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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στον έλεγχο της συμβολής της συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης του πρωτογενούς τομέα στην απασχόληση και στην αποτίμηση των 

γενικότερων ωφελειών που αποκομίζουν οι εκπαιδευόμενοι/ες από τον βιωματικό 

τρόπο μάθησης. Για τη συλλογή δεδομένων κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο, το 

οποίο συμπληρώθηκε από 200 πρώην συμμετέχοντες/ουσες στα προγράμματα της 

Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι της περιγραφικής και της επαγωγικής 

στατιστικής. Χρησιμοποιήθηκε ο παραμετρικός έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα 

και ο μη παραμετρικός έλεγχος χ
2
 του Pearson για την ύπαρξη σχέσεων ποιοτικών 

μεταβλητών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης και της απασχόλησης, αφού αρκετά άτομα που παρακολούθησαν 

προγράμματα απασχολήθηκαν σε κάποιο αντίστοιχο επάγγελμα. Επιπρόσθετα, 

επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι ο βιωματικός τρόπος μάθησης συμβάλλει στην εύρεση 

εργασίας,  καθώς η ενεργητική συμμετοχή στα μαθήματα και οι υπόλοιπες 

βιωματικές και συμμετοχικές τεχνικές συνεισφέρουν στην πληρέστερη κατάρτιση 

των συμμετεχόντων. Η συμβολή της παρούσας έρευνας στο πεδίο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων αφορά στην προσέλκυση των ατόμων του πρωτογενούς τομέα στα 

προγράμματα εκπαίδευσης, στη  βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας σε αυτά  και 

στη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.  

 

Λέξεις κλειδιά: Συνεχιζόμενη εκπαίδευση, απασχόληση, πρωτογενής τομέας, 

βιωματική μέθοδος διδασκαλίας, Αμερικανική Γεωργική Σχολή. 
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Abstract 
The present survey aimed at assessing the contribution of the continuing education 

and training on the agricultural section to the increase of employment rates αs well as 

the evaluation of the general benefit trainees gain from the experiential learning. The 

collection of data was based on a questionnaire which was distributed to 200 former 

participants in the programs of the American Farm School. For the results of the 

survey, methods of descriptive and deductive statistics were used. The parametric t-

test was used for independent samples and Pearson’s non-parametric χ^2 for the 

correlation analysis. The results showed that there is a relationship between 

continuing education and employment since people who participated in the programs 

were employed in a related profession. What is more, the results confirmed the 

hypothesis that the experiential method of learning contributes to finding employment 

due to the fact that active participation and collaborative techniques contribute to the 

complete training of the participants. As far as the field of adult education is 

concerned, the present survey aspires to play a role in engaging more people of the 

agricultural section in the educational programs, improving the teaching methods 

incorporated in these programs and linking them to the labour market. 

Key words: continuing education and training, employment, agricultural section, 

experiential learning, American Farm School. 
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Εισαγωγή 
Οι τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στη διάρκεια του 20ου  

αιώνα επηρέασαν σημαντικά τον τρόπο ζωής και επικοινωνίας των ανθρώπων καθώς 

και τον όγκο των δεδομένων που καλούνται οι ίδιοι να διαχειριστούν, με αποτέλεσμα 

όλοι να αντιλαμβάνονται σήμερα την αξία της γνώσης και της μάθησης στο διεθνές 

στερέωμα. Για τους ίδιους λόγους, οι ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού της χώρας 

για επαγγελματική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση και 

ενημέρωση είναι πολλαπλές.  

Οι ανάγκες αυτές γίνονται επιτακτικές σε μια κοινωνία, μάλιστα, που 

μαστίζεται από βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση. Σε αυτή την περίπτωση, 

έρχεται στο προσκήνιο ως μείζον θέμα η απασχόληση. Είναι γεγονός ότι η πίεση της 

ευρωπαϊκής πολιτικής για συνεχή μάθηση και επαγρύπνηση, με σκοπό μεγαλύτερα 

ποσοστά απασχόλησης, είναι συνεχής. Παρ ‘όλα αυτά, δεν υπάρχουν αποτελέσματα 

ερευνών στον πρωτογενή τομέα, που να αποδεικνύουν τη σχέση της συνεχούς 

εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση. 

  Ο πρωτογενής τομέας, αν και αποτελεί έναν πυλώνα της ελληνικής 

οικονομίας, παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης 

στη χώρα μας. Μέσω της έρευνας γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν οι συνθήκες 

απασχόλησης αλλά και το προφίλ αυτών που εμπλέκονται σε προγράμματα 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

 Επιπλέον, μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον έχει προκαλέσει τις τελευταίες 

δεκαετίες ο βιωματικός τρόπος μάθησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Φαίνεται ότι και τα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, που υλοποιούνται με 

στόχο την ανάπτυξη γνώσεων, και τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ατόμων για τον 

πρωτογενή τομέα, καθίστανται αποτελεσματικότερα, όταν χρησιμοποιούν βιωματικές 

μεθόδους διδασκαλίας και σύγχρονες γεωργικές τεχνικές (Dollisso & Martin, 1999˙ 

Martin & Omer, 1990 ˙ Trede & Whitaker, 2000). Γι’ αυτό το λόγο, μέσω αυτής της 

έρευνας γίνεται προσπάθεια να τονιστεί ο ρόλος της βιωματικής μάθησης αλλά και η 

σχέση που έχει με την εύρεση απασχόλησης.  

Απώτερος σκοπός της έρευνας είναι να εντοπίσουμε αν, όντως, η 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση βοηθάει στην ένταξη στην αγορά εργασίας, ώστε με αυτό 

τον τρόπο να βοηθήσουμε να ενταθούν οι πολιτικές της Ευρώπης για τη 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση και να αυξηθούν τα κίνητρα των 

συμμετεχόντων στα προγράμματα. Επιπλέον, ο βαθμός  αποτελεσματικότητας του 
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βιωματικού τρόπου μάθησης θα καθορίσει εναλλακτικούς τρόπους διαμόρφωσης της 

διδασκαλίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον πρωτογενή τομέα, καθιστώντας 

αυτή την εκπαιδευτική βαθμίδα αποδοτικότερη και πιο κοντά στην απασχόληση. 

Η µελέτη αποτελείται από δύο μέρη, την θεωρητική και την ερευνητική 

προσέγγιση. Η θεωρητική προσέγγιση, στην οποία στηρίχτηκε η έρευνα, αποτελείται  

από την εισαγωγή, το πρώτο κεφάλαιο «Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις», το δεύτερο 

κεφάλαιο  «Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη», το τρίτο 

κεφάλαιο «ΣΕΚ και απασχόληση: Επισκόπηση Ερευνών», το τέταρτο κεφάλαιο 

«ΣΕΚ και Βιωματική διδασκαλία», το πέµπτο κεφάλαιο «Η περίπτωση της 

Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής», Το δεύτερο μέρος, περιλαμβάνει την ερευνητική 

προσέγγιση η οποία αποτελείται από το έκτο κεφάλαιο «Μεθοδολογία έρευνας», το 

έβδομο κεφάλαιο «Αποτελέσματα της έρευνας» , το όγδοο κεφάλαιο «Συζήτηση- 

Συµπεράσµατα».  

Στο πρώτο κεφάλαιο «Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις», κρίνεται απαραίτητη η 

παρουσίαση ορισµών και η ανάλυση εννοιών για την εκπαίδευση ενηλίκων και τη 

Δια Βίου Μάθηση υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η αποσαφήνιση 

των όρων θα συντελέσει στην καλύτερη κατανόηση των υπό διερεύνηση 

αντικειμένων.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, «Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση στην 

Ευρώπη», παρουσιάζεται συνοπτικά το στίγµα της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ 

και, συνεπώς, της Ελλάδας απέναντι στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση 

γενικά αλλά και  στον πρωτογενή τομέα.  

Στο τρίτο κεφάλαιο «ΣΕΚ και απασχόληση: Επισκόπηση Ερευνών» 

αναφέρονται ερευνητικά δεδομένα για τη σχέση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με 

την απασχόληση γενικά αλλά και αποτελέσματα ερευνών που αφορούν συγκεκριμένα 

τον πρωτογενή τομέα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο «ΣΕΚ και Βιωματική διδασκαλία», αναπτύσσεται ο 

ρόλος της βιωματικής μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων, η συμβολή της στα 

προγράμματα εκπαίδευσης του πρωτογενούς τομέα και στην μετέπειτα απασχόληση. 

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, «Η περίπτωση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής», 

παρουσιάζεται διεξοδικά το έργο και η φιλοσοφία της ΑΓΣ, καθώς και τα 

οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας.  
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Στο έκτο κεφάλαιο «Μεθοδολογία έρευνας», αναπτύσσεται η µεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας, ο σκοπός και τα ερευνητικά 

ερωτήματα της έρευνας. Σε αυτό το κεφάλαιο, αναλύονται όλη η οργάνωση και ο 

σχεδιασμός που απαιτούνταν για την υλοποίηση της έρευνας και αναφέρονται όλα τα 

βήματα που έγιναν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της έρευνας. 

Στα «Αποτελέσµατα της έρευνας», έβδομο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της έρευνας με γραφήματα πίνακες και σχηματικές απεικονίσεις. 

 Στο όγδοο κεφάλαιο «Συζήτηση- Συμπεράσματα» , προβάλλονται τα 

συµπεράσµατα, αναλύοντας τη σύγκλιση ή απόκλιση αυτών με τη διεθνή σχετική 

βιβλιογραφία, ενώ παρουσιάζονται οι περιορισμοί της εν λόγω έρευνας, οι προτάσεις 

για περαιτέρω έρευνα καθώς και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της παρούσης ως 

επίλογος. 

Στη «Βιβλιογραφία», παρουσιάζεται η βασική βιβλιογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα µελέτη και στα «Παραρτήµατα» το 

ερωτηματολόγιο που εφαρμόστηκε στην έρευνα. 

  Αναγκαιότητα και στόχοι της εργασίας 
Ύστερα από μια ενδελεχή έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η ελληνική βιβλιογραφία 

σε θέματα που αφορούν τη σχέση της απασχόλησης με την συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

στον πρωτογενή τομέα είναι εξαιρετικά περιορισμένη.  Επιπλέον, λιγοστές είναι και 

οι διεθνείς έρευνες σε ό,τι αφορά στους/στις συμμετέχοντες/ουσες σε τέτοια 

προγράμματα, στη σύνδεση με την αγορά εργασίας, στο ρόλο της βιωματικής 

μάθησης στον πρωτογενή τομέα και ειδικά στις χώρες του δυτικού κόσμου. Οι 

περισσότερες έρευνες, (Abraham, 2008· Karbasioun et al., 2005· Lal & Tandon, 

2011· Singh, et al. 2010) διεξήχθησαν σε ανατολικές χώρες, διότι αποτελούν χώρο 

απορρόφησης κονδυλίων, στο πλαίσιο της ανάγκης για εκπαίδευση και κατάρτιση 

στις σύγχρονες γεωργικές πρακτικές, με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και 

την ανάπτυξη του πρωτογενούς πυλώνα της οικονομίας.  Τι γίνεται, ωστόσο, στον 

πρωτογενή τομέα στις χώρες του δυτικού πολιτισμού και συνάμα στον ελλαδικό 

χώρο;  

Συν τοις άλλοις, μέσα από την διεθνή βιβλιογραφία κυρίως, προέκυψε ότι η 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση, που γίνεται βιωματικά, βοηθάει τους/τις 

εκπαιδευόμενους/μενες περισσότερο και διευκολύνει την ένταξή τους στην αγορά 
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εργασίας (Dollisso & Martin, 1999˙ Kwaw- Mensah, 2008˙ Martin & Omer, 1990˙  

Pucel, De Vogel & Persico, 1988 ·Trede & Whitaker, 2000). Ωστόσο, στον ελληνικό 

πληθυσμό και ειδικά στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας τα ερευνητικά 

αποτελέσματα είναι ελάχιστα και δεν καταδεικνύουν τη σχέση που έχει με την 

επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων. 

Σκοπός της εργασίας, λοιπόν, είναι να εντοπίσει τον βαθμό συμβολής της 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης στην εύρεση εργασίας και στην εν γένει 

επαγγελματική εξέλιξη των καταρτισθέντων αλλά και να αποτιμήσει τα συνολικότερα 

οφέλη, που αποκομίζουν οι εκπαιδευόμενοι/μενες στον πρωτογενή τομέα, από τα 

προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης και ειδικά από τον 

βιωματικό τρόπο μάθησης. Επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι η διερεύνηση των 

χαρακτηριστικών των ενηλίκων εκπαιδευόμενων που συμμετέχουν σε αυτά τα 

προγράμματα και η σχέση της συμμετοχής στα προγράμματα με την εύρεση εργασίας 

και την γενικότερη εργασιακή τους εξέλιξη. Επίσης, στόχος της εργασίας είναι να 

διερευνηθεί ο ρόλος που παίζει, το περιεχόμενο των προγραμμάτων, η βιωματική 

μάθηση και η πρακτική άσκηση, στην επαγγελματική πορεία των συμμετεχόντων. Η 

έρευνα εστίασε στα προγράμματα κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, 

τα οποία μπόρεσαν να ικανοποιήσουν τις παραπάνω προσδοκίες για τη διεξαγωγή της 

έρευνας. 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 
Η εκπαίδευση ενηλίκων, συχνά συνδέεται με τον όρο  «δια βίου εκπαίδευση». 

Σύμφωνα με τον Knowles (1970), η δια βίου εκπαίδευση είναι συγκροτημένη και 

στοχεύει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, ενώ η Δια Βίου Μάθηση μπορεί να είναι 

σκοπός της εκπαίδευσης αλλά και ατομική ευθύνη. Η Δια Βίου Μάθηση πλαισιώνει 

την εκπαίδευση ενηλίκων και αυτή με τη σειρά της θεωρείται οργανικό μέρος της Δια 

Βίου Μάθησης. 

Το ίδιο αναφέρει και ο Alan Rogers (2002), σύμφωνα με τον οποίο, ο όρος 

μάθηση χρησιμοποιείται συχνά με αόριστο τρόπο. Επισημαίνει ότι η εκπαίδευση είναι 

συγκροτημένη και σχεδιασμένη μάθηση, με συγκεκριμένο στόχο και αποβλέπει σε 

ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ορισμός τον οποίο υιοθετεί και ο Κόκκος (1999). Η 

μάθηση είναι μια δραστηριότητα που διαρκεί ισόβια. Η εκπαίδευση δεν είναι απλώς 

μάθηση, αν και την περιλαμβάνει ως διαδικασία.  

Επιπλέον, μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης έννοιας της εκπαίδευσης 

συναντάται ο όρος κατάρτιση. Οι όροι εκπαίδευση και κατάρτιση έχουν απασχολήσει 

τους περισσότερους θεωρητικούς της εκπαίδευσης ενηλίκων και έχουν προκαλέσει 

σημαντικές διαφωνίες ανάμεσά τους. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι δύο έννοιες 

πρέπει να διαχωριστούν. Ο Κόκκος αναφέρει ότι η κατάρτιση θεωρείται από 

αρκετούς θεωρητικούς σαν «κατώτερη» της εκπαίδευσης (Κόκκος, 2007).  Η 

εκπαίδευση, από την άλλη, θεωρείται ότι έχει μεγαλύτερη και βαθύτερη υπόσταση, 

ότι προτείνει πολλούς διαφορετικούς τρόπους σκέψης και δράσης και ότι δίνει 

στους/στις ενήλικους εκπαιδευόμενους/μενες τη δυνατότητα της αυτενέργειας. 

Αντίθετα, η κατάρτιση έχει περιορισμένους στόχους και κατευθύνει τους/τις 

ενήλικους εκπαιδευόμενους/μενες σε έναν συγκεκριμένο τρόπο εφαρμογής των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων που θεωρεί «σωστό» (Rogers, 2002).  

Με άλλα λόγια η κατάρτιση θεωρείται εξειδικευμένη μαθησιακή 

δραστηριότητα που προετοιμάζει το άτομο να αναλάβει ένα ρόλο ή ένα έργο, 

συνήθως μέσα σε επαγγελματικό πλαίσιο. Ο όρος επιμόρφωση, από την άλλη, 

γειτνιάζει με την έννοια της περαιτέρω κατάρτισης και αφορά καταρτιζόμενους που 

στο παρελθόν έχουν ολοκληρώσει μια περίοδο κατάρτισης.  

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει και η αντίθετη άποψη κατά την οποία αρκετοί 

θεωρητικοί διατείνονται ότι είναι δυσδιάκριτη η διαφορά μεταξύ εκπαίδευσης και 
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κατάρτισης και ότι συχνά οι δύο έννοιες επικαλύπτονται σε σημαντικό βαθμό. Για 

παράδειγμα, ο Jarvis (2001) εξηγεί ότι, γενικά, η παραδοσιακή διάκριση ανάμεσα 

στην εκπαίδευση και την κατάρτιση τείνει να εξαφανιστεί. Επιπλέον, πολλοί 

υποστηρίζουν ότι η κατάρτιση σήμερα, εκτός από γνώσεις, δεξιότητες, έχει στόχο την 

εκμάθηση στάσεων και συμπεριφορών και γι’ αυτό το λόγο πολλές φορές οι όροι 

εκπαίδευση και κατάρτιση ταυτίζονται (Goldstein και Gessner, 1988· Tight, 2002). 

Ανάμεσα τώρα στους όρους «συνεχιζόμενη εκπαίδευση» και «δια βίου 

εκπαίδευση», ο  Jarvis αναφέρει ότι συχνά οι όροι αλληλοκαλύπτονται, αν και κατ’ 

αυτόν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές. Παρατηρεί, ότι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

ακολουθεί την αρχική, ενώ η δια βίου εκπαίδευση δεν κάνει καμία διάκριση μεταξύ 

αρχικής και συνεχιζόμενης. Η συνεχιζόμενη αναφέρεται μόνο στο δεύτερο μέρος της 

δια βίου εκπαίδευσης, και συνεπώς αποτελεί μόνο ένα κλάδο της εκπαίδευσης (Jarvis, 

2004). 

Επιπλέον, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΦΕΚ 230/Β/21.2.2005 της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (Σ.Ε.Κ.) ορίζεται ως το 

σύστημα που αποσκοπεί στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, στην κατάρτιση ή και 

επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία συμπληρώνει, συγχρονίζει ή και 

αναβαθμίζει γνώσεις και δεξιότητες, που αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήματα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή και από επαγγελματική εμπειρία, με 

στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την 

επαγγελματική ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη (ΓΓΔΒΜ, 2013˙ Ευστράτογλου, 

2004). Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση δεν στοχεύει μόνο στην παροχή 

των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, ολοκληρώνοντας μόνο το θεωρητικό 

υπόβαθρο αλλά δίνει έμφαση και στην προσωπική ανάπτυξη, προωθεί την κριτική 

ικανότητα και την προετοιμασία για την προσαρμογή στα μεταβαλλόμενα 

περιβάλλοντα. 

Ο όρος «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση», είναι πιο γενικός και περιλαμβάνει 

εκπαιδευτικές διαδικασίες, που λαμβάνουν χώρα μετά από την ανάληψη, από την 

πλευρά των ατόμων, ενεργών, κοινωνικών και  επαγγελματικών ρόλων. Η σχέση 

ανάμεσα στη βασική και τη συνεχιζόμενη είναι τέτοια, ώστε η αρχική εκπαίδευση 

στην οποία έχουν συμμετάσχει τα άτομα να καθορίζει σημαντικά τα κίνητρα και το 

ενδιαφέρον τους για περισσότερη εκπαίδευση, καθώς και τον τρόπο και το βαθμό 

συμμετοχής τους σε διάφορες μορφές προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. 
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Υπάρχουν, λοιπόν, πολλά ερευνητικά δεδομένα στα οποία διαχωρίζονται οι 

όροι εκπαίδευση και κατάρτιση, οι όροι «Δια Βίου Μάθηση» και «Δια Βίου 

Εκπαίδευση» αλλά και «συνεχιζόμενη εκπαίδευση» και «δια βίου εκπαίδευση». 

Πολλές φορές δημιουργήθηκαν διαφωνίες στο χώρο, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι από 

αυτούς τους διαχωρισμούς δεν είναι σωστοί. Γι’ αυτό το λόγο, θα ήταν σκόπιμο να 

συμφωνηθεί από όλους ότι ο όρος «εκπαίδευση ενηλίκων» συμπεριλαμβάνει όλες τις 

σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες που απευθύνονται σε ενηλίκους, 

ανεξάρτητα αν έχουν γενικό, ειδικό ή επαγγελματικό χαρακτήρα. Μέσα από τους 

ορισμούς που δίνουν παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως η UNESCO και ο OOΣΑ με 

διεθνές κύρος, φαίνεται η υπόσταση που δίνουν στον όρο «εκπαίδευση ενηλίκων» και 

ότι οι μαθησιακές δραστηριότητες, που αυτή συμπεριλαμβάνει, συμβάλλουν στην 

καθολική ανάπτυξη του ατόμου σε κοινωνικό, προσωπικό και πολιτισμικό επίπεδο. 

