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Περίληψη  

 

Η παρούσα εργασία επιχείρησε να διερευνήσει τα κίνητρα συμμετοχής ενήλικων 

εκπαιδευομένων που συμμετέχουν σε προγράμματα του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών 

Πολιτών (ΚΠΕΠ). Στόχος της έρευνας ήταν να σκιαγραφήσει το προφίλ των συμμετεχόντων, 

να αναδείξει τα κίνητρα συμμετοχής τους, καθώς και τα εμπόδια συμμετοχής, και να 

διερευνήσει αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ σημαντικών δημογραφικών στοιχείων, όπως το 

φύλο και η ηλικία, με τους λόγους παρώθησης των ενηλίκων σε συμμετοχή στα 

προσφερόμενα προγράμματα του ΚΠΕΠ. Αρχικά, παρουσιάζονται οι θεωρίες που υπάρχουν 

στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και στις οποίες στηρίζεται η ποσοτική έρευνα. 

Αναφέρονται οι σημαντικότερες θεωρίες κινήτρων και τα μοντέλα που δημιουργήθηκαν από 

διάφορους ερευνητές. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 139 γυναίκες και 21 άνδρες, οι 

οποίοι παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα του ΚΠΕΠ. Τα ποσοτικά δεδομένα της έρευνας 

συγκεντρώθηκαν μέσω ενός έντυπου ερωτηματολογίου και επεξεργάστηκαν με τη χρήση 

ενός στατιστικού πακέτου (SPSS). Έπειτα παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας και 

εξάγονται συμπεράσματα ως προς τα ερευνητικά ερωτήματα. Η έρευνα έδειξε ότι οι 

συμμετέχοντες στο ΚΠΕΠ είναι γυναίκες, εργαζόμενες που έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο. 

Για αυτές, το σημαντικότερο κίνητρο είναι το γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση 

μέσω από το οποίο οι πολίτες γίνονται ενεργοί και οδηγούν στην κοινωνική αλλαγή. Ως προς 

τα δημογραφικά στοιχεία, η επαγγελματική κατάσταση φαίνεται πως επηρεάζει σημαντικά τις 

περισσότερες κατηγορίες κινήτρων συμμετοχής. Τέλος, η έρευνα που παρουσιάζεται 

επιχειρεί να αποτελέσει εφαλτήριο για μελλοντικές έρευνες στον χώρο της μάθησης των 

ενηλίκων, να διαφωτίσει πτυχές που αφορούν στο προφίλ των εκπαιδευομένων, στα κίνητρα 

συμμετοχής τους, στη σχέση των δημογραφικών στοιχείων με τα κίνητρα συμμετοχής, και 

στους υπεύθυνους που οργανώνουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα διά βίου 

μάθησης στην Ελλάδα. 

  

Λέξεις κλειδιά: μη τυπική εκπαίδευση, κίνητρα συμμετοχής, εμπόδια συμμετοχής, 

Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών, Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής 
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Abstract 

 

This research paper set out to explore the adults’ motives of participation in courses delivered 

by the Social University of Active Citizens. Its main objectives are to sketch the participants’ 

profile, highlight their motives of participation as well as the barriers to participation they 

might be facing and investigate whether there is a significant correlation between essential 

demographics, such as gender and age, and the motives of participation in courses offered by 

the Social University of Active Citizens. The paper initially introduces core theories in the 

field of adult education, on which the quantitative research that follows is based on. Most 

significant theories of motives and models, suggested by various researchers are introduced. 

This research was based on a sample, consisted of 139 women and 21 men, all participants in 

one of the Social University of Active Citizens’ courses.  The quantitative data were collected 

via a paper questionnaire and processed via a statistical package (SPSS). As soon as the 

statistical analysis is completed, the results of the research are presented and discussed and 

conclusions are drawn. As it turns out of the results, the main profile of the participant is a 

working woman, holder of a Bachelor degree. The main motives of participation are an 

investment to learning and knowledge that leads to active citizenship and social change. In 

relation to demographics, most motives of participations are highly related to the occupational 

status of the participants in the research. This research paper, among others, aims at providing 

an incentive for future research in the field of adult education in Greece, highlighting aspects 

of the adult participants’ profile, motives if participation, expanding on the relation between 

demographics and motives of participation and sketching the people who are responsible for 

organizing, designing and delivering lifelong learning courses in Greece. 

  

Key words: non-formal education, motives, barriers, participation, Social University of 

Active Citizens, Education Participation Scale 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, διαρκών κοινωνικών, οικονομικών και 

πολιτικών εξελίξεων, πλουραλισμού απόψεων και διαπολιτισμικότητας, και κυρίως μιας 

παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας και οικονομίας με βάση τη γνώση. Σε αυτό το παγκόσμιο 

συγκείμενο προβάλλεται ως επιτακτική η ανάγκη για διαρκή βελτίωση ή/και αναβάθμιση των 

επαγγελματικών προσόντων, με παράλληλη έμφαση στην προσωπική και κοινωνική 

ανάπτυξη της προσωπικότητας. Η διά βίου μάθηση αποτελεί πεδίο έντονου ενδιαφέροντος 

και δραστηριοποίησης παγκοσμίως, κυρίως γιατί θεωρείται κλειδί στην αναζήτηση και 

διατήρηση της εργασίας, στην οικονομική και την προσωπική ανάπτυξη και στην κοινωνική 

συνοχή και σταθερότητα. Σε αυτό το πλαίσιο η παρούσα εργασία εξετάζει το προφίλ και τα 

κίνητρα συμμετοχής των ανθρώπων που παρακολουθούν προγράμματα διά βίου μάθησης. Ο 

σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει το προφίλ των συμμετεχόντων στο 

Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών, τα κίνητρα συμμετοχής τους, καθώς και να 

αναδείξει πιθανές σχέσεις μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων και των κινήτρων 

συμμετοχής. Η παρούσα έρευνα είναι σημαντική για όσους ενδιαφέρονται και εμπλέκονται 

με τη διά βίου μάθηση. Μπορεί να συνδράμει καταλυτικά στον σχεδιασμό και την οργάνωση 

αντίστοιχων προγραμμάτων διά βίου μάθησης από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Επίσης, 

τα ευρήματα της έρευνας μπορούν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για το προφίλ 

των συμμετεχόντων σε προγράμματα διά βίου μάθησης, τα ιδιαίτερα δημογραφικά στοιχεία 

τους, και να αναδείξουν τα κίνητρα που κινητοποιούν περισσότερο τους εκπαιδευόμενους σε 

συμμετοχή σε προγράμματα διά βίου μάθησης. 

 

Συγκεκριμένα, στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο πεδίο της διά βίου μάθησης, 

διευκρινίζονται ορισμοί που αφορούν στη διά βίου μάθηση, την εκπαίδευση ενηλίκων και τα 

είδη εκπαίδευσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι πιο δημοφιλείς θεωρίες 

συμμετοχής ενηλίκων στη μη-τυπική εκπαίδευση, οι οποίες αποτελούν τη βάση της έρευνας 

που διεξήχθη. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται εκτενέστερα το πεδίο της διά βίου 

μάθησης στην Ελλάδα, καθώς και η δράση του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών 

Πολιτών, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά και σε έρευνες που έχουν υλοποιηθεί στην 

Ελλάδα σχετικά με το προφίλ των συμμετεχόντων στη διά βίου μάθηση καθώς και τα κίνητρα 

συμμετοχής τους σε αυτή. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της έρευνας, 

εξηγεί τα βήματα που ακολουθήθηκαν κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανάλυση 
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της ποσοτικής έρευνας, ενώ το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τη στατιστική επεξεργασία. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο σχολιάζονται και 

συζητούνται τα ευρήματα της έρευνας και συσχετίζονται με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και 

τις θεωρίες κινήτρων και στο έβδομο κεφάλαιο γράφεται ο επίλογος της εργασίας.  

 

1.1. Πεδίο και αντικείμενο έρευνας 

 

Στις μέρες μας διαπιστώνεται ότι οι γνώσεις και τα προσόντα που αποκτώνται κατά τη 

διάρκεια φοίτησης στην τυπική εκπαίδευση δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας, όχι τόσο ποσοτικά αλλά ποιοτικά, καθώς οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και 

επιβάλλεται η επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων και η απόκτηση νέων. Έτσι, 

γεννήθηκε η διά βίου μάθηση προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση της αγοράς αλλά 

παράλληλα να δημιουργήσει και μια νέα εισπρακτική αγορά για τους φορείς εκπαίδευσης που 

βλέπουν τους εισακτέους στην τυπική εκπαίδευση να μειώνονται δραματικά κυρίως λόγω της 

μείωσης των γεννήσεων και της αδυναμίας αποπληρωμής των υπέρογκων διδάκτρων. 

Επιπλέον, η συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί παράγοντα διάδοσης της 

δημοκρατίας και σημαντική πτυχή της ενσωμάτωσης των δημοκρατικών διαδικασιών στην 

προσωπικότητα του ατόμου (Sipitanou, 2005). Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι διεθνείς 

οργανισμοί, ιδιώτες επενδυτές και κυβερνήσεις επενδύουν όλο και πιο συστηματικά στη διά 

βίου μάθηση, κυρίως στην μη-τυπική εκπαίδευση, κάνοντας μάλιστα και προσπάθειες 

ποσοτικοποίησής της μέσω θέσπισης μονάδων αναγνώρισης προσόντων.  

