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Περίληψη 

 

 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στα ελληνικά κρατητήρια στοχεύουν στην 

αντιμετώπιση του ελλείμματος βασικών δεξιοτήτων της ευάλωτης ομάδας, σε καταπολέμηση 

του κοινωνικού αποκλεισμού και στη διευκόλυνση της κοινωνικής επανένταξης των 

κρατουμένων.   

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση των εμπειριών, των στάσεων και των αναγκών 

των εκπαιδευτών ΣΔΕ, που εργάσθηκαν με μία ομάδα κρατουμένων, σε σωφρονιστικό 

κατάστημα στη χώρα μας. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα σε δείγμα 

10 εκπαιδευτών, μέσω συνεντεύξεων, με τη βοήθεια ημι-δομημένου ερωτηματολογίου. Για 

την επεξεργασία των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε ερμηνευτική ανάλυση περιεχομένου.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ΣΔΕ ενθάρρυνε τη μάθηση, επέφερε θετική ψυχολογική 

αλλαγή και εξέλιξε τις ατομικές δυνατότητες των κρατουμένων. Οι εκπαιδευτές 

αντιλαμβάνονταν το έργο τους ως κοινωνική συμβολή και βίωσαν μία μοναδική εμπειρία 

ατομικής εξέλιξης, μέσω της εργασίας τους. Ωστόσο, επισήμαναν αρκετές οργανωτικές και 

θεσμικές αδυναμίες του ΣΔΕ. Από την πλευρά τους, οι κρατούμενοι εκτιμούσαν το ΣΔΕ και 

τους εκπαιδευτές και ήταν ικανοποιημένοι, αλλά, η συμμετοχή τους στη διδασκαλία δεν ήταν 

επαρκής. Επιπλέον, οι εκπαιδευτές, συχνά, αντιμετώπισαν προκλητικές συμπεριφορές ή 

ριψοκίνδυνες συνθήκες και, συνολικά, πίστευαν πως δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε 

όλες τις απαιτήσεις του ρόλου τους. 

Συμπερασματικά, οι κρατούμενοι αποτελούν ομάδα με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες - 

εμπεριέχοντας, επίσης, υψηλή διαφορετικότητα μεταξύ τους - και οι εκπαιδευτές καλούνται 

σε εκτελέσουν ένα ρόλο αξιοποίησης της υποκίνησής τους και διασαφήνισης των 

εκπαιδευτικών και ατομικών εξελικτικών τους αναγκών. Οι εκπαιδευτές έχουν ανάγκη 

ειδικής κατάρτισης και ψυχολογικής υποστήριξης, για βελτίωση των ικανοτήτων τους και για 

ανταπόκριση στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της συγκεκριμένης εργασίας. Η διοίκηση της 

φυλακής θα πρέπει να βελτιώσει τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής και να διαφυλάξει τα 

προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτών με μεγαλύτερη αυστηρότητα. Η πολιτεία θα πρέπει να 

ανταποκριθεί στις θεσμικές της υποχρεώσεις απέναντι στους εκπαιδευτές και στη βελτίωση 

της οργάνωσης του ΣΔΕ.   

 

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας,  κρατούμενοι, εκπαιδευτές, ανάγκες 
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Abstract 

 

 

Second Chance Schools (SCS) operating within Greek prisons intend to address the basic 

skills gap in this vulnerable group, to fight social exclusion and to facilitate prisoners’ 

reintegration to society.  

The aim of this study was to explore the personal experiences, attitudes and needs of 

educators who worked in a SCS, operating in a Greek prison. Α qualitative research was 

conducted in a sample of 10 educators. The participants were interviewed, using a semi-

structured questionnaire. Interpretive content analysis was used for qualitative data. 

Results showed that SCS encouraged learning and enabled prisoners’ positive psychological 

change and human capacity. Educators perceived their work as socially contributing and 

experienced a unique opportunity for personal development in their job. However, they 

pointed out several organizational and institutional deficiencies of the School. Prisoners also 

valued SCS, as well as their educators and they were satisfied by their attendance to School, 

but, on the other hand, their participation within classes was not satisfactory. Moreover, their 

educators often faced challenging behaviors and risky conditions and believed that they did 

not entirely meet the requirements of their role.  

In conclusion, prisoners constitute a group of students with special and increased needs – also 

including high differentiation - and educators have a significant role to play in harnessing 

their motivation and defining their educational and personal development needs. Educators 

need special training assistance and psychological support to enhance their skills and meet the 

specific job requirements. Prison authorities should improve security rules and hygiene 

standards and should strictly protect educators’ personal data. Institutional obligations should 

also be met to cover educators’ needs. State policies should promote organizational 

improvement of the School.  

 

Key-Words: Second Chance School, prisoners, educators, needs 
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Εισαγωγή 

 

 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) θεσμοθετήθηκαν, στην Ελλάδα, το 1997, 

έχοντας ενταχθεί στη στρατηγική της συμπληρωματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

ενηλίκων, με σκοπό τη χορήγηση ισότιμου τίτλου με το απολυτήριο Γυμνασίου. Το 

ΣΔΕ αποσκοπεί στην ατομική εξέλιξη, την κοινωνική και την επαγγελματική ένταξη 

των ατόμων, που δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση (Ανάγνου & 

Βεργίδης, 2008).  

 

Ο θεσμός παρέχει βελτιωμένη προοπτική για την καταπολέμηση της 

διαφορετικότητας. Ειδικά, στην αγορά εργασίας, είναι σημαντικός ο ρόλος των ΣΔΕ, 

δεδομένου ότι, στο χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο υπάρχει υψηλότερη ανεργία, 

ενώ, επίσης, στη χώρα μας, το φαινόμενο εγκατάλειψης της βασικής εκπαίδευσης 

ήταν εκτεταμένο πριν μερικές δεκαετίες (Michail & Anastasiou, 2010).    

 

Τα εγχώρια ΣΔΕ συμπεριλαμβάνουν μεγαλύτερο ηλικιακό εύρος, έναντι των 

αντίστοιχων άλλων κρατών και εμπεριέχουν ένα περισσότερο πολυμορφικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Anastasiou & Michail, 2013). Στη φιλοσοφία του θεσμού, 

επιδιώκεται, περισσότερο, η στήριξη των ευάλωτων ομάδων, συμβάλλοντας στην 

αντιμετώπιση των ανισοτήτων (Ανάγνου & Βεργίδης, 2008).   

 

Η παρουσία των ΣΔΕ στα εγχώρια κρατητήρια έχει πρωτοποριακό χαρακτήρα 

(Νικολακάκος, 2015), συγκρίνοντας με άλλες χώρες, όπου μπορεί να υιοθετούνται 

διαφορετικές μορφές εκπαίδευσης (Hawley et al., 2013). Τα ΣΔΕ των φυλακών 

λειτουργούν σε 11 περιοχές της Ελλάδας (ΙΝΕΔΙΒΙΜ1, 2016), αποτελώντας θεσμό 

αναγνώρισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους κρατούμενους και αποσκοπώντας στην 

παροχή ίσης ευκαιρίας για την κοινωνική-επαγγελματική τους επανένταξη (Ζωάκου 

& Κυρίδης, 2012) και για την αντιμετώπιση της περιθωριοποίησής τους. Περαιτέρω, 

το ΣΔΕ ενισχύει τους κρατούμενους, παρέχοντας συνθήκες ατομικής ανάπτυξης, 

έναντι του εγκλεισμού τους. Λαμβάνεται υπόψη ότι στα ελληνικά κρατητήρια 

                                                             
1  ΙΝΕΔΙΒΙΜ:  Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
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υπάρχει μεγάλο ποσοστό ατόμων ξένης εθνικότητας  (Linardatou & Manousou, 

2015). Η πολιτεία, επίσης, στοχεύει στη μείωση της υποτροπής των κρατουμένων, 

μετά την αποφυλάκισή τους (Βεργίδης & συν., 2007), καθώς ο πληθυσμός τους 

αυξάνεται ραγδαία (ΕΛΣΤΑΤ, 2013). Οι κρατούμενοι έχουν ένα επιπλέον κίνητρο 

συμμετοχής τους στο ΣΔΕ, καθώς η συστηματική του παρακολούθηση αποτελεί 

αντάλλαγμα για ρύθμιση της ποινής τους (Papaioannou et al., 2016). 

 

Σε ευρωπαϊκές και εγχώριες έρευνες, καταδείχθηκε η γενικότερη συνεισφορά των 

ΣΔΕ στην εκπαίδευση, στην αυτοεκτίμηση και στην ένταξη στην κοινωνία των 

ατόμων, ευάλωτων και μη ομάδων (Nikolopoulou, 2012; EC, 2001). Οι απόψεις για 

τη λειτουργία του ΣΔΕ στα κρατητήρια είναι ευνοϊκές (Νικολακάκος, 2015) και έχει 

δειχτεί πως η εκπαίδευσή τους αναστέλλει την υποτροπή τους (ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 2016), 

παρότι, η επίτευξη αυτού του στόχου είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί (Βεργίδης & 

συν., 2007; Stickland, 2016), ενώ και η καταπολέμηση του στιγματισμού είναι 

αμφίβολη (Κελίδου, 2011). 

 

Σύμφωνα με το θεσμό των ΣΔΕ, προβλέπεται η ολιστική προσέγγιση των 

εκπαιδευόμενων (Φραγκούλης & συν., 2011), με ευελιξία επιλογής του μαθησιακού 

υλικού, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, παρότι τα εκπαιδευτικά αντικείμενα είναι 

προκαθορισμένα. Ο ρόλος του εκπαιδευτή διαφοροποιείται, για την υποστήριξη της 

ευπαθούς ομάδας των κρατουμένων, που βιώνει πιο έντονο κοινωνικό αποκλεισμό, 

έναντι άλλων (Δεληγιάννης, 2016). Ο εκπαιδευτής προβλέπεται να δημιουργήσει 

πρωτότυπες πρακτικές διδασκαλίας, να διαχειριστεί δημιουργικά τις σχέσεις των 

ατόμων και να ασκήσει υποκίνηση και πρωτοβουλίες, σε ένα πολύ σύνθετο 

περιβάλλον. Τέτοια προσόντα, ως κοινωνικές δεξιότητες, είναι τόσο σημαντικά, όσο 

και οι γνώσεις του (Jarvis, 2004). Επιπλέον, ο εκπαιδευτής καλείται να κατανοήσει 

τις ανάγκες της ιδιαίτερης εκπαιδευτικής ομάδας, τη διαφορετικότητα μεταξύ των 

συμμετεχόντων, αλλά και τις δικές του εκπαιδευτικές και ατομικές ανάγκες (Rogers 

& Horrocks, 2010).  

 

Εγχώριες έρευνες, σε ΣΔΕ φυλακών, έδειξαν ότι οι εκπαιδευτές αντιμετώπιζαν το 

έργο τους ως καινοτόμο και ενδιαφέρον (Παπαθανασίου, 2010), αλλά, γενικότερα, 

είχαν ανάγκη διεύρυνσης της επιμόρφωσής τους απέναντι σε ευπαθείς ομάδες 

(Παπαθανασίου, ό.π.˙  Λεκαδίτη, 2012, στο Νικολακάκος, 2015).  Από την πλευρά 
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των κρατουμένων, οι μελέτες έδειξαν ότι αυτοί είχαν ευνοϊκή στάση απέναντι στο 

ΣΔΕ, που τους βοήθησε σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο (Βεργίδης & συν., 

2007; Παπαθανασίου, 2010). Ελλείψεις σημειώθηκαν σε χωρικό-χρονικό επίπεδο και 

σε επίπεδο μέσων και γλωσσικών εμποδίων (Νικολακάκος, 2015). 

 

Οι έρευνες σε εκπαιδευτές κρατουμένων στην Ελλάδα είναι περιορισμένες και 

υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης, λόγω των ποικίλων αναδυόμενων ζητημάτων, 

αναφορικά με τις ικανότητες και τα προβλήματά τους, κατά τη δοκιμασία τους στα 

ΣΔΕ σωφρονιστικών καταστημάτων.  Η καταγραφή των αναγκών τους και οι απόψεις 

των ίδιων για τη συμμετοχή τους σε επιμόρφωση ή άλλου είδους ενίσχυση θα πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη, κατά το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής.  Προσωπικό 

ενδιαφέρον υπάρχει και από πλευράς της ερευνήτριας, λόγω της εργασιακής της 

απασχόλησης σε ΣΔΕ σε σωφρονιστικό κατάστημα και της συνακόλουθης εμπειρίας 

της. 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των εμπειριών, των στάσεων και 

των αναγκών των εκπαιδευτών ΣΔΕ, που εργάσθηκαν με μία ομάδα κρατουμένων, σε 

σωφρονιστικό κατάστημα στη χώρα μας.  Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε μία 

ποιοτική μελέτη περίπτωσης, μέσω διεξαγωγής συνεντεύξεων στους εκπαιδευτές.  

 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας αυτής πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση 

για το θεσμό των ΣΔΕ, τους εκπαιδευτές ενηλίκων και τα ΣΔΕ στις φυλακές. Στο 

δεύτερο μέρος της, αναλύθηκε η μεθοδολογία και η επεξεργασία των δεδομένων της 

έρευνας, καταγράφηκαν τα αποτελέσματά της και διατυπώθηκαν συμπεράσματα και 

προτάσεις. 
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1  Εκπαίδευση Ενηλίκων - Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

 

 

1.1 Η Έννοια της Μάθησης στους Ενήλικες  

 

Σύμφωνα με το Jarvis (2004), η ανάγκη για μάθηση είναι σημαντικό στοιχείο της 

ανθρώπινης υπόστασης. Τα άτομα, ως δρώντα υποκείμενα στην κοινωνία, 

αλληλεπιδρώντας με τον περίγυρό τους, συμβάλλουν στη διαμόρφωση του 

κοινωνικού περιβάλλοντος και θα πρέπει να κατανοούν τους τρόπους διαμόρφωσής 

του, ώστε να προσαρμόζονται σε αυτό και να εξελίσσονται. Συνεπώς, η μάθηση 

καθίσταται απαραίτητη για την προσωπική ανάπτυξη των ατόμων και για την σχέση 

τους με την κοινωνία.  Όπως αναφέρει ο ίδιος, η μάθηση δεν είναι απλή μεταφορά 

γνώσεων, αλλά αποτελεί εσωτερική διεργασία, κατά την οποία οι εμπειρίες ενός 

ατόμου μετασχηματίζονται σε γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. Οι ερμηνείες που 

δίνονται, μέσω της μάθησης, καθορίζονται τόσο από το νόημα των τρεχουσών 

εμπειριών, όσο και από τις παρελθούσες-αποθηκευμένες ερμηνείες παρεμφερών 

εμπειριών.  Έτσι, το άτομο αποτελεί ένα σύνολο της μάθησής του και η εμπειρία του 

είναι η προσωπική ενσυναίσθηση του άλλου, που πραγματοποιείται κατά τη 

συνάντηση του εσωτερικού εαυτού με τον εξωτερικό κόσμο. 

 

Οι εμπειρίες, στους ενήλικες, αφορούν το σύνολο των νοητικών συνηθειών τους, 

μέσω των οποίων αυτοί ερμηνεύουν την πραγματικότητα (Κουλαουζίδης, 2006). 

Στην ενήλικη ζωή, υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις αναντιστοιχίας μεταξύ του 

προηγούμενου συστήματος αντιλήψεων και των τρεχουσών εμπειριών των ατόμων, 

οπότε προκύπτει ανάγκη για περαιτέρω μάθηση (Jarvis, 2004). Τα γενικά 

χαρακτηριστικά της εμπειρίας των ενηλίκων, που αποτελούν την ειδοποιό διαφορά 

στη μαθησιακή διαδικασία αναφέρονται ως εξής (Κουλαουζίδης, 2011):   

 

 Οι ενήλικες κατέχουν ένα σύνολο συσσωρευμένων εμπειριών. 

 Οι ενήλικες τείνουν προς την αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση. 

 Οι ενήλικες τείνουν να αναπτύσσουν κριτική σκέψη. 
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Η μάθηση στους ενήλικες ενισχύεται περισσότερο, όταν οι παλαιότερες εμπειρίες 

τους συνδέονται με τις νέες συνθήκες, που δημιούργησαν ανάγκες νέας μάθησης, 

όπως επίσης και όταν, κατά την εκπαιδευτική διεργασία, αξιοποιούνται οι 

παλαιότερες γνώσεις τους. Τέτοιες παραδοχές διαφοροποιούν τους τρόπους 

εκμάθησης και εκπαίδευσης μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων  (Jarvis, 2004). 

 

Ενώ στα παιδιά, η μάθηση αντλείται από πηγές εξουσίας, αποτελώντας μία μορφή 

κοινωνικοποίησής τους (διαμορφωτική μάθηση), για τους ενήλικες δημιουργείται ένα 

κίνητρο αναδιαμόρφωσης των νοηματοδοτικών προοπτικών τους (μετασχηματίζουσα 

μάθηση) (Κουλαουζίδης, 2006).  

 

Κεντρικό στοιχείο αρκετών θεωρητικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση ενηλίκων 

είναι η εμπειρική μάθηση - που αρχικά διερευνήθηκε από το Dewey - σύμφωνα με 

την οποία, η έκθεση των εκπαιδευόμενων σε μία εμπειρία προάγει το στοχασμό, την 

άντληση νοήματος και την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και στάσεων. Επομένως, η 

αποτελεσματική μάθηση δεν καθοδηγείται από αφηρημένες, ακαδημαϊκές έννοιες, 

αποκομμένες από την πραγματικότητα και τις συνθήκες που βιώνουν οι 

εκπαιδευόμενοι (Παναγιωτίδου & Ζήση, 2015).   

 

Από την άλλη πλευρά, οι εμπειρίες των ενηλίκων συνδέονται με τη μνήμη τους - η 

οποία μπορεί να αποδειχθεί ασθενέστερη σε όσους έχουν μεγαλύτερη ηλικία - όπως 

επίσης και με την ατομική τους βιογραφία και με τις αναμνήσεις τους. Με αυτήν την 

έννοια, η μάθηση αποτελεί μία τροποποίηση της υπάρχουσας ατομικής τους 

βιογραφίας (Jarvis, 2004). Λαμβάνεται, ακόμα, υπόψη ότι οι ενήλικες, λόγω 

πολλαπλών υποχρεώσεων, έχουν λιγότερο διαθέσιμο χρόνο, από όσο οι ανήλικοι, 

επομένως χρειάζονται περισσότερο χρόνο για αποθήκευση των παρεχόμενων 

πληροφοριών κατά την μαθησιακή διαδικασία. Οι πληροφορίες που συγκρατούν 

καλύτερα είναι όσες σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους και τα θέματα που θεωρούν 

σημαντικά. Επίσης, οι προηγούμενες εμπειρίες των ενηλίκων μπορούν να σταθούν 

εμπόδιο για νέα μάθηση, εφόσον οι σύγχρονες μέθοδοι και τα μέσα διδασκαλίας 

μπορούν να διαφέρουν κατά πολύ από τα παλαιότερα, ενώ, εντωμεταξύ, οι ενήλικες, 

ενδεχομένως να απείχαν για μεγάλο διάστημα από τη μαθησιακή διαδικασία 

(Κουλαουζίδης, 2006).   
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Η μάθηση των ενηλίκων εμπεριέχει και ορισμένες φιλοσοφικές και ιδεολογικές 

θέσεις. Η ηθική διάσταση ενδιαφέρεται για την ανθρωποκεντρική  προσέγγιση της 

μάθησης, με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και την ολιστική ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του (Jarvis, 2004).  

 

1.2  Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση 

 

1.2.1 Εννοιολογικό Περιεχόμενο  

 

Ο τρόπος που λειτουργούν οι παραπάνω διεργασίες της μάθησης γίνεται κατανοητός, 

μέσω της έννοιας της «Διά Βίου Μάθησης», ως τμήμα της ζωής των ατόμων, εφόσον 

η μάθηση συνδέεται με την ανθρώπινη ανάπτυξη (Κουλαουζίδης, 2011).  

 

Η εκπαίδευση των ενηλίκων (έναντι αυτής των παιδιών) αναφέρεται τόσο στην 

εκπαιδευτική σφαίρα, όσο και στη σφαίρα της πολιτικής, λαμβάνοντας επίσημες ή 

ανεπίσημες μορφές διά βίου μάθησης, απευθυνόμενη σε «ώριμους μαθητές», σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε προγράμματα διδασκαλίας εξ αποστάσεως (Rogers & 

Horrocks, 2010).  Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (1977, στο Κόκκος, 2005), η εκπαίδευση 

ενηλίκων αφορά μαθησιακά προγράμματα ή δραστηριότητες που σχεδιάζονται από 

εκπαιδευτικούς φορείς, αποσκοπώντας στην κατάρτιση και στην ικανοποίηση των 

ενδιαφερόντων των ατόμων, τα οποία υπερβαίνουν την ηλικία υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης και δεν έχουν ως κύρια δραστηριότητά τους την εκπαίδευση. Ο τομέας, 

επομένως, καλύπτει επαγγελματικές, μη επαγγελματικές, τυπικές, μη τυπικές και 

γενικές σπουδές, όπως επίσης και τη συλλογική εκπαίδευση. 

 

Η έννοια της «Διά Βίου Εκπαίδευσης» είναι ευρεία, αναφερόμενη σε μία διεργασία 

της ζωής των ατόμων, παρά ως μεμονωμένο πλαίσιο ειδικών δραστηριοτήτων 

διδασκαλίας και μελέτης (Rogers & Horrocks, 2010). Έχοντας μία κυρίαρχη 

ανθρωπιστική φύση, αποσκοπεί στη μάθηση και στην κατανόηση, αφορά μία 

ιδεαλιστική διαδικασία και μπορεί να εφαρμοσθεί σε οποιαδήποτε περίοδο της ζωής 

(Jarvis, 2004). 
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Όπως σημειώνει ο Jarvis (ibid), για την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η καλή 

εκπαίδευση δεν επανακαθορίζει τους εκπαιδευόμενους, σύμφωνα με κάποια 

μονομερή επιλογή γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων και μεθόδων, επιβάλλοντας μία 

«πολιτισμική αυθαιρεσία», αλλά αναπτύσσει τη σκέψη τους και αφήνει περιθώρια 

επιλογών. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχουν μέθοδοι που ενδυναμώνουν και 

αναπτύσσουν την αυτοδυναμία των συμμετεχόντων, προκειμένου αυτοί να έχουν 

ενεργητική συμβολή στους εκπαιδευτικούς στόχους, στα προγράμματα και στις 

αξιολογήσεις. Σύμφωνα με τον Καλαουζίδη (2006), η εκπαίδευση θα πρέπει να 

αναπτύσσει τον κριτικό στοχασμό, ως διεργασία προσωπικού μετασχηματισμού, 

οδηγώντας πιθανώς και σε ευρύτερη συλλογική αλλαγή. 

 

Η μαθησιακή διεργασία σε ενήλικες θεωρείται αποτελεσματική όταν (Κόκκος, 2005):  

 

 Είναι εθελοντική. 

 Διευκρινίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι. 

 Υπάρχει άψογη οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 Το περιεχόμενο του προγράμματος σχετίζεται άμεσα με τις ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων. 

 Η διδασκαλία οργανώνεται λαμβάνοντας υπόψη τους προτιμώμενους τρόπους 

μάθησης. 

 Ενθαρρύνεται η ενεργητική συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Εξετάζονται τα εμπόδια στη μάθηση και οι τρόποι υπέρβασής τους. 

 Δημιουργείται μαθησιακό κλίμα, με συνεργασία, ουσιαστική επικοινωνία και 

αμοιβαίο σεβασμό. 

 

1.2.2 Ιστορική Διαδρομή, Ανάγκες και Συνθήκες Ανάπτυξης  

 

Η έννοια και η ανάγκη της διά βίου μάθησης είχε γίνει αντιληπτή από την 

αρχαιότητα.  Η μάθηση σε όλη τη διάρκεια της ζωής θεωρήθηκε σημαντική για τη 

λειτουργία των πολιτών στο εκάστοτε κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο.  

 

Τον 20ο αιώνα, με τη βιομηχανική επανάσταση, ενισχύθηκε η ανάγκη της κατάρτισης 

του εργατικού δυναμικού (Παπασταμάτης & συν., 2011). Τα προγράμματα 
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εκπαίδευσης ενηλίκων, αρχικά, διεθνώς αφορούσαν την καταπολέμηση του 

αναλφαβητισμού και εντάχθηκαν σε δράσεις διαφόρων κρατών ή υπερεθνικών 

οργανισμών, για την καταπολέμηση της υπο-εκπαίδευσης. Έτσι, η εκπαίδευση 

ενηλίκων έλαβε μία μορφή διορθωτικής παρέμβασης, στην κατεύθυνση της 

αντιμετώπισης της σχολικής διαρροής.   

 

Μετά το 1960, σε διεθνές επίπεδο, έγινε αντιληπτό ότι η εκπαίδευση ήταν αίτιο 

δημιουργίας ανισοτήτων και διακρίσεων. Η ανάγκη για μία άλλης μορφής 

εκπαίδευση έστρεψε το ενδιαφέρον στην εκπαίδευση των ενηλίκων, με σκοπό τόσο 

τα ατομικά οφέλη, όσο και την καταπολέμηση των ανισοτήτων και την κοινωνική 

ενδυνάμωση των ατόμων (Rogers & Horrocks, 2010).  

 

Από τη δεκαετία του ’80, ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης ενηλίκων διευρύνθηκε. Στις 

προτάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, υιοθετήθηκαν οι θέσεις της UNESCO2, για 

την εκπαίδευση των ενηλίκων, οι οποίες επισημάνθηκαν στη διακήρυξη του 4ου 

Διεθνούς Συνεδρίου, το 1985. Σύμφωνα με αυτές τις θέσεις, το δικαίωμα στη μάθηση 

δεν έπεται των άλλων βασικών δικαιωμάτων, ως πολυτέλεια, αλλά είναι θεμελιώδες, 

πανανθρώπινο δικαίωμα, για κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, φυλής 

και κοινωνικής τάξης (Παπασταμάτης, 2010). Οι βασικές θεωρήσεις για την 

εκπαίδευση ενηλίκων δεν επικεντρώνονταν πλέον στη μειονεξία των ατόμων ή στην 

κάλυψη του εκπαιδευτικού ελλείμματος, αλλά η έμφαση δόθηκε στην έννοια της 

διαφορετικότητας μεταξύ ανθρώπων και στην αποδοχή της.  Η εκπαίδευση έγινε 

διαθέσιμη, γενικά, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις ηλικίες, για συνεχή 

απόκτηση νέων γνώσεων, ατομική, κοινωνική και επαγγελματική βελτίωση (Rogers 

& Horrocks, 2010). Έτσι, η εκπαίδευση ενηλίκων εξελίχθηκε σε πολυδιάστατο 

επίπεδο, μέσω της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, άλλων εργαζόμενων και ανέργων, 

μέσω της λαϊκής επιμόρφωσης, της συμβουλευτικής κ.ά. (Κουλαουζίδης, 2011).  

 

Στην πλέον σύγχρονη, παγκοσμιοποιημένη εποχή, το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση 

των ενηλίκων αναπτύσσεται συνεχώς, με σκοπό την προσωπική ολοκλήρωση και 

ενδυνάμωση των ατόμων και με απώτερες βλέψεις για βελτίωση της κοινωνικής 

σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης (Παπασταμάτης & συν., 2011). Στις 

                                                             
2  UNESCO: United Nations Organization for Education, Science and Culture 
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σύγχρονες πολιτικές του Συμβουλίου της ΕΕ3 ορίζεται μία ευρεία-ολιστική οπτική για 

το ρόλο της εκπαίδευσης των ενηλίκων, που επεκτείνεται και στην πολιτική της διά 

βίου μάθησης.  Το 2009, η πολιτική θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη διά 

βίου μάθηση όρισε, για την περίοδο μέχρι το 2020, ως πρωταρχικό σκοπό της 

ευρωπαϊκής συνεργασίας, την υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών συστημάτων και των συστημάτων κατάρτισης στα κράτη-μέλη, με 

σκοπό τη διασφάλιση: (α) της προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής 

ολοκλήρωσης για όλους τους πολίτες και (β) τη βιώσιμη οικονομική πρόοδο και τις 

δυνατότητες εργασιακής απασχόλησης. Παράλληλα, θα πρέπει να προωθούνται οι 

δημοκρατικές αξίες, η κοινωνική συνοχή, η έννοια του ενεργού πολίτη και ο 

διαπολιτισμικός διάλογος (Costelloe & Warner, 2014). 

 

Ωστόσο, κυρίαρχη στη σύγχρονη εκπαίδευση φαίνεται η οικονομική οπτική και οι 

τάσεις που διαμορφώνονται είναι: της ατομικής εκπαίδευσης, έναντι της συλλογικής, 

της επίσημης, έναντι της ανεπίσημης, της εφαρμογής εκπαιδευτικών προτύπων, 

μεθοδολογιών, μοντέλων και πιστοποιήσεων. Όπως σημειώνουν οι Rogers & 

Horrocks (2010), οι εθνικές πολιτικές και το ενδιαφέρον για κατάρτιση των 

εργαζόμενων, έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό το ατομικό δικαίωμα (και την 

ατομική πρωτοβουλία) για εκπαίδευση. 

 

Στην πράξη, μελέτες από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και μετά, φανερώνουν υψηλά 

ποσοστά συμμετεχόντων στην εκπαίδευση ενηλίκων, τόσο στην Ευρώπη, όσο και 

στις ΗΠΑ και στον Καναδά, αναδεικνύοντας, μεταξύ άλλων, και το ενδιαφέρον του 

ατόμου για μάθηση, που ανήκει σε μία από τις βασικές του ανάγκες (Jarvis, 2004). 

 

1.3   Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας  

  

1.3.1 Ιστορικό και Θεσμική Εξέλιξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και των 

Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα  

 

Στο ελληνικό Σύνταγμα (Άρθρο 16, παρ. 4) προβλέπεται η αποστολή του κράτους για 

την προαγωγή της εκπαίδευσης, το καθολικό δικαίωμα των πολιτών στη δωρεάν 

                                                             
3  EE: Ευρωπαϊκή Ένωση 
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δημόσια παιδεία και η κεντρική υποχρέωση της πολιτείας για την παροχή της, σε 

κρατικά εκπαιδευτήρια, με παράλληλη ενίσχυση των ευπαθών ομάδων 

(Παπαθανασίου, 2010).  

 

Στην χώρα μας, με το Ν. 4397/1929, το ελληνικό κράτος αναγνώρισε θεσμικά το 

ζήτημα του αναλφαβητισμού και το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των ενηλίκων, 

ιδρύοντας νυχτερινά σχολεία. Η οργανωμένη μορφή της εκπαίδευσης ενηλίκων 

ξεκίνησε από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, με πρωτοβουλίες ιδιωτικών φορέων 

και συλλόγων.  

 

Τη δεκαετία του ’50 υπήρξαν κάποιες αποσπασματικές δράσεις δημόσιων φορέων για 

επαγγελματική κατάρτιση, όπως αυτή των γεωργικών εφαρμογών (Κουλαουζίδης, 

2011). Σημαντικό έργο της πολιτείας ήταν η ίδρυση της Κεντρικής Επιτροπής 

Καταπολέμησης του Αναλφαβητισμού (Ν.Δ. 4  3094/54) και των αντίστοιχων 

Νομαρχιακών Επιτροπών, που αργότερα λειτούργησαν ως Επιτροπές Λαϊκής 

Επιμόρφωσης. Κατά τη μεταπολίτευση, στην Ελλάδα, ιδρύθηκαν επίσης η Διεύθυνση 

Επιμόρφωσης Ενηλίκων και τα Πρότυπα Κέντρα Επιμόρφωσης (Κριζέα, 2008). 

 

Από το 1981, με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η εκπαίδευση 

ενηλίκων απέκτησε νέα δυναμική. Το 1983 (ΝΔ 1320/83), ιδρύθηκε η Γενική 

Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης (Κριζέα, ό.π.) και λειτούργησαν 350 Κέντρα 

Λαϊκής Επιμόρφωσης σε όλη τη χώρα, με θεαματικό αριθμό συμμετεχόντων. Σκοπός 

ήταν η ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης των πολιτών και η συμμετοχή τους στις 

κοινωνικές διεργασίες. Μετά το 1986, ο θεσμός έφθινε και προωθήθηκαν 

περισσότερο οι συμπληρωματικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, για την κάλυψη των 

κενών της τυπικής εκπαίδευσης. Γενικά, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980, η 

εκπαίδευση ενηλίκων δε σχετίζονταν με την επαγγελματική κατάρτιση, μη 

αποτελώντας σύστημα κοινωνικής πρακτικής ή κοινωνικά αποδεκτό θεσμό, αλλά 

προσανατολίζονταν, κυρίως, στην καταπολέμηση του αναλφαβητισμού 

(Κουλαουζίδης, 2011).  

 

                                                             
4   Ν.Δ.: Νομοθετικό Διάταγμα 
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Λαμβάνεται υπόψη ότι το φαινόμενο της εγκατάλειψης της βασικής εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα, τις παλαιότερες δεκαετίες, ήταν ισχυρό και οφείλονταν σε ατομικούς, 

οικογενειακούς, σχολικούς και κοινωνικο-πολιτιστικούς παράγοντες. Στην έρευνα της 

Λανδρίτση (2007), η πλειονότητα των εκπαιδευόμενων σε εγχώρια ΣΔΕ είχε 

διακόψει το σχολείο, για τέτοιους λόγους. Παρομοίως, η μελέτη των Michail & 

Anastasiou (2010) έδειξε ότι τα κύρια αίτια μη συνέχισης της βασικής εκπαίδευσης 

συνδέονταν: (α) με τις έμφυλες διακρίσεις, που επικρατούσαν τις δεκαετίες του ’60 -

’70, στη χώρα μας, ωθώντας τις γυναίκες εκτός της βασικής εκπαίδευσης, υπέρ της 

δημιουργίας οικογένειας και (β) τις μαθησιακές δυσκολίες (συμπεριλαμβανομένων 

των συμπεριφορικών προβλημάτων – κυρίως στους άρρενες), οι οποίες δε 

διαγιγνώσκονταν, με αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση αυτών των ατόμων. Τα 

δευτερεύοντα αίτια συνδέονταν με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και με το 

αφιλόξενο σχολικό περιβάλλον - ιδιαίτερα απέναντι στην αντιμετώπιση της 

διαφορετικότητας των μαθητών.   

 

Το 1996, η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στην «Κοινωνία 

της Γνώσης», θέτοντας ως βασικό σκοπό την κοινωνική ένταξη των νέων στην αγορά 

εργασίας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, εξαιτίας των μεταβολών 

και των ραγδαίων εξελίξεων στο οικονομικό, τεχνολογικό και εργασιακό περιβάλλον 

(Φραγκούλης & συν., 2011).  Η παγκόσμια στροφή προς την Οικονομία της Γνώσης 

και των Πληροφοριών επηρέασε τις τάσεις για εκπαιδευτική κατάρτιση των πολιτών 

και των εργαζόμενων, με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και την άνοδο της 

παραγωγικότητας (Πανιτσίδου & Παπασταμάτης, 2011). 

 

Η ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) για ενήλικες, προτάθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1995, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος για 

την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω υλοποίησης προγραμμάτων, 

σε περιοχές αστικών κέντρων, με ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά 

(Φραγκούλης & συν., 2011). Η εκπαίδευση ενηλίκων και η συμπληρωματική τους 

κατάρτιση αποτέλεσε την κυρίαρχη ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική. Στα πλαίσια 

της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (2000) και του Στρατηγικού Πλαισίου «ΕΕ  2020», 

για τον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, προωθήθηκε η ευρωπαϊκή 

συνεργασία, με πρότυπα σχήματα εκπαιδευτικής πολιτικής στα κράτη-μέλη, με σκοπό 
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την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και την πραγμάτωση της Κοινωνίας της 

Γνώσης  (Πανιτσίδου & Παπασταμάτης, 2011). 

 

Στην Ελλάδα, μέχρι και τη δεκαετία του ’90, η εκπαίδευση ενηλίκων αφορούσε 

κυρίως επαγγελματική κατάρτιση (νέες τεχνολογίες, πληροφορική), ενώ υπάρχει 

κριτική για μη αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών των συμμετεχόντων και για μη 

ορθολογική χρήση των πόρων, που διατέθηκαν για τους σκοπούς της εκπαίδευσης 

ενηλίκων από τα ευρωπαϊκά ταμεία (Κουλαουζίδης, 2011). 

 

Τα ΣΔΕ θεσμοθετήθηκαν στη χώρα μας, με το Ν. 2525/1997 και σήμερα υπάγονται 

στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο σχεδιασμός προγραμμάτων 

των ΣΔΕ πραγματοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης - Νομικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο (ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 2016).   

 

Η λειτουργία των ΣΔΕ ξεκίνησε από το 2000.  Παράλληλα, το 2003, ιδρύθηκαν τα 

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ).  Το  αντικείμενο της εκπαίδευσης των ΣΔΕ 

και των ΚΕΕ προσανατολίστηκε στην καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, στην 

εκπαιδευτική κατάρτιση ομάδων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, στην 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και των νέων τεχνολογιών. Ιδρύθηκαν επίσης μη-

κυβερνητικοί φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως η Επιστημονική Ένωση 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κουλαουζίδης, 2011).   

 

Με το Ν. 3369/2005 θεσμοθετήθηκε η «Συστηματοποίηση της Διά Βίου 

Εκπαίδευσης», ορίζοντας ως φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων τα ΣΔΕ, τα ΚΕΕ, τις 

Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης και τις Σχολές Γονέων.  Το 2016, τα 

ΣΔΕ εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 2016). 

 

1.3.2 Κοινωνικά Κριτήρια: Ευπαθείς Ομάδες – Κοινωνικός Αποκλεισμός  

 

Τα κοινωνικά κριτήρια επιλογής των μαθητών στα ΣΔΕ, αφορούν περισσότερο 

ευάλωτες-ευπαθείς ομάδες (Ανάγνου & Βεργίδης, 2008).  
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Η έννοια του «ευπαθούς» περιγράφει την αντίληψη και την κατανόηση που έχουν τα 

άτομα ή οι ομάδες για την ταυτότητα όσων βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Οι 

ευπαθείς-ευάλωτες ομάδες υφίστανται, συνήθως, κοινωνικό αποκλεισμό, που 

αναφέρεται στην κοινωνική και πολιτική στάση της πλειονότητας των ατόμων, όταν 

αυτά τα άτομα θεωρείται πως αποτελούν μία διαφορετική οντότητα, έναντι της 

μειονότητας. Συνεπώς, οι ομάδες με κοινωνικό αποκλεισμό, συχνά, δεν έχουν 

πρόσβαση, ούτε στα στοιχειώδη ατομικά ή κοινωνικά δικαιώματα. Θέματα 

κοινωνικού αποκλεισμού είναι οι ανεπαρκείς δεξιότητες, η ανεργία, το χαμηλό 

εισόδημα, η ακατάλληλη κατοικία, η εγκληματικότητα, η φιλασθένεια κ.ά.  

(Παπασταμάτης, 2010). Η κύρια ιδέα που είναι κοινή μεταξύ τους αφορά την 

ανισότητα, σε διάφορες μορφές της (Nikolopoulou, 2012). 

 

Σύμφωνα με τις επίσημες εκθέσεις της ΓΓΔΒΜ, του 2007, οι κοινωνικά ευάλωτες 

ομάδες αποτελούνται από φυλακισμένους, μετανάστες, επαναπατριζόμενους, άτομα 

με ειδικές ανάγκες, Ρομά και Μουσουλμάνους (Papaioannou et al., 2016). Επίσης, 

συμπεριλαμβάνονται άνεργοι, πρώην χρήστες ουσιών, πρώην φυλακισμένοι, 

πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες (Ανάγνου & Βεργίδης, 2011), πολιτικοί 

πρόσφυγες, υποαπασχολούμενοι κ.ά. (Nikolopoulou, 2012).  

 

Ακόμα, λαμβάνεται υπόψη ότι οι πρόσφατες συνέπειες των μέτρων λιτότητας στην 

Ελλάδα, έχουν δημιουργήσει, επιπλέον ανέργους, που κινδυνεύουν από κοινωνικό 

αποκλεισμό. 

 

1.3.3 Σκοποί, Στόχοι, Χαρακτηριστικά των ΣΔΕ 

 

Τα ΣΔΕ αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της μαθητικής διαρροής, μέσω παροχής ειδικά 

σχεδιασμένων προγραμμάτων για την επιστροφή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικούς 

θεσμούς, ενώ, παράλληλα, σκοπός είναι η κοινωνική τους επανένταξη – η είσοδός 

τους στην αγορά εργασίας και η ενεργός συμμετοχή τους στα κοινωνικά δρώμενα 

(Φραγκούλης & συν., 2011).  Στόχοι των ΣΔΕ είναι (ΙΝΕΔΙΒΙΜ,  2016):  

 

1) η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των νέων άνω των 18 ετών,  

2) η επανασύνδεση των εκπαιδευόμενων με τη μάθηση και τα συστήματα 

κατάρτισης,  
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3) η προώθηση δεξιοτήτων και γνώσεων,  

4) η ατομική και κοινωνική ενδυνάμωσή τους και  

5) η βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας. 

 

Οι στρατηγικές στις οποίες εντάσσονται τα ΣΔΕ είναι της «συμπληρωματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων» και της «ατομικής και κοινωνικοπολιτικής 

ανάπτυξης» (Υ.Α. 2373/2003, Υ.Α. 15/1/2008). Ευρύτερα, στα θεσμικά κείμενα για 

τα ΣΔΕ, αναφέρεται, σαφώς, ο στόχος της απόκτησης δεξιοτήτων και αυτοεκτίμησης 

των συμμετεχόντων, για το σκοπό της ατομικής τους εξέλιξης, της κοινωνικής και της 

επαγγελματικής τους ένταξης. Στην κοινωνικοπολιτική στρατηγική των 

εκπαιδευόμενων στα ΣΔΕ εμπεριέχεται η ανάπτυξη (Ανάγνου & Βεργίδης, 2008):  

 

1) της προσωπικότητας των ατόμων απέναντι στο περιβάλλον των ραγδαίων 

κοινωνικοοικονομικών, επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων,  

2) της συμμετοχής τους στα πολιτικά δρώμενα,  

3) των ικανοτήτων τους για αντιμετώπιση κοινωνικών, οικογενειακών και 

προσωπικών ζητημάτων,  

4) της δημιουργικής απασχόλησής τους και της συμμετοχής τους σε πολιτιστικά 

αγαθά και 

5) της συμβολής τους στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων, των διακρίσεων και 

γενικά στην κοινωνική πρόοδο.  

 

Για επίτευξη των σκοπών των ΣΔΕ, έχουν υιοθετηθεί τρεις βασικές αρχές, ως 

στοιχεία ταυτότητας του θεσμού (Φραγκούλης & συν., 2011):  

 

1) Χρησιμοποίηση ευέλικτων εκπαιδευτικών μέσων (για την κάλυψη των 

εκπαιδευτικών αναγκών, προσδοκιών και δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων). 

