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Οι φραγμοί στη Μάθηση Ενηλίκων που σύμφωνα με τον Κόκκο είναι τριών κατηγοριών (κακή 
οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ενήλικοι 
εκπαιδευόμενοι και εμποδίζουν τη συγκέντρωση ή την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος τους 
και  εμπόδια που συνδέονται με τους παράγοντες της προσωπικότητας των ενήλικων 
εκπαιδευόμενων) αποτελούν βασικούς παράγοντες της αυξημένης διαρροής που 
παρατηρείται στα Δημόσια ΙΕΚ. Παράγοντες όπως η δυσκολία (οικονομική και χρονική) 
μετακινήσεων, καθώς και η λειτουργία ειδικοτήτων μόνο σε συγκεκριμένα ΙΕΚ αυξάνουν 
επίσης τη διαρροή, αλλά και μειώνουν το δυνητικό αριθμό καταρτιζόμενων. Από την άλλη 
πλευρά τέτοια ζητήματα έχουν αντιμετωπιστεί σε διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης 
ενηλίκων με την εισαγωγή στοιχείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτή έχει γίνει εφικτή 
εξαιτίας και της ανάπτυξης των πλατφορμών Διαχείρισης Μαθησιακού Περιεχομένου (LMS). 
Στη συγκεκριμένη εργασία προτείνεται η εισαγωγή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (εξΑΕ) για 
τα Θεωρητικά Μαθήματα στο χώρο των Δημοσίων ΙΕΚ. Αυτή μπορεί να γίνει με την 
αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τάξης (e class) που έχει το κάθε ΙΕΚ. Η πρόταση έγκειται στη 
διασύνδεση των αντίστοιχων e class υπό την αιγίδα της ΓΔΒΜ κατά το πρότυπο των Open 
Courses των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Προτείνονται λύσεις για το ζήτημα των Πνευματικών 
Δικαιωμάτων του αναρτούμενου Υλικού με αδειοδότηση Creative Commons (μη εμπορική 
χρήση).Επίσης θέματα χρηματοδότησης της όλης προσπάθειας κατά το πρότυπο του 
Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. 
Τέλος η πρόταση δεν αγνοεί ότι η κατάρτιση περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα που στις 
περισσότερες ειδικότητες απαιτούν δεξιότητες που δε μπορούν να αναπτυχθούν με εξ 
αποστάσεως κατάρτιση. Γι’ αυτά τα Μαθήματα προτείνονται μαθήματα σε συγκεκριμένες 
ημερομηνίες και σε συγκεκριμένα μεγάλα ΙΕΚ της Αθήνας και της περιφέρειας κατά το 
πρότυπο των ΟΣΣ του ΕΑΠ. 
Επομένως, η πρόταση που θα αναπτυχθεί εισάγει την εξΑΕ στα ΙΕΚ αξιοποιώντας τα θετικά 
τους στοιχεία (όπως είναι το e class) και προσπαθώντας να περιορίσει τα μειονεκτήματά 
τους. 


