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Περίληψη 

 

Σκοπός: Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην εξέταση βασικών ζητημάτων αναφορικά με τον 

ρόλο του πανεπιστημίου ως φορέα διά βίου μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, διερευνά την 

επίδραση των προγραμμάτων διά βίου μάθησης (ΔΒΜ) του πανεπιστημίου στην αντιληπτή 

απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων σε αυτά και εστιάζει στους παράγοντες που προάγουν 

ή παρεμποδίζουν αυτήν τη σχέση και σε στοιχεία που χρειάζεται να βελτιωθούν. Γι’ αυτό 

εξετάζει ως περίπτωση τη Δομή ΔΒΜ του Α.Π.Θ. και έξι προγράμματα που αυτή παρέχει, τρία 

αποκλειστικά για πτυχιούχους και τρία ανοικτά για το ευρύ κοινό.  

Σχεδιασμός / Μεθοδολογία / Προσέγγιση: Στην ποιοτική αυτή έρευνα αξιοποιήθηκε η 

προσέγγιση της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας (ΕΘΘ) σε όλα τα στάδια της ερευνητικής 

διαδικασίας. Στην προκαταρκτική φάση, συγκεντρώθηκε ένα πρώτο σύνολο δεδομένων μέσω 

6 διαπροσωπικών εις βάθος συνεντεύξεων με τους επιστημονικά υπευθύνους των 

προγραμμάτων. Κατά την κύρια φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκαν 21 ημιδομημένες 

τηλεφωνικές συνεντεύξεις με συμμετέχοντες/ουσες στα προγράμματα. Μέσα από μια 

διαδικασία συνεχούς ανάλυσης και επαγωγικής κωδικοποίησης των δεδομένων, προέκυψε μια 

θεωρία που βασίζεται στις εμπειρίες και τις απόψεις των συμμετεχόντων/ουσών. 

Ευρήματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα εξεταζόμενα προγράμματα ΔΒΜ επηρέασαν τις 

τρεις διαστάσεις της απασχολησιμότητάς τους, δηλαδή την επαγγελματική ταυτότητα, την 

προσωπική προσαρμοστικότητα και το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο. Οι 

συμμετέχοντες/ουσες τόνισαν τη σημασία του πανεπιστημίου ως φορέα ΔΒΜ. Κατά την άποψή 

τους, τα πανεπιστήμια θα πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη εξωστρέφεια απέναντι στην κοινότητα 

και την αγορά εργασίας. Υλοποιώντας εξειδικευμένα προγράμματα και παρέχοντας 

επικαιροποιημένες γνώσεις, μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες περισσότερων πολιτών 

και να προωθήσουν την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. 

Πρωτοτυπία / Αξία: Αυτή η μελέτη, ως η πρώτη προσπάθεια διερεύνησης με βάση την ΕΘΘ 

της σχέσης ανάμεσα σε προγράμματα ΔΒΜ ελληνικών πανεπιστημίων και στην αντιληπτή 

απασχολησιμότητα των εκπαιδευομένων, επιδιώκει να συνεισφέρει στην εξελισσόμενη 

επιστημονική συζήτηση αναφορικά με τον ρόλο που τα πανεπιστήμια μπορούν ή θα πρέπει να 

έχουν ανταποκρινόμενα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την κοινωνική ανάπτυξη. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: διά βίου μάθηση, πανεπιστήμιο, αντιληπτή απασχολησιμότητα, 

επαγγελματική  ταυτότητα, προσαρμοστικότητα, ανθρώπινο κεφάλαιο, κοινωνικό κεφάλαιο  
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Abstract 

 

Purpose: The purpose of this research is to explore some key issues relating to the role of the 

university as a lifelong learning provider. More specifically, it investigates the impact of 

university lifelong learning (LLL) training programmes on the perceived employability of the 

participants. It also focuses on the factors that facilitate or hinder this relationship and on aspects 

that need to be improved. To these ends, it examines the Lifelong Learning Unit of Aristotle 

University of Thessaloniki and six of the training programmes it provides, three exclusively for 

graduates and three open to the general public. 

Design / methodology / approach: In this qualitative research the grounded theory (GT) 

approach was used in all stages of the research process. In the preliminary phase, an initial set 

of data was gathered through 6 face to face in-depth interviews with the professors responsible 

for each programme. During the main phase of the research, 21 semi-structured telephone 

interviews were conducted with participants in the programmes. Through a process of ongoing 

analysis and inductive coding of the data, an emergent theory was developed, based on the 

participants’ experiences and opinions. 

Findings: The results revealed that the examined LLL programmes affected the three 

dimensions of the participants’ employability, namely career identity, personal adaptability, 

and human and social capital. Participants emphasised the importance of the university as an 

LLL provider. In their view, universities should display greater openness towards the 

community and the labour market. By carrying out specialised programmes and providing up-

to-date knowledge they can meet the needs of a larger number of citizens and promote social 

and economic development. 

Originality / value: This study is the first attempt to explore from a GT approach the 

relationship between the Greek universities’ LLL programmes and the perceived employability 

of the participants. It aims at contributing to an evolving scientific discussion about the role that 

the universities can or should play in response to labour market needs and social growth. 

 

 

 

Key words: lifelong learning, university, perceived employability, career identity, adaptability, 

human capital, social capital   
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Εισαγωγή 

 

Η σημασία της διά βίου μάθησης για την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη 

και την απασχολησιμότητα του ατόμου έχει καταδειχθεί τις τελευταίες δεκαετίες τόσο στην 

παγκόσμια βιβλιογραφία όσο και σε επίσημα κείμενα διεθνών οργανισμών και ευρωπαϊκών 

θεσμικών οργάνων. Πλέον, η διά βίου μάθηση αποτελεί ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο στο 

πλαίσιο των Επιστημών της Αγωγής και εντάσσεται αναπόσπαστα στις πολιτικές και τις 

στρατηγικές διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Στην 

Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της διαμόρφωσης 

ενός θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τη διά βίου μάθηση σε αντιστοιχία με την ευρωπαϊκή 

εκπαιδευτική πολιτική. Από το 2010 στο Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου Μάθησης εντάσσονται 

επίσημα και φορείς του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος που υλοποιούν προγράμματα διά 

βίου μάθησης. Στους φορείς αυτούς ανήκουν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα 

Ινστιτούτα Διά Βίου Εκπαίδευσης των ιδρυμάτων αυτών.  

Ένας από τους βασικούς στόχους των προγραμμάτων διά βίου μάθησης που 

υλοποιούνται από τα πανεπιστήμια είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των 

εκπαιδευομένων. Με αυτόν τον τρόπο ο ρόλος των πανεπιστημίων διευρύνεται, καθώς 

συνεισφέρουν ακόμα περισσότερο στην τοπική κοινωνία και την ευρύτερη οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη. Τα πανεπιστήμια, τα οποία αποτελούν ίσως την πιο σημαντική πηγή 

γνώσης σε μια κοινωνία, καλούνται πλέον να διαδραματίσουν έναν πιο ενεργό κοινωνικό ρόλο, 

αναλαμβάνοντας την ευθύνη να επεκτείνουν τις ακαδημαϊκές τους δραστηριότητες πέρα από 

τον χώρο του πανεπιστημίου αλλά και διοχετεύοντας αυτήν την παραγόμενη γνώση αμεσότερα 

στον κοινωνικό χώρο, προκειμένου να συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

των πολιτών. 

Πολλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα προσφέρουν προγράμματα διά βίου μάθησης, 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και επικαιροποίησης γνώσεων, διά 

ζώσης ή εξ αποστάσεως. Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η Δομή Διά Βίου Μάθησης του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τα προγράμματα που αυτή υλοποιεί. 

 

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το 

ερευνητικό. Στο θεωρητικό μέρος: (α) επιχειρείται η αποσαφήνιση βασικών θεωρητικών 

εννοιών που σχετίζονται με την έρευνα που υλοποιήθηκε, δηλαδή η έννοια της διά βίου 

μάθησης και συναφών με αυτήν όρων καθώς και η έννοια της απασχολησιμότητας γενικότερα 

και της αντιληπτής απασχολησιμότητας ειδικότερα, (β) γίνεται μια σύντομη αναφορά σε 
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πολιτικές και στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία των πανεπιστημίων ως 

φορέων διά βίου μάθησης καθώς και στην αντίστοιχη ελληνική νομοθεσία που διαμορφώθηκε 

στο πλαίσιο αυτών των εκπαιδευτικών πολιτικών και (γ) δίνονται βασικές πληροφορίες για τη 

Δομή Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ., προγράμματα της οποίας εξετάζονται στην παρούσα 

έρευνα.  

Στο ερευνητικό μέρος: (α) παρουσιάζεται ο μεθοδολογικός σχεδιασμός της έρευνας, (β) 

περιγράφεται ο τρόπος υλοποίησής της, (γ) γίνεται λεπτομερειακή αναφορά στη μεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε για την κωδικοποίηση και την ανάλυση των δεδομένων, (δ) παρουσιάζονται 

τα ευρήματα που προέκυψαν σε αντιστοιχία με τους άξονες της έρευνας και τα ερευνητικά 

ερωτήματα, (ε) πραγματοποιείται μια ερμηνευτική προσέγγιση των ευρημάτων και εξάγονται 

βασικά συμπεράσματα και (στ) αναφέρονται οι περιορισμοί της συγκεκριμένης έρευνας και τα 

ζητήματα που θα μπορούσαν να διερευνηθούν περισσότερο.  

 

 

 

Ανασκόπηση συναφών ερευνών και αναγκαιότητα της έρευνας  

Τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα ερευνών, 

μελετών και επιστημονικών δημοσιεύσεων σχετικά με τη διά βίου μάθηση και την 

επαγγελματική κατάρτιση. Ωστόσο, αυτές επικεντρώνονται κυρίως στη στάση των ενηλίκων 

απέναντι στη διά βίου μάθηση, στα κίνητρα συμμετοχής τους σε αντίστοιχα προγράμματα, σε 

μοντέλα αξιολόγησης και στην αποτελεσματικότητα προγραμμάτων επιμόρφωσης ή 

κατάρτισης, σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες των 

ενηλίκων εκπαιδευομένων καθώς και σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή τη χρήση 

νέων τεχνολογιών στη διά βίου μάθηση (ενδεικτικά: Cedefop, 2003·Merriam & Leahy, 2005· 

Καραλής, 2013· Tuschling & Engemann, 2006· Broady, Chan, & Caputi, 2010· Darkenwald & 

Hayes 1988).  

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές αναφορές στον ρόλο του πανεπιστήμιου ως 

φορέα τυπικής εκπαίδευσης σε σχέση με την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των φοιτητών 

και των αποφοίτων του (ενδεικτικά: European Commission, Eurobarometer, 2010· European 

Commission, 2013· ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2013). Και αυτό το ζήτημα παρεκκλίνει πολύ από τον 

προσανατολισμό της παρούσας έρευνας, καθώς σε αυτήν εξετάζεται το πανεπιστήμιο ως 

φορέας διά βίου μάθησης που παρέχει άτυπη και μη τυπική μάθηση. Επίσης, η αναφορά σε 

προγράμματα διά βίου μάθησης που υλοποιούν πανεπιστημιακά ιδρύματα στο εξωτερικό 
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κρίθηκε ως περιττή γιατί η οργάνωση των προγραμμάτων αυτών καθώς και οι στρατηγικές διά 

βίου μάθησης έχουν τεράστιες διαφορές με την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. 

Ως προς το ζήτημα που εξετάζεται στην παρούσα έρευνα, δηλαδή την επίδραση των 

προγραμμάτων διά βίου μάθησης που υλοποιούνται από δομές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 

στην αντιληπτή απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων/ουσών σε αυτά δεν εντοπίστηκε 

κάποια έρευνα που να σχετίζεται με την ελληνική πραγματικότητα. Γι’ αυτόν τον λόγο στη 

συνέχεια γίνεται επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στο γενικότερο πλαίσιο της 

παρούσας έρευνας, δηλαδή στον ρόλο του πανεπιστημίου ως φορέα διά βίου μάθησης στην 

Ελλάδα και σε προγράμματα άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης που υλοποιούνται από αυτό. 

Αναφορικά, λοιπόν, με τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως 

φορέων διά βίου μάθησης στην Ελλάδα η βιβλιογραφία είναι περιορισμένη. Οι Kokosalakis & 

Kogan (2001) εκπόνησαν μια έρευνα (1998-2000) σε επτά ευρωπαϊκές χώρες ανάμεσα στις 

οποίες ήταν και η Ελλάδα1. Η συγκεκριμένη έρευνα εξέταζε πώς τα πανεπιστήμια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνονται στην ιδέα της διά βίου μάθησης (ΔΒΜ) και ανέλυε τις 

δομικές και λειτουργικές συνέπειες που απορρέουν από την υλοποίηση αυτής της ιδέας στον 

χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Η μελέτη εξέταζε, επίσης, τις πολιτικές και τις πρακτικές διά 

βίου μάθησης των πανεπιστημίων και έθετε γενικότερα ερωτήματα σχετικά με τη στρατηγική 

και τα προβλήματα που υπάρχουν ως προς την παροχή ΔΒΜ σε πανεπιστημιακό επίπεδο. 

Βασίστηκε σε βιβλιογραφική έρευνα και μελέτες πεδίου σε ένα δείγμα τεσσάρων 

πανεπιστημίων από κάθε χώρα. Αναφορικά με την Ελλάδα τα τέσσερα πανεπιστημιακά 

ιδρύματα που εξετάστηκαν ήταν: το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Η μελέτη που 

συντάχθηκε για την κάθε χώρα περιελάμβανε τεκμηρίωση και συνεντεύξεις με μέλη της 

πανεπιστημιακής διοίκησης και με διδάσκοντες. Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έρευνας, 

τα προγράμματα διά βίου μάθησης διαφέρουν από χώρα σε χώρα ως προς τη μορφή και την 

ποσότητά τους, αλλά το κοινό στοιχείο για όλες αυτές τις χώρες είναι το ότι η διά βίου μάθηση 

εξακολουθεί να βρίσκεται στο περιθώριο των πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων. Επίσης, στο 

σύνολό τους τα πανεπιστήμια φαίνεται να έχουν μια δεκτικότητα και να διάκεινται θετικά 

απέναντι στην ιδέα της διά βίου μάθησης, η εφαρμογή της όμως σε ευρεία κλίμακα θα 

μπορούσε να επιφέρει μια επανάσταση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση όπως την 

γνωρίζουμε. 

                                                           
1 Οι υπόλοιπες χώρες ήταν η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Νορβηγία η Ισπανία και η Σουηδία. 
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αξίζει να σημειωθεί το ερευνητικό έργο ALLUME (Α Lifelong 

Learning University Model for Europe) υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που 

υλοποιήθηκε από το 2009 έως το 2011 από το E.U.C.E.N. (European University Continuing 

Education Network) με στόχο την εξεύρεση τρόπων για να ενισχυθεί η σύνδεση των 

ευρωπαϊκών πανεπιστημίων με τη διά βίου μάθηση και να διαμορφωθεί ένα Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστημιακό Μοντέλο Διά Βίου Μάθησης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

έγινε κατανοητό ότι η εφαρμογή ενός κοινού μοντέλου για όλα τα πανεπιστήμια ήταν μια 

ανέφικτη ιδέα, εξαιτίας της ποικιλομορφίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και της 

ετερογένειας των στρατηγικών διά βίου μάθησης της κάθε χώρας. Γι’ αυτό και το πρόγραμμα 

αναπροσαρμόστηκε και έθεσε ως στόχο την ανάπτυξη ευέλικτων οδών για τα πανεπιστήμια ως 

φορείς διά βίου μάθησης (Pathways for Lifelong Learning Universities). Το συγκεκριμένο έργο 

εξέταζε δέκα μελέτες περίπτωσης πανεπιστημίων ευρωπαϊκών χωρών, μέσα στα οποία 

συμπεριλαμβανόταν και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από τα ιδρύματα αυτά 

ζητούνταν να διαμορφώσουν μια έκθεση αυτοαξιολόγησης αναφορικά με το περιεχόμενο και 

την ανάπτυξη στρατηγικών διά βίου μάθησης στο πλαίσιό τους, παράμετροι που εξετάζονταν 

επίσης κατά την επίσκεψη ειδικών στα συγκεκριμένα ιδρύματα. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία 

σχεδιάστηκαν τρία ευέλικτα εργαλεία για να βοηθηθούν τα πανεπιστήμια να διαμορφώσουν 

συγκεκριμένες στρατηγικές διά βίου μάθησης (E.U.C.E.N., 2009, 2011). 

Έρευνες συναφείς που έχουν ως θέμα το πανεπιστήμιο ως φορέα διά βίου μάθησης στην 

Ελλάδα είναι ελάχιστες. Αυτές που εντοπίστηκαν και παρατίθενται στη συνέχεια είναι 

διδακτορικές διατριβές. Η Βαλασίδου (2005) με μια ποσοτική έρευνα εξετάζει τους παράγοντες 

που συντελούν στην επιτυχία των προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε δείγμα 

σπουδαστών προγραμμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η Καριπίδου (2012) 

διερευνά τον βαθμό στον οποίο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υιοθετεί ως 

μέρος της αποστολής του την παροχή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και ανιχνεύει 

τις προϋποθέσεις και τις δυσκολίες όσον αφορά την ανάπτυξη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

στο πανεπιστήμιο μέσα από τις αντιλήψεις και τις στάσεις των μελών Δ.Ε.Π. που εργάζονται 

σε αυτό. Επίσης, η Σαμαρά (2013) μέσα από μια βιβλιογραφική έρευνα εξετάζει τη διά βίου 

εκπαίδευση ως παράγοντα διαφοροποίησης της ιδεολογίας και του θεσμικού πλαισίου του 

πανεπιστημίου της νεωτερικότητας, ακολουθώντας μια ιστορική συγκριτική ανάλυση και 

παραθέτοντας ως περιπτώσεις μελέτης το Open University στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.  

Γενικότερα, στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχει ένα μεγάλο κενό ως προς τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων διά βίου μάθησης 
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που υλοποιούνται από πανεπιστήμια. Η σύνδεση των προγραμμάτων διά βίου μάθησης με την 

κοινωνική πραγματικότητα και την αγορά εργασίας μέσα από τις εκτιμήσεις των ίδιων των 

συμμετεχόντων σε αυτά - υπευθύνων και εκπαιδευομένων - είναι ένα σημαντικό και επίκαιρο 

ζήτημα, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους δημιουργίας τους. Προς αυτήν 

την κατεύθυνση κινείται η παρούσα έρευνα, η οποία έχει ως ευρύτερους στόχους αφενός να 

προβάλλει τον ρόλο του πανεπιστημίου ως φορέα διά βίου μάθησης και την επίδρασή του στην 

αντιληπτή απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων σε προγράμματα μη τυπικής και άτυπης 

μάθησης που υλοποιεί και αφετέρου να συνεισφέρει στην προσπάθεια βελτίωσης των 

προγραμμάτων αυτών. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

1. Βασικές θεωρητικές έννοιες 

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ο όρος διά βίου μάθηση για δύο 

κυρίως λόγους: (α) επειδή είναι ευρύτερος από τους υπόλοιπους και καλύπτει όλο το φάσμα 

των μαθησιακών διαδικασιών της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης αλλά και τις μορφές 

άτυπης μάθησης και (β) επειδή εστιάζει στο ίδιο το άτομο και στα μαθησιακά αποτελέσματα, 

δηλαδή τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτά σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

του σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Και οι δύο αυτοί παράγοντες σχετίζονται με την 

οπτική της παρούσας έρευνας και εξυπηρετούν τον σκοπό της, καθώς αυτή εξετάζει τα στοιχεία 

που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες/ουσες στα επιλεγμένα προγράμματα διά βίου μάθησης. 

Επίσης, εξαιτίας της ευρύτητας του όρου κρίθηκε ότι ήταν κατάλληλος για την περίπτωση της 

Δομής Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. η οποία μελετάται, καθώς αυτή σύμφωνα με τον 

Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, «αποτελεί τον φορέα διά του οποίου το Α.Π.Θ. 

προσφέρει και πιστοποιεί εκπαίδευση όλων των μορφών, πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού 

συστήματος (άτυπη μάθηση, αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, εξειδίκευση, 

μετεκπαίδευση)» (Δομή ΔΒΜ, 2015). Εξάλλου, αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται και 

στο κείμενο του νόμου 4009/2011 σύμφωνα με τον οποίο καθιερώνεται η Σχολή διά βίου 

μάθησης ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, η οποία οργανώνει την ανάπτυξη 

προγραμμάτων διά βίου μάθησης.  

 

1.1. Διά βίου μάθηση και άλλοι συναφείς όροι 

Πολλοί όροι έχουν χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές περιόδους προκειμένου να 

προσδιοριστεί εννοιολογικά η διαδικασία εκπαίδευσης ή μάθησης που λαμβάνει χώρα κυρίως 

έξω από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και σχετίζεται με ενηλίκους. Οι βασικότεροι και πιο 

διαδεδομένοι από αυτούς τους όρους είναι: διά βίου εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, εκπαίδευση 

ενηλίκων, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση. Στην παγκόσμια βιβλιογραφία 

συχνά παρατηρείται μια σύγχυση ως προς την ακριβή εννοιολογική οριοθέτησή τους. Αν και 

κάποιοι από αυτούς αντιμετωπίζονται ως ταυτόσημοι και χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, οι 

όροι αυτοί διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Η καθιέρωση και η υιοθέτησή τους συνδέεται 

συχνότατα με πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες, αφού καθένας από αυτούς τους όρους 

έχει διαφορετικό σημασιολογικό φορτίο και εκφράζει μια διαφορετική διάσταση ή προοπτική. 
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Στην παρούσα έρευνα προκειμένου να αποφευχθεί η ασάφεια και η γενικολογία, αφού 

κάποιοι από τους συγκεκριμένους όρους χρησιμοποιούνται σε αυτήν ή βρίσκονται μέσα σε 

παραθέματα στις ενότητες που ακολουθούν, κρίθηκε απαραίτητο να γίνει εξαρχής μια 

αποσαφήνισή τους. Μέσα από τη σύντομη παρουσίασή τους θα καταστεί, επίσης, σαφέστερο 

γιατί στην έρευνα αυτή επιλέχθηκε ο όρος διά βίου μάθηση και όχι κάποιος από τους 

υπόλοιπους. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει επίσης μια αναφορά σε βασικά κείμενα 

διεθνών οργανισμών και θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εισήγαγαν, 

καθιέρωσαν ή προώθησαν τους όρους αυτούς σε διαφορετικές χρονικές περιόδους στο πλαίσιο 

διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες και τις 

προκλήσεις της κάθε εποχής όσο και άλλες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές 

παραμέτρους.  

Στη βιβλιογραφία ο όρος διά βίου εκπαίδευση εμφανίζεται με έναν ολοκληρωμένο τρόπο 

προσέγγισης το 1929 στο έργο του B. Yeaxlee Lifelong Education (Διά Βίου Εκπαίδευση). 

Ωστόσο, ορόσημο για την ιστορία της διά βίου εκπαίδευσης είναι αναμφισβήτητα η Έκθεση 

εμπειρογνωμόνων της Unesco με τον τίτλο Learning to Be. The world of education. Today and 

Tomorrow (1972), γνωστή και ως Έκθεση Faure, με την οποία καθιερώνεται ο συγκεκριμένος 

όρος. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε αυτήν:  

Κάθε άτομο θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίζει να μαθαίνει σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής του. Η ιδέα της διά βίου εκπαίδευσης είναι ο θεμέλιος λίθος της κοινωνίας 

της γνώσης. Η έννοια διά βίου καλύπτει όλες τις μορφές εκπαίδευσης, 

περιλαμβάνοντας τα πάντα, με το σύνολο να είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα 

των μερών του. Δεν υπάρχει ένα ξεχωριστό «σταθερό» κομμάτι της εκπαίδευσης που 

να μην είναι διά βίου. Με άλλα λόγια, η διά βίου εκπαίδευση δεν είναι ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα αλλά η αρχή στην οποία βασίζεται η συνολική οργάνωση ενός 

συστήματος και η οποία αντίστοιχα αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη του καθενός 

από τα επιμέρους στοιχεία του. (σελ. 181-182)  

Το συγκεκριμένο κείμενο αποτέλεσε την αφετηρία για μια σειρά μελετών πάνω στη διά 

βίου εκπαίδευση υπό την αιγίδα της Unesco, προκειμένου η ιδέα αυτή να αποσαφηνιστεί 

περισσότερο και να γίνει λειτουργική2. Η διά βίου εκπαίδευση είναι πρόδρομος της ιδέας της 

διά βίου μάθησης και αποτελεί μια ολιστική και ολοκληρωμένη στρατηγική που αποσκοπεί 

στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της προσωπικής και συλλογικής ζωής του ατόμου 

(Anonuevo, Ohsako, & Mauch, 2001). 

                                                           
2 Όπως το πολύ γνωστό έργο του Dave (1976)  Foundations of Lifelong Education. 
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Η ιδέα της διά βίου μάθησης, με την έννοια ότι ο άνθρωπος μαθαίνει σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής του, δεν είναι μια σύγχρονη επινόηση. Συναντάται στα έργα αρχαίων Ελλήνων 

στοχαστών καθώς και στην παράδοση άλλων πολιτισμών σε διαφορετικές εποχές σε ολόκληρο 

τον κόσμο. Στη σύγχρονη εποχή η ιδέα εμφανίζεται δυναμικά μέσα από μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση κατά τη δεκαετία του 1990. Το 1996 ανακηρύσσεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

ως Ευρωπαϊκό Έτος Διά Βίου Μάθησης. Επίσης, το ίδιο έτος εκδίδονται από διεθνείς 

οργανισμούς δύο σημαντικά έργα που έχουν στο επίκεντρό τους τη συγκεκριμένη ιδέα. Το ένα 

είναι το Lifelong Learning  for All από τον OECD3 και το άλλο είναι το Learning: The Treasure 

Within από την Unesco (Delors Report)4. Ωστόσο, ο όρος διά βίου μάθηση καθιερώνεται σε 

ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Στην 

Ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον Νοέμβριο του 2001 Making a 

European Area of Lifelong Learning a Reality δίνεται ένας περιεκτικός ορισμός σύμφωνα με 

τον οποίο η διά βίου μάθηση περιλαμβάνει κάθε μαθησιακή δραστηριότητα, τυπική, μη τυπική 

και άτυπη, που λαμβάνει χώρα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου αποβλέποντας στην 

αναβάθμιση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του, με στόχο την προσωπική 

του ολοκλήρωση, την ενεργή συμμετοχή του στα κοινά, την κοινωνική του ένταξη, την 

απασχολησιμότητα και την προσαρμοστικότητά του. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην 

Ανακοίνωση αυτή, η Ευρωπαϊκή Περιοχή Διά Βίου Μάθησης πρέπει να αποσκοπεί στην 

ενδυνάμωση των πολιτών ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της κοινωνίας 

της γνώσης και να κινούνται ελεύθερα μεταξύ μαθησιακών πλαισίων, επαγγελμάτων, περιοχών 

και χωρών για την επίτευξη της μάθησης.  

Οι όροι διά βίου εκπαίδευση και διά βίου μάθηση συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά 

στη βιβλιογραφία ως συνώνυμοι ή ακόμα και ως ταυτόσημοι. Ο Jarvis (1999) θεωρεί ότι οι δύο 

αυτές έννοιες είναι εξ ορισμού διακριτές, αν και έχουν κοινές σημασιολογικές αφετηρίες. Το 

κοινό στοιχείο ανάμεσα στις δύο είναι φυσικά ο προσδιορισμός διά βίου. Ωστόσο, οι λέξεις 

εκπαίδευση και μάθηση διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον Ξωχέλλη (1989) 

η εκπαίδευση αποτελεί μια «θεσμοθετημένη και ελεγχόμενη παιδαγωγική διαδικασία από την 

πλευρά της πολιτείας ή άλλου φορέα, με στόχο τη μετάδοση ενός συστήματος γνώσεων και 

αξιών. […] Βασικά γνωρίσματά της αποτελούν η οργανωμένη μορφή διεξαγωγής της και οι 

επίσημες και ελεγχόμενες προδιαγραφές» (σελ. 1685). Από την άλλη πλευρά, η μάθηση είναι 

«η διεργασία του μετασχηματισμού της εμπειρίας σε γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αξίες, 

                                                           
3 Με το συγκεκριμένο κείμενο ο OECD εγκαταλείπει τον όρο της επαναλαμβανόμενης εκπαίδευσης (recurrent 

education) που προωθούσε μέχρι τότε και υιοθετεί αυτόν της διά βίου μάθησης. 
4 Στη συγκεκριμένη έκθεση χρησιμοποιείται ο όρος learning throughout life (μάθηση διά βίου). 
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συναισθήματα» (Jarvis, 2004, σελ. 50) και σχετίζεται με μετασχηματισμούς εσωτερικών 

αναπαραστάσεων που γίνονται αντιληπτοί σε εκδηλώσεις της συμπεριφοράς (Κωσταρίδου-

Ευκλείδη, 1989). 

Ωστόσο, η μετατόπιση από την έννοια της διά βίου εκπαίδευσης σε αυτήν της διά βίου 

μάθησης και η επικράτηση της δεύτερης, ιδιαίτερα σε επίσημα κείμενα χάραξης εκπαιδευτικής 

πολιτικής, έχει προκαλέσει προβληματισμό σε κάποιους μελετητές, οι οποίοι συνδέουν τη 

συγκεκριμένη αλλαγή με πολιτικές και οικονομικές παραμέτρους. Επισημαίνουν ότι στην 

εποχή μας τα κράτη προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις συνθήκες έντονου οικονομικού 

ανταγωνισμού, οδηγούνται ολοένα και περισσότερο στη μείωση των δημόσιων δαπανών μέσα 

στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί θεσμοί. Με την προώθηση, λοιπόν, της 

ιδέας της διά βίου μάθησης εξυπηρετείται αυτή η πολιτική, γιατί απαλλάσσει τα κράτη από μια 

τέτοια ευθύνη (Griffin, 2004· Kallen, 1997). «Το πλαίσιο της διά βίου μάθησης υπονοεί τη 

μεταφορά της ευθύνης όχι μόνο από το κράτος στον χώρο της εργασίας και στους τομείς της 

κοινωνίας των πολιτών, αλλά επίσης από το κράτος στο άτομο. Η έμφαση στη μάθηση και όχι 

στην εκπαίδευση έχει μεγάλη σημασία καθώς μειώνει την παραδοσιακή ενασχόληση με δομές 

και θεσμικά όργανα και εστιάζει πλέον στο άτομο. […] Η πραγματοποίηση της διά βίου 

μάθησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα και τα κίνητρα των ατόμων να 

φροντίσουν για τη δική τους μάθηση» (Tuijnman & Bostrom, 2002, σελ. 102-103). Όπως 

επισημαίνει ο Κόκκος (2007) «η έμφαση που δίνεται σήμερα στον όρο “διά βίου μάθηση” από 

τις κυβερνήσεις και τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΟΣΑ κ.ά.) 

υποδηλώνει ορισμένες πολιτικές και ιδεολογικές επιλογές: θεωρείται ότι τα άτομα πρέπει να 

αναλάβουν να καταστρώνουν τα προσωπικά τους σχέδια μάθησης, ενώ τα κράτη περιορίζουν 

τον ρόλο τους στο συντονισμό των ενεργειών ή, ενδεχομένως, στη διαμόρφωση κινήτρων» 

(σελ. 3). Για το ίδιο ζήτημα ο Καραλής (2010) αναφέρει ότι «η στροφή προς τις 

νεοφιλελεύθερες επιλογές, που παρατηρείται διεθνώς από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και 

εντεύθεν, είχε ως αποτέλεσμα να εστιάζουν οι διαμορφωτές πολιτικής ολοένα και περισσότερο 

όχι στο δικαίωμα στην εκπαίδευση, αλλά στις ευκαιρίες για μάθηση» (σελ. 32). 

Ο όρος εκπαίδευση ενηλίκων, είναι σαφώς προσδιορισμένος με βάση την ενηλικιότητα 

των εκπαιδευομένων, σχετίζεται δηλαδή με άτομα που έχουν ήδη ενταχθεί στην ενεργό 

κοινωνική ζωή. Σύμφωνα με τον διαδεδομένο ορισμό του OECD (1977) «η εκπαίδευση 

ενήλικων αναφέρεται σε κάθε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα που σχεδιάζεται 

σκόπιμα από κάποιο φορέα για να ικανοποιήσει κάθε μαθησιακή ανάγκη ή ενδιαφέρον που 

μπορεί να υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής του/της, για άτομα όμως τα οποία έχουν 

περάσει το όριο ηλικίας που αντιστοιχεί στην ηλικία ολοκλήρωσης της σχολικής εκπαίδευσης 
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και δεν έχουν πλέον την ιδιότητα του μαθητή. Η σφαίρα δράσης της περιλαμβάνει τη μη 

επαγγελματική, την επαγγελματική, τη γενική, την τυπική, τη μη τυπική και την εκπαίδευση με 

ένα συλλογικό κοινωνικό σκοπό» (σελ. 11). Στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 

Κοινοτήτων Εκπαίδευση Ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση (2006), διευκρινίζεται ότι 

η εκπαίδευση ενηλίκων περιλαμβάνει κάθε μορφή εκπαίδευσης στην οποία συμμετέχουν οι 

ενήλικες αφού έχουν ολοκληρώσει την αρχική τους εκπαίδευση και κατάρτιση, ανεξάρτητα με 

το χρονικό διάστημα που αυτή διήρκεσε (για παράδειγμα θα μπορούσε να περιλαμβάνεται σε 

αυτήν και η τριτοβάθμια εκπαίδευση). Όπως γίνεται αντιληπτό, ο συγκεκριμένος όρος 

παρουσιάζει μια ευελιξία, ίσως και μια έλλειψη σαφήνειας, καθώς προκειμένου να ενταχθεί 

μια εκπαιδευτική δραστηριότητα στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, δεν υπάρχουν άλλα 

κριτήρια εκτός από αυτά της ενηλικότητας και του αποκλεισμού της αρχικής εκπαίδευσης.  

Πιο συγκεκριμένοι είναι οι δύο επόμενοι όροι συνεχιζόμενη εκπαίδευση και συνεχιζόμενη 

κατάρτιση, οι οποίοι κάποιες φορές χρησιμοποιούνται ως ένα ενιαίο ονοματικό σύνολο 

(συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση). Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση (continuing education), 

ορίζεται σε αντιδιαστολή με την αρχική εκπαίδευση (initial education) και χρησιμοποιείται για 

να προσδιορίσει όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν της αρχικής που αποτελούν 

προέκτασή της (Κελπανίδης - Βρυνιώτη 2004). Συχνά με τον συγκεκριμένο όρο αποδίδεται η 

διαδικασία επικαιροποίησης (updating) και διεύρυνσης των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά 

την αρχική εκπαίδευση ή κατάρτιση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ατόμου. Ο όρος 

συνεχιζόμενη κατάρτιση είναι εντελώς διαφορετικός και συχνά συναντάται σε κείμενα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (CVET). 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Cedefop (2014) ως συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση 

ορίζεται αυτή που: 

λαμβάνει χώρα μετά την αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση5 ή μετά την είσοδο στον 

εργασιακό χώρο η οποία έχει σαν στόχο να βοηθήσει τα άτομα να βελτιώσουν ή να 

αναβαθμίσουν τις γνώσεις και/ή τις δεξιότητές τους, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, 

για μια αλλαγή σταδιοδρομίας ή για επανεκπαίδευση και για να συνεχίσουν την 

προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και 

κατάρτιση είναι μέρος της διά βίου μάθησης και μπορεί να περιλαμβάνει κάθε είδους 

εκπαίδευση (γενική, εξειδικευμένη ή επαγγελματική, τυπική ή μη τυπική κ.τ.λ.) και 

είναι πολύ σημαντική για την απασχολησιμότητα των ατόμων. (σελ. 51)  

                                                           
5 «Η αρχική εκπαίδευση ή κατάρτιση είναι η γενική ή επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση που διεξάγεται στο 

πλαίσιο του αρχικού εκπαιδευτικού συστήματος συνήθως πριν την είσοδο του ατόμου στην εργασιακή ζωή» 

(Cedefop, 2014, σελ. 117). 
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Στο πλαίσιο αυτό της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης θα μπορούσαμε να 

εντάξουμε και την έννοια της επιμόρφωσης η οποία σύμφωνα με τον Jarvis (2004) «αποτελεί 

συνήθως προ-επαγγελματική ή επαγγελματική κατάρτιση ή ακαδημαϊκή εκπαίδευση» η οποία 

«πραγματοποιείται μετά την υποχρεωτική, αλλά όχι απαραίτητα μετά την αρχική εκπαίδευση» 

(σελ. 58-59). 

 

1.2. Τυπική, μη τυπική εκπαίδευση και άτυπη μάθηση 

Οι Coombs & Ahmed (1974) ορίζουν την εκπαίδευση ως μια συνεχιζόμενη διαδικασία 

που ξεκινά από τη βρεφική ηλικία και φτάνει ως την ωριμότητα και σχετίζεται με μια ποικιλία 

μεθόδων και πηγών. Επιχειρώντας να καλύψουν όλο το εύρος αυτών των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων κάνουν λόγο για τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, 

οι ορισμοί που δίνουν στην τυπολογία τους, η οποία έχει καθιερωθεί στην παγκόσμια σχετική 

βιβλιογραφία, είναι οι ακόλουθοι: 

- Τυπική εκπαίδευση: το θεσμοθετημένο, χρονολογικά διαβαθμισμένο και 

ιεραρχικά δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα που εκτείνεται από την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση μέχρι το πανεπιστήμιο. 

- Μη τυπική εκπαίδευση: κάθε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα που 

υλοποιείται έξω από το πλαίσιο του καθιερωμένου εκπαιδευτικού συστήματος, 

απευθύνεται σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, ενηλίκους όσο και παιδιά και 

σχετίζεται με επιλεγμένα είδη μάθησης. 

- Άτυπη εκπαίδευση: μια διά βίου διαδικασία μέσω της οποίας το άτομο αποκτά και 

συσσωρεύει γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και ιδέες από τις καθημερινές εμπειρίες 

και από την επίδραση του περιβάλλοντος - στο σπίτι, στην εργασία, στο παιχνίδι, 

από το παράδειγμα και τις στάσεις της οικογένειας και των φίλων, από τα ταξίδια, 

το διάβασμα εφημερίδων και βιβλίων, από τη μουσική που ακούει ή τις ταινίες που 

βλέπει. Γενικά η άτυπη εκπαίδευση δεν είναι οργανωμένη και συχνά δεν είναι 

συστηματική, έχει όμως βαρύνουσα σημασία για τη διά βίου μάθηση του ατόμου 

(σελ. 8). 

Αναφορικά με την ελληνική πραγματικότητα, στον νόμο 3879/10 (άρθρο 2, σελ. 3401-

3402) παρατίθενται οι ορισμοί των τριών αυτών εννοιών και δίνονται στοιχεία σχετικά με το 

ζήτημα της απόκτησης αναγνωρισμένων πιστοποιητικών. Ως τυπική εκπαίδευση ορίζεται «η 

εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί στην 

απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και 

αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας». Ως μη τυπική εκπαίδευση 
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ορίζεται «η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών 

αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη 

συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων». Η άτυπη 

μάθηση σχετίζεται με «μαθησιακές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός οργανωμένου 

εκπαιδευτικού πλαισίου, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, στο πλαίσιο του 

ελεύθερου χρόνου ή επαγγελματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Περιλαμβάνει τις κάθε είδους δραστηριότητες αυτομόρφωσης, όπως η αυτομόρφωση με 

έντυπο υλικό ή μέσω διαδικτύου ή με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ποικίλων 

εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτά το 

άτομο από την επαγγελματική εμπειρία του».  

 

1.3. Η απασχολησιμότητα 

Η έννοια της απασχολησιμότητας (employability) έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης 

στους τομείς των οικονομικών επιστημών, της διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης 

ανθρωπίνων πόρων, της ψυχολογίας, των επιστημών της αγωγής καθώς και στον τομέα της 

συμβουλευτικής και έχει απασχολήσει επανειλημμένα τους υπευθύνους για τη χάραξη 

πολιτικών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η έννοια αυτή, αν και υπάρχει ήδη από 

τις αρχές του 20ου αιώνα, έχει επανέλθει στο προσκήνιο τις δύο τελευταίες δεκαετίες στο 

πλαίσιο χάραξης πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Αρκετοί είναι οι 

μελετητές που έχουν διατυπώσει ενστάσεις αναφορικά με τη συγκεκριμένη έννοια θεωρώντας 

την μάλλον ασαφή και αμφισβητούμενη (Rajan, Van Eupen, Chapple, & Lane, 2000· Forrier 

& Sels, 2003· Sanders & de Grip, 2004· de Bruin & Dupuis, 2008).  

Η απασχολησιμότητα αποτελεί τον συνδυασμό των παραγόντων που καθιστούν το άτομο 

ικανό να βρει εργασία, να διατηρήσει την ήδη υπάρχουσα και να προοδεύσει κατά τη διάρκεια 

της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Η απασχολησιμότητα των ατόμων εξαρτάται από: (α) 

τα προσωπικά χαρακτηριστικά (συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας των γνώσεων και 

δεξιοτήτων) (β) τον τρόπο με τον οποίον αυτά τα προσωπικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται 

στην αγορά εργασίας (γ) το κοινωνικό πλαίσιο (δηλαδή τα κίνητρα και τις ευκαιρίες που τους 

προσφέρονται για ενημέρωση και επικύρωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους) και (δ) 

τις οικονομικές συγκυρίες (Cedefop, 2014). Σχετίζεται με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη 

νοοτροπία του ατόμου καθώς και με τον τρόπο που χρησιμοποιεί και προβάλλει τα προσόντα 

του στην αγορά εργασίας, προσαρμοζόμενο στις αλλαγές και δρώντας με ευελιξία και 
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προνοητικότητα (Hillage & Pollard, 1998· Brown, Hesketh, & Wiliams, 2003·Sanders & de 

Grip, 2004).  

Ο Gazier (1998, 2001) διακρίνει επτά λειτουργικές εκδοχές του όρου από το 1900 μέχρι 

σήμερα, καθώς, ανάλογα με τις ιδιαίτερες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που 

υπήρχαν σε κάθε εποχή, η απασχολησιμότητα αποκτούσε διαφορετικό σημασιολογικό φορτίο. 

- Διχοτομική απασχολησιμότητα (αρχές 20ου αιώνα, Αγγλία και Η.Π.Α.): διάκριση ανάμεσα 

σε αυτούς που μπορούσαν και ήθελαν να εργαστούν και σε αυτούς που δεν μπορούσαν να 

εργαστούν. 

- Κοινωνικο-ιατρική απασχολησιμότητα (πριν το 1950, Αγγλία, Η.Π.Α., Γερμανία και αλλού): 

εστίαση στη διάσταση ανάμεσα στις υπάρχουσες εργασιακές ικανότητες των μειονεκτούντων 

ομάδων και των εργασιακών απαιτήσεων. 

- Απασχολησιμότητα πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού (από το 1960, Η.Π.Α.): διεύρυνση της 

κοινωνικο-ιατρικής απασχολησιμότητας με εστίαση και σε άλλες μειονεκτούσες ομάδες 

πληθυσμού. 

- Απασχολησιμότητα ροής (δεκαετία του 1960, γαλλική κοινωνιολογική βιβλιογραφία): 

εστίαση στην πιθανότητα εύρεσης εργασίας σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο από τους 

ενδιαφερόμενους. 

- Απασχολησιμότητα που σχετίζεται με την επίδοση στην αγορά εργασίας (από το τέλος της 

δεκαετίας του 1970, σε διεθνές επίπεδο): εστίαση στα μετρήσιμα αποτελέσματα που έχουν οι 

πολιτικές απασχόλησης στην αγορά εργασίας. 

- Απασχολησιμότητα που βασίζεται στην πρωτοβουλία (τέλη του 1980, Νότια Αμερική και 

Ευρώπη): εστίαση στην ανάπτυξη ευελιξίας του ατόμου το οποίο έχει πλέον την ευθύνη να 

καλλιεργήσει τις δεξιότητές του αλλά και να διαμορφώσει τα απαραίτητα δίκτυα ώστε να 

ενισχύσει τη θέση του ή να μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς εργασιακούς ρόλους.  

- Αμφίδρομη απασχολησιμότητα (από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, Νότια Αμερική και 

παγκοσμίως): διατηρείται η έμφαση στην ατομική πρωτοβουλία, ενώ παράλληλα 

αναγνωρίζεται ότι η απασχολησιμότητα του ατόμου βρίσκεται σε σχέση αλληλεπίδρασης με 

τους θεσμούς, τις ευκαιρίες και τους κανόνες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. 

Παρατηρώντας την ιστορική εξέλιξη της έννοιας, διαπιστώνουμε ότι η 

απασχολησιμότητα ξεκινά ως ένα εργαλείο για να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί η ελλιπής 

αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού, χρησιμεύοντας ως βάση για πολιτικές παρεμβάσεις που 

αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας του συνόλου του εργατικού δυναμικού, 

και καταλήγει σε απόψεις που δίνουν έμφαση στην ατομική ευθύνη για τη διασφάλιση 

συνεχούς απασχόλησης (Wilton, 2011). Με το πέρασμα των δεκαετιών και την αλλαγή των 
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κοινωνικοοικονομικών συνθηκών η έννοια διευρύνθηκε φτάνοντας στην τελευταία έκφανση 

του όρου, την αμφίδρομη απασχολησιμότητα, που δίνει έμφαση στη δυναμική αλληλεπίδραση 

ανάμεσα από τη μία πλευρά στα προσωπικά χαρακτηριστικά και την ιδιαιτερότητα της 

καθημερινής ζωής του ατόμου και από την άλλη στις υπάρχουσες συνθήκες στην αγορά 

εργασίας και στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο.  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η απασχολησιμότητα ήταν ένας από τους τέσσερις πυλώνες της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, παρουσιάστηκε ως ένα καθοριστικό θέμα στο 

Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Απασχόληση στο Λουξεμβούργο τον Νοέμβριο του 

1997, θεωρήθηκε ως μία από τις προϋποθέσεις στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας 

2000-2010 και αποτέλεσε έναν σημαντικό στόχο και μετά το 2003 στο πλαίσιο της 

αναθεωρημένης Στρατηγικής για την Απασχόληση (Commission of the European Communities 

[CEC], 1999, 2003a, 2003b). Η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων, των ανέργων και 

των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους 

βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (Europe 2020), στο 

πλαίσιο της οποίας έχει δοθεί έμφαση στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στη διά 

βίου μάθηση (Green et al., 2013· McQuaid & Lindsay, 2005).  

Γενικότερα, σε κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του OECD η απασχολησιμότητα 

και η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι βασικές έννοιες και συνδέονται με την 

οικονομική ευημερία, την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ισότητα καθώς και με την 

προσαρμοστικότητα του πολίτη (π.χ. European Commission, 2001· CEC, 2003· European 

Commission, 2007· OECD, 1998). Μέσα από όλα αυτά τα κείμενα φαίνεται ότι προωθείται μια 

προοπτική συναίνεσης στο πλαίσιο της οποίας το κράτος, ο εργοδότης και το άτομο 

συμμετέχουν από κοινού στη δημιουργία ενός ευνοϊκού μέλλοντος, η διά βίου μάθηση και η 

επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο έχουν κεντρική θέση και το ίδιο το άτομο είναι 

επιφορτισμένο με την ευθύνη να αποκτήσει προσαρμοστικότητα και ευελιξία, προκειμένου να 

γίνει ή να παραμείνει απασχολήσιμο (Fejes, 2010). Εξαιτίας των γρήγορων ρυθμών ανάπτυξης 

και των αλλαγών στον εργασιακό χώρο, τα άτομα χρειάζεται να ανταποκρίνονται διαρκώς στις 

απαιτήσεις αυτής της νέας πραγματικότητας και να προωθούν την επαγγελματική τους εξέλιξη. 

Ένα χαρακτηριστικό της αναδιοργάνωσης της εργασίας τις τελευταίες δεκαετίες είναι ο 

εκδημοκρατισμός της ανασφάλειας καθώς οι δυνατότητες για μια μακροπρόθεσμη 

επαγγελματική σταδιοδρομία έχουν σχεδόν εξαλειφθεί σε όλους τους εργασιακούς κλάδους 

(Brown, Hesketh, & Wiliams, 2003). Σύμφωνα με την άποψη πολλών μελετητών, το μοντέλο 

της γραμμικής σταδιοδρομίας έχει αντικατασταθεί από πιο ευέλικτα και προσαρμοστικά 

μοντέλα (Clarke, 2008· Arthur & Rousseau, 1996· Mirvis & Hall, 1996· Cohen & Mallon, 
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1999) που αντικατοπτρίζουν μια μετατόπιση από την πατερναλιστική και εξαρτημένη 

εργασιακή σχέση σε μια πιο ανεξάρτητη (Waterman, Waterman, & Collard, 1994). Πρόκειται 

για ένα νέο «ψυχολογικό συμβόλαιο» (Hiltrop, 1995· Forrier & Sels, 2003) ανάμεσα στους 

εργοδότες και τους εργαζόμενους, υπαρκτούς ή δυνητικούς, μέσα στο πλαίσιο του οποίου έχει 

μετατεθεί στο ίδιο το άτομο η βασική ευθύνη για τη σταδιοδρομία του. Για να ανταποκριθεί 

στην ευθύνη αυτή απαιτείται να αποκτήσει δεξιότητες αξιοποιήσιμες στη σύγχρονη αγορά 

εργασίας (Fugate, Kinicki, & Ashforth, 2004· Clarke, 2008). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές αναφορές στις δεξιότητες για 

απασχολησιμότητα (employability skills) καθώς και πολλές μελέτες σε αρκετές χώρες όπως η 

Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, οι Η.Π.Α. στις οποίες επιχειρείται η 

ομαδοποίηση αυτών των δεξιοτήτων (π.χ. Department of Education and Training, 2002). Μία 

από τις μελέτες που έχουν αποτελέσει σημείο αναφοράς ή εφαλτήριο για άλλες τυπολογίες 

είναι αυτή της American Society for Training and Development (Carnevale, Gainer, & Meltzer, 

1990), στην οποία επισημαίνονται δεκαέξι κατηγορίες δεξιοτήτων ομαδοποιημένες σε έξι 

τομείς: (1) Βασικές ικανότητες επάρκειας: ανάγνωση, γραφή, χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, (2) Επικοινωνιακές δεξιότητες: ομιλία, ακρόαση, (3) Δεξιότητες 

προσαρμοστικότητας: επίλυση προβλημάτων, δημιουργική σκέψη, (4) Αναπτυξιακές 

δεξιότητες: αυτοεκτίμηση, διαμόρφωση κινήτρων και στοχοθεσία, σχεδιασμός σταδιοδρομίας, 

(5) Δεξιότητες αποτελεσματικότητας σε ομάδα: διαπροσωπικές δεξιότητες, ομαδική εργασία, 

δεξιότητα διαπραγμάτευσης και (6) Δεξιότητες άσκησης επιρροής: κατανόηση της 

οργανωσιακής κουλτούρας και διαχείριση της ηγεσίας (Overtoom, 2000). 

