 

 

Η διαφοροποίηση της αντίληψης για τη σταδιοδροµία 

                                                 
43 Ως απασχολησιµότητα ορίζεται: «η ικανότητα του ατόµου να µετακινείται αποτελεσµατικά (για τον εαυτό 

του) µέσα στην αγορά εργασίας….Η απασχολησιµότητα εξαρτάται από τη γνώση, τις δεξιότητες, και τις 
στάσεις του ατόµου, από τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιεί όλα αυτά τα στοιχεία και από το πώς τα 
παρουσιάζει στους εργοδότες και στο περιβάλλον µέσα στο οποίο εργάζεται» (Α. Brown, 1999 στο: 
Σιδηροπούλου, 2005 σελ.161). 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 138

Η γραφειοκρατική έννοια της σταδιοδροµίας που αναφερόταν στην τακτική άνοδο του εργαζόµενου ατόµου 

στις βαθµίδες της εργασιακής ιεραρχίας (αναφέρεται στη διαδοχή συνεχιζόµενων εργασιών) στα πλαίσια ενός 

οργανισµού ή επαγγέλµατος βρίσκεται σε σοβαρή αµφισβήτηση. Η επιλογή επαγγελµατικής κατεύθυνσης 

(επαγγέλµατος) ήταν µια στατική και σταθερή απόφαση που έπαιρνε το άτοµο σε συγκεκριµένο χρόνο, 

(συνήθως στο τέλος της εφηβείας ή στην αρχή της ζωής του ατόµου ως ενήλικα), ενώ ακολουθούσε µια 

οργανωµένη και περισσότερο ή λιγότερο προβλέψιµη συνέχεια.  

Στη νέα αντίληψη, η σταδιοδροµία περιγράφει και αναφέρεται στη διαβίου εξέλιξη ενός ατόµου όσον αφορά 

την εργασία αλλά και τη µάθηση που καθορίζεται υποκειµενικά και όχι αντικειµενικά (Watts, 1983: Watts & 

Van Esbroeck, 1998).  

Σχετίζεται µε τις ικανότητες και δεξιότητες του «δρώντος» και ατόµου (υποκειµένου) (Κρίβας, 2001) ή 

«ενεργού» πολίτη, απέναντι σε όρους συναλλαγής και διαπραγµάτευσης που θέτει η αγορά εργασίας. 

Η υποκειµενική αντίληψη της σταδιοδροµίας σχετίζεται µε τις ικανότητες και δεξιότητες του ατόµου 

ως υποκειµένου που βρίσκεται «εν δράση» και θεωρεί αναγκαίο το άτοµο να αφοµοιώνει συχνές και 

σηµαντικές αλλαγές που σχετίζονται τόσο µε το µεταβαλλόµενο κόσµο της αγοράς εργασίας όσο και µε µια 

µεταβαλλόµενη, πολύπλοκη και πολυεπίπεδη αντίληψη του εαυτού σε όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινότητας 

(Κρίβας, 2001). Με την αναθεώρηση της έννοιας του επαγγέλµατος και η έννοια και οι διαστάσεις της 

επαγγελµατικής ζωής µεταβάλλονται. Τα όρια ανάµεσα στην επαγγελµατική, την οικογενειακή και την 

προσωπική ζωή γίνονται όλο και πιο ασαφή. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει σηµαντικά τον τρόπο ζωής των 

πολιτών και αλλάζει τις παγιωµένες συνήθειες εργασίας και πρακτικές της καθηµερινής ζωής. 

Η παγκόσµια προοπτική της σταδιοδροµίας, ως µια επιπλέον διάσταση, προκύπτει από την 

παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και του εργατικού δυναµικού. 

 

Συνέπειες για τις απαιτήσεις σε δεξιότητες. Οι «∆εξιότητες Σταδιοδροµίας» 

Οι νέες απαιτήσεις για το εργατικό δυναµικό αναφέρονται τόσο σε αυξηµένα προσόντα (εργασιακή 

εµπειρία, µεταπτυχιακές σπουδές, ξένες γλώσσες) όσο και στις «κοµβικές δεξιότητες» και ικανότητες, στις 

ικανότητες «κλειδιά» (key skills, key competence) ως το διαβατήριο για την εργασία τα επόµενα χρόνια 

(Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C143/3, 14/06/2002, Κάντας, 1993: Παλαιοκρασσάς, 2004). 

Πολύ περισσότερο όµως, γίνεται λόγος για απαιτήσεις σε «µετα-ικανότητες» (Karlheinz, 2000) σε 

«µεταφερόµενες ικανότητες», για έναν πυρήνα δεξιοτήτων και ικανοτήτων που εξασφαλίζουν ολική και 

ειδική επάρκεια (core competence, competency), οι οποίες δεν αφορούν µόνο το στενό πλαίσιο των 

επαγγελµατικών προσόντων και δεξιοτήτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις κάθε θέσης εργασίας. Αναφέρονται 

και σε ένα σύνολο εσωτερικών ποιοτικών ιδιοτήτων που βοηθούν το άτοµο να µπορεί να αντιµετωπίζει τις 

διάφορες απαιτήσεις της εργασίας (αλλά και της ζωής) και να προσαρµόζεται.  
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Έτσι, οι παράµετροι που διαµορφώνουν το πλαίσιο των προσόντων του σύγχρονου  εργαζόµενου, δεν 

σχετίζονται απλώς και µόνο µε την απόκτηση εξειδικευµένων επαγγελµατικών δεξιοτήτων, αλλά και µε 

ζητήµατα οργάνωσης, ευρύτερων ικανοτήτων και τύπων συµπεριφοράς (Παληός,2003 - Μελέτες ΙΝΕ-

ΓΣΕΕ)  

Ο πυρήνας αυτών των δεξιοτήτων και ικανοτήτων αποδίδεται µε τον όρο «δεξιότητες 

σταδιοδροµίας» και περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα δεξιοτήτων που µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις 

κατηγορίες44.  

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται µε εργασιακές 

λειτουργίες (τεχνικές και επαγγελµατικές δεξιότητες). Πρόκειται για τις γνώσεις ξένων γλωσσών, για 

δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), ικανότητα αποτελεσµατικής αξιοποίησης νέων 

τεχνολογιών πρόσκτησης της πληροφορίας (π.χ. ικανότητα να χρησιµοποιεί κανείς e-mail, και άλλους 

ηλεκτρονικούς τύπους επικοινωνίας, να αναζητά πληροφορίες και πηγές από το διαδίκτυο, να χρησιµοποιεί 

Η/Υ, για γραφή κειµένων και υπολογιστικές διαδικασίες ως δεξιότητες για την κάλυψη µιας θέσης 

διοικητικού υπαλλήλου και για ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο ο προγραµµατισµός, η ανάλυση συστηµάτων, η 

διαχείριση βάσεων δεδοµένων) καθώς και τεχνικές και επαγγελµατικές δεξιότητες σύµφωνα µε τη φύση του 

αντικειµένου επαγγελµατικής δραστηριότητας που αναφέρονται τόσο στη γνώση, την κατανόηση όσο και 

στην έµπρακτη εφαρµογή τους (Eddy, 2000: Παλαιοκρασσάς, 2004: Σιδηροπούλου, 2001).  Οι 

εξειδικευµένες θέσεις εργασίας και οι συντελούµενες αλλαγές στη φύση των εργασιακών αντικειµένων µε 

την  εισαγωγή νέων τεχνολογιών απαιτούν υψηλότερη επαγγελµατική εκπαίδευση των εργαζοµένων σε όλες 

τις βαθµίδες της παραγωγής. 

Ιδιαίτερα οι δεξιότητες που έχουν σχέση µε τη διαχείριση πληροφοριών, όπως είναι οι δεξιότητες του ατόµου 

να συλλέγει και να χρησιµοποιεί τις πληροφορίες, να χρησιµοποιεί Η/Υ για την επεξεργασία των 

πληροφοριών, η χρησιµοποίηση των προϊόντων νέας τεχνολογίας στην εργασία έχουν µεγάλη σηµασία 

(Σιδηροπούλου, 2001). 

Οι δεξιότητες αυτές αναφέρονται και ως «οριζόντιες» (Καµινιώτη & Χλέτσος 2004- Παρατηρητήριο 

Απασχόλησης: Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C142/3, 14/06/2002) αφού µπορούν να 

αξιοποιηθούν σε οποιαδήποτε θέση εργασίας.  

 

Εκτός όµως από τις διαδικασίες παραγωγής, αλλάζει και το µοντέλο των διοικητικών και εργασιακών 

συστηµάτων των οργανισµών. Η παγκοσµιοποίηση του εµπορίου έχει ως αποτέλεσµα τη συνεχώς 

αυξανόµενη τάση των επιχειρήσεων στο να αναζητούν νέες αγορές αλλά και να ανταποκρίνονται γρήγορα 

και ευέλικτα στις απαιτήσεις των πελατών τους, ακόµα και µε νέα, καλύτερης ποιότητας προϊόντα και 

                                                 
44 Η οµαδοποίηση αυτή αποδίδεται στη συντάκτρια του κειµένου και προκύπτει µετά από επισκόπηση της 

σχετικής µε το θέµα βιβλιογραφίας.  
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υπηρεσίες. Ο τρόπος οργάνωσης της εργασίας αναφέρεται σε εξειδικευµένα προϊόντα και σε διαφορετικά 

έργα (project) που απαιτούν πρωτοποριακές και καινοτόµες ενέργειες.45  

Η εκπαίδευση για την επαγγελµατική ζωή δεν αναφέρεται πλέον σε ένα στενό φάσµα επαγγελµατικών 

προσόντων που συρρικνώνονται µπροστά στις τεχνολογικές καινοτοµίες και τις ραγδαίες αλλαγές των 

εργασιακών τεχνικών. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας απαξιώνει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τις 

γνώσεις και δεξιότητες των εργαζοµένων, καθώς και τις επιµέρους εξειδικεύσεις τους.  

Έτσι, καθοριστική σηµασία αποκτά η ευελιξία της γνώσης, που επιτρέπει τη µεταπήδηση του εργαζόµενου 

σε συναφή ειδικότητα ανάλογα µε την εξέλιξη της ζήτησης εργασίας.  Για να µπορούν να παρακολουθήσουν 

οι εργαζόµενοι προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης και να αποκτήσουν νέες γνώσεις, θα 

πρέπει να διαθέτουν µια ευρύτατη «εκπαιδευτική υποδοµή» (γενική παιδεία) και να µην είναι εξειδικευµένοι 

«στενά» σε κάποιο θέµα «τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης» (Ηλιάδης, 2003: Κρίβας 1998: 

Τζέπογλου,2000). Η απαίτηση για τη νέα µορφή και οργάνωση της εργασίας είναι για άτοµα µε υψηλή 

εξειδίκευση σε ορισµένους τοµείς, τη γενική γνώση καιάλλων τοµέων και τη συνολική εποπτεία του 

συστήµατος οργάνωσης της εργασίας (Κασιµάτη, 1992: Κασσωτάκης 2000α:2000β: Φλουρής, 1996)  

Η προσαρµοστικότητα και η ευελιξία κατά κύριο λόγο (Benzanson, 2000: Κασσωτάκης 2004:  Κρίβας, 

1998: Σιδηροπούλου, 2001: 2005) αλλά και η δηµιουργικότητα, η επιχειρηµατικότητα, οι δεξιότητες 

επίλυσης προβληµάτων, η επιθυµία για συνέχιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι γενικές γνώσεις και 

δεξιότητες (δεκτικές ποικίλων µεταγενέστερων ειδικεύσεων) µετρούν στην αγορά εργασίας περισσότερο 

από την αρχαιότητα στο επάγγελµα ή τη συγκεκριµένη θέση εργασίας. Οι αλλαγές στην οργάνωση της 

εργασίας απαιτούν την υιοθέτηση διαφορετικών πρακτικών και µεθοδεύσεων και δεν αναφέρονται στην 

απλή εκτέλεση διαδικασιών και οδηγιών αλλά στην ικανότητα συνεχούς µετασχηµατισµού και 

αναπροσαρµογής στα νέα δεδοµένα (Cybers, 1998).  

Ο σύγχρονος εργαζόµενος, ενεργός πολίτης, χρειάζεται να αναπτύξει και να καλλιεργήσει παράλληλα και 

συµπληρωµατικά ένα πλήθος δεξιοτήτων που συνθέτουν ένα ολοκληρωµένο εργασιακό προφίλ. Σε αυτό 

                                                 
45 Υποστηρίζεται ότι ολοένα και περισσότερο αρχίζει η «δεξιά επίθεση». Η Οικονοµία της Γνώσης αρχίζει να 

περνά στην ιστορία και το παιχνίδι παίρνει η Οικονοµία της ∆ηµιουργίας. Ήδη, η µια µετά την άλλη, οι 
µεγάλες εταιρείες αρχίζουν να υιοθετούν την άποψη ότι το παιχνίδι και πάλι άλλαξε και τώρα το βασικό 
πλεονέκτηµα δεν είναι η Γνώση, που πλέον την έχουν όλοι, αλλά η ∆ηµιουργικότητα. Το ζητούµενο είναι 
ποιος θα µπορέσει να σχεδιάσει επαναστατικά νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα κερδίσουν τον 
ανταγωνισµό. (Σπινούλας, Περιοδικό RAM, Σεπτέµβριος 2004). 
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περιλαµβάνονται όχι µόνο  οι τεχνικές και εξειδικευµένες επαγγελµατικές δεξιότητες (της πρώτης 

κατηγορίας), αλλά και ένα σύνολο προσωπικών δεξιοτήτων.  

Στη δεύτερη κατηγορία των «δεξιοτήτων σταδιοδροµίας» περιλαµβάνονται οι  «κοινωνικές» και 

«προσωπικές δεξιότητες» (Σιδηροπούλου, 2001:2005). Αυτές σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του ατόµου, τις ευρύτερες ικανότητες και τη συµπεριφορά του και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσµα καταστάσεων  που αναφέρονται τόσο στην ιδιωτική όσο και στην 

επαγγελµατική ζωή.  

Σε αυτές περιλαµβάνονται: 

o οι νοητικές ικανότητες & δεξιότητες (ικανότητα ορθής κρίσης, ικανότητα κριτικής ανάλυσης, 

ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, βασικές ικανότητες στα µαθηµατικά, τις 

επιστήµες και την τεχνολογία, ικανότητα µάθησης, αυτοµάθησης και αυτοδιδασκαλίας, ικανότητα 

ανάκτησης και επεξεργασίας πληροφοριών (αναφέρονται και ως ικανότητα απόκτησης γνώσεων) 

ικανότητα δια-βίου µάθησης και εκπαίδευσης),  

o οι επιχειρηµατικές ικανότητες &  δεξιότητες (ανάληψη κινδύνου, υπευθυνότητα, δηµιουργικότητα, 

αυτοπεποίθηση, ικανότητα λήψης αποφάσεων, νεωτερισµός και καινοτοµία, ικανότητα ανάληψης 

πρωτοβουλίας, αντοχή στην πίεση),  

o δεξιότητες και ικανότητες που αναφέρονται σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόµου και 

λειτουργούν ως σηµαντικές δεξιότητες στο πεδίο του management: (ικανότητα – δεξιότητα 

επικοινωνίας, ικανότητα διαπραγµάτευσης, υπευθυνότητα, αυτοδιαχείριση, ανάληψη ευθύνης, 

δηµιουργική πρωτοβουλία),  

o διαπροσωπικές ικανότητες (ικανότητα συνεργασίας και συµµετοχής σε οµάδα, σε οµαδική ή 

διαδικτυακή εργασία, συµµετοχικότητα, ανοχή, προσαρµοστικότητα, χειρισµός συγκρούσεων) 

και άλλες όπως η ικανότητα οργάνωσης, η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων,  δεξιότητες αυτόνοµης 

εργασίας και η ικανότητα αυθύπαρκτης δράσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας κ.ά.  

Ιδιαίτερα η σταδιακή επικράτηση της οµαδικής εργασίας κάνει ώστε οι δεξιότητες διαπροσωπικής 

επικοινωνίας να προσλαµβάνουν  ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία (Brown,  1998a: 1998b: Eddy, 2000: 

Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C142/3, 14/06/200246: Λευκή Βίβλος της Ε.Ε. 1996: 

Καµινιώτη & Χλέτσος, 2004: Κασιµάτη, 1999: Κασσωτάκης,  2000α:2000β:2004: Κοντονή, 2004: Κρίβας, 

                                                 
46 Οι δεξιότητες αυτές αναφέρονται στην αναγκαιότητα «ανάπτυξης δεξιοτήτων για την κοινωνία της 

γνώσης», ως προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου 1: «Βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ε.Ε.».  
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1998:2001: Λεκάκη, 2004: Παλαιοκρασσάς, 2004: ΣΕΒ - Έρευνα για τη ζήτηση ειδικοτήτων 2004: 

Σιδηροπούλου, 2001:  Σύνοδος της Λισσαβόνας 2000 : Φλουρής, 1996,) 47 

Οι δεξιότητες αυτές µπορούν να αξιοποιηθούν σε οποιαδήποτε θέση εργασίας και η βαρύτητά τους στην 

αξιολόγηση του προσωπικού των επιχειρήσεων αυξάνεται συνεχώς. Υπάρχει πλήθος αναφορών σε ότι 

αφορά την ανάγκη ανάπτυξης των δεξιοτήτων αυτών.  48 

Σε αυτή την κατηγορία δεξιοτήτων εντάσσονται και οι δεξιότητες αναζήτησης εργασίας (job – seeking 

skills) (Κάντας, 1996:2001: Χαροκοπάκη, 2002), που αναφέρονται τόσο σε νέους που εισέρχονται στην 

αγορά εργασίας αλλά και σε επαγγελµατίες που βρίσκονται σε αλλαγή προσανατολισµού της επαγγελµατικής 

τους πορείας (ανασχεδιασµός σταδιοδροµίας, απώλεια θέσης εργασίας ή αλλαγή αντικειµένου ακόµα και 

επαγγέλµατος).  

Οι δεξιότητες αυτές αναφέρονται στην  αναγνώριση και συνειδητοποίηση, αλλά κυρίως στην αξιοποίηση 

του συνόλου των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε ατόµου και στο να µάθει πώς να περιγράφει, πως να 

αυξάνει τα προσόντα του, να αναζητά τις κατάλληλες ευκαιρίες, να προσαρµόζεται πολλές φορές ανάλογα 

µε τις υπάρχουσες ευκαιρίες, και το κυριότερο, σε µια ανταγωνιστική αγορά εργασίας να µπορεί να 

παρουσιάζει τον εαυτό του, να µπορεί να δείξει δηλαδή τι το διαφορετικό, ανταγωνιστικό, ως γνώσεις, 

ικανότητες, χαρακτηριστικά, δεξιότητες, ως δυνατότητες έχει να προσφέρει. Πρόκειται για δεξιότητες 

διερεύνησης ατοµικών χαρακτηριστικών,   διερεύνησης της αγοράς εργασίας, και των πιθανών εργοδοτών, 
                                                 

47 Σε µια άλλη κατηγοριοποίηση, οι κύριες ικανότητες που πιθανολογείται ότι θα είναι απαραίτητες στο µέλλον 
αφορούν στα ακόλουθα (Karlheinz, 2000) 

• Ικανότητα πλουραλισµού (αντίληψη και ερµηνεία των διαδικασιών της καθηµερινής ζωής αλλά και επιτυχής 
σύνδεση αντίθετων ιδεών και οπτικών), 

• Κοινωνικο-επικοινωνιακή ικανότητα (για ανάληψη πρωτοβουλιών και για την αντιµετώπιση των κοινωνικών 
διαδικασιών),  

• Ικανότητα µετάβασης (οριοθέτηση στόχων σε συνθήκες αλλαγής, διαχείριση των αλλαγών και νέων εκκινήσεων 
στην καριέρα και την προσωπική ζωή),  

• Ικανότητα ισορροπίας (αναφέρεται στην ικανότητα διαχείρισης της αστάθειας της σύγχρονης ζωής).  
 
48 Στο αρχείο της συντάκτριας του παρόντος υπάρχει πλήθος αναφορών (δηµοσιεύµατα, άρθρα κ.ά.) στον 

περιοδικό, ηµερήσιο και απογευµατινό τύπο την τελευταία τριετία τουλάχιστον. Επίσης, αποτελέσµατα και 
διαπιστώσεις της έρευνας του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) τον Ιούνιο του 2004, 
αναφέρονται στο ότι «….οι σύγχρονες επιχειρήσεις, αναζητούν ένα αναβαθµισµένο ανθρώπινο δυναµικό 
µε ευρύτερες ικανότητες, κοινωνικές και προσωπικές, τις οποίες το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν παρέχει 
επαρκώς». Πρόκειται για την «Έρευνα για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες αιχµής για την 
τριετία 2005-2007». Εκτός από την αναφορά στη ζήτηση ειδικοτήτων, οι διαπιστώσεις της έρευνας 
αναφέρονται και στην ανάγκη ύπαρξης στους εργαζόµενους, ειδικών προσόντων, γνώσεων, ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων: ικανότητα ανανέωσης των γνώσεών τους, ικανότητα επικοινωνίας, οµαδικής εργασίας, 
λήψης αποφάσεων, επιχειρηµατικότητας, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών αλλά κυρίως ικανότητα ηγεσίας 
και διοίκησης καθώς και προσαρµοστικότητα. 
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δικτύωσης (εντοπισµός και η χρησιµοποίηση δικτύων διαπροσωπικής επιρροής - network), συγγραφής 

βιογραφικού σηµειώµατος και συνοδευτικής επιστολής, δηµιουργίας προσωπικού φακέλου (portfolio),  

δεξιότητες που αναφέρονται στην αντιµετώπιση της συνέντευξη επιλογής.  

Στην τρίτη κατηγορία, στο πλαίσιο της παγκόσµιας προοπτικής της σταδιοδροµίας, εντάσσονται και 

οι όροι «διεθνή προσόντα», «διακρατικές ικανότητες», «ευρωδεξιότητες» (ευρωπαϊκά βασικά προσόντα), 

«διαπολιτισµικές δεξιότητες». Πρόκειται για ένα πλέγµα δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων, προσόντων 

και στάσεων που βοηθούν το άτοµο να δρα σε διακρατικό ή διεθνές επαγγελµατικό επίπεδο (Κοντονή, 2004: 

Λεκάκη, 2004: Σιδηροπούλου, 2001).  

Στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πολιτική της ελεύθερης διακίνησης εργαζοµένων έχει 

ενθαρρύνει τη µετακίνησή τους µεταξύ των κρατών – µελών. Ο αριθµός ωστόσο των ευρωπαίων πολιτών 

που εργάζονται σε άλλες χώρες έξω από την πατρίδα τους είναι ακόµα µικρός µε στατιστικές του 1990. Την 

ευθύνη για τη διατήρηση αργού αυτού του ρυθµού µετακίνησης φαίνεται να έχουν τα πολιτισµικά και 

γλωσσικά εµπόδια που δε δίνουν τη δυνατότητα στο εργατικό δυναµικό να δράσει σε διακρατικό επίπεδο. 

Σύµφωνα µε τη Σιδηροπούλου (2001), τα διεθνή προσόντα διακρίνονται σε τρεις (3) µεγάλες κατηγορίες: 

1) Στη γλωσσική επάρκεια, 2) στη διαπολιτισµική ικανότητα (θεωρείται η ικανότητα του ατόµου να 

αλληλεπιδρά µε ανθρώπους διαφορετικού πολιτισµικού υπόβαθρου και στη βάση µια αντίληψης διαφορών 

και οµοιοτήτων σε αξίες, στάσεις και τύπους συµπεριφοράς), 3) στη διεθνή επαγγελµατική ικανότητα 

(αναφέρεται σε συγκεκριµένες δεξιότητες που απαιτούνται για συγκεκριµένα επαγγέλµατα ώστε να µπορεί 

να εργαστεί και να δράσει κανείς διεθνώς). 

Το ποιες ακριβώς διακρατικές ικανότητες απαιτούνται δεν είναι εύκολο να ορισθεί. Σε µερικά κράτη-µέλη 

τα προσόντα αυτά θεωρούνται πολύ ουσιαστικά λόγω της σύνθεσης της οικονοµίας, ενώ σε άλλα λιγότερο 

σηµαντικά.  

Οι «∆εξιότητες Σταδιοδροµίας» γίνονται ολοένα και πιο πολύτιµες στην αγορά εργασίας. Ο σαφής 

προσδιορισµός των δεξιοτήτων αυτών καθώς και η ανάπτυξή τους (µεθόδευση, εκπαιδευτική πολιτική) 

αποτελούν µέρος της ευρύτερης ανάγκης προσδιορισµού και ανάπτυξης των «κοινωνικών δεξιοτήτων», 

αφού αυτές συµβάλλουν στη δυνατότητα προσαρµογής και διαχείρισης της αλλαγής στη ζωή των ατόµων,  

απαίτηση των σύγχρονων κοινωνιών. Ιδιαίτερα στο θέµα της διαχείρισης της σταδιοδροµίας του ατόµου, 

βοηθούν στο να επιδιώκει στόχους, να επιλέγει και να αντιµετωπίζει τη µη ύπαρξη σταθερότητας στο χώρο 

της εργασίας. Λειτουργούν ως εφόδια στην απαίτηση για µεγαλύτερη ατοµική υπευθυνότητα από πλευράς 

του ατόµου και στην ανάγκη εξασφάλισης απασχολησιµότητας στην αγορά εργασίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
 
Coaching and Mentoring: 
Ισχυρά εργαλεία θετικών αλλαγών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων 
 

Στα τελευταία δεκαπέντε περίπου χρόνια  οι µέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων µε τα ονόµατα  coaching 
«προπόνηση» και Mentoring έχουν αναπτυχθεί ως σηµαντικές µέθοδοι βοήθειας και υποστήριξης της αποτελεσµατικής 
µάθησης. 
  Στην εισήγηση αυτή θα δούµε ότι: 

• η «προπόνηση» - coaching & το mentoring  είναι δραστηριότητες µε πολλές όψεις 
• κάθε µία από αυτές έχει κοµβικό ρόλο στην υποβοήθηση της µάθησης & της ανάπτυξης στον συνεχώς 

µεταβαλλόµενο τεχνολογικά κόσµο της εργασίας και της κοινωνικής ζωής 
• ο αποτελεσµατικός χρήστης του coaching & mentoring πρέπει να κατέχει επαρκώς όχι µόνο τις διαδικασίες 

και τις τεχνικές, αλλά να διαθέτει και τις αναγκαίες στάσεις και δεξιότητες. 
Θα παρουσιασθούν και θα ερµηνευθούν πρώτα οι κύριες διαδικασίες coaching: η ανάλυση µε στόχο  τη 

συνειδητοποίηση, το σχέδιο ανάληψης ευθύνης, η υλοποίηση του σχεδίου, µε την έµπειρη χρήση τεχνικών και 
δεξιοτήτων και τέλος η αξιολόγηση της επιτυχίας.  Ανάλογα δε µε την περίσταση χρήσης των διαδικασιών, αυτές θα 
οδηγήσουν σε τεχνικές και φάσεις, όπως  η «εξήγηση & επίδειξη», «αναστοχασµός στη µάθηση», «θεώρηση της 
προόδου», «σχέδιο εξάσκησης» (Parsloe & Wray, 2001).   

Στη περίπτωση του Mentoring  που προήλθε από τον Μέντορα, έµπιστο φίλο του Οδυσσέα , στον οποίο ο ίδιος 
φεύγοντας για την Τροία εµπιστεύθηκε τον Τηλέµαχο, υπάρχουν δύο διαφορετικές αντιλήψεις.  Η βορειοαµερικανική 
αντίληψη βλέπει τον Μέντορα  ως ένα πρόσωπο µεγαλύτερο στην ηλικία και πιο ισχυρό, το οποίο αναµένει πίστη και 
αφοσίωση από αυτόν στον οποίο παρέχει συµβουλές, καθοδήγηση, & βοήθεια.  Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι 
αντιλαµβάνονται τον Μέντορα ως αυτόν που έχει µεγαλύτερη εµπειρία, γνώσεις, και όχι µεγαλύτερη δύναµη και 
εποµένως κάποιον που είναι εκτός της ιεραρχίας της εργασίας ( Clutterbuck, 1998). 

Και οι δύο τεχνικές coaching & mentoring στηρίζονται στα θεωρητικά πλαίσια πολλών επιστηµονικών χώρων, 
όπως της ψυχολογίας, φιλοσοφίας, εκπαίδευσης ενηλίκων και εποµένως µοιράζονται και τις πολλαπλές τους 
µεθοδολογίες.   Και οι δύο απαιτούν πολλές δεξιότητες όπως αποτελεσµατική επικοινωνία, ευαισθησία, ενσυναίσθηση, 
υπευθυνότητα, ενεργητική ακρόαση, ικανότητα διεσδυτικής παρατήρησης & κατάλληλων ερωτήσεων, καθώς και 
τρόπους διαχείρισης της σχέσης. 

∆ύο περιπτώσεις, µία περίπτωση coaching από τον κόσµο των επιχειρήσεων & µία περίπτωση  Mentoring από τον 
κόσµο της εκπαίδευσης, που αντλούνται αντίστοιχα από τις εµπειρίες των εισηγητριών, θα κλείσουν την εισήγηση. 
 
ABSTRACT 

 
Coaching and mentoring in business and education: powerful tools for positive change 

 
In the last few years, coaching and mentoring have developed as significant methods in helping and supporting 

people to learn more effectively. 
In this paper we will present that:  

• Coaching and mentoring are increasingly important and multifaceted activities 
• Coaching and mentoring each have a key role to play in helping to meet the needs of learning and 

development in an increasingly complex and technology dominated world of work and community 
living 

• The effective coach and mentor needs to have a good grasp of the processes and techniques along 
with the necessary skills and attitudes 

 
Additionally a clarification of the two terms, (coaching and mentoring) will be attempted- although they are 

often used as synonymous- in order to present each one separately in their own dynamic processes. Therefore, the 
components of coaching will be analyzed first with a view of anchoring them in the experience of the two presenters. 
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Thus, analyzing for awareness, planning for responsibility, implementing the plan by the expert use of techniques and 
skills, evaluating for success will be explained as the main processes in coaching. According to the needs, these 
processes could lead to techniques and stages like “explain and demonstrate” “reflect on the learning” “review 
progress” “plan to practice again” (Parsloe and Wray 2001).  

Ιn the case of mentoring, a term derived from a wise and trusted adviser and counselor in ancient Greek 
mythology Mentor, there are several concepts. The North American concept sees mentor as someone older and more 
powerful, who expects loyalty in return for advice, guidance and help, while Europeans assume that a mentor has more 
experience rather than more power, thus being off-line, external to business or other work (Clutterback, 1998). 

Coaching and mentoring both are based in theoretical frameworks of several disciplines, psychology, 
philosophy, business, education, action learning, conflict resolution, adult education and they also share their multiple 
methodologies. They also both require a host of competences and skills including effective communication skills, 
sensitivity, empathy, responsibility, active listening and observing capacity, asking the right question and managing the 
relationship. 
Two cases, drawn from the respective expertise of the authors, will conclude the presentation: one of applied coaching 
in business and one of mentoring in education.  
   
 
Εισαγωγή  
 

Καθώς οι κοινωνίες µας κινούνται προς µια εποχή παγκοσµιοποίησης, όπου οι οργανισµοί 

λειτουργούν µε τα επαναστατικά εργαλεία της πληροφορίας, όπου η επιτυχία εξαρτάται από την 

ταχύτητα µε την οποία η πληροφορία χρησιµοποιείται στις παρούσες λειτουργίες, τα προβλήµατα ή 

τις ευκαιρίες, και επειδή η χρήση της πληροφορίας εξαρτάται από τους ανθρώπους, αυτό σηµαίνει 

ότι οι άνθρωποι πρέπει να µάθουν να κάνουν πράγµατα διαφορετικά. Αυτή η µάθηση δεν είναι «µια 

και έξω», αλλά συνεχής διαδικασία, και από ότι φαίνεται, µόνο εκείνοι οι οργανισµοί ή τα άτοµα 

που διαχειρίζονται ενεργητικά τη µάθησή τους σε ένα συνεχές χρόνου επιτυγχάνουν και εν τέλει 

επιζούν. Αυτό εξηγεί τη σηµασία που αποδίδεται από τις κοινωνίες γενικά και την ελληνική 

ειδικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων (Βεργίδης, 2003 σελ.9), στη δια βίου παιδεία και στην 

ταχύτατη ανάπτυξη και ζήτηση των µεθόδων- εργαλείων εκπαίδευσης ενηλίκων που µε το αγγλικό 

τους όνοµα coaching και mentoring υπάρχουν και στον τόπο µας ως ζωντανή πραγµατικότητα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Ο στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να ερµηνεύσει τι εννοούµε µε τους όρους coaching 

και mentoring και να επιχειρήσει να τους ξεχωρίσει. Στη συνέχεια θα παρουσιάσει κάθε ένα 

χωριστά µε τους στόχους, τα µοντέλα, τα στάδια του καθώς και τις δεξιότητες και ικανότητες που 

απαιτούνται από τον coach και τον µέντορα. Ως δείγµατα θα παρουσιαστούν µια περίπτωση 

coaching από τον κόσµο των επιχειρήσεων και µια περίπτωση mentoring από τον κόσµο της 

εκπαίδευσης. Αυτό που η σχετική βιβλιογραφία αλλά και η εµπειρία της πράξης αποδεικνύει, είναι 

ότι, το mentoring και το coaching αποτελούν σύνθετες και πολυδιάστατες δραστηριότητες οι οποίες 

εµφανίζονται όλο και πιο πολύ σηµαντικές. Κάθε µία από αυτές  έχει σηµαντικό ρόλο στη µάθηση 

και την ανάπτυξη των ατόµων σε µια κοινωνία που κάθε µέρα γίνεται και περισσότερο πολύπλοκη, 

και όπου  η κυριαρχία της τεχνολογίας στον κόσµο της εργασίας και της προσωπικής ζωής 

ενισχύεται. 
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Coaching  

  Αλλά τι είναι το coaching; Είναι φανερό ότι η ορολογία προέρχεται από τον κόσµο του 

αθλητισµού, σηµαίνει προπόνηση, coach είναι ο προπονητής. Στην περίπτωση του mentoring ο 

όρος προέρχεται από την αρχαία ελληνική µυθολογία. Ο Μέντωρ ήταν πιστός και σοφός φίλος του 

Οδυσσέα στον οποίον ο ίδιος φεύγοντας για την Τροία εµπιστεύτηκε την ανατροφή του γιου του 

Τηλέµαχου. 

Coach-προπονητής και mentor-συνετός και πιστός φίλος σηµαίνουν το ίδιο; Πολλές φορές στη 

διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζονται ως συνώνυµα.  Γίνεται όµως  προσπάθεια να οριοθετηθεί η 

κάθε έννοια χωριστά. Έτσι ο Coach-προπονητής τυπικά είναι προσανατολισµένος στα 

αποτελέσµατα, στην επιτυχία, στην εστίαση στο στόχο µε έµφαση στην ανάληψη έργου και στη 

διατήρηση των αλλαγών σε διάρκεια. Συχνά χρησιµοποιείται για τη βελτίωση της απόδοσης σε µια 

ορισµένη περιοχή ή πεδίο, είναι περισσότερο προσανατολισµένος στην πράξη και λιγότερο στη 

θεωρία και στηρίζεται στις διαπροσωπικές δεξιότητες. Είναι επίσης περισσότερο 

προσανατολισµένος στον πελάτη του, µε εστίαση στη µάθηση του πελάτη.  

Ο µέντορας συνήθως προσανατολίζεται στην ανταλλαγή σοφίας και εµπειρίας ζωής, στη 

στήριξη µάθησης ή στην καθοδήγηση µε στόχο την προσωπική, πνευµατική, επαγγελµατική ή και 

υπαρξιακή ανάπτυξη του καθοδηγούµενου. Κυρίως επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της σχέσης. Οι 

γνωστικές ανταλλαγές αυξάνονται µε τον καιρό, αλλά, όταν η σχέση είναι ανάµεσα σε πρόσωπα 

διαφορετικού status αυτό γίνεται πιο δύκολο (Parsloe and Wray, 2001). 

Άλλοι χρησιµοποιούν τον όρο coaching όταν πρόκειται να βοηθήσουν τη µάθηση και την 

ανάπτυξη των οµάδων, ενώ τον όρο mentoring για βοήθεια σε άτοµα. Ο Anthony Grant διευθυντής 

της Ψυχολογικής Μονάδας για το coaching στο Πανεπιστήµιο του Sydney ορίζει το coaching ως 

διαδικασία εστιασµένη σε λύσεις, προσανατολισµένη σε αποτελέσµατα και συστηµατική, στην 

οποία ο coach διευκολύνει τη βελτίωση της απόδοσης στην εργασία, στην εµπειρία της ζωής, στην 

αυτόνοµη µάθηση  και στην προσωπική ανάπτυξη του καθοδηγούµενου. Παρά τις διαφορές τους, 

µερικές από τις οποίες εκτέθηκαν, και οι δύο µέθοδοι χρησιµοποιούνται στην ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναµικού ώστε, είτε άτοµα είτε οµάδες, να καταφέρουν να φθάσουν στο µέγιστο των 

δυνατοτήτων τους, µε τη διευκόλυνση που αυτές παρέχουν στη µάθηση, στην ανάπτυξη και στην 

αλλαγή. 

Ας δούµε λοιπόν τι είναι αυτή η «προπόνηση» (coaching) στα πλαίσια της ανάπτυξης 

ανθρώπινου δυναµικού. «Προπόνηση» (coaching) είναι η διαδικασία που διευκολύνει τη µάθηση 

και την ανάπτυξη ώστε να βελτιωθεί η απόδοση. Για να είναι κανείς επιτυχηµένος «προπονητής» 

χρειάζεται γνώση και κατανόηση της διαδικασίας καθώς και της ποικιλίας των στυλ, των 
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δεξιοτήτων και των τεχνικών που είναι κατάλληλες στο περιβάλλον που γίνεται «προπόνηση» 

(Parsloe and Wray, 2001 σελ.42). 

Τα βασικά στάδια του coaching είναι τέσσερα: Το πρώτο αναφέρεται στην αναγκαιότητα ο 

µανθάνων-καθοδηγούµενος να έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη να βελτιώσει την απόδοσή του ή 

να αλλάξει τον τρόπο που ενεργεί. Έχει από καιρό υποστηριχθεί και είναι και ο βασικός κανόνας 

της εκπαίδευσης ενηλίκων ότι, προκειµένου να επιτευχθεί αποτελεσµατική µάθηση, το άτοµο 

πρέπει να αναλάβει προσωπική ευθύνη και πρωτοβουλία. Έτσι, το δεύτερο στάδιο αφορά στο 

σχεδιασµό του προγράµµατος, ενός δηλαδή Προσωπικού Σχεδίου Ανάπτυξης στο οποίο εµπλέκεται 

ενεργά ο καθοδηγούµενος. Σε ένα τέτοιο Σχέδιο πρέπει να απαντηθούν τα εξής ερωτήµατα: Τι 

πρέπει να κατορθώσω, πώς θα γίνει, πότε αρχίζει και πότε τελειώνει, ποιός εµπλέκεται, ποιός 

πρέπει να συµφωνήσει µε το σχέδιο; Το τρίτο στάδιο αφορά στην υλοποίηση του Σχεδίου 

χρησιµοποιώντας στυλ κατάλληλο για το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ο καθοδηγούµενος. 

Ταυτόχρονα απαιτούνται εκ µέρους του  «προπονητή» επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως να παρέχει 

ανατροφοδότηση, να ακούει ενεργητικά και να παρατηρεί διεισδυτικά καθώς και να χρησιµοποιεί 

αποτελεσµατικά την ερώτηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Σχεδίου από τον 

«προπονούµενο». Το τελευταίο στάδιο αφορά στην αξιολόγηση και εµπλέκει τον προπονητή και 

τον προπονούµενο. Εδώ θα απαντηθούν ερωτήµατα όπως: επιτεύχθηκαν οι αναπτυξιακοί στόχοι, 

ακολουθήθηκε το Σχέδιο όπως είχε ορισθεί στην αρχή, τι αλλάζει και γιατί στο Σχέδιο, ποιά ήταν 

τα οφέλη, τι θα υλοποιηθεί αλλιώς την άλλη φορά, µήπως υπάρχει ανάγκη ενός νέου προσωπικού 

σχεδίου ανάπτυξης; 

 Η συνεχής «προπόνηση»- coaching για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων είναι 

εργαλείο ζωτικής σηµασίας για κάθε στέλεχος στην σηµερινή επιχείρηση και όχι µόνο. Είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµο για την ανάπτυξη ανώτερων στελεχών, ιδιαίτερα εκείνων που δεν αναγνωρίζουν 

τις αδυναµίες τους. Οι τεχνικές διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις απαιτήσεις της περίστασης π.χ. 

όταν ο coach  αντιµετωπίζει κάποιον άπειρο/η που πρέπει να αποκτήσει µια νέα δεξιότητα ή ένα 

πεπειραµένο και ικανό στέλεχος που έχει χρόνο και κίνητρα για να βελτιώσει την απόδοσή του. 

Στην πρώτη κατηγορία χρησιµοποιείται µια σπειροειδής σειρά  από ερµηνεία και επίδειξη, 

αναστοχασµό (reflection on learning), επισκόπηση της προόδου, σχέδιο για πρακτική εφαρµογή και 

πάλι αναστοχασµός, επισκόπηση κλπ σε όλο και πιο υψηλό επίπεδο. 

Οι απαιτούµενες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις του coach, προκειµένου να ανταποκριθεί στο 

ρόλο του είναι υψηλές.  Πρέπει να επικοινωνεί αποτελεσµατικά, να δηµιουργεί κλίµα θετικό, να 

ενθαρρύνει τη συµµετοχή κ.α. (Κόκκος, 2005 σ. 120-123). 

Υπάρχουν πολλές τεχνικές που οι περιορισµοί αυτής της εισήγησης δεν µας επιτρέπουν να 

παρουσιάσουµε, όπως 3D, GROW κλπ. Όταν η «προπόνηση»- coaching αφορά σύνολα και οµάδες 
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ο στόχος είναι να διευκολυνθεί η οµάδα για να εργαστεί πιο αποδοτικά µέσα από διαδικασία που 

επιτρέπει στα µέλη τους να επωφεληθούν από τις διαφορετικές επιµέρους προοπτικές των µελών, 

να ανακαλύψουν και να αξιολογήσουν εναλλακτικές λύσεις, να λύσουν προβλήµατα µε 

δηµιουργικό τρόπο και να χρησιµοποιήσουν πιο αποτελεσµατικά τις πηγές και τις υποδείξεις 

καθενός από τα µέλη.  Γενικά, όµως οι τεχνικές και οι µέθοδοι του coaching εµπίπτουν στις 

συµµετοχικές και ευρετικές µεθόδους, όπου η αλληλεπίδραση, οι συζητήσεις, οι οµάδες 

ανταλλαγών απόψεων, η ανακάλυψη µέσω άσκησης και εργασίας είναι οι κυρίαρχοι τρόποι 

(Rogers, 1996) και όπου στόχος αλλά και ταυτόχρονα εργαλείο µάθησης είναι οι κοινωνικές 

δεξιότητες του διαλόγου και του αµοιβαίου σεβασµού.  

 

Μελέτη περίπτωσης coaching 

 Ένα παράδειγµα χρήσης του coaching-case study στην Ελλάδα είναι το πρόγραµµα 

coaching που σχεδιάστηκε και πραγµατοποιήθηκε από την Humans to Go (βλέπε 

www.humanstogo.com) σε µεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Η εταιρεία αποφάσισε να υλοποιήσει ένα 

πρόγραµµα coaching σε στελέχη µάνατζερ, µε στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων τους στο 

coaching & τη βελτίωση της καθηµερινής πρακτικής των στελεχών σε σχέση µε την οµάδα 

υφισταµένων τους. Τα στελέχη χαρακτηρίζονταν από διαφορετικές ηλικίες, εµπειρίες και ανάγκες, 

αλλά και από  διαφορετικό υπόβαθρο. Κοινός παρονοµαστής ήταν οι στόχοι βελτίωσης της 

οµαδικής απόδοσης. Επειδή το coaching αποτελεί µια διαδικασία και όχι ένα µεµονωµένο γεγονός 

εκπαίδευσης και απόκτησης νέων γνώσεων, το πρόγραµµα σχεδιάστηκε ώστε να περιλαµβάνει 

διάφορες φάσεις καθώς απαιτεί την καθηµερινή εφαρµογή των νέων γνώσεων και συµπεριφορών 

προκειµένου να επιφέρει πραγµατικές αλλαγές. Το πρόγραµµα, έχοντας από την αρχή τα «φίλτρα» 

των απόψεων των εργαζοµένων, εστίασε στο πώς θα εµπλουτιστούν και θα συστηµατοποιηθούν 

περαιτέρω οι καθηµερινές συµπεριφορές coaching των µάνατζερ προς τους υφιστάµενους τους.  

Οι φάσεις του προγράµµατος περιληπτικά είναι:  

α) Σχεδιασµός και ενηµέρωση για το πρόγραµµα 

Επιλέγονται τα στελέχη που επιθυµούν να αναπτύξουν ικανότητες στο coaching καθώς και τα άτοµα 

που θα συνεργασθούν, δηµιουργώντας έτσι ζεύγη που αποτελούνται από coaches - coachees  (δηλ. 

προπονητές και  προπονούµενους)  

β) 1η ατοµική βιντεοσκόπηση  coaching, παιχνίδια ρόλων 

Εκτιµώνται οι παρούσες ικανότητες των coaches - «προπονητών» στο coaching µε ειδικά εργαλεία-

µεθόδους και καθορίζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και οι άξονες βελτίωσης.  

γ) Σεµινάριο coaching και ενηµέρωση των coaches 

Εκπαιδεύονται οι coaches- «προπονητές» σε τεχνικές coaching και feedback. Προς το τέλος της 
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εκπαίδευσης τα ζευγάρια των coaches και coachees  συναντώνται και αποφασίζουν για το πλάνο 

δράσης πάνω στο οποίο θα συνεργασθούν για τους επόµενους µήνες. 

δ) 2η ατοµική βιντεοσκόπηση και ανατροφοδότηση 

Για ένα διάστηµα 3-4 µηνών τα ζευγάρια των coaches και coaches συναντώνται µια φορά το µήνα 

και συνεργάζονται πάνω στους στόχους του σχεδίου δράσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης ο µεν 

coach - «προπονητής»  έχει την ευκαιρία να εξασκήσει τις νεοαποκτηθείσες ικανότητές του στο 

coaching , ο δε coachee - «προπονούµενος» επιταχύνει την επίτευξη των δικών του στόχων.    

ε) Προσωπικές συναντήσεις µε την Humans to Go για coaching των coaches και αναφορά προόδου 

στ) Αξιολόγηση του προγράµµατος .  Πώς το coaching συµβάλλει στην ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων στον προπονούµενο; Αυτό είναι φανερό στις διάφορες φάσεις του coaching  και στις 

δεξιότητες που αυτό αναπτύσσει.  Για παράδειγµα, στην παραπάνω περίπτωση αναπτύσσεται η 

συνεργασία, οι ανταλλαγές, οι τεχνικές feedback, η ικανότητα των εκπαιδευοµένων να κατανοούν 

τον άλλον, τις ανάγκες του, η ικανότητα να παρατηρούν και να ρωτούν, να ακούν ενεργητικά, να 

αξιολογούν χωρίς να πληγώνουν, να µπαίνουν στη θέση του άλλου µε τα παιχνίδια ρόλων, να 

διαχειρίζονται τη σχέση µε τους υφισταµένους τους, έτσι ώστε να τους οδηγούν σε αυτοεπίγνωση 

& αυτοπραγµάτωση. 

Ο δρόµος που έχει ήδη διανύσει το coaching στα 65 περίπου χρόνια που χρησιµοποιείται, 

περιγράφεται από τους Grant και Cavanagh (2004) οι οποίοι καταλήγουν ότι διακρίνεται µια 

εµφανής κίνηση προς τη δηµιουργία ενός µοντέλου εκπαίδευσης και πρακτικής για τους coaches, 

αυτό του επιστήµονα της πράξης που εδράζεται πλέον σε µια στέρεη και ερευνητική βάση και δεν 

είναι ένας απλός εµπειροτέχνης. Η  ίδια άποψη εκφράστηκε και νωρίτερα από την Elaine Cox 

(2003). 

 

 

 

Mentoring 

Αν στραφούµε τώρα στο mentoring θα δούµε ότι η έννοια του µέντορα όπως ήδη 

αναφέρθηκε δεν συµπίπτει απόλυτα µε την έννοια του coaching. 

Αν ο καθένας µας σκεφθεί πώς κατάφερε να φθάσει και να πετύχει στη ζωή του, τις περισσότερες 

φορές θα βρεί σε αυτή την πορεία ένα ή περισσότερους ανθρώπους που τον βοήθησαν, εκτός από 

την οικογένειά του.  Η βοήθεια µπορεί να µην ήταν οικονοµική, αλλά µία διαδικασία ψυχολογικής 

ή ηθικής υποστήριξης, ενθάρρυνσης και προτροπής που µας βοήθησαν να πιστέψουµε στα ταλέντα 

και στις ικανότητές µας. Αυτός ή αυτοί οι άνθρωποι όντως µας βοήθησαν «ν’ανακαλύψουµε τον 

δικό µας πλούτο» και έπαιξαν ή µπορεί και ακόµη να παίζουν το ρόλο του  καθοδηγητή και 
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συµβούλου στη ζωή µας, έστω και αν δεν έχουµε καθηµερινή επαφή µαζί τους.  Είναι οι Μέντορές 

µας.    Αν ανατρέξουµε στην ιστορία, σε όλες τις περιόδους συναντάµε «ζευγάρια» µεντόρων και 

µαθητευόµενων : ο Αριστοτέλης ήταν µέντορας του Μ.Αλεξάνδρου, ο ζωγράφος Περουτζίνο ήταν 

µέντορας του Ραφαήλ στην Αναγέννηση, ο Βελάσκουεθ ήταν µέντορας του Μουρίλο και υπάρχουν 

πολλοί ακόµη. 

Τι σχέση µπορεί να έχουν οι µέντορες οµως µε την καθηµερινότητα στις επιχειρήσεις ή σε 

άλλες υπηρεσίες όπως π.χ η εκπαίδευση; 

Μπορούµε να εφαρµόσουµε τις αρχές και πρακτικές αυτών των δυαδικών σχέσεων προς όφελος 

της;  Απ’ότι µας δείχνει η διεθνής πρακτική, ήδη στην Αµερική, στον Καναδά και στην Αυστραλία, 

εδώ και σχεδόν µία δεκαετία, υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις και σχολεία, που εφαρµόζουν την 

ιδέα αυτή, µε δοµηµένο και συστηµατικό τρόπο, απολαµβάνοντας πολλά οφέλη.  Ο Daloz (1986) 

αναφέρει ότι τρία πράγµατα  κάνουν οι καλοί µέντορες στην εκπαίδευση ενηλίκων: υποβοήθηση, 

πρόκληση, δηµιουργία οράµατος, καθένα από τα οποία αποτελείται από πολλές λειτουργίες.  

Τα προγράµµατα mentoring στοχεύουν στην ανάπτυξη ηγετικών και άλλων ικανοτήτων, 

χρησιµοποιώντας γνώση και εµπειρία µέσα από την ίδια την επιχείρηση ή τον οργανισµό.  

Αρχίζουν µε ενηµέρωση, επιλογή των ζευγαριών και σύντοµη εκπαίδευση, την οποία ακολουθεί 

µία σειρά συναντήσεων µεταξύ του µέντορα και του µαθητευόµενου ή Protégé. Εκεί, η 

συστηµατική υποστήριξη και ο διάλογος, που αναπτύσσεται ανάµεσα στον µέντορα (ένα στέλεχος 

υψηλών ικανοτήτων και εµπειρίας, “role model” για την επιχείρηση) και του protégé (του νεότερου 

υπό ανάπτυξη στελέχους) παίζουν τον καθοριστικό ρόλο.  Όλα πραγµατοποιούνται σ’ενα κλίµα 

αµοιβαίας εµπιστοσύνης και θετικής ανοικτής επικοινωνίας µεταξύ του Μέντορα & του protégé, 

καθώς και της επιχείρησης ή του οργανισµού που το οργανώνει.   Στην υποστήριξη από το µέντορα 

όλα επιτυγχάνονται µέσα από µία βαθειά σχέση, µία βιωµατική εµπειρία.  Η σχέση είναι που κάνει 

τόσο σηµαντική την υποστήριξη του µέντορα, τόσο στην επαγγελµατική πρακτική όσο και στην 

ίδια τη ζωή του αποδέκτη της λειτουργίας του Mentoring. (Jarvis, 2004). 

 

Τα προγράµµατα Mentoring έχουν συγκεκριµένα στάδια: 

1ο στάδιο : ζητάµε εθελοντές που ενδιαφέρονται να παίξουν το ρόλο του µέντορα και µέσω µίας 

συζήτησης-συνεντευξης µαζι τους, επιλέγουµε την οµάδα των «µεντόρων».  Έτσι, συγκεντρώνουµε 

την οµάδα των ατόµων µε σηµαντική εµπειρία και ικανότητες στο θέµα που µας ενδιαφέρει.  

Απαραίτητη είναι και η διάθεση ν’αφιερώσουν λίγο από το χρόνο τους για να βοηθήσουν τους 

νεότερους συναδέλφους τους, να προχωρήσουν. 

2ο στάδιο : προσπαθούµε, µέσα από ερωτηµατολόγια και άλλα ειδικά εργαλεία, να βρούµε για τον 

κάθε µαθητευόµενο (Protégé) τον µέντορα, που του ταιριάζει.  Αυτόν µε τον οποίο µπορεί να 
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συνεργασθεί και του ταιριάζει ως προσωπικότητα.  Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι  επιδιώκουµε 

το κάθε ζευγάρι να µην είναι από το ίδιο τµήµα και  να µην έχει σχέση προϊσταµένου-υφισταµένου.  

Έτσι, η σχέση λειτουργεί πιό αβίαστα και δεν σχετίζεται µε το καθηµερινό management.   

3ο στάδιο: εκπαιδεύουµε τις δύο οµάδες δηλ µέντορες & protégés  στις έννοιες του mentoring, στις 

απαιτήσεις, στα οφέλη και στον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να κινηθούν, για να πετύχουν τους 

στόχους τους.  Tους µαθαίνουµε  το ΤΙ, ΠΩΣ, ΠΟΤΕ, ΓΙΑΤΙ και τους δίνουµε ευκαιρίες να 

συνεργασθούν και να επικοινωνήσουν πάνω στους στόχους τους, τις προσδοκίες από το πρόγραµµα 

κλπ. 

4ο στάδιο: κάθε ζευγάρι συνεργάζεται για µερικούς µήνες, µε συγκεκριµένους στόχους.   

Συναντώνται τακτικά και συνεργάζονται για την επίτευξη των συµφωνηµένων στόχων.  Μέσα από 

τη σχέση αυτή οφελείται κατ’αρχήν ο µαθητευόµενος, στην απόκτηση των ζητούµενων 

συµπεριφορών και ικανοτήτων.  Συγχρόνως όµως, από αυτές τις σχέσεις και ο µέντορας βγαίνει 

ωφεληµένος, µιά και ενδυναµώνει τις ικανότητές του στην καθοδήγηση και συµβουλευτική, ένα 

απαραίτητο προσόν για κάθε στέλεχος ή προϊστάµενο. 

