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Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κυκλοφορία αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση 

του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων. Η Επιτροπή 

δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα έκδοση. 
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1. Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

Η κοινοπραξία αποτελείται από τους ακόλουθους εταίρους: 

Οργάνωση Website / Email 

 

ΚΕΚ Μαργαρίτα 

(Ελλάδα)  

www.eeamargarita.gr 

research.development@eeamargarita.gr 

 

Fundació Ramon 

Noguera 

https://grupfrn.cat/en   

comunicacio@grupfrn.cat 

 
Arcil 

arcil.org.pt/   

arcil@arcil.org 

 

Ομάδα έρευνας για 

τη διαφορετικότητα - 

Πανεπιστήμιο της 

Χιρόνα (Group of 

Research on 

Diversity- University 

of Girona) 

www.udg.edu/en/grupsrecerca/diversitat/qui-som 

judit.fullana@udg.edu 

 

Tüv Hellas (Tüv Nord) 

www.tuv-nord.com/gr/el/home/ 

 

 

EASPD 

www.easpd.eu/     

zoe.lardou@easpd.eu 

 

Primavera 85 

Cooperativa Sociale 

(Ιταλία) 

http://www.primavera85.it/ 

bilancio@primavera85.it  

http://www.eeamargarita.gr/
mailto:research.development@eeamargarita.gr
https://grupfrn.cat/en
mailto:comunicacio@grupfrn.cat
https://arcil.org.pt/
mailto:arcil@arcil.org
http://www.udg.edu/en/grupsrecerca/diversitat/qui-som
mailto:judit.fullana@udg.edu
http://www.tuv-nord.com/gr/el/home/
http://www.easpd.eu/
mailto:zoe.lardou@easpd.eu
http://www.primavera85.it/
mailto:bilancio@primavera85.it
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυτή η έκθεση συγκεντρώνει τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια που 

απαντήθηκαν από συμμετέχοντες σε προγράμματα των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 

τα οποία παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στους τομείς της καθαριότητας, της 

μαγειρικής και της κηπουρικής και απευθύνονται σε άτομα με νοητική αναπηρία. Αυτή η έκθεση 

αποτελεί μέρος του έργου EQUALvet, στην οποία συμμετέχουν ως εταίροι οι ακόλουθοι οργανισμοί 

και φορείς: Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης MΑΡΓΑΡΙΤΑ (Ελλάδα), Primavera 85 

Cooperativa Sociale (Ιταλία), Grup Fundació Ramon Noguera (Ισπανία), TÜV HELLAS (Ελλάδα), EASPD 

(Βέλγιο) και Πανεπιστήμιο της Χιρόνα (Ισπανία). (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους 

εταίρους επισκεφτείτε το σύνδεσμο https://www.equalvet.eu/) 

Η Έκθεση αποτελείται από τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα, με τίτλο Ερωτηματολόγιο που 

απευθύνεται σε συμμετέχοντες στα προγράμματα των ΚΕΚ: στόχοι, εγχειρίδιο και μέθοδος, 

περιγράφει τον σκοπό της έρευνας, το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε και τη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων. Η δεύτερη ενότητα, με τίτλο Ευρήματα, παρουσιάζει 

τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων που ελήφθησαν, δομημένα στις ίδιες ενότητες με τις 

οποίες εμφανίζονται και στο ερωτηματολόγιο: προσωπικά δεδομένα, ιστορικό κατάρτισης και 

προϋπηρεσίας, τρέχουσα κατάρτιση και τρέχουσα κατάσταση εργασίας, ποσοστό ικανοποίησης από 

την κατάρτιση, καταλληλότητα της κατάρτισης αναφορικά με την αγορά εργασίας , και μια τελευταία 

μικρή ενότητα με προτάσεις των καταρτισμένων προς τους εκπαιδευτές και τους διαχειριστές. Η 

τρίτη ενότητα με τίτλο Συμβουλές για την προετοιμασία ενός προγράμματος κατάρτισης 

περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές και προτάσεις που προκύπτουν από την ανάλυση των 

δεδομένων που συλλέγονται για να ληφθούν υπ’ όψιν για την οργάνωση των προγραμμάτων 

κατάρτισης στους τομείς της καθαριότητας, της μαγειρικής και της κηπουρικής  στο πλαίσιο των ΚΕΚ.  

Περιλαμβάνονται επίσης δύο παραρτήματα: το ένα με το υπόδειγμα του ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήθηκε και το άλλο με το υπόδειγμα του εντύπου συναίνεσης που υπογράφεται από τους 

συμμετέχοντες. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους 69 συμμετέχοντες των Κέντρων  Επαγγελματικής 

Κατάρτισης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, Primavera 85 και Mas Xirgu Fundació (Grup Fundació Ramon Noguera) που 

έδωσαν τη συγκατάθεσή τους και απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, καθώς και όλους τους 

ανθρώπους αυτών των κέντρων που προσέφεραν την υποστήριξη και τη βοήθεια τους στους 

συμμετέχοντες για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. 

Για την παρούσα έκθεση δημιουργήθηκε αρχικά ένα προσχέδιο που συντάχθηκε από το 

Πανεπιστήμιο της Χιρόνα και υποβλήθηκε στους άλλους εταίρους του έργου.

https://www.equalvet.eu/
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3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΚΕΚ: ΣΤΟΧΟΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

3.1. ΣΤΟΧΟΣ 

Αυτό το ερωτηματολόγιο στοχεύει στο να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με την 

ικανοποίηση των μαθητών με νοητική αναπηρία από την μη τυπική και άτυπη επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) που έχουν λάβει, καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες 

τους σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της καθαριότητας, της μαγειρικής 

και της κηπουρικής. Αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτές να εντοπίσουν 

παράγοντες που βελτιώνουν την ικανοποίηση των μαθητών και να αναπτύξουν μια 

εκπαιδευτική μεθοδολογία που βοηθά τα άτομα με νοητική αναπηρία να βελτιώσουν τις 

δεξιότητες και τις ικανότητές τους στους τομείς της καθαριότητας, της μαγειρικής και της 

κηπουρικής. 

3.2. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 5 ενότητες. Ο Πίνακας 1 περιγράφει συνοπτικά το 

περιεχόμενο κάθε ενότητας. Το πλήρες ερωτηματολόγιο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1. Το 

ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε σε φόρμα Google προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή 

δεδομένων.  

Πίνακας 1. Περιγραφή των ενοτήτων του ερωτηματολογίου. 

Ενότητα Περιεχόμενα 

1. Προσωπικά 

δεδομένα 

Πληροφορίες σχετικά με την ηλικία, το φύλο, το ΚΕΚ με το οποίο 

συνδέεται ο εκάστοτε συμμετέχων, την πόλη και τη χώρα 

διαμονής. 

2. Ιστορικό κατάρτισης 

και προϋπηρεσίας  

Αυτή η ενότητα στοχεύει στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με: 

− Την κατάρτιση που είχε λάβει ο κάθε συμμετέχων πριν 

από την έναρξη της κατάρτισης στο ΚΕΚ στην τρέχουσα 

υπηρεσία ΕΕΚ, προσδιορίζοντας το υψηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης το οποίο ολοκλήρωση και για το οποίο 

διαθέτει την αντίστοιχη πιστοποίηση. 

− Κατάρτιση σε προγράμματα ΕΕΚ: τομείς στους οποίους ο 

συμμετέχων είχε λάβει την κατάρτισή του και γενικά 

χαρακτηριστικά των προγραμμάτων στα οποία είχε 

λάβει μέρος. 
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− Ιστορικό προϋπηρεσίας πριν από τη συμμετοχή στο 

κέντρο ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής 

άσκησης στους τομείς της καθαριότητας, της μαγειρικής 

και της κηπουρικής.  

3. Κατάρτιση και 

απασχόληση: 

τρέχουσα 

κατάσταση 

Αυτή η ενότητα στοχεύει στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με 

την τρέχουσα κατάσταση του συμμετέχοντος στους τομείς 

εκπαίδευσης ή/και εργασίας, προσδιορίζοντας τους τομείς 

εκπαίδευσης ή εργασίας. 

4. Αξιολόγηση της 

εκπαιδευτικής 

διαδικασίας 

Αυτή η ενότητα στοχεύει στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με 

την ικανοποίηση  του συμμετέχοντα από την εκπαίδευση που 

έλαβε στους τομείς της καθαριότητας, της μαγειρικής και της 

κηπουρικής. Οι ερωτήσεις σκοπό έχουν την αξιολόγηση που 

αφορά σε: 

− Μεθοδολογία της διδασκαλίας και της κατάρτισης 

− Υποστηρικτικό υλικό και εργαλεία 

− Πρακτική Άσκηση 

− Εκπαιδευτικοί 

− Εξατομικευμένη καθοδήγηση 

− Περιεχόμενα 

− Σύστημα αξιολόγησης 

5. Καταλληλότητα της 

κατάρτισης 

αναφορικά με την 

αγορά εργασίας 

Αυτή η ενότητα στοχεύει στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με 

τη γνώμη του εκάστοτε συμμετέχοντα  σχετικά με την 

καταλληλότητα της κατάρτισης που έλαβε αναφορικά με την 

απασχόληση στην αγορά εργασίας στους τομείς της 

καθαριότητας, της μαγειρικής ή της κηπουρικής. 

 

Κάθε ενότητα είχε έναν αριθμό ερωτήσεων με απαντήσεις του τύπου Ναι/Όχι ή απαντήσεις 

πολλαπλής επιλογής. Οι ενότητες 4 και 5 περιλαμβάνουν δηλώσεις στις οποίες ο συμμετέχων 

έπρεπε να απαντήσει αξιολογώντας το βαθμό κατά τον οποίο συμφωνεί σε μια μειωμένη 

κλίμακα τριών βαθμών, που αντιπροσωπεύεται από εικονίδια προσώπου.  

3.3. Συμμετέχοντες 

Κάθε Υπηρεσία ΕΕΚ κλήθηκε να χορηγήσει το ερωτηματολόγιο σε άτομα με νοητική αναπηρία 

που είχαν κάποια εμπειρία στην επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της καθαριότητας, της 

μαγειρικής ή της κηπουρικής. Θα μπορούσαν να εργάζονται επί του παρόντος σε έναν από 

αυτούς τους τρεις τομείς ή και όχι, αλλά έπρεπε να έχουν λάβει επαγγελματική κατάρτιση σε 

τουλάχιστον έναν από αυτούς. 
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Κάθε υπηρεσία ΕΕΚ κλήθηκε να συλλέξει έναν συγκεκριμένο αριθμό ερωτηματολογίων, έτσι 

ώστε, σε παγκόσμιο επίπεδο, να μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα ρεαλιστικό δείγμα μεταξύ των 

τριών τομέων. Ο Πίνακας 2 δείχνει τον αριθμό των ερωτηματολογίων που προτάθηκαν και 

συλλέχθηκαν στην πραγματικότητα για κάθε τομέα εργασίας. Η πρόταση ήταν να 

συγκεντρωθούν 80-85 ερωτηματολόγια συνολικά. Τα Κέντρα ΕΕΚ θεώρησαν ότι θα ήταν 

δύσκολο να βρεθούν συμμετέχοντες που είχαν εμπειρία στην εκπαίδευση στον τομέα της 

καθαριότητας, επομένως αυτός ο τομέας είναι και αυτός με το μικρότερο αριθμό  

απαιτούμενων ερωτηματολογίων.  

Πίνακας 2. Αριθμός ερωτηματολογίων που ζητήθηκαν και συλλέχθηκαν στην πραγματικότητα 

(E = Εκτιμώμενος αριθμός, C = Αριθμός Συλλεχθέντων) 

 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Primavera 85 Fundació Mas Xirgu Σύνολο Σύνολο 

%  E C E C E C E C 

Καθαρισμός     17 14 17 14  20,3 

Μαγειρική 12 13 15 7 5 4 32 24  34,8 

Κηπουρική 15 15 12 10 5 6 32 31  44,9 

Σύνολο 27 28 

(40.6%) 

27 17 

(24.6%) 

27 24 

(34.8%) 

81 69 100,0 

Τελικά, η μελέτη έφτασε στο 85,18% του εκτιμώμενου αριθμού ερωτηματολογίων.  

3.4. Μέθοδος 

Συντάχθηκαν κατευθυντήριες γραμμές και στάλθηκαν σε κάθε εταίρο- ΚΕΚ. Αυτές οι οδηγίες 

περιλάμβαναν πληροφορίες σχετικά με: 

− Την υποστήριξη στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου: Τα άτομα με νοητική 

αναπηρία μπορεί να χρειαστούν βοήθεια για να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. 

Αυτό που προτάθηκε είναι, στο μέτρο του δυνατού, το άτομο που θα βοηθήσει κατά 

την διαδικασία συμπλήρωσης να μην ταυτίζεται με τον τρέχων εκπαιδευτή του ατόμου 

ή να μην είναι κάποιος άμεσα εμπλεκόμενος σε μαθήματα κατάρτισης στα οποία το 

άτομο συμμετέχει επί του παρόντος ή συμμετείχε στο παρελθόν. Σε περίπτωση που δεν 

ήταν δυνατό να ακολουθηθεί αυτή η οδηγία, ζητήθηκε από τα άτομα υποστήριξης να 

εγγυηθούν ότι ο συμμετέχων θα ένιωθε εντελώς ελεύθερος να απαντήσει  ό,τι 

σκεφτόταν. Το άτομο υποστήριξης έπρεπε να διασφαλίσει ότι κάθε απάντηση 

ανταποκρίνεται σε αυτό που όντως ήθελε να πει ο συμμετέχων.  

− Τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου: Για να διευκολυνθεί η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, και σε διαφορετικούς χρόνους, ζητήθηκε αρχικά η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου σε χαρτί και αργότερα η εισαγωγή των απαντήσεων στη φόρμα 
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Google χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο https://forms.gle/LLNARnDuAVLWnV3e6 . Οι 

απαντήσεις στις ερωτήσεις  ανοιχτού τύπου μεταφράστηκαν στην αγγλική γλώσσα.  

− Τα δικαιώματα των συμμετεχόντων: Οι συμμετέχοντες είχαν το δικαίωμα να μην 

απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις. Σε αυτή την περίπτωση η οδηγία ήταν απλώς να 

παραλείψουν την  συγκεκριμένη ερώτηση και να προχωρήσουν στην επόμενη.  

Κάθε συμμετέχων υπέγραψε ένα έντυπο συναίνεσης πριν απαντήσει στο ερωτηματολόγιο 

(Παράρτημα 2). Το έντυπο συναίνεσης παρείχε, σε μορφή Easy to Read, πληροφορίες σχετικά 

με το έργο EQUALvet, τον σκοπό της έρευνας και τους λόγους για τους οποίους ζητήθηκε η 

συμμετοχή των ατόμων. Σε αυτό το έντυπο η ερευνητική ομάδα εξήγησε τη δέσμευσή της για 

την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των πληροφοριών. 

Τα ΚΕΚ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, Primavera 85 και Fundació Mas Xirgu επικοινώνησαν με πιθανούς 

συμμετέχοντες και όσοι συμφώνησαν να συμμετάσχουν στην συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου υπέγραψαν το έντυπο συναίνεσης. Ένας επαγγελματίας βοήθησε το άτομο 

με νοητική αναπηρία να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο και κράτησε σημειώσεις για τις 

απαντήσεις των ερωτήσεων ανοιχτού τύπου. Αφού συγκεντρώθηκαν όλες οι πληροφορίες, ο 

επαγγελματίας εισήγαγε τις απαντήσεις στη φόρμα Google. 

Οι απαντήσεις συλλέχθηκαν στο διάστημα μεταξύ 21 Μαΐου και 9 Ιουλίου 2019. 

https://forms.gle/LLNARnDuAVLWnV3e6
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4. Ευρήματα 

 

4.1. Κεφάλαιο 1: Προσωπικά δεδομένα 

49 από τους συμμετέχοντες (71%) ήταν άνδρες και 20 ήταν γυναίκες (29%). Οι συμμετέχοντες 

ήταν ηλικίας μεταξύ 17 και 57 ετών, με μέση ηλικία τα 31,9 έτη. Οι περισσότεροι από τους 

ερωτηθέντες ήταν μεταξύ 21 και 40 ετών (69,1%) (Πίνακας 3).  Όπως φαίνεται στην ενότητα 

συμμετεχόντων (Πίνακας 1), τα ΚΕΚ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (Ελλάδα) συγκέντρωσαν πληροφορίες από το 

40,6% των συμμετεχόντων, το Primavera 85 (Ιταλία) συγκέντρωσε πληροφορίες από το 24,6% 

των συμμετεχόντων και το Fundació Mas Xirgu (Ισπανία) από το 34,8% αυτών . Όσον αφορά τα 

πεδία της κατάρτισης, το 20,3% των συμμετεχόντων απάντησε σε σχέση με τον τομέα του 

καθαρισμού, το 34,8% απάντησε σε σχέση με τον τομέα της μαγειρικής και το 44,9% απάντησε 

σε σχέση με τον τομέα της κατάρτισης στην κηπουρική (Πίνακας 1). 

Πίνακας 3. Ηλικία 

Ηλικία Αριθμός Ποσοστό 

<20 ετών 7 10,1 

21 έως 30 30 43,5 

31 έως 40 17 24,6 

41 έως 50 10 14,5 

> 50 4 5,8 

Σύνολο 68 98,6 

Δεν απάντησε 1 1,4 

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι ζούσαν στην ίδια πόλη ή κωμόπολη με την πόλη ή την κωμόπολη 

στην οποία βρίσκεται το ΚΕΚ, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4. Οι συμμετέχοντες που συνδέονται 

με το ΚΕΚ Fundació Mas Xirgu προέρχονται από διαφορετικές πόλεις κοντά στη Χιρόνα, η οποία 

είναι πρωτεύουσα της περιφέρειας.  
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Πίνακας 4. Πόλη/ Κωμόπολη διαμονής 

Χώρα Πόλη / Κωμόπολη Αριθμός Ποσοστό 

Ελλάδα Αθήνα 22 31,9 

Νέα Πεντέλη 6 8,7 

Ιταλία Βιτσέντσα 15 21,7 

Ισπανία Χιρόνα 12 17,4 

Άλλα χωριά κοντά στην Χιρόνα 11 15,6 

Δεν απάντησε Σύνολο 3 4,3 

 Σύστημα 69 100 
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4.2. Κεφάλαιο 2: Ιστορικό κατάρτισης και προϋπηρεσίας 

Αυτή η ενότητα συνοψίζει δεδομένα που σχετίζονται με το ιστορικό κατάρτισης και 

προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων, πριν ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους στο τρέχον ΚΕΚ.  

4.2.1. Υπόβαθρο εκπαίδευσης πριν από το ΕΕΚ 

33 συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ολοκλήρωσαν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως το υψηλότερο 

εκπαιδευτικό επίπεδο και 31 από αυτούς έλαβαν την Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Από τους 25 που απάντησαν ότι ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, οι 21 από αυτούς απέκτησαν την αντίστοιχη πιστοποίηση και οι 10 απάντησαν ότι 

ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση λαμβάνοντας αντίστοιχη 

πιστοποίηση. Ως εκ τούτου, στα περισσότερα άτομα χορηγήθηκε η πιστοποίηση των σπουδών 

τις οποίες είχαν ολοκληρώσει (Πίνακας 5). 

Ανά χώρες (Πίνακας 6), το ποσοστό των ατόμων που ολοκληρώνουν την υποχρεωτική φοίτηση 

στη δευτεροβάθμια ή μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι σχετικά υψηλότερο στην 

περίπτωση της Ιταλίας από ό,τι στις άλλες δύο χώρες. 

Πίνακας 5. Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρωθεί και πιστοποιηθεί. 

Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν 
ολοκληρωθεί. 

Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν πιστοποιηθεί. Σύνολο 

Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

Υποχρεωτική 
Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 
Μεταλυκειακή 

εκπαίδευση 
Ανώτατη 

εκπαίδευση 

PFI (Αρχική 
επαγγελματική 

κατάρτιση - 
Ισπανία) 

Φυτοϋγειονομική 
πιστοποίηση 

(Ισπανία)  

Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

Αριθμός 31 0 0 0 0 1 32 

% σπουδών που 
ολοκληρώθηκαν 

96,9     3,1  

% σπουδών που 
πιστοποιήθηκαν 

96,9     100% 48,5% 

Υποχρεωτική 
Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

Αριθμός 1 21 0 1 1 0 24 

% σπουδών που 
ολοκληρώθηκαν 

4,2 87,5  4,2 4,2  100% 

% σπουδών που 
πιστοποιήθηκαν 

3,1% 100%  100% 100%  36,4% 

Μεταλυκειακή 
Εκπαίδευση  

Αριθμός 0 0 10 0 0 0 10 

% σπουδών που 
ολοκληρώθηκαν 

  100%    100% 

% σπουδών που 
πιστοποιήθηκαν 

  100%    15,2% 

Σύνολο 32 21 10 1 1 1 66 

 Σύνολο % σπουδών που 
ολοκληρώθηκαν 

48,5% 31,8% 15,2% 1,5% 1,5% 1,5% 100% 

 Σύνολο σπουδών που πιστοποιήθηκαν 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Πίνακας 6. Ανώτερο Επίπεδο Σπουδών που έχουν ολοκληρωθεί ανά χώρα 

 

Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Υποχρεωτική 

Δευτεροβάθμι

α Εκπαίδευση 

Μεταλυκειακ

ή Εκπαίδευση Σύνολο 

Ελλάδα Αριθμός 16 8 4 28 

% στην Ελλάδα 57,1% 28,6% 14,3% 100% 

Ιταλία Αριθμός 3 9 5 17 

% στην Ιταλία 17,6% 52,9% 29,4% 100% 

Ισπανία Αριθμός 14 8 1 23 

% στην Ισπανία 60,9% 34,8% 4,3% 100% 

Σύνολο Αριθμός 33 25 10 68 

% σπουδών που 

ολοκληρώθηκαν  

48,5% 36,8% 14,7% 100% 

 

Τα άτομα που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ανέφεραν  τα 

ακόλουθα ζητήματα σε σχέση με την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Παρά το γεγονός ότι η 

«μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση» αναφερόταν στη μη υποχρεωτική τυπική δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, ήταν λίγο δύσκολο για τους συμμετέχοντες να διακρίνουν τη μη τυπική 

εκπαίδευση/ κατάρτιση από την τυπική εκπαίδευση, επομένως απάντησαν λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν όλα τα είδη κατάρτισης που ακολούθησαν μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι απαντήσεις ήταν οι εξής: 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση  

− Πληροφορική, εγχώρια εκπαίδευση (Ελλάδα)  

− Κύκλος κατάρτισης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην προσχολική εκπαίδευση (Ισπανία)  

− Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ισπανία)  

− Καλλιτεχνικό Λύκειο (Ιταλία)  

− Εμπορικό Τεχνικό Ινστιτούτο (Ιταλία)  

− Τεχνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ιταλία)  

− Επαγγελματικό Ινστιτούτο, Κοινωνικές επιστήμες (Ιταλία)  

 

Μη τυπική εκπαίδευση:  

− Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) - Τεχνικός Δικτύων (Ελλάδα)  

− Γεωργικό Ινστιτούτο (Ιταλία) 
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− Προγράμματα χειριστών περονοφόρων και μαγειρικής (Ισπανία)  

Από τα 69 άτομα που ερωτήθηκαν, το 48,4% ανέφερε ότι έχει λάβει κατάρτιση στη μαγειρική, 

το 51,6% στην κηπουρική, το 12,5% στην καθαριότητα και το 32,8% σε άλλους τομείς. Αυτό 

σημαίνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έλαβαν κατάρτιση σε περισσότερους από έναν τομείς. 

Το 16% (11 άτομα) είχε λάβει κατάρτιση τόσο στον τομέα της μαγειρικής όσο και της 

κηπουρικής, ένα άτομο στη μαγειρική και στον καθαρισμό και ένα άλλο στην κηπουρική και 

στον καθαρισμό.  