Από αρκετούς μελετητές έχουν διατυπωθεί έντονες ενστάσεις αναφορικά με τη 

μονομέρεια που παρατηρείται συχνά ως προς την απόδοση ευθυνών για το φαινόμενο της 

έλλειψης απασχολησιμότητας στη διεθνή βιβλιογραφία και σε κείμενα χάραξης πολιτικής. Πιο 

συγκεκριμένα, η ευθύνη τόσο με τη μορφή αιτιών όσο και με τη μορφή τρόπων αντιμετώπισης 

συνδέεται είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο με την πλευρά της ζήτησης, δηλαδή τους 

αναζητούντες εργασία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Kleinman & West, (1998) η 

έλλειψη απασχολησιμότητας πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα σύνθετο πρόβλημα και όχι ως 

μια αποτυχία που χρειάζεται μια απλή θεραπεία. Πρόκειται για την τελική συνισταμένη που 

προκύπτει από διάφορους παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την αγορά εργασίας, το 

εκπαιδευτικό σύστημα, τις διαδικασίες πρόσληψης που ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις 

και την οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται από τις κυβερνήσεις. 

Ασκώντας κριτική στην περιορισμένη αυτή οπτική, οι McQuaid & Lindsay (2005) 

προσεγγίζουν την απασχολησιμότητα με έναν πιο ολιστικό τρόπο θεωρώντας την ως το 
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αποτέλεσμα της δυναμικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα ατομικά χαρακτηριστικά, τις 

προσωπικές συνθήκες ζωής, τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και σε άλλους παράγοντες του 

γενικότερου περιβάλλοντος. Για να δώσουν μια πληρέστερη εικόνα, προτείνουν ένα ευρύτερο 

πλαίσιο δεξιοτήτων απασχολησιμότητας το οποίο παρατίθεται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί 

(έχει γίνει επιλογή συγκεκριμένων παραδειγμάτων για κάθε δεξιότητα). 

Η έμφαση που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στην έννοια της απασχολησιμότητας στο 

πλαίσιο διαμόρφωσης πολιτικών στον τομέα της απασχόλησης έχει πυροδοτήσει διαμάχες ως 

προς τη χρησιμότητα ή ακόμα και τη σκοπιμότητα που υπάρχει πίσω από τη συγκεκριμένη 

συχνά αμφιλεγόμενη έννοια (Brown et al., 2003).  

Οι επικριτές της (θεωρία της σύγκρουσης) διατείνονται ότι σε μια οικονομία όπως η 

σημερινή που χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία της γνώσης, η απασχολησιμότητα αποτελεί 

μια προσπάθεια νομιμοποίησης της ανισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση και στην 

αγορά εργασίας. Οι εταιρείες μέσα από αυτήν τη μετατόπιση ευθύνης στο άτομο 

απαλλάσσονται από τις δικές τους ευθύνες - όπως άλλωστε και οι κυβερνήσεις που με αυτόν 

τον τρόπο μειώνουν τις κοινωνικές δαπάνες - και αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την 

πρόσληψη, την απόλυση και τη χρησιμοποίηση των εργαζομένων σε διεθνές επίπεδο. Για την 

ανάπτυξη των απαιτούμενων προσωπικών δεξιοτήτων για τις προνομιακές θέσεις εργασίας, το 

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και το πολιτισμικό κεφάλαιο του ατόμου παίζουν καθοριστικό 

ρόλο. Με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιείται και διαιωνίζεται η αναπαραγωγή ανισοτήτων και 

δικαιολογείται ηθικά και κοινωνικά η περιθωριοποίηση των μη προνομιούχων. 

Από την άλλη πλευρά οι υποστηρικτές της (θεωρία της συναίνεσης) ισχυρίζονται ότι η 

απασχολησιμότητα συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό του καπιταλισμού. Καθώς η 

απασχολησιμότητα αντικατοπτρίζει την υψηλή ζήτηση για τεχνικό, επιστημονικό και 

εξειδικευμένο προσωπικό, για το οποίο η διά βίου μάθηση αποτελεί αναγκαιότητα, δίνεται 

μεγαλύτερη έμφαση στην αναζήτηση ταλαντούχων εργαζομένων ανεξάρτητα από την τάξη, το 

γένος, τη φυλή ή την εθνικότητα. Με αυτόν τον τρόπο η σύγχρονη οικονομία που βασίζεται 

στη γνώση μετασχηματίζει την ίδια τη φύση του καπιταλισμού. Σε μια τέτοια οικονομία η 

προστιθέμενη αξία της μόρφωσης, των δεξιοτήτων και των ιδεών αναβαθμίζει το ανθρώπινο 

κεφάλαιο υποβαθμίζοντας τους εργαζόμενους με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων. Ωστόσο, με τη 

διαμόρφωση κοινών σημείων αναφοράς και διεθνών προτύπων αριστείας (international 

benchmarks of excellence) διευρύνονται οι δυνατότητες συμμετοχής στην αγορά εργασίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

Σε πολλές σύγχρονες προσεγγίσεις του θέματος δηλώνεται ή υπονοείται μια άμεση και 

αιτιώδης σχέση ανάμεσα στην έννοια της απασχολησιμότητας (employability) και σε αυτήν 
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της εργασιακής απασχόλησης (employment): η απόκτηση δηλαδή συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) αυξάνει την απασχολησιμότητα του 

ατόμου και οδηγεί στην απόκτηση εργασίας. Ωστόσο, η απασχολησιμότητα αν και αυξάνει την 

πιθανότητα απόκτησης εργασίας δεν την διασφαλίζει, καθώς εκτός από τα ατομικά 

χαρακτηριστικά υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες, ανεξάρτητοι από το άτομο, που 

σχετίζονται με την αγορά εργασίας και τις τρέχουσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Η 

απασχολησιμότητα ενός ατόμου δεν είναι η ίδια αν μετακινηθεί από μία αγορά εργασίας σε μία 

άλλη ή αν αναζητά εργασία σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.  

Εξαιτίας αυτής της μεταβλητότητας κάποιοι μελετητές κάνουν λόγο για τις δύο 

διαστάσεις της έννοιας, την απόλυτη και τη σχετική απασχολησιμότητα (Brown et al., 2003· 

Clarke, 2008·Green et al., 2013). Σύμφωνα με την απόλυτη διάσταση, ένα άτομο είναι 

απασχολήσιμο αν έχει συγκεκριμένα προσόντα και χαρακτηριστικά ή δεν είναι αν δεν τα έχει. 

Αυτή η θεώρηση παραπέμπει στην έκφανση της διχοτομικής απασχολησιμότητας που 

παρουσιάστηκε από τον Gazier. Ωστόσο, στη σύγχρονη πραγματικότητα η απόλυτη διάσταση 

της απασχολησιμότητας αποδεικνύεται υπεραπλουστευτική. Σε μια αγορά εργασίας, για 

παράδειγμα, που αντιμετωπίζει κρίση ένα άτομο φαινομενικά απασχολήσιμο ίσως να 

δυσκολεύεται να βρει μια εργασία αντίστοιχη με τα προσόντα του, ενώ στην ίδια αγορά 

εργασίας πριν μερικά χρόνια κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στη 

δεύτερη διάσταση, τη σχετική απασχολησιμότητα, σύμφωνα με την οποία εκτός από τα 

χαρακτηριστικά του ίδιου του ατόμου υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν 

ως έναν βαθμό την έννοια της απασχολησιμότητας διαμορφώνοντας μέσα από την 

αλληλεπίδρασή τους μια ευαίσθητη και συνεχώς μεταβαλλόμενη ισορροπία στην αγορά 

εργασίας, όπως είναι ο αριθμός και το είδος των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, το θεσμικό 

πλαίσιο που επηρεάζει τα κριτήρια πρόσληψης των εργοδοτών καθώς και τα προσόντα των 

άλλων ατόμων που διεκδικούν αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Η έννοια της σχετικής 

απασχολησιμότητας συνάδει προς την αμφίδρομη απασχολησιμότητα, την τελευταία έκφανση 

του όρου σύμφωνα με τον Gazier. Σύμφωνα με τους Forrier & Sels (2003), η 

απασχολησιμότητα δεν είναι ένα στατικό χαρακτηριστικό του ατόμου, σχετίζεται στενά με τον 

χώρο και τον χρόνο και είναι δύσκολο να μετρηθεί. Πρόκειται για μια σύνθεση από διάφορα 

στοιχεία και υπόκειται συνεχώς σε αλλαγή.   
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Πίνακας 1. Πλαίσιο δεξιοτήτων απασχολησιμότητας (McQuaid & Lindsay, 2005) 

 

       Ατομικοί παράγοντες    Προσωπικές συνθήκες ζωής    Εξωτερικοί παράγοντες 

 

Δεξιότητες και χαρακτηριστικά 

απασχολησιμότητας 
 Βασικά χαρακτηριστικά (βασικές κοινωνικές 

δεξιότητες, αξιοπιστία, κατανόηση πράξεων και 

συνεπειών, θετική στάση απέναντι στην εργασία, 

υπευθυνότητα, αυτοπειθαρχία) 
 

 Προσωπικές ικανότητες (προνοητικότητα, 

ατομικά κίνητρα, κρίση, δυναμισμός, 

αυτοπεποίθηση) 
 

 Βασικές μεταβιβάσιμες δεξιότητες (γλωσσικός 

γραμματισμός, λειτουργικός αριθμητισμός, 

ικανότητα προφορικής παρουσίασης) 
 

 Σημαντικές μεταβιβάσιμες δεξιότητες (ικανότητα 

επίλυσης προβλημάτων, προσαρμοστικότητα, 

διαχείριση εργασιών, βασικές δεξιότητες ΤΠΕ, 

βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες) 
 

 Υψηλού επιπέδου μεταβιβάσιμες δεξιότητες 

(ομαδική εργασία, επιχειρηματική σκέψη, συνεχής 

μάθηση, επιχειρησιακές δεξιότητες) 
 

 Πιστοποιημένα προσόντα (προσόντα τυπικής 

ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης, προσόντα εξειδίκευσης σε κάποιο 

επάγγελμα) 
 

 Γνώση βασισμένη σε εμπειρία (εργασιακή 

εμπειρία, επαγγελματικές ειδικές δεξιότητες κ.α.) 
 

 

 

Οικογενειακοί παράγοντες και συνθήκες 

διαβίωσης 
  Άμεσες ευθύνες φροντίδας (φροντίδα παιδιών, 

ηλικιωμένων συγγενών) 
 

  Άλλες οικογενειακές ευθύνες (οικονομικές 

δεσμεύεις σχετικά με τα παιδιά ή με άλλα μέλη της 

οικογένειας εκτός σπιτιού, αναγκαιότητα αφιέρωσης 

χρόνου σε μέλη της οικογένειας ή άλλους) 
 

  Άλλες συνθήκες διαβίωσης (ύπαρξη ασφαλούς, 

οικονομικά προσιτής και κατάλληλης κατοικίας). 

 
 

Εργασιακή κουλτούρα 

Ύπαρξη μιας νοοτροπίας στο πλαίσιο της οποίας η 

εργασία ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται μέσα στην 

οικογένεια, σε παρέες συνομηλίκων ή σε άλλες 

προσωπικές σχέσεις και στο ευρύτερο κοινωνικό 

πλαίσιο. 

 

 

Πρόσβαση σε πηγές 

 Πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς (ιδιωτικό ή άμεσα 

διαθέσιμο μέσο μεταφοράς)  

 Πρόσβαση σε οικονομικό κεφάλαιο (επίπεδο 

οικονομικού εισοδήματος νοικοκυριού, τυπικές και 

άτυπες πηγές οικονομικής υποστήριξης)  
 

 

Παράγοντες προσφοράς εργασίας 

 Παράγοντες της αγοράς εργασίας (φύση και 

αλλαγές ζήτησης σε τοπικό επίπεδο, 

απαιτούμενες δεξιότητες, επαγγελματική δομή 

των κενών θέσεων, τομείς στους οποίους 

επικεντρώνεται η ζήτηση, επίπεδο 

ανταγωνισμού) 
 

 Μακροοικονομικοί παράγοντες  
(μακροοικονομική σταθερότητα, επίπεδο και 

φύση ζήτησης εργατικού δυναμικού στο 

πλαίσιο της εθνικής οικονομίας) 
 

 Χαρακτηριστικά κενών θέσεων 

απασχόλησης (αποδοχές, συνθήκες εργασίας, 

ώρες εργασίας, ευκαιρίες για εξέλιξη, αριθμός 

θέσεων ημιαπασχόλησης, προσωρινών και 

περιστασιακών θέσεων εργασίας) 
 

 Παράγοντες πρόσληψης (τυπικές διαδικασίες 

πρόσληψης και επιλογής των εργοδοτών, 

μέθοδοι αναζήτησης προσωπικού για 

πρόσληψη από τους εργοδότες, διακρίσεις 

αναφορικά με την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, την 

περιοχή κατοικίας, την αναπηρία, τη διάρκεια 

ανεργίας ). 
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 Σύνδεση με την αγορά εργασίας (διάρκεια 

πρόσφατης κατάστασης εργασίας/ανεργίας κ.α.). 
 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Ηλικία, φύλο κ.α. 

 
 

Φυσική κατάσταση 
 Υγεία (παρούσα κατάσταση σωματικής, νοητικής ή 

ψυχολογικής υγείας, ιατρικό ιστορικό) 
 

 Αναπηρία (φύση και βαθμός σωματικής ή νοητικής 

αναπηρίας). 

 
 

Αναζήτηση εργασίας 

Αποτελεσματική χρήση τυπικών υπηρεσιών 

αναζήτησης ή πηγών πληροφόρησης (ΤΠΕ και 

άλλων), ικανότητα δημιουργίας βιογραφικού 

σημειώματος ή συμπλήρωσης αίτησης, ρεαλιστική 

προσέγγιση των εργασιακών στόχων. 

 
 

Προσαρμοστικότητα και κινητικότητα 

Γεωγραφική κινητικότητα, μισθολογική ευελιξία, 

επαγγελματική ευελιξία (ώρες εργασίας, ασχολίες, 

τομείς). 
 

 

 
 Πρόσβαση σε κοινωνικό κεφάλαιο (προσωπικά 

και κοινωνικά υποστηρικτικά δίκτυα, τυπικά και 

άτυπα υποστηρικτικά κοινοτικά δίκτυα). 

 

Διευκολυντικοί και υποστηρικτικοί 

παράγοντες 
 

 Παράγοντες πολιτικής για την απασχόληση 
(προσβασιμότητα δημόσιων υπηρεσιών και 

τεχνικές αντιστοίχισης θέσεων εργασίας, 

συμβουλευτική, εμπλοκή δημόσιων 

υπηρεσιών, κίνητρα στο πλαίσιο φορολογικών 

ελαφρύνσεων, ύπαρξη κοινωνικής πρόνοιας 

στην εργασία, προσβασιμότητα και 

περιορισμοί ως προς την κατάρτιση, εύρος 

τοπικών / περιφερειακών πολιτικών ανάπτυξης, 

μέτρα διευκόλυνσης της μετάβασης από το 

σχολείο στον εργασιακό χώρο και 

αντιμετώπισης ζητημάτων σχετικών με την  

απασχολησιμότητα στο σχολείο και το 

πανεπιστήμιο) 
 

 Άλλοι διευκολυντικοί παράγοντες πολιτικής 

(προσβασιμότητα και προσιτές τιμές μέσων 

μαζικής μεταφοράς, φροντίδα παιδιών και 

άλλες υπηρεσίες υποστήριξης). 
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1.3.1. Η αντιληπτή απασχολησιμότητα 

Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η αντιληπτή απασχολησιμότητα των 

συμμετεχόντων/ουσών σε επιλεγμένα προγράμματα της Δομής Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. 

Ο όρος αντιληπτή απασχολησιμότητα (perceived employability) αναφέρεται στην αντίληψη 

ενός ατόμου για την ικανότητα ή την πιθανότητα να αποκτήσει ή να διατηρήσει μια 

απασχόληση (Berntson & Marklund, 2007· Rothwell & Arnold, 2007· Vanhercke, De Cuyper, 

Peeters, & De Witte, 2014). Πρόκειται για την υποκειμενική απασχολησιμότητα (subjective 

employability) που διαφοροποιείται από την αντικειμενική απασχολησιμότητα (objective 

employability).  

Καθώς η αντιληπτή απασχολησιμότητα βασίζεται στην υποκειμενική αξιολόγηση του 

ατόμου αναφορικά με τις δυνατότητές του είναι λογικό να σχετίζεται και με διάφορους 

ψυχολογικούς παράγοντες ή με στοιχεία της προσωπικότητάς του. Επίσης, η συγκεκριμένη 

έννοια αποτελεί μια συνισταμένη αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε ατομικούς παράγοντες 

(ατομικά χαρακτηριστικά) και διαρθρωτικούς παράγοντες (κοινωνικά δίκτυα, κοινωνικές 

συνθήκες όπως ο αριθμός προσφερόμενων θέσεων εργασίας κ.λπ.). Το άτομο κατά την 

εκτίμηση της απασχολησιμότητάς του αντιμετωπίζει τους ατομικούς παράγοντες σε 

συνδυασμό με τους διαρθρωτικούς (Vanhercke et al., 2014). Αν κάποιος από αυτούς τους 

παράγοντες αλλάξει (αν για παράδειγμα διευρυνθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητές του, στοιχείο 

που εξετάζεται στην έρευνα που ακολουθεί), τότε η εκτίμησή του αναφορικά με την 

απασχολησιμότητά του μπορεί να τροποποιηθεί.  

Στην παρούσα έρευνα, για τη διερεύνηση της αντιληπτής απασχολησιμότητας των 

συμμετεχόντων στα προγράμματα της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. αξιοποιήθηκε το 

θεωρητικό μοντέλο των Fugate, Kinicki, & Ashforth (2004), το οποίο παρουσιάζεται 

αναλυτικά στην ενότητα 4.2.2 (σελ. 42). 

 

 

2. Πολιτικές και στρατηγικές 

 

2.1. Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη διά βίου μάθηση και την ανώτατη εκπαίδευση 

Από το 1996, που ανακηρύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκό Έτος Διά 

Βίου Μάθησης (European Year of Lifelong Learning)6 και σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας 

                                                           
6 Περισσότερα στοιχεία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Διά Βίου Μάθησης:  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31995D2493 και http://cordis.europa.eu/news/rcn/4686_en.html 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31995D2493
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31995D2493
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αντιμετώπισης της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης στον ευρωπαϊκό χώρο, μέχρι σήμερα 

έχει διανυθεί μια μακρά πορεία.  

Αναφορικά με τον πανεπιστημιακό χώρο, αναμφισβήτητα η πιο σημαντική εξέλιξη της 

συγκεκριμένης δεκαετίας ήταν η Διακήρυξη της Μπολόνια το 19997. Η πρωτοβουλία αυτή των 

υπουργών παιδείας των κρατών μελών αποτέλεσε την αφετηρία μιας διευρωπαϊκής 

συνεργασίας που αποσκοπούσε στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ). Στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια το πανεπιστήμιο αποτελεί 

έναν προνομιακό χώρο συνάντησης της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας και 

μπορεί να επιτελέσει έναν καθοριστικό ρόλο στην οικονομία και στην κοινωνία της γνώσης.  

Κατά τη Σύνοδο Κορυφής στη Λισσαβόνα τον Μάρτιο του 2000, οι ηγέτες των 

κυβερνήσεων των κρατών μελών συμφώνησαν σε έναν νέο στρατηγικό στόχο για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση: να την αναδείξουν στην ανταγωνιστικότερη οικονομία του κόσμου έως το 

2010. Στο πλαίσιο αυτό ορίζεται ως προτεραιότητα για τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 

οικονομία της γνώσης, να αυξήσουν τις κατά κεφαλήν επενδύσεις στους ανθρώπινους πόρους 

και να προωθήσουν τη διά βίου μάθηση, δεδομένου ότι η βελτίωση των δεξιοτήτων ενισχύει 

την απασχολησιμότητα. Ο τομέας αυτός, όμως, δεν αποτέλεσε αντικείμενο κοινοτικής 

νομοθεσίας, παρά μόνο επιχειρήθηκε η θέσπιση συγκριτικών προτύπων και τα αποτελέσματα 

δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά8. Ωστόσο, μετά το 2000 τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της 

ανοικτής μεθόδου συντονισμού αρχίζουν να εδραιώνουν μια στενότερη συνεργασία σε θέματα 

εκπαίδευσης και ενίσχυσης της διά βίου μάθησης, με κοινούς στόχους όπως η αύξηση του 

ποσοστού συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση στο 12% μέχρι το 2010. 

Ένα πρώτο κομβικό σημείο για τη σύνδεση της διά βίου μάθησης με τον χώρο της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η Ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

τον Νοέμβριο του 2001 Making a European Area of Lifelong Learning a Reality με την οποία 

διευρύνεται η προσέγγιση που είχε γίνει στο Memorandum on Lifelong Learning (European 

Commission, 2000) αναφορικά με τη διά βίου μάθηση. Στην Ανακοίνωση του 2001 

επισημαίνεται η αναγκαιότητα σύμπραξης των παρόχων εκπαίδευσης, στους οποίους 

συμπεριλαμβάνει και τα πανεπιστήμια, με την κοινωνία των πολιτών για την πραγμάτωση μιας 

ευρωπαϊκής περιοχής διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο στόχος αυτός αποτέλεσε ένα 

από τα βασικότερα σημεία της στρατηγικής της Λισσαβόνας και ειδικότερα του προγράμματος 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010. Λίγους μήνες μετά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2002) με 

απόφασή του ζητάει από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς φορείς «να 

                                                           
7 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf 
8 http://www.europarl.europa.eu/highlights/el/1001.html 
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εντάξουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα προγράμματα διά βίου κατάρτισης, 

επικαιροποίησης της γνώσης και “μεταφοράς” τεχνολογίας και να προωθήσουν συγκεκριμένα 

πανεπιστημιακά προγράμματα για την επιμόρφωση των ενηλίκων, ιδίως µε στόχο να 

παράσχουν σύγχρονες επαγγελματικές ικανότητες σε όσους βρίσκονται πρώιμα αποκλεισμένοι 

από την αγορά εργασίας λόγω των τεχνολογικών αλλαγών ή άλλων συγκυριακών αιτίων» (σελ. 

21) και τονίζει την αναγκαιότητα ενίσχυσης του ρόλου των πανεπιστημίων για την ενδυνάμωση 

του οικονομικού και κοινωνικού συστήματος (ό.π., σελ. 22).  

Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πανεπιστήμια Ο ρόλος των 

πανεπιστημίων στην Ευρώπη της γνώσης (2003) που εκδίδεται δύο χρόνια μετά την έναρξη της 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας, αναφέρεται ότι τα πανεπιστήμια τείνουν να αποστασιοποιηθούν 

από μοντέλα του παρελθόντος, όπως αυτό του Humboldt, που έθεταν την έρευνα στο επίκεντρο 

των πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων και παρουσιάζουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση. «Η 

διαφοροποίηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εξειδικευμένων ιδρυμάτων με 

επίκεντρο έναν κορμό ειδικών ικανοτήτων σχετικά με την έρευνα και τη διδασκαλία 

συγκεκριμένων πτυχών των δραστηριοτήτων τους π.χ. την ενσωμάτωσή τους στη στρατηγική 

της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της κατάρτισης των ενηλίκων» (σελ. 6). Η αναθεώρηση 

αυτή του ρόλου των πανεπιστημίων αποτελεί κομβικό σημείο για τις μετέπειτα εξελίξεις στον 

χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς παράλληλα με τη βασική αποστολή τους για την 

παροχή αρχικής κατάρτισης καλούνται να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες εκπαίδευσης και 

συνεχιζόμενης κατάρτισης που προκύπτουν. «Στις ανάγκες αυτές περιλαμβάνεται η 

αυξανόμενη απαίτηση για την παροχή θετικής και τεχνικής εκπαίδευσης, οριζόντιων 

ικανοτήτων καθώς και ευκαιριών διά βίου μάθησης, ανάγκες που με τη σειρά τους 

δρομολογούν την απαίτηση μεγαλύτερης επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων συστατικών και 

επιπέδων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης» (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, 2003, σελ. 10).  

Μια άλλη διάσταση που τονίζεται είναι αυτή της ενεργοποίησης της γνώσης μέσω της 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα πανεπιστήμια και την κοινωνία. Στην Ανακοίνωση της 

Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επίτευξη της Ατζέντας 

εκσυγχρονισμού για τα πανεπιστήμια: εκπαίδευση έρευνα και καινοτομία (2006) επισημαίνεται 

ότι απαιτείται: 

μια σαφέστερη δέσμευση των πανεπιστημίων για την παροχή ευκαιριών στον τομέα 

της διά βίου μάθησης αλλά και για μια ευρύτερη επικοινωνιακή στρατηγική 

βασισμένη σε διαλέξεις, δραστηριότητες “ανοικτών πυλών”, περιόδους άσκησης, 

φόρουμ συζητήσεων, δομημένο διάλογο με τους αποφοίτους και τους πολίτες 
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γενικότερα καθώς και με τοπικούς / περιφερειακούς συντελεστές. Η συνεργασία με 

προηγούμενα τυπικά και άτυπα επίπεδα εκπαίδευσης και με τις επιχειρήσεις 

(συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και άλλων μικρών οντοτήτων) θα διαδραματίσει 

και αυτή έναν ρόλο στον τομέα αυτόν. (σελ. 10)  

Σε όλο αυτό το διάστημα μέχρι σήμερα, μέσα από μια σειρά από επίσημα κείμενα των 

θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθούνται και εξελίσσονται οι συγκεκριμένες 

ιδέες, συστηματοποιείται η ανάπτυξη συντονισμένων στρατηγικών για την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση και διαμορφώνονται κριτήρια αναφοράς (benchmarks) και δείκτες (indicators) για 

τον καθορισμό στόχων και τη μέτρηση του βαθμού επίτευξής τους στα συστήματα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης των κρατών μελών, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των πανεπιστημίων 

στη διά βίου μάθηση.  

Στη σύγχρονη κοινωνία η παροχή ευκαιριών πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση σε 

όσο το δυνατόν περισσότερες πληθυσμιακές ομάδες αποτελεί επιτακτική κοινωνική 

υποχρέωση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurydice, 2011). Αυτή η κοινωνική διάσταση της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης επαναλαμβάνεται συνεχώς στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στην Απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε. του 2007 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των 

πανεπιστημίων χάριν της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης 

αναφέρεται ότι «η αύξηση των δυνατοτήτων διά βίου μάθησης, η διεύρυνση της πρόσβασης 

του εκτός των κλασσικών εκπαιδευτικών κυκλωμάτων κοινού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

και η βελτίωση της απασχολησιμότητας αποτελούν βασικούς στόχους της πολιτικής της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο» (σελ. 3).  

Στις 12 Μαΐου 2009 το Συμβούλιο της Ε.Ε. θέτει τις βάσεις για το νέο στρατηγικό πλαίσιο 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση 20209 το οποίο στηρίχθηκε στα επιτεύγματα της αντίστοιχης 

προηγούμενης πρωτοβουλίας του 2010 (ΕΚ 2010). Ένας από τους πέντε στόχους αναφοράς 

που όρισε η Ε.Ε. στον τομέα της εκπαίδευσης ήταν να φτάσει το ποσοστό συμμετοχής των 

ενηλίκων (ηλικίας 25-64 ετών) στη διά βίου μάθηση τουλάχιστον στο 15% μέχρι το 2020. 

Γενικότερα, στο στρατηγικό αυτό πλαίσιο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της διά βίου 

μάθησης στους τομείς της οικονομίας και της απασχόλησης, στην άρση των αποκλεισμών και 

στην καλλιέργεια δεξιοτήτων απαραίτητων για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των 

πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα συμπεράσματα του συγκεκριμένου Συμβουλίου της 

12ης Μαΐου 2009 αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «η ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την έως το 2020 περίοδο θα πρέπει να καθορισθεί εντός 

                                                           
9 http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_el.htm 
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ενός στρατηγικού πλαισίου που θα καλύπτει τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στο 

σύνολό τους, με βάση μια προοπτική ολοκληρωμένης διά βίου μάθησης. Πράγματι, η διά βίου 

μάθηση θα πρέπει να θεωρείται ως θεμελιώδης αρχή στην οποία θα βασίζεται ολόκληρο το 

πλαίσιο, το οποίο έχει σχεδιασθεί ώστε να καλύπτει κάθε είδους μάθηση - τυπική, μη τυπική 

και άτυπη» (σελ. 3). Η πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης είναι ένα ζήτημα που 

αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά το 2004 πολλά 

κράτη μέλη ξεκινούν τον σχεδιασμό ανάλογων εθνικών διαδικασιών και πρακτικών. Προς την 

κατεύθυνση αυτή το Cedefop, έχοντας ως βάση τις αρχές που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τον Μάιο του 2004 αναφορικά με τη μάθηση εκτός του τυπικού συστήματος 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, προχώρησε το 2009 στην έκδοση European guidelines for 

validating non-formal and informal learning, την οποία διαδέχθηκε η αναθεωρημένη έκδοση 

του 2015, επιδιώκοντας μια πιο συστηματική προσέγγιση του ζητήματος. 

 

 

2.2. Η διά βίου μάθηση στο στρατηγικό πλαίσιο Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 και η   

       ελληνική πραγματικότητα 

Βασικό εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής Ευρώπη 2020 σε εθνικό επίπεδο 

αποτελούν τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), που καταρτίζονται κάθε χρόνο 

από τις εθνικές κυβερνήσεις ταυτόχρονα με τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης. Τα 

ΕΠΜ διαμορφώνουν τους εθνικούς στόχους, έχοντας ως σημείο αναφοράς τους βασικούς 

στόχους της Ε.Ε., και εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη προτίθενται να τους 

επιτύχουν και να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην ανάπτυξη. Καθορίζουν επίσης ποια μέτρα θα 

ληφθούν, πότε, από ποιον και με ποιες δημοσιονομικές επιπτώσεις10. 

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 της ελληνικής 

κυβέρνησης11 στις πολιτικές για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 

εντάσσεται ο εξορθολογισμός και η βελτίωση της πρόσβασης στη διά βίου μάθηση. Πιο 

συγκεκριμένα όπως αναφέρεται «στόχος είναι η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στη διά 

βίου μάθηση και η διεύρυνση των ωφελούμενων. Επιδιώκεται η διεύρυνση της πρόσβασης στη 

Διά Βίου Μάθηση με την ενίσχυση του δικτύου των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης μέσω της 

                                                           
10 http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_el.htm 
11 Το ΕΜΠ 2015 της ελληνικής κυβέρνησης συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων 

του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού και το Υπουργείο Εργασίας. 
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συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών κοινοτήτων, των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων κοινωνίας πολιτών» (σελ. 35)12. 

Ο λόγος που κρίνεται κάτι τέτοιο αναγκαίο είναι το γεγονός ότι η συμμετοχή των 

ενηλίκων στη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και εμφανίζει 

τάσεις στασιμότητας, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 και το Διάγραμμα 1 που ακολουθούν. 

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2014 το ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων (ηλικίας 25-64 ετών) στη 

διά βίου μάθηση ανήλθε στο 3,0%, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 10,7% της Ε.Ε.  

Ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες όπως τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (ISCED 0-2), 

με ποσοστό συμμετοχής μόλις 0,4% το 2014 σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 4,4% της Ε.Ε.,  

ή οι ηλικιωμένοι και όσοι ζουν σε απομονωμένες, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες 

περιοχές έχουν λιγότερες ευκαιρίες κατάρτισης.13  

 

Πίνακας 2 

Συμμετοχή ενηλίκων (ηλικίας 25-64 ετών) στη διά βίου μάθηση  

στις χώρες της Ε.Ε. τα έτη 2009 και 201414 

 
 

                                                           
12 Ανακτήθηκε από http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/nrp2015_greece_el.pdf 
13 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού Εκπαίδευση και κατάρτιση - Έκθεση 

παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2015 - Ελλάδα. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2015. Ανακτήθηκε από http://ec.europa.eu/education/tools/docs/2015/monitor2015-

greece_el.pdf 
14 Ανακτήθηκε από http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Lifelong_learning_statistics 
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Διάγραμμα 1 

Συμμετοχή ενηλίκων στη διά βίου μάθηση το 2014 βάσει επιπέδου εκπαίδευσης  

International Standard Classification of Education (ISCED)15 

Οι συντομογραφίες προσαρμοσμένες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχουν ως εξής: 

• ISCED 0-2: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι και Γυμνάσιο (υποχρεωτική εκπαίδευση)  

• ISCED 3-4: Λύκειο και Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 

• ISCED 5-8: Τριτοβάθμια εκπαίδευση, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. 
 

 

2.3. Η ελληνική νομοθεσία για τη διά βίου μάθηση στην ανώτατη εκπαίδευση 

Στην Ελλάδα, με τον νόμο 3879/2010 θεσμοθετείται ένα πλαίσιο διά βίου μάθησης και 

εκπαίδευσης και τίθενται σε εφαρμογή πολλές από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου 

Διά Βίου Μάθησης μέσω του οποίου σχεδιάζεται και υλοποιείται στη χώρα το Εθνικό Πλαίσιο 

Διά Βίου Μάθησης. Επίσης, θεσμοθετείται για πρώτη φορά το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και 

ιδρύεται ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (άρθρο 11) ως αρμόδιος φορέας για 

την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Προσόντων. Σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, η διά βίου μάθηση περιλαμβάνει την τυπική 

εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση (αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και 

γενική εκπαίδευση ενηλίκων) και την άτυπη μάθηση και συνδέεται με την ανάπτυξη γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων οι οποίες συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και την οικονομική 

ανάπτυξη καθώς και στη διαμόρφωση της ολοκληρωμένης προσωπικότητας του ατόμου και 

την επαγγελματική του εξέλιξη (άρθρο 2).  

Στο άρθρο 3, παρ. 4 του νόμου 3879/2010 αναφέρεται ότι «στο Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου 

Μάθησης ανήκουν οι φορείς και οι δομές του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος κατά το 

μέρος που παρέχουν υπηρεσίες ή εφαρμόζουν προγράμματα διά βίου μάθησης, όπως είναι τα 

                                                           
15 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_%28ISCED%29 
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Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα Ινστιτούτα Διά Βίου Εκπαίδευσης των ιδρυμάτων 

αυτών» (στα οποία αναφερόταν και ο νόμος 3369/2005, άρθρο 9 και άρθρο 10). 

Επίσης, στον νόμο 4009/2011 γίνεται λόγος για τη Σχολή διά βίου μάθησης ενός 

ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, η οποία αποτελεί τη βασική διοικητική μονάδα που 

εξασφαλίζει τον συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία για την ανάπτυξη 

προγραμμάτων διά βίου μάθησης, ιδρύεται με τον Οργανισμό του ιδρύματος (άρθρο 7, παρ. 5) 

και οργανώνεται, διοικείται και λειτουργεί κατ’ αναλογία προς τη σχολή μεταπτυχιακών 

σπουδών, όπως ορίζεται στον Οργανισμό και τον Κανονισμό Σπουδών διά βίου μάθησης, ο 

οποίος αποτελεί τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος (άρθρο 12). 

 

 

3. Η Δομή Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. και τα προγράμματα που υλοποιεί 

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της (2015), η Δομή Διά Βίου 

Μάθησης του Α.Π.Θ. αποτελεί τον φορέα μέσω του οποίου το Α.Π.Θ. προσφέρει και 

πιστοποιεί εκπαίδευση πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος: άτυπη μάθηση, αρχική 

και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, εξειδίκευση και μετεκπαίδευση. Αποτελεί 

αυτοτελή εκπαιδευτική μονάδα του Α.Π.Θ. και λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο 3879/2010, 

όπως κάθε φορά αυτός ισχύει, και τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της. Από το 2012 η 

Δομή περιλαμβάνεται επισήμως από το Υπουργείο Παιδείας στους εθνικούς παρόχους 

υπηρεσιών διά βίου μάθησης. Σκοποί της είναι η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και 

των υποδομών του Α.Π.Θ. για την υλοποίηση προγραμμάτων που απευθύνονται στην ελληνική 

κοινωνία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών της, η σύνδεση με τη διεθνή αγορά 

της εκπαίδευσης και η συμβολή της στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 

συστήματος και στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, η ενίσχυση των δεσμών του Α.Π.Θ. 

με τους πολίτες και η εξασφάλιση της δυνατότητας να έχουν υψηλού επιπέδου επιμόρφωση, 

κατάρτιση και εξειδίκευση.  

Η διοίκηση και η διαχείριση της Δομής Διά Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) είναι ανεξάρτητες 

από τη διοίκηση και τη διαχείριση του πανεπιστημίου και πραγματοποιούνται από την 

Επιτροπή Διά Βίου Μάθησης (Ε.Δ.Β.Μ.) του Α.Π.Θ., η οποία αναλαμβάνει τον 

προγραμματισμό και τον σχεδιασμό της παροχής διά βίου μάθησης στο Α.Π.Θ. και εποπτεύει 

την προετοιμασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη δημοσιοποίηση 

των δράσεων, ασκεί έλεγχο στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδίδει τους 

σχετικούς τίτλων σπουδών. Μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Κανονισμού του 
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Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4009/11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την 

ευθύνη της διοίκησης της Δομής και της εφαρμογής του Κανονισμού έχει η Επιστημονική 

Επιτροπή Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης 

Η Δομή ΔΒΜ του Α.Π.Θ. ελέγχεται από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ., τα όργανα εσωτερικού 

ελέγχου της Δομής ΔΒΜ, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τους φορείς 

χρηματοδότησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης τα οποία υλοποιεί. Όλες οι δραστηριότητες 

της Δομής ΔΒΜ υπόκεινται σε εξωτερική αξιολόγηση από ομάδες αξιολογητών 

εξειδικευμένων ή εξουσιοδοτημένων από Ευρωπαϊκές ή Εθνικές Αρχές.  

Τα προγράμματα που υποβάλλονται στη Δομή ΔΒΜ προς έγκριση ανήκουν σε δύο 

κατηγορίες: α) αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς 

φορείς και β) χρηματοδοτούμενα προγράμματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μη 

κερδοσκοπικών φορέων. Κάθε πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τη διάρκεια και το πλαίσιο στο 

οποίο υποβάλλεται, αξιολογείται ως προς τη σκοπιμότητα και την εκπαιδευτική του επάρκεια. 

Όσα από αυτά εγκρίνονται και υλοποιούνται αξιολογούνται τόσο από εσωτερικούς όσο και 

από εξωτερικούς αξιολογητές.  

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο 

την επιμόρφωσή τους σε ζητήματα αιχμής που αφορούν στον επιστημονικό τους τομέα, σε 

επαγγελματίες ή ανέργους ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους επίπεδο καθώς και σε άτομα 

που ενδιαφέρονται γενικότερα να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Η ευελιξία ως προς τη 

θεματολογία και τους διδακτικούς στόχους καθώς και η διεπιστημονικότητα είναι δύο από τα 

βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αυτών. Η διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων 

γίνεται από μέλη Δ.Ε.Π. τμημάτων του Α.Π.Θ, ενίοτε και άλλων πανεπιστημίων ή ερευνητικών 

ιδρυμάτων, ή από ανεξάρτητους ερευνητές.  

Τα προγράμματα διεξάγονται δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως, ανάλογα με τις απαιτήσεις 

του γνωστικού αντικειμένου ή τις ιδιαίτερες ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνονται. Η 

φοίτηση είναι γενικώς υποχρεωτική και το όριο απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% 

των ωρών εκπαίδευσης που έχουν οριστεί ως απαραίτητες για τη χορήγηση του προβλεπόμενου 

πιστοποιητικού. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων παρέχεται στους 

συμμετέχοντες/ουσες το πιστοποιητικό που ορίζεται στην προκήρυξη του προγράμματος 

(πιστοποιητικό επιμόρφωσης ή κατάρτισης ή/και βεβαίωση παρακολούθησης). Το κόστος 

συμμετοχής είναι διαφορετικό για κάθε πρόγραμμα και εξαρτάται από τις δαπάνες που 

απαιτούνται για την υλοποίησή του. 

Το πρώτο πρόγραμμα προσφέρθηκε από τη Δομή ΔΒΜ τον Μάιο του 2012. Στη διάρκεια 

των δύο πρώτων χρόνων λειτουργίας της (Μάιος 2012 - Ιούλιος 2014) υλοποιήθηκαν 33 
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προγράμματα (13 από αυτά σε δύο ή περισσότερους κύκλους). Για το σύνολο των 

προγραμμάτων υποβλήθηκαν 2444 αιτήσεις συμμετοχής και έγιναν δεκτοί/ες 1590 

εκπαιδευόμενοι/ες (~ 65% των αιτούντων). Από αυτούς/ες 3% ήταν απόφοιτοι πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, 19% ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 78% είχαν τίτλο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Στα προγράμματα δίδαξαν 

συνολικά 237 μέλη Δ.Ε.Π. και 145 εξωτερικοί συνεργάτες (διδάκτορες, εξειδικευμένοι 

επαγγελματίες, κ.α.)16. 

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 υλοποιήθηκαν 39 προγράμματα (15 

από αυτά σε δύο ή περισσότερους κύκλους). Τα συγκεκριμένα προγράμματα παρακολούθησαν 

1082 άτομα, από τα οποία: το 1,3% ήταν απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 10,6% 

απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 87,1% κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Στα προγράμματα δίδαξαν συνολικά 137 

μέλη Δ.Ε.Π. και 98 εξωτερικοί συνεργάτες17. 

Η μέγιστη χρονική διάρκεια των προγραμμάτων είναι 250 ώρες (όπως ορίζεται από το 

άρθρο 4.4. του Ν. 3369/2005 και από τα άρθρα 18.1, 18.2 και 24.3 του Ν. 3879/2010). Τα 

μαθήματα είναι πλήρως ενταγμένα στο σύστημα μονάδων ECTS (European Credit Transfer 

and Accumulation System) και οι απονεμόμενες μονάδες δεν ξεπερνούν τις 20 για τα 

προγράμματα που απευθύνονται αποκλειστικά σε πτυχιούχους και τις 15 για τα προγράμματα 

που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. 

Το ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) 

είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(ΕΧΑΕ) και αφορά όλες τις χώρες που συμμετέχουν στη Διαδικασία της Μπολόνια18. 

Πρόκειται για ένα σύστημα που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα προγράμματα, ανεξάρτητα 

από: τον τρόπο υλοποίησής τους (εντός της τάξης, στο πλαίσιο της εργασίας ή μέσω εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης), από την κατάσταση φοίτησης (πλήρους ή μερικής φοίτησης) και το 

πλαίσιο κάθε είδους μάθησης (τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση). Οι πιστωτικές μονάδες 

ECTS εκφράζουν τον φόρτο εργασίας που χρειάζεται να καταβάλλουν οι φοιτητές/τριες για να 

επιτύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα (μία πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 

έως 30 ώρες εργασίας). Εάν τα μαθησιακά αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί σε διαφορετικά 

πλαίσια (τυπική, μη τυπική ή άτυπη μάθηση), οι σχετικές πιστωτικές μονάδες μπορούν να 

απονεμηθούν μετά από επιτυχή αξιολόγηση, επικύρωση ή αναγνώριση των συγκεκριμένων 

                                                           
16 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2014).   
17 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2015). 
18 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna 
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μαθησιακών αποτελεσμάτων. Όταν το ECTS χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διά βίου 

μάθησης, η αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν μέσω μη τυπικής 

και άτυπης μάθησης θα πρέπει αυτόματα να ακολουθείται από τον ίδιο αριθμό πιστωτικών 

μονάδων που απονέμονται σε ένα αντίστοιχο μέρος ενός προγράμματος της τυπικής 

εκπαίδευσης. Τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης με την αναγνώριση της μη τυπικής και 

άτυπης μάθησης ενδυναμώνουν την κοινωνική τους διάσταση και μέσω της διεύρυνσης των 

ευκαιριών πρόσβασης για εκπαιδευόμενους/ες που προέρχονται από τον επαγγελματικό τομέα 

και από διάφορα άλλα μη παραδοσιακά μαθησιακά περιβάλλοντα συμβάλλουν στην 

πραγμάτωση της διά βίου μάθησης (European Commission, 2015). 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

4. Μεθοδολογία της έρευνας 

Σύμφωνα με τον Kvale (1996, 2008) η υλοποίηση μιας ποιοτικής έρευνας με 

συνεντεύξεις γίνεται σε επτά στάδια:  

- Οριοθέτηση της θεματικής περιοχής της έρευνας (thematizing). Στο στάδιο αυτό 

προσδιορίζονται ο σκοπός της έρευνας και το συγκεκριμένο θέμα προς διερεύνηση και 

διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα ή οι υποθέσεις που πρόκειται να επιβεβαιωθούν ή να 

διαψευσθούν από την έρευνα πεδίου. 

- Σχεδιασμός (designing). Στο στάδιο αυτό διαμορφώνεται ο σχεδιασμός της μελέτης 

ακολουθώντας τα επτά στάδια της έρευνας που περιγράφονται εδώ. Ο σχεδιασμός αυτός 

αποσκοπεί στην απόκτηση των επιδιωκόμενων πληροφοριών λαμβάνοντας υπόψη και τις 

ηθικές διαστάσεις της έρευνας. Σε αυτό το στάδιο διαμορφώνεται επίσης ένας οδηγός 

συνέντευξης (interview guide), ο οποίος περιλαμβάνει τις βασικές θεματικές περιοχές της 

συνέντευξης ή και συγκεκριμένες ερωτήσεις που θα τεθούν κατά τη διάρκειά της. 

- Διεξαγωγή συνεντεύξεων (interviewing). Πρόκειται για το στάδιο υλοποίησης των 

συνεντεύξεων με βάση τον οδηγό συνέντευξης κατά το οποίο αναζητούνται οι πληροφορίες 

και τα δεδομένα με μια στοχαστική προσέγγιση, μέσα από μια άμεση διαπροσωπική επαφή 

ανάμεσα στον ερευνητή και τις/τους συμμετέχοντες/ουσες. 

-  Απομαγνητοφώνηση (transcribing). Στο στάδιο αυτό γίνεται η καταγραφή του προφορικού 

υλικού που μαγνητοφωνήθηκε κατά τη φάση των συνεντεύξεων και η προετοιμασία του για 

ανάλυση. 

- Ανάλυση (analyzing). Στη φάση αυτή ο ερευνητής καλείται να επιλέξει τους κατάλληλους 

τρόπους με τους οποίους θα επεξεργαστεί τα δεδομένα που προέκυψαν, λαμβάνοντας υπόψη 

τον σκοπό και το θέμα της έρευνας σε συνάρτηση με το είδος του υλικού που συγκεντρώθηκε 

από τις συνεντεύξεις. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην απόδοση νοήματος στα εμπειρικά 

δεδομένα μέσω της κατηγοριοποίησης ή της θεωρητικοποίησής τους, προκειμένου να δοθούν 

απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα. 

- Έλεγχος (verifying). Στο στάδιο αυτό γίνεται έλεγχος της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και 

της γενικευσιμότητας των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

- Δημοσιοποίηση (reporting). Στην τελευταία αυτή φάση της έρευνας γίνεται η γνωστοποίηση 

των αποτελεσμάτων καθώς και της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε. Η μελέτη πρέπει να είναι 

ευανάγνωστη και να ανταποκρίνεται στα επιστημονικά και δεοντολογικά κριτήρια. 
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 Κατά την υλοποίηση της παρούσας έρευνας ακολουθήθηκαν τα παραπάνω στάδια 

προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες συνθήκες διεξαγωγής της (ιδιαιτερότητες και 

περιορισμοί). Επίσης, με βάση τα συγκεκριμένα στάδια έγινε και η παρουσίαση της έρευνας 

που ακολουθεί στη συνέχεια. 

 

 

4.1. Οριοθέτηση της θεματικής περιοχής της έρευνας (thematizing). 

Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη 

και έχει ως ομάδα-στόχο άτομα που κατά το χρονικό διάστημα της έρευνας είχαν ολοκληρώσει 

την παρακολούθηση ενός (ή περισσότερων) από τα έξι προγράμματα της Δομής Διά Βίου 

Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τα οποία επιλέχθηκαν για να 

διερευνηθούν. Προκειμένου να οριοθετηθεί η θεματική περιοχή της έρευνας και να 

διατυπωθούν με ακρίβεια τα ερευνητικά ερωτήματα προηγήθηκε η προσέγγιση των μελών 

Δ.Ε.Π. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που ήταν επιστημονικά υπεύθυνοι 

για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έξι αυτών προγραμμάτων διά βίου μάθησης. Η 

συλλογή των στοιχείων μέσω συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 

Μαρτίου - Απριλίου 2016. 

 

 

4.1.1. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας εμπειρικής έρευνας είναι να εξετασθεί ο ρόλος του πανεπιστημίου 

ως φορέα διά βίου μάθησης και πιο συγκεκριμένα η σχέση ανάμεσα στα προγράμματα διά βίου 

μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στην αντιληπτή 

απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων/ουσών σε αυτά καθώς και οι παράγοντες που 

ενισχύουν ή παρεμποδίζουν τη συγκεκριμένη σχέση. 