Οι ορισμοί της UNESCO και του ΟΟΣΑ εμφανίζονται πολύ συχνά στη βιβλιογραφία 

της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Συγκεκριμένα, η UNESCO αναφέρει:  

«Εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάθε εκπαιδευτική διεργασία, κάθε περιεχομένου, 

επιπέδου ή μεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι, είτε για διεργασία 

που επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια και 

πανεπιστήμια, καθώς και για μαθητεία, μέσω των οποίων, άτομα που θεωρούνται 

ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, 

εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και επαγγελματικά τους 

προσόντα ή τα προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση. Με τον τρόπο αυτό επιφέρουν 

αλλαγές στις στάσεις ή τη συμπεριφορά τους με τη διπλή προοπτική της πλήρους 

προσωπικής ανάπτυξης και της συμμετοχής σε μια εναρμονισμένη και αυτοδύναμη 

κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη» (Unesco, 1976). 

«Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή 

πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να 

ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον που ενδέχεται να 

πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την 

ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η 

εκπαίδευση. Η «σφαίρα» της, επομένως, καλύπτει μη επαγγελματικές, επαγγελματικές, 

γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την εκπαίδευση που έχει 

συλλογικό κοινωνικό σκοπό» (ΟΟΣΑ, 1977 στο Rogers, 2002: 55). 

Σύμφωνα, με όλα τα παραπάνω, τα προγράμματα του ΚΒΔΜ 2 της ΑΓΣ,  

εφόσον απευθύνονται σε ενήλικες, είναι προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Από 
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την άλλη, αφορούν προγράμματα «εκπαίδευσης», διότι προσφέρουν συγκροτημένη 

και στοχευμένη μάθηση, με συγκεκριμένο στόχο και συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

Επιπλέον, είναι προγράμματα «συνεχιζόμενης εκπαίδευσης», διότι ακολουθούν την 

αρχική εκπαίδευση. Τέλος, θα ήταν δόκιμο να οριστούν ως «προγράμματα 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης», διότι αν και αρχικά σχεδιάστηκαν ως 

προγράμματα με στόχο την προσωπική κυρίως ανάπτυξη των συμμετεχόντων, με τον 

καιρό απέκτησαν και  επαγγελματικό ενδιαφέρον. Από εδώ και στο εξής, τα 

προγράμματα της ΑΓΣ, θα αναφέρονται ως προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

και κατάρτισης,  με κάθε επιφύλαξη χρήσης των όρων, καθώς οι θεωρητικές 

διαφωνίες στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων σχετικά με την αποσαφήνιση των 

όρων ακόμη συνεχίζονται. 

2. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη 
Τάσεις στις πολιτικές για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

αναδύονται μέσα από την εξέταση των εξελίξεων στο διεθνές και ειδικότερα στο 

ευρωπαϊκό επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες. Το μεγαλύτερο μέρος, στις αναφορές της 

βιβλιογραφίας στα επιστημονικά συνέδρια και στις διαβουλεύσεις µεταξύ των 

φορέων, κατέχει η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Η ίδια µονοπωλεί το 

ενδιαφέρον των ειδικών και  των ερευνητών, αφού εκεί εστιάζει η εκπαιδευτική 

πολιτική της Ένωσης, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για την οικονοµία της 

γνώσης και την ανταγωνιστικότητα αλλά και, γιατί συγκεντρώνει το µεγαλύτερο 

µέρος των κονδυλίων που δαπανώνται για τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση.  

Οι αλλεπάλληλες αλλαγές που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, προτρέπουν τους 

ανθρώπους να αναβαθμίζουν τις δεξιότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ώστε 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, τόσο σε εργασιακό όσο και 

σε προσωπικό επίπεδο. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 

τεχνολογικό κόσμο, υπάρχει μια σημαντική δεξιότητα, την οποία χρειάζεται να 

κατέχουν όλοι οι άνθρωποι, την ικανότητα να μαθαίνουν και να προσαρμόζονται στις 

απαιτούμενες ανάγκες (OECD, 2007).  

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση και γενικότερα η Δια Βίου 

Μάθηση βοηθά το άτομο να προσαρμοστεί στις αλλαγές, στις εργασιακές εξελίξεις, 

να έχει εφόδια αλλά και να αναπτυχθεί προσωπικά και πνευματικά (Laal & Salamati, 

2012). Επιπλέον, ενισχύει την κοινωνική ένταξη του ατόμου, την ενεργό συμμετοχή 
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του ως πολίτη και την προσωπική του ανάπτυξη, αλλά και γενικότερα την 

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Για αυτούς τους λόγους οργανισμοί, όπως ο 

ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσουν συνεχώς 

πολιτικές για τη Δια Βίου Μάθηση. Πιο συγκεκριμένα, στην Ευρώπη οι πολιτικές που 

αναπτύσσονται έχουν κοινούς στόχους, αν και εφαρμόζονται διαφορετικά στην πράξη 

από το εκάστοτε κράτος. Έτσι, τα μοντέλα της διά βίου μάθησης στην Ευρώπη 

κυμαίνονται από μοντέλα εθελοντικής εταιρικής σχέσης, όπου η ευθύνη του ατόμου 

είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχει το κράτος (όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο), στα  

πιο συγκεκριμένα μοντέλα  κοινωνικής εταιρικής σχέσης της βόρειας ηπειρωτικής 

Ευρώπης και των σκανδιναβικών κρατών, όπου οι ευθύνες μοιράζονται αλλά και στα 

στατικά μοντέλα, όπου επικρατεί μια κυβερνητική στρατηγική, τα οποία 

εφαρμόζονται σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία (Green, 2002). Παρ’ όλα 

αυτά ο στόχος παραμένει ένας και συγκεκριμένος: η ανάπτυξη των δράσεων Δια Βίου 

Μάθησης. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, οι λόγοι 

επέκτασης της διά βίου μάθησης ήταν τόσο η οικονομική όσο και η πολιτισμική 

παγκοσμιοποίηση (Colardyn & Bjornavold, 2004). Οι δύο αυτές διαστάσεις της 

παγκοσμιοποίησης οδήγησαν τα άτομα σε αναζήτηση περισσότερων ευκαιριών 

αναβάθμισης των τυπικών τους προσόντων, ενώ ταυτόχρονα οι κυβερνήσεις πίεζαν 

για αύξηση του μέσου επιπέδου εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού (Πρόκου, 

2004).  

Ήταν καταφανής, λοιπόν,  η αύξηση της παροχής προγραμμάτων διά βίου 

εκπαίδευσης, με έμφαση στη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχικής και 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Οι εξελίξεις στις πολιτικές για τη διά 

βίου εκπαίδευση κατέδειξαν ωστόσο την κυριαρχία της «κυβερνητικής στρατηγικής», 

η οποία συνδέεται με τη διαμόρφωση της κοινωνίας της μάθησης και την επέκταση 

των μαθησιακών ευκαιριών, αποδίδοντας ταυτόχρονα την ευθύνη στο άτομο να 

συμμετέχει σε προγράμματα διά βίου μάθησης, ώστε να ενταχθεί στην απασχόληση. 

Με αυτό τον τρόπο δύο βασικοί στόχοι τέθηκαν: Η οικονομική ανταγωνιστικότητα 

και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής (Πρόκου, 2007). Οι εθνικές στρατηγικές 

για τη Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 

συγκλίνουν στην προσωπική ολοκλήρωση, την κοινωνική συνοχή και την 

απασχόληση. Στοχεύουν σε πολίτες με γνώση, επαγγελματίες με προσόντα και στη 

διασύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση. 
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Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη Δια Βίου Μάθηση και τη συνεχιζόμενη 

επαγγελματική κατάρτιση φαίνεται μέσα και από την παροχή κινήτρων σε φορείς και 

κυρίως σε επιχειρήσεις. Τις τελευταίες δεκαετίες όλα τα κράτη μέλη, μέσω μιας 

γενικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής, προσφέρουν κίνητρα για την παροχή 

συνεχιζόμενης κατάρτισης. Δίνονται επιδοτήσεις για το κόστος κατάρτισης, γίνονται 

φορολογικές ελαφρύνσεις για τις δαπάνες κατάρτισης, παρέχονται συμβουλευτικές 

υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους, υλοποιούνται διαδικασίες 

διασφάλισης προδιαγραφών και προτύπων και διαδικασίες για την παροχή 

αναγνωρισμένων πλαισίων για την απόκτηση τίτλων και την πιστοποίηση 

(CEDEFOP, 2010).  

Η έμφαση που δίνεται από τους διεθνείς οργανισμούς στη Δια Βίου Μάθηση  

και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση αντανακλά την ανάγκη για 

ανταπόκριση στις νέες ανάγκες προς απόκτηση νέων γνώσεων και επικαιροποίηση 

των παλιών. Τέλος, εκφράζει την σύγχρονη πραγματικότητα στο εκπαιδευτικό 

γίγνεσθαι, όπου ευέλικτες μορφές μάθησης πολλαπλασιάζονται ολοένα και 

περισσότερο, αντικαθιστώντας εκείνες που πραγματοποιούνται από εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς, κρατικούς και μη. 

 

2.1. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση στον πρωτογενή 

τομέα 
Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη Δια Βίου Μάθηση και τη συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση και κατάρτιση επηρεάζει εξίσου και τον πρωτογενή τομέα. Η αγροτική 

εκπαίδευση ενηλίκων διαμορφώνει συγκεκριμένες διασυνδέσεις ανάμεσα στον τομέα 

της γεωργίας και στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές όψεις του 

ανθρώπινου βίου. 

Η εκπαίδευση είναι ένα χαρακτηριστικό της σύγχρονης ζωής και εργασίας. 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η εκπαίδευση συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη των 

εθνών, στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών (OECD, 2001) και των γεωργικών 

επιχειρήσεων (Kilpatrick, 1997). Η εκπαίδευση είναι μια επένδυση στην ανάπτυξη 

των ικανοτήτων που προσφέρει ανταμοιβές όσον αφορά την αύξηση της αειφόρου 

παραγωγής, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της απασχόλησης. 

Μέσω της εκπαίδευσης, βελτιώνεται η προσαρμοστικότητα των ατόμων σε νέες 

αλλαγές, ενώ αυξάνεται η αυτενέργεια στην υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων 
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(OECD, 2001). Γι’ αυτό, η επιμόρφωση των ενηλίκων που ασχολούνται με τον 

πρωτογενή τομέα γίνεται επίκεντρο των πολιτικών δράσεων. 

 Η UNESCO (2006) υποστηρίζει την ανάγκη του πρωτογενούς τομέα να 

περάσει  από τη μη-εξειδίκευση στις γνώσεις, προκειμένου να προσαρμοστεί στις 

ανάγκες του περιβάλλοντος. Πολλοί παρατηρητές της γεωργικής ανάπτυξης κατά την 

τελευταία δεκαετία έχουν σημειώσει ότι η γεωργική παραγωγή και τα σχετικά 

επαγγέλματα που στηρίζει και στηρίζονται από αυτή απαιτούν όλο και περισσότερες 

τεχνολογικές δεξιότητες, καθώς και άλλες , όπως η επικοινωνία, η ηγεσία και η 

επιχειρηματική εκπαίδευση (IFAD, 2011˙ Jones, 2013). 

Σε πολλές χώρες, λοιπόν,  ο πρωτογενής πυλώνας της οικονομίας, τα 

τελευταία χρόνια αρχίζει να ελκύει το ενδιαφέρον. Ήδη η ευρωπαϊκή και παγκόσμια 

πολιτική, τονίζει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τον καθοριστικό ρόλο της 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Η γεωργία στην χώρα μας κατείχε και 

εξακολουθεί να κατέχει σημαντική θέση στο εθνικό εισόδημα. Βασικοί γεωργικοί 

τομείς φθίνουν και γι’ αυτό κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για την αναγέννηση της 

γεωργίας μέσω δρόμων που καταδεικνύουν τη βιωσιμότητα και την αειφόρο 

ανάπτυξη (ΠΑΣΕΓΕΣ, 2010). 

Έρευνα η οποία χρηματοδοτήθηκε από την ECLAC και την κυβέρνηση της 

Δανίας (ECLAC, 2008) αναγνωρίζει ότι, στο σημερινό πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης, της σύγχρονης αγοράς και της ανταγωνιστικότητας της χώρας, η 

οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία θα εξαρτηθεί από την ανάπτυξη και 

την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικό ρόλο θα 

διαδραματίσουν η εκπαίδευση και η κατάρτιση, για συνεχείς καινοτόμες δράσεις και 

υψηλή ποιότητα, που απαιτούν άτομα με υψηλή εξειδίκευση, η οποία με τη σειρά της  

βασίζεται σε υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς της 

παραγωγικής διαδικασίας και ειδικά στο πυλώνα της πρωτογενούς οικονομίας.  

Η ευρωπαϊκή ένωση, λοιπόν, όπως και κάθε κράτος δίνουν ιδιαίτερη έμφαση 

στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση, προς όφελος της οικονομίας, της 

ανταγωνιστικότητας και του ίδιου του ατόμου. Οι ιδιωτικοί φορείς, όπως η 

Αμερικανική Γεωργική Σχολή, προσπαθώντας να πετύχουν αντίστοιχους στόχους 

συμπορεύονται με την ευρωπαϊκή πολιτική και προσφέρουν κατάλληλα 

προγράμματα. 
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2.2. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα 
Ενώ, λοιπόν, δίνεται συνεχώς έμφαση στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και 

κατάρτιση διεθνώς, τα ποσοστά συμμετοχής των ενηλίκων στην Ελλάδα παραμένουν 

σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Στην ετήσια έκθεση της ΓΓΔΒΜ το 2012 επισημαίνεται ότι 

η Ελλάδα εμφανίζει μόλις 3% ποσοστό συμμετοχής των ατόμων ηλικίας 25-65 ετών 

στη ΔΒΜ, το χαμηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε.-17 και το πέμπτο χαμηλότερο στην 

Ε.Ε.-27. Συνεχίζοντας το 2014 σε έρευνα της Eurostat, 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 ΕΕ. Ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως τα άτομα 

με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, οι ηλικιωμένοι και όσοι ζουν σε απομονωμένες, 

απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές έχουν μικρότερη πρόσβαση σε 

εκπαίδευση και κατάρτιση. Με βάση τον Πίνακα 1, που ακολουθεί, τα χαμηλά 

ποσοστά συμμετοχής της Ελλάδας στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση, 

έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, συνεχίζονται και το 2015. 
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Πίνακας 1: Συμμετοχή ενηλίκων (ηλικίας 25-64 ετών) στη δια βίου  μάθηση στις 

χώρες της Ε.Ε. τα έτη 2010 και 2015
1
 

 

Σύμφωνα με αποτελέσματα της ευρωπαϊκής έρευνας για την εκπαίδευση 

ενηλίκων,  το σύνολο των ατόμων ηλικίας 25 έως 64 ετών , που παρακολούθησαν 

κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτιμάται στο 11,7 %, το 2011, έναντι του 

μέσου όρου όλων των ευρωπαϊκών χωρών που ανέρχεται στο 40,3% ενώ δε 

φαίνονται να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ συμμετοχής αντρών και 

γυναικών. Το ποσοστό συμμετοχής των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες,  25,5%, είναι σχεδόν τριπλάσιο από το αντίστοιχο 

ποσοστό αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 9,8 % και οκταπλάσιο από αυτό 

των αποφοίτων της πρωτοβάθμιας 3,2%  (Πίνακας 2). 

 

                                                           
1
 Ανακτήθηκε από http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Lifelong_learning_statistics 
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Πίνακας 2: Προφίλ συμμετεχόντων ενηλίκων στη Δια Βίου Μάθηση στις χώρες 

της Ε.Ε το έτος 2011.
2
 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η συμμετοχή ενηλίκων στη ΔΒΕ αυξάνεται ευθέως 

ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης. Το 2012 είναι 4% στους ενηλίκους που έχουν 

ολοκληρώσει την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ( επίπεδο ISCED 0, 1 και 2), 

πλησιάζει το 8% για τους αποφοίτους ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (επίπεδο ISCED 3 και 4), ενώ είναι 16% για τους 

πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων 

σπουδών (επίπεδο ISCED 5 και 6). Επιπλέον, η συμμετοχή ενηλίκων στα 

προγράμματα εκπαίδευσης φαίνεται να είναι μεγαλύτερη για την ηλικιακή ομάδα 25-

34 (Γράφημα 2) αλλά και για τους απασχολούμενους (Γράφημα 3). 

 

 

                                                           
2
 Ανακτήθηκε από http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Lifelong_learning_statistics 
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Γράφημα 1: Συμμετοχή ενηλίκων στη ΔΒE στην Ε.Ε. (27) σε %, κατά επίπεδο 

εκπαίδευσης 
3
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Γράφημα 2: Συμμετοχή ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες το 

2007, κατά ομάδες ηλικιών 4 

                                                           

3 European Commission, LFS, 2012 
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Γράφημα 3: Συμμετοχή ενηλίκων ηλικίας 25 έως 64 ετών σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες το 2007 ανάλογα με το επίπεδο απασχόλησης5 

 

 Τα ποσοστά συμμετοχής στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση, 

εξακολουθούν να είναι χαμηλά και στον τομέα της γεωργίας. Για παράδειγμα, 

σχετικά με την κατάσταση της απασχόλησης στη γεωργία, η Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή (EESC, 2004) δήλωσε ότι οι αγρότες- σε σύγκριση με το 

μέσο όρο του συνόλου των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) - παίρνουν 

λιγότερο συχνά μέρος σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Επιπλέον, 

σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Eurostat (2015), για το 2010, όπως παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 3, οι διαχειριστές αγροτικών εκμεταλλεύσεων που συμμετείχαν σε 

προγράμματα εκπαίδευσης στην Ελλάδα, το 2010, είναι λίγοι συγκριτικά με τον 

συνολικό αριθμό των αγροτών της χώρας. 

 

 

                                                                                                                                                                      
4 Πηγή:  Γ.Γ. – ΕΣΥΕ, 2009 

 

5 Πηγή:  Γ.Γ. – ΕΣΥΕ, 2009 
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Πίνακας 3: Αριθμός συμμετεχόντων αγροτικής εκμετάλλευσης σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα συγκριτικά με το συνολικό αριθμό αγροτών στις χώρες της Ε.Ε το 

έτος 2010
6
 

Χώρες Ε.Ε Σύνολο 

Romania 3.859.040 

Italy 1.620.880 

Poland 1.506.620 

Spain 989.800 

Greece 723.060 

Hungary 576.810 

France 516.100 

Bulgaria 370.490 

Portugal 305.270 

Germany  299.130 

Croatia 233.280 

Lithuania 199.910 

United Kingdom 186.800 

Austria 150.170 

Ireland 139.890 

Latvia 83.390 

Slovenia 74.650 

Netherlands 72.320 

Sweden 71.090 

Finland 63.870 

Switzerland 59.070 

Montenegro 48.870 

Norway 46.620 

Belgium 42.850 

Denmark 42.100 

Cyprus 38.860 

Slovakia 24.460 

Czech Republic 22.860 

Estonia 19.610 

Malta 12.530 

Iceland 2.590 

Luxembourg 2.200 

  

 Στην ίδια έρευνα, (Eurostat, 2015) σημαντική ήταν η διαφορά των 

συμμετεχόντων στα προγράμματα εκπαίδευσης αγροδιατροφικού ενδιαφέροντος στην 

Ελλάδα, ανάλογα με το φύλο. Ο αριθμός συμμετοχής των γυναικών ήταν σαφώς 

μικρότερος (880) έναντι των αντρών (3250). Μικρές διαφορές παρατηρήθηκαν στη 

                                                           
6
 Ανακτήθηκε από http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/ef_mptrainman  

Χώρες Ε.Ε Αρ.εκπ/νων 

Poland 147.410 

Spain 88.550 

Italy 76.910 

Germany  67.040 

France 59.810 

Hungary 56.500 

Ireland 33.970 

Slovenia 32.070 

Austria 31.110 

Lithuania 14.800 

Croatia 12.910 

Finland 9.760 

Latvia 9.720 

Netherlands 8.490 

United Kingdom 7.860 

Denmark 7.050 

Sweden 6.840 

Czech Republic 5.860 

Portugal 4.840 

Bulgaria 4.690 

Estonia 4.430 

Greece 4.130 

Switzerland 3.360 

Romania 2.700 

Belgium 2.350 

Slovakia 2.270 

Malta 960 

Luxembourg 790 

Cyprus 410 

Iceland 340 

Montenegro 110 

Norway 0 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/ef_mptrainman
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συμμετοχή βάσει της ηλικίας των εκπαιδευόμενων. Οι νέοι κάτω των 35 αποτελούν 

το μεγαλύτερο ποσοστό, ενώ το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής παρουσιάζει η 

ηλικιακή ομάδα των 55-64. 