Τα άτομα που είπαν ότι είχαν λάβει κατάρτιση σε άλλους τομείς (20 άτομα) ανέφεραν την 

ακόλουθη κατάρτιση (ο αριθμός των συμμετεχόντων προσδιορίζεται στις παρενθέσεις):  

− Ηλεκτρολογία (1) 

− Ξενοδοχειακά (1) 

− Επαγγελματικοί κίνδυνοι (1) 

− Διοίκηση (1) 

− Εξυπηρέτηση πελατών (1) 

− Πλύσιμο αυτοκινήτων (1) 

− Εκπαίδευση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (2) 

− Εργαστήριο συναρμολόγησης (3) 

− Εργαστήριο συναρμολόγησης και εργαστήριο χρυσοχοΐας (1) 

− Εργαστήριο συναρμολόγησης, εργαστήριο χρυσοχοΐας και εργαστήριο 

ανακυκλωμένου χαρτιού (1) 

− Εργαστήριο συναρμολόγησης και εργαστήριο κοσμημάτων (4) 

− Εργαστήριο συναρμολόγησης, εργαστήριο χρυσοχοΐας και εργαστήριο 

ανακυκλωμένου χαρτιού (1) 

− Εργαστήριο συναρμολόγησης και εργαστήριο ανακυκλωμένου χαρτιού (1) 

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης που είχαν 

παρακολουθήσει πριν από την ΕΕΚ και να απαντήσουν στις ερωτήσεις 6 έως 12 σχετικά με το 

ζήτημα της κατάρτισης, και συγκεκριμένα πόσο καιρό διήρκεσε το μάθημα, εάν το μάθημα 

περιελάμβανε θεωρητικά μαθήματα, πρακτικά μαθήματα ή περίοδο πρακτικής άσκησης και 

πότε και που γινόταν το μάθημα. 12 άτομα απάντησαν ότι εξακολουθούσαν να 

παρακολουθούν το μάθημα, επομένως δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν σε αυτήν την ενότητα επειδή 

οι ζητούμενες πληροφορίες αφορούσαν την εκπαίδευση πριν από την ΕΕΚ.  
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Η διάρκεια των μαθημάτων κυμαίνεται από μερικές ώρες μέχρι 4 έτη. Τα μαθήματα διάρκειας 

από 1 έως 6 μήνες είναι συχνά, όπως και τα μαθήματα διάρκειας 1 ή 2 ετών και ειδικότερα η 

κατάρτιση που αφορά στη μαγειρική και την κηπουρική (Πίνακας 7). Μερικοί άνθρωποι 

προσδιόρισαν το αντικείμενο και το περιεχόμενο της κατάρτισης που έλαβαν. Ο Πίνακας 8 

περιλαμβάνει τις διαφορετικές απαντήσεις από το γενικό θέμα (καθαρισμός, μαγειρική και 

κηπουρική). 

Πίνακας 7. Πόσο διήρκεσαν τα μαθήματα, ανά τομέα κατάρτισης 

 

Τομέας εκπαίδευσης  

Σύνολο Καθαρισμός Μαγειρική Κηπουρική Άλλο 

Μερικές ώρες 0 1 1 2 4 

Από 2 έως 5 ημέρες 0 0 1 0 1 

Μέχρι και 2 

εβδομάδες 

3 0 0 0 3 

1 - 2 μήνες 1 2 2 2 7 

3 - 6 μήνες 1 2 1 4 8 

7 - 12 μήνες 0 2 0 0 2 

1 - 2 χρόνια 1 7 6 1 15 

3 - 4 χρόνια 1 1 2 0 4 

Περισσότερα από 4 

χρόνια 

0 0 1 0 1 

 Σύνολο 7 15 14 9 45 

 

Πίνακας 8. Τομέας κατάρτισης  

 
 Θέμα κατάρτισης 

Αριθμός 

συμμετεχόντων 

Καθαρισμός Πλύσιμο αυτοκινήτων 1 

Εξοπλισμός καθαρισμού  1 

Καθαρισμός του εξοπλισμού και του χώρου εργασίας 1 

Μαγειρική Παρασκευή καφέ 1 

Ακολούθηση συνταγής 2 

Προετοιμασία των υλικών 2 

Εκτέλεση 3 

Εύκολες συνταγές 1 
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Επεξεργασία τροφίμων 5 

Παρασκευή καφέ και ποτών 1 

Σεμινάρια μαγειρικής 1 

Κηπουρική Φύτευση δενδρυλλίων 4 

Χαρτοκοπτική μηχανή ζιζανίων και ο χειρισμός της 1 

Εκμάθηση χρήσης εργαλείων γεωργίας/κηπουρικής 2 

Ξερίζωμα φυτών 1 

Προετοιμασία του εδάφους/φροντίδα του εδάφους 2 

Εκπαίδευση σχετικά με τα φυτά 1 

Ξερίζωμα φυτών 1 

Φυτοϋγειονομικά προϊόντα (βασικό επίπεδο) 1 

Άλλο Ηλεκτρολόγος 1 

Εξυπηρέτηση πελατών (2) 3 

Φυτοϋγειονομική 2 

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Επαγγελματικοί 

κίνδυνοι) 

2 

 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες (64,7%) είπαν ότι το πρόγραμμα περιελάμβανε 

θεωρητικά μαθήματα και το 96,1% απάντησε ότι το μάθημα είχε πρακτικά μαθήματα.  Όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 1, όλοι οι τομείς κατάρτισης παρείχαν θεωρητικά μαθήματα. Ακόμα, 

σχεδόν όλα τα μαθήματα σε όλους τους τομείς περιελάμβαναν και πρακτικά μαθήματα (Εικόνα 

2). Μόνο 13 (25%) συμμετέχοντες ανέφεραν ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιελάμβανε μια 

περίοδο πρακτικής άσκησης (Εικόνα 3). 
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Το 72,5% των συμμετεχόντων ολοκλήρωσαν την κατάρτισή τους στο διάστημα μεταξύ 2016 και 

2019. Το δεδομένο αυτό συνάδει με το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι νέοι. Το 

19,6% ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης μεταξύ 2012 και 2015. Μόνο 3 άτομα είπαν ότι 

τελείωσαν πριν από το 2011 και 1 συμμετέχων απάντησε ότι τελείωσε πριν από 15 χρόνια. Οι 

περισσότεροι από αυτούς παρακολούθησαν το πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο ΚΕΚ στο οποίο 

λαμβάνουν κατάρτιση και επί του παρόντος (Πίνακας 9). 
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Πίνακας 9. Ο χώρος στον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση των συμμετεχόντων 

 

Τομέας εκπαίδευσης 

Σύνολο Καθαρισμός Μαγειρική Κηπουρική Άλλο 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2 10 10 1 23 

Primavera 85 0 5 0 0 5 

Fundació Mas Xirgu/Fundació 

Ramon Noguera 

2 3 3 5 13 

Καταλανική Επαγγελματική 

Υπηρεσία 

2 0 0 0 2 

Άλλες απαντήσεις 1 2 2 3 8 

 7 20 15 9 51 

 

Οι απαντήσεις που αφορούν το «Άλλο» ήταν: 

− Llagostera Town Council (Ισπανία) 

− Salt (kitchen of the Casa de Cultura Les Bernardes, through Fundació Ramon Noguera) 

(Ισπανία) 

− Escuela Forestal de Santa Coloma (μέσω του ιδρύματος Fundació Ramon Noguera) 

− Fundació Astrid 21 (Ισπανία) 

− Coma Cros (2 απαντήσεις) (Ισπανία) 

− Σχολείο Ειδικής Αγωγής Νέου Ηρακλείου (Ελλάδα) 

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν ένα άλλο πρόγραμμα κατάρτισης και να 

απαντήσουν στις ερωτήσεις 14 έως 19 σχετικά με το αντικείμενο της κατάρτισης, το πόσο 

διήρκεσε το μάθημα, αν περιελάμβανε θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα και αν περιλάμβανε 

περίοδο πρακτικής άσκησης. Επίσης, απάντησαν πότε και πού παρακολούθησαν το 

εκπαιδευτικό σεμινάριο. 31 άτομα απάντησαν το σύνολο των ερωτήσεων. Σε αυτήν την 

περίπτωση, οι χώροι εκπαίδευσης που επιλέχθηκαν ήταν ποικίλοι και, σε πολλές περιπτώσεις, 

διαφορετικοί για τους τομείς του καθαρισμού, της μαγειρικής ή της κηπουρικής. Ο Πίνακας 10 

δείχνει τη λίστα των τομέων κατάρτισης, με αναφορά στον τομέα κατάρτισης που επέλεξε κάθε 

άτομο όταν απαντούσε στις ερωτήσεις 6 έως 12. Από τους 31 συμμετέχοντες, οι περισσότεροι 

επέλεξαν ένα πρόγραμμα κατάρτισης με το ίδιο θέμα που είχαν επιλέξει και στην αρχική τους 

επιλογή, για να απαντήσουν σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους. 
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Πίνακας 10. Επιλογή τομέα κατάρτισης σε σύνδεση με τον τομέα κατάρτισης που είχε επιλεγεί 

και αρχικά. 

Κατάρτιση που επιλέχτηκε 
αρχικά (Ερώτηση 5) 

 Θέμα εκπαίδευσης Αριθμός 
συμμετεχόντων 

Καθαρισμός 
Ποδήλατα 1 

Εργαστήριο ποδηλάτων 1 

Μαγειρική 
 Εργασιακοί κίνδυνοι 1 

Καφέ - Catering 1 

Προετοιμασία των υλικών 4 

Καθαρισμός εξοπλισμού 1 

Συντήρηση εξοπλισμού κουζίνας 1 

Ακολούθηση συνταγής 3 

Φύτευση σπόρων 1 

Προετοιμασία για την μαγειρική 2 

Εκτέλεση συνταγών 1 

Κηπουρική 
Πρόληψη εργασιακών κινδύνων 1 

Κλάδεμα 1 

Σχετικά με το κόψιμο των χόρτων 
(χορτοκοπτική μηχανή) 

1 

Μέτρα προστασίας κατά την φύτευση 1 

Φροντίδα των φυτών που 
αναπτύσσονται 

3 

Φύτευση 3 

Ξερίζωμα φυτών 1 

Φροντίδα των φυτών και συγκομιδή 1 

Χρήση μηχανημάτων κηπουρικής 
(Stihl) 

1 

Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρολόγος 1 

Ξενοδοχειακά Πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων 1 

Εξυπηρέτηση πελατών 
Βασικοί τρόποι διαχείρισης τροφίμων 1 

Ξενοδοχειακή βιομηχανία 1 

 

Τα μαθήματα διήρκησαν από λίγες ώρες έως 3 ή 4 χρόνια, αν και τα πιο συνηθισμένα ήταν 

μαθήματα κατάρτισης διάρκειας 1-2 ετών (Πίνακας 11). Οι μισοί από τους συμμετέχοντες (n = 

17) ανέφεραν ότι το πρόγραμμα κατάρτισης περιελάμβανε πρακτικά μαθήματα (Εικόνα 5) και 

όλοι τους, εκτός από έναν, απάντησαν ότι στην σχετική κατάρτιση περιλαμβάνονταν θεωρητικά 

μαθήματα. Όσον αφορά την περίοδο πρακτικής άσκησης, μόνο 9 συμμετέχοντες (26,5%) 

ανέφεραν ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιελάμβανε κάποια περίοδο πρακτικής άσκησης 

(Εικόνα 6).  
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Πίνακας 11. Πόσο καιρό διήρκησε το πρόγραμμα κατάρτισης; 

 
Αριθμός Ποσοστό 

Μερικές ώρες 4 5,8 

Από 2 έως 5 ημέρες 2 2,9 

1-2 μήνες 2 2,9 

3-6 μήνες 3 4,3 

7-12 μήνες 2 2,9 

1-2 χρόνια 16 23,2 

3-4 χρόνια 4 5,8 

Περισσότερα από 4 χρόνια 1 1,4 

Σύνολο 34 49,3 
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  Το 79,4% των 34 συμμετεχόντων ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης μεταξύ 2016 και 

2019 (27 από τους συμμετέχοντες) και το 17,6% (6 συμμετέχοντες) το ολοκλήρωσαν μεταξύ 

2012 και 2015.  Μόνο 1 άτομο το τελείωσε το 2005. Οι περισσότεροι από αυτούς 

παρακολούθησαν το πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο ΚΕΚ στο οποίο λαμβάνουν κατάρτιση και 

επί του παρόντος (Πίνακας 12). 
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Πίνακας 12.  Ο φορέας στον οποία παρακολούθησαν το πρόγραμμα κατάρτισης οι 

συμμετέχοντες 

 
Αριθμός Ποσοστό 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 23 67,6 

Fundació Mas Xirgu/Fundació Ramon Noguera 5 14,7 

Άλλες απαντήσεις 6 17,6 

Σύνολο 34 100 

 

Οι 6 «Άλλες απαντήσεις» ήταν: 

− Χιρόνα 

− Caritas (ΜΚΟ, 2 απαντήσεις) 

− Casa de Cultura (Πολιτιστικό κέντρο στη Χιρόνα) 

− Fundació Onyar “La Selva” (Χίρόνα)  

− Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νέου Ηρακλείου 

Για να συνοψίσουμε, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες 

απέκτησαν πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ένας σημαντικός αριθμός 

συμμετεχόντων ολοκλήρωσε επίσης την υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 

ορισμένα άτομα που εγγράφηκαν στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση φαίνεται να έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς και αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης. Ωστόσο, ο αριθμός των 

συμμετεχόντων που τελείωσαν το επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 

χαμηλότερος από τον αντίστοιχο αριθμό συμμετεχόντων που ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια 

και την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Τα άτομα έχουν λάβει κατάρτιση στους τομείς του καθαρισμού, της μαγειρικής ή της 

κηπουρικής και μερικές φορές σε περισσότερους από έναν τομείς. Δέκα συμμετέχοντες 

απάντησαν ότι είχαν κάνει μαθήματα κατάρτισης σε άλλα θέματα, τα οποία κατά πάσα 

πιθανότητα προσφέρονται από τα κέντρα ΕΕΚ στα οποία συμμετέχουν επί του παρόντος. 

Οι συμμετέχοντες παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των μαθημάτων 

κατάρτισης. Γενικά, η συνηθέστερη διάρκεια των μαθημάτων στα οποία συμμετείχαν 

ανέφεραν ότι είχαν διάρκεια από 1 έως 2 χρόνια, αν και υπήρχαν μαθήματα που διήρκησαν 

μόνο λίγες ώρες,  μερικές ημέρες ή εβδομάδες και άλλα που διήρκησαν 3 ή 4 χρόνια. Οι 

πληροφορίες που συλλέγονται δεν επιτρέπουν υψηλή ακρίβεια γιατί είναι αδύνατο να 
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γνωρίζουμε πόσες ώρες την εβδομάδα ή το μήνα διήρκησαν τα μαθήματα. Το κύριο επιχείρημα 

για να αιτιολογηθεί αυτό το  δεδομένο είναι  το γεγονός ότι η ερώτηση ήταν πολύ γενική. 

Ωστόσο, μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση θα ήταν πολύ δύσκολο να απαντηθεί από τους 

συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου, είναι αδύνατον να προκύψει ο ακριβής χρόνος διάρκειας, αλλά 

μόνο μια αναφορά του χρόνου που αφορά στη διάρκεια για την οποία το άτομο ήταν 

εγγεγραμμένο στο εκάστοτε πρόγραμμα κατάρτισης. 

Σύμφωνα με όσα απάντησαν οι συμμετέχοντες, τα περισσότερα από τα μαθήματα κατάρτισης 

σε κάθε τομέα περιελάμβαναν θεωρητικά μαθήματα, ενώ όλα περιελάμβαναν πρακτικά 

μαθήματα και μόνο το 25% περιελάμβανε περίοδο πρακτικής άσκησης.  

Περίπου το 70% των συμμετεχόντων ολοκλήρωσαν τα μαθήματα κατάρτισης που 

παρακολούθησαν μεταξύ 2016 και 2019 και τα οποία είχαν ως σημείο αναφοράς για να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις σε αυτήν την ενότητα και κυρίως έλαβαν αυτή την εκπαίδευση στα 

κέντρα ΕΕΚ που είναι εταίροι στο έργο EQUALvet. 

 

4.2.2. Ιστορικό προϋπηρεσίας πριν από την ΕΕΚ 

Λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (29 στους 69) ανέφεραν ότι είχαν συμμετάσχει σε 

κάποιο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (42%). Σε σχέση με τον τομέα εργασίας, μπορούσαν να 

επιλέξουν περισσότερους από έναν εάν, εφόσον είχαν εμπειρία και σε άλλους. Έτσι, από τα 29 

άτομα που ανέφεραν ότι έκαναν πρακτική άσκηση, το 68,2% είχε εμπειρία στον καθαρισμό το 

27,3% στη μαγειρική και το 27,3% στην κηπουρική. Το 55% των ατόμων ανέφεραν ότι είχαν 

κάνει πρακτική άσκηση σε άλλους τομείς: 

− Ηλεκτρολόγος : βύσματα στερέωσης και επιλογή των κατάλληλων εργαλείων. 

− Ξενοδοχειακά: χειρισμός ταμειακής μηχανής,  καταγραφή πελατών και συσκευασία 

κενού 

− Πλύσιμο αυτοκινήτων (2 άτομα) 

− Φύλαξη παιδιών: φύλαξη παιδιών ηλικίας περίπου 7 ετών. 

− Εξυπηρέτηση πελατών: καθαρισμός WC, σκούπισμα, σφουγγάρισμα και τρίψιμο 

δαπέδων. 

− Ξυλουργική: επίστρωση κομματιών ξύλου με βερνίκι και αίθουσα συνελεύσεων. 

− Υπάλληλος καταστήματος και υπάλληλος υποδοχής. 

− Υπάλληλος υποδοχής: διαχείριση κλήσεων και υποδοχή πελατών. Εργασίες γραφείου 

όπως οργάνωση αλληλογραφίας και προμήθεια γραφικής ύλης 
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− Οδηγός μεταφορών και μέσο μεταφοράς. 

− Μεταφορά τροφίμων με φορτηγό 

− Ηλεκτρολόγος και διανομέας 

− Επιχειρήσεις εστίασης: εξυπηρέτηση πελατών, στρώσιμο, σερβίρισμα και καθαρισμός 

τραπεζιών κτλ. 

− Σούπερ μάρκετ:  αναπλήρωση ραφιών, ανακύκλωση. 

− Γραμματειακή υποστήριξη (2 άτομα) : φωτοτυπίες, προμήθειες, χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. 

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν πού είχαν εργαστεί, ποιες δεξιότητες 

ανέπτυξαν σε αυτή την εργασία και πόσο διήρκεσε η σύμβαση εργασίας τους.  

Τομέας καθαρισμού 

− Οι συμμετέχοντες του τομέα καθαρισμού (14 συμμετέχοντες) εργάστηκαν κυρίως στο 

Fundació Ramon Noguera/ Fundació Mas Xirgu (Χιρόνα) και ανέφεραν ότι έκαναν τις 

ακόλουθες εργασίες: 

− Καθαρισμός αυτοκινήτου ή φορτηγού και μερικές φορές βοήθεια στο ταμείο. 

− Πλύσιμο αυτοκινήτων. 

− Καθαρισμός τουαλέτας, τρίψιμο, σφουγγάρισμα και σκούπισμα δαπέδων. 

− Καθαρισμός τουαλέτας, τραπεζιών, πέταμα σκουπιδιών, καθαρισμός γραφείων. 

− Σφουγγάρισμα, πλύσιμο δαπέδων, καθαρισμός επιφανειών αλουμινίου, χαρτόνια και 

σκουπίδια εν γένει. 

− Καθαρισμός χώρων δημοτικής ιδιοκτησίας, καθαρισμός τουαλετών και γραφείων. 

Τα άτομα που έχουν επιλέξει τον τομέα καθαρισμού δεν ανέφεραν ότι εργάζονται όλα  τους 

στον συγκεκριμένο τομέα. Ένα άτομο απάντησε ότι εργάζεται σε κάποια εταιρία ηλεκτρισμού, 

2 άτομα ότι εργάστηκαν στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών, ως σερβιτόροι, 1 άτομο στον 

τομέα της κηπουρικής ενώ ένα άτομο εργάστηκε σε εταιρεία κατασκευής φελλών κρασιού. Στα 

καθήκοντα του τελευταίου συμπεριλαμβανόταν η εκτέλεση εργασιών όπως η επιλογή δίσκων 

για φελλό, η παραγωγή δίσκων από φελλό και η ταξινόμηση. 
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Τομέας μαγειρικής 

Μόνο 6 άτομα που έχουν εγγραφεί επί του παρόντος στο πρόγραμμα κατάρτισης στην 

μαγειρικής ανέφεραν ότι έχουν εργαστεί στο παρελθόν στον εν λόγω τομέα. Μόνο 5 άτομα 

απάντησαν στις ερωτήσεις. Δύο από αυτούς εξακολουθούν να εργάζονται, ο πρώτος στον χώρο 

καθαρισμού στο Fundació Mas Xirgu και ο άλλος ως σερβιτόρος σε ένα μπαρ στη Χιρόνα.  Ένα 

άτομο εργάζεται ως σερβιτόρος και ένα άλλο σε ένα σούπερ μάρκετ. Στα καθήκοντα του 

τελευταίου περιλαμβάνεται το να γεμίζει τα ράφια και το κομμάτι της ανακύκλωσης. 

 

Τομέας κηπουρικής 

Μόνο 6 άτομα που επέλεξαν τον τομέα της κηπουρικής ανέφεραν ότι εργάζονταν και πριν από 

την ΕΕΚ και δύο άτομα ότι εξακολουθούν να εργάζονται. Οι περισσότεροι από αυτούς 

εργάζονταν στον Όμιλο Ramon Noguera/ Ίδρυμα Mas Xirgu: ένα άτομο σε ένα πλυντήριο 

αυτοκινήτων, τρία άτομα στην κηπουρική (κόψιμο χλοοτάπητα, εφαρμογή ζιζανιοκτόνου, 

κλάδεμα, σκούπισμα φύλλων, πότισμα φυτών, χρήση της μηχανής κοπής γκαζόν και 

καθαρισμός χώρων πρασίνου).  Ένα άτομο εργαζόταν σε κάμπινγκ συντηρώντας και 

φροντίζοντας τους κοινόχρηστους χώρους και ένα άλλο ως βοηθός ηλεκτρολόγου σε νέες 

εγκαταστάσεις και σε εργασίες αποκατάστασης κτιρίων. 

 

Διάρκεια συμβάσεων 

Η διάρκεια των συμβάσεων είναι πολύ διαφορετική, αν και, όπως φαίνεται στον Πίνακα 13, 

υπάρχουν 13 άτομα που ανέφεραν ότι είχαν συμβάσεις άνω των επτά ετών και 6 από αυτά 

συνεχίζουν ακόμη. 7 άτομα είχαν συμβάσεις που είχαν διάρκεια από 1 έως 3 χρόνια και 8 άτομα 

είχαν συμβάσεις που είχαν διάρκεια από έναν έως 6 μήνες.  
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Πίνακας 13. Διάρκεια συμβάσεων εργασίας 

Διάρκεια σύμβασης Αριθμός 

περιπτώσεων 

1 μήνας 1 

2 μήνες και πλέον 1 

3 μήνες 1 

4 μήνες 1 

5 μήνες 2 

6 μήνες 2 

1 έτος 2 

2 έτη 3 

3 έτη 2 

7,5 έτη 1 

8 έτη 1 

9 έτη και πλέον 2 

10 έτη 1 

13 έτη 2 

18 έτη και πλέον  1 

19 έτη 1 

Μη καθορισμένο 4 

Συνολικές απαντήσεις 28 
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4.3. Κεφάλαιο 3. Κατάρτιση και εργασία: Τρέχουσα κατάσταση 

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να πουν ποια ήταν η τρέχουσα κύρια δραστηριότητά τους. 

Η Εικόνα 7 δείχνει ότι τα περισσότερα άτομα συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης 

(53,6%) και το 31,9%  κατά κύριο λόγο εργάζεται.  

 

 

Τα άτομα που απάντησαν «σπουδάζω ή λαμβάνω εκπαίδευση σε κέντρο ΕΕΚ» και «εργάζομαι 

με μερική απασχόληση και σπουδάζω σε πρόγραμμα μερικής φοίτησης», κλήθηκαν να πουν με 

ποιον τομέα σχετίζεται η εκπαίδευσή τους. Από τα 42 άτομα που επέλεξαν αυτές τις δύο 

επιλογές, τα 40 απάντησαν σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών τους. Ο Πίνακας 14 

συνοψίζει τις απαντήσεις. Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπ’ όψιν ότι το ίδιο άτομο είχε τη 

δυνατότητα να αναφέρει περισσότερες από μία εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  Ο Πίνακας 14 

δείχνει ότι τα περισσότερα άτομα που συμμετείχαν στην κατάρτιση ήταν στον τομέα της 

κηπουρικής. Το εργαστήριο συναρμολόγησης και το εργαστήριο κοσμημάτων 

παρακολουθήθηκαν από έναν εξίσου σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων. Μόνο 9 

συμμετέχοντες συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης που αφορούσε στη μαγειρική και 

κανένας από αυτούς δεν συμμετείχε σε κατάρτιση σχετικά με τον καθαρισμό. 