 

5ο στάδιο : οργανώνεται µία συνάντηση ανακεφαλαίωσης & αξιολόγησης των όσων επιτεύχθηκαν.  

Αυτά επικοινωνούνται µέσα στην επιχείρηση ή τον οργανισµό και έτσι προωθείται η εφαρµογή των 

βέλτιστων πρακτικών, καθώς και η διάχυση της γνώσης. 

Για την επιχείρηση και την ανταγωνιστικότητά της ή τον οργανισµό ποιό είναι το όφελος από ένα 

τέτοιο πρόγραµµα ;  Τι κερδίζει από αυτη την επένδυση σε χρόνο και χρήµα; 

 Οι νέοι προϊστάµενοι είναι πλέον πιό έτοιµοι και πιό ικανοί για τον νέο τους ρόλο, άρα και οι 

πιθανότητες λαθών µικρότερες, η σπατάλη χρόνου λίγοτερη κλπ.  

 Οι συνεργασίες µεταξύ τµηµάτων προσφέρουν µία  θετική εµπειρία που επεκτείνεται και µετά 

το πρόγραµµα.  Αυτό δίνει θετική ώθηση για βελτιωµένο κλίµα επικοινωνίας 

 Η επιχείρηση ή ο οργανισµός  κάνει ένα βήµα µπροστά προς µία κουλτούρα που προωθεί την 

µεταλαµπάδευση γνώσης  από τους εµπειρότερους στους πιό νέους.  Ένα  τέτοιο πρόγραµµα 

αποτελεί τελικά και mία µέθοδο knowledge management.  

 

Γενικότερα, αν ανατρέξουµε στη διεθνή έρευνα, καθώς και στη σχετική βιβλιογραφία, βλέπουµε 

πολλά θετικά αποτελέσµατα.  Ενδεικτικά: 

 Σε έρευνα του Harvard, µε περισσότερους από 80.000 συµµετέχοντες, φάνηκε ότι οι ηγέτες 

αλλάζουν συµπεριφορά µέσα από µία διαδικασία συνεχούς και δοµηµένου διαλόγου, όπως 

είναι το Mentoring, όχι µέσα από συζητήσεις και παραινέσεις. 
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 Σε έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ µεταξύ των 100 καλύτερων εργοδοτών, το 75% των 25 

κορυφαίων από αυτούς, προσφέρουν προγράµµατα Mentoring. 

 Μεταξύ των επιχειρήσεων που συγκαταλέγονται στις καλύτερες 500, σύµφωνα µε το περιοδικό 

Fortune, το 71% δήλωσε ότι χρησιµοποιεί τα προγράµµατα Mentoring για να εξασφαλίσει 

ότι η µάθηση επιτυγχάνεται µε τον καλύτερο τρόπο (1998). 

 Σε άλλη έρευνα, το 77% των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι τα δοµηµένα 

προγράµµατα mentoring µειώνουν την κινητικότητα των στελεχών της επιχείρησης. 

 

 Σε έρευνα του American Society of Training & Development (1999) αναφέρθηκε ότι ενώ η 

εκπαίδευση βελτιώνει την απόδοση του manager κατά 24%, ο συνδυασµός εκπαίδευσης & 

mentoring την αυξάνει κατά 88%. 

   Στο διεθνή χώρο, µεγάλες επιχειρήσεις όπως η Ernst & Young, Ιntel, Scotia Bank, American 

Express, Sara Lee Corp, Hewlett Packard και πολλές άλλες το εντάσσουν στις καθηµερινές 

πρακτικές τους για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ανθρώπων τους.  Στην Ελλάδα, έχει αρχίσει 

να εφαρµόζεται σε µεγάλες εταιρίες, µε πολύ θετικά αποτελέσµατα. 

 

Μελέτη περίπτωσης mentoring 

Η δυαδική σχέση µέντορα και καθοδηγούµενου τα τελευταία χρόνια έχει χρησιµοποιηθεί 

εκτός από τις επιχειρήσεις και στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτής της 

δυαδικής σχέσης έχουν δηµιουργηθεί πολλά προγράµµατα σε διάφορες χώρες µε αρκετή επιτυχία. 

Ένα από αυτά, το Renaissance Partnership Project in Mentoring for Improving Teacher Quality που 

υλοποιείται από ένα consortium αµερικανικών πανεπιστηµίων, παρουσιάζεται µε συντοµία 

παρακάτω (βλέπε Birdsong, J. et al, 2003). Στο πρόγραµµα αυτό οι µέντορες είναι δάσκαλοι των 

σχολείων αλλά και του πανεπιστηµίου που εκπαιδεύει δασκάλους. Στόχος τους να βοηθήσουν τους 

υποψήφιους δασκάλους να αναπτύξουν ειδικές δεξιότητες και στοχαστικοκριτικές ικανότητες ώστε 

να αναλύουν τη µάθηση των µαθητών τους και  να αναπτύξουν επίσης  την δεξιότητα να συνδέουν 

τη διδασκαλία τους µε τη γνώση που κατακτούν οι µαθητές τους. Ο έσχατος στόχος είναι να 

ενισχυθεί η αυτοδιεύθυνση (self regulation) του προσώπου, δηλαδή η ικανότητα της 

αυτοδιαχείρισης, του αυτοελέγχου και της αυτοδιόρθωσης (Costa και Garmston, 2002, p.21). 

Τι προσφέρει ο µέντορας; Είναι το πρότυπο-µοντέλο, εξηγεί, παρέχει ανατροφοδότηση στις 

δεξιότητες και την εµπειρογνωµοσύνη που απαιτείται για να ετοιµάσει υποψήφιος δάσκαλος-

φοιτητής το σχέδιο της διδασκαλίας και να αιτιολογήσει την επίδραση που έχει στους µαθητές του. 

Ταυτόχρονα αξιολογεί και προπονεί τον υποψήφιο δάσκαλο στην αναλυτική και στοχαστικοκριτική 

σκέψη. Τον καθοδηγεί ώστε να περάσει από το στάδιο της άγνοιας και της αφελούς γνώσης σε 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 156

ανώτερο επίπεδο δεξιοτήτων και κατανόησης. Όταν η σχέση µέντορα και καθοδηγούµενου 

εδράζεται στις στέρεες αρχές της αποτελεσµατικής διδασκαλίας, σε κλίµα υποστηρικτικής σχέσης, 

τότε ο νέος δάσκαλος είναι δυνατόν να επικεντρωθεί στην αποτελεσµατική µάθηση των µαθητών 

(Langer, Colton και Goff, 2003).Οι απαιτούµενες δεξιότητες γλώσσας και επικοινωνίας του 

µέντορα είναι πολύ υψηλές, καθώς και η επιτυχής χρήση των ερωτήσεων, προκειµένου ο µέντορας 

να βοηθήσει τον υποψήφιο δάσκαλο να κατασκευάσει αλλά και να κρίνει τα Σχέδια ∆ιδασκαλίας 

του καθώς και πώς αυτά τα σχέδια βοηθούν ή δεν βοηθούν στην κατάκτηση της γνώσης από το 

µαθητή. Το πρόγραµµα παρέχει οδηγίες για την προετοιµασία της διδασκαλίας, για την αποφυγή 

συνηθισµένων παγίδων µε επιτυχηµένα ή ατυχή δείγµατα. Το πιο σηµαντικό όµως είναι η 

δέσµευση των δύο πλευρών στη σχέση βοήθειας, υποστήριξης, ενθάρρυνσης από τη µεριά του 

µέντορα, και εµπιστοσύνης, παραδοχής της εµπειρογνωµοσύνης εκ µέρους του υποψηφίου 

δασκάλου. Πολλά παρόµοια προγράµµατα προετοιµασίας των δασκάλων έχουν εκπονηθεί σε 

διάφορα πανεπιστήµια και άλλα ιδρύµατα.  

Εστιάζοντας στις κοινωνικές δεξιότητες, αναγνωρίζουµε ότι η επιτυχία του Mentoring 

στηρίζεται κυρίως στις δεξιότητες επικοινωνίας του µέντορα, όπως π.χ η ισχυρή γλωσσική 

επικοινωνιακή δεξιότητα της ενθάρρυνσης, της προτροπής στον αναστοχασµό, της αξιολόγησης 

χωρίς υποβιβασµό, η ικανότητά του να διακρίνει και να ανιχνεύει συναισθηµατικές καταστάσεις, 

να «µπαίνει» στο πετσί του άλλου, να βοηθά στην ανάδυση των κρυµµένων δεξιοτήτων του 

µαθητευόµενου. Ο µαθητευόµενος από την πλευρά του αναπτύσσει εµπιστοσύνη και αντλεί από 

την εµπειρογνωµοσύνη του Μέντορα, σε κλίµα αµοιβαίας παραδοχής.  Το κλίµα αυτό όχι µόνο 

υποστηρίζει την ανάπτυξη και όλων των άλλων κοινωνικών δεξιοτήτων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, αλλά βελτιστοποιεί και την αποτελεσµατική µάθηση ενηλίκων.   

Στην ελληνική πραγµατικότητα ίσως θα πρέπει να εντάξουµε προγράµµατα mentoring όχι 

µόνο στην προετοιµασία των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τµηµάτων για τη διδασκαλία και τη 

ζωή στο σχολείο, αλλά και κατά τη διάρκεια της αρχικής επιµόρφωσης (πριν µπουν οι 

εκπαιδευτικοί στην τάξη) και στη διάρκεια των πρώτων χρόνων της εκπαιδευτικής τους καριέρας. 

Υπάρχουν πολλοί πεπειραµένοι και ενθουσιώδεις δάσκαλοι που θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν 

ως πρότυπα και µέντορες στους νεότερους µε καλά αποτελέσµατα για την εκπαίδευση στη χώρα 

µας.  

Στην κοινωνία της γνώσης που έχει ήδη ανατείλει, η ανάγκη αλλά και η απόλαυση της δια 

βίου παιδείας γίνεται αισθητή κάθε µέρα και περισσότερο. Σε αυτή την ανάγκη, στα πλαίσια της 

εκπαίδευσης των ενηλίκων το coaching και mentoring µπορούν να απαντήσουν µε δυναµικό και 

αποτελεσµατικό τρόπο.  
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Περίληψη: 

 
Η πρόοδος της τεχνολογίας αυξάνει την πολυπλοκότητα του εργασιακού περιβάλλοντος και η έννοια της 

απασχόλησης καθίσταται πιο ρευστή και απαιτεί περισσότερες ικανότητες και µεγαλύτερη ευελιξία. Για να µην 
αποκλειστούν από την παραγωγική διαδικασία, τόσο οι άνεργοι όσο και οι εργαζόµενοι θα πρέπει να καλύψουν την 
έλλειψη δεξιοτήτων και να αναπτύξουν οπωσδήποτε δεξιότητες πληροφορικής, ικανότητα χειρισµού ξένων γλωσσών, 
τεχνολογική αντίληψη, επιχειρηµατικό πνεύµα και κοινωνικές δεξιότητες. Η επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρώπινων 
δεξιοτήτων στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης παράλληλα µε τη συµπλήρωση των υπαρχόντων γνώσεων, αποτελούν 
τον κινητήριο µοχλό στη διαµόρφωση του νέου µοντέλου ανάπτυξης.   

Οι κοινωνικές δεξιότητες δεν είναι εύκολο να αποτιµηθούν. Το ίδιο δύσκολη είναι και η αναγνώριση των 
αποτελεσµάτων της εκπαίδευσης σε αυτές, αν και συχνά αυτές ασκούνται µέσα από άτυπες µορφές εκπαίδευσης. Στην 
εργασία αυτή διαχωρίζουµε τον όρο των κοινωνικών δεξιοτήτων που θεωρούµε καταλληλότερο για τη δια βίου 
κατάρτιση, από τον όρο των κοινωνικών ικανοτήτων τον οποίο προτείνουµε ως ποιο δόκιµο για την δια βίου 
εκπαίδευση. Περιγράφουµε τις κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία της πληροφορίας. 
Προτείνουµε τη δηµιουργία και χρήση δεικτών ποιότητας για την αξιολόγηση τους και τον αποτελεσµατικότερο 
σχεδιασµό εκπαιδευτικών δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση των κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 
ενηλίκων.   

 
Abstract: 

 
The technology progress increases the complexity in the workplace with the consequence of employment 

becoming more volatile while more and more skills and greater flexibility are required. Both unemployed and employed 
citizens, in order not to be excluded from the production procedures, need to cover their absence of skills and to develop 
knowledge and abilities in the fields of information technology and foreign languages. Furthermore, they need to 
increase their technological understanding and to advance their business acumen and social skills. Investment in the 
human resource development through lifelong learning along with growth of existing knowledge becomes the driving 
force in the formation of new personal development models. 

Social skills are not easily assessed. Equally difficult is the evaluation of social skills training results even 
though quite often it is implemented through informal training forms. In this paper the term “social competence” is 
considered more appropriate for lifelong training, while the term “social skill” conforms better to lifelong education. 
The paper also describes the social skills and competences required by the field of information technology. It proposes 
the creation and usage of quality indexes for the evaluation of skills and competences and the need for more effective 
design of those training activities which aim at the development of adults´ social skills. 

 
Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνικές ∆εξιότητες, Κοινωνικές Ικανότητες, ΤΠΕ, Ποιότητα, ∆είκτες Ποιότητας, Αξιολόγηση 
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Εισαγωγή 
 

Η απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης, βασιζόµενη στην 

ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),  οδηγεί  την 

παραδοσιακή οικονοµία σε µία διαδικασία απο-υλοποίησης της οικονοµικής δραστηριότητας που 

στηρίζεται λιγότερο στην κατοχή υλικών στοιχείων (φυσικοί πόροι, γη, µηχανήµατα) και 

περισσότερο σε µη υλικούς παράγοντες, όπως η πληροφορία, η γνώση και η έρευνα. Η 

χειρωνακτική εργασία και η παραγωγή υλικών αγαθών χάνουν την κυρίαρχη σηµασία που είχαν 

µέχρι σήµερα, ως πηγές παραγωγής πλούτου και κέρδους και αναβαθµίζεται η πνευµατική εργασία 

µε κέντρο βάρους την παραγωγή, την επεξεργασία και τη µετάδοση της πληροφορίας. Σηµαντικό 

τµήµα του ανθρώπινου δυναµικού που δεν έχει τα ζητούµενα µορφωτικά εφόδια, οδηγείται στην 

ανεργία. 

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ποιο σηµαντικός από τα κτίρια, τις µηχανές και τα συστήµατα. 

Κανείς από τους υπόλοιπους παραγωγικούς συντελεστές δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς τον 

άνθρωπο, η συµµετοχή του οποίου πραγµατοποιείται µέσω της µυϊκής δύναµης ή της διάνοιάς του.  

Το ανθρώπινο κεφάλαιο, δηλαδή η επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρώπινων δεξιοτήτων και η 

γνώση ως στοιχείο της εργασίας, αποτελούν τον κινητήριο µοχλό του νέου µοντέλου ανάπτυξης.  

Στη σύγχρονη µεταβιοµηχανική εποχή τα όρια µεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης 

απαλύνονται αφού οι εργαζόµενοι δεν χρειάζεται να εκτελούν µόνο µηχανιστικές διαδικασίες αλλά 

να µπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες και να αναλαµβάνουν νέους σύνθετους ρόλους (Jarvis, 

2005). Εποµένως απαιτείται να κατανοούν ευρύτερα τα ζητήµατα και να έχουν ικανότητες 

στοχοθεσίας και προγραµµατισµού, δηµιουργικότητας, ανάληψης πρωτοβουλιών, επίλυσης 

προβληµάτων και επικοινωνίας, διαπραγµάτευσης και χρήσης µαθησιακών πηγών (Κόκκος, 2005). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το µέσο της δεκαετίας του ’90 αντιλαµβάνεται ολοένα και 

περισσότερο ότι είναι ανάγκη ο σηµερινός πολίτης να εξοπλιστεί, εκτός από βασικές τεχνικές 

γνώσεις, µε κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες. Ωστόσο, ο ορισµός των κοινωνικών ικανοτήτων 

δεν αποτελεί µια εύκολη διαδικασία. Στη βιβλιογραφία τις συναντά κανείς µε διάφορες ονοµασίες 

και µε διαφορετικό περιεχόµενο. Εποµένως πρέπει να διαχωριστεί η έννοια της ικανότητας από την 

έννοια της δεξιότητας, ώστε να διασαφηνιστεί αν ο στόχος είναι η απόκτηση κοινωνικών 

δεξιοτήτων ή ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων.  

Σύµφωνα µε το CEDEFOP(2002) ως δεξιότητα ορίζεται η γνώση και η εµπειρία που έχει το 

άτοµο και είναι αναγκαία για την εκτέλεση ενός συγκεκριµένου καθήκοντος ή µιας εργασίας, ενώ 

ως ικανότητα ορίζεται η αποδεδειγµένη δυνατότητα του ατόµου να αξιοποιεί τεχνογνωσία, 

δεξιότητες, προσόντα ή γνώσεις ώστε να διαχειρίζεται µε επιτυχία, τόσο οικείες όσο και νέες 
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επαγγελµατικές καταστάσεις και απαιτήσεις. Η δεξιότητα αφορά συνήθως την εκτέλεση εργασιών 

που µαθαίνονται µέσα από πρακτική άσκηση, χωρίς να απαιτείται µεγάλη εµβάθυνση στη λογική 

που υπάρχει πίσω από αυτές.  

Με βάση τις προαναφερόµενες διαφοροποιήσεις , προτείνουµε τη χρήση του όρου “κοινωνικές 

ικανότητες”, αντί του όρου “κοινωνικές δεξιότητες”, σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας και τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις.   

 

Εννοιολογικός προσδιορισµός του όρου κοινωνικές ικανότητες 

Σύγχυση όµως, εντοπίζεται και στη χρήση του όρου “κοινωνικές ικανότητες”. Κατά την 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας δύσκολα ανακαλύπτει κανείς µια συγκεκριµένη και ξεκάθαρη 

εικόνα του συνόλου των ικανοτήτων κάτω από τον όρο “κοινωνικές”, εφόσον εµφανίζεται µε 

πολλές διαφορετικές παραλλαγές όπως: µεταβιβάσιµες ικανότητες, βασικές ικανότητες, 

συναισθηµατικές ικανότητες.  Ανεξάρτητα, ωστόσο, από την ανοµοιογένεια που παρουσιάζεται στη 

χρήση του όρου, υπάρχει ένας αδιαµφισβήτητος πυρήνας συγκεκριµένων ικανοτήτων κοινός σε 

κάθε ορισµό που αφορά την έννοια “κοινωνικές”.   

Μία από τις βασικότερες οµάδες ικανοτήτων που συγκαταλέγεται στον όρο κοινωνικές είναι οι 

επικοινωνιακές ικανότητες, οι οποίες επιτρέπουν στον εργαζόµενο να εκφράζει σαφή και πειστικά 

µηνύµατα και να διαθέτει ενεργητική ακρόαση (Goleman, 2000). Ακριβώς επειδή οι νέες συνθήκες 

εργασίας εµπλέκουν πολλούς ανθρώπους σε ένα έργο η δυνατότητα να επικοινωνούν µεταξύ τους 

µε αποτελεσµατικό τρόπο, ώστε πραγµατικά να κατανοούν τι είναι απαραίτητο να γίνει σε κάθε 

περίπτωση, αποτελεί σηµείο κλειδί.  

Στο «ρεπερτόριο» των κοινωνικών ικανοτήτων εντάσσονται και αυτές της συνεργασίας και της 

οµαδικής εργασίας. Θα πρέπει δηλαδή κανείς να είναι σε θέση να συνεργάζεται µε άλλους προς την 

επίτευξη κοινών στόχων, και ταυτόχρονα να µπορεί να καλλιεργεί και να διατηρεί τη συνοχή στην 

οµάδα για την επίτευξη των στόχων αυτών (Goleman, 2000). Ο σύγχρονος ρόλος των εργαζοµένων 

περιλαµβάνει σηµαντικό χρόνο σε οµαδικές εργασίες και προσπάθειες και η εκπαίδευση των 

ατόµων στον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να µάθουν να λειτουργούν οµαδικά είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική. 

Η ικανότητα χειρισµού διαφωνιών και αποτελεσµατικών διαπραγµατεύσεων (Goleman, 2000), 

αποτελεί κοινωνική ικανότητα που θεωρείται πολύτιµη  στην καθηµερινή πρακτική, εφόσον ακόµη 

και αν οι εργαζόµενοι έχουν αναπτύξει τις επικοινωνιακές και συνεργατικές τους ικανότητες πολύ 

συχνά έρχονται αντιµέτωποι µε συγκρούσεις, κρίσεις και διαφωνίες µε συνεργάτες που έχουν 

τελείως διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να επιλυθεί ένα ζήτηµα.  

Πέρα από τις παραπάνω κοινωνικές ικανότητες µια άλλη που θα πρέπει να αναπτύξουν όλοι οι 
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εργαζόµενοι είναι η αποδοχή και ο χειρισµός των συνεχών αλλαγών στις πρακτικές της εργασίας 

τους. Είναι δεδοµένο πως ακόµη και αν ένας εργαζόµενος µένει για πολλά χρόνια σε µία θέση, 

γεγονός σπάνιο για τα δεδοµένα της αγοράς εργασίας και ιδιαίτερα του ιδιωτικού τοµέα, θα 

αλλάξουν οι διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες δουλεύει. Έτσι θα πρέπει να έχει θετική στάση 

κάθε φορά που προγραµµατίζεται µία αλλαγή και να µπορεί να την αποδέχεται δηµιουργικά 

προκειµένου να είναι παραγωγικός. Εποµένως, η ευελιξία και η προσαρµοστικότητα 

προσλαµβάνουν νέα αξία (Goleman, 2000). 

Συνακόλουθα µε την αποδοχή της αλλαγής είναι απαραίτητη για τον εργαζόµενο και η 

κοινωνική ικανότητα να µαθαίνει συνεχώς και να µπορεί να µαθαίνει πώς να µαθαίνει. Θεµελιώδης 

είναι η σπουδαιότητα της απόκτησης ικανοτήτων που επιτρέπουν στα άτοµα να ασχοληθούν µε την 

περαιτέρω µάθηση, η οποία αποτελεί βάση για προσωπική ολοκλήρωση, ενεργητική παρουσία των 

πολιτών και απασχολησιµότητα.  

Μία ακόµη αναγκαία κοινωνική ικανότητα είναι η οργάνωση. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις 

σήµερα ζητούν από το προσωπικό τους να µπορεί να θέτει σωστά προτεραιότητες και να οργανώνει 

αποτελεσµατικά την εργασία του, να κατανέµει το χρόνο του ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα στα 

απαραίτητα χρονικά πλαίσια, διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα της εργασίας του σε υψηλά 

επίπεδα. 

Η κοινωνική ικανότητα που αποδεικνύεται ανεκτίµητη σε άτοµα µε θέσεις ευθύνης είναι η 

αποτελεσµατική ηγεσία η οποία περιλαµβάνει τη δυνατότητα κινητοποίησης των άλλων για την πιο 

αποτελεσµατική εκτέλεση της εργασίας τους. Είναι σηµαντικό για ένα ηγέτη να έχει αυτεπίγνωση, 

αντίληψη της προοπτικής, ενεργό παρουσία και δηµιουργικότητα, να µπορεί να αναθέτει εργασίες 

στους κατάλληλους ανθρώπους, να συντονίζει την οµάδα και κυρίως να µπορεί να δηµιουργεί και 

να εµπνέει όραµα σε αυτή (Goleman, 2000).  

Βέβαια καµία από τις παραπάνω ικανότητες, από µόνη της δεν µπορεί να εξασφαλίσει την 

αποτελεσµατικότητα του εργαζοµένου. Οι ικανότητες συγκροτούνται σε οµάδες. Για να πετύχει το 

άτοµο διακεκριµένη επίδοση πρέπει να διαθέτει συνδυασµό ικανοτήτων και όχι απλώς µία ή δύο 

(Goleman, 2000). Αυτό κάνει και την προσπάθεια ανάπτυξής τους ακόµη δυσκολότερη, καθώς θα 

πρέπει να γίνεται συστηµατική εξάσκησή τους σε πολλές και διαφορετικές περιστάσεις.  

 

Λόγοι που υπαγορεύουν την ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων και την απόκτηση 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της δια βίου µάθηση, στην Κοινωνία της Πληροφορίας 

Οι ΤΠΕ έχουν κυρίαρχο ρόλο στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η ευρεία 

χρήση του διαδικτύου,  η ανάπτυξη συστηµάτων ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), η 

ευρυζωνικότητα, η εξέλιξη των τεχνολογιών ασύρµατων τηλεπικοινωνιών και η τηλεργασία 
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µεταβάλλουν το τοπίο και το προφίλ των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους 

εργαζόµενους.  

Η πρόοδος της τεχνολογίας αυξάνει την πολυπλοκότητα του εργασιακού περιβάλλοντος, µε 

αποτέλεσµα η έννοια της απασχόλησης να  καθίσταται πιο ρευστή, να απαιτεί περισσότερες 

ικανότητες και µεγαλύτερη ευελιξία. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να µην 

αποκλειστούν από την παραγωγική διαδικασία τόσο οι άνεργοι όσο και οι εργαζόµενοι θα πρέπει 

να καλύψουν την έλλειψη δεξιοτήτων και να αναπτύξουν οπωσδήποτε δεξιότητες πληροφορικής, 

ικανότητα χειρισµού ξένων γλωσσών, τεχνολογική αντίληψη, επιχειρηµατικό πνεύµα και 

κοινωνικές δεξιότητες. Στις συνόδους Κορυφής της Λισσαβόνας και της Φέιρα τονίστηκε ιδιαίτερα 

η σηµασία της ηλεκτρονικής µάθησης και της ψηφιακής παιδείας για τους εργαζόµενους και τους 

ενήλικες όλων των ηλικιακών και επαγγελµατικών  κατηγοριών (Βρυξέλλες, 2001). Στις πιο πάνω 

συνόδους προσδιορίστηκαν µε σαφήνεια και ακρίβεια οι κοινωνικές ικανότητες που πρέπει να 

αναπτύξουν οι ενήλικες στην Κοινωνία της Πληροφορίας και τη Γνώσης. Ως τέτοιες ικανότητες 

αναφέρονται: 

• η αποτελεσµατική επικοινωνία 

• η οµαδική εργασία 

• ο χειρισµός των διαφωνιών 

• η αποδοχή  συνεχών  αλλαγών και εξελίξεων 

• η ευελιξία και η προσαρµοστικότητα  

• η οργάνωση 

• η ηγεσία 

• η ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκων 

 

Εκτός από τις παραπάνω κοινωνικές ικανότητες οι οποίες απαιτούνται στα περιβάλλοντα που 

γνωρίζουµε µέχρι σήµερα, συνεχώς αναδύονται νέες κοινωνικές ικανότητες που απαιτούνται σε 

τεχνολογικά περιβάλλοντα, όπως το «διαδικτυακό περιβάλλον» αλλά και σε επερχόµενα, όπως τα 

περιβάλλοντα περιρρέουσας νοηµοσύνης.  Για παράδειγµα η επικοινωνία µε γραπτό κείµενο (sms, 

email, chat) αποτελεί  ήδη ένα σηµαντικό µέρος στην ανθρώπινη επικοινωνία. Επίσης η σύγχρονη 

οπτικοακουστική επικοινωνία και συνεργασία από απόσταση µέσω ευρυζωνικών δικτύων 

αναµένεται ότι τα επόµενα χρόνια θα αποτελεί και αυτή σηµαντικό ποσοστό της ανθρώπινης 

επικοινωνίας, η οποία θα απαιτεί νέες κοινωνικές δεξιότητες.  Η ανάπτυξη των κοινωνικών 

ικανοτήτων θα επηρεάσει σηµαντικά τη δηµιουργία και την ενεργό συµµετοχή των πολιτών στην 

ανάπτυξη και λειτουργία κοινοτήτων µάθησης και πρακτικής στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης. 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 164

Εποµένως, η εκπαίδευση σε κοινωνικές ικανότητες θεωρείται σήµερα πιο σηµαντική από κάθε 

άλλη φορά καθώς µπορεί να επηρεάσει την αποτελεσµατικότητα της δια βίου µάθησης και τις 

πιθανότητες των ανθρώπων «να πετύχουν» στη ζωή τους, αναπτύσσοντας την προσαρµοστικότητά 

τους στις νέες συνθήκες. Χαρακτηριστικά σε Υπόµνηµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται 

ότι: «Ορισµένες κοινωνικές δεξιότητες όπως η αυτοπεποίθηση, ο αυτοπροσανατολισµός και η 

ανάληψη ρίσκου αποκτούν όλο και περισσότερη αξία, επειδή οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι σε 

θέση να δρουν πολύ πιο αυτόνοµα από ότι κατά το παρελθόν. Η εκπαίδευση στον τρόπο 

εκµάθησης, προσαρµογής και η κατανόηση της πληθώρας των πληροφοριών αποτελούν τώρα 

γενικές ικανότητες που θα πρέπει να αναπτύξει ο καθένας. Οι εργοδότες αξιώνουν όλο και 

περισσότερο άτοµα µε ικανότητα γρήγορης απόκτησης νέων γνώσεων και προσαρµογής στις νέες 

προκλήσεις και καταστάσεις (Goleman, 2000). 

 

Η έννοια της ποιότητας 

Αν και οι κοινωνικές δεξιότητες θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας για την  

αποτελεσµατική και δηµιουργική ένταξη των ατόµων στην παραγωγική διαδικασία, το γεγονός ότι 

κατά ένα µεγάλο  µέρος παράγονται µέσα από µη τυπικές και άτυπες µορφές µάθησης, δηµιουργεί 

εµπόδια στην αναγνώρισή τους και στην ανάδειξη των επαγγελµατικών δικαιωµάτων που 

συνδέονται µε αυτές.  

Η ποιότητα των κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που διαθέτει ένας άνθρωπος είναι 

δύσκολο να αποτιµηθεί και κατά συνέπεια να αξιολογηθεί. Η έννοια της ποιότητας ξεκινά από τα 

αρχαία χρόνια µε τον Αριστοτέλη (330 π.Χ.) ο οποίος πρώτος διέκρινε το «ποιόν» και τα 

χαρακτηριστικά του και συνεχίζεται αργότερα µε τους σχολαστικούς φιλοσόφους. (Ξένος,  2003). 

Η έννοια της ποιότητας  είναι µια έννοια πολυεδρική και το νόηµά της είναι ανοικτό σε ερµηνείες 

και χρήσεις ανάλογα µε το κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό πλαίσιο (Jarvis, 2004). 

Ο  ∆ιεθνής Οργανισµός Προτυποποίησης (International Standards Organization, ISO 8402, 

1985) ορίζει την ποιότητα ως το σύνολο των γνωρισµάτων και των χαρακτηριστικών του προϊόντος 

ή της υπηρεσίας που έχουν σχέση µε τη δυνατότητα ικανοποίησης και κάλυψης καθορισµένων 

αναγκών. 

Μέτρηση είναι η διαδικασία µε την οποία αριθµοί ή σύµβολα αντιστοιχούνται σε ιδιότητες 

οντοτήτων του πραγµατικού κόσµου, έτσι ώστε να τις περιγράφουν σύµφωνα µε τα καθορισµένους 

κανόνες.  

Σε αυτό το σηµείο τίθεται το ερώτηµα: Πως µπορούµε να µετρήσουµε τις κοινωνικές ικανότητες 

και δεξιότητες µε ακριβή και έγκυρο τρόπο; 

Η χρήση προτύπων και η διαχείριση ολικής ποιότητας στα προγράµµατα  δια βίου εκπαίδευσης 
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και κατάρτισης µπορούν να διασφαλίσουν τον έλεγχο της ποιότητας των κοινωνικών ικανοτήτων. 

Ένα πρόβληµα σχετικά µε την εξασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων σε κοινωνικές 

δεξιότητες και κοινωνικές ικανότητες είναι η έλλειψη αυστηρά καθορισµένων µετρήσιµων 

κριτηρίων  και διαδικασιών µέτρησης. Ενώ είναι εφικτό να µετρήσουµε την απόκτηση γνώσεων και 

τεχνικών δεξιοτήτων, αντίστοιχη µέτρηση δεν µπορεί να γίνει µε αντικειµενικό τρόπο στην 

περίπτωση των κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Η αντιµετώπισης αυτού του προβλήµατος 

µπορεί να επιτευχθεί µε κατάλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τόσο οι 

µεθοδολογίες εξασφάλισης ποιότητας όσο και η διαχείριση ολικής ποιότητας. 

Με τον όρο πρότυπο εννοούµε µια τεκµηριωµένη σύµβαση που περιέχει τεχνικές προδιαγραφές 

ή άλλα ακριβή κριτήρια χρησιµοποιούµενα ως κανόνες και κατευθυντήριες γραµµές για την 

εξασφάλιση της τυποποίησης υλικών προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών, για τη διευκόλυνση 

της διεθνούς ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών, για την ανάπτυξη της συνεργασίας στη σφαίρα 

των επιστηµονικών, τεχνολογιών και οικονοµικών ενεργειών. 

Με τον όρο διαχείριση ολικής ποιότητας αναφερόµαστε στον τρόπο διοίκησης ενός οργανισµού, 

ενός έργου ή προγράµµατος εκπαίδευσης που εστιάζεται στην ποιότητα, βασίζεται στη συµµετοχή 

όλων των µελών του και στοχεύει στη µακροπρόθεσµη επιτυχία, µέσω της ικανοποίησης του 

πελάτη και στην παροχή οφελών σε όλα τα µέλη του οργανισµού και  ιδιαίτερα στην κοινωνία. 

 Η ποιότητα δεν αποτελεί καινούργιο αντικείµενο στο χώρο της εκπαίδευσης. Τόσο στο 

χώρο της τυπικής εκπαίδευσης, όσο και στο χώρο της µη τυπικής έχουν αναπτυχθεί µέθοδοι, 

τυπολογίες, διαδικασίες που διευκολύνουν τον έλεγχο και έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν την 

ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και διαδικασιών. Το πλαίσιο της διασφάλισης 

ποιότητας δεν είναι κάτι σταθερό. Αποτελεί ένα σύστηµα παραγόντων το οποίο είναι δυναµικό, 

συνεχώς εξελισσόµενο και βελτιούµενο σε σχέση τόσο µε αυτό που αξιολογείται, όσο και µε το 

ίδιο το πλαίσιο αξιολόγησης της ποιότητας. (Moran,2001). 

Εποµένως για τη διασφάλιση της ποιότητας σε προγράµµατα εκπαίδευσης για ανάπτυξης 

κοινωνικών ικανοτήτων ή απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων χρειάζεται διαρκής αποτίµηση πέντε 

µεθοδολογικά διαχωρισµένων συστατικών της εκπαιδευτικής διαδικασίας: α) του έµψυχου υλικού, 

β) των εκπαιδευτικών µέσων, γ) των αναλυτικών προγραµµάτων, δ) των εκπαιδευτικών διαδικασιών 

και ε) των εκροών – αποτελεσµάτων. 

 

∆είκτες ποιότητας για την αποτίµηση των κοινωνικών δεξιοτήτων και  ικανοτήτων των 

ενηλίκων 

Οι δείκτες ποιότητας αποτελούν µια απλή ή σύνθετη, συνήθως, ποσοτική έκφραση που 

συσχετίζουν τα διάφορα στοιχεία ή παραµέτρους διάρθρωσης της εκπαίδευσης και των 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 166

διαδικασιών της και είναι χρήσιµοι στη λήψη αποφάσεων που στοχεύουν στη βελτίωσή της 

(Savelson et al., 1987). Αποτελούν βασικό εργαλείο στη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας σε 

ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Προσφέρουν ακριβή δεδοµένα για την υλοποίηση των στόχων του 

προγράµµατος, και παρέχουν αναγκαίες πληροφορίες προκειµένου το πρόγραµµα να γίνει 

περισσότερο λειτουργικό και αποτελεσµατικό στα σηµεία που απαιτείται (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 

2004). Επιπλέον η χρήση των δεικτών διευκολύνει στην τυποποίηση της έκθεσης των 

αποτελεσµάτων και διευκολύνει τις συγκρίσεις, όπου αυτές είναι απαραίτητες (Van den 

Berghe,1997). Η διαδικασία προσδιορισµού δεικτών ποιότητας ενισχύει τον αναστοχασµό και τη 

συζήτηση για τα επιθυµητά αποτελέσµατα ανάµεσα στους συντελεστές ενός εκπαιδευτικού 

προγράµµατος. 

Στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια για τη 

δηµιουργία κριτηρίων - δεικτών ποιότητας. Ενώ τα προηγούµενα χρόνια γίνονταν αναφορά στους 

σκοπούς, στους  στόχους των προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και στα 

εκπαιδευτικά αποτελέσµατα σε επίπεδο προσόντων, σήµερα το ενδιαφέρον εστιάζεται στα 

µαθησιακά αποτελέσµατα και στην αξιολόγηση των διαδικασιών µάθησης (Βασιλού- 

Παπαγεωργίου, 2004). 

Οι ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι σε προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων δίνουν σηµασία στο κύρος 

του προγράµµατος και στην ποιότητα της διδασκαλίας (τι µαθαίνουν, πως µαθαίνουν, ποιες 

µέθοδοι χρησιµοποιούνται) (European Commission,2002). Σύµφωνα µε την Βασιλού – 

Παπαγεωργίου (2004) οι δείκτες ποιότητας στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων µπορούν να 

οµαδοποιηθούν σε λειτουργικές κατηγορίες, µε δεδοµένο πως σε κάθε σύστηµα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης υπάρχουν τέσσερα αλληλοεπιδρώντα υποσυστήµατα. Τα υποσυστήµατα αυτά είναι τα 

ακόλουθα: 

1. Ο σχεδιασµός και η στρατηγική 

2. Η διοίκηση  και το προσωπικό 

3. Τα αναλυτικά προγράµµατα και η εφαρµογή τους 

4. Οι µαθησιακές εµπειρίες και τα αποτελέσµατα 

 

Με βάση τα πιο πάνω υποσυστήµατα προκύπτουν δύο επίπεδα ανάλυσης στα οποία µπορούν να 

εφαρµοστούν οι αντίστοιχοι δείκτες: 

• δείκτες ποιότητας σχετικά µε την οργάνωση και τη διοίκηση του προγράµµατος 

• δείκτες ποιότητας σχετικά µε τη φύση της µαθησιακής εµπειρίας και τα αποτελέσµατα από 

την εφαρµογή του προγράµµατος (Seyfried et al.,1999) 
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Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουµε ενδεικτικά, δείκτες ποιότητας που αφορούν τους 

βασικότερους άξονες του πρώτου υποσυστήµατος ενός συγχρόνου προγράµµατος εκπαίδευσης 

ενηλίκων µεικτού τύπου (blended) όπως η ικανότητα: α)  αποτελεσµατικής επικοινωνίας,  β) 

οµαδικής εργασίας και συνεργασίας, γ) χειρισµού διαφωνιών, δ) αποδοχής και χειρισµού των 

αλλαγών και εξελίξεων και ε) οργάνωσης. 

 

Ως δείκτες ποιότητας για την επικοινωνία προτείνουµε: 

• την ισότιµη επικοινωνία ανάµεσα στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµενους 

• τη συχνότητα της επικοινωνίας ανάµεσα στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµενους 

• τη χρήση  πολλών µορφών επικοινωνίας (λεκτική, µη λεκτική) 

• την ύπαρξη κατάλληλου  για επικοινωνία περιβάλλοντος  

• το βαθµό ικανοποίησης των αναγκών  των εκπαιδευόµενων  

• τη δηµιουργική αξιοποίηση των  διαφωνιών  

• τη διαµόρφωση κλίµατος ενεργητικής ακρόασης ανάµεσα στους συµµετέχοντες στη 

µαθησιακή διαδικασία  

 

Ως δείκτες ποιότητας για την οµαδική εργασία και συνεργασία προτείνουµε: 

• το βαθµό αλληλεπίδρασης ανάµεσα στα µέλη της οµάδας 

• την συνειδητοποίηση της ιδιότητας του µέλους από τα άτοµα που συγκροτούν την οµάδα 

• την ύπαρξη κοινών στόχων ανάµεσα στα µέλη της οµάδας  

• το βαθµό αποδοχής των κανόνων λειτουργίας της οµάδας από τα µέλη της  

• την ανάπτυξη πνεύµατος συλλογικής συνείδησης από τα µέλη της οµάδας 

• το βαθµό ικανοποίησης των επιµορφωτικών αναγκών και προσδοκιών των µελών της 

οµάδας 

 

Ως δείκτες ποιότητας για το χειρισµό διαφωνιών προτείνουµε: 

• το βαθµό κατανόησης της ύπαρξης ενός προβλήµατος 

• τα βασικά στοιχεία των αιτιών γέννησης ενός  προβλήµατος 

• το βαθµός συµβολής στην επίλυση της διαφωνίας 

• την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιµετώπιση της διαφωνίας 

• την επιλογή της καλύτερης δυνατής λύσης για την αντιµετώπιση της διαφωνίας 

• το χρόνο επίλυσης διαφωνιών 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 168

Ως δείκτες ποιότητας για  την αποδοχή και το χειρισµό αλλαγών προτείνουµε: 

• το βαθµό αποδοχής των αλλαγών στο κοινωνικό και ευρύτερο περιβάλλον 

• το βαθµό αποδοχής των αλλαγών στο εργασιακό περιβάλλον 

• το χρόνο προσαρµογής στις εξελίξεις και τα νέα δεδοµένα 

 

Ως δείκτες ποιότητας για την οργάνωση προτείνουµε: 

• τον καθορισµό βασικών προτεραιοτήτων στη µαθησιακή διαδικασία 

• την ιεράρχηση των µαθησιακών δραστηριοτήτων (δραστηριότητες αναγκαίες, 

δραστηριότητες χρήσιµες, δραστηριότητες συµπληρωµατικές) 

• το βαθµό επίτευξης των στόχων στα προβλεπόµενα  χρονικά όρια  

 

Συµπεράσµατα 

Η ανάγκη για ανάπτυξη και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού σε κοινωνικές ικανότητες 

ισχυροποιείται και αποτελεί µόνιµη αναζήτηση στον τοµέα ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων. 

Προτείνεται η χρήση του όρου κοινωνικές ικανότητες στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, αντί 

του όρου κοινωνικές δεξιότητες τον οποίο θεωρούµε πιο δόκιµο στο πλαίσιο της δια βίου 

κατάρτισης. 

Ο σύγχρονος εργαζόµενος εκτός από εξειδικευµένες επαγγελµατικές γνώσεις πρέπει να διαθέτει 

και µια σειρά από κοινωνικές ικανότητες (συνεργασίας, δηµιουργικότητας, προσαρµοστικότητας, 

ανάληψης πρωτοβουλιών, ηγεσίας, οργάνωσης, επικοινωνίας µέσω ηλεκτρονικών µέσων).  

Οι κοινωνικές ικανότητες που απαιτούνται στην Κοινωνίας τη Πληροφορίας από τους ενήλικες 

αποτελούν άµεση προτεραιότητα στην εποχή µας καθώς ενήλικες, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να 

χρησιµοποιήσουν επιτυχώς τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ, κινδυνεύουν να 

χαρακτηριστούν ως ηλεκτρονικά αναλφάβητοι. 

Για τον έλεγχο της ποιότητας των κοινωνικών δεξιοτήτων των ενηλίκων, είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη δεικτών µέτρησης και συστηµάτων διαχείρισης ολικής ποιότητας. Η εξασφάλιση υψηλής 

ποιότητας στα προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων σε κοινωνικές δεξιότητες αποτελεί άµεσο 

ζητούµενο από όλους τους εµπλεκόµενους σε αυτά (σχεδιαστές, οργανωτές, εκπαιδευτές, 

αξιολογητές), καθώς οι συµµετέχοντες έχουν συγκεκριµένες ανάγκες, προσδοκίες και υψηλές 

απαιτήσεις. 
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∆εξιότητες-Κλειδιά & Κοινωνικές ∆εξιότητες στη διά βίου Συµβουλευτική Σταδιοδροµίαs 
 

 

 

 

Περίληψη  
Από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 έχει συντελεστεί µία σηµασιολογική µετάθεση από τον περιοριστικό όρο 

«βασικές δεξιότητες» (basic skills) στον διευρυµένο όρο «δεξιότητες-κλειδιά» (key-competencies), ο οποίος δηλώνει ένα 
µεταφερόµενο, πολυλειτουργικό πακέτο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων, το οποίο χρειάζονται όλα τα άτοµα, 
προκειµένου να επιτύχουν προσωπική πλήρωση, ανάπτυξη, ενσωµάτωση και απασχόληση. Η ιδιαίτερη σηµασία που 
αποδίδεται στην απόκτηση τέτοιων δεξιοτήτων από όλους τους πολίτες έχει οδηγήσει στη διεξαγωγή ερευνητικών 
προγραµµάτων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (European Commisssion, OECD), µε σκοπό την επιλογή και τον 
καθορισµό κοινά αποδεκτών δεξιοτήτων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτών των ερευνών οι δεξιότητες-κλειδιά 
µπορούν να ενταχθούν σε τρεις µεγάλες κατηγορίες: (1) αλληλεπιδραστική χρήση εργαλείων, (2) αλληλεπίδραση σε 
ετερογενείς οµάδες και (3) αυτόνοµη δράση. 

Οι «κοινωνικές δεξιότητες» εντάσσονται στη δεύτερη κατηγορία δεξιοτήτων. Η απόκτησή τους κρίνεται 
αναγκαία λόγω των εξελίξεων στο κοινωνικό επίπεδο όχι µόνο στις δυτικές αλλά και στις αναπτυσσόµενες κοινωνίες, 
όπου επίσης έχει αποδειχθεί ότι συµβάλλουν στην επαγγελµατική επιτυχία στον χώρο της άτυπης οικονοµίας. ∆εσµίδες 
τέτοιων δεξιοτήτων αποτελούν (α) η καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων, (β) η ανάπτυξη συνεργασίας και (γ) η 
διαχείριση & επίλυση συγκρούσεων. 
 Σηµαντικές µεταβολές στο πεδίο της απασχόλησης, µε αντίκτυπο στα απαιτούµενα προσόντα, εγείρουν ιδιαίτερες 
αξιώσεις από τη Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας, οι οποίες αναφέρονται στους τοµείς της µάθησης, της αγοράς εργασίας 
και της κοινωνικής ισότητας. Οι σύµβουλοι σταδιοδροµίας καλούνται να προσανατολίσουν τους πελάτες τους στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων τους για έναν ευρύτερο σχεδιασµό ζωής και σταδιοδροµίας. Ειδικά για τον πληθυσµό-στόχο των 
ενηλίκων η Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων-κλειδιών και ειδικά 
κοινωνικών δεξιοτήτων σε ανέργους, εργαζόµενους ενήλικες, ευάλωτες οµάδες ενηλίκων και στους ενήλικες 
εκπαιδευόµενους. 
 Ένα ενδεικτικό παράδειγµα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων στην πράξη είναι  «Η Άσκηση ∆ιαπροσωπικών 
∆εξιοτήτων», η οποία εφαρµόζεται στο Εργαστήριο ∆ιαπραγµάτευσης της Νοµικής Σχολής του Παν/µίου του Harvard. 
 
Summary 
 

Over the last decade there has been a conceptual moving from the narrow and restrictive concept “basic 
skills” to the broader one “key-competencies”. Key competencies represent a transferable, multifunctional package of 
knowledge, skills and attidudes that all individuals need for personal fulfillment and development, inclusion and 
employment. The importance that is layed upon the acquisition of such competencies has led to the conducting of 
European and international projects, aiming to the definition and selection of commonly approved competencies. The 
groups of competencies, which have been selected can be put in three broad categories: (1) Using Tools Interactively, 
(2) Interacting in Heterogeneous Groups and (3) Acting Autonomously.  

Social competencies are clearly integrated into the second category. Their acquisition is necessary because of 
the changes in the social field not only in the developed societies but also in the developing countries, where has been 
proved that social competency is central in conducting a business in the informal sector. Bounds of social skills are: (a) 
The ability to relate well to others, (b) the ability to cooperate and (c) the ability to manage and resolve conflicts. 
 Important changes in the world of work and in qualifications are posing special challenges and expectations 
for career guidance services. These concern (a) education and learning goals (b) labour market goals and (c) social 
equity goals. Career counselors should help clients to improve their competencies, in order to plan effectively life and 
career as a whole. Especially for the adults target-group career guidance may contribute to the development of key-
competencies and social skills for the unemployed, the employed adults, the disadvantaged groups and the adult 
learners. 
 The development of social skills is being presented through the example of the “Interpersonal skills Exercise”, 
which is implemented at the Negotiation Workshop of the Harvard Law School. 
 

∆ρ. Παπαβασιλείου - Αλεξίου Ιωάννα 
ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 

email:  ioanna@komvos.edu.gr 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η κοινωνία του σήµερα θέτει υψηλές απαιτήσεις στα άτοµα. Η τεχνολογία αλλάζει συνεχώς, 

οι κοινωνίες διαφοροποιούνται, η παγκοσµιοποίηση δηµιουργεί νέες µορφές αλληλεξάρτησης που 

ξεπερνούν την τοπική ή εθνική κοινότητα των υποκειµένων. Τα άτοµα χρειάζεται όχι µόνο να 

διαχειρίζονται τα νέα δεδοµένα αλλά και να προσαρµόζονται στις αλλαγές, να κατανοούν και να 

αποδέχονται τη διαφορετικότητα ατόµων και οµάδων, και, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται ενεργά 

απέναντι στις νέες προκλήσεις. 

Εποµένως, καθίσταται αναγκαία όχι µόνο η κατοχή συγκεκριµένων, στενά οριοθετηµένων 

ικανοτήτων, αλλά και πιο σύνθετων δεξιοτήτων, κατάλληλων για την κατά το δυνατό συντοµότερη και 

αµεσότερη προσαρµογή στα νέα περιβάλλοντα. Αν και το εύρος των δεξιοτήτων είναι µεγάλο, 

πρακτική αξία δεν έχει η αυτόνοµη απαρίθµηση και καταγραφή τους, αλλά ο ορισµός και ο 

εντοπισµός  ενός συνόλου από δεξιότητες-κλειδιά, οι οποίες θα εδράζονται σε ένα κοινό ιδεολογικό 

υπόβαθρο. Τα ερωτήµατα που τίθενται στο σηµείο αυτό είναι καίρια:  

• Τι και ποιες είναι οι δεξιότητες-κλειδιά και πώς διαφοροποιούνται από τις βασικές δεξιότητες; 

• Ποια είναι η θέση των κοινωνικών δεξιοτήτων στο παραπάνω πλαίσιο; 

Τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη διεθνή κοινότητα αναγνωρίζεται σήµερα ότι η 

Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας (ΣΥΠ) µπορεί να παίξει έναν σηµαίνοντα ρόλο στην εκπλήρωση των 

σύγχρονων αναγκών του πολίτη, σχετικά µε την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αγορά εργασίας. 

Η ΣΥΠ είναι σε θέση να βοηθήσει τα άτοµα να αποκτήσουν δεξιότητες-κλειδιά, µε τις οποίες όχι µόνο 

θα προβούν σε πιο συµφέρουσες επιλογές, αλλά θα σχεδιάζουν και θα διαχειρίζονται αυτόνοµα τη 

σταδιοδροµία τους, όχι µε την περιορισµένη  έννοια του επαγγέλµατος αλλά µε την ευρύτερη, του 

συνόλου δηλαδή των δραστηριοτήτων της ζωής του ατόµου. Τα ερωτήµατα που προκύπτουν είναι τα 

εξής: 

• Πώς συνδέονται οι προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας από τη ΣΥΠ –ως προς την εκπαίδευση, 

την αγορά εργασίας και τη διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου– µε την ανάπτυξη δεξιοτήτων; 

• Μπορεί να συµβάλει η ΣΥΠ στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, µέσα από την προοπτική της 

διά βίου µάθησης; 

 

Ι. ΟΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ - ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

1. ∆εξιότητες-κλειδιά 

Η απόκτηση των δεξιοτήτων-κλειδιών από όλους τους πολίτες είναι βασική προϋπόθεση για 

την επίτευξη των τριών βασικών στόχων της Συνόδου της Λισσαβώνας σε ατοµικό και κοινωνικό 

επίπεδο: (α) την προσωπική πλήρωση και ανάπτυξη σε όλη τη διάρκεια της ζωής (πολιτισµικό 

κεφάλαιο) (β) την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και την ενσωµάτωση (κοινωνικό κεφάλαιο) και (γ) την 
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απασχολησιµότητα (ανθρώπινο κεφάλαιο). Σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκαν δύο βασικές δράσεις για 

τον προσδιορισµό των δεξιοτήτων-κλειδιών σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο αντίστοιχα. 

Πρώτον, τον Σεπτέµβριο του 2001 η European Commission οργάνωσε ερευνητικό πρόγραµµα για τις 

«βασικές δεξιότητες, τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας και την επιχειρηµατικότητα». ∆εύτερον, σε 

διεθνές επίπεδο, ο ΟΟΣΑ, σε σύνδεση µε το πρόγραµµα PISA, ξεκίνησε ήδη από το 1998, ένα ακόµη 

πιο εξειδικευµένο ερευνητικό πρόγραµµα µε τον τίτλο «Ορισµός και επιλογή των δεξιοτήτων-

κλειδιών», γνωστό από τα αρχικά του ως DeSeCo. Και στα δύο µεγάλης εµβέλειας προγράµµατα 

συνεργάστηκε σηµαντικός αριθµός θεωρητικών από ευρύ φάσµα επιστηµονικών κλάδων, ειδικών 

ερευνητών και πολιτικών αναλυτών από όλες τις χώρες-µέλη αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα των 

εργασιών αυτών αποτελούν –ως πλέον αξιόπιστα και αντιπροσωπευτικά– τη βάση για τη σύγχρονη 

διεθνή συζήτηση ως προς τις δεξιότητες.  

Ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 παρατηρείται µία µετακίνηση από τον στενό και 

περιοριστικό όρο «βασικές δεξιότητες» (basic skills) στον όρο «δεξιότητες» (competencies), ο 

οποίος προσδιορίζει τον συνδυασµό ικανοτήτων, γνώσεων και στάσεων αλλά και τη διάθεση του 

ατόµου απέναντι στη µάθηση. Μια «δεξιότητα» προχωρεί, πέρα από τις γνώσεις και τις ικανότητες, 

στην αντιµετώπιση σύνθετων καταστάσεων µε την αξιοποίηση και ψυχοκοινωνικών αποθεµάτων. 