 

Στην Ελλάδα η εκπαίδευση ενηλίκων δεν είναι κάποια μόδα των τελευταίων ετών. Ήδη από 

τα μέσα του 19
ου

 αιώνα σύνδεσμοι και σύλλογοι οργάνωναν νυχτερινά σχολεία για 

αναλφάβητους ενήλικες και εργαστήρια κατάρτισης για γυναίκες (Κελπανίδης & Βρυνιώτη, 

2012). Το 1929, ο Νόμος 4239 όριζε ότι όλοι οι ενήλικες πρόσφυγες της Μικράς Ασίας  θα 

έπρεπε να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο δικαίωμα 

εκμάθησης γραφής και ανάγνωσης στην ελληνική γλώσσα. Έκτοτε, έγιναν πολλά βήματα 

στον χώρο της διά βίου μάθησης, όμως χαρακτηρίζονται από την αποσπασματική, μη συνεχή 

δράση τους και ένα πολυδαίδαλο γραφειοκρατικό σύστημα θεσμοθέτησης και αναγνώρισής 

τους. Ως συνέπεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας 

(Eurostat, 2009) περίπου το 10% του ενήλικου πληθυσμού στην Ελλάδα ενδιαφερόταν να 

παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα μη τυπικής εκπαίδευσης, πολλά από τα οποία ήταν 
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συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προέβλεπαν την ωριαία αποζημίωση 

των συμμετεχόντων, οπότε και για αυτόν το λόγο μάλλον προσέλκυαν κάποιους ενήλικες.  

 

Μολονότι υπάρχει πλέον εθνική στρατηγική για τη δημόσια διά βίου μάθηση στην Ελλάδα, 

τα προσφερόμενα προγράμματα (από τα Κ.Δ.Β.Μ., τις Σχολές γονέων κτλ.) επιτρέπουν 

εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και η λειτουργία των τμημάτων σε όλες τις 

θεματικές είναι αμφίβολη κάθε χρόνο σε κάθε πόλη. Την έλλειψη της δημόσιας διά βίου 

μάθησης καλύπτουν ιδιωτικοί και μη-κερδοσκοπικοί φορείς και ιδρύματα, με οικονομικό 

αντίτιμο, ενίοτε ιδιαίτερα υψηλό. Μεταξύ αυτών των φορέων συγκαταλέγεται και το 

Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών (Κ.Π.Ε.Π.), το οποίο προσφέρει προγράμματα 

γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων με προσιτό κόστος και γνωρίζει ιδιαίτερη απήχηση σε 

τέσσερις πόλεις: Καβάλα, Δράμα, Αλεξανδρούπολη και Κοζάνη, αλλά επεκτείνεται και σε 

άλλες, μεταξύ των οποίων η Αθήνα, οι Σέρρες, ο Τύρναβος κτλ. Έτσι, παρ’ όλες τις 

δυσοίωνες στατιστικές για τη συμμετοχή στη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι 

γίνονται προσπάθειες διερεύνησης του χώρου και προσέλκυσης του κοινού.  

 

1.2. Λειτουργικοί ορισμοί  

 

Πριν προχωρήσουμε κι άλλο τη συζήτηση για τη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα και τη 

συνεισφορά του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών, είναι ανάγκη να 

αποσαφηνιστούν κάποιοι όροι που αφορούν σε αυτούς τους τύπους και τις μορφές 

εκπαίδευσης, οι οποίοι συχνά χρησιμοποιούνται εναλλασσόμενα, χωρίς όμως να γίνεται ορθή 

χρήση τους. Η σύγχυση γύρω από τους όρους διά βίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων, 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση ενηλίκων, και άλλους συναφείς, αναγνωρίζεται και από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σημείωσε ότι αυτοί οι όροι, μολονότι έχουν οριστεί, δεν 

παύουν να είναι πολύσημοι και να ερμηνεύονται διαφορετικά ανά συγκείμενο και περίσταση 

(European Commission, 2002).  

 

Στις δεκαετίες του 1960 και 1970 αρχικά γινόταν λόγος για την εκπαίδευση ενηλίκων, ως μια 

μορφή εκπαίδευσης εκτός της τυπικής που προσέφεραν τότε τα Πανεπιστήμια (Βρυνιώτη, 

2002). Αργότερα, ο Rubenson (1996) ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το ερώτημα τι είναι η 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση, ποιο είναι το θεωρητικό υπόβαθρό της και αν πρόκειται για 

αυτόνομη επιστήμη. Η UNESCO (1976) έδωσε το δικό της ορισμό για την εκπαίδευση 
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ενηλίκων, στον οποίο γίνεται ακόμη και σήμερα συχνή αναφορά λόγω της σαφήνειας και της 

λεπτομέρειάς του: 

 

«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».  

 

Παρομοίως, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης πρόσφερε τον εξής 

ορισμό (OCED, 1977, σελ.11 στο Rogers, 1999):  

 

«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». 

 

Στην Ελλάδα, μέχρι το 2008, οι όροι εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου μάθηση 

χρησιμοποιούνταν με την ίδια σημασία, χωρίς διάκριση. Ωστόσο, ο Νόμος 3699/2008 (σελ. 

3518) καθόρισε το περιεχόμενο της διά βίου μάθησης ως εξής: 

 

«Η διά βίου μάθηση περιλαμβάνει όλες τις μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων 

στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την 

ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλουν στη 
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διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη 

και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας 

ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική 

ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και 

την άτυπη μάθηση». 

 

Η κατάταξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δεν αποτελεί νέο εύρημα αλλά έχει οριστεί 

από τον Coombs (1968) αρκετές δεκαετίες νωρίτερα. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι τυπική 

εκπαίδευση παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας, το οποίο συνήθως είναι 

διαβαθμισμένο από την προσχολική ως την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρομοίως, η μη-τυπική 

εκπαίδευση περιλαμβάνει οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με συγκεκριμένους 

σκοπούς, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εκτός του θεσμοθετημένου εκπαιδευτικού συστήματος. 

Τέλος, η άτυπη εκπαίδευση αφορά στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη διαμόρφωση στάσεων 

των ανθρώπων, όπως αυτές αποκτώνται και διαμορφώνονται μέσα από τις καθημερινές 

εμπειρίες των ανθρώπων (π.χ. στην οικογένεια, στον χώρο εργασίας, σε μια δημόσια 

βιβλιοθήκη, ένα μουσείο κ.τ.λ.). Στο ελληνικό συγκείμενο, η Γενική Γραμματεία διά βίου 

μάθησης (2012, σελ.82) όρισε την μη-τυπική εκπαίδευση, που ερευνούμε στην παρούσα 

εργασία, ως εξής:  

 

«Ως μη-τυπική ορίζεται η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να 

οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. 

Περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη 

επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων». 

 

Μελετώντας κανείς τους παραπάνω ορισμούς αλλά και πληθώρα άλλων που είναι διαθέσιμοι 

στη διεθνή βιβλιογραφία, διαπιστώνει ότι η διά βίου μάθηση είναι ένα ευρύτατο πεδίο 

έρευνας, γνώσης και εφαρμογής, με πλήθος υπο-περιπτώσεων και υπο-κατηγοριών. Συνεπώς, 

οποιαδήποτε αλληλοεπικάλυψη όρων ή παρεξηγημένη χρήση τους ενδεχομένως να μην είναι 

τελείως αδικαιολόγητη.  

 

Συμπερασματικά, η εκπαίδευση ενηλίκων απασχολεί τους ερευνητές εδώ και αρκετές 

δεκαετίες. Δεδομένης της εθνικής στρατηγικής για την εκπαίδευση ενηλίκων, υπάρχουν 

αρκετοί φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί) που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο. Το 
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Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που εμπλέκεται με 

την εκπαίδευση ενηλίκων και κατ’ επέκταση με τη διά βίου μάθηση. Εξαιτίας του 

οργανωμένου εκπαιδευτικού του πλαισίου, συγκαταλέγεται στη λεγόμενη μη-τυπική μάθηση, 

και εστιάζει στη γενική εκπαίδευση των ενηλίκων. Στόχος της ερευνητικής εργασίας είναι να 

σκιαγραφήσει το προφίλ των ενήλικων εκπαιδευομένων στο ΚΠΕΠ και τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά τους, καθώς και να ερευνήσει τα κίνητρα που τους ώθησαν στο να 

συμμετέχουν σε κάποια θεματική ενότητα του ΚΠΕΠ.  

 

 

2. ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

 

Τα κίνητρα βρίσκονται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Στην ενότητα αυτή, 

παρουσιάζονται λειτουργικοί ορισμοί και αναφέρονται τα πιο σημαντικά μοντέλα κινήτρων 

στα οποία βασίζεται η παρούσα εργασία. 

 

2.1. Η έννοια του κινήτρου  

 

Η διαδικασία της μάθησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια του κινήτρου. Κίνητρο 

είναι ό,τι κινεί, ωθεί ή παρασύρει το άτομο σε δράση (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999). Με 

άλλα λόγια, κίνητρο (ή παρώθηση) καλείται ο συνειδητός ή ασυνείδητος παράγοντας, ο 

οποίος διεγείρει, διατηρεί, ρυθµίζει, στηρίζει και κατευθύνει τη συµπεριφορά του ατόµου 

προς ένα σκοπό. Επομένως, τα κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς κατευθύνουν τη 

διαδικασία της μάθησης. 

 

2.1.1 Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα 

 

Η πιο συνηθισμένη διάκριση των κινήτρων είναι αυτή που τα κατατάσσει σε εσωτερικά και 

σε εξωτερικά. Η διάκριση γίνεται με βάση το σημείο εκκίνησης του κινήτρου, δηλαδή την 

αφετηρία της παρ-ώθησης. Αν το σημείο εκκίνησης είναι το εσωτερικό του ατόμου, τότε 

γίνεται αναφορά σε εσωτερικά κίνητρα, ενώ όταν το σημείο εκκίνησης είναι εξωτερικοί 

παράγοντες (εκτός του ατόμου) τότε γίνεται αναφορά για εξωτερικά κίνητρα. 
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Τα εσωτερικά κίνητρα αφορμούν από το «μέσα» του ατόμου και αναφέρονται σε εσωτερικές 

ανάγκες που καλείται να ικανοποιήσει το άτομο, όπως είναι οι αξίες, η γνώση, οι ιδέες και οι 

στόχοι τους. Επίσης, περιλαμβάνουν αισθητικές ή διανοητικές απολαύσεις (Πλατσίδου & 

Γωνίδα, 2005). Τα εξωτερικά κίνητρα σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την έννοια της 

ενίσχυσης. Όταν αποσύρεται ή ελαττώνεται η σχετική ενίσχυση τότε επηρεάζεται ανάλογα 

και η αντίδραση του ατόμου. Τα εξωτερικά κίνητρα παρέχονται από άλλους, όπως στην 

περίπτωση του δασκάλου ο οποίος επιφορτίζεται με την παροχή κινήτρων στον μαθητή 

προκειμένου να βελτιώσει την επίδοσή του στα μαθήματα (Πλατσίδου & Γωνίδα, 2005).  