Πίνακας 14. Περιοχή με την οποία συνδέεται το τρέχον πρόγραμμα κατάρτισης, ως κύρια 

δραστηριότητα 

Τομέας κατάρτισης Αριθμός περιπτώσεων 

Μαγειρική 9 

Κηπουρική 24 
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Εργαστήρι τέχνης 1 

Εργαστήριο συναρμολόγησης 11 

Κοσμήματα 8 

Εργαστήριο ανακυκλώσιμου χαρτιού 4 

Μεταξοτυπία 4 

 

Στην περίπτωση που η απάντηση για την τρέχουσα κύρια δραστηριότητα ήταν «Εργάζομαι» ή 

«Σπουδάζω σε πρόγραμμα μερικής φοίτησης και εργάζομαι με μερική απασχόληση», δηλαδή 

οι επιλογές στις οποίες προέβησαν 27 συμμετέχοντες, οι απαντήσεις σχετικά με τον τομέα στον 

οποίο εργάζονται φαίνονται στον Πίνακα 15, καθώς και ποιες εργασίες τους ζητήθηκε να 

κάνουν. Από τα 27 άτομα, τα 13 ανέφεραν ότι εργάζονταν στον τομέα του καθαρισμού, τα 3 

στον τομέας της μαγειρικής και τα 5 στης κηπουρικής. Τα άλλα 6 άτομα έκαναν διοικητικές 

εργασίες σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σε χώρους υποδοχής 

Πίνακας 15. Αναπτύχθηκαν τρέχοντες τομείς εργασίας και καθηκόντων 

Τομέας 

εργασίας 

Αριθμός 

περιπτώσεων 

Κωδικός Εργασίες 

Καθαρισμός 12 9 Καθαρισμός γραφείων κτλ. 

1 Καθαρισμός αυτοκινήτων και καθαρισμός/ συντήρηση τούνελ 

καθαρισμού αυτοκινήτων 

3 Καθαρισμός αυτοκινήτων και φορτηγών 

4 Πλύσιμο αυτοκινήτων 

5 Τρίψιμο, σκούπισμα, χειρισμός πλυστικών μηχανημάτων κτλ. 

6 Τρίψιμο, σκούπισμα, καθάρισμα 

8 Καθαρισμός τουαλέτας, τρίψιμο, σφουγγάρισμα και σκούπισμα 

δαπέδων 

11 Σκούπισμα, σκούπισμα δαπέδων και απόρριψη απορριμμάτων 

15 Καθαρισμός εσωτερικού χώρου αυτοκινήτων, καθαρισμός 

εξωτερικών χώρων με πίδακες νερού, καθαρισμός τζαμιών και 

τροχών κ.λπ. 

37 Βοηθός καθαρισμού κουζίνας 
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38 Βιομηχανικός καθαρισμός (απομάκρυνση της σκόνης, πλύσιμο 

δαπέδων κτλ) 

46 Καθαρισμός καταστήματος,  πλύσιμο δαπέδων, καθαρισμός WC, 

γραφείων κτλ. 

Μαγειρική 3 10 Καθαρισμός και οργάνωση χώρου 

30 Βοηθός κουζίνας 

36 Εργαστήριο για παρασκευή ζυμαρικών και πίτσας 

Κηπουρική 5 12 Προϊόντα προστασίας φυτών και άλλα εργαλεία 

13 Κόψιμο, κλάδεμα και εφαρμογή προϊόντων ξύλου 

14 Κούρεμα του γκαζόν, εφαρμογή ζιζανιοκτόνου, κλάδεμα κ.λπ. 

34 Καθαρισμός, κοπή, λειτουργία χλοοκοπτικού, αλυσοπρίονο  

69 Όλες οι εργασίες που σχετίζονται με τη διατήρηση του κήπου, τις 

εργασίες καθαρισμού, το κούρεμα του γκαζόν κ.λπ. 

Διοικητικό 1 7 Οργάνωση αρχείων και  εγγράφων 

Ξενοδοχειακά 1 2 Παρασκευή  καφέ, υποστήριξη πελατών, καθαρισμός, διατήρηση 

της τάξης στους χώρους κτλ. 

Ξενοδοχειακή 

Επιχείρηση 

1 18 Προετοιμασία σνακ, πλύσιμο πιάτων, βοήθεια στο καφέ και στη 

διανομή 

Υπάλληλος 

υποδοχής 

2 16 Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και αλληλογραφίας. Υποδοχή 

στην πόρτα. Λήψη πακέτων και σημειώσεων παράδοσης. 

Διαχείριση και σύνδεση κλήσεων, επίβλεψη και αποθήκευση των 

κλειδιών του κέντρου κ.λπ. 

17 Απάντηση κλήσεων και παρακολούθηση επισκέψεων. 

Παρακολούθηση της αλληλογραφίας και αρμοδιότητες 

γραφειοκρατίας και διαχείριση του χώρο εργασίας και του 

ευρύτερου περιβάλλοντος εργασίας. 

Γραμματειακή 

υποστήριξη 

2 56, 59 Φωτοτυπίες, αρχειοθέτηση, χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
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Αυτό που προσελκύει την μεγαλύτερη προσοχή σε αυτήν την ενότητα σχετικά με την τρέχουσα 

κατάσταση κατάρτισης και εργασίας είναι ότι παρόλο που οι περισσότεροι άνθρωποι που 

εργάζονται απασχολούνται σε ένα συγκεκριμένο τομέα, ενώ τα άτομα που βρίσκονται στο 

στάδιο της κατάρτισης, είτε πλήρους είτε μερικής φοίτησης, καταρτίζονται κυρίως στον τομέα 

της κηπουρικής. Τα δεδομένα φαίνεται να αναδεικνύουν ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ένας 

προβληματισμός σχετικά με την αντιστοιχία μεταξύ της παρεχόμενης κατάρτισης και των 

τομέων στους οποίους οι άνθρωποι βρίσκουν  τελικά δουλειά ή απασχολούνται για πολλά 

χρόνια. Ίσως η κατάρτιση να στοχεύει στο να βοηθήσει τους ανθρώπους να αλλάξουν δουλειά, 

δημιουργώντας νέες προοπτικές για τα άτομα με νοητική αναπηρία.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι αργότερα στο ερωτηματολόγιο ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες εάν 

εργάζονταν σε προστατευμένη απασχόληση ή στην ανοιχτή αγορά και ότι μόνο 1 άτομο 

ανέφερε ότι εργάζεται στην ανοιχτή αγορά, το συμπέρασμα στο οποίο οδηγούμαστε είναι ότι 

πιθανώς τα περισσότερα άτομα που απάντησαν ότι η κύρια δραστηριότητά τους είναι η 

εργασία ή ότι εργάζονται με μερική απασχόληση, εργάζονται στον χώρο στον οποίο έλαβαν την 

αντίστοιχη κατάρτιση.  

Επίσης, θα πρέπει να προσέξουμε το γεγονός ότι υπάρχει ένας μικρός αριθμός ατόμων (5) που 

παρόλο που έχουν λάβει κατάρτιση σε σχέση με τους τομείς καθαρισμού, κηπουρικής ή 

μαγειρικής, δεν εργάζονται ή δεν σπουδάζουν αυτήν τη στιγμή.   
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4.4. Κεφάλαιο 4: Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Οι απαντήσεις σχετικά με την ικανοποίηση των συμμετεχόντων σε σχέση με την κατάρτισή τους 

κατανέμονται ανά περιοχές (καθαρισμός, κηπουρική και μαγείρεμα). Στους τρεις τομείς η 

ικανοποίηση από την κατάρτιση που έλαβαν είναι καλή (πάνω από το 91% σε κάθε τομέα 

κατάρτισης) (Εικόνα 8). 

 

 

 

4.4.1. Εκπαιδευτική μεθοδολογία 

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το είδος των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις 

δραστηριότητες. Τους ζητήθηκε επίσης να κάνουν προτάσεις σχετικά με τη μεθοδολογία της 

διδασκαλίας. Τα κύρια ευρήματα της έρευνας συνοψίζονται παρακάτω. Όπου κρίθηκε 

απαραίτητο, αναφέρεται ο κωδικός του συμμετέχοντα. 

Δραστηριότητες 

− Ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες: Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν συμμετείχαν 

σε κάποια ομαδική εργασία και αν πραγματοποιούσαν ατομικές δραστηριότητες στο 

προηγούμενο πρόγραμμα κατάρτισης που έλαβαν.  

− Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες συμμετείχαν και στα δύο είδη 

δραστηριοτήτων και οι μισοί από αυτούς κατέληξαν στο ότι προτιμούν τις ομαδικές 

δραστηριότητες.  
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− Το 14,5% των συμμετεχόντων προτιμά να πραγματοποιεί ατομικές δραστηριότητες και 

το 34,8% των συμμετεχόντων δεν έχει ιδιαίτερες προτιμήσεις.  

− Το 73,9% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι μαθαίνει περισσότερα κατά τις ομαδικές 

δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες με κατάρτιση στον τομέα της μαγειρικής είναι οι 

άνθρωποι που πιστεύουν ότι οι ατομικές δραστηριότητες τούς έχουν βοηθήσει να 

μάθουν περισσότερα (33,3%). 

− Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

− Οι τρεις κύριες δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη κατάρτιση ήταν 

η δυναμική της ομάδας (60,9%), η προσομοίωση (50,7%) και οι δραστηριότητες 

χειραγώγησης (49,3%). 

− Οι συμμετέχοντες θεωρούν τις προηγούμενες δραστηριότητες ως αυτές που τους 

βοήθησαν να μάθουν περισσότερα.  

 
Εξηγήσεις των καθηγητών 
 

− Οι επεξηγήσεις των καθηγητών δίνονται συνήθως πριν από τη διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων (56%). Οι συμμετέχοντες προτιμούν τις επεξηγήσεις αυτή τη στιγμή 

(46%), αν και ορισμένοι από τους συμμετέχοντες εκτιμούν επίσης τις επεξηγήσεις που 

δόθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων (15,9%) ή πριν και κατά τη διάρκεια 

των δραστηριοτήτων (21,7%). 

 
Πράγματα που οι συμμετέχοντες θα άλλαζαν ή θα βελτίωναν σχετικά με τις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
 

− Τομέας μαγειρικής:  

− Περισσότερες δραστηριότητες ζαχαροπλαστικής (κωδικός 27) 

− Εκμάθηση περισσότερων συνταγών από άλλες χώρες (κωδικός 29) 

− Να περιλαμβάνεται περίοδος πρακτικής άσκησης στο (όνομα κέντρου ΕΕΚ) και να είμαι 

πιο αυτόνομος κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης (κωδικοί 56 και 59) 

− Να είμαι πιο αυτόνομος/η και να μην εμπλέκονται άλλα άτομα στην εργασία μου. Θέλω 

να δουλεύω ήσυχα και να μαγειρεύω περισσότερο. Θα ήθελα επίσης να συμμετέχω σε 

περισσότερες δραστηριότητες εστίασης (κωδ. 66). 

 
− Κηπουρική 

− Περισσότερη πρακτική (κωδ. 13) 

− Εργασία στον λαχανόκηπο όταν έχει δροσιά, όχι όταν κάνει ζέστη (κωδικοί 31 και 39). 

− Εργασία για το σπίτι για να μάθουμε καλύτερα (κωδικός 43) 
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− Χρήση περισσότερων βίντεο και φωτογραφιών (κωδικοί 47 και 48). 

− Μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κηπουρική (κωδ. 60) 

− Περισσότερες δραστηριότητες σε συνεργασία με άλλο άτομο (κωδικός 62).  

Δεν υπήρξαν σχόλια από τους συμμετέχοντες που καταρτίστηκαν στον τομέα καθαρισμού. 

 

4.4.2. Υποστηρικτικό υλικό και εργαλεία 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να πουν τη γνώμη τους σχετικά με τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί, την υποστήριξη που έλαβαν και τους λόγους για τους 

οποίους ο καθένας τους προτίμησε διαφορετικά εργαλεία διδασκαλίας. Τα κύρια ευρήματα της 

έρευνας συνοψίζονται παρακάτω. 

 
Εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους καθηγητές στην πρόγραμμα κατάρτισης 
 
Το υποστηρικτικό υλικό και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από τους 

εκπαιδευτικούς στην προηγούμενη κατάρτιση παρουσιάζονται στον Πίνακα 16 (λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν από κοινού τους τρεις τομείς κατάρτισης). Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από 

τους περισσότερους συμμετέχοντες είναι συγκεκριμένα εργαλεία που σχετίζονται με τον τομέα 

της απασχόλησης, αν και τα έντυπα έγγραφα χρησιμοποιούνται επίσης από περισσότερο από 

το 60% των συμμετεχόντων.   

 

Πίνακας 16. Τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν οι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τις απαντήσεις 

των συμμετεχόντων 

Εργαλεία % των συμμετεχόντων 

Ειδικά εργαλεία που σχετίζονται με τον εκάστοτε τομέα της απασχόλησης 82,6% 

Έντυπα έγγραφα 62% 

Βίντεο 56,5% 

Διαδίκτυο 52,2% 

Φωτογραφίες 50,7% 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 44,9% 

Παρουσιάσεις με διαφάνειες 43,5% 

Μαυροπίνακας 42% 
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− Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς κατά την κατάρτιση ανά 

τομέα: 

− Καθαρισμός (n = 14): Τα τέσσερα πλέον χρησιμοποιούμενα εργαλεία είναι τα έντυπα 

έγγραφα (78,6%), οι παρουσιάσεις με διαφάνειες (7,4%), βίντεο (57,1%) και ειδικά 

εργαλεία που σχετίζονται με τον εκάστοτε τομέα της απασχόλησης (42,9%). 

− Μαγειρική (n=24): Τα πλέον χρησιμοποιούμενα εργαλεία είναι συγκεκριμένα εργαλεία 

που σχετίζονται με τον εκάστοτε τομέα απασχόλησης (83,3%), μαυροπίνακας (62,5%), 

έντυπα έγγραφα (62,5%), υπολογιστές (58,5%) και Διαδίκτυο (54,2%). Ακόμη, 

αναφέρονται βιβλία και βίντεο που έχουν χρησιμοποιηθεί από ποσοστό μεγαλύτερο 

από το 50% των συμμετεχόντων.  

− Κηπουρική (n = 31): Τα τέσσερα πλέον χρησιμοποιούμενα εργαλεία που αναφέρθηκαν 

είναι ειδικά εργαλεία που σχετίζονται με τον τομέα απασχόλησης (100%), 

φωτογραφίες (74,2%), Διαδίκτυο (64,5%) και βίντεο (61,3%). Τα έντυπα έγγραφα είναι 

το 5ο πιο χρησιμοποιούμενο εργαλείο (54,8%).  

 
Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανά τομέα είναι άνισος, επομένως είναι δύσκολο να γίνουν 

συγκρίσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, φαίνεται ότι στη 

μαγειρική και την κηπουρική, η χρήση συγκεκριμένων εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς, τα 

οποία σχετίζονται με την απασχόληση είναι πιο συχνή από ό,τι στον χώρο καθαρισμού ή είναι 

ευκολότερο για το μαγείρεμα και την κηπουρική οι συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν ότι 

χρησιμοποιούν συγκεκριμένα εργαλεία. Φαίνεται επίσης ότι, στον τομέα της μαγειρικής, οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μεγαλύτερη ποικιλία εργαλείων διδασκαλίας και ότι συχνά 

αξιοποιούν το Διαδίκτυο, τους υπολογιστές, τα βίντεο και τις φωτογραφίες. 

 
Υποστηρικτικό υλικό και εργαλεία που προτιμούν οι συμμετέχοντες 
 
Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις απαντήσεις όλων των συμμετεχόντων μαζί, το υποστηρικτικό υλικό 

που προτιμούν είναι: 

− Ειδικά εργαλεία που σχετίζονται με τον τομέα της απασχόλησης (23,2%) 

− Φωτογραφίες (14%) 

− Βίντεο (12,2%) 

 
Ανά τομέα, τα προτιμώμενα υποστηρικτικά υλικά είναι τα ακόλουθα: 
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− Καθαρισμός (n = 14): Παρουσιάσεις με διαφάνειες (57,1%), ειδικά εργαλεία (35,7%), 

εργαλεία σχεδίασης (28,6%). 

− Μαγειρική (n=24): Συγκεκριμένα εργαλεία (54,2%), μαυροπίνακας (29,2%) και 

φωτογραφίες (20,8%). 

− Κηπουρική (n = 31): Συγκεκριμένα εργαλεία (64,5%), φωτογραφίες (20,8%) και βίντεο 

(4,9%).  

 
Λόγοι για την προτίμηση των διαφορετικών εργαλείων και υποστηρικτικών υλικών  
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις απαντήσεις όλων των συμμετεχόντων, οι αιτιολογίες που έδωσαν 

ήταν οι εξής (όλοι οι τομείς): 

 
− Παρουσιάσεις με διαφάνειες 

− Οι παρουσιάσεις Power Point είναι πολύ παραστατικές και με βοηθούν να κατανοήσω 

καλύτερα το περιεχόμενο (κωδικός 8) 

− Απέκτησα μια καλύτερη εικόνα της εργασίας (κωδικός 6) 

− Έχω καλύτερη επίδοση στα οπτικά μαθήματα (κωδικός 11) 

− Οι παρουσιάσεις με διαφάνειες με βοηθούν να συγκρατήσω τις πληροφορίες στο 

μυαλό μου (κωδικός 29) 

 

− Μαυροπίνακας 

− Ο μαυροπίνακας με βοηθά να οργανώσω το πρόγραμμά μου (κωδικός 29) 

− Επειδή το χρησιμοποιούμε για να οργανώσουμε τις δραστηριότητες και τους ρόλους 

μας (κωδικοί 56 και 59 και 66) 

 
− Βίντεο 

− Είναι πιο εκπαιδευτικά και πιο εύκολα στην κατανόηση (κωδικός 9) 

− Επειδή είναι ένας καλός τρόπος για να δούμε την εργασία να εξελίσσεται (κωδικός 12) 

− Επειδή δεν μπορώ να διαβάσω ή να γράψω (κωδικός 14) 

− Επειδή είναι εύκολο να παρακολουθήσω και να κατανοήσω τη διαδικασία (κωδικοί 21, 

43, 48) 

− Επειδή μου δείχνουν πώς να κάνω τη δουλειά (κωδικοί 47, 50) 

 
− Διαδίκτυο ή ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
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− Προσφέρουν νέες ιδέες (κωδικός 22) 

− Μπορείς να βρεις πολλές συνταγές χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή και το διαδίκτυο 

(κωδικός 27) 

 
− Έντυπα έγγραφα 

− Γιατί αν ξεχάσω κάτι μπορώ να το ψάξω (κωδικός 4) 

− Μπορώ να τα έχω μαζί μου όταν μαγειρεύω (κωδ. 56) 

− Επειδή είναι πιο πρακτικό και μετά είναι σημαντικό να έχω τα χαρτιά μαζί μου στο σπίτι 

και να μπορώ να θυμηθώ τα πάντα (για επανάληψη) (κωδ. 34) 

 
− Βιβλία  

− Έχουμε βιβλία με πολλές συνταγές που χρησιμοποιούμε όταν μαγειρεύουμε (κωδ. 63) 

 
− Φωτογραφίες 

− Δείχνουν όμορφα φαγητά (κωδικός 26) 

− Μας βοηθούν να φανταστούμε πώς μοιάζει τελικά η συνταγή (κωδικός 27) 

− Μου δείχνουν τι πρέπει να κάνω. Στη συνέχεια χρησιμοποιώ τα εργαλεία για να 

μαγειρέψω (κωδ. 64) 

− Επειδή δεν μπορώ να διαβάσω ή να γράψω (κωδικός 14) 

− Επειδή μπορώ να καταλαβαίνω καλύτερα, είναι όλα πιο ξεκάθαρα (κωδ. 33) 

− Γιατί μπορώ να δω τις συνταγές, και μετά τις θυμάμαι περισσότερο (κωδ. 40) 

− Μου δείχνουν πώς να κάνω τη δουλειά (κωδικοί 47 και 50) 

 
− Ειδικά εργαλεία που σχετίζονται με τον εκάστοτε τομέα κατάρτισης 

− Δίνουν ρεαλισμό στην εκπαίδευση και επιτυγχάνεται η εξοικείωση μας με αυτά 

(κωδικός 3) 

− Γιατί χωρίς εξοπλισμό δεν θα μπορούσαμε να δουλέψουμε (κωδικός 28) 

− Επειδή κάνουν και τη δουλειά πιο εύκολη, αφού είναι μια πρακτική δουλειά (κωδικοί 

42, 49, 51, 61, 13) 

− Βοηθούν στην εξάσκηση για τις πραγματικές συνθήκες εργασίας (κωδικός 16) 

− Επειδή μου δείχνουν πώς να κάνω τη δουλειά (κωδικοί 47 και 50) 
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Εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα πρακτικής κατάρτισης 
 

− Σε όλους τους τομείς, οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν εργαλεία σε πρακτικές 

δραστηριότητες. Το 95,5% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι υπήρχαν αρκετά εργαλεία 

που συντέλεσαν στο να γίνεται καλά το μαθήματα κατάρτισης. 3 συμμετέχοντες από 

την κατάρτιση στον τομέα της μαγειρικής (4,5%) πιστεύουν ότι δεν υπήρχαν αρκετά 

εργαλεία. Δύο από αυτούς λένε ότι θα ήθελαν να έχουν περισσότερα εργαλεία για 

αριστερόχειρες και ο τρίτος θα ήθελε να έχει μαχαίρια.  

− Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (98,5%) λένε ότι τα εργαλεία και ο εξοπλισμός 

λειτούργησαν σωστά. 

− Το 87,9% των συμμετεχόντων λέει ότι οι υπολογιστές και το Διαδίκτυο είχαν θετικά 

αποτελέσματα για την εκπαίδευση.  

 
Προτάσεις για βελτίωση σε υλικά και εργαλεία 
 

− Καθαρισμός: η σύνδεση Wi-Fi 

− Μαγειρική: καλύτερα μαχαίρια, καλύτεροι υπολογιστές, ο εξοπλισμός χρειάζεται 

αναβάθμιση, νέα μαχαίρια, περισσότερα εργαλεία και εξοπλισμός για αριστερόχειρες 

κ.λπ. 

− Κηπουρική: περισσότερα εργαλεία επειδή είναι πολύ λίγα, τα υλικά πρέπει να είναι πιο 

ανανεωμένα και πιο καινούρια, περισσότερες φωτογραφίες και χρήση μαυροπίνακα, 

για εξάσκηση σε ένα νέο θερμοκήπιο, καλύτερος υπολογιστής με καλύτερη σύνδεση 

στο Wi-Fi, περισσότερα βίντεο, το να υπάρχει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής για κάθε 

συμμετέχοντα, να διοργανώνονται περισσότερες δραστηριότητες εκτός της δομής του 

ΚΕΚ. 

4.4.3. Πρακτική άσκηση (εξάσκηση σε χώρους απασχόλησης) 

Όταν ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες εάν έκαναν πρακτική άσκηση ως μέρος του τομέα 

κατάρτισης που έλαβαν, επέλεξαν να απαντήσουν στις ενότητες 4 και 5 του ερωτηματολογίου. 

Μόνο το 31% ανέφερε ότι είχε πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ως μέρος της κατάρτισης. 

Το γεγονός ότι μόνο 19  από τους συνολικά 69 συμμετέχοντες δεν είχαν πραγματοποιήσει αυτή 

την περίοδο πρακτικής άσκησης προσελκύει την προσοχή μας (Εικόνα 9). Σε αυτό το ποσοστό 

δεν διαδραματίζει ρυθμιστικό παράγοντα η μεταβλητή του φύλου.  
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Πότε πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση 

Από τους 19 συμμετέχοντες που έκαναν πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια της κατάρτισής 

τους, οι 10 είναι από την Ισπανία (7 από τον τομέα του καθαρισμού και 3 από τον τομέα της 

μαγειρικής) και οι 9 από την Ελλάδα (3 στην μαγειρική και 6 στην κηπουρική).  Κανένας 

φοιτητής από την Ιταλία δεν έχει απαντήσει πως έχει κάνει πρακτική άσκηση. 