 

 

4.1.2. Ερευνητικά ερωτήματα 

Μετά τις συνεντεύξεις με τους επιστημονικά υπευθύνους οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 

κατά την προκαταρκτική φάση της έρευνας, τα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα που είχαν τεθεί 

προκειμένου να ξεκινήσει η ερευνητική διαδικασία, τροποποιήθηκαν. Με βάση, λοιπόν, τα 

ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν από αυτές τις συνεντεύξεις, το θεωρητικό μοντέλο των 

Fugate et al. (2004) αλλά και τη σχετική βιβλιογραφία διαμορφώθηκαν τα δύο τελικά 

ερευνητικά ερωτήματα που ακολουθούν. 
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Σύμφωνα με την άποψη των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση ενός 

ή περισσότερων προγραμμάτων διά βίου μάθησης της Δομής του Α.Π.Θ.: 

1. Ενίσχυσαν τα προγράμματα αυτά την αντιληπτή απασχολησιμότητα (perceived 

employability) των εκπαιδευομένων και πιο συγκεκριμένα (α) την επαγγελματική τους 

ταυτότητα, (β) την προσωπική τους προσαρμοστικότητα  και (γ) το ανθρώπινο και το 

κοινωνικό τους κεφάλαιο;  

2. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν θετικά τη σχέση των προγραμμάτων διά βίου μάθησης του 

Α.Π.Θ. με την αντιληπτή απασχολησιμότητα των εκπαιδευομένων και σε ποια σημεία 

χρειάζονται βελτιώσεις; 

 

 

4.2. Σχεδιασμός της έρευνας (designing) 

Καταρχήν, η ερευνήτρια αφού ήρθε σε επαφή με τους υπευθύνους της Δομής Δια Βίου 

Μάθησης (ΔΒΜ) του Α.Π.Θ. και τους ενημέρωσε για την έρευνα που σκεφτόταν να εκπονήσει, 

ζήτησε εγγράφως με επιστολή, υπογεγραμμένη από την επόπτρια της διπλωματικής εργασίας 

κυρία Παπαβασιλείου, άδεια για να διεξάγει τη συγκεκριμένη έρευνα και να έχει πρόσβαση σε 

μη δημοσιοποιημένα στοιχεία αναφορικά με τα προγράμματα που υλοποιούνται. Στη συνέχεια 

έλαβε απάντηση στην οποία αναφερόταν ότι μετά από συνεδρίασή της η Επιτροπή Διά Βίου 

Μάθησης και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημά της  και ως εκ τούτου 

της επέτρεψε την πρόσβαση στα στοιχεία που ζήτησε καθώς και την επικοινωνία με τους 

επιστημονικά υπευθύνους και τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. 

Μετά από μελέτη του σχετικού υλικού που παρείχε η Δομή ΔΒΜ, από το σύνολο των 

προγραμμάτων που είχαν υλοποιηθεί από την έναρξη λειτουργίας της επιλέχθηκαν έξι, τα 

οποία ως προς τη στοχοθεσία τους σχετίζονταν με την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των 

συμμετεχόντων/ουσών σε αυτά. Προκειμένου να μην υπάρχει μονομέρεια, επιλέχθηκαν 

προγράμματα τα οποία ως προς το αντικείμενό τους εντάσσονταν σε διαφορετικούς 

επιστημονικούς τομείς και υλοποιήθηκαν από διαφορετικά τμήματα του Α.Π.Θ. Επίσης, τα 

τρία από αυτά απευθύνονται σε πτυχιούχους με στόχο την επιμόρφωση ή την κατάρτισή τους 

(Προγράμματα I-III στον ακόλουθο πίνακα) και τα άλλα τρία απευθύνονται στο ευρύ κοινό, σε 

άτομα δηλαδή με διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο (Προγράμματα IV-VI).  
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Πίνακας 3 

Επιλεγμένα Προγράμματα Δομής Διά Βίου Μάθησης Α.Π.Θ. 

 Προγράμματα Δομής ΔΒΜ Τμήμα Α.Π.Θ. 
Επιστημονικά 

υπεύθυνοι 

Ι 

Κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης 

ενέργειας -Σχεδιασμός, Μετατροπή 

(Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 

MENS, Πρόγραμμα Horizon 2014-

2020) 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και 

Μηχανικών 

Υπολογιστών 

Γρ. Παπαγιάννης 

ΙΙ 

ΙΙ.α. Σεμινάρια Κατάρτισης σε Θέματα 

Φυσικοχημικής Ανάλυσης και 

Διαχείρισης Πόσιμου Νερού    και 

ΙΙ.β. Σεμινάρια Κατάρτισης σε 

Προχωρημένες Χρωματογραφικές 

Μεθόδους Ανάλυσης Πόσιμου Νερού 

Τμήμα Χημείας Κ. Φυτιάνος 

ΙΙΙ 
Επιμόρφωση των θεολόγων 

εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες 
Τμήμα Θεολογίας Β. Μητροπούλου 

IV 

Συμβολή στην ανάπτυξη και τη 

βελτίωση της αμπελοκαλλιέργειας και 

των μεθόδων οινοποίησης 

Τμήμα Γεωπονίας Ν. Νικολάου 

V 
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Στο Παράρτημα (Μέρος 3, σελ. 134-140) της παρούσας έρευνας δίνονται περισσότερες 

πληροφορίες για τα έξι αυτά προγράμματα αναφορικά με το αντικείμενο, τη στοχοθεσία, τη 

δομή και την ομάδα στόχο στην οποία απευθύνονται. 

Αφού ολοκληρώθηκε η έρευνα αρχείου και η φάση του μεθοδολογικού σχεδιασμού, 

ακολούθησε η προκαταρκτική φάση της έρευνας, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν 

διαπροσωπικές συνεντεύξεις με τους επιστημονικά υπευθύνους των παραπάνω προγραμμάτων 

ΔΒΜ. Αυτή αποσκοπούσε στη συλλογή κάποιων πρώτων δεδομένων πάνω στο διερευνώμενο 

θέμα, προκειμένου αυτά να συμπληρώσουν το υπάρχον θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και να 

αποτελέσουν τη βάση για τη δόμηση της έρευνας, τη δημιουργία του Οδηγού συνέντευξης και 

την τελική διαμόρφωση των ερευνητικών ερωτημάτων. Στη συνέχεια ακολούθησε η κυρίως 

έρευνα κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με άτομα που συμμετείχαν στα 
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επιλεγμένα προγράμματα της Δομής ΔΒΜ του Α.Π.Θ. Λεπτομερής παρουσίαση τόσο της 

προκαταρκτικής όσο και της κύριας φάσης της έρευνας γίνεται στις ενότητες που ακολουθούν. 

 

 

4.2.1. Μεθοδολογικός σχεδιασμός και ερευνητικά εργαλεία 

Στην παρούσα έρευνα ακολουθείται η ποιοτική προσέγγιση η οποία εντάσσεται κατά 

κύριο λόγο στο πλαίσιο του ερμηνευτικού μοντέλου έρευνας, αφού επικεντρώνεται στον τρόπο 

με τον οποίον «ερμηνεύεται, γίνεται κατανοητός, βιώνεται και παράγεται ο κοινωνικός 

κόσμος» (Mason, 2009, σελ. 20-21). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Cohen & Manion 

(1994), το ερμηνευτικό μοντέλο, σε αντίθεση με το κανονιστικό, στοχεύει κυρίως στη 

διείσδυση στον υποκειμενικό κόσμο της ανθρώπινης εμπειρίας και στην κατανόησή του εκ των 

ένδον. Οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις επιχειρούν να εκμαιεύσουν τις ερμηνείες που τα ίδια τα 

άτομα δίνουν για τα γεγονότα και εστιάζονται στη δράση, δηλαδή στις συμπεριφορές και τις 

πράξεις τους οι οποίες αποκτούν νόημα όταν εξακριβωθούν οι προθέσεις των δρώντων 

υποκειμένων. 

Η ποιοτική προσέγγιση κρίθηκε ως η καταλληλότερη για την επίτευξη του σκοπού της 

παρούσας έρευνας, στην οποία επίκεντρο αποτελεί η ιδέα της αντιληπτής απασχολησιμότητας 

των συμμετεχόντων/ουσών στα συγκεκριμένα προγράμματα διά βίου μάθησης, ο ιδιαίτερος 

δηλαδή τρόπος με τον οποίο αυτοί/ες βίωσαν τη συγκεκριμένη μαθησιακή εμπειρία σε 

συνάρτηση με την επίδρασή της στην επαγγελματική τους ταυτότητα, την προσωπική τους 

προσαρμοστικότητα και τη διεύρυνση του ανθρώπινου και κοινωνικού τους κεφαλαίου, 

διαστάσεις που συνιστούν την αντιληπτή τους απασχολησιμότητα. Η ποιοτική έρευνα κρίνεται 

ως η καταλληλότερη μέθοδος για την εξέταση του συγκεκριμένου θέματος καθώς αποσκοπεί 

σε μια άμεση προσέγγιση της υποκειμενικής εμπειρίας, «ενσωματώνει σημαντικές ιστορίες 

συνδυαστικά με τις μετρήσιμες μεταβλητές, επιτρέπει τη νατουραλιστική παρατήρηση και 

περιγραφή, είναι ένα εργαλείο για τη μελέτη της διαφορετικότητας, αντιμετωπίζει τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα ως ειδήμονες επί του εξεταζόμενου θέματος και αναγνωρίζει ως 

παράμετρο την υποκειμενικότητα τόσο του ερευνητή όσο και των συμμετεχόντων και την 

αντιμετωπίζει στοχαστικά με ένα συστηματικό τρόπο» (Auerbach & Silverstein, 2003, σελ. 3).  

Σε έρευνες που έχουν ως στόχο την εμβάθυνση στην προσωπική οπτική των ατόμων, τη 

συγκέντρωση λεπτομερών στοιχείων και την ανάδειξη πολλαπλών εκφάνσεων των υπό έρευνα 

περιπτώσεων, η ποιοτική έρευνα - συχνά σε συνδυασμό και με ποσοτικά δεδομένα - αποτελεί 

την πιο κατάλληλη και αποτελεσματική μέθοδο. Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, η συγκεκριμένη 

μέθοδος είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις κοινωνικές επιστήμες. Στην ποιοτική έρευνα «οι 
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θεωρητικές έννοιες δεν προσδιορίζονται εκ των προτέρων με αναφορά σε εμπειρικά δεδομένα, 

όπως συμβαίνει με το ποσοτικό μοντέλο έρευνας.[…] Επομένως, το εννοιολογικό πλαίσιο δεν 

αποτελεί ένα καλούπι που επιβάλλεται στα εμπειρικά δεδομένα αλλά ένα ρευστό, ευέλικτο 

τρόπο προσέγγισης που επιτρέπει την ανάδειξη απρόσμενων θεμάτων και πτυχών των 

κοινωνικών φαινομένων» (Κυριαζή, 2009, σελ 52). 

Στην παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκε η προσέγγιση της Εμπειρικά Θεμελιωμένης 

Θεωρίας (Grounded Theory), σύμφωνα με την οποία η θεωρία αναδύεται μέσα από μια συνεχή 

αλληλεπίδραση μεταξύ θεωρητικών θέσεων και εμπειρικών ευρημάτων που προκύπτουν στο 

ερευνητικό πεδίο (Κυριαζή, 1999· Ιωσηφίδης, 2008), διαγράφοντας μια σπειροειδή πορεία 

«αφού μέσω της διαλεκτικής αυτής σχέσης κατακτώνται σταδιακά ολοένα και υψηλότερα 

επίπεδα θεωρητικής αφαίρεσης και διαφοροποίησης» (Τσιώλης, 2014).  

H συγκεκριμένη θεωρία προέκυψε από τη γόνιμη συνεργασία δύο κοινωνιολόγων, του 

B. Glaser και του L.Strauss, οι οποίοι θεωρούνται ως οι θεμελιωτές της19. Στο έργο τους The 

Discovery of Grounded Theory (1967) διατύπωσαν για πρώτη φορά αυτήν την πρωτοποριακή 

για την εποχή τους στρατηγική για την ανάπτυξη θεωρίας μέσα από κοινωνική έρευνα η οποία 

βασίζεται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν με συστηματικό τρόπο (εμπειρική θεμελίωση). Μέσα 

από το έργο τους οι Glaser & Strauss παρουσίασαν μια τολμηρή αντιπρόταση στο κυρίαρχο 

τότε λογικό-παραγωγικό υπόδειγμα, σύμφωνα με το οποίο από ένα σαφώς προσδιορισμένο εκ 

των προτέρων θεωρητικό υπόβαθρο διατυπώνονται ερευνητικές υποθέσεις σχετικά με το 

εξεταζόμενο αντικείμενο και στη συνέχεια διεξάγεται με συστηματικό τρόπο μια εμπειρική 

έρευνα που έχει ως σκοπό τον έλεγχο (επαλήθευση ή διάψευση) αυτών των υποθέσεων. Η 

Εμπειρικά Θεμελιωμένη Θεωρία (στο εξής: ΕΘΘ) ακολουθεί την αντίστροφη πορεία, 

αποδεσμεύοντας την εμπειρική έρευνα από τον περιορισμένο ρόλο του ελέγχου 

προκατασκευασμένων υποθέσεων και προσδίδοντάς της τη δυνατότητα γενίκευσης και 

παραγωγής θεωρίας.  

Πιο συγκεκριμένα, οι Glaser & Strauss αμφισβήτησαν: (α) την τεχνητή διάκριση 

ανάμεσα στη θεωρία και την έρευνα, (β) την επικρατούσα άποψη σύμφωνα με την οποία η 

ποιοτική έρευνα αποτελούσε κυρίως προστάδιο για ποσοτικές μεθόδους, υποστηρίζοντας τη 

νομιμότητα της ποιοτικής εργασίας αυτοτελώς, (γ) την πεποίθηση ότι οι ποιοτικές μέθοδοι ήταν 

                                                           
19 Στα επόμενα χρόνια, κατά την εξέλιξη της θεωρίας, αν και οι βασικές αρχές της παρέμειναν σταθερές, η 

διάσταση απόψεων πάνω σε ορισμένα θέματα ανάμεσα στους δύο δημιουργούς της, τον Glaser και τον Strauss, 

οδήγησε στη δημιουργία δύο διαφορετικών μοντέλων προσέγγισης στο πλαίσιο της ΕΘΘ. Συχνά στη βιβλιογραφία 

γίνεται λόγος για τρεις κυρίως προσεγγίσεις: την κλασική ΕΘΘ του Glaser, την αναδιατυπωμένη ΕΘΘ των Strauss 

και Corbin και την εποικοδομητική ΕΘΘ της Charmaz.   
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ιμπρεσσιονιστικές και μη συστηματικές, (δ) τον διαχωρισμό των ερευνητικών φάσεων της 

συλλογής των δεδομένων και της ανάλυσής τους και (ε) τη θεώρηση ότι η ποιοτική έρευνα 

ήταν κατάλληλη μόνο για περιγραφικές μελέτες περίπτωσης και όχι για την ανάπτυξη θεωρίας 

(Charmaz, 1995, 2006).  

Η ΕΘΘ αντλεί το θεωρητικό της υπόβαθρο από τον πραγματισμό και τη θεωρία της 

συμβολικής διαντίδρασης (Corbin & Strauss, 1990). Από αυτές τις φιλοσοφικές και 

κοινωνιολογικές κατευθύνσεις δύο αρχές ενσωματώθηκαν στην ΕΘΘ. Η πρώτη αρχή αφορά 

στην αλλαγή. «Δεδομένου ότι τα φαινόμενα δεν νοούνται ως στατικά αλλά ως συνεχώς 

μεταβαλλόμενα σε αντιστοιχία με τις εξελισσόμενες συνθήκες, ένα σημαντικό συστατικό της 

μεθόδου είναι να δομηθεί η αλλαγή, μέσω της διαδικασίας, στη μέθοδο» (ό.π., σελ. 5). Η 

δεύτερη αρχή σχετίζεται με μια σαφή θέση σύμφωνα με την οποία η αυστηρή αιτιοκρατία 

απορρίπτεται ως μη ντετερμινιστική καθώς οι δρώντες διαθέτουν, αν και δεν τα αξιοποιούν 

πάντα, τα μέσα για να ελέγχουν το πεπρωμένο τους ανάλογα με τον τρόπο που αντιδρούν στις 

εκάστοτε συνθήκες. Ωστόσο, η ΕΘΘ επιδιώκει όχι μόνο να αποκαλύψει τις συγκεκριμένες 

καταστάσεις αλλά και «να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι δρώντες ανταποκρίνονται στις 

μεταβαλλόμενες καταστάσεις καθώς και τις συνέπειες των πράξεών τους» (ό.π., σελ. 5). 

Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της ΕΘΘ (Glaser & Strauss, 1967· Strauss, 1987· 

Strauss & Corbin, 2008· Charmaz, 1995) είναι: (α) η αντιμετώπιση της συλλογής δεδομένων 

και της ανάλυσης ως διαδικασιών αλληλένδετων, (β) η δημιουργία κωδίκων και κατηγοριών 

ανάλυσης που αναπτύσσονται από τα δεδομένα και όχι από προϋπάρχουσες υποθέσεις, (γ) η 

ανάπτυξη θεωριών μέσης εμβέλειας (middle-range theories) για την ερμηνεία συμπεριφορών 

και διαδικασιών, (δ) η συγγραφή υπομνημάτων (memos), δηλαδή αναλυτικών σημειώσεων για 

την ερμηνεία και τη συμπλήρωση των κατηγοριών, η οποία αποτελεί το κρίσιμο ενδιάμεσο 

στάδιο ανάμεσα στην κωδικοποίηση των δεδομένων και στη διαμόρφωση των πρώτων 

πρόχειρων χειρογράφων, (ε) η θεωρητική δειγματοληψία, δηλαδή η επιλογή δείγματος με 

στόχο την κατασκευή θεωρίας και όχι με βάση την αντιπροσωπευτικότητα ενός συγκεκριμένου 

πληθυσμού, ώστε να ελεγχθούν αλλά και να βελτιωθούν οι αναδυόμενες εννοιολογικές 

κατηγορίες της έρευνας και (στ) η επισκόπηση της βιβλιογραφίας σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Μέσα στο πλαίσιο μιας διαλεκτικής σχέσης ανάμεσα σε ένα μετασχηματιζόμενο 

σύστημα θεωρητικών υποθέσεων από τη μία και στην παραγωγή και επεξεργασία εμπειρικών 

ευρημάτων από την άλλη, οι διαφορετικές φάσεις της έρευνας δεν είναι διακριτά στάδια σε μια 

γραμμική ακολουθία, αλλά διαδικασίες που έχουν μεταξύ τους μια σχέση αλληλεπίδρασης.  

Συνεπώς, «η συγκεκριμενοποίηση των ερωτημάτων της έρευνας, η επιλογή των περιπτώσεων 

και η ανάπτυξη των εννοιολογικών κατηγοριών και υποθέσεων δεν αποφασίζονται αμετάκλητα 
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από την αρχή, αλλά προσδιορίζονται και επαναπροσδιορίζονται στην πορεία της έρευνας» 

(Τσιώλης, 2014, σελ. 95).  

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην ΕΘΘ έχουν επαγωγικό χαρακτήρα, στοιχείο που 

προϋποθέτει μια ευελιξία και μια δεκτικότητα ως προς την προσέγγιση. Συνεπώς, ο ερευνητής 

καθοδηγείται από τα ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα και όχι από την 

εξαντλητική εκ των προτέρων επισκόπηση της βιβλιογραφίας. «Μια θεμελιώδης προϋπόθεση 

της θεμελιωμένης θεωρίας είναι να αφήσουμε τα βασικά ζητήματα να αναδυθούν και όχι να τα 

εξαναγκάσουμε να χωρέσουν σε προκατασκευασμένες κατηγορίες. Ο ερευνητής στην ΕΘΘ 

δομεί την έρευνα καθώς αυτή ξεδιπλώνεται, αντί να την προσχεδιάσει πλήρως πριν ξεκινήσει 

τη συλλογή δεδομένων» (Charmaz, 1995, σελ. 47-48). 

Ωστόσο, στον χώρο της ποιοτικής ερευνητικής παράδοσης η ιδέα της εφαρμογής μιας 

καθαρά θεωρητικής επαγωγικής μεθόδου, στο πλαίσιο της οποίας η θεωρία έπεται και 

αναπτύσσεται μέσα από την παραγωγή δεδομένων και την ανάλυσή τους, έχει αμφισβητηθεί 

έντονα, καθώς η έρευνα δεν μπορεί να ξεκινήσει και να διεξαχθεί μέσα σε ένα θεωρητικό κενό 

(Mason, 2009· Κυριαζή, 1999· Ιωσηφίδης, 2008). Ο ερευνητής αρχίζει έχοντας καθορίσει 

κάποιες ερωτήσεις ή κάποιες περιοχές προς παρατήρηση ή σύντομα τις δημιουργεί. Η ανάλυση, 

όμως, είναι μια απαραίτητη διαδικασία ήδη από το ξεκίνημα της έρευνας, καθώς θα δώσει την 

κατεύθυνση που θα ακολουθηθεί (Corbin & Strauss, 1990).  

Για αυτόν τον λόγο στην παρούσα έρευνα κρίθηκε απαραίτητη η ύπαρξη ενός 

στοιχειώδους θεωρητικού πλαισίου για τη διατύπωση των αρχικών ερευνητικών ερωτημάτων 

και τη διαμόρφωση των βασικών θεματικών αξόνων της έρευνας κυρίως κατά την 

προκαταρκτική της φάση. Οι αρχικές αυτές θεωρητικές θέσεις, ωστόσο, μετασχηματίζονταν 

συνεχώς υπό το πρίσμα των νέων ποιοτικών δεδομένων που αναδύονταν κατά τη διάρκειά της. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την παραγωγή και επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν 

κατά την προκαταρκτική φάση της έρευνας (συνεντεύξεις με τους επιστημονικά υπευθύνους 

των προγραμμάτων ΔΒΜ) αναπροσαρμόστηκαν τα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα, 

εμπλουτίζοντας και διευρύνοντας τη θεωρητική βάση της κυρίως έρευνας. Τα νέα αυτά 

ερευνητικά ερωτήματα αποτέλεσαν το βασικό σημείο αναφοράς για τη συνέχιση της 

ερευνητικής διαδικασίας κατά την κυρίως φάση της (συνεντεύξεις με συμμετέχοντες/ουσες στα 

προγράμματα ΔΒΜ).  

Επίσης, σε όλες τις φάσεις της ποιοτικής έρευνας για την παραγωγή θεωρίας (theory 

building) αξιοποιήθηκε η μέθοδος της συνεχούς σύγκρισης ανάμεσα στα δεδομένα (constant 

comparison). Προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματική αυτή η σύγκριση, για την προσέγγιση 

των έξι επιλεγμένων προγραμμάτων ΔΒΜ χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της τριγωνοποίησης, ο 
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συνδυασμός δηλαδή διαφορετικών πηγών, οπτικών ή και μεθόδων με στόχο την ανάδειξη 

περισσότερων διαστάσεων του ερευνώμενου αντικειμένου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 

μια βαθύτερη κατανόηση της πολυδιάστατης κοινωνικής πραγματικότητας και μια μεγαλύτερη 

αξιοπιστία ως προς τα ερευνητικά δεδομένα που θα προκύψουν (Cohen & Manion, 1997· 

Silverman, 1997· Denzin, 1989). Πιο συγκεκριμένα, η τριγωνοποίηση στη συγκεκριμένη 

έρευνα είχε δύο μορφές: (α) τριγωνοποίηση μέσω διαφορετικών πηγών (data triangulation) που 

πραγματοποιήθηκε με τη συγκέντρωση δεδομένων από συνεντεύξεις με τους επιστημονικά 

υπευθύνους αλλά και με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και (β) μεθοδολογική τριγωνοποίηση 

(methodological triangulation), που πραγματοποιήθηκε με την άντληση δεδομένων από την 

έρευνα αρχείου (δημοσιοποιημένο και μη δημοσιοποιημένο υλικό της Δομής ΔΒΜ) και από 

τις συνεντεύξεις με τους άμεσα εμπλεκόμενους στη διαδικασία (επιστημονικά υπευθύνους και 

συμμετέχοντες/ουσες). 

Ο σχεδιασμός αυτός έδωσε τη δυνατότητα μιας πολυδιάστατης σύγκρισης και 

ανατροφοδότησης από διαφορετικά επίπεδα καθώς: 

α. για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά έγινε προσέγγιση και από την οπτική του επιστημονικά 

υπευθύνου που είχε την επιμέλεια του σχεδιασμού και την εποπτεία της υλοποίησής του 

αλλά και από την οπτική των συμμετεχόντων/ουσών που παρακολούθησαν το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα, 

β. τα προγράμματα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες ανάλογα με 

την ομάδα στόχο, στα προγράμματα που απευθύνονταν αποκλειστικά σε πτυχιούχους (τρία 

προγράμματα) και σε αυτά που απευθύνονταν στο ευρύ κοινό (τρία προγράμματα), 

γ. κάθε πρόγραμμα σχετιζόταν με έναν διαφορετικό τομέα της αγοράς εργασίας και κάλυπτε 

μία ή περισσότερες εργασιακές καταστάσεις (π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ιδιωτικού 

τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες), οπότε η αντιληπτή απασχολησιμότητα αποκτούσε κάθε 

φορά διαφορετική διάσταση (ανεύρεση εργασίας, διεύρυνση της ήδη υπάρχουσας, 

επαγγελματική ανέλιξη, αλλαγή επαγγέλματος), ιδιαίτερα σε συνάρτηση με τα υπάρχοντα 

χωροχρονικά δεδομένα (οικονομική ύφεση που υπάρχει στην Ελλάδα)  και 

δ. για τα συγκεκριμένα προγράμματα αξιοποιήθηκε ένα αρχείο κειμένων από τη Δομή Διά 

Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. το οποίο αποτέλεσε επίσης πηγή άντλησης πληροφοριών 

(Κανονισμός λειτουργίας, Προκηρύξεις προγραμμάτων) αλλά και ποσοτικών δεδομένων 

(Απολογισμοί δράσεων, Αξιολογήσεις συμμετεχόντων), με αποτέλεσμα να υπάρχει η 
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δυνατότητα συνεχούς παραλληλισμού τους με τα ποιοτικά στοιχεία που προέκυπταν κατά 

τη διάρκεια της έρευνας20.  

Κατά την προκαταρκτική φάση τα στοιχεία που προέκυπταν μέσα από τις συνεντεύξεις 

με τους επιστημονικά υπευθύνους συγκρίνονταν με το υπάρχον θεωρητικό πλαίσιο, δηλαδή με 

τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα που αντλήθηκαν από το δημοσιοποιημένο και μη 

δημοσιοποιημένο υλικό της Δομής ΔΒΜ και με τη σχετική βιβλιογραφία. Κατά τη διάρκεια 

της κύριας έρευνας τα ποιοτικά δεδομένα που είχαν συλλεχθεί κατά την προκαταρκτική φάση 

συγκρίνονταν με τα ποιοτικά δεδομένα που προέκυπταν από τις συνεντεύξεις με τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες, τόσο στο αυτόνομο επίπεδο του κάθε προγράμματος ξεχωριστά (οπτική 

αυτών που σχεδίασαν και υλοποίησαν το πρόγραμμα και οπτική αυτών που το 

παρακολούθησαν και το αξιοποίησαν στην αγορά εργασίας) όσο και σε ομαδοποιημένο 

επίπεδο (σύνολο προγραμμάτων που απευθύνονταν σε πτυχιούχους και σύνολο προγραμμάτων 

που απευθύνονταν στο ευρύ κοινό). Η παραγωγή θεωρίας, λοιπόν, προέκυψε μέσα από αυτήν 

τη συνεχόμενη ζύμωση θεωρητικών και εμπειρικών δεδομένων και την αλληλεπίδρασή τους 

και μέσα από τη διαρκή αναπροσαρμογή των δεδομένων της έρευνας. 

Ως ερευνητικό εργαλείο για τη συλλογή των εμπειρικών δεδομένων επιλέχθηκε η 

ημιδομημένη συνέντευξη (semi-structured interview). Η συνέντευξη δίνει τη δυνατότητα στον 

ερευνητή να μελετήσει σε βάθος ένα ζήτημα και να ανιχνεύσει διαστάσεις που άλλα εργαλεία 

είναι δύσκολο να προσεγγίσουν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το κύριο μέσο συλλογής 

πληροφοριών που σχετίζονται με τα αντικείμενα της έρευνας, για να ελεγχθούν υποθέσεις ή να 

υποδειχθούν νέες ή ως ερμηνευτικό εργαλείο που βοηθά να εντοπιστούν οι μεταβλητές και οι 

σχέσεις (Cohen & Manion, 1994). Η ερευνητική συνέντευξη έχει συγκεκριμένη δομή και 

σκοπό και δεν είναι μια απλή συζήτηση μεταξύ ισοδύναμων συνομιλητών, καθώς ο ερευνητής 

ορίζει και ελέγχει (ή έστω συντονίζει) την όλη διαδικασία. Σε αυτό το είδος συνέντευξης, ο 

ερευνητής κάνει συνήθως σύντομες τοποθετήσεις και απευθύνει ερωτήσεις και ο ερωτώμενος 

καταθέτει τις απόψεις του με τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμεί, παρέχοντας πληροφορίες 

αναφορικά με τα θέματα που τίθενται.  

Στην ημιδομημένη συνέντευξη, αν και υπάρχουν συνήθως κάποιες προκαθορισμένες 

ερωτήσεις, ο ερευνητής έχει την ευχέρεια να τις χειριστεί κατά την κρίση του αλλάζοντας τη 

σειρά τους, τροποποιώντας ή παραλείποντας κάποιες από αυτές και προσθέτοντας νέες αν κατά 

                                                           
20 Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προκηρύξεις, κάθε πρόγραμμα παρείχε στα άτομα που 

συμμετείχαν συγκεκριμένο αριθμό μονάδων ECTS. Μέσω της ποιοτικής έρευνας εξετάστηκε: (α) κατά πόσον οι 

απονεμόμενες μονάδες ήταν ένας από τους λόγους που οι συμμετέχοντες/ουσες επέλεξαν το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα, (β) αν το στοιχείο αυτό ενίσχυσε την αντιληπτή απασχολησιμότητά τους και (γ) αν το αξιοποίησαν ή 

σκοπεύουν να το αξιοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο. 
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τη διάρκεια της συζήτησης αντιληφθεί ότι απαιτείται κάτι τέτοιο (Kvale, 1996· Robson, 2010· 

Baker, 2004). Το πλάνο, λοιπόν, που χρησιμοποιείται στις ημιδομημένες συνεντεύξεις δεν 

αποτελεί ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο, αλλά περισσότερο ένα προκαθορισμένο αλλά και 

ευέλικτο πλαίσιο που οριοθετεί τη θεματολογία της συνέντευξης.  

Η χρήση του εργαλείου της ποιοτικής συνέντευξης21 έχει τόσο πλεονεκτήματα όσο και 

μειονεκτήματα, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τη χρήση όλων των μεθόδων. Τα βασικότερα 

πλεονεκτήματά της είναι ότι επιτρέπει στον ερευνητή να διερευνήσει εις βάθος ένα θέμα και 

να το προσεγγίσει μέσα από την οπτική των ίδιων των συμμετεχόντων, αφήνει το περιθώριο 

να αναδειχθούν νέες πτυχές του εξεταζόμενου θέματος και δίνει έναν αρκετά μεγάλο βαθμό 

ελευθερίας στον ερωτώμενο να αναπτύξει τις προσωπικές του απόψεις ή να προβάλλει τον 

ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίον ο ίδιος βίωσε τα γεγονότα. Τα βασικότερα μειονεκτήματά της 

είναι ότι εξαιτίας του αυξημένου προσωποκεντρικού της χαρακτήρα υπάρχει έντονο το 

στοιχείο του υποκειμενισμού γεγονός που βάζει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της, ότι τα 

αποτελέσματά της δεν έχουν ποσοτική και μετρήσιμη διάσταση και συχνά δεν έχουν μεγάλο 

βαθμό γενικευσιμότητας, ότι προϋποθέτει αυξημένες επικοινωνιακές δεξιότητες από την 

πλευρά του ερευνητή και ότι είναι μια μέθοδος χρονοβόρα τόσο ως προς τον σχεδιασμό όσο 

και ως προς την υλοποίησή της (Kvale, 1994· Mason, 2009· Ιωσηφίδης, 2008). 

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτά ο ερευνητής οφείλει να τα λάβει υπόψη 

του κατά τον σχεδιασμό της ερευνητικής διαδικασίας έχοντας πάντα ως σημείο αναφοράς τις 

ιδιαίτερες ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας που υλοποιεί, ώστε να αξιοποιήσει στο έπακρο 

τις δυνατότητες που του προσφέρει η μέθοδος της ποιοτικής συνέντευξης και να περιορίσει ή 

να αποφύγει κάποιες αδυναμίες της. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι ορισμένες από τις 

ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί, όπως το ζήτημα της γενικευσιμότητας και της απουσίας 

μετρήσιμων αποτελεσμάτων, μπορεί να μην αποτελούν μειονεκτήματα για ορισμένες ποιοτικές 

έρευνες, επειδή ο σκοπός τους μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τη γενίκευση σε ένα 

ευρύτερο πληθυσμό ή με την ανάδειξη ποσοστών και αριθμητικών δεδομένων.  

Στην παρούσα έρευνα - όπως συμβαίνει άλλωστε και στις περισσότερες ποιοτικές 

έρευνες - η γενίκευση των αποτελεσμάτων στον ευρύτερο πληθυσμό δεν αποτελεί ζητούμενο, 

καθώς απώτερος σκοπός είναι η εις βάθος διερεύνηση σε ένα σχετικά μικρό δείγμα ατόμων 

που παρακολούθησαν τα επιλεγμένα προγράμματα διά βίου μάθησης προκειμένου να 

αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους. 

                                                           
21 Όρος που αναφέρεται συνήθως στις εις βάθος συνεντεύξεις, στις ημιδομημένες ή στις χαλαρά δομημένες μορφές 

συνέντευξης. 
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Συνοψίζοντας, στην έρευνα αυτή, προκειμένου να διατυπωθούν συγκεκριμένες 

υποθέσεις έρευνας για τις συνεντεύξεις με τους επιστημονικά υπευθύνους, ως ένα πρώτο 

θεωρητικό υπόβαθρο χρησιμοποιήθηκαν κείμενα και μελέτες από τη διεθνή βιβλιογραφία 

αναφορικά με το ζήτημα της απασχολησιμότητας και της διά βίου μάθησης καθώς και κείμενα 

που έχει δημοσιοποιήσει η ίδια η Δομή ΔΒΜ του Α.Π.Θ. (Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας 

της Δομής ΔΒΜ του Α.Π.Θ., Απολογισμός 2010-2014 της Δομής ΔΒΜ, Οδηγός Σπουδών 

Προγραμμάτων, υλικό από την ιστοσελίδα της Δομής ΔΒΜ22). Ωστόσο, για τη διαμόρφωση 

των θεματικών αξόνων της κύριας έρευνας (συνεντεύξεις με συμμετέχοντες/ουσες στα 

προγράμματα) καθοριστικό ρόλο είχαν τα ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν κατά την 

προκαταρκτική φάση της έρευνας (συνεντεύξεις με επιστημονικά υπευθύνους). Με γνώμονα 

αυτά αντλήθηκαν εκ νέου στοιχεία από τη βιβλιογραφία και επιλέχθηκαν συγκεκριμένα 

μοντέλα για τη διαμόρφωση των αξόνων της έρευνας και τη δημιουργία του Οδηγού 

συνέντευξης με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. 

 

4.2.2. Τα θεωρητικά μοντέλα της έρευνας 

 

Το μοντέλο των Fugate et al. (2004) για την αντιληπτή απασχολησιμότητα 

Στην παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκε το θεωρητικό μοντέλο που προτείνουν οι Fugate, 

Kinicki, & Ashforth (2004), το οποίο αναλύεται στη συγκεκριμένη ενότητα. Στο άρθρο τους 

Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications ορίζουν την 

απασχολησιμότητα ως ένα είδος επαγγελματικά προσανατολισμένης ενεργούς 

προσαρμοστικότητας που δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να αναγνωρίσουν και να 

αξιοποιήσουν επαγγελματικές ευκαιρίες και αυξάνει την πιθανότητα ανεύρεσης εργασίας. Στο 

συγκεκριμένο μοντέλο, η απασχολησιμότητα αντιμετωπίζεται με τρόπο ατομοκεντρικό 

(εστίαση στο άτομο και στις δυνατότητές του για προσωπική βελτίωση) και παρουσιάζεται ως 

μια πολυδιάστατη ψυχο-κοινωνική δομή που συναπαρτίζεται από τρεις ξεχωριστές αλλά και 

αλληλοεπηρεαζόμενες διαστάσεις: α) την επαγγελματική ταυτότητα, β) την προσωπική 

προσαρμοστικότητα και γ) το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο.  

Η επαγγελματική ταυτότητα (career identity) σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο τα 

άτομα αυτοπροσδιορίζονται μέσα στο εργασιακό τους περιβάλλον και ορίζουν τους 

προσωπικούς τους στόχους. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έννοιας περιλαμβάνονται στοιχεία 

όπως οι επαγγελματικές εμπειρίες, οι προσωπικοί στόχοι, τα ατομικά χαρακτηριστικά, οι αξίες, 

                                                           
22 http://diaviou.auth.gr 
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οι πεποιθήσεις κ.α. Ωστόσο, δεν πρόκειται απλά για το άθροισμα των επαγγελματικών 

εμπειριών αλλά για την αφομοίωση και τον μετασχηματισμό τους σε νοηματοδοτημένες 

εξατομικευμένες δομές με γνωστικο-συναισθηματικό χαρακτήρα. Η επαγγελματική ταυτότητα 

λειτουργεί σαν ένα είδος πυξίδας και αποτελεί το στοιχείο εκείνο της απασχολησιμότητας που 

ωθεί το άτομο σε δράση. Μέσα από τη σκιαγράφηση της επαγγελματικής του ταυτότητας 

μπορεί να οραματιστεί τον εαυτό του σε νέους πιθανούς ρόλους και να σχηματίσει μια εικόνα 

πιθανών εαυτών με εστίαση στο μέλλον (Markus & Ruvolo, 1989). Στην προσπάθειά του να 

πραγματώσει αυτούς τους στόχους και να κάνει εφικτούς τους επιθυμητούς μελλοντικούς 

εαυτούς θα αναζητήσει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα του επιτρέψουν να τους προσεγγίσει 

(γνώσεις, εμπειρίες, επαγγελματικές ευκαιρίες, κοινωνικά δίκτυα κ.α.) και θα αποφύγει όσα το 

απομακρύνουν από αυτούς.  

Η προσωπική προσαρμοστικότητα (personal adaptability) σχετίζεται με την ικανότητα 

διαχείρισης των μεταβαλλόμενων καταστάσεων και καθορίζεται από τις ατομικές διαφορές 

που προδιαθέτουν το άτομο να δρα προληπτικά. Οι ατομικές διαφορές που συνδέονται με την 

προσωπική προσαρμοστικότητα πρέπει να είναι ταυτόχρονα εσωτερικά δημιουργημένες 

(προδιαθέσεις) και εξωτερικά εστιασμένες (εμφανείς εξωτερικές συμπεριφορές). Τα 

ευπροσάρμοστα άτομα έχουν τη θέληση αλλά και την ικανότητα να τροποποιούν τις γνώσεις, 

τις δεξιότητες, τις τάσεις και τη συμπεριφορά τους προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία 

σε νέες προκλήσεις που παρουσιάζονται στη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. 

Ατομικές διαφορές συναφείς με την προσωπική προσαρμοστικότητα, που έχουν ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας, είναι οι ακόλουθες: 

 η αισιοδοξία (optimism): τα άτομα με αισιοδοξία έχουν θετικές προσδοκίες για το μέλλον, 

αντιμετωπίζουν τις αλλαγές ως ευκαιρίες, αναγνωρίζουν την αξία των μαθησιακών 

εμπειριών και δείχνουν επιμονή κατά την προσπάθεια επίτευξης των στόχων τους. 

 η έφεση για μάθηση (propensity to learn): η τάση για συνεχή μάθηση αποτελεί έναν από 

τους βασικούς παράγοντες για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, καθώς ωθεί 

το άτομο να αναζητά συνεχώς χρήσιμες πληροφορίες και να αναβαθμίζει τις γνώσεις του 

ώστε να μπορέσει να έχει ευελιξία και προσαρμοστικότητα και να ανταποκρίνεται με 

επιτυχία σε νέα δεδομένα. 

 η δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες (openness): η θετική αντιμετώπιση των αλλαγών και των 

νέων εμπειριών δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να αντιμετωπίζει με ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα τις προκλήσεις και τις αβέβαιες καταστάσεις, να εντοπίζει νέες πηγές 

και δυνατότητες για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται. 
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 το εσωτερικό κέντρο ελέγχου (internal locus of control): τα άτομα με εσωτερικό κέντρο 

ελέγχου θεωρούν ότι μπορούν να ασκήσουν επίδραση στις καταστάσεις που εκτυλίσσονται 

γύρω τους, είναι πιο προσαρμοστικά και μπορούν να αναπτύξουν προληπτική δράση κατά 

τη διάρκεια μεταβατικών φάσεων στον επαγγελματικό τομέα. 

 η ευρύτερη αυτεπάρκεια (generalized self-efficacy): το στοιχείο αυτό σχετίζεται με την 

αντίληψη του ατόμου ότι έχει τη δυνατότητα να δρα αποτελεσματικά κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες, να αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα προκλήσεις και αβέβαιες 

καταστάσεις και να αξιοποιεί επαγγελματικές ευκαιρίες. 

Το ανθρώπινο κεφάλαιο (human capital) είναι το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων, 

ικανοτήτων και χαρακτηριστικών του ατόμου που διευκολύνουν την προσωπική, κοινωνική 

και οικονομική του ευημερία (OECD, 2001). Η συγκεκριμένη έννοια συνδέεται με παράγοντες 

που επηρεάζουν την εξέλιξη της καριέρας του ατόμου, όπως η ηλικία, η εκπαίδευση, η 

επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση, η εργασιακή απόδοση, η συναισθηματική νοημοσύνη 

και η διανοητική του ικανότητα. Σύμφωνα με έρευνες (Judge, Cable, Boudreau, & Bretz, 1995· 

Kirchmeyer, 1998· Tharenou, Latimer, & Conroy, 1994, όπ. αναφ. οι Fugate et al., 2004), από 

όλους αυτούς τους παράγοντες, αυτοί που επηρεάζουν περισσότερο την επαγγελματική πρόοδο 

είναι η εκπαίδευση και η εργασιακή εμπειρία. Σε όλες σχεδόν τις εργασιακές ενασχολήσεις 

απαιτείται, ή τουλάχιστον λαμβάνεται ως συγκριτικό πλεονέκτημα, κάποιο μορφωτικό 

επίπεδο, χαμηλότερο ή υψηλότερο ανάλογα με τον χαρακτήρα της προσφερόμενης θέσης. Η 

εμπειρία αποτελεί ένα είδος γνώσης αποκτημένης έμπρακτα και τεκμηριώνει την επάρκεια του 

ατόμου σε έναν εργασιακό τομέα. Στη σύγχρονη αγορά εργασίας, συχνά η επαγγελματική 

εμπειρία αποδίδεται με τον όρο μεταφερόμενες δεξιότητες (transferrable/portable skills), καθώς 

αυτές αποκτήθηκαν σε συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον αλλά μπορούν να μεταφερθούν 

και να αξιοποιηθούν και σε ένα νέο. Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, εκτιμώνται ιδιαίτερα από 

τους μελλοντικούς εργοδότες. Όπως γίνεται κατανοητό, το ανθρώπινο κεφάλαιο ενισχύει την 

απασχολησιμότητα. Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας του ατόμου προϋποθέτει τη συνεχή αναπροσαρμογή του 

εργασιακού του προσανατολισμού και τη σταθερή ενασχόλησή του με τη διά βίου μάθηση. 

Το κοινωνικό κεφάλαιο (social capital) σχετίζεται με τις διαπροσωπικές επαφές του 

ατόμου και με τα επίσημα και ανεπίσημα δίκτυα μέσα από τα οποία αντλεί πληροφορίες για 

επαγγελματικές ευκαιρίες. Πρόκειται για την υπεραξία που βρίσκεται εγγενώς στα κοινωνικά 

δίκτυα και προσδίδει μια κοινωνική και διαπροσωπική διάσταση στην έννοια της 

απασχολησιμότητας. Ανάλογα με το μέγεθος και την ισχύ του κοινωνικού του δικτύου, το 

άτομο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες και να επιτύχει τις επαγγελματικές του 
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φιλοδοξίες. Άνθρωποι με αναπτυγμένο κοινωνικό κεφάλαιο συχνά αξιοποιούν και ανεπίσημα 

δίκτυα πληροφοριών (π.χ. φίλος φίλου), παράλληλα με τα επίσημα, κατά την αναζήτηση 

εργασίας.  

Η απασχολησιμότητα ως έννοια αποκτά νόημα, υπόσταση και αξία μόνο αν αυτές οι τρεις 

διαστάσεις της συνδυαστούν μεταξύ τους. Αν και η καθεμία από αυτές τις διαστάσεις έχει αξία 

από μόνη της και μπορεί να θεωρηθεί ως ανεξάρτητη έννοια, μόνο μέσα από τη σύνθεσή τους 

σε μια ενότητα δημιουργείται η ιδέα της απασχολησιμότητας. Πιο συγκεκριμένα η 

απασχολησιμότητα ως έννοια προκύπτει από τον συνδυασμό συγκεκριμένων στοιχείων που 

συμπεριλαμβάνονται σε καθεμία από αυτές τις διαστάσεις τα οποία σχετίζονται με την 

αναγνώριση και την αξιοποίηση των ευκαιριών σταδιοδρομίας (Σχήμα 1).   

 

 

 

                                                             
 

    

  

                                       

                                                                                                               

 

 

 

 

Σχήμα 1. Το μοντέλο της απασχολησιμότητας 

(Fugate et al., 2004, σελ. 19) 

 

 

Η σχέση ανάμεσα στις τρεις αυτές διαστάσεις και την απασχολησιμότητα είναι αιτιώδης, 

δηλαδή η απασχολησιμότητα ενός ατόμου αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει από 

τη σύνθεση των τριών διαστάσεων: της επαγγελματικής ταυτότητας, της προσωπικής 

προσαρμοστικότητας και του κοινωνικού και ανθρώπινου κεφαλαίου (Σχήμα 2).   
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Σχήμα 2. Η απασχολησιμότητα ως μια αθροιστική πολυδιάστατη  

ψυχο-κοινωνική δομή (Fugate et al., 2004, σελ. 26) 

 

 

Η δομή αυτή αποτελεί μια ενοποιημένη ολότητα με λειτουργική σύνδεση ανάμεσα στα 

μέρη που την απαρτίζουν (gestalt). Εκτός από την αιτιώδη αυτή σχέση που υπάρχει ανάμεσα 

στις επιμέρους διαστάσεις και την απασχολησιμότητα που προκύπτει από αυτές, υπάρχουν 

επίσης σχέσεις αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις διαστάσεις ανά δύο.  

Πιο συγκεκριμένα, η επαγγελματική ταυτότητα έχει στενή σχέση με την προσωπική 

προσαρμοστικότητα: η πρώτη αντιστοιχεί στην ερώτηση «ποιος είμαι / ποιος θέλω να είμαι», 

ενώ η δεύτερη στην ερώτηση «πώς θα πραγματοποιήσω κάτι τέτοιο». Λαμβάνοντας υπόψη το 

εύρος των δυνητικών επιλογών καριέρας, η επαγγελματική ταυτότητα κάποιου εμπεριέχει τις 

προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει δρώντας με προσαρμοστικό τρόπο. Εξαιτίας των 

συνεχών αλλαγών στην αγορά εργασίας, η επαγγελματική ταυτότητα δεν αποτελεί μια 

παγιωμένη δομή, αλλά μια εξελισσόμενη διαδικασία, αφού το άτομο χρειάζεται διαρκώς να 

την αναβαθμίζει και να την αναθεωρεί, συνδυάζοντας την ήδη υπάρχουσα επαγγελματική του 

πορεία με την προοπτική μελλοντικών επιλογών. Η προσωπική προσαρμοστικότητα δίνει τη 

δυνατότητα στο άτομο να αντιλαμβάνεται και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται 

μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της επαγγελματικής του ταυτότητας. Επίσης, εξαιτίας των 

ραγδαίων μεταβολών στην αγορά εργασίας, τα άτομα ολοένα και περισσότερο ενσωματώνουν 

Employability 

Career Identity Social & Human Capital 

Personal Adaptability 
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στο πλαίσιο της προσωπικής τους ταυτότητας την ιδέα της προσαρμοστικότητας, γεγονός που 

- λειτουργώντας σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία - τα ωθεί να εκδηλώνουν συμπεριφορές 

στις οποίες αντικατοπτρίζεται το συγκεκριμένο στοιχείο αυτοπροσδιορισμού τους. 

Η επαγγελματική ταυτότητα έχει στενή σχέση, επίσης, με το ανθρώπινο και το κοινωνικό 

κεφάλαιο: το κεφάλαιο αυτό διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο ως προς τον καθορισμό του 

«ποιος είμαι» στον εργασιακό χώρο αλλά και αντίστροφα ο σαφής προσδιορισμός της 

επαγγελματικής ταυτότητας διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων για περαιτέρω δραστηριότητες 

που θα ενισχύσουν το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο. Οι προηγούμενες επαγγελματικές 

εμπειρίες έχουν καίρια σημασία για την ανάπτυξη του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου 

επειδή σχετίζονται με την ανάπτυξη όχι μόνο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων αλλά και 

διασυνδέσεων και καλής φήμης, στοιχεία που μπορούν να διευρύνουν το κεφάλαιο αυτό και 

να ενσωματωθούν στην επαγγελματική ταυτότητα κάποιου.  