2) Ολιστική προσέγγιση των αναγκών των εκπαιδευόμενων (έναντι της 

αποσπασματικής).  Υποστήριξη των εκπαιδευόμενων και σε άλλους τομείς (υγεία, 

οικογένεια, εργασία, κοινωνικό περίγυρο). 

3) Κατάλληλα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, για να ανταποκρίνεται στην 

πολυπλοκότητα των καθηκόντων του και στις σύνθετες ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων. 
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Στη φιλοσοφία των ΣΔΕ αναφέρονται οι διαφορές τους έναντι της τυπικής 

γυμνασιακής εκπαίδευσης, στις εξής διαστάσεις (ΓΓΔΒΜΝΓ, 2013):  

 

 Οι συμμετέχοντες είναι ενήλικες. 

 Το πρόγραμμα των ΣΔΕ δεν είναι δεδομένο, αλλά ευέλικτο και ανοιχτό. 

 Σημεία αναφοράς της διδασκαλίας είναι τα ενδιαφέροντα και οι εμπειρίες των 

εκπαιδευόμενων. 

 Πραγματοποιούνται μαθήματα σε πολιτιστικούς χώρους. 

 Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων γίνεται με ποιοτικά κριτήρια. 

 Δίνεται έμφαση σε μεταγνωστικές δεξιότητες, έναντι της ακαδημαϊκής γνώσης. 

 Εφαρμόζονται καινοτόμες-εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας. 

 

Τα παραπάνω έχουν προβλεφθεί θεσμικά και, κυρίως, επισημαίνεται ότι το επίκεντρο 

των δράσεων των ΣΔΕ είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι, συνεπώς οι παιδαγωγικές 

μέθοδοι θα πρέπει να προσεγγίζουν τις ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις 

ικανότητές τους (ΦΕΚ Β 1861Β΄/2014, Άρθρο 3). Σημαντικό είναι ότι η αξιολόγησή 

τους πραγματοποιείται, με ποιοτικούς όρους, σε σχέση με την ατομική τους πρόοδο, 

για την αποφυγή των μεταξύ τους συγκρίσεων, που θα μπορούσε να αποβεί αρνητική 

στη συνέχιση της συμμετοχής τους, δημιουργώντας διαρροές (Νικολακάκος, 2015). 

 

Επιπρόσθετα, προβλέπεται τα ΣΔΕ να συμπράττουν με τοπικούς κοινοτικούς φορείς 

και να συνεργάζονται με κοινωνικές ομάδες, παρότι, αυτό, στην Ελλάδα, γίνεται 

μονομερώς, αποσπασματικά και χωρίς συντονισμένες, προγραμματισμένες δράσεις 

και στρατηγικές (Ανάγνου & Βεργίδης, 2008). 

 

Ολοκληρώνοντας τη βασική εκπαίδευση στα ΣΔΕ παρέχεται ισότιμος τίτλος 

Γυμνασίου.  Το ηλικιακό όριο στην Ελλάδα είναι υψηλότερο από το οριζόμενο στην 

ΕΕ (γενικά έως 24 ετών) και δίνεται προτεραιότητα στις ηλικίες 18-30 (Ανάγνου & 

Βεργίδης, ό.π.). Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι δύο εκπαιδευτικά έτη και το 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 25ωρο.  

 

Στο πρόγραμμα σπουδών υιοθετείται η ιδέα του πολυγραμματισμού, που 

περιλαμβάνει ευρύτερες γνώσεις, επιστημονικές και άλλες (πέραν των βασικών 

γνώσεων γραφής, ανάγνωσης, αριθμητικής) (Λανδρίτση, 2007).  Τα μαθήματα που 
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διδάσκονται είναι (ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 2016):   (α) Ελληνική Γλώσσα,  (β) Μαθηματικά, (γ) 

Πληροφορική, (δ) Φυσικές Επιστήμες, (ε) Αγγλική Γλώσσα, (στ) Κοινωνική 

Εκπαίδευση, (στ) Περιβαλλοντική Πολιτική, και  (η) Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή.   

Καινοτόμος εφαρμογή στα ΣΔΕ αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από 

Σύμβουλο Σταδιοδρομίας και Ψυχολόγο. 

 

1.4 Εφαρμογή, Σημασία και Συνεισφορά του Θεσμού των ΣΔΕ  

 

Τα ΣΔΕ αποτελούν ένα μεταρρυθμιστικό θεσμό. Στην χώρα μας, το πρώτο ΣΔΕ 

ιδρύθηκε στο Περιστέρι, το 2000.  Σύντομα, ο θεσμός εξελίχθηκε και το 2008 

υπήρχαν 48 ΣΔΕ, με 3.378 εκπαιδευόμενους (Ανάγνου & Βεργίδης, 2008).  Το 2013, 

λειτουργούσαν 62 ΣΔΕ σε όλη τη χώρα (με παραρτήματα), που ήταν μέλη του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου ΣΔΕ  (ΓΓΔΒΜΝΓ, 2013).   

 

Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες - όπου η ηλικία των εκπαιδευόμενων στα 

ΣΔΕ είναι μεταξύ 16-25 - αποσκοπώντας κυρίως στην αντιμετώπιση της νεανικής 

εκπαίδευσης και εργασιακής απασχόλησης – στην πράξη, στη χώρα μας καλύπτεται 

ένα πολύ μεγαλύτερο ηλικιακό εύρος, που συχνά συμπεριλαμβάνει ηλικίες μεταξύ 

25-50 ετών (και άνω) (Michail & Anastasiou, 2010). Σε προηγούμενη έρευνα 

(Λανδρίτση, 2007), η πλειονότητα των εκπαιδευόμενων στα ελληνικά ΣΔΕ ήταν 

μεταξύ 35-39 ετών. Επίσης, στα ελληνικά ΣΔΕ ακολουθείται ένα περισσότερο 

πολυμορφικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έναντι των ευρωπαϊκών (Anastasiou & 

Michail, 2013). 

 

Παρά το κριτήριο για τη συμμετοχή ευάλωτων ομάδων στα ΣΔΕ, το 2007, η 

πλειονότητα των εκπαιδευόμενων στην Ελλάδα ήταν εργαζόμενοι και μόνο το 18,4% 

των ατόμων ανήκαν σε ευπαθείς ομάδες (Ρομά, παλιννοστούντες, φυλακισμένοι, 

μουσουλμάνοι και ΑΜεΑ5) (Ανάγνου & Βεργίδης, 2008).  

 

Η σημασία του θεσμού για την Ελλάδα, συνάγεται μέσω των βελτιωμένων 

προοπτικών για την ένταξη των εκπαιδευόμενων στην αγορά εργασίας και στην 

κοινωνία, για την καταπολέμηση της διαφορετικότητας και για την αντιμετώπιση των 

                                                             
5  ΑΜεΑ: Άτομα Με Αναπηρία  
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άνισων ευκαιριών στον πληθυσμό. Ειδικά στην αγορά εργασίας, τα ΣΔΕ 

διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο, καθώς η ανεργία και το περιορισμένο μισθολόγιο 

σχετίζονται περισσότερο με τις χαμηλότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες (Michail & 

Anastasiou, 2010).  Ακόμη, λαμβάνεται υπόψη ότι η εθελοντική συμμετοχή στα ΣΔΕ 

αφορά περισσότερο ενήλικες, που υπολείπονται της βασικής εκπαίδευσης, έχουν 

αρνητική γνώμη, γενικά, για το σχολείο και κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση 

(Ανάγνου & Βεργίδης, 2008). Ενδιαφέρον είναι ότι σημαντικό ποσοστό των 

αποφοίτων των ελληνικών ΣΔΕ προχωρούν στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα 

(Λύκειο) και ορισμένοι έχουν συνεχίσει και στο Πανεπιστήμιο (ΓΓΔΒΜΝΓ, 2013).   

 

Η συνεισφορά των ΣΔΕ έχει καταδειχθεί σε διεθνείς και εγχώριες έρευνες, για τα 

θετικά αποτελέσματα στην αυτοεκτίμηση και στην επανένταξη ατόμων, ευάλωτων 

και μη ομάδων, για την παροχή τυπικών προσόντων, όπως και για την κάλυψη 

ποικίλων προσωπικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών τους αναγκών, πέραν των 

πρωταρχικών διδακτικών στόχων (Anastasiou & Michail, 2013; Nikolopoulou, 2012; 

Michail & Anastasiou, 2010). Στη μελέτη της Λανδρίτση (2007), οι Έλληνες 

εκπαιδευόμενοι νοηματοδότησαν τη συμμετοχή τους στα ΣΔΕ πολύ θετικά, έχοντας 

έντονη διάθεση μετατροπής της κοινωνικής και επαγγελματικής τους θέσης, ενώ 

επιθυμούσαν τη λειτουργία των ΣΔΕ και σε επίπεδο Λυκείου. Γενικότερα, για τους 

περισσότερους Έλληνες ενήλικες μαθητές, τα ΣΔΕ αποτέλεσαν την «πρώτη» τους 

ευκαιρία αυτοεκτίμησης, εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης, γεγονός που έχει 

επισημανθεί, ιδιαίτερα μεταξύ ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, ή μεταξύ γυναικών 

που δεν είχαν την ευκαιρία συνέχισης της εκπαίδευσής τους (Michail & Anastasiou, 

2013).   

 

Σύμφωνα και με παλαιότερη πιλοτική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 2001, 

σε ευρωπαϊκές χώρες, τα ΣΔΕ θεωρήθηκαν επιτυχημένος θεσμός, με θετικές κρίσεις 

από τη μεγάλη πλειονότητα των συμμετεχόντων, παρέχοντας συνεργασία και 

διασυνδέσεις με την αγορά εργασίας, ενώ παρουσίαζαν επίσης και σχετική 

αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος τους (EC, 2001). 
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2   Εκπαιδευτές Ενηλίκων 

 

 

2.1 Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων  

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων ορίζεται ως μία τυποποιημένη αντίδραση σε μία 

τυποποιημένη κατάσταση και εκφράζεται με ένα πρότυπο, στο οποίο το άτομο πρέπει 

να δράσει σε συγκεκριμένη κατάσταση. Ο ρόλος αυτός εμπεριέχει το πλαίσιο των 

απαιτούμενων δεξιοτήτων και γνώσεων και ένας επιτυχημένος ρόλος αφορά 

προσήλωση και αφοσίωση σε συγκεκριμένες πράξεις, συναισθήματα και στάσεις που 

ανήκουν στις πράξεις αυτές (Μπέργκερ, 1985).  

 

Οι χαρακτηρισμοί που συνδέονται με τους εκπαιδευτές ενηλίκων προσδιορίζονται με 

ποικίλους τρόπους. Οι πιο γνωστοί αφορούν τη μαθησιακή διαδικασία και τη 

λειτουργία του εκπαιδευτή, ορίζοντάς τον ως «διευκολυντή» της μάθησης και 

«εμψυχωτή».  Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση της εκπαίδευσης (Dewey; Knowles, in 

Jarvis, 2004) έχει ιδεαλιστικές θέσεις, θεωρώντας τον εκπαιδευόμενο, ως άτομο που 

υποκινείται να μάθει, ενώ ο εκπαιδευτής έχει περισσότερο ένα ρόλο διευκόλυνσης. Η 

«καλή» εκπαίδευση ενδιαφέρεται για τη διαδικασία της μάθησης, ανεξάρτητα του 

αντικειμένου της. Σημαίνει ότι ο εκπαιδευτής επιθυμεί να απομακρυνθεί από 

δασκαλοκεντρικές διαδικασίες, αναζητώντας τρόπους για δημιουργία ενσυναίσθησης 

απέναντι στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, για τροφοδότησή τους με περισσότερα 

ερωτήματα έναντι απαντήσεων, για παροχή εμπειριών και ενθάρρυνση της κριτικής 

τους σκέψης (Jarvis, ibid). Η εμψύχωση αφορά περισσότερο μία καταλυτική, 

συμβουλευτική δράση, που ενσωματώνει στοιχεία ενεργοποίησης-κινητοποίησης των 

εκπαιδευόμενων (Κουλαουζίδης, 2011).  

 

Για την περάτωση των στόχων των ΣΔΕ, ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων 

διαφοροποιείται από τον παραδοσιακό, κυρίως λόγω του έργου του για την κοινωνική 

επανένταξη των εκπαιδευόμενων, λαμβάνοντας υπόψη, ότι αυτοί συχνά έχουν 

εγκαταλείψει την εκπαίδευσή τους, για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους ή/και 

έχοντας αρνητική σχολική εμπειρία (Νικολακάκος, 2015). Εξάλλου, όπως 

επισημαίνουν οι Rogers & Horrocks (2010), οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν 
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εθελοντικά στα προγράμματα και, μεταξύ αυτών και των εκπαιδευτών, υφίσταται 

κάποιας μορφής «διαπραγμάτευση», είτε αυτή έχει σαφείς όρους, είτε όχι. 

Δημιουργείται, δηλαδή, ένα είδος «μαθησιακού συμβολαίου», όπου ο 

εκπαιδευόμενος καλείται να συμμετάσχει σε μία σειρά δραστηριοτήτων, με σκοπό 

συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα και ο εκπαιδευτής να παρέχει τη μαθησιακή 

ευκαιρία. 

 

Με μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση συμμετοχής και ενδυνάμωσης των 

εκπαιδευόμενων, ο εκπαιδευτής, ενθαρρύνοντάς τους, δεν ασκεί απλή μεταφορά 

γνώσεων, αλλά αποτελεί έναν ολοκληρωμένο συντονιστή συμμετοχικών διαδικασιών 

(Λάλος, 2011).  Σε αναλογία με την ανάλογη ευρωπαϊκή πολιτική, η εκπαίδευση των 

ενηλίκων αφορά συμμετοχικές διαδικασίες και εμπειρική μάθηση, περισσότερο από 

όσο παθητική απορρόφηση γνώσεων, προκειμένου οι συμμετέχοντες να εξερευνούν 

και να ανακαλύπτουν την προσωπική τους ταυτότητα και την ταυτότητα της ομάδας 

όπου ανήκουν (Costelloe & Warner, 2014).  

 

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευόμενοι στα ΣΔΕ μπορεί να έχουν διαφορετικές ανάγκες, 

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, εθνικότητα, χώρα καταγωγής κλπ. Η 

πρόβλεψη της διερεύνησης των διαφορετικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων 

αφορά, κατά πολύ, τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, που έχουν την ευκαιρία να 

αναδείξουν τα ειδικά προβλήματά τους, προκειμένου να επιλεγεί η κατάλληλη 

εκπαιδευτική μέθοδος. Για παράδειγμα, η εκπαίδευση σε μετανάστες, ή σε άλλες 

εθνικές μειονότητες, συνίσταται στην ανάλυση των παραδοχών και των θέσεών τους 

στη νέα κοινωνία όπου ζουν και των δυνατοτήτων που έχουν για να ενταχθούν 

καλύτερα σε αυτήν, μέσω της εκπαίδευσης (Κεκκέρης & Γεωργιάδου, 2011).  

  

Συνεπώς, οι κοινωνικές δεξιότητες των εκπαιδευτών απαιτούν κατανόηση των 

αναγκών και της διαφορετικότητας των συμμετεχόντων, διευκόλυνση των 

πρωτοβουλιών τους και δημιουργική διαχείριση των σχέσεων της ομάδας. Τέτοια 

προσόντα θεωρούνται τόσο κρίσιμα και σημαντικά, όσο και οι γνώσεις τους (Jarvis, 

2004).  

 

Όπως συνοψίζει ο Κόκκος (2005), ο  εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει να κατέχει τις 

ανάλογες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες ώστε να:  
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 Αποδέχεται και ενδιαφέρεται πραγματικά για τους εκπαιδευόμενους. 

 Επικοινωνεί ουσιαστικά. 

 Σχεδιάζει με κατάλληλο τρόπο το περιεχόμενο της διδακτικής ύλης και το υλικό. 

 Υλοποιεί ποικίλες εκπαιδευτικές τεχνικές, με ευέλικτο τρόπο. 

 Συντονίζει και οργανώνει την ομάδα. 

 Συνδέει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο με τις συνθήκες της τοπικής κοινωνίας και 

της αγοράς εργασίας. 

 Κατέχει αυτογνωσία. 

 Αυτό-αξιολογείται και αυτό-εξελίσσεται. 

 

2.2 Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών 

 

Στην Ελλάδα, έχει διαπιστωθεί ότι περισσότερο κυριαρχεί το δασκαλοκεντρικό 

εκπαιδευτικό μοντέλο, που βρίσκεται σε αντίθεση με τις αρχές της εκπαίδευσης 

ενηλίκων (Κόκκος, ό.π.).  Η κατάρτιση του εκπαιδευτή επάνω στην εκπαίδευση 

ενηλίκων είναι ζήτημα βελτίωσης της κατανόησης, όχι μόνο του αντικειμένου του και 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και συνθηκών της ομάδας των συμμετεχόντων, 

αλλά και του ίδιου του εαυτού του (Rogers & Horrocks, 2010).   

 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων συντελεί στη διδακτική, παιδαγωγική και 

επιστημονική τους κατάρτιση (Παναγιωτίδου & Ζήση, 2015). Ως σχετικά νέο 

εκπαιδευτικό πεδίο, η εκπαίδευση ενηλίκων δεν έχει καθολική αναγνώριση, ως 

διακριτός επαγγελματικός χώρος (Κόκκος, 2005).  Στην πράξη, οι δραστηριότητες 

του πεδίου αναλαμβάνονται από επαγγελματίες σε διάφορες ειδικότητες, για τους 

οποίους δεν απαιτούνται συνήθως ειδικά προσόντα. 

 

Ο τομέας της κατάρτισης των εκπαιδευτών, τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει 

περισσότερο το ενδιαφέρον, λόγω της αυξανόμενης ανάγκης για επάρκεια των 

γνώσεων και δεξιοτήτων τους, απέναντι στις συνεχώς εξελισσόμενες τεχνο-

επιστημονικές ανακαλύψεις, στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές δομές και στο 

μετασχηματισμό των διδακτικών μεθόδων.  Η επαγγελματική τους ανάπτυξη και η 

επικαιροποίηση των γνώσεών τους αποτελεί κομβική παράμετρο για τη διασφάλιση 
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της ποιότητας των παρεχόμενων προγραμμάτων διά βίου μάθησης και για την 

ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών (Παπασταμάτης και συν., 2011). 

 

Περαιτέρω, η έννοια του «επαγγελματισμού» αναφέρεται στον τρόπο, σύμφωνα με 

τον οποίο, οι λειτουργίες τελούνται με επαγγελματικό τρόπο, δηλαδή με κατανομή 

εργασιών, επιστημονική στήριξη και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Ο εκπαιδευτής 

ενηλίκων θα πρέπει να θεωρείται επαγγελματίας, με επιστημονική κατάρτιση, αλλά 

και επίγνωση των ιδιαίτερων κοινωνικο-ψυχολογικών χαρακτηριστικών των 

ενηλίκων, προκειμένου να προσαρμόζει τη διδασκαλία του ανάλογα (Jarvis, 2004). 

Ακόμα, η διαφορετικότητα των εκπαιδευτικών ομάδων και των μειονοτήτων απαιτεί 

επιπλέον ιδιαίτερες ικανότητες και κατάρτιση των εκπαιδευτών, σε τομείς 

ψυχολογίας, εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, σχεδιασμού προγραμμάτων, ερευνητικών 

μεθόδων, πολιτικών, κοινωνικών αναλύσεων (Κεκκέρης & Γεωργιάδου, 2011), όπως 

και διαπολιτισμική εκπαίδευση (Κριζέα, 2008).  

 

Παράλληλα, η ανάγκη για επαρκώς καταρτισμένους εκπαιδευτές ενισχύεται και λόγω 

της απαξίωσης των υφιστάμενων γνώσεων - κυρίως εξαιτίας της τεχνολογικής, της 

επιστημονικής ανάπτυξης  και του μετασχηματισμού των κοινωνικών συνθηκών – 

οπότε η επαγγελματική τους εξέλιξη καθοδηγείται μέσω πολιτικών προτεραιοτήτων 

(Πανιτσίδου & Παπασταμάτης, 2011).  

 

Μεταξύ των βασικών αρχών της επιμόρφωσης των εκπαιδευτών επισημαίνονται οι 

αξίες του αλληλοσεβασμού και της αλληλεπίδρασης όλων των συμμετεχόντων στα 

ανάλογα προγράμματα, καθώς η διεργασία της μάθησης διέπεται από αμφίδρομες 

σχέσεις.  Τα προγράμματα θα πρέπει να σχεδιάζονται με πυρήνα την κάλυψη των 

αναγκών των εκπαιδευτών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την 

εκτέλεση του έργου τους, σε πραγματικές συνθήκες. Ο συντονισμός της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πρέπει να προάγει τις εμπειρίες των εκπαιδευόμενων, 

την ανταλλαγή αυτών, τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση (Παναγιωτίδου & Ζήση, 

2015). 

 

Επιπλέον, για την ανάπτυξη του επαγγελματισμού του εκπαιδευτή είναι αναγκαία και 

η εξέλιξή του – η αλλαγή του ίδιου του ατόμου (Rogers & Horrocks, 2010). 

Σημαντικός στόχος φαίνεται να είναι η αλλαγή ορισμένων στάσεων ή πεποιθήσεων 
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των εκπαιδευτών, που μεταφέρονται με βάση και τις εμπειρίες τους, στη μαθησιακή 

διαδικασία. Σε αυτόν τον τομέα, είναι καθοριστική η συμβολή της επιμόρφωσής τους, 

για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, για αμφισβήτηση παλαιότερων παγιωμένων 

στάσεων και για το μετασχηματισμό προηγούμενων απόψεων, οδηγώντας σε αλλαγή 

των στάσεων και πεποιθήσεών τους (Παναγιωτίδου & Ζήση, 2015). 

 

Κατά συνέπεια, δίνεται έμφαση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων, που 

φαίνεται παραμελημένη, καθιστώντας το λειτούργημα αυτό ένα «επαγγελματικό 

εργαλείο», που, μάλιστα, τείνει να εμπορευματοποιηθεί, ενώ, από την άλλη πλευρά, 

υπάρχουν εκπαιδευτές, που αναζητούν βελτιωμένες, δημιουργικές διαστάσεις στο 

έργο τους (Jarvis, 2004). 

 

2.3 Ιστορικό της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στην 

Ελλάδα 

 

Ιστορικά, έως και το τέλος της δεκαετίας του ’50, στην Ελλάδα δεν υπήρχαν 

αναφορές για την ανάγκη εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ενηλίκων. Τέτοιες αναφορές 

εμφανίσθηκαν σποραδικά τις δεκαετίες του ’60 – ’70, χωρίς όμως οργάνωση 

συστηματικής εκπαίδευσης.  

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 έως το τέλος της δεκαετίας του ’90, η ίδρυση 

διαφόρων φορέων και οργανισμών και η εισροή κοινοτικών πόρων αναβάθμισαν το 

πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, οπότε υλοποιήθηκαν και ανάλογα προγράμματα 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτών από κρατικούς φορείς, τράπεζες, επαγγελματικές-

εργατικές ενώσεις, και πανεπιστήμια (Κόκκος & Καράλης, 2011). 

 

Η ανάπτυξη της διά βίου εκπαίδευσης ακολούθησε την ανάγκη συστηματικής 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτών, που περιλαμβάνονταν στις Αποφάσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (Κόκκος & Καράλης, 

ό.π.).  Μεταξύ 2000-2006, η πολιτική εστίασε σε επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 

για βελτίωση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας, κάνοντας χρήση των πόρων 

του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Μία σειρά θεσμικών μέτρων αφορούσε τον 
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εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του συστήματος εκπαίδευσης ενηλίκων, συνδέοντάς 

το με την απασχόληση (Πανιτσίδου & Παπασταμάτης, 2011).  

Πλέον, στην Ελλάδα, η «επαγγελματοποίηση» της εκπαίδευσης ενηλίκων αναδύεται 

με εντατικούς ρυθμούς. Από το 2003, οργανώθηκαν διάφορα εθνικά προγράμματα 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτών, που παρέχουν ανάλογες πιστοποιήσεις και, επίσης, 

αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα διεξάγονται στα ελληνικά πανεπιστήμια 

(Κουλαουζίδης & Παληός, 2011). Το 2008 υπήρχαν 58 Κέντρα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης εκπαιδευτών ενηλίκων και, σύμφωνα με τα δεδομένα της ΓΓΔΒΜ, κατά 

την περίοδο 2003-2007, επιμορφώθηκαν συνολικά πάνω από 243 χιλ. εκπαιδευτές, 

που αποτελεί σημαντικό αριθμό (Πανιτσίδου & Παπασταμάτης, 2011).  

 

Στην πράξη, σε πολλές περιπτώσεις, στη χώρα μας, παραδοσιακά, οι απασχολούμενοι 

στην εκπαίδευση ενηλίκων ασκούν τη δραστηριότητα ως δευτερεύουσα απασχόληση 

(Κριζέα, 2008). Πρόκειται για εκπαιδευτικούς, ή επαγγελματίες και τεχνίτες, μη 

έχοντας εξειδικευμένη κατάρτιση, συνεπώς, η διαδικασία επαγγελματοποίησής τους 

κρίνεται, γενικά, πως έχει αντιφάσεις και έλλειψη συγκροτημένου σχεδιασμού. 

Σύμφωνα με μελέτες του 2007, στα ΚΕΕ, η οργάνωση της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτών παρουσιάζονταν ελλειμματική (Πανιτσίδου & Παπασταμάτης, 2011).   

 

Ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτές μερικής απασχόλησης (που είναι η πλειονότητα στην 

εκπαίδευση ενηλίκων), απαιτείται ειδική προετοιμασία και κατάρτιση, για να 

ανταποκριθούν στο συγκεκριμένο ρόλο και περισσότερος χρόνος για να δεσμευθούν 

σε αυτόν (Βεργίδης & συν., 2011). Τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να υφίσταται 

το αίτημα αποτελεσματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων, μέσω μίας 

παρέμβασης εθνικής κλίμακας (Κόκκος & Καράλης, 2011). 
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3   Εκπαίδευση Ενήλικων Κρατουμένων  

 

 

3.1 Λόγοι και Ανάγκες για Εκπαίδευση των Κρατουμένων 

 

Η σύγχρονη αντίληψη για το σωφρονιστικό έργο των φυλακών δεν αφορά τόσο την 

τιμωρία των παραβατών, αλλά, οι φυλακές νοούνται, περισσότερο, ως χώροι 

απομόνωσης από την κοινωνία, με σκοπό την προετοιμασία των κρατουμένων για 

επανένταξή τους σε αυτήν, ως υπεύθυνων ατόμων και ενεργών πολιτών, μέσω της 

προσωπικής τους ανάπτυξης και της βελτίωσης της αυτό-αντίληψής τους 

(Παπασταμάτης, 2010). 

 

Ωστόσο, υπάρχει και η άποψη ότι οι φυλακές αποτελούν, συχνά, αρνητικά 

περιβάλλοντα για μάθηση ή περιβάλλοντα που επιδρούν σε αρνητική μάθηση. 

Συνεπώς, υπάρχει ο κίνδυνος, ώστε η καταδικαστική απόφαση για τον κρατούμενο, 

στην πραγματικότητα, να επιδεινώσει τους παράγοντες που σχετίζονται με την 

επανάληψη της παραβατικής συμπεριφοράς (Hawley et al., 2013). 

 

Η φιλοσοφία που διέπει την εκπαίδευση στις φυλακές βασίζεται στην παραδοχή ότι η 

δημιουργία ενός παραβάτη είναι αποτέλεσμα μαθησιακής διαδικασίας. Συνεπώς, με 

κατάλληλη εκπαιδευτική παρέμβαση, μπορούν να δημιουργηθούν χρήσιμοι πολίτες 

(Παπασταμάτης, 2010).  Η θέση ότι ένας βαθμός αποκατάστασης των κρατουμένων 

μπορεί να επιτευχθεί, μέσω της εκπαίδευσης, κάνει αποδεκτές τις θεωρίες περί 

κοινωνικής αλλαγής, που εστιάζουν άμεσα στο ίδιο το άτομο και έμμεσα την 

ευρύτερη κοινωνία (Βεργίδης & συν., 2007). 

 

Από την άλλη πλευρά, οι κοινωνικοπολιτισμικές στάσεις στα γνωρίσματα του 

«φυλακισμένου», έναντι αυτών του «μαθητή», είναι τελείως διαφορετικές. Οι 

βαρυποινίτες, για παράδειγμα, θεωρούνται συχνά, άτομα, που έχουν παρεκτραπεί από 

τις κοινωνικές νόρμες και αξίες, σε τέτοιο βαθμό, που κάθε προσπάθεια 

επανενσωμάτωσής τους στην κοινωνία, γίνεται αντιληπτή ως μάταιη. Επιπρόσθετα, 

υπάρχει η αντίληψη ότι η εκπαίδευση σε κρατούμενους αποτελεί πολυτέλεια 
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(English, 2005), ενώ υφίσταται και η άποψη ότι η εκπαίδευση στις φυλακές δεν 

παράγει τίποτα περισσότερο από «καλύτερα εκπαιδευμένους εγκληματίες» 

(Papaioannou et al., 2016). 

 

Όπως εκτιμήθηκε σε Ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 1990, οι φυλακές 

δεν ήταν κατάλληλοι χώροι για εκπαίδευση, λόγω των αντικρουόμενων εννοιών τους 

(η φυλακή στερεί την ελευθερία, ενώ η εκπαίδευση δίνει ελευθερία στη μάθηση).  

Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, όταν το καθεστώς στο σωφρονιστικό χώρο 

συγκρούεται με την εκπαίδευση, αυτή δεν πραγματοποιείται (Παπασταμάτης, 2010). 

Ωστόσο, έχει δειχθεί ότι, οι κρατούμενοι, που παρακολουθούν εκπαιδευτικά 

προγράμματα κατέχουν, συνήθως, ιδιαίτερη προσαρμοστική ικανότητα, στους δύο 

διαφορετικούς κόσμους - του μαθητή και του φυλακισμένου (Reuss, 2005, in English, 

2005). 

 

Η ανάγκη για εκπαίδευση των κρατουμένων έχει διατυπωθεί σε πολλαπλές θεσμικές  

διακηρύξεις και πολιτικές πρωτοβουλίες, παγκόσμιας επιρροής, όπου υιοθετείται η 

θέση για προώθησή της, μέσα στις φυλακές, ως αναπόσπαστο ανθρώπινο δικαίωμα. 

Επίσης, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση των κρατουμένων, πιστεύεται 

πως υποστηρίζει την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου (Papaioannou et al., 2016).  

 

Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται σε λόγους και στόχους, μεταξύ των οποίων: η 

μάθηση, η ενημέρωση, η απόκτηση εργασιακών και άλλων δεξιοτήτων, η αλλαγή της 

παραβατικής συμπεριφοράς και η μείωση των πιθανοτήτων υποτροπής. Οι 

κρατούμενοι, ιδανικά, μέσω της εκπαίδευσής τους, θα πρέπει να κατέχουν ικανότητες 

για αυτό-συντήρηση και για επανένταξη στην κοινωνία (Παπασταμάτης, 2010).  

Τέτοια αιτιολόγηση αντλείται από ορισμένα ερευνητικά αποτελέσματα, όπου 

φανερώνεται συμβολή της εκπαίδευσης στην ενσωμάτωση των ατόμων, στη μείωση 

των πιθανοτήτων επανάληψης της παραβατικής συμπεριφοράς και στον περιορισμό 

του κόστους του σωφρονιστικού συστήματος (Stickland, 2016). 

 

Στο υπόβαθρο παρατηρείται ότι, για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, από τα μέσα της 

δεκαετίας του ’70, σημειώθηκε τεράστια άνοδος φυλακισμένων ατόμων, όπως και 

επαναφυλάκιση ατόμων (Morenoff & Harding, 2014). Στην ΕΕ-27, επίσης, τα 

τελευταία χρόνια, σημειώνεται αυξανόμενος αριθμός κρατουμένων, αγγίζοντας τα 
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640 χιλ. άτομα, το 2013, ενώ παρατηρείται υπερπληθώρα στις φυλακές (βαθμός 

πληρότητας, κατά μέσο όρο, 105%) (Hawley et al., 2013). Στην Ελλάδα, επίσης, 

σημειώνεται συνωστισμός στις εγκαταστάσεις των φυλακών και μεγάλη άνοδος του 

αριθμού των κρατουμένων (12.184 άτομα συνολικά το 2013 – άνοδος άνω του 52% 

από το 2001) (ΕΛΣΤΑΤ, 2013) και το φαινόμενο προκαλεί σημαντική δημόσια, 

κοινωνική και ατομική επιβάρυνση. 

 

Ταυτόχρονα, γεγονός είναι ότι στις φυλακές καταλήγουν πιο εύκολα τα άτομα από μη 

προνομιούχα κοινωνικά στρώματα. Είναι κοινός τόπος ότι, παρότι η εγκληματικότητα 

αφορά όλες τις κοινωνικές τάξεις, οι περισσότεροι φυλακισμένοι, διεθνώς, ανήκουν 

σε κατώτερες κοινωνικές ομάδες και σε μειονότητες. Επίσης, πολλοί δεν έχουν 

ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και στερούνται επαγγελματικών εφοδίων 

(Παπασταμάτης, 2010).  

 

Επιπρόσθετα, στο σημερινό περιβάλλον της οικονομικής ύφεσης και του 

αυξανόμενου ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας, προκύπτει - ίσως περισσότερο από 

ποτέ - η ανάγκη να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες οι κρατούμενοι, ώστε να 

βελτιώσουν τις ευκαιρίες τους για εργασιακή απασχόληση (Hawley et al., 2013). 

 

Συνεπώς, η ανάγκη για εκπαίδευση των φυλακισμένων προσδιορίζεται και από 

άλλους λόγους, που πιθανώς δε σχετίζονται με το σωφρονιστικό έργο της φυλακής. Η 

σωφρονιστική διαδικασία, ιδανικά, για να πετύχει τους στόχους της, μέσω της 

εκπαίδευσης, θα πρέπει να διερευνά, όχι μόνο τις συνθήκες της παράνομης πράξης, 

αλλά και τα αίτιά της, μέσα στο σύνθετο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον του 

κρατουμένου.  

 

3.1.1 Κοινωνικό Προφίλ των Κρατουμένων και Κοινωνικές Επιδράσεις 

 

Στις ΗΠΑ, το φαινόμενο της ραγδαίας ανόδου των κρατουμένων αφορά, κυρίως, 

φτωχές αστικές περιοχές, μειονότητες και, ιδιαίτερα, νέους έγχρωμους άντρες και 

όσους έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Τα στοιχεία δείχνουν πως, πάνω από τους 

μισούς Αφρο-Αμερικανούς καταδικάζονται σε φυλάκιση, κάποια στιγμή της ζωής 

τους. Οι καταδίκες αυτές φαίνεται να οξύνουν τις ήδη υπάρχουσες φυλετικές και 

κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, καθιστώντας τις μη προνομιούχες ομάδες 
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πληθυσμού περισσότερο επιρρεπείς σε παραβατικότητα. Επιπλέον, η μαζική 

φυλάκιση ατόμων υπονομεύει τη δομή και την κοινωνική οργάνωση ορισμένων 

περιφερειακών κοινοτήτων (εφόσον αρκετά άτομα της κοινότητας αποσπώνται από 

αυτήν), με συνέπεια να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος ανόδου της 

εγκληματικότητας στις κοινότητες. Συνεπώς, ελαττώνονται, μετέπειτα, οι προοπτικές 

των αποφυλακισθέντων για επιτυχή κοινωνική επανένταξή τους, όπως και οι 

ευκαιρίες τους για εργασιακή απασχόληση ή οι μισθολογικές τους απολαβές. Ένας 

παράγοντας τέτοιων επιδράσεων είναι το κοινωνικό τους στίγμα, λόγω της 

προηγούμενης καταδίκης τους και μία συνέπεια είναι η υποτροπή τους (Morenoff & 

Harding, 2014).  Όπως αναφέρεται και σε άλλη, πρόσφατη αμερικανική μελέτη, από 

τους 650 χιλ. που αποφυλακίζονται ετήσια, περισσότεροι από τους μισούς αδυνατούν 

να βρουν εργασία - τουλάχιστο μέσα στον πρώτο χρόνο μετά την αποφυλάκισή τους - 

συνεπώς δεν μπορούν να κατέχουν ένα νόμιμο εισόδημα. Αυτά τα άτομα, κυρίως 

ζουν σε περιοχές υψηλής εγκληματικότητας, με ανάλογες συναναστροφές. Τρέχοντα 

επίσημα αμερικανικά εθνικά στατιστικά στοιχεία αναφέρουν ότι μέσα σε τρία έτη, 

μετά την αποφυλάκιση, τα 2/3 των πρώην παραβατών συλλαμβάνονται εκ νέου 

(Cherry & Gatta, 2017). 

 

Σε ευρωπαϊκή κλίμακα, σημαντικό ποσοστό των κρατουμένων κατέχει χαμηλά 

επίπεδα βασικών δεξιοτήτων και πολλοί είναι αυτοί, που έχουν διακόψει στο 

παρελθόν τη βασική εκπαίδευση (Hawley et al., 2013; EC, 2001) - παράγοντες, που, 

οπωσδήποτε, επενεργούν ως εμπόδιο στην εργασιακή τους απασχόληση και στην 

επιτυχή τους επανενσωμάτωση στην κοινωνία, μετά την αποφυλάκιση (Costelloe et 

al., 2011). Έχει αποδειχθεί, επίσης, ότι το υψηλό ρίσκο ανεργίας, που 

αντιμετωπίζουν, συνδέεται ισχυρά με την υποτροπή τους (Papaioannou et al., 2016).  

 

Στην Ελλάδα, επίσης, τα άτομα που καταδικάζονται ανήκουν στα χαμηλότερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα, με χαρακτηριστικά εκπαιδευτικής ανεπάρκειας και 

έλλειψης επαγγελματικών δεξιοτήτων, που θεωρούνται παράγοντες εκτροπής από τη 

νομιμότητα (Βεργίδης & συν., 2007). Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, πάνω από 

τους μισούς κρατούμενους ήταν αναλφάβητοι ή κατείχαν απλώς απολυτήριο 

Δημοτικού Σχολείου, ενώ στις ίδιες κατηγορίες ανήκαν, στη μεγάλη τους 

πλειοψηφία, όσοι ήταν υπότροποι (Παπασταμάτης, 2010). Τα περισσότερα άτομα 

βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία και παρατηρείται άνοδος των περιστατικών 
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εγκληματικότητας και υποτροπής στις νεαρότερες ηλικίες. Επίσης, οι αλλοδαποί 

κρατούμενοι στις ελληνικές φυλακές αποτελούν, πανευρωπαϊκά, το μεγαλύτερο 

ποσοστό (Βεργίδης & συν., 2007) – κατά 40% του συνόλου (όπως και στο Βέλγιο) 

(Hawley et al., 2013).  

 

Παρόμοιες ήταν και οι πιο πρόσφατες καταγραφές, για την Ελλάδα, όπου, σύμφωνα 

με τα στατιστικά δεδομένα του 2013, πάνω από τους μισούς κρατούμενους είχαν 

τελειώσει μόνο το Δημοτικό ή ήταν αναλφάβητοι (ΕΛΣΤΑΤ, 2013). Κύριος 

παράγοντας του γεγονότος αυτού - τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς - είναι η 

εγκατάλειψη του σχολείου σε μικρή ηλικία και, πολύ πιθανός παράγοντας, η 

συνακόλουθη εμπλοκή σε εγκληματικές δραστηριότητες, από νωρίς (Papaioannou et 

al., 2016).  Στη μελέτη των Βεργίδη & συν. (2007),  όσοι κρατούμενοι δεν είχαν 

κατορθώσει να αποφοιτήσουν από το Γυμνάσιο προέρχονταν από φτωχές οικογένειες, 

ή οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων. Οικογενειακές υποχρεώσεις, παιδική εργασία, 

αναχρονιστικές νοοτροπίες απέναντι στο γυναικείο φύλο, αλλά και αρνητικές 

εμπειρίες από το σχολείο ήταν μερικοί από τους παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες 

αναφέρθηκαν και στην έρευνα της Λανδρίτση (2007) σε εγχώρια κρατητήρια. 

 

3.2 Οπτική, Χαρακτηριστικά και Προοπτικές της Εκπαίδευσης 

Κρατουμένων 
 

Η οπτική της εκπαίδευσης των κρατουμένων μπορεί να είναι στενή, στοχεύοντας 

στην επαγγελματική κατάρτιση ή στην αλλαγή της παραβατικής συμπεριφοράς. Από 

την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ, περί της εκπαίδευσης ενηλίκων 

και της διά βίου μάθησης, η φύση της εκπαίδευσης θα πρέπει να καθίσταται 

περισσότερο, μία μετασχηματιστική εμπειρία για τους κρατούμενους. Η διαφορά στις 

προσεγγίσεις αυτές συνίσταται στο ότι η πρώτη αντιμετωπίζει έναν «παραβάτη», ενώ 

η άλλη αναγνωρίζει το άτομο ολιστικά, ως μέλος της ευρύτερης κοινωνίας. Στην 

πράξη, η φύση της εκπαίδευσης, μεταξύ των διαφόρων εκπαιδευτικών δομών σε 

φυλακές, ποικίλλει σημαντικά (Costelloe & Warner, 2014).   

 

Αναφορικά με την ομάδα-στόχο των κρατουμένων, λαμβάνεται υπόψη ότι πολλοί 

από αυτούς, εκτός των αρνητικών σχολικών εμπειριών τους (Ανάγνου & Βεργίδης, 

2008), πιθανώς να διέκοψαν, όχι μόνο λόγω κοινωνικών αιτιών, αλλά και λόγω 
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ατομικών στάσεων, που συνδέονταν από έλλειψη αυτοπεποίθησης, ανωριμότητα ή 

χαμηλές προσδοκίες για τον εαυτό τους (Λανδρίτση, 2007). Επιπρόσθετα, η 

εκπαίδευση στις φυλακές απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται σε συνθήκες 

εγκλεισμού. Ο εγκλεισμός χαρακτηρίζεται από στερήσεις ελευθερίας, αγαθών, 

υπηρεσιών, ασφάλειας, αυτονομίας και από σεξουαλική στέρηση. Για τους 

κρατούμενους, υφίστανται ψυχολογικές επιπτώσεις, μεταξύ των οποίων, η εξάρτηση 

από τη συνθήκη εγκλεισμού, λόγω «ιδρυματοποίησης», η αδυναμία επίλυσης 

προβλημάτων, οι αγχώδεις διαταραχές, η κατάθλιψη κ.ά. Κατά συνέπεια, οι ατομικές 

εμπειρίες των κρατουμένων – που είναι συνήθως ποικίλες και πλούσιες - αφενός 

συνθέτουν μία αντίληψη για τον εαυτό τους, αφετέρου, ο εγκλεισμός μπορεί να 

διαμορφώσει μία διαφοροποιημένη ταυτότητα, που επιδρά ισχυρά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Γιαννούκος, 2014).   