 

2.1.2 Τα κίνητρα στη μάθηση 

 

Τα κίνητρα της μάθησης συνδέονται τόσο με την προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του ατόμου όσο και με ενστικτώδεις αντιδράσεις του που υπαγορεύονται από 

τις συνθήκες της περιβάλλουσας ατμόσφαιρας, τα διάφορα, δηλαδή, «ερεθίσματα» 

(Σερδάρης, 2002). Σύμφωνα με τον Gardner (2001), το κίνητρο είναι μια σύνθετη εσωτερική 

γνωστική και συναισθηματική κατάσταση η οποία αλληλεπιδρά με τα εξωτερικά ερεθίσματα.  

Στον χώρο της παιδαγωγικής ψυχολογίας ο μαθητής αποτελεί μια ενεργητική ύπαρξη, έναν 

παραγωγό γνώσεων και έναν μετασχηματιστή πληροφοριών και όχι ένα παθητικό ον που 

αντιδρά αμέτοχα στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα (Καψάλης, 1996). Εξάλλου, ο σκοπός της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να προκαλέσει τα κατάλληλα κίνητρα, να δημιουργήσει, με 

άλλα λόγια, την «ανάγκη» στο άτομο να μάθει (Maslow, 1947). 

 

2.1.3 Τα κίνητρα μάθησης και η εκπαίδευση ενηλίκων  

 

Τα κίνητρα μάθησης των ανηλίκων διαφέρουν από αυτά των ενηλίκων. Η ειδοποιός διαφορά 

τους εστιάζει τόσο στο κοινωνικό ή/και εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο (Rogers, 1996) όσο και 

στη συνειδητότητα της επιλογής τους να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα (Knowles, 1990). Η 

πρώτη συστηματική διερεύνηση σχετικά με τα κίνητρα συμμετοχής των ενηλίκων 

πραγματοποιήθηκε από τον Houle (1961), ο οποίος μελετώντας ποιοτικά στοιχεία εξήγαγε 

συμπεράσματα σχετικά με τους λόγους συμμετοχής των ενηλίκων σε προγράμματα 

εκπαίδευσής τους. Ο ίδιος πρότεινε μια τυπολογία των ενήλικων εκπαιδευομένων και 

διέκρινε τρεις τύπους: τους προσανατολισμένους στους στόχους, τους προσανατολισμένους 

στη δράση και τους προσανατολισμένους στη μάθηση. Έπειτα, ο Tough (1968) σε έρευνά 
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του, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενυπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους συμμετέχει 

ένας ενήλικας σε ένα πρόγραμμα.  

 

2.2 Τα μοντέλα κινήτρων 

 

Η εκπαίδευση ενηλίκων και η διά βίου μάθηση αποτελούν ιδιαίτερα διευρυμένα πεδία 

έρευνας και διατύπωσης νέων θεωριών. Παρομοίως, η διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής 

και των λόγων παρώθησης από προγράμματα μη-τυπικής εκπαίδευσης έχει εμπνευστεί από 

ανθρωπιστικές και ψυχολογικές θεωρήσεις ερμηνείας της ανθρώπινης συμπεριφοράς μέχρι 

και πολιτικο-οικονομικά μοντέλα διοίκησης επιχειρήσεων, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 

ή οικιακής οικονομίας.  

 

2.2.1. Η πυραμίδα των αναγκών του Maslow 

 

Σε μια πρώιμη προσπάθεια ερμηνείας των ανθρώπινων κινήτρων, από ανθρωπιστική σκοπιά, 

ο Abraham Maslow (1947) δημιούργησε την Πυραμίδα των Αναγκών, σύμφωνα με την οποία 

πρότεινε ότι οι ανθρώπινες ανάγκες διακρίνονται σε πέντε ιεραρχικά ταξινομημένες 

κατηγορίες και οι άνθρωποι υποκινούνται ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο καλύπτονται οι 

κατώτερες ανάγκες τους και κατόπιν μπορούν να επιδιώξουν τις ανώτερες και ούτω καθεξής. 

Οι πέντε κατηγορίες αναγκών είναι: (1) οι φυσιολογικές (π.χ. τροφή, νερό), (2) η ανάγκη 

αίσθησης της ασφάλειας (π.χ. η στέγη), (3) η αίσθηση του ανήκειν και το συναίσθημα της 

αγάπης, (4) η αυτοεκτίμηση και (5) η αυτό-πραγμάτωση. Κάθε άνθρωπος πρέπει να καλύψει 

την ανάγκη τροφής και στέγης πριν αναζητήσει την κάλυψη περαιτέρω αναγκών, οι οποίες 

φαντάζουν ως πολυτέλεια σε όποιον πεινά και είναι άστεγος.  

 

Βέβαια, στις μέρες μας η πυραμίδα του Maslow αμφισβητείται καθώς οι άνθρωποι δεν ζουν 

γραμμικά τη ζωή τους, σύμφωνα με τη σειρά Ενηλικιώνομαι> Σπουδάζω> Βρίσκω Δουλειά> 

Κάνω καριέρα> Παντρεύομαι> Κάνω οικογένεια> Βγαίνω στη σύνταξη> Απολαμβάνω τα 

γηρατειά, αλλά τείνουν να ζουν ένα μεικτό μοντέλο ζωής, σύμφωνα με το οποίο ενδεχομένως 

να μην έχουν αποκτήσει δικό τους σπίτι ή να μην έχουν βρει την αγάπη ενός συντρόφου αλλά 

αναζητούν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπραγμάτωση μέσα από άλλες διαδικασίες, όπως η 

απόκτηση εξουσίας στον εργασιακό χώρο κτλ. Αν και η θεωρία του Maslow είχε μεγάλη 
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απήχηση σε χώρους παραγωγής, υπήρξε περιορισμένη εμπειρική επαλήθευση της θεωρίας 

του. Επίσης, σύμφωνα με τον Μπουραντά (2002), υπάρχουν στοιχεία στη θεωρία των 

αναγκών που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, όπως το γεγονός ότι ο διαχωρισμός των 

αναγκών δεν είναι ξεκάθαρος, ότι η ικανοποίηση μιας ανάγκης εναπόκειται σε υποκειμενική 

κρίση, ότι υπάρχει ταυτόχρονη παρακίνηση σε περισσότερες κατηγορίες αναγκών και ότι η 

αλλαγή του περιβάλλοντος αλλάζει την ένταση ικανοποίησης των αναγκών. Επιπλέον, ο ίδιος 

επισημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να μειώνεται η ένταση μιας ανάγκης όσο αυτή 

ικανοποιείται. 

 

2.2.2. Η τυπολογία του Houle 

 

Περίπου μια δεκαετία μετά τον Maslow, o Cyril Houle (1961) εντόπισε συγκεκριμένα 

επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς των ανθρώπων, τα οποία ενέπνευσαν τη 

διατύπωση της τυπολογίας του περί κινήτρων. Συγκεκριμένα, ο Houle υποστήριξε ότι οι 

άνθρωποι προσανατολίζονται με βάση: (1) τον στόχο που θέτουν, (2) τη δραστηριότητα στην 

οποία εμπλέκονται και (3) τη μάθηση που συντελείται. Οι άνθρωποι που είναι προσηλωμένοι 

στον στόχο δεν εξετάζουν εξονυχιστικά διαδικαστικά θέματα μεθόδου της μάθησης, 

προδιαγραφών κτλ., αλλά επικεντρώνονται στο αν η μαθησιακή ευκαιρία εξυπηρετεί τον 

στόχο τους. Σε αυτή την περίπτωση συμμετέχουν εθελοντικά, εφόσον έχουν διασφαλίσει ότι 

στο τέλος της διαδικασίας θα πάρουν αυτό ακριβώς που επιθυμούν. Οι άνθρωποι που 

προσανατολίζονται στη δραστηριότητα δεν έχουν ξεκάθαρο σκοπό και στόχους, όταν 

εμπλέκονται σε μια μαθησιακή διαδικασία, αλλά ούτε ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να 

αποκτήσουν κάποια νέα δεξιότητα ή να εντρυφήσουν στο περιεχόμενο του προγράμματος. 