Επί παραδείγµατι, η αποτελεσµατική επικοινωνία συνιστά µια δεξιότητα, η οποία συναρτάται τόσο 

µε τη γνώση της γλώσσας και τις πρακτικές ικανότητες στις νέες τεχνολογίες όσο και µε τις στάσεις 

απέναντι σε εκείνους µε τους οποίους το άτοµο επικοινωνεί (European Commission 2003, 10, 

OECD-DeSeCo 2005, 4). Έτσι, ο όρος «δεξιότητες-κλειδιά» (key-competencies) εξειδικεύεται σε 

δεξιότητες που έχουν συγκεκριµένη αξία, βρίσκουν εφαρµογή σε πολλαπλές περιοχές και είναι 

χρήσιµες για τον καθένα. Η Ευρωπαϊκή Οµάδα Εργασίας έχει προχωρήσει στον παρακάτω ορισµό: 

Οι δεξιότητες-κλειδιά αντιπροσωπεύουν ένα µεταφερόµενο, πολυλειτουργικό πακέτο 

γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων, το οποίο χρειάζονται όλα τα άτοµα προκειµένου  να 

επιτύχουν προσωπική πλήρωση και ανάπτυξη, ενσωµάτωση και απασχόληση. Οι δεξιότητες 

αυτές πρέπει να έχουν αναπτυχθεί µε το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή της 

κατάρτισης και να λειτουργούν ως θεµέλιο για περαιτέρω µάθηση ως κοµµάτι της διά βίου 

µάθησης (E.C. 2003, 11). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω οι δεξιότητες-κλειδιά πρέπει να είναι µεταφερόµενες, αυτό σηµαίνει 

εφαρµόσιµες σε πολλαπλές καταστάσεις, και πολυλειτουργικές, να µπορούν δηλαδή να 

χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη στόχων, την επίλυση προβληµάτων και την πραγµατοποίηση 

έργων. Οι δεξιότητες-κλειδιά είναι, εποµένως, προϋπόθεση για µία επιτυχή δράση στη ζωή, την 

εργασία και τη συνεχιζόµενη µάθηση. 

 Ως κοινό ιδεολογικό υπόβαθρο ορίζονται οι δηµοκρατικές αξίες και η επίτευξη σταθερής 
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ανάπτυξης. Κοινός στόχος είναι να προάγεται τόσο η αυτόνοµη ανάπτυξη των ατόµων όσο και η 

αλληλεπίδραση µε τους άλλους. Μέσω της καλλιέργειας των καθορισµένων δεξιοτήτων τα άτοµα 

θα είναι σε θέση να αναπτύσσουν το δυναµικό τους, να σέβονται τους άλλους αλλά και να 

συµβάλλουν ενεργητικά στη δηµιουργία µιας ισότιµης κοινωνίας (OECD-DeSeCo 2005, 7). 

Επιπλέον, αναγκαία είναι η ικανότητα του ατόµου να σκέφτεται αυτόνοµα σε µία έκφραση ηθικής 

και πνευµατικής ωριµότητας, καθώς και να αναλαµβάνει την ευθύνη της µάθησης και των πράξεών 

του (ό.π., 8). Οι δεξιότητες-κλειδιά πρέπει να έχουν εφαρµογή σε όλες τις περιοχές εκπαίδευσης και 

κατάρτισης: στη γενική-υποχρεωτική εκπαίδευση, στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, στην 

εκπαίδευση οµάδων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό (E.C. 2003, 12). 

Στον πίνακα που ακολουθεί επιχειρούµε την αντιστοίχιση των δεξιοτήτων-κλειδιών στις 

οποίες κατέληξαν οι εργασίες των δύο προγραµµάτων. Η Ευρωπαϊκή Οµάδα κατέληξε σε 8 βασικές 

περιοχές δεξιοτήτων-κλειδιών, ενώ η οµάδα του ΟΟΣΑ όρισε τρεις µεγάλες κατηγορίες 

δεξιοτήτων, στις οποίες κατέταξε υποκατηγορίες δεξιοτήτων-κλειδιών. 

 
Πίνακας: ∆εξιότητες-κλειδιά (Key Competencies) 

 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ DESECO- ΟΟΣΑ 
 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ Ε.Ε. 

1η Κατηγορία ∆εξιοτήτων: Χρήση Εργαλείων σε 
αλληλεπίδραση 
 

– 

∆εξιότητα-κλειδί 1α: Χρήση Γλώσσας, συµβόλων και 
κειµένων 

 

1. Επικοινωνία στη µητρική Γλώσσα 
2. Επικοινωνία σε µία ξένη Γλώσσα 
 

∆εξιότητα-κλειδί 1β: Χρήση Γνώσης και πληροφορίας 3. Μαθηµατικός Γραµµατισµός και βασικές 
δεξιότητες στην επιστήµη και την 
τεχνολογία 

 
∆εξιότητα-κλειδί 1γ: Χρήση Τεχνολογίας 4. ∆εξιότητες στις νέες τεχνολογίες 

 
2η Κατηγορία ∆εξιοτήτων: Αλληλεπίδραση σε 
Ετερογενείς Οµάδες 
 

– 

∆εξιότητα-Κλειδί 2α: Ανάπτυξη σχέσεων 
∆εξιότητα-κλειδί 2β: Ανάπτυξη συνεργασίας 
∆εξιότητα-κλειδί 2γ: ∆ιαχείριση συγκρούσεων 

 
5. ∆ιαπροσωπικές δεξιότητες και δεξιότητες 

του πολίτη 
 

3η Κατηγορία ∆εξιοτήτων: Αυτόνοµη ∆ράση  
∆εξιότητα-κλειδί 3α: ∆ράση στο ευρύ κοινωνικό πλαίσιο 

∆εξιότητα-κλειδί 3β: Σύνταξη σχεδίου ζωής 
∆εξιότητα-κλειδί 3γ: ∆ιεκδίκηση δικαιωµάτων, 
συµφερόντων, αναγκών και ορίων 

 
6. «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω» 
7. Επιχειρηµατικότητα 
 
 
 

– 8. Πολιτισµική Συνειδητοποίηση 
 

Πηγές: European Commission 2003, OECD-DeSeCo 2005 
 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 175

2. Κοινωνικές ∆εξιότητες 

Από τον παραπάνω πίνακα καθίσταται σαφές ότι οι κοινωνικές δεξιότητες εντάσσονται στη 

δεύτερη κατηγορία δεξιοτήτων: αλληλεπίδραση σε ετερογενείς οµάδες. Η ανάγκη ανάπτυξης και 

καλλιέργειας αυτής της κατηγορίας προκύπτει από τις εξελίξεις που σηµειώνονται στις µέρες µας 

σε κοινωνικό επίπεδο: οι κοινωνίες διαφοροποιούνται, οι υπάρχοντες κοινωνικοί δεσµοί 

εξασθενούν και δηµιουργούνται νέοι, ενώ συχνά ενισχύεται η αποσπασµατικότητα. Εποµένως, 

είναι σηµαντική η αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου µέσω της ικανότητας διαχείρισης των 

διαπροσωπικών σχέσεων τόσο για ατοµικό όφελος όσο και για τη δηµιουργία νέων µορφών 

συνεργασίας. Οι δεξιότητες-κλειδιά αυτής της κατηγορίας επιτρέπουν στα άτοµα να µαθαίνουν, να 

ζουν και να δουλεύουν µε τους άλλους. 

Πρέπει να τονιστεί ότι αυτές οι δεξιότητες είναι βαρύνουσας σηµασίας όχι µόνο για τις 

δυτικές κοινωνίες αλλά και για εκείνες των αναπτυσσόµενων χωρών, όπως έδειξαν έρευνες στον 

τοµέα της άτυπης οικονοµίας. Κοινωνικές δεξιότητες, όπως η ικανότητα για συνεργασία, 

επικοινωνία και εκπροσώπηση των συλλογικών συµφερόντων, είναι αποφασιστικές προκειµένου 

να διευθύνει κάποιος µια επιχείρηση στον άτυπο τοµέα. Ένας µικρός παραγωγός, για παράδειγµα, 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις άτυπες σχέσεις του µε τους πελάτες του· η διαφήµιση λαµβάνει 

χώρα µέσα από τις συστάσεις φίλων και γνωστών· η πληροφόρηση που αφορά καινούργιο 

εξοπλισµό διοχετεύεται, επίσης, µέσα από προσωπικές επαφές. ∆εξιότητες γραµµατισµού και 

γνωστικές δεξιότητες είναι εξίσου σηµαντικές, επειδή χρησιµεύουν στην ανάπτυξη επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων όπως είναι η παροχή συµβουλής, η πειθώ και η διαπραγµάτευση (Singh 2000, 601 κ.ε.). 

Ως επιµέρους κατηγορίες κοινωνικών δεξιοτήτων αναφέρονται οι ακόλουθες: 

 Ανάπτυξη σχέσεων. Είναι µια δεξιότητα-κλειδί που επιτρέπει στα άτοµα να δηµιουργούν, να 

διατηρούν και να διαχειρίζονται επιτυχώς προσωπικές σχέσεις είτε σε ιδιωτικό επίπεδο είτε σε 

επαγγελµατικό, µε πελάτες ή συναδέλφους. Η δηµιουργία οµαλών διαπροσωπικών σχέσεων 

συνιστά προϋπόθεση οικονοµικής επιτυχίας, εφόσον επιχειρήσεις και οικονοµίες δίνουν πλέον 

έµφαση στη συναισθηµατική νοηµοσύνη (Goleman 2000). Η σύναψη καλών σχέσεων είναι 

υπερδεξιότητα, η οποία βασίζεται σε µια σειρά άλλων «µαλακών» λεγόµενων δεξιοτήτων 

(Goleman 2000, 59 κ.ε.): της ενσυναίσθησης και της αποτελεσµατικής διαχείρισης των 

συναισθηµάτων του ίδιου και των άλλων. 

 Ανάπτυξη συνεργασίας. Η ικανότητα του ατόµου να συνεργάζεται είναι απαραίτητη για στόχους 

που δεν µπορούν να επιτευχθούν ατοµικά, αλλά προϋποθέτουν την ένωση ατόµων µε κοινά 

ενδιαφέροντα. Πρόκειται εκ νέου για µια υπερδεξιότητα που συνενώνει τις ακόλουθες 

επιµέρους δεξιότητες (OECD-DeSeCo 2005, 13, Goleman 2000, 292 κ.ε): παρουσίαση ιδεών 
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και ενεργητική ακρόαση των ιδεών των άλλων, κατανόηση της δυναµικής της συζήτησης, 

ικανότητα διαπραγµάτευσης, ικανότητα λήψης απόφασης.  

 ∆ιαχείριση και επίλυση συγκρούσεων. Η σύγκρουση αποτελεί ρεαλιστικό στοιχείο της 

κοινωνικής πραγµατικότητας και εποµένως αναπόσπαστο κοµµάτι των ανθρώπινων σχέσεων. 

Το κλειδί για τη δηµιουργική προσέγγιση µιας σύγκρουσης είναι η αποδοχή ότι πρόκειται για 

µια διαδικασία που χρήζει διαχείρισης και όχι αποφυγής (OECD-DeSeCo 2005, 13). Η L. 

Lantieri, η οποία έχει οργανώσει το Πρόγραµµα ∆ηµιουργικής Επίλυσης Συγκρούσεων στη 

Νέα Υόρκη, ορίζει τέσσερις κλασικές κινήσεις για την αντιµετώπιση περιπτώσεων σύγκρουσης. 

Αυτές αποκαλύπτουν και τις δεξιότητες-κλειδιά που πρέπει να διαθέτουν τα άτοµα (στο 

Goleman 2000, 265): 

• Πρώτον ηρεµήστε, συντονιστείτε µε τα συναισθήµατά σας και εκφράστε τα 

• ∆είξτε προθυµία να βρεθεί κάποια λύση συζητώντας το θέµα, αντί να κορυφώσετε την ένταση 

µε περισσότερη επιθετικότητα 

• Αναφέρετε τη δική σας άποψη µε ουδέτερη γλώσσα, αντί να χρησιµοποιήσετε µαχητικό ύφος 

• Προσπαθήστε να βρείτε δίκαιους τρόπους για την επίλυση της διαφωνίας, σε συνεργασία µε 

τους άλλους, ώστε να βρεθεί µία λύση την οποία θα µπορούν να υιοθετήσουν και οι δύο 

πλευρές. 

Σύµφωνα µε τον Goleman (2000, 265) η εφαρµογή αυτών των στρατηγικών µπορεί µεν να 

φαίνεται απλή, προϋποθέτει όµως «την ύπαρξη των συναισθηµατικών ικανοτήτων της 

αυτοεπίγνωσης, της αυτοπεποίθησης, του αυτοελέγχου και της ενσυναίσθησης. Θυµηθείτε: 

ενσυναίσθηση δεν σηµαίνει υποχώρηση στις απαιτήσεις της άλλης πλευράς, επειδή συµπάσχετε· το 

να ξέρετε πώς αισθάνεται ο άλλος δεν σηµαίνει ότι θα συµφωνήσετε οπωσδήποτε µε αυτόν. 

Ωστόσο, η εξάλειψη της ενσυναίσθησης, µε σκοπό της διατήρηση µιας σκληρής στάσης, µπορεί να 

οδηγήσει σε πόλωση και αδιέξοδα».  

 

II. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

1. Σύγχρονες εξελίξεις 

Ο κοινωνιολόγος Domenico de Masi, σε δύο πρόσφατες εργασίες του: «Το µέλλον της 

εργασίας» 1999 και «Η µετα-βιοµηχανική κοινωνία» 2000, εντοπίζει µεταβολές σε όλα τα επίπεδα 

της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, µε αποτέλεσµα την ανακατανοµή του χρόνου που αφιερώνεται 

στην εργασία, τη µελέτη, τον ελεύθερο χρόνο και τις εργασίες του σπιτιού. Έκπληξη προκαλεί το 

συµπέρασµα ότι, αν στα µέσα του 19ου αι. οι άνθρωποι αφιέρωναν το 50% της ζωής τους στην 

εργασία, σήµερα, που το όριο ζωής έχει σηµαντικά αυξηθεί, ο άνθρωπος θα αφιερώνει, µέχρι τα 60 

του χρόνια, µόλις το 1/7 του συνολικού χρόνου ζωής του στην εργασία. Το γεγονός αυτό 
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συνεπάγεται µετατόπιση στην κοσµοαντίληψη του ανθρώπου αναφορικά µε το νόηµα της ζωής και 

της σταδιοδροµίας καθώς και της σχέσης του µε την εργασία, την εκπαίδευση και τον ελεύθερο 

χρόνο (στο Trachtenberg et al. 2002, 86).  

 Εντυπωσιακές είναι και οι µεταβολές στην εκπαίδευση, όχι στην τυπική εκπαίδευση –

σύµφωνα µε την Unesco στις αρχές του 21ου αι. παρουσιάζεται µικρή αύξηση στον αριθµό παιδιών 

και νέων που πηγαίνουν στο σχολείο–, αλλά κυρίως στην εκπαίδευση ενηλίκων, όπου σηµειώνεται 

σηµαντική αύξηση στη ζήτηση. Αυτό συνεπάγεται έναν διαρκώς αυξανόµενο αριθµό ευκαιριών και 

επιλογών στα εκπαιδευτικά µονοπάτια και εµµέσως έναν µεγαλύτερο αριθµό ατόµων που αναζητεί 

προσανατολισµό στη διαδικασία λήψης απόφασης. Η ικανότητα των µαθητών-εκπαιδευόµενων να 

διαχειρίζονται την εκπαιδευτική τους πορεία, να θέτουν εκπαιδευτικούς στόχους και να επιλέγουν 

εκπαιδευτικές εµπειρίες, η ανάπτυξη δηλαδή συγκεκριµένων δεξιοτήτων-κλειδιών, είναι κεντρική 

(Streumer & Bjorkquist 1998).  

Οι µεταβολές στο πεδίο των προσόντων αντανακλούν αυτές καθαυτές τις δεξιότητες-

κλειδιά και την ανάγκη ανάπτυξής τους µέσα από µέτρα Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας. Οι 

Berrymann και Bailey (στο Nijhof, 1998, 20) διατείνονται ότι στο νέο περιβάλλον εργασίας οι 

εργαζόµενοι χρειάζεται: να παίρνουν αποφάσεις, να λύνουν προβλήµατα και να λειτουργούν πιο 

ανεξάρτητα· να εργάζονται σε λιγότερο καθορισµένο περιβάλλον· να σκέπτονται δηµιουργικά· να 

έχουν ευρύτερη κατανόηση των συστηµάτων µέσα στα οποία λειτουργούν· να αποκτούν, να 

οργανώνουν και να ερµηνεύουν πληροφορίες µε αποδοτικό τρόπο· να αναπτύσσουν κοινωνικές 

δεξιότητες, όπως επίλυση προβληµάτων στην οµάδα και διαπραγµάτευση. Αυτοί οι νέου τύπου 

εργαζόµενοι θα απασχοληθούν το πιθανότερο όχι σε µία αλλά σε αρκετές διαφορετικές εργασίες 

ή/και σε προγράµµατα κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους, ενώ η άποψη ότι κάποιος θα 

κάνει µία δουλειά για όλη του τη ζωή δεν έχει πλέον ισχύ. 

Οι παραπάνω µεταβολές εγείρουν ιδιαίτερες αξιώσεις και προσδοκίες από τη 

Συµβουλευτική και τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό. Εκτεταµένες έρευνες που διεξήχθησαν 

τα τελευταία χρόνια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ49, αναγνωρίζουν στη ΣΥΠ 

έναν ρόλο-κλειδί για την επίτευξη σηµαντικών στόχων της δηµόσιας πολιτικής. Τα αποτελέσµατα 

των παραπάνω ερευνών σε 40 χώρες οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι υπάρχει ανάγκη για 

διαµόρφωση διά βίου συστηµάτων Συµβουλευτικής σταδιοδροµίας και διατυπώθηκε µια σειρά από 

                                                 
49 Στις έρευνες συνεργάστηκαν: ο ΟΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (CEDEFOP), το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Κατάρτισης (ETF) και η Παγκόσµια Τράπεζα 
(World Bank). Οι έρευνες διεξήχθησαν στο διάστηµα 2001-2003 και συγκεντρώθηκαν δεδοµένα για τα συστήµατα 
ΣΥΠ στις ακόλουθες 40 χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Καναδάς, Τσεχία, ∆ανία, Φινλανδία, Γερµανία, Ιρλανδία, 
Κορέα, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Ισπανία, Ηνωµένο Βασίλειο (έρευνα ΟΟΣΑ)· Βέλγιο, Γαλλία, 
Ελλάδα, Ισλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σουηδία (CEDEFOP)· Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, 
Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία (ETF) και Χιλή, Φιλιππίνες, Πολωνία, Ρουµανία, 
Ρωσία, Νότια Αφρική και Τουρκία (World Bank) (βλ. OECD / European Commission 2004, 3). 
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προσδοκίες-προκλήσεις για τη ΣΥΠ στις σύγχρονες κοινωνίες (OECD 2004, 30-33). Οι προσδοκίες 

προσδιορίζονται ανά επίπεδο στόχου: (α) στον τοµέα της µάθησης, (β) στον τοµέα της αγοράς 

εργασίας και (γ) στον τοµέα της κοινωνικής ισότητας.  

Για να αντεπεξέλθει η ΣΥΠ στις σύγχρονες προκλήσεις είναι ανάγκη να µεταθέσει το 

κέντρο βάρους της δράσης της από την παρέµβαση στην πρόληψη (Trachtenberg et al. 2002, 93 

κ.ε.). Αντί να θεωρείται η ΣΥΠ ως µέτρο που καλύπτει τα κενά ενός ελλείµµατος σε πληροφόρηση, 

επαγγελµατική ανωριµότητα, αναποφασιστικότητα κ.τ.ό., πρέπει να καταστεί πιο προληπτική, 

στοχεύοντας όχι µόνο στα υπάρχοντα προβλήµατα αλλά και στη µελλοντική προοπτική των 

ατόµων, να τα βοηθήσει δηλαδή να αποκτήσουν γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες για αυτόνοµη 

διαχείριση της εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής τους πορείας. Οι σύµβουλοι, προσαρµοσµένοι 

στην κινητικότητα στο περιβάλλον εργασίας αλλά και στην αυξανόµενη ευθύνη του εργαζόµενου 

για την εργασία του, καλούνται να προσανατολίσουν τους πελάτες τους στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων τους για λήψη απόφασης και για αντιµετώπιση των αλλαγών. Τα περιεχόµενα που 

ενδείκνυνται να περιλαµβάνει η ΣΥΠ είναι δραστηριότητες που προωθούν την ανάπτυξη της 

αυτοεκτίµησης, της αυτο-διαχείρισης, της στοχοθεσίας, της αναζήτησης εργασίας και του 

σχεδιασµού ζωής και σταδιοδροµίας (Krieshok, 1998). 

 

2. Πληθυσµοί-στόχοι ενηλίκων και η συµβολή της ΣΥΠ στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Ανάλογα µε τις διαφοροποιηµένες ανάγκες των οµάδων-στόχων ενηλίκων, η συµβουλευτική 

σταδιοδροµίας έχει να συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων-κλειδιών: 

• Οι άνεργοι είναι η οµάδα ενηλίκων η οποία απευθύνεται συχνότερα στις υπηρεσίες 

συµβουλευτικής. Ο στόχος στην περίπτωση αυτή είναι η εύρεση εργασίας το συντοµότερο 

δυνατόν, ώστε να µειωθούν τα ποσοστά ανεργίας. Ωστόσο, συχνά χρειάζεται να προηγηθεί 

κατάρτιση και εδώ είναι αναγκαία η ανάπτυξη τόσο βασικών (π.χ. γραµµατισµών) όσο και 

εξειδικευµένων επαγγελµατικών δεξιοτήτων. Γενικότερα, παρέχεται βοήθεια στους χρήστες 

των προγραµµάτων, ώστε να ανακτήσουν την αυτοπεποίθηση και τα κίνητρα για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων απασχολησιµότητας. 

• Για τους εργαζόµενους ενήλικες ελάχιστα µέτρα και υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας 

είναι διαθέσιµα, δεδοµένο που ισχύει για τις περισσότερες χώρες, που έλαβαν µέρος στις 

έρευνες που αναφέρθηκαν50. Εντούτοις και αυτή η οµάδα έχει ανάγκη συµβουλευτικής, 

                                                 
50 Στις περισσότερες χώρες δεν έχουν αναπτυχθεί υπηρεσίες ΣΥΠ για εργαζόµενους ενήλικες ούτε στον δηµόσιο, ούτε 

στον ιδιωτικό τοµέα αλλά ούτε και σε εθελοντική βάση. Οι λίγες επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ΣΥΠ στους 
υπαλλήλους τους αποτελούν συνήθως µεγάλους οργανισµούς και απευθύνονται πρωτίστως στην εξέλιξη των 
στελεχών τους και όχι όλων των υπαλλήλων. Οι υπηρεσίες άλλωστε συνδέονται άµεσα µε τα συµφέροντα της 
εκάστοτε επιχείρησης. Σχεδόν σε όλες τις χώρες η δράση του ιδιωτικού τοµέα στη ΣΥΠ είναι πολύ περιορισµένη. 
Αυτό περιορίζει ακόµη περισσότερο την πρόσβαση των ενήλικων εργαζόµενων, οι οποίοι θα είχαν τη δυνατότητα 
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προκειµένου είτε τα άτοµα να αναπτύξουν την καριέρα τους στο υπάρχον εργασιακό πλαίσιο 

είτε να εξελιχθούν σε κάποιο παρόµοιο εργασιακό πλαίσιο ή ακόµη να αποκτήσουν νέες 

δεξιότητες, προκειµένου να µετακινηθούν σε διαφορετικού τύπου εργασία. Είναι σαφές ότι η 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων συνεργασίας, διαπραγµάτευσης και επίλυσης συγκρούσεων 

αποτελεί κατεξοχήν αντικείµενο της ενδοεπιχειρησιακής ΣΥΠ, ειδικότερα όσον αφορά την 

οµαλή συνύπαρξη και την καλή εργασιακή απόδοση στο υπάρχον εργασιακό πλαίσιο. 

• Μέτρα και υπηρεσίες ΣΥΠ προσφέρονται και σε ειδικές οµάδες πληθυσµού, όπως είναι οι 

ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Για παράδειγµα, η οµάδα των παλιννοστούντων-µεταναστών-

προσφύγων στη χώρα µας χρειάζεται υποστηρικτικές συµβουλευτικές υπηρεσίες, ώστε να 

αναπτύξει δεξιότητες προσαρµογής, συνεργασίας και ευρύτερης συνύπαρξης στο νέο κοινωνικό 

περιβάλλον, εργασιακό και ιδιωτικό.  

• Η σηµασία της ΣΥΠ στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι πολυεπίπεδη. Η αύξηση στη 

ζήτηση ακολουθείται από αύξηση στην προσφορά προγραµµάτων. Ο αυξανόµενος αριθµός 

υποψήφιων εκπαιδευόµενων συνεπάγεται µεγαλύτερη ανάγκη για πληροφόρηση σχετικά µε το 

πλήθος των εκπαιδευτικών ευκαιριών αλλά και για προσανατολισµό στη λήψη απόφασης. Σε 

ένα δεύτερο επίπεδο παρέµβασης, κατά τη διάρκεια παρακολούθησης ενός προγράµµατος 

εκπαίδευσης -είτε παρέχονται ειδικές συµβουλευτικές υπηρεσίες από τον φορέα είτε όχι-, ο 

συµβουλευτικός ρόλος του ίδιου του εκπαιδευτή ενηλίκων συµβάλλει στην καλλιέργεια των 

διαπροσωπικών σχέσεων ανάµεσα στα µέλη της οµάδας, την ανάπτυξη συνεργασίας και 

δηµιουργικής επίλυσης των συγκρούσεων, κοινωνικών δεξιοτήτων, απαραίτητων για να 

λειτουργήσει η οµάδα και για να επιτευχθούν οι µαθησιακοί στόχοι.  

Για να έχει πιθανότητες επιτυχίας η συµβουλευτική παρέµβαση, κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης ενός προγράµµατος, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η γνώση και συνεκτίµηση 

των χαρακτηριστικών του ενήλικου εκπαιδευόµενου (Jarvis 1995, 90-94, Rogers 1999, 81-108). 

Η τάση των ενηλίκων για αυτοκαθορισµό αλλά και η συχνή εκδήλωση του αντίθετου άκρου της  

παθητικότητας, οι στόχοι ή/και οι προσδοκίες τους που συχνά είναι αδιευκρίνιστοι/ες ή ελλιπώς 

διαµορφωµένοι/ες, οι προϋπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες που µπορεί να λειτουργήσουν 

ανασχετικά στην πρόσληψη της νέας γνώσης καθώς και τα πολλαπλά εξωτερικά και εσωτερικά 

εµπόδια που αντιµετωπίζει ένας ενήλικος εκπαιδευόµενος δηµιουργούν αυξηµένες ανάγκες για 

συµβουλευτική στήριξη και καλλιέργεια κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων. Μόνον έτσι 

µπορούν άλλωστε να µειωθούν οι πιθανότητες ενδεχόµενης διακοπής του προγράµµατος, 

συχνού φαινοµένου στην εκπαίδευση ενηλίκων.  

                                                                                                                                                                  
να καταβάλλουν το αντίστοιχο αντίτιµο (OECD / E.C. 2004, 28).  
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Η ανάπτυξη κοινωνικών αλλά και προσωπικών δεξιοτήτων51, όπως είναι π.χ. η  

αποφασιστικότητα, η αυτοπαρουσίαση και η αυτοπεποίθηση, θα παίξει κεντρικό ρόλο και στο 

τρίτο επίπεδο παρέµβασης της Συµβουλευτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων, που είναι η 

σύνδεση της εκπαίδευσης µε την απασχόληση (Παπαβασιλείου-Αλεξίου 2004).  

Πέρα από τον αναµφισβήτητα σηµαντικό συµβουλευτικό ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων 

κάποιες ευρωπαϊκές χώρες –όπως η Αυστρία, η ∆ανία και η Ισπανία– έχουν αναπτύξει 

συµβουλευτικές υπηρεσίες στην εκπαίδευση ενηλίκων, όπου έχουν πρόσβαση όλοι οι 

εκπαιδευόµενοι. Συχνά, βέβαια, αυτές οι υπηρεσίες εστιάζουν στον φορέα που τις παρέχει και 

αυτό περιορίζει την αµεροληψία και την καθολικότητα. Υπάρχουν, ωστόσο, και περιπτώσεις 

υπηρεσιών που παρέχουν συµβουλευτική σταδιοδροµίας σε ενήλικους εκπαιδευόµενους χωρίς 

να εξαρτώνται από µεµονωµένους φορείς εκπαίδευσης. Το παράδειγµα που παραθέτουµε 

ανήκει σε αυτή την κατηγορία (OECD 2004, 62, 64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙΙ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Η ΠΡΑΞΗ 

Η Άσκηση ∆ιαπροσωπικών ∆εξιοτήτων (Interpersonal Skills Exercise) 

Το πλαίσιο: Το IPS (Interpersonal Skills Exercise) είναι ένα διδακτικό εργαλείο που εφαρµόζεται, 

πάνω από 20 χρόνια, στο Εργαστήριο ∆ιαπραγµάτευσης της Νοµικής Σχολής του Harvard σε 

συνεργασία µε το Family Intitute of Cambridge52. Η άσκηση προχωρεί, πέρα από την ανάπτυξη 

                                                 
51 Έρευνα σε νέους ενήλικες που διέκοψαν προσωρινά τη σταδιοδροµία τους στη Γερµανία έδειξε ότι προσωπικές 

δεξιότητες-κλειδιά όπως η διακινδύνευση, η αυτοπεποίθηση και η οργανωτικότητα αποτελούν τους βασικούς 
παράγοντες παρέµβασης  για την εκ νέου µετάβαση στην απασχόληση. Βλ. Heinz 2002, 236 κ.ε. 

52 Η Νοµική Σχολή του Παν/µίου του Harvard προσφέρει ετησίως δύο εργαστήρια διαπραγµάτευσης: (α) εντατικό 
εργαστήριο που πραγµατοποιείται κατά το χειµερινό εξάµηνο, διαρκεί τρεις εβδοµάδες και οι συµµετέχοντες 
συναντιούνται 5 ηµέρες την εβδοµάδα, 9π.µ.-5µ.µ. ηµερησίως. (β) εργαστήριο εξάµηνης διάρκειας (Φεβρουάριος-
Απρίλιος) µε δύο εννιάωρες συναντήσεις την εβδοµάδα. Για περισσότερα στοιχεία βλ. Bordone 2000, 377-384. 

Μία περιφερειακή υπηρεσία συµβουλευτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων 
Το παράδειγµα της Αυστρίας ( OECD 2004, 64). 

 Στην περιφέρεια της Burgerland το αυστριακό Υπουργείο Παιδείας έχει ιδρύσει µια 
περιφερειακή υπηρεσία, για να παρέχει συµβουλευτική σταδιοδροµίας, ανεξάρτητα από τους 
µεµονωµένους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων. Η υπηρεσία έχει την έδρα της σε ένα περιφερειακό 
κέντρο υποστήριξης της εκπαίδευσης ενηλίκων. Πελάτες της είναι σε µεγάλο ποσοστό άνεργες 
γυναίκες άνεργες. Ως πελάτες γίνονται δεκτοί και οι ίδιοι οι φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι 
υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Προκειµένου να δίνεται πληροφόρηση και καθοδήγηση σε 
ενδιαφερόµενους, στην έδρα τους και στις ώρες που τους εξυπηρετεί, παρέχονται υπηρεσίες 
τηλεφωνικά, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αλλά και πρόσωπο µε πρόσωπο. Συµβουλευτική 
παρέχεται και µέσω κινητών µονάδων σε µικρότερες κοινότητες της περιφέρειας, ώστε οι 
ενδιαφερόµενοι να µη µετακινούνται στην έδρα της υπηρεσίας.  
Η υπηρεσία ιδρύθηκε ως αποτέλεσµα έρευνας για τις ανάγκες της οµάδας-στόχου και συντηρεί 
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε τα προβλήµατα και τις ανάγκες των πελατών, διοχετεύει δε τα 
αποτελέσµατα στους φορείς που υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράµµατα. Η βάση δεδοµένων 
αξιολογείται σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο του Graz. Για τη διαφήµιση των υπηρεσιών της 
αξιοποιούνται τα τοπικά µέσα ενηµέρωσης. Η υπηρεσία επικοινωνεί µε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων 
της περιφέρειας µέσω τακτικής ενηµέρωσης και έχει αναπτύξει βάση δεδοµένων από συµβούλους 
εκπαίδευσης ενηλίκων στην περιφέρεια που βρίσκονται σε επαφή µε τους περιφερειακούς φορείς.  
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καλών δεξιοτήτων διαπραγµάτευσης, στο να βοηθήσει τους συµµετέχοντες να ασκηθούν σε ένα 

διευρυµένο σύνολο από βαθύτερες διαπροσωπικές δεξιότητες, οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν 

και σε άλλες περιοχές στον ιδιωτικό και τον εργασιακό τοµέα. 

Η εφαρµογή: Η άσκηση παρέχει στους συµµετέχοντες την ευκαιρία να εξασκήσουν µία 

συγκεκριµένη διαπροσωπική συµπεριφορά ή δεξιότητα, µε την οποία αντιµετωπίζουν δυσκολία, σε 

ένα περιβάλλον φιλικό σε αυτούς. Για παράδειγµα: ένας συµµετέχων µπορεί να δυσκολεύεται να 

πει «όχι» στον προϊστάµενό του· κάποιος άλλος µπορεί να επιθυµεί να ασκηθεί στο να εκφράσει ότι 

ένιωσε προδωµένος από κάποιον φίλο, ενώ ένας τρίτος θέλει να µάθει να ακούει καλύτερα τη 

σύντροφό του, όταν εκείνη εκφράζει απόψεις µε τις οποίες διαφωνεί έντονα. Συνοπτικά, η άσκηση 

βοηθά τους συµµετέχοντες να ασκήσουν, σε διάρκεια χρόνου και αλληλεπιδραστικά, διαφορετικές 

δεξιότητες, µε την παρουσία ειδικών και συναδέλφων. 

 Η διεξαγωγή της άσκησης βασίζεται αποκλειστικά σε βιωµατικές συµµετοχικές τεχνικές, 

γεγονός που επιβεβαιώνει τη συµβολή αυτών των τεχνικών στη µετάδοση και την ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Ο κάθε συµµετέχων περνά 8 ώρες στην άσκηση IPS, έξι από τις οποίες 

στην ολοµέλεια και δύο κατά µόνας ή σε οµαδική προετοιµασία. Οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε 

οµάδες  των τριών ατόµων. Κάθε άτοµο εντοπίζει µία δεξιότητα στην οποία θα ήθελε να ασκηθεί 

καθώς και ένα σενάριο από τη ζωή του, στο οποίο εντοπίζεται η δυσκολία χρήσης της δεξιότητας. 

Εν συνεχεία, οι οµάδες αποσύρονται για τη φάση της προετοιµασίας. Κάθε ένα από τα τρία άτοµα 

κοινοποιεί στα άλλα δύο τη δεξιότητα και το σενάριο που έχει επιλεγεί και πάνω στην οποία θα 

έχει την ευκαιρία να ασκηθεί. Ο κάθε παρουσιαστής διαλέγει το µέλος της οµάδας του που θα 

παίξει το «απόν µέλος». Το τρίτο µέλος της οµάδας θα είναι ο σύµβουλος του παρουσιαστή. Μετά 

τη φάση της προετοιµασίας η τριάδα είναι έτοιµη για την ολοµέλεια. Το κοµµάτι αυτό της άσκησης 

χωρίζεται σε τρεις συνεδρίες: 

(α) Ένταξη στους ρόλους: Κεντρικός στόχος είναι να έχουν κατανοήσουν οι δύο διδάσκοντες και ο 

σύµβουλος όλες τις επιλεγµένες δεξιότητες και τα σενάρια. Μέσω καταιγισµού ιδεών 

συγκεντρώνονται όλες οι πιθανές προσεγγίσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην τρίωρη 

συνεδρία της βιντεοσκόπησης και να βοηθηθεί το πρόσωπο που παίζει το «απόν µέλος» να 

ταυτιστεί µε τον ρόλο του χαρακτήρα που καλείται να παίξει. Στη φάση αυτή εξηγείται στους 

συµµετέχοντες ότι η άσκηση έχει καθαρά εθελοντικό χαρακτήρα. Ανά πάσα στιγµή που κάποιο 

άτοµο δεν επιθυµεί να κάνει ή να πει κάτι, µπορεί να το ανακοινώσει και θα γίνει απόλυτα 

σεβαστό. 

(β) Βιντεοσκόπηση: Στη συνεδρία αυτή κάθε τριάδα συνοδεύεται από έναν µόνο διδάσκοντα. Κάθε 

µέλος της τριάδας δουλεύει πάνω στη δεξιότητα και το αντίστοιχο σενάριο για µία ώρα σε ένα 

σύνολο τριών ωρών. Όλη η συνεδρία βιντεοσκοπείται. Ο παρουσιαστής παίζει τον ρόλο του σε 
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συνεργασία µε το «απόν µέλος», µε όλες τις πιθανές συµπεριφορές που ενισχύουν τη δεξιότητα. Η 

συνεδρία της βιντεοσκόπησης περιλαµβάνει αντιστροφή ρόλων, λήψεις διάγνωσης, λήψεις 

ανάπτυξης της δεξιότητας και επαναλαµβάνεται για κάθε µέλος της τριάδας.  

(γ) Ανασκόπηση: Σε αυτή τη φάση επιστρέφουν στην οµάδα ο δεύτερος διδάσκων και ο σύµβουλος 

από το Family Institute of Cambridge. ∆ίνεται η ευκαιρία σε κάθε συµµετέχοντα να παρατηρήσει 

τα καλά σηµεία της βιντεοσκόπησης, µε κέρδος την ανατροφοδότηση των συνεργατών του στην 

οµάδα, των διδασκόντων και όσων συµµετείχαν στην πρώτη συνεδρία. Στη συνέχεια κάθε 

συµµετέχων αναλαµβάνει να συνεχίσει την ανασκόπηση συντάσσοντας µία γραπτή έκθεση για την 

εµπειρία του.  
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Καλές πρακτικές για την εκπαίδευση στην πολιτειότητα 

 
                   

 

 

 
Περίληψη: 

To 2005 έχει ανακηρυχθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ως «Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργών Πολιτών µέσω της 
Εκπαίδευσης». Η εκπαίδευση στην πολιτειότητα αποτελεί από το 1997 µία από τις προτεραιότητες του Συµβουλίου της 
Ευρώπης, µε σκοπό την καλλιέργεια και την προώθηση αξιών και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη συµµετοχή των 
πολιτών στις δηµοκρατικές διαδικασίες. Στις διακηρύξεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου εκφράζεται η βαθιά ανησυχία 
ότι η πολύ χαµηλή συµµετοχή ιδιαίτερα των νέων στις πρόσφατες εκλογές στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά 
και η αναζωπύρωση εθνικιστικών φαινοµένων, όπως και η καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε ορισµένες 
περιοχές της Ευρώπης  φανερώνουν σηµαντικό έλλειµµα δηµοκρατίας στην πολιτική και κοινωνική ζωή των κρατών 
µελών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει τα κράτη-µέλη να δώσουν άµεση προτεραιότητα στην εκπαίδευση για την 
πολιτειότητα. Ο στόχος αυτής της προσπάθειας είναι οι σηµερινοί πολίτες να ζήσουν σε ένα κόσµο µε ειρήνη, 
δηµοκρατία, ελευθερία, κοινωνική δικαιοσύνη, κατοχύρωση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, ανοχή και κοινωνική 
ένταξη.  

Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να διερευνήσει τα εξής ερωτήµατα: Ποιες είναι οι βασικές 
αρχές που πρέπει να διέπουν την εκπαίδευση για την πολιτειότητα σήµερα, ποιες είναι  οι γνώσεις και οι βασικές 
δεξιότητες που απαιτείται να αποκτήσει ο πολίτης από τη σχολική κιόλας ηλικία; Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές 
θεωρούνται καλές (ορθές) πρακτικές µάθησης και διδασκαλίας για την προετοιµασία των αυριανών πολιτών και ποιος 
είναι ο ρόλος και η συµβολή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην ανάδειξη τέτοιων πρακτικών, που µπορούν να 
υιοθετηθούν και να εφαρµοστούν σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης; 

Οι κοινωνικές δεξιότητες που προάγονται στο πλαίσιο αυτής της εισήγησης είναι: 1. Οι δεξιότητες 
δηµοκρατικής συµµετοχής και υπεύθυνης δράσης, 2. Οι δεξιότητες έρευνας και επικοινωνίας και 3. Οι δεξιότητες του 
ενηµερωµένου πολίτη. 

Στη συνέχεια διερευνάται ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές θεωρούνται καλές (ορθές) πρακτικές µάθησης και 
διδασκαλίας για την εκπαίδευση ενεργών πολιτών και θα µπορούσαν να υιοθετηθούν και να εφαρµοστούν σε όλες της 
βαθµίδες της εκπαίδευσης για να συµβάλλουν στην εκπλήρωση των παραπάνω αρχών. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιούνται 
µέθοδοι και τεχνικές που έχουν εφαρµοστεί στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, η οποία αναδεικνύεται ως ένα προνοµιακό 
πεδίο άντλησης εµπειρίας για τους τρόπους εκπαίδευσης των ενεργών πολιτών, και αυτό επειδή -κατά ένα σηµαντικό 
µέρος- αναπτύχθηκε έξω από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη λειτουργία της 
αναπαραγωγής της κυρίαρχης κουλτούρας.  

Τέτοιες καλές (ορθές) πρακτικές ενδεικτικά είναι.  
-Η εκπαίδευση σε θέµατα που τα οποία θεωρούνται πολύ σηµαντικά στην εκπαίδευση για την πολιτειότητα, όπως: 
Τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ο ρόλος των ΜΜΕ, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

      -Η εκπαίδευση στη συνεργατική µάθηση και στην οµαδική εργασία, και  
      -η εκπαίδευση σε βιωµατικές  µεθόδους διδασκαλίας, που αναδεικνύουν το ρόλο της εµπειρίας στη µάθηση,  όπως 
η µέθοδος project.  
 
 
Abstract: 
 

The year 2005 has been declared “European Year of Citizenship through Education” by the Council of Europe. 

Since 1997, citizenship education has been one of the priorities of the Council of Europe, with the intention of 

cultivating and promoting the values and skills that citizens need in order to take part in democratic processes. Council 

of Europe declarations express profound concern regarding the very low participation, particularly by young people, in 

the recent elections in most European countries; in addition, the resurgence of nationalistic phenomena and the violation 

of human rights in some regions of Europe reveal a significant lack of democracy in the civic and social life of member 

states. The Council urges member states to give immediate priority to citizenship education, and to provide support in 

every way to prepare young people to participate in public life in the capacity of an active citizen. The object of this 
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effort is to help today’s young people to live in a world with peace, democracy, freedom, social justice, human rights, 

tolerance and social integration. 

Within this context, the present paper investigates the following questions: What are the basic principles that must 

govern citizenship education today? What knowledge and basic skills does the citizen 

require at school age? What educational techniques are considered sound (correct) teaching 

and learning practices in preparing tomorrow’s citizens and what is the role and 

contribution of Adult Education in promoting such practices that can be adopted and 

applied at all levels of education?  

The social skills that are being promoted in the context of this paper are: 1. The skills of democratic 

participation and responsible action, 2. The skills of research and communication and 3. The skills of the informed 

citizen.  

Educational techniques are then explored that are regarded as sound (effective) practices for teaching and 

learning in order to train active citizens, practices that can be adopted and implemented at all levels of education in 

application of the above principles. In this context, methods and techniques are utilised that have been applied in Adult 

Education, which has proved to be the preferred field for gaining experience in citizenship education, because it 

developed largely outside the formal educational system, which tends to reproduce the mainstream culture.  

Sound practices of this kind include: 

-Education on issues that are considered very important in citizenship education such as: human rights, NGOs, and 

the role of the media. 

      -Education in cooperative learning and group work, and  

      -Education in empirical teaching methods that demonstrate the role of experience 

      in learning, such as the project method.  

 

1. Εισαγωγή 

To 2005 έχει ανακηρυχθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ως «Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργών 

Πολιτών µέσω της Εκπαίδευσης». Η εκπαίδευση στην πολιτειότητα αποτελεί από το 1997 µία από 

τις προτεραιότητες του Συµβουλίου της Ευρώπης, µε σκοπό την καλλιέργεια και την προώθηση 

αξιών και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη συµµετοχή των πολιτών στις δηµοκρατικές 

διαδικασίες. Στις διακηρύξεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου εκφράζεται η ανησυχία ότι η πολύ 

χαµηλή συµµετοχή  ιδιαίτερα των νέων στις πρόσφατες εκλογές στις περισσότερες Ευρωπαϊκές 

χώρες, αλλά και η αναζωπύρωση εθνικιστικών φαινοµένων, όπως και η καταπάτηση ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων σε ορισµένες περιοχές της Ευρώπης φανερώνουν έλλειµµα δηµοκρατίας στην 

πολιτική και κοινωνική ζωή των κρατών µελών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει τα κράτη-

µέλη να δώσουν άµεση προτεραιότητα στην εκπαίδευση για την πολιτειότητα, µε στόχο την 

ενίσχυση της ∆ηµοκρατίας.  

Αλλά και στην έκθεση της ∆ιεθνούς Επιτροπής της Unesco για την Εκπαίδευση στον 21ο 

αιώνα, υπό την Προεδρία του J. Delors, αναφέρεται ότι το ιδανικό της ∆ηµοκρατίας χρειάζεται να 

επαναπροσδιοριστεί ή τουλάχιστον να ενδυναµωθεί. Πρέπει, µε κάθε κόστος, να παραµείνει η πρώτη 
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µας προτεραιότητα, καθώς δεν υπάρχει κανένα άλλο πολιτικό ή κοινωνικό σύστηµα που να µπορεί να 

αντικαταστήσει τη ∆ηµοκρατία και να διαχειριστεί την κοινή δράση υπέρ της ελευθερίας, της ειρήνης, 

του γνήσιου πλουραλισµού και της κοινωνικής δικαιοσύνης…..Βασικό θέµα για συζήτηση αποτελεί η 

ικανότητα του ατόµου να συµπεριφέρεται ως αληθινός πολίτης µε συναίσθηση του συλλογικού 

συµφέροντος και µε διάθεση να παίξει ενεργό ρόλο στη δηµοκρατική ζωή (Unesco, 2002:79).  

Η εκπαίδευση για την πολιτειότητα έρχεται λοιπόν σήµερα στο προσκήνιο ως πραγµατική 

πρόκληση τόσο για το πολιτικό όσο και για το εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά και ως ένα θέµα διά 

βίου εκπαίδευσης όπου ο πολίτης θα πρέπει να εκπαιδεύεται από το «λίκνο ως τον τάφο». Στη 

σύγχρονη κοινωνία η εκπαίδευση για την πολιτειότητα πρέπει να είναι διά βίου εκπαίδευση στα 

ιδανικά της δηµοκρατίας, της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας. ∆ιά βίου εκπαίδευση 

για τη δηµιουργία ενεργών πολιτών µε στόχο την κοινωνία των πολιτών.  

Στο πλαίσιο αυτό τα ερωτήµατα που θα διαπραγµατευτούµε σε αυτήν την εισήγηση είναι: 

Ποιες είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την εκπαίδευση για την πολιτειότητα σήµερα, 

ποιες είναι  οι γνώσεις και οι βασικές δεξιότητες που απαιτείται να αποκτήσει ο πολίτης από τη 

σχολική κιόλας ηλικία; Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές θεωρούνται καλές (ορθές) πρακτικές µάθησης 

και διδασκαλίας για την προετοιµασία των αυριανών πολιτών, αλλά και ποιος είναι ο ρόλος της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην ανάδειξη τέτοιων πρακτικών, που µπορούν να υιοθετηθούν σε όλες 

τις βαθµίδες της εκπαίδευσης; 

 

2. Η Εκπαίδευση στην  πολιτειότητα: Σύντοµη ιστορική  αναφορά 

Η σχέση µεταξύ πολίτη και κράτους ήταν σηµαντικό θέµα ήδη από την αρχαία Αθήνα. 

Πρώτος ο Αριστοτέλης µίλησε για ένα τύπο πολίτη µε ενεργητική συµµετοχή στους θεσµούς και 

στη διακυβέρνηση. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη πολίτης είναι αυτός που συµµετέχει στην 

κοινωνική ζωή και στην πολιτική δράση, αυτός που µετέχει κρίσεως και αρχής.  Η ποιότητα της 

πολιτείας εξαρτάται από την παιδεία των πολιτών. Ο στόχος της εκπαίδευσης είναι να διαµορφώνει 

πολίτες µε ήθος, πολιτικές αρετές, µε νου και µε ψυχή (Αριστοτέλης, Τα Πολιτικά, Α,Ι,Ι). Οι 

πολίτες είναι προϊόν εκπαίδευσης και πολιτισµού.  

Στη σύγχρονη κοινωνία η πολιτειότητα ήλθε στο προσκήνιο µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο 

όπου επικράτησε το φιλελεύθερο µοντέλο διακυβέρνησης. Η πολιτειότητα αναδείχθηκε από το 

δοκίµιο του T. H. Marshall, Ιδιότητα του Πολίτη και Κοινωνική Τάξη (Citizenscip and Social Class, 

1950), στο οποίο ο Marshall διακρίνει τα δικαιώµατα του πολίτη σε αστικά (δικαίωµα στην 

ιδιοκτησία, ελευθερία λόγου…), πολιτικά (εκλέγειν και εκλέγεσθαι…) και κοινωνικά (δικαίωµα 

στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην πρόνοια…). Και τα τρία συνθέτουν την έννοια της ισότητας η 

οποία αποτελεί τη βάση για την πλήρη συµµετοχή του ατόµου στην κοινωνία. Για πρώτη φορά 
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δίδεται ιδιαίτερο βάρος στην απόκτηση των κοινωνικών δικαιωµάτων γιατί η απόκτησή τους 

ολοκληρώνει τα αστικά και τα πολιτικά δικαιώµατα και ενδυναµώνει τους πολίτες να τα ασκούν 

καλύτερα. Η ιδιότητα του πολίτη αποτελεί τη βάση για την κατανοµή των πόρων και για την 

παροχή υπηρεσιών από το Κράτος Πρόνοιας στα άτοµα. Στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση παύει να 

θεωρείται προνόµιο και αναγνωρίζεται ως δικαίωµα όλων των πολιτών, θεσµοθετείται δε ως 

υποχρεωτική µέχρι τα 16 χρόνια. Ο Marshall ωστόσο αναγνωρίζει ότι υπάρχουν προβλήµατα και 

περιορισµοί στη σχέση εκπαίδευσης και πολιτειότητας. Γιατί από τη µια αναγνωρίζεται ότι η 

εκπαίδευση αποτελεί δικαίωµα για όλους τους πολίτες, αλλά από την άλλη η εκπαίδευση 

προετοιµάζει τα άτοµα να καταλάβουν άνισες θέσεις στην επαγγελµατική και κοινωνική ιεραρχία. 

Ο ίδιος αντιµετωπίζει αυτή την αντίφαση ότι στη σύγχρονη κοινωνία όλοι έχουν ίσα δικαιώµατα να 

επιδείξουν διαφορές ή ανισότητες, ίσα δικαιώµατα να αναγνωρισθούν άνισοι-the equal right to be 

recognized as unequal (Marshall, 1950:62-7).   

Η διαπίστωση της ανισότητας ανάµεσα στους πολίτες µέσα από πλήθος ερευνών είχε ως 

αποτέλεσµα αρκετοί ριζοσπάστες θεωρητικοί και ερευνητές να αµφισβητήσουν το κατά πόσο η 

εκπαίδευση µπορεί να διαµορφώσει ενεργούς πολίτες µε ελεύθερο πνεύµα και κριτική σκέψη, 

ικανούς να προκαλέσουν αλλαγές ή και να εισάγουν ένα νέο όραµα για την κοινωνία. Η 

εκπαίδευση έχει επικριθεί για την αναπαραγωγική της λειτουργία και έχει µάλιστα µελετηθεί ως 

ένας από  τους βασικούς µηχανισµούς της κοινωνικής αναπαραγωγής (Althousser, 1971, Bowles & 

Gintis, 1976). Σύµφωνα µε αυτές τις προσεγγίσεις τα άτοµα από τη σχολική τους ηλικία 

εσωτερικεύουν αξίες, στάσεις, πεποιθήσεις, τις οποίες  το κρυφό σχολικό πρόγραµµα (hidden 

curriculum) τους επιβάλλει µέσω µιας διαφοροποιηµένης ιδεολογίας ανάλογα µε την κοινωνική 

τάξη από την οποία προέρχονται. Το εκπαιδευτικό σύστηµα αναπαράγει τις καπιταλιστικές 

παραγωγικές σχέσεις µέσα από την παραγωγή των ανισοτήτων και τη διαµόρφωση αλλοτριωµένων 

προσωπικοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο αναπαράγεται όχι µόνο η κοινωνική δοµή, αλλά και η 

κυρίαρχη κουλτούρα σε κάθε κοινωνία (Bourdieu, 1977). 