 

Γεγονός είναι ότι δεν μπορεί να αποδοθεί ένα συγκεκριμένο-ατομικό προφίλ στους 

κρατούμενους, επομένως οι προσωπικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες είναι δύσκολο 

να προσδιορισθούν. Ωστόσο, η ολιστική οπτική της εκπαίδευσης των κρατουμένων, 

εκτός από την επανασύνδεσή τους με τη μάθηση,  εμπεριέχει τη διαδικασία της 

ενσωμάτωσής τους, με την έννοια της προσπάθειας για άμβλυνση της κατάστασης 

του εγκλεισμού τους, δηλαδή της απόκτησης ενδιαφέροντος, ισχύος και της 

δυνατότητας έκφρασης. Επομένως, η εκπαίδευσή τους θα πρέπει να είναι, όχι απλώς, 

μία συμπληρωματική δραστηριότητα, αλλά ένα εργαλείο, που τους επιτρέπει να 

κατανοήσουν την ατομική τους ιστορία και πραγματικότητα, να θέσουν στόχους και 

να αγωνιστούν για να τους πετύχουν, επιτυγχάνοντας την αυτό-πραγμάτωσή τους 

(Παπασταμάτης, 2010). Η ανάπτυξη νέων προσδοκιών και στάσεων μπορεί να τους 

βοηθήσει να κατανοήσουν, επίσης, τις συνέπειες των πράξεών τους (Hawley et al., 

2013).  

 

Για το σκοπό της ενσωμάτωσης και της συμμετοχής των κρατουμένων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία έχει προταθεί η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, ως κοινωνική 

διαδικασία χειραφέτησης, με σκοπό την ενδυνάμωσή τους  (Ζωάκου & Κυρίδης, 

2012). Η ενδυνάμωση αφορά την ανάδυση των ικανοτήτων τους, προκειμένου τα 

περιθωριοποιημένα και εξαρτημένα άτομα να αποκτήσουν αυτοδυναμία, 

επικοινωνιακές ικανότητες και δυνατότητες ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας και 

ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο (Παπασταμάτης, 2010). Δυνητικά, με την 
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εκπαίδευση, παρέχεται ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης μεταξύ των κρατουμένων, ως 

μία βάση για αντανακλαστική σκέψη, σε ευρύ φάσμα θεμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των συμπεριφορών και, παρότι είναι δύσκολο να μετρηθούν 

τα αποτελέσματα τέτοιων διαδικασιών, αυτά δε θεωρούνται αδύνατο να προκύψουν 

(English, 2005). Συμμετέχοντας οι κρατούμενοι στην εκπαίδευσή τους, μπορούν να 

βελτιώσουν την αυτό-αντίληψή τους και τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Ακόμα, 

ενέχονται σε δημιουργικές δραστηριότητες, καλλιεργούν την αυτοπεποίθησή τους και 

τις θετικές πλευρές της προσωπικότητάς τους, αντλώντας ιδιαίτερη ικανοποίηση.  Αν 

η εκπαίδευση του κρατούμενου μπορεί να του προσδώσει μία θετική αλλαγή στην 

ταυτότητά του, το άτομο μπορεί να αποκτήσει κοινωνική συνείδηση και πολιτική 

επίγνωση (Παπασταμάτης, 2010). 

 

Από την άλλη πλευρά, παρότι η εκπαίδευση στις φυλακές μπορεί να βελτιώσει τις 

βασικές δεξιότητες των κρατουμένων, δεν είναι βέβαιο ότι αυτή η βελτίωση έχει 

κάποια επίδραση στις προοπτικές εξεύρεσης εργασίας, μετά την αποφυλάκιση.  Με 

το σκεπτικό, ότι η εργασία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο παραβατικής 

συμπεριφοράς, (κατά 33–50%), συζητείται η προτεραιότητα της επαγγελματικής 

κατάρτισης των κρατουμένων (Hawley et al., 2013). Παρότι αναφέρονται θετικά 

ευρήματα για την εργασιακή απασχόληση πρώην κρατουμένων, οι οποίοι είχαν 

εκπαιδευτεί μέσα στις φυλακές (Papaioannou et al., 2016), δε θεωρείται ότι οι 

εμπειρικές αποδείξεις είναι γενικά ισχυρές, καθώς οι αποφυλακισθέντες βιώνουν 

στιγματισμό και περιθωριοποίηση. Για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων, 

συστήνεται η εντατικοποίηση της ανάπτυξης δικτύων μεταξύ των κρατουμένων και 

της αγοράς εργασίας ή των οργανισμών εργασιακής απασχόλησης (Costelloe et al., 

2011). 

 

3.3 Θεσμικό Πλαίσιο – Πολιτική της Εκπαίδευσης Κρατουμένων 

 

Σύμφωνα με διεθνείς συνθήκες και συστάσεις, οι κρατούμενοι έχουν τα ίδια 

δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους άλλους πολίτες (Hawley et al., 2013). Όπως 

ορίζει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

των Βασικών Ελευθεριών (Νο. 5, Ρώμη, 1950-1953), σε κανένα άτομο δε θα πρέπει 

να στερείται το δικαίωμα στην εκπαίδευση (Costelloe et al., 2011).  
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Το 1990, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τις βασικές αρχές για 

την αντιμετώπιση των κρατουμένων, που καθορίζουν την ανάγκη μεταχείρισής τους 

με σεβασμό, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, όπως ορίζονται 

από την Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γενική Συνέλευση 

Ηνωμένων Εθνών Α/RES45/111, United Nations, 1990). Συμπεριλήφθηκε το 

δικαίωμα των κρατουμένων να λαμβάνουν μέρος σε πολιτιστικές δραστηριότητες και 

σε εκπαίδευση, που αποσκοπούν στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης 

προσωπικότητας. 

 

Επίσης, το 1990, στην εισήγηση R.89.12 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υιοθετήθηκαν 

οι παραπάνω αρχές, προσδιορίσθηκε περισσότερο η πολιτική για την εκπαίδευση στις 

φυλακές (Costelloe & Warner, 2014) και επισημάνθηκε ότι οι στόχοι αυτής της 

εκπαίδευσης δε θα πρέπει να είναι υποδεέστεροι από αυτούς που ισχύουν σε ανάλογο 

επίπεδο εκτός της φυλακής (Νικολακάκος, 2015). Συγκεκριμένα, προβλέφθηκε ότι 

όλοι οι κρατούμενοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση (σχολική, 

τεχνολογική, δημιουργικές δραστηριότητες, άθληση, πρόσβαση στις βιβλιοθήκες 

κλπ.). Στην ίδια εισήγηση, σημειώθηκε ότι οι περισσότεροι κρατούμενοι προέρχονταν 

από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και, 

συνεπώς, μεγάλες εκπαιδευτικές ανάγκες και ότι η εκπαίδευση θα συνέβαλε στην 

κοινωνική τους επανένταξη. Περαιτέρω, τονίστηκε ότι για τους κρατούμενους θα 

έπρεπε να δοθούν κίνητρα, που, ενδεχομένως, απουσίαζαν, λόγω των προηγούμενων 

εμπειριών τους (σχολικών ή άλλων) (Βεργίδης & συν., 2007).  

 

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση των φυλακισμένων, αποτελώντας πανανθρώπινο 

δικαίωμα, προβλέφθηκε επίσης από την UNESCO το 1997, ως αναπόσπαστο τμήμα 

του δικαιώματος της διά βίου μάθησης για όλους (Παπασταμάτης, 2010). 

 

Η ευρωπαϊκή πολιτική επικυρώθηκε περαιτέρω, με τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου για τους Κανονισμούς των Φυλακών, το 2006. Σύμφωνα με αυτήν, οι 

κρατούμενοι δικαιούνται κάποιας μορφής εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία θα πρέπει 

να τους παρέχεται από την εκτός φυλακής κοινότητα (Costelloe & Warner, 2014).   

 

Γενικά, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτρέπει τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν μέτρα και 

πολιτικές, που αναγνωρίζουν, μεταξύ άλλων, την ενθάρρυνση και τη δυνατότητα 
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πρόσβασης όλων των φυλακισμένων στην εκπαίδευση, με στόχο την ανάπτυξη των 

ατόμων. Προβλέπεται διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τις Αρχές των 

φυλακών, υπολογισμός της εκπαίδευσης ως εργασίας, χρήση κατάλληλων 

εκπαιδευτικών μεθόδων, ειδική προσοχή σε ΑΜεΑ, ακόμα και συμμετοχή των 

κρατουμένων σε εκπαιδευτικά προγράμματα εκτός φυλακών (Παπασταμάτης, 2010).  

Προβλέπεται επίσης η ολιστική θεώρηση της ανάπτυξης της προσωπικότητας των 

κρατουμένων, σύμφωνα με την οπτική της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών του 

1990 (Costelloe & Warner, 2014). 

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 2007, επίσης αναγνώρισε 

σε όλα τα άτομα, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην 

επαγγελματική και στη συνεχιζόμενη κατάρτιση (Costelloe et al., 2011).   

 

Στις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Εκπαίδευση Φυλακές, του 2010, 

αναδείχθηκε, ως προτεραιότητα, η ανάγκη ευρείας εξάπλωσης της έρευνας επάνω 

στις μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατουμένων. Ιδιαίτερα, τονίσθηκε η 

ατομική τους προσέγγιση και η διερεύνηση των προσωπικών τους αναγκών και 

προσδοκιών. Μέσω μίας τέτοιας προσέγγισης, είναι δυνατή η επιρροή της 

εκπαίδευσης στο σκοπό της αποφυλάκισης, της εργασιακής απασχόλησης, της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης και της αποφυγής των υποτροπών, δεδομένου και του 

δημόσιου, κοινωνικού και προσωπικού κόστους, που αυτά επιφέρουν.  Προτάθηκε, 

επίσης, η διερεύνηση για τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους σύνδεσης της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης με άλλες παρεμβάσεις, στο πλαίσιο της ολιστικής 

προσέγγισης (Costelloe et al., ibid).   

 

Το 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανακοίνωσε την προτεραιότητα της ανανεωμένης 

ευρωπαϊκής πολιτικής για την εκπαίδευση ενηλίκων, εντός του συνολικού πλαισίου 

της στρατηγικής για την εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη. Τα κράτη-μέλη 

κλήθηκαν να επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων που 

βρίσκονται σε ιδιαίτερες συνθήκες αποκλεισμού από τη μάθηση, μεταξύ των οποίων 

οι κρατούμενοι, παρέχοντάς τους επαρκή καθοδήγηση και υποστήριξη.  Το 2013, το 

Συμβούλιο εξέδωσε συστάσεις προς στα κράτη-μέλη, ώστε να διασφαλίσουν ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση και να περιορίσουν τον αριθμό των 
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ατόμων χαμηλών δεξιοτήτων, παρέχοντας εξατομικευμένες ευκαιρίες μάθησης, σε 

κάθε εκπαιδευόμενο  (Hawley et al., 2013). 

 

Παρότι αρκετοί ακόμη διεθνείς κανόνες των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου 

της Ευρώπης (από τη δεκαετία του ’50 έως και πρόσφατα) υποστηρίζουν, επίσης, 

αυτά τα εκπαιδευτικά δικαιώματα, στην πράξη οι κρατούμενοι αντιμετωπίζουν 

σημαντικά εμπόδια πρόσβασης στην εκπαίδευσή τους (Costelloe et al., 2011).  
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4 Εφαρμογές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε Σωφρονιστικά 

Ιδρύματα: Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Εκπαιδευτές 

 

 

4.1 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας σε Ελληνικά Κρατητήρια: Θεσμός, 

Στόχοι, Ιδιαιτερότητες 
 

Στην Ελλάδα, συνταγματικά, το δικαίωμα στην εκπαίδευση των φυλακισμένων 

ανήκει στα ίδια θεσμικά δικαιώματα που απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες. 

 

Ο Σωφρονιστικός Κώδικας (ΦΕΚ 291, Ν. 2776/1999, Άρθρα 34-35) προβλέπει το 

δικαίωμα στη μόρφωση και δημιουργική απασχόληση των κρατουμένων, ιδιαίτερα 

μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης, που συνεκτιμώνται για τη χορήγηση ευεργετικών μέτρων στην ποινή 

τους (Ζωάκου & Κυρίδης, 2012). Ως σκοπός, αναφέρεται η συμπλήρωση ή απόκτηση 

εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και η επαγγελματική κατάρτιση (Νικολακάκος, 

2015). Προβλέπεται επίσης, η μέριμνα για το γλωσσικό γραμματισμό των 

αναλφάβητων και των αλλοδαπών. Η σωφρονιστική πολιτική στοχεύει, ταυτόχρονα, 

στη μείωση των περιστατικών υποτροπής, δεδομένης της αύξησης του πληθυσμού 

των κρατουμένων, εξαιτίας της ανόδου της εγκληματικότητας (Βεργίδης & συν., 

2007). 

 

Τα ΣΔΕ, σε σωφρονιστικά καταστήματα στην Ελλάδα, λειτουργούν από το 2004 

(αρχικά, πιλοτικά στη Λάρισα) και απευθύνονται σε ενήλικες κρατούμενους, χωρίς 

να υπάρχει ξεχωριστό νομικό πλαίσιο των ΣΔΕ των φυλακών από τα ΣΔΕ που 

λειτουργούν έξω από αυτές. Ο θεσμός παρέχει στους εκπαιδευόμενους, που δεν 

ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, τη δυνατότητα απόκτησης 

απολυτηρίου Γυμνασίου (ΙΝΕΔΙΜΙΒ, 2016).   

 

Οι σκοποί των ΣΔΕ στις φυλακές εναρμονίζονται με αυτούς του Σωφρονιστικού 

Κώδικα. Στόχοι είναι, η επανασύνδεση των κρατουμένων με την εκπαιδευτική 

διαδικασία, η δημιουργική τους απασχόληση και η αυτοανάπτυξή τους (σταδιακή 

ανάπτυξη ατομικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων). Σκοπός είναι η 
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παροχή βελτιωμένων προϋποθέσεων ισότητας ευκαιριών για επανένταξή τους στην 

κοινωνία και στην αγορά εργασίας (Ζωάκου & Κυρίδης, 2012).  

 

Η συμμετοχή των κρατουμένων στα ΣΔΕ λογίζεται ως εργασία και αξιολογείται για 

τη μείωση της ποινής τους. Γενικά ισχύει η ισοδυναμία της μίας ημέρας φοίτησης στο 

σχολείο με δύο ημέρες μείωσης της ποινής (INEΔIBIM, 2016). Σύμφωνα με το 

Σωφρονιστικό Κώδικα, για να ισχύσει αυτό το ευεργέτημα, απαιτείται τουλάχιστο 

τρίμηνη επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΣΔΕ (Νικολακάκος, 2015). 

 

Τα τυπικά κριτήρια συμμετοχής των κρατουμένων στα ΣΔΕ ορίζουν υποβολή 

αιτήσεων-δικαιολογητικών στην κοινωνική υπηρεσία των φυλακών και λήψη 

συνέντευξης. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να κατέχουν απολυτήριο Δημοτικού και 

να είναι άνω των 18 ετών (όπως και στα άλλα ΣΔΕ). Στη συνέχεια, τα αιτήματα 

εγκρίνονται από το Πενταμελές Συμβούλιο Εργασίας Κρατουμένων. Η φοίτηση 

επιτρέπεται σε άτομα που συμμορφώνονται με τους πειθαρχικούς κανόνες του 

σωφρονιστικού ιδρύματος, ενώ τα πειθαρχικά παραπτώματα των συμμετεχόντων 

συνεπάγονται τη διακοπή της φοίτησής τους (Νικολακάκος, ό.π.). 

 

Το πρόγραμμα στα ΣΔΕ των φυλακών έχει διάρκεια 18 μήνες, με φοίτηση 25 ώρες 

εβδομαδιαία, σε πρωινό ωράριο. Διαφοροποιείται αναφορικά με τη μέθοδο και την 

αξιολόγηση, δίνοντας έμφαση στη διαθεματική προσέγγιση και στην ατομική πρόοδο, 

χωρίς να ακολουθούνται βαθμολογικά πρότυπα (Παπασταμάτης, 2010).   

 

Τα ΣΔΕ, ειδικά στα ελληνικά κρατητήρια, είναι εγχώριο ιδίωμα, έναντι άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών (Νικολακάκος, 2015). Οι ιδιαιτερότητες της δομής στις φυλακές 

διαφοροποιούν τα αντίστοιχα ΣΔΕ από τα άλλα εγχώρια ΣΔΕ, μεταξύ άλλων, ως προς 

τα ακόλουθα χαρακτηριστικά τους (INEDIBIM, 2016): 

 

 Πολυσύνθετα προβλήματα στην ομάδα των συμμετεχόντων 

 Κλειστή-προστατευμένη δομή-εγκατάσταση 

 Σύγχυση για τα λειτουργικά όρια και τις ελευθερίες του ΣΔΕ, που δε 

διευκρινίζονται σαφώς στο Σωφρονιστικό Κώδικα. 

 Μη δυνατότητα μετακίνησης των εκπαιδευόμενων εκτός της δομής 
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 Συνεργασία με τους κοινωνικούς λειτουργούς της φυλακής και άλλους 

εξωτερικούς φορείς 

 Επιδίωξη συνεργασιών με πολλούς αποδέκτες και προσέλκυση του ενδιαφέροντος 

για τη δομή, σε ερευνητές του πεδίου 

 Εργασιακή υπερφόρτιση των εκπαιδευτών, λόγω του ασφυκτικού περιβάλλοντος 

 Αναγκαιότητα άμεσης ένταξης των εκπαιδευτών στην ιδιότυπη δομή και 

πρωθύστερης επιμόρφωσής τους. 

 

Επιπλέον, ο συνωστισμός στις ελληνικές φυλακές αποτελεί μείζον πρόβλημα, με 

δυσμενείς συνθήκες κράτησης, ενώ παράλληλα, οι κρατούμενοι έχουν να 

αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, της φτώχιας και των 

περιορισμένων ευκαιριών, κατά την αποφυλάκισή τους (Linardatou & Manousou, 

2015). 

 

Το περιβάλλον των φυλακών είναι ιδιότυπο και, συχνά, διαφέρει από αυτό που 

κάποιος τρίτος μπορεί να αντιληφθεί. Η αίθουσα διδασκαλίας μπορεί να θυμίζει 

σχολείο, αλλά, επίσης, πιθανώς έχει ειδικά συστήματα ασφάλειας-συναγερμού, 

φυλάσσεται από έξω από ένστολους υπάλληλους, ενώ στο εξωτερικό της περιβάλλον 

συνεχίζονται οι κανονικές δραστηριότητες μίας φυλακής.  Επιπλέον, επικρατούσα 

είναι η κουλτούρα της φυλακής, που διέπεται από τα πλέον ποικιλόμορφα 

χαρακτηριστικά και αυτή καθορίζεται, συνήθως, μέσω ισορροπιών δύναμης και 

ισχύος (English, 2005). 

 

4.2 Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή στις Φυλακές 

 

Οι αντιλήψεις για τον εκπαιδευτή στις φυλακές διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Σε 

ορισμένα κράτη, ο εκπαιδευτής των φυλακών κατέχει υψηλά επαγγελματικά 

εκπαιδευτικά προσόντα και τυγχάνει της ίδιας εργασιακής μεταχείρισης, όπως 

εκείνης των συναδέλφων του, που εργάζονται εκτός της φυλακής. Σε άλλες χώρες, η 

εκπαίδευση των κρατουμένων βασίζεται σε εθελοντές, ή και σε πρωτοβουλίες 

υπευθύνων των φυλακών, που ενδιαφέρονται να προωθήσουν την εκπαίδευση.  Σε 

ορισμένες χώρες, οι εκπαιδευτές προσλαμβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας και 

θεωρούν τους εαυτούς τους ανεξάρτητους από το περιβάλλον των φυλακών, ενώ 
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αλλού, προσλαμβάνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και θεωρούνται 

πρωταρχικά υπάλληλοι του σωφρονιστικού καταστήματος και, δευτερευόντως, 

εκπαιδευτές (Costelloe et al., 2011).   

 

Στα εγχώρια κρατητήρια, οι εκπαιδευτές - είτε προέρχονται από δημόσιες, είτε από 

ιδιωτικές ή εθελοντικές δομές - είναι συνήθως μερικής απασχόλησης, ή 

αποσπασμένοι, με ελλείψεις στην εκπαίδευσή τους, αναφορικά με το συντονισμό, 

προγραμματισμό και τη συνεργασία τους με τους υπεύθυνους των φυλακών 

(Papaioannou et al., 2016). Οι διαφορές αυτές, στη θεώρηση των εκπαιδευτών στις 

φυλακές, συχνά αποτελούν εμπόδιο για την αποσαφήνιση των ρόλων, των 

καθηκόντων και της αποστολής τους (Costelloe et al., 2011).    

 

Αναφορικά με το εργασιακό περιβάλλον, οι εκπαιδευτές των ενήλικων φυλακισμένων 

αλληλεπιδρούν με άτομα που ζουν κάτω από συνθήκες στέρησης της ελευθερίας 

τους, στο χώρο της φυλακής, που χαρακτηρίζεται από ψυχολογική, ακόμα και 

σωματική βία (Ζωάκου & Κυρίδης, 2012). Εκτός της λειτουργίας του συστήματος 

εγκλεισμού και σωφρονισμού, υπάρχει και η ιδιαίτερη κουλτούρα της εκάστοτε 

φυλακής (Βεργίδης & συν., 2007).   

 

Η υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων περιπλέκει περισσότερο το ρόλο των 

εκπαιδευτών, όταν οι ομάδες αυτές βιώνουν, επιπλέον, τον κοινωνικό αποκλεισμό, 

πολύ εντονότερα έναντι των υπολοίπων (Δεληγιάννης, 2016).  Αντιμετωπίζοντας 

μεγάλη διαφορετικότητα μέσα στην ομάδα των κρατουμένων, το έργο της 

ενδυνάμωσης των εκπαιδευόμενων σχετίζεται με την καλύτερη στήριξή τους, στα 

πλαίσια της κράτησής τους, μέσω της σταδιακής αλλαγής του εαυτού τους, ανάλογα 

με το κάθε άτομο, τις εκάστοτε συνθήκες και τις διαφοροποιούμενες ανάγκες 

(Ζωάκου & Κυρίδης, 2012).  

 

Από την άλλη πλευρά, μεταξύ των εκπαιδευτών στις φυλακές και των αρμόδιων στο 

σωφρονιστικό κατάστημα υφίστανται διαφορετικοί ρόλοι, που εμπεριέχουν αρκετές 

αντιθέσεις (Costelloe et al., 2011). Μεταξύ των πιο περίπλοκων ζητημάτων είναι ο 

τρόπος που θα στηθεί και θα διατηρηθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις φυλακές 

και το πώς θα προσφερθεί στους κρατούμενους. Οι εκπαιδευτές καλούνται να 

σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μίας μεγάλης κλίμακας έργο, ενώ παράλληλα θα 
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πρέπει να λειτουργήσουν στα πλαίσια των περιορισμών, που τίθενται για λόγους 

ασφάλειας, συνδυάζοντας τους εκπαιδευτικούς στόχους με τους σωφρονιστικούς 

(Ρηγούτσου, 2005).  Επομένως, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερες 

ικανότητες διαχείρισης, επικοινωνίας και συνεργασίας και να είναι οπλισμένοι με 

υψηλές ψυχικές αντοχές. 

 

Ως κομβικής σημασίας συντελεστές, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να δημιουργούν το 

κατάλληλο εκπαιδευτικό κλίμα για την επίτευξη της μάθησης. Θα πρέπει να 

απορρίπτουν το, λεγόμενο, «ιατρικό μοντέλο» του σωφρονισμού, που αντιμετωπίζει 

τον κρατούμενο ως άτομο που χρήζει θεραπείας και να υιοθετούν, αντίθετα, κριτική 

παιδαγωγική προσέγγιση. Ιδιαίτερα, θα πρέπει να επιδιώκουν την απελευθερωτική 

μάθηση, να επιδεικνύουν αλληλεγγύη και να αφήνουν περιθώρια ίσων όρων στους 

εκπαιδευόμενους, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία μαζί τους.  Η εκπαίδευση μπορεί 

να προδιαθέσει τους κρατούμενους θετικά ή αρνητικά, επιδρώντας στις στάσεις, στις 

αξίες, στη σκέψη και στη συμπεριφορά τους και το ζητούμενο είναι η ενθάρρυνσή 

τους για την ανάπτυξη κοινωνικά υπεύθυνης λογικής, σε λύσεις προβλημάτων και σε 

λήψη αποφάσεων (Παπασταμάτης, 2010).  Επίσης, λαμβάνεται υπόψη ότι, παρά τα 

όποια κίνητρα για τη συμμετοχή των κρατουμένων στην εκπαίδευση στις φυλακές, ο 

εκπαιδευτής παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο στο μετασχηματισμό του πρωταρχικού 

κινήτρου των εκπαιδευόμενων, σε περισσότερο αποσαφηνισμένες εκπαιδευτικές και 

ατομικές ανάγκες και επιθυμίες ανάπτυξής τους (Costelloe et al., 2011).   

 

Είναι ξεκάθαρο ότι ο ρόλος του εκπαιδευτή στις φυλακές απαιτεί ειδική και 

κατάλληλη εκπαιδευτική κατάρτιση και προετοιμασία, που θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των κρατουμένων, όπως και το μοναδικό περιβάλλον 

της φυλακής. Η κατάρτιση των εκπαιδευτών θα πρέπει να καλύπτει, αφενός τις 

περιοχές που έχουν συζητηθεί στα προηγούμενα, αφετέρου και νέες περιοχές, 

σχετιζόμενες με τις διεργασίες που ισχύουν στη φυλακή, όπως, για παράδειγμα, με 

διαπραγμάτευση για τους περιορισμούς των μέτρων ασφάλειας και για την υιοθέτηση 

υλικών και πόρων για τους εκπαιδευόμενους. Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται και η 

κατάρτιση της διεύθυνσης της φυλακής, επάνω στη φύση και στην οπτική της 

εκπαίδευσης των κρατουμένων (Costelloe et al., ibid).   
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4.3 Λειτουργία και Συμβολή της Εκπαίδευσης στις Φυλακές 

 

Η δημοκρατική φύση της εκπαίδευσης είναι κρίσιμη, δεδομένου ότι η απόκτηση 

δεξιοτήτων και η προοπτική της επανένταξης των κρατουμένων στην κοινωνία 

μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να δραστηριοποιηθούν στις τοπικές κοινότητες. 

Γενικότερα, η εκπαίδευση συμβάλλει στην ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου και, 

σύμφωνα με την ολιστική της θεώρηση, ιδιαίτερα η εκπαίδευση των κρατουμένων, 

δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων ή την προετοιμασία των ατόμων 

για τη ζωή μετά τη φυλακή, αλλά περισσότερο βοηθάει τα άτομα να ζήσουν με 

περισσότερα εφόδια, να αναπτύξουν κίνητρα, αυτονομία και υπευθυνότητα, 

ελέγχοντας τη ζωή τους, παρά τις αντίξοες συνθήκες όπου βρίσκονται (Hawley et al., 

2013). 

 

4.3.1 Η Ελληνική Εμπειρία 

 

Στην χώρα μας, οι προσπάθειες της εκπαίδευσης των κρατουμένων έχουν εξελιχθεί 

αξιοσημείωτα, μέσω υλοποίησης διαφόρων προγραμμάτων. Από το 1984, 

λειτούργησαν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης κρατουμένων, κυρίως μέσω 

της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης, με παράλληλα προγράμματα 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτών. Από το 2000, τα προγράμματα συμπεριέλαβαν 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη και διεξήχθησαν έρευνες για την ένταξη των 

κρατουμένων στην αγορά εργασίας, όπως και ανάλογα χρηματοδοτούμενα από την 

ΕΕ προγράμματα για τους κρατούμενους, τους αποφυλακισθέντες κ.ά. (Ρηγούτσου, 

2005). 

 

Το 2010, σε σύνολο 27 φυλακών ενηλίκων λειτουργούσαν 7 ΣΔΕ. Σήμερα, τα ΣΔΕ 

σε σωφρονιστικά καταστήματα λειτουργούν σε 11 περιοχές της Ελλάδας 

(ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 2016).  

 

O θεσμός των ΣΔΕ στις ελληνικές φυλακές καλύπτεται γενικά από θετικές κρίσεις, 

για την ευκαιρία που παρέχεται στους συμμετέχοντες για σύνδεσή τους με τον 

εξωτερικό κόσμο (Νικολακάκος, 2015). Η πρόσβαση των κρατουμένων στην 

εκπαίδευση, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι αυτοί στερούνται των 
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κοινωνικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων, σε μία δομή υποχρεωτικού εγκλεισμού 

τους, όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι δυσχερείς και υπάρχει  μεγάλο ποσοστό 

ατόμων ξένης εθνικότητας (Hawley et al., 2013; Linardatou & Manousou, 2015). Το 

ΣΔΕ αποτελεί, επομένως, θεσμό αναγνώρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

κρατουμένων, προσφέροντας την ευκαιρία για υπερπήδηση ορισμένων δυσκολιών 

του αποκλεισμού τους.  

 

Από την άλλη πλευρά, εκτιμάται ότι η εκπαίδευση δεν αποτελεί επαρκή συνθήκη 

άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού των κρατουμένων, δεδομένου και του γεγονότος 

ότι αυτή απευθύνεται σε μικρό αριθμό ατόμων. Περισσότερο, παρουσιάζεται ως μία 

απελευθερωτική διάσταση στον εγκλεισμό των φυλακών, έχοντας συμβολικό – αν και 

ουσιαστικό – χαρακτήρα, αλλά δε συνθέτει πρακτικό εφόδιο για επαγγελματική ή 

κοινωνική επανένταξη και για καταπολέμηση του στιγματισμού των ατόμων 

(Κελίδου, 2011). 

 

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ (2016), η ορθότητα της δημιουργίας των 

ΣΔΕ προκύπτει από συμπεράσματα μελετών, με μετρήσιμα πλεονεκτήματα, όπου 

καταγράφεται επίσης και ο σχεδόν μηδενικός υποτροπιασμός των εκπαιδευθέντων.  

 

4.3.2 Διεθνής Εμπειρία 

 

Στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν διάφορα εκπαιδευτικά μοντέλα για τις φυλακές και 

φαίνεται πως το κάθε ένα από αυτά εξαρτάται από την εκάστοτε εθνική πολιτική, την 

κουλτούρα της κάθε χώρας, όπως και από τον πληθυσμό και το προφίλ των 

κρατουμένων.  Παρότι στην ΕΕ φαίνεται να υπάρχει μία ευρεία αντίληψη ότι η 

εκπαίδευση παίζει ένα θετικό και μεγάλο ρόλο στην επιτυχή επανένταξη των 

κρατουμένων στην κοινωνία (Linardatou & Manousou, 2015), οι αντίστοιχες μορφές 

εκπαίδευσης (επίσημης, ανεπίσημης, επαγγελματικής κλπ.) δεν είναι ισχυρές, με 

περιορισμένη πρόσβαση των κρατουμένων και μικρή πρόοδο στην ανάπτυξη 

σχετικών προγραμμάτων (Giordmaina, 2013; Stickland, 2016).   

 

Το 2013, στις περισσότερες χώρες ΕΕ-27, στην όποια μορφή εκπαίδευσης, 

συμμετείχε μόνο το 1/4 των κρατουμένων - με εξαίρεση τη Γερμανία (1/2 - 1/3 των 

κρατουμένων) (Hawley et al., 2013). Όπως φάνηκε σε πρόσφατη βρετανική μελέτη, 
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υπήρχαν αυξημένα εμπόδια πρόσβασης των κρατουμένων στην εκπαίδευση, η 

συμμετοχή τους ποίκιλε, ο αριθμός απόκτησης πιστοποιητικών υψηλότερου επιπέδου 

ήταν μειωμένος και η βελτίωση των δεξιοτήτων γραφής και αριθμητικής ήταν μικρή 

(Stickland, 2016).  Επίσης, σε πολλά κράτη της ΕΕ δεν επιτυγχάνεται η προσέγγιση 

της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την οπτική της ολιστικής ανάπτυξης της 

προσωπικότητας των κρατουμένων, λόγω της θεώρησής τους ως «εγκληματίες» 

(Costelloe & Warner, 2014).   

 

Σύμφωνα με κάποιους μελετητές, η έρευνα δεν παρέχει ισχυρές αποδείξεις για τις 

ωφέλειες της εκπαίδευσης στις φυλακές και είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί η συμβολή 

της στη μείωση της υποτροπής (Stickland, 2016; Costelloe et al., 2011; Βεργίδης & 

συν., 2007).  Επίσημα στοιχεία του 2016, στη Μ. Βρετανία, έδειξαν ότι, παρά τις 

εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες στις φυλακές, τα αποτελέσματα για τη βελτίωση της 

παραβατικής συμπεριφοράς ήταν ασθενή και, σε κάποιες περιπτώσεις, δυσμενέστερα. 

Ορισμένες αποδείξεις για καινοτόμα και βελτιωμένα αποτελέσματα σημειώθηκαν, 

ιδιαίτερα, μεταξύ γυναικών, αν και οι συνολικές επιδόσεις των προγραμμάτων 

υπολείπονταν κατά πολύ των στόχων και των προσδοκιών (Stickland, ibid). 

 

Υπάρχουν, ωστόσο και ορισμένα θετικά ευρήματα, για πιθανότητες μείωσης των 

υποτροπών, για άνοδο της επαγγελματικής απασχόλησης, μετά την αποφυλάκιση, για 

ατομική ανάπτυξη των κρατουμένων (Papaioannou et al., 2016; Παπασταμάτης, 

2010; Βεργίδης & συν., 2007), ή/και για βελτίωση της επικίνδυνης συμπεριφοράς 

μέσα στη φυλακή (Stickland, 2016). Σε αμερικανική μελέτη, του 2009, που 

διερεύνησε τα αποτελέσματα πολυετούς δημόσιας εκπαιδευτικής παρέμβασης στους 

κρατούμενους - ευνοϊκής στη μείωση της ποινής τους - δεν τεκμηριώθηκε άνοδος της 

παραβατικότητάς τους και αντίθετα, διαπιστώθηκε μείωση της υποτροπής τους 

(Stickland, ibid).  Επίσης, στη Μ. Βρετανία, βρέθηκε ότι οι κρατούμενοι που δεν 

είχαν καμία σχέση με εκπαίδευση ή κατάρτιση, κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, 

είχαν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες για μετέπειτα υποτροπή (English, 2005). 

 

Από την πλευρά της οικονομικής αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στις φυλακές, η έρευνα και οι αποδείξεις είναι σπάνιες. Ενδεικτικά, μία 

βρετανική μελέτη έδειξε ότι τα οφέλη της εκπαίδευσης στις φυλακές για την κοινωνία 

ήταν υπερδιπλάσια του κόστους της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε, 
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αναδεικνύοντας το ρόλο της εφαρμογής της εκπαίδευσης στα κρατητήρια  (Hawley et 

al, 2013).  Ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές μελέτες παρουσιάζουν μικτά αποτελέσματα, 

και γενικά, οι έρευνες περιορίζονται ως προς την εγκυρότητά τους, ή έχουν ελλείψεις 

και μεθοδολογικές ανεπάρκειες. Περισσότερο επαρκείς θεωρούνται οι μελέτες, όταν 

συνδυάζουν τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στις ΗΠΑ, υπάρχουν 

κάπως περισσότερες μελέτες, που χρησιμοποιούν μεθόδους «Κόστους-

Αποτελεσματικότητας», υποστηρίζοντας, γενικά, ότι η εκπαίδευση στις φυλακές είναι 

αποτελεσματική ως προς το κόστος της και περιορίζει την υποτροπή των 

αποφυλακισθέντων (Costelloe et al., 2011). 

 

4.4 Τομείς για Βελτίωση 
 

Ορισμένα παραδείγματα καλών πρακτικών εκπαίδευσης κρατουμένων σημειώθηκαν 

σε ορισμένες χώρες, αν και επισημάνθηκαν κάποιοι τομείς που χρήζουν βελτιώσεων 

και ενίσχυσης, όπως (Costelloe et al. 2012):  

 

 η επιπλέον εκπαιδευτική κατάρτιση των εκπαιδευτών,  

 οι συνεργατικές δράσεις με αρμόδιες αρχές, με την τοπική κοινότητα και άλλους 

εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς,  

 η υποστήριξη της εργασιακής ικανότητας και των προσλήψεων των 

αποφυλακισθέντων,  

 η διασφάλιση ότι η εκπαίδευση συμβαδίζει με τις ανάγκες των κρατουμένων,   

 η έρευνα και η αξιολόγηση για την αποδοτικότητα των καλών πολιτικών,  

 ο διαμοιρασμός εμπειριών και καλών πρακτικών, 

 η διασφάλιση ότι όλοι οι κρατούμενοι μπορούν να έχουν ίσες ευκαιρίες 

εκπαίδευσης, με αυτές που παρέχονται στους πολίτες εκτός φυλακών. 

 

Συχνά επισημαίνεται ο σημαντικός ρόλος των συνεργασιών (μεταξύ υπευθύνων της 

εκπαίδευσης και αρμοδίων των φυλακών, μεταξύ των διαφόρων κρατητηρίων, μεταξύ 

των φυλακών και της κοινότητας, όπως και της αγοράς εργασίας), για την 

υποστήριξη των κρατουμένων, μετά την αποφυλάκισή τους. Επίσης, οι καινοτόμες 

μέθοδοι διδασκαλίας (όπως είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η χρήση 

ηλεκτρονικής τεχνολογίας) θεωρείται απαραίτητο να αναπτυχθούν, για μεγαλύτερη 

προσέλκυση των συμμετεχόντων (Hawley et al., 2013). 



52 
 

Επίσης, σύμφωνα με τον Stickland (2016), για τη βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης στις φυλακές: 

 

 Θα πρέπει να συλλέγονται στοιχεία για τα αποτελέσματα της αναμόρφωσης των 

κρατουμένων και για το επίπεδο γνώσεών τους (μαθησιακών, επαγγελματικών), 

σε κάθε σωφρονιστικό κατάστημα, όπου πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά 

προγράμματα. 

 Οι διευθυντές των φυλακών θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της 

εκπαίδευσης και για την επίτευξη των αποτελεσμάτων αναμόρφωσης. 

 Θα πρέπει να παρέχονται σαφή δικαιώματα στους κρατούμενους και να δίνεται 

προτεραιότητα στην πρόσβασή τους στην εκπαίδευση. 

 Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες κάποιων ομάδων 

κρατουμένων, ιδιαίτερα νεαρότερων ατόμων, συνδέοντάς τις με τις προοπτικές 

τους για επαγγελματική απασχόληση.  

 

Αναφορικά με το ρόλο των εκπαιδευτών, αυτοί κρίνεται ότι θα πρέπει να αφιερώνουν 

περισσότερο χρόνο σε καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές. Η χρήση καινοτόμων 

μεθόδων απαιτεί επίσης καταρτισμένους εκπαιδευτές, με ισχυρές παιδαγωγικές 

δεξιότητες και κατανόηση των αναγκών και των περιορισμών που επικρατούν στο 

χώρο των φυλακών. Αυτό επισημαίνει την ανάγκη της υψηλής κατάρτισης των 

εκπαιδευτών (Hawley et al., 2013). 

 

Από την πλευρά της κρατικής πολιτικής, για τους εκπαιδευτές, οι κυβερνήσεις θα 

πρέπει να αναζητήσουν νέες οπτικές, για την εξισορρόπηση της εκπαίδευσης στις 

φυλακές με το τυπικό εκπαιδευτικό πρότυπο, αναφορικά με τα μισθολογικά επίπεδα 

και τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης (Stickland, 2016). 
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5    Ανασκόπηση Ερευνών 

 

 

5.1 Έρευνες σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων 
 

Σε μελέτη περίπτωσης, που πραγματοποιήθηκε το 2007, σε ΚΕΕ τριών περιοχών της 

Ελλάδας, για την εξέταση των παραμέτρων της επιστημονικής και επαγγελματικής 

θέσης των εκπαιδευτών ενηλίκων, αυτοί χαρακτήρισαν τις διαδικασίες επιλογής τους 

από το εθνικό σύστημα, ως διαφανείς. Ωστόσο, η επιστημονική τους επάρκεια δεν 

ήταν ικανοποιητική και η εξειδίκευσή τους επάνω στο αντικείμενο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων ήταν σπάνια, ενώ η ανάλογη προηγούμενη εμπειρία τους μετρούσε θετικά, 

αλλά δεν ήταν αναγκαία-τυπική προϋπόθεση για την εργασία τους με τους ενήλικες. 

Οι ίδιοι, πίστευαν ότι η προηγούμενη εμπειρία σε ενήλικες θα έπρεπε να τεθεί ως 

προαπαιτούμενη – παρά το γεγονός ότι, τότε θα ήταν δύσκολο να βρεθούν 

εκπαιδευτές (Πανιτσίδου & Παπασταμάτη, 2011).  

 

Στην ίδια μελέτη, οι περισσότεροι εκπαιδευτές δεν ήταν ικανοποιημένοι από τις 

συνθήκες εργασίας και εκδήλωναν επαγγελματική ανασφάλεια. Η απασχόλησή τους 

στα ΚΕΕ ήταν ευκαιριακή και βασικά τους κίνητρα ήταν το συμπληρωματικό 

εισόδημα, η προϋπηρεσία και η ενίσχυση του βιογραφικού τους, ενώ δεν 

προσδοκούσαν σε μακροπρόθεσμη παραμονή στο επάγγελμα, φανερώνοντας έλλειψη 

υψηλού κινήτρου επιδόσεων. Παρόλα αυτά, αισθάνονταν την επιφόρτιση της 

συνολικής ευθύνης για το έργο τους και αναζητούσαν στήριξη. Εκδήλωσαν την 

ανάγκη τους για συμμετοχή σε συστηματικά επιμορφωτικά προγράμματα, για την 

αποτελεσματικότητα του έργου τους, παρότι, ορισμένοι έκριναν ασύμφορη τη 

μετακίνησή τους σε μεγάλα αστικά κέντρα για σεμινάρια, που δεν θεωρούσαν πολύ 

εποικοδομητικά.  Προτάθηκε, εναλλακτικά, η υποστήριξή τους, μέσω συναντήσεων, 

ανταλλαγής εμπειριών-απόψεων και ενημερωτικών φόρουμ. Όλοι, ανεξαιρέτως, 

θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας 

στους ενήλικες, αλλά το κύριο όφελος για τους εκπαιδευόμενους εξαρτιόταν από τις 

ικανότητες και τη διάθεση των ίδιων των εκπαιδευτών, ενώ οι πρακτικές διδασκαλίας 

καθοδηγούνταν από την κατάρτιση του καθενός και την προηγούμενη εμπειρία του.  

Για την εφαρμογή της αξιολόγησής τους, θεωρητικά, οι εκπαιδευτές είχαν θετική 
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στάση, αν και, οι περισσότεροι, απαξίωναν την πρακτική της αξιολόγησης στα ΚΕΕ, 

ως τυπική-ανούσια διαδικασία, και ως μη αξιοποιούμενη, ως ανατροφοδοτικού 

μηχανισμού (Πανιτσίδου & Παπασταμάτης, ό.π.). 