Σύμφωνα με τον Houle, αυτοί οι συμμετέχοντες ενδεχομένως θέλουν να απασχοληθούν 

δημιουργικά προκειμένου να γλιτώσουν από την αντιμετώπιση ενός υπαρκτού προβλήματος 

στη ζωή τους, ή ίσως αναζητούν κοινωνική επαφή, ή κάνουν το χατίρι να συνοδέψουν στο 

πρόγραμμα κάποιο φίλο ή συγγενή. Τέλος, οι άνθρωποι που προσανατολίζονται στη μάθηση, 

μάλλον έχουν γενετική προδιάθεση σε αυτό. Η μάθηση είναι στοιχείο της καθημερινότητάς 

τους, δεν διανοούνται να μη μαθαίνουν διαρκώς και, ως έναν βαθμό, η συμμετοχή σε 

προγράμματα μάθησης αποτελεί για αυτούς μια μορφή ψυχαγωγίας. Αν και η τυπολογία του 

Houle δέχτηκε αρκετές επικρίσεις και κατηγορήθηκε ως μια μορφή αυστηρής 

ντετερμινιστικής κατηγοριοποίησης των ανθρώπων, πολλοί μελετητές εμπνεύστηκαν από 

αυτόν στις μετέπειτα θεωρίες τους, μεταξύ των οποίων ο Boshier (1971) και η Cross (1981).  
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2.2.3. Το μοντέλο ανάλυσης δύναμης-πεδίου του Miller 

 

Ο Miller (1967) ανάπτυξε το Μοντέλο Ανάλυσης Δύναμης-Πεδίου, στο οποίο έκανε λόγο για 

θετικές και αρνητικές δυνάμεις στο κοινωνικό συγκείμενο κάθε ανθρώπου, που επηρεάζουν ή 

κατευθύνουν τις ανάγκες και τα κίνητρά του. Στοιχεία όπως η κοινωνική τάξη, η 

οικογενειακή κατάσταση, η επαγγελματική σταδιοδρομία, οι αξίες που κληροδοτήθηκαν από 

τους γονείς και η ποιότητα της τυπικής εκπαίδευσης καθορίζουν τις επιλογές του ανθρώπου 

και την επιμονή του να εμπλακεί σε μια δραστηριότητα ή να την αποφεύγει συστηματικά. Η 

συμμετοχή ή η αποχή από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων εξαρτάται από το 

αποτέλεσμα των δυνάμεων (υπερίσχυση θετικών ή αρνητικών) που ωθούν το άτομο να 

εκπληρώσει έναν στόχο που έχει θέσει. Οι άνθρωποι που ανήκουν σε χαμηλότερα κοινωνικά 

στρώματα επιδιώκουν να εκπληρώσουν τις βασικές και κατώτερες ανάγκες στην πυραμίδα 

του Maslow. Οι άνθρωποι αυτοί ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες και να 

συμμετέχουν σε προγράμματα που είναι προσανατολισμένα στο επάγγελμά τους. Από την 

άλλη μεριά, οι άνθρωποι των μεσαίων κοινωνικών τάξεων επιδιώκουν την εκπλήρωση 

ανώτερων αναγκών που οδηγούν στην αυτοπραγμάτωση. Τα άτομα των ανώτερων 

κοινωνικών τάξεων στοχεύουν στο αίσθημα της κοινωνικής επιτυχίας και στην 

αυτοεκπλήρωση.  

 

Το μοντέλο του Miller αναμφίβολα κάποια στιγμή το έχουν βιώσει όλοι οι άνθρωποι. 

Ουσιαστικά πρόκειται για έναν συνδυασμό της θεωρίας της ιεράρχησης των αναγκών και της 

θεωρίας των δυναμικών πεδίων του Lewin.  

 

2.2.4. Το μοντέλο σύγκλισης του Boshier 

 

Ο Boshier (1973) εξερεύνησε τα κίνητρα συμμετοχής από την ψυχολογική και την 

κοινωνιολογική οπτική και διατύπωσε το Μοντέλο της Σύγκλισης. Ο ίδιος πίστευε ότι «η 

συμμετοχή ενός ενήλικα στη μάθηση ή η παρώθησή του από αυτή είναι άμεσα συνυφασμένα 

με την ασυμφωνία που βιώνει ανάμεσα στην αυτο-αντίληψή του και δομικά στοιχεία του 

περιβάλλοντος μάθησης στο οποίο ζει» (Boshier, 1973, σελ. 260). Έτσι, ο άνθρωπος 

κινητοποιείται ανάλογα με την ανάπτυξη που θέλει να πετύχει ή την ανεπάρκεια που νιώθει 

ότι έχει. Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι που κινητοποιούνται από την ανάπτυξη είναι πιο 

αυτόνομοι, παίρνουν πρωτοβουλίες, έχουν εσωτερική ισορροπία και καλές κοινωνικές 
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σχέσεις και για αυτό επιδιώκουν να εξελιχθούν ακόμη περισσότερο. Οι άνθρωποι που 

κινητοποιούνται από την αίσθηση ανεπάρκειας έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, ανησυχούν για 

τη γνώμη των άλλων και θεωρούν ότι όλοι βάλλουν εναντίον τους και τους κατακρίνουν. Η 

πρόταση του Boshier ήταν οι άνθρωποι που νιώθουν ανεπαρκείς να τοποθετούνται σε ένα 

μαθησιακό περιβάλλον μη-ανταγωνιστικό, φιλικό, ανθρωπιστικό που δίνει έμφαση στη 

διαδικασία της μάθησης, ενώ οι άνθρωποι που επιδιώκουν την ανάπτυξη να τοποθετούνται σε 

ανταγωνιστικότερα περιβάλλοντα, προσανατολισμένα σε στόχους, ώστε να νιώθουν ότι η 

δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται αξίζει τον χρόνο, τα χρήματα και την προσπάθειά 

τους καθώς οδηγεί σε κάτι υψηλότερο.  

 

Το μοντέλο σύγκλισης του Boshier εστιάζει στο αποτέλεσμα των προσωπικών και 

κοινωνικών παραγόντων το οποίο παρακινεί ή αποτρέπει ένα άτομο να συμμετέχει σε 

προγράμματα εκπαίδευσης. Η αυτοεκτίμηση του ατόμου, η αυτοαντίληψη και η αρμονία του 

με το εκπαιδευτικό συγκείμενο θεωρούνται υψίστης σημασίας. Η σύγκλιση του ατόμου με το 

εκπαιδευτικό συγκείμενο ως αποτέλεσμα κοινωνικών και ψυχολογικών παραγόντων του 

εκπαιδευτικού πλαισίου αποτελεί κίνητρο συμμετοχής. Για παράδειγμα, η μικρή συμμετοχή 

των ενήλικων εκπαιδευομένων που προέρχονται από κατώτερα κοινωνικά στρώματα είναι 

αποτέλεσμα της αντίληψης της δυσαρμονίας μεταξύ του τρόπου ζωής τους και του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος των ατόμων που ανήκουν στα μεσαία κοινωνικά στρώματα 

(Cross, 1981). 

 

2.2.5. Το μοντέλο προσδοκίας-σθένους του Rubenson 

 

Στο Μοντέλο Προσδοκίας-Σθένους ο Rubenson (1977) συνέδεσε τις εσωτερικές ανάγκες του 

ανθρώπου και τις εξωτερικές δυνάμεις του κοινωνικού συγκειμένου με την εκπαίδευση και τα 

κατορθώματα του ανθρώπου. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, ο άνθρωπος παρακινείται από 

την προσδοκία που έχει και ανάλογα με αυτή επιδεικνύει το αντίστοιχο σθένος. Ως προσδοκία 

αναφέρεται η επιτυχής κατάκτηση του στόχου που τέθηκε, με όλα τα θετικά συνεπακόλουθά 

του. Ως σθένος αναφέρεται η αξία που προσδίδει το άτομο στην επιτυχία του ως ατομική 

εμπειρία ικανοποίησης των προσωπικών αναγκών του. Ο ενήλικας εκπαιδευόμενος θα 

συμμετέχει σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα αν νιώθει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις της και, παράλληλα, αυτό που θα αποκομίσει θα έχει συγκεκριμένο όφελος για 

αυτόν. Ως συνέπεια, αν η εκπαιδευτική δραστηριότητα ανταποκρίνεται στις δυο παραπάνω 
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προϋποθέσεις τότε ο άνθρωπος θα επιδείξει ιδιαίτερο σθένος στην ολοκλήρωσή της, θα βάλει 

όλες τις δυνάμεις του.  

 

Ο Rubenson, στη θεωρία του, προσανατολίζεται περισσότερο σε μεταβλητές που αφορούν 

στο άτομο, όπως είναι για παράδειγμα η εμπειρία και η προσδοκία που έχει, και όχι τόσο σε 

δημογραφικές μεταβλητές. Ο ίδιος (1979, στο McGivney, 1993 σελ.27) με βάση το 

«παράδειγμα» της ομαδοποίησης των μεταβλητών (Recruitment Paradigm), προσδιόρισε το 

μοντέλο των τριών ομάδων μεταβλητών: (1) Προσωπικές μεταβλητές (προηγούμενες 

εμπειρίες, προσωπικά χαρακτηριστικά, άμεσες ανάγκες) και περιβαλλοντικοί παράγοντες 

(άσκηση ελέγχου, ομάδες αναφοράς, εκπαιδευτικές ευκαιρίες), (2) Ενεργή προετοιμασία 

(active preparedness), αντίληψη και ερμηνεία του περιβάλλοντος και των ατομικών αναγκών 

και (3) Η διακριτή αξία μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας (σθένος) και η δυνατότητα 

συμμετοχής σε αυτήν με στόχο κάποιο άμεσο όφελος (προσδοκία). Με άλλα λόγια, ο 

ενήλικας εκπαιδευόμενος τοποθετείται στο κέντρο και από αυτόν εξαρτάται η αντίληψη του 

εκπαιδευτικού συγκειμένου καθώς και η αξία της συμμετοχής του. Η απόφαση συμμετοχής ή 

μη του ενήλικα εκπαιδευομένου είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας δυνάμεων προσδοκίας και 

σθένους, το οποίο διαμορφώνεται και συντελείται μέσα από την αλληλεπίδραση της 

αντίληψης των προσωπικών εμπειριών και του περιβάλλοντός του.  

 

Σε κατοπινά χρόνια, ο ίδιος ο Rubenson (1996) σχολίασε για το μοντέλο του ότι θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη και άλλα στοιχεία, όπως τα περιβαλλοντικά και τα δημογραφικά, καθώς οι 

προσδοκίες και το σθένος επηρεάζονται και από την ηλικία ενός ανθρώπου ή από τις 

αυξημένες περιβαλλοντικές προκλήσεις. 