Ωστόσο, αμφίδρομη σχέση επίδρασης υπάρχει και ανάμεσα στην προσωπική 

προσαρμοστικότητα και το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο. Οι άνθρωποι που έχουν το 

χαρακτηριστικό της προσαρμοστικότητας αναπτύσσουν αποτελεσματικότερες διαπροσωπικές 

αλληλεπιδράσεις σε εργασιακά περιβάλλοντα στα οποία είναι έντονο το στοιχείο της 

αβεβαιότητας. Η δεκτικότητά τους σε νέες μαθησιακές εμπειρίες διευρύνει το ανθρώπινο 

κεφάλαιό τους (μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους) και διευκολύνει 

την απόκτηση και τη διατήρηση κοινωνικών δικτύων από τα οποία μπορούν να προκύψουν 

νέες επαγγελματικές ευκαιρίες που θα ενισχύσουν τόσο το ανθρώπινο όσο και το κοινωνικό 

τους κεφάλαιο. Επίσης, η πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τις 

τρέχουσες εξελίξεις στον εργασιακό χώρο, η οποία παρέχεται μέσα από το κοινωνικό 

κεφάλαιο, βοηθά το άτομο να κατανοήσει την αναγκαιότητα της προσωπικής 

προσαρμοστικότητας και της διά βίου μάθησης και να εναρμονιστεί αποτελεσματικότερα με 

τη ροή των γεγονότων. 

Το μοντέλο των Fugate et al. (2004) επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα επειδή 

προσφέρει ένα κατάλληλο υπόβαθρο για τη διερεύνηση της έννοιας της αντιληπτής 

απασχολησιμότητας, που αποτελεί έναν από τους άξονες της έρευνας, και δίνει έμφαση στον 

ενεργό ρόλο που έχει το άτομο στη βελτίωση της προσωπικής του απασχολησιμότητας μέσω 

συγκεκριμένων ενεργειών στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή του σε 

προγράμματα διά βίου μάθησης.  
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Το Μοντέλο Συσχετίσεων (Paradigm Model) των Strauss & Corbin (1998) 

Οι Corbin & Strauss (1990) αναφέρονται σε τρία στάδια ανάλυσης των ερευνητικών 

δεδομένων στο πλαίσιο της Εμπειρικά Θεμελιωμένης Θεωρίας: στην ανοικτή κωδικοποίηση, 

στην κατ’ άξονα κωδικοποίηση και στην επιλεκτική κωδικοποίηση. 

Η ανοικτή κωδικοποίηση (open coding) είναι μια ερμηνευτική διαδικασία μέσω της 

οποίας γίνεται μια κατανομή των δεδομένων, διαμορφώνονται οι πρώτες έννοιες και 

προσδιορίζονται οι ιδιότητες και οι διαστάσεις τους23. Στο στάδιο αυτό ο ερευνητής κάνει μια 

απόπειρα να διακρίνει και να προσεγγίσει ερμηνευτικά τα φαινόμενα που αντικατοπτρίζονται 

στα δεδομένα. Μέσα από μια διαδικασία συνεχόμενων συγκρίσεων εντοπίζει ομοιότητες και 

διαφορές, ώστε να διαμορφώσει κάποιες πρώτες κατηγορίες και υποκατηγορίες.  

Στην κατ’ άξονα κωδικοποίηση (axial coding) πραγματοποιείται η μετάβαση σε 

θεωρητικά υπερκείμενες εννοιολογικές δομές και αναδεικνύονται οι κατηγορίες-άξονες γύρω 

από τις οποίες δομούνται οι έννοιες και οι υποκατηγορίες που έχουν ήδη προκύψει. Οι 

συγκεκριμένες κατηγορίες-άξονες αποτελούν τους πυλώνες της δομούμενης θεωρίας και μέσα 

από συσχετίσεις εξετάζονται οι μεταξύ τους διασυνδέσεις24. 

Η επιλεκτική κωδικοποίηση (selective coding) είναι η διαδικασία μέσω της οποίας 

διαμορφώνεται μια κεντρική κατηγορία που εκφράζει το βασικό φαινόμενο που μελετάται στη 

συγκεκριμένη έρευνα και λειτουργεί ως πυρήνας γύρω από τον οποίο ενοποιούνται όλες οι 

άλλες κατηγορίες. Οι υπόλοιπες κατηγορίες έχουν στενή σχέση με αυτήν και αποτελούν 

διαστάσεις της, καθώς σχετίζονται με συνθήκες, στρατηγικές δράσης ή αλληλεπίδρασης και 

συνέπειες. 

Στο πλαίσιο της ΕΘΘ οι Strauss & Corbin (1998, 2008)25 προτείνουν, επίσης, ένα 

Μοντέλο Συσχετίσεων (Paradigm Model), το οποίο διευκολύνει τον ερευνητή να ανακαλύψει 

και να καταδείξει τις εννοιολογικές σχέσεις ανάμεσα στις κατηγορίες. Το συγκεκριμένο 

                                                           
23 Για παράδειγμα, η έννοια παρακολούθηση έχει ιδιότητες (συχνότητα, διάρκεια, εύρος κ.τ.λ.) και διαστάσεις (π.χ. 

η συχνότητα μπορεί να είναι: χαμηλή, μέτρια, υψηλή). 
24 Οι Corbin & Strauss σε μεταγενέστερη έκδοση του έργου τους Basics of Qualitative Research: Grounded 

Theory Procedures and Techniques αναθεώρησαν τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασαν σε προηγούμενη έκδοση 

(1998) την κατ’ άξονα κωδικοποίηση ως ξεχωριστό στάδιο της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι η ανοικτή και η 

κατ’ άξονα κωδικοποίηση προχωρούν παράλληλα και ότι η διάκρισή τους είναι στην ουσία τεχνητή και γίνεται 

προκειμένου ο αναγνώστης να κατανοήσει καλύτερα τη διαδικασία. Όπως αναφέρουν «καθώς ο αναλυτής 

επεξεργάζεται τα δεδομένα ο νους του αυτόματα δημιουργεί συνδέσεις επειδή, σε τελική ανάλυση, οι συνδέσεις 

προκύπτουν από τα δεδομένα» (Corbin & Strauss, 2008, σελ. 198). 
25 Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory: Strauss & Corbin 

στη 2η έκδοση του έργου τους (1998) - Corbin & Strauss στην 3η έκδοσή του (2008). Με αυτόν τον τρόπο 

παρατίθενται τα συγκεκριμένα έργα και στην ενότητα Βιβλιογραφικές αναφορές. 
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μοντέλο αξιοποιήθηκε συμπληρωματικά στην παρούσα έρευνα26. Σύμφωνα με αυτό, επιλέγεται 

αρχικά μια βασική κατηγορία (core category) η οποία αποτελεί το φαινόμενο που επιδιώκεται 

να εξετασθεί και λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο αναφοράς ολόκληρου του μοντέλου. Με 

βάση αυτό το φαινόμενο διερευνώνται: 

• οι αιτιώδεις συνθήκες (causal conditions), δηλαδή οι κατηγορίες που το επηρεάζουν 

(γεγονότα, περιστάσεις, παράγοντες κ.τ.λ.), 

 • οι στρατηγικές δράσης/διάδρασης (action/interaction strategies), δηλαδή οι στοχευμένες 

δράσεις ή αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα προκειμένου αυτό να αντιμετωπιστεί, 

• το περιβάλλον (context), δηλαδή οι συγκεκριμένες συνθήκες που υπάρχουν και επηρεάζουν 

τις στρατηγικές, 

• οι παρεμβαίνουσες συνθήκες (intervening conditions), δηλαδή οι γενικότερες συνθήκες που 

διαμορφώνουν, διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν την εφαρμογή στρατηγικών σε ένα 

συγκεκριμένο περιβάλλον   και  

• τα αποτελέσματα (consequences) που προκύπτουν από την εφαρμογή των στρατηγικών. 

 

 

4.2.3. Το δείγμα: η επιλογή και το προφίλ των συμμετεχόντων/ουσών  

Για την επιλογή του δείγματος της έρευνας χρησιμοποιήθηκε αρχικά η τεχνική της 

δειγματοληψίας χιονοστιβάδας (snowball sampling)27 καθώς οι ίδιοι οι επιστημονικά 

υπεύθυνοι των προγραμμάτων πρότειναν συμμετέχοντες/ουσες που κατά την άποψή τους 

ανταποκρίνονταν στους στόχους της συγκεκριμένης έρευνας. Στη συνέχεια αξιοποιήθηκε η 

τεχνική της θεωρητικής δειγματοληψίας (theoretical sampling)28 αφού από τη λίστα αυτή των 

ονομάτων επιλέχθηκαν από την ερευνήτρια 3-4 άτομα από κάθε πρόγραμμα σύμφωνα με τα 

δεδομένα που παρείχαν οι επιστημονικά υπεύθυνοι, με στόχο την κάλυψη των βασικών 

                                                           
26 Η οργάνωση των ευρημάτων σύμφωνα με το μοντέλο των Strauss & Corbin (1998) απεικονίζεται στο 

Διάγραμμα 3 (σελ. 99). 
27 Στη δειγματοληψία χιονοστιβάδας ο ερευνητής επιλέγει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες ακολουθώντας τις 

υποδείξεις άλλων συμμετεχόντων/ουσών. Ο ερευνητής, δηλαδή, πραγματοποιεί κάποιες αρχικές επαφές με άτομα 

από τα οποία ζητάει να του προτείνουν ή να του συστήσουν άλλα υποψήφια άτομα που πληρούν ορισμένα 

κριτήρια και θα είχε ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην έρευνα. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται σε ποιοτικές 

έρευνες στις οποίες υπάρχουν δυσκολίες ως προς τον εντοπισμό ή την προσέγγιση ατόμων με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά.  
28 Η θεωρητική δειγματοληψία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της σκόπιμης δειγματοληψίας και αποτελεί 

μία από τις βασικότερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην Εμπειρικά Θεμελιωμένη Θεωρία. Σε αυτήν η 

επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται κατά τη διάρκεια της ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων που έχουν 

προκύψει μέχρι το συγκεκριμένο στάδιο της έρευνας και καθορίζεται από αυτά. Ο ερευνητής αξιοποιώντας αυτά 

τα ποιοτικά δεδομένα επιλέγει περιπτώσεις συμμετεχόντων με κριτήριο τη δυνατότητα συμβολής τους στη 

δόμηση της θεωρίας, στη θεωρητική δηλαδή ανάπτυξη των εννοιών που έχουν προκύψει, καθώς οι περιπτώσεις 

αυτές παρέχουν την εμπειρική βάση για τη διαφοροποίηση των εννοιών βάσει των ιδιοτήτων και των διαστάσεών 

τους (Τσιώλης, 2014). 
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κατηγοριών συμμετεχόντων σε κάθε πρόγραμμα, ώστε το δείγμα να είναι όσο γίνεται πιο  

αντιπροσωπευτικό ως προς το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και την επαγγελματική 

κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο προέκυψε και το τελικό δείγμα της έρευνας που ήταν στο 

σύνολο 21 άτομα (Ν=21). 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το τελικό αυτό δείγμα υπάρχουν στους πίνακες που 

ακολουθούν (Πίνακες 4-14). Σε αυτούς τους πίνακες αποτυπώνεται το προφίλ των 

συμμετεχόντων/ουσών και τα βασικά δημογραφικά τους στοιχεία: φύλο, ηλικιακή ομάδα, 

οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, επαγγελματικό επίπεδο, νομός και τόπος 

μόνιμης κατοικίας, αριθμός προγραμμάτων της Δομής ΔΒΜ που παρακολούθησαν και χρονικό 

διάστημα που είχε μεσολαβήσει από την ολοκλήρωση του προγράμματος σχετικά με το οποίο 

ερωτώνται μέχρι τη χρονική στιγμή της συνέντευξης. 

 

 

 

 

Πίνακας 4 

Κατανομή δείγματος ανά φύλο 

Φύλο Τιμές Ποσοστό % 

Άνδρες 12 57,2 

Γυναίκες 9 42,8 

Σύνολο 21  

 

 

 

Πίνακας 5 

Κατανομή δείγματος ανά ομάδα στόχο και φύλο 

Προγράμματα που απευθύνονταν 

σε πτυχιούχους 

Προγράμματα που απευθύνονταν 

στο ευρύ κοινό 

Φύλο Τιμές Ποσοστό % Φύλο Τιμές Ποσοστό % 

Άνδρες 5 45,4 Άνδρες 7 70 

Γυναίκες 6 54,5 Γυναίκες 3 30 

Σύνολο 11  Σύνολο 10  
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Πίνακας 6 

Κατανομή δείγματος ανά ηλικιακή ομάδα 

Ηλικιακή ομάδα Τιμές Ποσοστό % 

18-30 ετών 5 23,8 

31-40 ετών 4 19,0 

41-50 ετών 9 42,8 

51-60 ετών 2 9,5 

Πάνω από 60 ετών 1 4,7 

Σύνολο 21  

 

 

Πίνακας 7 

Κατανομή δείγματος ανά οικογενειακή κατάσταση 

Οικογενειακή κατάσταση Τιμές Ποσοστό % 

Άγαμοι 8 38,0 

Έγγαμοι 11 52,3 

Διαζευγμένοι 2 9,5 

Σύνολο 21  

 

 

Πίνακας 8 

Κατανομή δείγματος ανά επίπεδο εκπαίδευσης που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς 

Εκπαιδευτικό επίπεδο Τιμές Ποσοστό % 

Δευτεροβάθμια (Γυμνάσιο) 3 14,2 

Δευτεροβάθμια (Λύκειο, ΤΕΕ) 2 9,5 

Μεταδευτεροβάθμια (ΙΕΚ) 1 4,7 

Τριτοβάθμια (ΑΕΙ) 10 47,6 

Τριτοβάθμια (ΤΕΙ) 1 4,7 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 2 9,5 

Κάτοχος διδακτορικού 2 9,5 

Σύνολο 21  
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Πίνακας 9 

Κατανομή δείγματος ανά επαγγελματική κατάσταση 

Επαγγελματική κατάσταση Τιμές Ποσοστό % 

Ελεύθεροι επαγγελματίες 11 5,2 

Υπάλληλοι ιδιωτικού τομέα 4 19,0 

Υπάλληλοι δημόσιου τομέα 4 19,0 

Φοιτητές (μεταπτυχιακού) 1 4,7 

Συνταξιούχοι 1 4,7 

Σύνολο 21  

 

 

Πίνακας 10 

Κατανομή δείγματος με βάση τη συνάφεια του επαγγέλματός τους  

με το αντικείμενο του προγράμματος ΔΒΜ 

Συνάφεια Τιμές Ποσοστό % 

Συναφές αντικείμενο 12 57,1 

Μη συναφές αντικείμενο 9 42,9 

Σύνολο 21  

 

 

Πίνακας 11 

Κατανομή δείγματος ανά νομό μόνιμης κατοικίας 

Νομός κατοικίας Τιμές Ποσοστό % 

Νομός Θεσσαλονίκης 16 76,1 

Νομός Καρδίτσας 1 4,7 

Νομός Ημαθίας 1 4,7 

Νομός Φθιώτιδας 1 4,7 

Νομός Χαλκιδικής 1 4,7 

Νομός Καβάλας 1 4,7 

Σύνολο 21  
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Πίνακας 12 

Κατανομή δείγματος ανά τόπο μόνιμης κατοικίας 

Τόπος κατοικίας Τιμές Ποσοστό % 

Θεσσαλονίκη 14 66,7 

Άλλα αστικά κέντρα 3 14,2 

Κωμοπόλεις 2 9,5 

Χωριά 2 9,5 

Σύνολο 21  

 

 

Πίνακας 13 

Κατανομή δείγματος ανά αριθμό προγραμμάτων της  

Δομής ΔΒΜ που παρακολούθησαν 

Αριθμός προγραμμάτων Δομής ΔΒΜ 

που παρακολούθησαν 
Τιμές Ποσοστό % 

Ένα 15 71,5 

Δύο 4 19,0 

Τρία 2 9,5 

Σύνολο 21  

 

 

Πίνακας 14 

Κατανομή δείγματος ανά χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης  

του ερευνώμενου προγράμματος που παρακολούθησαν 

Χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος Τιμές Ποσοστό % 

Πριν από 2-5 μήνες 4 19,0 

Πριν από 6-11 μήνες 6 28,5 

Πριν από 1-2 χρόνια 6 28,5 

Πριν από 2-3 χρόνια 5 23,8 

Σύνολο 21  
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4.2.4. Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας 

Τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας έχουν μεγάλη σημασία ιδιαίτερα στην ποιοτική 

κοινωνική έρευνα, καθώς ο ερευνητής έχει μια πιο άμεση επαφή με τα άτομα και επιχειρεί να 

διεισδύσει στη δική τους πραγματικότητα, να εμβαθύνει στην προσωπική τους οπτική, να 

καταγράψει τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους και  να εκμαιεύσει τις ερμηνείες που τα ίδια 

δίνουν αναφορικά με τα γεγονότα που βιώνουν. Η διαδικασία αυτή απαιτεί λεπτό χειρισμό εκ 

μέρους του καθώς και τήρηση των κανόνων δεοντολογίας τόσο κατά τη διάρκεια του 

σχεδιασμού όσο και κατά την υλοποίηση της έρευνας, αφού στην πορεία ανακύπτουν πολλά 

ζητήματα που παρεκκλίνουν από τον αρχικό σχεδιασμό. Η εμπειρική έρευνα που σχετίζεται με 

ανθρώπους ενέχει από μόνη της μια ηθική διάσταση και κατά τη διάρκειά της ο ερευνητής 

συνειδητά ή ασυνείδητα οδηγείται σε αξιολογικές κρίσεις και αντιμετωπίζει δεοντολογικά 

διλήμματα (Robson, 2010). Τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας αφορούν κυρίως στα μέσα 

που χρησιμοποιεί ο ερευνητής τα οποία πρέπει να είναι επιστημονικά και κοινωνικώς 

παραδεκτά και να γνωστοποιούνται στους συμμετέχοντες (Ιωσηφίδης, 2008).  

Η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, εκτός από την ηθική διάσταση που έχει, αποτελεί 

και έναν καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα των ερευνητικών δεδομένων καθώς και των 

αποτελεσμάτων που θα προκύψουν. Εκτός από την τήρηση ενός κώδικα αρχών για την 

προσέγγιση των ατόμων που μετέχουν στην έρευνα, τα ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα 

σχετίζονται και με την επεξεργασία των ερευνητικών ποιοτικών δεδομένων και την 

παρουσίασή τους, προκειμένου να αποφευχθούν παραπλανητικά αποτελέσματα και να μην 

διαστρεβλωθεί η αλήθεια. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η Whiteley (2002) «Η 

ακεραιότητα του ίδιου του ερευνητή είναι ο εγγυητής της ηθικής συμπεριφοράς, κυρίως επειδή 

οι εργασίες πεδίου έχουν χαρακτήρα πρόσκαιρο και είναι δύσκολο να αποτυπωθούν με 

ακρίβεια» (σελ. 26). 

Ορισμένα από τα σημαντικότερα ζητήματα δεοντολογίας σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

(Kimmel, 1988· Clarke, 1999· Punch, 1986· Miles & Huberman, 1994) είναι: η ιδιωτικότητα, 

η εμπιστευτικότητα και η ανωνυμία (privacy, confidentiality, and anonymity), η εντιμότητα και 

η εμπιστοσύνη (honesty and trust), η πληροφορημένη συναίνεση (informed consent), η 

ακεραιότητα και η ποιότητα της έρευνας (research integrity and quality) και τα οφέλη, το 

κόστος και η αμοιβαιότητα (benefits, costs, and reciprocity). Στην παρούσα έρευνα δόθηκε 

ιδιαίτερη προσοχή στα συγκεκριμένα ζητήματα τόσο κατά τη φάση του σχεδιασμού και 

υλοποίησής της όσο και κατά τη φάση της επεξεργασίας και ανάλυσης των αποτελεσμάτων, 

όπως είναι ευδιάκριτο στις αντίστοιχες ενότητες (ενότητα 5.2, ενότητα 6 και ενότητα 7).  
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5. Διεξαγωγή των συνεντεύξεων (interviewing) 

 

Κατά την προκαταρκτική φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκαν 6 διαπροσωπικές 

συνεντεύξεις με τους επιστημονικά υπευθύνους και 2 πιλοτικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις. 

Κατά την κύρια φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκαν 21 τηλεφωνικές συνεντεύξεις με 

συμμετέχοντες/ουσες στα επιλεγμένα προγράμματα διά βίου μάθησης. 

 

 

5.1. Προκαταρκτική φάση της έρευνας 

 

Συνεντεύξεις με επιστημονικά υπευθύνους των προγραμμάτων διά βίου μάθησης 

Κατά την προκαταρκτική φάση της έρευνας, αφού μελετήθηκε το σχετικό υλικό που 

παρείχε στην ερευνήτρια η Δομή ΔΒΜ και επιλέχθηκαν έξι προγράμματα προς διερεύνηση, 

κρίθηκε σκόπιμο να συγκεντρωθούν ακόμα περισσότερες πληροφορίες για τα συγκεκριμένα 

προγράμματα. Θεωρήθηκε ότι τα πιο κατάλληλα άτομα που θα μπορούσαν να παρέχουν 

αξιόπιστες και εξειδικευμένες πληροφορίες ήταν οι επιστημονικά υπεύθυνοι των 

προγραμμάτων, αφού είχαν μια πλήρη εικόνα για αυτά αναφορικά τόσο με τον σχεδιασμό όσο 

και με την υλοποίησή τους.  

Για αυτόν τον λόγο ζητήθηκε από τη Δομή Διά Βίου Μάθησης να στείλει στα αντίστοιχα 

έξι μέλη Δ.Ε.Π. ενημερωτικό e mail προκειμένου να τους πληροφορήσει σε γενικές γραμμές 

για το αίτημα της ερευνήτριας για υλοποίηση συνεντεύξεων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

έρευνας και να τους γνωστοποιήσει ότι της έχει δοθεί η απαιτούμενη άδεια από την Επιτροπή 

της Δομής ΔΒΜ του Α.Π.Θ. Αφού αυτοί απάντησαν θετικά, η ερευνήτρια είχε μια τηλεφωνική 

επικοινωνία μαζί τους, για να καθοριστεί ο χώρος της συνέντευξης (το γραφείο τους στο 

Α.Π.Θ.) και ο χρόνος που θα μπορούσαν να την δεχτούν. Πριν την έναρξη της κάθε 

συνέντευξης ζητούνταν η συναίνεσή τους για την ηχογράφησή της. Δεν κρίθηκε σκόπιμο να 

αποκρυφθούν τα ονόματα των επιστημονικά υπευθύνων καθώς είναι ήδη δημοσιοποιημένα 

στην ιστοσελίδα της Δομής ΔΒΜ και έχουν κοινοποιηθεί κατά διαστήματα στα Μ.Μ.Ε. στο 

πλαίσιο προώθησης των προγραμμάτων που υλοποιούν. 

Για τη διαμόρφωση των βασικών αξόνων συζήτησης με τους επιστημονικά υπευθύνους 

αξιοποιήθηκε ένα γενικό θεωρητικό πλαίσιο29. Πραγματοποιήθηκαν έξι συνεντεύξεις σε βάθος 

                                                           
29 Το γενικό αυτό θεωρητικό πλαίσιο βασιζόταν σε θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις στις οποίες γίνεται 

αναφορά στο Θεωρητικό μέρος της παρούσας έρευνας καθώς και σε δεδομένα που αντλήθηκαν από το υλικό που 

παραχωρήθηκε στην ερευνήτρια από τη Δομή ΔΒΜ ή έχει δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο (προκηρύξεις 

προγραμμάτων, αιτήσεις συμμετοχής, αξιολογήσεις, απολογισμός έργου Δομής ΔΒΜ). 
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(in depth interviews)30 με τους επιστημονικά υπευθύνους των αντίστοιχων προγραμμάτων διά 

βίου μάθησης. Υπήρχε μεγάλη ευελιξία ως προς τα θέματα που συζητήθηκαν και οι ερωτήσεις 

δεν ήταν προκαθορισμένες αλλά περισσότερο ακολουθούσαν τη ροή της συζήτησης και 

αξιοποιούσαν τα ζητήματα που προέκυπταν, με στόχο την κατασκευή θεωρίας μέσα από τα 

ποιοτικά δεδομένα, όπως ορίζεται από την προσέγγιση της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας.  

Στο τέλος των συνεντεύξεων ζητήθηκε από τον/την επιστημονικά υπεύθυνο/η του κάθε 

προγράμματος να προτείνει στην ερευνήτρια συμμετέχοντες/ουσες οι περιπτώσεις των οποίων 

θα είχαν αυξημένο ενδιαφέρον ως προς το ζήτημα της αντιληπτής απασχολησιμότητας. Κάτι 

τέτοιο ήταν εφικτό για τους επιστημονικά υπευθύνους επειδή όλοι τους, εκτός από τον 

σχεδιασμό και την επιστημονική εποπτεία του κάθε προγράμματος, συμμετείχαν και στη 

διδακτική διαδικασία και είχαν μελετήσει τις αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος 

από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες αναφορικά με το κάθε πρόγραμμα. Επίσης, κρίθηκε ότι κάτι 

τέτοιο δεν θα επηρέαζε την αξιοπιστία των παραγόμενων δεδομένων, καθώς στόχος της 

συγκεκριμένης έρευνας δεν ήταν η αξιολόγηση των προγραμμάτων από έναν μεγάλο αριθμό 

συμμετεχόντων - κάτι που θα απαιτούσε ίσως μια ποσοτική έρευνα και μια τυχαία 

δειγματοληψία - αλλά η επιλογή και η προσέγγιση συγκεκριμένων ατόμων των οποίων η 

αντιληπτή απασχολησιμότητα είχε επηρεαστεί από αυτά τα προγράμματα, με στόχο την εις 

βάθος ανάλυση των απόψεών τους. Από τη λίστα των ονομάτων που παρείχαν οι επιστημονικά 

υπεύθυνοι επιλέχθηκαν από την ερευνήτρια 3-4 άτομα για κάθε πρόγραμμα με κριτήριο την 

εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσας έρευνας.  

Οι βασικοί θεματικοί άξονες που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις αυτές οι οποίοι 

αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια στην κυρίως έρευνα ήταν οι ακόλουθοι: 

- γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα: ομάδα-στόχος, είδος προγράμματος, χρονική 

διάρκεια, ιδιαίτερες προϋποθέσεις συμμετοχής, χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης, 

μονάδες ECTS, αξιολόγηση κ.α., 

- κριτήρια με τα οποία επιλέγουν το θέμα του προγράμματος που προτείνουν προς υλοποίηση 

στη Δομή ΔΒΜ, 

- στοχοθεσία του συγκεκριμένου προγράμματος κατά τον σχεδιασμό του,  

                                                           
30 Σε μια εις βάθος συνέντευξη ο ερευνητής: (α) αναζητά πλούσιες και λεπτομερειακές πληροφορίες και όχι 

απαντήσεις του τύπου «ναι-όχι» ή «συμφωνώ-διαφωνώ», (β) δεν παρέχει συγκεκριμένες κατηγορίες απαντήσεων, 

αλλά υποβάλλει ανοικτές ερωτήσεις, στις οποίες ο συμμετέχων μπορεί να απαντήσει με όποιον τρόπο επιθυμεί, 

(γ) δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες προκαθορισμένες ερωτήσεις, αλλά μπορεί να επαναδιατυπώσει ή να 

παραλείψει κάποιες από αυτές, ακόμα και να υποβάλλει εντελώς διαφορετικές ερωτήσεις σε κάθε συμμετέχοντα 

(Rubin & Rubin, 1995). 
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- λόγοι για τους οποίους συμπεριλαμβάνουν στους διδάσκοντες εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. και 

εξωτερικούς συνεργάτες, 

- λόγοι για τους οποίους, σύμφωνα με τη δική τους γνώμη, οι συμμετέχοντες/ουσες επιλέγουν 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα, 

- η άποψή τους για το πανεπιστήμιο ως φορέα διά βίου μάθησης, προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο αυτό και προτάσεις  και 

- σε ποιον βαθμό κατά τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου προγράμματος έλαβαν υπόψη τους 

τις εξελίξεις της αγοράς εργασίας στον αντίστοιχο τομέα. 

Με βάση τα ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις με τους 

επιστημονικά υπευθύνους διαμορφώθηκαν το θεωρητικό υπόβαθρο, τα ερευνητικά ερωτήματα 

και ο Οδηγός συνέντευξης για την κύρια φάση της έρευνας.  

 

Πιλοτικός έλεγχος του Οδηγού συνέντευξης 

Κατά την προκαταρκτική φάση, αφού έγινε επεξεργασία των στοιχείων που προέκυψαν 

από τις συνεντεύξεις με τους επιστημονικά υπευθύνους και διαμορφώθηκε ο Οδηγός 

συνέντευξης για την κύρια έρευνα, κρίθηκε απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια δοκιμαστική 

εφαρμογή του συγκεκριμένου Οδηγού. 

Προκειμένου, λοιπόν, να ελεγχθεί η λειτουργικότητα του Οδηγού συνέντευξης και να 

εντοπιστούν τυχόν παραλείψεις ή σημεία που παρακωλύουν την επικοινωνιακή διαδικασία 

πραγματοποιήθηκαν δύο πιλοτικές συνεντεύξεις σε συνθήκες όμοιες ως προς τον χρόνο αλλά 

και τον τρόπο υλοποίησης των συνεντεύξεων που θα ακολουθούσαν. Τα άτομα που 

συμμετείχαν στις πιλοτικές αυτές συνεντεύξεις είχαν ολοκληρώσει την παρακολούθηση δύο 

προγραμμάτων διά βίου μάθησης τα οποία είχαν υλοποιηθεί από διαφορετικά πανεπιστήμια 

και είχαν αντίστοιχη στοχοθεσία με τα προγράμματα της Δομής ΔΒΜ του Α.Π.Θ.  

Το ένα άτομο είχε παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές με αντικείμενο Βάσεις δεδομένων της Oracle το οποίο υλοποιήθηκε από το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ενώ το δεύτερο άτομο είχε ολοκληρώσει το Πρόγραμμα 

Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Επιμόρφωση Επαγγελματιών Σε Θέματα 

Διαχείρισης Της Αναπηρίας που οργάνωσαν το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας. Στο τέλος των συγκεκριμένων τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων ζητήθηκε από τα δύο αυτά άτομα να διατυπώσουν ελεύθερα τα σχόλιά τους και 

να επισημάνουν τυχόν σημεία που παρεμπόδισαν την ομαλή ροή της συζήτησης.  
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Οι πιλοτικές αυτές συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν με τη συναίνεση των ατόμων και στη 

συνέχεια μελετήθηκαν από την ερευνήτρια, προκειμένου να ελεγχθεί αν οι ερωτήσεις ήταν 

κατανοητές και αν προωθούσαν την επικοινωνιακή διαδικασία. Στόχος ήταν να γίνουν οι 

απαραίτητες τροποποιήσεις και να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο του Οδηγού συνέντευξης 

που θα χρησιμοποιούνταν στην κυρίως έρευνα. Κατά την πιλοτική αυτή φάση δόθηκε μεγάλη 

προσοχή στις προσαρμογές που απαιτούνταν ώστε ο συγκεκριμένος Οδηγός να ανταποκρίνεται 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της ποιοτικής προσέγγισης και της 

ημιδομημένης συνέντευξης. 

 

 

5.2. Κυρίως έρευνα 

Κατά την κύρια φάση της έρευνας υλοποιήθηκαν 21 τηλεφωνικές συνεντεύξεις με 

συμμετέχοντες/ουσες στα έξι επιλεγμένα προγράμματα της Δομής ΔΒΜ του Α.Π.Θ. Ο βασικός 

λόγος για την επιλογή της τηλεφωνικής αντί της διαπροσωπικής συνέντευξης ήταν πρακτικός, 

καθώς κάποια από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα δεν είχαν ως τόπο μόνιμης κατοικίας 

τη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου, λοιπόν, να μην υπάρξει ανομοιομορφία ως προς τον τρόπο 

υλοποίησης των συνεντεύξεων αποφασίστηκε να γίνουν όλες τηλεφωνικά.  

Η αρχική προσέγγιση έγινε με μια πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία, στην οποία η 

ερευνήτρια γνωστοποιούσε στα άτομα που πιθανόν θα συμμετείχαν στην έρευνα το όνομα και 

την ιδιότητά της καθώς και την πηγή από την οποία η ίδια άντλησε τα προσωπικά τους στοιχεία 

(δηλαδή το όνομα και το τηλέφωνό τους). Προκειμένου να εξασφαλισθεί η πληροφορημένη 

συναίνεση των συμμετεχόντων/ουσών, παρέχονταν σε αυτούς/ες πληροφορίες για τα τυπικά 

στοιχεία, το είδος και τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας καθώς και για τα 

προσδοκώμενα οφέλη από αυτήν. Η ερευνήτρια ζητούσε από αυτούς/ες να της παραχωρήσουν 

μια τηλεφωνική συνέντευξη σε χρόνο που θα επέλεγαν. Υπήρξε ρητή διαβεβαίωση από την 

ίδια για την τήρηση ανωνυμίας και εμπιστευτικότητας ως προς τα προσωπικά τους στοιχεία 

καθώς και για το ότι τα συμπεράσματα θα εξάγονταν από το σύνολο των συνεντεύξεων. 

Επιπλέον, στην καθορισμένη ημέρα και ώρα, πριν τη διεξαγωγή και την ηχογράφηση των 

τηλεφωνικών συνεντεύξεων, η ερευνήτρια ρωτούσε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες αν θα 

ήθελαν κάποια παραπάνω πληροφορία για τη διαδικασία και τους ζητούσε την άδεια να 

ηχογραφήσει τη συγκεκριμένη συνέντευξη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τον αρχικό προβληματισμό της ερευνήτριας για τον βαθμό 

αμεσότητας που θα είχαν οι συνεντεύξεις αυτές λόγω του συγκεκριμένου τρόπου υλοποίησής 

τους, φάνηκε στην πράξη κατά τη διεξαγωγή των τηλεφωνικών αυτών συνεντεύξεων ότι η μη 
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διαπροσωπική επαφή λειτούργησε θετικά ως προς το να εκφραστούν ελεύθερα οι 

συμμετέχοντες/ουσες, ίσως επειδή η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου τους/τις έκανε να νιώθουν 

πιο άνετα, καθώς δεν υπήρχε η πίεση της εισβολής στην προσωπική τους ζωή. Επίσης, τα 

περισσότερα άτομα μετά την ολοκλήρωση των ερωτημάτων του Οδηγού συνέντευξης 

ανταποκρίθηκαν στο αίτημά της να θίξουν χωρίς κανέναν περιορισμό οποιοδήποτε άλλο 

σχετικό με την έρευνα ζήτημα θα ήθελαν.  

Οι ημιδομημένες αυτές συνεντεύξεις είχαν διάρκεια κατά μέσον όρο 40 λεπτά και 

πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 25 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2016. Όλες οι 

συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν και αποθηκεύθηκαν σε ψηφιακή μορφή ως ηχητικά αρχεία.  

 

Οδηγός συνέντευξης  

Για τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου Οδηγού αξιοποιήθηκαν υποδείγματα οδηγών 

συνέντευξης από τη σχετική βιβλιογραφία (Rubin & Rubin, 2005· Ιωσηφίδης, 2008· Robson, 

2010· Mason, 2009). Από τις συγκεκριμένες πηγές αντλήθηκε και η ορολογία που αφορά στην 

τυπολογία των ερωτήσεων.  

Ο Οδηγός Συνέντευξης (ο οποίος παρατίθεται αυτούσιος στο Παράρτημα, Μέρος 2, σελ. 

129) αποτελείται από τρία μέρη.  

- Η πρώτη ενότητα χρησιμεύει ως ημερολόγιο διεξαγωγής των συνεντεύξεων (αριθμός 

συνέντευξης, ημερομηνία, διάρκεια, τρόπος καταγραφής και memos), προκειμένου να 

διευκολυνθεί η οργάνωσή τους.  

- Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου (closed questions),31 για την 

καταγραφή βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων/ουσών (φύλο, 

ηλικία, τόπος κατοικίας, μορφωτικό επίπεδο, επαγγελματική κατάσταση). 

- Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στα άτομα, οι οποίες σχετίζονται 

με τους δύο βασικούς άξονες της έρευνας: την επίδραση του πανεπιστημίου ως φορέα διά βίου 

μάθησης στην αντιληπτή απασχολησιμότητά τους και τους παράγοντες που ενισχύουν ή 

παρεμποδίζουν αυτήν τη σχέση. Η διαμόρφωση των συγκεκριμένων ερωτήσεων έγινε κυρίως 

με βάση τα ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις με τους επιστημονικά 

υπευθύνους κατά την προκαταρκτική φάση και το θεωρητικό μοντέλο των Fugate et al. (2004). 

Αξιοποιήθηκαν, επίσης, ορισμένα στοιχεία από κείμενα που έχει δημοσιοποιήσει η ίδια η Δομή 

                                                           
31 Σε αυτόν τον τύπο οι απαντήσεις που μπορεί να δώσει ο/η ερωτώμενος/η έχουν προβλεφθεί από τον ερευνητή. 

Στην ποιοτική συνέντευξη η χρήση τέτοιου τύπου ερωτήσεων είναι εξαιρετικά περιορισμένη και συνήθως γίνεται 

για την καταγραφή ατομικών χαρακτηριστικών (φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο κ.α.). 
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ΔΒΜ του Α.Π.Θ.32 Κατά τη διάρκεια της κάθε συνέντευξης γίνονταν μικρότερες ή 

μεγαλύτερες τροποποιήσεις στις συγκεκριμένες ερωτήσεις, προκειμένου αυτές να 

προσαρμοστούν αποτελεσματικότερα στη ροή της συζήτησης. 

Ως προς την τυπολογία τους χρησιμοποιήθηκαν: 

-  ανοικτές ερωτήσεις (open questions)33 

- ερωτήσεις γνώμης (opinion questions)34 και  

- ερωτήσεις επεξεργασίας (elaboration probes)35.  

Ως προς το περιεχόμενό των ερωτήσεων και την αντιστοίχισή τους με τους βασικούς 

θεματικούς άξονες και τα ερευνητικά ερωτήματα:  

- η ερώτηση 1 αναφέρεται στην πηγή από την οποία ενημερώθηκαν για τη διεξαγωγή του 

προγράμματος, προκειμένου να εντοπιστεί κατά πόσον τα ίδια τα άτομα αναζητούν 

τέτοιου είδους πληροφορίες (στοιχείο που σχετίζεται έμμεσα με την αντιληπτή 

απασχολησιμότητα), 

- με την ερώτηση 2 διερευνώνται τα κίνητρα που οδήγησαν τα άτομα στην επιλογή του 

συγκεκριμένου προγράμματος καθώς και οι προσδοκίες που είχαν από αυτό (στοιχείο 

που σχετίζεται έμμεσα με την αντιληπτή απασχολησιμότητα), 

- με τις ερωτήσεις 3 και 4 διερευνάται η σχέση των προγραμμάτων με τις τρεις διαστάσεις 

που συνθέτουν την έννοια της αντιληπτής απασχολησιμότητας όπως αυτές 

καθορίζονται από το μοντέλο των Fugate et al. (2004), δηλαδή την επαγγελματική 

ταυτότητα, την προσωπική προσαρμοστικότητα και το ανθρώπινο και κοινωνικό 

κεφάλαιο (α΄ ερευνητικό ερώτημα), 

- με τις ερωτήσεις 5 και 6 ζητείται από τα άτομα να εκφράσουν την άποψή τους 

αναφορικά με τον ρόλο του πανεπιστημίου ως φορέα υλοποίησης προγραμμάτων διά 

βίου μάθησης τόσο για τους πτυχιούχους όσο και για άτομα με διαφορετικό μορφωτικό 

επίπεδο με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους (β΄ ερευνητικό ερώτημα),  

- η ερώτηση 7 ενθαρρύνει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να διατυπώσουν ελεύθερα την 

άποψή τους για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα επιθυμούν. 

 

                                                           
32 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Δομής ΔΒΜ του Α.Π.Θ., Απολογισμός 2010-2014 της Δομής ΔΒΜ, 

Οδηγός Σπουδών Προγραμμάτων, υλικό από την ιστοσελίδα της Δομής ΔΒΜ. 
33 Ερωτήσεις που επιτρέπουν στον ερωτώμενο να αναπτύξει την απάντησή του με μεγάλο βαθμό ελευθερίας δίχως 

προκαθορισμούς από τον ερευνητή.  
34 Ερωτήσεις που αποσκοπούν στη διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των ερωτώμενων για διάφορα 

ζητήματα. 
35 Ερωτήσεις που ενθαρρύνουν τον ερωτώμενο να αναφερθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες ή να δώσει μια πιο 

ολοκληρωμένη ερμηνεία για βασικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 
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5.3. Απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων (transcribing) 

Η διαχείριση των δεδομένων (data management) που προκύπτουν από την έρευνα έχει 

μεγάλη σημασία καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη 

επεξεργασία των δεδομένων αυτών και τη μετέπειτα ανάλυσή τους. Σύμφωνα με τους 

Huberman & Miles (1994) οι ποιοτικές έρευνες συχνά παρουσιάζουν αδυναμία αναφορικά με 

τον συγκεκριμένο τομέα και «ένα καλό σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης έχει 

καθοριστική σημασία για την παρακολούθηση των διαθέσιμων δεδομένων» (σελ. 430). Στη 

συγκεκριμένη έρευνα όλες οι συνεντεύξεις (συνεντεύξεις με τους επιστημονικά υπευθύνους, 

πιλοτικές συνεντεύξεις και συνεντεύξεις με συμμετέχοντες/ουσες) μαγνητοφωνήθηκαν και 

αποθηκεύθηκαν με τη μορφή ηχητικών αρχείων (mp3) σε αντίστοιχους θεματικά 

οργανωμένους φακέλους36 στον υπολογιστή. 

Στη συνέχεια ακολούθησε η κατά λέξη απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων 

(discourse transcription) και η παραγωγή των αρχικών κειμένων χωρίς περικοπές (raw texts). 

Προκειμένου να αποδοθεί πιστότερα ο προφορικός λόγος, χρησιμοποιήθηκαν βασικά σύμβολα 

για να δηλωθούν ορισμένα παραγλωσσικά στοιχεία (paralinguistic features) του εκφερόμενου 

λόγου, όπως ο επιτονισμός, οι παύσεις και ο ρυθμός (παρατεταμένη διάρκεια ενός φθόγγου ή 

μιας συλλαβής, σύρσιμο της φωνής κ.α.). Επίσης επιχειρήθηκε να αποδοθούν όσο πιστότερα 

γίνεται στοιχεία του αυθόρμητου και απροσχεδίαστου προφορικού λόγου, όπως ακολουθίες 

ανολοκλήρωτων φράσεων, ασύνδετη παράθεση προτάσεων, επαναλήψεις συντακτικών δομών 

και έκφραση συναισθημάτων όπως το γέλιο (Edwards, 2003· Dunn, 2000). Τέτοιου είδους 

στοιχεία αποτελούν δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν συμπληρωματικά με τα νοήματα 

και τις ιδέες που εκφράζονται από τον συγκεκριμένο ομιλητή παρέχοντας ορισμένες φορές 

χρήσιμες πληροφορίες για την έρευνα. 

Στα κείμενα που δημιουργήθηκαν από την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων (raw 

texts) δεν αναφέρθηκαν τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών, αλλά διαμορφώθηκαν ειδικοί 

κωδικοί που αντιστοιχούσαν σε κάθε συνέντευξη (IP1, IP2 κ.τ.λ.)37 οι οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν και στην ενότητα της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της παρούσας 

έρευνας.  

                                                           
36 Παράδειγμα διαδρομής φακέλων και αρχείων: Qualitative Research \ Raw Text \ Interviews_ Participants \ IP1. 
37 IP1: συντομογραφία για Interviews Participants, αριθμός συνέντευξης 1. 
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6. Ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων (analyzing) 

Στη συγκεκριμένη ενότητα περιγράφεται η πορεία επεξεργασίας και ανάλυσης των 

δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί. Προκειμένου να γίνει πιο κατανοητική η πορεία αυτή, η 

οποία παρατίθεται αναλυτικά στη συνέχεια, κρίνεται σκόπιμο να γίνει πρώτα μια σύντομη 

θεωρητική προσέγγιση.  

Στην παρούσα έρευνα για την ανάλυση των δεδομένων ακολουθήθηκε η μέθοδος της 

Εμπειρικά Θεμελιωμένης Θεωρίας (ΕΘΘ) κυρίως όπως παρουσιάζεται από τους Auerbach & 

Silverstein (2003). Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3 που ακολουθεί, σύμφωνα με τους Auerbach & 

Silverstein (2003), η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την ποιοτική έρευνα γίνεται 

σε έξι στάδια.  

 

 

 

Σχήμα 3. Ανάλυση των δεδομένων στην ΕΘΘ  

σύμφωνα με τους  Auerbach & Silverstein (2003) 

 

 

Η βασική λογική της κωδικοποίησης των δεδομένων είναι η αντιστοίχιση του 

απομαγνητοφωνημένου αρχικού κειμένου (στάδιο 1) με τους θεματικούς άξονες της έρευνας 

(στάδιο 6) μέσα από μια διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας κάθε στάδιο αποτελεί τη βάση 

για τη δόμηση του επόμενου. Πρόκειται για μια πορεία αναγωγής των δεδομένων σε ένα 

ολοένα υψηλότερο επίπεδο αφαιρετικής σκέψης και σε μια υπερκείμενη εννοιολογικά 

θεωρητική δομή. Η διαδικασία αυτή εκτυλίσσεται σε τρεις φάσεις. 

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει το πρώτο και το δεύτερο στάδιο και έχει σαν στόχο τη 

μετατροπή του απομαγνητοφωνημένου αρχικού υλικού σε επεξεργάσιμο κείμενο. Πριν ακόμα 

ξεκινήσει την ανάγνωση των αρχικών κειμένων, ο ερευνητής θα πρέπει να συνειδητοποιήσει 

και να προσδιορίσει με ακρίβεια ποιοι είναι οι θεματικοί άξονες της έρευνάς του και το 

• Απομαγνητοφωνημένο αρχικό κείμενο (raw text)

1
• Συναφές κείμενο (relevant text)

2
• Επαναλαμβανόμενες ιδέες (repeating ideas)

3
• Θεματικές ενότητες (themes)

4
• Θεωρητικές κατασκευές (theoretical constructs)

5
• Θεωρητικό αφήγημα (theoretical narrative)

6
• Θεματικοί άξονες της έρευνας (research concerns)

α΄ φάση 

β΄ φάση 

γ΄ φάση 
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θεωρητικό πλαίσιο, για να είναι σε θέση στη συνέχεια να διακρίνει ποια στοιχεία θα 

συμπεριλάβει στην ανάλυση των δεδομένων και ποια θα αποκλείσει από αυτήν. Κατά το 

δεύτερο στάδιο, μελετάται το αρχικό κείμενο, προκειμένου να επιλεχθούν τα χωρία εκείνα που 

έχουν στοιχεία συναφή με τους θεματικούς άξονες της έρευνας, δηλαδή να καθοριστεί και να 

υπογραμμιστεί το συναφές κείμενο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω ανάλυση. 

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει το τρίτο και το τέταρτο στάδιο και έχει ως στόχο την 

προσέγγιση της υποκειμενικής εμπειρίας των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα. Κατά το 

τρίτο στάδιο, το συναφές κείμενο που έχει διαμορφωθεί μελετάται προσεκτικά, προκειμένου 

να εντοπιστούν οι επαναλαμβανόμενες ιδέες (repeating ideas), οι κοινές δηλαδή ιδέες που 

εκφράζονται με διαφορετική διατύπωση από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Πρώτα 

εντοπίζονται οι επαναλαμβανόμενες ιδέες στο πλαίσιο του κάθε κειμένου ξεχωριστά και στη 

συνέχεια συνδυάζονται όλες οι επαναλαμβανόμενες ιδέες στο σύνολο των κειμένων. Στο 

τέταρτο στάδιο οι επαναλαμβανόμενες ιδέες ομαδοποιούνται στις θεματικές ενότητες (themes), 

σε μεγαλύτερα δηλαδή σύνολα ιδεών που έχουν ένα κοινό θεματικό κέντρο. Κάθε θεματική 

ενότητα κατονομάζεται από τον ερευνητή με μια απλή και κατανοητή φράση που αποδίδει την 

ιδέα που αποτελεί το κοινό στοιχείο όλων των επιμέρους επαναλαμβανόμενων ιδεών. 

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει το πέμπτο και το έκτο στάδιο και αποσκοπεί στην παραγωγή 

θεωρίας. Κατά το πέμπτο στάδιο γίνεται μια ακόμα πιο αφαιρετική ομαδοποίηση των εννοιών 

μέσω της οποίας οι θεματικές ενότητες που προέκυψαν από το προηγούμενο στάδιο συνθέτουν 

μια θεωρητική κατασκευή (theoretical construct). Με τη διαμόρφωση των θεωρητικών αυτών 

κατασκευών η ανάλυση περνά από την περιγραφή της υποκειμενικής εμπειρίας που 

αποτυπωνόταν στις επαναλαμβανόμενες ιδέες και στις θεματικές ενότητες σε ένα πιο 

αφηρημένο και θεωρητικό επίπεδο. Στο έκτο επίπεδο αξιοποιούνται οι θεωρητικές κατασκευές 

προκειμένου να δημιουργηθεί το θεωρητικό αφήγημα (theoretical narrative). Οι 

επαναλαμβανόμενες ιδέες που εντοπίστηκαν κατά το τρίτο στάδιο αποτελούν τα δομικά 

στοιχεία του θεωρητικού αφηγήματος, ενταγμένες όμως πια στο πλαίσιο των θεωρητικών 

κατασκευών. Μέσα από το συγκεκριμένο αφήγημα που οργανώνεται γύρω από τις θεωρητικές 

κατασκευές διαμορφώνονται οι απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα και έτσι επιτυγχάνεται 

η σύνδεση ανάμεσα στις υποκειμενικές απόψεις των συμμετεχόντων και τους θεματικούς 

άξονες της έρευνας. 