 Παρ’ όλο που τα ποσοστά συμμετοχής των ατόμων στη συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα παραμένουν χαμηλά, σημαντικό 

μέρος του  πληθυσμού παρουσιάζει  έντονο ενδιαφέρον για την εκπαίδευσή του σε 

παραγωγικές δραστηριότητες του γεωργικού τομέα (Chisholm, Larson, & Mossoux, 

2004˙ ΕΙΕΑΔ, 2012). Μεγάλος αριθμός αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

έχει πραγματοποιηθεί, κυρίως, στις αστικές περιοχές από δημόσια εκπαιδευτικά 

ιδρύματα (ΙΓΕ, ΑΕΙ κλπ), ενώ  πραγματοποιείται και από ιδιωτικούς φορείς, όπως η 

Αμερικανική Γεωργική Σχολή. 

3. ΣΕΚ και απασχόληση: Επισκόπηση Ερευνών 
H μάθηση, λοιπόν, συνδέεται με την απασχόληση, δεδομένου ότι είναι ένας 

τρόπος για τη βελτίωση των ικανοτήτων των ατόμων, ώστε να κερδίσουν και να 

διατηρήσουν την εργασία μέσω της απόκτησης της γνώσης, δεξιοτήτων  και 

αυτοπεποίθησης, για να εισέλθουν, να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην εργασία 

(Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, 2008). Ενώ, λοιπόν, η ευρωπαϊκή πολιτική 

αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση των πολιτών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απασχολούνται ή θέλουν να απασχοληθούν 

στον πρωτογενή τομέα, τα στοιχεία για το ρόλο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην 

απασχόληση είναι ελλιπή και διφορούμενα. 

Τα στοιχεία για τον αντίκτυπο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 

στην απασχόληση είναι μικτά (Carling & Richardson, 2001˙ Martin και Grubb, 2001). 

Τα διαθέσιμα στοιχεία για την κατάρτιση των εργαζομένων επικεντρώνονται στη 

μέση επίπτωση στους μισθούς και στην παραγωγικότητα, αφήνοντας κατά μέρος το 

θέμα, του πώς η εκπαίδευση επηρεάζει τις προοπτικές απασχόλησης των 

εργαζομένων εν γένει, καθώς και για συγκεκριμένες ομάδες.  

Σύμφωνα με αποτελέσματα αρκετών ερευνών για τη σχέση της συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης και απασχόλησης φάνηκε ότι υπάρχει θετική επίδραση της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης στη συνολική απασχόληση, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε 

συλλογικό επίπεδο (Blanden et. al, 2012˙ Kilpi-Jakonen et. al, 2012˙ OECD, 2004). 

Στις έρευνες των Blanden et. al (2012) και Kilpi-Jakonen et. al (2012) παρατηρούνται 
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διαφορές στα αποτελέσματα σχετικά με το φύλο. Οι γυναίκες φαίνεται να 

απασχολούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι άντρες. 

Αυτό φαίνεται να συμβαίνει και όσον αφορά στην επίδραση της εκπαίδευσης 

στην ανεργία. Αρκετές έρευνες δείχνουν ότι τα προγράμματα συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους έχουν επίπτωση στο ποσοστό μετάβασης 

του ατόμου από την ανεργία στην απασχόληση (Jenkins & Vigoles, 2002˙ Richardson 

& Van de Berg, 2002˙ Tripney et. al, 2013). 

Παρ’ όλα αυτά, πανελλαδική έρευνα
7
 που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 

του 2012, πέρα από την ποσοτική αλλά και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων 

καταγράφει και αναλύει τις «εκροές» της επαγγελματικής κατάρτισης από τα 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τα Κέντρα Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), απεικονίζοντας τη διαδρομή και τη μετάβαση 

των αποφοίτων στην απασχόληση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει χαμηλή 

σύνδεση μεταξύ κατάρτισης και απασχόλησης ενώ συχνά και το αντικείμενο 

επαγγελματικής κατάρτισης και μετέπειτα απασχόλησης διαφέρουν (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 

2013). Σε αντίθεση έρχεται μια άλλη έρευνα, που διεξήχθη στον ελλαδικό χώρο το 

2013, ως μελέτη περίπτωσης στην περιοχή της Ηγουμενίτσας, κατά την οποία 

φαίνεται να υπάρχει θετική σχέση μεταξύ εκπαίδευσης-κατάρτισης και απασχόλησης 

(Σολάκης, Νικολάου & Σολάκη, 2016). 

Τα αποτελέσματα, όπως προκύπτει μέχρι τώρα, είναι διφορούμενα και μικτά. 

Πιθανότατα, η επιρροή πολλών παραγόντων εκφράζεται μέσω των παραπάνω 

αποτελεσμάτων. Ωστόσο,  τα αποτελέσματα είναι πιο ξεκάθαρα όσον αφορά  τον 

πρωτογενή τομέα.   

3.1 Ο ρόλος της ΣΕΚ στην απασχόληση στον πρωτογενή τομέα 

Όσον αφορά τον γεωκτηνοτροφικό τομέα, έρευνα σε αγρότες στην Αιόβα το 

1997 έδειξε ότι οι ενδιαφερόμενοι αντιλαμβάνονται ότι η Δια Βίου Μάθηση και η 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση ήταν σημαντικές για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας 

μέσω της ανάπτυξης "γεωργικών" δεξιοτήτων (Trede & Whitaker, 2000). 

Στις Ασιατικές χώρες, γεγονός είναι ότι επικρατεί μια διαφορετική 

κοινωνικοπολιτική κατάσταση, σε σχέση με το δυτικό πολιτισμό,  η οποία έχει άμεσο 

αντίκτυπο και στην αγροτική ανάπτυξη. Παρ’ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια μερικές 

χώρες, όπως η Ινδία, αναπτύσσονται γοργά, γεγονός που τις κάνει να έχουν κάποια 
                                                           
7
 πανελλαδική έρευνα σε 2.400 αποφοίτους προγραμμάτων κατάρτισης του 2008-09, με τη συνεργασία της 

Metron Analysis 
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διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά από αυτά που φανταζόμαστε. Για 

παράδειγμα, το φιλελεύθερο άνοιγμα στις δυτικές αγορές μεταμόρφωσε την Ινδία από 

έναν υπανάπτυκτο αγροτικό γίγαντα σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του 

κόσμου, με όχημα το τεράστιο και εξαιρετικά φτηνό εργατικό δυναμικό της. Ωστόσο, 

η αγροτική οικονομία, η οποία απασχολεί περισσότερο από το 50% του εργατικού 

δυναμικού, παραμένει σε πάρα πολλές πολιτείες εξαιρετικά υπανάπτυκτη, με 

εθελοντική προσφορά εργασίας, με έλλειψη υποδομών παραγωγής, συγκοινωνιών, με 

αύξηση του ποσοστού των γυναικών που εμπλέκονται στην αγροτική απασχόληση 

κτλ.(Abraham, 2008).  Για το λόγο αυτό γίνονται πολλά προγράμματα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης του πληθυσμού, τα οποία έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αγροτική 

ανάπτυξη, και τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά.  

Στην περιοχή του Jammu και Kashmir, στην Ινδία το 2011 (Lal & Tandon, 

2011) προσπάθησαν να οργανώσουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης, ώστε να αυξήσουν τη γεωργική παραγωγή αλλά και να δημιουργήσουν 

θέσεις εργασίας για νέους αγρότες. Το σημαντικότερο, ωστόσο, ήταν ότι η 

εκπαίδευση οργανώθηκε για διάφορους τομείς της αγροτικής καλλιέργειας και ήταν 

βασισμένη στην εργασιακή εμπειρία, δηλαδή στην πρακτική άσκηση. Ύστερα από τη 

συμμετοχή αρκετών ατόμων στα εν λόγω προγράμματα, διεξήχθη έρευνα με σκοπό 

να μετρήσει το αν οι συμμετέχοντες/ουσες απέκτησαν γνώσεις, οι οποίες μπορούν να 

μεταφραστούν γρήγορα σε απασχόληση και αύξηση του εισοδήματος. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στην γενική καλλιέργεια, στην καλλιέργεια 

μανιταριών και στη καλλιέργεια οπωροφόρων φυτών είναι πολύ σημαντικές οι 

γνώσεις που κερδίζουν οι συμμετέχοντες/ουσες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα 

υπόλοιπα προγράμματα δεν βοήθησαν. Γενικότερα, φάνηκε ότι η συνεχιζόμενη 

επαγγελματική κατάρτιση με πρακτική άσκηση στους νέους αγρότες βοηθά 

σημαντικά στην ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων. Επίσης, έδειξε ότι 

βελτιώνει αισθητά το εισόδημά τους, γεγονός που δείχνει ότι συνδέεται με την 

απασχόληση και την επαγγελματική αποκατάσταση. Παρόμοια αποτελέσματα 

φάνηκαν και σε άλλη έρευνα που έγινε στην Ινδία (Singh, et al. 2010), σε 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρονται σε άτομα για την 

εκπαίδευση στη μελισσοκομία και στην καλλιέργεια μανιταριών. Οι ενδιαφερόμενοι 

μετά τη συμμετοχή τους στα προγράμματα έχουν αυξήσει 49% και 24% αντίστοιχα 

τα εισοδήματά τους. Σε έρευνα, που διεξήχθη σε ακόμα μία ανατολική χώρα, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η εκπαίδευση βοηθά την απασχόληση στον πρωτογενή 
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τομέα. Στο Ιράν την περίοδο από το 2002 έως το 2004  (Karbasioun et al., 2005), 

φάνηκε ότι η μη-τυπική εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο για τη ζωή τους και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, όσον 

αφορά την απασχόληση, το επίπεδο εισοδήματος, τις εκάστοτε επενδύσεις και φυσικά 

τις ικανότητες απόδοσής τους. 

4. ΣΕΚ και βιωματική διδασκαλία 
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη μαθησιακή διεργασία 

αποτελούν ένα από τα μείζονα θέματα που απασχολούν τους μελετητές που 

δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Brookfield, 1996˙ 

Courau, 2000˙ Jarvis 2004˙ Κόκκος, 2005˙ Noye & Piveteau, 1999), γιατί αποτελεί 

κομβικό σημείο όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα της μάθησης αλλά και γιατί η 

επιλογή μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής τεχνικής δεν πρέπει, κατά τη διεθνή 

βιβλιογραφία, να γίνεται τυχαία αλλά να λαμβάνει υπόψη το βαθμό προώθησης της 

ενεργητικής συμμετοχής και του αυτοκαθορισμού των ενήλικων εκπαιδευόμενων. Τα 

πιο πάνω αποκτούν ιδιαίτερη αξία υπό το πρίσμα των ερευνητικών αποτελεσμάτων 

του Μυκιέλι στο βιβλίο του «Οι ενεργητικές μέθοδοι στην παιδαγωγική έρευνα» 

(Courau, 2000), ο οποίος κατέληξε στο ερευνητικό συμπέρασμα ότι, όταν 

προσέχουμε συγκρατούμε κατά προσέγγιση 10% από αυτά που διαβάζουμε, 20% από 

αυτά που ακούμε, 30% από αυτά που βλέπουμε, 50% από αυτά που βλέπουμε και 

ακούμε ταυτόχρονα, 80% από αυτά που λέμε και 90% από αυτά που λέμε ενώ 

ταυτόχρονα εκτελούμε πράξεις που απαιτούν σκέψη και στις οποίες εμπλεκόμαστε 

ενεργητικά.   

Μια ενεργητική μέθοδο διδασκαλίας αποτελεί και η  Βιωματική Μάθηση, η 

οποία συγκροτείται  γύρω από τη σχέση ανάμεσα στην εμπειρία και στην εκπαίδευση. 

Ο Kolb (1984), σε ένα βιβλίο του, το οποίο έχει λάβει πάρα πολλές αναφορές 

παγκοσμίως, έχει δώσει ένα από τους πιο συχνά αναφερόμενους ορισμούς της 

βιωματικής εκπαίδευσης, στον οποίο αναφέρει ότι «η βιωματική εκπαίδευση είναι η 

διαδικασία κατά την οποία η γνώση δημιουργείται μέσα από απόκτηση εμπειρίας». Η 

Φίλλιπς (2004), αργότερα, αναφέρει ότι «βιωματική εκπαίδευση είναι η μάθηση μέσα 

από την εμπειρία ή αλλιώς μάθηση μέσα από την πράξη. Εκπαίδευση μέσα από την 

εμπειρία σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι/μενες πρώτα εκτίθενται σε μια εμπειρία και 

μετά ενθαρρύνονται να αναστοχαστούν πάνω σε αυτή και να αναπτύξουν νέες 
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γνώσεις, νέες δεξιότητες, νέες στάσεις και συμπεριφορές. Σε αυτή την περίπτωση οι 

εκπαιδευόμενοι/μενες απαιτείται περισσότερο να πράττουν, παρά να ακούν και 

μάλιστα καλούνται να σκεφτούν και να αναστοχαστούν σχετικά με όσα έκαναν». 

 H βιωματική μέθοδος, σημαίνει ότι "μαθαίνουμε πράττοντας". H βιωματική 

μέθοδος διδασκαλίας, βασίζεται στις αρχές μιας δημοκρατικής εκπαίδευσης, όπου ο 

σεβασμός των διαφορετικών απόψεων και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, 

αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της. Η διδασκαλία που βασίζεται στις αρχές της 

απομνημόνευσης παραμερίζεται και τη θέση της παίρνουν η πράξη και η 

αυτενέργεια. Η πρώιμη συσχέτιση της βιωματικής μεθόδου με μια δημοκρατική 

εκπαίδευση έγινε από τον Dewey, όπου στην ουσία υποστηρίζει ότι  οι δημοκρατικές 

κοινωνικές διευθετήσεις αποτελούν  το καλύτερο υπόστρωμα για τη βίωση 

ποιοτικότερων εμπειριών (Dewey, 1938). Το ίδιο και ο Πάολο Φρέϊρε, ο οποίος 

υποστήριξε σθεναρά τις αρχές της προβληματίζουσας μάθησης, κατά την οποία το 

άτομο αγωνίζεται για την αλλαγή, για το μετασχημάτισμό του, μέσα από το βίωμα 

συναισθημάτων  που αναφέρονται άμεσα στις ανάγκες του. Συμμερίζεται, επομένως,  

σε μεγάλο βαθμό την βιωματική άποψη, συναντώντας τη σκέψη και των άλλων 

θεωρητικών  της βιωματικής, που τονίζουν ότι μάθηση είναι ο μετασχηματισμός των 

εμπειριών (Freire, 1977). 

H βιωματική μάθηση επηρεάζει τη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου και δεν 

αποτελεί μια γνώση που απλά μεταβιβάζεται από τον εκπαιδευτή στο μαθητή. Στη 

βιωματική μάθηση, ο ρόλος του εκπαιδευτή παίρνει άλλη διάσταση. Ο εκπαιδευτής 

είναι ο διευκολυντής, ο εμψυχωτής και αποποιείται την κυριαρχία που του δίνει η 

θέση στην οποία βρίσκεται. Είναι πρόθυμος να διευκολύνει κάθε στιγμή το έργο των 

εκπαιδευόμενων, ενώ συνεχώς τους παρακινεί να πειραματιστούν και να 

ανακαλύψουν λύσεις από μόνοι τους (Wurdinger & Carlson, 2010). 

 

4.1. Βιωματικές και συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές που 

προωθούν τη βιωματική μάθηση 
Βιωματικές εκπαιδευτικές μέθοδοι, θεωρούνται εκείνες κατά τις οποίες οι 

συμμετέχοντες/ουσες εμπλέκονται ενεργά στην όλη διαδικασία, δηλαδή οδηγούνται 

στην πράξη και ύστερα στον στοχασμό όσων έπραξαν (Jackson & Caffarella, 1994). 

Υπάρχει ένα πλήθος εκπαιδευτικών τεχνικών που προωθούν τη βιωματική μάθηση, 

το οποίο σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (Jackson & Caffarella, 
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1994˙Φίλλιπς, 2005˙ Valkanos & Fragoulis, 2007) χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. 

Αυτές συνοψίζονται στις εξής: εκπαιδευτικές τεχνικές που διεξάγονται μέσα στην 

τάξη, εκπαιδευτικές τεχνικές έξω από την τάξη και εκπαιδευτικές ασκήσεις. Μερικές 

από τις πιο σημαντικές βιωματικές τεχνικές που διεξάγονται μέσα στην τάξη είναι: 

(Kondratenko & Kundyumova, 2012˙ Φίλλιπς, 2005˙ Valkanos & Fragoulis, 2007), 

τα παιχνίδια ρόλων, η μελέτη περίπτωσης, η ομαδική συζήτηση, η εργασία σε 

ομάδες, ο καταιγισμός ιδεών, η οργάνωση συζήτησης στρογγυλού τραπεζιού, το 

ψυχόδραμα. Αυτές οι τεχνικές, είναι επικεντρωμένες στους/στις 

εκπαιδευόμενους/μενες και στόχο έχουν να αξιοποιήσουν τις προηγούμενες γνώσεις 

και εμπειρίες τους, ώστε να τις μοιραστούν, να λύσουν προβλήματα και να 

συνεργαστούν. Οι δραστηριότητες έξω από την τάξη, επικεντρώνονται στην ενίσχυση 

της ομαδικότητας και της ηγεσίας, είναι αποστασιοποιημένες από την τάξη και 

στοχεύουν στην κριτική ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων. Στις εκπαιδευτικές 

ασκήσεις περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες και τα παιχνίδια που γίνονται με βάση 

τις εκπαιδευτικές τεχνικές (Jackson & Caffarella, 1994). 

 Στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η βιωματική διδασκαλία αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο όλων των προγραμμάτων εκπαίδευσης Εφαρμόζεται, κυρίως, μέσω 

της ενεργητικής συμμετοχής των συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση, μέσω 

συμμετοχικών τεχνικών όπως η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, οι συζητήσεις και η 

αλληλεπίδραση μέσα στη διδασκαλία και τέλος μέσω των επιτόπιων επισκέψεων σε 

φορείς άμεσου ενδιαφέροντος (Courau, 2000· Κόκκος, 2005). 

Η ενεργητική συμμετοχή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στη διαδικασία της 

μάθησης μέσα στην τάξη, διότι προάγει τη βιωματική εκπαίδευση. Η ενεργητική 

συμμετοχή εκλαμβάνεται ως συνδιαμόρφωση της πορείας του μαθήματος από 

τους/τις εκπαιδευόμενους/μενες και τους εκπαιδευτές,  όπου οι συνεισφορές των 

πρώτων δεν υστερούν σε σχέση με των δεύτερων, αφού έχουν δικαίωμα λόγου, 

μπορούν  να προτείνουν θέματα για συζήτηση και να εκθέσουν σχετικές εμπειρίες 

τους. 

Ο διάλογος και η αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων είναι ένα σημαντικό 

βήμα για την διεκπεραίωση μιας βιωματικής διδασκαλίας. Είναι γεγονός ότι όλοι 

είμαστε καθημερινά μάρτυρες «συζητήσεων», όπου ο ένας διαλεγόμενος απλά  

περιμένει τον άλλο να τελειώσει για να εκθέσει τα δικά του επιχειρήματα, χωρίς στην 

ουσία να έχει ακούσει τα άλλα επιχειρήματα και να έχει  προβληματιστεί πάνω σ’ 

αυτά. Αυτή η διαδικασία κατά την οποία κάποιος άνθρωπος στην ουσία, χωρίς να έχει 
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ακούσει,  απαντά στον προηγούμενο, είναι η κυριότερη αιτία  της έλλειψης 

επικοινωνίας, εμποδίζει βασικές και ουσιώδεις διανοητικο-συναισθηματικές 

λειτουργίες κατανόησης του κόσμου και των άλλων ανθρώπων και  προκαλεί 

παρεξηγήσεις και συγκρούσεις. Αντιθέτως, η συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευόμενων, 

βοηθά στην διευκρίνηση εννοιών, με αποτέλεσμα να συμβάλλει στην διατήρηση των 

παρεχομένων πληροφοριών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, την ενεργοποίηση των 

εκπαιδευόμενων προς τη διεύρυνση και την εφαρμογή των γνώσεών τους, καθώς και 

την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Baker, Jensen & Kolb, 2002· Taylor, Duveskog, 

& Friis-Hansen, 2012). 