 

2.2.6. Το μοντέλο της αλυσίδας της αντίδρασης της Cross 

 

Τα κίνητρα συμμετοχής ή οι αιτίες παρώθησης των ενηλίκων θεωρήθηκαν από την Cross 

(1981) ως μια πιο πολύπλοκη διαδικασία. Η Cross, «παντρεύοντας» πολλά στοιχεία των 

προηγούμενων θεωριών, τυπολογιών και μοντέλων, διατύπωσε το Μοντέλο της Αλυσίδας της 

Αντίδρασης. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η απόφαση συμμετοχής ή αποχής από ένα 

πρόγραμμα είναι το αποτέλεσμα έξι παραγόντων: (1) της αυτοεκτίμησης του ενήλικα, (2) της 

άποψής του για την εκπαίδευση και των πρότερων θετικών ή αρνητικών σχετικών βιωμάτων, 

(3) της σπουδαιότητας του στόχου που τίθεται και των προσδοκιών του συμμετέχοντα μετά 
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την επίτευξή του, (4) διαφόρων μεταβατικών σταδίων της ζωής, όπως μια γέννηση, ένας 

θάνατος, μια απόλυση ή μια προαγωγή, (5) της πληροφόρησης σχετικά με διαθέσιμες 

μαθησιακές ευκαιρίες, και, τέλος, (6) των ευκαιριών ή των εμποδίων που προβάλλονται. Το 

άτομο ξεκινάει από το ατομικό επίπεδο και κινείται σε εξωτερικούς παράγοντες με μια 

αμφίδρομη αλληλεπιδραστική σχέση των παραγόντων που αποτελούν την αλυσίδα.  

 

Μάλιστα, η Cross διαχώρισε τα εμπόδια σε τρεις κατηγορίες: (1) τα εμπόδια κατάστασης, τα 

οποία σχετίζονται με περιστασιακές φάσεις της ζωής όπως είναι η στράτευση ή η ανεργία, (2) 

τα εμπόδια διάθεσης, τα οποία σχετίζονται με την ιδιοσυγκρασία και τον χαρακτήρα του 

ανθρώπου, όπως η υπομονή, η επιμονή ή η κοινωνικότητα, και (3) τα ιδρυματικά εμπόδια, 

που αφορούν σε πρακτικά και γραφειοκρατικά ζητήματα όπως η απόσταση του 

επιμορφωτικού κέντρου από την οικία του συμμετέχοντα, οι ώρες και οι μέρες διεξαγωγής 

του μαθήματος ή  η μορφή πιστοποίησης που προσφέρει.  

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα κίνητρα των ενηλίκων διαφέρουν σημαντικά όχι μόνο 

ανάλογα με τον άνθρωπο και το συγκείμενο στο οποίο ζει αλλά και ανάλογα με την ηλικία 

του, τη φάση ζωής στην οποία βρίσκεται ή και από τυχαία γεγονότα, όπως οι άβολες ώρες 

συναντήσεων μιας ομάδας. Ωστόσο και αυτή η θεωρία δέχτηκε κριτική, κυρίως όσον αφορά 

στο πρόβλημα της γραμμικότητας των σταδίων του. Στην πραγματικότητα τα γεγονότα στη 

ζωή ενός ατόμου εξελίσσονται ταυτόχρονα και όχι με γραμμική σειρά. Επίσης, ο 

ψυχολογικός παράγοντας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός (βλ. Cross, 1981:130), παρά τα 

περιβαλλοντικά στοιχεία που ενυπάρχουν, και κατατάσσουν το μοντέλο της Cross στην 

κατηγορία των ψυχολογικών μοντέλων. Εξάλλου, η Cross (1981: 131) επεσήμανε πως το 

θεωρητικό της μοντέλο δεν αποσκοπεί τόσο στην εξήγηση και πρόβλεψη όσο στο να 

οργανώσει τη σκέψη και την έρευνα. 

 

2.3. Η Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής του Boshier 

 

Σε αυτό το πλαίσιο έρευνας και διατύπωσης θεωριών έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί στην 

πράξη πολλές κλίμακες μέτρησης, ψυχομετρικά τεστ ή ερωτήσεις συνεντεύξεων 

σκιαγράφησης προφίλ, μεταξύ των οποίων είναι και η Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής 

του Roger Boshier (1991), η οποία αποτελεί το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

έρευνα. Με βάση την τυπολογία του Houle (1961), ο Boshier (1971) δημιούργησε την 



 
 

14 
 

Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής, η οποία περιλαμβάνει τους τύπους των εκπαιδευομένων 

καθώς και τα κίνητρα συμμετοχής που προκύπτουν με βάση τον τύπο τους, τον 

προσανατολισμό τους. Η Κλίμακα του Boshier αξιοποιείται και στην παρούσα έρευνα 

ελαφρώς τροποποιημένη. 

 

Έχοντας έντονες επιρροές από πολλές θεωρίες, ο Boshier δημιούργησε την Κλίμακα 

Εκπαιδευτικής Συμμετοχής (Κ.Ε.Σ.), την οποία αναθεώρησε πολλές φορές μέσα από πολλές 

έρευνες, μέχρι τελικά να καταλήξει σε μια σχετικά σταθερή ολοκληρωμένη μορφή της 

(Boshier, 1991). Πιο συγκεκριμένα, η Κλίμακα αποτελεί σταθμισμένο ψυχομετρικό εργαλείο 

και χρησιμοποιείται ευρέως από τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας. Αποτελείται από 

επτά κατηγορίες, οι οποίες είναι: α) βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας, β) ανάπτυξη 

κοινωνικών επαφών, γ) εκπαιδευτική προετοιμασία, δ) επαγγελματική εξέλιξη, ε) βελτίωση 

των σχέσεων στην οικογένεια, στ) επιδίωξη κοινωνικών ερεθισμάτων και η) ενδιαφέρον για 

μάθηση σε ένα αντικείμενο. Η Κλίμακα συσχετίστηκε με δημογραφικούς και 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και εφαρμόστηκε από ανεξάρτητους ερευνητές στις 

Η.Π.Α., τον Καναδά και σε άλλες χώρες (Boshier & Collins, 1983). Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν έδειξαν ότι οι παράγοντες είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάρχει σχέση μεταξύ τους και 

μπορούν να εφαρμοστούν σε ποικίλες ομάδες ενηλίκων. Σύμφωνα με τους Boshier και 

Collins (1983) ο παράγοντας «ενδιαφέρον για γνώση» βρέθηκε πιο ισχυρός στις γυναίκες, 

στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που ανήκουν στα ανώτερα ταξικά στρώματα κι έχουν 

υψηλού επιπέδου μορφωτικό επίπεδο. Επίσης, αυτοί οι ενήλικες έχουν υψηλή επαγγελματική 

θέση και ο σκοπός της συμμετοχής τους στα προγράμματα εκπαίδευσης δεν αφορά την 

απόκτηση του τίτλου/πιστοποιητικού σπουδών. Ακόμα, οι παράγοντες «επαγγελματική 

εξέλιξη» και «κοινωνικές σχέσεις» είναι ισχυρότεροι στους νέους ενήλικες και σε αυτούς που 

είχαν πρότερες εκπαιδευτικές εμπειρίες.  

 

2.4. Σύνοψη 

 

Συμπερασματικά, η παρούσα εργασία εμπνεύστηκε από τον Maslow (1947) προκειμένου να 

αναλύσει και να κατανοήσει τις ανάγκες των ενηλίκων, αποδέχεται ότι άλλοι άνθρωποι 

απολαμβάνουν τη διαδικασία, άλλοι κυνηγούν τον στόχο ενώ άλλοι απλά αγαπούν να 

μαθαίνουν, όπως υποστήριξε ο Houle (1961), ενώ παράλληλα αναγνωρίζει το θετικό ή 

αρνητικό ρόλο του κοινωνικού περίγυρου και πώς αυτός επιδρά σε κάθε μέλος της κοινωνίας 

(Miller, 1967). Ζητήματα εσωτερικής και εξωτερικής ισορροπίας ή σύγκρουσης, σαν αυτά 
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που έθεσε ο Boshier (1973) καθώς και οι προσδοκίες και το σθένος που επιδεικνύει ο 

καθένας από εμάς (Rubenson, 1997) σαφώς και καθορίζουν τις αποφάσεις μας, αλλά πρέπει 

να λαμβάνονται και άλλα στοιχεία υπόψη όπως οι φάσεις της ζωής που διανύουμε, οι 

μαθησιακές ευκαιρίες ή ακόμη και τα εμπόδια που μας κρατούν πίσω (Cross, 1981).  

 

Η συνοπτική περιγραφή των παραπάνω μοντέλων οδηγεί αναπόφευκτα στο συμπέρασμα ότι 

οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει σε μία θεωρία η οποία μπορεί να οδηγήσει στην πρόβλεψη 

και να σκιαγραφήσει τα κίνητρα συμμετοχής των ενήλικων εκπαιδευομένων σε προγράμματα 

διά βίου μάθησης. Μέσα από την παράθεση διαφορετικών μοντέλων, άλλοτε αποκλινόντων 

και άλλοτε αλληλεπικαλυμμένων, αναδεικνύεται ο βαθμός πολυπλοκότητας και συσχέτισης 

των διαφορετικών μεταβλητών που επηρεάζουν τα κίνητρα συμμετοχής των ενηλίκων. Τα 

μοντέλα κινήτρων συμμετοχής δεν έχουν ελεγχθεί πλήρως καθώς οι μεταβλητές τους, όπως 

είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και 

η πίεση για μάθηση (Merriam & Caffarella, 1999:70). 

 

 

3. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

 

Κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτικό 

συγκείμενο, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο ελληνικό. Προκειμένου λοιπόν να γίνουν 

κατανοητές οι ανάγκες ύπαρξης προγραμμάτων μη-τυπικής εκπαίδευσης αλλά και τα κίνητρα 

που οδηγούν τους ενήλικες στη συμμετοχή τους σε αυτά, επιβάλλεται να εξεταστεί το 

εκπαιδευτικό συγκείμενο στο οποίο σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται τα εν λόγω 

προγράμματα.  