 Απέναντι στη φιλελεύθερη προσέγγιση, που «νοµιµοποιεί» την ανισότητα αλλά και στον 

ντετερµινισµό της ριζοσπαστικής προσέγγισης αναπτύχθηκε η κοινοτική εκπαίδευση στην οποία 

ιδιαίτερη θέση κατέχει η εκπαίδευση ενηλίκων. Η κοινοτική εκπαίδευση αξιοποίησε στοιχεία από 

τις δύο κλασσικές παραδόσεις, αλλά κυρίως  «χτίστηκε» θεωρητικά πάνω στις βασικές ιδέες του 

llich, του Freire, του Lovett κά., οι οποίοι υποστήριξαν ότι κάτω από ορισµένες συνθήκες και 

ορισµένες προϋποθέσεις υπάρχουν περιθώρια αντίστασης στην κυρίαρχη κουλτούρα, περιθώρια για 

τη χειραφέτηση του ατόµου. Στο έργο του «Αγωγή του Καταπιεζοµένου, 1970» ο Freire 

υποστήριξε την ιδέα ότι η παιδεία µπορεί να γίνει µέσο απελευθέρωσης του ατόµου. Ανέπτυξε την 

ιδέα της Πράξης στη µαθησιακή διαδικασία ως διάλογο ανάµεσα στη δράση και στο στοχασµό, µε 
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στόχο εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι να θέσουν σε λειτουργία την κριτική τους συνείδηση. Ο 

διάλογος ανάµεσα στους συµµετέχοντες και η δυνατότητα ερωτήσεων πάνω στις κοινωνικές 

συνθήκες, τις οποίες βιώνουν µπορεί να διαµορφώσει κοινωνικά κινήµατα τα οποία µπορούν να 

αφυπνίσουν τους ανθρώπους, µε στόχο να µπορούν οι ίδιοι να αναλύουν την πραγµατικότητα που 

ζουν και να αποκτήσουν την αξιοπρέπειά τους ως ανθρώπινες υπάρξεις. Η παιδεία  για τον Freire 

µπορεί να είναι άσκηση ελευθερίας που απελευθερώνει το δάσκαλο και το µαθητή, καθώς αρχίζουν 

και οι δύο να µαθαίνουν, επικεντρώνοντας την προσοχή τους πάνω σε πραγµατικά προβλήµατα της 

κοινότητας που ζουν. Στο πλαίσιο αυτό η κεντρική ιδέα της κοινοτικής εκπαίδευσης είναι η 

επανασύνδεση του σχολείου, αλλά και συνολικά της εκπαίδευσης µε την πραγµατική ζωή δηλαδή 

την γειτονιά, το συνοικισµό, την κοινότητα. Ο στόχος της κοινοτικής εκπαίδευσης είναι να 

«ανοίξει» καταρχήν το σχολείο προς τον άµεσο κοινωνικό περίγυρο, να µετατραπεί σε χώρο 

επιµόρφωσης για όλη τη γειτονιά µε σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του πληθυσµού 

για την επίλυση προβληµάτων, όπως οι διακρίσεις, η αποξένωση, η ανεργία, ο επαγγελµατισµός 

και η γραφειοκρατία του κεντρικού εκπαιδευτικού συστήµατος (Fletcher, 1982). Στο επίπεδο της 

κοινότητας  αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η εκπαίδευση ενηλίκων µε επίκεντρο την αναζήτηση µιας πιο 

συµµετοχικής και ενεργητικής εκπαίδευσης για τον πολίτη. Η εκπαίδευση που είναι βασισµένη 

στην κοινότητα µπορεί να κάνει το άτοµο να «ανθίσει», γιατί εκεί που ζει µπορεί να αναπτύξει 

σχέσεις αλληλεγγύης και φιλίας, να δηµιουργήσει «µια καλή ζωή» για τον ίδιο και την κοινότητά 

του, αλλά και να γίνει ενεργός πολίτης παίρνοντας πρωτοβουλίες για µια υγιή δηµοκρατία 

(Hammond, 2000 in Thompson, 2000). Ωστόσο η κοινοτική εκπαίδευση παρά τα σηµαντικά θετικά 

της επιτεύγµατα εκεί που εφαρµόστηκε, κάτω και από την πίεση των κυρίαρχων κεντρικών 

πολιτικών για την εκπαίδευση, παραµένει στο επίπεδο της καινοτοµίας. Σήµερα ζούµε στην 

κοινωνία της γνώσης και της παγκοσµιοποίησης, όπου δηµιουργείται ένα νέο πλαίσιο για την 

εκπαίδευση ενηλίκων, και την εκπαίδευση γενικότερα. Χρειαζόµαστε νέες πολιτικές, σχεδιασµούς 

και πρακτικές, νέα γνώση και θεωρία. Ωστόσο η εµπειρία από την εφαρµογή της κοινοτικής 

εκπαίδευσης (στηριγµένη στη θεωρία προοδευτικών παιδαγωγών όπως ο Freire, κά), θεωρούµε ότι 

µπορεί να συµβάλλει στην ανάδειξη καλών πρακτικών µάθησης και διδασκαλίας στο πεδίο της 

εκπαίδευσης για την πολιτειότητα, αλλά και στην εκπαίδευση συνολικά.  

 

3. Εκπαίδευση στην πολιτειότητα: Βασικές αρχές και δεξιότητες 

Η εκπαίδευση για την πολιτειότητα αφορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις και τις αξίες που 

είναι αναγκαίες για τον πολίτη ώστε να συµµετέχει πλήρως στην κοινωνία που ζει (Usher, Bryant 

& Johnston, 2001:28). Οι ραγδαίες κοινωνικο-οικονοµικές, πολιτικές και πολιτιστικές αλλαγές 

στην παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία έχουν επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις γνώσεις και στις 
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δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει ο σηµερινός πολίτης για να συµµετέχει στη σύγχρονη 

δηµοκρατία και στο πλαίσιο αυτό έχουν διευρυνθεί και οι αρχές που συγκροτούν την εκπαίδευση 

για την πολιτειότητα. Σύµφωνα µε τη Συµβουλευτική Οµάδα για την Εκπαίδευση στην 

Πολιτειότητα της Μεγάλης Βρετανίας (Advisory Group on Citizenship Education), οι βασικές 

αρχές που θα έπρεπε να διατρέχουν σήµερα την εκπαίδευση για την πολιτειότητα, είναι: 

1. Κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα. Οι πολίτες µαθαίνουν από πολύ νωρίς να είναι 

κοινωνικά και ηθικά υπεύθυνοι για τον εαυτό τους αλλά και για την κοινωνία, στην οποία 

ζουν. 

2. Συµµετοχή στην Κοινότητα: Οι πολίτες µαθαίνουν να συµµετέχουν στη ζωή της γειτονιάς 

και ευρύτερα της κοινότητας στην οποία ζουν, βοηθώντας σε δραστηριότητες /υπηρεσίες 

της Κοινότητας και µαθαίνοντας από την εµπλοκή τους σε αυτές. 

3. Πολιτικός εγγραµµατισµός: Οι πολίτες µαθαίνουν για τους θεσµούς, τα προβλήµατα και τις 

πρακτικές της ∆ηµοκρατίας στην οποία ζουν και εκπαιδεύονται σε δεξιότητες και αξίες 

ώστε να είναι αποτελεσµατικοί στη ζωή τους σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο.  

Με βάση αυτές τις αρχές εκπαίδευσης οι κοινωνικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι 

πολίτες, είναι:  

• Απόκτηση δεξιοτήτων συµµετοχής και υπεύθυνης δράσης (participation/responsibility) για 

να συµµετέχουν ενεργά στην κοινότητα που ζουν. Να χρησιµοποιούν τις γνώσεις και τη 

φαντασία τους στην κατανόηση της εµπειρίας των άλλων ανθρώπων.  

• Απόκτηση δεξιοτήτων έρευνας και επικοινωνίας (enquiry/communication) για να µπορούν 

να στοχάζονται πάνω σε ηθικά, πολιτικά, πολιτιστικά, πνευµατικά και κοινωνικά θέµατα. 

Να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες προφορικού και γραπτού λόγου ώστε να µπορούν 

να εκφράζουν την προσωπική τους γνώµη σχετικά µε αυτά τα θέµατα.  

• Γνώση και κατανόηση του να είσαι ενηµερωµένος και ενεργός πολίτης.  

Αυτό σηµαίνει ότι µαθαίνουν: 

-Τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα καθήκοντα, 

-Την οργάνωση και τη λειτουργία της κεντρικής και τοπικής διοίκησης και των υπηρεσιών του 

κράτους. -Γνώση του συστήµατος δικαιοσύνης. -Γνώση των χαρακτηριστικών της 

κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας και του εκλογικού συστήµατος.-Τα δικαιώµατα και τις ευθύνες 

τους ως εργαζόµενοι, ως εργοδότες και ως καταναλωτές.-Τη διαφορετικότητα ως προς τη 

εθνότητα, τη θρησκεία και την ανάγκη για αµοιβαίο  σεβασµό και κατανόηση. -Τη σηµασία των 

ΜΜΕ. -Τον εθνικό και το διεθνή εθελοντισµό σε θέµατα κοινωνικού έργου. -Το ρόλο και τη 

σηµασία των φορέων,  όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών.   
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4. Καλές πρακτικές για την εκπαίδευση στην πολιτειότητα: Ο ρόλος της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων 

Πώς όµως θα αποκτήσουν όλοι οι πολίτες αυτές τις δεξιότητες; Γνωρίζουµε ότι όλοι οι 

πολίτες δεν ενεργοί στις σύγχρονες κοινωνίες. ∆εν απολαµβάνουν όλοι ίσα δικαιώµατα και δεν 

εκπληρώνουν όλοι µε τον ίδιο τρόπο τις υποχρεώσεις τους. Υπάρχουν και παθητικοί πολίτες. 

Υπάρχουν αποκλεισµένοι πολίτες εξαιτίας κοινωνικών προβληµάτων, όπως η φτώχεια και η 

ανεργία. Υπάρχουν πολίτες στο περιθώριο, όπως οι µετανάστες, γυναίκες (Heater, 1999 στον 

Jarvis, 2003:83) κά. Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήµατος στην εκπαίδευση όλων των 

πολιτών ώστε να ασκούν τα δικαιώµατά τους αλλά και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους; Από 

πού θα αντλήσουµε εµπειρία για καλές πρακτικές στην εκπαίδευση των πολιτών; Οι καλές 

πρακτικές αφορούν τόσο τα θέµατα-κλειδιά στην εκπαίδευση ενεργών πολιτών όσο και στις 

µεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσής τους. 

 Αρκετοί ερευνητές αναγνωρίζουν ότι η Εκπαίδευση Ενηλίκων που παραδοσιακά 

αναπτύχθηκε έξω από την θεσµοποιηµένη εκπαίδευση-αλλά και σήµερα ορισµένες πλευρές της 

παραµένουν έξω από αυτήν- αναδεικνύεται ως ένα προνοµιακό πεδίο άντλησης εµπειρίας για τους 

τρόπους εκπαίδευσης των ενεργών πολιτών (Jarvis, 2002). Στην κατεύθυνση αυτή οι ενεργητικές-

συµµετοχικές µέθοδοι διδασκαλίας που εφαρµόζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και το 

στυλ εκπαιδευτών της εκπαίδευσης ενηλίκων µπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές 

εκπαίδευσης για την πολιτειότητα.  

Τέτοιες καλές (ορθές) πρακτικές ενδεικτικά είναι: 

• Η εκπαίδευση σε θέµατα που τα οποία θεωρούνται πολύ σηµαντικά  στην εκπαίδευση για 

την πολιτειότητα, όπως:  -Τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ο ρόλος των ΜΜΕ, -Οι µη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

• Η εκπαίδευση στη συνεργατική µάθηση και στην οµαδική εργασία,  

• Η εκπαίδευση σε ενεργητικές-βιωµατικές  µεθόδους διδασκαλίας και µάθησης, όπως η 

µέθοδος project.  

Οι καλές πρακτικές εκπαίδευσης στην πολιτειότητα που προτείνουµε αφορούν συνολικά την 

εκπαίδευση, προτείνονται δηλαδή ως πρακτικές διά βίου µάθησης, γιατί όπως επισηµαίνει ο Jarvis 

όταν µιλάµε για τη διά βίου µάθηση δεν αναφερόµαστε πολύ στη σχολική εκπαίδευση, όµως η 

µάθηση σήµερα µοιάζει µε ένα φόρεµα χωρίς ραφή που επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

και πρέπει να προσπαθήσουµε να πείσουµε την εκπαιδευτική πολιτική να κάνει το ίδιο (Jarvis, 

2003:88). Πολύ περισσότερο σήµερα που η σχολική εκπαίδευση χρειάζεται να αλλάξει και να 

προσαρµοστεί σε µια κοινωνία που µαθαίνει (Unesco, 2002).  
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4. 1. Εκπαίδευση στα δικαιώµατα του ανθρώπου 

Η εξοικείωση των πολιτών µε τις δηµοκρατικές διαδικασίες, η γνωριµία και 

ευαισθητοποίησή τους στα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι συστατικό στοιχείο για την εκπαίδευση 

στην πολιτειότητα.  

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο πρόγραµµα «Παιδεία της ∆ηµοκρατίας» αναφέρει «τρεις 

γενιές δικαιωµάτων»: 

1. Τα πολιτικά δικαιώµατα. Αυτά είναι: Το δικαίωµα στην ελευθερία, στην ασφάλεια, 

σε µια δίκαιη δίκη, στη συµµετοχή στο δηµόσιο βίο. 

2. Τα κοινωνικά και οικονοµικά δικαιώµατα. Αυτά είναι: Το δικαίωµα στην 

εκπαίδευση, το δικαίωµα στην εργασία, στον ελεύθερο χρόνο και στην ποιότητα ζωής. 

3. Τα πολιτιστικά δικαιώµατα. Αυτά είναι: Το δικαίωµα στην Ειρήνη, στην 

αλληλεγγύη, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη, στην πολιτιστική 

ταυτότητα και τη διαφορετικότητα υπό το πρίσµα της ανεκτικότητας και της 

πολυπολιτισµικής συµβίωσης.  

Σύµφωνα µε το Συµβούλιο της Ευρώπης και οι τρεις γενιές δικαιωµάτων αποτελούν µια 

ενιαία και αδιάσπαστη ενότητα, που συνθέτει το περιεχόµενο µιας ελεύθερης και δηµοκρατικής 

πολιτείας. Το σηµαντικό είναι ότι τόσο το Συµβούλιο της Ευρώπης όσο και η Unesco έχουν 

δραστηριοποιηθεί ώστε να ενταχθούν τα δικαιώµατα του ανθρώπου στα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, τονίζοντας ότι γι’ αυτό απαιτείται σοβαρή προετοιµασία από τα κράτη-µέλη σε 

εκπαιδευτικό υλικό, επιµόρφωση εκπαιδευτικών κλπ. Αλλά αυτό που τονίζεται περισσότερο είναι 

ότι η διδασκαλία των δικαιωµάτων του ανθρώπου στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα δεν είναι µόνο η 

προσφορά γνώσεων σχετικά µε τον Καταστατικό Χάρτη των δικαιωµάτων, η γνώση της  ιστορίας 

τους, η γνώση των νόµων της κάθε χώρας, αλλά κυρίως η οικειότητα µέσω της υλοποίησης 

δραστηριοτήτων µε τις πρακτικές αναγνώρισης και εφαρµογής των δικαιωµάτων στο σχολείο και 

στην κοινωνία ευρύτερα (Ηλιού, 1992).  

Για παράδειγµα από το Συµβούλιο της Ευρώπης ως καλές πρακτικές εκπαίδευσης των µαθητών 

στα ανθρώπινα δικαιώµατα προτείνονται: Η εκπόνηση από τους µαθητές ενός Καταστατικού 

Χάρτη δικαιωµάτων και καθηκόντων για την σχολική κοινότητα, τα παιχνίδια προσοµοίωσης της 

λειτουργίας των δηµοκρατικών θεσµών, όπως της Βουλής,  η ίδρυση και η λειτουργία Μαθητικών 

Συµβουλίων, το παιχνίδι ρόλων για την επίλυση εικονικών ή και πραγµατικών διαφορών που 

προκύπτουν στο χώρο του σχολείου. Π.χ. διαφορές ανάµεσα σε µαθητές µε διαφορετική εθνική 

καταγωγή ή πολιτισµική ταυτότητα.  

Στους ενήλικες δίδεται έµφαση στην αξιοποίηση της Τέχνης για την εκπαίδευση στην 

πολιτειότητα, κυρίως στην αξιοποίηση του κινηµατογράφου, της ζωγραφικής, των σκίτσων και της 
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γελοιογραφίας (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 1989 & Unicef, 1990). Ιδιαίτερα η προβολή ταινιών 

σχετικών µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα κλπ., δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να σκεφτούν, να 

ευαισθητοποιηθούν, να εµπνευστούν ακόµα και να σοκαριστούν, αλλά και να κατανοήσουν τον 

κόσµο στον οποίο ζουν (Why use films to teach citizenship?, www.bfi.org.uk/education/teaching/witm/intro.html 24/9/2005).   

Η γνώση αλλά και η διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων συµβάλλει στη διαµόρφωση 

πολιτικά εγγράµµατων και ενηµερωµένων πολιτών, που χαρακτηρίζονται από ηθική υπευθυνότητα 

και ευαισθησία και διάθεση να αγωνιστούν για ένα κόσµο µε περισσότερη ελευθερία και ισονοµία.  

4.2. Εκπαίδευση στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)  

Η µάθηση για τη δράση και τα προγράµµατα των ΜΚΟ είναι ουσιαστικό µέρος της εκπαίδευσης 

για την πολιτειότητα. Η γνωριµία µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις όπως η ∆ιεθνής Αµνηστία, 

η Greenpeace, η Actionaid, τα κινήµατα Ειρήνης, τα φεµινιστικά κινήµατα κά, βοηθούν τους 

πολίτες να κατανοήσουν το ρόλο τους ως µέλη της παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας και ιδιαίτερα σε 

σχέση µε τις αναπτυσσόµενες χώρες του Τρίτου Κόσµου. Η εµπλοκή σε δραστηριότητες που 

οργανώνονται από αυτές τις οργανώσεις είναι η καλύτερη πρακτική άσκηση για να κατανοήσουν οι 

πολίτες ότι η κοινωνία που ζούµε είναι άνιση και άδικη (Jarvis, 2002). Οι ΜΚΟ έχουν 

κινητοποιήσει µέχρι σήµερα χιλιάδες πολίτες για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε 

ολόκληρο τον κόσµο.  Μέσα από την ανάπτυξη αυτών των προγραµµάτων οι πολίτες γνωρίζουν 

και ευαισθητοποιούνται στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, σε προβλήµατα φτώχειας, 

ασθενειών, περιβάλλοντος κλπ. Αλλά οι ΜΚΟ έχουν συµβάλλει ουσιαστικά µε την επεξεργασία 

εισηγήσεων, εκθέσεων κλπ., και στον προβληµατισµό ως προς το περιεχόµενο της εκπαίδευσης 

στην πολιτειότητα στη σύγχρονη κοινωνία (Καζαµίας, 2003). 

4.3. Η εκπαίδευση στη συνεργατική µάθηση και στην οµαδική εργασία  

  Ενεργός πολίτης σηµαίνει πρώτα απ’ όλα συµµετοχή. Το βασικό επιχείρηµα για τη 

∆ηµοκρατία, αναφέρει ο Dewey (1937), υπονοεί ότι ο καλύτερος τρόπος για την ύπαρξή της είναι 

να την ασκήσουµε. Η απόκτηση δεξιοτήτων δηµοκρατικής συµµετοχής προϋποθέτει γνήσια 

συµµετοχή και υπεύθυνη δράση. H εκπαίδευση πρέπει να αναγνωρίζει τα άτοµα ως ενεργά 

υποκείµενα µάθησης και όχι ως παθητικούς αποδέκτες της µάθησης. Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να 

ενθαρρύνονται να αναλαµβάνουν ευθύνη για τη µόρφωσή τους, να προβάλλουν τους 

προτιµώµενους τρόπους της µάθησής τους, να στοχάζονται πάνω σε αυτά που έχουν µάθει και να 

σχεδιάζουν τα επόµενα µαθησιακά τους βήµατα (Jerome L. et al. 2003).  

Για να γίνουν αυτά οι πολίτες πρέπει καταρχήν να βιώσουν ένα δηµοκρατικό σχολείο. Το 

δηµοκρατικό σχολείο επιτρέπει την ελευθερία ιδεών, την άσκηση κριτικής, την ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης και του στοχασµού, τη συµµετοχή των µαθητών στις διαδικασίες οργάνωσης και 

λειτουργίας του σχολείου τους. Το σχολείο οφείλει να προσφέρει πολλές δυνατότητες άσκησης της 
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δηµοκρατικής συµµετοχής, µέσα από συγκεκριµένες δραστηριότητες σε πραγµατικές συνθήκες. Οι 

δραστηριότητες αυτές προετοιµάζουν τους νέους για να συµµετέχουν ενεργά στην κοινότητά τους, 

αλλά και ευρύτερα στον κόσµο που θα ζήσουν ως ενήλικες.  

Το δικαίωµα της συµµετοχής δεν αφορά µόνο το λόγο, τη συζήτηση, αφορά την πρακτική και 

µάλιστα µια πρακτική που πρέπει να έχει αποτελέσµατα.                   

Αυτό σηµαίνει να συµµετέχει κανείς σε διαδικασίες διαµέσου των οποίων η τάξη κατασκευάζεται, 

συντηρείται και αλλάζει. Η συµµετοχή είναι η συνθήκη για την πρακτική του πολίτη (civic 

practice) και λειτουργεί στο επίπεδο της πολιτικής (Bernstein, 1997). 

Στην κατεύθυνση αυτή µία καλή πρακτική για την εκπαίδευση στην πολιτειότητα είναι η 

εκπαίδευση στην εργασία σε οµάδες γιατί συµβάλλει µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο στην 

απόκτηση δεξιοτήτων δηµοκρατικής συµµετοχής και υπεύθυνης δράσης, αναζήτησης και 

επικοινωνίας και αφορά τόσο τους εκπαιδευτές όσο και τους εκπαιδευόµενους.  

Τα πλεονεκτήµατα της οµαδικής εργασίας ιδιαίτερα στην κατεύθυνση να αποκτηθούν 

δεξιότητες ενεργού πολίτη είναι πολλά. Οι εκπαιδευόµενοι έχουν την ευκαιρία να αποφασίζουν 

έστω και µερικώς για το σχεδιασµό των µαθησιακών δραστηριοτήτων, να συζητούν, να διαφωνούν, 

να ψηφίζουν και να παίρνουν αποφάσεις. Η συλλογική εργασία στο πλαίσιο της συνεργαζόµενης 

µικρο-οµάδας παρέχει τέτοιες δυνατότητες, αφού φυσικά και αβίαστα εµπλέκει τα µέλη της οµάδας 

σε συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, κατά τις οποίες παρέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες, γίνονται 

αναλύσεις, διατυπώνονται και υποστηρίζονται αµφιβολίες και αντιπαραθέσεις και, γενικά, 

αναδεικνύονται πλευρές τις οποίες τα µέλη ήταν αδύνατο να προσεγγίζουν στην παραδοσιακή 

διδασκαλία (Ματσαγγούρας, 2002).  

Οι οµάδες έχουν τη δική τους ζωή, αναφέρει ο A. Rogers, γεγονός που µπορεί να συµβάλλει 

στη µάθηση (Rogers, 1999:202). Ιδιαίτερα οι ολιγοµελείς οµάδες ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση 

και την επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευόµενων, που είναι ουσιαστικοί παράγοντες 

µάθησης…(Jaques, 2004:42-43).  

Στο πλαίσιο της οµάδας ενισχύεται η αλληλεπίδραση των µελών, ενισχύεται η ατοµική αλλά 

και η συλλογική ευθύνη, ενώ περιορίζεται η κυριαρχία του εκπαιδευτή-δασκάλου. Βασική αρχή της 

οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας είναι ότι η εξουσία αποκεντρώνεται από το δάσκαλο στην οµάδα, η 

οποία δεν λειτουργεί ιεραρχικά, αλλά µέσα από συλλογικές δραστηριότητες και εναλλασσόµενους 

ρόλους. Τα µέλη της οµάδας αναλαµβάνουν εναλλάξ ρόλους, που διευκολύνουν τη λειτουργικότητα 

της οµάδας (Ματσαγγούρας, 2002:246-248).  

Η οµαδική εργασία αποτελεί θετική πρακτική για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων ενεργού 

πολίτη, ιδιαίτερα ως προς τη δεξιότητα της συµµετοχής.  Με την τεχνική αυτή οι εκπαιδευόµενοι-

πολίτες µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν, πώς να συµβιώνουν µε τους άλλους, πώς να ενεργούν. 
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Μαθαίνουν ακόµα το πόσο σηµαντικό είναι να «ανήκουν» να «συµπεριλαµβάνονται» σε µια οµάδα 

χωρίς αναγκαστικά να απορροφηθούν και να καταργήσουν την αυτονοµία τους (Bernstein, 1997). 

4.4. Εκπαίδευση σε ενεργητικές-βιωµατικές µεθόδους διδασκαλίας  

Οι µέθοδοι εκπαίδευσης κατέχουν ουσιαστική θέση στη διαµόρφωση ενεργών πολιτών. Οι 

µέθοδοι και οι τεχνικές διδασκαλίας που υιοθετούνται είναι ενεργητικές και βιωµατικές, 

στηρίζονται στην εµπειρική µάθηση, στη µετασχηµατίζουσα µάθηση, στον κριτικό αναστοχασµό 

και ενδεικτικά µπορούµε να  αναφέρουµε τη µέθοδο project, τη µέθοδο επίλυσης προβλήµατος, την 

πρακτική άσκηση, τον καταιγισµό ιδεών, το θεατρικό παιχνίδι κά.   

Οι µέθοδοι αυτές, που έχουν εφαρµοστεί κυρίως στην εκπαίδευση ενηλίκων και µάλιστα 

στο πλαίσιο της ανδραγωγικής (Knowles, 1984), συγκροτούσαν ένα αυτόνοµο γνωστικό χώρο, 

εντελώς διαχωρισµένο από την εκπαίδευση ανηλίκων. O διαχωρισµός αυτός σήµερα έχει υποστεί 

έντονη κριτική και δεν αποτελεί τον κυρίαρχο λόγο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. (Brookfield στο 

Κόκκος, 2005).  

Σήµερα αντί του διαχωρισµού επικρατεί η ανάγκη καθολικής εφαρµογής τους σε όλο το 

εκπαιδευτικό σύστηµα, σε µια διά βίου προοπτική. Η όσµωση µαθησιακών µοντέλων, µεθόδων και 

εκπαιδευτικών τεχνικών ανάµεσα στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην εκπαίδευση ανηλίκων 

θεωρούµε ότι είναι πολύτιµη µε βάση και την εκτίµηση ότι τα εκπαιδευτικά συστήµατα  πρέπει να 

προχωρήσουν σε αλλαγές στα αναλυτικά προγράµµατα, στις µεθόδους διδασκαλίας και στην 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι πρέπει να προσανατολιστούν στη διά βίου εκπαίδευσή 

τους (Unesco, 2002). Τα σχολικά προγράµµατα πρέπει να εµπλουτιστούν µε σύγχρονες 

παιδαγωγικές αντιλήψεις που αφορούν κυρίως στο µαθητή και πρέπει να αναγνωρίσουν ότι είναι ο 

ίδιος που δηµιουργεί το δικό του τρόπο µάθησης.  

Στο πλαίσιο αυτό η βιωµατική µάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων και ανηλίκων δίνει 

έµφαση στην αναγνώριση και κατανόηση της εµπειρίας των ατόµων και µέσα από αυτή στην 

κατάκτηση της νέας µάθησης. Ένας από τους πιο σηµαντικούς παιδαγωγούς, ο οποίος έδωσε 

έµφαση στο ρόλο της εµπειρίας κατά τη µαθησιακή διαδικασία είναι ο Dewey, ο οποίος υποστήριξε 

ότι η δηµοκρατία και η εκπαίδευση είναι αλληλένδετες έννοιες, αφού οι βασικές συνιστώσες της 

εκπαίδευσης είναι η δηµοκρατία, η κοινωνική φύση της µάθησης και η αυτοπραγµάτωση. Ο Dewey 

έδωσε ιδιαίτερη σηµασία στη µέθοδο  project, επειδή κατά την εφαρµογή της τα άτοµα 

συµµετέχουν ενεργά στην υλοποίηση δραστηριοτήτων, εργάζονται οµαδικά, αλλά και τα θέµατα 

που επιλέγονται για επεξεργασία µπορούν να αποτελέσουν το συνδετικό κρίκο ανάµεσα στο 

σχολείο και στην κοινωνία (Dewey, 1980). 

Η µέθοδος project αν και έγινε γνωστή από τις αρχές του 20ου αιώνα, από το κίνηµα της 

προοδευτικής εκπαίδευσης, διατηρεί µέχρι και σήµερα τη γοητεία µιας πετυχηµένης 
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µεταρρυθµιστικής ιδέας. Η µέθοδος project παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον W. H. 

Kilpatrick στο άρθρο του “The project Method” και στη συνέχεια τελειοποιήθηκε από τους 

συνεργάτες του. Αυτό που κυρίως ενδιέφερε τον Kilpatrick ήταν να τονίσει τον προγραµµατισµό 

ως µια χαρακτηριστική ενότητα της ανθρώπινης ζωής και ως αφετηρία µάθησης. Η µάθηση γίνεται 

έτσι µια φυσική διαδικασία της ζωής της ίδιας µέσα σε µια δηµοκρατική κοινωνία. Ο Kilpatrick  

θεωρεί ότι ο πιο ευρύς σκοπός της µεθόδου είναι η δηµοκρατική αγωγή. Ο γενικός αυτός σκοπός 

αναλύεται στους εξής επιµέρους στόχους: 1. νοητική αυτοκατεύθυνση, 2. αλληλοσεβασµός των 

δικαιωµάτων του άλλου, 3. αµοιβαία ευθύνη για το γενικό καλό (Kilpatrick στον Rohrs, 

1990:163). Το να εκπαιδεύεται εποµένως κάποιος µε αυτή τη µέθοδο εκπαιδεύεται στην ουσία  για 

να γίνει ενεργός πολίτης σε µια δηµοκρατική πολιτεία. Πραγµατικά τα βασικά γνωρίσµατα της 

µεθόδου, όπως διατυπώθηκαν από αρκετούς παιδαγωγούς, όπως τον Frey, θεωρούµε ότι αποτελούν 

ουσιαστικά στοιχεία για την εκπαίδευση ενεργών πολιτών. Με συντοµία αυτά είναι:  

-Η υιοθέτηση πρότασης που έκανε κάποιο µέλος της οµάδας για τη διεξαγωγή ενός project, 

παίρνοντας αφορµή από ένα βίωµα, ένα γεγονός της ηµέρας ή ένα πρόβληµα (ουσιαστική σύνδεση της 

εκπαίδευσης µε την πραγµατική ζωή), 

-Η συζήτηση στην οµάδα σχετικά µε τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν στο στάδιο της 

επεξεργασίας, αλλά και η συζήτηση για τη µορφή διαπροσωπικών σχέσεων που θα επικρατήσουν στην 

οµάδα, 

- η αυτοοργάνωση µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρόνο, η ανάδειξη στόχων από κοινού, η 

ανταλλαγή απόψεων, η ανταλλαγή πληροφοριών, η επινόηση µεθόδων από τα µέλη της οµάδας, που 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες επιθυµίες τους και η διευθέτηση συγκρούσεων που προκύπτουν στο 

εσωτερικό της οµάδας, 

-Η επιδίωξη κατά τη διεξαγωγή του project να ικανοποιήσουν ατοµικά και οµαδικά 

ενδιαφέροντα, προσπαθώντας να βρουν την κατάλληλη ισορροπία ανάµεσα στα δύο, και η ανάπτυξη 

αλληλεγγύης, όταν παραστέκονται σε άτοµα που δεν τα καταφέρνουν το ίδιο καλά (Frey, 1998:10-11). 

Ιδιαίτερα η σύνδεση της µεθόδου µε την πραγµατική ζωή µέσα από την επιλογή θέµατος, η 

συµµετοχή και η συνεργασία στο επίπεδο της οµάδας, η αλληλεγγύη και η εµπιστοσύνη µεταξύ 

εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών προάγουν την εµπειρική µάθηση, τον κριτικό αναστοχασµό, το 

µελλοντικό σχεδιασµό, τον αυτοκαθορισµό και την προσωπική ανάπτυξη του ατόµου, 

υποστηρίζουν και οι Mayo και Collymore (2000), καταθέτοντας την εµπειρία τους από ένα 

εφαρµοσµένο project στη Μ. Βρετανία στο επίπεδο της κοινότητας.  

Η µάθηση εποµένως µε τη µέθοδο project έχει µεγάλη σηµασία για τη διαµόρφωση του 

χαρακτήρα του ατόµου γιατί εξασφαλίζει ιδεώδεις προϋποθέσεις για µια δηµοκρατική αγωγή 

πλαίσιο αυτό θεωρούµε ότι είναι µια καλή πρακτική για την εκπαίδευση στην πολιτειότητα. Γιατί 
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διαµόρφωση του χαρακτήρα και δηµοκρατική αγωγή αλληλοενισχύονται µέσα στο σχέδιο εργασίας, 

γιατί και τα δύο ωριµάζουν πάνω στη βάση µιας προγραµµατισµένης και σχετικά αυτόνοµης δράσης 

και µέσα στο πλαίσιο µιας κοινωνικής οµάδας (Rohrs, 1990:159-160).  

Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαίδευση στην πολιτειότητα δεν είναι ασφαλώς απλά η απόκτηση 

κάποιων γνώσεων ή δεξιοτήτων, αλλά είναι µία δραστηριότητα που αφορά συνολικά το άτοµο. 

Αφορά τα συναισθήµατα, τις στάσεις, τις πεποιθήσεις, τις αξίες του ανθρώπου που µαθαίνει, αφορά 

δηλαδή συνολικά την προσωπική ανάπτυξη, η οποία σύµφωνα µε την Αναφορά Delors, εστιάζει 

στο να µαθαίνει , να γνωρίζεις, να κάνεις, να ζεις µε τους άλλους και να είσαι. Μόνο τότε θα 

ξεκινήσουµε να δηµιουργούµε µια Ευρωπαϊκή κοινωνία ενεργών πολιτών (Jarvis, 2003:81).  
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Προσεγγίζοντας τον  Άλλο: Εκπαίδευση Ενηλίκων και ∆ιαπολιτισµική Ικανότητα 

                                       

 

 

 
                                               «...για να µπορώ να είµαι, πρέπει να είµαι άλλος,  να βγω από µένα, να µε ψάξω ανάµεσα 

στους άλλους, που δεν είναι αν εγώ δεν υπάρχω, τους άλλους που µου δίνουν πλήρη 
ύπαρξη...»  

                                                                             Octavio Paz ( Piedra de sol, 1957) 

Περίληψη: 
Με τον όρο «διαπολιτισµική ικανότητα» εννοείται το σύνολο των κοινωνικών δεξιοτήτων που επιτρέπει στα 

άτοµα να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται την ετερότητα και να διαχειρίζονται δηµιουργικά τα διάφορα στοιχεία  που 
συνδέονται µε αυτήν.  Η διαπολιτισµική ικανότητα συνδέεται µε τις κοινωνικές δεξιότητες των ατόµων να 
αναπροσαρµόζουν προηγούµενες απόψεις και στάσεις, να αναπτύσσουν καινούριες στρατηγικές, να αναγνωρίζουν 
νέους πολιτισµικούς  κώδικες και γενικώς να αποσκοπούν στην ανάπτυξη µιας λειτουργικής καθηµερινής επικοινωνίας 
µε τους συνανθρώπους τους 

Βασικό χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη διαπολιτισµικής ικανότητας είναι οι ιδιαίτερες 
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι ενήλικοι στην αναθεώρηση προηγούµενων απόψεων και στάσεων. Οι δυσκολίες 
αυτές προέρχονται σε µεγάλο βαθµό από τις στερεοτυπικές αναπαραστάσεις των ενηλίκων εκπαιδευοµένων που έχουν 
δηµιουργηθεί από προηγούµενη µάθηση και  οι  οποίες συχνά αποτελούν εµπόδιο στην απόκτηση νέων αντιλήψεων και 
µορφών συµπεριφοράς.  

Προκειµένου να µπορέσουν οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι να µετασχηµατίσουν προηγούµενες αντιλήψεις και 
στάσεις που αφορούν θέµατα διαχείρισης της ετερότητας και σταδιακά να αποκτήσουν διαπολιτισµική ικανότητα, 
απαιτείται η ύπαρξη τόσο του κατάλληλου εκπαιδευτή όσο και του κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου.  Ένα 
εκπαιδευτικό πλαίσιο που υποστηρίζει τις παραπάνω αλλαγές είναι εκείνο της διεργασίας οµάδας.    

Τα τελευταία χρόνια  πολλά προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν συµπεριλάβει στο περιεχόµενό τους 
θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση της ετερότητας και την ανάπτυξη διαπολιτισµικής ευαισθητοποίησης.  Στο άρθρο 
παρουσιάζεται το παράδειγµα ενός τέτοιου προγράµµατος, το οποίο αφορά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών των 
Μειονοτικών Σχολείων της Θράκης. 
 
Abstract 

The term “intercultural capacity” expresses the social skills which enable people to recognize and accept 
otherness and to manage creatively its elements. The intercultural capacity is related to people’s social skills to readjust 
previous perceptions and attitudes, to develop new strategies, to recognize new cultural codes and generally to aim at 
the development of a functional everyday communication.  

It is obvious that the intercultural capacity is not an inborn capacity, but a result of education. A basic 
characteristic of education for the development of intercultural capacity has to do with the special difficulties which 
adults face, as far as the reconsideration of their previous perceptions and attitudes is concerned. These difficulties 
derive to a great extend from the stereotypical ideas of adults trainees which result from previous learning and which 
are often an obstacle to new  knowledge. The transformation of previous ideas and attitudes related to administration of 
otherness and the gradual creation of an intercultural capacity requires both an appropriate educator and an appropriate 
educational frame.  An educational frame which will be able to support the above transformation is the frame of group 
process. 

During the last years many programs of adult education have enriched their content with subjects related to the 
administration of otherness and the development of intercultural capacity.   A program of such a type is introduced in 
this paper which concerns particulary the education of the teachers of the Minority Schools in Thrace. 
Η διαπολιτισµική ικανότητα 

Οι αλλαγές στη σύνθεση του πληθυσµού και η µετατροπή της ελληνικής κοινωνίας σε µια 

πολυπολιτισµική  κοινωνία είχε ως αποτέλεσµα την εισαγωγή και στο ελληνικό λεξιλόγιο νέων 

όρων και εννοιών που αναφέρονται σε θέµατα  διαχείρισης της ετερότητας.  ∆ιαπολιτισµική 
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εκπαίδευση, διαπολιτισµική ευαισθητοποίηση, διαπολιτισµική µάθηση, διαπολιτισµική 

επικοινωνία, διαπολιτισµική ικανότητα είναι µερικές από τις έννοιες των οποίων η χρήση έχει 

εξαπλωθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Όλοι οι παραπάνω όροι στις περισσότερες αναφορές τους 

σχετίζονται µε την εθνοπολιτισµική ετερότητα, µια και αυτή αποτελεί το καινούργιο στοιχείο που 

µετέβαλε την εικόνα των παραδοσιακών κοινωνιών. Ωστόσο οι παραπάνω έννοιες αφορούν ένα 

ευρύτερο σύνολο ετεροτήτων, το οποίο  εκτός από τις εθνοπολιτισµικές -δηλαδή εθνοτικές, 

γλωσσικές, θρησκευτικές, πολιτισµικές -  διαφορές, περιλαµβάνει και  άλλα χαρακτηριστικά της 

ετερότητας, όπως είναι το  φύλο, η κοινωνική τάξη, η µόρφωση, το επάγγελµα, οι ειδικές ανάγκες, 

ο τρόπος ζωής.  

Σύµφωνα µε τον ορισµό που δηµοσίευσε το 1977 η «Επιτροπή για Πολιτισµική 

Συνεργασία» του Συµβουλίου της Ευρώπης,  ο όρος «διαπολιτισµική» περιλαµβάνει -αν δοθεί η 

ολική σηµασία στο πρόθεµα ‘διά’-   αλληλεπίδραση, ανταλλαγή, σπάσιµο των στεγανών, 

αµοιβαιότητα και αλληλεγγύη. Αν  δοθεί η ολική σηµασία και στη λέξη ‘πολιτισµός’, η έννοια 

διαπολιτισµική περιλαµβάνει  επίσης αναγνώριση των αξιών, των τρόπων ζωής και των 

συµβολικών αναπαραστάσεων µε τις οποίες οι άνθρωποι -άτοµα και κοινωνίες-  αναφέρονται στις 

σχέσεις τους µε τους άλλους και µε τον κόσµο.  Σηµαίνει ακόµη αναγνώριση της σπουδαιότητάς 

τους,  της  ποικιλίας τους και  των αλληλεπιδράσεων που συµβαίνουν τόσο ανάµεσα στα 

διαφορετικά µέλη του  ίδιου πολιτισµού όσο και ανάµεσα στους διαφορετικούς πολιτισµούς στο 

χώρο και στο χρόνο» (στο Rolandi-Ricci, 1996, 59).  

Με βάση τον παραπάνω ορισµό, η διαπολιτισµική εκπαίδευση αναφέρεται  στις 

προσεγγίσεις, µεθόδους, πρακτικές και πολιτικές που συνδέονται µε τη διαχείριση τόσο της 

εθνοπολιτισµικής όσο και κάθε άλλης µορφής ετερότητας στον εκπαιδευτικό χώρο, ενώ η 

διαπολιτισµική επικοινωνία συνδέεται µε τις δυνατότητες ανάπτυξης µιας γνήσιας και ουσιαστικής 

επικοινωνίας µε τον διαφορετικό «Άλλο». Αντίστοιχα η διαπολιτισµική ευαισθητοποίηση και η 

διαπολιτισµική µάθηση αφορούν στην ανάπτυξη ενός κλίµατος αµοιβαίας αποδοχής και 

κατανόησης που επιτρέπει την υπέρβαση των προκαταλήψεων και  την καλλιέργεια εκτίµησης και 

σεβασµού απέναντι στην ετερότητα.  

Σύµφωνα µε τους Fennes και Hapgood (1997) η επίτευξη της διαπολιτισµικής µάθησης 

εξελίσσεται µέσα από µια σειρά συνεχόµενων σταδίων, το τελευταίο εκ των οποίων αναφέρεται 

στην ανάπτυξη διαπολιτισµικής ικανότητας. Με τον όρο αυτό εννοείται το σύνολο των κοινωνικών 

δεξιοτήτων που επιτρέπει στα άτοµα να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται την ετερότητα και να 

διαχειρίζονται δηµιουργικά τα διάφορα στοιχεία  που συνδέονται µε αυτήν.  Η διαπολιτισµική 

ικανότητα συνδέεται µε τις κοινωνικές δεξιότητες των ατόµων να αναπροσαρµόζουν προηγούµενες 

απόψεις και στάσεις, να αναπτύσσουν στρατηγικές, να αναγνωρίζουν νέους πολιτισµικούς  
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κώδικες, να πειραµατίζονται µε νέες πρακτικές και γενικώς να αποσκοπούν στην ανάπτυξη µιας 

λειτουργικής καθηµερινής επικοινωνίας µε τους συνανθρώπους τους.  Η διαπολιτισµική ικανότητα 

δεν αφορά µόνο στην ικανότητα επικοινωνίας µε άτοµα διαφορετικής εθνοπολιτισµικής 

ταυτότητας, αλλά και στην ικανότητα διαχείρισης της µεγάλης ποικιλίας διαφορών, οι οποίες 

χαρακτηρίζουν µια ανθρώπινη οµάδα, ακόµη κι αν τα µέλη της έχουν κοινή εθνοπολιτισµική 

προέλευση.  Εποµένως, η διαπολιτισµική ικανότητα, τελικά,   συνδέεται µε την ικανότητα 

µετατόπισης των ορίων της ατοµικότητας στο χώρο και στο χρόνο µε στόχο την κατανόηση, την 

αποδοχή, αλλά και την αξιοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που µέχρι τότε θεωρούνταν 

άγνωστες και ως τέτοιες συχνά απορρίπτονταν.   

Η  απόρριψη ανοίκειων προς τους ίδιους στοιχείων της ετερότητας αποτελεί 

χαρακτηριστική στάση των ενηλίκων που δεν έχουν αναπτύξει διαπολιτισµική ικανότητα. Οι 

ενήλικοι αυτοί επιλέγουν µια στάση εχθρική απέναντι στην ετερότητα, η οποία στην περίπτωση της 

εθνοπολιτισµικής ετερότητας αντιστοιχεί στην ανάπτυξη ακραίων συµπεριφορών που επιζητούν 

είτε την αφοµοίωση του διαφορετικού από την κυρίαρχη οµάδα είτε την αποµόνωση και τον 

κοινωνικό αποκλεισµό του, αν η αφοµοίωση δεν είναι επιθυµητή.  Αντίθετα, οι ενήλικοι που 

αναπτύσσουν  διαπολιτισµική ικανότητα αναπροσαρµόζουν στόχους, δεξιότητες και στάσεις,  

λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της ετερότητας και τις νέες πολιτισµικές αξίες που αυτά 

αντιπροσωπεύουν. ∆ηµιουργούν µια ποικιλία ευέλικτων και αποτελεσµατικών στρατηγικών  που 

καθορίζουν την επιτυχή έκβαση των προσωπικών και επαγγελµατικών σχέσεων και επιλογών.  Η 

µετακίνηση τους από τις προηγούµενες απόψεις και στάσεις αποτελεί και για τους ίδιους µια 

γόνιµη διαδικασία γνωστικής και συναισθηµατικής εξέλιξης. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί απαραίτητο 

στοιχείο για την οµαλή και αποτελεσµατική  προσαρµογή σε µια κοινωνία που αλλάζει συνεχώς, σε 

µια «ζωντανή κοινωνία» (Rogers, 2005). 

      Σύµφωνα µε τον  Diekamp (στο Κανακίδου-Παπαγιάννη, 2003), η διαπολιτισµική 

ικανότητα  εµπεριέχει τις εξής βασικές δεξιότητες: διαδραστική ευαισθησία, ευκαµψία αντιλήψεων 

και στάσεων, αυτοπεποίθηση, συνειδητότητα του ίδιου πολιτισµού, αποδοχή της ετερότητας, 

ικανότητα δυναµικής διαχείρισης αντιφάσεων και αντιθέσεων και ενσυναίσθηση.  Είναι φανερό ότι 

η ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων βοηθούν το άτοµο, µέσω της αναθεώρησης προηγούµενων 

στερεοτυπικών αντιλήψεων και στάσεων και της υιοθέτησης νέων ανοιχτών απέναντι στην 

ετερότητα επιλογών, να αναπτύξει τις αξίες της αποδοχής, της συνύπαρξης, του σεβασµού και της 

συνεργασίας, δηλαδή τις αξίες ενός δηµοκρατικού και πλουραλιστικού τρόπου σκέψης και δράσης.  

Η δυνατότητα επιλογών µε άξονα τις παραπάνω αξίες αποτελεί µια σηµαντική µορφή αντίστασης 

απέναντι στην ανάπτυξη ρατσιστικών φαινοµένων που έχουν ως αφετηρία το φόβο απέναντι στο 

διαφορετικό, φαινόµενα τα οποία αυξάνονται όλο και περισσότερο στις σηµερινές 
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πολυπολιτισµικές κοινωνίες.   

    Η διαπολιτισµική ικανότητα δεν αποτελεί, προφανώς, µια έµφυτη ικανότητα του ατόµου, 

αλλά είναι αποτέλεσµα εκπαίδευσης και διεργασίας.  Όπως υποστηρίζει η  Bender-Szymanski 

(2000), η διαπολιτισµική ευαισθητοποίηση  δεν µπορεί να δηµιουργηθεί από µόνη της, µέσω της 

απλής εµπλοκής σε µια διαπολιτισµική επικοινωνία. Αντίθετα, πρόκειται για µια επίπονη και χωρίς 

τέλος διαδικασία ανάπτυξης που απαιτεί µια συστηµατική, µακροχρόνια και βαθιά εκπαίδευση. Η 

εκπαίδευση αυτή  αφορά τόσο τη σχολική εκπαίδευση όσο και την εκπαίδευση ενηλίκων.  

     

    Εκπαίδευση ενηλίκων και διαπολιτισµική ικανότητα 

Ο τρόπος ανάπτυξης της διαπολιτισµικής ικανότητας στη σχολική εκπαίδευση, ή αλλιώς η 

εφαρµογή της διαπολιτισµικής διάστασης στην καθηµερινή σχολική πράξη, είναι ένα από τα πλέον 

σύγχρονα εκπαιδευτικά θέµατα και αποτελεί αντικείµενο ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού 

προβληµατισµού (Τroyna, 1993, Banks, 1995, Gillborn, 1995). Πολλά εκπαιδευτικά προγράµµατα 

υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, µε αντικείµενο τη 

διαπολιτισµική ευαισθητοποίηση των µαθητών προκειµένου να είναι ενήµεροι και ικανοί να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας. Τα προγράµµατα αυτά εστιάζουν 

σε βιωµατικές διδακτικές προσεγγίσεις µέσα από τις οποίες οι µαθητές επεξεργάζονται, αναλύουν 

και επανακαθορίζουν τις απόψεις και τις στάσεις τους απέναντι στην ετερότητα. 

 Αντίθετα µε τη σχολική εκπαίδευση, µικρότερης έκτασης και περισσότερο πρόσφατος είναι 

ο προβληµατισµός που έχει αναπτυχθεί για την εισαγωγή της διαπολιτισµικής διάστασης  στην 

εκπαίδευση ενηλίκων. Ο προβληµατισµός αυτός είχε ως αφετηρία την αρχική και συνεχιζόµενη 

επαγγελµατική κατάρτιση των εκπαιδευτικών,  αλλά σταδιακά επεκτάθηκε ευρύτερα στην 

εκπαίδευση ενηλίκων και στη διά βίου µάθηση.  Στην επέκταση του παραπάνω προβληµατισµού 

καθοριστικός ήταν ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία µέσα από µια σειρά σχετικών 

κειµένων που αφορούν την ανάπτυξη των ικανοτήτων-κλειδιά  στη διά βίου µάθηση (European 

Commission, 2004)  υπογραµµίζει  τις περιοχές των διαπροσωπικών ικανοτήτων και της 

πολιτισµικής έκφρασης. Τόσο οι διαπροσωπικές ικανότητες όσο και η πολιτισµική έκφραση στη 

σύγχρονη πολυπολιτισµική κοινωνία συνδέονται άµεσα µε τις ικανότητες γνωριµίας, συνδιαλλαγής 

και επικοινωνίας µε άτοµα και οµάδες που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισµικά 

περιβάλλονται και διαχειρίζονται διαφορετικούς από τους κυρίαρχους πολιτισµικούς κώδικες. 

Βασικό στοιχείο του διαλόγου που αφορά την ανάπτυξη της διαπολιτισµικής ικανότητας ως 

µιας βασικής ικανότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων  είναι οι ιδιαίτερες δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν οι ενήλικοι στην αναθεώρηση προηγούµενων απόψεων και στάσεων. Οι δυσκολίες 

αυτές προέρχονται σε µεγάλο βαθµό από τις στερεοτυπικές αναπαραστάσεις των ενηλίκων 
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εκπαιδευοµένων που έχουν δηµιουργηθεί από προηγούµενη µάθηση και  οι  οποίες συχνά 

αποτελούν εµπόδιο στη νέα γνώση. Όπως υποστηρίζουν πολλοί µελετητές της εκπαίδευσης 

ενηλίκων (Rogers, 1999, Coureau, 1999,  Νοye and Piveteau, 1999, Κόκκος, 2003), η διαδικασία  

της αποµάθησης παλιών και παγιωµένων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων είναι, στην περίπτωση 

των ενηλίκων, εξίσου σηµαντική µε τη διαδικασία της απόκτησης νέων. Η προηγούµενη  εµπειρία, 

η οποία αποτελεί τη βάση για την πρόσκτηση της νέας γνώσης, συχνά αποτελεί και πηγή εµποδίων 

που δυσχεραίνει τη µάθηση λόγω των ήδη εγκατεστηµένων αντιλήψεων, αξιών και στάσεων.   

Ιδιαίτερα για την περίπτωση αντιλήψεων και στάσεων που αφορούν τη διαχείριση της 

ετερότητας και τη σχέση µε τον  διαφορετικό «Άλλο»  τα στάδια της σύγκρουσης και άµυνας 

(Smith, 1993) µεταξύ παλιάς και νέας γνώσης αποκτούν σηµαντικά µεγαλύτερη ένταση και 

διάρκεια.  Αυτό οφείλεται στο αυξηµένο ειδικό βάρος των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων 

που µεταφέρονται στο άτοµο από το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον,  ήδη  από τα πρώτα 

χρόνια της ζωής του, και τα οποία αποτελούν δοµικά στοιχεία του αξιακού του συστήµατος. Η 

αναθεώρηση προηγούµενων αξιών  σχετικά µε θέµατα ταυτότητας και ετερότητας συχνά οδηγούν 

τα άτοµα σε συναισθηµατικά φορτισµένες αντιδράσεις τόσο στο συνειδητό όσο και στο ασυνείδητο 

επίπεδο.  Οι αντιδράσεις αυτές, οι οποίες πολλές φορές εµφανίζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων 

όταν αυτή ασχολείται µε   αντίστοιχα θέµατα, δεν είναι αποτέλεσµα ούτε αφέλειας ούτε άγνοιας 

ούτε ελλιπούς πληροφόρησης. Αντίθετα, πρόκειται για µια ενεργητική απόρριψη γνώσεων και 

στάσεων που απειλεί τον εαυτό µε διάλυση (∆ραγώνα, 2004).  

Προκειµένου να είναι δυνατή η υπέρβαση των εσωτερικών αντιστάσεων που 

αντιµετωπίζουν οι ενήλικοι σε θέµατα διαχείρισης της ετερότητας και εποµένως να γίνει δυνατή η 

ανάπτυξη µιας διαπολιτισµικής ικανότητας,  είναι σηµαντικό η εκπαίδευση των ενηλίκων να 

συνδυάζεται µε διαδικασίες  «ενδοσκόπησης» (Ηidalgo, 1994). H ενδοσκόπηση αυτή έχει σκοπό να 

βοηθήσει τον εκπαιδευόµενο να εντοπίσει προηγούµενες µη λειτουργικές, όσον αφορά την 

επικοινωνία, αντιλήψεις και στάσεις και να προσπαθήσει να τις µετασχηµατίσει.  Προκειµένου η 

παραπάνω προσπάθεια να είναι αποτελεσµατική απαιτείται η ύπαρξη τόσο του κατάλληλου 

εκπαιδευτή όσο και του κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου. 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων ο οποίος στοχεύει στην ανάπτυξη διαπολιτισµικής ικανότητας, 

εκτός από το ρόλο του διευκολυντή-διαµεσολαβητή (Jarvis, 1999, Μαυρογιώργος, 2003, Κόκκος, 

2005), απαιτείται να έχει βαθιά γνώση και εµπειρία στη διαχείριση θεµάτων ταυτότητας και 

ετερότητας. Απαιτείται να είναι ενήµερος των πολιτισµικών καθώς και των υπολοίπων 

χαρακτηριστικών της ταυτότητας των µαθητών του, να αναφέρεται σε αυτά µε ιδιαίτερη 

ευαισθησία και να φροντίζει για την ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου, όπου θα 

εκφράζονται ελεύθερα και θα γίνονται σεβαστές όλες οι απόψεις, ενώ θα προσεγγίζονται 
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δηµιουργικά τόσο οι  οµοιότητες όσο και οι διαφορές.  

Ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που υποστηρίζει την ελεύθερη έκφραση και την ενδοσκόπηση 

των εκπαιδευοµένων είναι εκείνο της διεργασίας οµάδας (Πολέµη-Τοδούλου, 2003, Jaques, 2004).  

Η ανταλλαγή απόψεων και συναισθηµάτων που αναπτύσσεται στο επίπεδο της οµάδας βοηθά τους 

ενήλικους εκπαιδευόµενους να επεξεργαστούν αναλυτικά θέµατα σχετικά τόσο µε τη δική τους 

ταυτότητα όσο και µε την ταυτότητα των άλλων, να κατανοήσουν την ετερότητα και να 

αναπτύξουν τον κριτικό στοχασµό, ο οποίος σύµφωνα µε τον Freire (1997) αποτελεί την 

απαραίτητη προϋπόθεση της συνειδητοποίησης, άρα και της χειραφέτησης από στερεοτυπικές και 

εθνοκεντρικές αντιλήψεις και συµπεριφορές. 

 

    Ένα ενδεικτικό παράδειγµα 

    Τα τελευταία χρόνια  πολλά προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν συµπεριλάβει 

στο περιεχόµενό τους θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση της ετερότητας και την ανάπτυξη 

διαπολιτισµικής ευαισθητοποίησης.  Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί η εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων», ενός 

προγράµµατος που υλοποιήθηκε από το ΥΠΕΠΘ και το Πανεπιστήµιο Αθηνών  µε σκοπό την 

αναβάθµιση της µειονοτικής εκπαίδευσης της Θράκης. Ένας από τους σηµαντικότερους στόχους 

της εκπαίδευσης των παραπάνω  εκπαιδευτικών  ήταν η ανάπτυξη διαπολιτισµικής ικανότητας.  Για 

να επιτευχθεί αυτό ακολουθήθηκαν τρεις µορφές εκπαίδευσης: συλλογικά σεµινάρια, διεργασία 

οµάδας και  εξατοµικευµένη εκπαίδευση (Ανδρούσου, 2005).   