Αν και η ερώτηση αφορούσε τους χώρους καθαρισμού, μαγειρικής και κηπουρικής, δεν 

ανέφεραν όλοι οι συμμετέχοντες ότι είχαν κάνει πρακτική άσκηση σε αυτούς τους τομείς. Έτσι, 

σύμφωνα με τις απαντήσεις του κάθε συμμετέχοντα από τους 10 συμμετέχοντες που έκαναν 

πρακτική άσκηση στην Ισπανία (VET Fundació Mas Xirgu), οι 5 την έκαναν εντός του ίδιου του 

φορέα Mas Xirgu Fundació:  4 στον τομέα του καθαρισμού και 1 στον τομέα της μαγειρικής και 

5 σε εξωτερικές εταιρείες (3 στον τομέα καθαρισμού και 2 στη μαγειρική: καταστήματα καφέ – 

μπαρ. 

Από τους 9 συμμετέχοντες από την Ελλάδα που έκαναν πρακτική άσκηση, όλοι τους 

απασχολήθηκαν σε εξωτερικές εταιρείες: 5 από τον τομέα της κηπουρικής για μια ΜΚΟ 

(Οργάνωση Γη), 2 σε σούπερ μάρκετ (1 κηπουρική και 1 μαγειρική), 1 στην κουζίνα παιδικού 

σταθμού (μαγειρική) και 1 σε κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων (μαγειρική). 

Όσον αφορά το πότε πραγματοποίησαν την πρακτική τος άσκηση στην εκάστοτε εταιρεία, οι 

συμμετέχοντες από την Ελλάδα πραγματοποίησαν την πρακτική τους κατά τη διάρκεια της 

περιόδου κατάρτισής τους. Από την άλλη πλευρά, από τους 10 συμμετέχοντες από την Ισπανία, 

μόνο 1 έκανε πρακτική κατά τη διάρκεια της περιόδου κατάρτισης. Οι μισοί (5) λένε ότι 
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πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περιόδου 

κατάρτισης, 3 μερικές εβδομάδες ή  κάποιους μήνες αργότερα και 1 ανάμεσα σε δύο περιόδους 

κατάρτισης. 

Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ του τομέα κατάρτισης και των εργασιών που αναπτύχθηκαν κατά 

τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης:  

− Στην περίπτωση του τομέα καθαρισμού, όλοι οι συμμετέχοντες, με την εξαίρεση του 

ενός, που ανέφερε την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με τη συσκευασία, οι 

υπόλοιποι πραγματοποίησαν εργασίες σε σχέση με τον καθαρισμό (ειδικά καθαρισμό 

αυτοκινήτων, στο Ειδικό Κέντρο Εργασίας του Fundació Mas Xirgu). 

− Στην περίπτωση του τομέα μαγειρικής, 3 άτομα από την Ισπανία λένε ότι κάνουν 

εργασίες που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών και δέχονται παραγγελίες 

(θέσεις απασχόλησης που δεν φαίνονται συγκεκριμένα να σχετίζονται με το 

μαγείρεμα) και οι άλλοι 3 διευκρινίζουν ότι κάνουν περισσότερες εργασίες που 

σχετίζονται άμεσα με την κουζίνα. 

Πόσο καιρό διήρκεσε η πρακτική άσκηση 

Όσον αφορά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης, για τους 7 συμμετέχοντες στον 

χώρο καθαρισμού, αυτή κυμαίνεται από 2 - 3 εβδομάδες (3), έως 4 ή 6 μήνες (2), ή για ένα 

μήνα (1).  

Όσον αφορά τον τομέα μαγειρικής, οι 3 συμμετέχοντες απάντησαν ότι η πρακτική τους 

διήρκεσε για 1 μήνα, 2  για 9 μήνες και 1 συμμετέχων απάντησε για 4 χρόνια.  

Σε σχέση με τον τομέα της κηπουρικής, και οι 6 συμμετέχοντες έκαναν την πρακτική τους 

άσκηση μία ημέρα ανά δύο εβδομάδες για  διάρκεια δύο χρόνων. Ο τομέας της  κηπουρικής, 

λοιπόν, προσφέρει περισσότερες μακροπρόθεσμες δυνατότητες πρακτικής άσκησης από ό,τι 

στους περισσότερους άλλους τομείς (αυτές οι 6 περιπτώσεις που έκαναν πρακτική άσκηση 

στην κηπουρική είναι συμμετέχοντες στο ΚΕΚ Μαργαρίτα). 

Επίβλεψη κατά την διαδικασία της πρακτικής άσκησης 

Όλοι οι συμμετέχοντες εκτός από 1 (τομέας κηπουρικής) ισχυρίζονται ότι βρίσκονταν υπό την 
επίβλεψη κάποιου ακαδημαϊκό εκπαιδευτικού ή επόπτη κατά τη διάρκεια της πρακτικής 
άσκησης (από το πρόγραμμα κατάρτισης) και όλοι οι συμμετέχοντες εκτός από 1 (τομέας 
κηπουρικής) ισχυρίζονται ότι είχαν επόπτη εντός της εταιρείας κατά τη διάρκεια της πρακτικής 
άσκησης. 

Γενικότερη ικανοποίηση από την περίοδο πρακτικής άσκησης 

Όλοι οι συμμετέχοντες εκτός από 1 (από τον τομέα καθαρισμού) ισχυρίζονται ότι είναι γενικά 

ευχαριστημένοι από την περίοδο πρακτικής άσκησης. Στο ερώτημα εάν οι συμμετέχοντες 
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αισθάνονται ότι είχαν την υποστήριξη που χρειάζονταν κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

άσκησης για να μάθουν τις απαραίτητες εργασίες, προκειμένου να μπορέσουν να εργαστούν 

στον συγκεκριμένο τομέα, απαντούν κυρίως ότι «ναι» (17) και μόνο 2 δηλώνουν απάντησαν 

«όχι» (1 στον τομέα καθαρισμού, 1 στον τομέα μαγειρικής) (Εικόνα 10). 

 

Στην ερώτηση εάν οι συμμετέχοντες αισθάνονται ότι είχαν βοήθεια από συναδέλφους τους 
εφόσον την χρειάστηκαν, απαντούν επίσης «ναι» συνολικά (16 στους 19). Σε αυτήν την 
περίπτωση υπάρχουν 3 (1 σε κάθε τομέα) που απαντούν ότι κάτι τέτοιο ισχύει μόνο εν μέρει 
(Εικόνα 11).  

 

 

Στην ερώτηση αν ήταν ένας συγκεκριμένος συνάδελφος που βοήθησε περισσότερο, απαντούν 

επίσης κυρίως «ναι» (17 από 19), αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τους δύο που 
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απαντούν «όχι», κανένας δεν ήταν στον τομέα καθαρισμού. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν 

επίσης σε ποια πράγματα τους βοήθησαν αυτοί οι συνάδελφοι. Στην περίπτωση του τομέα 

καθαρισμού, οι 5 συμμετέχοντες διευκρινίζουν ότι η βοήθεια που λαμβάνεται από τους 

συναδέλφους αναφέρεται σε γενική, σφαιρική υποστήριξη: να λύσουν τις απορίες τους, να 

τους δείχνουν με πιο αργό ρυθμό πώς γίνονται ορισμένες εργασίες, να εξηγούν με κατανοητό 

τρόπο ορισμένα ζητήματα που είναι δύσκολο να κατανοηθούν, κ.λπ. Επίσης, στον τομέα της 

μαγειρικής, 4 από τους 6 συμμετέχοντες αναφέρουν τη λήψη γενικής βοήθειας: βοήθεια με τα 

ζητούμενα της εργασίας, με το τι πρέπει να κάνουμε και πώς να το κάνουμε, να λύσουμε τις 

απορίες μας κ.λπ. 

Από την άλλη πλευρά, οι 6 συμμετέχοντες του τομέα κηπουρικής απαντούν ότι λαμβάνουν 

βοήθεια σε εργασίες που σχετίζονται ειδικά με την πρακτική εφαρμογή και το επάγγελμα της 

κηπουρικής αυτό καθαυτό. Επίσης, στον τομέα μαγειρικής, 1 συμμετέχων προσδιορίζει ότι η 

βοήθεια που έλαβε εστιάζει σε τυπικές εργασίες του εν λόγω χώρου (κουζίνα σε αυτήν την 

περίπτωση).  

1 συμμετέχων στον τομέα μαγειρικής εισάγει μια διαφορετική ιδέα: η βοήθεια που έλαβε 

σχετίζεται με την προσαρμογή στο περιβάλλον. 

 

Η πρακτική άσκηση σας βοήθησε να μάθετε πώς να εργάζεστε; 

Ομόφωνα όλοι οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι η πρακτική άσκηση στην εταιρεία βοηθά 

στην εκμάθηση του τρόπου εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα. 

 

Τι έμαθαν περισσότερο οι συμμετέχοντες στην περίοδο της πρακτικής άσκησης; 

11 από τους συμμετέχοντες απαντούν ότι το μεγαλύτερο μέρος της γνώσεων που έλαβαν κατά 

τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης (6 Κηπουρική, 4 Καθαρισμός και 1 Μαγειρική) σχετίζεται 

συγκεκριμένα με τεχνικές και διαδικασίες κηπουρικής, καθαρισμού ή μαγειρικής, αντίστοιχα. 

7 από τους συμμετέχοντες (3 του τομέα καθαρισμού και 4 της μαγειρικής) μιλούν για γνώση 

που σχετίζεται με προσωπικές ή κοινωνικές - επαγγελματικές δεξιότητες, όπως  το να είναι 

θετικοί, υπομονετικοί, υπεύθυνοι και ακριβείς, να προσαρμόζονται στο εταιρικό πλαίσιο, στην 

ομαδική εργασία, να διατηρούν καλή ατμόσφαιρα στην εργασία, να συνεργάζονται κ.λπ. 

Μόνο 1 συμμετέχων (μαγειρική) ισχυρίζεται ότι δεν έχει μάθει τίποτα.  
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Βοήθησε η πρακτική άσκηση στην ανεύρεση μιας θέσης εργασίας; 

Όσον αφορά το αν η πρακτική τους έχει βοηθήσει να βρουν μια θέση εργασίας, η γνώμη των 

συμμετεχόντων διχάζεται σε δύο διαφορετικές ομάδες: 10 από αυτούς (53%) απαντούν «όχι», 

και 8 (42%) «ναι». Υπάρχει μόνο ένα άτομο που διαφοροποιείται απαντώντας μόνο εν μέρει. 

Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση του τομέα κηπουρικής, και οι 6 συμμετέχοντες υποστηρίζουν 

ότι η περίοδος πρακτικής άσκησης δεν τους βοήθησε να βρουν δουλειά, στην περίπτωση της 

καθαριότητας και της μαγειρικής, όσοι ισχυρίζονται ότι τους βοήθησε υπερτερούν αυτών που 

απάντησαν πως όχι.  

 

Η πρακτική άσκηση σας βοήθησε να εργάζεστε καλύτερα; 

Στην ερώτηση εάν η περίοδος πρακτικής άσκησης βοήθησε τον συμμετέχοντα να κάνει 

καλύτερη δουλειά, και πάλι απαντούν κυρίως «ναι» (18 από 19). Αλλά σε αυτήν την περίπτωση, 

ο συμμετέχων που απαντά «όχι» βρίσκεται στον τομέα της μαγειρικής.  

 

Προτάσεις των συμμετεχόντων για τη βελτίωση της πρακτικής άσκησης. 

Μόνο 10 από τους 19 συμμετέχοντες απάντησαν σχετικά με το ποιες πτυχές θα βελτίωναν την 

περίοδο της πρακτικής άσκησης. Και τα 10 είναι από τον τομέα της κηπουρικής. 

Από τις 10 απαντήσεις, μόνο οι 4 δίνουν κάποιες συστάσεις ή προτάσεις, του τύπου: α) αύξηση 

εργασιών (κωδικός 2) και πρακτική εξάσκηση με εργαλεία που σχετίζονται πιο άμεσα με εκείνα 

που χρειάζονται για την εργασία (κωδικός 47), β) να ευνοούν το περιβάλλον εργασίας ώστε να 

είναι ήσυχο και ειρηνικό, καθώς και να δίνεται περισσότερος χρόνος για την εκπόνηση των 

εργασιών (κωδ. 66), γ) περισσότερες ευκαιρίες για εργασία εκτός Ιδρύματος/Υπηρεσίας ΚΕΚ 

(κωδικός 44). 

 

4.4.4. Εκπαιδευτικοί 

Όλοι οι συμμετέχοντες αξιολογούν την θετική στάση που είχαν οι εκπαιδευτικοί απέναντί τους. 

Έπρεπε να απαντήσουν αν συμφωνούσαν σε διαφορετικές δηλώσεις που αφορούσαν τους 

καθηγητές τους. Ο Πίνακας 17 δείχνει τα ποσοστά των καταφατικών απαντήσεων και ένα 
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σχόλιο σχετικά με τα αποτελέσματα. Για να συνοψίσουμε τις απαντήσεις στο σύνολο των 

ερωτήσεων που τέθηκαν, οι θετικές απαντήσεις είναι υψηλότερες από 90% σε 8 από αυτές.  Η 

μεγαλύτερη συμφωνία βρίσκεται στο γεγονός ότι το διδακτικό προσωπικό βοηθά στην 

κατανόηση των περιεχομένων που διδάσκονται και στο γεγονός ότι το διδακτικό προσωπικό 

διαχειρίζεται καλά τους συμμετέχοντες. Ξεχωρίζει μια απάντηση με ποσοστό κάτω από το 90%. 

Είναι αυτή που αναφέρεται στο γεγονός ότι το διδακτικό προσωπικό πραγματοποιεί 

τροποποιήσεις στο μάθημα ή ότι το προσαρμόζει στις διαφορετικές ανάγκες των 

συμμετεχόντων. Στο όριο του 90% βρίσκουμε την ικανότητα του διδακτικού προσωπικού να 

δημιουργεί μια καλή ατμόσφαιρα στην τάξη. 

Πίνακας 17. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 

Στοιχείο: Οι εκπαιδευτικοί... % Ναι Αποτελέσματα 

… με βοηθούν να κατανοήσω 
το περιεχόμενο της 
κατάρτισης 

97 Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες (97%, 64 στους 66) ισχυρίζονται ότι ο 
καθηγητής τους βοηθά να κατανοήσουν τα περιεχόμενα του 
μαθήματος/κατάρτισης, ενώ οι άλλοι 2 (1 από τη μαγειρική και 1 από 
την κηπουρική) επιβεβαιώνουν το γεγονός, αλλά μόνο εν μέρει.  

... μου φέρονται με σεβασμό 96,9 Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι συμμετείχαν στη συνέντευξη, 
επιβεβαιώνουν σχεδόν ομόφωνα ότι το διδακτικό προσωπικό τους 
αντιμετώπισε με σεβασμό κατά την διάρκεια των μαθημάτων 
κατάρτισης. Μόνο το 3,1% (2 συμμετέχοντες από τους 65 - τομέας 
μαγειρικής) απάντησε ότι δεν συνέβαινε αυτό. 

... με βοηθάνε να μάθω 95,5 Οι συμμετέχοντες  οι οποίοι συμμετείχαν στη συνέντευξη, 
επιβεβαιώνουν σχεδόν ομόφωνα ότι κατά την διάρκεια των 
μαθημάτων κατάρτισης το διδακτικό προσωπικό τους βοήθησε να 
μάθουν με πρακτικό τρόπο. Μόνο το 4,5% (3 συμμετέχοντες από τους 
66 - 2 από τον τομέα μαγειρικής και 1 από τον τομέα κηπουρικής) έχει 
απαντήσει «όχι». 

...εξηγούν τα πράγματα με 
σαφήνεια 

93,9 62 από τους 66 συμμετέχοντες ισχυρίζονται ότι οι καθηγητές εξηγούν 
με σαφήνεια. 3 από τον τομέα της μαγειρικής πιστεύουν ότι εξηγούν 
εν μέρει με σαφήνεια και μόνο 1 δηλώνει ότι δεν εξηγούν καλά 
(κηπουρική). 

... γνωρίζουν καλά τα 
πράγματα που εξηγούν 

93,8 61 από τους 65 συμμετέχοντες λένε ότι το διδακτικό προσωπικό 
γνωρίζει καλά όσα τους εξηγεί. Και στους τρεις τομείς υπάρχει 
κάποιος (1 καθαρισμός, 1 μαγειρική και 2 κηπουρική) που πιστεύουν 
ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν μερική γνώση. 

...λύνουν τις απορίες μου 92,4 
 

61 από τους 66 συμμετέχοντες λένε ότι ο καθηγητής τους βοηθά να 
λύσουν τις απορίες τους. 3 πιστεύουν ότι λύνουν μόνο εν μέρει τις 
απορίες τους (2 κηπουρική, 1 μαγειρική) και 2 πιστεύουν ότι ο 
καθηγητής δεν λύνει τις απορίες τους (2 από τη μαγειρική). 

Είναι εύκολο να επικοινωνήσω 
μαζί τους όταν χρειάζομαι 
βοήθεια με τις 
δραστηριότητες. 

92,4 61 από τους 66 συμμετέχοντες λένε ότι είναι εύκολο να έρθουν σε 
επαφή ή να έχουν επικοινωνία με τους καθηγητές όταν χρειάζονται 
βοήθεια με τις δραστηριότητες. Στην κηπουρική, όλοι απαντούν 
θετικά σε αυτό το ερώτημα που αφορά στην πρόσβαση. Στον τομέα 
της μαγειρικής, 2 ισχυρίζονται ότι είναι εύκολο να επικοινωνήσουν με 
τους εκπαιδευτικούς και 1 πως είναι εν μέρει εύκολο (μερικές φορές). 
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Στην περίπτωση του τομέα καθαρισμού, υπάρχουν 2 συμμετέχοντες 
που υποστηρίζουν ότι η πρόσβαση είναι εν μέρει εύκολη, κανείς δεν 
λέει ότι δεν είναι καθόλου εύκολη.   

.... συμβάλλουν στη 
δημιουργία ενός κατάλληλου 
κλίματος που ευνοεί τη 
μάθηση και την εργασία. 

90,9 Από όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το διδακτικό προσωπικό, είναι 
αυτή που αναφέρεται στην ικανότητα του διδακτικού προσωπικού να 
δημιουργεί ένα φιλόξενο, κατάλληλο κλίμα που ευνοεί τη μάθηση και 
την εργασία, που συγκεντρώνει, παρά το υψηλό (90,9%, 60 από 66),  
το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό καταφατικών απαντήσεων. 
Υπάρχουν 3 συμμετέχοντες που πιστεύουν ότι αυτή η κατάλληλη 
ατμόσφαιρα δεν δημιουργείται και άλλοι 3 που απαντούν ότι 
δημιουργείται εν μέρει (από τον τομέα της μαγειρικής, όπου 
εντοπίζεται το χαμηλότερο ποσοστό καταφατικών απαντήσεων).  

.. προτείνουν διαφορετικές 
δραστηριότητες ανάλογα με 
τις ανάγκες του κάθε μαθητή 

86,4 Από όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το διδακτικό προσωπικό, αυτή που 
αναφέρεται στην εξατομίκευση των μαθημάτων, που επιτυγχάνεται 
μέσω των διαφορετικών και ποικίλων προτεινόμενων 
δραστηριοτήτων ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες του κάθε 
μαθητή, είναι αυτή που έχει, παρά το υψηλό ποσοστό (86,4% 57 από 
τους 66), χαμηλότερο ποσοστό μη καταφατικών απαντήσεων. 
Υπάρχουν 7 συμμετέχοντες που πιστεύουν ότι αυτή η εξατομίκευση 
προβλέπεται μόνο εν μέρει και 2 που ισχυρίζονται ότι δεν 
προβλέπεται καθόλου (το χαμηλότερο ποσοστό των καταφατικών 
απαντήσεων εντοπίζεται στον τομέα της μαγειρικής).  

 

Προτάσεις για τους εκπαιδευτικούς 

Μόνο 13 από τους 66 συμμετέχοντες απάντησαν ποιες πτυχές θα μπορούσαν να βελτιώσουν 

το έργο του διδακτικού προσωπικού και/ή έχουν κάνει κάποιες προτάσεις. Επιπλέον, από τους 

13 συμμετέχοντες που απάντησαν, οι 2 διαβεβαιώνουν ότι δεν θα βελτίωναν τίποτα.  

Τα θέματα προς βελτίωση ή οι προτάσεις που προτείνονται από 11 συμμετέχοντες 

αναφέρονται στα εξής: 

− τα χαρακτηριστικά του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζεται ο εκπαιδευτικός: να είναι 

πιο χαρούμενος και ευγενικός, πιο υπομονετικός και ψύχραιμος, πιο ήρεμος και πιο 

συμβιβαστικός, ... (κωδικοί 55, 56 και 59) 

− το ύφος/τρόπος διδασκαλίας του εκπαιδευτικού: Θα πρέπει να προετοιμάσουν 

καλύτερα τα μαθήματα και να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν καλά όσα διδάσκουν 

(κωδικός 4), να μιλάνε πιο αργά και ήρεμα και όχι αγχωτικά (κωδ. 56), να αφήνουν 

περισσότερο χρόνο και να δίνουν περισσότερες ευκαιρίες (κωδ. 56 και 59), να 

βρίσκονται  πιο συχνά μέσα στην τάξη και να μην χρειάζεται να εργάζονται εκτός αυτής 

(κωδ. 66), να μου εξηγούν όταν δεν καταλαβαίνω κάτι (κωδ. 66), να μην είναι αυστηροί 

(κωδ. 23), να μην με επιπλήττουν όταν κάνω λάθος (κωδ. 43 ), θα πρέπει να 

οργανώσουν περισσότερες επισκέψεις σε άλλους οργανισμούς. (κωδικός 27).   
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4.4.5. Εξατομικευμένη καθοδήγηση 

Από τους 67 συμμετέχοντες που απάντησαν, οι περισσότεροι (83,6%) είπαν ότι είχαν έναν 

καθηγητή αναφοράς (σύμβουλο) ή υπεύθυνο. Ακόμα κι έτσι, 11 συμμετέχοντες (16,4%) 

απαντούν ότι δεν είχαν κανέναν εκπαιδευτή-υπεύθυνο ή καθηγητή αναφοράς. Είναι στον 

τομέα καθαρισμού όπου το ποσοστό των συμμετεχόντων που απαντά ότι δεν είχαν προσωπική 

καθοδήγηση είναι το μεγαλύτερο (36%, που αντιστοιχεί σε 5 από τους 14 συμμετέχοντες που 

απάντησαν σε σχέση με αυτόν τον τομέα). 

Οι εικόνες 12 έως 15 δείχνουν το ποσοστό συμφωνίας των συμμετεχόντων επί τοις εκατό  σε 

σχέση με τα παρακάτω στοιχεία, από κοινού και ανά τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τιμών 

που λείπουν, για την αξιολόγηση του ρόλου των εκπαιδευτών: 

− Ο εκπαιδευτής με βοήθησε να κατανοήσω το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

− Ο εκπαιδευτής με βοήθησε να καταλάβω πώς λειτουργούσε η οργάνωση του 

προγράμματος. 

− Ο εκπαιδευτής με βοήθησε να μελετήσω και να μάθω μέσω στρατηγικών . 

− Ο εκπαιδευτής προσάρμοσε κάποια πράγματα (περιεχόμενα, μεθόδους, εργαλεία ...) 

για να με βοηθήσει με τις μαθησιακές δραστηριότητες. 

− Ο εκπαιδευτής μου παρείχε πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με το ποιες 

σπουδές/κατάρτιση μπορώ να ακολουθήσω μόλις ολοκληρώσω το πρόγραμμα ΕΕΚ. 