 

3.1. Η διά βίου μάθηση στην Ελλάδα 

 

Αναφορές για μια πρώιμη μορφή εκπαίδευσης ενηλίκων εντοπίζονται στα τέλη του 19
ου

 

αιώνα, οπότε και διάφοροι πολιτιστικοί σύλλογοι και επιμελητήρια άρχισαν να οργανώνουν 

διαλέξεις ή προγράμματα εκπαίδευσης σε μορφή ανοιχτών λαϊκών πανεπιστημίων (Vergidis, 

2005). Η πρώτη οργανωμένη δημόσια δομή εκπαίδευσης ενηλίκων κάνει την εμφάνισή της το 

1929 και αφορά στην ίδρυση νυχτερινών σχολείων για ενήλικες (Καραλής, 2013). Έκτοτε, 

έγιναν πολλές απόπειρες εκπαίδευσης των ενηλίκων, οι οποίες κυρίως ήταν κρατικές, υψηλά 
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συγκεντρωτικές και γραφειοκρατικές και είχαν τον χαρακτήρα υποχρεωτικής 

παρακολούθησης, με πιο αξιόλογες την ίδρυση των Κέντρων Γεωργικής Εκπαίδευσης 

(ΚΕΓΕ) και του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ) καθώς και την 

προσπάθεια λειτουργίας Κέντρων Διδασκαλίας Ενηλίκων επί Παπανούτσου το 1964.  

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Κόκκος (2008), η αποσπασματική προσφορά εκπαίδευσης 

ενηλίκων μέχρι και το 1980 οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι κατά τον 20
ο
 αιώνα η Ελλάδα 

έζησε μεγάλες περιόδους πολέμων, πολιτικής αστάθειας και δικτατορίας, που δεν επέτρεψαν 

μια συνεχή οργανωμένη εκπαιδευτική πολιτική.  

 

Στην περίοδο της μεταπολίτευσης, η άνοδος του Σοσιαλισμού και η ένταξη της χώρας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν μια άλλη ώθηση, κυρίως ποσοτική, στη διά βίου μάθηση. Η 

Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΓΓΛΕ), ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-

Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) και αργότερα τα Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) και η 

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ) που μετονομάστηκε σε Γενική 

Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) ανέλαβαν την επιμόρφωση των ενηλίκων σε 

διάφορες θεματικές και πρόσφεραν προγράμματα σε όλη την ελληνική επικράτεια (Καραλής, 

2010). Σε αυτό το πλαίσιο, το 2003 άρχισαν να οργανώνονται και τα πρώτα εθνικά 

προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα 

των παρεχόμενων προγραμμάτων (Kokkos, 2008).  

 

Βέβαια, η διά βίου μάθηση στην Ελλάδα δεν προσφέρεται χωρίς προβλήματα. Όπως 

αναφέρει ο Kokkos (2008), από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα καμία κυβέρνηση δεν 

ενδιαφέρθηκε ουσιαστικά για την οργάνωση και θεσμοθέτηση της διά βίου μάθησης και 

ειδικότερα για την μη-τυπική εκπαίδευση. Όλες οι προσπάθειες ήταν αποσπασματικές, 

ιδιαίτερα συγκεντρωτικές και γραφειοκρατικές και δεν έλεγχαν την ποιότητα των 

προσφερόμενων προγραμμάτων ούτε φρόντιζαν για την αξιολόγησή τους και την 

μοριοδοτούμενη αναγνώρισή τους. Κυρίως, επικεντρώνονταν στην απορρόφηση ευρωπαϊκών 

κονδυλίων και στη μετέπειτα αξιοποίηση των κονδυλίων για την κάλυψη άλλων αναγκών, 

συχνά μέσω παρατυπιών και αμφίβολων διαδικασιών (Πανιτσίδου, 2011).     

 

Οι νόμοι 3879/2010 και 3966/2011 συνέβαλαν σημαντικά στην οργάνωση της διά βίου 

μάθησης στην Ελλάδα. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης ανέλαβε την πλαισίωση, 

την οργάνωση, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των αντίστοιχων προγραμμάτων ενώ 
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επιβλέπει και τους ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Βέβαια, 

προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, κυρίως λόγω ασυνεννοησίας, άγνοιας του 

νομοθετικού πλαισίου και των διαδικασιών ή επικάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ φορέων 

όπως το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά 

Βίου Μάθησης. Πλέον, η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας μετά την είσοδο στην εποχή 

των μνημονίων δεν αφήνει πολλά περιθώρια κρατικά οργανωμένης και πλουσιοπάροχης 

προσφοράς προγραμμάτων μη-τυπικής εκπαίδευσης. Ίσως για αυτόν τον λόγο άρχισε να 

ανθεί ο χώρος της παροχής προγραμμάτων μη-τυπικής εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τομέα, η 

οποία ωστόσο δεν παρέχεται χωρίς προβλήματα, τόσο οργανωτικά όσο και θεσμικά, όπως η 

παροχή πιστοποίησης.  

 

3.2. Το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών  

 

Σε αυτό το πλαίσιο ιδρύθηκε το 2013 στην Καβάλα ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Κοινωνικό 

Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών» (http://www.koinonikopanep.com/). Σύμφωνα με το 

καταστατικό του φορέα «Ενεργοί Πολίτες», όπως κατονομάζεται σε αυτό, σκοποί του είναι η 

προσφορά μαθησιακών ευκαιριών σε κάθε ενδιαφερόμενο με σκοπό τη διεύρυνση του 

ορίζοντα της σκέψης του και των πνευματικών ενδιαφερόντων του, τη διαρκή επιμόρφωση 

των πολιτών με παροχή ποιοτικής και έγκυρης γνώσης και τη συμμετοχή των πολιτών στα 

πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα με τρόπο γόνιμο και κοινωνικά ωφέλιμο. Προς 

εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών, το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών 

(ΚΠΕΠ) διοργανώνει σειρές-κύκλους μορφωτικών μαθημάτων, ημερίδων, διαλέξεων και 

συνεδρίων πάνω σε θέματα ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, ιστορίας, γλώσσας, αρχαιογνωσίας, 

παιδαγωγικής, ιατρικής, φυσικών επιστημών, ιστορίας της τέχνης, τεχνών, κριτικού λόγου 

και νεοελληνικής λογοτεχνίας, στους οποίους συμμετέχουν πανεπιστημιακοί καθηγητές και 

άλλοι διαπρεπείς επιστήμονες. Για την ενίσχυση της αξιόπιστης λειτουργίας του φορέα έχει 

συγκροτηθεί Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή με επικεφαλείς καθηγητές 

Πανεπιστημίων, όπως η Μαρία Πλατσίδου, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ή 

διακεκριμένους επιστήμονες, όπως η Τάνια Αναγνωστοπούλου, ψυχολόγος και πρόεδρος του 

Ινστιτούτου Ψυχολογίας και Υγείας, ενώ έχουν θεσμοθετηθεί και συνεργασίες με 

ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλους ιδιωτικούς φορείς. Η δράση του ΚΠΕΠ ξεκίνησε από την 

Καβάλα αλλά πλέον επεκτείνεται και σε άλλες πόλεις όπως η Αλεξανδρούπολη, η Δράμα, η 

http://www.koinonikopanep.com/
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Κοζάνη, η Ξάνθη, τα Τρίκαλα, ο Τύρναβος και η Αθήνα. Η χρηματοδότηση του έργου του 

γίνεται κυρίως από τις ετήσιες συνδρομές των μελών του συλλόγου, από δωρεές, από τα 

έσοδα εκδηλώσεων του συλλόγου ή των εκδόσεών του, από κρατικές και ευρωπαϊκές 

επιχορηγήσεις και, τέλος, από προσόδους από την περιουσία του συλλόγου.   

 

3.3. Το προφίλ των συμμετεχόντων στη διά βίου μάθηση 

 

Ένα από τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας αφορά στο προφίλ των 

συμμετεχόντων στο ΚΠΕΠ. Δυστυχώς, σχετικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα καθώς μέχρι 

σήμερα δεν έχει γίνει κάποια έρευνα πάνω στο αντικείμενο. Ωστόσο, υπάρχει πλήθος 

ερευνών, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, που έχουν μελετήσει το προφίλ των 

ανθρώπων που επιλέγουν να συμμετέχουν σε προγράμματα μη-τυπικής εκπαίδευσης. 

Συνήθως τα στοιχεία που ερευνώνται σε σχέση με το προφίλ των συμμετεχόντων είναι το 

φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή και επαγγελματική κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο. Σε 

κάποιες πιο ενδελεχείς έρευνες υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό των παιδιών των 

συμμετεχόντων, το εισόδημά τους, τον πληθυσμό και τη γεωγραφική τοποθεσία του τόπου 

διαμονής τους κτλ. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται κάποια γενικά στατιστικά στοιχεία 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στοιχεία που έχουν δώσει διάφοροι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς 

στην Ελλάδα και στοιχεία που έχουν προκύψει από τη δουλειά ερευνητών στο πεδίο.     