Είναι σημαντικό ο ερευνητής σε όλη αυτήν την πορεία να διατηρήσει μια θεωρητική 

ευαισθησία (theoretical sensitivity) κάνοντας μια εμβύθιση στα στοιχεία που προκύπτουν και 

παραμένοντας ανοικτός σε νέες ιδέες, ερμηνείες και τελικά θεωρίες που θα θεμελιώνονται στα 

δεδομένα. Αυτή η ευαισθησία τού δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ή να ανακαλύψει 
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τρόπους κατηγοριοποίησης των δεδομένων (Gibbs, 2012). Επίσης, πραγματοποιείται μια 

συνεχής συγκριτική προσέγγιση μέχρι να επέλθει ένας εννοιολογικός κορεσμός (conceptual 

saturation), μέχρι εκείνο δηλαδή το σημείο που «οι πρόσθετες περιπτώσεις παύουν να 

εμπλουτίζουν τις υπάρχουσες εννοιολογικές κατηγορίες» (Τσιώλης, 2014, σελ. 95). Ο 

εννοιολογικός κορεσμός βασίζεται στην υποκειμενική άποψη του ερευνητή ο οποίος θα 

καθορίσει το σημείο εκείνο στο οποίο οι υπάρχουσες πληροφορίες επαρκούν και δεν 

χρειάζονται νέες.  

Στο πλαίσιο της ΕΘΘ ένα σημαντικό στοιχείο κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων 

συλλογής, κωδικοποίησης και ανάλυσης των δεδομένων είναι η συγγραφή υπομνημάτων 

(memos), θεωρητικών δηλαδή σημειώσεων, σύντομων ή εκτενέστερων, για την οργάνωση του 

υλικού που προκύπτει. Μέσω των θεωρητικών υπομνημάτων ο ερευνητής καταγράφει 

«νοήματα και ιδέες για τη θεωρία που αναπτύσσει τη στιγμή που εμφανίζονται» (Glaser, 1998, 

σελ. 178). Το σύνολο των υπομνημάτων αποτελεί ένα αρχείο που αποτυπώνει τη σταδιακή 

πορεία ανάπτυξης της θεωρίας. Πρόκειται ουσιαστικά για μεταδεδομένα (metadata), για 

δεδομένα δηλαδή που περιγράφουν, εξηγούν ή οργανώνουν άλλα δεδομένα, και σχετίζονται με 

κώδικες, συγκρίσεις, πιθανές διασυνδέσεις, ερμηνείες ή υποδείξεις προς εαυτόν καθώς και με 

τον τρόπο διαχείρισης και αξιοποίησης των ερευνητικών δεδομένων προκειμένου να δομηθεί 

η υπό κατασκευή θεωρία.  

 

6.1. Μεθοδολογία ανάλυσης 

Στη συγκεκριμένη έρευνα, αφού ολοκληρώθηκε η απομαγνητοφώνηση των 

συνεντεύξεων και διαμορφώθηκαν τα αρχικά κείμενα προς επεξεργασία (raw texts), 

ακολουθήθηκαν τα στάδια που ορίζονται στο θεωρητικό πλαίσιο των Auerbach & Silverstein 

(2003) για το οποίο έγινε λόγος στην προηγούμενη ενότητα. Κατά την πρώτη φάση 

μελετήθηκαν προσεκτικά τα αρχικά κείμενα των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων και 

απομονώθηκε το συναφές κείμενο (relevant text), τα αποσπάσματα δηλαδή που παρουσίαζαν 

ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη έρευνα. Υπογραμμίστηκαν τα σχετικά χωρία και 

αποτυπώθηκαν σε υπομνήματα (memos) περιγραφικού κυρίως χαρακτήρα οι έννοιες 

(concepts) που εντοπίστηκαν στα κείμενα στις οποίες αντικατοπτρίζονται τα υπό εξέταση 

φαινόμενα. Αυτή η πρώτη κωδικοποίηση έγινε σε κάθε κείμενο ξεχωριστά με τον τρόπο που 

αποτυπώνεται στον Πίνακα 15 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 15 

Παράδειγμα καθορισμού του συναφούς κειμένου (relevant text) 

______________________________________________________ 

Συμμετέχοντες/ουσες σε προγράμματα ΔΒΜ 

Κωδικός συνέντευξης IP4 

Coder: Σοφία Σαριδάκη 

Relevant Text 4, σελ. 3-4 

     24 Απρίλιου 2016  

______________________________________________________ 

Ε: Ερευνήτρια     Σ: Συμμετέχων/ουσα 

 

Ε: Ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία που θεωρείτε ότι 

αποκομίσατε από το πρόγραμμα;  

Σ:  Απόκτηση γνώσεων, απόκτηση δεξιοτήτων. Επίσης ένα άλλο 

είναι οι γνωριμίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.  

Ε: Θεωρείτε ότι αυτό το σεμινάριο διεύρυνε τα επίσημα και 

ανεπίσημα δίκτυά σας, είτε με τους άλλους συμμετέχοντες είτε με… 

Σ: Ναι έτσι ακριβώς. Γιατί με προτροπή δική μου … ο στρατός μού 

άφησε πολύ καλά στοιχεία όπως ας πούμε το κομμάτι οργάνωση… 

με δική μου πρωτοβουλία ανταλλάξαμε στο τέλος όλοι τα τηλέφωνά 

μας, τα e mail μας κ.τ.λ. Ήδη έχω επαφή με δύο άτομα και συζητάμε 

για κάποιες μελλοντικές συνεργασίες. 

Ε: Μπορεί να προκύψει δηλαδή και συνεργασία; 

Σ: Ε σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Αυτό είναι τώρα θέμα χρόνου, πότε θα 

μπορέσουμε να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για τους υπολοίπους, γιατί 

τώρα σε λίγο, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε και την καινούρια 

παραγωγή…εεε… οπότε θα είμαστε κάνα δίμηνο τρίμηνο περίπου 

στην παραγωγή. Αλλά το κομμάτι αυτό μας άφησε πολύ καλές 

συνεργασίες, επίσημα και ανεπίσημα δίκτυα, όπως το είπατε, και με 

τους συμμαθητές μας εκεί πέρα και με τους κυρίους καθηγητές. Ο 

κύριος Κ. και όλοι οι υπόλοιποι ήταν εκπληκτικά πρόθυμοι να 

δώσουν οποιαδήποτε βοήθεια, σε οποιονδήποτε τομέα μπορούν να 

μας βοηθήσουν. 

_____________________________________________________ 

Memo: Στοιχεία 

που θεωρεί 

σημαντικότερα 

Memo: Έμφαση 

στην απόκτηση 

γνωριμιών 

Memo: 

Πιθανότητα 

μελλοντικών 

συνεργασιών 

Memo: 

Δικτύωση με 

άλλους 

συμμετέχοντες  

Memo: 

Δικτύωση με 

διδάσκοντες & 

στάση 

διδασκόντων 
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Αφού ολοκληρώθηκε αυτή η πρώτη κωδικοποίηση, μέσα από μια διαδικασία συνεχούς 

σύγκρισης εντοπίστηκαν τα χωρία στα οποία οι συμμετέχοντες/ουσες εξέφραζαν τις ίδιες ή 

συναφείς ιδέες με λιγότερο ή περισσότερο όμοιους εκφραστικούς τρόπους και έγινε 

ομαδοποίηση των σχετικών χωρίων με βάση τον κοινό θεματικό τους άξονα, ο οποίος 

αποτυπώθηκε σε έναν νέο κώδικα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 16 που ακολουθεί. Οι κώδικες 

αυτοί είτε αποτελούσαν μια σύντομη περιγραφική απόδοση της βασικής έννοιας που 

εκφραζόταν είτε χρησιμοποιούσαν μια χαρακτηριστική φράση των ίδιων των συμμετεχόντων 

που αντιστοιχούσε στην κάθε ιδέα (in vivo codes). Η συγκεκριμένη διαδικασία 

πραγματοποιήθηκε πρώτα στο σύνολο των συνεντεύξεων του κάθε προγράμματος και στη 

συνέχεια στο σύνολο όλων των προγραμμάτων. Με αυτήν τη διαδικασία διαμορφώθηκε μια 

βασική λίστα με 89 επαναλαμβανόμενες ιδέες. 

 

Πίνακας 16 

Παράδειγμα ομαδοποίησης συναφών χωρίων και δημιουργίας 

μιας επαναλαμβανόμενης ιδέας (repeating idea) 

___________________________________________________________________________ 
 

Repeating idea: Διεύρυνση γνώσεων 
 

Κωδικός 

συνέντευξης 
Κάποιες από τις συναφείς ιδέες που ομαδοποιήθηκαν 

IP3 
Αυτά που έκανα στην πράξη τα είδα και επιστημονικά τεκμηριωμένα πλέον. 

Και έτσι ολοκλήρωσα τις γνώσεις μου. 

IP6 

Δεν μου ήταν άγνωστα πολλά από όσα ακούγαμε εκεί πέρα. Αλλά η επανάληψη 

είναι η μητέρα της μαθήσεως, και μία πληροφορία να σου δοθεί αυτή είναι 

σημαντική για τη δουλειά σου. Είναι θέμα πληροφοριών. 

IP9 

Πιστεύω ότι μεταφέρθηκε γνώση σε μένα οπωσδήποτε από το σεμινάριο. 

Γνώσεις για λάθη, τα οποία εμείς τα θεωρούμε μικρά αλλά είναι μεγαλύτερα 

… δηλαδή λεπτομέρειες, που δεν δίνουμε τόσο βάρος και το πανεπιστήμιο σού 

δίνει να καταλάβεις ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. 

IP10 
Είχα ήδη κάποιες γνώσεις πάνω στο θέμα, αλλά διεύρυνα πάρα πολύ τις 

γνώσεις μου σε αυτό. Και το θεωρητικό μέρος με βοήθησε και η πρακτική. 

IP11 

Απέκτησα και καινούριες γνώσεις, τις οποίες δεν είχαμε και δεν έχουμε οι 

περισσότεροι μηχανικοί … ανάπτυξη γνώσεων και όλο αυτό, αναβάθμιση των 

γνώσεων.  

IP12 

Ήταν επισφράγιση πολλών πραγμάτων. Πήρα επιπλέον γνώσεις. Και ακόμα 

και ο τρόπος προσέγγισης είναι τεράστια γνώση, το πώς πρέπει να 

προσεγγίσει κανείς το κάθε θέμα, ειδικά στον τομέα μας. 

IP15. 
Εξειδίκευση … επιπλέον εξειδίκευση δηλαδή σε κάποιους τομείς που 

αφορούν τις νέες τεχνολογίες στα αντικείμενα και θεωρητική κατάρτιση. 

IP18 

Απέκτησα παραπάνω γνώσεις πάνω στο αντικείμενο που έχω σπουδάσει. Με 

βοήθησε πιο πολύ στο να ανοίξω τους ορίζοντές μου, να δω δηλαδή τι άλλο 

υπάρχει … για να ξέρω τι παίζει στον τομέα μου. 
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Στη συνέχεια ακολούθησε η δεύτερη φάση της κωδικοποίησης για τη διαμόρφωση των 

θεματικών ενοτήτων (themes), δηλαδή θεωρητικά υπερκείμενων εννοιολογικών δομών, 

τέτοιων ώστε να εμπεριέχονται στο πλαίσιό τους οι έννοιες και οι υποκατηγορίες που είχαν 

ήδη προκύψει. Για παράδειγμα, η επαναλαμβανόμενη ιδέα Διεύρυνση γνώσεων που 

παρουσιάστηκε στον Πίνακα 16 συνδυάστηκε με τις επαναλαμβανόμενες ιδέες  Απόκτηση νέων 

γνώσεων, Δεξιότητες χειρισμού μηχανημάτων και εργαλείων, Πρακτικές εφαρμογές, Ικανότητες 

ομαδικής συνεργασίας και Γνώσεις που σχετίζονται με την αγορά εργασίας προκειμένου να 

διαμορφωθεί η θεματική ενότητα Γνώσεις-Δεξιότητες-Ικανότητες. Με αυτήν τη διαδικασία 

δημιουργήθηκαν συνολικά 16 θεματικές ενότητες οι οποίες παρουσιάζονται ομαδοποιημένες 

στο Διάγραμμα 2 (σελ. 98). Τα υπομνήματα (memos) που συντάχθηκαν σε αυτήν τη φάση 

είχαν έναν πιο θεωρητικό χαρακτήρα και αποτύπωναν τις πιθανές διασυνδέσεις που θα 

μπορούσαν να έχουν μεταξύ τους οι θεματικές ενότητες που δημιουργούνταν, με τον εντοπισμό 

συγκλίσεων, αποκλίσεων, αντιθέσεων, αιτιωδών σχέσεων, αλληλεπιδράσεων κ.λπ. Με αυτόν 

τον τρόπο διαμορφώνονταν σταδιακά οι πυλώνες της δομούμενης θεωρίας. 

Μετά την ολοκλήρωση των 16 θεματικών ενοτήτων που προέκυψαν, η ερευνήτρια 

επικοινώνησε τηλεφωνικά με επτά συμμετέχοντες/ουσες, παρουσίασε σε αυτούς/ες τις 

επαναλαμβανόμενες ιδέες και τις θεματικές ενότητες που είχαν διαμορφωθεί και τους/τις 

ρώτησε αν κατά τη γνώμη τους αντικατοπτρίζονταν σε αυτές οι ιδέες, οι εμπειρίες και οι 

απόψεις που αυτοί/ες είχαν διατυπώσει στις συνεντεύξεις (Silverstein, Auerbach, & Levant, 

2006). 

Μέχρι το συγκεκριμένο σημείο της διαμόρφωσης των θεματικών ενοτήτων 

ακολουθήθηκε μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω (bottom up approach), μια επαγωγική 

δηλαδή πορεία καθώς μερικότερες έννοιες αντλημένες από την εμπειρική πραγματικότητα 

ανάγονταν σε ευρύτερες και γενικότερες θεματικές ενότητες. Μετά την ανατροφοδότηση και 

την επαλήθευση από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, ακολουθήθηκε μια προσέγγιση από πάνω 

προς τα κάτω (top down approach). Η ανάγκη να δομηθεί η θεωρία και να διαμορφωθούν 

θεωρητικές κατασκευές (theoretical constructs) οδήγησε την ερευνήτρια σε νέα βιβλιογραφική 

αναζήτηση, προκειμένου να εντοπιστούν κατάλληλα θεωρητικά μοντέλα που ανταποκρίνονταν 

στα ερευνητικά ερωτήματα και στις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας όπως αυτή είχε 

διαμορφωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ενότητα 4.2.2 (σελ. 42) 

επιλέχθηκαν δύο θεωρητικά μοντέλα: το μοντέλο των Fugate et al. (2004) και το Μοντέλο 

Συσχετίσεων (Paradigm Model) των Strauss & Corbin (1998).  

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν πέντε θεωρητικές κατασκευές (theoretical 

constructs) οι οποίες παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2 (σελ. 98). Για να γίνει πιο κατανοητή 
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αυτή η διαδικασία, δίνεται στη συνέχεια ένα παράδειγμα δόμησης μίας από αυτές τις πέντε 

θεωρητικές κατασκευές ξεκινώντας από το συναφές κείμενο (ορισμένα μόνο 

αντιπροσωπευτικά χωρία) και προχωρώντας στις επαναλαμβανόμενες ιδέες (ενδεικτική και όχι 

εξαντλητική παρουσίαση), στις θεματικές ενότητες και τελικά στη θεωρητική κατασκευή. 

 

 

 

 

Πίνακας 17 

Παράδειγμα διαμόρφωσης μιας θεωρητικής κατασκευής (theoretical construct) 

___________________________________________________________________________ 

Ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο [theoretical construct] 

Γνώσεις - Δεξιότητες - Ικανότητες [theme] 

Διεύρυνση γνώσεων [repeating idea] 

«Απέκτησα παραπάνω γνώσεις πάνω στο αντικείμενο που έχω σπουδάσει» [relevant text] 

«Αυτά που έκανα στην πράξη τα είδα και επιστημονικά τεκμηριωμένα» [relevant text] 

Απόκτηση νέων γνώσεων [repeating idea] 

«Έχω γνωρίσει κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ήξερα πιο πριν» [relevant text] 

«Ξεκίνησα από το μηδέν. Δεν είχα καμία σχέση με το αντικείμενο» [relevant text] 

Δεξιότητες χειρισμού μηχανημάτων και εργαλείων [repeating idea] 

«Είδα κάποια μηχανήματα live πώς έχουν εξελιχθεί και πώς χρησιμοποιούνται» [relevant text] 

«Ήταν θέματα περισσότερο πρακτικά, μάθαινες πώς λειτουργεί το όργανο μέτρησης και πώς 

να το χρησιμοποιείς» [relevant text] 

Δικτύωση με άλλους συμμετέχοντες [theme] 

Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων [repeating idea] 

«Έχω κρατήσει επαφές και φιλικές με κάποιες κοπέλες που ήμασταν μαζί, και γίναμε φίλοι 

οικογενειακοί με κάποια άτομα» [relevant text] 

«Γνώρισα κάποια άτομα που συνέχισα να μιλάω μαζί τους» [relevant text] 

Ανταλλαγή πληροφοριών και υποστήριξη στον εργασιακό τομέα [repeating idea] 

«Συζητήσαμε και για το τι γίνεται στην αγορά εργασίας, ξέρεις αν ακούσεις κάτι μπορώ να 

έρθω κι εγώ να με προτείνεις. Κράτησα επαφή με δύο τρία άτομα» [relevant text] 

«Έχω σχεδόν επαφή με όλους, γενικά ανταλλάζουμε υλικό, ιδέες. Και διαδικτυακά και μέσα 

από το Google plus» [relevant text] 
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Υπαρκτές ή ενδεχόμενες συνεργασίες [repeating idea] 

«Πολλά από τα παιδιά που παρακολουθούσαμε μαζί το σεμινάριο, επειδή εγώ έχω επιχείρηση, 

συνάψαμε μια συνεργασία και εγώ θα τους απορροφήσω την παραγωγή» [relevant text] 

«Μπορώ να πω ότι με την ομάδα με την οποία συνεργάστηκα σαφώς και κράτησα στοιχεία 

επαφής και είναι πολύ πιθανή κάποια μελλοντική συνεργασία» [relevant text] 

Δικτύωση με τον χώρο του πανεπιστημίου [theme] 

Μετέπειτα επιστημονική υποστήριξη [repeating idea] 

«Οι διδάσκοντες μάς είπαν ανά πάσα ώρα και στιγμή αν χρειαστούμε κάτι ότι είναι ανοικτοί 

για να μας βοηθήσουν» [relevant text] 

«Παίρνω τηλέφωνο τον καθηγητή και τον ρωτάω πράγματα. Η πόρτα είναι ανοικτή και είναι 

πραγματικά ανοικτή» [relevant text] 

Σκέψεις για μελλοντικές συνεργασίες [repeating idea] 

«Θα μπορούσε το Α.Π.Θ. να στέλνει φοιτητές για πρακτική στις επιχειρήσεις μας. Εγώ θα το 

ήθελα αυτό» [relevant text] 

«Να έρθει ένας μεταπτυχιακός φοιτητής εδώ πέρα να αναλάβει το marketing, και να 

πληρώσουμε το πανεπιστήμιο. Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι το δίκτυο» [relevant text] 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Μετά την κωδικοποίηση αυτή διαμορφώθηκε ένα συνεκτικό θεωρητικό σύστημα στο 

πλαίσιο του οποίου ενσωματώνονταν με έναν οργανωμένο τρόπο όλες οι θεωρητικές 

κατασκευές που είχαν προκύψει, οι οποίες εμπεριείχαν ως δομικά στοιχεία τις θεματικές 

ενότητες και τις επαναλαμβανόμενες ιδέες, και αποτυπώνονταν με σαφήνεια οι μεταξύ τους 

σχέσεις. Με βάση αυτό το θεωρητικό σύστημα διαμορφώθηκε τελικά το θεωρητικό αφήγημα 

(theoretical narrative), στο οποίο παρουσιαζόταν αναλυτικά η θεωρία και δίνονταν απαντήσεις 

στα ερευνητικά ερωτήματα. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση της εμπειρικά 

θεμελιωμένης θεωρίας, καθώς πραγματοποιήθηκε η σύνδεση των εμπειρικών δεδομένων που 

προέκυψαν στο ερευνητικό πεδίο με τους θεματικούς άξονες της έρευνας. 

 

 

6.2. Η ποιότητα της έρευνας: ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

Αν και η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία αποτελούν σημαντικά ζητήματα τόσο για 

την ποσοτική όσο και για την ποιοτική έρευνα, τα κριτήρια με βάση τα οποία κρίνονται αυτές 

διαφέρουν σημαντικά (Marsall & Rossman, 2006· Creswell, 2014). Από επιστημολογική 
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άποψη, η ιδεολογική δομή της ποιοτικής έρευνας δεν προϋποθέτει την ύπαρξη μιας 

αντικειμενικής πραγματικότητας η οποία μπορεί να μελετηθεί με τρόπο αμερόληπτο. Κατά 

συνέπεια «η δόμηση της γνώσης επηρεάζεται από τη θέση τόσο των ερευνητών όσο και των 

συμμετεχόντων στην έρευνα» (Silverstein et al., 2006, σελ. 351). Η ιδιαίτερη αυτή φύση της 

ποιοτικής έρευνας αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση των κατάλληλων 

κριτηρίων και μέσων προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητά της.  

Αν η ποιότητα της ποσοτικής έρευνας εξαρτάται από την απάντηση στα γνωστά τέσσερα 

ερωτήματα (Shipman, 1988) αναφορικά με την αξιοπιστία (reliability)38, την εγκυρότητα ή 

εσωτερική εγκυρότητα (validity / internal validity)39, τη γενικευσιμότητα ή εξωτερική 

εγκυρότητα (generalizability / external validity)40 και την πιστότητα (credibility)41, στην 

ποιοτική έρευνα κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν είναι εφικτό, αλλά έρχεται σε σύγκρουση με την ίδια 

την ιδεολογική της βάση. Όπως επισημαίνουν οι Marsall & Rossman (2006), η έννοια της 

συνέπειας διαφοροποιείται εντελώς στο ιδεολογικό πλαίσιο του καθενός από τα δύο αυτά είδη 

έρευνας, καθώς ο θετικισμός προϋποθέτει έναν στατικό κοινωνικό κόσμο στον οποίο η έρευνα 

μπορεί να αναπαραχθεί πανομοιότυπα, ενώ για την ποιοτική έρευνα ο κοινωνικός κόσμος είναι 

πάντα υπό κατασκευή και αυτό που επιδιώκεται είναι να καταγραφεί η πολυπλοκότητα των 

διαφορετικών πλαισίων και όχι να εξασφαλισθεί ο απόλυτος έλεγχος των συνθηκών της 

έρευνας. Εξαιτίας, λοιπόν, αυτής της διαφοροποίησης, πολλοί μελετητές διαμόρφωσαν κάποια 

εναλλακτικά κριτήρια για την ποιοτική έρευνα τα οποία βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα 

προαναφερθέντα κριτήρια που έχουν καθιερωθεί στον χώρο της ποσοτικής έρευνας (Marsall 

& Rossman, 2006· Creswell & Miller, 2000· Lincoln, Lynham, & Guba, 2011).  

Οι Rubin & Rubin (1995) πρότειναν μια τυπολογία αμεσότερα συνδεδεμένη με το 

ιδεολογικό πλαίσιο της ΕΘΘ, την οποία υιοθετούν και οι Auerbach & Silverstein (2003). Αν 

και η υποκειμενικότητα του ερευνητή δεν μπορεί να αποφευχθεί, η διάκριση ανάμεσα σε 

αποδεκτούς και μη αποδεκτούς τρόπους υποκειμενικής ερμηνείας των δεδομένων καθορίζεται 

από κάποια κριτήρια: τη διαφάνεια, τη μεταδοτικότητα και τη συνάφεια. Η διαφάνεια 

(transparency) σχετίζεται με τη δυνατότητα που δίνεται σε άλλους ερευνητές να διακρίνουν 

την ακριβή πορεία που οδήγησε σε μια συγκεκριμένη ερμηνεία, ανεξάρτητα με το αν οι ίδιοι 

αποδέχονται την ερμηνεία αυτή ή όχι. Η μεταδοτικότητα (communicability) υπάρχει όταν οι 

                                                           
38 Αν η έρευνα υλοποιούνταν ξανά από διαφορετικούς ερευνητές με τη χρήση των ίδιων μεθόδων, θα προέκυπταν 

τα ίδια αποτελέσματα; 
39 Τα αποδεικτικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν την υπό έρευνα πραγματικότητα; Ο ερευνητής έχει βρει αυτό που 

νομίζει ή ισχυρίζεται ότι έχει βρει; 
40 Ποια χρησιμότητα έχουν τα αποτελέσματα πέρα από τη συγκεκριμένη κατάσταση που διερευνήθηκε; 
41 Δίνονται επαρκείς λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο προέκυψαν τα αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να 

διασφαλίζεται η φερεγγυότητα της έρευνας; 
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θεματικές ενότητες και οι θεωρητικές κατασκευές είναι σαφείς και μπορούν να γίνουν 

κατανοητές τόσο από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα όσο και από άλλους ερευνητές. 

Τέλος, η συνάφεια (coherence) αφορά στον τρόπο συνάρθρωσης των κατηγοριών μεταξύ τους 

και στη διαμόρφωση ενός θεωρητικού αφηγήματος που χαρακτηρίζεται από λογική οργάνωση 

και συνοχή. Επίσης, σε αντιστοιχία με τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων που 

αποτελεί ζητούμενο στην ποσοτική έρευνα, οι Auerbach & Silverstein (2003) αναφέρουν ως 

εναλλακτικό κριτήριο για την ποιοτική έρευνα τη διαμόρφωση μιας θεωρητικής κατασκευής 

που θα μπορούσε να είναι μεταβιβάσιμη (transferable) σε άλλα δείγματα, με τρόπο όμως 

κατάλληλο ώστε να γίνεται σεβαστή η πολιτισμική ποικιλομορφία. 

Στην παρούσα έρευνα τηρήθηκαν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις της διαφάνειας, της 

μεταδοτικότητας και της συνάφειας στον βαθμό που κάτι τέτοιο ήταν εφικτό και εξυπηρετούσε 

τον σκοπό της. Θεωρήθηκε δεδομένο ότι η αντικειμενικότητα και η ουδετερότητα είναι έννοιες 

μόνο ιδεατές και ότι στην ποιοτική έρευνα δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος ερμηνείας των 

αποτελεσμάτων, καθώς διαφορετικοί ερευνητές μπορούν να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες 

για τα ίδια δεδομένα. Ωστόσο, προκειμένου να τεθεί αυτή η υποκειμενικότητα κάτω από έλεγχο 

και να είναι διακριτή στον αναγνώστη αφήνοντάς του το περιθώριο της προσωπικής 

διαφοροποίησης, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην αποτύπωση βήμα προς βήμα της λογικής 

πορείας που οδηγεί σε συμπεράσματα και ερμηνείες με τρόπο σαφή και κατανοητό καθώς και 

στην κατάδειξη της εσωτερικής συνάφειας ανάμεσα στις θεματικές ενότητες και τις θεωρητικές 

κατασκευές, που διασφαλίζει τελικά τη συνεκτικότητα του θεωρητικού αφηγήματος. Αυτό 

επιδιώχθηκε και κατά την αποτύπωση του μεθοδολογικού σχεδιασμού μέσω της θεωρητικής 

τεκμηρίωσης των μεθόδων, των τεχνικών και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν και μέσω 

της σύνδεσής τους με το ευρύτερο πλαίσιο και τον σκοπό της έρευνας. Όπου κρίθηκε κάτι 

τέτοιο απαραίτητο, για λόγους σαφήνειας χρησιμοποιήθηκαν πίνακες, σχήματα και 

διαγράμματα. Η γενίκευση των αποτελεσμάτων σε έναν ευρύτερο πληθυσμό καθώς και η 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος δεν αποτελούν στόχους της παρούσας έρευνας, όπως 

έχει διατυπωθεί και σε προηγούμενη ενότητα (4.2.1, σελ. 41). Ωστόσο, δόθηκε προσοχή στη 

διαμόρφωση ενός θεωρητικού σχήματος το οποίο θα μπορούσε να μεταφερθεί (transferability) 

σε άλλα αντίστοιχα δείγματα. 

Αναφορικά με άλλες στρατηγικές που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στις ποιοτικές έρευνες 

προκειμένου να ενισχυθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην 

ενότητα 4.2.1 (σελ. 39), αξιοποιήθηκε η τεχνική της τριγωνοποίησης και πιο συγκεκριμένα η 

τριγωνοποίηση μέσω διαφορετικών πηγών και η μεθοδολογική τριγωνοποίηση. Η 

συγκεκριμένη τεχνική διευκολύνει τον ερευνητή να εμπλουτίσει τις πληροφορίες, να αποφύγει 
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τις αδυναμίες μιας μονοδιάστατης προσέγγισης, να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα της κάθε 

μεθόδου για να ξεπεράσει τα μειονεκτήματα των άλλων και να επιτύχει έναν μεγαλύτερο βαθμό 

αξιοπιστίας και εγκυρότητας (Sarantakos, 1998).  

Αναφορικά με την αντιμετώπιση της μεροληπτικής στάσης και των προκαταλήψεων του 

ερευνητή (researcher’s biases) που αναπόφευκτα επηρεάζουν την έρευνα, δόθηκε έμφαση στην 

ενδοσκόπηση και την αυτοπαρατήρηση της ερευνήτριας ως υποκειμένου που βρίσκεται σε 

αλληλεπίδραση με τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα τόσο κατά τη φάση των 

συνεντεύξεων όσο και κατά τη φάση ανάλυσης του υλικού που προέκυψε από αυτές. Η 

αναγνώριση αυτής της υποκειμενικής οπτικής, η οποία αποτυπώθηκε και στα υπομνήματα 

(memos), έδωσε τη δυνατότητα μιας πιο αποστασιοποιημένης προσέγγισης, με αποτέλεσμα να 

συμπεριληφθούν και απόψεις εντελώς διαφορετικές από τις απόψεις της ερευνήτριας οι οποίες 

προέρχονταν από άτομα με διαφορετικές αντιλήψεις και εμπειρίες ζωής. Εξάλλου, αφού στην 

πραγματική ζωή υπάρχουν πολλές οπτικές γωνίες οι οποίες δεν συγκλίνουν πάντα, η 

συμπερίληψη αντιθετικών μεταξύ τους δεδομένων ενισχύει την αξιοπιστία μιας ποιοτικής 

έρευνας (Creswell, 2014). 

Όπως έχει αναφερθεί, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάλυσης και κωδικοποίησης, 

πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με ορισμένα από τα άτομα που συμμετείχαν στην 

έρευνα, προκειμένου να υπάρξει μια ανατροφοδότηση αναφορικά με την αντιστοιχία των 

διαμορφωμένων θεματικών ενοτήτων με τις ιδέες που αυτοί εξέφρασαν. Ωστόσο, δεν κρίθηκε 

απαραίτητο να γίνει επικύρωση των συνολικών αποτελεσμάτων από τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες (member checks) στο τέλος της παρούσας έρευνας. Όπως 

χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι Morse, Barrett, Mayan, Olson, & Spiers (2002), εξαιρώντας 

τη μελέτη περίπτωσης και κάποιες αφηγηματικές έρευνες, το πρόβλημα με την επαλήθευση 

αυτού του είδους είναι ότι τα δεδομένα έχουν αποσπασθεί από τα αρχικά συμφραζόμενα, έχουν 

γενικευθεί και έχουν συντεθεί σε ένα πιο αφαιρετικό επίπεδο, με αποτέλεσμα οι 

συμμετέχοντες/ουσες να μην μπορούν πια να αναγνωρίσουν σε αυτά τον εαυτό τους ή τις 

ιδιαίτερες εμπειρίες τους. Ενώ λοιπόν η επαλήθευση από τους συμμετέχοντες ακούγεται σαν 

μια γοητευτική ιδέα, κάτι τέτοιο δεν αποτελεί στην πραγματικότητα μια στρατηγική ελέγχου. 

Πολλοί μελετητές μεθοδολογικών θεμάτων (Guba & Lincoln, 1981· Hammersley, 1992· 

Sandelowski, 1993· Morse, 1998, όπ. αναφ. στο Morse et al. 2002) εκφράζουν επιφύλαξη 

απέναντι σε αυτήν τη μέθοδο επαλήθευσης, δηλώνοντας ότι πιο συχνά κάτι τέτοιο αποτελεί 

απειλή για την εγκυρότητα.  

  



73 
 

 

7. Ευρήματα της ποιοτικής έρευνας 

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται τα ευρήματα της παρούσας ποιοτικής 

έρευνας, όπως αυτά προέκυψαν μετά την κωδικοποίηση και την ανάλυση των ερευνητικών 

δεδομένων, με τη μορφή θεωρητικού αφηγήματος (theoretical narrative). Τα ευρήματα αυτά, 

μέσα από τα οποία προκύπτουν οι απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα, είναι 

ομαδοποιημένα σε θεματικές ενότητες (themes) από τη σύνθεση των οποίων διαμορφώθηκαν 

οι θεωρητικές κατασκευές (theoretical constructs) που αποτελούν τους άξονες της έρευνας. 

Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης των ευρημάτων παρατίθενται δύο διαγράμματα. Το 

Διάγραμμα 2 (σελ. 98) απεικονίζει τη διαδικασία δόμησης της θεωρίας μέσα από τη 

διαμόρφωση θεματικών ενοτήτων και θεωρητικών κατασκευών και τις μεταξύ τους σχέσεις 

και βασίστηκε αποκλειστικά στα δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις με τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες. Το Διάγραμμα 3 (σελ. 99), που διαμορφώθηκε σύμφωνα με το Μοντέλο 

Συσχετίσεων (Paradigm Model) των Strauss & Corbin (1998), αποτυπώνει τη σχέση ανάμεσα 

στα προγράμματα ΔΒΜ της Δομής του Α.Π.Θ. και στην αντιληπτή απασχολησιμότητα των 

εκπαιδευομένων καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκεκριμένη σχέση. Το 

διάγραμμα αυτό βασίστηκε σε στοιχεία που αντλήθηκαν τόσο από τις συνεντεύξεις με τα άτομα 

που συμμετείχαν στα προγράμματα κατά την κύρια φάση της έρευνας όσο και από τις 

συνεντεύξεις με τους επιστημονικά υπευθύνους κατά την προκαταρκτική φάση. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια διευκρίνιση ως προς την ακριβή 

οριοθέτηση των θεματικών ενοτήτων που αναφέρονται στη συνέχεια. Στη ζωντανή 

πραγματικότητα του ερευνητικού πεδίου δεν υπάρχουν στεγανά όρια όπως συμβαίνει συχνά 

στο θεωρητικό πεδίο. Καθώς το φαινόμενο που εξετάζεται αποτελεί μια σύνθεση στοιχείων και 

παραγόντων που σχετίζονται ποικιλοτρόπως μεταξύ τους, η απόλυτη οριοθέτηση των 

θεματικών ενοτήτων δεν είναι εφικτή και ορισμένες από αυτές μπορεί να έχουν περισσότερες 

από μία λειτουργίες. Μπορεί δηλαδή ταυτόχρονα να αποτελούν κίνητρο συμμετοχής στα 

συγκεκριμένα προγράμματα αλλά και αποτέλεσμα που προέκυψε από την ενίσχυση της 

αντιληπτής τους απασχολησιμότητας. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να επέλεξε ένα 

πρόγραμμα γιατί είχε κάποιους συγκεκριμένους στόχους για το μέλλον, αλλά η ενίσχυση της 

αντιληπτής του απασχολησιμότητας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μπορεί να 

συνέβαλε στην ενδυνάμωση ή στη διεύρυνση αυτών των στόχων. Επίσης, ορισμένες από τις 

θεματικές ενότητες και τις θεωρητικές κατασκευές που παρουσιάζονται βρίσκονται σε μια 

σχέση αλληλεπίδρασης ή αλληλοτροφοδότησης μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η διεύρυνση του 
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ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου μπορεί να διευκόλυνε το άτομο ως προς τον 

προσδιορισμό της επαγγελματικής του ταυτότητας αλλά και να ενθάρρυνε την προσωπική του 

προσαρμοστικότητα. Η ένταξη, λοιπόν, των ερευνητικών δεδομένων στις συγκεκριμένες 

θεματικές ενότητες και θεωρητικές κατασκευές έγινε με βάση την κυρίαρχη λειτουργία τους, 

όπως αυτή προβάλλεται στον ίδιο τον λόγο των συμμετεχόντων/ουσών. 

Επίσης, πριν αρχίσει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, χρειάζεται να επισημανθεί ένα 

ακόμα ζήτημα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, για την παρούσα έρευνα 

επιλέχθηκαν τρία προγράμματα ΔΒΜ που απευθύνονταν αποκλειστικά σε πτυχιούχους και 

τρία που απευθύνονταν στο ευρύ κοινό (πτυχιούχους και μη), προκειμένου να δοθεί μια 

πληρέστερη εικόνα των προγραμμάτων που υλοποιούνται και να διαμορφωθεί ένα δείγμα που 

να συμπεριλαμβάνει άτομα με διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο. Η ανάλυση των ερευνητικών 

ευρημάτων που ακολουθεί δεν έγινε με βάση τη διάκριση σε πτυχιούχους και μη, αλλά αφορά 

στο σύνολο των συμμετεχόντων/ουσών. Ωστόσο, σε κάποιες θεματικές ενότητες42, στις οποίες 

παρατηρήθηκε σημαντική διαφοροποίηση των απόψεων αναφορικά με συγκεκριμένα 

ζητήματα ανάμεσα σε πτυχιούχους και μη, η διάκριση αυτή παρουσιάζεται ως ένα επιπλέον 

στοιχείο.  

 

 

Παρουσίαση των ευρημάτων της ποιοτικής έρευνας 

Τα ευρήματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια αναφέρονται στη σχέση ανάμεσα στα 

προγράμματα διά βίου μάθησης της Δομής του Α.Π.Θ. που επιλέχθηκαν και στην αντιληπτή 

απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων/ουσών σε αυτά, η οποία λειτουργεί ως το κεντρικό 

σημείο αναφοράς, καθώς γύρω από αυτήν οργανώνονται όλες οι θεωρητικές κατασκευές και 

οι θεματικές ενότητες για τις οποίες γίνεται λόγος. 

Αρχικά, παρουσιάζεται η επίδραση που έχουν τα συγκεκριμένα προγράμματα στις τρεις 

διαστάσεις της αντιληπτής απασχολησιμότητας: την επαγγελματική ταυτότητα, την προσωπική 

προσαρμοστικότητα και στο ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο των συμμετεχόντων/ουσών 

σε αυτά43. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι παράγοντες που προάγουν αυτήν τη σχέση καθώς και 

αυτοί που παρεμποδίζουν την διεύρυνσή της και γι’ αυτό αποτελούν ζητήματα που χρειάζεται 

να αντιμετωπισθούν. 

                                                           
42 Οι θεματικές αυτές ενότητες στις οποίες γίνεται διάκριση σε πτυχιούχους και σε μη πτυχιούχους είναι οι εξής: 

Αυτοπροσδιορισμός στο εργασιακό περιβάλλον, Επίγνωση δυνάμεων και αδυναμιών, Δικτύωση με τον χώρο του 

πανεπιστημίου, Κύρος - Αξιοπιστία του Α.Π.Θ.  και  Πιστοποιητικό κατάρτισης / επιμόρφωσης. 
43 Σύμφωνα με το μοντέλο των Fugate et al. (2004). 
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Στους Πίνακες 18 και 19 που ακολουθούν παρουσιάζεται σχηματικά η αντιστοίχιση των 

θεματικών ενοτήτων με τις θεωρητικές κατασκευές και η σύνδεσή τους με το ερευνητικό 

ερώτημα στο οποίο αντιστοιχούν, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση των ερευνητικών 

δεδομένων που παρατίθενται αναλυτικά στη συνέχεια. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 18 

Αντιστοίχιση των θεματικών ενοτήτων με τις θεωρητικές  

κατασκευές στο πλαίσιο του πρώτου άξονα της έρευνας 

 
 

 

Α΄ Άξονας έρευνας:  

Επίδραση προγραμμάτων διά βίου μάθησης της Δομής του Α.Π.Θ.  

στην αντιληπτή απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων σε αυτά 

 

Ερευνητικό ερώτημα 1:  

Σύμφωνα με την άποψη των συμμετεχόντων/ουσών, τα προγράμματα ΔΒΜ που 

παρακολούθησαν ενίσχυσαν την αντιληπτή απασχολησιμότητά τους (perceived employability) 

ως προς την επαγγελματική τους ταυτότητα, την προσωπική τους προσαρμοστικότητα και το 

ανθρώπινο και κοινωνικό τους κεφάλαιο; 
 

 

Θεματικές ενότητες 

(themes) 

Θεωρητικές κατασκευές 

(theoretical constructs) 

 

1.1. Αυτοπροσδιορισμός στο εργασιακό περιβάλλον 

1. Επαγγελματική ταυτότητα 

Α
ντιλη

π
τή

 

α
π
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ό
τη

τα
 

1.2. Προσωπικοί στόχοι 

1.3. Επίγνωση δυνάμεων και αδυναμιών  

2.1. Αυτοπεποίθηση - Αισιοδοξία - Ευελιξία 
2. Προσωπική 

προσαρμοστικότητα 
2.2. Έφεση για μάθηση 

2.3. Προνοητικότητα 

3.1. Γνώσεις - Δεξιότητες - Ικανότητες 
3. Ανθρώπινο και 

κοινωνικό κεφάλαιο 
3.2. Δικτύωση με άλλους συμμετέχοντες 

3.3. Δικτύωση με τον χώρο του πανεπιστημίου 
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Πίνακας 19 

Αντιστοίχιση των θεματικών ενοτήτων με τις θεωρητικές  

κατασκευές στο πλαίσιο του δεύτερου άξονα της έρευνας 

 
 

 

Β΄ Άξονας έρευνας:  

Στοιχεία που επηρεάζουν τη σχέση των προγραμμάτων διά βίου μάθησης της Δομής 

του Α.Π.Θ. με την αντιληπτή απασχολησιμότητα των εκπαιδευομένων 

 

Ερευνητικό ερώτημα 2: Σύμφωνα με την άποψη των συμμετεχόντων/ουσών, ποιοι 

παράγοντες επηρεάζουν θετικά τη σχέση των προγραμμάτων ΔΒΜ  του Α.Π.Θ. με την 

αντιληπτή απασχολησιμότητα των εκπαιδευομένων και σε ποια σημεία χρειάζονται βελτιώσεις; 
 

 

Θεματικές ενότητες 

(themes) 

Θεωρητικές 

κατασκευές 

(theoretical constructs) 

 

4.1. Κύρος - Αξιοπιστία του Α.Π.Θ. 
4. Στοιχεία που 

προάγουν αυτήν 

τη σχέση 
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4.2. Υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και κύρος 

διδασκόντων 

4.3. Πιστοποιητικό κατάρτισης / επιμόρφωσης 

5.1. Διασύνδεση του πανεπιστημίου με την 

κοινωνία 5. Στοιχεία που 

χρειάζεται να 

βελτιωθούν 

 

5.2. Διασύνδεση του πανεπιστημίου με την αγορά 

εργασίας 

5.3. Δημιουργία προγραμμάτων προσαρμοσμένων 

στην ομάδα στόχο 

 

 

 

 

7.1.  Α΄ Άξονας έρευνας: Επίδραση των προγραμμάτων ΔΒΜ στην αντιληπτή 

απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων σε αυτά (α΄ ερευνητικό ερώτημα) 

 

7.1.1. Πρώτη θεωρητική κατασκευή: Επαγγελματική ταυτότητα 

 

Αυτοπροσδιορισμός στο εργασιακό περιβάλλον 

Ο αυτοπροσδιορισμός στο εργασιακό περιβάλλον, που αποτελεί ένα από τα βασικότερα 

συστατικά στοιχεία της επαγγελματικής ταυτότητας, σχετίζεται με την εικόνα που έχουν τα 

άτομα για τον εαυτό τους στον εργασιακό χώρο αλλά και με τη δυναμική που θεωρούν ότι 

μπορούν να αναπτύξουν στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Η εικόνα αυτή σε μεγάλο βαθμό 
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συνδέεται με στοιχεία του χαρακτήρα τους τα οποία μπορεί να επηρεάζουν καταλυτικά τον 

τρόπο με τον οποίον βλέπουν τον εαυτό τους στη δεδομένη στιγμή ή σε βάθος χρόνου και την 

οπτική που υιοθετούν απέναντι στα γεγονότα που συμβαίνουν στο εργασιακό τους περιβάλλον, 

αντιμετωπίζοντάς τα αντίστοιχα ως ευκαιρίες ή ως περιορισμούς. 

Η επίδραση που είχαν τα προγράμματα στον επαγγελματικό αυτοπροσδιορισμό των 

εκπαιδευομένων φαίνεται ότι λειτούργησε διαφορετικά στους πτυχιούχους και στους μη 

πτυχιούχους  που συμμετείχαν στην έρευνα. Δεν μπορεί να διατυπωθεί κάποια παρατήρηση για 

τους ανέργους, καθώς στο δείγμα υπήρχαν μόνο εργαζόμενοι, ένας φοιτητής και ένας 

συνταξιούχος.  

Για τους πτυχιούχους ένα σημαντικό ζήτημα ήταν η επικαιροποίηση των γνώσεών τους, 

προκειμένου να μην μείνουν πίσω σε σχέση με τις εξελίξεις στην επιστήμη τους. Πολλοί/ες 

πτυχιούχοι, λοιπόν, θεωρούσαν το συγκεκριμένο στοιχείο ως ένα από τα σημαντικότερα που 

αποκόμισαν από το πρόγραμμα που παρακολούθησαν. Όπως αναφέρθηκε από ορισμένους/ες: 

«Το κάνω γιατί θέλω να έχω γνώσεις πάνω στο αντικείμενο το οποίο έχω σπουδάσει. Για να 

ξέρω τι παίζει στον τομέα μου» (IP18), «Εγώ κάποιες γνώσεις δεν τις είχα πάρει ως φοιτητής. 

Κάποια μηχανήματα δεν υπήρχαν. Αν δεν υπήρχε το σεμινάριο πώς θα το μάθαινα αυτό 

δηλαδή;» (IP20), «Υπήρχαν πράγματα τα οποία τα μαθαίναμε τώρα για πρώτη φορά. Μιλούσε 

η νεότερη νομοθεσία για τα κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, αλλά δεν 

μπορούσαμε να φανταστούμε τι περιελάμβανε όλο αυτό το κομμάτι» (IP11).  

Υπήρχαν, ωστόσο, και πτυχιούχοι που δεν εργάζονταν σε ένα αντικείμενο συναφές με 

τις σπουδές τους ή δεν εργάζονταν ακριβώς στον τομέα που θα ήθελαν οι οποίοι θεωρούσαν 

ότι μια μεγαλύτερη εξειδίκευση στην επιστήμη τους ίσως να αύξανε τις πιθανότητες να βρουν 

μια εργασία πάνω στο αντικείμενό τους: «Εργάζομαι στον τομέα των υπολογιστών. Δεν είναι 

ακριβώς αυτό που σπούδασα. Το σεμινάριο ίσως με βοηθήσει να βρω κάτι πιο κοντά σε αυτό» 

(IP13), «Προσπαθώ τώρα να καταρτιστώ πάνω στο πτυχίο μου, γιατί στο επάγγελμα που 

ασχολούμαι τώρα δεν ξέρω πόσο μέλλον έχω» (IP20). 

Οι μη πτυχιούχοι είχαν μια πιο πρακτική προσέγγιση και μια πιο συγκεκριμένη εικόνα 

για την αξιοποίηση του προγράμματος στον επαγγελματικό τους τομέα. Κάποιοι/ες θεωρούσαν 

ότι το πρόγραμμα λειτούργησε θετικά ως προς την εδραίωσή τους στον εργασιακό χώρο, ότι 

ενίσχυσε το κύρος τους ή ότι τους βοήθησε να δουν πιο ρεαλιστικά τον εαυτό τους σε σχέση 

με παραμέτρους του εργασιακού τους περιβάλλοντος. Ορισμένα χαρακτηριστικά χωρία είναι 

τα ακόλουθα: «Με βοήθησε να γίνω καλύτερος και στο εμπορικό κομμάτι. Από αυτό το 

σεμινάριο πήρα πιο συγκεκριμένη γνώση, έχω μεταφέρει αυτήν τη γνώση στο πελατολόγιό 

μου, με αποτέλεσμα να έχω καλύτερες πωλήσεις…Το μεγάλο κέρδος είναι ότι χτίζεις κάθε 
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μέρα … να μην το πω όνομα, χτίζεις κύρος, το οποίο … σε αποδέχεται ο άλλος. Και το 

πρόγραμμα με βοήθησε σε αυτό» (IP3), «Το σεμινάριο μάς πληροφόρησε για κάποια θέματα 

που συμβαίνουν στην αγορά και επομένως θα πρέπει να τα προσέξουμε, να τα δούμε» (IP5), 

«Δεν νομίζω ότι μου προέκυψε κάτι νέο από αυτά που άκουσα, απλώς ισχυροποιήθηκε το ήδη 

υπάρχον» (IP6), «Με το σεμινάριο βελτιώσαμε τις συνθήκες παραγωγής άμεσα. Το βάλαμε σε 

πιο συγκεκριμένους αριθμούς, νούμερα, ξέρω γω, πόσο πραγματικά είναι δύσκολο, το είδαμε 

ότι πιο απλό μας φάνηκε το πράγμα, στο πραγματικό του μέγεθος ας το πω έτσι» (IP9). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς το συγκεκριμένο θέμα του αυτοπροσδιορισμού 

παρουσιάζουν τρεις περιπτώσεις συμμετεχόντων που άλλαξαν εντελώς επαγγελματική 

κατεύθυνση, επιδιώκοντας να δραστηριοποιηθούν σε έναν τομέα άγνωστο σε αυτούς για τον 

οποίο δεν είχαν ούτε θεωρητικές ούτε πρακτικές γνώσεις. Στη χρονική στιγμή υλοποίησης της 

συνέντευξης οι δύο από τους τρεις είχαν ήδη δημιουργήσει τις δικές τους επιχειρήσεις, ενώ το 

τρίτο άτομο ξεκινούσε να εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος σε αντίστοιχη επιχείρηση. 

Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους το συγκεκριμένο πρόγραμμα τούς επηρέασε θετικά ως προς την 

απόφασή τους, τους έδωσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και τους παρείχε απαραίτητες γνώσεις 

και δεξιότητες για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν αυτό που είχαν σχεδιάσει. Όπως 

ανέφεραν: «Εμάς το αντικείμενό μας ήταν εντελώς διαφορετικό… Λόγω κρίσης κλείσαμε το 

εργοστάσιο εν πάσει περιπτώσει και ψάχναμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό… Λοιπόν, έκανα 

μια έρευνα, βρήκα τη σελίδα του πανεπιστημίου και είδα ότι έχει αυτά τα μαθήματα. Το 

πρόγραμμα όχι μόνο με βοήθησε, ανυπομονούσα να τελειώσει το μαγαζί για να ξεκινήσω να 

τυροκομώ» (IP8), «Το επάγγελμά μας ως γνωστόν από το 2010 κατέβασε ρολά… από εκεί και 

μετά άρχισε ο προβληματισμός για έναν δραστήριο άνθρωπο τι έπρεπε να κάνει… Το θέμα της 

καλλιέργειας προέκυψε από το γεγονός ότι εγώ έπρεπε να βρω κάποιο κενό, το οποίο δεν θα 

μπορούσε ο αγρότης να το εξυπηρετήσει. Αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να παρακολουθήσω 

διάφορα σεμινάρια, να μάθω πολύ καλύτερα τις ιδιότητες των αρωματικών φυτών… Είχα δειλά 

δειλά ξεκινήσει, το σεμινάριο ήρθε σχεδόν ταυτόχρονα … όμως μου έδωσε την ώθηση διότι 

κατάλαβα τι γίνεται γύρω γύρω» (IP5), «Ήδη αξιοποιώ τις γνώσεις που έμαθα σε μια 

επιχείρηση» (IP7). 

Τέλος, αρκετοί ήταν αυτοί που ανέφεραν την οικονομική κρίση της Ελλάδας τα 

τελευταία χρόνια ως ανασταλτικό παράγοντα για την πραγματοποίηση των επαγγελματικών 

τους βλέψεων. Αναφορικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης αυτών που αποκόμισαν από το 

σεμινάριο στον εργασιακό τους τομέα σε μια τέτοια περίοδο κρίσης άλλοι/ες εκφράζουν μια 

αισιόδοξη άποψη και άλλοι/ες έντονο προβληματισμό. Ενδεικτικά κάποια σχόλια ήταν τα εξής: 

«Το θεωρώ πολύ ανόητο όλο αυτό το μοιρολόι που έχει στηθεί γύρω από την Ελλάδα… Μπορεί 
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τη στήριξη του κράτους να μην την έχουμε. Αλλά και μόνο η στήριξη της επιστήμης εμένα 

προσωπικά μου αρκεί» (IP6), «Δεν γνωρίζω αν μπορώ να το αξιοποιήσω επαγγελματικά, γιατί 

εντάξει οι καταστάσεις… είναι οι εποχές δύσκολες κ.τ.λ. και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε 

ακριβώς το τι μέλλει γενέσθαι» (IP1), «Ακόμα και αυτά που είναι νομοθετημένα τώρα μπορεί 

να τροποποιηθούν. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε  για την Ελλάδα μετά από πέντε χρόνια. 

Δηλαδή αυτή τη στιγμή για να είναι κάποιος πετυχημένος πρέπει να έχει μικρό χρονικό 

ορίζοντα απόσβεσης. Αλλιώς είναι υψηλού ρίσκου επένδυση οτιδήποτε» (IP12), «Είναι μια 

δύσκολη εποχή τώρα για την Ελλάδα. Ναι μεν τα μαθαίνουμε, τα γνωρίζουμε κ.τ.λ. αλλά δεν 

υπάρχει η θέληση και η οικονομική αντοχή για να μπορέσουμε αυτά τα πράγματα να τα 

υλοποιήσουμε» (IP11). 

 

 

Προσωπικοί στόχοι 

Εξετάζοντας τον βαθμό στον οποίο τα προγράμματα είχαν κάποια επίδραση στην 

αναπροσαρμογή των επαγγελματικών στόχων ή στη διαμόρφωση νέων εντοπίστηκε ότι τα 

περισσότεροι/ες συμμετέχοντες/ουσες είχαν ήδη κάποιους στόχους πριν εγγραφούν στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, η πραγματοποίηση των οποίων ήταν και ο βασικός λόγος που 

επέλεξαν να το παρακολουθήσουν.  

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κάποια άτομα έθεσαν νέους 

επαγγελματικούς στόχους, διεύρυναν τους ήδη υπάρχοντες ή ενθαρρύνθηκαν να τους 

διεκδικήσουν πιο ενεργά. Ορισμένοι/ες ανάφεραν χαρακτηριστικά: «Αυτήν τη στιγμή, το είχα 

πριν στο μυαλό μου, απλώς το σεμινάριο μού έδωσε περισσότερες βάσεις. Δηλαδή θέλω να 

κάνω μια επιχείρηση  σχετικά με το κρασί ας πούμε… Στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει καν κάτι 

τέτοιο» (IP3), «Έβαλα στόχο κάνοντας αυτήν την καλλιέργεια και μαθαίνοντας τώρα και αυτά 

τα πράγματα στο απώτερο μέλλον να μπορέσω να δώσω σε δέκα οικογένειες εκεί στο χωριό 

μου εργασία» (IP4), «Σκέφτομαι να δημιουργήσω ένα μικρό εργαστήριο. Το σκεφτόμουν και 

πριν, γι’ αυτό πήγα, αλλά τώρα το σκέφτομαι πιο σοβαρά» (IP10), «Στο μυαλό μας έχουμε το 

να έρχονται σχολεία, γκρουπ κ.τ.λ. στην επιχείρησή μας και θα πρέπει να έχω κάποιες βασικές 

γνώσεις, αν μη τι άλλο. Και το σεμινάριο με βοήθησε σε αυτό» (IP2), «Τα δικά μου project 

είναι αρκετά διευρυμένα, οπότε όχι, δεν νομίζω ότι αναπροσάρμοσα τους στόχους μου. Απλώς 

ισχυροποιήθηκαν οι ήδη υπάρχοντες» (IP6). 

Ορισμένα άλλα άτομα δεν θεωρούν ότι το πρόγραμμα που παρακολούθησαν είχε κάποια 

επίδραση στους στόχους τους και δίνουν βαρύτητα σε άλλους παράγοντες: «Κοιτάξτε, ήδη οι 

στόχοι έχουν τεθεί στο μυαλό μου. Το θέμα είναι (γελάει) να υλοποιηθούν κιόλας και να γίνουν 
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πραγματικότητα. Το σεμινάριο δεν έχει να κάνει με αυτό» (IP1), «Δεν νομίζω ότι έθεσα 

κάποιους νέους στόχους… είχαμε ένα πλάνο στο μυαλό μας. Έχουμε δηλαδή ήδη κάποιους. 

Ήταν δουλειά στημένη από τον σύζυγό μου. Ίσως τους ενισχύσαμε» (IP2).  

Κάποια άτομα συσχέτισαν το ζήτημα των επαγγελματικών στόχων με την ηλικία ή την 

φάση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, οπότε μέσα από αυτήν την οπτική το 

πρόγραμμα δεν είχε ιδιαίτερη επίδραση στους στόχους τους: «Αν θέλετε το πρόγραμμα ήταν 

το ξεκίνημα για να ψάξω κάτι περισσότερο, να αναζητήσω στόχους που θα με ενδιέφεραν. Δεν 

βιάζομαι, η ζωή είναι μπροστά μου» (IP18), «Γι’ αυτό λέω ότι παίζει ρόλο και η ηλικία. Εγώ 

έτσι όπως το σκέφτομαι … όταν θα ισχύσει αυτό το πράγμα θα είμαι προς τη δύση της 

επαγγελματικής μου δραστηριότητας. Σε αυτήν τη φάση δεν σκέφτομαι να το διευρύνω ή να 

βάλω στόχους» (IP11). 

 

 

Επίγνωση δυνάμεων και αδυναμιών 

Το τρίτο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο της επαγγελματικής ταυτότητας αποτελεί έναν 

από τους παράγοντες που ωθούν το άτομο σε δράση προκειμένου να κάνει τους στόχους του 

πραγματικότητα. Η επίγνωση των δυνάμεων ενισχύει την αποτελεσματικότητα των δράσεών 

του σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας και το βοηθά να θέσει εφικτούς στόχους αλλά και 

να ανακαλύψει τους κατάλληλους τρόπους για να τους πετύχει. Από την άλλη πλευρά, η 

συνειδητοποίηση των αδυναμιών σε συνδυασμό με τη θέληση του ατόμου να φτάσει στο 

επίπεδο του μελλοντικού δυνητικού εαυτού που οραματίζεται αποτελεί μια πυξίδα που δείχνει 

την κατεύθυνση που χρειάζεται να ακολουθήσει. Όπως είπαν τα ίδια τα άτομα, αυτός ήταν και 

ένας από τους βασικότερους λόγους που επέλεξαν κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων διά βίου μάθησης βοήθησε πολλούς/ες 

συμμετέχοντες/ουσες να εξαλείψουν ή να μετριάσουν τις αδυναμίες που γνώριζαν ότι είχαν. Οι 

μη πτυχιούχοι εντόπισαν τις αδυναμίες αυτές κυρίως στον τομέα των επιστημονικών γνώσεων 

ενώ στις δυνάμεις τους ενέτασσαν κυρίως την εμπειρία τους. Οι πτυχιούχοι θεωρούσαν ότι 

υστερούσαν σε θέματα εξειδικευμένης γνώσης ή στον τομέα της πρακτικής εξάσκησης. Κάποια 

ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα ακόλουθα: «Μας λείπανε πολλά στοιχεία κατάρτισης, όπως 

αυτά που μας συμπλήρωσαν στο πανεπιστήμιο. Τα περισσότερα ήδη τα ξέραμε αλλά δίναμε 

βάρος στην πράξη» (IP4), «Είναι ένας κλάδος στον οποίο το ειδικευμένο προσωπικό είναι 

ελάχιστο. Υπάρχει έλλειψη τεχνογνωσίας… Δηλαδή πώς να το πω, εμείς είμαστε εμπειρικοί, 

διαβάζουμε μόνοι μας, είναι μια μεταφορά της πείρας. Αυτό όμως πόσον καιρό μπορεί να 

διαρκέσει;» (IP9), «Θεωρώ ότι κάποιος που εργάζεται, θα πρέπει να είναι καταρτισμένος … 
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Ήθελα να καταρτιστώ περισσότερο … παλιότερα είχα περάσει σε κάποιο Τ.Ε.Ι. και λόγω 

εγκυμοσύνης σταμάτησα. Τώρα που μπόρεσα πήγα στο σεμινάριο» (IP2), «Ήταν δική μας 

παράκληση στο πανεπιστήμιο, δηλαδή ειλικρινά κάντε κάτι και για εμάς που έχουμε μείνει 

εκτός για να μπορέσουμε να επιμορφωθούμε. Και ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα» (IP15). 

Επίσης, τα προγράμματα βοήθησαν τα άτομα να συνειδητοποιήσουν ελλείψεις που ήδη 

είχαν αλλά δεν μπορούσαν να τις αντιληφθούν λόγω της ανεπαρκούς τυπικής τους εκπαίδευσης 

ή λόγω έλλειψης πληροφόρησης σχετικά με τις ευρύτερες εξελίξεις στον τομέα τους. «Είχα την 

αίσθηση βασικά ότι κάτι μας λείπει, δεν τα ξέρουμε όλα. Μετά στο σεμινάριο κατάλαβα τι 

ακριβώς … Πράγματα που ξέραμε εμείς, αλλά τα είχαμε έλα μωρέ εντάξει.» (IP9), «Στη 

μικροβιολογία ας πούμε μάθαμε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να αποφεύγουμε …. Αυτό 

ήταν ένα κομμάτι το οποίο πολλοί το βαριόντουσαν στο σεμινάριο, αλλά στην πράξη μετά 

είδαμε ότι είναι απαραίτητα τα πάντα, ό,τι μας μάθανε» (IP8), «Και το σεμινάριο με βοήθησε 

να γίνω ακόμα πιο ανταγωνιστικός στο κομμάτι αυτό εδώ πέρα … τι χρειάζεται να κάνω για 

να πετύχω» (IP3), «Καλύψαμε πολλά κενά και μας ανοίξανε νέοι ορίζοντες να ασχοληθούμε 

και με άλλα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά που έχουν ζήτηση στην αγορά» (IP4). 

 

 

7.1.2. Δεύτερη θεωρητική κατασκευή: Προσωπική προσαρμοστικότητα 

 

Αυτοπεποίθηση - Αισιοδοξία - Ευελιξία 

Η αισιοδοξία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη δόμηση της προσωπικής 

προσαρμοστικότητας. Τα αισιόδοξα άτομα έχουν μια θετική εικόνα για τον εαυτό τους, 

μπορούν ευκολότερα να οραματιστούν τον μελλοντικό δυνητικό τους εαυτό, θέτουν στόχους 

και αναζητούν τρόπους και μέσα για να τους επιτύχουν. Η αυτοπεποίθηση σχετίζεται με το 

εσωτερικό κέντρο ελέγχου (internal locus of control). Τα άτομα με αυτοπεποίθηση νιώθουν μια 

σιγουριά για τον εαυτό τους και θεωρούν ότι μπορούν να ασκήσουν επιρροή ή να ελέγξουν τις 

καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω τους. Η ευελιξία επιτρέπει στα άτομα να αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικότερα τις αλλαγές, τις προκλήσεις και τις αντιξοότητες και να δρουν κάτω από 

διαφορετικές ή μεταβαλλόμενες συνθήκες, αναζητώντας εναλλακτικούς τρόπους επίτευξης 

των στόχων τους.  

Πολλοί/ες ήταν οι συμμετέχοντες/ουσες που εξέφρασαν την άποψη ότι τα προγράμματα 

ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή τους, με αποτέλεσμα να νιώσουν μεγαλύτερη σιγουριά ως 

επαγγελματίες και να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία τα γεγονότα τον εργασιακό 

τους χώρο: «Εννοείται ότι έχω αποκτήσει κύρος και έχω μεγαλύτερη ασφάλεια και 
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αυτοπεποίθηση και βλέπω τα πράγματα πιο θετικά» (IP2),  «Είχα μια σιγουριά και από πριν, 

αλλά το σεμινάριο μού έδωσε παραπάνω αυτοπεποίθηση» (IP10), «Αισιοδοξία και 

αυτοπεποίθηση οπωσδήποτε. Και μας έκανε με πιο σίγουρα βήματα να περπατάμε, δηλαδή 

μικρά βήματα αλλά πιο σταθερά» (IP3), «Το θεώρησα ένα μεγάλο εφόδιο για τη δουλειά μου 

και κάτι που μας ανέβασε επίσης και την αυτοπεποίθηση ένα κλικ παραπάνω από ό,τι ήτανε» 

(IP6), «Το σημαντικότερο ήταν το ψυχολογικό, ένιωσα μεγαλύτερη  σιγουριά ότι μπορώ να 

κάνω αυτήν την κίνηση. Το σημαντικότερο ήταν αυτό» (IP8), «Έχω την αίσθηση ότι μετά από 

το πρόγραμμα, πώς να το πω … ένιωσα πιο σίγουρος και εφάρμοσα πράγματα στο σχολείο 

περισσότερα» (IP16), «Ένιωσα ότι μπορούμε να κάνουμε και καινούρια προϊόντα» (IP9). 

Κάποιοι/ες έθιξαν και το ζήτημα της ευελιξίας σε συνάρτηση κυρίως με την 

ανταγωνιστικότητα που υπάρχει στον τομέα τους αλλά και σε σχέση με νέα βήματα που 

σχεδίαζαν: «Η ανταγωνιστικότητα υπάρχει λοιπόν στον χώρο μας, αλλά εξίσου υπάρχει και η 

άγνοια και η αμάθεια. Το σεμινάριο με βοήθησε να γίνω ακόμα πιο ευέλικτος και πιο 

ανταγωνιστικός … με βοήθησε σε πολλά επίπεδα» (IP3), «Μάθαμε για αρωματικά 

φαρμακευτικά φυτά τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση στη χώρα μας και σχεδόν στο 95% 

εισάγονται από το εξωτερικό. Οπότε με την παραγωγή ενός πολύ ποιοτικού προϊόντος 

βιολογικού και με μια πολύ καλή τιμή … να μπορέσουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί» (IP4), 

«Ένιωσα πιο ευέλικτη με το σκεπτικό ότι μπορεί κάποια στιγμή να φύγω στο εξωτερικό, οπότε 

θα έχω μια βάση, ένα θεμέλιο για να ξεκινήσω κάτι άλλο» (IP18). 

 

 

Έφεση για μάθηση 

Ιδιαίτερα στην εποχή μας, η έφεση για μάθηση αποτελεί έναν καίριο παράγοντα για την 

καλύτερη προσαρμογή του ατόμου στα νέα δεδομένα που συνεχώς προκύπτουν στον 

εργασιακό τομέα. Οι συμμετέχοντες/ουσες στην πλειοψηφία τους φαίνεται ότι κατανοούν 

αυτήν την αναγκαιότητα. Κάτι τέτοιο είναι βέβαια λογικό αφού τα άτομα που συμμετείχαν στις 

συνεντεύξεις είχαν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα διά βίου μάθησης. 

Όλα σχεδόν τα άτομα διατύπωσαν θετικές απόψεις για τη διά βίου μάθηση γενικότερα, 

θεωρώντας την ως έναν σημαντικό παράγοντα για την επαγγελματική σταδιοδρομία τους. 

Κάποιοι/ες μάλιστα τόνισαν τη σημασία που έχει η υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων από 

αξιόπιστους φορείς όπως είναι το πανεπιστήμιο (στοιχείο που θα παρουσιαστεί σε επόμενη 

θεματική ενότητα). Ενδεικτικά ορισμένες από τις απόψεις που διατυπώθηκαν είναι οι εξής: 

«Εγώ πιστεύω γενικώς ότι οτιδήποτε μαθαίνεις είναι κέρδος. Είδες κάπου ένα σεμινάριο στο 

αντικείμενό σου; Πάνε παρακολούθησέ το. Ό,τι και να μάθει ο άνθρωπος είναι καλό. Αλλά 
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από τη στιγμή που είναι το αντικείμενό σου θα σε βοηθήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε 

βοηθήσει» (IP10), «Πάντα πρέπει να είσαι ενημερωμένος, δηλαδή να μπεις στο ποτάμι της 

ενημέρωσης σε κάθε κλάδο … Στο επάγγελμά μας δεν υπάρχει στασιμότητα … Άρα αν θέλει 

κάποιος να παραμείνει, οποιαδήποτε εποχή είτε με κρίση είτε χωρίς, με επιτυχία στο επάγγελμα 

πρέπει πάντα να ενημερώνεται για τις εξελίξεις» (IP12), «Χρειάζεται συνεχώς να 

αναπροσαρμόζει και να επικαιροποιεί κάποιος τις γνώσεις του» (IP13), «Προσπαθώ να 

παρακολουθώ σεμινάρια, ημερίδες ή διάφορες άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται … θέλω 

να είμαι ενήμερος για τα νέα που τρέχουν … Οι γνώσεις ποτέ δεν είναι αρκετές. Χρειάζεται να 

αναπροσαρμόζουμε και το επαγγελματικό μας πεδίο αναλόγως πάντα την κάθε περίοδο» 

(IP14), «Όσο ζούμε και έχουμε τη δυνατότητα καλό είναι να μαθαίνουμε, να μην είμαστε 

κλειστοί σε κάποιες απόψεις ότι εγώ έμαθα, πήρα το πτυχίο μου και τελείωσα. Να 

εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι, σαν οντότητες» (IP18). 

Υπήρξαν, ωστόσο, και άτομα που χωρίς να αμφισβητούν τη χρησιμότητα των 

προγραμμάτων διά βίου μάθησης θεωρούσαν ότι απαιτούνται και κάποια άλλα στοιχεία: 

«Όποιος συνεχίσει, επικαιροποιήσει τη γνώση του, συνεχίσει να ψάχνεται μπορεί να βγάλει 

πολλά χρήματα. Μπορεί να μην βγάλει και τίποτα. Είναι θέμα πώς θα αξιοποιήσει κανείς τα 

εργαλεία που έχει» (IP12), «Εντάξει, σημασία έχει να υπάρχει και συνέχεια. Ένα σεμινάριο 

είναι μόνο μια αρχή … Και να παρουσιαστούν οι κατάλληλες ευκαιρίες να αξιοποιήσεις τις 

γνώσεις που πήρες» (IP21). 

Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο που προέκυψε αναφορικά με αυτό το ζήτημα, που 

αποδεικνύει ότι το πρόγραμμα ενίσχυσε την έφεσή τους για μάθηση, είναι ότι τα περισσότερα 

άτομα (σε ποσοστό 67%) εξέφρασαν χωρίς να ερωτηθούν τη διάθεσή τους να συμμετάσχουν 

και σε άλλα προγράμματα διά βίου μάθησης που θα υλοποιήσει το Α.Π.Θ. στο μέλλον, αρκεί 

αυτά να έχουν ως αντικείμενο θέματα που τους ενδιαφέρουν. Εξάλλου, όπως ήδη αναφέρθηκε 

στην ενότητα 4.2.3 (σελ. 49) αναφορικά με το προφίλ των συμμετεχόντων/ουσών, 28,5% από 

αυτούς/ες είχαν ήδη παρακολουθήσει τη χρονική στιγμή της συνέντευξης περισσότερα από ένα 

προγράμματα της Δομής Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. Συγκεκριμένα, κάποιοι/ες ανέφεραν: 

«Αν γίνουν και κάποια άλλα σεμινάρια σε θέματα που με ενδιαφέρουν, πάλι από το 

πανεπιστήμιο, με κλειστά τα μάτια θα δηλώσω συμμετοχή» (IP2), «Εγώ θα πήγαινα και σε 

άλλα σεμινάρια και σε άλλους τομείς. Νομίζω ότι άνοιξε ένας δρόμος» (IP7), «Αν διοργάνωνε 

το πανεπιστήμιο κάποιο πρόγραμμα το οποίο να αφορούσε την επέκταση των γνώσεών μας το 

πιο πιθανό είναι ότι θα με ενδιέφερε και θα δήλωνα συμμετοχή ... Αν τυχόν έβλεπα ότι υπήρχε 

κάποια τέτοια κίνηση από το πανεπιστήμιο, η ιστοσελίδα του θα ήταν και bookmark στον 

browser, για να το παρακολουθώ σε καθημερινή βάση … να δω τι άλλο μπορεί να μου 
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προσφέρει το πανεπιστήμιο για να εξελιχθώ περαιτέρω» (IP14). Προς την κατεύθυνση αυτή 

εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να ενημερώνονται συστηματικότερα από τη Δομή για 

προγράμματα που σχετίζονται με το αντικείμενό τους (π.χ. με newsletter). 

Η επίδραση του προγράμματος που παρακολούθησαν στην άποψή τους για τη διά βίου 

μάθηση φαίνεται και από το γεγονός ότι κάποιοι/ες συμμετέχοντες/ουσες, όπως ανέφεραν 

χωρίς να ερωτηθούν σχετικά, είχαν ήδη παροτρύνει άλλα άτομα από το επαγγελματικό ή το 

κοινωνικό τους περιβάλλον να παρακολουθήσουν τα προγράμματα στα οποία αυτοί/ες 

συμμετείχαν: «Έτσι σύστησα και σε άλλους συναδέλφους τα σεμινάρια και έχουν πάει μερικοί. 

Ξεκίνησαν δηλαδή στον νέο κύκλο σεμιναρίων» (IP2), «Ήδη έχω προτείνει ανεπιφύλακτα σε 

οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με το αντικείμενο, να πάει σε αυτό το σεμινάριο γιατί είναι 

ολοκληρωμένο» (IP3), «Εδώ στη δικιά μας την πόλη που είμαστε φίλοι, γνωστοί, λοιπόν έχω 

πει τον κόσμο και για ένα σωρό ακόμα πράγματα που κάνουνε εκεί στο πανεπιστήμιο. Πολλοί 

το ξέρουνε το πρόγραμμα του Αριστοτελείου και μου είπαν ότι άλλος έχει γραφτεί, άλλος θα 

πάει, δηλαδή το έχουν δρομολογήσει» (IP8), «Εγώ ας το πούμε τώρα είμαι απόστολος αυτής 

της καλής λειτουργίας. Και έχω μια σχέση με όλους τους συναδέλφους … τους είπα ότι ήταν 

πάρα πολύ καλά και οπωσδήποτε τους έχει μπει ο σπόρος, ας πούμε, για την επόμενη φορά που 

θα γίνει ένα σεμινάριο» (IP9).  

 

 

Προνοητικότητα 

Με τον όρο προνοητικότητα αποδίδεται η έννοια της προληπτικής συμπεριφοράς 

(proactive behavior), της τάσης δηλαδή του ατόμου να αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις και να 

προετοιμάζεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να τις αξιοποιεί προς όφελός του. Το ατομικό αυτό 

χαρακτηριστικό διευκολύνει την προσωπική προσαρμοστικότητα και ενισχύει την 

αποτελεσματικότητα του ατόμου. Σε γενικές γραμμές οι συμμετέχοντες/ουσες θεωρούν τα 

προγράμματα διά βίου μάθησης ως έναν καλό τρόπο για να αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις 

στον τομέα τους. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο προγράμματα που είχαν ως 

αντικείμενο ζητήματα που επρόκειτο να ισχύσουν ή να ανακοινωθούν επίσημα στο άμεσο 

μέλλον.  

Το ένα44 ήταν η επιμόρφωση καθηγητών θεολόγων στις νέες τεχνολογίες (ΤΠΕ), 

προκειμένου αυτοί να γίνουν επιμορφωτές άλλων θεολόγων όταν το Υπουργείο Παιδείας 

αποφασίσει να υλοποιήσει μια τέτοια επιμόρφωση, πράγμα που όπως είχε δηλώσει ήταν στις 

                                                           
44 Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέρονται στο Παράρτημα, Μέρος 3 (σελ. 136). 
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προθέσεις του χωρίς όμως να δεσμευθεί αναφορικά με τον χρόνο υλοποίησής της. Όπως 

ανέφερε ένα από τα άτομα: «Όταν επικοινωνούσαμε με το Υπουργείο, όποτε λέγαμε γιατί δεν 

γίνεται επιμόρφωση για θεολόγους έλεγαν ότι δεν υπάρχουν επιμορφωτές στις νέες τεχνολογίες 

για θεολόγους» (IP17). Έτσι οι ίδιοι ζήτησαν από το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. να 

διοργανώσει ένα τέτοιο σεμινάριο: «Άρα προετοιμαστήκαμε ως επιμορφωτές για να ανοίξει το 

πρόγραμμα για τους θεολόγους» (IP15). Στη συγκεκριμένη περίπτωση το πρόγραμμα αυτό 

έδωσε τη δυνατότητα στα άτομα να λειτουργήσουν προνοητικά τόσο για τον εαυτό τους, αφού 

ο ρόλος του επιμορφωτή διεύρυνε το επαγγελματικό τους πεδίο, όσο και για τους/τις 

συναδέλφους τους: «Όταν το Υπουργείο δεν προνοεί το ίδιο κ.τ.λ. πρέπει μετά ατομικά και 

συλλογικά σαν ομάδα να προνοήσεις για κάποια πράγματα. Και το κάναμε για την κοινότητα 

των θεολόγων, για την εκπαιδευτική κοινότητα» (IP15), «Νομίζω ότι μπορώ να βοηθήσω 

άλλους συναδέλφους από τη θέση του επιμορφωτή» (IP16), «Δεν ήταν το ζητούμενο να 

γίνουμε εμείς εκπαιδευτές. Το θέμα ήταν να διαχυθεί η γνώση σε όλον τον κλάδο. Γιατί είναι 

αδικία κάποιοι κλάδοι να μένουν εκτός» (IP15).  

Το άλλο πρόγραμμα45 υλοποιήθηκε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Βελτίωση δεξιοτήτων 

για ειδικούς στην ενέργεια - MENS (Horizon 2014-2020). Στόχος του ήταν η επιμόρφωση 

επαγγελματιών μηχανικών σχετικά με τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 2018 κάθε νέο δημόσιο κτίριο 

και από το 2020 κάθε νέο κτίριο πρέπει να είναι κτίριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης 

ενέργειας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα στους μηχανικούς να 

λειτουργήσουν προνοητικά και να προετοιμαστούν για τις νέες εξελίξεις, καθώς η ρύθμιση 

αυτή πρόκειται να θεσπιστεί νομοθετικά και στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες/ουσες 

ανταποκρίθηκαν θετικά απέναντι σε αυτήν τη νέα πρόκληση, θεωρώντας ότι είναι σημαντικό 

να προετοιμαστούν έγκαιρα προκειμένου να ωφεληθούν επαγγελματικά: «Λειτούργησα 

προνοητικά για κάτι που έρχεται. Πρέπει να ενημερωθώ σε κάτι το οποίο ίσως είναι το επόμενο 

βήμα … Γιατί πάντα όποιος είναι πρώτος στο κομμάτι αυτό παίρνει μεγαλύτερη μερίδα 

πελατών, μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα» (IP12), «Είναι σημαντικό να βλέπεις τις εξελίξεις 

και να προετοιμάζεσαι ανάλογα. Το σεμινάριο είχε να κάνει με μια τέτοια εξέλιξη που δεν έχει 

έρθει ακόμα στην Ελλάδα» (IP13). 

 Την ίδια στιγμή, όμως, εξέφρασαν και τον σκεπτικισμό τους εξαιτίας της οικονομικής 

κατάστασης της χώρας, επειδή δεν ήταν σίγουροι για τον ακριβή χρόνο που θα θεσπιστεί κάτι 

                                                           
45 Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέρονται στο Παράρτημα, Μέρος 3 (σελ. 134). 
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τέτοιο στην Ελλάδα και δεν γνώριζαν αν θα εφαρμοστεί με τον τρόπο που όριζε η Ευρωπαϊκή 

Ένωση: «Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να εκμεταλλευτώ τη γνώση αυτή τώρα άμεσα λόγω των 

οικονομικών συνθηκών, απλά ελπίζω τα προσεχή έτη να αποδώσει. Ευελπιστώ τουλάχιστον τα 

επόμενα χρόνια θα πιάσει τόπο σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα που παρακολουθούμε και 

επιμορφωνόμαστε» (IP14), «Να φτάσουμε στα όρια που κάναμε στο σεμινάριο, σε τόσο 

χαμηλά επίπεδα δύσκολο. Είναι ανέφικτο. Αλλά τι θα πετύχουμε με αυτό το σεμινάριο; 

Τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να λειτουργεί … θα περάσει λίγο στον καταναλωτή 

η έννοια της εξοικονόμησης στα δημόσια κτίρια» (IP12). 

 

 

7.1.3. Τρίτη θεωρητική κατασκευή: Ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο 

 

Γνώσεις - Δεξιότητες - Ικανότητες 

Το σύνολο των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ατόμου εμπεριέχεται 

μαζί με άλλα χαρακτηριστικά στην έννοια ανθρώπινο κεφάλαιο. Η συνεχής αναπροσαρμογή 

αυτών των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων είναι απαραίτητη ιδιαίτερα στην εποχή μας 

προκειμένου το άτομο να έχει μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.  

Οι περισσότεροι/ες συμμετέχοντες/ουσες ανέφεραν ότι μέσω των συγκεκριμένων 

προγραμμάτων διεύρυναν τις γνώσεις που ήδη είχαν είτε εξαιτίας των σπουδών τους είτε 

εξαιτίας της εμπειρίας τους και εξειδικεύθηκαν σε αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονταν στην 

τυπική τους εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα κάποιες χαρακτηριστικές απαντήσεις είναι οι 

ακόλουθες: «Αυτά που έκανα στην πράξη τα είδα και επιστημονικά τεκμηριωμένα πλέον. Και 

έτσι ολοκλήρωσα τις γνώσεις μου» (IP3), «Δεν μου ήταν άγνωστα πολλά από όσα ακούγαμε 

εκεί πέρα. Αλλά η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως, και μία πληροφορία να σου δοθεί 

αυτή είναι σημαντική για τη δουλειά σου» (IP6), «Πιστεύω ότι μεταφέρθηκε γνώση σε μένα 

οπωσδήποτε από το σεμινάριο. Γνώσεις για λάθη, τα οποία εμείς τα θεωρούμε μικρά αλλά είναι 

μεγαλύτερα» (IP9), «Απέκτησα και καινούριες γνώσεις, τις οποίες δεν είχαμε και δεν έχουμε 

οι περισσότεροι μηχανικοί … ανάπτυξη γνώσεων και όλο αυτό, αναβάθμιση των γνώσεων» 

(IP11), «Εξειδίκευση … επιπλέον εξειδίκευση δηλαδή σε κάποιους τομείς που αφορούν τις 

νέες τεχνολογίες στα αντικείμενα και θεωρητική κατάρτιση» (IP15), «Απέκτησα παραπάνω 

γνώσεις πάνω στο αντικείμενο που έχω σπουδάσει. Με βοήθησε πιο πολύ στο να ανοίξω τους 

ορίζοντές μου» (IP18). 

Επίσης, καθώς όλα τα προγράμματα που επιλέχθηκαν για την παρούσα έρευνα είχαν και 

ένα πρακτικό μέρος (εργαστηριακές εφαρμογές, χειρισμό μηχανημάτων, εφαρμογές 
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υπολογιστών, καλλιέργειες στο αγρόκτημα του Α.Π.Θ., εκπόνηση project), οι 

συμμετέχοντες/ουσες απέκτησαν, όπως είπαν, και δεξιότητες: «Είδα κάποια μηχανήματα live 

πώς έχουν εξελιχθεί και πώς χρησιμοποιούνται» (IP20), «Ήταν θέματα περισσότερο πρακτικά, 

μάθαινες πώς λειτουργεί το όργανο μέτρησης και πώς να το χρησιμοποιείς» (IP21), «Στο 

εργαστήριο δεν έγινε απλά επίδειξη. Φτιάξαμε μόνοι μας προϊόντα» (IP8), «Αυτό που κάνει το 

πρόγραμμα που παρακολούθησα άψογο είναι το γεγονός ότι μπήκαμε στο αμπέλι. Είδαμε πώς 

είναι το αμπέλι, πατήσαμε σε χώμα. Εμείς είμαστε στα εργαστήρια σαν χημικοί κ.τ.λ. οπότε 

μας εξιτάρει το γεγονός αυτό» (IP1), «Το σημαντικό ήταν η εργασία της απόσταξης που κάναμε 

για παράδειγμα, το ότι κάναμε απόσταξη και κρατήσαμε στοιχεία και είδαμε την όλη 

διαδικασία και μετά σε πιο επαγγελματικό επίπεδο με μεγάλους αποστακτήρες» (IP6), 

«Δηλαδή δεν ήταν ένα σεμινάριο που είχαμε μόνο μια εισήγηση, να το πω έτσι, από κάποιον 

αλλά και στην πράξη μάς έβαζαν να δουλέψουμε πράγματα ομαδικά» (IP16), «Μας έδωσε το 

υπόβαθρο της διδακτικής μεθοδολογίας, κάποιες προτάσεις για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί 

που ίσως δεν είχαμε σκεφτεί» (IP15), «Στο σεμινάριο το πρακτικό κομμάτι ήταν πολύ 

σημαντικό. Το να δουλέψεις στον πάγκο. Γιατί τη θεωρία τη βρίσκεις. Είχε επίδειξη πρώτα, 

δηλαδή μας έδειχναν το πρώτο και μετά το κάναμε και εμείς για εξοικείωση» (IP21). 

Ωστόσο, κάποιοι/ες ανέφεραν ότι η πρακτική εξάσκηση χρειάζεται να διευρυνθεί είτε 

στο πλαίσιο του σεμιναρίου είτε μετά την ολοκλήρωσή του: «Ένα σεμινάριο … μπορεί να ήταν 

αρκετές ώρες, διήρκεσε πάρα πολύ, αλλά και πάλι δεν βοηθάει τόσο. Δηλαδή πρέπει να κάνεις 

πρακτική πολλή» (IP1), «Αυτά που κάναμε στο εργαστήριο είναι επίκαιρα και είναι αυτά που 

ζητούνται στη αγορά … Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Θέλει κι άλλη εμπειρία για να πεις ότι 

ξέρεις το αντικείμενο πολύ καλά» (IP21), «Υπήρχαν κάποια εργαλεία υπολογιστικά τα οποία 

απλά μας τα παρουσίασαν και δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα δουλέψουμε και λέγαμε ότι ίσως 

αν υπήρχε η δυνατότητα να επεκταθεί λίγο το πρόγραμμα αυτό σε χρονική διάρκεια ώστε να 

μπορέσουμε να υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες» (IP11). 

Αναφορικά με το τρίτο σκέλος, δηλαδή τις ικανότητες, σύμφωνα με τους ορισμούς που 

περιέχονται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις Βασικές Ικανότητες 

της Διά Βίου Μάθησης (2006) και με βάση αυτά που ανέφεραν οι συμμετέχοντες/ουσες, θα 

μπορούσε να ειπωθεί ότι, εκτός από τις βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία 

που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο, στα προγράμματα αυτά καλλιεργήθηκαν σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό κυρίως άλλα τρία είδη ικανοτήτων: ψηφιακή ικανότητα46, 

                                                           
46 «Η ψηφιακή ικανότητα περιλαμβάνει τη χρήση της Τεχνολογίας της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΚΠ) για την 

εργασία, την ψυχαγωγία και την επικοινωνία, με αυτοπεποίθηση και κριτικό πνεύμα» (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

2006, σελ. 15). 
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μεταγνωστικές ικανότητες (learning to learn)47 και αίσθημα πρωτοβουλίας και 

επιχειρηματικότητα48. Η καλλιέργεια των συγκεκριμένων ικανοτήτων αντικατοπτρίζεται στο 

σύνολο των αποσπασμάτων που παρατίθενται σε αυτήν την ενότητα, γι’ αυτό και δεν γίνεται 

αναφορά σε συγκεκριμένα χωρία. 

 

 

Δικτύωση με άλλους συμμετέχοντες 

Το κοινωνικό κεφάλαιο σχετίζεται με όλα τα επίσημα και ανεπίσημα δίκτυα του ατόμου, 

από τα οποία μπορεί να αντλήσει χρήσιμες πληροφορίες για ευκαιρίες και εξελίξεις στον 

επαγγελματικό τομέα. Η συμβολή αυτών των δικτύων στη σταδιοδρομία του ατόμου μπορεί 

ορισμένες φορές να είναι καθοριστική.  

Τα περισσότερα άτομα θεωρούσαν ότι μέσα από το πρόγραμμα που παρακολούθησαν 

διεύρυναν τα κοινωνικά τους δίκτυα, τόσο τα ανεπίσημα όσο και τα επίσημα. Κάποια άτομα 

δήλωσαν ότι έχουν ήδη αξιοποιήσει τα συγκεκριμένα δίκτυα στον επαγγελματικό τους τομέα, 

ενώ κάποια άλλα ότι σκοπεύουν να κάνουν κάτι τέτοιο στο άμεσο μέλλον. Γενικότερα η 

ύπαρξη αυτής της δικτύωσης τούς δίνει μια αίσθηση ασφάλειας, αφού θεωρούν ότι αν 

χρειαστούν κάτι στην εργασία τους μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες και 

να ζητήσουν βοήθεια ή συμβουλές.  

Σχετικά με τη δικτύωση με άλλους συμμετέχοντες, πολλοί/ες αναφέρθηκαν στην 

ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με άτομα που γνώρισαν στο πλαίσιο του προγράμματος 

που παρακολούθησαν, με τα οποία κάποιοι/ες διατήρησαν μια σχέση, τυπική ή στενότερη, και 

μετά την ολοκλήρωσή του: «Ανταλλάξαμε τα στοιχεία μας και έχουμε κρατήσει μια επαφή» 

(IP10), «Έχω κρατήσει επαφές και φιλικές με κάποιες κοπέλες που ήμασταν μαζί και γίναμε 

φίλοι οικογενειακοί με κάποια άτομα» (IP2), «Περισσότερο έχουμε κρατήσει έτσι κάποια 

                                                           
47 «Η ικανότητα αυτή περιλαμβάνει την επίγνωση της διαδικασίας μάθησης και των αναγκών για μάθηση ενός 

ατόμου, προσδιορίζοντας τις διαθέσιμες ευκαιρίες, και την ικανότητα αντιμετώπισης των εμποδίων προκειμένου 

να αποβαίνει η μάθηση επιτυχής. Η εν λόγω ικανότητα σημαίνει απόκτηση, επεξεργασία και αφομοίωση των νέων 

γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και αναζήτηση και χρησιμοποίηση κατάλληλης καθοδήγησης. Η μεθοδολογία της 

μάθησης προϋποθέτει να βασίζεται η μάθηση σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες της ζωής προκειμένου να 

χρησιμοποιούνται και να εφαρμόζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες σε διάφορα πλαίσια: στο σπίτι, στην εργασία, 

στην εκπαίδευση και την κατάρτιση» (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2006, σελ. 16). 
48 «Το αίσθημα πρωτοβουλίας και η επιχειρηματικότητα αναφέρονται στην ικανότητα ενός ατόμου να μετατρέπει 

τις ιδέες του σε δράση. Περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανάληψη ρίσκου, καθώς και 

την ικανότητα σχεδιασμού προκειμένου να επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι. Στηρίζει τους ανθρώπους, όχι 

μόνο στην καθημερινή ζωή τους, τόσο στο σπίτι όσο και στην κοινωνία, αλλά και στον χώρο εργασίας, ειδικά σε 

ό,τι αφορά την κατανόηση του πλαισίου της εργασίας τους και στην αξιοποίηση των ευκαιριών» (Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, 2006, σελ. 17). 
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επαφή η ομάδα που δούλεψε μαζί για το project. Αλλά σίγουρα υπάρχει αυτή η επαφή» (IP11), 

«Έχουμε μια τυπική σχέση στο Facebook, είμαστε φίλοι δηλαδή» (IP8). 

Κάποιοι/ες συμμετέχοντες/ουσες ανέφεραν ότι οι προσωπικές αυτές γνωριμίες τούς 

έχουν ήδη φανεί χρήσιμες στον εργασιακό τους τομέα κυρίως ως προς την άντληση 

πληροφοριών και την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών: «Γνώρισα κάποια άτομα που συνέχισα 

να μιλάω μαζί τους. Ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις παραπάνω» (IP20), «Έχω σχεδόν επαφή 

με όλους, γενικά ανταλλάζουμε υλικό, ιδέες. Και διαδικτυακά και μέσα από το Google plus» 

(IP16), «Με τους ανθρώπους ήρθα και πιο κοντά, γνωριστήκαμε καλύτερα οπότε είδαμε 

καλύτερα πού μπορεί ο ένας να βοηθήσει τον άλλον» (IP14), «Συζητήσαμε και για το τι γίνεται 

στην αγορά εργασίας, ξέρεις αν ακούσεις κάτι μπορώ να έρθω κι εγώ να με προτείνεις. 

Κράτησα επαφή με δύο τρία άτομα … Επειδή τα άτομα που παρακολούθησαν το σεμινάριο 

ήταν εξειδικευμένα, μπορέσαμε και συζητήσαμε και για το τι γενικότερα συμβαίνει στην 

Ελλάδα» (IP18). 

Ορισμένοι/ες μάλιστα έκαναν λόγο και για ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα άτομα που 

συμμετείχαν στα προγράμματα ή για την πρόθεσή τους να συνεργαστούν στο μέλλον με κάποια 

από αυτά. Όπως είπαν: «Πολλά από τα παιδιά που παρακολουθούσαμε μαζί το σεμινάριο, 

επειδή εγώ έχω επιχείρηση, συνάψαμε μια συνεργασία και εγώ θα τους απορροφήσω την 

παραγωγή»( IP6), «Ήδη έχω επαφή με δύο άτομα και συζητάμε για κάποιες μελλοντικές 

συνεργασίες» (IP4), «Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω εξαιρετικούς συναδέλφους. Ήδη με έναν 

από αυτούς έχουμε μαζί κοινό blog, οπότε πολλές φορές ανεβάζουμε και τη δουλειά μας πάνω» 

(IP16), «Μπορώ να πω ότι με την ομάδα με την οποία συνεργάστηκα σαφώς και κράτησα 

στοιχεία επαφής και είναι πολύ πιθανή κάποια μελλοντική συνεργασία» (IP14). 

 

 

Δικτύωση με τον χώρο του πανεπιστημίου 

Ένα ζήτημα στο οποίο έδωσαν έμφαση όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες ήταν η δικτύωση 

που πραγματοποιήθηκε με τον χώρο του πανεπιστημίου. Για τους μη πτυχιούχους το γεγονός 

ότι απέκτησαν τη δυνατότητα πρόσβασης στον χώρο αυτό ήταν κάτι που επεσήμαναν ως 

ιδιαίτερα σημαντικό: «Εγώ αισθάνομαι πλέον ας πούμε… ότι πρώτη φορά έχω πρόσβαση στο 

πανεπιστήμιο, που ήταν κάτι που πάντα θέλαμε» (IP9), «Ειδικά σε αυτά τα χρόνια που έχουμε 

κρίση είναι σημαντικότατο, να έχει κάποιος τη δυνατότητα να πάρει γνώσεις από το 

πανεπιστήμιο για κάνει κάτι παραπάνω… δεν μπορεί ο άλλος να δουλεύει συνέχεια για 400 

ευρώ» (IP8), «Είναι μια σιγουριά να υπάρχει μια πόρτα ανοικτή στο πανεπιστήμιο για εμάς 

που δεν έχουμε κάποιο πτυχίο. Δεν το συζητάμε καν» (IP10). 
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Οι πτυχιούχοι, πολλοί από τους οποίους ήταν απόφοιτοι του Α.Π.Θ., διατύπωσαν άμεσα 

ή έμμεσα την ανάγκη τους για μια συνέχιση της επαφής τους με την ακαδημαϊκή κοινότητα και 

όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετάσχουν 

και σε άλλα σεμινάρια που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πανεπιστημίου, προκειμένου να 

διατηρήσουν μια τέτοια επαφή. Κάποιες χαρακτηριστικές δηλώσεις τους είναι οι ακόλουθες: 

«Το γεγονός ότι εγώ βρέθηκα ξανά στον χώρο του πανεπιστημίου ξέρετε ήταν απίστευτη 

εμπειρία. Γιατί αλλιώς βλέπεις τα πράγματα ως φοιτητής, έχεις μια άλλη λογική, μια άλλη 

όρεξη για τη ζωή και μια άλλη ωριμότητα» (IP16), «Ήταν μια καλή ευκαιρία να έρθω ξανά σε 

επαφή με το πανεπιστήμιο. Γιατί όταν κάποιος έχει φύγει από το πανεπιστήμιο αρχίζει σιγά 

σιγά και χάνεται η επαφή, με όποια μορφή και αν είναι αυτή. Μου άρεσε αυτό, για πολλούς 

λόγους» (IP12), «Κι εγώ γι’ αυτό συμμετέχω … προσπαθώ να συμμετέχω και να κρατάω μια 

πόρτα ανοικτή, γιατί με ενδιαφέρει να έχω μια πόρτα ανοικτή στο πανεπιστήμιο» (IP20). 

Πιο συγκεκριμένα, από τις δυνατότητες που τους δίνει αυτή η επαφή με τον χώρο του 

πανεπιστημίου, προεξέχουσα θέση δίνουν σχεδόν όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες στο ζήτημα 

της μετέπειτα επιστημονικής υποστήριξης από τα μέλη Δ.Ε.Π. και τους εξωτερικούς 

συνεργάτες που αποτελούσαν το διδακτικό προσωπικό των προγραμμάτων. Πολλά άτομα 

επιβεβαίωσαν ότι έχουν ήδη αξιοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα και ότι τους ικανοποίησε το 

αποτέλεσμα της συνεργασίας, ενώ άλλα είπαν ότι έχουν την αίσθηση ότι αν θα χρειαστούν κάτι 

στο μέλλον θα έχουν μια τέτοια υποστήριξη. Γενικότερα, στο σύνολο των συνεντεύξεων ήταν 

εμφανής η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο των διδασκόντων, καθώς δεν υπήρξε καμία 

αμφισβήτηση αναφορικά με την ύπαρξη αυτής της δυνατότητας. Ενδεικτικά κάποια άτομα 

ανέφεραν τα ακόλουθα: «Ξέρετε τι εφόδιο είναι να ξέρεις ότι θα πας να χτυπήσεις την πόρτα 

ας πούμε της Φαρμακευτικής Σχολής; Αυτή η επιστημονική υποστήριξη είναι το άλφα και το 

ωμέγα» (IP5), «Οι διδάσκοντες μάς είπαν ανά πάσα ώρα και στιγμή αν χρειαστούμε κάτι ότι 

είναι ανοικτοί για να μας βοηθήσουν» (IP18), «Παίρνω τηλέφωνο τον καθηγητή και τον ρωτάω 

πράγματα. Η πόρτα είναι ανοικτή και είναι πραγματικά ανοικτή» (IP9), «Νομίζω ότι είμαστε 

ευπρόσδεκτοι στο πανεπιστήμιο αν χρειαστούμε κάτι. Αυτό μας απέδειξαν τουλάχιστον. Και 

το απέδειξαν, είχαμε συνεργασία και μετά. Και αυτό μας ικανοποιεί» (IP7), «Έχω στο μυαλό 

μου, αν δημιουργηθεί κάτι να πάω στον κύριο Μ. και να του πω το και το … δηλαδή μου έχει 

δημιουργήσει αυτήν την εμπιστοσύνη για να το κάνω. Είναι πολύ βασικό» (IP10). 
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7.2. Β΄ Άξονας έρευνας: Στοιχεία που επηρεάζουν τη σχέση των προγραμμάτων ΔΒΜ με 

την αντιληπτή απασχολησιμότητα των εκπαιδευομένων (β΄ ερευνητικό ερώτημα) 

 

7.2.1. Τέταρτη θεωρητική κατασκευή:  Στοιχεία που προάγουν αυτήν τη σχέση 

 

Κύρος - Αξιοπιστία του Α.Π.Θ. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες στην πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι ένας από τους βασικότερους 

λόγους που επέλεξαν να παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα προγράμματα διά βίου μάθησης 

ήταν το ότι υποστηρίζονταν από το Α.Π.Θ. Κατά την άποψη των περισσότερων από αυτούς/ες 

το Α.Π.Θ. είναι ένα ίδρυμα με κύρος και αξιοπιστία που τους εμπνέει εμπιστοσύνη. Τη θέση 

αυτή την εξέφρασαν τόσο απόφοιτοι του Α.Π.Θ. όσο και μη πτυχιούχοι οι οποίοι στο παρελθόν 

δεν είχαν κάποια σχέση με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Ενδεικτικά, κάποιες απαντήσεις 

που δόθηκαν είναι οι ακόλουθες: «Το κύρος του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Α.Π.Θ., 

είναι θεωρώ, ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας για να το επιλέξω» (IP2), «Ο μεγαλύτερος 

… ο μεγαλύτερος παράγοντας που το επέλεξα ήταν αυτός. Το Α.Π.Θ. Είπα ότι πάω για κάτι 

πιο σοβαρό» (IP6), «Στο Α.Π.Θ. πήγα με κλειστά τα μάτια. Είπα, αφού το κάνει το Α.Π.Θ. θα 

πάω» (IP7), «Από τη στιγμή που υπάρχει το πανεπιστήμιο από πίσω λες ότι είναι κάποιο έγκυρο 

πρόγραμμα, δεν είναι οι γνώμες κάποιων που ασχολούνται απλά με αυτό το αντικείμενο» 

(IP11), «Είχα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο πανεπιστήμιο από το να το πρόσφερε ένας 

ιδιωτικός φορέας» (IP10), «Πρώτον το ότι γινόταν υπό την αιγίδα του Α.Π.Θ., ένας λόγος ήταν 

αυτός που επέλεξα να το παρακολουθήσω. Αν ήταν ένα ιδιωτικό Κ.Ε.Κ. ή οτιδήποτε ή ένας 

ιδιωτικός φορέας μπορεί να μην το επέλεγα» (IP12), «Αλλά σίγουρα έχει άλλη εγκυρότητα το 

Α.Π.Θ. Ο βασικότερος λόγος που το επέλεξα είναι το Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο φημίζεται. Το 

πανεπιστήμιο έχει κύρος. Τέλος» (IP8). 