− Ο εκπαιδευτής μου έδωσε πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με το πώς και πού 

μπορώ να αναζητήσω δουλειά. 
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Με βάση την ανάλυση αυτών των δεδομένων, μπορούμε να τονίσουμε ότι: 

− Από τους μαθητές που έχουν καθηγητή - εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, 

η πλειοψηφία (86,4%, 51 από τους 56 που απαντούν) βεβαιώνει ότι αυτός ο καθηγητής 

τους βοηθά να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά του προγράμματος κατάρτισης (τη 

δομή, το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία του μαθήματος). 6 λένε ότι τους βοηθούν εν 

μέρει και 2 (τομέας μαγειρικής) λένε ότι δεν βοηθούν σε αυτή τη διαδικασία γενικής 

κατανόησης του προγράμματος (Εικόνα 14). 

− Από τους μαθητές που έχουν καθηγητή - εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, 

η πλειοψηφία (86,4%, 51 από τους 56) λέει ότι αυτός ο καθηγητής τους βοηθά να 

κατανοήσουν πώς οργανώνεται το πρόγραμμα εργασίας. 61 από τους 66 

συμμετέχοντες λένε ότι ο καθηγητής τους βοηθά να λύσουν τις απορίες τους, 3 

πιστεύουν ότι λύνουν μόνο εν μέρει τις απορίες τους (2 κηπουρική, 1 μαγειρική) και 2 

πιστεύουν ότι ο καθηγητής δεν λύνει τις απορίες τους (2 από τη μαγειρική).  

− Περίπου το 80% των συμμετεχόντων που έχουν καθηγητή - εκπαιδευτή κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσής τους θεωρούν ότι αυτός ο καθηγητής τους βοηθά με 

στρατηγικές μάθησης και μελέτης. Ωστόσο, περίπου το 20% δηλώνει ότι τους βοηθά 

μόνο εν μέρει (17%) ή ότι δεν τους βοηθά καθόλου (3,5%). Είναι στον τομέα 

καθαρισμού όπου το ποσοστό θετικών απαντήσεων είναι το χαμηλότερο.  

− Περίπου το 90% των συμμετεχόντων που έχουν έναν καθηγητή - εκπαιδευτή κατά τη 

διάρκεια της κατάρτισής τους εκτιμούν ότι αυτός ο καθηγητής τους βοηθά να 

προσαρμόσουν το περιεχόμενο καθώς και τις μεθόδους και τα όργανα προκειμένου να 

ευνοήσουν τη διαδικασία της μάθησης. Ωστόσο, περίπου το 13% δηλώνει ότι τους 

υποστηρίζει μόνο εν μέρει (17%). Είναι στον τομέα καθαρισμού όπου το ποσοστό 

θετικών απαντήσεων είναι το χαμηλότερο.  
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− Το ποσοστό των συμμετεχόντων που βεβαιώνουν ότι ο καθηγητής-εκπαιδευτής του 

προγράμματος τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορούν να συνεχίσουν 

τις σπουδές τους ή με άλλες κατευθύνσεις κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος ΕΕΚ, είναι περίπου 63% (34 συμμετέχοντες από τους 55). Θεωρούμε 

μετρίως υψηλό το ποσοστό των συμμετεχόντων που ισχυρίζονται ότι ο καθηγητής δεν 

παρέχει αυτού του είδους τις πληροφορίες και την καθοδήγηση (18,2%) καθώς και 

εκείνων που απαντούν ότι ο καθηγητής προσφέρει αυτές τις πληροφορίες μόνο εν 

μέρει (20%). Είναι στον τομέα της μαγειρικής όπου το ποσοστό των θετικών 

απαντήσεων είναι χαμηλότερο (42,1%), το μισό σε σχέση με τον τομέα καθαρισμού 

(81,8%).  

− Η παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης για το πώς και πού μπορούν να βρουν 

εργασία, είναι ο τομέας δράσης του καθηγητή -εκπαιδευτή που λαμβάνει τις λιγότερες 

θετικές απαντήσεις. Το 54% των συμμετεχόντων (30 από τους 55) απαντούν ότι ο 

καθηγητής προσφέρει αυτές τις πληροφορίες. Αντίθετα, το 36,4% (20 από 55) απαντά 

ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο εκ μέρους του καθηγητή ενώ το 9,1% (5 από 55) απαντά ότι 

γίνεται μόνο εν μέρει. Στον τομέα καθαρισμού, το ποσοστό των θετικών απαντήσεων 

είναι υψηλό (90,9%), σε αντίθεση με τον τομέα της κηπουρικής όπου το ποσοστό των 

συμμετεχόντων που απάντησαν θετικά στην ερώτηση για την απόδοση του καθηγητή 

πέφτει στο 40%. 

 

 

Σχετικά με το είδος της καθοδήγησης 
 

Οι απαντήσεις των 59 συμμετεχόντων για τον τρόπο με τον οποίο ο καθηγητής -εκπαιδευτής 

προσφέρει καθοδήγηση και συμβουλευτική είναι, στις μισές περιπτώσεις, τόσο σε ατομικό όσο 

και σε ομαδικό επίπεδο, το 22% είναι μόνο σε ατομικό επίπεδο και το 25% μόνο σε ομαδικό 

επίπεδο.  Οι διαφορές μεταξύ των τομέων είναι αρκετά διακριτές (Εικόνα 16). Είναι δύσκολο 

να καταλήξουμε σε κάποια πειστική ή επεξηγηματική θέση χωρίς να έχουμε περισσότερες 

πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότεροι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι 

λαμβάνουν  υποστήριξη τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. 

Αυτό που είναι αξιοπερίεργο είναι το γεγονός ότι, για τον ίδιο τομέα, υπάρχουν συμμετέχοντες 

που απαντούν ότι η καθοδήγηση του καθηγητή προσφέρεται μόνο σε ατομικό επίπεδο, ενώ 

άλλοι ισχυρίζονται ότι είναι μόνο σε ομαδικό και άλλοι, τόσο ατομικό όσο και σε ομαδικό 

επίπεδο. Θα μπορούσε να έχει να κάνει με την αντίληψη ότι κάθε συμμετέχων δεν έχει την ίδια 

αντιμετώπιση από την πλευρά του καθηγητή ή με το γεγονός ότι αυτή η ενέργεια του 

εκπαιδευτή ποικίλλει ανάλογα με τα προσωπικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην 

κατάρτιση ή ότι λαμβάνουν διαφορετική κατάρτιση στην οποία έχουν συμμετάσχει ως εμπειρία 

αναφοράς για τος απαντήσεις τους. 
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Τι θα θέλατε να βελτιωθεί σχετικά με την εξατομικευμένη καθοδήγηση; 

Υπάρχουν μόνο 5 απαντήσεις οι οποίες προέρχονται από κάποιους από τους συμμετέχοντες 

στον τομέα της μαγειρικής και του καθαρισμού: 

− 2 συμμετέχοντες εκφράζουν την επιθυμία να έχουν περισσότερο διαθέσιμο χρόνο να 

μοιραστούν με τον καθηγητή - εκπαιδευτή, ούτως ώστε να συζητήσουν ή να μιλήσουν 

περισσότερο. 

− 2 συμμετέχοντες ζητούν να μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες δραστηριότητες 

(υποτίθεται ότι είναι σεμινάριο, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο). 

− 1  συμμετέχων ζητά να μπορεί ο καθηγητής - εκπαιδευτής να παράσχει περισσότερες 

πληροφορίες για το επάγγελμα που αποτελεί αντικείμενο εκπαίδευσης (μαγειρική).  

 

4.4.6. Περιεχόμενα 

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τον βαθμό στον οποίο το περιεχόμενο της 

εκπαίδευσης τους επέτρεψε να αποκτήσουν διαφορετικές ικανότητες. Απάντησαν 67 άτομα. 

Σε όλους τους τομείς, η συντριπτική πλειοψηφία απαντά ότι η κατάρτιση τους βοήθησε να είναι 

υπεύθυνοι στην εργασία, να μάθουν πώς να συμμετέχουν στην ομαδική εργασία, να ξέρουν 

πώς να φροντίζουν τα εργαλεία εργασίας, να μάθουν πώς να δημιουργούν κατάλληλες σχέσεις 

με τους συναδέλφους τους, να χρησιμοποιούν τα εργαλεία του επαγγέλματος και να ξέρουν να 
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προβλέπουν τους κινδύνους και να αποφεύγουν επικίνδυνες καταστάσεις. Ωστόσο, οι τρεις 

πτυχές που επιλέγονται από μεγαλύτερο αριθμό ατόμων έχουν να κάνουν με την κατανόηση 

περισσότερων τεχνικών ή εκπαιδευτικών μαθημάτων (να χρησιμοποιούν τα εργαλεία του 

επαγγέλματος, να συντηρούν τα εργαλεία εργασίας και το περιβάλλον εργασίας και να είναι 

υπεύθυνοι για την εργασία). Η Εικόνα 17 συνοψίζει τις απαντήσεις. 

 

Ανά τομέα,  μπορούν να επισημανθούν ορισμένα δεδομένα. Από τα 23 άτομα που συνδέονται 

με τον τομέα μαγειρικής, οι 17,4% θεώρησαν ότι είχαν μάθει μόνο εν μέρει να εργάζονται ως 

ομάδα, οι 21,7% θεώρησαν ότι είχαν μάθει μόνο εν μέρει να συνεργάζονται σωστά με τους 

συναδέλφους τους. Αυτά τα ποσοστά είναι υψηλότερα από αυτά που αντιστοιχούν στους δύο 

άλλους τομείς, όπου ένα υψηλότερο ποσοστό απάντησε «Ναι». Τονίζεται επίσης ότι στην 

περίπτωση του τομέα της κηπουρικής, το 20% των 30 συμμετεχόντων θεώρησε ότι η 

εκπαίδευση μόνο εν μέρει τους βοήθησε να προβλέψουν τους κινδύνους και να αποφύγουν 

επικίνδυνες καταστάσεις.  

4.4.7. Σύστημα αξιολόγησης 

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν οι εκπαιδευτικοί τους ανέθεσαν δραστηριότητες 

αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Από τα 65 άτομα που απάντησαν, μόνο τα 20 

(30,8%) απάντησαν θετικά. Επομένως, το πρώτο πράγμα που πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι 

συμμετέχοντες έχουν γενικά την αντίληψη ότι οι δραστηριότητες αξιολόγησης δεν 

πραγματοποιούνται. Ο Πίνακας 18 δείχνει τα αποτελέσματα ανά τομέα. 
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Πίνακας 18. Απαντήσεις στην ερώτηση 47: «Οι εκπαιδευτικοί σας ανέθεσαν δραστηριότητες 

αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης;» (Ανά τομέα εργασίας) 

Τομέας 

εκπαίδευσης 

 

Όχι  Ναι Σύνολο 

Καθαρισμός 
Αριθμός 10 3 13 

% 76,9% 23,1% 100% 

Μαγειρική 
Αριθμός 19 3 22 

% 86,4% 13,6% 100% 

Κηπουρική 
Αριθμός 16 14 30 

% 53,3% 46,7% 100% 

Σύνολο 
Αριθμός 45 20 65 

% 69,2% 30,8% 100% 

 

 Ως εκ τούτου, οι υπόλοιπες ερωτήσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αξιολόγησης 

απαντώνται από 19 έως 22 άτομα.  

 Οι περισσότεροι ισχυρίζονται ότι έπρεπε να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες αξιολόγησης 

στο τέλος της εκπαίδευσης, αν και ορισμένα άτομα αναφέρουν επίσης ότι τις ολοκλήρωσαν 

κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και στο τέλος αυτής 

(Πίνακας 19). 
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Πίνακας 19. Οι απαντήσεις στην ερώτηση 48 «Μπορείτε να εξηγήσετε πότε έπρεπε (ή πρέπει) 

να ολοκληρώσετε την διαδικασία αξιολόγησης;» (ανά τομέα εργασίας) 

 

 Κατά τη 

διάρκεια της 

κατάρτισης 

Στο τέλος της 

κατάρτισης 

Τόσο κατά τη 

διάρκεια όσο και 

στο τέλος της 

κατάρτισης Σύνολο 

Καθαρισμός Αριθμός 1 2 0 3 

%  33,3% 66,7% 0,0% 100% 

Μαγειρική Αριθμός 1 1 1 3 

%  33,3% 33,3% 33,3% 100% 

Κηπουρική Αριθμός 3 8 2 13 

%  23,1% 61,5% 15,4% 100% 

Σύνολο Αριθμός 5 11 3 19 

%  26,3% 57,9% 15,8% 100% 

 

Το 95,5% των 22 συμμετεχόντων θεωρεί ότι το διδακτικό προσωπικό παρείχε επαρκείς 

πληροφορίες για το σύστημα αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης (ερώτηση 49) και 

όλοι πιστεύουν ότι οι πληροφορίες που τους δόθηκαν ήταν κατανοητές (ερώτηση 50). Τους 

ζητήθηκε να αξιολογήσουν εάν συμφωνούν με διαφορετικές δηλώσεις σχετικά με τις 

δραστηριότητες αξιολόγησης. Οι δηλώσεις προς αξιολόγηση ήταν οι εξής: 

− Οι δραστηριότητες αξιολόγησης σχετίζονταν με όσα σας δίδαξαν οι καθηγητές 

− Οι καθηγητές ελέγχουν τις δραστηριότητες αξιολόγησης μαζί μου. 

− Με ενημερώνουν για το τι κάνω καλά και τι πρέπει να βελτιώσω. 

− Οι καθηγητές με βοηθούν να μάθω πώς να βελτιώσω τη μάθησή μου. 

− Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αντικατοπτρίζουν τη μάθηση που έχω επιτύχει. 

− Οι δραστηριότητες αξιολόγησης είναι κατανοητές.  

Οι απαντήσεις που ελήφθησαν παρουσιάζονται στο Σχήμα 18, χωρίς να διαφοροποιούνται ανά 

τομέα. 

 



53 
 

 

 

Ερωτήθηκαν επίσης εάν μπορούσαν να δώσουν παραδείγματα δραστηριοτήτων αξιολόγησης. 

Υπήρχαν 19 απαντήσεις που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 20.  Ορισμένες από τις απαντήσεις 

αναφέρονται περισσότερο στο σύστημα αξιολόγησης (αξιολόγηση με εικονίδια προσώπων, 

αξιολόγηση με βέλη, αξιολόγηση σε ταπετσαρία, σύστημα με τρία επίπεδα αξιολόγησης) παρά 

στην δραστηριότητα αξιολόγησης αυτή καθαυτή. Μερικοί αναφέρονται επίσης στην 

αξιολόγηση μέσω τεστ, και στην πραγματοποίηση πρακτικών δραστηριοτήτων. Άλλοι 

συμμετέχοντες εστιάζουν στην ανατροφοδότηση που παρέχουν οι καθηγητές (μπορώ να 

συζητήσω με τον καθηγητή μου όταν με πειράζουν οι συμμαθητές μου, Αφού ολοκλήρωσα τη 

δουλειά μου είπαν αν έκανα καλή δουλειά, Με βοηθούν να διορθώσω τα λάθη μου, Όταν 

έκανα κάτι λάθος, με διόρθωσαν, Μετά την ολοκλήρωση της δουλειάς συζητήσαμε πώς τα 

πήγαινα, Μου λένε πότε κάνω λάθη). Μερικοί άνθρωποι αναφέρονται στην αυτοαξιολόγηση 

(Μου έκαναν ερωτήσεις για να μπορώ να αξιολογήσω μόνος μου πώς τα πήγα. Ο εκπαιδευτής 

μου ζήτησε να αξιολογήσω τον εαυτό μου σχετικά με το αν τα πήγα καλά ή όχι).   
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Πίνακας 20. Οι απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με παραδείγματα δραστηριοτήτων 

αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης (ερώτηση 51) 

Τομέας Περίπτωση Απάντηση 

Καθαρισμός 
1 Αξιολόγηση ανά πρακτική δραστηριότητα 

5 Τεστ αξιολόγησης 

6 Τεστ αξιολόγησης 

7 Φτιάχναμε πρώτα φύλλα εργασίας με το απαραίτητο υλικό και μετά θα 

προχωρούσαμε στο πρακτικό κομμάτι 

Μαγειρική 
2 Παρασκευή καφέ 

26 Μπορώ να απευθυνθώ στον καθηγητή μου όταν οι συμμαθητές μου με 

πειράζουν 

Κηπουρική 
13 Τεστ αξιολόγησης 

19 Σε ένα χαρτί στον τοίχο που περιλαμβάνει (3) επίπεδα αξιολόγησης 

20 Αξιολόγηση με εικονίδια προσώπων 

21 Αξιολόγηση με εικονίδια προσώπων στον τοίχο 

23 Αξιολόγηση με εικονίδια προσώπων 

24 Αξιολόγηση με βελάκια 

44 Με την ολοκλήρωση της εργασίας, με ενημέρωσαν σχετικά με το εάν έκανα 

καλή δουλειά 

45 Μου έθεσαν ερωτήματα ώστε να μπορέσω να αξιολογήσω μόνος μου πώς τα 

πήγα 

47 Με βοήθησαν να διορθώσω τα λάθη μου 

48 Σε περίπτωση που έκανε κάτι λάθος με διόρθωναν 

50 Με την ολοκλήρωση της εργασίας με ενημέρωσαν σχετικά με το πώς τα πήγα 

53 Μου λένε πότε κάνω λάθη 

54 Ο εκπαιδευτής μου ζήτησε να αξιολογήσω τον εαυτό μου σε σχέση με το εάν 

τα πήγα καλά ή όχι 

 

Όταν ερωτήθηκαν σχετικά με το αν είχαν να κάνουν προτάσεις για την διαδικασία της 

αξιολόγησης, λήφθηκε μόνο μία απάντηση: «Με βοηθά να βλέπω πρώτα πώς εκτελεεί ο 

καθηγητής μια δραστηριότητα. Με αυτό τον τρόπο δεν θα κάνω λάθη». (Κωδικός 

Συμμετέχοντος: 47)
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4.5. Κεφάλαιο 5. Καταλληλότητα της κατάρτισης για την 

απασχόληση στην αγορά εργασίας 

Αυτή η ενότητα του ερωτηματολογίου είχε στόχο να ανακαλύψει τη σχέση μεταξύ της 

κατάρτισης που ελήφθη στους τομείς καθαρισμού, μαγειρικής ή κηπουρικής και της 

απασχόλησης των συμμετεχόντων τη χρονική περίοδο που απαντούν το ερωτηματολόγιο. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι, από τα 68 άτομα που έλαβαν εκπαίδευση και απάντησαν στην 

ερώτηση, μόνο το 32,4% δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή εργάζεται στην τομέα στον οποίο έχει 

καταρτιστεί. Ο Πίνακας 21 δείχνει τα δεδομένα κατανεμημένα ανά τομέα. Μπορεί να 

παρατηρηθεί ότι μόνο στην περίπτωση του τομέα καθαρισμού, οι περισσότεροι ισχυρίζονται 

ότι εργάζονται στον χώρο στον οποίο έλαβαν κατάρτιση. Και πρέπει να σημειωθεί ότι από τα 

22 άτομα που δήλωσαν ότι εργάζονται στον τομέα στον οποίο καταρτίστηκαν, σχεδόν το 96% 

εργαζόταν σε «προστατευμένη  εργασία».  

 

Πίνακας 21. Αριθμός και ποσοστό ατόμων που εργάζονται στον ίδιο τομέα στον οποίο έλαβαν 

κατάρτιση, ανά τομέα εργασίας 

Τομέας εκπαίδευσης  Όχι Ναι Σύνολο 

Καθαρισμός Αριθμός 3 11 14 

%  21,4% 78,6% 100% 

Μαγειρική Αριθμός 19 5 24 

%  79,2% 20,8% 100% 

Κηπουρική Αριθμός 24 6 30 

%  80% 20% 100% 

Σύνολο Αριθμός 46 22 68 

%  67,6% 32,4% 100% 

 

 Το 100% όσων απάντησαν σε σχέση με την απασχόληση δήλωσαν ικανοποιημένοι με τις 

δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης και το 92% 

θεώρησε ότι αυτά που έμαθαν στο πρόγραμμα κατάρτισης ήταν χρήσιμα για την τρέχουσα 

εργασία τους.  Μόνο 4 από τα 25 άτομα είπαν ότι δεν ήταν ικανοποιημένα. 

 Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εξηγήσουν τι θα έπρεπε να μάθουν για να βελτιώσουν 

την εργασία τους (ερώτηση 5). Ο  Πίνακας 22 συνοψίζει τις  απαντήσεις που συλλέχθηκαν, 
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οργανωμένες ανά τομέα εργασίας.  Συγκεντρώθηκαν μόνο 11 απαντήσεις σχετικά με την 

ερώτηση 5. 

Πίνακας 22.  Απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με το τι πιστεύουν τα άτομα ότι πρέπει να 

μάθουν για να βελτιώσουν τη δουλειά τους. 

 Κωδικός Τι θα πρέπει να μάθετε για να βελτιώσετε την τρέχουσα εργασία σας; 

 Καθαρισμός 4 
Να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε τον Εξοπλισμό Ατομικής Προστασίας 

38 
Περισσότερη εκπαίδευση 

 Μαγειρική 2 
Θα ήθελα να μάθω να κάνω ένα σχέδιο με καφέ latte 

10 
Να είμαι πιο προσεκτικός 

30 
Θα ήθελα να συμμετέχω σε περισσότερες δραστηριότητες εστίασης 

36 
Ταχύτητα 

 Κηπουρική 12 
Να μάθω να χρησιμοποιώ το αλυσοπρίονο 

13 
Νιώθω ότι έχω μάθει όλα όσα χρειάζομαι για την τρέχουσα δουλειά μου 

16 
Νιώθω ότι μπορώ πάντα να αξιοποιώ τις νέες μαθησιακές εμπειρίες για να 

βελτιώνω τον εαυτό μου 

34 
Εκπαίδευση στη χρήση αλυσοπρίονου (εκπαίδευση σε συμμετέχοντες με 

αλυσοπρίονο) 

53 
Να μάθω πώς να συνεργάζομαι καλύτερα με άλλους ανθρώπους 

 

4.6. Τελειώνοντας 

Για την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν ήθελαν να 

κάνουν προτάσεις ή να δώσουν έμφαση σε πράγματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους 

εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των κέντρων να σχεδιάσουν καλύτερα προγράμματα της 

ΕΕΚ στους τομείς καθαρισμού/μαγειρικής/κηπουρικής. Ελήφθησαν 11 απαντήσεις και καμία 

από αυτές δεν αφορούσε στον τομέα «καθαρισμού». Ο Πίνακας 23 δείχνει αυτές τις 

απαντήσεις. Παρόλο που ο αριθμός των απαντήσεων που συλλέγονται είναι μικρός, ορισμένες 
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από τις ιδέες μπορούν να επισημανθούν. Παραδείγματος χάριν η απαίτηση για περισσότερη 

πρακτική άσκηση, πρακτική άσκηση εκτός του ΚΕΚ, περισσότερες σχέσεις με τις οικογένειες, 

περισσότεροι από έναν καθηγητές, να μαθαίνουμε περισσότερα για τη δουλειά πριν ξεκινήσει 

η κατάρτιση. Ορισμένες απαντήσεις είναι λίγο δύσκολο να ερμηνευτούν (συμμετέχοντες 56 και 

59) 

Πίνακας 23. Απαντήσεις στην ερώτηση «Θα θέλατε να κάνετε  προτάσεις ή να σχολιάσετε 

κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους 

διευθυντές των κέντρων να σχεδιάσουν καλύτερα προγράμματα ΕΕΚ στους τομείς 

καθαρισμού/μαγειρικής/κηπουρικής;» 

 Κωδικός 

Προτάσεις ή παρατηρήσεις για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων 

εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης 

 Μαγειρική 2 Να προβλέπεται περισσότερη πρακτική άσκηση 

26 Μου αρέσουν τα προγράμματα του Μαργαρίτα 

55 Θα ήθελα να υπάρχουν περισσότεροι από έναν εκπαιδευτικοί 

56 Θα ήθελα να δίνονται περισσότερες και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους 

δικαιούχους 

59 Θα ήθελα να δίνονται περισσότερες και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους 

δικαιούχους 

64 Θα ήθελα να μαγειρεύω περισσότερο με άλλα άτομα από άλλους 

οργανισμούς και να πηγαίνω σε δραστηριότητες εστίασης 

66 Θα ήθελα περισσότερες δραστηριότητες εστίασης. Θα ήθελα επίσης 

περισσότερο χρόνο για συζητήσεις και χαλάρωση 

Κηπουρική 16 Νιώθω ότι θα ήταν καλό να έχουμε και καθηγητές με αναπηρίες για 

να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από το να 

είμαστε μαθητές. Και ότι είμαστε σε θέση να διδάξουμε τους άλλους 

39 Θεωρώ τη δραστηριότητα του λαχανόκηπου μια κουραστική 

εκπαίδευση για μένα, αλλά μου αρέσει 

43 Εργασίες για το σπίτι, ισότιμη συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες, 

καλύτερη συνεργασία με τους γονείς 

47 Θα ήθελα να δω πρώτα ένα βίντεο σχετικά με την εργασία 

60 θα ήθελα να κάνω πρακτική άσκηση εκτός ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

62 Θα ήθελα περισσότερες ευκαιρίες για συνεργασία με άλλους και την 

πρακτική άσκηση 
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5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-

ΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τις κύριες ιδέες που προκύπτουν από την ανάλυση των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν από το ερωτηματολόγιο και οι οποίες μπορούν να καθοδηγήσουν 

τον σχεδιασμό προγραμμάτων ΕΕΚ στους τομείς της μαγειρικής, της κηπουρικής και του 

καθαρισμού. Οι απόψεις των συμμετεχόντων στη μελέτη παρέχουν πληροφορίες που 

επιτρέπουν τον προβληματισμό για διαφορετικές πτυχές της εκπαίδευσης και προτείνουν 

ορισμένα χαρακτηριστικά και γραμμές δράσης που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης αυτού του τύπου. Αυτή η ενότητα 

οργανώνεται γύρω από τα ίδια θέματα που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο: 

μεθοδολογία διδασκαλίας, υποστηρικτικά υλικά και εργαλεία, πρακτική άσκηση, καθηγητές, 

εξατομικευμένη καθοδήγηση, εκπαιδευτικό  περιεχόμενο, σύστημα αξιολόγησης και 

καταλληλότητα της κατάρτισης όσον αφορά την απασχόληση στην αγορά εργασίας.  Στο τέλος 

της ενότητας υπάρχει μια περίληψη των βασικών συμβουλών για εκπαίδευση που προκύπτουν 

από αυτή τη μελέτη. 