Επιπλέον, η εργασία σε ομάδες αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για να γίνει 

αποτελεσματικότερη η βιωματική διδασκαλία. Η βιωματική διδασκαλία με την 

ομαδοσυνεργατική βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Έχει διαπιστωθεί ότι η 

ενεργητική συμμετοχή και η εμπειρική μάθηση κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

βοηθούν τους/τις εκπαιδευόμενους/μενες να δρουν ομαδοσυνεργατικά (Adams, 

Kayes & Kolb, 2005) αλλά και το αντίστροφο, η ομαδοσυνεργαατική μέθοδος 

συμβάλλει στην διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και γενικότερα στην 

ανακαλυπτική-βιωματική μάθηση (Haddara & Skanes, 2007˙ Van Petegem, 

Aelterman, Van Keer, & Rosseel, 2009). H ομαδοσυνεργατική μέθοδος, σε έρευνα 

που διεξήχθη σε φοιτητές (Attle & Baker,2007), έδειξε ότι βοηθά αρκετά στην 

προετοιμασία των εκπαιδευόμενων για τη μετέπειτα επαγγελματική τους εξέλιξη, ενώ 

δίνει ευκαιρίες για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων. 

Το μάθημα έξω από την τάξη, συνδυασμένο με εκπαιδευτικές επισκέψεις, 

φαίνεται να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τους/τις εκπαιδευόμενους/μενες και 

τους μαθητές (Dillon, Rickinson, Teamey, Morris, Choi, Sanders, & Benefield,  2006) 

αλλά και στους/στις ενήλικες εκπαιδευόμενους/μενες (Lewis & Williams, 1994). 

Μάλιστα, έρευνα σε 11 σχολεία της Καλιφόρνια έδειξε ότι οι επισκέψεις και η 

εκπαίδευση σε περιβάλλον εκτός σχολείου βοήθησαν την καλλιέργεια της κριτικής 

σκέψης των μαθητών και αύξησαν κατά 72% τις επιδόσεις τους στα περισσότερα 

μαθήματα (SEER, 2000) Επιπλέον, έρευνα το 1997 (Eaton, 2000) σε σχολείο του 

Καναδά, όπου οι μαθητές εκπαιδεύονται έξω από την τάξη, με προγράμματα άμεσης 

εμπειρίας, έδειξε ότι οι γνωστικές δεξιότητες των μαθητών αναπτύσσονται 

περισσότερο, συγκριτικά με ένα παραδοσιακό σχολείο.  

Σε επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης τα προγράμματα εκπαίδευσης που 

λαμβάνουν χώρα έξω από την εργασία, με επισκέψεις και συνεχείς δραστηριότητες 
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ενίσχυσης του συνεργατικού πνεύματος, φαίνεται να έχουν θετικά αποτελέσματα 

στους εργαζόμενους σε συλλογικό επίπεδο, αλλά όχι τόσο στην μεταβολή της 

συμπεριφοράς του κάθε ατόμου (Lewis & Williams, 1994). 

Ωστόσο, για να επιτύχουν οι σκοποί της εκπαίδευσης μέσω της άμεσης 

εμπειρίας, χρειάζεται σωστός σχεδιασμός, να υπάρχει κατάλληλη ανατροφοδότηση 

του όλου εγχειρήματος πίσω στην τάξη και να λαμβάνονται υπόψη ο/η κάθε 

εκπαιδευόμενος/η ξεχωριστά (Dillon, et. al, 2006· Lewis & Williams, 1994). 

     

4.2. Η εφαρμογή της Βιωματικής διδασκαλίας 
Μέσα από τις παραπάνω επισημάνσεις αξίζει να αναφερθεί ότι η  βιωματική 

μάθηση συνιστά πλέον τον προτεινόμενο τρόπο μάθησης σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης και εκλαμβάνεται ως αναντικατάστατη στο χώρο της συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Σε οποιοδήποτε επίπεδο εκπαίδευσης, από το 

νηπιαγωγείο ως την εκπαίδευση ενηλίκων απαιτούνται σύγχρονες μέθοδοι 

διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των βιωματικών τεχνικών, προκειμένου να 

επιτευχθούν οι εκάστοτε στόχοι. Αρκετές έρευνες έδειξαν ότι η βιωματική μέθοδος 

διδασκαλίας μέσα από διαδραστικές τεχνικές είναι αποτελεσματικότερη και 

δημιουργεί μεγαλύτερη ικανοποίηση στους/στις εκπαιδευόμενους/μενες σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003˙ Healy & Jenkins, 2000˙ Kaldi, 

Filippatou & Govaris, 2011˙ Kolb & Kolb, 2005˙ Kondratenko & Kundyumova, 

2012˙ Λιόλιου, 2013). 

 Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι/μενες αφομοιώνουν καλύτερα γνώσεις που 

αποκτώνται μέσα από την ενεργητική παρά την παθητική συμμετοχή τους (Knowles, 

1970). Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι ουσιαστικότερα, όταν προκύπτουν με 

βιωματικό τρόπο, μέσα από διερεύνηση ρεαλιστικών κοινωνικών και καθημερινών 

καταστάσεων, διότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι/μενες αισθάνονται ότι συνεισφέρουν 

ισότιμα.  Οι Valkanos & Fragoulis (2007), τονίζουν την ανάγκη της βιωματικής 

εκπαίδευσης στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση των εργαζομένων. Οι βιωματικές 

τεχνικές έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στον επαγγελματικό και εργασιακό τομέα, 

όπου ζητούμενο αποτελεί η καλή επικοινωνία και συνεργασία όλων των μελών μιας 

επιχείρησης με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους.     

Η βιωματική μάθηση, λοιπόν, προκύπτει μέσα από την αξιοποίηση της 

εμπειρίας. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι/μενες καθώς εκτίθενται σε μια εμπειρία, τους 
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δίνεται η ευκαιρία να αναστοχαστούν, να αναπτύξουν νέες γνώσεις, νέες δεξιότητες, 

νέες στάσεις και συμπεριφορές, να αποκτήσουν ένα καινούριο βίωμα (Φίλλιπς, 

2004). Το βίωμα είναι μια απολύτως προσωπική υπόθεση, μοναδική και 

ανεπανάληπτη, που δεν γίνεται να μεταβιβαστεί, να αντιγραφεί ή να επαναληφθεί και 

να παραμείνει ίδιο, αφού η κοινωνική ομάδα και η δυναμική της, η ψυχολογική 

ατμόσφαιρα και οι εκάστοτε δραστηριότητες είναι διαφορετικά. 

 

4.3. Η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας στη γεωργική εκπαίδευση 
Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι το σύστημα γεωργικής εκπαίδευσης στη 

χώρα είναι αναποτελεσματικό, καθώς οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται πολλές φορές 

αποτρέπουν τους γεωργούς να συμμετέχουν σε προγράμματα γεωργικής εκπαίδευσης. 

Σε πρόσφατη έρευνά του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης,  

(OECD, 2015) αναδεικνύεται η ανάγκη εισαγωγής νέων μοντέλων διδασκαλίας στη 

γεωργική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Τα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

που υλοποιούνται με στόχο την ανάπτυξη γνώσεων και τη βελτίωση των δεξιοτήτων 

των ατόμων για τον πρωτογενή τομέα φαίνεται ότι καθίστανται αποτελεσματικότερα 

όταν χρησιμοποιούν βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας και σύγχρονες γεωργικές 

τεχνικές.  Παρ’ όλα αυτά είναι λίγα τα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και 

κατάρτισης που ακολουθούν βιωματικό τρόπο μάθησης. 

 Ήδη από το 1988, σε μελέτη για τον εντοπισμό των μελλοντικών μεθόδων 

διδασκαλίας (από το 2000 και μετά) που θα προτιμούν οι συμμετέχοντες/ουσες στη 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση για τον πρωτογενή τομέα, φάνηκε η τάση των 

συμμετεχόντων για βιωματική μάθηση και η πρόβλεψη ότι οι προσομοιώσεις και η 

συνεργατική μάθηση θα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή (Pucel, De Vogel 

& Persico, 1988). Πράγματι, σε πρόσφατες έρευνες  τονίζεται ο ρόλος των 

οργανωμένων φορέων μάθησης στην εκπαίδευση και κατάρτιση στον πρωτογενή 

τομέα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι αγρότες προτιμούν να μάθουν μέσω 

χειρωνακτικών και βιωματικών δραστηριοτήτων (Dollisso & Martin, 1999˙ Martin & 

Omer, 1990˙ Trede & Whitaker, 2000). 

 Όσον αφορά, λοιπόν, στο περιεχόμενο της κατάρτισης και στο ρόλο του  στην 

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, σύμφωνα με έρευνα Kilpatrick και Johns 

(2003) η μάθηση φαίνεται να είναι αποτελεσματικότερη, όταν τα άτομα 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, όταν υπάρχει η συμβολή εμπειρογνωμόνων και όταν 
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«βιώνουν» το περιεχόμενο της μάθησης. Επιπλέον, έρευνα που έγινε σε προγράμματα 

μη-τυπικής εκπαίδευσης και αφορούσαν τον πρωτογενή τομέα, έδειξε ότι η 

βιωματική μάθηση βοηθάει τους/τις εκπαιδευόμενους/μενες να διαχειρίζονται 

καλύτερα το φυσικό περιβάλλον. Έτσι,  συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές, όπως η 

συζήτηση με τους/τις υπόλοιπους/ες εκπαιδευόμενους/μενες και η συνεργατική 

μέθοδος, βοηθάει στην περαιτέρω κατανόηση της γνώσης. Συν τοις άλλοις, ήταν 

ιδιαίτερο σημαντικό για τους συμμετέχοντες/ουσες ότι τα προγράμματα έμοιαζαν σε 

ορισμένα σημεία με την τυπική εκπαίδευση (οργάνωση, πτυχίο, κ.τ.λ), διότι έτσι τους 

δημιουργούνταν η φιλοδοξία για περαιτέρω εκπαίδευση (Taylor et al., 2012). Οι 

Brasier et al. (2009), σε έρευνα που αφορούσε στις εκπαιδευτικές ανάγκες γυναικών 

γεωργών, διαπίστωσαν την προτίμηση αυτών σε πιο διαδραστικές και βιωματικές 

μεθόδους κατάρτισης, κυρίως, λόγω των ευκαιριών ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ 

των εκπαιδευομένων, πέραν της ακαδημαϊκής θεώρησης.  

Επιπρόσθετα,  στοχευόμενη έρευνα ευρωπαϊκού έργου αναδεικνύει την 

προτίμηση των Ελλήνων αγροτών και επιχειρηματιών του αγροτικού τομέα σε 

μεθόδους βιωματικής και εμπειρικής εκμάθησης των αρχών μάρκετινγκ και branding 

με στόχο να μάθουν να προωθούν καλύτερα και αποτελεσματικότερα τα προϊόντα 

τους (FarmInc, 2014). Έχουν προσδιοριστεί αρκετές μορφές και πρακτικές που 

υπερβαίνουν την παραδοσιακή προσέγγιση μεταφοράς γνώσης, όπως η ενσωμάτωση 

της τάξης στο αγρόκτημα, η εξ’αποστάσεως αυτοκαθοδηγούμενη εκπαίδευση, 

βιωματικές δράσεις για την πληρέστερη κατάρτιση. Όπως αναφέρουν οι Niewolny 

και Lillard (2010), οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μορφές υπερβαίνουν την παραδοσιακή 

προσέγγιση μεταφοράς γνώσης και κυμαίνονται από σειρά μαθημάτων σε τάξη, σε 

ενσωμάτωση της τάξης στο αγρόκτημα και αυτοκαθοδηγούμενες διαδικτυακές σειρές 

μαθημάτων.   

 Παρ’ όλα αυτά, ενώ πολλές έρευνες αναγνωρίζουν την ανάγκη για πιο 

βιωματικές μεθόδους στην εκπαίδευση των ατόμων στον πρωτογενή τομέα, σε λίγες 

περιπτώσεις αυτό γίνεται πράξη. Οι εκπαιδευτές ενός προγράμματος για την 

διαχείριση αποβλήτων στον κτηνοτροφικό τομέα, επισημαίνουν τη μεγάλη σημασία 

τεχνικών διδασκαλίας, όπως οι συζητήσεις, 

η εξατομικευμένη διδασκαλία, οι επισκέψεις, η εργασία σε μικρές ομάδες, οι μελέτες 

περιπτώσεων, η διδασκαλία στα εργαστήρια, η χρήση υπολογιστών και το Διαδίκτυο. 

Παραδέχονται, ωστόσο, πως ενώ είναι αποτελεσματικές εκπαιδευτικές μέθοδοι για 

διδασκαλία, δεν χρησιμοποιούνται εκτενώς (Kwaw- Mensah, 2008). 
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 Από τα παραπάνω αποτελέσματα ερευνών, παρατηρείται ότι η βιωματική 

διδασκαλία και οι συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές, βοηθούν τους/τις 

εκπαιδευόμενους/μενες όσον αφορά το μαθησιακό κομμάτι. Δεν υπάρχει, ωστόσο, 

έρευνα που να δείχνει την επίδραση των βιωματικών τεχνικών στην επαγγελματική 

πορεία των εκπαιδευόμενων. Μοναδικό παράδειγμα εφαρμογής αυτών των μεθόδων 

σε διεθνές και πανελλαδικό επίπεδο είναι τα σχολεία αγρού.  

 

4.4. Η περίπτωση των σχολείων αγρού 
 Τα Σχολεία Αγρού εισάχθηκαν στην πρακτική της γεωργικής εκπαίδευσης και 

των γεωργικών εφαρμογών το 1989, όταν ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας 

(Food and Agriculture Organization) σχεδίασε και υλοποίησε αυτό το νέο μοντέλο 

στην Ινδονησία. Σκοπός της αρχικής εφαρμογής των Σχολείων Αγρού (Farmer Field 

Schools) ήταν να μπορέσουν οι γεωργοί να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών. Στη συνέχεια, το μοντέλο των 

Σχολείων Αγρού εφαρμόστηκε και σε άλλες χώρες, αρχικά της Ασίας και στη 

συνέχεια και σε άλλες ηπείρους. Σε όλες τις περιπτώσεις, παρά τις διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης της γεωργίας, 

η υλοποίηση Σχολείων Αγρού έχει δώσει ιδιαίτερα ενθαρρυντικά  αποτελέσματα. Η 

κυβέρνηση της Ινδίας, ήταν από τις πρώτες που υιοθέτησαν το νέο μοντέλο των 

Σχολείων Αγρού, προκειμένου να ενδυναμώσουν τους γεωργικούς πληθυσμούς των 

χωρών τους με νέα γνώση αλλά και να βοηθήσουν στη βιωσιμότητα των μικρών 

εκμεταλλεύσεων. Σε συγκριτική μελέτη που έγινε στην Ινδία, στην Κίνα και το 

Πακιστάν διαπιστώθηκε ότι τα Σχολεία Αγρού μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση 

των εισοδημάτων των αγροτών (Pananurak, 2010).  Επιπλέον, μελέτη για τα σχολεία 

Αγρού σε τρεις Ανατολικές χώρες της Αφρικής έδειξε ότι η εκπαίδευση που 

λαμβάνουν εκεί βελτιώνει σημαντικά την παραγωγικότητα και τα εισοδήματά τους 

κατά 61%. Τα σχολεία διαπιστώθηκαν ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά για τις 

γυναίκες και για τα άτομα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (Davis, Nkonya, Kato, 

Ayalew Mekonnen, Odendo, Miiro, & Nkuba, 2010).  

 Τα Σχολεία Αγρού αποτελούν ένα εναλλακτικό μοντέλο γεωργικής 

εκπαίδευσης. Πολλοί ίσως ήδη γνωρίζουν ότι στα Σχολεία Αγρού η εκπαίδευση 

πραγματοποιείται σε πραγματικές συνθήκες αγροοικοσυστήματος, ώστε όλα τα 

στοιχεία που αλληλεπιδρούν προκειμένου να καθορίσουν την παραγωγικότητα της 
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καλλιέργειας να βρίσκονται στη διάθεση του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων. 

Ωστόσο, αυτή η παράμετρος δεν αποτελεί τη μόνη διαφορά των Σχολείων Αγρού από 

τα συμβατικά συστήματα γεωργικής εκπαίδευσης. Άλλη μια βασική αρχή που τα 

διέπει, είναι ότι ακολουθούν τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και όχι το 

καθιερωμένο σχολικό πρότυπο.  

 Στον ελλαδικό χώρο, στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής των Σχολείων Αγρού, 

ο κύριος στόχος ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του μοντέλου και η 

προσαρμογή του στις ιδιαίτερες ελληνικές συνθήκες. Ωστόσο, ο στόχος της 

απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες γεωργούς 

φάνηκε να επιτεύχθηκε. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν βαμβακοκαλλιεργητές και 

ορυζοπαραγωγοί και η ανάλυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (Χαρατσάρη, 

2015) έδειξε ότι αμφότεροι κέρδισαν γνώσεις.  Παρατηρήθηκε ότι η διαδικασία 

παραγωγής γνώσης αντιμετωπίστηκε ιδιαίτερα θετικά από τους/τις 

εκπαιδευόμενους/μενες, όπως εξάλλου και η διεξαγωγή της εκπαιδευτικής πρακτικής 

σε πραγματικές συνθήκες αγροοικοσυστήματος. Οι γεωργοί που συμμετείχαν στα 

Σχολεία Αγρού έδειξαν να μην δυσκολεύονται να αναπτύξουν σχέσεις μεταξύ τους 

και να αλληλεπιδράσουν στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών συναντήσεων τόσο με τους 

συναδέλφους τους όσο και με τους εκπαιδευτές (Χαρατσάρη, 2015).  

 Τα αποτελέσματα, λοιπόν, αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά την αξία της 

βιωματικής μάθησης και την αποτελεσματικότητά της στους Έλληνες αγρότες. Τα 

αποτελέσματα αυτής της πιλοτικής εφαρμογής ενθαρρύνουν και τη δική μας 

ερευνητική διαδικασία, καθώς οι αρχές λειτουργίας των Σχολείων Αγρού, 

πλησιάζουν πολύ στις αρχές βάσει των οποίων διεξάγεται η διδασκαλία των 

προγραμμάτων στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή.  

5. Η περίπτωση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 
Η έρευνα, όπως προαναφέρθηκε, επιλέχθηκε να γίνει στα προγράμματα 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, 

διότι μπορούσε να ικανοποιήσει το σκοπό της εν λόγω ερευνητικής εργασίας.  

Σύµφωνα µε τη Σιπητάνου (2007) η µη τυπική εκπαίδευση, 

συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, και οι 

επιµορφωτικές της δραστηριότητες, υλοποιούνται από διαφορετικούς φορείς, οι 

οποίοι στηρίζονται σε ποικίλες οργανωτικές δοµές και πηγές χρηµατοδότησης.  
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Πράγµατι, η µη τυπική εκπαίδευση προσφέρεται µέσα από ένα ευρύ πλαίσιο φορέων, 

µε διαφορετικό νοµικό καθεστώς όπως π.χ. ενώσεις και σωµατεία, γυµναστικούς 

συλλόγους, εθελοντικές υπηρεσίες, µη κυβερνητικούς οργανισµούς, κ.α. Σε αυτούς 

τους οργανισμούς συμπεριλαμβάνεται και η Αμερικανική Γεωργική Σχολή.  

Η Αµερικανική Γεωργική Σχολή (ΑΓΣ) είναι ένας κοινωφελής εκπαιδευτικός 

οργανισµός µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το Ίδρυµα ιδρύθηκε το 1904, από τον 

Αµερικανό ιεραπόστολο, ∆ρα Τζων Χένρυ Χάουζ. Ο ιδρυτής της Αµερικανικής 

Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ∆ρ Χάουζ,  και η γυναίκα του, Έλεν, δίδαξαν σε 

γενιές αγροτόπαιδων εκείνες τις νέες γεωργικές µεθόδους και τις επαγγελµατικές 

δεξιότητες, που ήταν απαραίτητες για να γίνουν  ικανοί στην άσκηση της γεωργίας, 

ώστε να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στα χωριά τους. 

 Σήμερα, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή προσφέρει εκπαίδευση 

πρωτοβάθμιου, δευτεροβάθμιου και μετα-δευτεροβάθμιου επιπέδου, καθώς και 

εκπαίδευση ενηλίκων μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, το οποίο λειτουργεί στο 

εσωτερικό της και αποτελεί πιστοποιημένο φορέα από τον Εθνικό Οργανισμό 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), 

εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα προγράμματα 

απευθύνονται σε ανέργους ή εργαζόμενους σε επίπεδο ατομικό ή επιχείρησης αλλά 

και σε ενηλίκους που επιθυμούν την ανάπτυξη γενικής παιδείας σε θέματα 

αγροδιατροφικού χαρακτήρα. 