 

Και άλλη έρευνα διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτών, σε 

ΚΕΕ (Κουλαουζίδης & Παληός, 2011), κατέληξε πως η επιμόρφωσή τους ήταν 

ελλιπής, προερχόμενη, κυρίως, από την τυπική εκπαίδευση, οπότε τα προσόντα τους 

ήταν περιορισμένα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενδυνάμωση των επικοινωνιακών 

τους δεξιοτήτων, στην ενίσχυση των γνώσεών τους σε βασικές αρχές εκπαίδευσης 

ενηλίκων και σε διδακτικές και εμψυχωτικές μεθόδους. Σημαντική τους 

δραστηριότητα ήταν η επιλογή και προσαρμογή του ποικίλου εκπαιδευτικού υλικού, 

στις ανάγκες των ενηλίκων. Ακόμα, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτές δε δεσμεύονταν 

ιδιαίτερα στο ρόλο τους, αλλά τον αντιλαμβάνονταν έξω από το ειδικό του πλαίσιο.  

Παρότι εκτιμούσαν ότι η αυτό-αξιολόγησή τους ήταν σημαντική, δεν τη συσχέτιζαν 

με την εξέλιξη των εκπαιδευόμενων. 

 

Παρομοίως, στην έρευνα της Κριζέα (2008), σε εκπαιδευτές ΣΔΕ, διαπιστώθηκε 

έλλειμμα επάρκειας του ρόλου τους και αναδύθηκαν πολλές επιμορφωτικές τους 

ανάγκες, ζητήματα βοήθειας και υποστήριξης, όπως και θέματα επικοινωνίας, 

συνεργασίας, κατάλληλου κλίματος στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, προγραμματισμού 

της διδασκαλίας και αξιολόγησης (αυτό-αξιολόγηση και επανατροφοδότηση από τους 

εκπαιδευόμενους). Η καλύτερή τους κατάρτιση θεωρήθηκε σημαντική για 

υψηλότερες επιδόσεις. Τα δημογραφικά τους στοιχεία δεν επηρέαζαν τις 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 

 

Σε άλλη έρευνα απόψεων των εκπαιδευτών ενηλίκων σε ΣΔΕ (Βασιλειάδου, 2009), 

αυτοί έβρισκαν την εμπειρία ενδιαφέρουσα και, ενώ το φύλο και η ηλικία τους δεν 

επηρέαζαν την επαγγελματική τους ανάπτυξη, την επηρέαζαν οι ειδικές σπουδές. Οι 

ίδιοι πίστευαν ότι θα έπρεπε να έχουν καλύτερη κατάρτιση, μέσω σεμιναρίων και 

συλλογής εμπειριών, παρότι είχαν λάβει ειδική επιμόρφωση από το φορέα όπου 

εργάζονταν. Ιδιαίτερα, αναζητούσαν εκπαίδευση σε θέματα διδασκαλίας και 

ψυχολογίας ενηλίκων. Για την αυτό-αξιολόγησή τους έκριναν ότι αυτή βοηθούσε στη 

βελτίωση του επαγγελματικού τους ρόλου.  
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Μελέτη περίπτωσης, του 2009, σχετικά με το αποτέλεσμα ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος σε εκπαιδευτές, έδειξε ότι η αρχική τους συμμετοχή προβλέφθηκε, 

ώστε αυτοί να λάβουν ανάλογη πιστοποίηση και για να παραμείνουν στο σύστημα, 

ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θεώρησαν το πρόγραμμα σχετικά πλήρες 

και μεγάλης διάρκειας. Οι ίδιοι αποκόμισαν θετικές εμπειρίες και ενσωμάτωσαν τις 

μεθόδους που διδάχτηκαν στην διδακτική πρακτική, παρότι αντιμετώπισαν 

δυσκολίες, ιδιαίτερα σε εκπαιδευόμενους, άνω των 50 ετών (Σταμπούλης, 2011).   

 

Η έρευνα του Λάλου (2011) σε εκπαιδευτές ΣΔΕ, έδειξε ότι αυτοί, σε σημαντικό 

ποσοστό, διαφωνούσαν με το οικονομικό κίνητρο για την απασχόλησή τους, ενώ ούτε 

η δυσκολία εξεύρεσης άλλης απασχόλησης τους υποκινούσε σημαντικά. Κύρια 

κίνητρα, για τους περισσότερους, ήταν η πρόκληση της διαφορετικότητας του έργου 

της εκπαίδευσης ενηλίκων, το προσωπικό τους ενδιαφέρον, η χρήση καινοτόμων 

μεθόδων και η ελευθερία διαμόρφωσης του περιεχομένου των μαθημάτων.  Από την 

εμπειρία τους στα ΣΔΕ, κατά πλειοψηφία, ήταν ικανοποιημένοι από τις σχέσεις τους 

με τους συνάδελφους τους και από τη διεύθυνση του σχολείου, ενώ ένιωθαν ότι 

συνέβαλαν, κατά πολύ, στην ποιότητα του ΣΔΕ. Λιγότεροι από τους μισούς, ήταν 

ικανοποιημένοι από τη σχέση τους με τους εκπαιδευόμενους, πίστευαν ότι είχαν την 

ευκαιρία αξιοποίησης των γνώσεων και της κατάρτισής τους και ότι τους παρέχονταν 

ευκαιρίες έκφρασης απόψεων, κατά τις συναντήσεις με άλλους εκπαιδευτές. Οι 

βασικές τους δυσκολίες σχετίζονταν με γλωσσικά εμπόδια των συμμετεχόντων, με τις 

προηγούμενες εμπειρίες των εκπαιδευόμενων από το τυπικό σχολείο και με τον 

περιορισμένο χρόνο. Αναφορικά με τα δημογραφικά τους στοιχεία, οι γυναίκες 

θεωρούσαν, περισσότερο από τους άντρες, ότι είχαν ευκαιρίες αξιοποίησης των 

γνώσεών τους, ενώ όσοι είχαν εξειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων, εκδήλωσαν 

μεγαλύτερη ανάγκη για σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Οι οικονομικοί λόγοι, 

υποκινούσαν περισσότερο τους νεώτερους σε ηλικία και λιγότερο όσους είχαν 

εξειδίκευση.  Οι εκπαιδευτές θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να επιμορφωθούν σε ποικίλες 

θεματικές. 

 

Από τα αποτελέσματα της μελέτης των Anastasiou & Michail (2013) σε 

εκπαιδευόμενους σε ΣΔΕ της Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά και Φλώρινα), 

συνάγεται ότι, ενώ οι εκπαιδευτές λάμβαναν υπόψη την αρνητική προηγούμενη 

σχολική εμπειρία των συμμετεχόντων, ταυτόχρονα υποεκτιμούσαν την ανάγκη τους 
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για βελτίωση των προφορικών και γραπτών τους δεξιοτήτων, μέσω επεξηγηματικής 

διδασκαλίας. Η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευόμενων για αποτελέσματα (πεποιθήσεις 

αυτό-αποτελεσματικότητας) δε συμβάδιζε με τις πραγματικές επιδόσεις τους, 

φανερώνοντας έλλειμμα αναγνώρισης των αδυναμιών τους και έλλειμμα ενίσχυσής 

τους, από την πλευρά των εκπαιδευτών. Συνεπώς, παρατηρήθηκε ανεπάρκεια στις 

εφαρμοζόμενες εκπαιδευτικές πρακτικές στα εγχώρια ΣΔΕ και ανάγκη για πιο 

συστηματική καθοδήγηση των συμμετεχόντων για ανάπτυξη δεξιοτήτων.  Αντίθετα, 

βέβαια, θετικά αποτελέσματα καταγράφηκαν ως προς την αυτό-εικόνα των 

εκπαιδευόμενων και την ψυχολογική τους ανάταση, ως απόρροια της συμμετοχής 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως μία μορφή κοινωνικοποίησης. Στην ίδια 

μελέτη καταγράφηκε ο παράγοντας «μαθησιακές δυσκολίες», ως ο τρίτος πιο 

σημαντικός παράγοντας σχολικής εγκατάλειψης για το δείγμα της έρευνας (23,8% 

και 22,6% σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα), ένας παράγοντας που δεν είχε 

επισημανθεί έως τότε. Η έρευνα αυτή αποκάλυψε ότι οι μαθησιακές δυσκολίες 

φάνηκε να αποτελούν μια σκληρή πραγματικότητα στη ζωή αυτών που εγκατέλειψαν 

το σχολείο. Μερικοί συμμετέχοντες εξέφρασαν αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης, 

ενώ οι γραπτές τους εργασίες με τις ορθογραφικές και συντακτικές τους αδυναμίες 

αποκάλυψαν ότι επρόκειτο για ένα βαθύ και διαρκές φαινόμενο (Michail & 

Anastasiou 2010). 

 

Στην έρευνα των Brinia & Ntaflou (2015) σε εκπαιδευτές ΣΔΕ και νυχτερινών 

σχολείων, τα ευρήματα έδειξαν ότι αυτοί είχαν επαρκή γνώση των εκπαιδευτικών 

πρακτικών – ιδιαίτερα όσοι απασχολούνταν στα νυχτερινά σχολεία. Οι τεχνικές 

διδασκαλίας για τους ενήλικες - έναντι αυτών της τυπικής εκπαίδευσης - θεωρούνταν 

ενδιαφέρουσες από τους εκπαιδευτές, ωστόσο, η εκπαίδευσή τους επάνω σε αυτές δεν 

προβλέπονταν ως υποχρεωτική και αναδύθηκε η ανάγκη ειδικής τους επιμόρφωσης. 

Η γνώση των πρακτικών διδασκαλίας συνδέθηκε θετικά με την ουσιαστική τους 

εφαρμογή, ενώ ο διαθέσιμος χρόνος και η παραμονή των εκπαιδευτών στο σύστημα 

επηρέαζαν τη χρήση των εκπαιδευτικών τεχνικών, που, με τη σειρά της, επιδρούσε 

στη χρήση τους και από τους συναδέλφους τους. 
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Στην έρευνα του Δεληγιάννη (2016) σε ΚΕΘΕΑ 6 , οι όροι μάθησης φάνηκε να 

διαμορφώνονται από κοινού μεταξύ εκπαιδευτών-εκπαιδευόμενων. Οι εκπαιδευτές, 

εργαζόμενοι σε μία εναλλακτική δομή, αυτό-εξελίσσονταν περισσότερο και 

ασκούσαν ανθρωπιστική εκπαίδευση - πέραν της παραδοσιακής παροχής γνώσεων - 

επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό τους ρόλο στην κοινωνική και επαγγελματική 

ταυτότητα των συμμετεχόντων και υποστηρίζοντας την ευπαθή ομάδα.   

 

5.2 Έρευνες σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων στις Φυλακές 

 

Στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Εκπαίδευση των Κρατουμένων, του 2010, 

σημειώθηκαν μία σειρά προκλήσεις και ζητήματα που αντιμετώπιζαν οι εκπαιδευτές 

στις φυλακές, μεταξύ των οποίων: ο συνωστισμός, η αυξανόμενη διαφορετικότητα 

μεταξύ των κρατουμένων, οι αυξημένοι οικονομικοί περιορισμοί και η ένταση του 

ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας, για το απώτερο μέλλον των συμμετεχόντων 

(Costelloe et al., 2011).   

 

Αναφορικά με το έργο των εκπαιδευτών στις φυλακές, σύμφωνα με τον English 

(2005), μελέτες έδειξαν ότι οι περισσότεροι πίστευαν πως αυτό είχε αποτέλεσμα - 

ορισμένες φορές και για κάποια άτομα. 

 

Σε βρετανική έρευνα, καταδείχθηκε ότι πολλοί εκπαιδευτές στις φυλακές 

υπολείπονταν της απαιτούμενης κατάρτισης και των κατάλληλων δεξιοτήτων για την 

εργασία τους. Αρκετά προγράμματα, που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ, μεταξύ 

2000-2006, επικεντρώθηκαν στην ανάγκη επαρκούς κατάρτισης των εκπαιδευτών 

στις φυλακές (Costelloe et al., 2011).   

 

Αντίθετα, άλλη αγγλική έρευνα, του 2014, έδειξε ότι οι εκπαιδευτές κρατουμένων 

είχαν καλή εκπαιδευτική κατάρτιση, αλλά ένιωθαν υποτιμημένοι στην επαγγελματική 

τους ιδιότητα, σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς στις τυπικές δομές, με όρους 

μισθολογίων και συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης και, ως αποτέλεσμα, 

σχεδίαζαν αναζήτηση άλλης εργασίας (Stickland, 2016). 

 

                                                             
6  ΚΕΘΕΑ: Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 
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Στην ελληνική έρευνα του Παπαθανασίου (2010), οι εκπαιδευτές αντιμετώπιζαν τη 

δοκιμασία τους, στο ΣΔΕ στις φυλακές, ως πρόκληση και καινοτομία, αλλά 

επισήμαναν την ανάγκη της συστηματικής τους επιμόρφωσης, για βελτίωση του 

ρόλου τους. 

 

Στην έρευνα του Λάλου (2011), οι εκπαιδευτές στις φυλακές δεν ήταν αρκετά 

ικανοποιημένοι από τις σχέσεις τους με τους κρατούμενους, σε σύγκριση με τους 

εκπαιδευτές των ΣΔΕ στο γενικό πληθυσμό. Ακόμα, είχαν την αίσθηση ότι δεν 

μπορούσαν να έχουν επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξη, εξαιτίας της 

περιορισμένης επαφής τους με την κοινότητα και του κλειστού χώρου των φυλακών. 

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που ανέφεραν, ήταν η απροθυμία ενεργής συμμετοχής των 

εκπαιδευόμενων, λόγω περιορισμένου εκπαιδευτικού κινήτρου, οι ελλείψεις 

εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού, ο περιορισμένος χρόνος και τα γλωσσικά 

εμπόδια. 

 

Άλλη εγχώρια έρευνα, σε εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε φυλακές, ανέδειξε τη σημαντικότητα 

της επιμόρφωσης στις ευπαθείς ομάδες, αναφορικά με τη θεωρία, τις μεθόδους και τις 

τεχνικές βιωματικής και αυτοκατευθυνόμενης μάθησης. Οι εκπαιδευτές δήλωναν 

ανασφάλεια, κατά τη συγκεκριμένη εργασία τους, και, ταυτόχρονα, αντιμετώπιζαν 

προβλήματα, που σχετίζονταν με ανομοιογένεια στις ομάδες των συμμετεχόντων, με 

εκδηλώσεις δυσπιστίας και αμφισβήτησης απέναντι στους εκπαιδευτές, με δυσκολίες 

για τη συμμετοχή ορισμένων κρατουμένων, που βρίσκονταν σε φαρμακευτική αγωγή 

και με την υπερίσχυση του κινήτρου της μείωσης της ποινής των εκπαιδευόμενων, 

για τη συμμετοχή τους στα ΣΔΕ. Ακόμη, διαπιστώθηκε πως οι ελλείψεις των ΣΔΕ 

στις φυλακές (π.χ. εκπαιδευτικού υλικού) ήταν μεγαλύτερες από αυτές άλλων ΣΔΕ 

(Λεκαδίτη, 2012, στο Νικολακάκος, 2015).  

 

Σε ανάλογη μελέτη της Αντωνιάδου (2014), αναδείχθηκε ότι, τα διευθυντικά στελέχη 

του ΣΔΕ στις φυλακές είχαν πολύ θετική αξιολόγηση, δεδομένου του απαιτητικού 

τους ρόλου. Ο Διευθυντής του σχολείου ήταν ο κύριος εμψυχωτής και συντονιστής, 

ασκώντας δημοκρατικές διαδικασίες και μετασχηματιστική ηγεσία. Η διευθυντική 

ομάδα και οι εκπαιδευτές δημιουργούσαν κλίμα αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης, σε 

περιβάλλον καταπολέμησης του ρατσισμού, της διαφορετικότητας και των 

προκαταλήψεων, αναπτύσσοντας ψυχολογική στήριξη στους κρατούμενους.  Παρόλα 
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αυτά, οι εργαζόμενοι χρειάζονταν περισσότερη ενίσχυση, ιδιαίτερα για εφαρμογή 

καινοτομιών και για τη σύνδεση του ΣΔΕ των φυλακών με την κοινότητα. 

Αναδείχθηκε, επίσης, η ανάγκη συνεχιζόμενης επιμόρφωσης, τόσο των διευθυνόντων 

όσο και των εκπαιδευτών. 

 

Στην έρευνα του Νικολακάκου (2015) (παρότι πραγματοποιήθηκε κυρίως σε 

κρατούμενους και σε σωφρονιστικούς υπάλληλους), επισημάνθηκε μία άλλη πτυχή 

του ρόλου των εκπαιδευτών, ως επιτηρητές των κρατουμένων. Οι Αρχές των 

φυλακών ενημερώνονταν, σε ένα βαθμό, από τους εκπαιδευτές, για τα αποτελέσματα 

αυτής της επιτήρησης, συνεπώς, καθιστώντας τον εκπαιδευτή, εργαλείο προέκτασης 

της επιτήρησης της φυλακής. Επιπλέον, τα υφιστάμενα μέσα επιτήρησης των 

εκπαιδευόμενων (κάμερες, φύλακας κλπ.) θα μπορούσαν να αποτελέσουν, 

παράλληλα, μέσα επιτήρησης των ίδιων των εκπαιδευτών. 

 

Μία επόμενη έρευνα σε προϊσταμένους των ΣΔΕ σε ελληνικές φυλακές, έδειξε ότι οι 

κρατούμενοι είχαν ανάγκη τόσο της τυπικής όσο και της μη τυπικής εκπαίδευσης και 

ότι η εκπαιδευτική διαδικασία συναντούσε πολλά εμπόδια και περιορισμούς. Οι 

βελτιώσεις, που ήταν αναγκαίες, αφορούσαν την οργάνωση, τη θεματολογία και την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτών (Σπυράκη, 2016). 

 

5.3 Έρευνες σε Εκπαιδευόμενους Κρατούμενους 

 

Από την πλευρά των κρατουμένων, διεθνώς υπάρχει έλλειμμα συστηματικής μελέτης 

για τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές τους ανάγκες και δεν υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις 

για τον περιορισμό της υποτροπής τους μετά την εκπαίδευσή τους, παρότι έχουν 

φανερωθεί ορισμένες θετικές τάσεις (Βεργίδης & συν., 2007).   

 

Σε διεθνείς έρευνες, οι κρατούμενοι που επιλέγουν τη συμμετοχή τους σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα αποσκοπούν, γενικά, στη βελτίωση της κατάστασης 

εγκλεισμού τους και σε ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους επανένταξης – παρότι τα 

κίνητρα του καθενός είναι, τελικά, ατομικά.  Μαρτυρίες των ίδιων των κρατουμένων 

έδειξαν ότι αυτοί εκτιμούν την παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών, όπως και τους 
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ίδιους τους εκπαιδευτές και πιστεύουν στην αναβάθμιση του κοινωνικού επιπέδου, 

που παρέχεται μέσω της εκπαίδευσης στις φυλακές (English, 2005). 

 

Σε βρετανική έρευνα, οι κρατούμενοι δήλωσαν θετική εμπειρία από την εκπαίδευσή 

τους στις φυλακές και, κατά 2/3, πίστευαν ότι αυτή ήταν εποικοδομητική, χρήσιμη 

και σημαντική. Μόνο κατά 4%, οι εκπαιδευόμενοι αποχώρησαν από τα προγράμματα 

(χαμηλό ποσοστό, συγκριτικά με άλλους ενήλικες εκπαιδευόμενους). Σε ποσοστό 

70%, οι κρατούμενοι δήλωσαν ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό τους υποστήριξε, ενώ, 

αντίθετα, μόνο κατά 20% είχαν υποστήριξη από τους εργαζόμενους στις φυλακές. Τα 

κίνητρα για τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα εντοπίζονταν στις 

θετικές τους στάσεις απέναντι στο θεσμό, ενώ σημείο-κλειδί ήταν η πρόβλεψη του 

εμπλουτισμού του βιογραφικού τους, τόσο με βασικές, όσο και, κυρίως, με 

επαγγελματικές δεξιότητες (Prison Education Trust, 2009, in Costelloe et al., 2011). 

  

Στην έρευνα των Diseth et al. (2008), σε κρατούμενους νορβηγικών φυλακών, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι τα κίνητρά τους για συμμετοχή στην εκπαίδευση ήταν, 

κυρίως, η προετοιμασία τους για τη ζωή μετά την αποφυλάκιση και, δευτερευόντως, 

κοινωνικοί ή άλλοι λόγοι, που σχετίζονταν με το περιβάλλον της φυλακής ή λόγοι 

απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι κρατούμενοι ήταν γενικά αρκετά 

ευχαριστημένοι από την ποιότητα της εκπαίδευσης, υποκινούνταν σημαντικά και 

χρησιμοποιούσαν κατάλληλες στρατηγικές μάθησης. Πολλοί από αυτούς, ωστόσο, 

είχαν προβλήματα, όπως μειωμένη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα, ενώ οι 

καθημερινές τους υποχρεώσεις στο περιβάλλον της φυλακής συγκρούονταν με τις 

εκπαιδευτικές.  

 

Άλλη, ιρλανδική μελέτη, κατέδειξε μεταξύ των κινήτρων των κρατουμένων, τη 

«δεύτερη ευκαιρία» τους για συμμετοχή στη βασική εκπαίδευση. Ο ίδιος ο 

εγκλεισμός τους αποτελούσε το πρωταρχικό κίνητρο αλλαγής, ενώ άλλοι παράγοντες 

ήταν η ανάγκη «απόδρασης» από την ανία ή η αίσθηση ελευθερίας, έναντι των 

περιορισμών της καθημερινότητας στη φυλακή. Πολλοί, έβλεπαν την ευκαιρία για 

απόκτηση πτυχίου και επιθυμούσαν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους 

προοπτικές ή να κάνουν περήφανες τις οικογένειές τους (Costelloe, 2003, in 

Costelloe  et al., 2011). 
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Ευρύτερη έρευνα σε πέντε χώρες (Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Σουηδία και 

Νορβηγία), έδειξε ως κύριο κίνητρο των εκπαιδευόμενων στις φυλακές την 

ενασχόληση με κάτι που δίνει νόημα και είναι χρήσιμο. Επίσης, άλλα κίνητρα ήταν: η 

επιτυχία σε κάποιες εξετάσεις και η βελτίωση κάποιας προηγούμενης βαθμολογίας 

τους, η ευκαιρία να κάνουν το χρόνο κράτησης στις φυλακές πιο εύκολο, η γεφύρωση 

της εκπαίδευσής τους στις φυλακές με περισσότερη εκπαίδευση και η ικανοποίηση 

της επιθυμίας τους για μάθηση (Eikeland et al., 2009). 

 

Στην εγχώρια έρευνα των Βεργίδη & συν. (2007), σε κρατούμενους των ΣΔΕ, οι 

κύριοι λόγοι εγκατάλειψης της βασικής εκπαίδευσης ήταν οικονομικοί και λόγοι 

μετανάστευσης της οικογένειας. Οι στάσεις τους απέναντι στο έργο της εκπαίδευσης 

ήταν θετικές και εκδήλωσαν επιθυμία για απόκτηση απολυτηρίου Γυμνασίου και για 

συνέχιση των σπουδών τους. Κατά δεύτερο, οι κρατούμενοι επιθυμούσαν να 

βελτιώσουν τον εαυτό τους, μέσω της μόρφωσης, ενώ αυτή η βελτίωση γίνονταν 

αντιληπτή, σε πολλαπλάσια ένταση από την αντίστοιχη των εκπαιδευόμενων σε άλλα 

τυπικά ΣΔΕ. Οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερες προσδοκίες από τους άντρες. Βασικό 

τους κίνητρο ήταν η ευνοϊκή ρύθμιση της διάρκειας της ποινής τους. Ως εμπόδια, 

αναφέρθηκαν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η περιορισμένη σωματική άσκηση, οι 

ανεπαρκείς υποδομές, η μειωμένη οικογενειακή υποστήριξη, ενώ υπήρχε αρνητική 

κρίση για τον περιορισμό του ΣΔΕ σε γυμνασιακό επίπεδο, όπως, άλλωστε έχει 

καταγραφεί και σε άλλες έρευνες, που αφορούσαν ΣΔΕ εκτός φυλακών (Michail & 

Anastasiou, 2008). 

 

Παρομοίως, στη μελέτη του Παπαθανασίου (2010), οι κρατούμενοι είχαν το κίνητρο 

του ευεργετικού υπολογισμού της ποινής τους για τη φοίτησή τους στα ΣΔΕ - 

δεδομένου, επίσης ότι η συμμετοχή τους λογίζονταν ως εργασία, εξασφαλίζοντας 

ημερομίσθια - όπως και λόγους απόσπασης από το ευρύτερο περιβάλλον των 

φυλακών. Για την καθημερινότητά τους, ανέφεραν θετικές επιδράσεις του ΣΔΕ, 

περισσότερο σε ψυχολογικό επίπεδο και στις σχέσεις τους με τους άλλους και οι 

περισσότεροι επιθυμούσαν έντονα τη συνέχιση των σπουδών τους, μετά τη φοίτηση 

στο ΣΔΕ. Αγαπημένο τους μάθημα ήταν η πληροφορική. Όμοια ήταν τα 

αποτελέσματα στην έρευνα της Κουιμτζή (2011, στο Νικολακάκος, 2015), όπου 

επισημάνθηκε και η ισχυρή επιθυμία των κρατουμένων για μάθηση. Στην ίδια 

έρευνα, αναφέρθηκαν οι περιορισμοί στην πρόσβαση όλων των κρατουμένων, που 
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επιθυμούσαν να συμμετέχουν στα ΣΔΕ, εξαιτίας του υπερπληθυσμού τους και των 

ανεπαρκών εγκαταστάσεων. 

 

Άλλη έρευνα (Γιαννούκος, 2014), σε ΣΔΕ ελληνικών φυλακών, έδειξε ότι οι 

κρατούμενοι είχαν θετική στάση απέναντι στον επιστημονικό γραμματισμό και στην 

κατάρτισή τους στις φυσικές επιστήμες, που τις συνέδεαν με την καθημερινή τους 

ζωή. Ωστόσο, διακατέχονταν από αυξημένο άγχος, απέναντι στη χρήση υπολογιστών, 

εξαιτίας της περιορισμένης τους πρόσβασης στην τεχνολογία, στο περιβάλλον των 

φυλακών. 

 

Στην έρευνα της Γράβαλου (2010, στο Νικολακάκος, 2015), οι κρατούμενοι, κατά τη 

διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, έδειξαν περισσότερο ενδιαφέρον για 

τεχνικές διδασκαλίας, όπως τα projects, τη συζήτηση, την ανταλλαγή ιδεών, την 

επίλυση προβλημάτων και τις ερωτήσεις-απαντήσεις. Αντίθετα, δεν επιθυμούσαν 

συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, λόγω επιφυλακτικότητας για άτομα που δε γνώριζαν 

ή επειδή μπορεί να συναντούσαν άτομα, με τα οποία είχαν έλθει σε διένεξη στο 

παρελθόν.  

 

Όπως σημειώθηκε στην ανάλογη έρευνα του Νικολακάκου (ό.π.), οι εκπαιδευόμενοι 

συμμετείχαν, κατά κάποιους τρόπους, στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη 

συγκρότηση της γνώσης, παρότι υπήρχαν περιορισμοί και απαγορεύσεις. Κύρια 

προβλήματα που αναδείχθηκαν ήταν γλωσσικά, όπως και χρονικά, χωρικά και 

οικονομικά εμπόδια. Οι περιορισμοί αφορούσαν τη μη πραγματοποίηση επισκέψεων 

εκτός του χώρου των φυλακών, την απαγόρευση χρήσης του διαδικτύου, το 

περιορισμένο ωράριο παραμονής στη βιβλιοθήκη - επομένως και την αδυναμία 

επαρκούς πρόσβασής τους σε ενημέρωση και σε βιβλιογραφία. Κατά συνέπεια, το 

ΣΔΕ συνδέθηκε με απαγορεύσεις που ίσχυαν στα πλαίσια της κράτησης των 

εκπαιδευόμενων. Ορισμένες πειθαρχικές τεχνικές, διαπιστώθηκαν και μέσα στο ΣΔΕ, 

όπως μορφές επιτήρησης από τους εκπαιδευτές. Άλλες τεχνικές ήταν η μη απόδοση 

απολυτηρίου και η μη ευνοϊκή μείωση της ποινής, σε περιπτώσεις πολλών απουσιών. 

Ο φύλακας ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ φυλακής και σχολείου. 

 

Στη μελέτη των Papaioannou et al. (2016), βρέθηκε ότι οι κρατούμενοι στα ΣΔΕ 

είχαν εγκαταλείψει την τυπική εκπαίδευση, εξαιτίας, κυρίως, οικονομικών λόγων. 
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Δεσμεύονταν στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχοντας ισχυρά κίνητρα, πρωταρχικά 

για τον ευνοϊκό υπολογισμό των ημερών ποινής, όπως και για να ξεφύγουν από τα 

προβλήματα του εγκλεισμού. Ένα άλλο κίνητρο ήταν η καλύτερη εικόνα τους 

απέναντι στο δικαστήριο, εφόσον θα είχαν πιστοποιητικό σπουδών. Οι προσδοκίες 

τους αφορούσαν την απόκτηση απολυτηρίου Γυμνασίου, τη βελτίωση της 

επαγγελματικής τους κατάστασης, την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική αποδοχή, 

την παροχή βοήθειας στην οικογένειά τους, όπως και τη συνέχιση των σπουδών τους. 

Δεν αναφέρθηκαν ικανά εμπόδια, που θα μπορούσαν να περιορίσουν την επιθυμία 

τους να έχουν μία νέα ευκαιρία στη ζωή, μέσω της εκπαίδευσης. 

 

Άλλη έρευνα σε ελληνικές φυλακές, έδειξε ότι οι έγκλειστες γυναίκες, που 

συμμετείχαν σε ΣΔΕ, ωθήθηκαν από ισχυρά κίνητρα, αλλά αντιμετώπιζαν εμπόδια, 

που αφορούσαν την αρνητική τους ψυχολογική κατάσταση, εξαιτίας του εγκλεισμού 

τους. Ο εκπαιδευτής αποτελούσε ένα σημαντικό πρόσωπο για τις κρατούμενες 

(Τουλούμη, 2016). 
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Μέρος 2ο 
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6   Μεθοδολογία 

 

 

6.1 Ερευνητικά Ερωτήματα  

 

Το κύριο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας μελέτης ήταν: «ποιες ανάγκες και 

προκλήσεις αναδεικνύονται για τους εκπαιδευτές από τη βιωματική εμπειρία τους σε 

ΣΔΕ σωφρονιστικών καταστημάτων;» 

 

Ειδικότερα, αναπτύχθηκαν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

 

1. Ποιες είναι οι στάσεις, τα κίνητρα και οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτών για το 

θεσμό των ΣΔΕ στις φυλακές και για τη μορφή της εργασίας τους; 

2. Ποιοι είναι οι τρόποι διεξαγωγής της διδασκαλίας και πώς επιτυγχάνεται η 

υποκίνηση και η αξιολόγηση των κρατουμένων; 

3. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των κρατουμένων και των εκπαιδευτών απέναντι στο 

ΣΔΕ και ποιοι κανόνες ασφαλείας τηρούνται;  

4. Ποιες είναι οι ανάγκες των εκπαιδευτών, αναφορικά με τις ικανότητες του ρόλου 

τους και την ικανοποίηση από την εργασία τους στο ΣΔΕ των φυλακών; 

 

Άλλα επιμέρους ερωτήματα ήταν: 

 

 Ποια είναι τα κίνητρα, η στάση και η συμπεριφορά των κρατουμένων που 

συμμετέχουν στο ΣΔΕ; 

 Πώς βιώνονται περιστατικά που ενέχουν κινδύνους; 

 Πώς εξελίσσονται οι σχέσεις συνεργασίας μεταξύ κρατουμένων-εκπαιδευτών-

διεύθυνσης της φυλακής και εξωτερικών φορέων; 

 Ποιες είναι οι ικανότητες, τα προβλήματα και οι ανάγκες των κρατουμένων; 

 

6.2 Σκοπός και Στόχοι 
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Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των εμπειριών, των στάσεων και των 

αναγκών των εκπαιδευτών ΣΔΕ, που εργάσθηκαν με μία ομάδα κρατουμένων, σε 

σωφρονιστικό κατάστημα στη χώρα μας.   

 

Στόχοι ήταν να αναδειχθούν: 

 

 Οι στάσεις τους απέναντι στο θεσμό των ΣΔΕ της συγκεκριμένης ευάλωτης 

κοινωνικής ομάδας, με αναφορά στα κίνητρά τους και στη χρησιμότητα του 

θεσμού. 

 Οι εμπειρίες τους, όπως διαμορφώθηκαν από την αλληλεπίδρασή τους με τους 

κρατούμενους, αναφορικά με τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, τη συμμετοχή των 

εκπαιδευόμενων, τη συμπεριφορά τους, τα κίνητρα και τις στάσεις τους. 

 Οι υποχρεώσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων,  οι κανόνες ασφάλειας και οι 

μορφές συνεργασίας. 

 Οι ικανότητες, τα προβλήματα και οι κύριες αναδυόμενες ανάγκες, που 

αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι που συμμετέχουν στο ΣΔΕ. 

 Οι κύριες αναδυόμενες ανάγκες των εκπαιδευτών (επιμορφωτικές, 

επαγγελματικές ή ψυχοκοινωνικές), αναφορικά με την επάρκεια του ρόλου τους 

και την ικανοποίησή τους από το εκπαιδευτικό τους έργο, όπως και οι βελτιωτικές 

προτάσεις τους για τη συγκεκριμένη δομή. 

 

6.3 Ερευνητικό Δείγμα 

 

Το ερευνητικό δείγμα ήταν στοχευμένο, αποτελούμενο από 10 άτομα (9 γυναίκες και 

1 άνδρα), που εργάστηκαν ως εκπαιδευτές σε ΣΔΕ εγχώριου Σωφρονιστικού 

Καταστήματος, μεταξύ 2013 και 2018. Η επιλογή του δείγματος έγινε με 

υποκειμενικά κριτήρια, με βάση την ιδιότητα και την εμπειρία των απασχολούμενων 

εκπαιδευτών στη συγκεκριμένη δομή. Το εν λόγω ΣΔΕ επιλέχθηκε, λόγω της 

απασχόλησης σε αυτό της ίδιας της ερευνήτριας (μεταξύ 2015 και 2018), με την 

ιδιότητα της Συμβούλου Σταδιοδρομίας (στα πλαίσια σύμβασης εργασίας- μίσθωσης 

έργου). 

 

6.4 Μέθοδος και Εργαλεία Έρευνας: Χαρακτηριστικά – Ιδιότητες  
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Η έρευνα ακολούθησε τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης, μέσω ποιοτικής ανάλυσης 

περιεχομένου 10 συνεντεύξεων.   

 

Το εργαλείο των συνεντεύξεων ήταν ένα ημιδομημένο ερωτηματολόγιο, που 

κατασκευάστηκε με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, με σκοπό την κάλυψη των 

ερευνητικών στόχων.  Αναπτύχθηκαν 30 ερωτήματα, σε 7 θεματικές ενότητες. 

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών-εργασιακών στοιχείων 

των συμμετεχόντων στην έρευνα, αποτελούμενο από 8 ερωτήσεις. 

 

Γενικά, οι ποιοτικές μέθοδοι αποσκοπούν στη διερεύνηση της ιδιαιτερότητας του 

φαινομένου που ενδιαφέρει, προσεγγίζοντάς το, κατά το δυνατόν, ολιστικά και 

ερμηνεύοντάς το με αφηγηματικό τρόπο.  

 

Ειδικότερα, η μελέτη περίπτωσης παρέχει ένα μοναδικό «παράδειγμα» ατόμων σε 

πραγματικές συνθήκες. Χαρακτηρίζεται από ζωηρή και πλούσια περιγραφή 

συμβάντων και ο ερευνητής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, ενώ η προσωπικότητά 

του μπορεί να συνδέεται με τη μελέτη. Κατέχει  μία ολιστική προσέγγιση, έναντι 

αφαιρετικής και διερευνά πολλαπλές μεταβλητές, συλλαμβάνοντας την 

περιπλοκότητα των καταστάσεων και του πλαισίου που τις περιβάλλει. Αφορά, 

συνήθως, μικρή ομάδα ατόμων, που, εξετάζονται μεν ολιστικά, αλλά, μόνο σε σχέση 

με τα αντικείμενα ενδιαφέροντος της μελέτης (όπως στην προκειμένη περίπτωση). 

Σημαντικός είναι ο ρόλος του εκάστοτε μοναδικού πλαισίου της μελέτης περίπτωσης, 

που προσδιορίζει τα αίτια και τις επιπτώσεις και καθορίζει τη βαθύτερη κατανόηση 

των φαινομένων και την τεκμηρίωσή τους. Τέτοια πλαίσια είναι το περιβάλλον και οι 

συνθήκες, όπου λαμβάνουν χώρα τα εξεταζόμενα φαινόμενα, ενώ μπορεί να παίζει 

ρόλο η οργανωτική και θεσμική τους δομή. Στις μελέτες περίπτωσης δίνεται η 

δυνατότητα της σε βάθος ανάλυσης των βιωματικών εμπειριών, σκέψεων, 

συναισθημάτων κ.ά., συνδυάζοντας αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία. Οι 

ερμηνείες τους, επομένως, κατέχουν ευελιξία (Cohen και συν., 2008). 

 

Στην παρούσα έρευνα, η μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε, αφενός λόγω του μικρού 

δείγματος των συμμετεχόντων και του τύπου διερεύνησης, σε δομή ΣΔΕ έγκλειστων 

ατόμων, αφετέρου επειδή το ενδιαφέρον στρέφεται στην καταγραφή της γνώμης των 
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εκπαιδευτών και των αναδυόμενων αναγκών τους, μέσω της πραγματικής τους 

εμπειρίας σε μαθητές-κρατούμενους. 

 

Μέσω των συνεντεύξεων, εξετάζονται ξεχωριστά οι προσωπικές αντιλήψεις, οι 

ιδιαιτερότητες και ο τρόπος που βιώνονται τα γεγονότα, ακολουθώντας εμβάθυνση 

περιεχομένου, σε μικρό αριθμό περιπτώσεων, αντίθετα με την ποσοτική ανάλυση και 

έναντι της στατιστικής προσέγγισης, που είναι τυπική, αφαιρετική και 

αποστασιοποιημένη. Καθώς, επίσης, επιχειρείται η  κατανόηση των βιωμάτων των 

ερωτώμενων, υφίσταται αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών και του ερευνητή. Ο 

ερευνητής εμπλέκεται ενεργά, καθορίζοντας την κατεύθυνση, τη ροή της συνομιλίας 

και το περιεχόμενο του υλικού, ενώ ο ερευνώμενος, επίσης, συμμετέχει σε 

ενεργητική διαδικασία συζήτησης, με αυτό-στοχασμό, κρίση και διάθεση, 

καταθέτοντας ατομικές απόψεις και εμπειρίες (Cohen και συν., ό.π.˙ Ίσαρη & 

Πουρκός, 2015). Κατά τη διενέργεια της ποιοτικής συνέντευξης, απαιτείται 

ικανοποιητική γνώση του ερευνητή, επάνω στο αντικείμενο της μελέτης και επαρκείς 

επικοινωνιακές δεξιότητες. Ο ερευνητής θα πρέπει να στοχεύει σε ουσιαστική 

συμμετοχή των ατόμων του δείγματος στο διάλογο και σε προσέγγιση της 

πραγματικότητας κατά την ερμηνεία των απαντήσεών τους. Επίσης, θα πρέπει να έχει 

διακριτική στάση, ευγένεια και σεβασμό απέναντί τους (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 

2008), χωρίς να θίγει ατομικά δεδομένα ή το απόρρητο των προσωπικών τους 

πληροφοριών.  

 

Τα ερωτήματα των συνεντεύξεων αποσκοπούν στην ανάπτυξη μίας μορφής 

προσωπικής επικοινωνίας, μεταξύ των δύο μερών (Παρασκευόπουλος, 1993).  

Συγκεκριμένα, τα ημιδομημένα ερωτηματολόγια αποτελούν «οδηγό» του ερευνητή, 

για κάλυψη των κύριων σημείων της έρευνας (Μαντζούκας, 2007), θέτοντας τα 

ζητήματα, με μία προσχεδιασμένη δομή, χωρίς, ωστόσο, να προλαμβάνεται η φύση 

των απαντήσεων, δίνοντας, έτσι, τη δυνατότητα στους ερευνητές για ευέλικτη 

συζήτηση (Cohen και συν., 2008).  Με αυτόν τον τρόπο, η συνέντευξη μπορεί να 

ακολουθήσει διαφοροποιημένη αλληλουχία των ερωτήσεων-απαντήσεων. Ο 

διάλογος-συζήτηση που αναπτύσσεται αφορά μία αφηγηματική διαδικασία, κατά την 

οποία αντλείται μία μοναδικότητα, έναντι των δομημένων-κλειστών ερωτημάτων 

(Μαντζούκας, 2007). Επομένως, μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει, σε αυτή τη διάσταση, 

ένα σαφές πλεονέκτημα της συνέντευξης, μέσω ημιδομημένου ερωτηματολογίου, 
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έναντι του διαμοιρασμού στους συμμετέχοντες ενός ερωτηματολογίου για 

συμπλήρωση (Παρασκευόπουλος, 1993).   

 

Από την άλλη πλευρά, κατά τη διενέργεια και κατά την ανάλυση της συνέντευξης 

επιδρούν τα ατομικά συναισθήματα, τόσο του ερωτώμενου όσο και του ερευνητή. Το 

υποκειμενικό στοιχείο αντιπαραβάλλεται με τις στατιστικές μεθόδους εξαγωγής 

αποτελεσμάτων, που εμπεριέχουν ποσοτική ανάλυση - θεωρούμενη ως περισσότερο 

αντικειμενική (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Κατά συνέπεια, ο ερευνητής 

μπορεί να διακρίνεται για μεροληψία, για παράδειγμα, εξαιτίας της διατύπωσης των 

στόχων της έρευνας, από τον ίδιο, που αντλεί προδιάθεση απέναντι στην ερμηνεία 

των απαντήσεων. Για περιορισμό αυτού του φαινομένου, προτείνεται να αναλύονται 

τα δεδομένα, κατά την κωδικοποίησή τους και από άλλα άτομα-βοηθούς της έρευνας 

(Παρασκευόπουλος, 1993). 

 

6.5 Δεοντολογία 

 

Για τήρηση της δεοντολογίας, ακολουθήθηκαν αρχές ηθικής και εμπιστευτικότητας.  

Οι ερωτώμενοι ενημερώθηκαν γραπτώς για τους σκοπούς της έρευνας. Δόθηκε 

διαβεβαίωση για την ανωνυμία τους, για την ασφαλή φύλαξη των δεδομένων, για τη 

διενέργεια ηχογράφησης, για τη διάρκεια των συνεντεύξεων και για τη δυνατότητα 

αποχώρησής τους από τη συνομιλία, οποιαδήποτε στιγμή. Οι ερωτώμενοι έδωσαν 

προφορική συγκατάθεση, για την εθελοντική συμμετοχή τους, με τους παραπάνω 

όρους. 