 

5.1. Εκπαιδευτική Μεθοδολογία 

Με όσα προκύπτουν με τη συνεισφορά των συμμετεχόντων, φαίνεται ότι μια μεθοδολογία που 

συνδυάζει τόσο ατομικές όσο και ομαδικές δραστηριότητες μπορεί να είναι γενικά 

καταλληλότερη. Είναι απαραίτητο να αναλυθούν ακριβώς τα καθήκοντα που συνδέονται με 

καθένα από τα επαγγέλματα, προκειμένου να προσδιοριστούν οι δραστηριότητες στις οποίες 

θα πρέπει να επικεντρωθεί η κάθε ομαδική, ατομική ή μεικτή εκπαιδευτική μεθοδολογία. Θα 

πρέπει επίσης να ληφθούν υπ’ όψιν οι προτιμήσεις του κάθε ατόμου. 

Είναι πιθανό ότι στους διαφορετικούς τομείς (μαγειρική, κηπουρική και καθαρισμός) η 

βαρύτητα που δίνεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες 

μπορεί να είναι διαφορετική. Από την ανάλυση που έγινε, φαίνεται ότι στον τομέα της 

μαγειρικής είναι απαραίτητο να υπάρχουν περισσότερες ατομικές δραστηριότητες που 

βοηθούν το άτομο να νιώθει πιο ανεξάρτητο στην εργασία του.  Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει 

να ληφθεί υπ’ όψιν ότι ο συνδυασμός ομαδικών και ατομικών δραστηριοτήτων είναι 

επιθυμητός σε οποιονδήποτε από τους τομείς, καθώς έχουν αντίκτυπο στις διάφορες πτυχές 

της μάθησης που επιλέγεται.  
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Σχετικά με τους τύπους δραστηριοτήτων, και σύμφωνα με την άποψη που εξέφρασαν οι 

συμμετέχοντες, τα δεδομένα δείχνουν ότι εκείνες που βασίζονται στη δυναμική της ομάδας, 

στις προσομοιώσεις και στις δραστηριότητες χειρισμού φαίνεται να είναι οι πιο χρήσιμες. Εν 

ολίγοις, είναι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την άμεση συμμετοχή των ατόμων όταν 

κάνουν κάτι πρακτικό ή προσομοιώνουν τι πρέπει να γίνει σε μια συγκεκριμένη εργασία. Αυτό 

θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. 

Τέλος, οι συμμετέχοντες εκτιμούν ότι οι εξηγήσεις που δίνουν οι εκπαιδευτικοί πριν από την 

εκτέλεση μιας δραστηριότητας ή πριν και κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας είναι αυτές που 

τους είναι πιο χρήσιμες. Είναι σημαντικό, επομένως, οι εκπαιδευτικοί  να εκπαιδεύουν, να 

αφιερώνουν χρόνο για να εξηγούν προσεκτικά από ποια μέρη αποτελείται κάθε 

δραστηριότητα, πώς μπορεί να εκτελεστεί και ποια μαθησιακά αποτελέσματα θέλουν να 

επιτύχουν.  

 

5.2. Υποστηρικτικό υλικό και εργαλεία 

Οι προτιμήσεις που δείχνουν οι συμμετέχοντες σχετικά με τα υποστηρικτικά υλικά και τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούν στις εκπαιδευτικές εμπειρίες στις οποίες συμμετείχαν, βοηθούν 

στον εντοπισμό κάποιου προσανατολισμού για την εκπαίδευση. Φαίνεται ότι ένας συνδυασμός 

διαφορετικών υποστηρικτικών υλικών ή εργαλείων  θα ήταν επιθυμητός για να βοηθήσει τα 

άτομα να μάθουν καλύτερα. Οι συμμετέχοντες δείχνουν ενδιαφέρον για οπτικά εργαλεία όπως 

φωτογραφίες, βίντεο ή παρουσιάσεις με διαφάνειες. Επίσης, τα έντυπα έγγραφα ή τα βιβλία 

είναι ενδιαφέροντα, ειδικά στη μαγειρική, για να δείχνουν διαφορετικές συνταγές ή να τους 

βοηθούν να θυμούνται τις συμβουλές. Απαιτούνται συγκεκριμένα εργαλεία καθώς αποτελούν 

τον βασικό εξοπλισμό που σχετίζεται με τον εκάστοτε τομέα εργασίας, που θα πρέπει να είναι 

ειδικά συνδεδεμένα με πρακτικά μαθήματα. Επομένως, είναι σημαντικό να είναι διαθέσιμα 

αυτά τα ανανεωμένα εργαλεία, να λειτουργούν σωστά, να βρίσκονται σε καλή κατάσταση ενώ 

πρέπει να διατίθενται και τα κατάλληλα εργαλεία για άτομα με ειδικές ανάγκες (για 

παράδειγμα, αριστερόχειρες). 

 

5.3. Πρακτική Άσκηση 

Το θέμα της πρακτικής άσκησης είναι ένα βασικό ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν κατά 

την κατάρτιση. Από τους 69 συμμετέχοντες, μόνο οι 19 δηλώνουν ότι έχουν κάνει πρακτική 

άσκηση. Από αυτούς, οι 18 πιστεύουν ότι η περίοδος πρακτικής άσκησης ήταν ικανοποιητική 

και όλα εκτός από 2 άτομα λένε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είχαν την απαραίτητη 
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υποστήριξη από έναν εκπαιδευτή στο εκπαιδευτικό κέντρο και έναν εκπαιδευτή  στην εταιρεία. 

Ορισμένοι συμμετέχοντες στη μελέτη (11 άτομα) υποστηρίζουν ότι η πρακτική άσκηση 

βοήθησε κυρίως στην εκμάθηση τεχνικών και διαδικασιών που σχετίζονται με την κηπουρική, 

τον καθαρισμό ή τη μαγειρική, και άλλοι (7 άτομα) επεσήμαναν ότι ήταν χρήσιμη για αυτούς 

για να βελτιώσουν,  μεταξύ άλλων, τη γνώση που σχετίζεται με ικανότητες όπως υπευθυνότητα, 

ακρίβεια, ομαδική εργασία, συνεργασία, προσαρμογή σε μια κατάσταση.  

Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τη μελέτη αυτή επισημαίνουν ότι είναι απαραίτητο στο 

πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης, να αξιολογηθεί προσεκτικά η δυνατότητα προσφοράς 

περιόδων πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εκάστοτε τομέα. 

Η πρακτική άσκηση επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να έχουν μια εμπειρία που είναι κοντά 

σε αυτό που μπορεί να αντιμετωπίσουν στην μελλοντική τους εργασία. Κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης, το άτομο είναι σε θέση να εφαρμόσει στην πράξη όσα έχει μάθει στην 

εκπαίδευση σε μια πραγματική εργασιακή κατάσταση. Μπορούν να εντοπίσουν τα δυνατά 

σημεία της εκπαίδευσής τους καθώς επίσης κι εκείνες τις πτυχές που χρειάζονται κάποια 

βελτίωση. Υπό αυτή την έννοια, είναι θεμιτό να μην περιμένουμε να γίνει η πρακτική άσκηση 

στο τέλος της εκπαίδευσης αλλά να μπορούμε να την εναλλάσσουμε με την κατάρτιση που 

αναπτύσσεται στο ακαδημαϊκό περιβάλλον.  

Η φιγούρα ενός συμβούλου πρακτικής άσκησης και ενός ατόμου που μεταδίδει την εργασιακή 

εμπειρία μέσα από το ρόλο του επόπτη είναι σημαντική για να μπορεί να παρέχεται κατάλληλη 

υποστήριξη στον μαθητή και καλή ανατροφοδότηση. Ωστόσο, η υποστήριξη που δέχονται τα 

άτομα από τους συναδέλφους του στο χώρο εργασίας είναι σημαντική, όχι μόνο για να μάθουν 

τις πιο τεχνικές και διαδικαστικές πτυχές της εργασίας, αλλά και για να τους βοηθήσουν να 

προσαρμοστούν στο περιβάλλον τους. 

Όσον αφορά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης, οι απαντήσεις ήταν πολύ 

διαφορετικές. Οι συμμετέχοντες μίλησαν για εργασιακή εμπειρία μερικών εβδομάδων έως και 

αρκετών ετών. Προφανώς, η διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης σχετίζεται με τη 

συνολική διάρκεια της κατάρτισης.  

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη είναι ικανοποιημένοι με τον τόπο στον οποίο πραγματοποίησαν 

την πρακτική τους άσκηση. Οι λίγοι που κάνουν πρόταση βελτίωσης αυτής της περιόδου 

πρακτικής άσκησης σχολιάζουν ότι θα ήθελαν να μπορούν να κάνουν περισσότερες εργασίες, 

να χρησιμοποιούν εργαλεία που σχετίζονται πιο άμεσα με την εργασία, να ευνοούν ένα ήσυχο 

περιβάλλον εργασίας, να έχουν περισσότερο χρόνο για να αναπτύξουν τις εργασίες και να 

έχουν περισσότερες ευκαιρίες για εργασία εκτός του ιδρύματος ή της υπηρεσίας που παρέχει 
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την ΕΕΚ. Από αυτή την άποψη, θα ήταν απαραίτητο να αξιολογηθεί η δυνατότητα προσφοράς 

περιόδων πρακτικής άσκησης σε περισσότερες από μία εταιρείες ή πραγματοποίηση της 

πρακτικής άσκησης σε εταιρείες της συνήθους αγοράς εργασίας. Αυτό θα μπορούσε να 

διευκολύνει τη σύνδεση της τοποθέτησης στην εργασία με την ένταξη στην εργασία. 

Ως εκ τούτου, η δυνατότητα συμπερίληψης μιας ή περισσότερων περιόδων πρακτικής άσκησης 

στην εκπαίδευση θα πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά, να αξιολογηθεί η χρονική διάρκεια, να 

βρεθούν οι κατάλληλες θέσεις για τοποθέτηση και να αποφασιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι 

φοιτητές θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.  

 

5.4. Εκπαιδευτικοί 

Όσον αφορά τους δασκάλους, οι συμμετέχοντες εκτίμησαν μια σειρά στοιχείων σχετικά με το 

αν οι δάσκαλοι τους βοήθησαν να κατανοήσουν το περιεχόμενο, τους αντιμετώπισαν με 

σεβασμό, τους βοήθησαν να μάθουν, έλυσαν τις απορίες τους, γνώριζαν τα ζητήματα που τους 

εξηγούσαν, αν ήταν εύκολο να επικοινωνήσουν μαζί τους για να ζητήσουν τη βοήθειά τους, αν 

βοήθησαν στη δημιουργία ενός άνετου κλίματος εργασίας και μάθησης και αν προτείνουν 

διαφορετικές δραστηριότητες ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Από όλα τα θέματα, η 

ιδέα ότι το διδακτικό προσωπικό προτείνει διαφορετικές δραστηριότητες ανάλογα με τις 

ανάγκες του κάθε μαθητή είναι αυτή με τις λιγότερες θετικές απαντήσεις, αν και το ποσοστό 

εξακολουθεί να είναι πάνω από 80%. Αυτή η ερώτηση αναφέρεται στην εξατομίκευση της 

διδασκαλίας. Ένα μέρος των συμμετεχόντων πιστεύει ότι αυτή η εξατομίκευση συμβαίνει μόνο 

εν μέρει ή ότι είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Επομένως, αν και η αξιολόγηση είναι αρκετά θετική, 

ορισμένα άτομα που απαντούν στο ερωτηματολόγιο πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί θα 

μπορούσαν να κάνουν περισσότερα για να προσαρμόσουν τη διδασκαλία στις ανάγκες τους. 

Υπό αυτή την έννοια, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι προκειμένου να 

εντοπίσουν τη διαφορετικότητα και πρέπει να διαθέτουν εργαλεία και παιδαγωγικούς πόρους 

για να αναλύουν τις ανάγκες των μαθητών και να προσαρμόζουν και να ανασχηματίζουν τη 

διδασκαλία. Η εργασία σε μικρές ομάδες είναι ένας παράγοντας που μπορεί να ευνοήσει την 

εξατομίκευση των μαθημάτων, αν και δεν είναι ο μόνος.  

Από τις ερωτήσεις που σχετίζονται με την αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού, που 

αναφέρεται στην ικανότητα του διδακτικού προσωπικού να δημιουργεί μια ζεστή ατμόσφαιρα, 

κατάλληλη για μάθηση και εργασία, είναι αυτή που συγκεντρώνει, παρά το υψηλό 91%, το 

δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό των θετικών απαντήσεων. Υπό αυτή την έννοια, ορισμένοι 

συμμετέχοντες πιστεύουν ότι οι καθηγητές θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα για να 
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βοηθήσουν στη δημιουργία αυτού του κλίματος. Μερικοί άνθρωποι, όταν τους ρωτούν αν θα 

έκαναν προτάσεις, ζητούν από τους καθηγητές να είναι πιο «χαρούμενοι και ευγενικοί, πιο 

υπομονετικοί και ψύχραιμοι, πιο ήρεμοι και συμβιβαστικοί», «να μιλάνε πιο αργά και ήρεμα 

και χωρίς άγχος» (sic). Είναι σημαντικό, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους 

το σχεσιακό κλίμα της μαθητικής ομάδας και να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός κατάλληλου 

κλίματος. Ορισμένες προτάσεις, όπως το αίτημα οι καθηγητές «να είναι συχνότερα μέσα στην 

τάξη και να μην έχουν δουλειά έξω» (sic), προτείνουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι 

καθηγητές, για λόγους που δεν διευκρινίζονται σε αυτή τη μελέτη, δεν αφιερώνουν τον 

αναμενόμενο χρόνο στη διδασκαλία. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι το 

προσωπικό που συμμετέχει στην εκπαίδευση έχει τον κατάλληλο χρόνο για να μπορέσει να 

εκτελέσει την εργασία του υπό συγκεκριμένες συνθήκες και χωρίς παρεμβολές, καθώς και ότι 

οι καθηγητές έχουν στάση σεβασμού προς τους μαθητές. Οι καθηγητές πρέπει, ακόμα, να είναι 

κατανοητοί και να σέβονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.  

 

5.5. Εξατομικευμένη καθοδήγηση 

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η φιγούρα του καθηγητή παίζει σημαντικό ρόλο στην 

κατάρτιση. Περίπου το 90% των χρηστών που έχουν έναν καθηγητή-εκπαιδευτή κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης, εκτιμούν ότι αυτός ο καθηγητής τους βοηθά να αφομοιώσουν το 

περιεχόμενο καθώς και τις μεθόδους και τα εργαλεία έτσι ώστε να διευκολύνουν τη μάθησή 

τους. Ωστόσο, ορισμένοι συμμετέχοντες λένε ότι τους βοηθούν μόνο εν μέρει (17%). Οι 

συμμετέχοντες στη μελέτη θεωρούν ότι ο καθηγητής, πάνω απ' όλα, τους βοηθά να 

κατανοήσουν το πρόγραμμα και την οργάνωσή του, υποστηρίζουν στρατηγικές μελέτης και 

μάθησης και βοηθούν στην προσαρμογή της εκπαιδευτικής μεθόδου στις ανάγκες του κάθε 

χρήστη. Ωστόσο, φαίνεται ότι, γενικά, αυτή η εξατομικευμένη καθοδήγηση δεν παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και τις επιλογές εργασίας μετά την ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης ή πόρους για την εύρεση εργασίας. Θα ήταν απαραίτητο να επεκταθεί η 

εξατομικευμένη καθοδήγηση και να συμπεριληφθεί η επαγγελματική καθοδήγηση με 

ενέργειες που στοχεύουν στην παροχή γνώσης σχετικά με τους πόρους αναζήτησης εργασίας, 

της γνώσης του εργασιακού περιβάλλοντος, των εργαλείων υποβολής αίτησης για θέσεις 

εργασίας, εν ολίγοις, των δεξιοτήτων και των γνώσεων των πόρων για τη διευκόλυνση των 

συμμετεχόντων ως προς την αναζήτηση μιας θέσης εργασίας.   

Ένας από τους συμμετέχοντες ζήτησε να δοθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 

επάγγελμα στο οποίο εκπαιδεύεται, στην προκειμένη περίπτωση, στη μαγειρική. Μολονότι 
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μόνο ένας συμμετέχων κάνει αναφορά σε αυτό, μπορεί να είναι μια ιδέα που πρέπει να έχουμε 

κατά νου. Δηλαδή να λάβουμε υπ’ όψιν τη σημασία της παροχής, στο μέτρο του δυνατού, 

επαρκών πληροφοριών για το επάγγελμα, ταυτόχρονα με την ενημέρωση που αφορά στο 

γεγονός ότι ακόμα και στον ίδιο τομέα οι συγκεκριμένες εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν 

μπορεί να διαφέρουν σημαντικά.   

Το θέμα που σχετίζεται με το αν το διδακτικό προσωπικό προτείνει διαφορετικές 

δραστηριότητες ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή είναι αυτό που έχει λάβει το 

χαμηλότερο ποσοστό απαντήσεων (86,4%) από το σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με την 

αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού. Ένα ζήτημα που υποδηλώνει αυτό το γεγονός είναι 

ότι, αν και είναι θετικό ότι ένας σύμβουλος υποστηρίζει την προσαρμογή στρατηγικών και 

εργαλείων για την εξατομικευμένη μάθησης οι καθηγητές που δεν συνεργάζονται με κάποιο 

σύμβουλο θα χρειαστούν επίσης υποστήριξη όταν εξετάζουν τις δραστηριότητες της 

κατάρτισης με εξατομικευμένο τρόπο.  

 

5.6. Περιεχόμενα 

Σε όλο το ερωτηματολόγιο, έχουν ληφθεί γενικές πληροφορίες σχετικά με τους τύπους 

περιεχομένων με τους οποίους ασχολούνται περισσότερο κατά την κατάρτιση στους 

διάφορους τομείς. Τα υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης επιτυγχάνονται σε σχέση με τα 

στοιχεία που αναφέρονται στο γεγονός ότι προσφέρουν περιεχόμενο σχετικά με τον τρόπο 

χρήσης των εργαλείων του επαγγέλματος, τον τρόπο συντήρησης αυτών των εργαλείων και το 

εργασιακό περιβάλλον, την ευθύνη στην εργασία και την ομαδική εργασία. Όλοι τους 

ανταποκρίνονται σε αυτές σε περισσότερο από το 90% των περιπτώσεων. Ωστόσο, φαίνεται ότι 

στην περίπτωση του τομέα μαγειρικής, ορισμένοι συμμετέχοντες δεν θεωρούν ότι βοηθιούνται 

επαρκώς για να εργαστούν σε ομάδες και να αποκτήσουν σχέσεις με τους συναδέλφους τους. 

Στην περίπτωση του τομέα κηπουρικής φαίνεται ότι κάποιοι πιστεύουν ότι δεν έχουν διδαχθεί 

αρκετά για το πώς να αποφεύγουν καταστάσεις κινδύνου. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία 

απαντά θετικά. Επομένως, όλες αυτές οι πτυχές πρέπει να αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου. 

Για να προσδιοριστούν τα πιο συγκεκριμένα εκπαιδευτικά περιεχόμενα, είναι απαραίτητο να 

ξεκινήσουμε από την ανάλυση των εργασιών που συνήθως εκτελούνται σε εταιρείες σε αυτούς 

τους τομείς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν τη συνεισφορά των 

ιδιοκτητών επιχειρήσεων, των διευθυντών εταιρειών και των εργαζομένων που μπορούν να 
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παρέχουν πληροφορίες σχετικά με αυτά τα κύρια καθήκοντα και με γνώμονα αυτούς να 

προσδιοριστούν οι ικανότητες που πρέπει να καλλιεργηθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης.  

 

5.7. Σύστημα Αξιολόγησης 

Ένα από τα πράγματα που τραβάει την προσοχή σχετικά με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 

σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης, είναι ότι από τα 65 άτομα που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο, μόνο 20 απάντησαν ότι τους ανατέθηκαν δραστηριότητες αξιολόγησης. Μια 

πιθανή ερμηνεία αυτών των δεδομένων είναι ότι πραγματοποιούνται λίγες δραστηριότητες 

αξιολόγησης των μαθητών. Αλλά αυτή δεν είναι η μόνη δυνατή ερμηνεία. Μπορεί επίσης να 

σημαίνει ότι τα άτομα που συμμετέχουν σε διαδικασίες κατάρτισης δεν εντοπίζουν εύκολα 

ποιες από τις δραστηριότητες που κάνουν είναι δραστηριότητες αξιολόγησης.  

Οι περισσότεροι από εκείνους που ισχυρίζονται ότι τους ανατέθηκαν δραστηριότητες 

αξιολόγησης λένε ότι συνήθως το κάνουν στο τέλος της περιόδου κατάρτισης, αν και κάνουν 

κάποιες επίσης κατά τη διάρκεια αυτής. Η αξιολόγηση της μάθησης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τέτοιο τρόπο ώστε να 

επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό να λαμβάνει πληροφορίες και να παίρνει αποφάσεις για 

τις διδακτικές διαδικασίες, να αναλύει σε ποιες πτυχές είναι απαραίτητο να δώσουν 

περισσότερη έμφαση, στην αξιολόγηση των στρατηγικών, μεταξύ άλλων πτυχών. Με αυτόν τον 

τρόπο, οι μαθητές μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την πρόοδό τους και να 

προσανατολιστούν στις στρατηγικές μάθησης. Η αξιολόγηση στο τέλος μιας εκπαιδευτικής 

περιόδου επιτρέπει τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τα επιτεύγματα της μαθησιακής 

διαδικασίας και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον προσανατολισμό που πρέπει να δοθεί 

στον μαθητή ενόψει μελλοντικών θέσεων εργασίας ή της συνέχειας της  διαδικασίας 

κατάρτισης. Η αξιολόγηση πρέπει να παρέχει επαρκείς πληροφορίες για να μπορεί να 

τεκμηριωθεί το επίπεδο επίδοσης του μαθητή. Η συνεχής αξιολόγηση και η τελική αξιολόγηση 

θα πρέπει να προγραμματίζονται ρητά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.   

Οι στρατηγικές αξιολόγησης μπορεί να είναι ποικίλες, αλλά είναι επιθυμητό να βασίζονται σε 

πρακτικές δραστηριότητες, οι οποίες επιτρέπουν την παρατήρηση του τρόπου με τον οποίο 

αναπτύσσεται το άτομο σε περιβάλλον παρόμοιο με εκείνο που θα βρεθεί όταν θα λάβει μια 

θέση εργασίας στον καθαρισμό, τη μαγειρική ή την κηπουρική.  