Οι θεματικές που προσφέρει το ΚΔΒΜ2 Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 

είναι οι εξής: 

- Τεχνολογία και Βιοασφάλεια Τροφίμων 

- Γεωργική Παραγωγή και Τεχνολογία 

- Κτηνοτροφική Παραγωγή και Τεχνολογία 

- Αγροτική Οικονομία και Διοίκηση 

- Πολιτισμός και Τέχνη 

Αυτό που ξεχωρίζει την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή είναι ότι τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα ακολουθούν τις αρχές και το πνεύμα του Ιδρυτή της 

Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, ∆ρα Τζων Χένρυ Χάουζ, για ποιοτική βιωματική 

εκπαίδευση που απευθύνεται σε ολόκληρο το άτομο – το νου, στα χέρια και την 

ψυχή. Αυτή η συνύπαρξη θεωρίας και πράξης, θα αποτελέσει και αντικείμενο της 

έρευνας μας, θέλοντας να τονισθεί ο ρόλος της βιωματικής εκπαίδευσης  για την 

απασχόληση (Αμερικανική Γεωργική Σχολή, 2015).  
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 Είναι γεγονός ότι τα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και 

κατάρτισης της ΑΓΣ ξεκίνησαν με διαφορετική φιλοσοφία. Στόχος των 

προγραμμάτων ήταν η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των εκπαιδευόμενων και η 

προσωπική τους ανάπτυξη, μέσα από την ενασχόληση με τη γεωργία και την 

κτηνοτροφία. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι οι λόγοι που 

επιλέγουν οι εκπαιδευόμενοι/μενες τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της 

ΑΓΣ δεν είναι μόνο για προσωπική ανάπτυξη και συχνά η επιθυμία για μάθηση 

μεταφράζεται σε επάγγελμα. Από αυτές τις ενδείξεις, γεννήθηκε το ενδιαφέρον για 

περαιτέρω έρευνα, η οποία υλοποιήθηκε με τη  συνεργασία της Αμερικανικής 

Γεωργικής Σχολής.  

Στόχος της έρευνας είναι να εντοπίσει τον βαθμό συμβολής της συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην εύρεση εργασίας και στην εν γένει επαγγελματική 

εξέλιξη των καταρτισθέντων και γι’ αυτό απευθυνθήκαμε στα προγράμματα της ΑΓΣ, 

που παρουσιάζουν μεγαλύτερο επαγγελματικό ενδιαφέρον για τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες έναντι των υπολοίπων. Είναι προγράμματα που 

ανταποκρίνονται στους στόχους της εργασίας και όχι προγράμματα γενικού 

ενδιαφέροντος και προσωπικής ανάπτυξης. 

Πίνακας 4: Προγράμματα της ΑΓΣ που αποτέλεσαν τον πληθυσμό της έρευνας 

Προγράμματα 

Οικολογική Γεωργία Καλλιέργεια Μανιταριών 

Καλλιέργεια και αξιοποίηση αυτοφυών 

και αρωματικών φυτών 

Τυροκομία 

Μελισσοκομία Κεραμική 

Αμπελουργία Οινοτεχνία- Οινογευστική 

Εκτροφή σαλιγκαριών Πτηνοτροφία 

Ελαιοκομία Ζωοτροφές 

Μικροζυθοποίηση Έναρξη και διαχείριση αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων 
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ΜΕΡΟΣ Β: Η ΕΡΕΥΝΑ 

6. Μεθοδολογία έρευνας 

6.1. Σκοπός της έρευνας- Ερευνητικά ερωτήματα 
Η επιλογή της µεθοδολογίας, η οποία θα χρησιµοποιηθεί, σχετίζεται µε τον τρόπο 

µε τον οποίο µελετάται το πρόβληµα. O κατάλληλος σχεδιασµός της έρευνας 

διασφαλίζει ότι η συλλεγόμενη πληροφορία είναι ακριβής και σχετική µε τους 

τεθέντες σκοπούς και στόχους της. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας, όπως προαναφέρθηκε, είναι να εντοπίσει κατά 

πόσο η συνεχιζόμενη εκπαίδευση στον πρωτογενή τομέα συμβάλλει στην βελτίωση 

της απασχόλησης των συμμετεχόντων σε αυτή και να αποτιμήσει τα γενικότερα 

οφέλη που αποκομίζουν οι εκπαιδευόμενοι/μενες  από τον βιωματικό τρόπο μάθησης. 

Η έρευνα εστιάζει στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της Αμερικανικής 

Γεωργικής Σχολής. Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν στην 

παρούσα έρευνα είναι: 

1) Ποιο είναι το προφίλ των ατόμων που συμμετέχουν σε προγράμματα 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της ΑΓΣ στον αγρο-διατροφικό τομέα ; 

 

2) Συνδέεται η συμμετοχή στα προγράμματα αυτά  με την μετέπειτα πορεία των 

καταρτισθέντων στην απασχόληση; 

 

3)  Πώς συνέβαλε (α) το περιεχόμενο των προγραμμάτων και (β) ο βιωματικός 

τρόπος μάθησης στην εργασιακή εξέλιξη των συμμετεχόντων. 

6.2. Μεθοδολογία και μέσο συλλογής δεδομένων 
Όταν το ερευνητικό ενδιαφέρον μεταφέρεται σε μια συγκεκριμένη, σύνθετη 

και λειτουργική κατάσταση, τότε η έννοια της «μελέτης περίπτωσης» (Case Study) 

χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την ερευνητική στρατηγική. Η «περίπτωση» 

είναι η κατάσταση, το άτομο, η ομάδα, ο οργανισμός ή ό,τι άλλο μας ενδιαφέρει. Έχει 

χωροχρονικά όρια, είναι σκόπιμη ενώ παράλληλα αλληλεπιδρά και με το πλαίσιο στο 

οποίο λαμβάνει χώρα (Robson, 2007˙ Stake, 1995). Στη σχετική βιβλιογραφία 

(Cohen, Manion & Morrison, 2008) εμφανίζονται διάφορες τυπολογίες αναφορικά με 

τα είδη μελέτης περίπτωσης, γεγονός που δείχνει τον ευέλικτο χαρακτήρα της και την 



44 
 

ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε διαφορετικά ερευνητικά πεδία και σε 

διαφορετικούς ερευνητικούς σκοπούς.  

Για τους σκοπούς της έρευνας, επιλέχθηκε η μελέτη περίπτωσης της ΑΓΣ, 

γιατί σκοπός της έρευνας ήταν να μελετηθεί η δομή των συγκεκριμένων 

προγραμμάτων που προσφέρει. Στόχος ήταν να κατανοηθεί, αν υπάρχει 

επαγγελματική εξέλιξη λόγω της βιωματικής και συμμετοχικής μάθησης. Επιλέχθηκε, 

λοιπόν, η περίπτωση της ΑΓΣ γιατί δεν υπήρχε πρόθεση να γενικευτούν τα 

αποτελέσματα, αλλά η μελέτη μιας συγκεκριμένης δομής που εξυπηρετεί τις ανάγκες 

της έρευνας.  

Ωστόσο, η μελέτη περίπτωσης δεν πρέπει να εκλαμβάνεται σαν μια εύκολη 

επιλογή εκ μέρους του ερευνητή (Bromley, 1986). Είναι μια διαφορετική ερευνητική 

μέθοδος με τα δικά της χαρακτηριστικά και το δικό της σχεδιασμό. Αυτό που 

χαρακτηρίζει τη μελέτη περίπτωσης είναι ότι τα  ευρήματα κάθε μελέτης 

τροφοδοτούνται από τα ευρήματα των προηγούμενων αξιολογήσεων και 

τροφοδοτούν τα αποτελέσματα των μελλοντικών. Τυπικά περιλαμβάνει πολλαπλές 

μεθόδους συλλογής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης και της ποσοτικής.  

Εφαρμόζοντας επιστημονικές μεθόδους, όπως είναι και η ποσοτική μέθοδος 

έρευνας στη συλλογή εμπειρικών δεδομένων, ο ερευνητής, άτομο με συγκεκριμένες 

απόψεις, αξίες, πιστεύω, αναπαραστάσεις, θα καταφέρει να απομονώσει τις 

προσωπικές του αντιλήψεις και να περιγράψει αντικειμενικά την κοινωνική 

πραγματικότητα που έχει μελετήσει. Η κοινωνική πραγματικότητα διερευνάται 

αμερόληπτα με την εφαρμογή κατάλληλων ουδέτερων ερευνητικών εργαλείων, 

καθώς η αντικειμενική της ύπαρξη δεν επηρεάζεται από το πώς την προσλαμβάνει ο 

ερευνητής (Κυριαζή, 2002). 

Η τυποποίηση των στοιχείων που συλλέγονται, η δυνατότητα προσέγγισης 

μεγάλου πληθυσμού και η ακριβής στατιστική ανάλυση των στοιχείων, καθιστούν 

την ποσοτική μέθοδο διαδεδομένη. Η ποσοτική μελέτη είναι κατάλληλη για την 

περιγραφή και διερεύνηση αντικειμενικών χαρακτηριστικών του υπό έρευνα 

πληθυσμού.  

Το συνηθέστερο μέσο συλλογής δεδομένων στις ποσοτικές- ερευνητικές 

προσεγγίσεις είναι το ερωτηματολόγιο. Στην προκειμένη έρευνα επιλέχθηκε το 

ερωτηματολόγιο ως μέσο συλλογής δεδομένων, γιατί κάθε άτοµο καλείται να 

απαντήσει στο ίδιο σύνολο ερωτήσεων, οι οποίες βρίσκονται σε µια προκαθορισµένη 
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σειρά. Επίσης είναι πρακτικό και προσφέρει τη δυνατότητα προσέγγισης ενός 

μεγάλου μέρους του πληθυσμού για τον έλεγχο των υποθέσεων ή ερωτημάτων.   

Ωστόσο, μετά από επισκόπηση στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία δεν 

βρέθηκε κάποιο ερωτηματολόγιο που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τους σκοπούς 

της έρευνας.  Για το λόγο αυτό, κατασκευάστηκε αυτοσχέδιο εργαλείο για τη 

συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών.  

Ο σκοπός της έρευνας είναι να εντοπίσει κατά πόσο η συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση στον πρωτογενή τομέα συμβάλλει στην βελτίωση της απασχόλησης των 

συμμετεχόντων και να αποτιμήσει τα γενικότερα οφέλη που αποκομίζουν οι 

εκπαιδευόμενοι/μενες  από τον βιωματικό τρόπο μάθησης. Λαμβάνοντας υπόψιν τα 

παραπάνω, επιλέχθηκαν και οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, τις οποίες θα 

παρουσιάσουμε παρακάτω. 

Κυρίαρχο ρόλο στην κατασκευή ενός ερωτηματολογίου παίζει η επίγνωση 

των απαιτήσεων που έχει ο ερευνητής από τους ανθρώπους στους οποίους 

απευθύνεται (Verma and Mallick, 2004). Κάτω από τη συνθήκη αυτή, έγινε 

προσπάθεια το ερωτηματολόγιο να μην έχει μεγάλη έκταση, ώστε να επιτρέψει τη 

συγκατάθεση των συμμετεχόντων για συμπλήρωση κατά τη διάρκεια μιας 

τηλεφωνικής επικοινωνίας.  

  Το ερωτηµατολόγιο περιείχε ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Στις 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου καταγράφονται τάσεις και απόψεις των συµµετεχόντων 

επί του θέµατος ή δίνονται επεξηγήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου. Μέσω του 

ερωτηµατολογίου επιδιώχθηκε η συγκέντρωση στοιχείων ποσοτικής φύσης αλλά και 

στοιχείων με ποιοτικότερα χαρακτηριστικά (Βλ. Παράρτηµα 1). 

Οι ερωτήσεις ήταν σύντομες, απλές και ανταποκρίνονταν στο γνωστικό 

επίπεδο των συμμετεχόντων. Πιο συγκριμένα, το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 14 

ερωτήματα. Το 1
ο
 μέρος του ερωτηματολογίου περιείχε 7 ερωτήματα. Οι πρώτες 4 

ερωτήσεις ήταν πολλαπλής επιλογής και αφορούσαν δημογραφικά χαρακτηριστικά, 

απαντώντας στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με το προφίλ των 

συμμετεχόντων. Επιπλέον, τα στοιχεία αυτά βοήθησαν, ώστε μετά τις συσχετίσεις 

των μεταβλητών, να είναι δυνατή η καταγραφή τάσεων και χαρακτηριστικών της 

συγκεκριμένης ομάδας. Οι ερωτήσεις 5-7 απαντούσαν σε γενικές πληροφορίες για 

τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, όπως ποιο πρόγραμμα παρακολούθησαν, γιατί 

επέλεξαν την ΑΓΣ και ποιο ήταν το κίνητρό τους.  
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Το 2
ο
 μέρος του ερωτηματολογίου περιελάμβανε τα ερωτήματα 8-11 και 

αφορούσαν το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα για την πιθανή σχέση της συμμετοχής 

στα προγράμματα με την μετέπειτα επαγγελματική πορεία. Επιπλέον, τέθηκε το 

ερώτημα για την πιθανή επαγγελματική τους δραστηριότητα μετέπειτα, μέσω μιας 

δίτιμης κατηγορικής μεταβλητής (πιθανές απαντήσεις «ναι» ή «όχι»).  Με την 

ερώτηση 11, που ήταν ανοιχτού τύπου, αναζητήθηκαν οι λόγοι που δεν 

απασχολήθηκαν.  

Το 3
ο
 μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε μόνο τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες που δραστηριοποιήθηκαν επαγγελματικά στον τομέα που 

εκπαιδεύτηκαν και απαντά στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, σχετικά με τη συμβολή 

του περιεχομένου του προγράμματος (ερώτηση 13) και της βιωματικής μεθόδου στην 

επαγγελματική πορεία των συμμετεχόντων (ερώτηση 14). Η ερώτηση 12, ήταν 

ανοιχτού τύπου και αναζητούσε τον τομέα και τη θέση απασχόλησης των 

συμμετεχόντων. Για να δηλώσουν οι συμμετέχοντες/ουσες στα ερωτήματα 13 και 14 

καθώς και στα υποερωτήματά αυτών, το βαθμό που συνέβαλαν ορισμένοι παράγοντες 

στην επαγγελματική τους δραστηριοποίηση, χρησιμοποιήθηκε μια 5-βαθμη κλίμακα 

τύπου Likert, όπου το 1= Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Αρκετά, 4=Πολύ, 5=Απόλυτα. 

 Πριν την τελική µορφή του ερωτηµατολογίου, το Μάρτιο του 2016, έγινε 

πιλοτική εφαρµογή του σε ένα δείγµα 10 συµµετεχόντων στα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης της Αµερικανικής 

Γεωργικής Σχολής. Η αξιολόγηση αυτών των αποτελεσµάτων οδήγησε σε ορισμένες 

αλλαγές που αφορούσαν στη διατύπωση των ερωτημάτων 13 και 14 αλλά και στην 

γενικότερη σειρά των ερωτήσεων, µε σκοπό το ερωτηµατολόγιο να γίνει πιο 

κατανοητό, να εξυπηρετήσει πιο ολοκληρωµένα το σκοπό και τους στόχους της 

έρευνας. 

Από την άλλη, το δείγμα, προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς της 

έρευνας, επιλέχθηκε με σκόπιμη δειγματοληψία. Η αρχή που καθορίζει τη σκόπιμη 

δειγματοληψία είναι η κρίση του ερευνητή για το τι είναι τυπικό ή έχει ενδιαφέρον. 

Δομείται ένα δείγμα που δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να ικανοποιήσει τις 

εξειδικευμένες ανάγκες του για την υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας (Palys, 

2008).  Γι’ αυτό το λόγο, το δείγμα δεν αντιπροσωπεύει πλήρως τον ευρύτερο 

πληθυσμό αλλά είναι ικανοποιητικό μόνο για τις ανάγκες της έρευνας (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007). Στόχος επιλογής του συγκεκριμένου δείγματος είναι να 

αποκτηθούν πληροφορίες από ανθρώπους που είναι σε θέση να τις δώσουν, ίσως 
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λόγω της επαγγελματικής τους θέσης, της δύναμης τους, των συγκυριών, της εμπειρία 

τους.  

Η σκόπιμη δειγματοληψία θεωρείται ότι δεν είναι αντιπροσωπευτική για 

στατιστικές γενικεύσεις (Robson, 2007˙ Tansey, 2007). Πράγματι, όπως και η 

δειγματοληψία ευκολίας είναι δύο μέθοδοι που εξασφαλίζουν δείγματα που δεν είναι 

πιθανοτήτων, δηλαδή δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι κάθε άτομο θα συμπεριληφθεί 

στο δείγμα. Ωστόσο, στον πραγματικό κόσμο, σε όλες τις μελέτες, οι προϋποθέσεις 

για αντιπροσωπευτική δειγματοληψία είναι δύσκολο ως και ακατόρθωτο να 

επιτευχθούν.
8
 

Επίσης, για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η τηλεφωνική 

συνέντευξη, η οποία είναι ειδικά διαδεδομένη στο εξωτερικό αλλά όχι στη χώρα μας. 

Με τη μέθοδο αυτή ο ερευνητής ρωτάει τον/τη συμμετέχοντα/ουσα και συμπληρώνει 

τις απαντήσεις. Το θετικό σε αυτό τον τρόπο συμπλήρωσης είναι ότι θα δοθούν όλες 

οι απαντήσεις και δε θα υπάρξουν κενές ερωτήσεις, ούτε κενά ερωτηματολόγια. Το 

αρνητικό είναι ότι πρόκειται για μια χρονοβόρα μέθοδο, καθώς μια συνέντευξη 

μπορεί να διαρκέσει από 20 λεπτά έως και μιάμιση ώρα. Επίσης, ο/η ερωτώμενος/η, 

ιδιαίτερα σε ευαίσθητα θέματα, πρέπει να ομολογήσει προσωπικά δεδομένα σε 

κάποιο άγνωστο πρόσωπο. Επιπλέον, ένα ακόμη αρνητικό είναι ο υψηλός αριθμός 

αρνήσεων και η καχυποψία του/της ερωτώμενου/ης, αφού δεν γνωρίζει εάν ο 

ερευνητής είναι πράγματι αυτός που συστήνεται. Στη χώρα μας χρησιμοποιείται ως 

επί το πλείστον για έρευνες αγοράς και εφαρμόζεται με περιορισμένο αριθμό 

ερωτήσεων, ώστε να είναι σύντομη. Με αυτή τη μέθοδο ο ερευνητής κερδίζει χρόνο 

και το δείγμα επιλέγεται με τυχαία δειγματοληψία από τον τηλεφωνικό κατάλογο 

(Robson, 2007). 

Στην παρούσα έρευνα, επιλέχθηκε αυτή η τεχνική συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίου, γιατί οι περισσότεροι συμμετέχοντες/ουσες δεν ήταν κάτοικοι της 

Θεσσαλονίκης αλλά όλης της ελληνικής επικράτειας. Από την άλλη, η συμπλήρωση 

μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ήταν δύσκολη για δύο λόγους. Αρχικά, δεν υπήρχαν 

τα απαραίτητα στοιχεία για όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και επιπλέον υπήρχε 

μεγάλος κίνδυνος μη-ανταπόκρισης του δείγματος. Το ερωτηματολόγιο 

κατασκευάστηκε έτσι, ώστε η συμπλήρωση του να μην απαιτεί παραπάνω από 10 

                                                           
8
 Συγκεκριμένα, ο Schwab (1985) αναφέρει ότι όλες οι εμπειρικές έρευνες που δημοσιεύονται στα περιοδικά 

χρησιμοποιούν δείγματα ευκολίας και όχι πιθανοτήτων. Αν παίρναμε, λοιπόν, στα σοβαρά τη γενίκευση σε έναν 

πληθυσμό με βάση τη δειγματοληψία, θα ήταν ανάγκη να απορριφθούν όλα τα υποβληθέντα κείμενα προς 

δημοσίευση. 
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λεπτά τηλεφωνικής συνομιλίας. Επιπλέον, με τη βοήθεια της ΑΓΣ εξομαλύνθηκε ο 

φόβος των συμμετεχόντων προς έναν άγνωστο ερευνητή.  