 

6.6 Διεξαγωγή της Μελέτης  -  Πιλοτική Έρευνα 

 

Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε από την ίδια την ερευνήτρια, τον 

Απρίλιο του 2018, στο χώρο της κατοικίας της, χωρίς παρουσία τρίτων, εκτός από μία 

περίπτωση, που η συνέντευξη έγινε στο χώρο κατοικίας του ενός συμμετέχοντα. Οι 

10 ερωτώμενοι προσεγγίστηκαν, αρχικά, τηλεφωνικώς ή δια ζώσης, προκειμένου να 

συζητηθεί το θέμα και οι όροι της έρευνας και να ορισθεί η συνάντηση. Η 

συναδελφική σχέση με την ερευνήτρια και η αμοιβαία εμπιστοσύνη συνέβαλαν στην 

αποδοχή της συμμετοχής όλων. Επισημαίνεται πως έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
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το σκοπό της έρευνας και δέχτηκαν με ενθουσιασμό να συμμετάσχουν. Ορισμένοι 

ταξίδεψαν από άλλη πόλη, για τους λόγους της συνέντευξης, θεωρώντας ότι τους 

δίνεται μία ευκαιρία για εξωτερίκευση των προβληματισμών και βιωμάτων τους στα 

ΣΔΕ των φυλακών και για διαμοιρασμό εμπειριών.  

 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μία πιλοτική συνέντευξη, σε έναν από τους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτές και μαγνητοφωνήθηκε η συνομιλία. Στη συνέχεια, 

ελέγχθηκε ο χρόνος της συνέντευξης, η ανταπόκριση στα ερωτήματα, η ουσία των 

απαντήσεων και, καθώς αυτά ήταν ικανοποιητικά, η ερευνήτρια προχώρησε, χωρίς 

αλλαγές, στη διεξαγωγή και των υπόλοιπων συνεντεύξεων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν 

απρόσκοπτα. Η πιλοτική συνέντευξη συμπεριλήφθηκε στο τελικό δείγμα. Η διάρκεια 

των συνεντεύξεων ήταν περίπου 30-40 λεπτά και τα δεδομένα τους καταγράφηκαν σε 

αρχεία ήχου.   
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7   Επεξεργασία-Ανάλυση Δεδομένων 

 

 

7.1 Ερμηνευτική Ανάλυση Περιεχομένου 

 

Η ανάλυση περιεχομένου χρησιμοποιείται για τη μελέτη κοινωνικών ομάδων και της 

αλληλεπίδρασής τους. Ορίζεται ως διαδικασία συμπερίληψης και αναφοράς των 

δεδομένων γραπτώς, λαμβάνοντας υπόψη το κύριο περιεχόμενό τους και τα 

μηνύματά τους. Επικεντρώνεται στη νοηματοδότηση των κειμένων και των 

συστατικών τους μερών, έχοντας μία ολιστική μορφή, χωρίς να αποτελεί, απλώς, 

άθροιση νοημάτων. Συλλαμβάνει τόσο τις λεπτομέρειες, όσο και την ευρύτερη 

εικόνα, αποφεύγοντας να γίνει αφαιρετική  (Cohen και συν., 2008).   

 

Στην παρούσα μελέτη, εφαρμόστηκε διαδικασία ερμηνευτικής ανάλυσης 

περιεχομένου, μέσω επεξεργασίας των δεδομένων των συνεντεύξεων.  Η ερμηνευτική 

ανάλυση αποσκοπεί στην κατανόηση του τρόπου, με τον οποίο τα άτομα προσδίδουν 

νόημα στο κοινωνικό τους περιβάλλον και αναπτύσσουν τα βιώματά τους αναφορικά 

με το φαινόμενο που εξετάζεται (Τσιώλης, 2015). Ιδιαίτερα, συστήνεται ως μέθοδος 

ανάλυσης περίπλοκων και λανθανουσών εννοιών (Ahuvia, 2001). Βασίζεται, κατά 

πολύ, στη γλώσσα και στις ερμηνείες του ίδιου του ερευνητή, εμπεριέχοντας, 

επομένως, υποκειμενικά στοιχεία, όπως προαναφέρθηκαν. Ωστόσο, επιχειρείται η 

βαθύτερη κατανόηση της προοπτικής των ερωτώμενων και του πλαισίου όπου αυτή 

λειτουργεί (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Τα θέματα της ανάλυσης αναζητούνται σε μία 

βάση προκαθορισμένων ερωτημάτων (Τσιώλης, 2015). Ωστόσο, η ερμηνευτική 

ανάλυση περιεχομένου δεν περιορίζεται σε αυστηρούς κανόνες κωδικοποίησης, 

παρέχοντας, έτσι, μεγαλύτερη ευελιξία, επιδιώκοντας να ληφθεί υπόψη το πλαίσιο 

όπου εξετάζεται η μελέτη περίπτωσης (Ahuvia, 2001). 

 

7.2 Κωδικοποίηση 

 

Για την επεξεργασία του υλικού των συνεντεύξεων, χρησιμοποιήθηκε ένας 

συνδυασμός επαγωγής και παραγωγικής διαδικασίας.  Αρχικά, πραγματοποιήθηκε 



72 
 

απομαγνητοφώνηση των συζητήσεων και καταγράφηκαν, κατά λέξη, τα δεδομένα 

των συνομιλιών, σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου. Το υλικό μελετήθηκε κατ’ 

επανάληψη, για διεξοδική κατανόηση του νοηματικού περιεχομένου (Cohen και συν., 

2008). Στη συνέχεια, πραγματοποιώντας επαγωγική ανάλυση, τα στοιχεία 

οργανώθηκαν και ταξινομήθηκαν σε βασικές, επιμέρους κατηγορίες και 

υποκατηγορίες, όπως  διαμορφώθηκαν σταδιακά, σύμφωνα με το κοινό εννοιολογικό 

περιεχόμενο ή την ομοιότητα των απαντήσεων. Οι συνδεόμενες μονάδες νοήματος 

σχετίζονταν με το ερευνητικό ερώτημα, στους σκοπούς και στους στόχους της 

μελέτης (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Κατά τη διαδικασία αυτή, ζητήθηκε η συνδρομή 

ανεξάρτητου «βοηθού»  ερευνητή, ο οποίος είχε την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, 

αλλά δε συμμετείχε στις συνεντεύξεις και στο σχεδιασμό της έρευνας. Ο βοηθός 

ασχολήθηκε, εθελοντικά, με την κωδικοποίηση των απαντήσεων, κατά την κρίση του. 

Η σύγκριση των δύο κωδικοποιήσεων (ερευνητή και βοηθού) απέφερε ελαφρές 

διαφοροποιήσεις. Συζητήθηκαν κωδικοί που επικαλύπτονταν μεταξύ τους, 

δημιουργήθηκαν υποκατηγορίες κωδικών και ορισμένες απαντήσεις εντάχθηκαν σε 

περισσότερους από έναν κωδικούς. Μετά από σύμφωνη γνώμη μεταξύ ερευνητή και 

βοηθού προέκυψε η τελική κωδικοποίηση, που είχε τη μορφή 17 περιγραφικών 

κωδικών, ως σύντμηση εννοιών (όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα Ι.1, Παράρτημα 

Ι). 

 

7.3 Θεματικές Ενότητες 

 

Στη συνέχεια, ακολούθησε μία διαδικασία ένταξης των παραπάνω επιμέρους 

κατηγοριών, σε υψηλότερο επίπεδο ανάλυσης, συγκεκριμένα σε ευρύτερες θεματικές 

ενότητες, ως κατηγορίες ολιστικής περιγραφής, συμπτύσσοντας τους περιγραφικούς 

κωδικούς και ενοποιώντας το νοηματικό περιεχόμενο (Cohen και συν., 2008). Αυτές 

οι ενότητες είχαν προκαθοριστεί, κατά το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, 

αναφορικά με τα ερωτήματα και τους στόχους της διερεύνησης, παρότι, το λεκτικό 

τους διαφοροποιήθηκε μερικώς, για καλύτερη περιγραφή του περιεχομένου τους. 

Στην ερμηνευτική ανάλυση, γίνεται δεκτό ότι τα νοηματικά θέματα 

μετασχηματίζονται, ώστε να αποδοθούν νέες παράμετροι που αναδεικνύει η ανάλυση 

(Τσιώλης, 2015). Οι 7 θεματικές ενότητες που προέκυψαν ήταν οι ακόλουθες: 
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1) Εκπαιδευτές: Στάσεις απέναντι στο θεσμό και στη λειτουργία του ΣΔΕ στις 

φυλακές. 

2) Κρατούμενοι: Στάσεις, Συναισθήματα, Συμπεριφορά στο ΣΔΕ 

3) Διεξαγωγή Διδασκαλίας, Συμμετοχή, Αξιολόγηση 

4) Υποχρεώσεις, Ασφάλεια, Εμπειρία Κινδύνου 

5) Μορφές Συνεργασίας στο ΣΔΕ 

6) Κρατούμενοι: Ικανότητες, Ανάγκες, Προβλήματα 

7) Εκπαιδευτές: Ικανοποίηση, Ικανότητες, Ανάγκες και Βελτιωτικές Προτάσεις. 
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8     Ανάλυση Αποτελεσμάτων, Συζήτηση και Περιορισμοί 

 

 

Στην παράθεση των αποτελεσμάτων, αποφεύχθηκε η σχολαστική άθροιση γνώμης, 

εφόσον τα δεδομένα προήλθαν από αλληλεπίδραση, μέσω συνεντεύξεων, όπου, κάθε 

άποψη μπορεί να έχει βαρύτητα, έστω και αν είναι μεμονωμένη. 

 

8.1 Δημογραφικά Στοιχεία Δείγματος 

 

Από τους δέκα συμμετέχοντες εκπαιδευτές, οι εννέα ήταν γυναίκες και υπήρχε ένας 

άνδρας.  Η ηλικία τους κυμαίνονταν μεταξύ 28 και 51 ετών (μ.ό. 36,9). Σχετικά με 

την οικογενειακή τους κατάσταση, οι μισοί ήταν άγαμοι και οι μισοί έγγαμοι. Οι 

τέσσερις έγγαμοι είχαν από ένα έως τρία παιδιά και ένας δεν είχε παιδιά. Οι μισοί 

είχαν πτυχία ΑΕΙ, ενώ οι τέσσερις είχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και ένας είχε 

διδακτορικό τίτλο.  Η ευρύτερη διδακτική εμπειρία των συμμετεχόντων ήταν από 2 

έως 25 έτη (μ.ό. 10,2).  Η διδακτική τους εμπειρία σε ΣΔΕ ήταν από 1 έως 10 έτη 

(μ.ό. 4,3), με ειδικότητες: ελληνικού γραμματισμού, αριθμητικού γραμματισμού, 

επιστημονικού γραμματισμού, κοινωνικού γραμματισμού, πληροφορικού 

γραμματισμού, αισθητικού γραμματισμού, αγγλικού γραμματισμού, συμβούλου 

σταδιοδρομίας, περιβαλλοντικού γραμματισμού και συμβούλου ψυχολογίας. 

 

8.1.1 Προφίλ Κρατουμένων 

 

Για λόγους γενικής πληροφόρησης, σημειώνεται πως οι κρατούμενοι στο 

συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα (φυλακή υψίστης ασφαλείας) είναι όλοι 

άνδρες, εκτίοντας ποινές άνω των 6 ετών. Ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι γύρω στα 

30 έτη και, στην πλειοψηφία τους, είναι άτομα άλλης εθνικότητας, πλην της 

ελληνικής. 

 

8.2 Εκπαιδευτές: Στάσεις απέναντι στο Θεσμό και στη Λειτουργία 

του ΣΔΕ στις Φυλακές 
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 Ποιες είναι οι στάσεις, τα κίνητρα και οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτών για το θεσμό των 

ΣΔΕ στις φυλακές και για τη μορφή της εργασίας τους; 

 

Τα κίνητρα των εκπαιδευτών για την εργασία τους στο ΣΔΕ ποίκιλλαν. Αναφέρθηκαν 

οι καλύτερες αμοιβές, έναντι των άλλων ΣΔΕ, βιοποριστικοί λόγοι (λόγω μη 

εξεύρεσης άλλης εργασίας), ακαδημαϊκοί στόχοι (σχετικό αντικείμενο 

μεταπτυχιακού, διδακτορικού), λόγοι απόκτησης μίας ιδιαίτερης και σπάνιας 

εμπειρίας, περιέργεια για το χώρο των φυλακών, η αξία της κοινωνικής προσφοράς 

προς τους κρατούμενους και η πρόκληση για αναγνώριση των ατομικών ορίων, ή για 

αντιμετώπιση προσωπικών φόβων και στερεοτύπων. Και σε άλλη μελέτη 

(Παπαθανασίου, 2010), σε εκπαιδευτές σε ΣΔΕ φυλακών, αναδείχτηκε πως αυτοί 

αντιμετώπιζαν τη δοκιμασία τους, ως πρόκληση και καινοτομία. Ορισμένοι 

ερωτώμενοι ενίσχυσαν το κίνητρό τους με την ιδέα ότι θα μπορούσαν να 

αποχωρήσουν από τη συγκεκριμένη εργασία, σε περίπτωση προβλημάτων.  

 

Από την πλειοψηφία των εκπαιδευτών, αναγνωρίστηκαν τα θετικά χαρακτηριστικά 

του θεσμού (όπως συνάγεται από τη γενικότερη γνώμη τους κατά τις συζητήσεις), 

παρότι, επίσης, προέβαλαν τα αρνητικά του στοιχεία. Συγκεκριμένα, ο θεσμός ήταν 

αντιληπτός ως θετική πρωτοβουλία, πρωτοποριακός, σημαντικής αξίας, ως προς το 

σκοπό του κοινωνικού έργου και της προσφοράς, παρέχοντας, επίσης, μία μοναδική 

εμπειρία για τον εκπαιδευτή. Αφετέρου, ο θεσμός κρίθηκε, ανοργάνωτος, με 

αδυναμίες και κενά στη νομοθεσία και στον τρόπο διεξαγωγής της διδασκαλίας. Από 

την πλειοψηφία, τονίστηκε ότι οι συμβάσεις των εκπαιδευτών υπογράφονται στο 

τέλος της σχολικής χρονιάς και ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται μετά ένα έτος, με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να προγραμματίσουν τα οικονομικά τους. Μεταξύ των 

αδυναμιών, σημειώθηκε και η μικρή συνολική διάρκεια του ΣΔΕ. Εξάλλου, από 

αρκετούς, θεωρήθηκε πρώιμος θεσμός, που χρήζει βελτιώσεων, ώστε να οργανωθεί η 

κάλυψη κενών, να υποστηριχθούν οι καθηγητές στις μετακινήσεις τους κλπ. 

 

Κατά μεγάλη πλειοψηφία, οι συμμετέχοντες θεώρησαν πως ο σκοπός του ΣΔΕ 

επιτυγχάνεται ως προς την ενδυνάμωση των κρατουμένων και, ορισμένοι 

αναφέρθηκαν και σε όρους προετοιμασίας για κοινωνική επανασύνδεση. 

Συγκεκριμένα, το ΣΔΕ συμβάλλει στη διαφοροποίηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευόμενων, τους ενισχύει ατομικά, ψυχολογικά και συναισθηματικά, αποτελεί 
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ευχάριστη καθημερινή αλλαγή, τους δραστηριοποιεί - έναντι αποξένωσης – τους 

βελτιώνει τη συμπεριφορά, για αποφυγή εντάσεων, τους εξοικειώνει για αποδοχή των 

άλλων, προωθεί τη συλλογικότητα και τους ενημερώνει για τον έξω κόσμο.  

Περαιτέρω, οι κρατούμενοι ευαισθητοποιούνται, αναθεωρώντας τις πράξεις τους, 

καθώς τους παρέχεται βάση για μία νέα αρχή, για σύνδεσή τους με την κοινωνία. 

Φανερές αλλαγές, που έγιναν αντιληπτές στους εκπαιδευόμενους, ήταν οι βελτιώσεις 

τους σε μορφωτικό επίπεδο, στην αντίληψη εννοιών και στον τρόπο ομιλίας τους, 

στην αυτοεκτίμηση και στην εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Από την άλλη πλευρά, 

υπήρχαν και απόψεις ότι λίγοι κρατούμενοι ενδιαφέρονται πραγματικά για το ΣΔΕ ή 

είναι συνειδητοποιημένοι για το σκοπό της ενίσχυσής τους και, κυρίως περνάνε την 

ώρα τους στο σχολείο.  Ορισμένοι εκπαιδευόμενοι εμμένουν στις απόψεις τους και 

δεν ανταποκρίνονται στην επιδιωκόμενη αλλαγή τους, αρνούμενοι να μπούνε σε 

διαδικασία σκέψης, γεγονός που φέρνει απογοήτευση στον εκπαιδευτή. 

Συμπερασματικά, ο θεσμός συμβάλλει σε ενίσχυση, αλλά δε συνθέτει πρακτικό 

εφόδιο για την ουσιαστική κοινωνική ή επαγγελματική επανένταξη των 

κρατουμένων.  Όπως δείχνουν και άλλες έρευνες, η επιτυχία της εκπαίδευσης στις 

φυλακές είναι εξαιρετικά δύσκολο να τεκμηριωθεί, αναφορικά με τη μείωση της 

υποτροπής και της παραβατικής συμπεριφοράς των κρατουμένων (Βεργίδης & συν., 

2007; Stickland, 2016). Ωστόσο, έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία οι πιθανότητες 

στη μείωση της υποτροπής (ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 2016), στην άνοδο της επαγγελματικής 

απασχόλησης και της ατομικής ανάπτυξης (Παπασταμάτης, 2010; Papaioannou et al., 

2016; Stickland, 2016). 

 

Θετικό της απασχόλησης των εκπαιδευτών στο ΣΔΕ στις φυλακές ήταν ότι αποτέλεσε 

για αυτούς μία σημαντική εμπειρία. Ανέφεραν ότι το σχολείο ενισχύει τη θωράκιση 

και των ίδιων, απέναντι σε αντιμετώπιση κινδύνων και απέναντι στην προκατάληψη 

για την ομάδα των κρατουμένων. Άλλα θετικά στοιχεία που εντοπίστηκαν ήταν η 

αξία της εργασίας ως λειτούργημα, οι καλές αποδοχές, το πρωινό ωράριο και η 

ελευθερία επιλογής του διδακτικού υλικού, ανάλογα με τη χρησιμότητα - παρότι, 

σημειώθηκε πως η προσπάθεια για την κατανόηση των αναγκών των εκπαιδευόμενων 

ήταν απαιτητική. Λόγω της εξοικείωσης με τον τρόπο σκέψης των κρατουμένων, 

επισημάνθηκε και η πρόκληση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτών για τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους.  
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Ωστόσο, για όλους τους εκπαιδευτές, η εργασία αυτή έχει υψηλές δυσκολίες και 

απευθύνεται σε υπομονετικά άτομα. Στα αρνητικά της στοιχεία εμπεριέχονται 

ζητήματα αίσθησης φόβου, άγχους, πίεσης, ακόμα και ντροπής, εξαιτίας των 

συνθηκών, στη συγκεκριμένη δομή, με τη συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευόμενων. 

Επίσης, γίνεται αντιληπτή ως ριψοκίνδυνη εργασία. Συγκεκριμένα, υπάρχει αίσθηση 

εγκλεισμού, ρίσκου για τη σωματική ακεραιότητα και, για παράδειγμα, ανησυχούν, 

επειδή δεν υπάρχει φύλαξη, εντός του χώρου διεξαγωγής του μαθήματος. Από την 

άλλη πλευρά, σε ορισμένους εκπαιδευτές προκαλεί δυσαρέσκεια ο έλεγχός τους, κατά 

την προσέλευσή τους στις φυλακές. Άλλο ζήτημα άγχους προκαλείται από το φόβο 

της διαρροής των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτών, μεταξύ των 

κρατουμένων. Μεγάλη είναι, επίσης, η ανησυχία για την καθαριότητα και την 

πιθανότητα μετάδοσης νοσημάτων, καθώς, οι κανόνες υγιεινής δεν τηρούνται με 

αυστηρότητα. Σημειώθηκε, ακόμα, πως ο χώρος δεν είναι κατάλληλος για το 

γυναικείο φύλο, εξαιτίας της δομής ανδρών κρατουμένων, οπότε, στις γυναίκες 

εκπαιδεύτριες επιβάλλονται, εκ των συνθηκών, αυστηρά ενδυματολογικά πρότυπα 

(σεμνή, αυστηρή εμφάνιση). Οι ψυχολογικές πιέσεις της συγκεκριμένης εργασίας 

πιστεύεται πως είναι δυνατό να σχετίζονται με ανάλογα ψυχικά προβλήματα των 

εκπαιδευτών. Και σε άλλη μελέτη, αναδείχτηκαν ζητήματα ανασφάλειας των 

εκπαιδευτών (Λεκαδίτη, 2012, στο Νικολακάκος, 2015). Άλλα προβλήματα που 

αναφέρθηκαν ήταν οι μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις του ΣΔΕ από την κατοικία 

των εκπαιδευτών και το γεγονός ότι ορισμένοι εξαναγκάζονται σε εξεύρεση 

ταυτόχρονης δεύτερης εργασίας, εξαιτίας της καθυστέρησης των πληρωμών τους. 

 

8.3 Κρατούμενοι: Στάσεις, Συναισθήματα, Συμπεριφορά στο ΣΔΕ 

 

 Ποια είναι τα κίνητρα, η στάση και η συμπεριφορά των κρατουμένων που συμμετέχουν στο 

ΣΔΕ; 

 

Όπως αναφέρθηκε από τους εκπαιδευτές, το βασικό κίνητρο των κρατουμένων για τη 

συμμετοχή τους στο ΣΔΕ είναι η μείωση της ποινής τους και τα μεροκάματα.  

Υπήρξαν ορισμένες απόψεις ότι λίγοι είναι οι εκπαιδευόμενοι που ενδιαφέρονται για 

μάθηση ή για την κοινωνική τους επανένταξη, αλλά, ως κίνητρό τους σημειώθηκε και 

το αντίθετο, όπως και η αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού. Κάποιοι κρατούμενοι 

δήλωσαν σε εκπαιδευτή διαφορετικά κίνητρα: αλλαγής παραστάσεων, ευχάριστης 
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απασχόλησης και ενημέρωσής τους για τα νέα από τον έξω κόσμο. Τέτοια κίνητρα 

έγιναν αντιληπτά και από άλλους εκπαιδευτές, καθώς οι κρατούμενοι ξεχνάνε άλλα 

προβλήματά τους μέσα στο ΣΔΕ, ανταλλάσσουν απόψεις, αλλά και έρχονται σε 

επαφή με άτομα από άλλες πτέρυγες. Η δυνατότητα της επαφής με άτομα από άλλες 

πτέρυγες - η οποία παρέχεται μόνο μέσα στο σχολείο – συζητήθηκε, ως κίνητρο, 

καθώς υπάρχουν, επίσης, «κλίκες», που ευνοούν τις επαφές μεταξύ ατόμων που 

εκμεταλλεύονται τον περιορισμένο έλεγχο μέσα στην τάξη. Αναφέρθηκαν, όμως και 

περιστατικά κρατουμένων, όπου τα κίνητρα ήταν περισσότερο συναισθηματικά και 

ηθικά, όπως η αντιλαμβανόμενη εμπιστοσύνη στις ικανότητες και η αγάπη που 

εισπράττεται από τους εκπαιδευτές – ιδιαίτερα όταν δεν έχουν συγγενείς και φίλους - 

η επιδίωξη ανεύρεσης εργασίας μετά την αποφυλάκιση, η κοινωνική αναγνώριση, 

ακόμα και η ευόδωση μίας συναισθηματικής σχέσης.  Η υπερίσχυση του κινήτρου 

μείωσης της ποινής των κρατουμένων ή/και τα μεροκάματα έχουν επισημανθεί και 

στα ευρήματα άλλων μελετών (Βεργίδης & συν., 2007˙ Λεκαδίτη, 2012, στο 

Νικολακάκος, 2015˙ Παπαθανασίου, 2010˙ Papaioannou et al., 2016), ενώ σε άλλες 

σημειώθηκαν: το κίνητρο της ανάπτυξης δυνατοτήτων επανένταξης και της 

βελτίωσης της κατάστασης εγκλεισμού (Diseth et al., 2008; English, 2005; 

Papaioannou et al., 2016), η χρησιμότητα της εκπαίδευσης και η ικανοποίηση της 

μάθησης (Eikeland et al., 2009), η παροχή μίας «δεύτερης ευκαιρίας» στη βασική 

εκπαίδευση, η ανάγκη «απόδρασης», οι επαγγελματικές προοπτικές και η δυνατότητα 

των κρατουμένων να κάνουν περήφανη την οικογένειά τους (Costelloe, 2003, in 

Costelloe et al., 2011).  Όπως σημειώνεται από τους Costelloe et al. (ibid), ο 

εκπαιδευτής έχει το ρόλο στο μετασχηματισμό του πρωταρχικού κινήτρου των 

κρατουμένων (όποιο και αν είναι αυτό), σε πιο ξεκάθαρες εκπαιδευτικές και 

κοινωνικές ανάγκες. 

 

Οι στάσεις και τα συναισθήματα από τη συμμετοχή των κρατουμένων στο ΣΔΕ 

έγιναν αντιληπτά από τους εκπαιδευτές ως εξαιρετικά θετικά.  Το ΣΔΕ αποτελεί για 

αυτούς διέξοδο και ψυχαγωγική εμπειρία, εκφράζονται θετικά για το θεσμό και 

φαίνεται πως το σχολείο αρέσει σε όλους. Παρατηρείται ενθουσιασμός, καλή διάθεση 

και ευθυμία. Κυρίως, το σχολείο αποτελεί μέσο εμψύχωσης και προσδοκιών. Η 

αλλαγή παραστάσεων, η ανταλλαγή απόψεων, η επαφή με άτομα από άλλες πτέρυγες, 

η ευχαρίστηση που παρέχεται, για διαφυγή από την καθημερινή πλήξη, η σύνδεσή 

τους με τον έξω κόσμο, αλλάζουν την ψυχολογία τους και, στην πλειοψηφία τους, 
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είναι ικανοποιημένοι. Παρότι το θέμα των γνώσεων δεν αποτελεί για τους 

κρατούμενους απόλυτη προτεραιότητα, αναγνωρίζεται ο ρόλος του ΣΔΕ, στην 

παροχή της ευκαιρίας για μόρφωση, ως άτομα που την έχουν στερηθεί. Σημαντικό 

είναι, επίσης, ότι η συμμετοχή τους στο ΣΔΕ τους φέρνει πιο κοντά στην 

αποφυλάκιση, συμβάλλοντας στη μείωση της ποινής τους, ενώ πολλοί είναι αυτοί που 

επιθυμούν να επανενταχθούν στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, φοβούμενοι 

την περιθωριοποίηση. Τα παραπάνω ευρήματα συμφωνούν με άλλες μελέτες, όπου, 

οι κρατούμενοι φάνηκαν να έχουν θετικές επιδράσεις από το ΣΔΕ, σε ψυχολογικό 

επίπεδο και στις επαφές τους με τους άλλους (Παπαθανασίου, 2010), ή έδειξαν ότι 

εκτιμούσαν την παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών, πίστευαν στην αναβάθμιση του 

κοινωνικού τους επιπέδου, μέσω της εκπαίδευσης και ήταν γενικά ευχαριστημένοι 

(Βεργίδης & συν., 2007; Diseth et al., 2008;  English, 2005; Prison Education Trust, 

2009, in Costelloe et al., 2011). Στη μελέτη των Papaioannou et al. (2016), οι 

προσδοκίες των κρατουμένων αφορούσαν την απόκτηση απολυτηρίου, τη βελτίωση 

της επαγγελματικής τους προοπτικής και την παροχή βοήθειας στην οικογένειά τους. 

 

Για την πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων, η συμπεριφορά τους χαρακτηρίσθηκε από 

τους εκπαιδευτές, από άψογη και υποδειγματική, έως καλή, μετρημένη, ευγενική, 

κόσμια και οριοθετημένη, επιδεικνύοντας σεβασμό, εμπιστοσύνη και αναγνώριση. 

Ισχύει, προφανώς, ότι συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, όταν, αντίστοιχα, ο 

εκπαιδευτής τους φέρεται σωστά και με ειλικρίνεια, που, οι περισσότεροι, εκτιμούν. 

Όπως αναφέρθηκε από κάποιον εκπαιδευτή, η συμπεριφορά τους δεν ανταποκρίνεται 

σε αντιληπτά πρότυπα εγκληματιών. Από κάποιους κρατούμενους φανερώνονται, 

επίσης, ενδείξεις ευγνωμοσύνης, ισχυρής υποστήριξης και προστατευτικότητας 

απέναντι στους εκπαιδευτές. Με τους άντρες εκπαιδευτές, η συμπεριφορά των 

κρατουμένων είναι περισσότερο χαλαρή και εκδηλωτική. Με τις γυναίκες, συνήθως 

είναι πιο προσεκτικοί, αλλά όταν επηρεάζονται από την εξωτερική τους εμφάνιση, 

μπορούν να προκαλέσουν μία άβολη κατάσταση αμηχανίας, ιδιαίτερα, εάν η 

συμπεριφορά τους συνοδεύεται από φλερτ ή προσφορά (χειροποίητων) δώρων.  Και 

άλλες μελέτες έδειξαν ότι  οι εκπαιδευτές αποτελούσαν σημαντικά πρόσωπα για τους 

κρατούμενους και τύγχαναν σεβασμού (Τουλούμη, 2016;  English, 2005;  Prison 

Education Trust, 2009, in Costelloe et al., 2011). 
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Από την άλλη πλευρά, αναφέρθηκαν και περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς, με 

προκλητική και σκόπιμη παρακώλυση στο μάθημα, που, όπως φάνηκε, δεν είναι 

κανόνας. Η περιέργεια των κρατουμένων για προσωπικές πληροφορίες του 

εκπαιδευτή είναι υψηλή και, κυρίως, προκαλεί ενόχληση και στρες, αν και 

εκφράστηκε, επίσης, η άποψη ότι το γεγονός αυτό πηγάζει από φυσική περιέργεια 

των κρατουμένων, απέναντι σε άτομα που σέβονται (τους εκπαιδευτές), 

αποσκοπώντας στη μεγαλύτερη προσέγγισή τους. Παρόλα αυτά, το ζήτημα αυτό 

μπορεί να λάβει διαστάσεις, όταν κάποιες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή 

χρησιμοποιούνται μέσα στην τάξη, για πρόκληση προσωπικών σχολίων. Σημειώνεται 

πως, δεν έλειψαν και περιστατικά επικίνδυνων και απειλητικών συμπεριφορών, εκ 

μέρους κάποιων κρατουμένων, που συζητούνται σε επόμενη ενότητα. 

 

8.4 Διεξαγωγή Διδασκαλίας, Συμμετοχή, Αξιολόγηση 

 

 Ποιοι είναι οι τρόποι διεξαγωγής της διδασκαλίας και πώς επιτυγχάνεται η 

υποκίνηση και η αξιολόγηση των κρατουμένων; 

 

Η ύλη των μαθημάτων είναι ανοιχτή, στην ελεύθερη επιλογή του εκπαιδευτή, 

ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Για παράδειγμα, στο μάθημα της 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, υπάρχει μεγάλη ευελιξία. Στο μάθημα των 

υπολογιστών, οι κρατούμενοι κάθονται δύο-δύο μπροστά σε υπολογιστή. Στην 

ψυχολογική συμβουλευτική, υπάρχει δυνατότητα, τόσο ομαδικών, όσο και ατομικών 

συνεδριών, με τήρηση του απορρήτου. Η υποκίνησή τους, ωστόσο, είναι μία πιο 

δύσκολη υπόθεση, καθώς πρόκειται για ενήλικες, έναντι των παιδιών και η ανία τους 

γίνεται προφανής. Από όλους τους εκπαιδευτές, γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης 

ιδιαίτερων δραστηριοτήτων, τεχνικών ή εμπλουτισμού του περιεχομένου του 

μαθήματος. Ωστόσο, ιδιαίτερα οι νέοι εκπαιδευτές, έχουν περισσότερη δυσκολία να 

επιβληθούν και να θέσουν όρια, ενώ φανερώθηκε και  ένα σχετικό αδιέξοδο σε 

εκπαιδευτή απέναντι στους τρόπους επιδίωξης της κινητοποίησης των 

εκπαιδευόμενων. Ορισμένες φορές, όταν, οι τεχνικές διδασκαλίας έχουν αντίκρισμα, 

ο εκπαιδευτής νιώθει πως πέτυχε έναν «άθλο». Τέτοιες τεχνικές είναι, ο διαδραστικός 

πίνακας, που κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον, ενώ, ακόμα, χρησιμοποιούνται βίντεο, 

παιχνίδια ρόλων, ερωτηματολόγια, φωτοτυπίες και διήγηση μικρών ιστοριών. Επίσης, 
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για καταπολέμηση της μονοτονίας και για προσέλκυση της προσοχής προωθούνται 

συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων για κοινωνικά, ψυχαγωγικά θέματα, ή θέματα 

σχετικά με βιωματικές εμπειρίες. Ανεξάρτητα από το αντικείμενο του μαθήματος, 

αναφέρθηκε περίπτωση εκπαιδευτή που διεξάγει, ταυτόχρονα, μάθημα 

ελληνομάθειας, προκειμένου να κατανοηθεί το δικό του αντικείμενο. Ένας μόνο, 

μεταξύ των ερωτώμενων εκπαιδευτών, επιδιώκει, συστηματικά, να λειτουργήσουν οι 

εκπαιδευόμενοι, ως ομάδα, πράγμα που θεωρείται καινοτομία, μέσα στη 

συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευόμενων.   

 

Το ενδιαφέρον των κρατουμένων για τα μαθήματα δεν είναι γενικευμένο. 

Εκπαιδευτές ανέφεραν πως θα επιθυμούσαν υψηλότερη συμμετοχή. Όλοι οι 

εκπαιδευτές συμφωνούν ότι χρειάζεται υποκίνηση του ενδιαφέροντος των 

εκπαιδευόμενων. Όταν αυτό επιτυγχάνεται, υπάρχει συμμετοχή. Η συμμετοχή 

εξαρτάται, επίσης, από την προσωπικότητα του εκπαιδευτή και από το αντικείμενο. 

Σε ορισμένα μαθήματα, το ενδιαφέρον είναι υψηλότερο, όπως για τα μαθηματικά και, 

γενικά, για μαθήματα με πράξεις και σκέψη (έναντι αντικειμένων φαντασίας και 

δημιουργικότητας). Ωστόσο, άλλες αναφορές έδειξαν πως το ενδιαφέρον, επίσης, 

υπάρχει και στο μάθημα της κοινωνιολογίας και των αγγλικών. Η προφορική τους 

συμμετοχή είναι καλύτερη έναντι της γραπτής. Ευχάριστο είναι σε όλους και το 

μάθημα της μουσικής, ενώ αναφέρθηκε πως έχουν επιδόσεις στο ομαδικό τραγούδι. 

Αντίθετα, για το μάθημα των υπολογιστών, ενώ θεωρείται ένα ελκυστικό 

αντικείμενο, οι εκπαιδευόμενοι δε δείχνουν υψηλό ενδιαφέρον, άλλοτε 

συμμετέχοντας και άλλοτε όχι.  Η διάθεσή τους, επίσης, παίζει ρόλο στη συμμετοχή 

τους στο μάθημα, αλλά δε φανερώνουν πάντα τον πραγματικό τους εαυτό (ή 

συμμετέχουν από υποχρέωση), επειδή, κατά την αξιολόγηση, κρίνονται από τη 

συμπεριφορά τους.  

 

Σε άλλες έρευνες, σημειώθηκε το ενδιαφέρον των κρατουμένων: για τα projects, τη 

συζήτηση, την επίλυση προβλημάτων και τις τεχνικές ερωτήσεων-απαντήσεων 

(Γράβαλου, 2010, στο Νικολακάκος, 2015), αλλά, επίσης και η απροθυμία ενεργής 

συμμετοχής τους στα μαθήματα, εξαιτίας περιορισμένου εκπαιδευτικού κινήτρου 

(Λάλος, 2011), ή η μερική συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Νικολακάκος, 2015), ενώ σημειώθηκε η ανάγκη, τόσο της τυπικής, όσο και της μη 

τυπικής εκπαίδευσης (Σπυράκη, 2016). Σε άλλη μελέτη, αναδείχτηκε η 
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σημαντικότητα της επιμόρφωσης των ευπαθών ομάδων, μέσω βιωματικής και 

αυτοκατευθυνόμενης μάθησης (Λεκαδίτη, 2012, στο Νικολακάκος, 2015). 

 

Η αξιολόγησή τους από τους εκπαιδευτές είναι περιγραφική, ποιοτική, σχετική με την 

πορεία τους, τα δυνατά σημεία και τις ελλείψεις τους και ακολουθεί υποκειμενικά 

κριτήρια. Οι κρίσεις των εκπαιδευτών είναι επιεικείς και προβάλλονται, ιδιαίτερα, τα 

καλά τους στοιχεία, ενώ όσα χρήζουν βελτιώσεων, προτάσσονται με θετικό τρόπο. Η 

αξιολόγηση χρησιμοποιείται στο δικαστήριο, για μείωση της ποινής των 

κρατουμένων, οπότε, οι περισσότεροι εκπαιδευτές, λαμβάνουν υπόψη αυτόν το 

σημαντικό παράγοντα στις ευνοϊκές τους κρίσεις. Για παράδειγμα, υπήρχαν απόψεις 

ότι, σε αντίθετη περίπτωση, ο εκπαιδευτής θα αντιμετώπιζε ρίσκο, αλλά και άλλες 

που προέβαλαν ότι οι κρατούμενοι «το αξίζουν» και ότι υπάρχει διάθεση, εκ μέρους 

των εκπαιδευτών, να επισημαίνεται η πρόοδος των εκπαιδευόμενων και να 

ενθαρρύνονται. 

 

8.5 Υποχρεώσεις, Ασφάλεια, Εμπειρία Κινδύνου 

 

 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των κρατουμένων και των εκπαιδευτών απέναντι στο 

ΣΔΕ και ποιοι κανόνες ασφαλείας τηρούνται; 

 

Κύρια υποχρέωση των κρατουμένων απέναντι στο ΣΔΕ είναι να μην απουσιάζουν 

συχνά (3 δικαιολογημένες απουσίες όλη τη χρονιά), διαφορετικά αποβάλλονται, 

ειδικά εφόσον πολλοί άλλοι κρατούμενοι περιμένουν να πάρουν μία θέση στο ΣΔΕ. 

Επομένως η παρουσία τους στην τάξη είναι αυστηρά υποχρεωτική, παρότι είναι 

δικαίωμά τους αν θα συμμετέχουν ή όχι στο μάθημα. Επίσης, υποχρεούνται να 

ξυπνούν το πρωί, την ίδια ώρα, να προσέρχονται και να αποχωρούν ομαδικά από το 

ΣΔΕ, συνοδεία του φύλακα, να σέβονται τους συμμαθητές τους, να μην 

διαπληκτίζονται και να τηρούν ησυχία, κατά την πρωινή προσευχή. Στο μάθημα 

προσκομίζουν τετράδιο, μολύβι και δικαιούνται δύο στυλό τη χρονιά. 

 

Τις υποχρεώσεις των κρατουμένων απέναντι στο ΣΔΕ τις παρακολουθεί η διεύθυνση 

της φυλακής και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι. Η υποχρέωση των εκπαιδευτών 

απέναντι στους κρατούμενους, γίνεται αντιληπτή από τους εκπαιδευτές, ως απλή 
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επίβλεψη και διακριτικός έλεγχος, ιδιαίτερα για περιπτώσεις διαμάχης. Οι 

εκπαιδευτές έχουν δικαίωμα αναφοράς και αποβολής των εκπαιδευόμενων, λόγω 

συμπεριφοράς. Ουσιαστικά, παρατηρείται πως οι εκπαιδευτές καθίστανται υπεύθυνοι 

για τη στάση των κρατουμένων μέσα στην τάξη και για την τήρηση των κανόνων, 

έχοντας ένα ρόλο επιτήρησης, που τους αποδίδεται ανεπίσημα, καθώς λειτουργούν 

ελέγχοντας την ανάρμοστη συμπεριφορά, την πιθανή μεταφορά αιχμηρών 

αντικειμένων κ.ά.  Αυτή η πτυχή του ρόλου των εκπαιδευτών αναδείχτηκε, επίσης, 

στην έρευνα του Νικολακάκου (2015), όπου επισημάνθηκε, επιπλέον, ότι τα μέσα 

επιτήρησης των κρατουμένων αποτελούν, παράλληλα, μέσα επιτήρησης και των 

εκπαιδευτών. 

 

Παρά τα μέτρα ασφαλείας της φυλακής, οι εκπαιδευτές δεν αισθάνονται απόλυτα 

προστατευμένοι μέσα στις φυλακές και στο ΣΔΕ - οι περισσότεροι θεωρώντας τη 

φύλαξη ανεπαρκή. Συγκεκριμένα, οι πόρτες των φυλακών δεν ανοίγουν, παρά μόνο 

μετά από έλεγχο, για οριοθέτηση πιθανών εντάσεων και υπάρχουν παντού κάμερες, 

για έλεγχο των κινήσεων, τόσο των κρατουμένων, όσο και των εκπαιδευτών. Ενώ οι 

εκπαιδευτές συνοδεύονται από φύλακα κατά τη μετακίνησή τους μέσα και έξω από 

τις φυλακές και έξω από το χώρο διδασκαλίας, αναφέρθηκαν περιπτώσεις, όπου αυτό 

παραμελείται, με αποτέλεσμα να νιώθουν εκτεθειμένοι, έχοντας, επίσης, αμφιβολίες 

για την άμεση επέμβαση, σε περιπτώσεις κινδύνου. Επιπλέον, παρότι οι κρατούμενοι 

ελέγχονται πριν την είσοδό τους στο ΣΔΕ, δεν υπάρχουν φύλακες μέσα στο ΣΔΕ, 

γεγονός που δημιουργεί ανησυχία και φόβο, τόσο σε γυναίκες, όσο και σε άντρες 

εκπαιδευτές. Από την άλλη πλευρά, οι κανόνες ασφαλείας περιορίζουν τους ίδιους 

τους εκπαιδευτές. Για παράδειγμα, τα παράθυρα δεν επιτρέπεται να ανοίγουν, ακόμα 

και σε περιπτώσεις ζέστης, για να μην βλέπουν έξω οι κρατούμενοι (για να μη 

γίνονται αντιληπτές οι αποστάσεις και ο χώρος). Επίσης, μολονότι, για λόγους 

ασφαλείας, οι εκπαιδευτές ελέγχονται, κατά την είσοδό τους στις φυλακές, 

καθημερινά (σκανάρισμα), ανησυχούν για την αρνητική επίπτωση που έχει αυτό στην 

υγεία τους. 