Τα σεµινάρια αποτέλεσαν τον κεντρικό κορµό της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. 

Απευθύνονταν στο σύνολο των εκπαιδευοµένων, γίνονταν σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ήταν 

σχεδιασµένα µε βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και στηρίζονταν σε διδακτικές 

προσεγγίσεις κατάλληλες για ενήλικους εκπαιδευόµενους.  Η συζήτηση, ο καταιγισµός ιδεών,  οι 

οµάδες εργασίας, η επίλυση προβλήµατος, η προσοµοίωση, η µελέτη περίπτωσης ήταν οι 

συχνότερα χρησιµοποιούµενες διδακτικές προσεγγίσεις.  Η θεµατολογία των σεµιναρίων 

περιλάµβανε ζητήµατα σχετικά µε τη διαχείριση της ετερότητας, τη λειτουργία των  στερεοτύπων,  

τη δηµιουργία των εθνοπολιτισµικών ταυτοτήτων, το  ρατσισµό, τον εθνικισµό, καθώς και 

ειδικότερα παιδαγωγικά θέµατα σχετικά µε τις πολυπολιτισµικές τάξεις, τη διγλωσσία, το 

αναλυτικό πρόγραµµα, τα σχολικά βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό.  

Η διεργασία οµάδας ήταν ο δεύτερος τύπος εκπαίδευσης και αφορούσε ολιγοµελείς οµάδες 

εκπαιδευοµένων µε σταθερή σύνθεση, που συναντιόνταν σε τακτά χρονικά διαστήµατα για ένα 

τρίωρο κάθε φορά.  ∆ηµιουργήθηκαν δύο τύποι οµάδων. Στον πρώτο τύπο συµµετείχαν 

εκπαιδευτικοί που ανήκαν σε συγγενή σχολεία, δηλαδή σχολεία που λειτουργούν κάτω από τις ίδιες 
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γεωγραφικές και κοινωνικοπολιτισµικές συνθήκες. Στις οµάδες αυτές η διεργασία αφορούσε 

κυρίως θέµατα παιδαγωγικής και διδακτικής προσέγγισης, ενώ οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν 

ήταν η συζήτηση και η µελέτη περίπτωσης.  Στο δεύτερο τύπο οµάδας συµµετείχαν εκπαιδευόµενοι 

ανεξαρτήτως περιοχής σχολείου. Οι οµάδες του δεύτερου τύπου ήταν άλλοτε αµιγείς, όσον 

αφορούσε την εθνοπολιτισµική ταυτότητα των µελών, και άλλοτε µεικτές. Στις µεικτές οµάδες 

συµµετείχαν εκπαιδευτικοί ελληνικής, τουρκικής και ποµακικής καταγωγής. Η διεργασία των 

οµάδων αυτών επεξεργάστηκε   αντιλήψεις και στάσεις σχετικές µε τη διαπραγµάτευση ταυτότητας 

και ετερότητας,  συναισθήµατα που προέρχονται από τη συνάντηση µε το διαφορετικό «Άλλο», 

ζητήµατα διακρίσεων, απόρριψης και αποδοχής.  Οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν κυρίως  

η συζήτηση και οι οµάδες εργασίας, µε αφορµή τόσο βιώµατα και εµπειρίες των µελών της οµάδας 

όσο και άλλα ερεθίσµατα (κείµενα, εικόνες, φιλµ κ.λπ.). 

 Τέλος, η εξατοµικευµένη εκπαίδευση γινόταν στο πλαίσιο προγραµµατισµένων και 

συστηµατικών συναντήσεων εκπαιδευοµένου και εκπαιδευτή. Οι συναντήσεις αυτές γίνονταν στο 

σχολείο όπου εργαζόταν ο εκπαιδευτικός και αφορούσαν ζητήµατα σχετικά µε τις  δυσκολίες σε 

θέµατα διαχείρισης της ετερότητας που αντιµετώπιζε ο εκπαιδευόµενος εκπαιδευτικός στην  

υλοποίηση του  έργου του. Ο ρόλος του εκπαιδευτή στις παραπάνω εξατοµικευµένες συναντήσεις 

ήταν συµβουλευτικός και διευκολυντικός και είχε στόχο να βοηθήσει τον εκπαιδευόµενο να βρει ο 

ίδιος τρόπους, προκειµένου να υπερβεί τα εµπόδια που συναντούσε στην καθηµερινή εκπαιδευτική 

πρακτική. 

Ένας µικρός αριθµός εθελοντών εκπαιδευοµένων, ύστερα από πρόταση των εκπαιδευτών, 

προκειµένου να αξιοποιήσει συστηµατικότερα την εµπειρία του και να επεξεργαστεί σε βάθος 

στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συµφώνησε να συνδυάσει την εκπαίδευσή του µε την 

υλοποίηση µιας έρευνας-δράσης, που αφορούσε το σχεδιασµό και την υλοποίηση στις τάξεις τους 

διαθεµατικών και διαπολιτισµικών σχεδίων εργασίας.  Το µοντέλο  ανάπτυξης της έρευνας-δράσης 

συνδέεται άµεσα µε τον κύκλο της µάθησης όπως τον περιγράφει ο Κolb (1984), όπου 

καθοριστικός είναι ο ρόλος της εµπειρίας του εκπαιδευοµένου και του αναστοχασµού σχετικά µε 

αυτήν. Την αξιοποίηση της έρευνας-δράσης, τόσο γενικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων όσο και 

ειδικότερα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών,  προτείνουν πολλοί ερευνητές (Altrichter et al., 

2001, Μπαγάκης, 2002, Μάγος, 2004),  οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η σύνδεση της έρευνας µε τη 

δράση και η αλληλεπίδρασή τους µέσα από το σπειροειδές µοντέλο της έρευνας-δράσης οδηγεί 

τους εκπαιδευόµενους να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα της εργασίας τους και να αναβαθµίσουν 

τον επαγγελµατικό τους ρόλο.  

Τα οφέλη αυτά έγιναν φανερά στους εθελοντές εκπαιδευτικούς του παραπάνω 

προγράµµατος  που ασχολήθηκαν µε την έρευνα-δράση.  Όπως φάνηκε από το συνδυασµό 
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ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης, η οποία υλοποιήθηκε µέσω ερωτηµατολογίων, 

συνεντεύξεων και παρατήρησης, οι εκπαιδευτκοί που υλοποίησαν έρευνα-δράση ανέπτυξαν 

µεγαλύτερη διαπολιτισµική ικανότητα από τους συναδέλφους τους που συµµετείχαν στην 

εκπαίδευση χωρίς, όµως, να υλοποιήσουν έρευνα-δράση. Ωστόσο η γενικότερη, τόσο  εσωτερική 

όσο και  εξωτερική, αξιολόγηση του προγράµµατος  επιβεβαίωσε ότι στην πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών που εκπαιδεύτηκαν παρατηρήθηκαν σηµαντικές αλλαγές όσον αφορά το βαθµό 

διαπολιτισµικής ικανότητας πριν και µετά την εκπαίδευση.  Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

αναθεώρησαν προηγούµενες αντιλήψεις και στάσεις που υποστήριζαν την αφοµοίωση ή την 

αποµόνωση του διαφορετικού και σταδιακά υιοθέτησαν  τρόπους σκέψης και συµπεριφοράς που 

διέπονταν από τις αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.  

 

Συµπεράσµατα 

Η διαπολιτισµική ευαισθητοποίηση που παρατηρήθηκε στους παραπάνω εκπαιδευτικούς 

του προγράµµατος  δεν έγινε ούτε ξαφνικά ούτε εύκολα. Απαιτήθηκαν πέντε συνολικά χρόνια 

συστηµατικής, πολυδιάστατης  και σε βάθος εκπαίδευσης, προκειµένου να αρχίσουν οι 

εκπαιδευόµενοι να εγκαταλείπουν προηγούµενες στερεοτυπικές απέναντι στη διαχείριση της 

ετερότητας αντιλήψεις  και να αποκτούν διαπολιτισµική ικανότητα. Η διαδροµή αυτή δεν 

αποτέλεσε µια γραµµική µετάβαση  από το αρνητικό στο θετικό, αλλά χαρακτηριζόταν από πολλές 

αντιστάσεις, αµφιθυµίες και παλινδροµήσεις.  Όπως έχουν αποδείξει αντίστοιχες έρευνες 

(Dragonas et al, 1999, Μάγος, 2005), οι  καταστάσεις αυτές είναι χαρακτηριστικές στην 

εκπαίδευση ενηλίκων που έχει στόχο την ανάπτυξη διαπολιτισµικής  ικανότητας.   

Πιστεύουµε ότι για να είναι η εκπαίδευση αυτή αποτελεσµατική απαιτούνται συντονισµένες 

προσπάθειες σε δύο παράλληλα επίπεδα.  Το πρώτο αφορά  στη συστηµατική ανάλυση και στην 

κατανόηση, εκ µέρους των εκπαιδευοµένων, των φαινοµένων του εθνοκεντρισµού, των διακρίσεων 

και του ρατσισµού, καθώς και των πολιτικών και κοινωνικών διαδικασιών µέσα από τις οποίες τα 

φαινόµενα αυτά παράγονται και διατηρούνται. Ένας αποτελεσµατικός τρόπος για την ανάλυση και 

κατανόηση των µηχανισµών αυτών µπορεί να γίνει  µέσω της ατοµικής ή οµαδικής  επεξεργασίας 

και ανάλυσης των καθηµερινών εµπειριών  των εκπαιδευοµένων  και η βιωµατική µάθηση (Jackson 

και Caffarella, 1994, Πολέµη-Τοδούλου, 2003, Φίλλιπς, 2004) αποτελεί µια από τις 

καταλληλότερες προσεγγίσεις για το σκοπό αυτό. Οι εκπαιδευόµενοι, µαθαίνοντας, µέσα από τις 

κατάλληλες δραστηριότητες,  να παρατηρούν και να αναλύουν τις κυρίαρχες απόψεις, στάσεις και 

πρακτικές τους, µπορούν να οδηγηθούν στη συνειδητοποίηση των διακρίσεων και των 

στερεοτυπικών αντιλήψεων που, συχνά χωρίς και οι ίδιοι να το αντιλαµβάνονται,  αναπαράγουν. Η 

συνειδητοποίηση των αντιλήψεων αυτών, ενώ προφανώς  δεν σηµατοδοτεί και την αυτόµατη  
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ανατροπή  τους, συµβάλλει ουσιαστικά στη δηµιουργία µιας περισσότερο ανοιχτής στάσης 

απέναντι στο διαφορετικό  και στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης ως µιας βασικής αξίας ζωής.  

Το δεύτερο επίπεδο αφορά  στην ανάπτυξη γενικότερων κοινωνικών δράσεων και 

πολιτικών, οι οποίες, µέσα από την καταδίκη των φαινοµένων του ρατσισµού, του εθνοκεντρισµού 

και των διακρίσεων, υποστηρίζουν τις αντίστοιχες ατοµικές ή οµαδικές προσπάθειες 

συνειδητοποίησης και παρέµβασης των εκπαιδευοµένων. Χωρίς την ευρύτερη πολιτική και 

κοινωνική στήριξη, οι προσπάθειες εκπαίδευσης ενηλίκων στη διαπολιτισµική ικανότητα συχνά 

πέφτουν στο κενό ή αποτελούν αποµονωµένες νησίδες µε περιορισµένα αποτελέσµατα. Η 

συνεργασία εκπαιδευοµένων, εκπαιδευτών, οργανισµών της εκπαίδευσης και τοπικής κοινωνίας 

και η από κοινού προσπάθεια ανατροπής των παραδοσιακών στερεοτυπικών αντιλήψεων και 

στάσεων  αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των φαινοµένων 

που, µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, υποθάλπουν το φόβο απέναντι στο διαφορετικό, καταδικάζουν 

την ετερότητα και καλλιεργούν το µύθο της οµοιογένειας.  Ιδιαίτερα σήµερα, που η 

πολυπολιτισµικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο των σύγχρονων κοινωνιών, ο εµπλουτισµός των 

προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων µε θεωρητικές και  πρακτικές προσεγγίσεις που αποβλέπουν 

στην ανάπτυξη διαπολιτισµικής ικανότητας θεωρούµε ότι είναι άµεσα αναγκαίος.  
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Περίληψη: 

Στην εργασία αυτή αρχικά παρουσιάζονται οι διευκολυντικές στάσεις-ιδιότητες (γνησιότητα, ανεπιφύλακτη 
θετική αναγνώριση και ενσυναισθητική κατανόηση) του εκπαιδευτή προς τον εκπαιδευόµενο, όπως αυτές προτείνονται 
από την ανθρωπιστική προσέγγιση στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στη συνέχεια διερευνώνται τα αίτια 
προσφυγής µερίδας εκπαιδευτών σε τεχνικές παραγωγής, ανάπτυξης και αναπαραγωγής των κοινωνικών ικανοτήτων. 
Αυτά επικεντρώνονται στην απειλή, στην έλλειψη εµπειρίας και την έλξη από την εξουσία. Επιπλέον, διατυπώνεται και 
αναλύεται ο προβληµατισµός εάν µπορούν να «διδαχθούν» µέσω τεχνικών, διευκολυντικές στάσεις-ιδιότητες όπως η 
ενσυναισθητική κατανόηση. Υποστηρίζεται ότι η αυθεντικότητα του εκπαιδευτή αποτελεί την κορωνίδα του έργου του 
και αυτό µάλλον δεν µπορεί να αποκτηθεί µε προκατασκευασµένες τεχνικές. Ακολουθεί η ανάλυση της διαλογικής 
προσέγγισης του φιλοσόφου Martin Buber, η οποία παρέχει το «ιδανικό» (Jarvis, 2003, 206) της σχέσης του 
εκπαιδευτή µε τον ενήλικο εκπαιδευόµενο. Η εργασία ολοκληρώνεται µε συζήτηση της έννοιας της αµοιβαιότητας υπό 
το πρίσµα των απόψεων των Buber και Rogers στο πλαίσιο της ανισότητας των ρόλων µεταξύ του εκπαιδευτή και του 
εκπαιδευόµενου. Ωστόσο, αυτή η ανισότητα δεν παρεµποδίζει τις "στιγµές" αµοιβαιότητας, οι οποίες χαρακτηρίζονται 
από υπέρβαση των ρόλων βοηθού και βοηθούµενου, αποδοχή της ετερότητας αλλά και δυνατότητα για αλλαγή και στα 
δύο µέλη της σχέσης. 

 
 
Abstract: 
 

In this paper we initially present the facilitative conditions (genuineness, unconditional positive 
regard and empathic understanding) of the adult educator towards the learner, and the way they are 
proposed by the humanistic approach in the adults education field. We thereafter search for the 
reasons why a part of the educators turn to techniques that create, develop and renovate the social 
skills. Predominant such reasons include the threat, the lack of experience, as well as the attraction 
of power. Moreover, first we suggest and then we analyse the question whether facilitative 
conditions, such as empathic understanding, can be taught through certain techniques. We support 
the idea that the educator’s genuineness is the capstone of her/his job and that’s something that pre-
organised techniques simply can not do. We continue with analysing the Martin Buber’s 
philosophical dialogical approach, which provides us with the educator’s-adult’s relationship 
“ideal” (Jarvis, 2003, 206). The paper is completed with the discussion of the meaning of 
reciprocity under the perspective of Buber’s and Rogers’s views, in the framework of the roles 
inequality that exists between the educator and the learner. This inequality, nevertheless, does not 
block the “moments” of reciprocity, which are defined by the roles’ transcendence, the acceptance 
of the otherness and also the possibility for change for both parties of the relationship. 

 

Λέξεις κλειδιά: Τεχνικές, Κοινωνικές ∆εξιότητες, ∆ιευκολυντικές Στάσεις-Ιδιότητες, Σχέση «Εγώ-
Συ», Αµοιβαιότητα 
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Οι θεωρητικοί της εκπαίδευσης, αλλά και οι φορείς οι οποίοι εµπλέκονται µε την 

εκπαιδευτική διαδικασία, υπερασπίζονται τη θέση ότι οι πολίτες για να ανταποκριθούν επιτυχώς 

στα δεδοµένα της νέας εποχής, είναι αναγκαίο να διαθέτουν - µεταξύ άλλων - ικανότητες όπως η 

ενσυναίσθηση, η επικοινωνία και η συνεργατικότητα. Ειδικότερα, η εκπαίδευση ενηλίκων είναι 

"µια πρόσκληση για τη διερεύνηση των ανθρώπινων σχέσεων και η εκπαίδευση, αυτή καθαυτή, 

αποτελεί µια ανθρωπιστική διαδικασία"  (Jarvis, 1995, 34). Οι ανθρωπιστικές θεωρίες και 

προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων (Martin Buber, Malcolm Knowles, Jack Mezirow, Carl 

Rogers), ενισχύουν το ιδανικό της ενηλικιότητας: χαρακτηρίζoνται από την εµπιστοσύνη  προς τον 

εκπαιδευόµενο, τις δυνατότητες και τις θετικές τάσεις του. Επιπλέον, δίνουν µεγάλη σηµασία στη 

µορφωτική και, γενικότερα, αναπτυξιακή επίδραση στον εκπαιδευόµενο της παιδαγωγικής σχέσης, 

η οποία εκτυλίσσεται σε τρεις διακριτές φάσεις: α. την εγκαθίδρυση της εµπιστοσύνης από την 

πλευρά του εκπαιδευόµενου, η οποία µπορεί να επέλθει σύντοµα ή και να καθυστερήσει, β.  την 

ανάπτυξη της οικειότητας κατά την οποία ο εκπαιδευόµενος γίνεται ικανός να αποκαλύψει µερικά 

από τα επίπεδα της εµπειρίας του και γ. την εγκαθίδρυση µιας αυξανόµενης αµοιβαιότητας 

ανάµεσα στον εκπαιδευόµενο και τον εκπαιδευτή (βλ. Mearns & Thorne, 1996, 42). Σύµφωνα µε 

αυτήν τη θεώρηση, η κύρια αποστολή του εκπαιδευτή, είναι η διευκόλυνση της προσωπικής 

προσπάθειας του εκπαιδευόµενου για µάθηση. Η συγκεκριµένη αποστολή συντελείται µέσω των 

λεπτών  χειρισµών του εκπαιδευτή-διευκολυντή, ο οποίος επιτρέπει στον εκπαιδευόµενο - 

ορµώµενο από τα ενδιαφέροντά του - να κινηθεί προς νέες κατευθύνσεις και να απελευθερώσει τη 

διάθεσή του για έρευνα. Προς το σκοπό αυτό, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω 

βασικές στάσεις-ιδιότητες: α. τη γνησιότητα (realness, genuineness) και συµφωνία (congruence) µε 

τον εαυτό του, β. την ανεπιφύλακτη θετική αναγνώριση (unconditional positive regard) κάτι που 

σηµαίνει εµπιστοσύνη, εκτίµηση και αποδοχή προς τον εκπαιδευόµενο και γ. την ενσυναισθητική 

κατανόηση (empathic understanding) ασκούµενη µε ακρίβεια και ευαισθησία προς τον 

εκπαιδευόµενο (βλ. Rogers, 1983). Όταν ο εκπαιδευτής διαθέτει αυτές τις στάσεις, τότε 

διαµορφώνει ένα ψυχολογικά ασφαλές κλίµα που ευνοεί τη µάθηση και το οποίο χαρακτηρίζεται 

από αλληλοκατανόηση, αµοιβαίο σεβασµό και ελευθερία στην έκφραση. Προϋπόθεση για την 

επιτυχία του έργου του  εκπαιδευτή είναι η ασφάλεια στη σχέση του τόσο µε τον εαυτό του, όσο 

και  µε τους συµµετέχοντες, η οποία του επιτρέπει να εµπιστευθεί την ικανότητα κάθε µέλους της 

οµάδας να αποφασίζει προσωπικά για την  κατεύθυνση  που επιθυµεί (βλ. Rogers, 1983).  

 

Αίτια προσφυγής στις τεχνικές 

Όπως διατείνεται ο Jarvis (2004) «η κοινωνία µας σήµερα χρειάζεται να ανακαλύψει πάλι 

τα ανθρωπιστικά ιδεώδη της εκπαίδευσης ενηλίκων» (27). ∆εν είναι εποµένως τυχαίο ότι ο 
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Patterson (1986) διακρίνει δύο αντιτιθέµενες προσεγγίσεις στις σχέσεις βοήθειας (helping 

relationships), εµείς θα προσθέταµε και στη σχέση εκπαιδευτή και ενηλίκου: Η πρώτη, η 

κατανοητική, χαρακτηρίζεται από το σεβασµό προς το βοηθούµενο και την αυτονοµία του αλλά και 

από την έµπρακτη αναγνώριση του δικαιώµατός του για ελεύθερες επιλογές, αυτοπροσδιορισµό και 

προσωπική υπευθυνότητα. Η δεύτερη, η χειριστική προσέγγιση θεωρεί το βοηθούµενο ως µη ικανό 

για υπευθυνότητα και λήψη αποφάσεων και γι’αυτό κρίνει ότι χρειάζεται καθοδήγηση και 

κατεύθυνση από τους άλλους. Οι  απαιτήσεις της εποχής για "γρήγορες" και "εύκολες" λύσεις 

φαίνεται να έχουν επηρεάσει και το πεδίο της Ε.Ε. "Το ενδιαφέρον σχετικά µε τα ζητήµατα των 

ανθρώπινων σχέσεων στη διδασκαλία και τη µάθηση, δεν έχει αποτελέσει ένα σηµαντικό 

παράγοντα κατά την προετοιµασία των εκπαιδευτών ενηλίκων" (Jarvis, 1995, 34).  Έτσι ορισµένοι 

εκπαιδευτές εφαρµόζουν στο έργο τους τη δεύτερη προσέγγιση και αυτό για τους παρακάτω λόγους 

(βλ. Rogers, 1983, 245-250):  

α. Η απειλή. Η κατανοητική προσέγγιση στην E.E.  ίσως είναι απειλητική για κάποιους από 

τους εµπλεκόµενους. Η απειλή υπάρχει γιατί οι άνθρωποι φαίνεται να προτιµούν για διάφορους 

λόγους την πυραµιδική µορφή οργάνωσης, κατά την οποία υπάρχει ένας ηγέτης στην κορυφή, ο 

οποίος ελέγχει τους υπόλοιπους.  Έτσι, οι εκπαιδευτές οι οποίοι επιχειρούν να εφαρµόσουν αυτήν 

την προσέγγιση, έχουν να αντιµετωπίσουν δύο σοβαρά προβλήµατα: από τη µια πλευρά την 

απώλεια της δύναµης και του ελέγχου  και, από την άλλη, την από κοινού άσκησή τους µε την 

υπόλοιπη οµάδα των εκπαιδευοµένων. ∆εν  είναι µόνον οι εκπαιδευτές, εκείνοι οι οποίοι 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα από την εφαρµογή της κατανοητικής προσέγγισης.  Και οι 

εκπαιδευόµενοι,  πολλοί από τους οποίους “απαιτούν”  περισσότερη ελευθερία, καταλήγουν συχνά 

σε σύγχυση και παραιτούνται από αυτό το αίτηµα, όταν τους παραχωρηθεί ελευθερία συνδεδεµένη 

µε την προσωπική τους υπευθυνότητα. Αρκετοί από αυτούς νιώθουν ότι πρέπει να ελεγχθούν.   

Αισθάνονται ασφαλείς µε παραδοσιακούς τρόπους εκπαίδευσης, έχουν µάθει να κατευθύνονται και 

φαίνεται ότι επιθυµούν να συνεχισθεί αυτό το ασφαλές για τους ίδιους καθεστώς. Έτσι, είναι 

ευκολότερο να προσαρµοσθούν στο υπάρχον σύστηµα και να παραπονούνται, παρά να αναλάβουν 

την προσωπική ευθύνη για τις επιλογές τους. Η απειλή, λοιπόν, που νιώθουν οι εµπλεκόµενοι στην 

εκπαιδευτική διαδικασία από την εφαρµογή της κατανοητικής προσέγγισης µεταφράζεται τις 

περισσότερες φορές είτε σε φόβο απώλειας εξουσίας και ελέγχου, είτε σε φόβο µπροστά σε µια 

άγνωστη γι’ αυτούς κατάσταση.  

β. Η έλλειψη εµπειρίας. Ορισµένοι εκπαιδευτές δε γνωρίζουν την πορεία που ακολουθεί 

στην πράξη µια αυτοκατευθυνόµενη οµάδα ενηλίκων εκπαιδευοµένων. Η έλλειψη εµπειρίας, τους 

οδηγεί µε τις πρώτες δυσκολίες στη χρήση παραδοσιακών µεθόδων. 

γ. Η έλξη από την εξουσία. Προτεραιότητα µέρους των εκπαιδευτών φαίνεται να αποτελεί η 
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άσκηση εξουσίας και ελέγχου στους εκπαιδευόµενους παρά η προαγωγή της µάθησης,  αν και 

διατείνονται ότι µοχθούν γι’ αυτήν.   Η στάση αυτή έχει τις ρίζες της σε αρνητικές αντιλήψεις και 

δυσπιστία προς τον άνθρωπο και τις δυνατότητές του. 

 

Μπορούν να «διδαχθούν» οι διευκολυντικές στάσεις-ιδιότητες µέσω τεχνικών;  

Παρόλο που βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για την αναγκαιότητα ανάπτυξης κοινωνικών 

δεξιοτήτων, αυτές θεωρούνται απαραίτητητο εφόδιο των εκπαιδευτών ως προς την επαγγελµατική 

τους λειτουργία και παράλληλα σηµαντική περιοχή εκπαίδευσης των εκπαιδευοµένων. 

Αποπειρώµενοι να αποσαφηνίσουµε εννοιολογικά τον όρο «δεξιότητα» θα λέγαµε ότι αυτός 

εµπεριέχεται στον ευρύτερό του «ικανότητα» (βλ. Κόκκος, 2005, 22). Από την άλλη πλευρά, 

«τεχνική» είναι «το σύνολο των επιστηµονικών ή εµπειρικών µεθόδων µε τις οποίες [ένας 

άνθρωπος] εκτελεί ένα έργο ή πετυχαίνει ένα ορισµένο αποτέλεσµα» (Λεξικό της Κοινής 

Νεοελληνικής, 2001, 1336). Εποµένως, οι τεχνικές είναι ενέργειες οι οποίες ασκούνται µε 

σκοπιµότητα και προσοχή, χωρίς να είναι αυθόρµητες προκειµένου να επιτευχθούν συγκεκριµένα 

αποτελέσµατα. Αποκτούνται σταδιακά, µε την επαναλαµβανόµενη άσκηση. ∆εν εµπεριέχουν µια 

βασική φιλοσοφία και θεωρία και αποσκοπούν στην αλλαγή του εκπαιδευόµενου, ορισµένες φορές 

ακόµη και χωρίς τη θέλησή του. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η αντίληψη για την απόκτηση µιας 

ικανότητας µέσω τεχνικών, συνήθως υποδηλώνει ότι αρχίζουµε από µηδενικό σηµείο µε την 

παραδοχή του τύπου «δε γνωρίζω  τίποτε», ώστε να γίνουµε βαθµιαία ικανοί, όπως π.χ. όταν 

µαθαίνουµε να οδηγούµε αυτοκίνητο. Επιπλέον, η έντονη επιθυµία του ανθρώπου να ελέγχει την 

εµπειρία µέσω της αντικειµενικοποίησης, συχνά, οδηγεί ορισµένους εκπαιδευτές να επιλέγουν τη 

χρήση τεχνικών «σαν έναν τρόπο για να κατευνάσουν το άγχος και την αµφιβολία που τους 

διακατέχει ως προς την αποτελεσµατικότητά τους» (Friedman, 1976, 23). 

Ο Carl  Rogers τονίζει την αντίθεσή του σε καθετί τεχνητό από την πλευρά του εκπαιδευτή, 

δηλαδή στις διάφορες τεχνικές, ασκήσεις ή προγραµµατισµένες  δραστηριότητες. Τις θεωρεί 

απόπειρα χειραγώγησης, οι οποίες κατά κάποιον τρόπο αναγκάζουν τους εκπαιδευόµενους να 

συµµετάσχουν: «Γνωρίζω καλά ότι κάποιες ασκήσεις και δραστηριότητες που θέτει ο εκπαιδευτής, 

µπορούν σε πρακτικό επίπεδο να ενδυναµώσουν την οµάδα ως προς την εδώ και τώρα επικοινωνία 

ή σε συναισθηµατικό επίπεδο. Υπάρχουν ηγέτες οµάδων που σε αυτό το επίπεδο, λειτουργούν µε 

µεγάλη επιδεξιότητα και µε καλά αποτελέσµατα… Όµως αυτό στην καλύτερη περίπτωση µπορεί 

να οδηγήσει σε µια µαθητεία (την οποία επικρίνω): ‘τι υπέροχος ηγέτης που είναι που µε έκανε να 

ανοιχτώ, ενώ δεν ήθελα να το κάνω!’ Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε απόρριψη όλης της εµπειρίας. 
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‘Γιατί έκανα τόσο  ανόητα πράγµατα, όταν µου το ζήτησε;’ Στη χειρότερη περίπτωση, µπορεί να 

κάνει τον άνθρωπο να νιώσει ότι έχει παραβιασθεί ο ιδιωτικός του εαυτός και στο µέλλον θα 

προσέχει, ώστε να µην εκφράσει ξανά τα συναισθήµατά του σε οµάδα» (Rogers, 1980α, 54). Ο 

Rogers πιστεύει ότι κάθε ενήλικος, ως µέλος της οµάδας, πρέπει να έχει την ευκαιρία να απέχει από 

οποιαδήποτε δραστηριότητα και αυτό ο εκπαιδευτής οφείλει να το δηλώνει µε σαφήνεια. Επιπλέον, 

εξαίρει τη σηµασία που έχει ο αυθορµητισµός: δραστηριότητες όπως το  παίξιµο ρόλων, η 

σωµατική επαφή και το ψυχόδραµα αποδεικνύονται αποτελεσµατικές και δεν είναι «κόλπα», εάν 

συµβαίνουν αυθόρµητα (βλ. Rogers, 1980α, 61-62).  

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η εκπαίδευση του ενηλίκου 

συντελείται µέσω της αυθεντικής κοινοποίησης των διευκολυντικών στάσεων-ιδιοτήτων από τον 

εκπαιδευτή προς τον εκπαιδευόµενο. Αυτές «δεν είναι τεχνικές και η µεταφορά τους σε 

επικοινωνία απαιτεί τις πιο εκλεπτυσµένες ικανότητες, γεγονός που στο µεγαλύτερο µέρος του 

πρέπει  να προέρχεται από την προσωπικότητα του εκπαιδευτή και δε µαθαίνεται µέσα από αχνές 

αποµιµήσεις…» (Thorne, 1991, 42). Εάν επρόκειτο για απλές τεχνικές, θα µπορούσαν να 

αποκτηθούν µε  µαθησιακές διαδικασίες. Όµως  πρόκειται για στάσεις, δηλαδή για τις ρίζες 

συµπεριφορών οι οποίες έχουν γνωστικό, συναισθηµατικό και πραξιακό περιεχόµενο. Αυτό 

προϋποθέτει την αυτογνωσία και την αυτοαποδοχή του εκπαιδευτή. Επιπλέον, τίθεται και ένα 

ακόµη ερώτηµα: µπορεί άραγε  η γνησιότητα και η συµφωνία του εκπαιδευτή µε τον εαυτό του, να 

παράγεται ή να αναπαράγεται µέσω τεχνικών; Κατά συνέπεια, ζητείται από τον ίδιο να είναι 

ύπαρξη αυθεντική στο έργο του και  η αυθεντικότητα δεν «διδάσκεται» µε  τεχνικές.  Εποµένως η 

εφαρµογή στην πράξη των διευκολυντικών στάσεων-ιδιοτήτων είναι ζήτηµα επιλογής. προηγείται 

η γενικότερη στάση του εκπαιδευτή ο οποίος δεν προκαθορίζει τη λειτουργία του, αλλά τιµά τη 

φυσική διαδικασία και εξέλιξη της οµάδας των εκπαιδευοµένων.  

Ο σεβασµός και η αποδοχή του εκπαιδευτή προς τον εκπαιδευόµενο εκδηλώνονται µε τη 

δυνατότητα ενσυναίσθησης και η γνησιότητά του εισπράττεται από το δεύτερο. Για να το επιτύχει 

αυτό - και πριν εµπλακεί στην πρακτική της Ε.Ε. - θα πρέπει ο εκπαιδευτής να γνωρίσει και να 

οικειοποιηθεί τη φιλοσοφία και τις βασικές θεωρητικές της αρχές. Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά 

την ενσυναισθητική κατανόηση η αξία της οποίας αναγνωρίζεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι κάθε άνθρωπος διαθέτει αυτή τη δυνατότητα, αλλά οι άµυνες τον 

εµποδίζουν να την εκδηλώσει. Η ενσυναισθητική κατανόηση συχνά συγχέεται  ή ακόµη και 

ταυτίζεται µε την τεχνική της ακρόασης (listening) του  ενηλίκου, αλλά µια τέτοια αντίληψη 

αποτελεί παρερµηνεία της, γιατί ως στάση-ιδιότητα είναι πολύ πιο ευρεία και ποιοτική. Η 
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κοινοποίησή της είναι πηγαία και ίσως να µη χρειάζεται η µακρά περίοδος πρακτικής από τον 

εκπαιδευτή, αλλά η «κατάδυση» στον εαυτό του - ώστε να µάθει περισσότερο τον ίδιο -  και ακόµη 

η αναγνώριση και συνειδητοποίηση των εσωτερικών εµποδίων, ώστε αυτά να περιορισθούν ή και 

να απαλειφθούν.  

Από όσα προηγήθηκαν, καθίσταται σαφές ότι όταν οι διευκολυντικές στάσεις-ιδιότητες 

αντιµετωπίζονται ως απόρροια «συνταγών» ή/και τεχνικών, τότε µάλλον δε λειτουργούν. Αυτό δε 

σηµαίνει ότι ο εκπαιδευτής πρέπει να γεννηθεί µε την ενσυναισθητική ικανότητα, αλλά είναι  

προτιµότερο αυτή να  προέρχεται «εκ των έσω» και όχι εγκεφαλικά. Συνεπώς, η υιοθέτηση από την 

πλευρά του εκπαιδευτή της ανθρωπιστικής φιλοσοφίας, αποµακρύνει την  ανάγκη του για 

προσφυγή σε τεχνικές. Παρόλ’ αυτά οι οι εκπαιδευτές µπορούν να εκπαιδευτούν στην 

ενσυναισθητική κατανόηση - την πλέον εκπαιδεύσιµη από τις διευκολυντικές στάσεις-ιδιότητες - 

ώστε να είναι σε θέση, εάν το επιθυµούν, να την κοινοποιούν προς τους εκπαιδευόµενους. Αυτό 

µπορεί να γίνει µέσα από µια εντατική, θεωρητική και βιωµατική εκπαίδευση διάρκειας το 

λιγότερο δέκα ηµερών. Από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει ότι η διάρκεια 

παρόµοιων προγραµµάτων εκπαίδευσης κυµαίνεται περίπου από 32 έως 100 ώρες, οι οποίες 

κατανέµονται το λιγότερο σε οκτώ ηµέρες εκπαίδευσης (βλ. Μουλαδούδης, 2005, Μπακιρτζής, 

1998, Rogers, 1980β, Thayer, 1981).  

Θα ακολουθήσει η περιγραφή της διαλογικής προσέγγισης του φιλοσόφου Martin Buber, η 

οποία παρέχει το «ιδανικό» (Jarvis, 2003, 206) της σχέσης µεταξύ του εκπαιδευτή και του 

ενηλίκου. 

 

Η σχέση µεταξύ του εκπαιδευτή και του ενηλίκου εκπαιδευόµενου ως σχέση «Εγώ-Συ»       

Σύµφωνα µε τον Buber η σχέση Εγώ-Συ ή «συνάντηση», κατανοείται ως ιδιαίτερο συµβάν, 

ως βαθιά και ουσιαστική συνεύρεση δύο ανθρώπων (Buber, 1965α, 168). Σκιαγραφώντας την ο 

φιλόσοφος  ισχυρίζεται ότι αυτή δεν υφίσταται ούτε στον υποκειµενικό εσωτερικό κόσµο του Εγώ, 

ούτε στον υποκειµενικό εσωτερικό κόσµο του Συ, αλλά στη µεταξύ τους επικοινωνία. Πρόκειται 

για την κίνηση προς τη "συνάντηση", από την αντικειµενικοποίηση της εµπειρίας προς την 

απελευθερωτική για το Εγώ παρουσία του Συ. Το µέσον το οποίο εµπλουτίζει τη σχέση και 

συµβάλλει στην ολοκλήρωση των µετόχων της είναι ο «διάλογος». Εµπεριέχει ως έννοια και πράξη 

τη διάρκεια της σχέσης και το σεβασµό στις δυνατότητές τους. Παρόλο  που δε µπορεί να 

προγραµµατιστεί, οι µέτοχοι πρέπει να είναι σε ετοιµότητα γι’ αυτόν  (βλ. Buber, 1958,  110-111, 
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1965α, 19-20, 1965β, 87-88). 

Ο Buber ίδρυσε το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Πανεπιστήµιο  της Ιερουσαλήµ 

(1949) και οι απόψεις του επηρέασαν αυτό το πεδίο τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό 

επίπεδο. Υπό το πρίµα αυτών των ιδεών, η διαδικασία της εκπαίδευσης του ενηλίκου συντελείται 

µε την χωρίς προκαταλήψεις από την πλευρά του εκπαιδευτή,  είσοδό του στη σχέση µε τον 

εκπαιδευόµενο. Η ίδια η σχέση επιτρέπει και µπορεί να δηµιουργήσει µία νέα αντίληψη του εαυτού 

(Εγώ) ως προς τον άλλο (Συ), η οποία να συνδυάζει τη θετική αναγνώριση τόσο για τον ενήλικο, 

όσο και για τον εαυτό του. Για να έχει ο εκπαιδευτής πλήρη παρουσία, θα πρέπει να επενδύσει 

βαθιά στη σχέση, και να είναι ανοιχτός σε οτιδήποτε αυτή φέρει, ώστε ίσως αλλάξει τόσο ο ίδιος, 

όσο και ο ενήλικος. Λέει χαρακτηριστικά ο Buber στο διάλογό του µε τον Rogers: "… δεν έχω το 

δικαίωµα να επιθυµώ να αλλάξω τον άλλο, εάν δεν είµαι ανοιχτός να αλλάξω και εγώ από αυτόν, 

στο βαθµό κατά τον οποίο είναι αυτό θεµιτό... ∆εν µπορώ να είµαι πιο πάνω από αυτόν και να πω, 

Όχι! Είµαι έξω από το παιχνίδι…" (Buber στο Anderson  & Cissna, 1997, 21).  

Η σχέση συνεργασίας ως σχέση της µορφής Εγώ-Συ, δοµείται µεταξύ του εκπαιδευτή και 

του ενηλίκου, µε το µαθησιακό αντικείµενο ως µεσολαβητή. Ο εκπαιδευόµενος "ανυψώνεται" στη 

θέση του Συ και έτσι εκπαιδευτής και ενήλικος βρίσκονται σε συγχρονισµό, καθώς επίσης και σε 

µία κοινή επικοινωνιακή σφαίρα, όπου συναντώνται το Εγώ µε το Συ, τη σφαίρα του "µεταξύ". 

Αυτή αναδύεται και δηµιουργείται από την ολότητα, από την αµοιβαία µετοχή και την 

αυθεντικότητα των µετόχων: "Πέρα από το υποκειµενικό, µακριά από το αντικειµενικό, πάνω στη 

στενή ατραπό, όπου συναντώνται το Εγώ και το Συ, εκεί βρίσκεται η σφαίρα του 'µεταξύ'" (Buber, 

1965α, 204). Αυτό το πεδίο επικοινωνίας, µετά την οικοδόµησή του,  επιτρέπει τη συνύπαρξη του 

εκπαιδευτή και του ενηλίκου, πέρα από τη διαφορετικότητα του χρόνου, του τόπου, του πολιτισµού 

και των εµπειριών. Με τη συγκεκριµένη διαδικασία και επειδή "είναι αδύνατη µια αµιγώς ατοµική 

ύπαρξη χωρίς σχέση µε τους άλλους" (Jarvis, 1997, 89),  κάθε µέτοχος υπερβαίνει τον 

ατοµοκεντρισµό του λαµβάνοντας υπόψη του την ετερότητα και τις ανάγκες του άλλου. Στην ουσία 

της πρόκειται για πνευµατική "συνάντηση",  η οποία δεν προσδιορίζεται, ούτε µπορεί να µετρηθεί, 

επειδή “δεν υπόκειται στην αντικειµενικοποιηµένη επιστηµονική µελέτη” (Tournier 1982, 129). 

 
Ισότητα και αµοιβαιότητα  στη σχέση µεταξύ του εκπαιδευτή και του ενηλίκου 
εκπαιδευόµενου  

Παρόλο που δύο αυθεντικοί άνθρωποι είναι διαθέσιµοι ο ένας για τον άλλο, αυτό δε 

σηµαίνει ότι η σχέση στην Ε.Ε.- όπως και στις άλλες σχέσεις βοήθειας - είναι ίση.  Οι ρόλοι του 
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βοηθού και του βοηθούµενου και τα όρια που υπάρχουν στη σχέση και αφορούν και τους δύο, 

καθιστούν αδύνατη την πλήρη ισότητα. Εντούτοις, αυτοί οι ρόλοι - όπως θα δούµε παρακάτω - δεν 

αναιρούν την πιθανότητα αµοιβαιότητας µεταξύ τους, η οποία είναι βασικό χαρακτηριστικό της 

"συνάντησης". Η σχέση στην Ε.Ε. δεν είναι στο σύνολό της µονόπλευρη, αλλά υπάρχουν στιγµές 

αµοιβαιότητας. Η "συνάντηση" είναι στην εξέλιξή της αµοιβαία ή, τουλάχιστον, προσβλέπει στην 

αµοιβαιότητα, παρόλο που εξαρχής η τάση προς αυτήν την κατεύθυνση δεν εκδηλώνεται στον ίδιο 

βαθµό και από τα δύο µέλη. Συνήθως, στην αρχή, µόνον ο εκπαιδευτής - και όχι ο εκπαιδευόµενος 

- είναι εκείνος ο οποίος παρέχει αυτήν τη δυνατότητα για "συνάντηση".  Ωστόσο, ο στόχος της 

παιδαγωγικής διαδικασίας είναι η αµοιβαία "συνάντηση", κατά την οποία αναγνωρίζουν θετικά ο 

ένας τον άλλο µε προσωπική υπευθυνότητα. Η αµοιβαιότητα δε µπορεί να προγραµµατιστεί, αλλά 

αναπτύσσεται σταδιακά  και ένας βαθµός της µπορεί να είναι παρών στην - κατά τα άλλα άνιση - 

παιδαγωγική σχέση κατά τις κορυφαίες "στιγµές" της επικοινωνίας. ∆εν αποτελεί ενότητα ή 

ταύτιση των µετόχων, αλλά στροφή προς τον άλλο και βίωση της σχέσης - όσο αυτό είναι εφικτό 

για τις πεπερασµένες δυνατότητες του ανθρώπου - όπως αυτή βιώνεται από τον άλλο. Θα 

ακολουθήσει σε συντοµία η οπτική των Buber και Rogers για την αµοιβαιότητα. 

Ο Buber κατανοεί την αµοιβαιότητα ως την πληρότητα µεταξύ ανθρώπου και ανθρώπου και 

την εξισώνει µε τη σχέση: "Σχέση σηµαίνει αµοιβαιότητα.  Το Συ µου, επιδρά σε µένα, όπως εγώ 

επιδρώ σε αυτό.  Οι µαθητές µας µάς διδάσκουν και τα έργα µας µάς διαµορφώνουν" (Buber, 1958, 

15-16). Η αµοιβαιότητα εκδηλώνεται µέσω της ψυχικής επέκτασης (inclusion) κατά την οποία το 

Εγώ προσλαµβάνει την εµπειρία και την αντίληψη του άλλου και τις υιοθετεί ως προσωπικές:  

«…στην ουσία της αυτή η δωρεά δεν είναι θεώρηση του άλλου, αλλά µία τολµηρή αιώρηση,  η 

οποία εξαρτάται από τη συναρπαστική παρουσία ενός όντος µέσα στη ζωή του άλλου" (Buber, 

1965β, 81). Aλλά και ο Rogers µε τη σειρά του υποστηρίζει ότι η ανισότητα των ρόλων, δεν 

αποκλείει την αµοιβαιότητα η οποία αναδεικνύεται όταν "η βαθιά αυθεντικότητα του ενός συναντά 

τη βαθιά αυθεντικότητα του άλλου" (Rogers, 1969, 232). Για τον ίδιο η αµοιβαιότητα αποτελεί 

"στιγµιαίο" ζήτηµα. Ο εκπαιδευτής µπορεί να δηµιουργήσει τις συνθήκες για να έλθουν οι 

"σύντοµες στιγµές" της "άµεσης πρόσωπο µε πρόσωπο σχέσης" και η αλλαγή επέρχεται σε αυτές 

τις "στιγµές" (βλ. Rogers & Stevens, 1967, 191-192).  

Συνεπώς, ο «αληθινός διάλογος µπορεί να επιτευχθεί σε προσδιορισµένες από τους ρόλους 

σχέσεις» (Johannesen, 2000, 2), όπως αυτή του εκπαιδευτή και του ενηλίκου εκπαιδευόµενου. Η 

ανισότητα των ρόλων µεταξύ τους δεν παρεµποδίζει τις "στιγµές" αµοιβαιότητας, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από υπέρβαση των ρόλων, αποδοχή της ετερότητας αλλά και δυνατότητα για 

αλλαγή και στα δύο µέλη της σχέσης. Παρόλο που θα µπορούσε να κατανοηθεί ως σχέση Εγώ-

Αυτό, στις κορυφαίες στιγµές της επικοινωνίας αναδύεται η αµοιβαιότητα, η οποία δε µπορεί να 
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περιορισθεί από αντικειµενικοποιηµένα κριτήρια του τύπου τι είναι και τι δεν είναι η αληθινή 

αµοιβαιότητα. Υπερβαίνει τους ρόλους εκπαιδευτή (βοηθού) και ενηλίκου εκπαιδευόµενου 

(βοηθούµενου) και ο καθένας "υπάρχει" µοναδικά και αποκρίνεται ελεύθερα προς τον άλλο, µε 

αποτέλεσµα τη συνεχή µεταβoλή και τη συνεξέλιξή τους (βλ. Buber, 1965α,19-20).  

 
Επίλογος 

Η εκπαίδευση ενηλίκων στη χώρα µας, παρά τις όποιες αδυναµίες, είναι ένα πεδίο µε 
δυναµική και ευοίωνες προοπτικές.  Από όσα προηγήθηκαν προκύπτει - χωρίς αυτό να αποτελεί 
αφορισµό για  τις τεχνικές παραγωγής και αναπαραγωγής των κοινωνικών δεξιοτήτων - ότι η 
λειτουργία του εκπαιδευτή είναι κάτι περισσότερο από την πρακτική ενός πακέτου τεχνικών. Σε 
αυτό ακριβώς το σηµείο, αναδεικνύεται το καίριο ερώτηµα που ίσως πρέπει να απαντήσει ο 
εκπαιδευτής, πριν από την εµπλοκή του (βλ. Patterson 1986): πόση εµπιστοσύνη έχω στον άλλο και 
στις δυνατότητές του;  
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Παραγοντική Ανάλυση για την οµαδοποίηση Κοινωνικών ∆εξιοτήτων που θεωρούνται 

σηµαντικές για την είσοδο στην εργασία και τη σταδιοδροµία:  Απόψεις νέων και ενήλικων 

στην Ελλάδα 

 
 

 

 

 

 

Περίληψη: 
 

Ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός διευκολύνει σηµαντικά την είσοδο και παραµονή στην απασχόληση 
αλλά και την προσαρµογή και την προσωπική ανάπτυξη του ατόµου στο πλαίσιο των απαιτήσεων της νέας εποχής. 
Στην παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσουµε να οµαδοποιήσουµε τις κοινωνικές δεξιότητες που  θεωρούνται σηµαντικές 
για την επιτυχηµένη είσοδο στην απασχόληση και τη σταδιοδροµία στη χώρα µας, µέσα από την οπτική των νέων 
καθώς και των ενηλίκων γονέων τους, σύµφωνα µε τα ευρήµατα έρευνας, που διεξήχθη στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.   

 

Abstract: 
 
Career Guidance facilitates the successful job entrance and career. It also enables the individual’s adjustment and 
personal development regarding the demands of the new era. In this paper we will attempt a grouping of social skills 
that are considered important for the career development in our country, by youngsters as well as adult parents, 
according to the results of a research that was carried out in the University Athens.  

 

Α. Εισαγωγή  
 

Η παρούσα µελέτη τοποθετείται στο πλαίσιο της προτεραιότητας που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

στον επαγγελµατικό προσανατολισµό και τη συµβουλευτική, όπως αποτυπώνεται στην πρόσφατη 

δέσµευση του Συµβουλίου των αρµόδιων Υπουργών Παιδείας (βλ. ∆ουβλίνο 2004) για την 

ανάπτυξη υψηλής ποιότητα υπηρεσιών δια βίου προσανατολισµού, «οι οποίες θα είναι προσβάσιµες 

από τα άτοµα σε όλα τα στάδια της ζωής τους και θα τους διευκολύνουν στη διαχείριση της 

εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής τους διαδροµής και των µεταβατικών σταδίων» (βλ. Ψήφισµα του 

Συµβουλίου των Κρατών Μελών, ∆ουβλίνο, 2004).  

O ερχοµός του νέου αιώνα έφερε µαζί του οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις, νέες ανάγκες 

∆ρ. Κεδράκα Αικατερίνη 

Εκπαιδευτικός - Σύµβουλος 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

email: kateked@otenet.gr 
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κι απαιτήσεις, καινούργια πρότυπα σπουδών και εργασίας. Το ανθρώπινο δυναµικό χρειάζεται 

συνεχώς να αναβαθµίζεται και αναδύονται νέα επαγγελµατικά προσόντα  που ζητούνται στην 

αγορά εργασίας, τόσο από τους νέους, όσο και από τους παλιότερους εργαζόµενους. Οι 

επιστήµονες στο χώρο του δια βίου Επαγγελµατικού Προσανατολισµού σηµειώνουν το ρόλο και τη 

σηµασία των κοινωνικών δεξιοτήτων για την επιτυχηµένη επαγγελµατική πορεία του ατόµου, σε 

µια  δύσκολη κι απρόβλεπτη αγορά εργασίας η οποία χαρακτηρίζεται από πλήθος  συνεχών 

αλλαγών κι ανακατατάξεων, από την άλλη, όµως, αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για άτυπα προσόντα, 

που δύσκολα µετρώνται και πιστοποιούνται.  

 

Α.1 Κοινωνικές ∆εξιότητες: Εννοιολογικός Προσδιορισµός  και η  Σχέση τους µε τον 

Επαγγελµατικό Προσανατολισµό  

Oι κοινωνικές δεξιότητες αναφέρονται ως ένας σηµαντικός παράγοντας για την 

οµαλή κοινωνική αλληλεπίδραση του ατόµου µε το περιβάλλον του. Πρόκειται για 

δεξιότητες που βοηθούν  το άτοµο στην προσπάθειά του για επιτυχή κοινωνική 

συνύπαρξη και προσαρµογή στο κοινωνικό του περιβάλλον. Οι δεξιότητες αυτές 

καθορίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων στο επίπεδο της κοινωνικής ζωής.  Ο 

Goleman (1999) περιγράφει τις κοινωνικές δεξιότητες ως τη σύνθετη ικανότητα να 

προκαλεί κανείς στους άλλους τις αντιδράσεις που θέλει: «….Στον πυρήνα αυτής της 

ικανότητας εδράζονται δύο δεξιότητες: η ενσυναίσθηση, που έχει να κάνει µε το 

"διάβασµα" των συναισθηµάτων των άλλων ανθρώπων  και οι κοινωνικές δεξιότητες, 

οι οποίες επιτρέπουν τον επιδέξιο χειρισµό αυτών των συναισθηµάτων» (Goleman, 

1999, σ. 520). Ο ίδιος προτείνει αναλυτικό µοντέλο των δεξιοτήτων που θεωρεί ότι 

είναι κεντρικής σηµασίας για µια επιτυχηµένη προσωπική, κοινωνική και 

επαγγελµατική πορεία του ατόµου και δίνει  έµφαση στο σύνολο των 

χαρακτηριστικών που καθορίζουν πόσο καλά χειριζόµαστε τον εαυτό µας σε 

προσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο, καθώς εκτιµά πως τα χαρακτηριστικά αυτά, 

παίζουν έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην προσωπική, κοινωνική και 

επαγγελµατική ανάπτυξη του ανθρώπου (Goleman 1995, 1999). Πρόκειται για µια 

σηµαντική κατηγορία  δεξιοτήτων, η εκµάθηση των οποίων  -κυρίως- αποσκοπεί: α) 

στην  προσαρµογή του ατόµου στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, β) στη 
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δηµιουργία εποικοδοµητικών διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων, γ) στην 

κατανόηση των ρόλων, των δικαιωµάτων και  των υποχρεώσεων των µελών µιας 

κοινωνίας, µε σκοπό µια οµαλή κοινωνική συµβίωση και προσαρµογή δ) στη  

διαµόρφωση  από  το άτοµο γνώµης και στάσης γύρω από διάφορα τρέχοντα ψυχο-

κοινωνικά, επαγγελµατικά, πολιτιστικά, οικονοµικά κτλ, δρώµενα της ζωής και της 

κοινωνίας, στην οποία καλείται να ζήσει (Riggio & Throckmorton, 1988, Γεώργας, 

1986).  