6.3. Πληθυσμός στόχος, δείγμα 

Ομάδα – στόχος της έρευνας, ήταν οι απόφοιτοι προγραμμάτων 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του πρωτογενούς τομέα, ενώ το δείγμα της έρευνας 

αποτέλεσαν οι σπουδαστές των προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και 

κατάρτισης που φοίτησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-

2013 από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Από τα σχετικά προγράμματα 

επιλέχθηκαν τα: Οικολογική Γεωργία, Καλλιέργεια Μανιταριών, Τυροκομία, 

Κεραμική, Οινογευστική, Οινοτεχνία, Πτηνοτροφία, Καλλιέργεια και αξιοποίηση 

αυτοφυών φυτών, Μελισσοκομία, Αμπελουργία, Εκτροφή σαλιγκαριών, Ελαιοκομία, 

Μικροζυθοποίηση. Από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή δόθηκε μια λίστα με 

ονόματα που αφορούσαν τα συγκεκριμένα έτη και προγράμματα. Παράλληλα, η 

επιλογή των τηλεφωνημάτων γινόταν τυχαία. 

6.4. Εγκυρότητα και Αξιοπιστία  
Για τον έλεγχο της εγκυρότητας περιεχομένου χρησιμοποιήθηκε η 

φαινομενική εγκυρότητα (face validity), η οποία αποτελεί μια στοιχειώδη μορφή 

εγκυρότητας που δείχνει ότι ένα εργαλείο μέτρησης φαίνεται ότι εκτιμά την έννοια 

(μεταβλητή) που αναφέρεται ότι μετράει. Για την εκτίμηση της ζητήθηκε από 

ειδικούς να αξιολογήσουν αν το εργαλείο μέτρησης στοχεύει σε ό, τι υποστηρίζει ότι 

μετράει. Πράγματι, δόθηκε σε πέντε ειδικούς, οι οποίοι αξιολόγησαν θετικά το 

εργαλείο, αφού προέτρεψαν για κάποιες μορφολογικές αλλαγές. 

Για τον έλεγχο της εσωτερικής συνάφειας και αξιοπιστίας των απαντήσεων 

υπολογίστηκε ο συντελεστής a-Cronbach, επειδή είναι ο πιο συνηθισμένος σε ό,τι 

αφορά στις ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ο δείκτης αυτός είναι ο αριθμητικός 

συντελεστής που αφορά στην αξιοπιστία. Ο υπολογισμός του βασίζεται στην 

εσωτερική αξιοπιστία και σταθερότητα συγκρίνοντας το άθροισμα των διακυμάνσεων 

όλων των ερωτήσεων με την διακύμανση κάθε ερώτησης ξεχωριστά. Οι τιμές που 

παίρνει είναι από 0 έως 1 και χωρίζεται ως εξής, ανάλογα με τις τιμές που παίρνει. 
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ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ a-Cronbach 

Τιμές <0,60 0,60-0,79 >0,80 

Συντελεστής a 

Cronbach 

Καθόλου 

ικανοποιητικός 
Ικανοποιητικός 

Πολύ 

ικανοποιητικός 

Στη συγκεκριμένη μελέτη ο δείκτης εσωτερικής συνάφειας και αξιοπιστίας των 

απαντήσεων έλαβε τιμή ίση με 0,638 και ως εκ τούτου κρίνεται ικανοποιητικός. 

6.5. Διεξαγωγή της έρευνας 
Για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε έρευνα επισκόπησης κατά 

το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2016 στους/στις πρώην σπουδαστές/στριες των 

προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΑΓΣ. Το 

ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μέσω 

τηλεφωνικής επικοινωνίας. Πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό της έρευνας, οδηγίες 

για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου καθώς και  η διασφάλιση για πλήρη 

ανωνυμία, γίνονταν στην αρχή της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Στην έρευνα 

συμμετείχαν τελικά 200 άτομα. 

7. Αποτελέσματα έρευνας 

Ξεκινώντας την παράθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας και εστιάζοντας 

στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, αρχικά παρατηρείται ότι το 

69,0% του δείγματος αποτελείται από άνδρες και το υπόλοιπο 31,0% από γυναίκες. 
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Γράφημα 4: Φύλο ερωτηθέντων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 5: Ηλικία ερωτηθέντων 

 

Αναφορικά με την ηλικία των συμμετεχόντων στη μελέτη προκύπτει ότι το 

4,0% αυτών είναι 18 έως 25 ετών, το 21,5% από 26 έως 35 ετών, το 24,0% ηλικίας 36 

έως 45 ετών, το 27,5% από 46 έως 55 ετών, το 16,0% ηλικίας 56 έως 65 ετών και το 

4,0% άνω των 65 ετών. 
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Γράφημα 6: Μορφωτικό επίπεδο ερωτηθέντων 

 

Εν συνεχεία, παρατηρείται ότι το 6,5% των ερωτηθέντων είναι απόφοιτοι 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, το 7,0% απόφοιτοι ΕΠΑΛ ή Τεχνικού Λυκείου, το 

26,0% απόφοιτοι Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου, το 4,0% απόφοιτοι Σχολών διετούς 

φοίτησης, το 8,0% απόφοιτοι ΙΕΚ ή Κολλεγίου, το 39,5% απόφοιτοι 

Πανεπιστημιακών σχολών, το 8,0% κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και το 

1,0% κάτοχοι Διδακτορικού. Ως εκ τούτου το 6,5% των ερωτηθέντων είναι απόφοιτοι 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το 33,0% Δευτεροβάθμιας και το 60,5% απόφοιτοι 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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Γράφημα 7: Μορφωτικό επίπεδο ερωτηθέντων ανά ομαδοποιημένη κατηγορία 
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Γράφημα 8: Τόπος διαμονής ερωτηθέντων 

 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι το 7,5% του δείγματος διαμένει σε αγροτικές 

περιοχές, το 24,6% σε ημιαστικές και το 67,8% σε αστικές περιοχές. Ενώ παράλληλα, 

στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα επιλεγόμενα από τους/τις ερωτηθέντες/είσες 

προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στο ΚΔΒΜ2 της Αμερικανικής Γεωργικής 

Σχολής. 
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Πίνακας 5: Επιλεγόμενα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

 

Ποιο πρόγραμμα ή προγράμματα συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης παρακολουθήσατε στο ΚΔΒΜ2 της 

Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής; 

Ν % 

Αμπελουργία 28 14,0% 

Έναρξη & διαχείριση αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων 
9 4,5% 

Καλλιέργεια και αξιοποίηση 

αυτοφυών και αρωματικών φυτών 
28 14,0% 

Οικολογική γεωργία 16 8,0% 

Μελισσοκομία 35 17,5% 

Μικροζυθοποίηση 16 8,0% 

Κεραμική 6 3,0% 

Ελαιοκομία 14 7,0% 

Καλλιέργεια μανιταριών 11 5,5% 

Τυροκομία 21 10,5% 

Βιολογική καλλιέργεια 2 1,0% 

Εκτροφή σαλιγκαριών 5 2,5% 

Ζωοτροφές 2 1,0% 

Οινοτεχνία-οινογευστική 4 2,0% 

Πτηνοτροφία 3 1,5% 
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Γράφημα 9: Κατηγοριοποίηση επιλεγόμενων προγραμμάτων συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης 
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Γράφημα 10: Λόγοι επιλογής της ΑΓΣ 

 

 

Σε σχέση με τους λόγους που οι συμμετέχοντες/ουσες στη μελέτη επέλεξαν 

ειδικά την ΑΓΣ για την παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, 

το 40,5% αυτών απαντά ότι μόνο η ΑΓΣ προσέφερε πρόγραμμα ανάλογο των 

εκπαιδευτικών αναγκών τους. Το 21,5% επέλεξαν το πρόγραμμα λόγω του γεγονότος 

ότι η ΑΓΣ βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας τους και το 55,0% λόγω του ότι 

είχαν ενημερωθεί για την υψηλής ποιότητας κατάρτιση που παρέχει η ΑΓΣ στον 

αγρο-διατροφικό τομέα. 
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Γράφημα 11: Η εύρεση εργασίας ως κριτήριο επιλογής του προγράμματος 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

 

 

 

Στη συνέχεια, παρατηρείται ότι για το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος 

(68,5%), η εύρεση εργασίας δεν αποτέλεσε το βασικό κίνητρο επιλογής του 

προγράμματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της ΑΓΣ που παρακολουθούν οι 

ερωτηθέντες/είσες. 
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Γράφημα 12: Θέση στην απασχόληση κατά την εκκίνηση του προγράμματος 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

 

 

Όσον αφορά τη θέση των ατόμων του δείγματος στην απασχόληση όταν 

ξεκίνησαν το πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από το ΚΔΒΜ2 της 

Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής παρατηρείται ότι το 12,1% αυτών ήταν δημόσιοι 

υπάλληλοι, το 26,6% ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 25,6% αυτοαπασχολούμενοι, το 5,5% 

εργοδότες, το 4,0% συνταξιούχοι και το 17,6% άνεργοι, ενώ το 8,5% των 

ερωτηθέντων κατείχαν άλλη θέση. 
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Γράφημα 13: Θέση στην απασχόληση στην παρούσα φάση 

 

Παράλληλα, κατά τη στιγμή της έρευνας, το 9,1% των ερωτηθέντων κατείχαν 

θέση δημοσίου υπαλλήλου, το 23,9% ιδιωτικού υπαλλήλου, το 35,0% 

αυτοαπασχολούμενου, το 7,1% εργοδότη, το 9,1% συνταξιούχου, το 12,2% ανέργου 

και το 3,6% του δείγματος κατείχε άλλη θέση. 
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Γράφημα 14: Επαγγελματική δραστηριοποίηση στον τομέα εκπαίδευσης 

 

Το ποσοστό των ερωτηθέντων που μετά το πέρας του προγράμματος 

κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής δραστηριοποιηθήκαν 

επαγγελματικά στον τομέα που εκπαιδευτήκαν αγγίζει το 35,0%. Οι κύριοι λόγοι της 

μη δραστηριοποίησης των υπολοίπων ερωτηθέντων στον τομέα εκπαίδευσης τους 

είναι η προηγούμενη ύπαρξη εργασίας, το μικρό επαγγελματικό ενδιαφέρον τους για 

τους συγκεκριμένους τομείς, η μικρή συνάφεια του προγράμματος σπουδών με τον 

επαγγελματικό τους προσανατολισμό καθώς και συγκυριακά ζητήματα. 

 

 

 



61 
 

Πίνακας 6: Βαθμός συμβολής του περιεχομένου του προγράμματος στην 

επαγγελματική πορεία των ερωτηθέντων 

 
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Απόλυτα   

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Μ.Ο. Τ.Α. 

Οι γνώσεις που αποκτήσατε από 

την παρακολούθηση του 

προγράμματος 

0 0,0% 2 2,9% 9 12,9% 27 38,6% 32 45,7% 4,27 0,79 

Οι δεξιότητες που αποκτήσατε 

από την παρακολούθηση του 

προγράμματος 

0 0,0% 4 5,8% 12 17,4% 36 52,2% 17 24,6% 3,96 0,81 

Η απόκτηση πιστοποιητικού από 

την παρακολούθηση του 

προγράμματος 

6 8,7% 16 23,2% 19 27,5% 14 20,3% 14 20,3% 3,20 1,25 

Οι γνωριμίες και η γενικότερη 

κοινωνική δικτύωση από την 

παρακολούθηση του 

προγράμματος 

1 1,4% 8 11,6% 18 26,1% 25 36,2% 17 24,6% 3,71 1,01 

Η επαγγελματική συμβουλευτική 

καθοδήγηση και οι πληροφορίες 

που λάβατε από τον φορέα 

0 0,0% 9 13,0% 17 24,6% 25 36,2% 18 26,1% 3,75 0,99 

Η βιωματική μέθοδος 

διδασκαλίας (εμπειρική, 

πρακτική μάθηση) κατά τη 

διάρκεια παρακολούθησης του 

προγράμματος; 

0 0,0% 2 2,9% 5 7,2% 25 36,2% 37 53,6% 4,41 0,75 

Εξετάζοντας το βαθμό που οι γνώσεις, που απέκτησαν οι ερωτηθέντες/είσες 

από την παρακολούθηση του προγράμματος της ΑΓΣ, συνέβαλαν στην 

επαγγελματική τους πορεία, παρατηρείται ότι αυτός είναι εξαιρετικά υψηλός με τη 

μέση βαθμολογία τους στην αντίστοιχη ερώτηση να ισούται με 4,27 (Τ.Α.=0,97). 

Επιπλέον, πολύ υψηλός είναι και ο βαθμός που οι αποκτηθείσες δεξιότητες από την 

παρακολούθηση του προγράμματος συνέβαλαν στην επαγγελματική πορεία των 

ερωτηθέντων (Μ.Ο.=3,96, Τ.Α.=0,81), ενώ χαμηλότερος είναι ο βαθμός συμβολής 
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της απόκτησης πιστοποιητικού από την παρακολούθηση του προγράμματος 

(Μ.Ο.=3,20, Τ.Α.=1,25). 

Αρκετά σημαντικές για την επαγγελματική πορεία των ερωτηθέντων, που 

δραστηριοποιήθηκαν επαγγελματικά στον τομέα που εκπαιδεύτηκαν, ήταν οι 

γνωριμίες που απέκτησαν και η γενικότερη κοινωνική δικτύωση από την 

παρακολούθηση του προγράμματος (Μ.Ο.=3,71, Τ.Α.=1,01), ενώ ανάλογης 

σημαντικότητας ήταν η επαγγελματική συμβουλευτική καθοδήγηση και οι 

πληροφορίες που έλαβαν από τον εκπαιδευτικό τους φορέα (Μ.Ο.=3,75, Τ.Α.=0,99). 

Τέλος, η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας κατά τη διάρκεια παρακολούθησης των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων κρίνεται εξαιρετικά σημαντική για την επαγγελματική 

πορεία των ερωτηθέντων με τη μέση βαθμολογία στην αντίστοιχη ερώτηση να 

λαμβάνει τιμή ίση με 4,41 (Τ.Α.=0,75). 
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Πίνακας 7: Βαθμός συμβολής της βιωματικής μάθησης στην επαγγελματική 

πορεία των ερωτηθέντων 

 
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Απόλυτα   

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Μ.Ο. Τ.Α. 

Η ενεργητική σας συμμετοχή 

στην πρακτική άσκηση κατά τη 

διάρκεια της παρακολούθησης 

του προγράμματος; 

0 0,0% 2 2,9% 12 17,4% 27 39,1% 28 40,6% 4,17 0,82 

Οι ομαδικές εργασίες κατά την 

πρακτική σας στη διάρκεια 

παρακολούθησης του 

προγράμματος; 

4 5,9% 15 22,1% 19 27,9% 18 26,5% 12 17,6% 3,28 1,17 

Οι ερωταπαντήσεις και η 

γενικότερη συζήτηση κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων του 

προγράμματος; 

1 1,4% 12 17,4% 13 18,8% 28 40,6% 15 21,7% 3,64 1,05 

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη 

διάρκεια της παρακολούθησης 

του προγράμματος; 

9 13,0% 6 8,7% 17 24,6% 20 29,0% 17 24,6% 3,43 1,31 

 

Ολοκληρώνοντας την παράθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω 

τεχνικών της Περιγραφικής Στατιστικής, και αναφορικά με το βαθμό που η 

ενεργητική συμμετοχή των ερωτηθέντων στην πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια 

της παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος συνέβαλε στην 

επαγγελματική πορεία τους, προκύπτει ότι αυτός είναι υψηλός (Μ.Ο.=3,17, 

Τ.Α.=0,82), ενώ χαμηλότερος είναι ο βαθμός που επέδρασαν ευεργετικά οι ομαδικές 

εργασίες κατά την πρακτική στη διάρκεια παρακολούθησης των προγραμμάτων 

(Μ.Ο.=3,28, Τ.Α.=1,17). Τέλος, αρκετά ευεργετική για την επαγγελματική πορεία 

των ερωτηθέντων ήταν η διαδικασία των ερωτοαπαντήσεων και της γενικότερης 

συζήτησης κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Μ.Ο.=3,64, 
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Τ.Α.=1,05), ενώ σχετικά ανάλογος είναι ο βαθμός επίδρασης στην επαγγελματική 

πορεία των ατόμων των εκπαιδευτικών επισκέψεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των προγραμμάτων (Μ.Ο.=3,43, Τ.Α.=1,31). 

Εξετάζοντας την ποσοστιαία κατανομή των ατόμων που δραστηριοποιήθηκαν 

επαγγελματικά στον τομέα που εκπαιδεύτηκαν, μετά το τέλος του προγράμματος που 

παρακολούθησαν, σε σχέση με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, αρχικά 

παρατηρείται ότι το ποσοστό των ανδρών που κατάφεραν να δραστηριοποιηθούν 

επαγγελματικά στον τομέα που εκπαιδεύτηκαν δε διαφοροποιείται στατιστικά 

σημαντικά σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών (p=0,387). Αντίστοιχα, 

δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των ποσοστών των ατόμων 

που δραστηριοποιήθηκαν επαγγελματικά στον τομέα που εκπαιδευτήκαν τόσο με 

βάση την ηλικία τους (p=0,242) όσο και με βάση το επίπεδο της εκπαίδευσης τους 

(p=0,618). Αντίθετα, προκύπτει ότι οι ερωτηθέντες/είσες από αγροτικές και 

ημιαστικές περιοχές παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 

απασχολησιμότητας στον τομέα εκπαίδευσης τους σε σχέση με τα άτομα που 

διαμένουν σε αστικές περιοχές (p=0,005). 
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Πίνακας 8: Έλεγχοι ανεξαρτησίας χ
2
 του βαθμού επαγγελματικής 

δραστηριοποίησης στον τομέα εκπαίδευσης σε σχέση με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά 

 

Αφότου τελειώσατε το 

πρόγραμμα, δραστηριοποιηθήκατε 

επαγγελματικά στον τομέα που 

εκπαιδευτήκατε; 

 

Ναι Όχι 
P 

Ν % Ν % 

Φύλο 
Άντρας 51 37,0% 87 63,0% 

0,387 
Γυναίκα 19 30,6% 43 69,4% 

Ηλικία 

18-25 5 62,5% 3 37,5% 

0,242 

26-35 17 39,5% 26 60,5% 

36-45 19 35,2% 35 64,8% 

46-55 15 27,3% 40 72,7% 

56-65 13 40,6% 19 59,4% 

65 και άνω 1 12,5% 7 87,5% 

Εκπαίδευση 

Απόφοιτος Διδακτορικού 

Προγράμματος 
0 0,0% 2  

0,618 

Απόφοιτος Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος 
5 31,2% 11 68,8% 

Απόφοιτος Πανεπιστημίου 24 30,4% 55 69,6% 

Απόφοιτος ΙΕΚ/Κολλεγίου 4 25,0% 12 75,0% 

Απόφοιτος Σχολής διετούς 

φοίτησης 
4 50,0% 4 50,0% 

Απόφοιτος 

Γενικού/Ενιαίου Λυκείου 
22 42,3% 30 57,7% 

Απόφοιτος ΕΠΑΛ 

/Τεχνικού Λυκείου 
5 35,7% 9 64,3% 

Απόφοιτος Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης 
6 46,2% 7 53,8% 

Τόπος μόνιμης 

κατοικίας 

Αγροτική περιοχή 9 60,0% 6 40,0% 

0,005 Ημιαστική περιοχή 23 46,9% 26 53,1% 

Αστική περιοχή 37 27,4% 98 72,6% 

Εν συνεχεία, προκύπτει ότι τα άτομα, που έθεταν σαν βασικό κίνητρο 

επιλογής του προγράμματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης την εύρεση εργασίας, 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα ποσοστά επαγγελματικής 

δραστηριοποίησης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, σε σχέση με τους/τις 

ερωτηθέντες/είσες που δεν έθεταν το ίδιο κίνητρο επιλογής του προγράμματος 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (p<0,001). 
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Πίνακας 9: Έλεγχος ανεξαρτησίας χ
2
 του βαθμού επαγγελματικής 

δραστηριοποίησης στον τομέα εκπαίδευσης και της εύρεσης εργασίας ως βασικό 

κίνητρο επιλογής του προγράμματος 

 

Αφότου τελειώσατε το πρόγραμμα, 

δραστηριοποιηθήκατε επαγγελματικά 

στον τομέα που εκπαιδευτήκατε; 

 

Ναι Όχι 
P 

Ν % Ν % 

Βασικό κίνητρο επιλογής του 

προγράμματος συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης ήταν η εύρεση 

εργασίας; 

Ναι 35 55,6% 28 44,4% 

<0,001 
Όχι 35 25,5% 102 74,5% 

 

Στη συνέχεια της μελέτης, εξετάζεται η ύπαρξη ή μη στατιστικά σημαντικών 

διαφοροποιήσεων του βαθμού συμβολής του περιεχομένου του προγράμματος στην 

επαγγελματική πορεία των ερωτηθέντων, σε σχέση με το αν η εύρεση εργασίας ήταν 

βασικό κίνητρο επιλογής του προγράμματος. Όπως προκύπτει, η μόνη περίπτωση που 

παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις είναι αυτή του βαθμού, που 