Γενικά, οι συμμετέχοντες που έχουν αξιολογήσει το σύστημα αξιολόγησης θεωρούν ότι οι 

δραστηριότητες αξιολόγησης σχετίζονται πραγματικά με αυτό που διδάσκει το διδακτικό 
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προσωπικό, αντικατοπτρίζουν τη μάθηση που έχουν επιτύχει και είναι καλά κατανοητές. 

Θεωρούν επίσης ότι οι καθηγητές τους βοηθούν να βελτιώσουν τη μάθησή τους, παρέχοντάς 

τους πληροφορίες για το τι κάνουν καλά και τι πρέπει να βελτιώσουν. Αυτή η δήλωση με τις 

χαμηλότερες θετικές βαθμολογίες, αν και συγκεντρώνει επίσης υψηλό ποσοστό (86,4%) 

σχετίζεται με το στοιχείο «Οι εκπαιδευτικοί ελέγχουν τις δραστηριότητες αξιολόγησης μαζί 

μου». Οι διαδικασίες αξιολόγησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση των 

μαθητών, και επομένως πρέπει να προβλέπεται χώρος και χρόνος έτσι ώστε οι καθηγητές, μαζί 

με τον μαθητή, να μπορούν να αναθεωρήσουν και να αξιολογήσουν τις δραστηριότητες και 

όσα έχουν πετύχει και, από εκεί, να προσανατολίσουν το άτομο σχετικά με το τι πρέπει να 

βελτιώσει και πώς να το κάνει.   

 

5.8. Καταλληλότητα της κατάρτισης σε σχέση με την 

απασχόληση στην αγορά εργασίας 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, από τα 68 άτομα που έλαβαν κατάρτιση και 

απάντησαν στην ερώτηση εάν εργάζονταν στον τομέα στον οποίο καταρτίστηκαν, μόνο το 

32,4% δήλωσαν, όταν απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, ότι εργάζονταν στον ίδιο τομέα στον 

οποίο είχαν καταρτιστεί. Ανάλογα με τον τομέα, στον καθαρισμό εργάζονται τα περισσότερα 

άτομα που έχουν λάβει αντίστοιχη κατάρτιση (78,6%) ενώ στους τομείς μαγειρικής ή 

κηπουρικής περίπου το 80% των ατόμων δηλώνουν ότι δεν εργάζονται στον τομέα στον οποίο 

καταρτίστηκαν. Με βάση τα δεδομένα που ελήφθησαν, φαίνεται ότι στους τομείς της 

μαγειρικής και της κηπουρικής είναι πιο δύσκολο να βρουν εργασία από ό,τι στον τομέα 

καθαρισμού. Η ανάλυση των λόγων που μπορούν να εξηγήσουν αυτή τη διαφορά υπερβαίνει 

το πεδίο εφαρμογής της παρούσας έκθεσης. Θα μπορούσαν να σχετίζονται , μεταξύ άλλων, με 

το κοινωνικοοικονομικό και επιχειρηματικό πλαίσιο, με τη σχέση μεταξύ των κέντρων 

κατάρτισης και των εταιρειών στους διάφορους τομείς, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 

επαγγελματικού τομέα. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να αναλογιστούμε τη σχέση 

μεταξύ της προσφερόμενης κατάρτισης και των δυνατοτήτων μελλοντικής επαγγελματικής 

ένταξης των συμμετεχόντων.  
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6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Αυτή η ενότητα συνοψίζει τις συμβουλές που δόθηκαν για την κατάρτιση, με τη μορφή 

σημείων. Δηλαδή, τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον 

σχεδιασμό προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαιδευτικής Κατάρτισης για άτομα με νοητική 

αναπηρία στους τομείς της μαγειρικής, της κηπουρικής και του καθαρισμού.  

Οι «συμβουλές» προσπαθούν να προσδιορίσουν τι πρέπει να γίνεται και τι να λαμβάνεται υπ’ 

όψιν κατά τον προγραμματισμό της κατάρτισης, αλλά με μια μάλλον γενική έννοια. Έτσι, κάθε 

κέντρο ΕΕΚ μπορεί να αναλύσει ποια είναι η τρέχουσα κατάστασή του σε σχέση με την 

κατάρτιση που προσφέρεται σε αυτούς τους τρεις τομείς και με βάση αυτό να επιλέξει και να 

προσαρμόσει τις κατευθυντήριες γραμμές που θεωρούνται πιο σχετικές σε κάθε περίπτωση. 

Οι συμβουλές για την κατάρτιση έχουν οργανωθεί λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά 

στοιχεία που πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα κατάρτισης: στόχους εκπαίδευσης, περιεχόμενο, 

μεθοδολογία διδασκαλίας, πρακτική άσκηση, εξατομικευμένη καθοδήγηση και σύστημα 

αξιολόγησης. Έχουν επίσης συμπεριληφθεί ορισμένες συμβουλές για την κατάρτιση που 

σχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς. Έχουμε επικεντρωθεί στις κατευθυντήριες γραμμές που 

προκύπτουν από τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε με βάση τις απόψεις και τις οπτικές των 

ατόμων με νοητική αναπηρία που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης σε αυτούς 

τους 3 τομείς. 

 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι  

− Αναλύστε ποιες δραστηριότητες εμπλέκονται στην εργασία στον τομέα της μαγειρικής, 

του καθαρισμού ή της κηπουρικής για τις οποίες οι άνθρωποι θέλουν να καταρτιστούν. 

Για να προσδιορίσετε αυτές τις δραστηριότητες, χρειάζεστε καθοδήγηση από 

επαγγελματίες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον εκάστοτε τομέα. 

− Προσδιορίστε με σαφήνεια ποιοι είναι οι αναμενόμενοι τομείς μάθησης που θα 

κατακτήσει το άτομο μέσω της κατάρτισης.   

− Λάβετε υπ’ όψιν ότι η μάθηση μπορεί να σχετίζεται με δεξιότητες και διαδικασίες που 

απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιακών καθηκόντων, αλλά και με στάσεις που 

συνδέονται με την ομαδική εργασία και τη σχέση με τους συναδέλφους και τους 

εργοδότες.   
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Περιεχόμενο διδασκαλίας 

− Προσδιορίστε με σαφήνεια ποιο είναι το περιεχόμενο προς μελέτη, με βάση μια 

ανάλυση των εργασιών που εκτελούνται σε κάθε έναν από τους τομείς. 

− Συμπεριλάβετε περιεχόμενο που σχετίζεται με τη γνώση των τυπικών εργασιών του 

εκάστοτε τομέα εργασίας και τα τυπικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτόν 

καθώς και τη χρήση τους.  

− Συμπεριλάβετε περιεχόμενο που σχετίζεται με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να 

εργαστούν οι συμμετέχοντες σε έναν συγκεκριμένο τομέα. 

− Συμπεριλάβετε εργασίες που σχετίζονται, μεταξύ άλλων δεξιοτήτων, με ικανότητες και 

στάσεις που αφορούν στην ομαδική εργασία, τις διαπροσωπικές σχέσεις (σχέσεις με 

συναδέλφους και τους εργοδότες) και την ευθύνη στο χώρο εργασίας 

− Εκτός από τα συγκεκριμένα περιεχόμενα κάθε τομέα, η εκπαίδευση θα πρέπει να 

περιλαμβάνει διαδικασίες επαγγελματικού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού, 

δηλαδή, περιεχόμενο που σχετίζεται με την αναζήτηση εργασίας και τη γνώση του 

χώρου εργασίας, γενικά, και του τοπικού εργασιακού πλαισίου. 

− Συμπεριλάβετε περιεχόμενο σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.  

 

Εκπαιδευτική μεθοδολογία 

− Βρείτε έναν συνδυασμό ομαδικών και ατομικών δραστηριοτήτων που βοηθούν στην 

επίτευξη της μάθησης και αλληλοσυμπληρώνονται, προσδιορίζοντας σαφώς ποιοι 

είναι οι επιδιωκόμενοι στόχοι των διάφορων δραστηριοτήτων.  

− Σχεδιάστε τις μαθησιακές δραστηριότητες λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διαφορετικές 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Αυτό σημαίνει ότι, εάν είναι απαραίτητο, 

ορισμένες δραστηριότητες πρέπει να προσαρμοστούν ή να ανασχηματιστούν είτε ως 

προς το περιεχόμενο είτε ως προς τις στρατηγικές μάθησης.  

− Σχεδιάστε πρακτικές δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν ενεργή συμμετοχή 

βάζοντας το άτομο να κάνει πραγματικά κάτι.  

− Κατά την υλοποίηση των μαθησιακών δραστηριοτήτων, συνδυάστε τη χρήση υλικού 

παρεχόμενου σε διαφορετικές μορφές (γραπτό, προφορικό, οπτικό υλικό) έτσι ώστε 

κάθε άτομο να μπορεί να βρει τι τον βοηθά να μάθει περισσότερο.  

− Δώστε ιδιαίτερη έμφαση σε οπτικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, εικόνες) που μπορεί 

να βοηθήσει το να γίνουν οι πληροφορίες πιο προσιτές στους μαθητές.   

− Βεβαιωθείτε ότι το υλικό και τα διαθέσιμα εργαλεία μαθησιακής υποστήριξης είναι 

ενημερωμένα, ότι είναι προσαρμοσμένα στον τομέα εργασίας για τον οποίο 

εκπαιδεύονται και επιτρέπουν την ανάπτυξη καλών πρακτικών.  
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Πρακτική Άσκηση 

− Σχεδιάστε περιόδους πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, 

με επαρκή διάρκεια ώστε να επιτραπεί η ανάπτυξη μιας διαδικασίας προσαρμογής στο 

χώρο εργασίας, εκμάθησης ικανοτήτων και αξιολόγησης της μάθησης. 

− Επιλέξτε, στο μέτρο του δυνατού, χώρους πρακτικής όπου το άτομο μπορεί να παίξει 

ενεργό ρόλο, να συμμετάσχει στην εργασιακή δραστηριότητα και να λάβει την 

απαραίτητη υποστήριξη στον τόπο διεξαγωγής της εργασίας, ώστε να βελτιώσει τη 

μάθησή του.  

− Συνεργαστείτε με την εταιρεία και παρέχετε υποστήριξη για την υποδοχή και τη 

συνοδεία του ατόμου στην εργασία. 

− Μην περιμένετε το τέλος του προγράμματος κατάρτισης για να κάνετε την πρακτική 

άσκηση. Εάν είναι δυνατόν, να εναλλάσσονται οι περίοδοι εκπαίδευσης και οι περίοδοι 

εργασίας στην εταιρεία. 

− Δώστε στον μαθητή ένα καθηγητή αναφοράς ή έναν υπεύθυνο καθηγητή από το 

εκπαιδευτικό κέντρο και ένα άτομο που θα είναι το πρόσωπο αναφοράς στον τόπο 

πρακτικής άσκησης.  

− Παρέχετε στους εκπαιδευτές οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν και πώς να 

επικοινωνούν μεταξύ τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότερη συνοδεία 

του ατόμου που κάνει την πρακτική άσκηση. 

− Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, προσφέρετε στο άτομο ευκαιρίες να 

πραγματοποιήσει δραστηριότητες που του επιτρέπουν να μάθει τις εργασίες και να 

χρησιμοποιεί τα εργαλεία του χώρου εργασίας.  

− Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, προσφέρετε στο άτομο την ευκαιρία να 

καλλιεργήσει σημαντικές δεξιότητες για να αναπτύξει ένα έργο εργασίας, που 

σχετίζεται με την υπευθυνότητα, την ομαδική εργασία και την προσαρμογή στο χώρο 

εργασίας. 

− Από το κέντρο εκπαίδευσης, βεβαιωθείτε ότι το εργασιακό περιβάλλον δέχεται και 

υποστηρίζει το άτομο που συμμετέχει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και ότι 

σέβεται τα δικαιώματά του.  

− Σχεδιάστε τα συστήματα και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή 

πληροφοριών σχετικά με τα επιτεύγματα του καταρτιζόμενου ατόμου και για την 

παροχή σχολίων ανατροφοδότησης σε αυτό σχετικά με την γνώση που απέκτησε κατά 

τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, τόσο για τις τεχνικές και διαδικαστικές πτυχές του 

επαγγέλματος όσο και για τις πτυχές της συμπεριφοράς. 

− Αναλύστε τις δυνατότητες προσφοράς εργασιακής εμπειρίας σε διαφορετικούς τύπους 

εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών συνηθισμένων εργασιακών 
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περιβαλλόντων, προκειμένου να αυξηθεί η σύνδεση μεταξύ της κατάρτισης και των 

δυνατοτήτων ένταξης σε συνηθισμένα εργασιακά περιβάλλοντα.  

 

Εξατομικευμένη καθοδήγηση 

− Σχεδιάστε ποιο σύστημα εξατομικευμένης καθοδήγησης θα ακολουθεί το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Μπορεί να περιλαμβάνει μια ομάδα εκπαιδευτών και διάφορες 

δραστηριότητες προσανατολισμού, μερικές ατομικές και άλλες ομαδικές 

δραστηριότητες. 

− Ορίστε έναν εκπαιδευτή ή ένα άτομο αναφοράς για κάθε ένα από τα άτομα που 

συμμετέχουν στην κατάρτιση. Αυτό το άτομο θα συνοδεύει το καταρτιζόμενο άτομο 

καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτή η φιγούρα μπορεί να έχει 

διαφορετικές λειτουργίες: να προσδιορίζει τις ανάγκες του ατόμου με αναπηρίες και 

να προτείνει στρατηγικές για να το βοηθήσει στη διαδικασία της μάθησης, να είναι το 

σημείο αναφοράς του ατόμου σε περίπτωση κάποιας δυσκολίας και να προσφέρει 

εξατομικευμένη επαγγελματική και εκπαιδευτική καθοδήγηση. 

− Θα πρέπει να συνεργάζονται με το διδακτικό προσωπικό, ιδίως ενημερώνοντας για τις 

ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του ατόμου και συμβουλεύοντας για πιθανές 

στρατηγικές που θα διευκολύνουν τη μάθησή του. 

− Πριν ξεκινήσετε την εκπαίδευση, να παρέχετε πληροφορίες στους μαθητές σχετικά με 

το είδος των εργασιών, τα πλαίσια εργασίας και άλλες πτυχές που εμπλέκονται στην 

απασχόληση σε αυτόν τον τομέα. Διαμορφώστε μια στρατηγική έτσι ώστε το άτομο να 

έχει αρκετές πληροφορίες για να επιλέξει εάν ενδιαφέρεται να συνεχίσει την 

εκπαίδευση.   

− Στην εξατομικευμένη καθοδήγηση συμπεριλάβετε τον προσανατολισμό που 

αποσκοπεί στη καλλιέργεια δεξιοτήτων, και στην εκμάθηση εργαλείων και πόρων για 

αναζήτηση εργασίας  

− Συμπεριλάβετε στην εξατομικευμένη καθοδήγηση τον προσανατολισμό που 

αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών για τον κόσμο της αγοράς εργασίας γενικά 

(εργατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, είδη συμβάσεων κ.λπ.) και για το περιβάλλον 

εργασίας στην γύρω περιοχή (επαγγελματικά καταστήματα, εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στον εκάστοτε τομέα και υπάρχουν στην επικράτεια, κτλ.) 

 

Σύστημα αξιολόγησης 

− Προσδιορίστε με σαφήνεια ποιους τομείς μάθησης πρέπει να κατακτήσει το άτομο με 

βάση τα διαφορετικά επίπεδα επίτευξης ικανοτήτων που έχουν προγραμματιστεί.  
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− Σχεδιάστε το σύστημα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συνιστάται η 

συνεχής αξιολόγηση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ενώ πρέπει να 

περιλαμβάνεται και η τελική αξιολόγηση.  

− Προσδιορίστε τις δραστηριότητες αξιολόγησης με σαφήνεια και βεβαιωθείτε ότι είναι 

κατάλληλες για τον προσδιορισμό των διαφορετικών επιπέδων απόκτησης δεξιοτήτων.  

− Διαφοροποιήστε με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η συνεχής 

αξιολόγηση σε όλη τη διαδικασία, με δραστηριότητες που επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

της προόδου, την προσαρμογή της μαθησιακής διαδικασίας και τον προσανατολισμό 

της εκπαιδευτικής κατάρτισης του μαθητή. Οι δραστηριότητες τελικής αξιολόγησης θα 

πρέπει να προσανατολίζονται στη συνολική αξιολόγηση της μάθησης και να παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη απόκτησης των δεξιοτήτων.  

− Χρησιμοποιήστε δραστηριότητες αξιολόγησης διαφορετικών τύπων (πρακτικές 

δραστηριότητες, δραστηριότητες χειρισμού, επεξεργασία κάποιου τύπου υλικού, 

συνεντεύξεις, γραπτές ασκήσεις κ.λπ.), ώστε τα άτομα που ανταποκρίνονται σε 

διαφορετικούς τρόπους μάθησης να μπορέσουν να δείξουν τι έχουν μάθει.  

− Δώστε προτεραιότητα στις δραστηριότητες αξιολόγησης που συνεπάγονται την 

πρακτική εφαρμογή της μάθησης που έχουν κατακτήσει οι καταρτιζόμενοι και που 

μπορείτε να παρατηρήσετε πώς το άτομο τις εκτελεί σε πραγματικά ή προσομοιωτικά 

εργασιακά περιβάλλοντα στο εργασιακό πλαίσιο του τομέα κατάρτισης. 

− Πραγματοποιήστε την τελική αξιολόγηση με βάση τις δραστηριότητες που έχουν 

εξασκηθεί σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης. 

− Αποφασίστε σε ποια στιγμή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα παρέχεται 

ανατροφοδότηση στους μαθητές και μέσω ποιων στρατηγικών (ομαδικά, ατομικά 

μαθήματα κ.λπ.). 

− Ενημερώστε τους μαθητές με σαφήνεια για το παρεχόμενο σύστημα αξιολόγησης. 

 

Εκπαιδευτικοί 

− Επιλέξτε κατάλληλους εκπαιδευτικούς για να διδάξουν άτομα με νοητική αναπηρία. 

Υπό αυτή την έννοια το διδακτικό προσωπικό: 

− Πρέπει να διαθέτει παιδαγωγικούς πόρους για να μπορεί να σχεδιάζει και να 

αναπτύσσει τη διδακτική δραστηριότητα, προσαρμόζοντάς την στην ποικιλομορφία 

των αναγκών των μαθητών. 

− Πρέπει να έχουν δεξιότητες διαχείρισης του κλίματος της ομάδας κατάρτισης, 

συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός σχεσιακού περιβάλλοντος κατάλληλου για 

μάθηση. 

− Πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξουν έναν εκπαιδευτικό δεσμό βασισμένο στο 

σεβασμό προς τα άτομα με αναπηρία. 
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− Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό που θα αφιερωθεί στην εκπαίδευση έχει τον κατάλληλο 

χρόνο και χώρο για να μπορέσει να αναπτύξει ένα καλό εκπαιδευτικό έργο. 

Εξασφαλίστε μια σαφή κατανομή των λειτουργιών και των καθηκόντων μεταξύ του 

προσωπικού του οργανισμού που προσφέρει την κατάρτιση. 

− Παρέχετε κατάρτιση εκπαιδευτικών και στρατηγικές υποστήριξης για να τους 

βοηθήσετε να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν τη διδασκαλία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 

ανάγκες κάθε μαθητή.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Κεφάλαιο 1: Προσωπικά δεδομένα 

 

1. Ηλικία ___________ 

2. Φύλο 

− Άρρεν 

− Θήλυ 

3. Όνομα του ΚΕΚ στο οποίο καταρτιστήκατε _____________________________ 

4. Πόλη διαμονής ___________________________________________________________ 

5. Χώρα _________________________________________________________________ 

 

Κεφάλαιο 2: Υπόβαθρο εκπαίδευσης και εργασίας 

 
Ιστορικό κατάρτισης πριν την συμμετοχή στην ΕΕΚ 

 

1. Ανώτατο επίπεδο σπουδών που ολοκληρώθηκε πριν τη συμμετοχή στο ΚΕΚ:  

− Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

− Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

− Μεταλυκειακή εκπαίδευση  

− Ανώτατη εκπαίδευση 

− Άλλο (εδώ μπορείτε να συμπεριλάβετε σπουδές/ κατάρτιση που έχετε ολοκληρώσει 

στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης)   

______________________________________________________________________ 

2. Σε περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει την μεταδευτεροβάθμια ή την ανώτατη εκπαίδευση, 

πείτε μας τον τίτλο του προγράμματος σπουδών που ολοκληρώσατε: 

__________________________________________________________________ 

 

3. Ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν αναγνωριστεί πριν τη συμμετοχή στο ΚΕΚ: 
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− Πιστοποίηση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

− Πιστοποίηση υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

− Μεταλυκειακή εκπαίδευση  

− Ανώτατη εκπαίδευση  

− Άλλο__________________________________________________ 

 

Ιστορικό κατάρτισης πριν την συμμετοχή στην ΕΕΚ 

 

4. Τομέας (τομείς) στον οποίο έχετε λάβει κατάρτιση (σημειώστε περισσότερα από ένα εάν 

χρειάζεται): 

− Καθαρισμός 

− Μαγειρική  

− Κηπουρική 

− Άλλο________________________________________________ 

5. Επιλέξτε έναν από τους τομείς εκπαίδευσης (καθαρισμός, μαγειρική, κηπουρική ή άλλο) 

στους οποίους έχετε συμμετάσχει, επιλέξτε τα 2 κύρια μαθήματα ή προγράμματα που 

κάνατε και απαντήστε στις ερωτήσεις 6 έως 12: 

6. Θέμα κατάρτισης ________________________________  

7. Πόσο διήρκεσε το πρόγραμμα; _________________________________ 

8. Περιλαμβάνοντα θεωρητικά μαθήματα στο πρόγραμμα;  

− Ναι 

− Όχι 

9. Περιλαμβάνονταν πρακτικά μαθήματα στο πρόγραμμα; 

− Ναι 

− Όχι 

10. Περιλαμβάνονταν πρακτική άσκηση στο πρόγραμμα; 

− Ναι 

− Όχι 

11. Πότε παρακολουθήσατε το πρόγραμμα κατάρτισης;  

 _________________________________ 
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12. Πού παρακολουθήσατε το πρόγραμμα κατάρτισης;  

 _________________________________ 

 

Σκεφτείτε ένα άλλο από τα κύρια μαθήματα ή προγράμματα που παρακολουθήσατε σε 

αυτόν τον τομέα κατάρτισης και απαντήστε στις ερωτήσεις 13 έως 19: 

13. Θέμα κατάρτισης ________________________________ 

14. Πόσο διήρκεσε το πρόγραμμα; _________________________________ 

15. Περιλαμβάνοντα θεωρητικά μαθήματα στο πρόγραμμα;  

− Ναι 

− Όχι 

16. Περιλαμβάνονταν πρακτικά μαθήματα στο πρόγραμμα; 

− Ναι 

− Όχι 

17. Περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση στο πρόγραμμα; 

− Ναι 

− Όχι 

18. Πότε παρακολουθήσατε το πρόγραμμα κατάρτισης;  

 _________________________________ 

19. Πού παρακολουθήσατε το πρόγραμμα κατάρτισης;  

 _________________________________ 
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Ιστορικό προϋπηρεσίας πριν την συμμετοχή στην ΕΕΚ 

 

1. Τομέας (τομείς) στον οποίο έχετε εργασιακή εμπειρία (επιλέξτε περισσότερα εάν 

απαιτείται):  

− Καθαρισμός 

− Μαγειρική  

− Κηπουρική 

− Άλλο__________________________________________________ 

Σε περίπτωση που έχετε προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε περισσότερους από ένα τομείς, 

επιλέξτε τον πιο πρόσφατο και απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις σε σχέση με αυτόν: 

2. Τομέας εκπαίδευσης:  

− Καθαρισμός 

− Μαγειρική 

− Κηπουρική 

− Άλλο_________________________________________ 

 

3. Σε ποιον φορέα εργαστήκατε; 

__________________________________________________________________________ 

4. Ποιες ήταν οι αρμοδιότητές σας σε αυτόν;  

 _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Ποια ήταν η διάρκεια της εν λόγω σύμβασης;   