Η σηµασία των κοινωνικών δεξιοτήτων κατά την επαγγελµατική πορεία κι 

εξέλιξη των ατόµων απασχολεί τα τελευταία χρόνια τους ειδικούς του 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. Πολλοί επιστήµονες που δραστηριοποιούνται 

επιστηµονικά στο χώρο της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής, [βλ.  Brown (1998, 

2000).  J. Bimrose (1999). ∆. Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου (2001). Κάντας, (1996)], 

τονίζουν ιδιαίτερα τη σηµασία των κοινωνικών δεξιοτήτων για την επαγγελµατική 

ανάπτυξη του ατόµου και σηµειώνουν ότι, ενώ οι δεξιότητες ως δοµικό στοιχείο 

χρησιµοποιούνται ευρέως στην επαγγελµατική και κοινωνική ζωή, δεν έχουν, ακόµη, 

ενταχθεί στα µοντέλα επαγγελµατικού προσανατολισµού. Η προσέγγιση των 

επαγγελµατικών επιλογών µέσω των δεξιοτήτων, εκτιµάται ότι  θα οδηγούσε τα 

άτοµα όχι µόνον να επαναξιολογήσουν τον εαυτό τους και τις δυνάµεις τους, αλλά 

επίσης, να αναπτύξουν µια ευρύτερη και πιο ρεαλιστική αντίληψη για τις  

επαγγελµατικές δραστηριότητες και τις απαιτήσεις τους Bimrose (1999). Ο Goleman  

στο έργο του «Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη στο Χώρο της Εργασίας» (1999)  

αναφέρεται ειδικά στον σηµαντικό ρόλο των κοινωνικών δεξιοτήτων στην 

επαγγελµατική πορεία του ατόµου. Ως συναισθηµατική νοηµοσύνη στο χώρο της 

εργασίας ορίζει το σύνολο των δεξιοτήτων που κάνουν τους ανθρώπους να 

ξεχωρίζουν και να πετυχαίνουν στην εργασία τους. Κατέδειξε ότι ορισµένες 

δεξιότητες όπως η αυτοπεποίθηση, ο αυτοέλεγχος, η αυτεπίγνωση, η αφοσίωση, η 

ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, το πνεύµα καινοτοµίας και η αποδοχή της 

αλλαγής  και της εξέλιξης, γενικότερα αποτελούν ορισµένα από τα βασικά εκείνα 

χαρακτηριστικά που εκτιµώνται ιδιαίτερα σήµερα στην αγορά εργασίας και τα οποία 
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διαφοροποιούν τους ανθρώπους και κάνουν ορισµένους να διακριθούν. Τονίζει ότι η 

ικανότητα για επικοινωνία αποτελεί µια από τις πιο  συχνά ζητούµενες εργασιακές 

δεξιότητες και αποτελεί το θεµέλιο λίθο όλων των κοινωνικών δεξιοτήτων. Ωστόσο, 

σηµειώνει ότι διαφορετικές εργασίες έχουν και διαφορετικές απαιτήσεις σε ό,τι 

αφορά τις απαραίτητες δεξιότητες. Ο Richard Nelson Bolles στο πολυδιαβασµένο 

βιβλίο του “What color is your parachute?” αναφέρεται διεξοδικά στις δεξιότητες 

που αποτελούν βασικό συστατικό της επαγγελµατικής ‘προίκας’ του κάθε ατόµου 

και τις προσεγγίζει χωρίζοντάς τες  σε τρεις βασικές κατηγορίες, ανάλογα µε το αν 

σχετίζονται µε διαχείριση δεδοµένων και πληροφοριών, ανθρώπινων σχέσεων ή 

καταστάσεων (εκδ. 2001). Στο πλαίσιο ερευνητικού  προγράµµατος  ADAPT τα 

Πανεπιστήµια του Ανατολικού Λονδίνου και του Warwick, σε συνεργασία µε 

διάφορα κέντρα επαγγελµατικού προσανατολισµού της χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,  εκπόνησαν εκτενή έρευνα που οδήγησε σε ορισµένες κατηγοριοποιήσεις 

των δεξιοτήτων (Brown, 1998, 2000. Bimrose, 1999). Οι ερευνητές κατέληξαν ότι, 

εκτός από τις συγκεκριµένες τεχνικές δεξιότητες που χαρακτηρίζουν κάθε 

επάγγελµα, οι δεξιότητες αναφέρονται τόσο σε κοινωνικές δεξιότητες όσο και σε 

δεξιότητες χρήσης των νέων τεχνολογικών µέσων ιδιαίτερα των προσωπικών 

υπολογιστών και των δικτύων.  
∆ιαπιστώνεται, λοιπόν, ότι οι κοινωνικές δεξιότητες κατεξοχήν σχετίζονται µε την 

επαγγελµατική ζωή, καθώς επιτρέπουν την όσο το δυνατόν οµαλότερη επικοινωνία και 

συνύπαρξη µε  άλλα µέλη της επαγγελµατικής οµάδας, µε την οποία συναλλασσόµαστε 

(προσωπικά και ηλεκτρονικά) κι έτσι αποτελούν ένα αναπόσπαστο κοµµάτι των δια βίου 

επαγγελµατικών δεξιοτήτων, προσόντων και εφοδίων.  

 

Β. Ταυτότητα της Έρευνας 

Β. 1 Μέθοδος 

Η προβληµατική της έρευνας (βλ. Κεδράκα, 2003) ξεκινά από τη διαπίστωση ότι  

στη βιβλιογραφία η  οµαδοποίηση των κοινωνικών δεξιοτήτων δεν φαίνεται να έχουν 

διασαφηνιστεί επαρκώς. Οι ερευνητές προτείνουν διάφορες κατηγορίες, οι οποίες 

έχουν δηµιουργηθεί µάλλον εννοιολογικά και εµπειρικά παρά ερευνητικά. Το 
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ερευνητικό ερώτηµα είναι αν οι κοινωνικές δεξιότητες, που συνδέονται µε την 

επαγγελµατική αποκατάσταση, δηλ. οι δεξιότητες που αναφέρονται στην 

επικοινωνία, τη συνεργασία, την κοινωνική αλληλοαποδοχή του ατόµου µε τους 

άλλους συντελεστές του εργασιακού του περιβάλλοντος, τα επαγγελµατικά του 

επιτεύγµατα, την επικοινωνία του µέσα από ηλεκτρονικά δίκτυα, τη συνεχή 

αναβάθµιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του (Jackson και συν., 1996. Bridges, 

1995) και την αυτοπροβολή του, µπορούν να αποτελέσουν γενικότερες οµάδες 

δεξιοτήτων, σηµαντικές για τον Προσανατολισµό των νέων. Καθώς παρατηρείται 

έλλειψη ερευνητικού υλικού στη χώρα µας γύρω από το θέµα της αποτίµησης της 

σηµασίας  των κοινωνικών δεξιοτήτων, κρίθηκε ενδιαφέρον να διερευνηθούν οι 

απόψεις νέων και ενηλίκων, ώστε να γίνει σύγκριση των απόψεων των δύο οµάδων. 

Έτσι, στο δείγµα περιλαµβάνονται δύο υπο-οµάδες: νέοι, ένα βήµα πριν την 

ενηλικίωση -τελειόφοιτοι µαθητές Εν. Λυκείου και ενήλικοι (γονείς) από την 

ευρύτερη περιοχή Αθήνας. Για τις ανάγκες της έρευνας κατασκευάστηκε αυτοσχέδιο 

ερωτηµατολόγιο. Οι εξεταζόµενες δεξιότητες, οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί κάθε 

δεξιότητας καθώς και η διάσταση µε την οποία παρουσιάστηκαν στα 

ερωτηµατολόγια νέων και ενηλίκων, επιλέχτηκαν να διερευνηθούν από την 

ερευνήτρια και στηρίχτηκαν στην εκτενή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας τόσο στο 

χώρο της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής, όσο και της αγοράς εργασίας. Το 

Ερωτηµατολόγιο Επαγγελµατικών ∆εξιοτήτων το οποίο κατασκευάστηκε, 

µοιράστηκε το Νοέµβριο του 2000 έως τον Φεβρουάριο του 2001.  Η  στατιστική 

ανάλυση  και επεξεργασία έγινε µε το SPSS X (Statistical Package for Social 

Sciences) σε 215 ερωτηµατολόγια νέων και 210 ενηλίκων, αντίστοιχα, τα οποία 

κρίθηκαν ότι είχαν συµπληρωθεί µε επαρκή για τον σκοπό αυτό, στοιχεία µέχρι και 

τον Απρίλιο του 2001. Το ερωτηµατολόγιο περιείχε την αξιολόγηση των εξής 

δεξιοτήτων:  
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Πίνακας 1. Οι 21 αρχικές κοινωνικές δεξιότητες που διερευνήθηκαν 

Επικοινωνία ∆ηµιουργικότητα Συλλογή των 

πληροφοριών 

Συνεργασία Αντοχή στην πίεση Επεξεργασία των 

πληροφοριών 

Ηγετικά 

προσόντα 

Θετική σκέψη και 

αντιµετώπιση 

Αξιολόγηση των 

πληροφοριών 

Ευελιξία Ανάληψη πρωτοβουλιών ∆ιάδοση των 

πληροφοριών 

Αυτοπεποίθηση Επίλυση προβληµάτων Χρήση των Η/Υ 

Υπευθυνότητα Ικανότητα λήψης 

αποφάσεων 

∆υνατότητα χρήσης 

ποικίλων τεχνολογικών  

µέσων 

∆ιαπραγµατευτι

κές ικανότητες 

∆ιαχείριση  του χρόνου Τρόπος που 

παρουσιάζουµε τον εαυτό µας 

 

Β. 2 Ευρήµατα 

      Β. 2 .1.  Νέοι 

Επιχειρήθηκε Παραγοντική Ανάλυση (Factor Analysis) για την οµάδα των νέων (τελειόφοιτων 

µαθητών Λυκείου), η οποία στηρίχτηκε στο ερευνητικό ερώτηµα του Ερωτηµατολογίου: πόσο 

σηµαντικές θεωρούν οι νέοι τις 21 αρχικές δεξιότητες προκειµένου να βρουν δουλειά. Για την 

εξαγωγή παραγόντων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (Principal 

Components) και περιστροφή των αξόνων µε τη µέθοδο Varimax.  Ως κατώτερο όριο των 

φορτίσεων για κάθε παράγοντα ορίστηκε το 0,40 και επιλέχθηκαν οι παράγοντες εκείνοι που είχαν 

ιδιοτιµή>1. H αξιοπιστία των τεσσάρων παραγόντων υπολογίστηκε µε το συντελεστή αξιοπιστίας 

Cronbach α, µε συντελεστές που θεωρούνται αποδεκτοί και ικανοποιούν το κριτήριο της 

αξιοπιστίας.  

 

Πίνακας 2. Οι αρχικές δεξιότητες, οι τρεις νέοι παράγοντες και οι συντελεστές αξιοπιστίας 

Cronbach α για την οµάδα των νέων, όπως προκύπτουν από την παραγοντική ανάλυση των 21 

αρχικών επαγγελµατικών δεξιοτήτων 
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Αρχικές ∆εξιότητες Νέος Παράγοντας 

Ανάληψη Πρωτοβουλιών 

Υπευθυνότητα 

Ηγετικά Προσόντα 

∆ιαχείριση Χρόνου 

Αντοχή στην πίεση 

Αυτοπεποίθηση 

∆ηµιουργικότητα 

Ικανότητα Λήψης Αποφάσεων 

Επίλυση Προβληµάτων 

∆εξιότητες αυτόνοµης 

εργασίας 

             α=0,85 

 

Επικοινωνία 

Συνεργασία 

Θετική Σκέψη και Αντιµετώπιση 

Ευελιξία 

Τρόπος που Παρουσιάζουµε τον Εαυτό µας 

∆ιαπραγµατευτικές Ικανότητες 

∆εξιότητες διαχείρισης 

σχέσεων 

              α=0,78 

 

∆υνατότητα Χρήσης Ποικίλων    

 Τεχνολογικών Μέσων 

Χρήση Η/Υ 

Επεξεργασία Πληροφοριών 

∆ιάδοση Πληροφοριών 

Αξιολόγηση Πληροφοριών 

Συλλογή Πληροφοριών 

∆εξιότητες διαχείρισης 

τεχνολογικών µέσων και 

πληροφοριών 

              α=0,75 

 

 

Β. 2. 2.  Ενήλικοι  

Επιχειρήθηκε Παραγοντική Ανάλυση (Factor Analysis) για την οµάδα των ενηλίκων (γονέων), 

η οποία στηρίχτηκε στο ερευνητικό ερώτηµα του Ερωτηµατολογίου: πόσο σηµαντικές θεωρούν οι 

γονείς τις 21 επαγγελµατικές δεξιότητες προκειµένου τα παιδιά τους να βρουν δουλειά. Για την 

εξαγωγή παραγόντων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (Principal 

Components) µε περιστροφή Varimax. Ως κατώτερο όριο των φορτίσεων για κάθε παράγοντα 

ορίστηκε το 0,4 και επιλέχθηκαν οι παράγοντες εκείνοι που είχαν ιδιοτιµή µεγαλύτερη του 1. Κατά 
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την παραγοντική ανάλυση, που ερµηνεύει το 71,27 % της διακύµανσης για την οµάδα των γονέων, 

προέκυψαν 4 παράγοντες, και  επιλέχτηκαν οι παράγοντες µε ιδιοτιµές>1. H αξιοπιστία των 

τεσσάρων παραγόντων υπολογίστηκε µε το συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach α, µε συντελεστές 

που θεωρούνται αποδεκτοί και ικανοποιούν το κριτήριο της αξιοπιστίας.  

 

Πίνακας 3. Οι αρχικές δεξιότητες, οι τέσσερις νέοι παράγοντες και οι συντελεστές 

αξιοπιστίας Cronbach α για την οµάδα των ενηλίκων, όπως προκύπτουν από την παραγοντική 

ανάλυση των 21 αρχικών επαγγελµατικών δεξιοτήτων 

 

Αρχικές ∆εξιότητες Νέος Παράγοντας 

Υπευθυνότητα 

Ηγετικά Προσόντα 

∆ιαχείριση Χρόνου 

Αντοχή στην πίεση 

∆ηµιουργικότητα 

Ικανότητα Λήψης Αποφάσεων 

Επίλυση Προβληµάτων 

∆εξιότητες Αυτόνοµης 

Εργασίας 

               α=0,84 

 

Επικοινωνία 

Συνεργασία 

Ευελιξία 

∆ιαπραγµατευτικές Ικανότητες 

∆ιαπροσωπικές δεξιότητες 

α=0,77 

 

∆υνατότητα Χρήσης Ποικίλων 

Τεχνολογικών Μέσων 

Χρήση Η/Υ 

Επεξεργασία Πληροφοριών 

∆ιάδοση Πληροφοριών 

Αξιολόγηση Πληροφοριών 

Συλλογή Πληροφοριών 

 

 

∆εξιότητες ∆ιαχείρισης 

Τεχνολογικών Μέσων και 

Πληροφοριών 

             α=0,76 

Θετική Σκέψη και Αντιµετώπιση 

Αυτοπεποίθηση 

Τρόπος που παρουσιάζουµε τον εαυτό µας 

Ανάληψη Πρωτοβουλιών 

 

∆εξιότητες Επιτυχηµένης 

Προσωπικής ∆ιαχείρισης 

             α=0,74 
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Β.3 Συζήτηση  

Γενικά, παρατηρείται ότι οι δύο υπο-οµάδες σχηµάτισαν συµπαγείς και παρόµοιες νέες οµάδες 

δεξιοτήτων. Ειδικότερα, ο παράγοντας ∆εξιότητες Αυτόνοµης Εργασίας περιλαµβάνει µια 

εννοιολογικά συγγενή οµάδα των αρχικών δεξιοτήτων, εκείνες που σχετίζονται µε την 

αυτοδιαχείριση και την αυτονοµία στον τρόπο εργασίας. Οι δεξιότητες που συνδέονται µε την 

αυτόνοµη εργασία αποκτούν ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία για έναν µεγάλο αριθµό εργασιών, 

αν και οι διάφορες επαγγελµατικές δραστηριότητες δεν απαιτούν τον ίδιο βαθµό αυτόνοµης 

εργασίας. Οι δεξιότητες αυτές χαρακτηρίζουν τους έµπειρους εργαζόµενους και, συνήθως, είναι 

συνδεδεµένες µε ανώτερες διοικητικά θέσεις. Θα µπορούσαµε να πούµε πως πρόκειται για 

‘δυναµικές’ δεξιότητες, που διαµορφώνουν ένα ηγετικό προφίλ εργαζόµενου, όµως, ταυτόχρονα 

µας παραπέµπουν στην απαραίτητη αυτοπειθαρχία για την εφαρµογή τους (Brown, 1998, 2000. 

Bimrose, 1999).  

Ο παράγοντας ∆ιαπροσωπικές δεξιότητες σχετίζεται µε τις δεξιότητες που καθορίζουν τις 

σχέσεις των ανθρώπων στο  επίπεδο της κοινωνικής και επαγγελµατικής ζωής µε στόχο τη 

δηµιουργία εποικοδοµητικών διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων. Πρόκειται για τις 

κοινωνικές εκείνες δεξιότητες που επιτρέπουν στο άτοµο να χτίσει µια σωστή σχέση µε τον εαυτό 

του και τους άλλους, ειδικά στο επίπεδο του εργασιακού περιβάλλοντος (Adler, 1998. Josien και 

συν., 1995). Ο Goleman (1999) θεωρεί τις δεξιότητες αυτές πολύ σηµαντικές στον εργασιακό χώρο 

και τις αναφέρει ως τη σύνθετη ικανότητα να προκαλεί κανείς στους άλλους τις αντιδράσεις που 

θέλει.  

Ο παράγοντας ∆εξιότητες Τεχνολογικών Μέσων και Πληροφοριών. Στη βιβλιογραφία 

αναφέρονται ως ένα πεδίο δεξιοτήτων που σχετίζεται καθαρά µε σύγχρονες ανάγκες στον 

εργασιακό χώρο (Bolles, 2001), όπου οι εργαζόµενοι συνδέουν τα επαγγελµατικά τους επιτεύγµατα 

µε την επικοινωνία τους µέσα από ηλεκτρονικά δίκτυα και τη συνεχή διακίνηση, παροχή και 

αναβάθµιση των πληροφοριών (Jackson και συν., 1996. Bridges, 1995).  Οι δεξιότητες αυτές µε 

έµφαση στη διαχείριση τους,  θεωρούνται σηµαντικές για την επαγγελµατική εξέλιξη των νέων, 

καθώς η σηµερινή κοινωνία θεωρείται  κοινωνία της πληροφορίας, όπου η έγκαιρη, έγκυρη και 

αξιόπιστη πληροφόρηση αποτελεί  κυρίαρχο χαρακτηριστικό. (Κασσωτάκης, 1981. 

∆ηµητρόπουλος, 2000).  

Από την παραγοντική ανάλυση των γονέων προκύπτει ένας ακόµη παράγοντας, στον οποίο 

δόθηκε η ονοµασία Επιτυχηµένη Προσωπική ∆ιαχείριση. Οι δεξιότητες που περιλαµβάνονται 

αφορούν αυτό που θα µπορούσε να περιγραφεί ως επιτυχηµένο ‘marketing’ του εαυτού. Στη 

βιβλιογραφία συναντώνται ολοένα και συχνότερα οι δεξιότητες που συνδέονται µε την ικανότητα 

να παρουσιάζει κανείς τον εαυτό του µε επιτυχία, προκειµένου να βρει δουλειά (Καραλής, 1999. 
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Κεδράκα, 2004. Adler, 1998). Παράλληλα, η πρωτοβουλία και η αισιοδοξία θεωρούνται από τον 

Goleman (1999) ως σηµαντικές δεξιότητες, που αναφέρονται στην επιµονή και ετοιµότητα του 

υποψήφιου εργαζόµενου να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες. Ο ίδιος τονίζει τη σηµασία του 

αισιόδοξου τρόπου σκέψης στα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα, όπου το στρες είναι πολύ 

έντονο και οι µαταιώσεις συχνές και θεωρεί ότι ότι αν και η πρωτοβουλία είναι γενικώς αξιέπαινη, 

θα πρέπει να βρίσκεται σε ισορροπία µε την κοινωνική επίγνωση, προκειµένου να αποφεύγονται 

απρόσµενες αρνητικές συνέπειες.  

Συγκρίνοντας τις δύο παραγοντικές αναλύσεις, µαθητών και γονέων, 

παρατηρείται ότι η οµάδα των γονέων σηµειώνει µια σαφή έµφαση σε ορισµένα 

χαρακτηριστικά που συνδέονται µε την αυτορρύθµιση, την ισορροπηµένη αλλά 

δυναµική διαχείριση του εαυτού στην εργασία, στοιχεία, που έχουν ήδη τονιστεί από 

ερευνητές (βλ Goleman, 1999. Brown, 1998, 2000). Φαίνεται πως οι ενήλικοι δίνουν 

µεγάλη σηµασία στην συνολικότερη ικανότητα των νέων για αποτελεσµατική και 

αυτοπειθαρχηµένη εργασία, ενώ δεν παραγνωρίζουν το ρόλο των διαπροσωπικών 

σχέσεων και των κοινωνικών δεξιοτήτων, κάτι που φανερώνει αυτό που ο Φλουρής 

(2001) ονόµασε «στροφή της ελληνικής οικογένειας από την επιβίωση στην επιτυχία». 
 

Γ.  Συµπεράσµατα-Προτάσεις  

Η κατοχή ανεπτυγµένων κοινωνικών δεξιοτήτων οδηγεί σε κοινωνική και επαγγελµατική 

προσαρµογή του ατόµου, που περιλαµβάνει ισορροπία, συνεννόηση, επικοινωνία και οµαλή 

συνύπαρξη µε το κοινωνικό και το επαγγελµατικό) του περιβάλλον (Goleman, 1999). Από 

καταγραφές των πιο σηµαντικών δεξιοτήτων σε ποικίλους επαγγελµατικούς χώρους φαίνεται 

ότι ο  συνδυασµός των  κοινωνικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων της νέας τεχνολογίας, 

σηµειώνονται (εκτός από τα τυπικά προσόντα) ως ιδιαίτερα σηµαντικά εφόδια στο σύγχρονο 

εργασιακό περιβάλλον, το οποίο εκτιµάται ως σύνθετο, πολύπλοκο και απαιτητικό.  

Οι εικοσιµία αρχικές επιµέρους κοινωνικές δεξιότητες που διερευνήθηκαν στην οµάδα των 

νέων (µαθητών ακόµη) και στην οµάδα των ενηλίκων (γονέων) θα µπορούσαν να αποτελέσουν 

ευρύτερες οµάδες δεξιοτήτων, καθώς οι νέοι εκτιµούν ότι οι αρχικές δεξιότητες αναφέρονται στην 

αυτόνοµη εργασία, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη διαχείριση νέων µέσων και πληροφοριών, ενώ 

οι ενήλικοι γονείς προσθέτουν έναν ακόµη παράγοντα ‘ωριµότητας’, αυτόν της επιτυχηµένης 

διαχείρισης του εαυτού.  

Επιπλέον, έχει ενδιαφέρον να σηµειώσουµε πως υπάρχει ένα  πεδίο προβληµατισµού για το 

ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ‘διδασκαλίας’ των κοινωνικών δεξιοτήτων. Καθώς η εκµάθηση 
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των κοινωνικών δεξιοτήτων δεν αποτελεί γνωστικό αντικείµενο, στα  πλαίσια των προγραµµάτων 

σπουδών ή και της εφαρµογής του επαγγελµατικού προσανατολισµού στην εκπαίδευση, η ποικιλία 

κι ευρηµατικότητα ανάλογων πρωτοβουλιών εκτιµάται ότι θα συµβάλλει σηµαντικά προς την 

κατεύθυνση αυτή, συντελώντας ουσιαστικά στη βελτίωση της απασχολησιµότητας των ανθρώπων, 

που διεκδικούν τη θέση τους στον επαγγελµατικό στίβο.  

 

Βιβλιογραφικές πηγές 

 

Adler, L. (1998). Hire with your head. John Wiley & Sons, Inc. 
Bimrose, J.(1999). “New for old? Using Skills to Describe the World of Work”. Paper produced for 

ADAPT project: ‘Enhancing the use of labour market information in vocational guidance for 
adult clients».  University of East London, Center for Training in Careers Guidance.  
∆ηµοσιευµένο στο δικτυακό τόπο:  http://www.uel.ac.uk/psychology/research/adapt/paper 
12/4/01.  

Bolles, N., R. (2001) (29th ed.). What Color is your parachute? Berkley -Toronto: Ten Speed Press.  
Bridges, W.(1995). Jobshift. London: Nicolas Brearley.  
Brown, A. (1998). ‘The search for “key qualifications” –going beyond current conceptions of core 

(key) skills.’ Paper produced for ADAPT project (ό.π.).  
Brown, A. (2000). ‘A critical review of skills research: a backdrop to attempts to develop a skills 

based approach to guidance practice’. Paper produced for ADAPT project (ό.π.).  
Goleman, D. (1995). Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.   
Goleman, D.(1999). Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη στο Χώρο της Εργασίας. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράµµατα.   
Jackson, C., Arnold, L., Nicholson, N., & Watts,  A. (1996). Managing careers in 2000 and beyond. 

Brighton: IES.  
Josien, M., Βαγιάτης, Γ., και Γιαννουλέας, Μ. (1995). Η επικοινωνία µέσα κι έξω από τον 

εργασιακό χώρο. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.  
Riggio, R., E., & Ritter, L. (1986). “Communication skills in various occupational groups”. Paper 

presented at the meeting of Western Psychological Association. Στο: R. E. Riggio.  Social Skills 
Inventory – Manual. Research Edition. Consulting Psychologists Press. 

Riggio, R.E., & Throckmorton, B. (1988). ‘The relative effects of verbal and non-verbal behavior, 
appearance and social skills on evaluations made in hiring interviews’. Journal of Applied 
Social Psychology, 18, 331-348.  

Rosenthal, R. (1979). Skill in non-verbal communication. Cambridge, MA: Oelgeschlager, Gunn & 
Hain. 

Γεώργας, ∆. (1986). Κοινωνική Ψυχολογία, τ. Β, Αθήνα. 
∆ηµητρόπουλος, Ε. (2000). Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας – Εκπαιδευτικός Επαγγελµατικός 

Προσανατολισµός (µέρος B΄). Αθήνα: Γρήγορης. 
Κάντας, Α. (1996).  «Επαγγελµατικός Προσανατολισµός και Επαγγελµατικές Αποφάσεις των Νέων 

στις Σύγχρονες Κοινωνικο-οικονοµικές Συνθήκες». Λέσχη ων Εκπαιδευτικών, 14, 16-17. 
Καραλής, Θ.(1999). Τεχνικές Εξεύρεσης Εργασίας. Αθήνα: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. 
Κασσωτάκης, Μ., (1981). Η Πληροφόρηση για τις Σπουδές και τα Επαγγέλµατα. Αθήνα: Γρηγόρης.  
Κεδράκα, Κ. (2004).  «Επαγγελµατική  ανάπτυξη και  ένταξη  των νέων  στον  κόσµο της  

εργασίας». Τα Εκπαιδευτικά, 71-72, 123-134. Αθήνα. 
Κεδράκα, Κ., (2003).  «Ψυχολογική Αξιολόγηση Σύγχρονων Επαγγελµατικών ∆εξιοτήτων» (ανέκδοτη 

διδακτορική διατριβή). Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα ΦΠΨ- Τοµέας Ψυχολογίας. Αθήνα. 
Πρόγραµµα Ψηφίσµατος Του Συµβουλίου και των Αντιπροσώπων των Κρατών Μελών, που 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 230

λαµβάνουν µέρος στο Συµβούλιο «Για την ενίσχυση των πολιτικών, των συστηµάτων και των 
πρακτικών στον τοµέα του δια βίου προσανατολισµού στην Ευρώπη», Ιρλανδική Προεδρία της 
ΕΕ. ∆ουβλίνο:  Ιούνιος 2004. 

Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, ∆. (2001). «Νέες ∆εξιότητες στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας: Νέα 
∆εδοµένα για τον Σχολικό  Επαγγελµατικό Προσανατολισµό». Στο: Πρακτικά του Β’ Ελλαδο-
Κυπριακού Συνεδρίου Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, Σπάρτη 22/4/99. 
Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Στον ηλεκτρονικό τόπο: http://sep.pi-schools.gr. 

Φλουρής, Γ.(2001). Από το δείκτη νοηµοσύνης στο δείκτη της επιτυχίας στο χώρο της εργασίας, 
Στο: Πρακτικά Α΄ ∆ιεθνούς Συνεδρίου του ΕΚΕΠ (Αθήνα 9-11/5/2001) «Εξελίξεις στη 
Συµβουλευτική και τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό στην Αυγή του 21ου αιώνα», 292-304, 
Αθήνα. 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 231

«Μαθαίνοντας  πως να µαθαίνω »:µία διδακτική προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων 

ενεργών πολιτών 
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Εκπαιδευτικός- Κοινωνική Ανθρωπολόγος και Εθνολόγος 
της Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-Paris  

 

Περίληψη: 
Από τη µια άκρη της Ευρώπης ως την άλλη  ολοφάνερα πλέον οι πολίτες γίνονται όλο και περισσότερο 

αδιάφοροι για τις παραδοσιακές δηµοκρατικές διαδικασίες. ενώ οι κυβερνητικοί φορείς, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
και ο επιχειρηµατικός κόσµος ιδιωτικός και δηµόσιος φαντάζουν απόµακροι και ξεκοµµένοι για τις οµάδες των ατόµων 
στα οποία απευθύνονται. Υπάρχει η κοινή πεποίθηση ότι οι φορείς εξουσίας  λόγω των ποικίλλων συµφερόντων που 
εµπλέκονται  στα κέντρα δράσης τους δεν είναι σε θέση να παρέχουν τη διαφάνεια και τη δηµοκρατική νοµιµότητα  
που απαιτεί το ευρύτερο κοινό. Από την άλλη πλευρά η ανάδυση της παγκοσµιοποίησης που έχει θέσει σε 
αµφισβήτηση τον παραδοσιακό ρόλο του κράτους στη δηµόσια πολιτική έχει ευνοήσει την ανάδυση του πλουραρισµού 
ως παραδείγµατος διαµεσολάβησης συµφερόντων 
Η έννοια  και το περιεχόµενο learning-to-learn «µαθαίνοντας πως να µαθαίνω» έχει υιοθετηθεί για ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις και προκλήσεις που παρουσιάζονται  στο µακρο-επίπεδο της εργασίας και της κοινωνίας και στο 
µικροεπίπεδο της εργασιακής απασχόλησης. Η  προσέγγιση «µαθαίνοντας πως να µαθαίνω»  επισύρει ιδιαίτερη 
προσοχή στις  νέες µορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης και έχει γίνει προσπάθεια να εισαχθεί σε εκπαιδευτικά 
συστήµατα 
 Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστεί  η  χρησιµότητα αυτής της διδακτικής προσέγγισης που βοηθά τους 
πολίτες κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες στο να µάθουν  τρόπους µάθησης που ενισχύουν τη δυναµική τους παρουσία 
στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ενδιαφέρον µίας τέτοιας εφαρµογής παρουσιάζει   των ΜΚΟ που υλοποιούν εκπαιδευτικά 
προγράµµατα µε στόχο την ενδυνάµωση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη.  
Συνοπτικά οι εκπαιδευόµενοι αναπτύσσουν γνώσεις, αξίες και κοινωνικές δεξιότητες µαθαίνοντας να συµµετέχουν στη 
λήψη αποφάσεων και  να αξιολογούν τους τρόπους σκέψης που µας καθοδηγούν να ενεργήσουµε συλλογικά και 
ατοµικά τόσο τοπικά όσο και παγκόσµια. Κατανοούν καλύτερα τους παγκόσµιους συσχετισµούς που διαµορφώνουν 
την καθηµερινότητα τους και εστιάζονται σε µια ποιότητα ζωής που δεν θα επιφέρει µελλοντικές καταστροφικές 
συνέπειες. Επισηµάνουµε  επίσης πως τα αποτελέσµατα ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος βασισµένου στις 
συνιστώσες και στους παιδαγωγικούς στόχους learning-to-learn  µπορούν να µεταφερθούν σαν πολλαπλασιαστικά 
οφέλη κάλλιστα και σε άλλα χώρους της δηµόσιας ή ιδιωτικής σφαίρας. 
 
 
Abstract: 
 

The concept of learning-to-learn has been adopted in response to the new challenges and demands presented 
by changes. at the macro-level of work and society, and at the micro-level of work processes. It refers to the diverse 
cognitive and affective factors that are central to the application of existing skills to novel tasks and to new learning. 
Learning-to-learn has been analysed in literature since the late 1970’s and 1980’s. Several approaches have been used, 
but they seem to converge predominantly into two main lines. Either the approach is in essencepsychological, or it is 
more oriented toward society and its new and changing demands. The need for improved skills development among 
Europeans can be observed in a number of European Council decisions, especially in connection with the Lisbon 
Strategy. These decisions demonstrate a broadly shared awareness of the importance of skills and of the need to 
strengthen skills linked to the education of active citizenship –social skills often seen as being developed through 
trajectories of lifelong learning. From the other part, αcross Europe, there is clear evidence of declining engagement in 
traditional democratic processes, with governments, companies and other organisations considered to be remote, and 
insufficiently accountable to their stakeholders. Yet, it is also widely believed that globalisation calls for new, and more 
devolved kinds of political and social structure, in which individual citizens will play a more active part. 

Through learning to learn education and training  people engaged as “active citizens”, and enabled to take 
informed decisions about their lives, communities and workplaces. From this point of view “learning to learn” approach 
can be useful as an applied educational method with its own goals and ambitions. Citizenship learning to learn can be: 

 social learning (learning in society, about society, for society)  
 based on experience and practice, through learning by doing, through exploration, action and cooperation 
 implies the democratisation of learning by focusing on the learner, valuing his/her situation and 

experience,  fostering his/her autonomy and responsibility in the learning process 
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 is achieved through multiple, interconnected, transversal learning approaches, for example through civic 
education, human rights education, intercultural education, education for peace. 

 
Also the production of ”learning-to-learn” skills in adult education of an active citizen ship can be used in 

several different contexts as the learning of a task or field-specific strategy after a similar educational program  leads, in 
the learning situation, to transfer effects in the family or the workplace. It clearly indicates a positive educational 
approach enlarging the understanding of lifelong learning from the limited focus of economic development to personal, 
social and democratic development through active citizenship.  
 
 

1. Προοπτικές και προκλησεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων Ενεργών Πολιτών σε 

Ευρωπαϊκή και ∆ιεθνή Κλίµακα 

 

Η Ουνέσκο αλλά και η Ε.Ε., για να θυµηθούµε  τη γνωστή «Έκθεση Ντελόρ» ήρθε να 

καθορίσει τους «τέσσερις πυλώνες για την Εκπαίδευση», που µπορούµε να πούµε ότι 

συµπληρώνει το γενικό σκοπό της εκπαίδευσης κάθε χώρας: 

1. Ο άνθρωπος πρέπει να µαθαίνει πώς να µαθαίνει, πώς να αποκτά τη γνώση. 

2. Να µαθαίνει πώς να κάνει πράξη αυτά που µαθαίνει. 

3. Να µαθαίνει να συνυπάρχει, να ζει µε τους άλλους, να συνεργάζεται µαζί τους και να κατανοεί 

τα συναισθήµατά τους. 

4. Να µαθαίνει να υπάρχει, να ζει µια ολοκληρωµένη ζωή. 

 Η ανάγκη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των πολιτών επαναλαµβάνεται  επίσης σε ένα 

µεγάλο αριθµό αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που ιδιαίτερα σχετίζονται µε τη 

στρατηγική της Λισσαβώνας.  Σύµφωνα µε τη στρατηγική της Λισσαβώνας, µία ανταγωνιστική και 

δυναµική κοινωνία λειτουργεί προς όφελος όλων των κατοίκων που διαβιούν στο ευρωπαικό 

έδαφος και  συµµετέχουν  «στην κοινωνία της γνώσης, που είναι µία κοινωνία  η οποία όχι µόνο 

διασφαλίζει πλήρη εργασιακή απασχόληση σε άνδρες και γυναίκες αλλά επαγγελµατική 

απασχόληση που προσφέρει την ολοκλήρωση του ατόµου.Μία κοινωνία πληροφόρησης για όλους, 

όπου κάθε πολίτης είναι εφοδιασµένος µε τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ζήσει και να 

εργαστεί» (Threlfall 2002). 

 Ως αποτέλεσµα της στρατηγικής της Λισσαβόνας το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διατύπωσε το 

2003 µια έκθεση για τους «Συγκεκριµένους µελλοντικούς στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης».  Στην έκθεση τονίζεται ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να βοηθηθούν ώστε να 

αποκτήσουν και αναπτύξουν δεξιότητες για να επιβιώσουν σε  µια διαρκώς ενισχυόµενη  διεθνή 

και πολυπολιτισµική κοινωνία.  Επί πλέον στην έκθεση αποδίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην 

ανάπτυξη της ενεργού πολιτότητας και της κοινωνικής συνοχής.  Ένας µάλιστα από τους στόχους 

σαφώς λέει ότι θα επιδιωχθεί «η ενεργοποίηση του πολίτη, της ισότητας των ευκαιριών και της 

κοινωνικής συνοχής». 
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 Ακόµα έχει γίνει ιδιαίτερα εµφανές όµως πως από τη µια άκρη της Ευρώπης ως την άλλη, οι 

πολίτες γίνονται όλο και περισσότερο αδιάφοροι για τις παραδοσιακές δηµοκρατικές διαδικασίες. 

ενώ οι κυβερνητικοί φορείς, οι συνδικαλισικές οργανώσεις και ο επιχειρηµατικός κόσµος ιδιωτικός 

και δηµόσιος φαντάζουν απόµακροι και ξεκοµµένοι για τις οµάδες των ατόµων στα οποία 

απευθύνονται. Υπάρχει η κοινή πεποίθηση ότι οι φορείς εξουσίας  λόγω των  συµφερόντων που 

εµπλέκονται  στα κέντρα δράσης  δεν είναι σε θέση να παρέχουν τη διαφάνεια και τη δηµοκρατική 

νοµιµότητα  που απαιτεί το ευρύτερο κοινό.  

Από την άλλη πλευρά η ανάδυση της παγκοσµιοποίησης που έχει θέσει σε αµφισβήτηση τον 

παραδοσιακό ρόλο του κράτους στη δηµόσια πολιτική έχει ευνοήσει την ανάδυση του 

πλουραρισµού ως παραδείγµατος διαµεσολάβησης συµφερόντων. Aυτή η θεµελιώδης µεταβολή 

των παραµέτρων στην εκπροσώπηση συµφερόντων µε τη διαφαινόµενη επικράτηση ενός µάλλον 

ανταγωνιστικού παραδείγµατος όπως ο πλουραρισµός συνδέεται µε την επιδείνωση των 

κοινωνικών ανισοτήτων µε αύξηση του αριθµού των πολιτών που ανήκουν σε  ευπαθείς κοινωνικές 

οµάδες τόσο σε περιφερεριακή όσο και σε διεθνή κλίµακα. 

 Σε αυτά τα πλαίσια αναδεικνύονται προκλήσεις και προοπτικές για νέες µορφές κοινωνικής 

και πολιτικής οργάνωσης στις οποίες οι πολίτες καλούνται να παίξουν ενεργό ρόλο. Αυτό 

προυποθέτει ότι τα άτοµα  καλούνται να λάβουν µέρος στις διαµορφώµενες συνθήκες σαν  

«ενεργοί πολίτες» και να µπορούν να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις για τις οικογένειες τους, 

για την εργασία τους και για  την κοινότητα στην οποία ανήκουν, αφού πρωτύτερα επεξεργαστούν  

και ερµηνεύσουν ορθά την απαιτούµενη πληροφόρηση (Hirst &Grahame, 1996). 

Κυβερνητικά όργανα, ο ιδιωτικός τοµέας, οι οργανώσεις και τα κοινωνικά κινήµατα εστιάζονται 

όλο και περισσότερο στη δια βίου εκπαίδευση  αλλά η αναγκαιότητα της εκµάθησης των 

κοινωνικών δεξιοτήτων όχι πλέον σε εµπειρική βάση  για την ανάπτυξη συλλογικών δράσεων 

παραµένει υποτιµηµένησε σχέση µε τις δεξιότητητες που απαιτούνται στους εργασιακούς χώρους 

από τους εργαζόµενους.  

 Βεβαίως  η έννοια «δεξιότητες» που παλιότερα αναφερόταν σε επαγγελµατικές ικανότητες 

ή δεξιοτεχνικές ικανότητες του ατόµου σήµερα καλύπτει ένα ευρύτερο φάσµα  από αντιλήψεις, 

στάσεις και ατοµικά χαρακτηριστικά (επίλυση συγκρούσεων, συλλογική εργασία, επικοινωνία 

κ.λ.π) µέχρι και «αισθητικές δεξιότητες» (Stasz, 2001; Payne, 1999).  

 Αναγνωρίζοντας τον ευρύτερο προβληµατισµό για τις µεθόδους ανάλυσης και 

καταµέτρησης των  δεξιότητων, που επισηµαίνουν την ανεπάρκεια  των δεδοµένων της διεθνούς 

βιβλιογραφίας για τα µεθοδολογικά ζητήµατα που εγείρονται από τη µελέτη  των κοινωνικών 

δεξιοτήτων (TSER, 1999), εν τούτοις πιστεύουµε πως επιβάλλεται ένας αναστοχασµός σχετικά µε 

τη συµβολή των τελευταίων στη διαµόρφωση της κοινωνίας των πολιτών..  Επισηµαίνεται πως οι 
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ποιοτικοί δείκτες που χρησιµοποιούνται στη µελέτη της δια βίου εκπαίδευσης δεν καλύπτουν τα 

κενά στην έρευνα της εκπαίδευσης των κοινωνικών δεξιοτήτων αλλα και τα οφέλη που 

προσκοµίζει ο πολίτης από τη συµµετοχή του σε άτυπες δραστηριότητες (Commission, 2002). 

 

2.  «Μαθαίνοντας πως να µάθαίνω»-  Θεωρητική τεµηρίωση και γενικές επισηµάνσεις 

Σε σχέση µε τις κοινωνικές δεξιότητες  που είναι απαραίτητες σε µία εκπαίδευση ενεργής 

πολιτότητας (active citizeship), έχει αρχίσει να αναπτύσσεται  ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη 

βιβλιογραφία από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και του 80. Εχουν κατά περιόδους χρησιµοποιηθεί 

διάφορες επιστηµονικές αναλύσεις αλλά οι περισσότερες βασίζονται  σε δύο κυρίαρχα 

επιστηµονικά ρεύµατα : είτε  στην  εξελικτική ψυχολογία  (Piaget 1985, 2001; Piaget & Garcia 

1989)όπως και στα µοντέλα  ψυχολογικής ανάλυσης δεξιοτήτων (Hirsh 1996; Nuthall 1999; 

Weinert 1999), είτε προσανατολίζονται  στο να διερευνήσουν τις εκπαιδευτικές αναγκες της 

κοινωνίας κάτω από τις καινούριες διαµορφωµένες συνθήκες σε άµεσο συσχετισµό µε την 

«κοινωνία της µάθησης» ή την «κοινωνία της διακινδύνευσης»  (Claxton 1988).Ανεξάρτητα από 

την προσέγγιση που επιλέγεται κυριαρχούν οι αναφορές σε ψυχολογικές θεωρίες και στις 

προσπάθειες να γενικευτούν τα αποτελέσµατα των ψυχο-εκπαιδευτικών µελετών που ασχολούνται 

µε την  ικανότητα για µάθηση, τη σκέψη και την επίλυση προβληµάτων και συγκρούσεων, σε 

δεξιότητες δηλαδή  διακριτές σε πολίτες που αρνούνται να γίνουν απλοί παθητικοί δείκτες της 

κοινωνικής και πολιτικής παθογένειας. 

Αναφέραµε ενδεικτικά βασικές παραδόσεις που συνδέονται µε την εκπαιδευτική πρόταση 

«µαθαίνοντας πως να µαθαίνω». Από µία πολύ γενική σκοπιά και  χωρίς να προχωρήσουµε σε 

περαιτέρω θεωρητική ανάλυση,η παραπάνω πρόταση εντάσσεται  στη θεµατική του  Hirsh (1996)  

«Εργαλεία για µία Βασική Εκπαίδευση στις ∆εξιότητες». Σύµφωνα µε τον Hirsh η πιο βασική από 

τις επιτηδειότητες του ατόµου είναι η ικανότητα του να µαθαίνει – να διατηρεί αµείωτη την 

πνευµατική του ενάργεια για καινούριες γνώσεις και δεξιότητες- χωρίς αυτή τη σπουδαία 

ικανότητα δεν µπορεί να υπάρξει η δια βίου µάθηση. Απαραίτητα εργαλεία, ο Hirsh  θεωρεί 

«τεχνικές εκµάθηνσης δεξιοτήτων,  δεξιότητες κριτικής σκέψης,  δια βίου εκπαίδευση,  τεχνικές 

που αποβλέπουν σε µεταγνωστιακές δεξιότητες , δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων κ.λ.π.». 

Η πνευµατική αυτή ενάργεια ενεργοποιείται µέσα από ένα περίπλοκο σύστηµα 

εµπεδωµένων επιτηδειοτήτων και αντιλήψεων που µπορούν να προσανατολιστούν εκπαιδευτικά 

προς τη µάθηση δράσεων.Η δυνατότητα προσαρµογής της µάθησης δράσεων σε διαφορετικά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και µε διαφορετικούς οµάδες στόχους εκπαιδευοµένων ατόµων 

αποτελεί τον πυρήνα «µαθαίνοντας πως να µαθαίνω». Στο πεδίο της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης, η έννοια  και το περιεχόµενο  learning-to-learn  έχει υιοθετηθεί,  για ανταποκριθεί  
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στις απαιτήσεις και προκλήσεις που παρουσιάζονται  στο µακρο-επίπεδο της εργασίας και της 

κοινωνίας  αλλά και σε ορισµένες περιπτώσεις καιστο µικροεπίπεδο της εργασιακής απασχόλησης. 

Η εκπαιδευτική προσέγγιση «µαθαίνοντας πως να µαθαίνω»  επισύρει ιδιαίτερη προσοχή στις  νέες 

µορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης και έχει γίνει προσπάθεια να εισαχθεί σε εκπαιδευτικά 

συστήµατα: Το πιο πετυχηµένο παράδειγµα εφαρµογής θεωρείται εκείνο του φιλανδικού 

εκπαιδευτικού συστάµατος. (Hautamäki, A. & Hautamäki, J. , 2001).  

 Παρακάτω θα παρουσιαστούν η  χρησιµότητα αυτής της διδακτικής προσέγγισης που βοηθά 

τους πολίτες κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες, στο να µάθουν  τρόπους µάθησης που ενισχύουν τη 

δυναµική τους παρουσία στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Παρόλες τις κριτικές που έχουν ασκηθεί στο 

παράδειγµα «µαθαίνοντας πως να µαθαίνω», όπως  έχει επισηµανθεί από τους ερευνητές  Klauer 

(2000) τα αποτελέσµατα ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος βασισµένου στις συνιστώσες και στους 

παιδαγωγικούς στόχους learning-to-learn  µπορούν να µεταφερθούν σαν πολλαπλασιαστικά οφέλη  

και σε άλλoυς χώρους της δηµόσιας ή ιδιωτικής σφαίρας, όπως της εργασίας και της οικογένειας. 

3. Το πεδίο της εκπαίδευσης των ενεργών πολιτών µελών των ΜΚΟ και  η µέθοδος 

«µαθαίνοντας πως να µαθαίνω» 

Για να ανατρέξουµε στον Habermas (1989) ο επανακαθορισµός του δηµοσίου χώρου µέσα από το 

πρίσµα της επικοινωνίας συνέβαλε στη νοηµατοδότησηση των σχέσεων µεταξύ επικοινωνίας και 

συµβουλευτικής κοινωνικοποίησης σε όρους  ενός ενσυνείδητου και συγκροτηµένου συστήµατος 

ηθικής ((morality) το οποίο παρέχει το έναυσµα της συµµετοχικότητας στην κοινωνία των πολιτών. 

O Habermas ισχυρίζεται ότι η συνταγµατική δηµοκρατία µπορεί να εξελίσσεται µε τη συνδροµή 

των συγκρούσεων που προκαλεί η δηµόσια παρέµβαση των πολιτών και να ευηµερεί επιλύοντας τις 

µε δηµοκρατικά  µέσα, υπό την προϋπόθεση ότι τους πολίτες  τους ενώνει η διεκδίκηση των 

δικαιωµάτων τους. 

 Τα ζητήµατα ανάληψης συλλογικής δράσης βρίσκονται στον πυρήνα της σύγχρονης 

πολιτικής επιστήµης. Σε µια γενικότερη θεώρηση γύρω από τη διάρθρωση και το ρόλο της 

µεταβιοµηχανικής κοινωνίας πολιτών στο πλαίσιο της παγκοσµιοποιίησης αναδεικνύονται τα  

εθελοντικά,  δίκτυα αυτοδέσµευσης των πολιτών και κοινωνικής αλληλεγγύης, τα οποία συνιστούν 

ένα διακριτό µοντέλο δοµής και λειτουργίας, τόσο ως προς το γραφειοκρατικό και ιεραρχικό 

µοντέλο των κρατικών φορέων, όσο και ως προς το επiχειρηµατικό µοντέλο (Warren, 1999). Αυτά 

τα «νέα» κοινωνικά κινήµατα είναι συνήθως προσανατολισµένα προς συγκεκριµένους χώρους 

άσκησης πολιτικής πίεσης (π.χ. περιβάλλον, µετανάστες, προστασία καταναλωτών) και εµφανίζουν 

δράσεις σε τοπικό ή σε διεθνές επίπεδο. Οι λειτουργίες τις οποίες επιτελούν είναι κρίσιµες όσον 

αφορά την κινητοποίηση και διεκδίκηση αιτηµάτων επηρρεάζοντας σε κάποιο βαθµό την 

αποτελεσµατικότητα των φορέων κρατικής εξουσίας. Η αναγνώριση της κοινωνίας των πολιτών 
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σαν φορέα ρυθµιστικού έχει γίνει αισθητή και στα πλαίστα των οργάνων της Ε.Ε. όπου οι πιο 

ισχυρές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις συµµετέχουν ως «κοινωνικοί εταίροι» υλοποίησης 

προγραµµάτων και αποτελούν το αντικείµενο δηµοσίου διαλόγου από τη µεριά των πολιτικών. 

Επιπρόσθετα οι µεγαλύτερες από αυτές λειτουργούν µε βάση τις αρχές δικτύου και παρέχουν 

σηµαντικές δηµόσιες υπηρεσίες όπως ιατρική φροντίδα, νοµικές συµβουλές, στέγη κλ.π. 

τουλάχιστον στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηροποιούνται. Εντούτοις, τα κίνητρα της 

αυτοδέσµευσης και της κοινωνικής προσφοράς δεν  επαρκούν για την επίτευξη κοινωνικών στόχων 

και κατά συνέπεια για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Από τα  προαναφερθέντα, 

προβάλλει η αναγκαιότητα για µια εκπαιδευτική συµβουλευτική  στις κοινωνικές δεξιότητες 

συλλογικής δράσης η οποία θα ενδυναµώσει την αποτελεσµατικότητα  παροχής δηµοσίων αγαθών 

από τους ενεργούς πολίτες  προς τους ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. 

  Η Martha Nussbaum (1997) αναφερει πως  ένα ενσυνείδητο και συγκροτηµένο σύστηµα 

ηθικής και η ικανότητα για ορθολογιστική σκέψη πρέπει να αποτελέσουν τις βάσεις πάνω στις 

οποίες θα στηριχτούν οι νέες µορφές ανθρωπιστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτά τα 

παραπάνω αποτελούν επίσης και τα  απαραίτητα εννοιολογικά πλαίσια οποιοδήποτε προγράµµατος 

της εκπαίδευσης «µαθαίνοντας πως να µαθαίνω» που στην περίπτωσή µας σηµαίνει µαθαίνω 

τρόπους πως να µαθαίνω να γίνοµαι ένας πολίτης που κατέχει τις απαραίτητες κοινωνικές 

δεξιότητες ώστε να ανταπεξέλθει στο σύγχρονο πολιτκικοκοινωνικό περιβάλλον. 

  Ακολουθώντας παρόµοιους επιστηµολογικούς προσανατολισµούς ο Klauer (2000) 

χρησιµοποιεί την έννοια στρατηγική  σαν ένα σχέδιο που αποσκοπεί στην επίτευξη των σκοπών 

µίας δράσης.Οι στρατηγικές µπορεί να είναι είτε ασυνείδητες είτε συνειδητές.Ορισµένες δεξιότητες 

και ικανότητες που συνδέονται µε στρατηγικές όταν αποτελούν ένα τµήµα της πρσέ «µαθαίνω πως 

να µαθαίνω» µπορούν να προσανατολιστούν προς  µία συγεκριµένη στοχοθεσία όπως είναι η 

ιδιότητα του πολίτη.  Ο Klauer διακρίνει επίσης γενικευµένες στρατηγικές και ιδιαίτερες 

στρατηγικές. Οπως ο ίδιος σηµειώνει : η γενικευµένη στρατηγική χρησιµοποείται χωρίς εκπαίδευση, 

η ειδική στρατηγική µαθαίνεται. Απαραίτητο λοιπόν στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

«µαθαίνοντας πως να µαθαίνω» είναι να προτείνουµε ειδικές στρατηγικές µε έναυσµα τις 

γενικευµένες στρατηγικές που ήδη χρησιµοποιούµε. 

 «µαθαίνοντας πως να µαθαίνω».  

 

4. Περιγραφή ενός προγράµµατος της µεθόδου «µαθαίνοντας πως να µαθαίνω» 

Στη συνέχεια της παρουσίασης µας θα περιγράψουµε πως έχει εφαρµοστεί  η προσέγγιση αυτή 

στην εκπαίδευση ενηλίκων µελών ΜΚΟ στο γενικότερο της πλαίσιο, γιατί όπως είναι φυσικό το 

κάθε πρόγραµµα είχε τους δικούς του εξειδικευµένους στόχους.. 
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 Οι εκπαιδευόµενοι ήσαν  µέλη ΜΚΟ, που ασχολιόντουσαν µε την Προστασία των 

∆ικαιωµάτων των Παιδιών, σύµφωνα µε τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού του ΟΗΕ, 

από διάφορες χώρες της Ευρώπης και των ΗΠΑ.  Η σεµιναριακή εκπαίδευση διεξήχθη  καλοκαίρια 

από το 2000-2004, σε διαφορετική χώρα κάθε φορά, µε συντονιστές σκανδιναβικές ΜΚΟ  που 

δραστηριοποιούνται στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. Η δική µας συµµετοχή  αφορούσε τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασµό θεµατικών ενοτήτων  των συγκεκριµένων σεµιναρίων και την 

παρακολούθηση των εκπαιδευοµένων (fellow-up), όταν αργότερα θα υλοποιούσαν δράσεις στις 

οργανώσεις.. Είναι κοινός τόπος  πως οι εκπαιδευτικές  ανάγκες του ενήλικα  οι διαφοροποιούνται 

αισθητά από εκείνες του µαθητή που παρακολουθεί το αναλυτικό σχολικό πρόγραµµα. Ετσι 

παρόλο που καποιες όψεις της µεθόδου «µαθαίνοντας πως να µαθαίνω» είχαν εφαρµοστεί σε 

σκανδιναβικά σχολεία, θεωρήθηκε µία ιδιαίτερη πρόκληση να χρησιµοποιηθεί και στην 

εκπαίδευση ενηλίκων ΜΚΟ.  Σε κάθε περίπτωση ήταν αδιαµφισβήτητο στους συντονιστές, οι 

οποίοι είχαν χρόνια εµπειρία στην εκπόνηση αναλόγων προγραµµάτων, ότι η εκπαιδευτική αυτή 

µεθοδος παρείχε  ένα  πλήθος  αναπτυξιακών επιλογών  και δυνατοτήτων  για τους συµµετέχοντες. 