 

 Πώς βιώνονται περιστατικά που ενέχουν κίνδυνο; 

 

Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, οι εκπαιδευτές είχαν να διηγηθούν περιστατικά που 

ενέχουν κινδύνους. Σύμφωνα με τις αναφορές τους, η φυλακή δεν παρέχει προστασία 
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των προσωπικών τους δεδομένων, που διαρρέουν συχνά, εντείνοντας το άγχος, με 

αναφορά σε μελλοντικές επιπτώσεις για τους ίδιους, μετά την αποφυλάκιση κάποιων 

ατόμων. Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτές είχαν να διηγηθούν ανάλογα περιστατικά: Σε μία 

περίπτωση, ένας κρατούμενος αναφέρθηκε σε προσωπικές πληροφορίες του 

εκπαιδευτή. Η αντίδρασή του ήταν να τον πείσει ότι κάνει λάθος. Σε άλλη περίπτωση, 

κρατούμενος, που γνώριζε προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευτή, τον απείλησε, 

επίσης, για μελλοντική παρενόχληση. Η αντίδραση του εκπαιδευτή καθοδηγήθηκε 

από φόβο και, για ένα διάστημα, προσπάθησε να ελέγξει τις κινήσεις του, όπως και 

της οικογένειάς του, για να προστατευτεί.  

 

Άλλο περιστατικό που προκάλεσε φόβο στον εκπαιδευτή, ήταν μία φιλονικία μεταξύ 

κρατουμένων μέσα στην τάξη, με κίνδυνο επέκτασης. Αντιμετωπίστηκε με αναφορά 

στο φύλακα. Σε άλλη περίπτωση, κρατούμενου που έφερε σουγιά μέσα στην τάξη, ο 

εκπαιδευτής, από φόβο δεν αντέδρασε, παρότι ανέφερε αργότερα το συμβάν στο 

φύλακα. Σημειώθηκε, ακόμα και περιστατικό πιθανώς ύποπτης συνδιαλλαγής, μέσα 

στο χώρο του ΣΔΕ, το οποίο ο εκπαιδευτής προσποιήθηκε πως δεν αντιλήφθηκε και 

αποσιώπησε το θέμα. Σε άλλη περίπτωση, υπήρξε λεκτική απειλή και χειρονομία 

ενός κρατούμενου στον εκπαιδευτή, που αντιμετωπίστηκε με χρήση χιούμορ. Η 

επιμονή άλλου κρατούμενου να ανοίξει το παράθυρο, αντιμετωπίστηκε με απειλή για 

αναφορά στο φύλακα και ο εκπαιδευόμενος ζήτησε συγνώμη από τον εκπαιδευτή. 

Άλλο περιστατικό περιείχε λεκτική, σεξουαλική παρενόχληση από κρατούμενο σε 

γυναίκα εκπαιδεύτρια. Παρότι άλλος κρατούμενος προσπάθησε να τον σταματήσει, ο 

ίδιος επέμεινε και η εκπαιδεύτρια αναγκάστηκε, παρά τη θέλησή της, να τον 

αναφέρει, με αποτέλεσμα την αποβολή του από το ΣΔΕ, ενώ, όταν επανήλθε, η 

συμπεριφορά του ήταν αλλαγμένη. Από τα προαναφερόμενα περιστατικά, 

παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτές αντιδρούν, με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με 

τον κίνδυνο, την ανοχή τους, τις πεποιθήσεις τους και το φόβο. Τέλος, υπήρξε και 

περιστατικό με πτήση ελικοπτέρου πάνω από τον αυλόγυρο, που φάνηκε πως ήταν 

προσχεδιασμένο, προκαλώντας μεγάλη γενική αναστάτωση και, συνεπώς, υψηλό 

φόβο στον εκπαιδευτή που ήταν στο χώρο. 

 

Ως συνέπεια των βιωμάτων και του φόβου από τα παραπάνω γεγονότα, οι μισοί από 

τους εκπαιδευτές ανέφεραν πως είχαν και άλλες επιπτώσεις στην υγεία τους, κυρίως, 

ψυχολογικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, υπήρχαν περιπτώσεις εκπαιδευτών που 
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υπέφεραν από καταθλιπτικά συμπτώματα, υψηλό άγχος και κρίσεις πανικού, τα οποία 

συνέδεσαν με την εμπειρία τους στο ΣΔΕ. Επίσης, αναφέρθηκε ιδεασμός για 

ασθένειες, λόγω της μη τήρησης όλων των κανόνων υγιεινής μέσα στις φυλακές και 

του φόβου για μεταδοτικά νοσήματα. Κάποιος εκπαιδευτής χρειάστηκε και νοσηλεία. 

Ακόμη, αναφέρθηκε από άλλον εκπαιδευτή η ανάπτυξη μίας υπέρμετρης καχυποψίας 

του απέναντι στο ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον, που καθοδηγούνταν από την 

προσπάθειά του για απόκρυψη των προσωπικών του στοιχείων μέσα στις φυλακές. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτές φάνηκε πως ξεπέρασαν τα προαναφερόμενα προβλήματα. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο φόβος μέσα στο ΣΔΕ των φυλακών ήταν διάχυτος μεταξύ 

των εκπαιδευτών, ακόμα και για την ίδια τη ζωή τους. Παρατηρείται πως, αφενός, ο 

φόβος και το αίσθημα κινδύνου δεν αποβάλλονται εντελώς, μέσω της εξοικείωσης με 

το περιβάλλον, αφετέρου δεν κυριαρχούν στους εκπαιδευτές, εφόσον αυτοί 

συνεχίζουν την εργασία τους στη συγκεκριμένη δομή, καταφέρνοντας να 

καταπολεμήσουν την επικράτηση των αρνητικών συναισθημάτων. 

 

8.6 Μορφές Συνεργασίας στο ΣΔΕ 

 

 Πώς εξελίσσονται οι σχέσεις συνεργασίας μεταξύ κρατουμένων-εκπαιδευτών-

διεύθυνσης της φυλακής και εξωτερικών φορέων; 

 

Η συνεργασία των εκπαιδευτών με το διευθυντή των φυλακών, τους σωφρονιστικούς 

υπάλληλους, αλλά και με τους συνάδελφους διέπεται, κυρίως, από επιφυλακτικότητα 

ή αποστασιοποίηση και οι σχέσεις είναι δύσκολες. Όπως ανέφερε κάποιος 

εκπαιδευτής, «το κλίμα δεν ευνοεί τη ομαδοσυνεργατική μέθοδο». Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτές συμβιβάζονται, ή έχουν τυπικές σχέσεις, προκειμένου αυτές να είναι 

ομαλές. Παρότι διακρίνεται πως υπάρχουν πικρίες, όπως, επίσης, εντάσεις και 

προβλήματα - ενδεχομένως, λόγω και του στρεσογόνου περιβάλλοντος – σε 

ορισμένες περιπτώσεις, γίνεται προσπάθεια για διατήρηση ισορροπιών ή/και για 

ευχάριστο κλίμα μεταξύ συναδέλφων. Οι σχέσεις τους εξαρτώνται από το επίπεδο 

εμπιστοσύνης τους με το εκάστοτε άτομο-συνάδελφο, ενώ η αναζήτηση 

περισσότερης συνεργασίας εξαρτάται και από το βαθμό στον οποίο αυτή είναι 

απαραίτητη.  Όπως σημειώθηκε από εκπαιδευτή, η βοήθεια της διεύθυνσης των 
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φυλακών, ορισμένες φορές, μπορεί να είναι επιλεκτικά υποστηρικτική σε ορισμένους 

εκπαιδευτές, έναντι άλλων, που αντιμετωπίζονται με αδιαφορία. Αναφορικά με τους 

σωφρονιστικούς υπάλληλους, υπάρχουν σοβαρές υποψίες για διαρροή από αυτούς 

των ατομικών στοιχείων των εκπαιδευτών προς τους κρατούμενους. Υφίσταται, 

επομένως, το ζήτημα ότι η διεύθυνση των φυλακών δεν προστατεύει επαρκώς τα 

προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτών. Ακόμα, εκπαιδευτής ανέφερε ότι τέτοιες 

διαρροές πραγματοποιούνται και από τους ίδιους τους συνάδελφους προς τους 

κρατούμενους. Επομένως, υπάρχει γενικό έλλειμμα εμπιστοσύνης και μόνο σε λίγες 

περιπτώσεις αναφέρθηκε καλή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτών-συναδέλφων-

διευθυντών. Αντίθετα με το κλίμα αυτό, στην ανάλογη εγχώρια μελέτη της 

Αντωνιάδου (2014), η διευθυντική ομάδα και οι εκπαιδευτές είχαν σχέσεις 

αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης, με σκοπό την καταπολέμηση προκαταλήψεων και 

την ενίσχυση των κρατουμένων. Επισημάνθηκαν όμως αδυναμίες συνδέσεων του 

ΣΔΕ της φυλακής με την κοινότητα, όπως, εξάλλου και στην παρούσα μελέτη. 

 

Αναφορικά με τους εξωτερικούς φορείς (κοινότητα, Δήμο, ΜΚΟ κλπ.), αυτοί 

αποφεύγουν την επαφή με τις φυλακές. Σημειώθηκαν ορισμένες ανάλογες 

προσπάθειες των εκπαιδευτών, όπως και της διεύθυνσης της φυλακής, που δεν είχαν 

ανταπόκριση, οπότε οι περιπτώσεις τέτοιας συνεργασίας είναι μεμονωμένες. Από την 

πλευρά της διεύθυνσης της φυλακής, οι ανάλογες διαδικασίες είναι περίπλοκες, οπότε 

οι διευθυντές δεν είναι πάντα πρόθυμοι να τις αναλάβουν. Επιπλέον, σύμφωνα με 

τους εκπαιδευτές, θεωρείται ριψοκίνδυνο να προσέρχονται εξωτερικά άτομα στις 

φυλακές. Συνεπώς, η διεύθυνση επιφορτίζεται με μία επιπλέον ευθύνη για την 

προστασία τους. Από την πλευρά των εξωτερικών φορέων, οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτές πίστευαν ότι υφίσταται υψηλή προκατάληψη για τους φυλακισμένους 

πράγμα που, σε κάποιες περιπτώσεις, το θεωρούσαν δικαιολογημένο, επειδή οι εκτός 

των φυλακών δεν έχουν εμπειρίες με τους κρατούμενους. 

 

Οι σχέσεις των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους στοχεύουν σε ισορροπία, για 

αποφυγή εντάσεων. Είναι συμβιβαστικές σχέσεις, με αποφυγή στενής 

αλληλεπίδρασης, καθώς οι πολλές επαφές με τους εκπαιδευόμενους δεν συστήνονται, 

«για το καλό» των εκπαιδευτών.  Γενικά, δε φαίνεται να μπορούν να επιτύχουν οι 

συνεργατικές μέθοδοι, αλλά η περίπτωση κάθε εκπαιδευόμενου μπορεί να καθορίσει 

τους όρους της συνεργασίας με τον εκπαιδευτή, όπως και αντίστροφα. Συγκεκριμένα, 
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υπήρξε η άποψη ότι η ειλικρινής συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλή 

συνεργασία. Από την άλλη πλευρά, οι κρατούμενοι δεν εξωτερικεύονται ιδιαίτερα, 

λόγω και της επικείμενης αξιολόγησής τους, που τους περιορίζει να εκφραστούν.  

 

Όλοι οι εκπαιδευτές πίστευαν ότι, μεταξύ των εκπαιδευόμενων, η συνεργασία είναι 

δύσκολη, έως απίθανη. Επικρατεί ατομιστική αντίληψη, οι πεποιθήσεις τους 

διαφέρουν και, ανάλογα με το παράπτωμα μεταξύ των ποικίλων κατηγοριών των 

φυλακισμένων, δημιουργούνται έχθρες και μίσος. Όμοιο συμπέρασμα σημειώθηκε 

και σε άλλη μελέτη (Γράβαλου, 2010, στο Νικολακάκος, 2015). Ο προαναφερόμενος 

λόγος της μη συνεργασίας μεταξύ τους δε θεωρείται, πάντα, αδικαιολόγητος από τους 

εκπαιδευτές. Ωστόσο, υπάρχουν προσπάθειες εκπαιδευτών (αν και μεμονωμένες), για 

καθοδήγηση της λειτουργίας ομάδων κρατουμένων, παρότι είναι γνωστό ότι αυτοί 

αντιδρούν στη συνεργασία.  

 

8.7 Κρατούμενοι: Ικανότητες, Ανάγκες, Προβλήματα 

 

 Ποιες είναι οι ικανότητες, τα προβλήματα και οι ανάγκες των κρατουμένων; 

 

Ορισμένοι εκπαιδευτές έχουν αναφερθεί για τους κρατούμενους, ως ικανούς και 

έξυπνους, με δεξιότητες και κλίσεις, που οι εκπαιδευτές επιδιώκουν να βγάλουν στην 

επιφάνεια. Στον ελεύθερο χρόνο τους στις φυλακές, οι κρατούμενοι έχουν 

δημιουργικές δραστηριότητες και, κυρίως, ασχολούνται με πρακτικές, χειροποίητες 

κατασκευές, με τη ραπτική (που αποτελεί αντικείμενο εκμάθησης), όπως και με το 

βάψιμο και την κηπουρική, που ασκούν με επιτυχία. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτές, 

το ενδιαφέρον των κρατουμένων στρέφεται προς τις νέες τεχνολογίες, την 

πληροφορική, τα θετικά μαθήματα κ.ά. Οι κρατούμενοι θεωρούν πως όλα τα 

μαθήματα του ΣΔΕ δεν είναι αναγκαία, αλλά πως θα πρέπει να προσανατολίζονται σε 

πιο πρακτική εκμάθηση, για εξάσκηση τεχνικών και χειρονακτικών δραστηριοτήτων, 

που θα βοηθούσαν στην ανεύρεση εργασίας, μετά την αποφυλάκιση. Άλλοι, απέχουν 

από την εκπαίδευση για πολλά χρόνια και έχουν πρόβλημα και ανάγκη 

ελληνομάθειας. Περαιτέρω, δυσαρεστούνται και έχουν ανάγκη από παροχές - που 

αντικειμενικά, απουσιάζουν στο ΣΔΕ - όπως στυλό, τετράδια και βιβλία, για 

απασχόληση στον ελεύθερο χρόνο. Θα επιθυμούσαν, επίσης, το σχολείο να ξεκινάει 
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πιο αργά το πρωί και να διαρκεί περισσότερο χρόνο. Ορισμένοι επιζητούν να 

αναπτυχθεί το ΣΔΕ και σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης. Υπάρχει, ακόμα, αίτημα 

των κρατουμένων, για δικαίωμα περισσότερων απουσιών στο ΣΔΕ, χωρίς να 

αποβάλλονται. Παρόμοια με τα παραπάνω ήταν και τα ευρήματα άλλων μελετών, 

σχετικά με το ενδιαφέρον των κρατουμένων για την πληροφορική (Παπαθανασίου, 

2010) (παρά το άγχος για τη  χρήση της νέας τεχνολογίας), όπως και για τις θετικές 

επιστήμες (Γιαννούκος, 2014), ενώ αναδείχτηκαν ανάγκες περισσότερης κατάρτισης, 

σχετιζόμενης με επαγγελματικές δεξιότητες (Prison Education Trust, 2009, in 

Costelloe et al., 2011). Σε άλλες μελέτες, σημειώθηκαν, ως προβλήματα, τα εμπόδια 

της πρόσβασής τους σε ηλεκτρονικά μέσα (Diseth et al., 2008), το ωρολόγιο 

πρόγραμμα, η μειωμένη σωματική άσκηση, οι  ανεπαρκείς υποδομές, ο περιορισμός 

του ΣΔΕ σε γυμνασιακό επίπεδο (Βεργίδης & συν., 2007), οι ελλείψεις εξοπλισμού-

εκπαιδευτικού υλικού, η αδυναμία πρόσβασης σε βιβλία, ο περιορισμένος χρόνος του 

ΣΔΕ και τα γλωσσικά εμπόδια (Λάλος, 2011˙ Νικολακάκος, 2015). Καταγράφηκε, 

επίσης, η έντονη επιθυμία τους για συνέχιση των σπουδών τους (μετά την 

αποφυλάκιση) (Βεργίδης & συν., 2007˙ Παπαθανασίου, 2010).  

 

Βασική ψυχολογική ανάγκη των κρατουμένων πιστεύεται πως είναι η αποδοχή τους 

από την κοινωνία. Μέσα στο ΣΔΕ περιορίζονται, από φόβο μεταφοράς των απόψεών 

τους στο διευθυντή των φυλακών. Η ψυχολογία τους, γενικά, θεωρείται αδύναμη και 

έχουν ανάγκη να αυτό-βελτιωθούν και να αυξήσουν την αυτοεκτίμησή τους. Η 

απουσία αίσθησης προσφοράς καθοδηγεί σε θυμό και σε εκτόνωση στο γυμναστήριο. 

Θα ήθελαν, επίσης, να μπορούσαν να παίζουν μπάλα. Η απομόνωση προκαλεί 

μοναξιά και μεγάλη ανάγκη για συναναστροφή με τον έξω της φυλακής κόσμο, για 

ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων και οι εκπαιδευτές του ΣΔΕ αποτελούν τέτοιο 

συνδετικό κρίκο. Επιζητούν, επίσης, περισσότερη επικοινωνία με την οικογένειά 

τους. Από την άλλη πλευρά, φοβούνται την επιστροφή στο κοινωνικό περιβάλλον, 

εξαιτίας της απόρριψης, του στιγματισμού και της περιθωριοποίησής τους, που 

μπορεί να οδηγήσουν σε παραβατική συμπεριφορά και σε επιστροφή στη φυλακή.  

 

Οι εκπαιδευτές, σαφώς, θεώρησαν πως οι προαναφερόμενες ανάγκες των 

κρατουμένων είναι αλληλένδετες με τα ατομικά τους στοιχεία. Τα δημογραφικά, 

μορφωτικά και ψυχοκοινωνικά τους χαρακτηριστικά, η ζωή τους πριν τη φυλακή και 

ο τρόπος που μεγάλωσαν, όλα επιδρούν στις ανάγκες τους. Η αυξημένη 
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κοινωνικότητά τους, πριν τη φυλακή, για παράδειγμα, σημαίνει μεγαλύτερη δυσκολία 

και υψηλότερη αίσθηση απόρριψης, μέσα στη φυλακή. Επίσης, όσοι απέχουν από την 

εκπαίδευση για πολλά χρόνια αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα στην 

εκμάθηση, όπως και οι αλλοδαποί κρατούμενοι, λόγω γλώσσας. Οι εκπαιδευτές δεν 

συνέδεσαν άλλα δημογραφικά-κοινωνικά στοιχεία των εκπαιδευόμενων, με 

συγκεκριμένες ανάγκες τους. 

 

8.8 Εκπαιδευτές: Ικανοποίηση, Ικανότητες, Ανάγκες και 

Βελτιωτικές Προτάσεις 

 

 Ποιες είναι οι ανάγκες των εκπαιδευτών, αναφορικά με τις ικανότητες στο ρόλο  

τους και την ικανοποίηση από την εργασία τους στο ΣΔΕ των φυλακών; 

 

Οι εκπαιδευτές παρουσιάστηκαν αρκετά ικανοποιημένοι από την εργασία τους στο 

ΣΔΕ των φυλακών, κυρίως, λόγω του αισθήματος της υψηλής αξίας του κοινωνικού 

έργου τους για ενίσχυση των εκπαιδευόμενων. Η ικανοποίησή τους συνδέθηκε με την 

αναγνώριση της προσφοράς τους από τους ίδιους τους κρατούμενους. Ακόμα, 

αναφέρθηκε και η ικανοποίηση που προέρχεται από την αναγνώριση του έργου του 

εκπαιδευτή εκ μέρους του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Ορισμένοι εκπαιδευτές 

ανέφεραν πως αισθάνονται πληρότητα, ανεκτίμητη αξία και ικανοποίηση στόχων, 

ενώ επισήμαναν ότι ενισχύονται και οι ίδιοι από την αλληλεπίδρασή τους με τους 

κρατούμενους. Επιπλέον, οι περισσότεροι συμμετέχοντες εκπαιδευτές πίστευαν ότι 

αυτή τους η εμπειρία από την επαφή με τους κρατούμενους, ήταν σπουδαία και τους 

άλλαξε, ως άτομα, καθώς διαφοροποίησαν τις αρνητικές απόψεις και τις 

προκαταλήψεις τους για την κοινωνική ομάδα των φυλακισμένων, δείχνοντας 

ενδιαφέρον για τις αξίες και τα χαρακτηριστικά τους.   Και σε άλλη εγχώρια μελέτη, 

επισημάνθηκε η ενίσχυση των εκπαιδευτών και η αυτό-εξέλιξή τους, μέσω της 

εργασίας τους με ευπαθή ομάδα, παρέχοντας ανθρωπιστική εκπαίδευση 

(Δεληγιάννης, 2016). Αντίθετα, άλλη ανάλογη μελέτη (Λάλος, 2011), έδειξε ότι οι 

εκπαιδευτές των φυλακών δεν ήταν τόσο ικανοποιημένοι, όσο οι εκπαιδευτές των 

άλλων ΣΔΕ. Διεθνείς μελέτες έδειξαν ότι οι εκπαιδευτές των φυλακών πίστευαν ότι 

το έργο τους είχε αποτέλεσμα, ορισμένες φορές,  σε κάποιες περιπτώσεις ατόμων 

(English, 2005). 
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Οι περισσότεροι συμμετέχοντες εκπαιδευτές έκριναν επιφυλακτικά τις ικανότητές 

τους στο ρόλο τους στο ΣΔΕ των φυλακών. Οι περισσότεροι πίστευαν ότι υπάρχουν 

ελλείψεις ικανοτήτων, που χρειάζονται βελτίωση, όπως, εξεύρεση νέων τρόπων 

διδασκαλίας και υποκίνησης του ενδιαφέροντος των κρατουμένων, ικανότητες 

μεταδοτικότητας, ικανότητες προσαρμογής στις επαναπροσδιοριζόμενες ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων, ικανότητες ενσυναίσθησης και αναθεώρησης αντιλήψεων και 

ικανότητες διαχείρισης ειδικών καταστάσεων, καθώς ο χώρος απαιτεί υψηλές 

ανάλογες δεξιότητες. Ωστόσο, φάνηκε πως η εμπειρία τους στο χώρο έχει βελτιώσει 

τις αντιλαμβανόμενες ικανότητές τους. Σε άλλες βρετανικές μελέτες, άλλοτε φάνηκε 

πως οι εκπαιδευτές των φυλακών υπολείπονταν της απαιτούμενης κατάρτισης και 

των κατάλληλων δεξιοτήτων για την εργασία τους (Costelloe et al., 2011) και άλλοτε 

ότι ήταν καταρτισμένοι, αλλά ένιωθαν υποτιμημένοι σε αυτήν την επαγγελματική 

τους ιδιότητα (Stickland, 2016). 

 

Οι ανάγκες των συμμετεχόντων εκπαιδευτών ήταν όλες προσανατολισμένες σε 

περισσότερη επιμόρφωση, καθώς πίστευαν πως οι ικανότητές τους πρέπει να 

εξελιχθούν και να εξειδικευτούν. Η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτών για 

βελτίωση του ρόλου τους στα ΣΔΕ των φυλακών τονίζεται πάντα στη βιβλιογραφία 

και έχει αναδειχτεί και σε άλλες ανάλογες εγχώριες έρευνες (π.χ. Παπαθανασίου, 

2010˙ Σπυράκη, 2016).  Συγκεκριμένα, στην παρούσα μελέτη έγινε αναφορά στην 

ανάγκη ειδικής προετοιμασίας όσων εκπαιδευτών πρόκειται να απασχοληθούν στα 

ΣΔΕ στις φυλακές. Επιπλέον, προτάθηκε πως οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ελέγχονται 

ως προς την καταλληλότητά τους στο συγκεκριμένο ρόλο - με την έννοια ότι θα 

πρέπει να κρίνονται ως ικανοί να ανταπεξέλθουν. Επισημάνθηκε, ακόμα, η ανάγκη 

ψυχολογικής ενίσχυσής τους, από ειδικούς, για την αντιμετώπιση ιδιαζόντων 

καταστάσεων που προκύπτουν. Μία πρόταση που υποστηρίχτηκε ήταν η υιοθέτηση 

ειδικού-συμβούλου διαχείρισης των ιδιαίτερων γεγονότων μέσα στο ΣΔΕ, τον οποίο 

οι εκπαιδευτές θα μπορούν να συμβουλεύονται για καλύτερη διαχείριση. Αρκετοί 

εκπαιδευτές, ήδη επιμορφώνονται, με δική τους πρωτοβουλία, επιδιώκοντας την 

αυτό-βελτίωσή τους, παρότι συζητήθηκε και το κόστος τέτοιων σεμιναρίων. Για τη 

βελτίωση των προσόντων τους και της ετοιμότητας τους, προτάθηκε η διεξαγωγή 

πολλαπλών επιμορφωτικών σεμιναρίων από το ΣΔΕ.   
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Αναφορικά με τις υποδομές στο ΣΔΕ, αναφέρθηκε έλλειψη διαδραστικών πινάκων 

και καθαρίστριας, ενώ για λόγους βελτίωσης της ασφάλειας, προτάθηκε να 

ενισχυθούν τα μέτρα, με περισσότερους φύλακες. Κάθε σχολική τάξη θα πρέπει να 

έχει το φύλακά της, καθώς δεν αρκεί μόνο ένας φύλακας σε όλο το ΣΔΕ. Για το 

ευαίσθητο θέμα των προσωπικών δεδομένων, η διεύθυνση των φυλακών θα πρέπει να 

υποχρεωθεί στην απόκρυψη των στοιχείων των εκπαιδευτών, για να μη γίνονται 

διαρροές, με οποιοδήποτε αντάλλαγμα.  

 

Από την κοινωνική πλευρά, προτάθηκε πως χρειάζεται στήριξη της ομάδας των 

κρατουμένων, καταπολεμώντας την περιθωριοποίησή τους, ώστε, μετά την 

αποφυλάκισή τους, να μην υπάρχει υποτροπή σε παραβατική συμπεριφορά. Ως 

διορθωτική κίνηση κοινωνικής πολιτικής, προτάθηκε η δημιουργία φορέα, 

συμβεβλημένου με το ΣΔΕ, με την επιφόρτιση της εξεύρεσης εργασίας στους 

κρατούμενους. Μία διαφορετική πρόταση αφορούσε τη σεξουαλική ζωή των 

κρατουμένων, υποστηρίζοντας τη δημιουργία «κόκκινου δωματίου» στις 

εγκαταστάσεις των φυλακών, ως λύση απέναντι στη στέρηση της επαφής τους με το 

άλλο φύλο, όπως φανερώνεται από τη στάση τους απέναντι στις γυναίκες 

εκπαιδεύτριες. Επίσης, προτάθηκε ενδυνάμωση της συλλογικότητας των 

εκπαιδευτών, για ζητήματα που ενδιαφέρουν το ΣΔΕ στις φυλακές. 

 

8.9 Αξιοπιστία – Εγκυρότητα - Περιορισμοί 

 

Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα, ως θετικιστικές έννοιες, δεν μπορούν να αποδοθούν 

με επάρκεια στην ποιοτική έρευνα (Ίσαρη & Πουρκός, 2015˙ Ιωσηφίδης, 2003). 

Καθώς η φύση των συνεντεύξεων βασίζεται σε ανθρώπινη αλληλεπίδραση, που είναι 

δυναμική, οι απόψεις και οι συμπεριφορές μπορούν να μεταβάλλονται στο χρόνο, 

συνεπώς, η επαναληπτικότητα των ευρημάτων, πιθανώς δε θα κατέληγε σε ακρίβεια 

και συνέπεια, που επιδιώκεται για την αξιοπιστία (Cohen & συν., 2008). Επίσης, η 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων, ενδεχομένως, θα ήταν ασυνεπής, σε μία άλλη ανάλογη 

μελέτη περίπτωσης. Επιπλέον, η παρουσία του ερευνητή επιδρά στην 

αντικειμενικότητα των δεδομένων και η προηγούμενη γνωριμία μεταξύ ερευνητή και 

πληροφορητή μπορεί να επηρεάσει το διάλογο και την κατάθεση απόψεων. Εξάλλου, 

στην παρούσα έρευνα, αφενός η ιδιότητα και εμπειρία της ερευνήτριας επέτρεψε τη 



92 
 

βαθιά γνώση του αντικειμένου, αφετέρου, θα μπορούσε να επιφέρει στοιχεία 

μεροληψίας, καθώς η ατομική κρίση είναι αναπόσπαστη στον ερευνητή.  Συνεπώς, η 

συγκεκριμένη μελέτη περιορίζεται ως προς τις παραπάνω πτυχές της αξιοπιστίας.  

 

Από την άλλη πλευρά,  η αξιοπιστία βελτιώνεται με την ελάττωση ή την εξάλειψη 

άλλων εξωτερικών παραγόντων που επιδρούν στην ακρίβεια (Cohen & συν., ό.π.). 

Στην παρούσα έρευνα, καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε να μην υπάρχουν εξωτερικοί 

περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεασμού της διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Επίσης, 

οι πληροφορητές-εκπαιδευτές του δείγματος συμμετείχαν με προθυμία, υπήρχε 

αλληλοεκτίμηση μεταξύ αυτών και του ερευνητή και τηρήθηκε η δεοντολογία. 

Επιπρόσθετα, καταγράφηκαν λεπτομερώς οι ερευνητικές μέθοδοι και διαδικασίες και 

τα δεδομένα υπέστησαν επαναλαμβανόμενη ανάλυση (Ιωσηφίδης, 2003), ενώ, 

ακόμα, πραγματοποιήθηκε πιλοτική μελέτη και χρησιμοποιήθηκε βοηθός-ερευνητή, 

στοιχεία που βελτιώνουν την αξιοπιστία (Παρασκευόπουλος, 1993). 

 

Αναφορικά με ζητήματα εγκυρότητας της μελέτης, σημειώνεται πως ο οδηγός-

ερωτηματολόγιο της συνέντευξης προετοιμάστηκε σχολαστικά και φάνηκε πως 

ανταποκρίθηκε στους σκοπούς της έρευνας, εφόσον τα δεδομένα που προέκυψαν 

απαντούσαν στα ερευνητικά ερωτήματα. Επίσης, αιτιολογήθηκαν οι επιλογές που 

έγιναν από τον ερευνητή, σε κάθε στάδιο της μεθοδολογίας. Εξάλλου, τα δεδομένα 

συλλέχτηκαν σε συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, προσδίδοντας πλουσιότερο 

περιεχόμενο, προάγοντας την αυθεντικότητά τους και επιτρέποντας την πυκνή 

αναλυτική περιγραφή (Cohen & συν., 2008). Κατά την ανάλυση, οι εκφράσεις και η 

γλώσσα του σώματος των πληροφορητών ελήφθησαν, επίσης, υπόψη, ως παράμετροι 

της φυσικής τους παρουσίας, για πιο ολιστική προσέγγιση, που θεωρείται πως 

αυξάνει την εγκυρότητα στις ποιοτικές αναλύσεις (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  

 

Η εξωτερική εγκυρότητα της μελέτης, ωστόσο, περιορίζεται, εφόσον τα 

αποτελέσματά της δε μπορούν να γενικευθούν, καθώς το δείγμα ήταν μικρό, 

στοχευμένο και ευκολίας, αφορώντας συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο. 

Επιπρόσθετα, στο δείγμα επικράτησε το γυναικείο φύλο.  Παρόλα αυτά, τα ευρήματα 

μπορούν να κατανοηθούν στον πληθυσμό του ίδιου πλαισίου, από όπου αντλήθηκε η 

μελέτη περίπτωσης και, ενδεχομένως και σε άλλα ομοειδή πλαίσια ΣΔΕ φυλακών. 
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Συμπεράσματα – Προτάσεις 

 

 

Αναφορικά με το ερευνητικό ερώτημα της συγκεκριμένης μελέτης, οι εκπαιδευτές 

ΣΔΕ των εγχώριων κρατητηρίων αντιμετωπίζουν, κατά τη βιωματική τους εμπειρία, 

ιδιαίτερες προκλήσεις, που, κατ’ επέκταση, καθοδηγούν σε αυξημένες ανάγκες, 

έναντι άλλων εκπαιδευτών ΣΔΕ στο γενικό πληθυσμό.   

 

Το έργο των εκπαιδευτών, κατά βάση, έχει τη φύση της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης 

και της ολιστικής προσέγγισης. Οι εκπαιδευτές ασκούν ενσυναίσθηση, 

επιβεβαιώνοντας το ρόλο τους στην κοινωνική ταυτότητα των κρατουμένων και στη 

στήριξη της ευάλωτης ομάδας. Η διάσταση αυτή αναγνωρίζεται από τους 

εκπαιδευόμενους, ευρέως, συμβάλλοντας στην ικανοποίηση και των δύο μερών.  

Ακόμα, ενδιαφέρον είναι ότι οι εκπαιδευτές, αντιλαμβανόμενοι την εργασία τους ως 

λειτούργημα και κοινωνικό έργο, εξελίχτηκαν ατομικά, λόγω της αλλαγής τους από 

τη συγκεκριμένη εμπειρία, επαναπροσδιορίζοντας τις  προσωπικές τους απόψεις και 

αμβλύνοντας τα στερεότυπά τους.  

 

Ενώ οι εκπαιδευτές υποστηρίζουν την αξία του θεσμού για την ενίσχυση των 

κρατουμένων (κυρίως ψυχολογική, ατομική) – και, κατά κάποιον τρόπο, για την 

κοινωνική τους προετοιμασία - το έργο του ΣΔΕ των φυλακών, στην πράξη, δε 

συνθέτει, συνολικά, πρακτικά εφόδια επαγγελματικής ή κοινωνικής επανένταξης για 

τους εκπαιδευόμενους.  Καθώς ο ρόλος των εκπαιδευτών συνδέεται με το έργο αυτό - 

λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη, ότι οι κρατούμενοι, συχνά, απέχουν από την 

εκπαίδευση για πολλά χρόνια - συμπεραίνεται πως οι εκπαιδευτές χρειάζονται 

ενίσχυση σε αυτό το ρόλο.  

 

Παρά τη σημαντικότητα της εμπειρίας τους στη συγκεκριμένη δομή, το είδος της 

εργασίας είναι πολύ απαιτητικό. Οι ικανότητές τους δεν μπορούν να καλύψουν, 

συνολικά, τις ανάγκες του ρόλου τους, παρότι αυτές φαίνονται ενισχυμένες, λόγω του 

βιώματός τους. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες τους αφορούν την εξεύρεση νέων τρόπων 

διδασκαλίας και υποκίνησης του ενδιαφέροντος των κρατουμένων (για μεγαλύτερη 

συμμετοχή), τη βελτίωση της μεταδοτικής τους ικανότητας και την καλύτερη 
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προσαρμογή τους, κατανοώντας τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Η συμμετοχική 

διδασκαλία δεν επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό, εξαιτίας προβλημάτων των 

κρατουμένων, οι οποίοι, αφενός, βασικά, επιδεικνύουν εκτίμηση και σεβασμό στους 

εκπαιδευτές, αφετέρου, δε λειτουργούν μεταξύ τους με συνεργατικό πνεύμα. 

Περαιτέρω, το κλίμα συνεργασίας δεν είναι ικανοποιητικό μεταξύ εκπαιδευτών, 

φυλακής ή/και συναδέλφων, σε κανένα συνδυασμό των ενδιαφερόμενων μερών.  

 

Κυρίως, εντοπίζονται ατομικές ανάγκες των εκπαιδευτών, για αντιμετώπιση 

συναισθηματικών πιέσεων και ψυχολογικών προβλημάτων, όπως άγχους, πίεσης, 

αίσθησης εγκλεισμού, φόβου, αμηχανίας, ανασφάλειας και επικινδυνότητας, απέναντι 

στις συνθήκες και στην υγιεινή.  Ιδιαίτερη ευαισθησία εκφράζεται απέναντι στο 

ζήτημα διαρροής των ατομικών τους στοιχείων, που μπορεί να λάβει ανεπιθύμητες 

διαστάσεις. Οι γυναίκες έχουν να αντιμετωπίσουν επιπλέον ζητήματα, 

ενδυματολογικού πρωτοκόλλου και διαχείρισης της παρενόχλησης, από κάποιους 

κρατούμενους. Ειδικά, αναφέρονται αρκετά ριψοκίνδυνα περιστατικά, που 

λαμβάνουν χώρα μέσα στο ΣΔΕ, υπονομεύοντας την ασφάλεια των εκπαιδευτών, οι 

οποίοι τα αντιμετωπίζουν χωρίς αυστηρό «πρωτόκολλο» ενεργειών, αλλά κατά την 

κρίση τους. 

 

Κρίνοντας τις αδυναμίες του θεσμού, οι εκπαιδευτές επισημαίνουν προβλήματα 

σχετικά με την οργάνωση, τις συμβατικές υποχρεώσεις, δυσμενείς όρους πληρωμών 

(παρά τις ικανοποιητικές αμοιβές), τις υποδομές, τα εποπτικά μέσα, την κάλυψη 

θέσεων, τις μετακινήσεις από και προς το χώρο του ΣΔΕ κ.ά.  

 

Ακόμα, η φύλαξη του ΣΔΕ στα πλαίσια των κανόνων ασφαλείας των κρατητηρίων, 

γενικότερα, θεωρείται ελλιπής - αν και σχολαστική απέναντι στους ίδιους τους 

εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευτές, σε κάποια μορφή και έως ένα βαθμό, αποτελούν 

επιτηρητές των υποχρεώσεων των κρατουμένων - που είναι πολύ αυστηρότερες από 

αυτές των ενηλίκων σε άλλα ΣΔΕ.   

 

Από τους εκπαιδευτές, προτείνονται σεμινάρια επιμόρφωσης από το ΣΔΕ για 

ενίσχυση των ικανοτήτων και του σύνθετου ρόλου τους, όπως και ψυχολογική 

συμβουλευτική, που φαίνεται να προέχει, καθώς ορισμένα ανάλογα προβλήματά 

τους, που προκλήθηκαν στο ΣΔΕ, επεκτάθηκαν στην προσωπική τους ζωή. Ιδιαίτερα, 
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προτείνουν την ύπαρξη ειδικού συμβούλου στο ΣΔΕ της φυλακής, που να παρέχει 

γνώμη, για διαχείριση περίπλοκων καταστάσεων. Ακόμα, πιστεύουν πως οι 

εκπαιδευτές των ΣΔΕ των φυλακών θα πρέπει να αξιολογούνται, ως προς την 

καταλληλότητα των προσόντων και της προσωπικότητάς τους, πριν την απασχόλησή  

τους στη δομή.  Η χρήση καινοτόμων τεχνικών, επίσης απαιτεί κατάρτιση δεξιοτήτων 

και κατανόηση των αναγκών της ομάδας των κρατουμένων. Εξάλλου, η ιδιαίτερη 

κατάρτιση των εκπαιδευτών είναι απαραίτητη και εξαιτίας της διαφορετικότητας 

μεταξύ των κρατουμένων και της παρουσίας μειονοτήτων. Συνεπώς, είναι έκδηλο, 

πως ο εκπαιδευτής των φυλακών θα πρέπει να λαμβάνει εξειδικευμένη εκπαιδευτική 

κατάρτιση και προετοιμασία, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής. 

 

Επίσης, από την πλευρά της πολιτείας, θα πρέπει να καλυφθούν οι θεσμικές 

αδυναμίες, του ΣΔΕ, όπως προαναφέρθηκαν και να αντιμετωπιστεί το θέμα της 

απροθυμίας των εξωτερικών φορέων της κοινότητας για συνεργασία με τις φυλακές, 

που οφείλεται, πιθανώς, και σε ζητήματα προκατάληψης. 

 

Επιπρόσθετα, σκόπιμο θα ήταν να ληφθούν υπόψη και οι απόψεις των κρατουμένων 

(όπως μεταφέρθηκαν από τους εκπαιδευτές), για το ΣΔΕ, καθώς, η ανταπόκριση στις 

επιλογές τους θα μπορούσε να τους πείσει ότι τα προγράμματα στο ΣΔΕ δεν 

αφορούν, απλώς, μία πολιτική σκοπιμότητας, αλλά ότι μπορούν να τους βελτιώσουν. 

Συγκεκριμένα, οι κρατούμενοι επιθυμούν το ΣΔΕ να έχει μεγαλύτερη διάρκεια, να 

εμπεριέχει πρακτική-τεχνική εκμάθηση, για καλύτερες εργασιακές προοπτικές, ενώ, 

ορισμένοι ενδιαφέρονται να επεκτείνεται το σχολείο και σε ανώτερη βαθμίδα.  

 

Από την πλευρά της διοίκησης του κρατητηρίου, θα πρέπει να διασφαλιστούν 

αυστηρά και υποχρεωτικά όλα τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτών, να 

ενταθούν οι κανόνες φύλαξης και υγιεινής. Όπως προτείνουν οι εκπαιδευτές, θα 

πρέπει να υπάρχει ένας φύλακας για κάθε τάξη του ΣΔΕ. Προτείνεται, επιπλέον, η 

δόμηση κάποιων κανόνων ασφαλείας, αναφορικά με τους τρόπους αντίδρασης των 

εκπαιδευτών σε ειδικά γεγονότα, που θα τους βοηθούσε, επίσης, να κατευθύνονται σε 

αποφάσεις ενδεδειγμένης διαχείρισης, ακολουθώντας πρότυπα. 
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Για τους ίδιους τους εκπαιδευτές, προτείνεται η ανάγκη ανάπτυξης της συλλογικής 

τους προσπάθειας, με συνεργατικό πνεύμα, για την προώθηση της επίλυσης των 

προβλημάτων του ΣΔΕ. 

 

Το ενδιαφέρον της μελέτης αυτής - καθώς δεν μπορεί να παράγει αποτελέσματα 

καθολικής ισχύος – στρέφεται, επίσης, στη βάση παροχής πληροφόρησης για τη 

μελλοντική έρευνα στα ΣΔΕ των φυλακών. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η 

διερεύνηση του θέματος, με άλλες μεθόδους και εργαλεία (όπως ποσοτικά), μπορεί 

να προσδώσει συνδυαστικά αποτελέσματα, προάγοντας την εγκυρότητά τους.  

Ακόμα, παρά τη δυσκολία του εγχειρήματος, θα ήταν ενδιαφέρουσα και η εξέταση 

της άποψης των ίδιων των κρατουμένων, που συμμετέχουν στο ΣΔΕ, όπως και η 

διερεύνηση σε άλλες, αντίστοιχες εγχώριες δομές. 
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Παράρτημα Ι: Κωδικοποίηση 

 

Πίνακας I.1: Κωδικοποίηση Δεδομένων 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ (Σ1- Σ5): 
 

ΚΩΔΙΚΟΙ : Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 
1. ΕΚΠΑΙΔEΥΤΗΣ: 
ΚΙΝΗΤΡΑ 
 
(Κίνητρο απασχόλησης 
στο ΣΔΕ των φυλακών) 

Περιέργεια για το 
θεσμό 
 

Σημαντικά υψηλότερες 
αμοιβές 
 

Περιέργεια- Καλές 
αποδοχές 
 

Βιοποριστικοί 
λόγοι. 
 