__________________________________________________________________________ 
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Κεφάλαιο 3: Τρέχουσα κατάσταση κατάρτισης και απασχόλησης 

 

1. Τρέχουσα κύρια δραστηριότητα: 

− Σπουδάζω (ή καταρτίζομαι μέσω κάποιου ΚΕΚ) 

− Εργάζομαι 

− Εργάζομαι με μερική απασχόληση και σπουδάζω σε πρόγραμμα μερικής φοίτησης 

− Δεν σπουδάζω και ούτε εργάζομαι 

 

2. Εάν σπουδάζετε, με ποιον τομέα σχετίζεται η κατάρτισή σας; 

− Καθαρισμός 

− Μαγειρική  

− Κηπουρική 

− Άλλο πεδίο σπουδών (περιγράψτε το συγκεκριμένο πεδίο) 

_____________________________  

3. Εάν εργάζεστε, σε ποιον τομέα απασχολείστε την δεδομένη στιγμή ;  

− Καθαρισμός 

− Μαγειρική  

− Κηπουρική 

− Άλλο πεδίο σπουδών (περιγράψτε το συγκεκριμένο πεδίο) 

_____________________________  

4. Εάν εργάζεστε, ποια είναι τα καθήκοντά σας στην τρέχουσα εργασία σας; 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Κεφάλαιο 4: Ικανοποίηση από την κατάρτιση (Αυτό το μέρος μπορεί να αφορά είτε 

σε πρόγραμμα ΕΕΚ που βρίσκεται σε εξέλιξη είτε σε πρόγραμμα ΕΕΚ που έχει 

ολοκληρωθεί) 

 

1. Επιλέξτε μόνο ένα από αυτά τα πεδία κατάρτισης ως σημείο αναφοράς για να απαντήσετε 

στις ενότητες 4 και 5 αυτού του ερωτηματολογίου (επιλέξτε μόνο ΕΝΑ πεδίο) 

− Καθαρισμός 

− Μαγειρική 

− Κηπουρική 

2. Είστε συνολικά ικανοποιημένοι με την κατάρτιση που λάβατε στο επιλεγμένο πεδίο (Το 

πεδίο που επιλέχθηκε στην ερώτηση 1) 

   

 

 

Μεθοδολογία της διδασκαλίας και της κατάρτισης 

 

3. Κάνατε (ή κάνετε) ομαδικές εργασίες κατά την διάρκεια της κατάρτισής σας; 

− Ναι 

− Όχι 

4. Κάνατε (ή κάνετε) ατομικές δραστηριότητες; 

− Ναι 

− Όχι 

5. Τι είδους δραστηριότητες προτιμάτε; 

− Ατομικές δραστηριότητες  

− Ομαδικές δραστηριότητες 

− Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη προτίμηση 

 

6. Τι είδους δραστηριότητες σας βοηθούν να μαθαίνεται με μεγαλύτερη ευκολία; 
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− Ατομικές δραστηριότητες 

− Ομαδικές δραστηριότητες 

 

7. Τι είδους δραστηριότητες κάνατε (ή κάνετε) κατά τη διάρκεια της κατάρτισης;

 (επιλέξτε μέχρι τρεις απαντήσεις) 

− Δραστηριότητες προσομοίωσης 

− Δραστηριότητες ανάπτυξης της δυναμικής της ομάδας 

− Πειράματα 

− Δραστηριότητες στρατηγικής 

− Δραστηριότητες γραφής   

− Δραστηριότητες ανάγνωσης 

− Δραστηριότητες παιχνιδιών 

− Δραστηριότητες στον υπολογιστή ή το τάμπλετ 

− Άλλο (συγκεκριμενοποιήστε) ________________ 

 

8. Ποιες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην ερώτηση 7 σας βοήθησαν να μάθετε 

περισσότερο; 

− Δραστηριότητες προσομοίωσης 

− Δραστηριότητες ανάπτυξης της δυναμικής της ομάδας 

− Πειράματα 

− Δραστηριότητες στρατηγικής 

− Δραστηριότητες γραφής  

− Δραστηριότητες ανάγνωσης 

− Δραστηριότητες παιχνιδιών 

− Δραστηριότητες στον υπολογιστή ή το τάμπλετ 

− Άλλο (συγκεκριμενοποιήστε) ________________ 

 

9. Πότε συνήθιζε (ή συνηθίζει) να δίνει επεξηγήσεις ο δάσκαλος; (επιλέξτε ποια από τις 

παρακάτω επιλογές ήταν (ή είναι) η πιο συνήθης)  

− Πριν την έναρξη της δραστηριότητας 
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− Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας 

− Κατά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας 

− Άλλο ______________________________ 

 

10. Πότε προτιμάτε να δίνονται οι επεξηγήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες από τον 

δάσκαλο; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες απαντήσεις) 

− Πριν την έναρξη της δραστηριότητας 

− Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας 

− Κατά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας 

− Άλλο ______________________________ 

 

11. Τι θα αλλάζατε σε σχέση με την δραστηριότητες διδασκαλίας; Θα θέλατε να κάνετε κάποια 

πρόταση; 

____________________________________________________________________ 
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Υποστηρικτικό υλικό και εργαλεία 

 

12. Πείτε μας εάν οι εκπαιδευτικοί σας χρησιμοποιούν κάποιο από τα παρακάτω εργαλεία κατά 

την διάρκεια του διδακτικού μαθήματος (επιλέξτε περισσότερες απαντήσεις εάν 

χρειάζεται) 

− Παρουσιάσεις με διαφάνειες  

− Μαυροπίνακας  

− Ψηφιακός πίνακας 

− Βίντεο 

− Διαδικτυακό υλικό 

− Ηχογραφημένο υλικό 

− Έντυπα έγγραφα 

− Βιβλία 

− Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

− Κινητό τηλέφωνο 

− Μεγάλα φύλλα χαρτιού και μαρκαδόρους 

− Φωτογραφίες 

− Εργαλεία ζωγραφικής (μολύβια, μπογιές, χαρτί) 

− Συγκεκριμένα εργαλεία που σχετίζονται με τον εκάστοτε τομέα απασχόλησης 

(εργαλεία καθαρισμού, μαγειρικής και κηπουρικής) 

− Άλλο_________________________________________ 

 

13. Ποιο από τα παρακάτω εργαλεία προτιμάτε;  

− Παρουσιάσεις με διαφάνειες  

− Μαυροπίνακας  

− Ψηφιακός πίνακας 

− Βίντεο 

− Διαδικτυακό υλικό 

− Ηχογραφημένο υλικό 

− Έντυπα έγγραφα 



81 
 

− Βιβλία 

− Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

− Κινητό τηλέφωνο 

− Μεγάλα φύλλα χαρτιού και μαρκαδόρους 

− Φωτογραφίες 

− Εργαλεία ζωγραφικής (μολύβια, μπογιές, χαρτί) 

− Συγκεκριμένα εργαλεία που σχετίζονται με τον εκάστοτε τομέα απασχόλησης 

(εργαλεία καθαρισμού, μαγειρικής και κηπουρικής) 

− Άλλο _________________________________________ 

 

14. Γιατί τα προτιμάτε; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

15. Στις πρακτικές δραστηριότητες, χρησιμοποιούσατε (ή χρησιμοποιείτε εργαλεία) που 

μάθατε κατά την κατάρτισής σας; 

− Ναι 

− Όχι 

 

16. Σε περίπτωση που απαντήσετε «Ναι» στην ερώτηση 15, μπορείτε να μας δώσετε μερικά 

παραδείγματα εργαλείων που χρησιμοποιήσατε (ή χρησιμοποιείται) στα πρακτικά 

μαθήματα της κατάρτισής σας; 

_________________________________________________________________ 

 

17. Σε περίπτωση που απαντήσετε «Ναι» στην ερώτηση 15,  πιστεύετε ότι υπήρχαν (ή 

υπάρχουν)  αρκετά εργαλεία και ικανοποιητικός εξοπλισμός για τις εργασίες; 

− Ναι 

− Όχι 
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18. Σε περίπτωση που απαντήσετε «Όχι» στην ερώτηση 17, τι είναι αυτό που έλειπε (ή λείπει) 

κατά την άποψή σας; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

19. Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός λειτουργούν (ή λειτουργούσαν) σωστά; 

− Ναι 

− Όχι 

 

20. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η σύνδεση στο διαδίκτυο λειτουργούσε (ή λειτουργεί) 

σωστά; 

− Ναι  

− Όχι 

 

21. Τι θα θέλατε να βελτιωθεί σε σχέση με το υλικό και τον εξοπλισμό; Θα θέλατε να κάνετε 

κάποια πρόταση; 

____________________________________________________________________ 

 

Πρακτική άσκηση (εξάσκηση σε χώρους απασχόλησης) 

 

22. Κάνατε (ή κάνετε) πρακτική άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος κατάρτισής σας στον 

τομέα που έχετε επιλέξει; 

− Ναι 

− Όχι 

Σε περίπτωση που απαντήσετε «Ναι» στην ερώτηση 22, δώστε μερικές πιο περιγραφικές 

πληροφορίες απαντώντας τις ερωτήσεις 23 μέχρι και 39.  Σε περίπτωση που απαντήσετε «όχι», 

προχωρήστε στην ενότητα «Εκπαιδευτικοί» (ερώτηση 40). 

 

23. Πού κάνατε (ή κάνετε)  την πρακτική σας άσκηση; (Δώστε μερικές λεπτομέρειες σχετικά με 

το είδος της εταιρείας, Αν πρόκειται για ξενοδοχείο, εστιατόριο, φυτώριο, καθαριστήριο...)
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 _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___ 

 

24. Πότε κάνατε (ή κάνετε) την πρακτική άσκηση; 

− Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περιόδου του προγράμματος ΕΕΚ 

− Στο διάστημα μεταξύ δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΕΕΚ 

−  Μερικές φορές (ημέρες, μήνες)  μετά την ολοκλήρωση της περιόδου του 

προγράμματος ΕΕΚ 

− Άλλο___________________________________________ 

 

25. Πόσο καιρό διήρκεσε (ή διαρκεί) η πρακτική άσκηση; 

____________________________________________________ 

 

26. Είχατε (ή έχετε) κάποιον εκπαιδευτή από το κέντρο ή κάποιον επιβλέποντα από την 

πρακτική άσκηση; 

− Ναι 

− Όχι 

 

27. Είχατε (ή έχετε) κάποιον επιβλέποντα στην εταιρεία που πραγματοποιήσατε (ή 

πραγματοποιείτε) την πρακτική άσκηση;  

− Ναι 

− Όχι 

 

28. Ποια ήταν (ή είναι) τα καθήκοντά σας κατά την πρακτική άσκηση: 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 

29. Γενικότερα, θα λέγατε ότι είστε ικανοποιημένοι από την πρακτική άσκηση; 
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30. Αισθάνεστε ότι είχατε (ή έχετε) την απαιτούμενη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής ούτως ώστε να μάθετε πως να πραγματοποιείτε τις απαιτούμενες εργασίες; 

   

 

31. Οι συνάδελφοί σας σας παρείχαν (ή σας παρέχουν) την βοήθειά τους όποτε τι χρειάζεστε; 

   

 

32. Υπήρχε (ή υπάρχει) κάποιος συγκεκριμένος συνάδελφος που σας βοηθούσε (ή σας 

βοηθάει) περισσότερο από ότι οι άλλοι; 

− Ναι 

− Όχι 

 

33.  Σε περίπτωση που απαντήσατε «Ναι» στην ερώτηση 32, μπορείτε να μας πείτε ως προς τι 

σας βοηθούσε αυτός ο συνάδελφος; 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

34.  Σε περίπτωση που απαντήσατε «Όχι» στην ερώτηση 32, μπορείτε να μας πείτε σε τι 

αφορούσε η βοήθεια, την οποία τελικά δεν λάβατε; 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

35. Θεωρείται ότι η πρακτική άσκηση σας βοήθησε να μάθετε πώς πρέπει να εργάζεστε στον 

τομέα του καθαρισμού, της μαγειρικής, της κηπουρικής ή σε κάποιον άλλο; 
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36. Τι θεωρείται ότι είναι αυτό που μάθατε καλύτερα από την πρακτική σας άσκηση; Να 

αναφέρετε 3 ή 4 πράγματα που μάθατε κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

37. Σε περίπτωση που έχετε ήδη ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση, σας βοήθησε η πρακτική 

να βρείτε μια δουλειά;  

   

 

38. Η πρακτική άσκηση βοήθησε στο να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας; 

   

 

39. Τι θα αλλάζατε για να βελτιώσετε στην πρακτική άσκηση; Θα θέλατε να κάνετε κάποια 

πρόταση; 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Εκπαιδευτικοί 

 

40. Παρακαλούμε, πείτε μας σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με καθεμία από τις ακόλουθες 

δηλώσεις σχετικά με τους δασκάλους στο πρόγραμμα κατάρτισης. 

Οι καθηγητές με αντιμετωπίζουν με σεβασμό 
   

Οι καθηγητές με βοηθούν να μάθω 
   

Οι καθηγητές λύνουν τις απορίες μου 
   

Οι καθηγητές εξηγούν τα πράγματα αναλυτικά 
   

Οι καθηγητές με βοηθούν να καταλάβω το περιεχόμενο της κατάρτισης 
   

Οι καθηγητές γνωρίζουν καλά όσα εξηγούν 
   

Οι καθηγητές προτείνουν διαφορετικές δραστηριότητες ανάλογα με τις 

ανάγκες του κάθε καταρτιζόμενου ατόμου    

Είναι εύκολο να επικοινωνήσω με τους καθηγητές όταν χρειάζομαι 

βοήθεια με κάποια άσκηση    

Οι καθηγητές συμβάλουν στη δημιουργία ενός κατάλληλου κλίματος 

που ευνοεί την μάθηση και την εργασία    

 

41. Τι θα βελτιώνατε σε σχέση με τους καθηγητές; Θα θέλατε να κάνετε κάποια πρόταση; 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Εξατομικευμένη καθοδήγηση 

 

42. Είχατε (ή έχετε) κάποιον καθηγητή ως καθηγητή αναφοράς ή σύμβουλο κατά την διάρκεια 

της εκπαίδευσής σας στον τομέα του καθαρισμού, της μαγειρικής, της κηπουρικής ή αλλού; 

− Ναι 

− Όχι 

Σε περίπτωση που απαντήσατε «Όχι» στην ερώτηση 42, προχωρήστε στην ενότητα 

«Περιεχόμενα»(ερώτηση 46). 

43. Πείτε μας σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις σε σχέση με την 

καθοδήγηση του συμβούλου 

Με βοήθησε να καταλάβω το πρόγραμμα κατάρτισης 

    

Με βοήθησε να καταλάβω πως λειτουργούσε η οργάνωση του 

προγράμματος    

Με βοήθησε με τις στρατηγικές μελέτης και μάθησης 

    

Προσάρμοσε κάποια πράγματα (περιεχόμενα, μεθοδολογία, εργαλεία...) 

προκειμένου να με βοηθήσει με τις μαθησιακές δραστηριότητες.     

Παρείχε πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με τις σπουδές και την 

κατάρτιση που μπορώ να λάβω μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 

ΕΕΚ 
   

Παρείχε πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με το πώς και το πού 

μπορώ να αναζητήσω εργασία    

 

44. Η καθοδήγηση που μου παρέχει είναι (μπορείτε να επιλέξετε και τις δύο απαντήσεις 

εφόσον απαιτείται) 

− Εξατομικευμένη καθοδήγηση 

− Ομαδική καθοδήγηση 

 

45. Τι θα βελτιώνατε σε σχέση με την εξατομικευμένη καθοδήγηση; Θα θέλατε να κάνετε 

κάποια πρόταση; 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

Περιεχόμενα 

 

46. Πείτε μας σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις σε σχέση 

με τα περιεχόμενα του προγράμματος κατάρτισης στον τομέα του καθαρισμού, της 

μαγειρικής, της κηπουρικής ή αλλού; 

Η κατάρτιση με βοήθησε να είμαι πιο υπεύθυνος στην εργασία μου 
   

Η κατάρτιση με βοήθησε να μάθω πώς μπορώ να κάνω μια ομαδική 

εργασία    

Η κατάρτιση με βοήθησε να μάθω πως μπορώ να συντηρώ τα εργαλεία 

και τον εξοπλισμό της εργασίας    

Η κατάρτιση με βοήθησε να δημιουργήσω σωστές σχέσεις με τους 

συναδέλφους μου    

Κατά την διάρκεια της κατάρτισης έμαθα να χρησιμοποιώ τα εργαλεία 

του εν λόγω επαγγέλματος     

Η κατάρτιση με βοήθησε να μάθω πώς μπορώ να μειώσω τους κινδύνους 

και να αποφύγω τις επικίνδυνες καταστάσεις    

 

Σύστημα Αξιολόγησης 

 

Τώρα σκεφτείτε μια διαδικασία αξιολόγησης που κάνατε (ή κάνετε) κατά την διάρκεια και στο 

τέλος του μαθήματος κατάρτισης. 

47. Σας ανέθεταν (ή σας αναθέτουν) οι καθηγητές σας δραστηριότητες αξιολόγησης κατά την 

διάρκεια της κατάρτισης; 

− Ναι 

− Όχι 

Σε περίπτωση που απαντήσατε «Ναι» προχωρήστε στην ερώτηση 48. Σε περίπτωση που 

απαντήσατε «όχι» προχωρήστε στην ενότητα 5. 

 

48. Μπορείτε να εξηγήσετε πότε έπρεπε (ή πρέπει) να ολοκληρώσετε την διαδικασία 

αξιολόγησης;  
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− Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης 

− Στο τέλος της κατάρτισης 

− Τόσο κατά την διάρκεια όσο και στο τέλος του μαθήματος κατάρτισης. 

49. Οι καθηγητές σας παρείχαν (ή σας παρέχουν) πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα 

αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης; 

   

 

50. Ήταν (ή είναι) κατανοητές οι πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης; 

   

       

51. Θα μπορούσατε να δώσετε μερικά παραδείγματα των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που 

κάνατε(ή κάνετε;) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

52. Πείτε μας σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις σε σχέση 

με τις δραστηριότητες αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης στον τομέα του 

καθαρισμού, της μαγειρικής, της κηπουρικής ή αλλού; 

Οι δραστηριότητες αξιολόγησης σχετίζονταν με όσα μας είχε διδάξει ο 

καθηγητής    

Οι καθηγητές ελέγχουν μαζί με εμένα τις δραστηριότητες αξιολόγησης. 
   

Με ενημερώνουν για το τι κάνω καλά και τι πρέπει να βελτιώσω. 
   

Οι δάσκαλοι με βοηθούν να μάθω πώς να βελτιώσω τη μάθησή μου. 
   

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αντικατοπτρίζουν τη μάθηση που έχω 

επιτύχει.    

Οι δραστηριότητες αξιολόγησης είναι κατανοητές. 
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53. Τι θα βελτιώνατε σε σχέση με το σύστημα αξιολόγησης; Θα θέλατε να κάνετε κάποια 

πρόταση; 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Κεφάλαιο 5: Σύνδεση της κατάρτισης με την απασχόληση 

 

1. Την τρέχουσα περίοδο εργάζεστε στον τομέα του καθαρισμού, της μαγειρικής ή της 

κηπουρικής, στους οποίους έχετε παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα ΚΕΕ; 

− Ναι 

− Όχι 

Σε περίπτωση που η απάντησή σας ήταν «Ναι», παρακαλούμε απαντήστε και τος παρακάτω 

ερωτήσεις: 

2. Εργάζεστε σε περιβάλλον: 

− Προστατευμένης απασχόλησης; 

− Συνηθισμένης αγοράς εργασίας; 

 

3. Είστε ικανοποιημένοι με τις δεξιότητες που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια του  

προγράμματος κατάρτισης; 

   

    

4. Αυτά που μάθατε στο πρόγραμμα  κατάρτισης είναι χρήσιμα για την τωρινή σας δουλειά; 

   

 

5. Τι θα πρέπει να μάθετε για να βελτιώσετε την τρέχουσα εργασία σας; 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



91 
 

6. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε προκειμένου να βρείτε μια καλύτερη θέση εργασίας στον τομέα 

του καθαρισμού, της μαγειρικής, της κηπουρικής ή αλλού; 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Τελειώνοντας 

 

Θα θέλατε να κάνετε οποιαδήποτε πρόταση ή παρατήρηση σχετικά με πράγματα που μπορούν 

να βοηθήσουν τους καθηγητές και τους διευθυντές να σχεδιάσουν καλύτερα προγράμματα ΚΕΕ 

στον τομέα του καθαρισμού, της μαγειρικής, της κηπουρικής ή αλλού; 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Το εικονίδιο σχεδιάστηκε από τον Alfredo Hernandez από το www.flaticon.com 

  

https://www.alfredocreates.com/
http://www.flaticon.com/
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APPENDIX 2: ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ομάδα EQUALvet  

Το EQUALvet είναι ένα έργο έρευνας όπου ερευνητές, εκπαιδευτές και πάροχοι υπηρεσιών από 

την Ευρώπη συνεργάζονται για τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με νοητική 

αναπηρία.  

Στο έργο αυτό οι εταίροι είναι: Μαργαρίτα (Ελλάδα), Primavera 85 (Ιταλία), Fundació Mas Xirgu 

(Ισπανία), TÜV Hellas (Ελλάδα), EASPD (Βέλγιο), και Πανεπιστήμιο της Χιρόνα (Ισπανία) 

 

Στόχος της έρευνας 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εντοπίσει τους παράγοντες που βελτιώνουν την 

ικανοποίηση των μαθητών με νοητική αναπηρία από τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες 

επαγγελματικής κατάρτισης.  

 

Τι θέλουμε να πετύχουμε 

Να συγκεντρώσουμε τις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με 

τις εμπειρίες της επαγγελματικής τους κατάρτισης μέσω ενός 

ερωτηματολογίου που θα αξιολογεί τη μαθησιακή εμπειρία που 

είχαν μέχρι αυτό το σημείο.  

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να χρειαστείτε 

περίπου μία ώρα, με την υποστήριξη ενός ατόμου του 

προσωπικού. 
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Τι θα κερδίσετε εσείς από την διαδικασία συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου 

Τα σχόλια που θα λάβουμε από τους συμμετέχοντες θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτές να 

αναπτύξουν μια καλύτερη μεθοδολογία επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της 

καθαριότητας, της μαγειρικής και της κηπουρικής.  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Συμπληρώστε με τικ κάθε μία από τις παρακάτω δηλώσεις με τις οποίες συμφωνείτε:  

Επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει τις πληροφορίες που επεξηγούνται 

σε σχέση με το παραπάνω ερευνητικό έργο. 

 

Επιβεβαιώνω ότι είχα την ευκαιρία να διατυπώσω τις ερωτήσεις μου σχετικά με το 

έργο. 

 

Κατανοώ ότι η συμμετοχή μου είναι εθελοντική και ότι είμαι ελεύθερος να 

αποσυρθώ ανά πάσα στιγμή χωρίς να αναφέρω κανέναν λόγο και χωρίς να υπάρξει 

καμία αρνητική συνέπεια.  

 

Κατανοώ ότι όλες μου οι απαντήσεις θα παραμείνουν αυστηρά απόρρητες   

Δίνω την συγκατάθεσή μου στην ερευνητική ομάδα να έχει πρόσβαση στις 

πληροφορίες  που δεν μπορούν να με ταυτοποιήσουν προσωπικά.  

 

Συμφωνώ με το ενδεχόμενο αξιοποίησης των πληροφοριών που θα συλλεχθούν 

από εμένα  σε μελλοντική έρευνα  

 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου σημαίνει την αποδοχή της συμμετοχής μου 

στο παραπάνω έργο 

 

 

Θα θέλατε να λάβετε την έκθεση πορισμάτων που θα προκύψουν από το παραπάνω έργο; 

− Ναι 

− Όχι 

Σε περίπτωση που απαντήστε «Ναι», παρακαλούμε να σημειώσετε 

την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στην οποία 

μπορούμε να σας προωθήσουμε την έκθεση: 

________________________________________ 
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Όνομα του συμμετέχοντα (ή του νόμιμου εκπρόσωπού του) ______________________ 

Ημερομηνία _______________________ 

Υπογραφή: ___________________ 

 

Όνομα του υπευθύνου που λαμβάνει το έντυπο συναίνεσης: 

_____________________________ 

Ημερομηνία ______________________ 

Υπογραφή: __________________ 