Καταρχήν είναι πρόσφορη  για την εκπαίδευση µελών ΜΚΟ, γιατί εστιάζεται σε προβλήµατα της 

κοινωνίας από την οποία αντλούµε  τρόπους µάθησης µέσα από κοινωνικές διεργασίες και προς 

όφελος του συνόλου. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασµός προυποθέτει επίσης  συσχέτιση ποιοτικών 

παραµέτρων και ατοµικών αναγκών.  

Οι εκπαιδευόµενοι µάθαιναν  τους  τρόπους να µαθαίνουν, µέσα από την αναζήτηση 

αποτελεσµατικών µορφών δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και συνεργασίας  από την εµπειρία 

και την πρακτική  των συνεργαζόµενων διεθνών οργανώσεων. Σε διάφορες φάσεις του 

προγράµµατος ενθαρρύναµε  την αυτονοµία και την υπευθύνοτητα του ατόµου κατά τη διάρκεια 

της  άτυπης εκπαίδευσης του, αναθέτοντας συγκεκριµένες εργασίες δικής τους επιλογής όπως για 

παράδειγµα να επικοινωνήσουν µε τα σχολεία, ώστε να δηµιουργηθούν οµάδες εργασίες από τους 

διδάσκοντες και τους διδασκόµενους σε θέµατα που αναφέρονται στην εφαρµογή άρθρων της 

Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και να εντοπίσουν οµάδες παιδιών µε ιδιαίτερα 

προβλήµατα.. Αλλοι επέλεγαν να συνεργαστούν µε τη τοπική αυτοδιοίκηση σε ζητήµατα που 

θεωρούσαµε κρίσιµα για τα παιδιά που ζούσαν σε δυσµενείς συνθήκες. Στη συνέχεια 

επανερχόντουσαν στο σεµινάριο και έκαναν ότι ακριβώς είχαν κάνει οι πολύµπειροι υπεύθυνοι των 

διεθνών οργανώσεων. Παρουσίαζαν στους υπεύθυνους και στους άλλους επιµορφούµενους πως 

είχαν εφαρµόσει όσα είχαν παρουσιαστεί στο σεµινάριο και που νόµιζαν ότι υστερούσαν ακόµα σε 

όσα είχαν κάνει στους χώρους που µε δική τους πρωτοβουλία είχαν αναλάβει.. Ολοι µαζί  

επιµορφωτές και εκπαιδευόµενοι αναζητούσαν  πως να µάθουν καλύτερα από την εµπειρία που είχε 

αποκοµίσει ο κάθε εκπαιδευόµενος, µέχρι τότε. Στη συνέχεια οι εκπαιδευόµενοι συνέχιζαν να 
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επανέρχονται στις  δραστηριότητες  Προστασίας των ∆ικαιωµάτων των Παιδιών που είχαν επιλέξει 

σε όλη τη διάρκεια του σεµινάριου και πολλοί από αυτούς και αργότερα.  ∆εν πρόκειται για τη 

τυπική «πρακτική κατάρτιση» γιατί οι συναντήσεις και οι εργασίες µε τους φορείς και  των µελών 

των ΜΚΟ, γινόντουσαν παράλληλα µε την ανατροφοδότηση  τεχνικών σε κοινωνικές δεξιότητες 

στο χώρο του σεµιναρίου. όπως εκείνες του επαναπροσδιορισµού του στόχου, της δυνατότητας 

εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων σε ένα πρόβληµα που είχε προκύψει κατά την ανάληψη δράσης, 

της ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων, καλύτερων τεχνικών επικοινωνίας, της συνεργατικότητας 

µε όλους τους εµπλεκόµενους και τελικά της αναζήτησης ποιότητας. Ποτεινόντουσαν  τεχνικές 

κοινωνικών δεξιοτήτων σε κάθε συνάντηση ανάλογα µε το πρόβληµα που είχε παρουσιαστεί. Οι 

εκπαιδευόµενοι αναγνώριζαν πως όλο και περισσότερο «µάθαιναν  πως να µαθαίνουν καλύτερα 

αποκτώντας  νέες  γνώσεις που τους βοηθούσαν  να  λαµβάνουν αποφάσεις και σε ζητήµατα της 

προσωπικής τους ζωής. Τα αποτελέσµατα γινόντουσαν ορατά ως προς τους στόχους που είχαν 

τεθεί, όσο προχωρούσαµε περισσότερο στις εκπαιδευτικές  του σεµιναρίου παράλληλα µε την 

παραµονή των εκπαιδευόµενων στους  κοινωνικούς χώρους επιλογής τους, σύµφωνα µε τη συνεχή  

αξιολόγηση  των δραστηριότητων που είχαν αναλάβει.  

Επιπλέον,  παρατηρήσαµε κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των εκπαιδευοµένων µας µετά το 

πέρας της κατάρτισής τους (fellow-up), ότι γνώριζαν άριστα  τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

τους  και  είχαν αναπτύξει σηµαντικές  δεξιότητες συµµετοχικότητας σε οποιονδήποτε κοινωνικό 

χώρο είχαν δραστηροποιηθεί.  

 

Ι. Παιδαγωγικές προθέσεις και στόχοι   «µαθαίνοντας πως να µαθαίνω» την ιδιότητα του 

ενεργού πολίτη 

Στην εισαγωγική µας παρουσ ίαση πάντα προσπαθούµε να εξηγήσουµε στους εκπαιδευόµενους µας  

ότι «η µάθηση για τη µάθηση» της ιδιότητας του πολίτη πρέπει να γίνει στόχος ζωής ο οποίος για 

να επιτευχθεί απαιτείται η εκµάθηνση ορισµένων ειδικών στρατηγικών ανάπτυξης. Πιο 

συγκεκριµένα ένα παρόµοιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα  ασχολείται  µε : 

 Το να αναλύσει και να εξηγήσει τους συσχετισµούς  µεταξύ της κοινωνίας, της οκονοµίας 

και του περιβάλλοντος και τις ζωές των ανθρώπων που ζούν δίπλα µας αλλά και σε άλλες 

περιοχές του πλανήτη. 

 Τις ανάγκες και τα δικαιώµατα της παρούσας γενεάς αλλά και των επερχόµενων γενεών. 

 Τις σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των φορέων εξουσίας και των πολιτών ως προς τη 

διεκδίκηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

 Τις βλαβερές επιπτώσεις των πράξεων µας αλλά και τη δυνατότητα ανάληψης 

πρωτοβουλιών για την εξάλειψη των αρνητικών συνεπειών αυτών των πράξεων. 
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 Να διδάξει ιδιαίτερες στρατηγικές ανάπτυξης δράσεων . 

 Να µάθει τους εκπαιδευόµενους πως να µάθουν να οργανώνονται βασισµένοι σε αρχές 

δηµιουργίας δικτύων κ.λ.π.  

Οπωσδήποτε γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί το ενσυνείδητο και συγκροτηµένο σύστηµα 

ηθικής και η ικανότητα για ορθολογιστική σκέψη  του κάθε εκπαιδευόµενου όπως έχει περιγραφεί 

στις εργασίες της Martha Nussbaum (1997).  Eπιπλέον οι προσωπικές πεποιθήσεις και αντιλήψεις 

για τους λόγους που τους παρακινούν να ασχοληθούν µε την Προσταστία των ∆ικαιωµάτων του 

Παιδιού ερµηνεύονται και αναλύονται από όλη την οµάδα ώστε να επισηµανθούν τα κοινά κίνητρα 

και οι αρχές. Εχει παρατηρηθεί ότι οι προσωπικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις επιδρούν έµµεσα 

στους τρόπους που τα άτοµα χρησιµοποιούν για να µάθουν καθήκοντα που δεν συνδέονται µε τις 

επιταγές της καθηµερινότητας τους αλλά επίσης αποτελούν και εµπόδιο ώστε να ολοκληρώσουν 

κάποιες δράσεις που έχουν αναλάβει σαν µέλη ανθρωπιστικών ΜΚΟ. 

 

ΙΙ. Βασικές εισαγωγικές έννοιες που χρησιµοποιούνται  σε κάθε σεµινάριο 

 

Αλληλοεξάρτηση :Κατανοούµε πως οι άνθρωποι, η οικονοµία και το περιβάλλον είναι 

αδιάσπαστα συνδεδεµένα  σε όλα τα επίπεδα από το τοπικό µέχρι το παγκόσµιο. 

Ιδιότητα του πολίτη και εθελοντισµός, Αναγνωρίζουµε τη σηµασία της ατοµικής ευθύνης και του 

εθελοντισµού. 

Βιοποικιλότητα και πολιτισµική ποικιλότητα : η βιολογική και πολιτισµική ποικιλότητα 

εµφανίζονται κατεξοχήν σαν η θετική έκφραση ενός γενικότερου στόχου της ανθρωπότητας που 

είναι η αξιοποίηση και η προστασία των «φυσικών» και «πολιτισµικών οικοσυστηµάτων»ν του 

κόσµου µπροστά στην απειλή εξαφάνισης . 

Νοοτροπιίες και αντιλήψεις. Σύµφωνα µε τους ιστορικόύς της σχολής των Annales  οι νοοτροπίες 

και οι αντιλήψεις είναι  εκεινες που αλλάζουν πάρα πολύ αργά στο ρού της ιστορίας ακόµα και 

όταν µεγάλες επαναστάσεις συγκλονίζουν τις κοινωνικές δοµές. Εγγράφονται στο απρόσωπο 

περιεχόµενο της σκέψης των υποκειµένων και εντοπίζονται στην διαµόρφωση της ιστορίας της 

καθηµερινότητας από τα δρώντα πρόσωπα (Le Goff ; 1978) : Παρόλα αυτά θεωρούµε απαραίτητο 

να τις προσεγγίσουµε στη διδασκαλία µας. Συνήθως χρησιµοποιούµε την επιτόπια παρατήρηση για 

να αξιολογήσουµε τις  αναπαραστάσεις που έχουµε  διαµορφώσει για τον Αλλο τον διαφορετικό 

από µας. Ετσι επισκεπτόµαστε µαζί µε τους καταρτιζοµένους οµάδες ατόµων που συνήθως φέρουν 

λίγο ή πολύ ένα κοινωνικό στιγµατισµό (π.χ,άτοµα φορείς του AIDS ή διαφορετικές εθνοτικές 

οµάδες).Επίσης παρουσιάζουµε τους λαούς από τις λιγότερα οικονοµικά αναπτυγµένες χώρες του 

κόσµου και  θέτουµε υπό αµφισβήτηση τις νοοτροπίες και τις αντιλήψεις του αναπτυγµένου 
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δυτικού κόσµου που επιδρούν αρνητικά στις ζωές των πολιτών του Τρίτου Κόσµου. 

 

ΙΙΙ.  Ενδυνάµωση στη λήψη αποφάσεων : ένα ουσιαστικό αποτέλεσµα 

Το υποκείµενο, µέσα από µία συνεχή συνδιαλλαγή µε το περιβάλλον του στο άµεσο επίπεδο της 

οικογένειας, της εργασίας,της κοινότητας, καθώς και στο έµµεσο επίπεδο της κουλτούρας και της 

γλώσσας, διαµορφώνει την υποκειµενική του πραγµατικότητα . Αυτή η υποκειµενική 

πραγµατικότητα αποτελεί τον µικρόκοσµο του ατόµου που περιλαµβάνει τις προσωπικές του 

εµπειρίες  καθώς και την ιστορία ζωής του άµεσου και έµµεσου περιβάλλοντος. Από την άλλη 

πλευρά το άτοµο, ως ενεργό και όχι παθητικό στοιχείο στις επιδράσεις του περιβάλλοντος του δρά 

δυναµικά, παίρνει αποφάσεις και µπορεί να το αλλάξει. Πόσο µάλλον που οι επαναστατικές 

αλλαγές που επέφερε η πληροφορική τεχνολογία επέτρεψαν την αξιοποίηση πολύ περισσοτέρων 

πληροφοριών κατά τη λήψη αποφάσεων, τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, και 

έθεσαν τις βάσεις για µια χωρίς ποροηγούµενο διακίνηση πληροφοριών. Σύµφωνα µε την 

αυτοαξιολόγηση  και τις εκθέσεις αναφοράς για τα αποτελέσµατα της εκπαίδευσής τους, οι ίδιοι  οι 

εκπαιδευόµενοι επισηµαίνουν πως, η  ικανότητα λήψης αποφάσεων ήταν από τα ουσιαστικότερα 

οφέλη που είχαν αποκοµίσει από την επιµόρφωση τους, είτε ενεργούσαν σε ατοµικό επίπεδο,  είτε 

σε συλλογικό. Εκτιµούσαν ότι είχαν αποκτήσει νέες  δυνατότητες  άµεσα συνδεδεµένη µε  

χαρακτηριστικά που  φέρει µόνο κάποιος που ενεργεί µε  την ιδιότητες ενός ενεργού  πολίτη (active 

citizen) αποφασισµένου να καθορίσει και ο ίδιος την πορεία της δικής του ζωής και των 

συµπολιτών του.  

      Συνοπτικά οι εκπαιδευόµενοι οι οποίοι έχουν συµµετάσχει σε µία εκπαίδευση και κατάρτιση 

της µεθοδου «µαθαίνοντας πως να µαθαίνουν», αναπτύσσουν γνώσεις, αξίες και κοινωνικές 

δεξιότητες , συµµετέχουν αποδεδειγµένα στη λήψη αποφάσεων και   αξιολογούν τους τρόπους 

σκέψης που µας καθοδηγούν να ενεργήσουµε συλλογικά και ατοµικά τόσο τοπικά όσο και 

παγκόσµια.Οπως οι ίδιοι αναφέρουν κατανοούν καλύτερα τους παγκόσµιους συσχετισµούς που 

διαµορφώνουν την καθηµερινότητα τους και εστιάζονται σε µια ποιότητα ζωής που ευελπιστούν 

πως δεν θα επιφέρει µελλοντικές καταστροφικές συνέπειες. 
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Αρχιµήδης: µια διεπιστηµονική διδακτική προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων 

 

∆ρ.Πατουχέας  
∆ήµητριος  

Αρχοντίδου  ∆όµνα Μπάνος  Βασίλειος Σαρακινίδου Σοφία 

Καθηγητής ΜΕ 
-Βιολόγος 

Καθηγήτρια ΜΕ -
Κοινωνιολόγος 

Καθηγητής ΜΕ -
Πληροφορικής 

Καθηγήτρια ΜΕ -
Μαθηµατικός 

 

Περίληψη: 
 

Μέχρι τώρα η βιβλιογραφία σχετικά µε την εκπαίδευση ενηλίκων αναφέρεται σε προγράµµατα για την 
καταπολέµηση του αναλφαβητισµού σε υπό ανάπτυξη χώρες, Λατινική Αµερική, Αφρική, Ασία, σε ενήλικες µε υψηλό 
επίπεδο µόρφωσης (ΑΕΙ, ΕΑΠ) ή σε σχολές κατάρτισης ενηλίκων (ΟΑΕ∆). Τα δύο τελευταία προϋποθέτουν ότι ο 
ενήλικας έχει αποκτήσει τις γυµνασιακές του γνώσεις σε ηλικία 12-15 ετών και οι διδακτικές προσεγγίσεις στηρίζονται 
στη διδακτική και αρχές ψυχολογίας για την ηλικία αυτή. Η ιδιαιτερότητα του Σ∆Ε, οφείλεται στο ότι παρέχει γνώσεις 
γυµνασιακού επιπέδου σε ενήλικες.  

Αν δεχτούµε τις απόψεις των Piaget (1970), Bruner (1974), Dewey (1938), ότι κυρίαρχο ρόλο στη µάθηση παίζουν 
οι ιδέες – εµπειρίες που έχουν τα παιδιά για την πραγµατικότητα που τους περιβάλλει, είναι προφανές ότι απαιτείται η 
προσαρµογή των διδακτικών στόχων και µεθόδων, αφού οι εµπειρίες και οι ιδέες των ενηλίκων είναι πολύ 
διαφορετικές στην προσέγγιση της επιστηµονικής γνώσης που τους προσφέρεται (επίπεδο γυµνασίου).  

Στην τυπική εκπαίδευση, η διδακτική προσέγγιση εξαντλείται, συνήθως, µε την «µετωπική διδασκαλία». Στο 
Σ∆ΕΘ, αποφασίσαµε να χρησιµοποιηθεί η διεπιστηµονική – ολιστική διδασκαλία µε τη µέθοδο project. Σύµφωνα µε 
τον Frey (1986), «η µέθοδος project είναι ένας τρόπος συνεργατικής µάθησης στην οποία συµµετέχουν αποφασιστικά 
όλοι, εφόσον η διαδικασία διαµορφώνεται και διεξάγεται από τους συµµετέχοντες». Σύµφωνα µε τον Κόκκοτα (2002) 
µε τη διεπιστηµονικότητα επιτυγχάνεται η συνεργασία επιµέρους επιστηµονικών κλάδων µε σκοπό την ολόπλευρη 
µελέτη ενός θέµατος όπου το όλον δεν αποτελεί απλό άθροισµα των επιµέρους αλλά έχει µια δική του ξεχωριστή 
δυναµική. Πολλές φορές στην προσέγγιση αυτήν εµφανίζονται διαφορετικές ή και συγκρουόµενες απόψεις λόγω της 
ιδιαιτερότητας της ορολογίας και των µεθόδων των επιµέρους επιστηµών για αυτό απαιτείται µια ευρύτητα αντιλήψεων 
και πνεύµατος συνεργασίας από τους εµπλεκόµενους εκπαιδευτικούς (UNESCO 1985). Με την ολιστική προσέγγιση 
επιδιώκουµε να αναπτυχθούν στους εκπαιδευόµενους δεξιότητες σε κοινωνικό, συναισθηµατικό και επιστηµονικό 
επίπεδο ώστε να αντιµετωπίζουν δηµιουργικά τα διάφορα προβλήµατα και να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. 

Θέλοντας να υλοποιήσουµε τις παραπάνω διδακτικές αρχές, µετά από συνεργασία τεσσάρων εκπαιδευτικών 
διαφορετικών ειδικοτήτων (βιολογία, κοινωνιολογία, µαθηµατικά, πληροφορική) προτείναµε ως θέµα τον Αρχιµήδη, 
κεντρικό πρόσωπο στο διαχρονικό πρόβληµα στη σχέση επιστήµης και επιστήµονα, ως υποκείµενο, µε τον πόλεµο και 
την ειρήνη. Με αφορµή την επέτειο των 60 χρόνων από τη ρίψη της ατοµικής βόµβας στη Χιροσίµα – Ναγκασάκι 
παραλληλίσαµε τους δύο µεγάλους επιστήµονες, Αρχιµήδη και Αϊνστάιν και τις αντίστοιχες ιστορικές περιόδους 
(Ελληνιστική περίοδος – 2ος Παγκόσµιος Πόλεµος) διερευνώντας τη γνωστή φράση του Αρχιµήδη <Μη µου τους 
κύκλους τάραττε>, ή όπως κατέληξε η οµάδα <τάραττε, τάραττε, τάραττε>. 

Καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι πρέπει να απευθυνόµαστε σε υποστηρικτικές κοινωνικές δεξιότητες στη 
διδασκαλία των βασικών στοιχείων στα µαθηµατικά, φυσική, πληροφορική, κοινωνιολογία και το αντίστροφο. 
Στρέψαµε το ενδιαφέρον µας στις παρακάτω κοινωνικές δεξιότητες: προφορική και γραπτή επικοινωνία, συνεργασία, 
επίλυση συγκρούσεων, λήψη αποφάσεων, προσαρµογή σε µια µεταβαλλόµενη κοινωνία, επεξεργασία προβληµατικών 
καταστάσεων.  

Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνονται και τα τρία είδη σκέψης, δηµιουργική, κριτική και διερευνητική (Fisher, 1991). 
 

 
 
 
Abstract 
  

Most of the bibliography for adult education, up to now, has referred to programs for the fight against illiteracy in 
developing countries (Latin America, Africa, Asia), concerning adults with a high educational level (University, Open 
University) or in schools of training adults (OAED). The last two presuppose that the adult has obtained his compulsory 
years of schooling at he age of 12 – 15 years and the teaching approaches are based on the didactics and the principles 
of psychology appropriate for this age. The peculiarity of Second Chance Schools consists of the fact that it provides 
education at low secondary level to adults. Keeping in mind the views of Piaget (1970), Bruner (1974), Dewey (1938), 
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that in learning, children’s ideas – experiences about the surrounding reality, play a predominant role, it is obvious, that 
an adaptation of the teaching goals and methods is necessary. 

 In formal education, the teaching approach, usually, exhausts itself, in the “frontal teaching”. In the Second 
Chance School of Thessalonica, we decided to apply an inter disciplinary – holistic approach through the project 
method. According to Frey (1986), “the project method is a way of cooperative learning in which everyone participates 
in a decisive way, since the procedure is shaped and carried out by the participants”. According to Kokkotas (2002) the 
inter disciplinary approach achieves the cooperation of different disciplines aiming at integration where the whole is not 
a mere addition of the concerned parts but it develops its own, special, dynamic. Often, in this approach, different or, 
even, conflicting views are expressed due to the peculiarities of the terminology and the methodology of the concerned 
disciplines. Consequently, a spirit of cooperation and a broad mind is demanded from the involved teachers (UNESCO 
I985). The holistic approach aimed at enabling the students to develop social, emotional, scientific skills in order to face 
creatively the various problems and to search for alternative solutions. 

Wishing to implement the above mentioned teaching principles, following the cooperation of four teachers 
from four different disciplines (biology, sociology, mathematics, computer science), we proposed Archimedes, as the 
central figure in the timeless problem of the relation between the issue of science and the scientist, as a subject, on the 
one hand and the issue of war and peace, on the other. The occasion of the anniversary of 60 years after the atomic 
bomb fall on Hiroshima and Nagasaki, triggered us to compared the two scientists, Archimedes and Einstein, the 
relevant historic periods (Hellenistic period – 2nd World War), investigating Archimedes famous saying “Do not disturb 
my cycles”, or, as the group concluded, “disturb, disturb and disturb”.  
It was concluded that we should address underpinning social skills in the teaching of the basic elements of mathematics, 
physics, computer, sociology and vice versa. The following skills were enhanced: oral and written communication 
skills; team-working skills; conflict resolution skills; decision making skills; problem solving skills; skills in adjusting 
to a changing world; skills in taking responsibility.  
In this way, all three ways of thinking, creative, critical and investigative were encouraged (Fisher, 1991). 
 

 

Εισαγωγή 
Το Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε), είναι ένα σχολείο για ενήλικες που δεν έχουν 

ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (επίπεδο γυµνασίου). Έχει ως κύριο στόχο τον 

εγγραµµατισµό των εκπαιδευόµενων, θέτοντας τις ανάγκες τους στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και αξιοποιώντας ταυτόχρονα όλη την προϋπάρχουσα γνώση και εµπειρία τους, ώστε 

να επιτευχθεί η επανένταξή τους στη µέση και ανώτερη εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας.  

Μέχρι τώρα η βιβλιογραφία για εκπαίδευση ενηλίκων αναφέρεται σε προγράµµατα για την 

καταπολέµηση του αναλφαβητισµού σε υπό ανάπτυξη χώρες, Λατινική Αµερική, Αφρική, Ασία, σε 

ενήλικες µε υψηλό επίπεδο µόρφωσης (ΑΕΙ, ΕΑΠ) ή σε σχολές κατάρτισης ενηλίκων (ΟΑΕ∆). Τα 

δύο τελευταία προϋποθέτουν ότι ο ενήλικας έχει αποκτήσει τις γυµνασιακές του γνώσεις σε ηλικία 

12-15 ετών (τυπική εκπαίδευση). Συνεπώς, οι περισσότερες διδακτικές προσεγγίσεις στηρίζονται 

στη διδακτική και τις αρχές της ψυχολογίας για την ηλικία αυτή και συνήθως εξαντλούνται µε την 

«µετωπική διδασκαλία». 

Αν δεχτούµε τις απόψεις των Dewey (1938) Piaget (1970), Bruner (1974), ότι κυρίαρχο ρόλο 

στη µάθηση παίζουν οι ιδέες – εµπειρίες που έχουν τα παιδιά για την πραγµατικότητα που τους 

περιβάλλει, είναι προφανές ότι απαιτείται η προσαρµογή των διδακτικών στόχων και µεθόδων, 

αφού οι εµπειρίες και οι ιδέες των ενηλίκων είναι πολύ διαφορετικές για το επίπεδο της 

επιστηµονικής γνώσης που τους προσφέρεται.  
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Αυτό µας οδήγησε στην αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων διδακτικής προσέγγισης ώστε από 

τη µια να διατηρηθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι του σχολείου που πηγάζουν από την νοµοθεσία και 

από την άλλη να επιτευχθούν µια σειρά κοινωνικών δεξιοτήτων σχετικά µε τους τρόπους 

αναζήτησης και άντλησης πληροφορίας, της επιστηµονικής γνώσης και την εφαρµογή της στην 

καθηµερινή ζωή, ικανότητα λήψης αποφάσεων  (Cope and Kalanzis 2000). Θέλοντας να 

υλοποιήσουµε τους παραπάνω διδακτικούς στόχους, µετά από συνεργασία τεσσάρων 

εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων (φυσικές επιστήµες, κοινωνιολογία, µαθηµατικά, 

πληροφορική) προτείναµε ως θέµα τον Αρχιµήδη, κεντρικό πρόσωπο στο διαχρονικό πρόβληµα 

στη σχέση επιστήµης και επιστήµονα, ως υποκείµενο, µε τον πόλεµο και την ειρήνη. Με αφορµή 

την επέτειο των 60 χρόνων από τη ρίψη της ατοµικής βόµβας στη Χιροσίµα – Ναγκασάκι 

παραλληλίσαµε τους δύο µεγάλους επιστήµονες, Αρχιµήδη και Αϊνστάιν και τις αντίστοιχες 

ιστορικές περιόδους, Ελληνιστική περίοδος – 2ος Παγκόσµιος Πόλεµο.  

 

Σκοποί - στόχοι 
Πριν εφαρµόσουµε την ιδέα στην πράξη οι τέσσερις καθηγητές συµφωνήσαµε:  

α) Να εφαρµοστεί η µέθοδος project Frey (1986) 

β) H συνεργασία των επιµέρους επιστηµονικών κλάδων να είναι ισότιµη, ώστε το όλον να µην 

αποτελεί απλό άθροισµα των επιµέρους αλλά να έχει µια δική του ξεχωριστή δυναµική (Κόκκοτας 

2002) και  

γ) Οι µέθοδοι και τα υλικά που επιλέγουµε  να οδηγήσουν στην ανάπτυξη των τριών ειδών 

σκέψης, δηµιουργική, κριτική και διερευνητική (Fisher, 1991). Επιπλέον, οι επιµέρους διδακτικοί 

στόχοι να προκύπτουν κάθε φορά ως αναγκαιότητα από την οµάδα και να µη «µεταφέρονται» από 

τους καθηγητές. 

Για να το πετύχουµε θέσαµε τους παρακάτω βασικούς στόχους, που θα ακολουθούσαν οι 

όποιες οµάδες επρόκειτο να δηµιουργηθούν και θα αποτελούσαν το συνδετικό κρίκο µεταξύ των 

οµάδων:  

• Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόµενοι την ικανότητα να µεταφέρουν γνώσεις από έναν 

γραµµατισµό σε έναν άλλον, Patoucheas & Rogdaki,A., (2005): 

• Να µεταφέρουν γνώσεις από µια θεµατική ενότητα σε µιαν άλλη, Patoucheas & Stamou, G., 

(1997) 

• Να µεταφέρουν και να συνδέσουν γνώσεις και εµπειρίες από γραµµατισµούς µε την 

καθηµερινή τους ζωή (φέρουσα γνώση), Archontidou (2005) 

• Να εξασφαλιστεί η συµµετοχή και το ενδιαφέρον των περισσοτέρων από τους 
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εκπαιδευόµενους σε όλη τη διάρκεια του project.  

• Να βρεθούν τρόποι να µαθαίνουν. ∆ηλαδή, θεωρώντας ότι δεν µπορούµε να καλύψουµε 

όλα τα θέµατα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι που οι εκπαιδευόµενοι να «µάθουν πώς να 

µαθαίνουν». 

• Να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη της επιστήµης και του επιστήµονα στην εξέλιξη της 

ανθρωπότητας. 

Στους επιµέρους γραµµατισµούς οι στόχοι που τέθηκαν από τους καθηγητές ήταν: 

Στον κοινωνικό γραµµατισµό δίνεται έµφαση στα κοινωνικά φαινόµενα και τους παράγοντες 

που τα γενούν, ώστε οι εκπαιδευόµενοι: 

 Να καταλάβουν τι είναι κοινωνικά κριτήρια 

 Να µπορούν να διακρίνουν τα κοινωνικά φαινόµενα από τα φυσικά φαινόµενα 

 Να καταλάβουν ότι οι θεσµοί είναι κατασκευή της κοινωνίας 

 Να αναγνωρίζουν τους κοινωνικούς παράγοντες που γεννούν ή εξαφανίζουν ένα θεσµό 

(παράδειγµα ο θεσµός της δουλείας) 

 Να εντοπίσουν τον καθοριστικό ρόλο της οικονοµίας στο εποικοδόµηµα και την 

αλληλεπίδραση τους 

 Να µπορέσουν να τοποθετήσουν τη γέννηση ή εξαφάνιση θεσµών ή σηµαντικά ιστορικά 

γεγονότα στη γραµµή του χρόνου 

Στον αριθµητικό γραµµατισµό δίνεται µεγαλύτερη ευαισθησία στην κοινωνική διάσταση της 

µάθησης ώστε οι εκπαιδευόµενοι να κατανοήσουν ότι: 

 Τα µαθηµατικά αποτελούν ένα κοινωνικό φαινόµενο, παρουσιάζονται µέσα σε ένα 

κοινωνικό πλαίσιο και αποτελούν ένα τρόπο επικοινωνίας.  

 Αποτελούν ένα ανθρώπινο δηµιούργηµα, το οποίο µέσα από το πέρασµα των αιώνων 

κληρονοµείται ως πολιτισµικό αγαθό από γενιά σε γενιά. 

Επιπλέον οι εκπαιδευόµενοι να: 

 Ανακαλύψουν τα µαθηµατικά µέσα από την καθηµερινότητα..  

 Γνωρίσουν περισσότερο την ιστορία των µαθηµατικών και να µπορούν από µόνοι τους να 

τη µελετούν και να τη συνδέουν µε τα µαθηµατικά που γνωρίζουν δίνοντας παράλληλα και την 

κοινωνική διάσταση.  

 Καταλάβουν τη σηµασία και τη συµβολή των µαθηµατικών στις επιστήµες.  

 Γνωρίσουν τη ζωή και το έργο ενός µεγάλου µαθηµατικού  

Στην πληροφορική (από τα δεδοµένα στη γνώση) κύριος εκπαιδευτικός στόχος ήταν η 

κατανόηση του µοντέλου παραγωγής γνώσης (εικόνα 1) µέσα από αλλεπάλληλες φάσεις 

επεξεργασίες της πληροφορίας και των µηχανισµών προστιθέµενης αξίας της πληροφορίας (value 
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added).  

 Τα ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ (DATA) αποτελούν πρωτογενές ακατέργαστο υλικό. Το υλικό αυτό 

µπορεί να αποθηκεύεται πάνω σε χαρτί (βιβλία, έγγραφα κλπ) µε τη µορφή γραµµάτων του 

αλφαβήτου, πάνω σε δισκέτες και CD-ROMs µε την ψηφιακή µορφή των bits και bytes, µε τη 

µορφή ήχων (πχ. µιάς οµιλίας), που καταγράφονται σε σκληρούς δίσκους, µαγνητοταινίες κλπ.  

 Αυτά τα ακατέργαστα δεδοµένα δεν έχουν µεγάλη πληροφοριακή αξία (ίσως να µην έχουν 

και καµία πληροφοριακή αξία, αν σκεφτούµε για παράδειγµα ότι µια οµιλία σε µια ξένη 

άγνωστη σε µας γλώσσα µας είναι καταρχήν άχρηστη, ή ότι το περιεχόµενο ενός CD-ROM δεν 

µπορούµε να το «δούµε» χωρίς να χρησιµοποιήσουµε έναν υπολογιστή).  

 Αποκτούν τα δεδοµένα αυτά πληροφορική αξία όταν τα επεξεργαστούµε. Η 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (DATA PROCESSING) είναι λοιπόν απαραίτητη για την µετατροπή των 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ σε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. 

 Η πληροφορία από µόνη της έχει περιορισµένη αξία. Η συσχέτιση και ο συνδυασµός των 

µεµονωµένων πληροφοριών, δηλαδή η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ τους είναι εκείνη, που µετατρέπει την 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ σε ΓΝΩΣΗ.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1. Απλοποιηµένο µοντέλο µετατροπής της πληροφορίας σε γνώση. 
 

Στον επιστηµονικό γραµµατισµό χαράχτηκαν οι εξής άξονες: 

 Κατανόηση από τους εκπαιδευόµενους µια σειρά εννοιών που το νοηµατικό περιεχόµενο 

τους διαφοροποιείται στην επιστηµονική γλώσσα σε σχέση µε την καθηµερινή χρήση των 

λέξεων (Κόκκοτας 2002).  

 Απόκτηση δεξιοτήτων εκτέλεσης απλών πειραµάτων και παρουσίασης αυτών σε κοινό. 

 Συµβολή των επιστηµονικών ανακαλύψεων στην ειρήνη, τον πόλεµο και την κοινωνική 

εξέλιξη (η χρήση του ατµού ως πυροβόλο όπλο –Αρχιµήδης, ως εργαλείο κίνησης και 

παραγωγής –βιοµηχανική επανάσταση). 

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΓΝΩΣΗ

 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
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 Στην κατανόηση των αρχών λειτουργίας των µοχλών και της άνωσης και στις εφαρµογές 

τους στην καθηµερινή ζωή (ζυγός, τροχαλίες, κοχλίας, πλοία). 

 Στην κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που µπορεί να έχουν οι εφαρµογές των 

επιστηµονικών επιτευγµάτων (Αϊνστάιν-ατοµική βόµβα-ραδιενέργεια) και συζήτηση για την 

αναγκαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφορίας (Patoucheas & Varsami 2005). 

 
Πορεία υλοποίησης-υλικά και µέθοδοι 

Στην αρχή ενηµερώθηκαν οι εκπαιδευόµενοι για τον τίτλο, τους καθηγητές που θα το 

υλοποιήσουν, µερικούς πολύ βασικούς στόχους και τη διάρκεια (4 µήνες µε 3 ώρες συνεχόµενες 

κάθε εβδοµάδα.) του προγράµµατος. Το επέλεξαν 20 άτοµα και ξεκινήσαµε. 

Το πρώτο τρίωρο µε τη βοήθεια του διαδυκτίου ανιχνεύσαµε τον Αρχιµήδη ώστε να 

αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι παραστάσεις ή να ανακτήσουν από τη µνήµη τους τις όποιες 

σκέψεις, πληροφορίες ή ερωτηµατικά είχαν. 

Το δεύτερο τρίωρο µε τη µέθοδο του «καταιγισµού ιδεών» αποφασίστηκε να δηµιουργηθούν 

τέσσερις οµάδες, από τις οποίες η καθεµία ανέλαβε την παρουσίαση µιας υποενότητας του όλου 

έργου. Οι οµάδες που δηµιουργήθηκαν αποτελούνταν από 5 άτοµα και ένα καθηγητή και τα θέµατα 

που επελέγησαν ήταν: 

 Η ιστορική περίοδος του Αρχιµήδη (Ελληνιστική περίοδος), η συµβολή του στα 

µαθηµατικά και η συµβολή των µαθηµατικών στις υπόλοιπες επιστήµες. 

 Η συµβολή του Αρχιµήδη στις Φυσικές επιστήµες και οι εφαρµογές τους (από την 

αρχαιότητα µέχρι σήµερα) στην ειρήνη και τον πόλεµο.  

 Η κοινωνική θέση του Αρχιµήδη στο κοινωνικό σύστήµα των Συρακουσών (τυραννία), η 

εξέλιξη των πολιτευµάτων, ο ρόλος της επιστήµης και του επιστήµονα στο πόλεµο και την 

ειρήνη, διερεύνηση της φράσης «µη µου τους κύκλους τάραττε». 

 Το γενεαλογικό δέντρο, η κοινωνική θέση του Αρχιµήδη, η σχέση του µε την Αλεξάνδρεια, 

τα επιστηµονικά επιτεύγµατα της Ελληνιστικής εποχής (Αρχιµήδης, Ευκλείδης, Ήρωνας) και οι 

επιδράσεις τους στην εξέλιξη των επιστηµών (χρυσός αιώνας των µαθηµατικών). 

Αποφασίστηκε ότι από το σηµείο αυτό και µέχρι 3 συναντήσεις πριν το τέλος ή κάθε οµάδα 

έπρεπε να συλλέξει το πληροφοριακό υλικό, να το ταξινοµήσει, να το οργανώσει και να το 

παρουσιάσει στην ολοµέλεια (1 ώρα την εβδοµάδα). Στις τελευταίες τρεις συναντήσεις η κάθε 

οµάδα θα προετοίµαζε το υλικό που θα παρουσίαζε στους συµµαθητές τους και στο κοινό. Η 

µεθοδολογία που γενικά ακολουθήθηκε φαίνεται στο διάγραµµα που ακολουθεί (εικόνα 2). 
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Εικόνα 2: Μεθοδολογία εργασίας των οµάδων 
 

Για τη συλλογή της πληροφορίας χρησιµοποιήθηκαν ηλεκτρονικές πηγές και συµβατικές 

έντυπες πηγές της επιλογής του κάθε εκπαιδευόµενου. Μετά τη συγκέντρωση του πληροφοριακού 

υλικού ακολούθησε η ταξινόµησή του. Ο στόχος αυτής της φάσης ήταν να καταδείξει ότι µόνη η 

συγκεντρωµένη πληροφορία δεν αρκεί για την πληροφόρηση. Η επεξεργασία που προσδίδει την 

προστιθέµενη αξία στην πληροφορία είναι η νοηµατική οργάνωσή της σε ενότητες µε κοινά 

χαρακτηριστικά. Στην τελική φάση της επεξεργασίας έγινε ο εντοπισµός από τη µια µεριά των 

πληροφοριακών κενών και ελλείψεων και από την άλλη των περιττών (redundant) ή και 

επαναλαµβανόµενων πληροφοριών. Οι ελλείψεις αναπληρώθηκαν µε µια ανατροφοδοτική έρευνα 

και η περιττή πληροφορία αφαιρέθηκε. Έτσι δηµιουργήθηκε το κείµενο της τελικής παρουσίασης 

που έγινε στην ολοµέλεια από ένα µέλος κάθε οµάδας. 

 

Αξιολόγηση 
 

Α’ ΟΜΑ∆Α Γ’ ΟΜΑ∆Α ∆’ ΟΜΑ∆Α

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ

Εσωτερική 
αξιολόγηση

Εξωτερική 
αξιολόγηση
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Η αξιολόγηση του προγράµµατος έγινε σε δυο φάσεις 
 

Α)εσωτερική αξιολόγηση (το τελευταίο τρίωρο). Στην τελική φάση του προγράµµατος, στο 

πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης, ανατέθηκε στους εκπαιδευόµενους να παίξουν ένα παιχνίδι 

ρόλων. Κάθε οµάδα χρησιµοποιώντας λέξεις κλειδιά που τους δόθηκαν, έπρεπε να αναδείξει το 

έργο του Αρχιµήδη από τη δική της προσέγγιση καθώς και να κάνει µια αντιπαράθεση δίνοντας 

έµφαση στην κοινωνική διάσταση. Έτσι αναδείχθηκε ο ρόλος του Αρχιµήδη ως µαθηµατικός, ως 

φυσικός, ως εφευρέτης, ως αστρονόµος και προβλήθηκε η συµβολή του στην ιστορική περίοδο της 

εποχής. Ο ρόλος του κριτικού ιστορικού δίνοντας παράλληλα και την κοινωνική διάσταση 

συνέδεσε τα δρώµενα της εποχής εκείνης µε τη σηµερινή, τονίζοντας τις συνέπειες των 

επιστηµονικών επιτευγµάτων στην ιστορική εξέλιξη της ανθρωπότητας. 

Μέσα από αυτό το παιχνίδι ρόλων η οµάδα έδειξε ότι είχε αναπτύξει κριτική σκέψη και κατέκτησε 

σηµαντικές γνώσεις και δεξιότητες που, το πιο σηµαντικό κατά τη γνώµη µας, το κάθε µέλος της 

µπορούσε να τις χρησιµοποιήσει µε ευχέρεια. 

 
Β) Εξωτερική αξιολόγηση. Αποφασίστηκε να παρουσιάσουν στο κοινό: 

1) Θεατρικό δρώµενο µε αποσπάσµατα από τη ζωή και το έργο του Αρχιµήδη. Τα κείµενα 

έγραψαν και παρουσίασαν οι εκπαιδευόµενοι. 

2) Ένα κείµενο µε τίτλο «Μη µου τους κύκλους τάραττε ή τάραττε τάραττε τάραττε» που 

περιείχε τα συµπεράσµατα από τη συγκριτική µελέτη του Αϊνστάιν και Αρχιµήδη και τη σχέση 

επιστήµονα και επιστήµης στον πόλεµο και την ειρήνη 

3) Μια σειρά πειραµάτων σχετικά µε την άνωση (το πρόβληµα του χρυσού στεφάνου του 

Ιέρωνα), τους ζυγούς, τις τροχαλίες και το ατµοπυροβόλο. 

‘Όλες οι εργασίες παρουσιάστηκαν αποκλειστικά από του εκπαιδευόµενους σε ειδική εκδήλωση 
στο τέλος του σχολικού έτους και αποτέλεσαν µια ευχάριστη έκπληξη. 
 

Συζήτηση-συµπεράσµατα 
Η συµµετοχή των εκπαιδευοµένων διατηρήθηκε σε όλη την πορεία του project. Ενδιαφέρον 

παρουσίασε κατά την αναζήτηση σε ηλεκτρονικές πηγές, η κλιµάκωση των ερευνητικών 

δεξιοτήτων των εκπαιδευοµένων: Η αρχική εξοικείωση των εκπαιδευοµένων µε την χρήση των 

µηχανών αναζήτησης τους επέτρεπε απλά να υποβάλλουν ερωτήµατα και να πλοηγούνται µέσα στα 

αποτελέσµατα της έρευνας. Στην πορεία της έρευνας οι εκπαιδευόµενοι κατανόησαν τη βαθύτερη 

ουσία της ηλεκτρονικής αναζήτησης, που είναι η αναζήτηση συγκεκριµένων λέξεων ή εκφράσεων, 

τις οποίες υποθέτουµε ότι ο συγγραφέας ενός ηλεκτρονικού κειµένου έχει συµπεριλάβει στο 

κείµενό του. 

Η διερεύνηση της σχέσης της επιστήµης και του επιστήµονα στον πόλεµο και την ειρήνη καθώς και 
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η δραµατοποίηση της ζωής και του έργου του Αρχιµήδη, συνέβαλλαν ουσιαστικά στην 

κοινωνικοποίηση της οµάδας και τη συνειδητοποίηση της αλληλεξάρτησης που υπάρχει µεταξύ της 

επιστήµης και του κοινωνικού «γίγνεσθαι». 

Με την ολοκλήρωση του project καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι πρέπει να απευθυνόµαστε σε 

υποστηρικτικές κοινωνικές δεξιότητες στη διδασκαλία των βασικών στοιχείων στα µαθηµατικά, 

φυσική, πληροφορική, κοινωνιολογία και το αντίστροφο. Η τελική αξιολόγηση έδειξε ότι 

ενισχύθηκαν, σηµαντικά, οι παρακάτω κοινωνικές δεξιότητες των εκπαιδευοµένων: προφορική και 

γραπτή επικοινωνία, συνεργασία, επίλυση συγκρούσεων, λήψη αποφάσεων, προσαρµογή σε µια 

µεταβαλλόµενη κοινωνία, επεξεργασία προβληµατικών καταστάσεων, ανάληψη ευθύνης (Dumbrell 

et.al. 2002)..  
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Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των σύγχρονων γονέων 
Ερµηνεία – Προτάσεις 

 
 Στρατούλιας  Ιωάννης Παπάζογλου  Ευρυδίκη  

Ψυχίατρος- Εκπαιδευτικός 
Υπεύθυνος Συµβουλευτικού 
Σταθµού Νέων Β/θµιας 
Εκπαίδευσης Νοµού Αχαΐας  

Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος 
Στέλεχος Συµβουλευτικού 
Σταθµού Νέων Β/θµιας 
Εκπαίδευσης Νοµού Αχαΐας 

 
Περίληψη: 

H αποδόµηση της οικογένειας, µια από τις θεµελιώδεις κοινωνικές µεταβολές των τελευταίων δεκαετιών, 
λειτουργεί αποτρεπτικά στη διαµόρφωση µιας σταθερής εφηβικής ταυτότητας, µε αποτέλεσµα οι έφηβοι αφ’ ενός να 
βιώνουν αισθήµατα κενού και µαταιότητας και αφ’ ετέρου να δυσχεραίνεται η προσαρµογή και η συµµόρφωσή τους σε 
οργανωµένα κανονιστικά συστήµατα, όπως είναι το σχολείο. 
 Αυτό, σε συνδυασµό µε τον εκδηµοκρατισµό της εκπαίδευσης και το µαζικό σχολείο, δηµιούργησε µια νέα 
εκπαιδευτική πραγµατικότητα, µπροστά στην οποία εκπαιδευτικοί και  γονείς βρίσκονται σε σύγχυση και αµηχανία, 
παρόλο τον καταιγισµό αποσπασµατικών  πληροφοριών και δηλώνουν ότι αδυνατούν να διαχειριστούν 
αποτελεσµατικά αποκλίνουσες συµπεριφορές εφήβων και ότι η εκπαίδευσή τους από οργανωµένους και υπεύθυνους 
φορείς είναι αναγκαία. Η πολιτεία για να ενισχύσει το µαζικό σχολείο δηµιούργησε θεσµούς (Κ.∆.Α.Υ – Σ.Σ.Ν) µε 
στόχο την υποστήριξη των συντελεστών της εκπαιδευτικής κοινότητας µαθητές – καθηγητές – γονείς) τόσο σε 
µαθησιακό, όσο και σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο. 
 Η άσκηση ατοµικής συµβουλευτικής σε µαθητές των σχολικών µονάδων της β/θµιας εκπ/σης ν. Αχαΐας και η επαφή 
µας µε καθηγητές και γονείς κατέδειξε πως η αδυναµία προσαρµογής πολλών µαθητών στις απαιτήσεις της σχολικής 
ζωής, η εµφάνιση συµπεριφορών που δυσχεραίνουν τη διδακτική πράξη και η κακή τους επίδοση σχετίζονται και µε 
την έλλειψη επικοινωνίας στην οικογένεια, δηλαδή στην αδυναµία των γονέων να παρέχουν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο 
στα παιδιά τους ή να διαχειρίζονται µε επιτυχία κρίσιµες καταστάσεις. Η εκτίµηση αυτή ανέδειξε την αναγκαιότητα 
προληπτικής παρέµβασης του Σταθµού µας στο χώρο της οικογένειας, µέσω προγραµµάτων εκπαίδευσης γονέων ώστε 
να συµβάλουµε στη δηµιουργία ενός πλαισίου στήριξής τους, ενδυναµώνοντας το γονεϊκό ρόλο και καθιστώντας τους 
ενεργούς συµµέτοχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με αυτό στόχο οργανώσαµε  
πειραµατικά σεµινάρια εκπαίδευσης γονέων σε δεξιότητες χειρισµού ψυχοπαιδαγωγικών προβληµάτων, 
συµπληρωµατικά προς την εκπαίδευση γονέων από το Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων  [Ι.∆.ΕΚ.Ε] και 
από τα κέντρα πρόληψης του Ο.Κ.Α.Ν.Α. 

 Η εκπαίδευση είχε βιωµατικό χαρακτήρα δηλαδή στηριζόταν  στην ενεργό συµµετοχή των ίδιων των γονέων 
στη διαδικασία της µάθησης, η οποία τους ενθάρρυνε  να βιώσουν και να στοχαστούν πάνω στα συναισθήµατα, στις 
ιδέες, στις αξίες και στη στάση τους δηµιουργώντας στην οµάδα µια ατµόσφαιρα υποστήριξης και αποδοχής. Οι 
θεµατικές ενότητες της εκπαίδευσης ήταν οι εξής: Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της εφηβείας,  Γονείς – Παιδιά [ 
προσδοκίες- ανάγκες- αξίες], Αυτοεκτίµηση, Επικοινωνία, Λύση  συγκρούσεων, Όρια, Συναισθήµατα, Σεξουαλική αγωγή, 
Οργάνωση της µάθησης,, Σχολική αποτυχία.  
Η εκπαίδευση αυτή ολοκληρώθηκε σε πέντε τρίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις και στο τέλος της προτάθηκε 
συγκεκριµένη βιβλιογραφία για γονείς εφήβων. Οι γονείς, στο φύλλο αξιολόγησης, αξιολόγησαν θετικά  όσα στοιχεία 
αποκόµισαν από τη βραχεία αυτή εκπαίδευσή τους, «έγραψαν» τον επίλογό της µε το συµπέρασµα ότι «προσφέροντας 
στα παιδιά τους αγάπη και θέτοντας όρια, θέτουν τις βάσεις για µια υγιή ζωή στο µέλλον» και τόνισαν την 
αναγκαιότητα ψυχοκοινωνικής υποστήριξής τους και περιοδικής εκπαίδευσης στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης 
σχέσεων µε τα παιδιά τους.  
 
Abstract: 
 The disintegration of family one of the fundamental social factors in the last decades, functions as a deterrent in 
the formation of stable adolescence identity, leading adolescence identity, leading adolescents to experience sentiments 
of void and baffling on the one hand, and on the other hand to make harder their adaptation and compliance to 
organized ruling systems such as school. 

This in conjunction with democratization of education and schooling en-mass, has created a new educational status 
(reality), against which teachers and parents feel baffled and confused although they are bombarded with partial pieces 
of information and declare that they are unable to handle effectively inclined behavior of adolescents or that specialized 
training by organized and responsible institutions is really essential. The state in order to support mass schooling, has 
created such institutions (Diagnostic – Evaluative – Supporting Centers or Advisory youth Centers) aiming at 
supporting members of the educational community (students – teachers – parents) not only on cognitive level but on 
psychosocial level as well. 
 Practicing individual advice on pupils of secondary Education in the prefecture of Achaia and our contact with 
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teachers and parents has shown that inability to adapt to the demands of school life for many pupils, as well as, the 
appearance of behavior that hinders teaching methods and their bad performance are related to back of communication 
within the family, that is inability of parents to provide a supportive framework to their children or to manage 
successfully states of crisis. This appreciation has brought about the necessity for preventive intervention of our Center 
within the family, through educational programs for parents, so as to contibute to the creation of supportive framework, 
enforcing parents ‘vole end making them active participants in the educational procedure, with this aim we have 
organized seminars to educate parents on abilities to handle psychopaedagogical problems in addition to parents’ 
education through the Institute of Constant Education of Adults and through Centers of Prevention by O.KA.NA. 
 The education had a hands on nature, that is it was based on the participation of the parents themselves in the 
procedure of learning, which encouraged them to experience and contemplate over feelings, ideas, values and their 
attitude creating an atmosphere of support and acceptance. The thematic units of the education included:  Developing 
characteristics of adolescence, Parents – children [expectations – needs – values] self – esteem,communication, clearing 
up of conflicts, limits, sentiments, sexual education, organizing learning school failure. 
 This education was completed in five three – hour weekly meetings and at the end of it a certain bibliography 
was suggested for parents of adolescents. The parents, in their evaluation sheet, were positive about the things they 
acquired during this short educational period, and as an epilogue the concluded that “offering love to their children and 
putting up limits, they put up the foundations for a healthy life in the future” and they emphasized on the necessity of 
psychosocial support and intermittent education for acquiring the necessary skills in handling the relations with their 
children.  

 
 

Εισήγηση 
Η προσαρµογή των πολιτών στο κοινωνικό και πολιτισµικό γίγνεσθαι συνδέεται µε την απόκτηση 
αφενός τεχνικών δεξιοτήτων σχετικών µε τη χρήση της τεχνολογίας και το σύγχρονο καταµερισµό 
εργασίας και αφετέρου κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η πρωτοβουλία, η ενσυναίσθηση, η 
προσαρµοστικότητα και η πειθώ, για την επιτυχή διαχείριση σύγχρονων περίπλοκων κοινωνικών 
καταστάσεων (Goleman, 2000). 
Η καθηµερινή εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης καταδεικνύει ότι τα τελευταία χρόνια  ολοένα 
και συχνότερα οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιµέτωποι µε µαθητικές συµπεριφορές µη συµβατές µε 
τους κανόνες της σχολικής ζωής, συµπεριφορές αποκλίνουσες και προβληµατικές οι οποίες 
δυσχεραίνουν το έργο τους και τους δηµιουργούν αίσθηµα ανασφάλειας και ανικανότητας να 
ανταποκριθούν σε νέους ρόλους (Μιτσέα, 2002). Από την άλλη οι γονείς, αµήχανοι µπροστά στη 
νέα πραγµατικότητα, αισθάνονται ότι αδυνατούν να παρέχουν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο στα 
παιδιά τους ή να αντιµετωπίζουν µε επιτυχία δύσκολες καταστάσεις. 
Οι κοινωνικές µεταβολές των τελευταίων δεκαετιών [αποδόµηση της οικογένειας, επίδραση των 
ΜΜΕ-κυριαρχία των εικόνων, τεχνοκρατικός προσανατολισµός της κοινωνίας, 
εµπορευµατοποίηση, πολυπολιτισµικότητα κ.λ.π.] δηµιουργούν ένα περιβάλλον, στο οποίο πιο 
εύκολα απ’ ό,τι στο παρελθόν,  διαµορφώνονται χαρακτήρες και προσωπικότητες µε δυσκολίες 
στην προσαρµογή, στην έκφραση των συναισθηµάτων τους και τη συναίσθηση του εαυτού τους 
(Lash, 2001). Η οικογένεια στο παρελθόν, και µε τη µορφή που είχε, αποτελούσε το βασικό πόλο 
προστασίας της ταυτοποιητικής διαδικασίας και εγγύησης κοινωνικού δεσµού για το παιδί και το 
νέο. Σήµερα δοµές και ρόλοι µέσα σε αυτήν άλλαξαν τόσο στο επίπεδο του καταµερισµού της 
εργασίας, όσο και στη διαµόρφωση προτύπων ταύτισης και συµπεριφοράς (Whitebook,1989). Οι 
ίδιες κοινωνικές αλλαγές συνέβαλαν στην ύπαρξη και αύξηση του αριθµού των µονογονεϊκών 
οικογενειών, είτε λόγω της αύξησης των διαζυγίων, είτε λόγω συνειδητής επιλογής κάποιων 
γυναικών να αποκτήσουν παιδί χωρίς γάµο και συµβίωση (ανύπαντρες µητέρες). Η οικογένεια 
πλέον δεν παρέχει στο νέο µια σταθερή δοµή ταυτότητας, µε αποτέλεσµα να  κατακλύζεται ο νέος 
από αισθήµατα κενού, µαταιότητας, άγχους εκµηδενισµού της ακεραιότητας του εαυτού του 
(Kristeva,1999) αισθήµατα τα οποία αποτυπώνονται στις εφηβικές συµπεριφορές αφού µέσα σε 
έναν κόσµο διαρκώς µεταβαλλόµενο η αναζήτηση και ανεύρεση σταθερού προτύπου από τους 
εφήβους καθίσταται δύσκολη και συνεπώς το πρόβληµα της ταυτότητάς τους παραµένει ανοιχτό, 
µε αποτέλεσµα η συµµόρφωσή τους σε πάσης φύσεως κανόνες να βρίσκεται συνεχώς σε 
διαπραγµάτευση. 
 Θα πρέπει εδώ να επισηµάνουµε  ότι και ο εκδηµοκρατισµός της εκπαίδευσης µε χαρακτηριστικά 
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την εννεάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, την ένταξη στο σχολείο όσο γίνεται περισσότερων νέων 

ανεξάρτητα από την οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική τους καταγωγή και την υποχώρηση 

πειθαρχικών ποινών ή πρακτικών αποκλεισµού του παρελθόντος δηµιούργησε µια νέα 

εκπαιδευτική πραγµατικότητα η οποία αναδεικνύει νέες ανάγκες και εγείρει προβληµατισµούς 

σχετικά µε την προοπτική του σηµερινού σχολείου και το γονεϊκό ρόλο µέσα σ’ αυτό. 