 

 

Υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και κύρος διδασκόντων 

Ένα άλλο στοιχείο που επισημάνθηκε από μεγάλο ποσοστό συμμετεχόντων/ουσών ως 

παράγοντας σημαντικός ήταν το επίπεδο εξειδίκευσης των διδασκόντων. Όπως ήδη έχει 

αναφερθεί, οι διδάσκοντες στα συγκεκριμένα προγράμματα είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή εξωτερικοί 

συνεργάτες εξειδικευμένοι σε τομείς σχετικούς με το διδασκόμενο αντικείμενο. Απόψεις που 

αναφέρθηκαν ήταν οι εξής: «Υπήρχε μεγάλος επαγγελματισμός από όλους τους εκπαιδευτές, 

ήταν επικεντρωμένοι στα σημεία που έπρεπε να είναι επικεντρωμένοι χωρίς να γενικεύουν και 
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απλά να καλύψουν ώρες» (IP12), «Και ποιον δεν έφερε η κυρία Μ. από το πανεπιστήμιο 

Αθηνών, από τα πανεπιστήμια εδώ, δηλαδή έφερε πάρα πολλά άτομα καθέναν εξειδικευμένο. 

Έφερε δηλαδή πολλούς από διάφορα πεδία … Έφερε ονόματα» (IP15), «Μέτρησε ότι ήταν και 

ο κύριος Φ. γιατί τον είχα ως καθηγητή και ήξερα ότι θα κάνει κάτι καλό, ότι τα χρήματα τα 

οποία θα δώσω και τον χρόνο που θα αφιερώσω δεν θα ήταν για πέταμα. Οπότε είχα 

εμπιστοσύνη στον καθηγητή, συζήτησα και μαζί του και αποφάσισα ότι θα το κάνω. Πιστεύω 

ότι ο κύριος λόγος ήταν το Α.Π.Θ. και ο κύριος Φ.» (IP18), «Ο κύριος Μ. είναι εκπληκτικός. 

Δηλαδή έχεις την αίσθηση ενός ανθρώπου ο οποίος το αγαπάει το αντικείμενό του και το ξέρει» 

(IP9), «Οι καθηγητές ήταν άψογοι, είχανε γνώση, είχανε εμπειρία, που ήταν πάρα πολύ 

σημαντική σε εμάς, απαντούσαν σε όλες τις ερωτήσεις μας» (IP2). 

Ένα άλλο στοιχείο που επεσήμαναν τα άτομα ήταν το προσωπικό κύρος των 

διδασκόντων και η φήμη τους στον συγκεκριμένο εργασιακό τομέα. Ο παράγοντας αυτός 

θεωρήθηκε σημαντικός επειδή δείχνει ότι ο συγκεκριμένος επιστήμονας εκτός από τα 

ακαδημαϊκά του καθήκοντα έχει μια πιο ενεργή συμμετοχή στον εργασιακό χώρο που 

σχετίζεται με το αντικείμενό του ή ότι το έργο του έχει απήχηση σε αυτόν. Όπως είπαν 

κάποιοι/ες: «Οι περισσότεροι από τους διδάσκοντες ήταν καθηγητές μου. Οπότε ήξερα ότι είναι 

καλοί, είναι καταξιωμένοι στον τομέα τους και ότι είναι δραστήριοι και ασχολούνται με τις 

εξελίξεις στον χώρο» (IP13), «Ο κύριος Π. είναι καταπληκτικός, είναι από τους καθηγητές που 

αξίζει να τους παρακολουθείς. Είχα ακούσει για αυτόν τα καλύτερα σχόλια» (IP11), «Και τον 

κύριο Κ. και τον κύριο Ν. τους ήξερα από κάποιες δράσεις τους…και ήθελα να δω από κοντά 

τους ανθρώπους που βοήθησαν σε αυτό το ζήτημα για τον μαλβαζία οίνο» (IP3). 

 

 

Πιστοποιητικό κατάρτισης / επιμόρφωσης 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των επιλεγμένων προγραμμάτων χορηγείται στους/στις 

συμμετέχοντες/ουσες βεβαίωση παρακολούθησης και πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης 

όπως ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Δομής ΔΒΜ του Α.Π.Θ. (2015).  

Με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα 

διαπιστώνεται ότι η απόκτηση αυτού του πιστοποιητικού ήταν σημαντική κυρίως για τους 

πτυχιούχους που ενδιαφέρονταν να το εντάξουν στο βιογραφικό τους, για να έχουν ένα 

συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, καθώς θεωρούσαν ότι θα τους εξασφάλιζε 

πιθανόν μια επαγγελματική ανέλιξη ή καλύτερες προοπτικές: «Με το πιστοποιητικό αυτό θα 

ενισχύσω το βιογραφικό μου» (IP13), «Το Α.Π.Θ. είναι ένα από τα πλέον αξιόλογα 

πανεπιστήμια, που σημαίνει ότι ακόμα και στη συμπλήρωση του βιογραφικού αποτελεί ένα 
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ατού» (IP14), «Το χαρτί … ήταν πολύ σημαντικό το χαρτί που θα παίρναμε … γιατί όταν λες 

ότι είναι του Α.Π.Θ. έχει πολύ μεγάλο κύρος» (IP4), «Μια επιμόρφωση 250 ωρών είναι ένα 

σημαντικό χαρτί και για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσα στο κομμάτι 

της δουλειάς τους» (IP17), «Είμαι σχετικά νέα. Αυτή τη στιγμή συλλέγω πληροφορίες και 

πιστοποιητικά, αργότερα για να τα χρησιμοποιήσω για δικό μου όφελος … Είναι τέτοιες οι 

εποχές που αναγκαστικά πρέπει να μαζέψεις χαρτιά» (IP1), «Προσπαθώ να καταρτιστώ πάνω 

στο αντικείμενο και να αναβαθμίσω το βιογραφικό μου. Οπότε ένα πιστοποιητικό με τη 

σφραγίδα του Α.Π.Θ. με ενδιαφέρει» (IP20), «Το ήθελα για το χαρτί γιατί είμαι … έχω 

εξειδικευτεί στα ενεργειακά θέματα και ήθελα το επόμενο σκαλοπάτι να έχω την πιστοποίηση, 

ότι έχω παρακολουθήσει κάτι» (IP12), «Θέλει προϋπηρεσία, ζητάνε ας πούμε 4-5 χρόνια … 

δεν φτάνουν μόνο ένα δύο σεμινάρια. Το πιστοποιητικό είναι όμως κι αυτό ένα συν … Όταν 

γράφεις στο βιογραφικό για το πιστοποιητικό και το σεμινάριο και τι ακριβώς έχεις κάνει, ο 

εργοδότης καταλαβαίνει ότι ο υποψήφιος γνωρίζει κάτι παραπάνω από κάποιον που δεν το 

έχει. Αυξάνονται οι πιθανότητες. Είναι πιο εξειδικευμένη επιμόρφωση» (IP20). 

Τα προγράμματα που επιλέχθηκαν για την παρούσα έρευνα παρέχουν στους/στις 

συμμετέχοντες/ουσες που τα ολοκλήρωσαν επιτυχώς 2 έως 20 πιστωτικές μονάδες ECTS. 

Ωστόσο, κανένα άτομο από όσα ερωτήθηκαν δεν αξιοποίησε τις συγκεκριμένες μονάδες με 

κάποιον τρόπο. Οι περισσότεροι/ες μη πτυχιούχοι δεν ήξεραν καν τι είναι. Οι πτυχιούχοι 

γνώριζαν τι είναι αλλά εκτός από τη χρησιμοποίησή τους στο πλαίσιο σπουδών στο εξωτερικό 

δυσκολεύονταν να σκεφτούν σε ποιον άλλον τομέα θα μπορούσαν να τους φανούν χρήσιμες. 

Ορισμένα άτομα υπέθεταν ότι ίσως μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν στο πλαίσιο κάποιου 

προγράμματος ΕΣΠΑ, χωρίς όμως να έχουν απόλυτη σιγουριά επί του θέματος ή χωρίς να 

γνωρίζουν άλλες λεπτομέρειες. Απόψεις που διατυπώθηκαν σχετικά με αυτά τα ζητήματα ήταν 

οι ακόλουθες: «Έχω την εντύπωση ότι μπορώ να τις χρησιμοποιήσω αύριο μεθαύριο σε κάποιο 

πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, μοριοδοτούμαστε ας πούμε» (IP4), «Να σας πω κάτι, δεν νομίζω ότι 

κοιτάει κανένας τα ECTS. Πραγματικά, δεν νομίζω ότι τις κοιτάει» (IP1), «Δεν τις έχω 

αξιοποιήσει και ούτε πρόκειται πιστεύω» (IP2), «Παλιότερα απ’ ό,τι ξέρω μπορούσες να 

καταθέσεις φάκελο στο Υπουργείο Γεωργίας και να βάλεις αυτά τα ECTS. Τώρα όμως δεν 

γνωρίζω αν γίνεται» (IP3), «Ίσως σε κάποιο από αυτά τα προγράμματα του ΕΣΠΑ να το 

λαμβάνουν υπόψη. Δεν το ξέρω αλλά εγώ προσωπικά δεν τις χρησιμοποίησα και δεν μου 

χρειάστηκαν κάπου» (IP6), «Μονάδες τι; Α δεν το ξέρω αυτό καθόλου» (IP9). 

 

 

 



94 
 

7.2.2.  Πέμπτη θεωρητική κατασκευή: Στοιχεία που χρειάζεται να βελτιωθούν 

 

Διασύνδεση του πανεπιστημίου με την κοινωνία 

Κατά τη συνέντευξη ζητήθηκε η άποψη των συμμετεχόντων/ουσών αναφορικά με τον 

ρόλο του πανεπιστημίου ως φορέα διά βίου μάθησης και τη σημασία που έχει μια στενότερη 

διασύνδεσή του με την κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκε η αναγκαιότητα εκδήλωσης 

μιας μεγαλύτερης εξωστρέφειας του πανεπιστημίου, ένα άνοιγμα απέναντι τόσο στους 

πτυχιούχους όσο και στους μη πτυχιούχους μέσα από προγράμματα διά βίου μάθησης όπως 

αυτά που υλοποιεί η Δομή του Α.Π.Θ.   

Γενικότερα, οι περισσότεροι/ες εξέφρασαν την άποψη ότι το πανεπιστήμιο θα πρέπει να 

δείξει μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια και να ενισχύσει τον κοινωνικό του ρόλο, προσεγγίζοντας 

και ομάδες που δεν είχαν την ευκαιρία να σπουδάσουν. Κάποια ενδεικτικά χωρία είναι τα εξής: 

«Είναι ωραίο τέτοια προγράμματα να γίνονται, γιατί έτσι το πανεπιστήμιο προσφέρει τις 

γνώσεις του στην κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο κερδίζουν και τα πανεπιστήμια κερδίζει και 

ο κόσμος. Είναι δούναι και λαβείν. Οπότε το πανεπιστήμιο θα σου δώσει τη γνώση, θα σε 

βοηθήσει κι εσένα και ταυτόχρονα θα πάρει κάποια χρήματα για να μπορέσει να αντεπεξέλθει» 

(IP18), «Υπάρχει η γνώση και οι δυνατότητες στο πανεπιστήμιο και την έχουμε ανάγκη, πρέπει 

να βγει προς τα έξω» (IP6), «Ο κύριος λόγος και η σημαντική προσφορά στην κοινωνία είναι 

να κατέβει το πανεπιστήμιο και να πιάσει μια πιο κάτω βαθμίδα και να δώσει πέντε γνώσεις … 

γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη μάθησης. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πλήθος τελειόφοιτων 

Γυμνασίου που θα ήθελαν να κάνουν κάτι παραπάνω. Διαφορετικά ας πάρουν τα καπέλα τους, 

ας βάλουν τις τήβεννούς τους κι ας καθίσουν στις έδρες τους να κοιτάζουν από το παράθυρο 

τις διαδηλώσεις. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του πανεπιστημίου» (IP5), «Αυτό που λείπει από το 

ελληνικό πανεπιστήμιο είναι αυτή η εξωστρέφεια η οποία υπάρχει στο εξωτερικό. Νομίζω ότι 

είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει αυτήν την εξωστρέφεια» (IP11).  

Οι συμμετέχοντες/ουσες στην πλειοψηφία τους διατύπωσαν θετικές απόψεις σχετικά με 

την υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη και αυτά που οι ίδιοι/ες 

αποκόμισαν από τη συγκεκριμένη εμπειρία. Επίσης, κατά την άποψή τους τα προγράμματα 

αυτά συμβάλλουν στη γεφύρωση της απόστασης ανάμεσα στο πανεπιστήμιο και την κοινωνία 

και χρειάζεται να ενισχυθούν και να διευρυνθούν. Αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Ήταν πάρα 

πολύ ευχάριστη έκπληξη αυτό που ακούγαμε, ότι το πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του προς 

την κοινωνία» (IP9), «Το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι κοντά στον άνθρωπο. Η διά βίου 

μάθηση είναι πλέον πραγματικότητα. Και σας το λέω μέσα από τη δική μου εμπειρία. Δεν 

σταματάς ποτέ, πρέπει να είσαι κοντά στις εξελίξεις. Και το πανεπιστήμιο να το έχεις ως 
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αρωγό» (IP16), «Το Διά Βίου Μάθησης εγώ το βλέπω σαν έναν προπομπό, έναν προάγγελο. 

Πρέπει να στηρίξει το πανεπιστήμιο σε μεγαλύτερο βαθμό αυτό το κομμάτι» (IP3), «Η 

προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί και να γίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα» (IP5), «Θα χαρώ 

πολύ να συνεχίσει όλο αυτό που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια. Ειλικρινά έχουμε ανάγκη την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση» (IP6).  

 

 

Διασύνδεση του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας 

Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα αποτελεί η στενότερη διασύνδεση του πανεπιστημίου με 

την αγορά εργασίας η οποία θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω των προγραμμάτων διά βίου 

μάθησης. Το θέμα αυτό έχει δύο διαστάσεις. Από τη μία σχετίζεται με την ανίχνευση των 

αναγκών στην αγορά εργασίας προκειμένου να διαμορφώνονται τα αντίστοιχα εξειδικευμένα 

προγράμματα, ζήτημα που εξετάζεται και στην επόμενη θεματική ενότητα, και από την άλλη 

με τη δημιουργία συνεργασιών ανάμεσα στο πανεπιστήμιο και την αγορά εργασίας προς 

όφελος και των δύο πλευρών. Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών θα μπορούσαν να 

ενταχθούν και προγράμματα διά βίου μάθησης που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς φορείς 

και υλοποιούνται από το πανεπιστήμιο ή να δημιουργούνται επαγγελματικές ευκαιρίες για 

άτομα που παρακολουθούν εξειδικευμένα προγράμματα διά βίου μάθησης. Και οι δύο αυτές 

διαστάσεις είναι σημαντικές για την αντιληπτή απασχολησιμότητα των ατόμων, που αποτελεί 

ένα από τα βασικά θέματα που εξετάζονται στην παρούσα έρευνα. Τα συγκεκριμένα θέματα 

θίγονται από τα άτομα άμεσα ή έμμεσα. 

Πιο συγκεκριμένα, η χρησιμότητα που θα είχε μια στενότερη σχέση ανάμεσα στο 

πανεπιστήμιο και την αγορά εργασίας και η δημιουργία συνεργασιών ανάμεσα σε επιχειρήσεις 

και το πανεπιστήμιο είναι μια γενικότερη θέση με την οποία συμφωνούν όλα τα άτομα. 

Χαρακτηριστικές απόψεις που επιλέχθηκαν είναι οι εξής: «Η απομόνωση του πανεπιστημίου 

από την κοινωνία δεν είναι καλό σημάδι. Θα πρέπει δηλαδή να κρατάει με κάποιους τρόπους, 

κάποιους θεσμούς, όπως μπορεί, να κρατάει αυτή τη διασύνδεση, γιατί ίσως έτσι εισπράττει 

και το τι θέλει η αγορά εργασίας, αν θέλετε να τροποποιήσει ακόμα και τα προγράμματα 

σπουδών» (IP15), «Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια σχέση για να υπάρχει μια εύρυθμη 

λειτουργία και του πανεπιστημίου και της αγοράς, γιατί δεν είναι δύο ανεξάρτητα πράγματα 

αυτά εδώ, εφόσον υπάρχει ομφάλιος λώρος μεταξύ τους. Είναι δύο δεξαμενές που 

επικοινωνούν» (IP3), «Αφού το πανεπιστήμιο πάντα πρωτοπορεί σε θέματα επιστημονικής 

γνώσης, ποιος άλλος θα μπορούσε να το αντικαταστήσει στο να παρέχει επιστημονική γνώση 

στην αγορά εργασίας;» (IP17), «Αδιαμφισβήτητα θα πρέπει να υπάρχει αυτή η διασύνδεση, 
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γιατί θα κάνει βιώσιμο το πανεπιστήμιο και πιο παραγωγικό. Θα μπορούσαν για παράδειγμα 

οι επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν προγράμματα του πανεπιστημίου που τις ενδιαφέρουν» 

(IP21), «Αυτό το άνοιγμα, θα το λέγαμε σε μια ορολογία ένα cluster που έχει αρχίσει θα 

μπορούσε να διευρυνθεί … η συνεργασία της επιστήμης με το επιχειρείν, με τους 

επιχειρηματίες» (IP6), «Να δημιουργηθούν αυτές οι συνεργασίες με επικεφαλής το 

πανεπιστήμιο, γιατί έχει και τις γνώσεις και τα μέσα, έχει και αυτό το κύρος» (IP4), «Θα έπρεπε 

να βοηθάει αυτούς που συμμετέχουν στα προγράμματά του και είναι καλοί να προχωρήσουν, 

να τους βοηθάει με διάφορες γνωριμίες που έχει στον χώρο, να τους προωθεί ας πούμε σε 

επιχειρήσεις» (IP18).  

 Κατά την άποψη κάποιων, η διασύνδεση αυτή θα ήταν ιδιαίτερα επωφελής για 

ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους και για τις μικρές επιχειρήσεις: «Αυτό είναι ένα άνοιγμα 

στην κοινωνία και είναι καλό ειδικά για επαγγελματίες που δεν έχουν βοήθεια από πουθενά 

αλλού, που δεν έχουν τις γνώσεις αυτές. Μια τέτοια συνεργασία θα ήταν πολύ χρήσιμη» (IP7), 

«Για τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως είμαστε εμείς, είναι από αυτά που μας λείπουν 

… δηλαδή τα ευρωπαϊκά προγράμματα, η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο, η πρόσβαση σε άτομα 

εξειδικευμένα, γενικά στη γνώση για τη βελτίωση και την αξιοποίηση των παραγωγικών 

δυνατοτήτων μας … Πρέπει το πανεπιστήμιο να πάρει την ευκαιρία» (IP9). 

Ορισμένα μάλιστα από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, χωρίς να τους γίνει 

αντίστοιχη ερώτηση, εξέφρασαν προσωπικές τους ιδέες σχετικά με συνεργασίες που θα 

μπορούσαν να γίνουν ανάμεσα στις δικές τους επιχειρήσεις και το πανεπιστήμιο: «Θα 

μπορούσε το Α.Π.Θ. να στέλνει φοιτητές για πρακτική στις επιχειρήσεις μας. Εγώ θα το ήθελα 

αυτό» (IP8), «Μια ιδέα είναι να δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες να χρησιμοποιούν 

κάποιες υποδομές του. Και να βγάζει χρήματα από αυτό. Και εμείς να κερδίζουμε και αυτοί» 

(IP7), «Ας πούμε εμείς που παρακολουθήσαμε το Α, Β, Γ στάδιο να πάμε σε ένα Δ που 

φέρνουμε προϊόντα τα οποία παράγουμε εμείς πλέον και το πανεπιστήμιο μάς κατευθύνει αν 

τα προϊόντα που μάθαμε να παράγουμε τα κάνουμε σωστά … Ή να έρθει ένας μεταπτυχιακός 

φοιτητής εδώ πέρα να αναλάβει το marketing, και να πληρώσουμε το πανεπιστήμιο. Εγώ έτσι 

αντιλαμβάνομαι το δίκτυο» (IP9). 

 

 

Δημιουργία προγραμμάτων προσαρμοσμένων στην ομάδα στόχο 

Αναφορικά με τα προγράμματα διά βίου μάθησης που υλοποιούνται από τη Δομή Διά 

Βίου Μάθησης, σε γενικές γραμμές διατυπώθηκαν θετικά σχόλια. Επίσης, τονίστηκε πόσο 

σημαντικό είναι το να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη κατά τον σχεδιασμό τους οι τρέχουσες 
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ανάγκες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, και να διαμορφώνονται και άλλα προγράμματα 

με πιο εξειδικευμένο θέμα για συμμετέχοντες/ουσες που επιθυμούν να συνεχίσουν την 

επιμόρφωσή τους σε επιμέρους ζητήματα. 

Κάποια χαρακτηριστικά χωρία στα οποία αντικατοπτρίζονται οι συγκεκριμένες απόψεις 

είναι τα ακόλουθα: «Είναι καλό να υλοποιούν προγράμματα διά βίου μάθησης τα πανεπιστήμια 

αρκεί να έχουν ένα αντικείμενο που καλύπτει πραγματικές ανάγκες … δηλαδή να είναι 

κομμένα και ραμμένα για τα άτομα που συμμετάσχουν. Αλλιώς είναι μια μεγάλη αποτυχία» 

(IP12), «Εντάξει είναι καλή και η προσωπική ανάπτυξη αλλά όταν υπάρχει άμεση ανάγκη για 

επιμόρφωση στο κομμάτι το εργασιακό θα μπορούσε το πανεπιστήμιο με αυτά τα προγράμματα 

να την καλύψει» (IP17), «Το να προσφέρει το πανεπιστήμιο προγράμματα προσαρμοσμένα την 

αγορά εργασίας δεν μειώνει τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα. Μπορεί να τα κάνει και τα δύο» 

(IP7),  «Εμένα μου αρέσει αυτή η ιδέα γενικά, δηλαδή το να μπορείς να πληρώσεις και να 

πάρεις κάποιες γνώσεις, αρκεί να μην γίνει στο στυλ μαζεύουμε όποιον να’ ναι μόνο και μόνο 

για να πάρουμε τα λεφτά. Γιατί πολλά πανεπιστήμια το κάνουν και αυτό. Αχταρμάς» (IP20), 

«Αυτή η προσπάθεια από το πανεπιστήμιο με τα προγράμματα διά βίου μάθησης καλό είναι να 

συνεχιστεί και να διευρυνθεί. Να εμπλουτισθεί με καινούρια θέματα, πιο εξειδικευμένα» 

(IP21), «Εγώ παρακολούθησα και τα δύο σεμινάρια που προσφέρονταν στον τομέα μου και θα 

ήθελα να υπάρχει και κάποιο άλλο σαν συνέχεια που να καλύπτει ένα θέμα που έχω ανάγκη να 

μάθω ... Στην αγορά εργασίας οι γενικές γνώσεις δεν βοηθούν ιδιαίτερα. Η εξειδίκευση 

βοηθάει» (IP19). 
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Διάγραμμα 2 
Σχέση προγραμμάτων ΔΒΜ της Δομής του Α.Π.Θ. και της αντιληπτής απασχολησιμότητας των εκπαιδευομένων 
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Διάγραμμα 3 
Μοντέλο Συσχετίσεων (Paradigm Model) των Strauss & Corbin (1998): 

Σχέση προγραμμάτων ΔΒΜ της Δομής του Α.Π.Θ. και της αντιληπτής απασχολησιμότητας  

των εκπαιδευομένων και παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση αυτή  

 

 

Παρεμβαίνουσες συνθήκες 

Αποτελέσματα 

Ενίσχυση της αντιληπτής 

απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων 

στα προγράμματα ΔΒΜ  ως προς: 
• την επαγγελματική ταυτότητα 
• την προσωπική προσαρμοστικότητα 
• το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο 

Στρατηγικές 

Προγράμματα της Δομής 

ΔΒΜ του Α.Π.Θ. 

Αιτιώδεις συνθήκες 

• Εξελίξεις στην αγορά  

  εργασίας 
• Ελλείψεις στην τυπική  

  εκπαίδευση 
• Ανταγωνιστικότητα 

Περιβάλλον 

Φαινόμενο 

Ανάγκη για ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας 

Συνθήκες που επηρεάζουν τις στρατηγικές - Ανασταλτικοί 

παράγοντες: 
• Κοινωνική και οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα 
• Χαλαρή σύνδεση του πανεπιστημίου με την κοινωνία 
• Αναντιστοιχία εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας 

Στοιχεία που διευκολύνουν ή ενισχύουν την εφαρμογή στρατηγικών: 
• Κύρος - Αξιοπιστία Α.Π.Θ. 
• Υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και  κύρος των διδασκόντων  
• Πιστοποιητικό κατάρτισης  / επιμόρφωσης 
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8. Συζήτηση- Συμπεράσματα  

 

 

8.1. Συζήτηση - Ερμηνεία 

 

8.1.1. Επίδραση των προγραμμάτων ΔΒΜ της Δομής του Α.Π.Θ. στην αντιληπτή 

απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων σε αυτά (α΄ ερευνητικό ερώτημα) 

Προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση των επιλεγμένων προγραμμάτων στην 

αντιληπτή απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων και οι ιδιαίτερες εκφάνσεις της, εξετάστηκε 

σύμφωνα με το μοντέλο των Fugate et al. (2004) η επίδρασή τους στις τρεις διαστάσεις της, 

την επαγγελματική ταυτότητα, την προσωπική προσαρμοστικότητα και το ανθρώπινο και 

κοινωνικό κεφάλαιο. 

 

 

Επίδραση στην επαγγελματική ταυτότητα 

Ο προσδιορισμός της επαγγελματικής ταυτότητας γινόταν από τα περισσότερα άτομα με 

τη μορφή αφηγήσεων, δηλαδή ιστοριών που οι άνθρωποι κατασκευάζουν για να πλαισιώσουν 

τις επαγγελματικές εμπειρίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος και να 

διαμορφώσουν ένα νοηματοδοτημένο σύνολο με συνοχή (Ashforth & Fugate, 2001), 

σκιαγραφώντας την καριέρα τους ως μια «ακολουθία από εργασιακούς ρόλους» (Morrison & 

Holzbach, 1980, σελ. 75).  

Στις αφηγήσεις αυτές διαφαίνεται ότι έχουν αποδεχτεί την ιδέα ότι οι ίδιοι είναι 

υπεύθυνοι για τη διατήρηση της απασχολησιμότητάς τους σε μια αγορά εργασίας που 

μεταβάλλεται συνεχώς, μια τάση κυρίαρχη στην εποχή μας και ευρύτατα διαδεδομένη στη 

σχετική βιβλιογραφία  (McQuaid & Lindsay, 2005· Baruch, 2004· Gautier & Gazier, 2003· 

Garavan, Morley, Gunnigle, & Collins, 2001· O’Donoghue & Maguire, 2005· Chan, 2000· 

Clarke & Patrickson, 2007). Μέσα από τις απόψεις που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες/ουσες 

επιβεβαιώνεται η γνωστή άποψη του Gazier (2003) ότι το ζητούμενο στην εποχή μας δεν είναι 

πια η διασφάλιση της απασχόλησης, αλλά η διασφάλιση της απασχολησιμότητας. Κάποιοι/ες, 

μάλιστα, ήταν εξοικειωμένοι/ες με την ιδέα των μεταβάσεων στον εργασιακό χώρο, δηλαδή 

είτε είχαν πραγματοποιήσει μια αλλαγή καριέρας είτε ήταν διατεθειμένοι/ες να κάνουν κάτι 

τέτοιο, για να αντεπεξέλθουν στις νέες εξελίξεις και προκλήσεις στον εργασιακό τους χώρο, 
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αναπροσαρμόζοντας συνεχώς την επαγγελματική τους ταυτότητα. Στην εποχή μας, εξαιτίας 

του αυξανόμενου ρυθμού αλλαγών οι άνθρωποι αναγκάζονται  να ακολουθήσουν ολοένα και 

περισσότερο μια καριέρα χωρίς όρια (boundaryless career) και καλούνται να ανταποκριθούν 

σε έναν μεγαλύτερο αριθμό και μια μεγαλύτερη ποικιλία εργασιακών ρόλων (Arthur & 

Rousseau, 1996· Arthur, Inkson, & Pringle, 1999· Ashforth, 2001·  DeFillippi & Arthur, 1996).  

Για τη διασφάλιση της απασχολησιμότητάς τους και την επιτυχή πραγματοποίηση 

αλλαγών στην επαγγελματική τους πορεία, η παρακολούθηση εξειδικευμένων προγραμμάτων 

διά βίου μάθησης θεωρούνταν από αυτούς/ες ως ένα απαραίτητο στοιχείο. Θέτοντας στον 

εαυτό τους το ερώτημα που αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό της επαγγελματικής 

ταυτότητας «Ποιος είμαι και ποιος θα ήθελα να είμαι;» οδηγούνταν στη συνειδητοποίηση των 

δυνάμεων και των αδυναμιών τους και αναζητούσαν τρόπους για να αξιοποιήσουν τις πρώτες 

και να περιορίσουν τις δεύτερες. Αυτό για κάποια άτομα αποτέλεσε κίνητρο συμμετοχής στα 

προγράμματα ενώ για κάποια άλλα προέκυψε ως αποτέλεσμα της παρακολούθησής τους. Ο 

Markus (1983, Markus & Nurius, 1986) περιγράφει τους πιθανούς εαυτούς των ατόμων ως 

νοητικές αναπαραστάσεις των επιθυμητών ή ανεπιθύμητων καταστάσεων του εαυτού, καθώς 

και ως συγκεκριμένες ιδέες σχετικά με το πώς να διατηρήσουν ή να αποφύγουν αυτές τις 

καταστάσεις. 

Η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων προγραμμάτων βοήθησε τα άτομα να εδραιώσουν ή 

να διευρύνουν τους ήδη υπάρχοντες στόχους τους ή να διαμορφώσουν νέους. Ωστόσο, για την 

επίτευξη των στόχων τους, σύμφωνα με τις απόψεις τους, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και 

οι ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η ενίσχυση της 

απασχολησιμότητάς τους, λοιπόν, αποτελεί για αυτούς το αποτέλεσμα μιας συνισταμένης 

παραγόντων. Η άποψη αυτή παραπέμπει στο ευρύ μοντέλο της απασχολησιμότητας που 

προτείνεται από τους McQuaid & Lindsay (2005), το οποίο συντίθεται από τρεις βασικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την απασχολησιμότητα του ατόμου και βρίσκονται σε 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους: τους ατομικούς παράγοντες, τις προσωπικές περιστάσεις και τους 

εξωτερικούς παράγοντες (που σχετίζονται για παράδειγμα με μια συγκεκριμένη αγορά 

εργασίας ή με μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή). Έμφαση στον καταλυτικό ρόλο των 

εξωτερικών παραγόντων δίνεται, επίσης, και από τους Brown et al. (2003) οι οποίοι 

απορρίπτοντας τη μονοδιάστατη και απλουστευτική έννοια της απόλυτης απασχολησιμότητας, 

που συχνά προβάλλεται από τα επίσημα κείμενα διαμόρφωσης πολιτικών απασχόλησης, 

κάνουν λόγο για τη σχετική έννοια της απασχολησιμότητας, η οποία εξαρτάται από τους 

νόμους προσφοράς και ζήτησης και τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται μέσα σε μια 

συγκεκριμένη αγορά εργασίας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Έτσι, πολλά από τα άτομα που 
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συμμετείχαν στην έρευνα εξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους σχετικά με τη 

δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους στο δεδομένο χωροχρονικό πλαίσιο της ελληνικής 

πραγματικότητας σε μια περίοδο κρίσης. Το στοιχείο αυτό αποτελεί για αρκετά από αυτά τα 

άτομα ανασταλτικό παράγοντα για να θέσουν νέους στόχους ή να πραγματοποιήσουν τους ήδη 

υπάρχοντες. 

 

 

Επίδραση στην προσωπική προσαρμοστικότητα 

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν, τα προγράμματα ΔΒΜ φαίνεται 

ότι είχαν ιδιαίτερα μεγάλη επίδραση στην ενίσχυση της προσωπικής προσαρμοστικότητας των 

εκπαιδευομένων. Στο σύνολό τους, οι συμμετέχοντες/ουσες συμφώνησαν ότι η διεύρυνση των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης αποτελεί ένα 

τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα για τα άτομα και συμβάλλει στην ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησής τους σε μια συνεχώς εξελισσόμενη αγορά εργασίας. Θεωρούν, επίσης, ότι 

εξαιτίας των στοιχείων που αποκόμισαν από τα προγράμματα μπορούν να κινούνται με 

μεγαλύτερη ευελιξία και προνοητικότητα, εντοπίζοντας τους κινδύνους αλλά και τις ευκαιρίες 

στο στενότερο ή ευρύτερο εργασιακό τους περιβάλλον και προσαρμόζοντας κατάλληλα τις 

δράσεις τους. Οι απόψεις που εκφράστηκαν συγκλίνουν με τη θέση που εκφράζεται στους 

Fugate et al. (2004) σύμφωνα με την οποία «η επιβίωση σε αυτό το ταραχώδες εργασιακό 

περιβάλλον απαιτεί οι εργαζόμενοι να διαχειρίζονται συνεχώς την αλλαγή - τόσο στον εαυτό 

τους όσο και στο περιβάλλον. Συνεπώς, η ικανότητα και η διάθεση για προσαρμογή είναι 

καθοριστικές για μια επιτυχημένη καριέρα» (Hall, 2002· Pulakos, Arad, Donovan, & 

Plamondon, 2000, οπ. αναφ. οι Fugate et al., 2004). 

Για να τονίσει την αναγκαιότητα αυτής της συνεχούς προσαρμοστικότητας  των ατόμων 

προκειμένου να διατηρήσουν ή να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους, ο Hall (1976, 

1996· Hall & Mirvis, 1995· Hall & Moss, 1998) εισήγαγε τον όρο πρωτεϊκή καριέρα (protean 

career), παραπέμποντας στον Πρωτέα, τη θαλάσσια θεότητα της αρχαίας ελληνικής 

μυθολογίας, που είχε τη δύναμη να μεταμορφώνεται όποτε το επιθυμούσε. Χαρακτηριστικά 

στοιχεία της πρωτεϊκής καριέρας είναι η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα των ατόμων, τα 

οποία, προκειμένου να διασφαλίσουν την επιτυχία στον επαγγελματικό τους τομέα, χρειάζεται 

να έχουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται κατάλληλα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να 

πραγματοποιούν τους μετασχηματισμούς που απαιτούνται, αναπροσαρμόζοντας την 

επαγγελματική τους ταυτότητα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Η 

πρωτεϊκή καριέρα είναι μια διαδικασία που καθορίζεται από το ίδιο το άτομο και «αποτελείται 
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από όλες τις ποικίλες εμπειρίες του στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την εργασία σε διάφορους 

οργανισμούς, τις αλλαγές στον επαγγελματικό τομέα, κ.λπ. […] Το κριτήριο της επιτυχίας είναι 

εσωτερικό (ψυχολογική επιτυχία), και όχι εξωτερικό» (Hall, 1976, σελ. 201). 

Κάποια από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα απέδειξαν έμπρακτα την ικανότητά 

τους να προσαρμόζονται σε νέα δεδομένα, αφού δήλωσαν ότι παρακολούθησαν το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα για να αλλάξουν άμεσα σταδιοδρομία ή επειδή σχεδίαζαν κάτι 

τέτοιο. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται ολοένα και συχνότερα στην εποχή μας, καθώς οι 

εργαζόμενοι ανά τακτά χρονικά διαστήματα απαιτείται να κάνουν οπισθοχωρήσεις στη 

σταδιοδρομία τους, μεταβαίνοντας από τη θέση του ειδήμονα ξανά στη θέση του αρχάριου, 

προκειμένου να αποκτήσουν νέες ικανότητες, ενδεχομένως και σε τομείς που δεν συνδέονται 

με τις προσωπικές τους προτιμήσεις ή τουλάχιστον με τον αρχικό σχεδιασμό της καριέρας τους 

(Cianni & Wnuck, 1997). 

Για τη διευκόλυνση αυτών των αναπροσαρμογών ή των ριζικών αλλαγών κατά τη 

διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας σημαντικότατο ρόλο διαδραματίζει η έφεση για 

μάθηση (propensity to learn). Η στάση αυτή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη 

διατήρηση της απασχολησιμότητας του ατόμου (Hall, 1996). Σύμφωνα με την Clarke (2008), 

η παραδοσιακή ιδέα της εκπαίδευσης ως προετοιμασίας για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα έχει 

ήδη ξεπεραστεί και έχει αντικατασταθεί από τη διά βίου μάθηση η οποία δεν αποτελεί απλά 

ένα προαιρετικό στοιχείο, αλλά θεωρείται πλέον ως «ένα ισχυρό εργαλείο επιβίωσης» 

(O'Donoghue & Maguire, 2005, σελ. 439). Οι συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα φαίνεται ότι 

επιθυμούν να αποκτούν νέες γνώσεις και δεξιότητες και έχουν κατανοήσει ότι αυτή είναι μια 

συνεχιζόμενη διαδικασία και όχι μια μεμονωμένη και χρονικά οριοθετημένη φάση στη ζωή 

τους. Αν και κάποιοι/ες ανέφεραν τη σημασία της διά βίου μάθησης σχετικά με θέματα που 

συμβάλλουν γενικότερα στην προσωπική ανάπτυξη, στην πλειοψηφία τους οι 

συμμετέχοντες/ουσες ουσιαστικά έκαναν λόγο για συνεχιζόμενη μάθηση προσανατολισμένη 

στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία (career-related continuous learning), η οποία σύμφωνα 

με τους London & Smither (1999) αποτελεί μια διαδικασία με προνοητικό χαρακτήρα που 

καθορίζεται και σχεδιάζεται από το ίδιο το άτομο. Οι εκπαιδευόμενοι/ες βρίσκονται συνεχώς 

σε αναζήτηση πληροφοριών και είναι πρόθυμοι/ες να αφιερώσουν πόρους (χρόνο, ενέργεια και 

χρήματα) προκειμένου να αποκτήσουν την εκπαίδευση που απαιτείται για να καλύψουν τα 

κενά τους και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Τις γνώσεις και τις δεξιότητες που προκύπτουν 

από αυτήν τη διαδικασία μάθησης μπορεί να τις αξιοποιούν άμεσα για την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας τους ή μπορεί να έχουν την πρόθεση να τις αξιοποιήσουν στο μέλλον. 
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Επίδραση στο ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο 

Τόσο το ανθρώπινο κεφάλαιο όσο και το κοινωνικό είναι έννοιες αναπόσπαστα 

συνδεδεμένες με την επαγγελματική ταυτότητα του ατόμου. Το ανθρώπινο κεφάλαιο 

σχετίζεται με στοιχεία καθοριστικής σημασίας για τον αυτοπροσδιορισμό του, όπως οι γνώσεις, 

οι δεξιότητες, η επαγγελματική εμπειρία, οι σπουδές και η κατάρτισή του. Αντίστοιχα, τα 

κοινωνικά δίκτυα συχνά επηρεάζουν τις αποφάσεις σταδιοδρομίας και τη διαμόρφωση της 

επαγγελματικής ταυτότητας των ατόμων (Podolny & Baron, 1997· Higgins, 2001). Κάτι τέτοιο 

ήταν αρκετά εμφανές στις απαντήσεις των συμμετεχόντων/ουσών, καθώς στα χωρία που 

αναφέρονται στην επαγγελματική τους ταυτότητα μπορούν να ανιχνευθούν πολλά στοιχεία που 

σχετίζονται είτε με το ανθρώπινο κεφάλαιό τους (σπουδές, εμπειρία, κατάρτιση, 

επαγγελματικές επιδόσεις κ.λπ.) είτε με το κοινωνικό (δικτύωση με συναδέλφους ή με πελάτες, 

δίκτυα που επιθυμούν να διαμορφώσουν στο μέλλον κ.λπ.). 

Ο όρος ανθρώπινο κεφάλαιο (human capital) είναι γνωστός στον οικονομικό χώρο εδώ 

και πολλές δεκαετίες από το έργο του Schultz (1961) και του Becker (1964), αν και μια πρώτη 

αναφορά στην ιδέα αυτή μπορεί να εντοπισθεί στον 18ο αιώνα στο έργο του Adam Smith. Κατά 

καιρούς έχει ασκηθεί έντονη κριτική στον συγκεκριμένο όρο. Οι επικριτές του θεωρούν ότι 

υποβιβάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια αντιμετωπίζοντας τους ανθρώπους σαν πακέτα 

γνώσεων και δεξιοτήτων, που λίγο διαφέρουν από τα εξαρτήματα μηχανημάτων. Οι 

υποστηρικτές του διατείνονται ότι ο όρος έχει δώσει προεξέχουσα θέση στην αξία των 

ανθρώπων σε οικονομίες που βασίζονται στη γνώση και τις ικανότητες (OECD, 1998). Η 

διεύρυνση του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσα από την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης προκειμένου να ενισχυθεί η 

απασχολησιμότητα του ατόμου είναι ένα ζήτημα που επανέρχεται συχνά σε ευρωπαϊκά κείμενα 

διαμόρφωσης πολιτικής είτε για την εκπαίδευση είτε για την απασχόληση, όπως έχει ήδη 

καταδειχθεί στο Θεωρητικό μέρος της παρούσας έρευνας (ενότητα 2.1, σελ. 20-24).  

Το γεγονός αυτό το συμμερίζονταν στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες/ουσες, οι 

οποίοι/ες ανέφεραν την εκτίμησή τους ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν θα 

επηρεάσουν την απασχολησιμότητά τους. Φαίνεται να έχουν πεισθεί ότι η διεύρυνση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου τους θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες να εδραιώσουν τη θέση 

τους στον επαγγελματικό τους τομέα, να αποκτήσουν μια επιδιωκόμενη θέση εργασίας ή να 

ανταποκριθούν με επιτυχία στις εξελίξεις στον ευρύτερο εργασιακό τους χώρο. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνουν στην τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και στην εμπειρία. Κάτι τέτοιο 

επιβεβαιώνεται και από τη σχετική βιβλιογραφία, καθώς από τα στοιχεία που συναποτελούν 
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την έννοια του ανθρώπινου κεφαλαίου αυτά που έχουν αποδειχθεί ερευνητικά ως οι 

σημαντικότεροι προβλεπτικοί παράγοντες της εξέλιξης της σταδιοδρομίας είναι η εκπαίδευση 

και η εμπειρία (Judge, Cable, Boudreau, & Bretz, 1995· Kirchmeyer, 1998· Tharenou, Latimer, 

& Conroy, 1994, όπ. αναφ. οι Fugate et al., 2004). 

Ο όρος κοινωνικό κεφάλαιο αποδίδει «τις συνθήκες στις οποίες τα άτομα μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν την ένταξή τους σε ομάδες και δίκτυα για να διασφαλίσουν οφέλη» (Sobel, 

2002, σελ. 139). Στη συγκεκριμένη έρευνα έγινε μια προσπάθεια να ανιχνευθούν τα οφέλη που 

σχετίζονται με την ενίσχυση της αντιληπτής απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων σε δύο 

επίπεδα, στο επίπεδο της δικτύωσης με άλλους συμμετέχοντες και σε αυτό της δικτύωσης με 

τον χώρο του πανεπιστημίου και τους διδάσκοντες. Επειδή στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει 

μια πληθώρα ορισμών για το κοινωνικό κεφάλαιο, έγινε μια επιλογή κάποιων που θεωρούνται 

πιο αντιπροσωπευτικοί για τις δύο αυτές εκφάνσεις που εξετάζονται.  

Αναφορικά με το πρώτο επίπεδο, σύμφωνα με τα λεγόμενα των ατόμων, η δικτύωση με 

άλλους συμμετέχοντες διευρύνθηκε και σε κάποιες περιπτώσεις προέκυψαν ή σχεδιάζονταν 

μελλοντικές συνεργασίες στον εργασιακό τομέα. Το κοινωνικό κεφάλαιο αυτής της μορφής 

παραπέμπει σε αυτό που ορίζει ο Burt (1992) ως δίκτυο που αποτελείται από φίλους, 

συναδέλφους, και γενικότερα επαφές μέσω των οποίων μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες 

αξιοποίησης του οικονομικού και ανθρώπινου κεφαλαίου του ατόμου. Οι σχετικές έρευνες 

έχουν δείξει ότι οι δεσμοί που αναπτύσσονται μέσα από ένα δίκτυο βοηθηθούν τα άτομα να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες για ευκαιρίες απασχόλησης (Boxman, De Graaf, & 

Flap, 1991· Burt, 1992· Fernandez & Weinberg, 1997· Granovetter, 1973· Lin, Ensel,  & 

Vaughn, 1981· Meyerson, 1994, όπ. αναφ. οι Adler & Kwon, 2002). Το συγκεκριμένο στοιχείο 

επισημάνθηκε από κάποιους/ες συμμετέχοντες/ουσες ως ένα όφελος που προέκυψε ή πίστευαν 

ότι θα προκύψει από τη διεύρυνση του κοινωνικού τους δικτύου, μέσω των γνωριμιών που 

απέκτησαν από τα προγράμματα με άτομα του επαγγελματικού τους τομέα.  

Ωστόσο, τα περισσότερα άτομα τόνισαν πόσο σημαντική θεωρούν τη δικτύωση που 

απέκτησαν με τον χώρο του πανεπιστημίου. Η δυνατότητα επικοινωνίας που τους δόθηκε από 

τους διδάσκοντες σε περίπτωση που θα ήθελαν κάποιες συμβουλές ή μια επιστημονική στήριξη 

στο μέλλον αποτελεί ένα στοιχείο που τους δημιούργησε ένα αίσθημα σιγουριάς. Η μορφή 

αυτή δικτύωσης προσιδιάζει στον ορισμό των Bourdieu & Wacquant (1992) σύμφωνα με τους 

οποίους το κοινωνικό κεφάλαιο είναι «το άθροισμα των πόρων, πραγματικών ή εικονικών, που 

προκύπτουν για ένα άτομο ή μια ομάδα επειδή διαθέτει ένα ανθεκτικό δίκτυο περισσότερο ή 

λιγότερο θεσμοθετημένων σχέσεων αμοιβαίας γνωριμίας και αναγνώρισης» (σελ. 119). Ένα 

από τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού κεφαλαίου σύμφωνα με τον Bourdieu (1985) είναι η 
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μετατρεψιμότητά του, δηλαδή η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς. Μέσα 

από τις απόψεις των συμμετεχόντων/ουσών φαίνεται ότι θεωρούν τη δικτύωση με τον χώρο 

του πανεπιστημίου τόσο σημαντική, γιατί μπορούν να την χρησιμοποιήσουν άμεσα για 

επαγγελματικούς και οικονομικούς σκοπούς. 

Το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο είναι έννοιες διακριτές που όμως σχετίζονται 

μεταξύ τους. «Το ανθρώπινο κεφάλαιο αναφέρεται στην ατομική ικανότητα, το κοινωνικό 

κεφάλαιο αναφέρεται στην ευκαιρία» (Burt, 1997, σελ. 339). Ωστόσο, δεν είναι έννοιες 

ανεξάρτητες η μία από την άλλη, αλλά συνδέονται με πολύπλοκους τρόπους και σε κάποιο 

βαθμό αλληλοτροφοδοτούνται. Με άλλα λόγια, το κοινωνικό κεφάλαιο προωθεί την ανάπτυξη 

του ανθρώπινου κεφαλαίου και το ανθρώπινο κεφάλαιο προωθεί την ανάπτυξη του κοινωνικού 

(Keeley, 2007). Στην παρούσα έρευνα, οι ερωτώμενοι/ες συμμετείχαν στα προγράμματα ΔΒΜ, 

γεγονός που ενίσχυσε το ανθρώπινο κεφάλαιό τους. Ταυτόχρονα, όμως, διευρύνθηκε και το 

κοινωνικό τους κεφάλαιο μέσα από τη δικτύωση με άλλους συμμετέχοντες αλλά και με τον 

χώρο του πανεπιστημίου. Στη συνέχεια, τα κοινωνικά αυτά δίκτυα αποτέλεσαν πηγή 

πληροφοριών για την περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου τους είτε με την 

απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από άλλα προγράμματα που παρακολούθησαν 

είτε με τη διεύρυνση της εμπειρίας τους μέσα από συνεργασίες που προέκυψαν. 

 

 

8.1.2. Στοιχεία που επηρεάζουν τη σχέση των προγραμμάτων ΔΒΜ της Δομής του Α.Π.Θ. 