η επαγγελματική συμβουλευτική καθοδήγηση και οι πληροφορίες, που οι 

ερωτηθέντες/είσες έλαβαν από τον εκπαιδευτικό φορέα, συνέβαλλαν στην 

επαγγελματική τους πορεία (p=0,018) με τα άτομα, που έθεταν την εύρεση εργασίας 

σαν βασικό κίνητρο επιλογής του προγράμματος, να παρουσιάζουν υψηλότερη μέση 

βαθμολογία. 
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Πίνακας 10: Έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα του βαθμού συμβολής του 

περιεχομένου του προγράμματος στην επαγγελματική πορεία των ερωτηθέντων σε 

σχέση με το αν η εύρεση εργασίας ήταν βασικό κίνητρο επιλογής του 

προγράμματος 

 

Βασικό κίνητρο επιλογής του προγράμματος συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης ήταν η εύρεση εργασίας; 
 

Ναι Όχι  

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. p 

Οι γνώσεις που αποκτήσατε από την 

παρακολούθηση του προγράμματος 
4,43 0,70 4,11 0,87 0,099 

Οι δεξιότητες που αποκτήσατε από 

την παρακολούθηση του 

προγράμματος 

3,89 0,87 4,03 0,76 0,467 

Η απόκτηση πιστοποιητικού από την 

παρακολούθηση του προγράμματος 
3,14 1,24 3,26 1,29 0,690 

Οι γνωριμίες και η γενικότερη 

κοινωνική δικτύωση από την 

παρακολούθηση του προγράμματος 

3,77 1,00 3,65 1,04 0,615 

Η επαγγελματική συμβουλευτική 

καθοδήγηση και οι πληροφορίες που 

λάβατε από τον φορέα 

4,03 0,98 3,47 0,93 0,018 

Η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας 

κατά τη διάρκεια παρακολούθησης 

του προγράμματος; 

4,37 0,73 4,44 0,79 0,704 

Τέλος, παρατηρείται ότι οι ερωτηθέντες/είσες, που δεν έθεταν ως βασικό 

κίνητρο επιλογής του προγράμματος σπουδών την εύρεση εργασίας, θεωρούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό ότι η ενεργητική τους συμμετοχή στην πρακτική άσκηση, κατά τη 

διάρκεια της παρακολούθησης του προγράμματος, επέδρασε στην επαγγελματική 

τους πορεία, σε σχέση με εκείνους που έθεταν ως βασικό κίνητρο επιλογής του 

προγράμματος σπουδών την εύρεση εργασίας (p=0,037). 
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Πίνακας 11: Έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα του βαθμού συμβολής της 

βιωματικής μάθησης στην επαγγελματική πορεία των ερωτηθέντων σε σχέση με το 

αν η εύρεση εργασίας ήταν βασικό κίνητρο επιλογής του προγράμματος 

 

Βασικό κίνητρο επιλογής του προγράμματος συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης ήταν η εύρεση εργασίας; 
 

Ναι Όχι  

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. p 

Η ενεργητική σας συμμετοχή στην 

πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια 

της παρακολούθησης του 

προγράμματος; 

3,97 0,89 4,38 0,70 0,037 

Οι ομαδικές εργασίες κατά την 

πρακτική σας στη διάρκεια 

παρακολούθησης του προγράμματος; 

3,23 1,19 3,33 1,16 0,715 

Οι ερωταπαντήσεις και η γενικότερη 

συζήτηση κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων του προγράμματος; 

3,51 1,15 3,76 0,96 0,329 

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη 

διάρκεια της παρακολούθησης του 

προγράμματος; 

3,71 1,02 3,15 1,52 0,072 

 

Τέλος ο έλεγχος z των αναλογιών των ατόμων του δείγματος, όσον αφορά 

στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων πριν και μετά την παρακολούθηση των 

προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, δεν καταδεικνύει στατιστικά σημαντικές 

διαφοροποιήσεις (p=0,121), παρόλο που το ποσοστό των ανέργων μετά τη λήξη τους 

είναι ελαφρώς χαμηλότερο σε σχέση με εκείνο πριν την έναρξή τους. 
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Πίνακας 12: Έλεγχος z της διαφοροποίησης των αναλογιών απασχολησιμότητας 

πριν και μετά την παρακολούθηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

 
Απασχόληση στην έναρξη 

του προγράμματος 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης; 

Απασχόληση μετά τη λήξη 

του προγράμματος 

συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης; 

 

 Εργαζόμενος Άνεργος Εργαζόμενος Άνεργος 
P 

N 165 35 176 24 0,121 

% 82,5% 17,5% 88,0% 12,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

8. Συζήτηση- Συμπεράσματα 

Αναλύοντας τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα της 

εργασίας και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, προκύπτουν κάποια 

συμπεράσματα που θα ήταν απαραίτητο να αναφερθούν.  

Αρχικά, όσον αφορά στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα για το προφίλ των 

συμμετεχόντων σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

προκύπτει ότι, ως προς το φύλο, υπερτερεί σημαντικά το ποσοστό των ανδρών έναντι 

αυτού των γυναικών γεγονός που συμφωνεί με την έρευνα της Eurostat (2015) για 

προγράμματα αγροδιατροφικού περιεχομένου. Αυτό δείχνει τον διαχωρισµό των 

επαγγελµάτων και των θέσεων εργασίας, µε βάση το φύλο, που υπάρχει στην 

Ελλάδα. Μπορεί, θεσµικά,  όλα σχεδόν τα επαγγέλµατα να µπορούν να ασκηθούν και 

από τα δύο φύλα, ωστόσο ο διαχωρισµός σε τυπικά "γυναικεία" και τυπικά "αντρικά" 

εξακολουθεί να αποτελεί µια καθιερωµένη κοινωνική πρακτική σε όλο το δυτικό 

πολιτισµό. Αυτός ο διαχωρισµός γίνεται µε βάση τα στερεότυπα χαρακτηριστικά που 

αποδίδονται στα δύο φύλα, δηλαδή τους τρόπους συµπεριφοράς, τις ικανότητες και 

τις δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση κάποιου επαγγέλµατος (Δεληγιάννη 

και Ζιώγου, 1998· Κορωναίου, Δημητρούλη, & Τικταπανίδου, 2002). 

Παρ’ όλα αυτά, γενικά, η συμμετοχή αντρών και γυναικών στα προγράμματα 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης δε φαίνεται να έχει διαφορά, με τις γυναίκες μάλιστα να 

υπερτερούν λίγο έναντι των αντρών (ΓΓΕΣΥΕ, 2009). Μάλιστα, στην έρευνα που 

έγινε στην Ελλάδα οι απόφοιτοι της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

είναι, στη μεγάλη τους πλειονότητα, γυναίκες, γεγονός που όμως πρέπει να ιδωθεί σε 

άμεση συνάρτηση με τα αντικείμενα που προσέφεραν τα Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης κατά τη συγκεκριμένη περίοδο διενέργειας της παρούσας έρευνας 

(ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2013).  

Για το επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων, αρκετές έρευνες έδειξαν ότι 

τα άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης δε δραστηριοποιούνται σε προγράμματα 

εκπαίδευσης, ενώ φαίνονται πιο ένθερμοι υποστηρικτές τα άτομα που έχουν 

τουλάχιστον τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης δεν 

έχουν τα κατάλληλα ερεθίσματα και ευκαιρίες για να εκπαιδευτούν περαιτέρω και 

συν τοις άλλοις έχουν διαμορφώσει μια εικόνα για τον εαυτό τους, σύμφωνα με την 

κοινωνική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν και τις εμπειρίες μάθησης τους 

(ΓΓΕΣΥΕ, 2009∙ European Commission, 2012· Eurostat, 2015). Τα ίδια 
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αποτελέσματα διαπιστώθηκαν και στην παρούσα έρευνα με το ποσοστό συμμετοχής 

των πτυχιούχων τριτοβάθμιας στα εκπαιδευτικά προγράμματα συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης της ΑΓΣ, να υπερτερεί συντριπτικά από αυτό των αποφοίτων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Επιπλέον, τα παραπάνω ευρήματα ισχυροποιούν αποτελέσματα και 

παλαιότερων ερευνών (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2013· Καραλής, 2013· Public Issue, 2011) τα 

οποία κατέδειξαν ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο συνδέεται άμεσα με τους ρυθμούς 

συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης. Η συμμετοχή 

αυξάνεται όσο αυξάνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο, με τους κατόχους υψηλών 

τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων να είναι αυτοί που συμμετέχουν με μεγαλύτερη 

συχνότητα στα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης. Στην CONFINTEA της 

UNESCO του 2009, μάλιστα, υπογραμμίζεται ότι σε διεθνές επίπεδο οι άνθρωποι με 

χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης δεν έχουν τις βασικές ικανότητες για να συμμετέχουν 

στην εκπαίδευση ενηλίκων (Keogh, 2009).  

 Επίσης, με βάση τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής προκύπτει 

ότι τα άτομα ηλικίας 26-55 ετών συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό 

συμμετεχόντων, ενώ υπολείπονται οι συμμετέχοντες/ουσες κάτω των 26 και άνω των 

55. Η τάση αυτή στην εκπαίδευση ενηλίκων επιβεβαιώνεται και από στοιχεία της 

έρευνας του 2007 (βλ. Γράφημα 2). Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε κάποιες 

ευρωπαϊκές χώρες, έδειξε ότι  οι Έλληνες θεωρούν την εργασία και την εκπαίδευση 

μετά την ηλικία των 65 ανεπιθύμητη (CEDEFOP, 2011).  Η μηδαμινή παροχή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνεται σε 

εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας στην Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί αιτία αλλά και 

αποτέλεσμα αυτής τη μη-συμμετοχής. Επιπλέον,  η έρευνα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ έδειξε 

ότι η μεγάλη πλειονότητα των αποφοίτων της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης ανήκει στην ηλιακή ομάδα μεταξύ 25 και 54 ετών. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω αποτελέσματα,  καταδεικνύεται η ανάγκη για ειδική στόχευση των 

προγραμμάτων κατάρτισης στους νέους έως 24 ετών με έμφαση σε συγκεκριμένες 

ευπαθείς ομάδες και στους καταρτιζόμενους άνω των 55 ετών με προγράμματα 

προώθησης της ενεργού γήρανσης, αλλά και με την παροχή κινήτρων στη 

συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, ώστε να συμμετέχει ενεργότερα σε προγράμματα 

κατάρτισης (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2013). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η συμμετοχή ενηλίκων σε 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι μικρότερη στις ημιαστικές και αγροτικές 
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περιοχές, σε σύγκριση με τη συμμετοχή στις αστικές περιοχές. Αυτό συμβαίνει με τη 

συμμετοχή των Ελλήνων στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης γενικά και 

όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα σύμφωνα με ερευνητικά στοιχεία (ΓΓΕΣΥΕ, 2009˙ 

Public Issue, 2011). Μάλιστα, οι κάτοικοι αστικών και μη-αστικών περιοχών 

αξιολογούν ως εμπόδιο την μη ύπαρξη προγραμμάτων σε κάποια γειτονική περιοχή 

(Public Issue, 2011). 

Σύμφωνα, με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας φαίνεται ότι ο ενεργός 

πληθυσμός (υπάλληλοι δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολούμενοι, 

εργοδότες) εμπλέκεται περισσότερο σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες έναντι του μη-

ενεργού πληθυσμού (συνταξιούχοι) και των ανέργων. Μάλιστα, η έρευνα της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας (2009) υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι επωφελούνται 

περισσότερο από τις ευκαιρίες της δια βίου εκπαίδευσης, ενώ λιγότερο ωφελούνται οι 

άνεργοι και οι συνταξιούχοι. 

 Με βάση τα στοιχεία που παρατέθηκαν, είναι σαφές ότι η συμμετοχή στη 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε όλους τους τομείς, αλλά και στον πρωτογενή τομέα 

σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων και ειδικότερα με το επίπεδο 

εκπαίδευσης, την ηλικία, την απασχόληση και τον τόπο διαμονής.  

Όσον αφορά τους λόγους που οι συμμετέχοντες/ουσες επέλεξαν την 

Αμερικανική Γεωργική Σχολή φαίνεται ότι τα προγράμματα που προσφέρει είναι 

υψηλής ποιότητας και ανάλογα των εκπαιδευτικών τους αναγκών. Η σχολή 

προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

πληροφόρησης σε ενήλικες, ανέργους και εργαζόμενους, οργανώνοντας και 

υλοποιώντας προγράμματα με εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις, δράσεις ενημέρωσης και 

πληροφόρησης του κοινού και επισκέψεις μελέτης για ομάδες ενηλίκων από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό πάνω σε θέματα αγροδιατροφής, περιβάλλοντος, 

αγροτουρισμού, πολιτισμού, επιχειρηματικότητας, νέων τεχνολογιών και 

εκπαίδευσης (Αμερικανική Γεωργική Σχολή, 2015). Επιπλέον, πέρα από ελάχιστους 

ιδιωτικούς φορείς, πανελλαδικά, η ΑΓΣ προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης που 

πρεσβεύουν την ανάπτυξη του πνεύματος μέσα από την ανάπτυξη του σώματος. 

Επιπλέον, η βιωματική άσκηση, είναι ο πυλώνας πάνω στον οποίο οργανώνονται τα 

προγράμματα. Το γεγονός αυτό, δικαιολογεί την προτίμηση των συμμετεχόντων στα 

προγράμματα εκπαίδευσης της ΑΓΣ,  καθώς σε έρευνα που έγινε σε γεωργούς της 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης, φάνηκε η προτίμησή τους σε βιωματικές μεθόδους 

(Εμμανουηλίδου, κ.α,  2014). Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι 
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συμμετέχοντες/ουσες για να παρακολουθήσουν τα εν λόγω προγράμματα πληρώνουν 

δίδακτρα, γεγονός που είναι αξιοσημείωτο, αν αναλογιστεί κανείς τις δύσκολες 

συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι συμμετέχοντες/ουσες 

επιλέγουν τα προγράμματα της ΑΓΣ γιατί το θέλουν και πιστεύουν ότι αξίζουν και 

όχι γιατί «καθοδηγούνται» σε αυτά όπως γίνεται με τα επιδοτούμενα προγράμματα 

επιμόρφωσης ή κατάρτισης ανέργων.  

Στη συνέχεια, παρατηρήθηκε ότι για το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος η 

εύρεση εργασίας δεν αποτέλεσε το βασικό κίνητρο επιλογής του προγράμματος 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της ΑΓΣ που παρακολουθούν οι ερωτηθέντες/είσες. 

Αυτό σημαίνει ότι αντιμετώπισαν τα προγράμματα ως προγράμματα ελεύθερου 

χρόνου, με σκοπό την  προσωπική τους ανάπτυξη σε αντίθεση με τα κίνητρα 

παρακολούθησης προγραμμάτων ΣΕΚ στην έρευνα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2013), όπου 

τα κίνητρα συμμετοχής σχετίζονταν με την εργασιακή κατάσταση των ατόμων. 

Επιπλέον, στην έρευνα του Καραλή (2013) σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια για 

τη συμμετοχή ενηλίκων στα προγράμματα εκπαίδευσης κατά την επιλογή ενός μόνο 

παράγοντα από τις πιθανές επιλογές, τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι 

παράγοντες που σχετίζονται με την απόδοση στην εργασία, τη διατήρηση ή/και 

βελτίωση της θέσης εργασίας. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι δύο από τους παράγοντες 

που σχετίζονται με το ενδιαφέρον γα τη μάθηση διατηρούνται σχετικά υψηλά στις 

απαντήσεις, μάλιστα η απάντηση «γιατί μου αρέσει να μαθαίνω καινούρια 

πράγματα» κατατάσσεται στην τρίτη θέση.  

Το γεγονός της έλλειψης κινήτρου για την εργασιακή εξέλιξη τους, 

επιβεβαιώνεται και από άλλα αποτελέσματα της έρευνας, από τους λόγους για τους 

οποίους τελικά δεν δραστηριοποιήθηκαν επαγγελματικά. Οι κύριοι λόγοι της μη 

δραστηριοποίησης των υπολοίπων ερωτηθέντων στον τομέα εκπαίδευσης τους, είναι 

η ήδη ύπαρξη εργασίας, το μικρό επαγγελματικό ενδιαφέρον τους για τους 

συγκεκριμένους τομείς καθώς και συγκυριακά ζητήματα. 

 Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, όπως φαίνεται μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία, 

είναι σημαντική για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας μέσω της ανάπτυξης  

δεξιοτήτων και συντελεί στην επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου (Karbasioun et al., 

2005· Singh, et al. 2010· Trede & Whitaker, 2000). Απαντώντας στο δεύτερο 

ερευνητικό ερώτημα, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, έδειξαν ότι τα 

προγράμματα συνετέλεσαν στην επαγγελματική εξέλιξη και στην εύρεση εργασίας.  

Το ποσοστό των ερωτηθέντων που μετά το πέρας του προγράμματος κατάρτισης της 
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Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον τομέα που 

εκπαιδεύτηκε είναι ικανοποιητικό, αν ληφθεί υπόψη ότι τα προγράμματα 

δημιουργήθηκαν με στόχο την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 

εκπαιδευόμενων. 

Επιπλέον, από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι το ποσοστό των 

ανέργων μετά τη λήξη των προγραμμάτων είναι ελαφρώς χαμηλότερο σε σχέση με 

εκείνο πριν την έναρξή τους, χωρίς να καταδεικνύεται κάποιες στατιστικά σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στην επαγγελματική κατάσταση των εργαζομένων πριν και μετά την 

παρακολούθηση των προγραμμάτων. Ωστόσο, διεθνείς έρευνες έδειξαν ότι η 

επίπτωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης στην ανεργία έχει θετική συνεισφορά 

τόσο στην αύξηση των μισθών όσο και στην πιθανότητα εύρεσης εργασίας (Jenkins 

& Vigoles, 2002˙ OECD, 2004˙ Richardson & Van de Berg, 2002˙ Stenberg & 

Westerlund, 2008˙ Tripney et. al, 2013). 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορά τη συμβολή του περιεχομένου του 

προγράμματος και της βιωματικής μεθόδου στην επαγγελματική πορεία των 

συμμετεχόντων. Βάσει των αποτελεσμάτων, φαίνεται ότι οι γνώσεις και δεξιότητες 

που απέκτησαν οι συμμετέχοντες/ουσες από την παρακολούθηση των προγραμμάτων, 

συνέβαλαν σημαντικά στην επαγγελματική πορεία των ερωτηθέντων. Αντίστοιχες 

έρευνες υποστήριξαν ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούνται μέσω της 

εκπαίδευσης, βοηθούν σημαντικά στην επαγγελματική εξέλιξη (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 

2013˙ Lal & Tandon, 2011). Χαμηλότερος, βέβαια,  σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της παρούσας έρευνας, είναι ο βαθμός συμβολής της απόκτησης πιστοποιητικού από 

την παρακολούθηση του προγράμματος. Το τελευταίο εύρημα αντιτίθεται στα 

αποτελέσματα της έρευνας των Σολάκη, Νικολάου και Σολάκη (2016), τα οποία 

δείχνουν ότι η πιστοποίηση των γνώσεων συμβάλει στην επαγγελματική 

δραστηριοποίηση των ατόμων. 