 

Οι αναφορές Education and Training Monitor (European Commission, 2012) αναφέρουν ότι 

οι συμμετέχοντες στη μη-τυπική εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυμαίνονται ηλικιακά 

μεταξύ 25-64 ετών και είναι στην πλειονότητά τους γυναίκες που έχουν λάβει περαιτέρω 

μόρφωση (πέρα από την υποχρεωτική εκπαίδευση). Βέβαια, σημειώνεται ότι οι γυναίκες 

προτιμούν προγράμματα μη-τυπικής εκπαίδευσης σχετικά με δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου, κοινωνικής και προσωπικής ανάπτυξης ή πολιτισμού ενώ οι άντρες παρακολουθούν 

προγράμματα που μπορούν άμεσα να αξιοποιηθούν στον χώρο εργασία τους και να 

προωθήσουν την καριέρα τους. Γενικά, διαπιστώνεται ότι όσο χαμηλότερη είναι η μόρφωση 

των ενηλίκων τόσο λιγότερο συμμετέχουν σε προγράμματα μη-τυπικής εκπαίδευσης, 

μολονότι αυτό ίσως τους πρόσφερε περισσότερες ευκαιρίες εύρεσης εργασίας ή βελτίωσης 

της τρέχουσας κατάστασής τους. Παράλληλα τα προγράμματα μη-τυπικής εκπαίδευσης 

προτιμώνται περισσότερο από αλλοδαπούς συμμετέχοντες. Ίσως αυτό μπορεί να ερμηνευτεί 

ως μια προσπάθεια των αλλοδαπών να ενισχύσουν το βιογραφικό τους προκειμένου να βρουν 
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δουλειά ή ως μια προσπάθεια κοινωνικοποίησης και αφομοίωσης στο κοινωνικό περιβάλλον 

της νέας χώρας κατοικίας τους. Τα πορίσματα αυτών των αναφορών επιβεβαιώνονται και από 

τα στατιστικά της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat, 2007), η οποία 

επιβεβαιώνει ότι τα δυο τρίτα του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συμμετέχουν σε 

προγράμματα μη-τυπικής εκπαίδευσης, ενώ απευθύνονται κυρίως σε χαμηλής μόρφωσης 

βιομηχανικό εργατικό δυναμικό. Επίσης, οι νέοι ηλικίας 25-34 ετών φαίνεται να 

ενδιαφέρονται περισσότερο να συμμετάσχουν σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, 

όπως επίσης και οι γυναίκες, ειδικά σε χώρες με υψηλά ενεργή συμμετοχή στη διά βίου 

μάθηση.  

 

Η Καραγκούνη (2007) ερεύνησε το προφίλ των ενήλικων εκπαιδευομένων στα προγράμματα 

εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μέσα από τη διερεύνηση των κοινωνικο-

δημογραφικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών του δείγματος (στάσεις, αντιλήψεις, 

αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση). Η ίδια εξέτασε τους παράγοντες που καθορίζουν ή 

επηρεάζουν τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στα προγράμματα εξειδίκευσης και 

διερεύνησε τις επιδράσεις των κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών τους στη 

διαμόρφωση των παραγόντων συμμετοχής.  Σύμφωνα με την ερευνήτρια, το προφίλ των 

ατόμων που συμμετέχουν στα προγράμματα εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

σκιαγραφείται ως εξής: Ο μέσος εκπαιδευόμενος είναι γυναίκα, άγαμη, ηλικίας 18-35 ετών, 

με πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, πλήρως απασχολούμενης στις υπηρεσίες, αλλά με χαμηλό 

έως μέτριο οικογενειακό εισόδημα. 

 

Η Τσιούντου (2008) ερεύνησε τον ρόλο του φύλου σε σχέση με τα κίνητρα των ενηλίκων στο 

Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Καρδίτσας. Μεταξύ άλλων αποτελεσμάτων, διαπίστωσε ότι 

οι γυναίκες ήταν πολύ περισσότερες από τους άντρες (63% έναντι 37%) ενώ περίπου το 40% 

του συνόλου του δείγματος ήταν απόφοιτοι Πανεπιστημίου. Το ένα τρίτο του δείγματός της 

αποτελούνταν από νέους ηλικίας 25-34 ετών ενώ περίπου το 67% ήταν εργαζόμενοι. Βέβαια, 

το ποσοστό αυτό ενδέχεται πια να είναι διαφορετικό καθώς η χώρα βρίσκεται σε οικονομική 

ύφεση και η ανεργία καλπάζει, ειδικά στους νέους. Επίσης, το 66% των συμμετεχόντων ήταν 

κάτοικοι πόλεων ενώ το 60% περίπου ήταν παντρεμένοι, κυρίως χωρίς παιδιά.  

 

Σε συναφή έρευνα που διεξήχθη σε τέσσερις ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα (Αμερικανική 

Γεωργική Σχολή, Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης, Χριστιανική Ένωση 

Νεανίδων Ελλάδας – Παράρτημα Θεσσαλονίκης και Λαϊκό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), η 
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Αντωνοπούλου (2009) διαπίστωσε ότι οι γυναίκες υπερτερούσαν των αντρών με συντριπτικό 

ποσοστό (82,9%) ενώ η πλειονότητα του συνόλου των ερωτηθέντων ανήκαν στις ηλικιακές 

ομάδες 35-44 και 45-54 ετών, σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά στατιστικά που τονίζουν την 

αυξημένη συμμετοχή των νέων. Επίσης, οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως κάτοικοι προαστίων ή 

πλούσιων συνοικιών αστικών κέντρων ενώ σχεδόν όλοι ήταν Έλληνες. Περίπου το ένα τρίτο 

του δείγματος κατείχε πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ενώ το μέσο εισόδημά τους 

κυμαινόταν περίπου στα 10.000-15.000 ευρώ, το οποίο βεβαίως μπορεί να έχει μεταβληθεί 

σημαντικά δεδομένου ότι η έρευνα διεξήχθη πριν την είσοδο της χώρας σε δυσμενή 

δημοσιονομική κατάσταση.  

 

Η Τσιλφίδου (2009) επίσης ερεύνησε τα κίνητρα συμμετοχής ενηλίκων στη μη-τυπική 

εκπαίδευση και συγκεκριμένα σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η ίδια 

επικεντρώθηκε σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι γενικά λόγω του επαγγέλματος έχουν την τάση 

να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα, συνέδρια κτλ. Όπως συνέβη και με τις 

παραπάνω έρευνες η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες (76%) ενώ ο μέσος όρος 

ηλικίας ήταν περίπου 38 ετών, σε ένα εύρος από 23 ως 58 έτη. Οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες ήταν παντρεμένοι, αν και δεν αναφέρεται αν είχαν παιδιά ή όχι. Σημαντικό 

στοιχείο είναι ότι το 77,8% του δείγματος δεν κατείχε διοικητική θέση ευθύνης αλλά δήλωσε 

ότι επιθυμούσε να προαχθεί σε μια τέτοια θέση και παρακολουθούσε μαθήματα προκειμένου 

να ενισχύσει το βιογραφικό του προς αυτόν τον σκοπό.  

 

Οι Μήλιου και Σιπητάνου (2009) ερεύνησαν τα κέντρα διά βίου μάθησης προκειμένου να 

εντοπίσουν τα κίνητρα που επηρεάζουν θετικά και ενθαρρύνουν τους ενήλικες να 

συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Συγκεκριμένα διένειμαν 262 

ερωτηματολόγια στους συμμετέχοντες 26 προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων η 

πληροφορική, οι ξένες γλώσσες, η διατροφή και οι περιβαλλοντικές σπουδές. Βασικό 

ερευνητικό εργαλείο ήταν η Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής του Boshier. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το προφίλ των συμμετεχόντων ήταν κυρίως γυναίκες, ηλικίας 20-

40 ετών, απόφοιτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εργαζόμενες, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, 

με ιδιαίτερη προτίμηση στην πληροφορική και τις ξένες γλώσσες.  

 

Μια από τις πιο σημαντικές έρευνες στον χώρο διεξήχθη την περίοδο Δεκεμβρίου 2010-

Ιανουαρίου 2011 από την εταιρεία Public Issue για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας. Η 

έρευνα κοινής γνώμης αφορούσε σε ζητήματα σχετικά με τη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα. 
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Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως νέοι ηλικίας μέχρι 24 ετών (48%) με πανεπιστημιακή 

μόρφωση σε ποσοστό 39%. Το 41% του δείγματος ήταν δημόσιοι υπάλληλοι ενώ το 34% 

έψαχνε να βρει εργασία. Περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων κατοικούσαν σε μεγάλα 

αστικά κέντρα, είχαν ένα αξιοπρεπές εισόδημα και γενικά δήλωναν ικανοποιημένοι από τη 

ζωή τους. Τα ευρήματα έδειξαν ότι μόλις το 26% του δείγματος είχε λάβει μέρος σε κάποιο 

άλλο πρόγραμμα μη-τυπικής εκπαίδευσης των τελευταίο χρόνο, ενώ τα πιο δημοφιλή θέματα 

ήταν οι κοινωνικές επιστήμες (25%), τα οικονομικά και η διοίκηση επιχειρήσεων (19%), οι 

νέες τεχνολογίες (18%) και η υγεία (13%). Βέβαια, προέκυψε ότι οι γυναίκες προτιμούσαν τα 

προγράμματα που σχετίζονταν με τις τέχνες, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες, σε 

αντίθεση με τους άντρες που επέλεγαν πιο πρακτικά και τεχνοκρατικά προγράμματα. Επίσης, 

οι νέοι επέλεγαν τις ξένες γλώσσες και τις νέες τεχνολογίες ενώ οι ηλικιωμένοι άνω των 65 

ετών προτιμούσαν μαθήματα τέχνης και πολιτισμού. Από αυτή την έρευνα απουσίαζαν 

στοιχεία σχετικά με την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση των συμμετεχόντων και την 

εθνικότητα καθώς μάλλον δεν αποτελούσαν αντικείμενο ενδιαφέροντος για το Υπουργείο 

Παιδείας (βλ. Public Issue, 2011).  

 

Η Κοντοπούλου (2012) ερεύνησε τα άτομα που συμμετέχουν σε προγράμματα διά βίου 

μάθησης, καθώς και τους παράγοντες συμμετοχής τους στα προγράμματα, σε μια έρευνα που 

διεξήγαγε σχετικά με τη μεταγνωστική ενημερότητα των συμμετεχόντων σε προγράμματα 

διά βίου μάθησης. Στην έρευνα συμμετείχαν 137 ενήλικες μαθητές που παρακολουθούσαν 

κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή/και κάποιο πρόγραμμα διά βίου μάθησης (σε διάφορα 

αντικείμενα, σε διάφορους φορείς, σε Θεσσαλονίκη και Φλώρινα). Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οι ενήλικοι που συμμετέχουν οικειοθελώς σε προγράμματα διά βίου μάθησης διαθέτουν 

υψηλή μεταγνωστική ενημερότητα. Επίσης, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους 

επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τους ενήλικες και τους παροτρύνουν να συμμετέχουν σε 

προγράμματα διά βίου μάθησης. 