Κίνητρο 
αντιμετώπισης 
προσωπικών 
αντιλήψεων και 
συναισθημάτων: 
φόβου και 
στερεοτύπων 

2.  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: 
ΓΝΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΘΕΣΜΟ 
 
(των ΣΔΕ στις φυλακές) 
 
 
  
 

Πρωτοποριακός. 
Αδυναμίες στην 
οργάνωση-δομή. 
Οι εκπαιδευτές 
υπογράφουν 
συμβάσεις με το 
ΣΔΕ των φυλακών 
στο τέλος της 
σχολικής χρονιάς. 
Αδυναμίες στις 
εγκαταστάσεις. 
 

Ανοργάνωτος θεσμός. Πρώιμο στάδιο. 
Προσπάθειες 
οργάνωσης. Υπάρχει 
μεγάλο περιθώριο 
βελτίωσης.  
Οι συμβάσεις 
υπογράφονται στο 
τέλος της 
απασχόλησης. 
 

 Ανοργάνωτος. 
Κενά στη 
νομοθεσία, στον 
τρόπο διεξαγωγής 
της διδασκαλίας. 
Πληρωμές μετά 
ένα έτος. 
 

Μοναδική εμπειρία 
που αξίζει να 
βιώνει ο 
εκπαιδευτής. 
Χρειάζεται 
καλύτερη δόμηση. 
Τις αδυναμίες της 
επωμίζονται οι 
εκπαιδευτές. 
Υπογραφές 
συμβάσεων εκ 
των υστέρων.   
Το ΣΔΕ έχει μικρή 
διάρκεια. 

2.1  
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΥ 
του ΘΕΣΜΟΥ 
 
(της ενίσχυσης των 
κρατουμένων) 

Όχι πλήρως. 
Λίγοι κρατούμενοι 
ενδιαφέρονται 
ειλικρινά.  
Ενίσχυση 
συναισθηματικής 
κατάστασης, που 
μπορεί να οδηγήσει 
σε θετική διάθεση 
και καλύτερες 
συναναστροφές. 

Οι εκπαιδευόμενοι 
κερδίζουν γιατί 
αποκομίζουν κάτι, 
έναντι αδράνειας στο 
κελί τους.  
Όσοι είναι 
συνειδητοποιημένοι 
μαθαίνουν. Άλλοι 
έρχονται για βόλτα. 
 

 Δεν 
πολυενδιαφέρονται για 
την ενίσχυσή τους. 
Κυρίως, περνάνε το 
χρόνο τους. 
 

 Ενίσχυση 
ψυχολογικής 
κατάστασης. 
Ευχάριστη 
αλλαγή το ΣΔΕ. Η 
εσωτερική τους 
ενδυνάμωση 
μπορεί να 
βελτιώσει και την 
εξωτερική τους 
συμπεριφορά, με 
σκοπό την 
αποφυγή 
εντάσεων. 
Συμβάλλει σε 
ευαισθητοποίησή 
τους, σε 
μετανόηση, σε 
διάθεση αλλαγής. 
Χαίρονται και 
βελτιώνονται σαν 
άνθρωποι. 

Επιτυγχάνεται 
εξοικείωση, 
αποδοχή των 
άλλων και 
συλλογικό 
πνεύμα. 
 

 2.2  
ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
(στα ΣΔΕ στις φυλακές) 

Δεν υπάρχει ύλη.  
Ελευθερία επιλογής 
υλικού με βάση τη 
χρησιμότητα.   
Η κατανόηση των 
αναγκών των 
κρατουμένων 
απαιτεί 
προσπάθεια. Οι 
αμοιβές δίνονται 
ένα έτος μετά. Οι 

Είναι σχολείο ζωής και 
πρότυπο σπάνιων 
εμπειριών. 
Οι κρατούμενοι – 
υπονοείται ως 
ευάλωτη κατηγορία - 
υποκινούν τον 
εκπαιδευτή για τη 
μέγιστη προσφορά, 
ενώ μαθαίνει να 
προφυλάσσεται από 

 Καλές αποδοχές.  
Αποτελεί λειτούργημα-
περιέχει προσφορά.  
Δεν είναι χώρος για 
γυναίκες - συνθήκες 
κακές. Οι 
εκπαιδευτικοί 
εξαναγκάζονται σε 2η 
δουλειά.  
Αίσθημα φόβου.  
«Μπορεί όμως να είναι 

Κοινωνικό έργο - 
προσφορά. 
Συμβολή σε 
αλλαγή των 
αντιλήψεων των 
κρατουμένων.  
Χιλιομετρική 
απόσταση από τις 
φυλακές. 
 

Πίεση και φόβος. 
Άγχος για την 
αυστηρή 
ενδυμασία στις 
γυναίκες. Αίσθηση 
ντροπής για το 
ντύσιμο.  
Υπάρχουν 
νοσήματα. 
Ανησυχία για την 
καθαριότητα. 
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εκπαιδευτικοί 
εξαναγκάζονται σε 
2η δουλειά. Υπάρχει 
η αίσθηση του 
εγκλεισμού και 
αίσθημα φόβου. 

κινδύνους. 
Ο εκπαιδευτής 
καταλήγει με 
προβλήματα, λόγω 
της φύσης της 
εργασίας. Επικαλείται 
σκέψεις που τη 
«στοιχειώνουν». 
Η πληρωμή 
καθυστερεί ένα έτος. 
Είναι δουλειά για 
υπομονετικούς 
ανθρώπους.  

λειτούργημα αλλά μην 
ξεχνάς ότι κάτι να 
συμβεί εκεί μέσα, την 
πατήσαμε..» 
Απειλή για τη 
σωματική 
ακεραιότητα. Μεγάλη 
καθυστέρηση 
πληρωμών. Μεγάλη 
χιλιομετρική 
απόσταση από τον 
τόπο κατοικίας. 

 

3.  
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ-
ΚΙΝΗΤΡΑ 
 
(Συμμετοχής στο ΣΔΕ) 
 

Η μεγάλη 
πλειοψηφία 
συμμετέχει για τα 
μεροκάματα. Λίγοι, 
ίσως, από 
ενδιαφέρον για 
κοινωνική 
επανένταξη.  
Αναφέρθηκε 
μεμονωμένη 
περίπτωση, 
ατόμου, που 
παρουσιάζει αθώο, 
συναισθηματικό 
κίνητρο: Συμμετέχει 
στο ΣΔΕ, 
επιδιώκοντας την 
ανεύρεση εργασίας, 
μετά την 
αποφυλάκιση, 
αποσκοπώντας, 
επίσης, στην 
ευόδωση μίας 
ρομαντικής σχέσης. 

Η πλειονότητα 
συμμετέχει για τα 
μεροκάματα. Κατά 
μειοψηφία έχουν 
διάθεση για μάθηση. 
Αναφορά σε 
περίπτωση 
κρατούμενου, χωρίς 
συγγενείς και φίλους, 
ο οποίος εκδήλωσε ότι 
συμμετέχει μεν για την 
πληρωμή, αλλά και 
επειδή του 
επιδεικνύεται αγάπη 
και εμπιστοσύνη στις 
ικανότητές του. 
 

Συμμετέχουν για τα 
μεροκάματα. Όμως 
θέλουν και να 
αλλάξουν 
παραστάσεις-να 
ξεχαστούν. 
 

Περνούν 
ευχάριστα την 
ώρα τους, 
αλλάζουν 
παραστάσεις, 
μαθαίνουν νέα 
από τον έξω 
κόσμο.  
(Δηλώσεις από 
τους ίδιους τους 
κρατούμενους 
στον εκπαιδευτή. 
Δεν ανέφεραν τα 
μεροκάματα). 
 

Συμμετέχουν για 
τα μεροκάματα και 
για αντιμετώπιση 
του 
αναλφαβητισμού. 
Αλλάζουν 
παραστάσεις. 
Ξεχνάνε τα 
προβλήματά τους 
και ανταλλάσσουν 
απόψεις. 
 

4. 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ:  
ΣΤΑΣΕΙΣ & 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
 
(απέναντι στο ΣΔΕ) 
 
 

Ενθουσιασμός 
έναντι πλήξης. 
Αλλαγή 
παραστάσεων. 
Καλή διάθεση, 
εύθυμοι, γελαστοί. 
 

Το ΣΔΕ αποτελεί 
διέξοδο και χώρο 
αναψυχής. Οι 
κρατούμενοι έχουν 
καλή διάθεση και 
συναντιούνται με 
άτομα που δεν 
μπορούν αλλιώς να 
έλθουν σε επαφή. 
Σχεδόν όλοι το 
αγαπούν, όχι τόσο για 
τις γνώσεις, αλλά για 
να περνούν το χρόνο 
τους πιο ευχάριστα. 

Σε όλους αρέσει το 
ΣΔΕ. Αποτελεί μεγάλη 
βοήθεια. Στην 
πλειοψηφία τους είναι 
ικανοποιημένοι. 

Το ΣΔΕ αρέσει σε 
όλους. Κυρίως για 
τη μείωση της 
ποινής τους. 
«Είναι πολύ 
σημαντικό το να 
πηγαίνεις πέντε 
ώρες στο σχολείο, 
γνωρίζοντας πως 
κερδίζεις δύο 
μέρες έξω.. στην 
κοινωνία…».  
Οι περισσότεροι 
θέλουν να 
επανενταχτούν 
στην κοινωνία και 
στην αγορά 
εργασίας. 
Φοβούνται την 
περιθωριοποίηση. 

 Όλοι αγαπούν το 
σχολείο και τους 
βοηθάει. 
Ανακουφίζονται. 
Κανένας δεν έχει 
εκφραστεί 
αρνητικά. Το 
βλέπουν ως 
γέφυρα με τον έξω 
κόσμο.  

5. 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ: 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
 
(απέναντι στους 
εκπαιδευτές) 

 Γενικά, πολύ καλή 
συμπεριφορά.  
Την παρατηρούν 
ως γυναίκα, με 
τρόπο που φέρνει 
αμηχανία και 
ντροπή (παρότι δε 
φάνηκε να 
προσδίδει 
βαρύτητα). 

Μετρημένη 
συμπεριφορά, 
σεβασμός. Η 
εκπαιδεύτρια πιστεύει 
πως κέρδισε την 
εμπιστοσύνη τους. 
Από κάποιους 
εκπαιδευόμενους, 
επιδεικνύεται  ισχυρή 
υποστήριξη και 

Συμπεριφέρονται 
πολύ καλά. 
Εκδηλώσεις 
ευγνωμοσύνης. 
«..με πιάνει και μου 
λέει σας έφτιαξα αυτό 
το κομποσκοίνι με 
δικές μου χάντρες για 
να σας ευχαριστήσω.» 
 Σεβασμός. Μετάδοση 

Είναι πιο 
αυθόρμητοι, 
χαλαροί και 
εκδηλωτικοί με 
τους άντρες 
εκπαιδευτές. Δεν 
ντρέπονται, 
εξωτερικεύουν 
συναισθήματα. Δε 
δημιουργούν 

 Η εκπαιδεύτρια 
εισπράττει αγάπη 
και αναγνώριση. 
Αν τους φερθεί ο 
εκπαιδευτής 
σωστά και με 
ειλικρίνεια το 
εκτιμούν και 
φέρονται ανάλογα. 
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«..υπάρχουν 
στιγμές που 
καταλαβαίνω ότι με 
γδύνουν με τα μάτια 
τους (γελάει)….» 
 

προστατευτικότητα 
απέναντί της.  
Ενδείξεις 
ευγνωμοσύνης από 
τους κρατούμενους. 
 

εμπιστοσύνης. 
Αίσθημα προστασίας. 
«Κοντά τους έπαψα να 
φοβάμαι… 
κερδίζεις την 
συμπάθειά τους και 
τους έχεις με το μέρος 
σου σε μία στραβή». 
Θέλουν να μάθουν 
προσωπικές 
πληροφορίες για τον 
εκπαιδευτή.   
«Προσπαθούσαν 
συνεχώς να μάθουν 
για μένα …από πού 
είμαι…που μένω…αν 
είμαι παντρεμένη.. 
για διάφορους 
λόγους….κάνουν  
τα πάντα να μας 
προσεγγίσουν γι’ αυτό 
και μας φέρονται πολύ 
καλά..» 

πρόβλημα-έχουν 
όρια. Γενικά, πολύ 
καλή συνεργασία.  
Ορισμένες φορές 
προκαλούν με 
προσωπικά 
σχόλια, ειδικά 
όταν γνωρίζουν 
προσωπικά 
στοιχεία.  

Η στάση τους 
απέναντί της την 
κάνει να νιώθει 
άβολα με το 
ντύσιμο, όταν την 
βλέπουν σαν 
γυναίκα.   
«..με κοιτούσαν 
σαν να ήμουν 
εξωγήινη …μου 
έβγαλαν 
παρατσούκλι.» 
 

 6. 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ, 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 
 
(τρόποι διεξαγωγής και 
υποκίνηση των 
εκπαιδευόμενων) 
 

Γενικά, στους 
ενήλικες το 
ενδιαφέρον 
κεντρίζεται δύσκολα 
και «βαριούνται 
εύκολα». Συνάγεται 
ένα σχετικό 
αδιέξοδο στους 
τρόπους επιδίωξης 
της κινητοποίησης. 
Υπάρχει συνεχής 
επιδίωξη νέων 
τρόπων 
διδασκαλίας 
(βίντεο, φωτοτυπίες 
κλπ.).  

Προσπάθεια 
εξεύρεσης ιδιαίτερων 
δραστηριοτήτων για 
υποκίνηση του 
ενδιαφέροντος.  
«Περίμενε να τον 
παροτρύνω…. 
αυτό και έκανα… 
αφού έβλεπα ότι είχε 
δυνατότητες 
εξέλιξης… 
προσπαθούσα να του 
δώσω το έναυσμα…» 
Ομάδα πιο δύσκολη 
από την ομάδα 
παιδιών. 
 

Ελεύθερη επιλογή της 
ύλης, ανάλογα με τις 
ανάγκες. Σε 
περιπτώσεις ανίας, 
γίνονται συζητήσεις 
για κοινωνικά-
ψυχαγωγικά θέματα 
που τους 
ενδιαφέρουν. 
 

Περιεχόμενο 
ύλης, ανάλογα με 
τις ανάγκες. 
Ψυχολογική 
συμβουλευτική, 
ως ομάδα. 
Δυνατότητα 
ατομικών 
συνεδριών, με 
τήρηση 
απορρήτου. 
Χρειάζονται νέες 
τεχνικές. 
Εμπλουτισμός με 
ψυχαγωγικά 
βίντεο. 

Ανάλογα με τις 
ανάγκες. Όχι μόνο 
θεωρία.  
«Εκπαιδευτικός 
σημαίνει και 
εφευρέτης..» 
«Αναγκάζομαι να 
κάνω ταυτόχρονα 
μαθήματα 
ελληνομάθειας». 
Αρχικά, 
αντιμετώπισε 
δυσκολίες για να 
επιβληθεί στους 
εκπαιδευόμενους 
και να θέσει όρια. 
Έπαιξε ρόλο και 
το νεαρό της 
ηλικίας. 
Προσπάθεια για 
διαφορετική 
οπτική της 
καθημερινότητας 
και για να 
λειτουργήσουν ως 
ομάδα 
(καινοτομία). 
Χρησιμοποιούνται 
παιχνίδια, 
ερωτηματολόγια, 
διαδραστικά τεστ, 
βίντεο. 

7. 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ: 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 
 
(συμμετοχή, ενδιαφέρον 
για τα μαθήματα) 

Μεγάλο ενδιαφέρον 
για τα μαθηματικά 
(γενικά, μαθήματα 
με πράξεις και 
σκέψη), έναντι 
μαθησιακών 
αντικειμένων 
φαντασίας και 
δημιουργικότητας. 
Επιδόσεις στο 
ομαδικό τραγούδι. 

Συμμετέχουν 
καλύτερα όταν τους 
αρέσει ο εκπαιδευτής, 
σε συνδυασμό με το 
αντικείμενο. 
 

Το ενδιαφέρον για το 
μάθημα υπάρχει σε 
λίγους. Όταν 
υποκινείται, υπάρχει 
συμμετοχή. 
 

Το ενδιαφέρον 
εξαρτάται από τον 
κάθε εκπαιδευτή 
και από τον 
τρόπο του 
μαθήματος. 
Χρειάζεται 
υποκίνηση του 
ενδιαφέροντος. 
Θα επιθυμούσε 
υψηλότερη 
συμμετοχή. 

Τους φαίνεται 
ενδιαφέρον το 
μάθημα της 
κοινωνιολογίας.  Η 
συμμετοχή τους 
είναι υψηλότερη 
όταν υποκινείται η 
προσοχή τους, 
ανάλογα με τον 
τρόπο της 
διδασκαλίας. 
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8. 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 
 
 
(από τους εκπαιδευτές) 

Επιείκεια στην 
αξιολόγηση, επειδή 
χρησιμοποιούν τη 
βεβαίωση του ΣΔΕ 
στο Εφετείο. 
Επίσης, υπάρχει 
διάθεση 
ενθάρρυνσης και 
επισήμανσης της 
προόδου τους. 

Επιείκεια στις κρίσεις, 
λόγω φόβου. 

Περιγραφική 
αξιολόγηση (πρόοδος, 
ελλείψεις). 
Υποκειμενικά κριτήρια. 

Η πορεία του 
κρατούμενου και 
τα τρωτά σημεία. 
Έμφαση σε θετικά 
στοιχεία:  οι 
αξιολογήσεις 
λαμβάνονται 
υπόψη στο 
Δικαστήριο για 
μειώσεις ποινών. 
 
 

Περιγραφική 
αξιολόγηση της 
πορείας τους 
(δυνατά και 
αδύναμα σημεία). 
 

9.   
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
(στο χώρο των 
φυλακών) 
 

Οι εκπαιδευτές 
συνοδεύονται 
πάντα, μέσα στις 
φυλακές, εξαιτίας 
και του φόβου των 
υπεύθυνων, για την 
ασφάλειά τους. 
Παρά τα μέτρα 
ασφάλειας, το 
αίσθημα φόβου δεν 
καλύπτεται, ενώ 
αντιλαμβάνεται 
ρίσκο και για την 
ίδια τη ζωή της. 
Γίνεται μνεία ότι ο 
φόβος είναι 
υψηλότερος στις 
γυναίκες 
εκπαιδευτές. 

Οι εκπαιδευτές 
ελέγχονται 
περισσότερο από τους 
φυλακισμένους 
(σκανάρισμα).  
Συνοδεύονται πάντα 
από φύλακα και οι 
πόρτες είναι 
ασφαλισμένες, για να 
μην εξαπλώνεται 
κάποια αναστάτωση 
από πτέρυγα σε 
πτέρυγα.  
 

 Υπάρχουν παντού 
κάμερες, για έλεγχο 
κινήσεων, τόσο των 
κρατουμένων όσο και 
των εκπαιδευτών.  
Δε νιώθει απόλυτα 
ασφαλής.  
«…σε ένα χώρο πέντε 
επί πέντε, με πόρτες 
κλειστές και ο φύλακας 
εξαφανισμένος…. 
κανένας απολύτως 
έλεγχος…τότε τι με 
θες….σκοτεινιάζουν τα 
πάντα .Φοβάμαι».  
Αμφιβάλλει για άμεση 
επέμβαση σε 
περίπτωση κινδύνου. 

Παρουσία 
φύλακα, που 
συνοδεύει τον 
εκπαιδευτή στη 
μετακίνησή του 
μέσα και έξω από 
τη φυλακή και έξω 
από το χώρο 
διδασκαλίας. Όχι 
μέσα στο ΣΔΕ. 
 

Υπάρχει παντού 
συνεχής έλεγχος, 
ιδιαίτερα στις 
πόρτες, για 
οριοθέτηση 
εντάσεων. 
 

10. 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ: 
ΚΑΝΟΝΕΣ–
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
(απέναντι στο ΣΔΕ) 

Η μόνη υποχρέωσή 
τους είναι να 
στέκονται όρθιοι και 
αμίλητοι την ώρα 
της προσευχής. 
 

Υποχρεούνται να 
ξυπνούν πολύ νωρίς 
και να προσέρχονται 
όλοι μαζί στο ΣΔΕ. 
 

Να φέρνουν μαζί τους 
στυλό και τετράδιο. 
 

Να κάνουν 
συστηματική 
παρακολούθηση. 
(Μόνο 3 
αδικαιολόγητες 
απουσίες). 
 

Αυστηρότητα. Με 
λίγες απουσίες 
αποβάλλονται από 
το ΣΔΕ. 
Υπάρχουν πολλοί 
άλλοι που 
περιμένουν να 
πάρουν τη θέση 
τους. 

11.  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 
 
(απέναντι στους 
κρατούμενους του ΣΔΕ) 

Καμία υποχρέωση, 
πέραν της 
διακριτικής 
παρακολούθησης 
των κινήσεών τους. 
Ο Διευθυντής και οι 
σωφρονιστικοί 
αναλαμβάνουν τις 
άλλες 
υποχρεώσεις. 
 

Απλή επίβλεψη. 
 

Απλός έλεγχος για 
περιπτώσεις 
διαμάχης. 
 

Τις υποχρεώσεις 
των 
εκπαιδευόμενων 
τις 
παρακολουθούν 
οι σωφρονιστικοί 
και ο διευθυντής. 
 

Δεν υπάρχει θέμα 
επιτήρησης. 
 

12. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: 
ΦΟΒΟΣ- 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: 
ΣΧΕΤΙZOMENA 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
 
(Αίσθηση φόβου και 
κινδύνου του 
εκπαιδευτή και σχετικά 
γεγονότα στο ΣΔΕ στις 
φυλακές) 

Διάχυτος φόβος: 
«Κάθε-μα κάθε 
φορά …πάντα 
νιώθω το ίδιο 
συναίσθημα….τον 
ίδιο φόβο…. 
πιστεύω πως κάθε 
φορά που πάω, με 
το που μπαίνω λέω 
από μέσα 
μου…που πας; 
(γελάει) μπορεί να 
μην ξαναβγείς;» 
(Πα) Περιστατικό με 
εκπαιδευόμενο, 
που έφερε σουγιά, 

Συνεχές αίσθημα 
φόβου. Δεν 
επιτυγχάνεται 
εξοικείωση με το 
περιβάλλον. Ο 
κίνδυνος είναι πάντα 
υπαρκτός. 
Επικαλέστηκε θεϊκή 
προστασία. 
(Πα) Αναφορά 
περιστατικού, όπου 
ένας κρατούμενος 
αναφέρθηκε δημόσια 
στην ταυτότητα και 
στην κατοικία της 
εκπαιδεύτριας, επειδή 

Αν άφηνε το φόβο της 
να την κυριεύσει θα 
αποχωρούσε από την 
εργασία. 
Διατηρεί επιφυλακτική 
συμπεριφορά, λόγω 
αίσθησης κινδύνου.  
(Πα) Περιστατικό 
καβγά μεταξύ δύο 
κρατουμένων στην 
τάξη. Φόβος για 
επέκταση. Το 
αντιμετώπισε με 
αναφορά στο φύλακα.  
  

Νιώθει 
εκτεθειμένος όταν 
αντιλαμβάνεται ότι 
τα ατομικά του 
στοιχεία έχουν 
διαρρεύσει  
(η φυλακή δεν 
παρέχει την 
ανάλογη 
προστασία 
προσωπικών 
δεδομένων). 
Υπάρχει άγχος, 
φόβος και 
ανησυχία για τις 
κρίσεις και τη 

(Πα) Περιστατικό 
εκπαιδευόμενου 
με άσεμνη, λεκτική 
σεξουαλική 
παρενόχληση. 
Επέμενε, παρά τις 
παρατηρήσεις, 
που έγιναν και 
από άλλον 
εκπαιδευόμενο.  Η 
εκπαιδεύτρια 
αναγκάστηκε να 
αναφέρει το 
άτομο. 
«Πληροφορήθηκα 
πως τον απέβαλαν 
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μέσα στο μάθημα. 
Καμία αντίδραση 
από την 
εκπαιδεύτρια, κατά 
τη διάρκεια του 
μαθήματος, αλλά , 
στο διάλλειμα 
αναφέρθηκε το 
περιστατικό στο 
φύλακα.  
Προσήλθαν 
ενισχύσεις και έγινε 
έρευνα.  
«Τέτοια γίνονται 
κάθε μέρα απλά 
ελπίζεις να μην 
γίνουν μέσα στην 
τάξη σου.» 
(Πβ) Διαρροή 
ατομικών 
στοιχείων, στην 
αρχή της εργασίας 
στο ΣΔΕ:  
«..με εκβίαζε πως 
με το που θα βγει 
θα έρθει να με 
βρει.» 
Μέτρα που έλαβε 
επί 3μηνο: 
ελάττωση εξόδων, 
προστασία 
οικογένειας, 
έλεγχος κινήσεων. 

τη γνώριζε.  
«..Εγώ σας 
ξέρω…σας έχω δει 
στην πόλη 
μου…μάλιστα, 
κρατούσατε και ένα 
κοριτσάκι στην 
αγκαλιά σας…» 
Η τακτική 
αντιμετώπισης ήταν 
αποφυγή: τον 
διαβεβαίωσε και τον 
έπεισε ότι έκανε 
λάθος.  (Υπονοείται 
ότι κάποιοι 
κρατούμενοι 
αναφέρονται σε 
ατομικά στοιχεία, για 
εκφοβισμό).  

συμπεριφορά των 
εκπαιδευόμενων.  
(Πα) Περιστατικό 
διακίνησης 
ναρκωτικών μέσα 
στην αίθουσα. Ο 
εκπαιδευτής 
φοβήθηκε να μην 
καταλάβουν ότι 
είδε το 
περιστατικό.  
«Έκανα ότι 
καλύτερο 
μπορούσα χωρίς 
να με πάρουν 
είδηση..». 
 
 

για μία βδομάδα 
από το σχολείο… 
στεναχωρήθηκα 
αλλά δεν γινόταν 
διαφορετικά…». 
Ο κρατούμενος 
επέστρεψε με 
αλλαγμένη 
συμπεριφορά. 
 

12.1 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΑΛΛΑ 
ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
(δυσκολίες, επιπτώσεις 
και συνέπειες από την 
εργασία στα ΣΔΕ) 

 Επιφυλάξεις για την 
υγιεινή και τα 
μεταδοτικά νοσήματα, 
που επέφεραν στον 
εκπαιδευτή ιδεασμό 
για ασθένειες. Τελικά, 
ξεπεράστηκαν. 

Αρχικά, καταθλιπτικά 
συμπτώματα που 
ξεπεράστηκαν. 
 

Επιπτώσεις στην 
υγεία (κρίσεις 
πανικού), μετά τη 
λήξη της 
σύμβασης. 
«Πολύ δύσκολη 
περίοδος για 
μένα… συνέχεια 
στο νοσοκομείο, 
αλλά ευτυχώς 
πέρασε και αυτό.» 
 
 

 

13. 
ΣΧΕΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ & 
ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 
(Εκπαιδευτών με 
συνάδελφους και με τη 
Διεύθυνση των 
φυλακών) 
 
 

Επιδίωξη 
διατήρησης 
ισορροπίας των 
σχέσεων. Αποφυγή 
πολλών επαφών. 
Δεν εμπιστεύεται. 
Εξαίρεση με 
συνάδελφο που 
ήδη γνώριζε από το 
παρελθόν και 
εκτίμησε τη σχέση 
αυτή μέσα στη 
δομή των φυλακών. 
 

Η συνεργασία με 
συναδέλφους μπορεί 
να είναι 
προβληματική, αλλά 
εξαρτάται από την 
κάθε περίπτωση 
ατόμου.   
 
Η διεύθυνση των 
φυλακών βοηθάει 
επιλεκτικά τους 
εκπαιδευτές, ενώ, σε 
άλλες περιπτώσεις, 
αδιαφορεί. 
 
 
 

Προσπαθεί για καλές 
σχέσεις και ευχάριστο 
κλίμα με τους 
συνάδελφους. Δεν 
ασχολείται πολύ με 
τους άλλους και δεν 
επιθυμεί να 
ασχολούνται μαζί της, 
για αποφυγή 
εντάσεων. Ο χώρος 
δεν ευνοεί τη 
ομαδοσυνεργατική 
μέθοδο. 

Η διοίκηση δεν 
προστατεύει 
επαρκώς τα 
προσωπικά 
στοιχεία. Δεν έχει 
άλλο πρόβλημα 
με τη συνεργασία, 
ούτε χρειάστηκε 
ιδιαίτερη 
συνεργασία.  Με 
τους 
συνάδελφους οι 
σχέσεις 
εμπεριέχουν όλα 
όσα συμβαίνουν 
και σε άλλους 
εργασιακούς 
χώρους, θετικά 
και αρνητικά. 
 
 

Αποφυγή στενών 
σχέσεων, τυπική 
συνεργασία, 
συμβιβαστική 
συμπεριφορά.   
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13.1 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΜΕ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 
 
 

Επιδίωξη 
διατήρησης 
ισορροπίας των 
σχέσεων. 

Η συνεργασία με τους 
εκπαιδευόμενους 
μπορεί να είναι 
προβληματική, αλλά 
εξαρτάται από την 
κάθε περίπτωση 
ατόμου.   

Ο χώρος δεν ευνοεί τη 
ομαδοσυνεργατική 
μέθοδο, ούτε με τους 
εκπαιδευόμενους. 

Με τους 
εκπαιδευόμενους 
προσπαθεί να 
κατευνάζει 
αρνητικά 
αισθήματα και να 
συνεχίζει χωρίς 
εντάσεις. Η 
ειλικρινής 
συμπεριφορά 
γεννάει  πολύ 
καλή συνεργασία. 
 
 
 

Αποφυγή στενών 
σχέσεων, 
συμβιβαστική 
συμπεριφορά. 
 

13.2 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ 
 
(του ΣΔΕ με Κοινότητα, 
Δήμο, ΜΚΟ κλπ.) 
 

Οι εξωτερικοί 
φορείς αποφεύγουν 
τις επαφές με τις 
φυλακές. Θεωρεί 
δικαιολογημένη την 
προκατάληψη των 
έξω, καθώς δεν 
έχουν εμπειρίες με 
κρατούμενους. 
«Άρα τους 
δικαιολογώ, αν δεν 
έρθεις, δεν μπορείς 
να ξέρεις τι γίνεται».  

Μεμονωμένες 
περιπτώσεις 
συνεργασίας με 
εξωτερικούς φορείς. 
Γίνονται προσπάθειες 
για συνεργασία, από 
τους εκπαιδευτές, 
αλλά δεν υπάρχει 
ανταπόκριση.  
Υφίσταται 
προκατάληψη.  
 

Οι προσπάθειες του 
διευθυντή για 
συνεργασία με 
εξωτερικούς φορείς 
δεν αποδίδουν. Οι 
εξωτερικοί φορείς δε 
συνεργάζονται, λόγω 
προκατάληψης. 
 

Οι εξωτερικοί 
φορείς έρχονται 
πολύ δύσκολα, 
για κάποια 
παροχή κάποιας 
υπηρεσίας στις 
φυλακές. 
 

Η διαδικασία είναι 
περίπλοκη και οι 
διευθυντές είναι 
απρόθυμοι να την 
αναλάβουν. 
 

13.3 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ  
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 
 
(στο ΣΔΕ) 
 

Υπάρχει ατομιστική 
αντίληψη μεταξύ 
των φυλακισμένων. 
Η συλλογική τους 
προσπάθεια 
εξαντλείται στο 
τραγούδι, όπου, 
ορισμένες φορές, 
έχουν εξαιρετικές 
επιδόσεις. 
 

Δεν επιθυμούν 
ομαδικές εργασίες, 
αλλά ο καθένας 
πράττει μόνος του. 
 

Μέσα στο ΣΔΕ 
υπάρχουν πολύ 
διαφορετικές 
κατηγορίες 
φυλακισμένων, 
ανάλογα με το 
παράπτωμα και 
υφίσταται έχθρα 
μεταξύ τους. Δεν 
μπορούν να 
συνεργαστούν.  
«οι έμποροι 
σιχαίνονται τους 
παιδεραστές και τους 
βιαστές… 
θέλουν να σκοτωθούν 
όλοι τους…. 
μέσα σε μία τέτοια 
έχθρα και μίσος…που 
μεταξύ μας καλά 
κάνουν…. 
πώς μπορώ εγώ να 
τους βάλω σε 
ομάδα..» 

Υπάρχουν 
αντιπάθειες και 
διαμάχες. Δεν 
επιτυγχάνεται 
συνεργασία. 
 

Οι κρατούμενοι 
είναι αντίθετοι με 
τη συνεργασία σε 
ομάδα. 
«Εγώ λοιπόν… 
επιδιώκω να τους 
κάνω να 
λειτουργήσουν 
σαν ομάδες… 
Είμαι σε καλό 
δρόμο, θα το 
πετύχω 
φαντάζομαι..» 
 

14. 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ:  
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ, 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- 
 
 
 
 
 

Δυσαρέσκεια από 
πραγματική έλλειψη 
παροχών (βιβλία, 
τετράδια). 
Παραπονούνται 
στους εκπαιδευτές. 
Είναι άδικο που οι 
εκπαιδευτές ακούν 
τα παράπονα, 
χωρίς να μπορούν 
να βοηθήσουν. 
Υπάρχει αίτημα των 
κρατούμενων για 
δικαίωμα 
περισσότερων 

Οι κρατούμενοι θα, 
ήθελαν περισσότερο 
χρόνο στο ΣΔΕ (μικρή 
διάρκεια).  
Επιθυμούν χορήγηση 
συγγραμμάτων, για 
απασχόληση στον 
ελεύθερο χρόνο. 
Βασικότερη ανάγκη 
τους η αποδοχή τους 
από την κοινωνία, 
όταν θα 
αποφυλακιστούν. Οι 
λόγοι εντοπίζονται 
στην προκατάληψη.  

Θα ήθελαν να έχουν 
δεύτερο στυλό και 
τετράδιο. Φοβούνται 
μήπως τα χάσουν.  
Θέλουν να αυξήσουν 
την αυτοεκτίμησή 
τους. Έχουν αδύναμη 
ψυχολογία. Βιώνουν 
μοναξιά.  Έχουν 
ανάγκη για συζήτηση 
και ανταλλαγή 
απόψεων. Βιώνουν 
απόρριψη. 
 

Έχουν 
ψυχολογικό 
περιορισμό για να 
εκφραστούν με 
ειλικρίνεια. 
Φοβούνται 
μεταφορά των 
απόψεών τους 
στο διευθυντή των 
φυλακών. 
Φοβούνται την 
επιστροφή στην 
κοινωνία, λόγω 
στιγματισμού. 
Πολλοί θα ήθελαν 

Το ΣΔΕ ξεκινάει 
πολύ νωρίς το 
πρωί, αλλά διαρκεί 
πολύ λίγο. Θα 
επιθυμούσαν 
μεγαλύτερη 
διάρκεια του 
σχολείου.  
Φοβούνται ότι 
λόγω της 
περιθωριοποίησής 
τους, ότι όταν 
αποφυλακιστούν, 
θα επιστρέψουν 
στη φυλακή. 
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απουσιών 
(ξεπερνώντας ένα 
μικρό αριθμό 
αποβάλλονται από 
το ΣΔΕ).  Ρωτούν 
τους εκπαιδευτές 
για τις εξελίξεις του 
έξω κόσμου. Έχουν 
ανάγκη από 
συνομιλία, καθώς 
βιώνουν μοναξιά 
στο κελί τους. 

Πολλοί επιθυμούν να 
αλλάξουν, αλλά, λόγω 
της  
περιθωριοποίησης 
πραγματοποιούν ίδια 
σφάλματα όταν 
αποφυλακίζονται.  

το σχολείο να έχει 
μεγαλύτερη 
διάρκεια και να 
επεκτείνεται και 
στο λύκειο.   
 
 
 
 
 
 

Έχουν ανάγκη να 
βλέπουν πιο 
συχνά την 
οικογένειά τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.1 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ: 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΜΕ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ-
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι ανάγκες τους 
επηρεάζονται, 
σίγουρα, από τα 
δημογραφικά, 
μορφωτικά και 
ψυχοκοινωνικά 
τους 
χαρακτηριστικά. 

 Οι ανάγκες εξαρτώνται 
και από τη ζωή τους 
πριν τη φυλακή. 
“όσοι έχουν συνηθίσει 
να είναι κοινωνικοί, 
τώρα δυσκολεύονται 
και βιώνουν την 
απόρριψη…. 
τα πάντα 
επηρεάζονται από το 
πώς ήταν πριν 
μπουν….”. 
 
 
 

Οι ανάγκες τους 
συνδέονται με 
μορφωτικά και 
κοινωνικά τους 
χαρακτηριστικά. 
 

Πολλοί απέχουν 
από την 
εκπαίδευση για 
πολλά χρόνια και 
έχουν πρόβλημα 
ελληνομάθειας. 
 
 

15. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ-
ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
 
(από το ρόλο του στο 
ΣΔΕ στις φυλακές) 

Υπάρχει 
επαγγελματική 
ικανοποίηση, 
επειδή αυτή γίνεται 
αντιληπτή ως 
υψηλή προσφορά 
εκ μέρους του 
εκπαιδευτή 
(αντίληψη 
κοινωνικού έργου). 
Επίτευξη βελτίωσης 
των 
εκπαιδευόμενων 
και, κατ’ επέκταση, 
και του ίδιου του 
εκπαιδευτή.  Εάν οι 
μαθητές έχουν καλή 
άποψη για τον 
εκπαιδευτή, 
σημαίνει επιτυχία 
στο ρόλο. 
Πιστεύει πως οι 
ίδιοι οι εκπαιδευτές 
έχουν 
διαφοροποιήσει τις 
απόψεις τους για 
τους κρατούμενους, 
αφότου τους έχουν 
γνωρίσει. 

Ικανοποίηση για την 
προσφορά και την 
προσπάθεια, 
ανεξάρτητα από το 
αποτέλεσμα, όπου 
άλλοι βελτιώθηκαν και 
άλλοι όχι. 
Χρησιμότητα έργου 
όταν αναγνωρίζεται 
από τον 
εκπαιδευόμενο η 
θετική αλληλεπίδραση 
με τον εκπαιδευτή και 
το θεσμό.  
Έχει διαφοροποιήσει 
την άποψή της για 
τους κρατούμενους, 
ως 
περιθωριοποιημένους, 
αφότου τους γνώρισε. 
«Πρέπει να δίνουμε 
ευκαιρίες στους 
ανθρώπους». 
 

Ικανοποίηση 
σχετιζόμενη με την 
αναγνώριση της 
προσφοράς. Ανάληψη 
καθηκόντων, 
πρωτοβουλίας και 
πλήρης προσφορά 
δυνάμεων για να είναι 
ευχαριστημένοι οι 
εκπαιδευόμενοι. 
 

Υψηλή 
ικανοποίηση όταν 
η προσφορά της 
ενίσχυσης 
αναγνωρίζεται. 
«Στιγμή που δεν 
θα την άλλαζα με 
τίποτα….μου είπε, 
δεν θα ξαναμπώ 
εξαιτίας σας… 
δεν μπορώ να το 
περιγράψω…… 
ενισχύουμε τις 
συγκεκριμένες 
ανθρώπινες 
υπάρξεις… αξία 
ανεκτίμητη…». 
Νιώθει 
ικανοποίηση 
στόχων.  

Ικανοποίηση 
σχετιζόμενη με την 
αναγνώριση.   

16. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ 
ΡΟΛΟ 
 
(στα ΣΔΕ των φυλακών) 

Από την εμπειρία 
στα ΣΔΕ των 
φυλακών, οι 
ικανότητες 
διαχείρισης 
καταστάσεων με 
τους 
εκπαιδευόμενους 
έχουν αυξηθεί. 
«Κάθε άτομο παύλα 

Προσπάθεια για 
ανάπτυξη δεξιοτήτων-
εξέλιξη ικανοτήτων 
του εκπαιδευτή (πχ. 
παρακολούθηση 
σεμιναρίων). 
 

Οι ανάγκες των 
εκπαιδευόμενων 
επαναπροσδιορίζονται 
ανά διαστήματα και οι 
ικανότητες θα πρέπει 
να αλλάζουν και να  
προσαρμόζονται σε 
αυτές. 
 

Δεν πιστεύει ότι 
έχει όλα τα 
απαιτούμενα 
προσόντα. 
Χρειάζεται 
επιμόρφωση και 
σεμινάρια. 
 

Κύριο προσόν για 
τους εκπαιδευτές 
στο ΣΔΕ στις 
φυλακές θεωρείται 
η ενσυναίσθηση. 
Κάθε χρόνο 
γίνεται 
αναθεώρηση και 
χρειάζεται νέα 
προσαρμογή των 
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μαθητής, εξασκεί 
μία διαφορετική μας 
ικανότητα». 
 Πιστεύει πως 
πλέον είναι ικανή 
για να ανταπεξέλθει 
στο ρόλο. 

αντιλήψεων. 
Πρέπει να γίνεται 
προσπάθεια 
βελτίωσης των 
ικανοτήτων. 

17. 
ΑΝΑΓΚΕΣ- 
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 (για εκπαιδευτές, 
κρατούμενους και 
γενικά για τα ΣΔΕ των 
φυλακών) 
 

Περισσότερη 
επιμόρφωση των 
εκπαιδευτών. 
Συναισθηματική και 
ψυχική θωράκιση. 
Περισσότεροι 
φύλακες, για 
μεγαλύτερη 
ασφάλεια και άνεση 
στο μάθημα. 
 

Χρειάζεται 
προετοιμασία των 
εκπαιδευτών και 
βοήθεια για διαχείριση 
των ιδιαίτερων 
καταστάσεων στις 
φυλακές. 
Παρακολουθεί 
συνεχώς 
επιμορφωτικά 
σεμινάρια. Χρειάζεται 
διεξαγωγή σεμιναρίων 
από το ΣΔΕ. 
Η κοινωνία 
επιβάλλεται να 
υποστηρίξει τα άτομα 
που έχουν μετανιώσει 
ειλικρινά, δίνοντάς 
τους δεύτερη ευκαιρία. 
Όταν βιώνουν την 
απόρριψη, βρίσκονται 
σε αδυναμία και 
ξαναπέφτουν σε 
παράνομες πράξεις. 
 

Καλύτερη 
προετοιμασία των 
εκπαιδευτών για την 
αντιμετώπιση της 
ιδιαίτερης δομής ΣΔΕ.  
Ψυχολογική ενίσχυση 
των εκπαιδευτών. 
 

Πρόσληψη  
ειδικού 
συμβούλου για 
τους εκπαιδευτές, 
για αντιμετώπιση 
ιδιαίτερων 
καταστάσεων και 
προβλημάτων 
στις φυλακές. 
«…να υπάρχει 
δηλαδή κάποιος 
γνώστης και 
ειδικός, τον οποίο 
θα μπορούμε να 
συμβουλευόμαστε 
στις δύσκολες 
στιγμές… τον 
χρειαζόμαστε… 
έχουμε ανάγκη και 
μία ακόμη άποψη 
πέρα από την δική 
μας…». 
 