με την αντιληπτή απασχολησιμότητα των εκπαιδευομένων (β΄ ερευνητικό ερώτημα) 

 

 

Στοιχεία που προάγουν τη σχέση 

Ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους οι συμμετέχοντες/ουσες επέλεξαν 

να παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα προγράμματα έναντι άλλων προγραμμάτων με 

παρόμοιο αντικείμενο που προσφέρονταν από ιδιωτικούς φορείς ήταν κατά γενική ομολογία 

το κύρος που έχει για αυτούς/ες ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα και πιο συγκεκριμένα το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  

Το γεγονός βέβαια ότι η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη είναι ένας 

παράγοντας που σχετίζεται με τις απαντήσεις που δόθηκαν, καθώς οι συμμετέχοντες γνώριζαν 

το συγκεκριμένο ίδρυμα είτε άμεσα, επειδή οι ίδιοι είχαν σπουδάσει σε αυτό ή είχαν 

παρακολουθήσει στο παρελθόν εκδηλώσεις του, είτε έμμεσα επειδή είχαν ακούσει από άλλους 

θετικά σχόλια για αυτό. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες από τις απόψεις αυτές 
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διατυπώθηκαν από άτομα που δεν κατοικούσαν στη Θεσσαλονίκη, αλλά έρχονταν από άλλες 

πόλεις της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας ακριβώς επειδή είχαν εμπιστοσύνη στο 

συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. 

Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση ήταν τόσο το επίπεδο 

εξειδίκευσης του διδακτικού προσωπικού, μελών Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. και εξωτερικών 

συνεργατών, όσο και το προσωπικό τους κύρος και η καταξίωση στον τομέα τους. Τα στοιχεία 

που ανέφεραν ως πλεονεκτήματα των διδασκόντων σχετίζονταν κυρίως με ακαδημαϊκά ή 

επιστημονικά προσόντα καθώς και με χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Αυτά συμπίπτουν με 

κάποια από τα σημαντικότερα στοιχεία που αναφέρονται στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία 

σχετικά με τα προσόντα ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτή ενηλίκων. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Jarvis (2004) ο εκπαιδευτής ενηλίκων χρειάζεται να 

διαθέτει «γνώση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κατάλληλη νοοτροπία και στάση και 

εκπαιδευτικές και προσωπικές ικανότητες» (σελ. 158). Τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι 

ορισμένα από αυτά που επεσήμαναν οι συμμετέχοντες/ουσες. Άλλα πλεονεκτήματα που 

ανέφεραν ήταν η ουσιαστική επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους/ες, η δημιουργία κλίματος 

αμοιβαίου σεβασμού, ο συντονισμός της ομάδας, η αποτελεσματική οργάνωση των διδακτικών 

ενοτήτων, η σύνδεση του γνωστικού αντικειμένου με τα δεδομένα της τοπικής και της 

ευρύτερης αγοράς εργασίας και η δόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης που ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή και την αλληλεπίδραση (Rogers, 1995, 1999· Courau, 2000· Jarvis, 2004· Κόκκος, 

2005). Ένα άλλο χαρακτηριστικό που κάποιοι/ες διατύπωσαν άμεσα ή έμμεσα είναι αυτό που 

εξαίρεται ως ιδιαίτερα σημαντικό σε ένα από τα βασικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

τη διά βίου μάθηση: την ικανότητα του εκπαιδευτή να βοηθάει τους εκπαιδευομένους να 

αναλάβουν την ευθύνη της δικής τους μάθησης (European Commission, 2000). 

Τέλος, ένα στοιχείο το οποίο είχε βαρύτητα για τα άτομα ήταν το πιστοποιητικό 

κατάρτισης / επιμόρφωσης που παρέχει η Δομή ΔΒΜ του Α.Π.Θ. Η απόκτησή του φαίνεται 

ότι ενδιέφερε κυρίως τους πτυχιούχους. Για ορισμένα μάλιστα από τα άτομα αυτά ήταν ένας 

από τους βασικότερους λόγους που επέλεξαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Γενικότερα 

εξέφρασαν την άποψη ότι ένα πιστοποιητικό με τη σφραγίδα του Α.Π.Θ. πάνω σε ένα 

εξειδικευμένο αντικείμενο στον τομέα τους θα ενίσχυε την απασχολησιμότητά τους και την 

πιθανότητα να εδραιώσουν περισσότερο τη θέση τους ή να βρουν μια εργασία πάνω στο 

αντικείμενο που σπούδασαν. Αναγνώριζαν ότι το πτυχίο που είχαν δεν επαρκούσε και ότι η 

παρακολούθηση εξειδικευμένων προγραμμάτων που σχετίζονται με ζητήματα αιχμής ήταν ο 

μόνος τρόπος για να παραμείνουν επαγγελματικά ενεργοί σε μια ανταγωνιστική αγορά 
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εργασίας. Κάποιοι/ες, αν και δεν ήταν σίγουροι/ες για τη δυνατότητα αξιοποίησής του στον 

εργασιακό χώρο, θεωρούσαν ότι αποτελεί ένα παραπάνω εφόδιο.  

Αναφορικά με τις μονάδες ECTS που παρέχονται από τα συγκεκριμένα προγράμματα, 

ανέφεραν ότι δεν τις αξιοποίησαν με κάποιον τρόπο και ότι δεν τους ενδιέφεραν ιδιαίτερα, 

καθώς θεωρούσαν ότι εξυπηρετούν μόνο όσους/ες θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους 

στην ανώτατη εκπαίδευση. Άρα, για την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους, υποκειμενικής 

ή αντικειμενικής, οι συγκεκριμένες μονάδες δεν είχαν κάποια χρησιμότητα. Ωστόσο, καθώς 

ένας από τους βασικότερους στόχους της αναγνώρισης και πιστοποίησης της μη τυπικής και 

άτυπης μάθησης είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εκπαιδευομένων, το στοιχείο 

αυτό χρειάζεται να προβληματίσει τους αρμόδιους φορείς, σχετικά με την ισχύ και την 

καταλληλότητα των παρεχόμενων τίτλων σε προγράμματα αυτού του είδους, όπως αυτά που 

υλοποιούνται από τη Δομή ΔΒΜ του Α.Π.Θ. 

 

 

Στοιχεία που χρειάζεται να βελτιωθούν  

Καταρχήν, αξίζει να επισημανθεί ότι το κόστος συμμετοχής στα προγράμματα δεν 

παρουσιάστηκε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες ως ανασταλτικός παράγοντας ούτε καν ως 

αρνητικό στοιχείο, παρότι η Ελλάδα διέρχεται περίοδο κρίσης, όπως επεσήμαναν σε άλλα 

σημεία. Κάποιοι/ες μάλιστα ανέφεραν ότι στο πρόγραμμα που παρακολούθησαν το κόστος 

ήταν μικρότερο σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα που προσφέρονται από ιδιωτικούς 

φορείς. Το συγκεκριμένο ζήτημα επισημαίνεται στο σημείο αυτό επειδή σε άλλη έρευνα που 

έχει υλοποιηθεί στην Ελλάδα οι συμμετέχοντες παρουσίασαν το κόστος ως το σημαντικότερο 

εμπόδιο για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα διά βίου μάθησης (Καραλής, 2013)49. Ωστόσο, 

στην παρούσα έρευνα για την ορθότερη ερμηνεία των ευρημάτων χρειάζεται να ληφθεί υπόψη 

ότι το δείγμα, το οποίο προέκυψε από θεωρητική δειγματοληψία, αποτελούνταν από 

συμμετέχοντες/ουσες που είχαν ήδη ολοκληρώσει ένα τουλάχιστον πρόγραμμα, πράγμα που 

σημαίνει ότι είχαν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν κάτι τέτοιο. Επίσης, ένα άλλο 

στοιχείο που ίσως σχετίζεται με το παραπάνω αποτέλεσμα είναι ότι στο δείγμα δεν υπήρχε 

κανένας άνεργος. 

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που αναδείχθηκαν μέσα από τις συνεντεύξεις με τα 

άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν η αναγκαιότητα στενότερης σύνδεσης του 

πανεπιστημίου με την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην 

                                                           
49 Ενδεικτικοί είναι οι Πίνακες 5, 6, 7 (σελ. 79, 81, 84 αντίστοιχα) της συγκεκριμένης έρευνας. 
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ενότητα 2.1 (σελ. 20), ο κοινωνικός ρόλος του πανεπιστημίου είναι ένα ζήτημα που 

επαναλαμβάνεται στα κείμενα διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

τόσο στο στρατηγικό πλαίσιο Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 όσο και στο στρατηγικό πλαίσιο 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020. Εξάλλου, αναφορά στον συγκεκριμένο ρόλο γίνεται και στην 

ελληνική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, στον νόμο 4009/2011 διατυπώνεται ότι τα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν ως αποστολή, ανάμεσα στα άλλα, «να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές 

ανάγκες της χώρας, και να προωθούν τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής 

δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής» (άρθρο 4.δ). 

Τόσο οι πτυχιούχοι όσο και οι μη πτυχιούχοι εξέφρασαν τη διάθεση και την ανάγκη τους 

να υπάρξει μια συνέχεια μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων και να διευρυνθεί η σχέση 

τους με τον πανεπιστημιακό χώρο είτε μέσα από νέα πιο εξειδικευμένα προγράμματα που θα 

σχεδιαστούν για τις ανάγκες τους είτε μέσα από άλλες δραστηριότητες του πανεπιστημίου. Γι’ 

αυτό και ανέφεραν ότι θα επιθυμούσαν να ενημερώνονται με πιο άμεσο τρόπο για 

προγράμματα που προκηρύσσονται και εντάσσονται στη σφαίρα των ενδιαφερόντων τους. 

Αυτό που θα ήθελαν, επίσης, είναι να βρεθούν τρόποι για την εδραίωση μιας πιο σταθερής 

συνεργασίας με την πανεπιστημιακή κοινότητα, ενταγμένης στο πλαίσιο της καθημερινής τους 

εργασιακής πραγματικότητας. Πολλά από αυτά τα ζητήματα έχουν επισημανθεί και από την 

ίδια τη Δομή Διά Βίου Μάθησης στον Απολογισμό 2010-2014, στον οποίο αναφέρονται 

χαρακτηριστικά τα εξής: 

Στην ανάπτυξή της [Δομής ΔΒΜ] και την επίλυση κάποιων από τις υπάρχουσες 

αδυναμίες πιστεύεται ότι θα βοηθήσουν: 

- Παράλληλα με τα προτεινόμενα από τους καθηγητές του ιδρύματος προγράμματα, 

είναι χρήσιμη η οργάνωση σε κεντρικό επίπεδο προγραμμάτων επιμόρφωσης με σαφή 

στόχευση σε συγκεκριμένα αντικείμενα μετά από προσεκτική έρευνα των υπαρχόντων 

στην κοινωνία αναγκών ανάπτυξης και απασχόλησης  

- Ενθάρρυνση των διδασκόντων του ιδρύματος, μέσα από δράσεις προβολής και 

δημοσιότητας, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή και να ενταχθούν στη 

Διά Βίου Μάθηση όσο το δυνατό περισσότερα επιστημονικά και πολιτισμικά πεδία 

διαθέτει το πανεπιστήμιο  

- Ένταξη με διάφορους τρόπους (πχ. πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στις 

βιβλιοθήκες και τις άλλες υποδομές) των εκπαιδευομένων στη Διά Βίου Μάθηση στην 
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πανεπιστημιακή κοινότητα και ενίσχυση των δεσμών τους με το ΑΠΘ τόσο κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους. (σελ. 13-14) 

Φαίνεται λοιπόν ότι η αναγκαιότητα μιας στενότερης σύνδεσης ανάμεσα στο 

πανεπιστήμιο και την αγορά εργασίας αναγνωρίζεται και από τις δύο πλευρές. Πέρα όμως από 

αυτό συνάδει και προς τις ευρύτερες εξελίξεις αναφορικά με την αποστολή του πανεπιστημίου. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η διεύρυνση του ρόλου του πανεπιστημίου στο πλαίσιο της κοινωνίας 

της γνώσης έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέρα από τα 

ζητήματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία και την έρευνα, το σύγχρονο πανεπιστήμιο 

καλείται να επιτελέσει έναν ευρύτερο και πολυδιάστατο κοινωνικό ρόλο και να δημιουργήσει 

πολυάριθμες διασυνδέσεις με το περιβάλλον και την κοινότητα στην οποία λειτουργεί. Η 

πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει είναι να εκπληρώσει με επιτυχία τη λεγόμενη τρίτη 

αποστολή του (third mission), η οποία σχετίζεται με μια πιο συνειδητή και στρατηγικά 

οργανωμένη συνεισφορά στην κοινωνία και με μια αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση με 

την αγορά εργασίας και τους τοπικούς παράγοντες (Goddard, 1999· Chatterton & Goddard, 

2000· Arbo & Benneworth, 2006· Jongbloed, Enders, & Salerno, 2008· OECD, 2007· Zomer 

& Benneworth, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4. Η τρίτη αποστολή (third mission-3M) των πανεπιστημίων  

(Mora, 2014, σελ. 9) 
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Ουσιαστικά η τρίτη αποστολή δεν είναι ξεχωριστή αλλά συμπληρώνει τις άλλες δύο 

(εκπαίδευση και έρευνα). Μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες τα πανεπιστήμια 

επιδιώκουν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις δυνατότητες που έχουν και έξω από 

ακαδημαϊκό περιβάλλον. Η τρίτη αποστολή δεν καλύπτει μόνο την αξιοποίηση της  

ακαδημαϊκής γνώσης μέσα από τη συνεργασία με τη βιομηχανία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 

τις άδειες και τη δημιουργία εταιρειών spin-off, αλλά περιλαμβάνει επίσης τη συνεισφορά του 

πανεπιστημίου στη χάραξη πολιτικής και τη συμμετοχή του στην κοινωνική και πολιτιστική 

ζωή. Στο πλαίσιο αυτό το πανεπιστήμιο, αναγνωρίζοντας τον ηθικό και κοινωνικό του ρόλο, 

θέτει ως προτεραιότητα την ικανοποίηση διαφόρων αναγκών ενός πιο ποικιλόμορφου 

πληθυσμού. Κάποιες από τις δράσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτών των αναγκών 

είναι οι ευέλικτες δομές διά βίου μάθησης που δημιουργούνται για να ανταποκριθούν στις 

μεταβαλλόμενες απαιτήσεις για νέες δεξιότητες στην αγορά εργασίας, η δημιουργία 

στενότερων δεσμών μεταξύ της έρευνας και της διδασκαλίας και η μεγαλύτερη εμπλοκή με 

τους τελικούς χρήστες της έρευνας (Chatterton & Goddard, 2000· Murphy, 2009). Τα 

τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση και έχουν 

υλοποιηθεί διάφορα projects για την προώθηση και την εδραίωση της τρίτης αποστολής.50 

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ολοένα και περισσότερο ότι το πανεπιστήμιο χρειάζεται να 

διευρύνει τον ρόλο του, υλοποιώντας δραστηριότητες που δημιουργούν στενότερους και 

ισχυρότερους δεσμούς με την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Η ανάγκη αυτή προέκυψε ως 

ερευνητικό αποτέλεσμα και από την παρούσα έρευνα. 

Ωστόσο, για να ευοδωθεί κάτι τέτοιο απαιτείται η διαμόρφωση ενός πιο συγκεκριμένου 

θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τη λειτουργία των Σχολών διά βίου μάθησης που 

καθιερώθηκαν με τον νόμο 4009/2011 που να επιτρέπει αλλά και να προωθεί αυτόν τον 

διευρυμένο κοινωνικό ρόλο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Χρειάζεται, επίσης, οι 

δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς καθώς και οι επιχειρήσεις να επιδείξουν ένα πιο ενεργό 

ενδιαφέρον για τη διαμόρφωση συνεργασιών με τον πανεπιστημιακό χώρο και να 

υποστηρίξουν τα προγράμματα διά βίου μάθησης που προσφέρονται από αυτόν.  

 

 

                                                           
50 Ενδεικτικά, ένα από αυτά ήταν το ερευνητικό project European indicators and ranking methodology for 

university third mission - Ε3Μ (2008-2011), στο πλαίσιο του οποίου υπήρξε μια συνεργασία ανάμεσα σε οκτώ 

ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Το project χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποσκοπούσε στη 

διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας και συγκεκριμένων δεικτών για την αναγνώριση, μέτρηση και 

σύγκριση των δραστηριοτήτων των πανεπιστήμιων που σχετίζονταν με την τρίτη αποστολή τους.  
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8.2. Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να ανιχνεύσει τη σχέση ανάμεσα στα προγράμματα ΔΒΜ 

της Δομής του Α.Π.Θ. και στην αντιληπτή απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων σε αυτά 

καθώς και να προσδιορίσει τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκεκριμένη σχέση 

θετικά και αρνητικά. Τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν βασίζονται κατά κύριο λόγο 

στις απόψεις και στις προσωπικές εμπειρίες των εκπαιδευομένων. Μέσα από μια ποιοτική 

προσέγγιση επιδιώχθηκε να αποτυπωθεί η υποκειμενική οπτική των συμμετεχόντων/ουσών 

αναφορικά με τον ρόλο του πανεπιστημίου ως φορέα διά βίου μάθησης και την επίδρασή του 

στην απασχολησιμότητα τους όπως αυτοί/ες την αντιλαμβάνονταν. 

Μέσα από την ανάλυση και την ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων διαπιστώνεται ότι 

τα επιλεγμένα προγράμματα διά βίου μάθησης επέδρασαν θετικά στην επαγγελματική 

ταυτότητα, την προσωπική προσαρμοστικότητα και το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο των 

συμμετεχόντων/ουσών σε αυτά. Από τη στιγμή που αυτές οι τρεις έννοιες αποτελούν τις 

διαστάσεις της αντιληπτής απασχολησιμότητας, σύμφωνα με το μοντέλο των Fugate et al. 

(2004) που ακολουθήθηκε, προκύπτει το συμπέρασμα ότι ενίσχυσαν την αντιληπτή 

απασχολησιμότητα των εκπαιδευομένων. Αν και υπάρχουν διαφοροποιήσεις, όπως είναι 

φυσικό, ως προς τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο επέδρασαν τα προγράμματα στην αντιληπτή 

απασχολησιμότητα του κάθε ατόμου ξεχωριστά, στο σύνολό τους εξέφρασαν την άποψη ότι 

τα συγκεκριμένα προγράμματα είχαν θετική επίδραση, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, 

στην αντιληπτή τους απασχολησιμότητα. 

Τα περισσότερα άτομα εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να συνεχίσουν να παρακολουθούν 

προγράμματα διά βίου μάθησης που υλοποιούνται από το πανεπιστήμιο καθώς και την 

εμπιστοσύνη τους στην ποιότητα της προσφερόμενης από αυτό μη τυπικής και άτυπης 

μάθησης, στο επιστημονικό προσωπικό και στους τίτλους που αυτό παρέχει. Ωστόσο, θα 

ήθελαν να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διαμόρφωση πιο εξειδικευμένων προγραμμάτων που 

ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευομένων όπως 

αυτές προκύπτουν από τις απαιτήσεις του επαγγελματικού τους τομέα.  

Τέλος, θεωρούν την υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου μάθησης από το πανεπιστήμιο 

ως μια πολύ σημαντική διάσταση του κοινωνικού του ρόλου, ιδιαίτερα στις σύγχρονες 

συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης. Σύμφωνα με την 

άποψή τους, το πανεπιστήμιο καθώς αποτελεί έναν προνομιακό χώρο παραγωγής γνώσης που 

μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, χρειάζεται να 

δείξει μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια και να δημιουργήσει ισχυρότερους δεσμούς με άλλους 
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κοινωνικούς φορείς αλλά και με την αγορά εργασίας. Επίσης, χρειάζεται να διευρύνει τα 

προγράμματα διά βίου μάθησης που προσφέρει ανταποκρινόμενο στις ανάγκες διαφορετικών 

ομάδων του πληθυσμού, δίνοντας τη δυνατότητα τόσο σε πτυχιούχους όσο και στο ευρύτερο 

κοινό να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά 

εργασίας, και να παρακολουθεί στενότερα τις εξελίξεις της.  

 

 

8.3. Περιορισμοί της έρευνας - Ζητήματα για περαιτέρω διερεύνηση 

 

Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στην παρούσα έρευνα, οι οποίοι χρειάζεται να ληφθούν 

υπόψη σε μελλοντικές έρευνες για το συγκεκριμένο θέμα. Πολλοί από αυτούς σχετίζονται με 

τη φύση της ποιοτικής έρευνας. 

Καταρχήν, μελετήθηκαν ορισμένα από τα προγράμματα που υλοποιούνται από τη Δομή 

Διά Βίου Μάθησης ενός συγκεκριμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος, του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε καμία περίπτωση, λοιπόν, δεν μπορεί να διατυπωθεί ως 

ισχυρισμός ότι τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας μπορούν να θεωρηθούν 

αντιπροσωπευτικά του συνόλου των παρεχόμενων προγραμμάτων διά βίου μάθησης που 

προσφέρονται από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανά την ελληνική επικράτεια. 

Ένας άλλος περιορισμός γεωγραφικού χαρακτήρα είναι ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε 

στη Θεσσαλονίκη. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν κάτοικοι του νομού Θεσσαλονίκης 

(σε ποσοστό 76,1%) ή άλλων νομών της Βόρειας Ελλάδας (σε ποσοστό 9,5%) και το 

μεγαλύτερο μέρος από αυτούς ήταν μόνιμοι κάτοικοι Θεσσαλονίκης (σε ποσοστό 66,7%). 

Πολλές από τις θετικές απόψεις που διατυπώθηκαν από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες 

σχετίζονται ως έναν βαθμό με το μεγάλο κύρος που έχει το Α.Π.Θ. στην Βόρεια Ελλάδα. 

Επίσης, κάποιες από τις απόψεις που αναφέρονται στην απασχολησιμότητα σχετίζονται με τις 

συνθήκες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας τόσο στην πόλη της Θεσσαλονίκης όσο και στην 

ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.  

Στη συγκεκριμένη έρευνα, επιλέχθηκαν προγράμματα αποκλειστικά για πτυχιούχους 

αλλά και προγράμματα για το ευρύ κοινό. Ωστόσο, όλα αυτά τα προγράμματα υλοποιήθηκαν 

διά ζώσης. Δεν διερευνήθηκαν προγράμματα που υλοποιήθηκαν εξ αποστάσεως. Ένα από τα 

κριτήρια επιλογής των συγκεκριμένων προγραμμάτων ήταν η ετερογένεια του γνωστικού 

αντικειμένου, γι’ αυτό και συμπεριλήφθηκαν προγράμματα από διαφορετικές Σχολές και 

Τμήματα του Α.Π.Θ. Ωστόσο, δεν ήταν εφικτό, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ποιοτικής 
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έρευνας, να καλυφθεί το σύνολο των προγραμμάτων που παρέχονται από τη Δομή ΔΒΜ του 

Α.Π.Θ.  

Η επιλογή του δείγματος των συμμετεχόντων/ουσών έγινε με τέτοιον τρόπο ώστε να 

καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες αναφορικά με το φύλο, την ηλικία, την 

επαγγελματική κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο. Η προσπάθεια αυτή κάλυψης όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερου εύρους περιπτώσεων δεν εγείρει αξιώσεις γενικευσιμότητας των 

αποτελεσμάτων στον ευρύτερο πληθυσμό εκπαιδευομένων σε προγράμματα διά βίου μάθησης. 

Κάτι τέτοιο, άλλωστε, δεν αποτελεί στόχο της παρούσας έρευνας όπως ήδη έχει αναφερθεί, 

αλλά ούτε και γενικότερα της ποιοτικής έρευνας.  

Η θεωρητική δομή, ωστόσο, που διαμορφώθηκε στην παρούσα έρευνα θα μπορούσε να 

επεκταθεί πέρα από το συγκεκριμένο και σε άλλα δείγματα με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, 

αρκεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του εκάστοτε  ερευνητικού πεδίου. Εκτός 

από αυτήν τη δυνατότητα, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια γενικότερη έρευνα, 

ενδεχομένως ποσοτική, που να δίνει μια συνολική εικόνα για τα προγράμματα διά βίου 

μάθησης που υλοποιούνται από όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα ή από ένα 

μεγάλο μέρος τους. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει μια συγκριτική προσέγγιση ανάμεσα σε 

προγράμματα διά βίου μάθησης που υλοποιούνται από ελληνικά πανεπιστήμια και σε 

αντίστοιχα προγράμματα σε άλλες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολουθούν 

διαφορετικές στρατηγικές διά βίου μάθησης προκειμένου να αναδειχθούν καλές πρακτικές 

(good practices), οι οποίες θα μπορούσαν ίσως να αξιοποιηθούν και στην Ελλάδα.  

Τέλος, ένα επιμέρους ζήτημα που προέκυψε από την ανάλυση των ερευνητικών 

ευρημάτων και θα μπορούσε να διερευνηθεί περαιτέρω είναι η πιστοποίηση της μη τυπικής και 

άτυπης μάθησης και η λειτουργικότητά της ως προς την ενίσχυση της απασχολησιμότητας. 

Κανένα άτομο από όσα συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα δεν αξιοποίησε τις 

απονεμόμενες σε κάθε πρόγραμμα μονάδες ECTS, στοιχείο που δημιουργεί προβληματισμό 

σχετικά με την περιορισμένη χρησιμότητά τους και τον βαθμό ανταπόκρισής τους στις 

πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευομένων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Μέρος 1. Άδεια για την εκπόνηση της έρευνας 

 

Α1. Επιστολή προς τη Δομή Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.  
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Α2. Απάντηση στην παραπάνω επιστολή από τη Δομή Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. 
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Μέρος 2. Οδηγός Συνέντευξης με συμμετέχοντες/ουσες  

 

 

 

Ο Δ Η Γ Ο Σ  Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η Σ   

 

Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η  μ ε  σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς / ο υ σ ε ς  σ ε  Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α   

τ η ς  Δ ο μ ή ς  Δ ι ά  Β ί ο υ  Μ ά θ η σ η ς  τ ο υ  Α . Π . Θ .  

 

 

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ    

Στοιχεία συνέντευξης  

 

Κωδικός συνέντευξης  ……………...…………………….…...………..………………….….. 

 

Ημερομηνία  …………………………………………………...……………………..……….. 

 

 

Τρόπος καταγραφής:     Τηλεφωνική συνέντευξη          

    Συνομιλία μέσω skype      

 

Διάρκεια  …………………………………………………………...………………………….. 

 

 

Memos 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ    

Ερωτήσεις για το προφίλ των συμμετεχόντων  

 

 

1. Φύλο (καταγράφεται, δεν ερωτάται)     Άνδρας       Γυναίκα        

 

2. Ηλικιακή ομάδα 

18-30      31-40      41-50      51-60      61+    Δεν απαντώ     

 

3. Οικογενειακή κατάσταση 

Έγγαμος    Άγαμος     Διαζευγμένος     Σε διάσταση    

Χήρος/α     Δεν απαντώ   

 

4. Νομός μόνιμης κατοικίας  ……………………………………………………… 

 

5. Τόπος κατοικίας   

Θεσσαλονίκη     Άλλο αστικό κέντρο     Κωμόπολη     Χωριό   

 

6. Ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς 

Απόφοιτος Δημοτικού   

Απόφοιτος τριτάξιου Γυμνασίου   

Απόφοιτος Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου   

Απόφοιτος ΙΕΚ      Αντικείμενο σπουδών ………………………………………..… 

Απόφοιτος ΤΕΙ      Αντικείμενο σπουδών ……………………………………….…. 

Απόφοιτος ΑΕΙ      Αντικείμενο σπουδών ………………………………….….…… 

Απόφοιτος μεταπτυχιακού προγράμματος     

Αντικείμενο σπουδών ………………………………………..… 

Κάτοχος διδακτορικού τίτλου       

Αντικείμενο  …………………………………………………… 
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7. Επαγγελματική κατάσταση 

Ελεύθερος επαγγελματίας    

Κλάδος  απασχόλησης ……………………………………………………...… 

Υπάλληλος ιδιωτικού τομέα     

Κλάδος  απασχόλησης  …………………………………………...…………... 

Υπάλληλος δημόσιου τομέα     

Κλάδος  απασχόλησης  …………………………………………...…………... 

Άνεργος     

Κλάδος προηγούμενης απασχόλησης ………………………............................ 

 Χρονικό διάστημα ανεργίας …………………………………………..………. 

Φοιτητής     

Αντικείμενο  ……………………………………………………………….…... 

Συνταξιούχος     

Κλάδος προηγούμενης απασχόλησης  .……………………………………….. 

Άλλο    

………………………………………………………….……………………… 

 

8. Στο χρονικό διάστημα που εργάζεστε έχετε παραμείνει στον ίδιο εργασιακό χώρο ή έχετε 

αλλάξει επαγγέλματα ή φορείς εργασίας;  

Θα θέλατε να μου αναφέρετε ποια είναι τα βασικότερα από αυτά;  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ     

Ερωτήσεις σχετικά με  το Πρόγραμμα Διά  Βίου Μάθησης  

 

1. Από ποια πηγή ενημερωθήκατε για τη διεξαγωγή του Προγράμματος που 

παρακολουθήσατε; 

 

2. Ποιοι ήταν οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους επιλέξατε να το παρακολουθήσετε; 

 

3. Ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία που θεωρείτε ότι αποκομίσατε αυτό; 

 

3.1. Αν αναφερθεί στην απόκτηση γνώσεων ή/και δεξιοτήτων, ρωτάω επιπλέον: 
 

• Οι γνώσεις αυτές συνήθως σχετίζονται με την υπάρχουσα εργασία σας ή   

   αφορούν στη μετάβαση σε έναν νέο για εσάς εργασιακό τομέα; 
 

• Το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα αξιοποιούνται το επιστημονικό   

   προσωπικό και οι υποδομές ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος (Α.Π.Θ.) ήταν    

   ένας από τους λόγους που επιλέξατε να το παρακολουθήσετε; 

 

3.2. Αν αναφερθεί στη δυνατότητα αξιοποίησής του στον εργασιακό τομέα, ρωτάω    

         επιπλέον: 
 

•  Μπορείτε να αναφέρετε περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον   

   οποίο το έχετε αξιοποιήσει ή πιστεύετε ότι θα το αξιοποιήσετε; 
 

• Θεωρείτε ότι το συγκεκριμένο Πρόγραμμα σάς βοήθησε να νιώσετε   

  μεγαλύτερη σιγουριά και ευελιξία σε μια ανταγωνιστική και μεταβαλλόμενη   

  αγορά εργασίας; 
 

• Σας ενθάρρυνε να αναπροσαρμόσετε τους επαγγελματικούς σας στόχους ή να  

  θέσετε νέους; 

 

3.3. Αν αναφερθεί στη βελτίωση ή την απόκτηση κοινωνικής δικτύωσης στον τομέα που   

       τον/την ενδιαφέρει, ρωτάω επιπλέον: 

 

• Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα αυτό συνέβαλε στη διεύρυνση των επίσημων ή/και  

ανεπίσημων δικτύων τα οποία μπορούν να σας φανούν χρήσιμα στον  

επαγγελματικό σας τομέα; 
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Αν η απάντηση είναι ναι:  

• Με ποιους τρόπους;  

 

Αν η απάντηση είναι όχι: 

• Θεωρείται ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα; 
 

• Σας δόθηκε η  δυνατότητα μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος να 

απευθυνθείτε στους υπευθύνους ή τους διδάσκοντες για την αναζήτηση 

πληροφοριών αυτού του είδους ή για άλλους λόγους; 
 

• Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος διατηρήσατε μια επαφή ή 

συνεργασία με άλλους/ες συμμετέχοντες/ουσες; 

 

4. Έχετε αξιοποιήσει απονεμόμενες μονάδες ECTS  που έδινε το Πρόγραμμα σε κάποιον 

τομέα ή θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να τις αξιοποιήσετε στο μέλλον; 

 

5. Πιστεύετε ότι το πανεπιστήμιο εκτός από τον παραδοσιακό του ρόλο θα ήταν καλό να 

δείξει μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια προς την κοινωνία και να υλοποιεί προγράμματα 

ΔΒΜ που απευθύνονται σε πτυχιούχους καθώς και στο ευρύ κοινό;  

 

6. Κατά τη γνώμη σας κατά τον σχεδιασμό τέτοιων προγραμμάτων χρειάζεται να 

λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας;  

 

7. Υπάρχει κάποιο άλλο θέμα που επιθυμείτε να θίξετε και θεωρείτε ότι δεν καλύφθηκε 

από τη συγκεκριμένη συνέντευξη; 

 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στην υλοποίηση αυτής της έρευνας και για τον 

χρόνο που αφιερώσατε.  
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Μέρος 3. Σύντομη περιγραφή των επιλεγμένων προγραμμάτων 

________________________________________________________________ 

 

Τα ακόλουθα στοιχεία αφορούν στο αντικείμενο, τη στοχοθεσία, τη δομή, την ομάδα-

στόχο και τυχόν ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Τα στοιχεία αυτά 

αντλήθηκαν από τα κείμενα των προκηρύξεων των συγκεκριμένων προγραμμάτων της Δομής 

Διά Βίου Μάθησης51 καθώς και από τις συνεντεύξεις με τους επιστημονικά υπευθύνους κατά 

την προκαταρκτική φάση της έρευνας. 

 

I. Κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας - Σχεδιασμός, Μετατροπή 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών 

Τεχνολογικών Εφαρμογών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ή 

ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το σχεδιασμό νέων κτιρίων Near Zero Energy Building 

(ΝΖΕΒ) ή με την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ώστε να γίνουν κτίρια ΝΖΕΒ. Το 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Έργου 

Βελτίωση δεξιοτήτων για ειδικούς στην ενέργεια - MENS που υλοποιείται από το Εργαστήριο 

Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) του Α.Π.Θ. στα πλαίσια του Horizon 2014-2020.  

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων 

επαγγελματιών μηχανικών (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, 

μηχανολόγοι μηχανικοί) σχετικά με τα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας 

(NZEB) μέσα από μια αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη διαδικασία. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συγκεκριμένο αριθμό εκπαιδευομένων (στον α΄ κύκλο 

υλοποίησης έγιναν δεκτά 40 άτομα). Η επιλογή των εκπαιδευομένων γίνεται με βάση την 

επαγγελματική προϋπηρεσία, τον βαθμό πτυχίου και τη γνώση ξένων γλωσσών (απαραιτήτως 

της Αγγλικής). Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου MENS, δίνεται προτεραιότητα σε 

άνεργους μηχανικούς και εφόσον υπάρχουν επαρκείς αιτήσεις διασφαλίζεται η συμμετοχή 

γυναικών σε ποσοστό τουλάχιστον 40% των εκπαιδευομένων. Η παρακολούθηση του 

προγράμματος είναι δωρεάν, επειδή η διεξαγωγή του χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό έργο 

Βελτίωση δεξιοτήτων για ειδικούς στην ενέργεια - MENS (Horizon 2014-2020). 

                                                           
51 Υλικό διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Δομής Διά Βίου Μάθησης (http://diaviou.auth.gr) 
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Στους συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα χορηγούνται βεβαίωση συμμετοχής 

και πιστοποιητικό επιμόρφωσης Επιπέδου 7 με 10 πιστωτικές μονάδες ΕCΤS (μετά από 

εκπόνηση εργασίας project). 

 

ΙΙ.α. Σεμινάρια Κατάρτισης σε Θέματα Φυσικοχημικής Ανάλυσης και Διαχείρισης 

Πόσιμου Νερού 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί μια εμβάθυνση σε τεχνολογίες και 

μεθόδους ανάλυσης σε συνδυασμό με την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα εξειδικεύονται στη χρήση μιας σειράς αναλυτικών οργάνων 

που θα αποτελέσουν απαραίτητα εφόδια για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική 

σταδιοδρομία τους σε ένα αναλυτικό εργαστήριο. 

Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται στην εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης του πόσιμου 

νερού και τον προσδιορισμό βαρέων μετάλλων και ρύπων σύγχρονου ενδιαφέροντος, όπως ο 

ολικός οργανικός άνθρακας (TOC). Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στόχο 

αποτελεί οι συμμετέχοντες να μπορούν να προσδιορίζουν διάφορες φυσικοχημικές 

παραμέτρους ο έλεγχος των οποίων είναι απαραίτητος στο πόσιμο νερό, σύμφωνα με την Κοινή 

Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001, να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν 

αποτελέσματα για τη συγκέντρωση διαφόρων ανόργανων ρύπων στο πόσιμο νερό, να 

προσδιορίζουν βαρέα μέταλλα και να έχουν βασικές γνώσεις ανάλυσης διαφόρων ρύπων που 

μπορεί να εισέλθουν στο νερό. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διπλωματούχους χημικούς ή απόφοιτους σχολών 

περιβαλλοντικής ή εργαστηριακής ανάλυσης, σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό 

εργαστηρίων, απόφοιτους φαρμακευτικών ή ιατρικών σχολών και συναφών επιστημών, καθώς 

και σε όλους εκείνους που επιθυμούν ή κρίνεται απαραίτητο για την επαγγελματική και 

επιστημονική τους εξέλιξη να αποκτήσουν γνώσεις περιβαλλοντικών αναλύσεων και 

συγκεκριμένα ατομικής απορρόφησης. 

Υπάρχει κόστος για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 

(αυτοχρηματοδοτούμενο). Στους συμμετέχοντες χορηγούνται βεβαίωση συμμετοχής και 

πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης με 2 μονάδες ECTS. 
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ΙΙ.β. Σεμινάρια Κατάρτισης σε Προχωρημένες Χρωματογραφικές Μεθόδους Ανάλυσης 

Πόσιμου Νερού52 

Σκοπός αυτού του εφαρμοσμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου αποτελεί ο συνδυασμός 

μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της θεωρητικής εκπαίδευσης και της πρακτικής 

κατάρτισης αποφοίτων πανεπιστημιακών ή τεχνικών σχολών. Το σεμινάριο είναι 

προσανατολισμένο στην πρακτική εφαρμογή αναλυτικών και σύγχρονων μεθόδων χειρισμού, 

με ειδίκευση στη χρωματογραφία και τη φασματομετρία μαζών. 

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, στόχος είναι οι συμμετέχοντες 

να μπορούν να επιλέγουν και να εφαρμόζουν την ορθότερη στρατηγική προκατεργασίας 

υδατικού δείγματος για την ανάλυση οργανικών ρύπων, να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να 

αξιολογούν αποτελέσματα για τη συγκέντρωση διαφόρων οργανικών ενώσεων, να 

προσδιορίζουν σε δείγματα νερών φυτοφάρμακα, φάρμακα, πολυκυκλικούς αρωματικούς 

υδρογονάνθρακες και προϊόντα χλωρίωσης (τριαλογομεθάνια) και να έχουν βασικές γνώσεις 

χρωματογραφικής ανάλυσης που αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές αναλυτικές τεχνικές, να 

χειρίζονται οργανολογία νέας τεχνολογίας και να γνωρίζουν το χειρισμό εξειδικευμένων 

λογισμικών προγραμμάτων. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διπλωματούχους χημικούς ή απόφοιτους σχολών 

περιβαλλοντικής ή εργαστηριακής ανάλυσης, σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό 

εργαστηρίων, απόφοιτους φαρμακευτικών ή ιατρικών σχολών και συναφών επιστημών καθώς 

και σε όλους εκείνους που επιθυμούν ή κρίνεται απαραίτητο για την επαγγελματική και 

επιστημονική τους εξέλιξη να αποκτήσουν γνώσεις περιβαλλοντικών αναλύσεων και 

συγκεκριμένα χρωματογραφικής ανάλυσης. 

Υπάρχει κόστος για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 

(αυτοχρηματοδοτούμενο). Στους συμμετέχοντες χορηγούνται βεβαίωση συμμετοχής και 

πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης με 4 μονάδες ECTS. 

 

III. Επιμόρφωση των θεολόγων εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες 

Η ιδιαιτερότητα του προγράμματος βρίσκεται στο γεγονός ότι αποτελούσε την πρώτη 

φάση επιμόρφωσης περιορισμένου αριθμού θεολόγων με αυξημένα προσόντα, δεξιότητες και 

γνώσεις στις Τ.Π.Ε., ώστε αυτοί να μπορούν σε δεύτερη φάση να λειτουργήσουν ως 

επιμορφωτές των υπολοίπων θεολόγων (training of trainers) κατά την Επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε.  

                                                           
52 Γίνεται αναφορά συμπληρωματικά και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα γιατί κάποια από τα άτομα που 

παρακολούθησαν το προηγούμενο είχαν παρακολουθήσει πρωτύτερα και αυτό. 
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Β΄ επιπέδου Θεολόγων που προγραμματίζει να υλοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε θεολόγους εκπαιδευτικούς του 

κλάδου ΠΕ01, που υπηρετούσαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι οποίοι είχαν 

πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες στις Τ.Π.Ε. Σε επόμενο κύκλο προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα για το σύνολο των εκπαιδευτικών θεολόγων 

(χωρίς αυξημένες απαιτήσεις συμμετοχής). 

Στόχοι αυτού του προγράμματος επιμόρφωσης ήταν να αναπτύξουν οι καταρτισμένοι 

θεολόγοι εκπαιδευτικοί δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες θα τους καθιστούν ικανούς: 

 να κατανοήσουν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. 

στην εκπαίδευση, για την αναβάθμιση της διαδικασίας της διδασκαλίας και της μάθησης και 

την επίτευξη των στόχων που θέτει το Πρόγραμμα Σπουδών, 

 να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε. για την 

ενεργό συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε κοινότητες μάθησης, 

 να αποκτήσουν συνολική εποπτεία των υπαρχόντων εκπαιδευτικών λογισμικών καθώς και των 

εργαλείων (Διαδίκτυο, Επεξεργαστής κειμένου, Λογιστικό Φύλλο) που μπορούν να 

αξιοποιήσουν για την ένταξη των Τ.Π.Ε στην διδακτική πράξη, 

 να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν κατάλληλο για την ειδικότητά τους εκπαιδευτικό λογισμικό 

ή γενικά και ειδικά εργαλεία, 

 να αντιληφθούν την αναγκαιότητα και τον ρόλο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας για την 

εφαρμογή των Τ.Π.Ε στην τάξη, 

 να κατανοήσουν τις αρχές σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας ώστε να μπορούν 

να την εντάξουν στην διδακτική πράξη, 

 να γνωρίσουν τις βασικές αρχές οργάνωσης και διαχείρισης της χρήσης των Τ.Π.Ε στην τάξη, 

 να ενημερωθούν για τις κατηγορίες του προτεινόμενου εκπαιδευτικού λογισμικού καθώς και 

για το διαθέσιμο εκπαιδευτικό λογισμικό σε καθεμία από αυτές, 

 να μάθουν τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ορισμένων αντιπροσωπευτικών 

παραδειγμάτων εκπαιδευτικού λογισμικού Θρησκευτικών και 

 να ασκηθούν στην αναζήτηση, αξιολόγηση και επιλογή πληροφοριών, στην κριτική σκέψη, σε 

νέες μορφές συλλογικότητας και συνεργασίας κ.λπ. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν αυτοχρηματοδοτούμενο με ένα χαμηλό κόστος 

συμμετοχής. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε βεβαίωση συμμετοχής και πιστοποιητικό 

επιμόρφωσης με 20 μονάδες ECTS. 
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IV. Συμβολή στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της αμπελοκαλλιέργειας και των μεθόδων 

οινοποίησης 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει διδασκαλία και ανάλογη πρακτική άσκηση 

στον πειραματικό αμπελώνα του Α.Π.Θ. και καλύπτει θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις 

στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:  

• Πρώτη ενότητα (αμπελοκαλλιέργεια): ανατομία και μορφολογία της αμπέλου, αξιολόγηση 

του φυσικού περιβάλλοντος για την εγκατάσταση και καλλιέργεια της αμπέλου, 

πολλαπλασιαστικό υλικό, εγκατάσταση αμπελώνα (αποστάσεις και διάταξη φύτευσης, υλικά 

και μέσα υποστήριξης των φυτών και της βλάστησης), καλλιεργητικές επεμβάσεις στη 

βλάστηση και την παραγωγή, μέσα βελτίωσης της ποιότητας των σταφυλιών, ανόργανη θρέψη, 

ανάγκες της αμπέλου σε νερό και φυτοπροστασία.  

• Δεύτερη ενότητα (οινοποίηση): χαρακτηριστικά των καρπών της αμπέλου, προζυμωτικές 

διεργασίες και μεταχειρίσεις, αλκοολική ζύμωση, ερυθρά, λευκή οινοποίηση και άλλες 

οινοποιήσεις εκτροπές, μεταζυμωτικές διεργασίες και παλαίωση των οίνων, εμφιάλωση και 

οργανοληπτική αξιολόγηση οίνου.  

Ακολουθώντας τους βιολογικούς ρυθμούς της αμπέλου, η πρώτη ενότητα διεξάγεται 

κατά την περίοδο Μαρτίου - Ιουνίου και η δεύτερη κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αμπελοκαλλιεργητές οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν τις 

γνώσεις τους σε θέματα που σχετίζονται με τις τεχνικές καλλιέργειας, να εμβαθύνουν 

περισσότερο στα φαινόμενα που εμπλέκονται τόσο στη βιολογία όσο και στην ανάπτυξη των 

φυτών και την προστασία, με σκοπό να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοδυναμία και ευελιξία στη 

διαχείριση των αμπελώνων αλλά και στις μεθόδους οινοποίησης. Επίσης απευθύνεται σε νέους 

άνεργους οι οποίοι διαθέτουν κάποια μικρή ή μεγάλη γεωργική έκταση και επιθυμούν να 

ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο ή ακόμη και σε ερασιτέχνες οι οποίοι έχουν 

κάποια άλλη επαγγελματική δραστηριότητα και επιθυμούν να παράγουν μόνοι τους κάποια 

ποσότητα κρασιού για αυτοκατανάλωση. 

Υπάρχει κόστος για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 

(αυτοχρηματοδοτούμενο). Στους συμμετέχοντες χορηγούνται βεβαίωση συμμετοχής και 

πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης με 8 μονάδες ECTS. 

 

V. Σεμινάρια Θεωρητικής και Πρακτικής Τυροκομίας 

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν στην παρασκευή 

τυριών και να εμβαθύνουν σε θέματα ορθής βιομηχανικής πρακτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 

στα προβλήματα-ελαττώματα (παθήσεις) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν αστοχίες στο τελικό 
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προϊόν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση και επαρκή πρακτική άσκηση, 

κατά την οποία παρασκευάζουν οι ίδιοι παραδοσιακά ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα, 

κυρίως λευκά τυριά άλμης (φέτα και τελεμές), τυριά τυρογάλακτος (μυζήθρα, ανθότυρο και 

μανούρι), γραβιέρα, κεφαλοτύρι, γιαούρτι κ.α. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στις 

απαραίτητες αναλύσεις του γάλακτος και των προϊόντων του για την παραγωγή ασφαλών και 

ποιοτικών προϊόντων.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες που θα ήθελαν να εκπαιδευτούν στην παρασκευή 

γαλακτοκομικών προϊόντων. Επίσης, τα σεμινάρια απευθύνονται σε τυροκόμους που θα 

ήθελαν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στην τυροκομία, έτσι ώστε να περιορίσουν τυχόν 

ελαττώματα στο τελικό προϊόν, καθώς και να παρασκευάσουν νέα γαλακτοκομικά προϊόντα.  

Υπάρχει κόστος για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 

(αυτοχρηματοδοτούμενο). Στους συμμετέχοντες χορηγούνται βεβαίωση συμμετοχής και 

πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης με 6 μονάδες ECTS. 

 

VI. Παραγωγή Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ) και Αιθερίων Ελαίων (ΑΕ) 

Πρόκειται για ένα Διατμηματικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης53 στο οποίο συμμετέχουν 

μέλη του Φαρμακευτικού Τμήματος και του Βιολογικού Τμήματος της Γεωπονικής Σχολής του 

Α.Π.Θ. και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ).  

Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν και να 

καταστούν ενημερωμένοι επαγγελματίες, ώστε να αντιμετωπίσουν σφαιρικά και 

ολοκληρωμένα την παραγωγή φαρμακευτικών αρωματικών φυτών και αιθερίων ελαίων. 

Ειδικότερα, θα αποκτήσουν την τεχνογνωσία ώστε να εφαρμόζουν τις πλέον κατάλληλες 

μεθόδους και τεχνικές για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της βιολογικής καλλιέργειας των 

φαρμακευτικών αρωματικών φυτών, της συγκομιδής, της επεξεργασίας και της παραλαβής 

αιθερίων ελαίων. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και πληροφορίες για 

τις χρήσεις και εφαρμογές των φαρμακευτικών αρωματικών φυτών, για τους τομείς 

αξιοποίησης αυτών, για τις μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής προϊόντων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας από φαρμακευτικά αρωματικά φυτά, όπως είναι τα αιθέρια έλαια, και για 

τις προδιαγραφές ποιότητας αυτών. Ταυτόχρονα τους δίνεται η δυνατότητα να έλθουν σε 

επαφή και με τα βασικά στοιχεία επιχειρηματικότητας σχετικά με τα ΦΑΦ και τα ΑΕ. 

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια σφαιρική και 

ολοκληρωμένη θεωρητική, αλλά κυρίως πρακτική τεχνογνωσία στον τομέα των 

                                                           
53 Εκτός από την ιστοσελίδα της Δομής ΔΒΜ, το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαθέτει δική του σελίδα στο διαδίκτυο 

με επιπλέον υλικό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.seminariaaromatikonfiton.gr 
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φαρμακευτικών αρωματικών φυτών και αιθερίων ελαίων όπως απασχολούμενους στην 

πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων (αγρότες, παραγωγοί), μεταποιητές αγροτικών 

προϊόντων, τεχνολόγους φυτικής παραγωγής, γεωπόνους, τεχνολόγους τροφίμων, βιολόγους, 

δασολόγους, χημικούς, φαρμακοποιούς, εμπόρους ΦΑΦ, φυτωριούχους κ.ά. 

Υπάρχει κόστος για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 

(αυτοχρηματοδοτούμενο). Στους συμμετέχοντες χορηγούνται βεβαίωση συμμετοχής και 

πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης με 10 μονάδες ECTS. 

 

 

 

 

 