Αρκετά σημαντικές για την επαγγελματική πορεία των ερωτηθέντων που 

δραστηριοποιήθηκαν επαγγελματικά στον τομέα που εκπαιδεύτηκαν ήταν γνωριμίες 

που απέκτησαν και η γενικότερη κοινωνική δικτύωση από την παρακολούθηση του 

προγράμματος, ενώ ανάλογης σημαντικότητας ήταν η επαγγελματική συμβουλευτική 

καθοδήγηση και οι πληροφορίες που έλαβαν από τον εκπαιδευτικό τους φορέα. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα άτομα ευνοούνται αρκετά από την 

επαγγελματική καθοδήγηση και τη συμβουλευτική όσον αφορά την επαγγελματική 

τους εξέλιξη  (Amundson, Bowlsbey & Niles, 2008˙ Nathan, & Hill, 2006). Η ραγδαία 
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τεχνολογική ανάπτυξη έχει επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές σε κάθε τομέα της ζωής των 

ατόμων. Η διαχείριση της νέας κατάστασης απαιτεί προετοιμασία του πολίτη και 

στήριξη αυτού προκειμένου ν’ ανταποκριθεί με ευελιξία στις νέες συνθήκες ζωής 

(Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2014). Στο πνεύμα αυτό η Συμβουλευτική και ειδικά η 

Συμβουλευτική Προσανατολισμού μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα, καθώς συμβάλλει 

στην επαγγελματική αποκατάσταση και μέσω αυτής ενισχύεται η ισορροπία του 

ατόμου. Βέβαια, η Συμβουλευτική για να είναι αποτελεσματικότερη, χρειάζεται να 

γίνεται μεθοδικά και οι συμβουλευόμενοι να προσεγγίζονται ολιστικά 

(Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2009).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2013), οι παράγοντες οι 

οποίοι βοηθούν τους αποφοίτους Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε 

να βελτιώσουν την εργασιακή και οικονομική τους κατάσταση είναι οι σπουδές και οι 

γνώσεις παρά οι γνωριμίες με δημόσιους παράγοντες και πολιτικούς ή ακόμα και οι 

γνωριμίες με οικονομικούς παράγοντες (επιχειρηματίες κ.ο.κ.). Ωστόσο, στην εν 

λόγω έρευνα οι συμμετέχοντες/ουσες κατά ένα μεγάλο ποσοστό απέδωσαν την 

εργασιακή τους εξέλιξη στις γνωριμίες και στην κοινωνική δικτύωση. 

 Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ουσες, δήλωσαν ότι η βιωματική διδασκαλία 

κατά τη διάρκεια παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήταν αυτή που 

συντέλεσε περισσότερο  στην επαγγελματική τους πορεία. Τα προηγούμενα 

ευρήματα ερευνητικών διαδικασιών, απλά δείχνουν ότι οι αγρότες προτιμούν να 

μάθουν μέσω χειρωνακτικών και βιωματικών δραστηριοτήτων (Dollisso & Martin, 

1999˙ Martin & Omer, 1990˙ Trede & Whitaker, 2000) αλλά όχι την 

αποτελεσματικότητα τους στην απασχόληση. Η πράξη έναντι της θεωρίας συμβάλλει 

σημαντικά στην απόκτηση εμπειρίας, ειδικά στον πρωτογενή τομέα. Οι βιωματικές 

και συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές δεν ευνοούν μονάχα την καλλιέργεια της 

κριτικής σκέψης αλλά και μια ολιστική μάθηση που οδηγεί ευκολότερα σε μια 

επαγγελματική επιτυχία. Για να επιτευχθούν οι στόχοι ενός προγράμματος, χρειάζεται 

η απαραίτητη οργάνωση και ο κατάλληλος σχεδιασμός των βιωματικών μεθόδων, 

κυρίως εκ μέρους των εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευτές οφείλουν να διαπραγματεύονται 

τη γνώση που φέρνουν οι εκπαιδευόμενοι/ες, επηρεάζοντας τα περιεχόμενα της 

εκπαιδευτικής πράξης με μια προσέγγιση βιωματική και με εργαλεία την έρευνα, τη 

συζήτηση και τη χρήση διαφορετικών μεθόδων έκφρασης και επικοινωνίας. Συν τοις 

άλλοις, οι εκπαιδευτές απαιτείται να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να 

εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους κατάλληλες για την εκπαίδευση ενηλίκων. 
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Επιπλέον, υπάρχει η ανάγκη αξιολόγησης της ικανότητάς τους να δημιουργούν 

γνώση και να ανανεώνουν τις παιδαγωγικές τους μεθόδους μέσω σύντομων και 

περιοδικών προγραμμάτων επανεκπαίδευσης (Σταμπουλής, 2010). 

Όσον αφορά τις επιμέρους βιωματικές και συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές, 

η ενεργητική συμμετοχή των ερωτηθέντων στην πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια 

της παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος συνέβαλε στην 

επαγγελματική πορεία, ενώ χαμηλότερος είναι ο βαθμός που επέδρασαν ευεργετικά 

οι ομαδικές εργασίες κατά την πρακτική στη διάρκεια παρακολούθησης των 

προγραμμάτων. Παρ’ όλα αυτά, διεθνείς έρευνες έδειξαν ότι η ομαδοσυνεργατική 

μέθοδος προάγει τη βιωματική μάθηση (Haddara & Skanes, 2007˙ Van Petegem, 

Aelterman, Van Keer, & Rosseel, 2009) και βοηθά στη μετέπειτα επαγγελματική 

εξέλιξη των ατόμων (Attle & Baker,2007).  

Επιπλέον, τα παραπάνω αποτελέσματα φανερώνουν ότι αρκετά σημαντικός 

για την επαγγελματική πορεία των ατόμων είναι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των 

προγραμμάτων. Αντίστοιχες διεθνείς έρευνες έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις 

έχουν ευεργετικά αποτελέσματα για τους/τις εκπαιδευόμενους/μενες και τους 

μαθητές (Dillon, et al., 2006· Lewis & Williams, 1994).  

Τέλος, από τις συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα 

προγράμματα εκπαίδευσης της ΑΓΣ και προάγουν τη βιωματική μάθηση, φαίνεται ότι 

η γενικότερη συζήτηση και οι ερωταπαντήσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, 

βοηθούν εμμέσως στην επαγγελματική πορεία των καταρτισθέντων. Το αποτέλεσμα 

αυτό, συμφωνεί με τα ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας (Baker, Jensen & Kolb, 

2002· Taylor, Duveskog, & Friis-Hansen, 2012), κατά τα οποία η συζήτηση μεταξύ 

των εκπαιδευόμενων, βοηθά στην διευκρίνηση εννοιών, με αποτέλεσμα να συμβάλλει 

στην διατήρηση των παρεχομένων πληροφοριών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 

την ενεργοποίηση των εκπαιδευόμενων προς την διεύρυνση και την εφαρμογή των 

γνώσεών τους, καθώς και την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης. 

Όσον αφορά τις συσχετίσεις, εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά των ατόμων που 

δραστηριοποιήθηκαν επαγγελματικά μετά την παρακολούθηση των προγραμμάτων, 

δε φαίνονται να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ αντρών και γυναικών, 

αλλά ούτε και με βάση την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης. Σε αντίστοιχες 

έρευνες διεθνούς και πανελλαδικής εμβέλειας παρατηρήθηκαν διαφορετικά 

αποτελέσματα. Η έρευνα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2013) έδειξε ότι το εκπαιδευτικό 
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επίπεδο των εκπαιδευομένων ασκεί έναν ξεχωριστό ρόλο στη γρήγορη εύρεση 

εργασίας, όπου υψηλότερα ποσοστά εύρεσης πρώτης απασχόλησης εμφανίζονται στις 

υψηλότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Επιπλέον, έρευνες που διεξήχθησαν σε Ευρώπη, 

έδειξαν ότι οι γυναίκες ωφελούνται περισσότερο επαγγελματικά από τους άντρες 

μετά την παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης (Blanden et. al, 2012˙ Kilpi-

Jakonen et. al, 2012). Στην Ελλάδα, ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται να είναι 

διαφορετικά και οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, ύστερα από 

την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2013).  

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες/ουσες από 

αγροτικές και ημιαστικές περιοχές παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα 

επίπεδα απασχόλησης στον τομέα εκπαίδευσης τους σε σχέση με τα άτομα που 

διαμένουν σε αστικές περιοχές. Έχει ενδιαφέρον ότι το ποσοστό των 

απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα που ζει στις αγροτικές περιοχές μειώθηκε 

από 80% περίπου στο 75% μεταξύ 1985 και 2002 (ΕΣΥΕ, ΕΕΔ, 1985-2002). Αυτό 

αποτελεί ενδεικτικό της τάσης διαμόρφωσης μιας νέας κατάστασης στην ελληνική 

ύπαιθρο, όπου μη κάτοικοι της υπαίθρου δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο 

στην γεωργία. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται οι κάτοικοι αγροτικών και ημιαστικών 

περιοχών να κατέχουν τα σκήπτρα. Μάλιστα, την τελευταία δεκαπενταετία υπάρχει 

μια αύξηση της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές  (Βλάχου, 2016). 

Εν συνεχεία, προκύπτει ότι τα άτομα που έθεταν σαν βασικό κίνητρο επιλογής 

του προγράμματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης την εύρεση εργασίας παρουσιάζουν 

υψηλότερα ποσοστά επαγγελματικής δραστηριοποίησης μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος σε σχέση με τους/τις ερωτηθέντες/είσες που δεν έθεταν το ίδιο 

κίνητρο επιλογής. Αποδεικνύεται, έτσι ότι το κίνητρο για μάθηση μεταφράστηκε σε 

στόχο από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. 

Τέλος, φάνηκε ότι τα άτομα που είχαν ως βασικό κίνητρο την εύρεση 

εργασίας θεωρούν ότι τους βοήθησε η γενικότερη καθοδήγηση και η συμβουλευτική 

που έλαβαν στο φορέα, ενώ τα άτομα που δεν είχαν το ίδιο κίνητρο θεώρησαν 

σημαντική την ενεργητική συμμετοχή. Είναι γεγονός, ότι τα κίνητρα για μάθηση 

επηρεάζουν το πώς οι εκπαιδευόμενοι/ες αντιλαμβάνονται τη διαδικασία της μάθησης 

(Boekaerts, 2002). Σύμφωνα με έρευνες, τα άτομα ευνοούνται αρκετά από την 

επαγγελματική καθοδήγηση και τη συμβουλευτική όσον αφορά την σταδιοδρομία 

τους,  (Amundson, Bowlsbey & Niles, 2008˙ Nathan, & Hill, 2006), καθώς μαθαίνουν 

μέσω αυτής να αναπτύσσονται δυναμικά , να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις 
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δυσκολίες και  να επικοινωνούν αποτελεσματικά (Herr & Cramer, 1996). Από την 

άλλη, η χρήση ενεργητικών-συμμετοχικών εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων 

αποτελεί κομβικό στοιχείο για την αποτελεσματική μάθηση, εφόσον σχετίζεται 

άμεσα με τη βασική αρχή μάθησης ενηλίκων, σύμφωνα με την οποία οι ενήλικοι/ες 

εκπαιδευόμενοι/μενες μαθαίνουν συμμετέχοντας ενεργά στη μαθησιακή διεργασία 

(Courau, 2000˙ Κόκκος, 2005). 

8.1. Περιορισμοί της έρευνας- Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στη συγκεκριμένη έρευνα, που χρειάζεται να 

ληφθούν υπόψη σε μελλοντικές έρευνες για το συγκεκριμένο θέμα. Πολλοί από 

αυτούς σχετίζονται με τη φύση της μελέτης περίπτωσης.  

Καταρχήν, μελετήθηκαν ορισμένα από τα προγράμματα που υλοποιούνται 

από το ΚΔΒΜ2 ενός συγκεκριμένου φορέα, της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Σε 

καμία περίπτωση, λοιπόν, δεν μπορεί να διατυπωθεί ως ισχυρισμός ότι τα ευρήματα 

της παρούσας έρευνας μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά του συνόλου των 

παρεχόμενων προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης που 

προσφέρονται από άλλους ιδιωτικούς φορείς ανά την ελληνική επικράτεια και 

αφορούν τον πρωτογενή τομέα. 

Επιπλέον, η επισκόπηση ερευνών αφορούσε κυρίως έρευνες που έχουν γίνει 

στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ή στην κατάρτιση ανέργων. Τα 

προγράμματα στα οποία διεξήχθη η εν λόγω έρευνα, είναι προγράμματα 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Δημιουργήθηκαν, δηλαδή,  ως 

προγράμματα αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου και τα τελευταία χρόνια λόγω των 

γενικότερων κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών απέκτησαν μεγαλύτερο 

επαγγελματικό ενδιαφέρον. Παρ’ όλα αυτά, στην ελληνική και ξενόγλωσση 

βιβλιογραφία δεν υπάρχουν έρευνες που να αφορούν την διασύνδεση  των 

συγκεκριμένων προγραμμάτων με την απασχόληση και γι’ αυτό το λόγο 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από προγράμματα με παρόμοια χαρακτηριστικά.  

Τέλος, η 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. Θα 

μπορούσε, για παράδειγμα, να πραγματοποιηθεί μια γενικότερη έρευνα, που να δίνει 

μια συνολική εικόνα για τα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης 
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του πρωτογενούς τομέα που υλοποιούνται στην Ελλάδα ή από ένα μεγάλο μέρος 

τους. 

 

8.2. Επίλογος 

Η μη τυπική μάθηση βοηθάει πολλούς να αποκτήσουν επαγγελματικά 

προσόντα, πράγμα που όχι μόνο διευκολύνει την εύρεση εργασίας, αλλά και δίνει 

νέες προοπτικές εκπαίδευσης. Χρησιμοποιώντας αυτό το μέσο, η Πορτογαλία 

κατόρθωσε να μειώσει θεαματικά το υψηλό ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης της 

εκπαίδευσης, που την χαρακτήριζε μέχρι πρόσφατα (CEDEFOP, 2013).  

Παρόλο που τα ποσοστά συμμετοχής στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην 

Ελλάδα είναι χαμηλά και ειδικά στον πρωτογενή τομέα, η εν λόγω έρευνα έδειξε το 

ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην επαγγελματική πορεία των συμμετεχόντων. 

Συν  τοις άλλοις, η βιωματική μέθοδος πέρα από μια ελκυστική μέθοδο διδασκαλίας 

για τους ενηλίκους μπορεί να γίνει ένα σπουδαίο βοηθητικό εργαλείο για την 

εργασιακή εξέλιξη του ατόμου. 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας μπορούν να πλαισιώσουν τα ήδη 

υπάρχοντα ευρήματα για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στον πρωτογενή τομέα. 

Ιδιαίτερα φανερώνουν ότι οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης, είτε είναι κατάρτιση είτε 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου μπορεί να 

επηρεάσει την επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου. Παράλληλα τα αποτελέσματα 

αναδεικνύουν ότι χρειάζεται να γίνουν πιο συντονισμένες δράσεις για την 

προσέλκυση των ατόμων σε προγράμματα εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης, 

αναπροσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας αλλά και σύνδεση με την αγορά εργασίας. 

Με αυτό τον τρόπο, ο πρωτογενής τομέας που αποτελεί και πυλώνα της ελληνικής 

οικονομίας θα κατορθώσει να κάνει βήματα ανάπτυξης και να παγιώσει τη θέση του 

στην παγκόσμια αγορά.  
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Παράρτημα 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών στη Δια Βίου 

Μάθηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στόχος μας είναι να διερευνήσουμε τη 
σύνδεση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με την απασχόληση μέσα από τα 

προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης  Επιπέδου 

2 (ΚΔΒΜ2) Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Σας παρακαλούμε να απαντήσετε με 

ειλικρίνεια. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα είναι απόρρητα. Σας ευχαριστούμε εκ των 

προτέρων για τη συνεργασία σας. 

Οδηγίες: 

Οι απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο σημειώνονται με ένα  Χ. Στις ερωτήσεις 

επιλέγετε ΜΟΝΟ μια απάντηση, αυτή που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο.  

 

1
Ο

 ΜΕΡΟΣ 

 

1. Φύλο :  

Άντρας  

Γυναίκα  

2. Ηλικία 

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

65 και άνω  

3. Εκπαίδευση:  

Απόφοιτος Διδακτορικού Προγράμματος 

 Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
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Απόφοιτος Πανεπιστημίου 

Απόφοιτος ΙΕΚ/Κολλεγίου  

Απόφοιτος Σχολής διετούς φοίτησης  

Απόφοιτος Γενικού/Ενιαίου Λυκείου  

Απόφοιτος ΕΠΑΛ /Τεχνικού Λυκείου 

Απόφοιτος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  

 

4. Τόπος μόνιμης κατοικίας: 

Αγροτική περιοχή(<2000 κατ.) 

Ημιαστική περιοχή(2000-10000 κατ.) 

Αστική περιοχή(>10000 κατ.) 

 

5. Ποιο πρόγραμμα ή προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης παρακολουθήσατε 

στο ΚΔΒΜ2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής(ΑΓΣ); 

 

 

 

6. Γιατί επιλέξατε ειδικά την ΑΓΣ για να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα; (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες της μιας επιλογής)  

 

Μόνο η ΑΓΣ πρόσφερε το πρόγραμμα που μου ταίριαζε 

      Ήταν κοντά στην περιοχή κατοικίας μου 

Είχα ακούσει ότι παρέχει υψηλής ποιότητας κατάρτιση στον αγρο-διατροφικό 

τομέα 

 

 

 

 

7. Βασικό κίνητρο επιλογής του προγράμματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ήταν η 

εύρεση εργασίας; 

Ναι 

Όχι 

 



94 
 

 

 

 

2
Ο

 ΜΕΡΟΣ 

 

8. Ποια ήταν η θέση σας στην απασχόληση όταν ξεκινήσατε το πρόγραμμα 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από το ΚΔΒΜ2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής; 

Δημόσιος υπάλληλος 

Ιδιωτικός υπάλληλος 

Αυτοαπασχολούμενος  

Εργοδότης  

Συνταξιούχος  

Άνεργος  

Άλλο......................... 

9. Ποια είναι η θέση σας στην απασχόληση στην παρούσα φάση; 

Δημόσιος υπάλληλος 

Ιδιωτικός υπάλληλος 

Αυτοαπασχολούμενος  

Εργοδότης  

Συνταξιούχος  

Άνεργος  

Άλλο......................... 

10 . Αφότου τελειώσατε το πρόγραμμα, δραστηριοποιηθήκατε επαγγελματικά στον 

τομέα που εκπαιδευτήκατε; 

Ναι 

Όχι 
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11. Αν «Όχι» » μπορείτε να αναφέρετε με συντομία τους λόγους που δεν 

δραστηριοποιηθήκατε επαγγελματικά στον τομέα που εκπαιδευτήκατε; 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε…. 

 

3ο ΜΕΡΟΣ 

Αν  στην ερώτηση 10 απαντήσατε «Ναι», απαντήστε στις ερωτήσεις που 

ακολουθούν: 

 12. Σε ποιο τομέα δραστηριοποιηθήκατε επαγγελματικά και ποια ήταν η θέση 

εργασίας σας; (Απαντήστε σύντομα). 

Εταιρεία:…………………………………………………………………………… 

Θέση:……………………………………………………………………………… 

Αντικείμενο:……………………………………………………………………… 

 

 Στις παρακάτω ερωτήσεις βαθμολογήστε με 1: Καθόλου, 2: Λίγο, 3: Αρκετά, 4: 

Πολύ, 5: Απόλυτα. 

13. Σε ποιον βαθμό συνέβαλαν οι παρακάτω παράγοντες  στην επαγγελματική σας 

πορεία; 

13. α) Οι γνώσεις που αποκτήσατε από την παρακολούθηση του προγράμματος 

 

 1 2 3 4 5  

Καθόλου      Απόλυτα 

 

 

13. β) Οι δεξιότητες που αποκτήσατε από την παρακολούθηση του προγράμματος 

 

 1 2 3 4 5  

Καθόλου      Απόλυτα 
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13. γ) Η απόκτηση πιστοποιητικού από την παρακολούθηση του προγράμματος  

 

 1 2 3 4 5  

Καθόλου      Απόλυτα 

 

 

13. δ)  Οι γνωριμίες και η γενικότερη κοινωνική δικτύωση από την παρακολούθηση 

του προγράμματος  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου      Απόλυτα 

       

 

 

13. ε) Η επαγγελματική συμβουλευτική καθοδήγηση και οι πληροφορίες που λάβατε 

από τον φορέα  

 

 1 2 3 4 5  

Καθόλου      Απόλυτα 

 

13. στ) Η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας (εμπειρική, πρακτική μάθηση) κατά τη 

διάρκεια παρακολούθησης του προγράμματος; 

 1 2 3 4 5  

Καθόλου      Απόλυτα 

 

 

 

14. Σε ποιον βαθμό συνέβαλαν οι βιωματικές μέθοδοι διδασκαλίας  στην 

επαγγελματική σας πορεία; 

 

 

14. α) Η ενεργητική σας συμμετοχή στην πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια της 

παρακολούθησης του προγράμματος; 

 1 2 3 4 5  

Καθόλου      Απόλυτα 
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14. β) Οι ομαδικές εργασίες κατά την πρακτική σας στη διάρκεια παρακολούθησης 

του προγράμματος; 

 1 2 3 4 5  

Καθόλου      Απόλυτα 

 

14. γ) Οι ερωταπαντήσεις και η γενικότερη συζήτηση κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων του προγράμματος; 

 1 2 3 4 5  

Καθόλου      Απόλυτα 

 

 

14. δ) Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη διάρκεια της 

παρακολούθησης του προγράμματος; 

 1 2 3 4 5  

Καθόλου      Απόλυτα 

 

Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε…. 
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