Διορθωτικές 
κινήσεις πολιτικής: 
ύπαρξη ενός 
φορέα 
συμβεβλημένου με 
το σχολείο, που 
θα αναλαμβάνει 
την εύρεση 
εργασίας για τους 
κρατούμενους 
(τόπος επίβλεψης 
από την κοινωνία). 
Η συλλογικότητα 
των εκπαιδευτών 
απέναντι σε 
ζητήματα προς 
αντιμετώπιση θα 
βοηθήσει να 
βελτιωθεί το ΣΔΕ. 
 
 

  
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ (Σ6-Σ10): 

ΚΩΔΙΚΟΙ : Σ6 Σ7 Σ8 Σ9 Σ10 
1. ΕΚΠΑΙΔEΥΤΗΣ: 
ΚΙΝΗΤΡΑ 
 
(Κίνητρο απασχόλησης 
στο ΣΔΕ των φυλακών) 

Ευαισθητοποιημένη 
απέναντι στην αξία 
της προσφοράς του 
συγκεκριμένου 
θεσμού. 
 

Πρόκληση για 
αναγνώριση ατομικών 
ορίων-Εμπειρία. 
Περιέργεια. 
Δυνατότητα 
αποχώρησης σε 
περίπτωση 
προβλήματος. 

Περιέργεια για το 
διαφορετικό.  Δεν  
αντιλαμβάνονταν την 
επικινδυνότητα.  
«τότε δεν το 
καταλάβαινα.» 
Στηρίχτηκε στη 
δυνατότητα 
αποχώρησης σε 
περίπτωση 
προβλημάτων. 

Για ακαδημαϊκούς 
σκοπούς 
(διδακτορικό) 
 

Λόγω 
μεταπτυχιακού 
που βασίζεται 
στην εκπαίδευση 
ενηλίκων. 
 

2.  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: 
ΓΝΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΘΕΣΜΟ 
 
(των ΣΔΕ στις φυλακές) 
 
 
  
 

Σημαντική η αξία 
του σκοπού του 
θεσμού. 
 
 
 
 

Θετική πρωτοβουλία 
που βοηθάει τους 
κρατούμενους. Χρήζει 
βελτιώσεων. 
 
 
 

Έχει πολύ πρόοδο να 
κάνει για να φτάσει 
στο επιθυμητό. 
(οργάνωση κάλυψη 
κενών υποστήριξη 
καθηγητών στις 
μετακινήσεις τους 
κλπ.). 

 Αδυναμίες του 
θεσμού. 
 

2.1  
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΥ 
του ΘΕΣΜΟΥ 
 
(της ενίσχυσης των 
κρατουμένων) 

Στους 
κρατούμενους 
υπάρχει αλλαγή σε 
ατομικά 
χαρακτηριστικά, 
όπως 
αυτοεκτίμηση, 
εμπιστοσύνη στον 
εαυτό.  

Δίνει βάσεις για μία 
νέα αρχή στους 
κρατούμενους. Τους 
ενισχύει ψυχολογικά.  
Συνδέονται με την 
κοινωνία, μέσω του 
σχολείου, 
ενημερώνονται για τον 
έξω κόσμο.  

Ολοφάνερες αλλαγές 
μορφωτικού επιπέδου, 
αντίληψης, τρόπου 
ομιλίας. 
«Χωρίς καμία 
αμφιβολία σε πολλούς 
από αυτούς, το 
σχολείο λειτουργεί 
ευεργετικά.» 

Προσωπική, 
συναισθηματική 
και ψυχολογική 
ενίσχυση. 
 

Οι κρατούμενοι 
κερδίζουν 
αποφεύγοντας την 
αποξένωση. 
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Αίσθημα 
απογοήτευσης όταν 
δεν 
ανταποκρίνονται 
στην επιδιωκόμενη 
αλλαγή τους, 
μετανόηση κλπ. 
Υπονοεί ότι δεν 
αξιολογούν 
αντίθετες από τις 
δικές τους απόψεις. 

 2.2  
ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
(στα ΣΔΕ στις φυλακές) 

Δύσκολη δουλειά. 
Προσπαθείς να 
παρακάμψεις 
προβλήματα για να 
επιβιώσεις.  
Δεν τηρούνται 
κανόνες υγιεινής.  
Δεν υπάρχει 
έλεγχος την ώρα 
της παράδοσης. 
Χρειάζεται 
προσοχή να μην 
αποκαλύπτονται 
προσωπικά 
στοιχεία. 

Σημαντική εμπειρία.  
Ριψοκίνδυνη εργασία.  
 

 Αντίληψη υψηλής 
προσφοράς.  
 Περιορισμοί στην 
ένδυση και στην 
εμφάνιση γενικά. 
Πρωινός έλεγχος κατά 
την προσέλευση των 
εκπαιδευτών. 
 

Ανοιχτή ύλη, στην 
επιλογή του 
εκπαιδευτή.  
Πρωινό ωράριο 
έναντι άλλων 
ΣΔΕ. 
Ελλιπής 
καθαριότητα που 
πραγματοποιείται 
από τους ίδιους 
τους 
κρατούμενους. 
Φόβος για 
μετάδοση 
ασθενειών.  
Διαρροή ατομικών 
στοιχείων. 

 Αμοιβή. 
Αντιμετώπιση 
προκατάληψης-
εξοικείωση με τον 
τρόπο σκέψης των 
κρατούμενων. 
Ενδιαφέρον για τα 
ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά 
τους. 
 

3.  
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ-
ΚΙΝΗΤΡΑ 
 
(Συμμετοχής στο ΣΔΕ) 
 

Μείωση ποινής. 
Συναναστροφή με 
άτομα από άλλες 
πτέρυγες.  
«Υπάρχουν κλίκες 
…. Μόνο στο 
σχολείο δεν 
παρεμποδίζονται». 

Μείωση ποινής. 
Μεροκάματα. 
 

Μεροκάματα.  
Και για να κάνουν 
dealing, 
εκμεταλλευόμενοι τον 
περιορισμένο έλεγχο 
μέσα στην τάξη. 
 

Μείωση ποινής 
και για να 
ξεχαστούν. 
 

Μείωση ποινής 
 

4. 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ:  
ΣΤΑΣΕΙΣ & 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
 
(απέναντι στο ΣΔΕ) 
 
 
 

Χαίρονται που 
έρχονται στο ΣΔΕ. 
Το σχολείο αλλάζει 
δραστικά την 
καθημερινότητά 
τους.  
Εκφράζονται θετικά 
για το θεσμό, 
πιστεύοντας ότι 
τους παρέχει 
ευκαιρίες, γιατί 
έχουν στερηθεί τη 
μόρφωση. 
«..μου είπε ότι κάθε 
φορά που 
πηγαίνουν οι 
σωφρονιστικοί να 
τον πάρουν…. 
νιώθει σαν να 
έχουν ανάψει όλα 
τα φώτα μέσα στην 
φυλακή…. 
Χαίρεται δηλαδή 
που έρχεται….».. 

 Προσδοκία. Τρόπος 
εμψύχωσης.  
« Όλοι χαίρονται με το 
σχολείο… για 
διάφορους λόγους ο 
καθένας τους, πάντως 
τους αρέσει πολύ… 
περιμένουν πως και 
πώς να ρθούνε…. 
Τρόπος εμψύχωσης». 
 
 

 Διαφυγή από 
καθημερινή πλήξη. 
Σύνδεση με τον έξω 
κόσμο. 
 

Τους αρέσει το 
σχολείο. 
Αλλάζουν 
ψυχολογία και 
διασκεδάζουν. 

Τους αρέσει το 
σχολείο.   

5. 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ: 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
 
(απέναντι στους 
εκπαιδευτές) 

Προσπαθούν να 
εκμαιεύσουν 
πληροφόρηση για 
την προσωπική 
ζωή των 
εκπαιδευτών. Στις 
γυναίκες έχουν πιο 

Άψογη συμπεριφορά. 
Σεβασμός. 
 

Τους αρέσει να 
βλέπουν νέα άτομα 
εκπαιδευτές και 
γυναίκες. 
Επηρεάζονται από την 
εμφάνιση. Κόσμια 
συμπεριφορά. 

Μετρημένη 
συμπεριφορά, με 
σεβασμό. 
Σε κάποια 
περίπτωση 
ένιωσε άβολα, 
όταν 

Στην πλειοψηφία 
τους, 
υποδειγματική 
συμπεριφορά. 
Περιστατικό με 
εκπαιδευόμενο 
που  
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προσεκτική 
συμπεριφορά, ενώ 
είναι πιο 
παρορμητικοί με 
τους άντρες. 
«Κάτι τέτοιες ώρες 
χαίρομαι που δεν 
είμαι άντρας..» 
 

Λιγομίλητοι, ευγενικοί. 
«…αν τους δεις, 
σκέφτεσαι ότι δεν 
γίνεται τα άτομα αυτά 
να είναι εγκληματίες…. 
δεν γίνεται…. 
αυτό μέχρι και σήμερα, 
μετά από τόσους 
μήνες μου κάνει 
τρομερή εντύπωση…» 
Περιστατικό με 
ανάρμοστη 
συμπεριφορά 
αλλοδαπών 
εκπαιδευόμενων, που 
συνομιλούσαν στη 
γλώσσα τους στο 
μάθημα των αγγλικών, 
για πρόκληση 
εκνευρισμού στην 
εκπαιδεύτρια. 

εκπαιδευόμενος 
τη φλέρταρε και 
της έφερνε δώρα. 

αμφισβητούσε 
προκλητικά το 
περιεχόμενο της 
παράδοσης κατ’ 
εξακολούθηση.   
«Σαν να μου έκανε 
ψυχολογικό 
πόλεμο. Είχα 
τρομερό 
πρόβλημα μαζί 
του… 
Το ανέχτηκα για 
ένα μήνα….» 
Αντιμετώπιση 
μέσω  απειλής για 
αποβολή.  

 6. 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ, 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 
 
(τρόποι διεξαγωγής και 
υποκίνηση των 
εκπαιδευόμενων) 
 

Στο μάθημα των 
υπολογιστών 
κάθονται δύο-δύο 
μπροστά σε 
υπολογιστή. Η 
παράδοση είναι με 
ανοιχτή επιλογή του 
εκπαιδευτή, 
ανάλογα με τη 
χρησιμότητα.  

Μάθημα (μουσική) 
κατά την κρίση του 
εκπαιδευτή.  Όταν 
ελαττωθεί το 
ενδιαφέρον 
προωθείται συζήτηση 
για κάποιο θέμα, με 
ανταλλαγή απόψεων. 
 

Ελεύθερη επιλογή 
ύλης. Διδασκαλία 
αγγλικών με εύκολα 
φαινόμενα, 
διαδραστικούς πίνακες 
και φωτοτυπίες. 
Διήγηση μικρών 
ιστοριών. 
 

Ο διαδραστικός 
πίνακας έκανε το 
μάθημα πιο 
ενδιαφέρον.  Όταν 
υπάρχει ανία, 
στρέφει τη 
συζήτηση σε 
βιωματικές 
εμπειρίες των 
ίδιων, που τους 
υποκινούν το 
ενδιαφέρον. 
Μεγάλη η 
προσπάθεια 
(παρότι υπάρχει 
ικανότητα) για 
ανεύρεση νέων 
τρόπων 
διδασκαλίας για 
περισσότερο 
ενδιαφέρον. 

Ελεύθερη επιλογή 
της ύλης σύμφωνα 
με ανάγκες. 
Επιδιώκει τη 
συμμετοχή τους  
με δυσκολία. Το 
μάθημα της 
συμβουλευτικής 
έχει  ευελιξία. Για 
αλλαγή, εφαρμόζει 
παιχνίδι ρόλων, 
για ενεργοποίηση. 
 

7. 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ: 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 
 
(συμμετοχή, ενδιαφέρον 
για τα μαθήματα) 

 Οι περισσότεροι 
δεν έχουν υψηλό 
ενδιαφέρον για το 
μάθημα των 
υπολογιστών.  
Άλλοτε 
συμμετέχουν και 
άλλοτε όχι. 
«Υπήρχαν στιγμές 
που έβλεπα πως 
όσα δίδασκα 
έπιαναν τόπο και τα 
έκαναν πράξη….. 
τότε ένιωθα τόσο 
ευτυχισμένη με τον 
εαυτό μου… 
σα να είχα κάνει 
άθλο…  
Άλλοτε πάλι ένιωθα 
πως μιλάω στο 
κενό..» 
 
 
 
 

Ψυχαγωγούνται , 
ξεδίνουν. 
«..σε όλους αρέσει η 
μουσική.. 
ξεχνιούνται…  
και αυτό με βοηθάει να 
κάνω πιο ευχάριστο 
μάθημα… περνάει η 
ώρα και δεν το 
καταλαβαίνω…» 
 

Το ενδιαφέρον για την 
αγγλική γλώσσα είναι 
υψηλό.  Η προφορική 
συμμετοχή είναι 
αυξημένη, έναντι της 
γραπτής.  «Δεν 
μπορείς να φανταστείς 
πως κρέμονται από τα 
χείλη μου όταν ψάχνω 
και τους φέρνω το 
οτιδήποτε τους 
ενδιαφέρει». 

Η συμμετοχή 
εξαρτάται από τον 
καθηγητή και τον 
τρόπο του 
μαθήματος. Μετά 
εξαρτάται και από 
τη διάθεσή τους. 
 

Συμμετέχουν 
ανάλογα με τη 
διάθεσή τους.  Δεν 
δείχνουν τον 
πραγματικό τους 
εαυτό μέσα στο 
μάθημα, επειδή 
κρίνονται για τη 
συμπεριφορά τους 
στην αξιολόγηση. 
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8. 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 
 
 
(από τους εκπαιδευτές) 

Αξιολογούνται 
κυρίως τα καλά 
τους στοιχεία. 
Προτάσσονται με 
θετικό τρόπο όσα 
χρήζουν βελτίωσης.  
Η αξιολόγηση 
χρησιμοποιείται στο 
δικαστήριο. 

Καλές κρίσεις. 
«..γράφω πολύ καλά 
σχόλια.. αφού το 
αξίζουν.» 

Ανασκόπηση στο 
τέλος της χρονιάς. 
 

Ο εκπαιδευτής 
τονίζει τα 
πλεονεκτήματα 
γιατί το «χαρτί» 
του σχολείου τους 
είναι χρήσιμο. (Αν 
έκανε το αντίθετο 
θα είχε ρίσκο). 
«Μα ναι.. κανείς 
δεν θέλει να βρει 
τον μπελά του». 

Αξιολογούνται 
χωρίς κανονική 
βαθμολογία, αλλά 
περιγραφικά. 
 

9.   
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
(στο χώρο των 
φυλακών) 
 

Δεν υπάρχει 
έλεγχος την ώρα 
της παράδοσης. 
Υπάρχει ρίσκο, 
ιδιαίτερα για τις 
γυναίκες 
εκπαιδευτές.  
Υπάρχει έλεγχος 
«αεροδρομίου» των 
εκπαιδευτών κατά 
την είσοδο στις 
φυλακές.  Κάμερες 
ασφαλείας παντού. 
Παρουσία 
σωφρονιστικών 
υπαλλήλων, πόρτες 
που ανοίγουν μόνο 
μετά την έγκριση 
του αρχιφύλακα.   

Ανεπαρκής η φύλαξη 
και η ασφάλεια. 
«εκτίθεται σε κίνδυνο η 
ίδια σου η ζωή …. Το 
μεγαλύτερο αγαθό 
που έχουμε… δεν 
υπάρχει τόση φύλαξη 
όση θα έπρεπε.» 
Ορισμένες φορές ο 
φύλακας μπορεί να 
λείψει για λίγο και 
δημιουργείται αίσθημα 
επικινδυνότητας, 
ιδιαίτερα για τις 
γυναίκες. Υπάρχει 
συνοδεία φύλακα κατά 
τις μετακινήσεις. 
 

Κάμερες, παντού 
πολλοί σωφρονιστικοί 
υπάλληλοι, έλεγχος 
στις πόρτες.   
“περνάμε από ακτίνες 
για να ελεγχθούν τα 
πάντα πάνω μας. 
Καλό είναι για θέματα 
ασφαλείας, όμως η 
υγεία μας;” 
Όταν μετακινείται μέσα 
στη φυλακή, αναφέρει 
ότι απουσιάζει η 
συνοδεία φύλακα και 
νιώθει κίνδυνο, καθώς 
περιφέρονται δίπλα 
της κρατούμενοι από 
διάφορες πτέρυγες. 
Μέσα στο σχολείο 
υπάρχει σχετική 
χαλαρότητα στην 
παρακολούθηση. 

Όπου πάνε οι 
εκπαιδευτικοί 
συνοδεύονται από 
φύλακες. Οι 
κρατούμενοι δεν 
επιτρέπεται να 
βλέπουν έξω από 
τα παράθυρα για 
να μην έχουν 
αντίληψη των 
αποστάσεων και 
του χώρου. 
 

Παντού κάμερες, 
φύλακες. Οι 
πόρτες ανοίγουν 
μετά από έλεγχο 
και εντολή. Η 
ασφάλεια όμως δε 
γίνεται αντιληπτή 
ως πλήρης. 
 

10. 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ: 
ΚΑΝΟΝΕΣ–
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
(απέναντι στο ΣΔΕ) 

Τετράδιο, μολύβι. 
Δύο στυλό όλη τη 
χρονιά. Συνοδεία 
φύλακα για τη 
μετακίνηση στο 
σχολείο.  
Επιβάλλεται να 
ξεχνούν έχθρες και 
διενέξεις. Να 
σέβονται τους 
συμμαθητές τους 
και την πρωινή 
προσευχή. 

Προσέλευση με 
συνοδεία του φύλακα, 
όλοι μαζί, την ίδια 
ώρα. 
 

Προσέλευση και 
αποχώρηση όλοι μαζί. 
Αναγγελία το πρωί 
από μεγάφωνα για 
προσέλευση στο 
σχολείο, 10 λεπτά 
πριν. 
 

Προσέλευση 
ομαδικά. 
Υποχρέωσή τους 
η παρουσία στην 
τάξη, αλλά είναι 
δικαίωμά τους αν 
θα συμμετέχουν ή 
όχι. 
 

Προσέρχονται 
όλοι μαζί. 
Ελέγχονται πριν 
μπουν στο 
σχολείο. Ησυχία 
την ώρα της 
προσευχής. 
 

11.  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 
 
(απέναντι στους 
κρατούμενους του ΣΔΕ) 

Νιώθει υπεύθυνη 
για τους 
κρατούμενους μέσα 
στο ΣΔΕ. 
«Όλοι μας, είμαστε 
υπεύθυνοι για τις 
υποχρεώσεις τους, 
όσο είναι μέσα στην 
τάξη». 
 
 

 Λειτουργούν ως 
επιτηρητές, μόνο σε 
περιπτώσεις που οι 
κρατούμενοι φέρνουν 
μαζί τους αιχμηρά 
αντικείμενα ή έχουν 
περίεργη 
συμπεριφορά κλπ. 
 

Δεν επιτρέπεται 
να ανοίγουν 
παράθυρα. 
 

Δεν υπάρχει 
επιτήρηση. Οι 
εκπαιδευτές έχουν 
δικαίωμα 
αναφοράς και 
αποβολής 
εκπαιδευόμενων, 
λόγω 
συμπεριφοράς.  

12. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: 
ΦΟΒΟΣ- 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: 
ΣΧΕΤΙZOMENA 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
 
(Αίσθηση φόβου και 
κινδύνου του 
εκπαιδευτή και σχετικά 

Χρειάζεται 
προσοχή – φόβος 
για διαρροή 
προσωπικών 
στοιχείων. Νιώθει 
επικινδυνότητα και 
φόβο που 
προσπαθεί να 
αποβάλλει. 
(Πα) Στρεσογόνο 

Δεν προκλήθηκαν 
θέματα, ούτε υπήρξαν 
περιστατικά. 
 

Υπάρχει φόβος για την 
ασφάλεια του 
εκπαιδευτή. 
 
 

Υπάρχει αίσθηση 
κινδύνου.  
(Πα) Μεμονωμένο 
περιστατικό όπου 
υπήρχε λεκτική 
απειλή και 
χειρονομία. Το 
αντιμετώπισε 
προσπαθώντας 
να κάνει χιούμορ. 

Φόβος για 
διαρροή στοιχείων 
και άγχος για μετά 
την αποφυλάκιση. 
(Πα) Περιστατικό 
με ελικόπτερο 
πάνω από τον 
αυλόγυρο. 
Υπήρχε υπόνοια 
ότι ήταν 
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γεγονότα στο ΣΔΕ στις 
φυλακές) 

περιστατικό που 
κάποιος 
εκπαιδευόμενος 
ήθελε να ανοίξει το 
παράθυρο (που 
απαγορεύεται). 
Αποτράπηκε όταν 
αντιλήφθηκε ότι θα 
καλούνταν ο 
φύλακας.  Ζήτησε 
συγνώμη. 

 σχεδιασμένο.  
Υψηλός κίνδυνος. 
 

12.1 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΑΛΛΑ 
ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
(δυσκολίες, επιπτώσεις 
και συνέπειες από την 
εργασία στα ΣΔΕ) 

 Η προσπάθεια 
απόκρυψης ατομικών 
στοιχείων στο ΣΔΕ 
επεκτάθηκε 
γενικότερα, στο 
κοινωνικό της 
περιβάλλον, ως 
καχυποψία απέναντι 
σε όλους. 

Έχει γίνει πολύ 
αγχώδης. 

  

13. 
ΣΧΕΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ & 
ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 
(Εκπαιδευτών με 
συνάδελφους και με τη 
Διεύθυνση των 
φυλακών) 
 
 

Συμβιβαστική. 
«…αναγκάζεσαι να 
γίνεσαι δεκτικός σε 
πολλά, κάνεις τον 
εαυτό σου να 
ξεχάσει όσα σε 
πλήγωσαν και 
περιμένεις να 
τελειώσει η 
σύμβασή σου… 
Αν δεν δέχεσαι όσα 
γίνονται, 
καταρρίπτεται η 
συνεργασία με 
όλους και όλα γύρω 
σου…» 

Η συνεργασία είχε 
προβλήματα όταν 
προσπάθησε να βάλει 
κάποια όρια. Στη 
συνέχεια 
ομαλοποιήθηκε. 
«μπόρα ήταν και 
πέρασε…. Τώρα 
κρατάμε μονάχα τα 
καλά». 

Άσχημο συναδελφικό 
κλίμα.  Εντάσεις, λόγω 
στρεσογόνου 
περιβάλλοντος. 
Ξεπερνιούνται. 
«..εδώ μέσα υπάρχει 
το αίσθημα του φόβου 
και έτσι ο καθένας 
κοιτάει τον εαυτό 
του… 
Δεν ενδιαφέρεται να 
συνεργαστεί…» 
Αναφέρει διαρροή 
προσωπικών 
στοιχείων των 
εκπαιδευτών από 
συνάδελφους προς 
κρατούμενους.   

Καλή συνεργασία. 
Εξαρτάται από 
τους 
συνάδελφους 
κάθε χρονιάς. 
Εξαιρετική σχέση 
με το διευθυντή,  
(επεξηγηματικός- 
υποστηρικτικός). 
Οι σωφρονιστικοί 
διαρρέουν 
προσωπικές 
πληροφορίες των 
εκπαιδευτών 
στους 
κρατούμενους. 
«οι σωφρονιστικοί 
μιλάνε πιο πολύ 
από όσο πρέπει 
με τους 
κρατούμενους 
… λένε πολλά και 
τους 
αποκαλύπτουν 
χαρακτηριστικά 
που δεν πρέπει… 
έτσι έχω 
καταλάβει.» 

Πέτυχε σωστή 
συνεργασία. Αρχή 
της «να είσαι μέσα 
σε όλα και μακριά 
από όλους.» 

13.1 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΕ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 
 
 

 Καλές. 
«..κάποια καθημερινά 
διακριτικά σχόλια, 
υπονοούμενα και 
λέξεις στην γλώσσα 
τους… τίποτα 
παραπάνω». 

Πολύ καλές. Καλές. Οι κρατούμενοι 
είναι 
συγκρατημένοι, 
λόγω και της 
περιγραφικής 
αξιολόγησης.  
«Μέσα στην τάξη 
κανένας και ποτέ 
δεν μου 
εξωτερίκευσε πως 
νιώθει. Γενικά, δεν 
επιτρέπεται να 
έχουμε πολλές 
επαφές με τους 
μαθητές για καλό 
δικό μας. Όσα 
λιγότερα ξέρουμε, 
τόσο καλύτερα». 
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13.2 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ 
 
(του ΣΔΕ με Κοινότητα, 
Δήμο, ΜΚΟ κλπ.) 
 

Είναι ριψοκίνδυνο 
να μπαινοβγαίνουν 
εξωτερικοί στη 
φυλακή και οι 
διευθύνοντες δεν το 
επιθυμούν. 
«Καλά κάνουν 
κιόλας….. 
Δεν γίνεται να 
μπαινοβγαίνουν 
συνεχώς 
άγνωστοι… 
Είναι ριψοκίνδυνο». 

Γίνονται προσπάθειες 
συνεργασίας με 
εξωτερικούς φορείς, 
όμως δεν αυτοί δεν 
έχουν προτεραιότητα 
τις φυλακές. 
«..αρνούνται οι 
περισσότεροι να 
ασχοληθούν με τις 
φυλακές… πάντα τους 
βάζουν σε τελευταία 
μοίρα… κακώς 
βέβαια, αλλά αυτό 
κάνουν..» 
 

Οι εξωτερικοί φορείς 
αποφεύγουν τη 
συνεργασία και έχουν 
προκατάληψη και 
φόβους. 
 

Εμπόδια με τους 
εξωτερικούς 
φορείς, που 
φαίνεται πως δεν 
επιθυμούν τη 
συνεργασία με το 
ΣΔΕ των 
φυλακών. 
 

Έγιναν 
προσπάθειες 
συνεργασίας με 
εξωτερικούς 
φορείς, οι οποίοι, 
όμως, ακύρωναν 
τις συναντήσεις. 
 

13.3 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ  
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 
 
(στο ΣΔΕ) 
 

Δεν τους ενδιαφέρει 
η ομάδα. Έχουν 
ατομικιστική 
αντίληψη. 
 

Έχουν διαφορετικές 
πεποιθήσεις. Πολύ 
δύσκολο να 
συνεργαστούν. 
«Κανένας μας δεν 
τους βάζει να 
δουλέψουν ομαδικά 
πέρα από τους δύο 
συμβούλους που 
βλέπω». 

Οι προσπάθειες 
συνεργασίας μεταξύ 
τους δεν 
επιτυγχάνονται. 
Διατηρούν έχθρα 
απέναντι σε άτομα με 
συγκεκριμένα 
παραπτώματα.  
(Οι έμποροι 
ναρκωτικών πιστεύω 
πως  θέλουν να 
σκοτώσουν όλους 
τους παιδεραστές και 
βιαστές… 
 Πως να βάλω εγώ 
αυτούς τους 
ανθρώπους να 
συνεργαστούν…μου 
λες;) 

Δεν ενδιαφέρονται 
για το σύνολο, 
παρά μόνο για 
τον εαυτό τους. 
Δεν πετυχαίνουν 
οι ομάδες. 
 

Οι ομάδες δε 
λειτουργούν, παρά 
τις προσπάθειες. 
 

14. 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ:  
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ, 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- 
 
 
 
 
 

Πιέζονται γενικά και 
ψυχολογικά. Π.χ. 
σε χώρο 
διδασκαλίας χωρίς 
ανοικτό παράθυρο. 
Περιορισμοί και 
στον εξωτερικό 
χώρο. 
«Πολλές φορές μας 
αναφέρουν πως 
επιθυμούν να 
παίξουν έξω 
μπάλα…. 
Η απάντηση που 
παίρνουν είναι 
αρνητική». 
 Έχουν μεγάλη 
ανάγκη 
επικοινωνίας και 
σχολιασμού των 
γεγονότων έξω και 
μέσα στις φυλακές.   

Θεωρούν πως δεν 
έχουν ανάγκη όλα τα 
μαθήματα, αλλά 
προσανατολισμό σε 
πιο πρακτικά, για 
εξωτερική εργασία στο 
μέλλον. Ανάγκες για 
εξειδίκευση. Όταν 
μπήκε η ραπτική στην 
εκμάθηση 
υποκινήθηκε μεγάλο 
ενδιαφέρον που 
ασκούν, με επιτυχία. 
Έχουν δημιουργικές 
απασχολήσεις: 
Περιορίζονται και 
επιθυμούν και 
ανώτερη βαθμίδα 
εκπαίδευσης στο ΣΔΕ 
των φυλακών.  
Ενδιαφέρον για νέες 
τεχνολογίες. Ανάγκη 
για αυτό-βελτίωση στο 
μάθημα της 
πληροφορικής.   
 

Είναι ικανοί και 
έξυπνοι. 
Θα ήθελαν να έχουν 
βιβλία. 
Χρειάζονται πιο 
πρακτικά μαθήματα 
τεχνικών δεξιοτήτων 
που να 
ανταποκρίνονται σε 
χειρωνακτική εργασία, 
για μελλοντική 
επαγγελματική 
απασχόληση. Έχουν 
ανάγκη 
καταπολέμησης της 
πλήξης και της 
απουσίας προσφοράς. 
Η έλλειψη  
χρησιμότητας 
προκαλεί θυμό. Αυτός 
εκτονώνεται στο 
γυμναστήριο. 
 
 

Επιθυμούν 
μεγαλύτερη 
διάρκεια του 
σχολείου. 
Αναγκάζονται να 
ξυπνήσουν πολύ 
νωρίς. Αξιοποιούν 
τις δεξιότητές τους 
(βάψιμο, 
κηπουρική κλπ.).  
«Έχουν πολλές 
κλίσεις που 
προσπαθούμε να 
τους τις βγάλουμε 
στην επιφάνεια.. 
γιατί κάποιες δεν 
τις γνωρίζουν 
ούτε οι ίδιοι..»  
Απομόνωση. 
«βασικός 
περιορισμός για 
αυτούς.. να μην 
έχουν την 
δυνατότητα να 
συζητήσουν με 
νέα άτομα…» 

Θέλουν 
περισσότερους 
μήνες σχολείου. 
Ανάγκη για 
καλύτερο φαγητό. 
 

14.1 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ: 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΜΕ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ-
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι ανάγκες τους 
είναι συνδεδεμένες 
με τα ατομικά τους 
στοιχεία «συνήθειες 
τρόπος που 
μεγάλωσαν, τα 
πάντα».. 

   Οι ανάγκες τους 
επηρεάζονται από 
τα ατομικά τους 
χαρακτηριστικά. 
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15. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤEΣ: 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ-
ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
 
(από το ρόλο του στο 
ΣΔΕ στις φυλακές) 

Η εκπαιδεύτρια 
νιώθει πως 
ενισχύεται και η ίδια 
από την προσφορά 
της . Ο σκοπός της 
και η ικανοποίησή 
της επιτυγχάνονται 
όταν διαπιστώνει 
ότι είναι χρήσιμη. 
 

Ικανοποίηση που 
αντλείται από την 
υπερηφάνεια που 
νιώθουν για αυτήν τα 
παιδιά της και την 
οικογένειά της, λόγω 
της συγκεκριμένης 
εργασίας.  
Μεγάλη, μοναδική 
εμπειρία που την 
άλλαξε. 
«Δεν είμαι η ίδια με 
αυτή που ήμουν πριν 
..χρόνια» 

Ικανοποίηση λόγω 
προσφοράς-
πληρότητα. .  
«Νιώθω τόσο 
πλήρης».  
Η προηγούμενη 
προκατάληψη των 
εκπαιδευτικών 
ξεπερνιέται. 
 

Φαίνεται σχετικά 
ικανοποιημένη. 

Η εργασία αυτή 
της έχει κεντρίσει 
το ενδιαφέρον. 
Έχει αλλάξει τον 
τρόπο που βλέπει 
τους 
κρατούμενους, για 
τους οποίους 
παλιά είχε 
αρνητική άποψη. 
Ενδιαφέρεται για 
τα χαρακτηριστικά 
τους. 

16. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ 
ΡΟΛΟ 
 
(στα ΣΔΕ των φυλακών) 

Πιστεύει ότι ασκεί 
τις ικανότητές της 
και άλλοτε πιάνουν 
τόπο και άλλοτε 
όχι.   
Υστερεί στην 
υποκίνηση του 
ενδιαφέροντός 
τους.   
Νιώθει 
απογοήτευση όταν 
δεν επιτυγχάνει τη 
βελτίωσή τους. 
«Όσες ώρες και αν 
χαραμίσω 
επιδιώκοντας την 
αλλαγή τους, εκείνοι 
πάλι αυτά που 
θεωρούν σωστά θα 
κάνουν….» 

Επιφυλακτική για 
αυτοκριτική.  
Κανένας δεν έχει τις 
απαιτούμενες 
ικανότητες όταν 
εισάγεται στο χώρο 
αυτό. Βελτίωση 
υπάρχει λόγω 
εμπειρίας. 
«Το έργο μου πρέπει 
να κριθεί από τους 
εκπαιδευόμενους 
μου…» 
 

Χρειάζεται βελτίωση 
ικανοτήτων. 
«ποτέ δεν 
ικανοποιούμαι με αυτά 
που προσφέρω.. 
Η τακτική αυτή με 
κάνει να θέλω 
συνεχώς να 
εξελίσσομαι και να 
γίνομαι καλύτερη… Οι 
πιθανές ελλείψεις μου, 
με κάνουν να έχω 
κίνητρο να τους κάνω 
να ενεργοποιηθούν 
περισσότερο…» 

Οι δεξιότητες, 
όσες και αν είναι 
πρέπει να 
αξιοποιούνται. 
Χρειάζεται 
βελτίωση. 
 
 

Υστερεί στη 
μεταδοτικότητα.  

17. 
ΑΝΑΓΚΕΣ-
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
(για εκπαιδευτές, 
κρατούμενους και 
γενικά για τα ΣΔΕ των 
φυλακών) 
 
 

Επιδιώκει αυτό-
βελτίωση. 
Χρειάζεται 
ενίσχυση της 
ικανότητας των 
εκπαιδευτών που 
εργάζονται στο 
θεσμό. Χρειάζεται 
να ελέγχεται η 
καταλληλότητα των 
ικανοτήτων των 
εκπαιδευτών για τη 
συγκεκριμένη δομή.  
Ανάγκες για 
βελτίωση δομής και 
υποδομής 
(διαδραστικοί 
πίνακες, 
καθαρίστρια). 
Τα μέτρα 
ασφάλειας 
μπορούν να 
ενισχυθούν. 

Τα μέτρα ασφάλειας 
θα πρέπει να 
ενισχυθούν. 
Η υιοθέτηση του 
«κόκκινου δωματίου» 
για σεξουαλική 
εκτόνωση των 
κρατουμένων με τα 
δικά τους πρόσωπα 
θα ήταν λύση στο 
πρόβλημα που 
παρουσιάζουν κατά 
την αντιμετώπιση των 
εκπαιδευτριών. 
 

Οι ικανότητες πρέπει 
να αναπτύσσονται. 
Επιδιώκει να 
εξελίσσεται. Χρειάζεται 
συχνή επιμόρφωση 
και 
ψυχολογική 
υποστήριξη από 
σύμβουλο διαχείρισης 
καταστάσεων. 
«Ένα καλό σεμινάριο 
για υπομονή και 
ψυχραιμία 
χρειάζομαι». 
Δεν αρκεί ένας 
φύλακας έξω από όλο 
το ΣΔΕ. 
Χρειάζεται να 
προσληφθεί 
καθαρίστρια. 

Έχει ανάγκη να 
εφευρίσκει νέες 
μεθόδους 
διδασκαλίας για 
προσέλκυση του 
ενδιαφέροντος 
των 
κρατουμένων. 
 
Χρειάζεται 
παρακολούθηση 
πολλών 
προγραμμάτων 
επιμόρφωσης 
(χαμηλού 
κόστους) για 
βελτίωση των 
προσόντων και 
για ετοιμότητα.  
«Αν ήταν και λίγο 
οικονομικότερα, 
μια χαρά θα 
πηγαίναμε.» 
 
 
«Κάθε τάξη να 
έχει το φύλακά 
της». 

Επιδιώκει να 
βελτιώνεται με την 
πάροδο του 
χρόνου, που είναι 
ευεργετικό για την 
ίδια και για τους 
εκπαιδευόμενους. 
Η διεύθυνση των 
φυλακών πρέπει 
να υποχρεωθεί 
στην απόκρυψη 
των στοιχείων των 
εκπαιδευτών, για 
να μη γίνονται 
διαρροές, με 
οποιοδήποτε 
αντάλλαγμα. 
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Παράρτημα ΙΙ: Συνοδευτική Επιστολή-Οδηγός Συνέντευξης 

 

 

Συνοδευτική Επιστολή  

 

Τίτλος Εργασίας: «Εμπειρίες, Στάσεις και Ανάγκες των Εκπαιδευτών Σχολείων 

Δεύτερης Ευκαιρίας: Μελέτη Περίπτωσης Εκπαιδευτών Ευάλωτης Κοινωνικής 

Ομάδας».  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια 

της μεταπτυχιακής εργασίας μου, του ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη 

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η 

έρευνα που ακολουθεί αφορά την εμπειρία σας από την εργασία και την επαφή σας 

με εκπαιδευόμενους κρατούμενους. Τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας.  

 

 Σας ευχαριστώ, 

 

 

Φωτεινή Μάραντου                                                                                                                                
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

 

1. Δημογραφικά Στοιχεία 

 

Φύλο:  Άντρας …. Γυναίκα: ….. 

Ηλικία: ……… 

Οικογενειακή Κατάσταση/Παιδιά:…………/…………. 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο Πτυχίο – Μετεκπαίδευση κλπ.: 

………………………………………………………………………………………… 

Διδακτική Εμπειρία (Έτη): ……… 

Διδακτική Εμπειρία στα ΣΔΕ (Έτη): ………. 

Θέση: ……………………. 

Ειδικότητα Διδασκαλίας: ………………… 

 

 

2. Εκπαιδευτές:  Στάσεις απέναντι στο Θεσμό – Κίνητρα  

2.1 Ποιο ήταν το κίνητρό σας για την απασχόλησή σας σε ΣΔΕ των φυλακών; 

2.2  Τι γνώμη έχετε για το θεσμό;  

2.3  Θεωρείτε πως επιτυγχάνεται ο σκοπός της ενίσχυσης των εκπαιδευόμενων και 

σε ποιες διαστάσεις προκύπτουν οφέλη για αυτούς; 

2.4  Ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά σημεία του να δουλεύεις στο ΣΔΕ 

των φυλακών;  

 

3. Κρατούμενοι: Στάσεις – Συμπεριφορές – Κίνητρα 
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3.1 Πώς θα περιγράφατε  τη στάση των κρατουμένων απέναντι στο θεσμό των 

ΣΔΕ και πώς εκφράζονται για το σχολείο; Με θετικά σχόλια, με αρνητικά, 

ουδέτερα; 

3.2  Πως θα περιγράφατε τη συμπεριφορά τους απέναντί σας; 

3.3  Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα βασικά κίνητρα για τη συμμετοχή τους; 

3.4  Σας έχει αναφέρει κανείς πως αισθάνεται ως μαθητής του ΣΔΕ; 

3.5  Έχετε κάποια ιστορία σχετική που σας έκανε εντύπωση; 

 

4. Διεξαγωγή Διδασκαλίας / Ανάγκες – Επιδόσεις Συμμετεχόντων 

4.1 Πώς διαμορφώνεται η διεξαγωγή της διδασκαλίας στους κρατούμενους;  

4.2  Ακολουθείτε συγκεκριμένο πρόγραμμα ή προσαρμοσμένο σε ανάγκες;  

4.3  Πώς αξιολογείτε γενικά τη συμμετοχή τους στα μαθήματα; 

4.4   Πώς γίνεται η αξιολόγηση της επίδοσής τους;  

4.5  Έχετε αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες στην διεξαγωγή των μαθημάτων σας; 

Αν ναι, τι είδους δυσκολίες και πως τις αντιμετωπίσατε; 

4.6  Έχετε εφαρμόσει κάποιες δικές σας τεχνικές ώστε να κεντρίσετε το 

ενδιαφέρον; Αν ναι, τι είδους; 

4.7  Έχετε αντιμετωπίσει κάποιου είδους «αντίσταση» ή «αντίδραση» από τους 

εκπαιδευόμενους στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτού του τύπου το 

σχολείο; 

 

5. Υποχρεώσεις – Κανόνες Ασφάλειας - Κίνδυνοι 

5.1. Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ή οι άλλες υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο 

ΣΔΕ στα σωφρονιστικά καταστήματα;  



120 
 

5.2  Ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς ιδιαίτερες μορφές επιτήρησης της 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους; 

5.3 Ποιοι κανόνες ασφαλείας-ελέγχου τηρούνται εκ μέρους της διοίκησης της 

φυλακής, λόγω της ιδιαιτερότητας της δομής και των εκπαιδευόμενων;  

5.4 Υπήρχαν περιπτώσεις που νιώσατε άβολα ή σε κίνδυνο, ή ότι είχατε εμπόδια 

στο έργο σας; 

 

6.  Μορφές Συνεργασίας 

6.1. Πώς ήταν η συνεργασία σας:  

6.1.1  με τη διεύθυνση και τους άλλους αρμόδιους των φυλακών,  

6.1.2  με τους συνάδελφους σας,  

6.1.3  με τους εκπαιδευόμενους  

6.2 Πώς ήταν η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευόμενων ως ομάδα; 

6.3 Υπήρχε συνεργασία του ΣΔΕ με φορείς της κοινότητας (δημόσιους, 

επαγγελματικούς ή εθελοντικούς;) 

 

7. Κρατούμενοι: Προβλήματα – Ανάγκες  

7.1 Ποιες ήταν οι κύριες δυσκολίες-περιορισμοί για τους συμμετέχοντες: 

7.1.1 στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

7.1.2 στα μέσα, στις υποδομές κλπ.; 

7.2 Ποιες αναδυόμενες ανάγκες, ικανότητες και ενδιαφέροντά τους εντοπίσατε; 

7.3 Σχετίζονταν τα παραπάνω με τα δημογραφικά, μορφωτικά, ψυχοκοινωνικά ή 

βιογραφικά τους χαρακτηριστικά; 
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8. Εκπαιδευτές: Επιτεύγματα-Ικανότητες / Ανάγκες-Προτάσεις 

Βελτίωσης 

8.1 Είστε ικανοποιημένοι από την επιτέλεση του εκπαιδευτικού σας έργου στα 

ΣΔΕ στις φυλακές και σε ποιο βαθμό;   

8.2 Πιστεύετε ότι έχετε τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες για το 

συγκεκριμένο ρόλο;  

8.3 Ποια ιδιαίτερα προβλήματα-περιορισμοί ή ανάγκες σας (ατομικές, 

εκπαιδευτικές ή ψυχοκοινωνικές) αναδύθηκαν από την εργασία σας αυτή;  

8.4 Για το σκοπό της ενίσχυσης του ρόλου σας και την αποτελεσματικότητα του 

θεσμού του ΣΔΕ στις φυλακές, ποιες βελτιώσεις θα προτείνατε:  

8.4.1 στην εκπαιδευτική-ψυχοκοινωνική σας κατάρτιση,  

8.4.2 στις εργασιακές συνθήκες, στην οργάνωση ή στο πρόγραμμα;  

8.5       Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε και δεν σας έχω ρωτήσει;" 
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