 Η Πολιτεία για να στηρίξει αποτελεσµατικότερα το µαζικό σχολείο δηµιούργησε θεσµούς 

υποστήριξής του [Κ∆ΑΥ – Κέντρα ∆ιάγνωσης – Αξιολόγησης- Υποστήριξης και ΣΣΝ – 

Συµβουλευτικούς Σταθµούς Νέων] µε στόχο να εντάξει στην εκπαίδευση µαθητές µε διαγνωσµένες 

µαθησιακές δυσκολίες αλλά και να στηρίξει ψυχοκοινωνικά τα µέλη της σχολικής κοινότητας ώστε 

να ανταποκρίνονται µε αξιώσεις στις απαιτήσεις της σχολικής ζωής. 

   Η τετραετής θητεία µας στο ΣΣΝ Β/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, µας έφερε σε επαφή µε 

ένα σηµαντικό αριθµό προβληµατικών συµπεριφορών µαθητών και ανέδειξε το πρόβληµα της 

διαχείρισής τους από τους εκπαιδευτικούς και από τους γονείς.  

  Κύρια προβλήµατα στο µεγαλύτερο αριθµό περιστατικών που αντιµετωπίσαµε ήταν:  

• Χαµηλή αυτοεκτίµηση – ανασφάλεια – αίσθηµα µειονεξίας – αίσθηση απόρριψης 

από το περιβάλλον. 

• Αντικοινωνική συµπεριφορά [ εσωστρέφεια – δυσκολίες επικοινωνίας και 

προσαρµογής στις απαιτήσεις της σχολικής ζωής]. 

• Επιθετική συµπεριφορά – εκρήξεις θυµού. 

Τα προβλήµατα αυτά εκφραζόταν µε τις εξής µορφές: σχολική φοβία, διάθεση 

εγκατάλειψης της φοίτησης, άγχος, τάσεις αποµόνωσης, συγκρούσεις µε την οικογένεια, µε τους 

συµµαθητές και τους δασκάλους τους, παραβατικότητα (κλοπές, καταστροφές κλπ). 

Μικρότερος αριθµός µαθητών παρουσίαζαν: 

• Μαθησιακά προβλήµατα π.χ. δυσλεξία  

• Οριακή νοητική κατάσταση  

• ∆ιαταραχές στην ταυτότητα φύλου 

• Χρήση ναρκωτικών ουσιών 

• Παραβατικότητα που υπερέβαινε τα όρια της σχολικής ζωής και είχε νοµικές 

διαστάσεις ( πορνεία, εφηβική εγκυµοσύνη). 

Μικρός αριθµός περιστατικών ήταν καθαρά ιατρικά : 

Μαθητές στους οποίους διαγνώστηκαν σοβαρές ψυχικές δυσλειτουργίες και 

παραπέµφθηκαν σε παιδοψυχιατρικές εξετάσεις και µαθητές οι οποίοι βρισκόταν ήδη υπό 
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αντικαταθλιπτική ή αντιψυχωσική αγωγή.  

   Η άσκηση ατοµικής συµβουλευτικής σε µαθητές των σχολικών µονάδων της β/θµιας εκπ/σης ν. 

Αχαΐας και η επαφή µας µε καθηγητές και γονείς κατέδειξε πως η αδυναµία προσαρµογής πολλών 

µαθητών στις απαιτήσεις της σχολικής ζωής, η εµφάνιση συµπεριφορών που δυσχεραίνουν τη 

διδακτική πράξη και η κακή τους επίδοση σχετίζονται και µε την έλλειψη επικοινωνίας στην 

οικογένεια, δηλαδή στην αδυναµία των γονέων να παρέχουν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο στα παιδιά 

τους ή να διαχειρίζονται µε επιτυχία κρίσιµες καταστάσεις. Η επαφή µας µε τους γονείς ανέδειξε 

δύο κατηγορίες γονέων: 

α) τους γονείς µε υποστηρικτική συµπεριφορά προς τα παιδιά τους και διάθεση συνεργασίας για 

την αντιµετώπιση της προβληµατικής συµπεριφοράς τους, οι οποίοι µέσα στη δίνη της 

υπερπληροφόρησης και της συνεπακόλουθης αφερεγγυότητάς της, βρισκόταν σε σύγχυση και 

αµηχανία, 

β) τους γονείς µε µη υποστηρικτική, αδιάφορη ή και επιβαρυντική συµπεριφορά. Βρεθήκαµε 

αντιµέτωποι µε: 

• Υπερβολικές απαιτήσεις γονέων για υψηλές σχολικές επιδόσεις 

• Αυστηρό έλεγχο, µετάδοση και πρόκληση άγχους 

• Απουσία ενός γονέα (εγκατάλειψη- διαζύγιο- θάνατος) 

• Απουσία ενδιαφέροντος 

• Κατάχρηση αλκοόλ ή άλλων ουσιών από τους γονείς 

• Βίαιες αντιδράσεις 

• Νοσηρό περιβάλλον (ψυχική ασθένεια µέλους οικογένειας). 

Σε αυτές τις περιπτώσεις προσανατολιστήκαµε: 

α) στην ανάδειξη της αναγκαιότητας ενός, όσο γίνεται υγιούς οικογενειακού κλίµατος, 

β) στην παροχή στήριξης στους γονείς µε σκοπό την εξοµάλυνση των οικογενειακών σχέσεων, 

γ) στην από κοινού αντιµετώπιση της προβληµατικής συµπεριφοράς των παιδιών, 

δ) στην παραποµπή σε ειδικούς φορείς, όπου θεωρείτο απαραίτητο. 

Η εκτίµηση αυτή ανέδειξε την αναγκαιότητα προληπτικής παρέµβασης του Σταθµού µας 

στο χώρο της οικογένειας, µέσω προγραµµάτων εκπαίδευσης γονέων ώστε να συµβάλουµε στη 

δηµιουργία ενός πλαισίου στήριξής τους, ενδυναµώνοντας το γονεϊκό ρόλο και καθιστώντας τους 

ενεργούς συµµέτοχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

  Με αυτό στόχο οργανώσαµε πειραµατικά σεµινάρια εκπαίδευσης γονέων σε δεξιότητες 

χειρισµού ψυχοπαιδαγωγικών προβληµάτων. Η παρέµβασή µας αφορούσε γονείς µαθητών της 

β/θµιας εκπ/σης του Νοµού µας και η θεµατολογία της εξειδικευόταν σε προβλήµατα της εφηβικής 
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ηλικίας.  Συµπλήρωνε και εξειδίκευε κατά κάποιο τρόπο την εκπαίδευση γονέων από το 

Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων  [Ι.∆.ΕΚ.Ε] και από τα κέντρα πρόληψης του 

Ο.Κ.Α.Ν.Α. 

   Η εκπαίδευση είχε βιωµατικό χαρακτήρα δηλαδή στηριζόταν  στην ενεργό συµµετοχή των 

ίδιων των γονέων στη διαδικασία της µάθησης, η οποία τους ενθάρρυνε  να βιώσουν και να 

στοχαστούν πάνω στα συναισθήµατα, στις ιδέες, στις αξίες και στη στάση τους δηµιουργώντας 

στην οµάδα µια ατµόσφαιρα υποστήριξης και αποδοχής.  

Οι  θεµατικές ενότητες της εκπαίδευσης ήταν οι εξής: 

• αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της εφηβείας: Να κατανοήσουν οι γονείς σε  βάθος γιατί η 

εφηβεία χαρακτηρίζεται  «δύσκολη ηλικία», τι είναι η «κρίση της εφηβείας». Να 

συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις στην ψυχοσύνθεση και συµπεριφορά των εφήβων που έχουν οι 

αλλαγές στο βιοσωµατικό, συναισθηµατικό και κοινωνικό επίπεδο (Τσιαντής, 1994). Να 

προσεγγίσουν την έννοια «κρίση ταυτότητας» της εφηβικής ηλικίας σε όλες της τις διατάσεις. Να 

µπουν στη θέση των παιδιών τους µε γνώµονα τη δική τους εφηβεία [οµοιότητες-διαφορές] έτσι 

ώστε να αναγνωρίζουν τις πιο συνηθισµένες αντιδράσεις των εφήβων στις αλλαγές της ήβης. Να 

ενηµερωθούν για τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να συµβάλουν θετικά στη διαµόρφωση 

της ταυτότητας του εφήβου. 

• γονείς – παιδιά [ προσδοκίες- ανάγκες- αξίες] Να αναζητήσουν οι γονείς τις 

προσδοκίες που συνοδεύουν τα παιδιά τους από τη γέννησή τους. Να εντοπίσουν κατά πόσο η 

πραγµατικότητα αντιστοιχεί στις αρχικές τους προσδοκίες. Να διερευνήσουν τις αναπτυξιακές 

ανάγκες των παιδιών και το κλίµα στην  οικογένεια που µπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να 

µεγαλώσουν σωστά. Να συνειδητοποιήσουν ότι µερικές φορές οι γονείς δεν απαντούν στις ανάγκες 

των παιδιών τους, αλλά σε κάποιες δικές τους ανεκπλήρωτες επιθυµίες  ή ανάγκες. Να κατανοήσουν 

ότι αξία και ζητούµενο δεν είναι ο «τέλειος γονιός» , αλλά ο γονιός, ο οποίος δεν είναι 

υπεράνθρωπος αλλά ένας άνθρωπος που αναγνωρίζει τις δυσκολίες, τα συναισθήµατα και τις ανάγκες 

του και επιτρέπει στον εαυτό του να ικανοποιεί τις ανάγκες του, αφήνοντας έτσι χώρο και στα παιδιά 

του να κάνουν το ίδιο. (Ντικµέγιερ- Μακ Καίη, 1995). 

• Αυτοεκτίµηση  Να καταδείξουµε ότι: Η αξία που αποδίδουν οι γονείς στους 

εαυτούς τους είναι καθοριστική για την αυτοεκτίµηση των παιδιών τους. Από το βαθµό 

αυτοεκτίµησης γονέων και παιδιών εξαρτάται η δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ τους και έτσι 

διευκολύνεται η σχέση τους (Winnicot, 1989). Να συνειδητοποιήσουν οι γονείς τους τρόπους µε 

τους οποίους η αυτοεκτίµηση εκφράζεται µέσα από τις πράξεις τους. Να κατανοήσουν πώς 

συγκροτείται η αυτοεκτίµηση, πώς ενδυναµώνεται και αποδυναµώνεται. Ότι η ενίσχυσή της είναι 
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µια διαρκής διαδικασία. Πώς η χαµηλή αυτοεκτίµηση των παιδιών τα εµποδίζει να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις της σχολικής ζωής, ενώ, αντίθετα, η θετική εικόνα για τον εαυτό τους συµβάλλει 

στην επίτευξη των παιδαγωγικών και µαθησιακών στόχων του σχολείου.  
• Επικοινωνία Να αναγνωρίσουν τους λειτουργικού και δυσλειτουργικούς τρόπους 

επικοινωνίας µεταξύ των µελών της οικογένειάς τους. Να κατανοήσουν ότι :η αποδοχή του άλλου 

όπως είναι (σεβασµός), η ικανότητα να µπαίνουµε στη θέση του άλλου(κατανόηση), η σωστή 

αποκωδικοποίηση του µηνύµατος, αλλά και   των συναισθηµάτων που τα συνοδεύουν, η 

αυθεντικότητα και η ειλικρίνεια , η εµπιστοσύνη και η υποµονή,  αποτελούν προϋποθέσεις της 

επικοινωνίας, αφού η επικοινωνία   είναι σύνθετη ψυχοδιανοητική διαδικασία (Mάρτινσεν, 1989). 

Να εξοικειωθούν µε την  «ενεργητική ακρόαση» ως στάση που διευκολύνει την επικοινωνία µε τα 

παιδιά τους. Να κατανοήσουν  ότι ενίσχυση της επικοινωνίας των γονέων µε τα παιδιά τους και 

τους εκπαιδευτικούς συµβάλλει στην προσαρµογή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον και στις 

ειδικότερες απαιτήσεις του σχολείου. 

• λύση  συγκρούσεων Να κατανοήσουν οι γονείς: Γιατί και πώς δηµιουργούνται οι 

συγκρούσεις και ποια συναισθήµατα αναπτύσσονται και διακινούνται µεταξύ των µελών της 

οικογένειας. Πώς µπορεί µια σύγκρουση να ενδυναµώσει τη σχέση όταν τα µέλη τους µπορούν να 

αναγνωρίζουν και να επεξεργάζονται τα συναισθήµατά τους (Μέρυ, 2002). Πώς µπορούν να 

προληφθούν οι συγκρούσεις µε την ενίσχυση της αυτοεκτίµησης  των µελών της οικογένειας και τη 

βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ τους. Ότι η επίλυση των συγκρούσεων απαιτεί συνεργασία: 

µεταξύ των µελών της οικογένειας [ όταν είναι µόνο ενδοοικογενειακές], µεταξύ των µελών της 

οικογένειας και των µελών της   σχολικής κοινότητας [όταν µεταφέρονται από το σχολείο στο   

σπίτι], µε τους ειδικούς [ όταν η δυνατότητα αντιµετώπισής του υπερβαίνει τα όριά µας]. 

• Όρια Να συνειδητοποιήσουν οι γονείς ότι η οριοθέτηση είναι αναγκαία προϋπόθεση 

µιας καλής σχέσης µεταξύ των µελών της οικογένειας.  Να κατανοήσουν ότι τα όρια δεν 

ταυτίζονται µε τις προσδοκίες τους για τα παιδιά τους, οι οποίες εστιάζονται στο τι θέλουν εκείνοι 

µε αποτέλεσµα να απειλούν τη συναισθηµατική ασφάλεια των παιδιών, αλλά  είναι κανόνες που 

λαµβάνουν υπόψη τις ανάγκες τους. Προλαµβάνουν συγκρούσεις, µειώνουν το στρες και τον 

ανταγωνισµό, συµβάλλουν στον αµοιβαίο σεβασµό, ενισχύουν την υπευθυνότητα, µπορούν να 

βελτιώσουν συµπεριφορές. Για να έχουν αποτέλεσµα πρέπει να είναι σαφή, σταθερά  και να  

τηρούνται πρώτα από τους ίδιους.  βοηθούν τα παιδιά να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τα  όρια 

που υπάρχουν και σε άλλους χώρους κοινωνικής  παρουσίας τους, όπως το σχολείο (Herbert, 

1995). Έτσι, προσαρµόζονται  ευκολότερα και αναλαµβάνουν µε µεγαλύτερη υπευθυνότητα το 

ρόλο τους ως µαθητές. 
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• Συναισθήµατα Να αναδείξουν το ρόλο που παίζουν τα συναισθήµατα στη ζωή των 

γονέων. Να εντοπίσουν τη σχέση της πατρικής τους οικογένειας µε τη σηµερινή ως προς την 

έκφραση ή µη των συναισθηµάτων. Να κατανοήσουν οι γονείς τον καταλυτικό ρόλο των 

«κρυµµένων συναισθηµάτων» στην επικοινωνία µε τα παιδιά τους (Goleman, 1997). Να 

καλλιεργήσουν δεξιότητες αναγνώρισης, έκφρασης και διαχείρισης των συναισθηµάτων τους, 

αναγκαία για τη σχέση τους µε τα παιδιά τους. Να µπορούν να αναλαµβάνουν την ευθύνη των 

συναισθηµάτων τους και να µην επιρρίπτουν ευθύνες στους άλλους για όσα εκείνοι νιώθουν. Οι 

υπεύθυνοι γονείς πρότυπα των υπεύθυνων παιδιών. 

• σεξουαλική  αγωγή Να κατανοήσουν οι γονείς ότι: Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 

ξεκινά από τη στιγµή της γέννησης του παιδιού. ∆εν περιορίζεται µόνο στη µετάδοση της 

τεχνογνωσίας γύρω από τη σεξουαλική πράξη, αλλά αφορά τον τρόπο µε τον οποίο βιώνουµε την 

ταυτότητα του φύλου µας  και το ρόλο µας  ως άνδρες και ως γυναίκες και αποτελεί βασικό 

κοµµάτι της σχέσης µας µε την ή το σύντροφό µας. Το πρότυπο σχέσης των γονιών του που βιώνει 

το παιδί αποτελεί βασικό στοιχείο της σεξουαλικής αγωγής του (∆ετοράκης-Παπαγεωργίου, 2002). 

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι άµεσα συνυφασµένη µε τις εµπειρίες που αποκτά το παιδί στη 

σχέση του µε τα συνοµήλικα παιδιά και µε τις κοινωνικές δεξιότητες τις οποίες αναπτύσσει µέσα σ’ 

αυτές, γιατί η σεξουαλική συµπεριφορά είναι κοινωνική συµπεριφορά. Να αναγνωρίσουν την 

προσφορά των σχετικών σχολικών προγραµµάτων  [π.χ. προγράµµατα Αγωγής Υγείας] και να 

κρατούν θετική στάση απέναντι σ’ αυτά. 

• οργάνωση  της  µάθησης Να ενισχύσουµε τις δεξιότητες των γονέων ώστε να 

µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν βασικές ικανότητες στον τρόπο µάθησης και 

µελέτης. Να κατανοήσουν ότι η µελέτη και η οργάνωσή της είναι ευθύνη των παιδιών. Ότι 

οφείλουν να σέβονται τις προτιµήσεις τους στον τρόπο που µαθαίνουν. Πώς να συµβάλουν ώστε η 

µάθηση να είναι µια εµπειρία διασκεδαστική απαλλαγµένη από το άγχος. Πώς να ενθαρρύνουν την 

περιέργεια των παιδιών για εξερεύνηση χωρίς προσδοκίες ή πίεση για απόδοση. Πώς να τα 

παροτρύνουν να δοκιµάζουν καινούργια πράγµατα και να µαθαίνουν κι εκείνοι µαζί  

τους. Πώς να στρέψουν τα παιδιά τους σε πρότυπα που τους στέλνουν το µήνυµα ότι η µάθηση 

είναι µια συνεχής και ισόβια ενασχόληση. 

• σχολική  αποτυχία Να κατανοήσουν οι γονείς ότι: Η έννοια της σχολικής αποτυχίας 

δεν εξαντλείται στη βαθµολογική αποτύπωση της επίδοσης των παιδιών τους, αλλά εκφράζει τη 

γενικότερη αδυναµία ενός παιδιού να επωφελείται από την κοινή εργασία στην τάξη και να 

προοδεύει. Η αιτία της σχολικής αποτυχίας εντοπίζεται στη δυσκολία συνεργασίας µεταξύ των δύο 

συστηµάτων οικογένεια-σχολείο, δηλαδή στην αδυναµία παροχής κινήτρων, εφοδίων και στήριξης 

από τα δύο αυτά συστήµατα (Κορντιέ, 1995). Ο δρόµος για την επίτευξη των γνωστικών στόχων 
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περνά και µέσα από τη συναισθηµατική στήριξη των παιδιών. Να πληροφορηθούν για το πώς 

επιτυγχάνεται η στήριξη των παιδιών από την οικογένεια και  πώς να αναζητούν τρόπους στήριξης, 

όταν οι ίδιοι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν. 

Η εκπαίδευση αυτή ολοκληρώθηκε σε πέντε τρίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις κατά τις οποίες στο 

θεωρητικό µέρος επιχειρήθηκε ο εµπλουτισµός των γνωστικών εφοδίων των γονέων και στο 

βιωµατικό η απόκτηση δεξιοτήτων που αφορούν διαπροσωπικές σχέσεις µέσα στην οµάδα 

(Αρχοντάκη – Φιλίππου, 2003). 

Στο τέλος της προτάθηκε συγκεκριµένη βιβλιογραφία για γονείς εφήβων. 

Οι γονείς, στο φύλλο αξιολόγησης, αξιολόγησαν θετικά  όσα στοιχεία αποκόµισαν από τη βραχεία 

αυτή εκπαίδευσή τους, «έγραψαν»  τον επίλογό της µε το συµπέρασµα ότι «προσφέροντας στα 

παιδιά τους αγάπη και θέτοντας όρια, θέτουν τις βάσεις για µια υγιή ζωή στο µέλλον» και τόνισαν 

την αναγκαιότητα ψυχοκοινωνικής υποστήριξής τους και περιοδικής εκπαίδευσης στην απόκτηση 

δεξιοτήτων διαχείρισης σχέσεων µε τα παιδιά τους.  
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Η πρακτική εκµάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτοµα µε περιορισµένες ικανότητες:  

Η περίπτωση των νοητικά υστερούντων 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

Η άποψη ότι οι οικονοµικο-κοινωνικές αλλαγές της σύγχρονης µετα–καπιταλιστικής κοινωνίας αναγκάζουν το 
άτοµο να µαθαίνει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του δεν είναι καινούργια. ∆ιότι µόνο έτσι θα µπορέσει να διατηρήσει 
τη συµµετοχή του στην εργασία, κερδίζοντας συνάµα κοινωνική ένταξη και προσωπική ολοκλήρωση. Η κατάκτηση της 
γνώσης δεν αποτελεί πια αυτοσκοπό αλλά µεγαλύτερη έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, 
συνεργασίας, προσαρµογής και στην εφαρµογή της γνώσης σε πραγµατικές καθηµερινές καταστάσεις. Οι δεξιότητες 
αυτές και η ανάπτυξή τους όµως αποκτούν µεγαλύτερη σηµασία σε οµάδες ατόµων που οι περιορισµένες ικανότητες 
και δυνατότητές τους τούς αποµακρύνουν από τους συνανθρώπους τους στο επαγγελµατικό και κοινωνικό περιβάλλον.  

Η παρούσα µελέτη προσπαθεί να καταδείξει την ανάγκη εκµάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτοµα µε 
νοητική υστέρηση (κυρίως), παρουσιάζοντας καταρχήν όλες εκείνες τις γνωστικές, ψυχολογικές και κοινωνικές 
ελλείψεις που τους υπονοµεύουν το δικαίωµα τόσο για ισότιµη συµµετοχή στην αγορά εργασίας όσο για επιτυχή 
πρόσβαση και ολοκλήρωση δια βίου διαδικασιών µάθησης. Λαµβάνοντας αυτό υπόψη, προτείνεται ένα πρόγραµµα 
κοινωνικών δεξιοτήτων (από τις πιο βασικές σε πιο σύνθετες) που βρίσκεται κοντά στις ικανότητες, δυνατότητες και 
ανάγκες των ατόµων µε νοητική στέρηση, ενώ επιχειρείται µια αναλυτική παρουσίαση των βηµάτων επίλυσης 
προβλήµατος & λήψης απόφασης, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο µέρος εκµάθησης οποιασδήποτε δεξιότητας.  

Το κύριο βάρος όµως δίνεται στην παρουσίαση των δύο (2) µεθοδολογικών προσεγγίσεων ανάπτυξης 
κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτοµα µε νοητική στέρηση και των τεχνικών διδασκαλίας που τις συνοδεύουν και τις 
υποστηρίζουν. Η πρώτη προσέγγιση (skill-based training approach) επικεντρώνεται στη συστηµατική εξάσκηση των 
εκπαιδευοµένων σε συγκεκριµένα βήµατα, είναι επηρεασµένη από τη θεωρία της κοινωνικής µάθησης και 
υποστηρίζεται κυρίως από µονολογικές και διαλογικές τεχνικές διδασκαλίας και µάθησης. Η δεύτερη προσέγγιση 
(cognitive social skills training approach) επικεντρώνεται στη σηµασία ερµηνείας των γνωστικών και µεταγνωστικών 
δεξιοτήτων των εκπαιδευοµένων, ώστε να αξιολογούν και να ρυθµίζουν µόνοι τους διαπροσωπικά προβλήµατα ή άλλες 
προβληµατικές κοινωνικές καταστάσεις. Είναι επηρεασµένη από τη θεωρία της κοινωνικογνωστικής µάθησης και 
υποστηρίζεται κυρίως από διαλογικές και διερευνητικές τεχνικές διδασκαλίας και µάθησης.  

Μετά την αποσαφήνιση των πτυχών της θεωρίας, ακολουθεί η παράθεση ενός υποδειγµατικού σχεδίου ανάπτυξης 
κοινωνικών δεξιοτήτων, το οποίο στηρίζεται στην πρώτη µεθοδολογική προσέγγιση και το οποίο µπορεί να υλοποιηθεί 
σε ατοµική ή οµαδική βάση.   

 

ABSTRACT: 

The idea that the economic-social changes of the contemporary post-capitalist society force people to a lifelong 
learning is not new. By doing that, they will be able to maintain their participation in the work place resulting in their 
social integration and self-actualization. The knowledge acquisition does not form anymore an end in itself but greater 
emphasis is given both in communication, cooperation, adaptation skill development and in knowledge implementation 
in real daily situations. However, this skill development becomes more meaningful for groups whose limited abilities 
and capabilities alienate their fellow-beings in occupational and social settings.  

The present article aims to demonstrate the need for social skill learning upon mentally retarded people 
(mainly), presenting at first all these cognitive, psychological and social inadequacies that undermine their right for both 
equal participation in workforce and successful access, completion of lifelong learning procedures. Considering that, a 
social skill-training program (from basic to more complex skills) is proposed as the one, which is closer to mentally 
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retarded abilities, capabilities and needs. In the meantime, an analytical step-by-step presentation of problem-solving 
and decision-making skills is undertaken while they are both integral parts of any skill learning process.  

The main focus, however, is placed upon the display of the two (2) social skill-training approaches for 
mentally retarded and of the teaching techniques that follow and support the two approaches above. The first approach 
(the skill-based training approach) emphasizes the trainees’ systematic practice upon concrete steps, is influenced by the 
social learning theory and is mainly supported by both direct and discursive teaching and learning techniques. The 
second approach (the cognitive social skill training approach) pays attention to how effectively the trainees can interpret 
their cognitive and meta-cognitive skills so that they will alone evaluate and adjust interpersonal or other social 
problems. This approach is influenced by the socio-cognitive learning theory and is mainly supported by both discursive 
and exploratory teaching and learning techniques.  

After highlighting the outlines of the theory, a social skill development pattern is cited that underlines the 
principles of the first social skill training approach. This pattern could be implemented either in a person-centered or in 
a group-centered training context.   
 
 

Εισαγωγή 
Στη σύγχρονη εποχή το άτοµο καλείται να ανταποκριθεί σε µία διαρκώς µεταβαλλόµενη 

αγορά εργασίας, επηρεασµένη από τις κοινωνικές, πολιτικές και τεχνολογικές αλλαγές µιας 

παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. Πληροφορίες που σήµερα είναι επίκαιρες ή εκπαιδεύσεις που 

απαιτούνται για συγκεκριµένες θέσεις εργασίας συνεχώς µεταβάλλονται. Μπροστά σ’ αυτή την 

ανισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη σε εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο, οι πλέον θιγόµενες κοινωνικές 

οµάδες, ως ευαίσθητες και ευάλωτες, αυτές δηλαδή των «ατόµων µε αναπηρία», των γυναικών, των 

αναλφάβητων παιδιών, των ηλικιωµένων και των οικονοµικών µεταναστών δεν αντιµετωπίζουν 

µόνο τη στέρηση εισοδηµάτων (φτώχεια) εξαιτίας της αδυναµίας απασχολησιµότητας αλλά και τη 

στέρηση στην εκπαίδευση, στη στέγαση και στις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας.  

Μπροστά λοιπόν στον κίνδυνο µιας διαφαινόµενης επιλεκτικής κοινωνίας, η συνεχής 

εκπαίδευση και επανεκπαίδευση όλου του ανθρώπινου δυναµικού σε όλη τη διάρκεια της ζωής του 

φαίνεται ότι µπορούν να διαφυλάξουν την κοινωνική και επαγγελµατική του ιδιότητα σε συνθήκες 

εργασιακής ρευστότητας. Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι εµπειρίες που αποκτήθηκαν στην 

οικογένεια, στο σχολείο, στο κολέγιο ή στο πανεπιστήµιο δεν θα διαρκέσουν καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ζωής. Το γνωστικό αυτό υπόβαθρο µετατρέπεται σε  αναλώσιµο υλικό µε ηµεροµηνία λήξεως 

(Druker, 1993), χρειάζεται συνεχή ανανέωση αλλά κυρίως πρέπει να εµπλουτιστεί µε συνθετότερες 

νοητικές δεξιότητες (π.χ. δεξιότητες χειρισµού και επίλυσης προβληµάτων, αναλυτική ικανότητα, 

κριτική ικανότητα, αξιολόγηση προτεραιοτήτων, µεταφορά της γνώσης και των δεξιοτήτων από 

ένα πλαίσιο σε ένα άλλο), διαµορφώνοντας έτσι τη θετική στάση µιας κοινωνίας που ‘µαθαίνει πώς 

να µαθαίνει’ (Jarvis, 2004). Η προσφορά µάλιστα εκπαίδευσης σε επαγγελµατικές αλλά κυρίως σε 

κοινωνικές δεξιότητες όπως η αυτοπεποίθηση,  ο αυτοπροσανατολισµός και η ανάληψη ρίσκου 

αποκτούν ολοένα και περισσότερη αξία (κυρίως για κοινωνικές οµάδες µε περιορισµένη συµµετοχή 

στην κοινωνική και οικονοµική ζωή), καθώς τα άτοµα θα πρέπει να είναι σε θέση στο µέλλον να 

δρουν πολύ πιο αυτόνοµα απ’ ό,τι στο παρελθόν. 
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Η ανάγκη για ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 
Παρόλο που η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων (social skills acquisition) υπήρξε πάντα 

σηµαντικό στοιχείο της κοινωνικοποίησης του ατόµου – είτε πρωτογενούς µορφής (οικογένεια, 

σχολείο) είτε δευτερογενούς (επάγγελµα, ευρύτερες παρέες) – σήµερα η ανάπτυξη συστηµατικών 

προγραµµάτων εκµάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελεί πραγµατικότητα αλλά και ανάγκη του 

ατόµου για βελτίωση και/ή διατήρηση της προσωπικής και κοινωνικής του προσαρµογής.  

Έχει γενικότερα παρατηρηθεί ότι η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων επηρεάζει το επίπεδο 

αυτονόµησης του ατόµου (κυρίως των ευπαθών κοινωνικών οµάδων) µε αποτέλεσµα εύκολα να 

βιώνει την κοινωνική απόρριψη και αυτοαποµόνωση (Πολυχρονοπούλου, 2001). Ειδικότερα η 

απουσία επαγγελµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων όπως η κοινωνικότητα, η 

αυτοεξυπηρέτηση, η συνεργασία, ο σεβασµός και η τήρηση αρχών υγιεινής και επικοινωνίας, η 

ολοκληρωµένη εικόνα για τι ποιος είµαι και τι σηµαίνει εργασία ή επαγγελµατικές υποχρεώσεις 

δικαιολογούν την εµφάνιση δυσπροσαρµοστίας και διακοπής της εργασίας ατόµων ΑµεΑ 

(Καλαντζή-Αζίζι et al, 1991).  

Είναι απαραίτητο οι παιδαγωγοί, ως εκπαιδευτές, να έχουν κατανοήσει καταρχήν τη 

διαφορά και/ή τη συσχέτιση ανάµεσα στις κοινωνικές δεξιότητες (social skills), στην κοινωνική 

επάρκεια (social competence) και στην κοινωνική συνειδητοποίηση (social awareness). Αν και στο 

παρελθόν οι κοινωνικές δεξιότητες ταυτίζονταν µε την κοινωνική επάρκεια (Παρασκευόπουλος, 

1979), σήµερα προσανατολίζονται περισσότερο στο τι διακριτές συµπεριφορές επιδεικνύει το 

άτοµο κατά την αλληλεπίδρασή του µε τον άλλον ενώ η κοινωνική επάρκεια επικεντρώνεται στο 

πώς αξιολογούν οι άλλοι τις κοινωνικές δεξιότητες του ατόµου στην προσπάθεια ελέγχου του 

περιβάλλοντός του (Gresham, 1986). Από την άλλη, η κοινωνική συνειδητοποίηση αναφέρεται 

στην ικανότητα (ευαισθησίας, ενόρασης, επικοινωνίας) του ατόµου να πετύχει κοινωνική επάρκεια, 

τονίζει δηλαδή την ικανότητα εκτέλεσης των κοινωνικών δεξιοτήτων. Η κοινωνική επάρκεια και 

συνειδητοποίηση αποτελούν τα προαπαιτούµενα επιτυχούς απασχολησιµότητας και αυτόνοµης 

διαβίωσης του ατόµου (Bremer & Smith, 2004) και επηρεάζουν επιπλέον και το κοινωνικό του 

status.  

Η διαγνωστική αξιολόγηση 
Συναντώνται διάφοροι κατάλογοι κοινωνικών δεξιοτήτων οι οποίοι άλλες φορές διακρίνουν 

τις δεξιότητες σε κατηγορίες και άλλες φορές ενσωµατώνουν κοινά στοιχεία. Η σύσταση λοιπόν 

ενός περιεχοµένου κοινωνικών δεξιοτήτων εξαρτάται από την αξιολόγηση των αναγκών, των 
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προαπαιτούµενων ικανοτήτων, συµπεριφορών που µπορεί να εκδηλώσει η οµάδα στόχος και από 

τις εκτιµήσεις της κοινωνικής επάρκειας της οµάδας στόχου από το περιβάλλον (π.χ. γονείς, 

παρέες, κτλ). 

Τα άτοµα µε νοητική στέρηση, εξαιτίας της δυσλειτουργίας που διατρέχει το γνωστικό τους 

σύστηµα, αντιµετωπίζουν γνωστικές δυσκολίες, κάποιες από τις οποίες αντιµετωπίζονται 

αποτελεσµατικά µε την εκπαίδευση, ενώ άλλες παραµένουν κυρίαρχες στον τρόπο µε τον οποίο 

λειτουργεί η σκέψη τους. Συνοψίζοντας, οι εκπαιδευόµενοι µε νοητική στέρηση εµφανίζουν – λίγο 

έως πολύ – δυσκολίες συγκέντρωσης, αντίληψης, βραχύχρονης µνήµης, κριτικής σκέψης και 

µεταφοράς της µάθησης σε νέες καταστάσεις (Hawkins-Shepard, 1994), χρειάζονται περισσότερο 

χρόνο για την αποκωδικοποίηση γνωστών πραγµάτων, δυσκολεύονται σε µεγάλο βαθµό να 

οργανώσουν ή να ανακαλέσουν τις εισερχόµενες πληροφορίες στον εγκέφαλο και δεν κάνουν 

χρήση της λογικής στην προσπάθειά τους να επιλύσουν προβλήµατα (Westling, 1986), ενώ 

παράλληλα έχουν περιορισµένη επαγγελµατική αυτογνωσία, πληροφόρηση, εµπειρίες και 

µειωµένες φιλοδοξίες ή δεξιότητες για διεκδίκηση µιας θέσης απασχόλησης (Σιδηροπούλου-

∆ηµακάκου, 1999). Ακόµη, ο προσδιορισµός των αναγκών των νοητικά υστερούντων 

χαρακτηρίζεται από πολλαπλότητα και πολυπλοκότητα – όπως και στις περισσότερες ειδικές 

κοινωνικές οµάδες – , µια και εµπλέκονται οι προσωπικές (ψυχο-συναισθηµατικές) ανάγκες αυτών 

µε τις συλλογικές πεποιθήσεις/στάσεις της οµάδας-στόχου και τις µεταβαλλόµενες δεξιότητες 

(ανάγκες) που προκύπτουν από τις θέσεις εργασίας (Βεργίδης & Καραλής, 1999). 

 

Σχεδιασµός προγράµµατος κοινωνικών δεξιοτήτων – Μεθοδολογία  
Κατά αναλογία του δοµηµένου προγράµµατος ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων των 

Goldstein & McGinnis (1997), οι οποίοι προτείνουν µια κλιµακωτή επάλληλη ιεράρχηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων, ένα πρόγραµµα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων θα µπορούσε να 

επιµεριστεί στις παρακάτω κατηγορίες: 

 ∆εξιότητες λεκτικής και µη λεκτικής επικοινωνίας (πώς να είµαι καλός ακροατής ή οµιλητής, 

πώς να αυτοπαρουσιάζοµαι, πώς να στέλνω και να λαµβάνω µηνύµατα, πώς να κάνω 

ερωτήσεις για αναζήτηση πληροφοριών, πώς να εκθέτω ένα παράπονο, πώς να ανοίγω ή να 

κλείνω µια συζήτηση, πώς να ερµηνεύω χειρονοµίες ή γκριµάτσες του άλλου, πώς να ζητώ 

άδεια, κτλ) 

 ∆εξιότητες σύναψης και διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων (πώς να κάνω φίλους, πώς να 

συνεργάζοµαι µε µεγάλους, πώς να ζητάω βοήθεια ή συµµετοχή σε οµάδα, πώς να 
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διαπραγµατεύοµαι ή να διεκδικώ, πώς να διαχειρίζοµαι συγκρούσεις, πώς να διεκδικώ την 

αποδοχή του άλλου, κτλ) 

 ∆εξιότητες διαχείρισης συναισθήµατος (πώς να αντιλαµβάνοµαι τον τρόπο που σκέφτεται ή 

αισθάνεται ο άλλος, πώς να προσδιορίζω και να εκφράζω τα συναισθήµατά µου, πώς να 

ελέγχω το θυµό µου, πώς να διαχειρίζοµαι την αποτυχία ή απογοήτευση, πώς να επιδεικνύω 

την καταλληλότερη συµπεριφορά, κτλ) 

 ∆εξιότητες επίλυσης προβλήµατος και λήψης απόφασης. Η κατηγορία αυτή δεξιοτήτων 

αναφέρεται στη διαδικασία επιλογής µιας σειράς δραστηριοτήτων µεταξύ εναλλακτικών 

λύσεων ή αποφάσεων (Thoresen & Mehrens, 1967) και διευκολύνει τη σύνθεση και 

γενίκευση των παραπάνω επιµέρους κατηγοριών δεξιοτήτων. Η διαδικασία λήψης 

απόφασης σχετίζεται άµεσα µε εκείνη της επίλυσης προβληµάτων της καθηµερινής ζωής 

(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997) όπου το άτοµο καλείται, κατόπιν αξιολόγησης εναλλακτικών 

λύσεων ή αποφάσεων, να επιλέξει την καταλληλότερη ανάλογα τις περιστάσεις και συνάµα 

να αποφύγει εκείνες µε τις πιθανότερες αρνητικές εκβάσεις και συνέπειες. Ένα µοντέλο 

καταγραφής των βηµάτων της διαδικασίας θα περιλάµβανε: 

1. Συνειδητοποίηση του προβλήµατος (Ποια είναι η κατάσταση; Τα δεδοµένα; Τι 

πληροφορίες έχω; Χρειάζοµαι άλλες; Που και πώς µπορώ να τις βρω; Είναι 

αξιόπιστες; Έγκυρες;) 

2. Προσδιορισµός του προβλήµατος (Ποιο είναι το πρόβληµα; Πραγµατικά υπάρχει; 

Πόσο σηµαντικό είναι;) 

3. Καταγραφή στόχων (Που θέλω να πάω; Τι θέλω να πετύχω;)  

4. Συλλογή και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων ή αποφάσεων (Πώς θα πετύχω το 

στόχο; Ποια είναι τα αίτια του προβλήµατος; Ποιες οι πιθανές λύσεις ή αποφάσεις; 

Τι άλλο θα µπορούσα να κάνω;) 

5. Επιλογή λύσης ή απόφασης (Ποια είναι τα κριτήρια; Ποιες οι συνέπειες κάθε 

επιλογής; Τι θα συνέβαινε αν……;) 

6. Υλοποίηση και παρακολούθηση της επιλογής (Πώς ξέρω ότι δουλεύει η 

λύση/απόφαση; Πώς µπορώ να την εφαρµόσω;) 

7. Επανατροφοδότηση – Αξιολόγηση (Πέτυχαν οι στόχοι; Παρέβλεψα κάτι; Τι έµαθα; Τι 

θα έκανα για την επόµενη φορά;) 

Τέτοιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες µπορούν να εφαρµοστούν σε ατοµική ή οµαδική 

βάση είτε διαχέοντας ένα πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης είτε αποτελώντας µια παράλληλη 

µ’ αυτό συνοδευτική υποστηρικτική διαδικασία. Ακόµη έχουν αναπτυχθεί παρόµοια προγράµµατα 
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απευθυνόµενα σε γονείς των εξυπηρετουµένων, ώστε να δράσουν συµπληρωµατικά προς εκείνα 

που απευθύνονται άµεσα στα άτοµα µε νοητική στέρηση (Wright et al, 1993).  

Όπως έχει αναφερθεί, για να είναι αποτελεσµατική η εκµάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, 

προαπαιτείται η διερεύνηση αναγκών, ικανοτήτων και δυσκολιών των εκπαιδευοµένων για την 

καλύτερη και πιστότερη ανταπόκριση του προγράµµατος και τη γενίκευση των αποκτηµένων 

δεξιοτήτων σε άλλα πλαίσια. Γενικότερα, έχουν καταγραφεί δύο µεθοδολογικές προσεγγίσεις 

σχετικά µε την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Η µία προσέγγιση (skill-based training 

approach) βασίζεται στην ακολουθία συγκεκριµένων σταδίων στα οποία πρέπει συστηµατικά να 

εξασκηθούν οι εκπαιδευόµενοι:  

i) Περιγράφω αναλυτικά τη δεξιότητα, τη χρήση και σηµασία της 

ii) Αναλύω τη δεξιότητα σε επιµέρους βήµατα 

iii) Επιδεικνύω τη δεξιότητα 

iv) Χρησιµοποιώ τις καταλληλότερες τεχνικές  

v) Ο/Η εκπαιδευόµενος/η εκτελεί µόνος/η 

vi) Ο/Η εκπαιδευόµενος γενικεύει την εφαρµογή της δεξιότητας σε ανάλογες 

καταστάσεις της καθηµερινής ζωής (Cartledge & Millburn, 1995, Πολυχρονοπούλου, 

2001) 

Έµφαση δίνεται στον σαφή προσδιορισµό της προς µάθηση δεξιότητας και αξιοποιούνται 

περισσότερο τεχνικές της άµεσης διδασκαλίας όπως η παρατήρηση της επίδειξης της δεξιότητας 

και µίµησης αυτής (modeling), η διαφορική ενίσχυση και ανατροφοδότηση κάθε επιτυχηµένης 

προσπάθειας του εκπαιδευοµένου (reinforcing), η ανάλυση της δεξιότητας σε επιµέρους βήµατα 

όπου κάθε µικρό βήµα, που οδηγεί στον επιθυµητό στόχο συµπεριφοράς, πρέπει να κατακτηθεί από 

τον εκπαιδευόµενο πριν προχωρήσει στο επόµενο (task analysis), η πρακτική εξάσκηση της 

δεξιότητας βάσει σεναρίου όπου το άτοµο συµµετέχει βιωµατικά (δοκιµάζει διάφορους ρόλους, π.χ. 

το άτοµο που πληγώνει και το άτοµο που πληγώνεται) (role playing), η επεξήγηση του τρόπου 

χρήσης της δεξιότητας µέσα από κοινωνικές ιστορίες (social stories) και η γενίκευση της 

µαθηµένης δεξιότητας σε πραγµατικές κοινωνικές καταστάσεις (generalization) (Holmes & Fillary, 

2000, Τριλίβα & Chimienti, 1998, Πολυχρονοπούλου, 2001).  

Η δεύτερη προσέγγιση (cognitive social skills training approach) δίνει έµφαση στις 

στρατηγικές που καλείται να χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευόµενος για να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις ενός κοινωνικού πλαισίου. Ο εκπαιδευόµενος αναπτύσσει την ικανότητα να κατανοεί 

την αλληλεπίδρασή του µε τους άλλους και να ελέγχει έτσι την κοινωνική του συµπεριφορά. Το 
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άτοµο οργανώνει καλύτερα τις πληροφορίες που προσλαµβάνει, κάνει προβλέψεις για το τι θα 

ακολουθήσει και συνειδητοποιεί σκέψεις και πεποιθήσεις. Ειδικότερα,  

i) Ο/Η εκπαιδευόµενος/η καλύτερα να βρίσκεται σε φυσικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης  

ii) Ο/Η εκπαιδευόµενος/η συζητά και ερµηνεύει µε τον εκπαιδευτή στοιχεία της 

κατάστασης 

iii)  Προβλέπει µε τον εκπαιδευτή τι ενδεχοµένως θα συµβεί και διερευνά ποια 

συµπεριφορά θα ήταν προτιµότερη στην περίσταση  

iv) Εκτελεί τη συµπεριφορά 

v) Αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα της επιλεγµένης συµπεριφοράς (Cartledge & 

Millburn, 1995, Rosenthal-Malek, 1997) 

Ο εκπαιδευόµενος ενισχύεται (µε σταδιακή µείωση της ενίσχυσης) και καθοδηγείται να 

καθορίσει το πρόβληµα (τι πρέπει να κάνω), να δροµολογήσει τη συµπεριφορά του (τι µπορώ να 

κάνω, ποιες είναι οι συνέπειες, πώς νιώθω, κτλ), ώστε σταδιακά να µάθει να αυτό-ενισχύεται 

(εφαρµόζω το σχέδιο, το κάνω καλά, Ωραία ως τώρα!) και να αυτο-αξιολογείται (πώς τα πήγα, 

Καλά αν και…). Ο εκπαιδευόµενος λοιπόν µέσα από την τεχνική της λεκτικής αυτοκαθοδήγησης 

(thinking aloud) (Κολιάδης, 1997) µαθαίνει πώς να αντιµετωπίζει µόνος του µια προβληµατική 

κατάσταση στο κοινωνικό του περιβάλλον. Ο εκπαιδευτής έχει ρόλο παρατηρητή, καθοδηγητή και 

συνεργάτη. Μια συνοδευτική καινοτόµα τεχνική είναι η ‘κοινωνική αυτοψία’ (social autopsy) 

(Lavoie, 1994) όπου εκπαιδευόµενος µε εκπαιδευτή συζητούν για τυχόν λάθη της κοινωνικής 

συµπεριφοράς του πρώτου και σχεδιάζουν εναλλακτικές κινήσεις. Για να υπάρχει 

αποτελεσµατικότητα, πρέπει όλοι οι ενήλικες που έρχονται σε επαφή µε τον εκπαιδευόµενο να 

έχουν εκπαιδευτεί στην τεχνική, ώστε ο εκπαιδευόµενος να δοκιµάζει πλήθος ‘αυτοψιών’ 

καθηµερινά, να ενισχύεται άµεσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα και έτσι να γενικεύει επιθυµητές 

συµπεριφορές.  

Η πρώτη προσέγγιση (κοίτα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) στηρίζεται στην κοινωνική µάθηση και 

ταιριάζει περισσότερο σε εκπαιδευόµενους µέτριας ΝΥ (περίπου 10% των νοητικά υστερούντων) 

µε προβλήµατα άρθρωσης, φτωχό λεξιλόγιο, τηλεγραφικό λόγο, χαµηλό επίπεδο κατανόησης 

εννοιών και δυνατότητες προσαρµογής στο σπίτι ή γειτονιά και συνεργασίας. Η δεύτερη 

προσέγγιση στηρίζεται στην κοινωνικο-γνωστική µάθηση και ταιριάζει περισσότερο σε 

εκπαιδευόµενους ελαφράς ΝΥ (περίπου 85% των νοητικά υστερούντων) µε ελαφρές διαταραχές 

του λόγου ή της οµιλίας και δυνατότητες αυτόνοµης κοινωνικής προσαρµογής και επαγγελµατικής 
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αποκατάστασης µε ελάχιστη επίβλεψη (Πολυχρονοπούλου, 2001, Μπίρτσας, 1990). Έµφαση εδώ 

δίνεται στη βελτίωση της αυτορρύθµισης. Τέλος, ο διάλογος και το παιχνίδι ρόλων προτρέπει τους 

εκπαιδευόµενους, µέσα από καταστάσεις βιωµατικής µάθησης, να επικοινωνήσουν λεκτικά (ή µη), 

να διερευνήσουν τις αντιλήψεις και δεξιότητές τους, αποκτώντας επίγνωση – όσο το δυνατόν – των 

δυνατοτήτων και αδυναµιών τους (Χρηστάκης, 1997).   

Η κοινωνική επάρκεια αποκτάται µέσα από τη διάδραση των εξυπηρετούµενων µε άλλους 
σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Η εκπαίδευση ΑµεΑ για την απόκτηση κοινωνικών 
δεξιοτήτων πρέπει να ξεκινάει από µικρή ηλικία και να συνεχίζεται και µετά την επαγγελµατική 
τοποθέτησή τους τη στιγµή που τα πλαίσια ένταξης αλλάζουν συνεχώς όπως και οι ανάγκες 
επικοινωνίας ανά κοινωνικές περιστάσεις.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  

 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (pre assessment) 
Ο Γιάννης, 22 χρονών µε µέτρια ΝΥ, εδώ και δύο χρόνια εργάζεται ως εργάτης στην αποθήκη ενός µεγάλου 
υποκαταστήµατος. Αυτά τα δύο χρόνια, αν και έχουν περάσει πολλά άτοµα από την αποθήκη ως εργατικό 
δυναµικό, ο Γ δεν έχει καταφέρει να γνωρίσει κάποιον/α καλύτερα, να κάνει φίλους. Γενικά τα πηγαίνει 
καλά µε όλους αλλά είναι συνεσταλµένος, προτιµά να κάθεται µόνος του την ώρα του διαλείµµατος και να 
ακούει οδηγίες. ∆ιστάζει όµως να ξεκινήσει αυτός µια συζήτηση γνωριµίας. Το ίδιο συµβαίνει και στο σπίτι 
ή στη γειτονιά.   

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (educational objectives) 
Ο εκπαιδευόµενος θα είναι ικανός να: 

-- Επιδεικνύει την κατάλληλη συµπεριφορά, όταν γνωρίζει άλλους ανθρώπους (συνάντηση-χαιρετισµός) 

-- Χρησιµοποιεί µια σειρά βηµάτων στη γνωριµία του/της µε άλλους  

-- Γενικεύει τις επικοινωνιακές του/της δεξιότητες γνωριµίας σε διαφορετικές κοινωνικές ιστορίες 

 

ΜΕΣΑ (aids)  
Ακουστικά µέσα        ραδιόφωνο, µαγνητόφωνο, CDs 

Οπτικοακουστικά µέσα     τηλεόραση, βιντεοσκόπηση της επιθυµητής εκτέλεσης της δεξιότητας 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ (approach)  
The skill-based training approach 

 
ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ (learning process) 
► Εισαγωγική δραστηριότητα (warm up) 

Ο εκπαιδευτής θα µπορούσε να πει: «καθηµερινά, Γιάννη, συναντάµε πολλούς ανθρώπους. 

Άλλους τους ξέρουµε καλά, άλλους καθόλου και άλλους θέλουµε να τους γνωρίσουµε ή να 

τους κάνουµε φίλους. Όσους δεν ξέρουµε µάλλον τους αγνοούµε ή τους αποφεύγουµε, όλους 

ωστόσο δεν µπορούµε να τους κάνουµε παρέα. Και είναι καλό αυτό αλλιώς θα ήµασταν 

υποχρεωµένοι να τους βλέπουµε και να τους χαιρετάµε όλη µέρα». Ακολουθεί συζήτηση  

 

► Παρουσίαση δραστηριότητας (presentation)  

- Γίνεται η περιγραφή της δεξιότητας γνωριµίας, της χρησιµότητάς της και ακολουθεί η συστηµατική 

ανάλυσή της στα επιµέρους βήµατα (γίνεται χρήση της επίδειξης και ερωταπόκρισης για την κατανόηση και 

επανάληψη της διαδικασίας, αν χρειάζεται) 
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1. Περπατώ προς το άλλο πρόσωπο 

2. Κοιτάζω το άλλο πρόσωπο στα µάτια 

3. Απλώνω το χέρι µου για χειραψία 

 

4. Λέω το όνοµά µου καθαρά 

5. Ακούω το όνοµα του άλλου 

6. Ευχαριστώ τον άλλον που τον γνώρισα, επαναλαµβάνοντας το όνοµά του 

 

► Ανάλυση-Επεξεργασία (practice)  

- Προβάλλεται ένα ορθό και ένα λανθασµένο υπόδειγµα της δεξιότητας µέσω ζωντανού προτύπου 

(εκπαιδευτής, γονιός, κτλ) ή µέσω βίντεο 

- Αναπαρίσταται το ορθό υπόδειγµα µέσα από παιχνίδι ρόλων 

- Ακολουθεί διεξοδική συζήτηση και επανατροφοδότηση για στοιχεία του ορθού υποδείγµατος στην οµάδα 

ή µεταξύ εκπαιδευτή-εκπαιδευόµενου 

- Ο εκπαιδευόµενος ενισχύεται να δώσει παρόµοια παραδείγµατα από την καθηµερινή του ζωή  

 

► Εφαρµογή (production/transfer stage/free practice) – Ο εκπαιδευτής δρα συµβουλευτικά 

- Μέσα από παιχνίδι ρόλων, γίνεται αναπαράσταση µιας ενδεχόµενης µελλοντικής κατάστασης γνωριµίας 

όπου ο εκπαιδευόµενος καλείται να χρησιµοποιήσει τη δεξιότητα  

- Ο εκπαιδευτής χρησιµοποιεί διαφορική ενίσχυση και συνεχή επανατροφοδότηση 

 

► Έλεγχος επίτευξης στόχων (evaluation) – Ο εκπαιδευόµενος δρα µόνος του, no tutor interference 

∆ίνονται προβλήµατα για εµπέδωση όµοια µε κείνα της καθηµερινής ζωής του εκπαιδευόµενου. Στόχος 

είναι να δούµε τι µπορεί να κάνει σε νέες καταστάσεις (mastery learning). Γίνεται γενίκευση λοιπόν της 

δεξιότητας µέσα από διαφορετικές κοινωνικές ιστορίες 

- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ: Βρίσκεσαι σε δείπνο όπου έχουν καλέσει εσένα και τους γονείς σου. Πώς θα 

γνωρίσεις τους υπόλοιπους καλεσµένους; 

- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ: Συναντάς στο δρόµο έναν παλιό σου γνωστό από τη δουλειά ο οποίος 

συνοδεύει την κοπέλα του αλλά βιάζονται πολύ. Πώς θα τους χαιρετούσες;  
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