 

Η Θεοδώρου (2013) ερεύνησε τα κριτήρια που ωθούν τους ενηλίκους να συμμετέχουν σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα και συγκεκριμένα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, καθώς 

και τους λόγους που κρίνονται αποτρεπτικοί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η 

έρευνα διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Μάρτιος – Απρίλιος 2013, σε 8 άτομα (2 άνδρες 

και 6 γυναίκες), που επιλέχθηκαν ως δείγμα για την ποιοτική μέθοδο έρευνας με εργαλείο 

συλλογής δεδομένων τη δομημένη και ημιδομημένη συνέντευξη, καθώς και ένα δείγμα 70 

ατόμων που επιδόθηκε στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων στο πλαίσιο της ποσοτικής 
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προσέγγισης. Η επιλογή του υπό εξέταση δείγματος έγινε με άξονα την σχετική εμπειρία, και 

γνώση όσον αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και την πρόσφατη συμμετοχή στο 

αντίστοιχο πρόγραμμα. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων είχαν προηγούμενη μορφωτική 

εμπειρία, καθώς οι επτά από τους οχτώ, που έλαβαν μέρος στη συνέντευξη, ήταν πτυχιούχοι 

ΑΕΙ και οι δυο από αυτούς διέθεταν και μεταπτυχιακό τίτλο. Βασικό κριτήριο επίσης, για την 

επιλογή των ερωτηθέντων, αποτέλεσε να είναι όλοι οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι (40% 

εργαζόμενοι σε δημόσιο και 60% εργαζόμενοι σε ιδιωτικό τομέα) καθώς και να έχουν 

οικογενειακές και κατά συνέπεια αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις (9 έγγαμοι, 1 σε 

διάσταση, 90% των ερωτηθέντων με ένα ή περισσότερα τέκνα). Σύμφωνα με την ερευνήτρια, 

με αυτόν τον τρόπο το δείγμα θεωρήθηκε περισσότερο χαρακτηριστικό καθώς αποτελείται 

από άτομα με κριτική σκέψη και συνειδητοποιημένα (μορφωμένα), εργαζόμενα (η 

πλειοψηφία) ώστε να μπορούν να καλύψουν τα οικονομικά θέλω του ΕΑΠ και με οικογένεια, 

υποχρεώσεις δηλαδή τις οποίες καλούνται να αντιπαρέλθουν προκειμένου να ολοκληρώσουν 

τον στόχο τους. 

 

Ο Καραλής (2013), σε πιο πρόσφατη έρευνα, ερεύνησε τα κίνητρα και τα εμπόδια για τη 

συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση, σε συνεργασία με τα ερευνητικά ινστιτούτα 

της ΓΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ. Εν μέσω της οικονομικής ύφεσης, διαπίστωσε ότι υπήρχε μια 

σχετική ισορροπία ως προς την κατανομή φύλου, με τους άντρες να υπερτερούν ελαφρώς 

(53,1%), και την ηλικία, με έναν μέσο όρο μεταξύ 35-54 ετών. Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα 

αυξημένη στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ελλάδας, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη 

Λάρισα, το Ηράκλειο, ενώ η Πάτρα υστερούσε σημαντικά. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες 

ήταν μισθωτοί (56,9%), σε ανώτερες θέσεις όπου εποπτεύουν προσωπικό (62%) ; ενώ όσο 

ανέβαιναν τα χρόνια εργασιακού βίου τόσο αυξανόταν και η συμμετοχή στα προγράμματα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του 2013, περισσότεροι ήταν οι συμμετέχοντες με επαρκές 

ή υψηλό οικογενειακό εισόδημα (58,4%) ενώ όσο ανέβαινε το μορφωτικό επίπεδό τους τόσο 

αυξανόταν και η συμμετοχή στα προγράμματα. Τέλος, ενδιαφέρον είχε ότι όσοι 

συμμετέχοντες ήταν μέλη σωματείων, συλλόγων, εθελοντικών οργανώσεων κτλ. συμμετείχαν 

πολύ πιο ενεργά σε προγράμματα μη-τυπικής εκπαίδευσης, ίσως γιατί η ομάδα παρακινούσε 

τα μέλη της προς αυτή την κατεύθυνση.   

 

Η Gkountouma (2014) ερεύνησε το προφίλ των 65 συμμετεχόντων στο παράρτημα της 

Ακαδημίας Πολιτών στη Δράμα. Η Ακαδημία Πολιτών είναι μία αστική μη κερδοσκοπική 

εταιρεία, η οποία λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2010 υπό την επιστημονική εποπτεία του 
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Ευστράτιου Παπάνη, προέδρου της Ακαδημίας και Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. Η εταιρεία έχει σκοπό τη θεραπεία των τεχνών, την μελέτη της νέας κοινωνικής 

πραγματικότητας, την ανάδειξη των κοινωνικών θεμάτων και προβλημάτων και την 

διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης, την ανάπτυξη δράσεων για βελτίωση του 

εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού έργου και την προσέγγιση των νέων τεχνολογιών, ώστε να 

ενταχθούν στην σύγχρονη εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα με την παράλληλη 

ανάδειξη της κλασικής παιδείας και κουλτούρας (http://civilacademy.ucoz.org/). Η 

Gkountouma (2014) διαπίστωσε ότι 55 εξ αυτών ήταν γυναίκες (84,62%) και μόλις 10 άντρες 

(15,38%). Περίπου οι μισοί συμμετέχοντες (50,77%) ήταν ηλικίας μεταξύ 31-45 ετών, σε ίσο 

ποσοστό (23,08% ήταν έκαστη ηλικιακή ομάδα των 18-30 ετών και 46-60 ετών ενώ μόλις 1 

συμμετέχοντας ήταν άνω των 61 ετών). Από το δείγμα, 29 άτομα (44,6%) ήταν παντρεμένα, 

22 άτομα (33,8%) εργένηδες, 8 (12,3%) διεζευγμένα, 4 (6,2%) χήροι και 2 (3,1%) δήλωσαν 

άλλη οικογενειακή-συντροφική κατάσταση. Ως προς την τυπική εκπαίδευση, η πλειοψηφία 

(53,8%) κατείχε πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, 21,5% των συμμετεχόντων ήταν απόφοιτοι 

Λυκείου, 15,4% είχαν κάποιοι είδους μετα-Λυκειακή εκπαίδευση ενώ οι υπόλοιποι ήταν 

απόφοιτοι Δημοτικού, Γυμνασίου ή κάτοχοι μεταπτυχιακού. Στην ερώτηση που αφορούσε 

στην επαγγελματική κατάσταση των συμμετεχόντων, 31 εξ αυτών (47,7%) απάντησαν ότι 

έχουν κάποια μορφή απασχόλησης, 27 (41,5%) δήλωσαν άνεργοι και 7 (10,8%) 

συνταξιούχοι. Ως προς το ετήσιο εισόδημα, 32,3% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έχει 

εισόδημα 1-10.000 ευρώ ενώ το ίδιο ποσοστό ίσχυε και για όσους είχαν εισόδημα 10.001-

20.000 ευρώ. Μόλις 8 άτομα δήλωσαν ότι το εισόδημα τους ξεπερνά τις 20.000 ετησίως ενώ 

13 (20%) είχαν μηδενικό εισόδημα. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το βασικό προφίλ του 

συμμετέχοντα στην Ακαδημία Πολιτών σκιαγραφούσε γυναίκες, ηλικίας 18-60 ετών, μάλλον 

παντρεμένες, με ολοκληρωμένη Λυκειακή ή Πανεπιστημιακή μόρφωση και εισόδημα μέχρι 

20.000 ευρώ.  

 

Τέλος, ο Καμπάνταης (2015) διερεύνησε τα κίνητρα συμμετοχής των ενηλίκων στα 

προγράμματα μη τυπικής γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που παρέχονταν από το Κέντρο Διά 

Βίου Μάθησης του δήμου Δράμας. Σκοπός της έρευνας ήταν ο εντοπισμός των κινήτρων που 

ωθούν τους ενήλικες εκπαιδευομένους να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα. Στην 

έρευνα έλαβαν μέρος 213 ενήλικες εκπαιδευόμενοι οι οποίοι συμμετείχαν σε 19 

διαφορετικού αντικειμένου προγράμματα. Τα δύο τρίτα περίπου του δείγματος ήταν 

γυναίκες, ηλικίας 35-54 ετών, οι οποίες είναι έγγαμες, εργαζόμενες και κατέχουν πτυχίο 

ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ). 

http://civilacademy.ucoz.org/
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3.4. Τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευομένων   

 

Ο Ζωντήρος (2006) διεξήγαγε έρευνα σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, όπου διαπίστωσε 

ότι, με σειρά προτεραιότητας, τα κίνητρα των συμμετεχόντων ήταν ο ζήλος για μάθηση, η 

επαγγελματική εξέλιξη, η απόκτηση ή βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η ανάγκη 

διεύρυνσης του κοινωνικού κύκλου και η βελτίωση της οικογενειακής ζωής.  

 

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat, 2007) ύστερα από την Έρευνα Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων που διεξήγαγε διαπίστωσε, αναφορικά με την Ελλάδα, ότι τα δυο βασικότερα 

κίνητρα των συμμετεχόντων σε προγράμματα μη-τυπικής εκπαίδευσης στη χώρα μας ήταν η 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων (76,7%) και η αύξηση της απόδοσης στην εργασία ή η 

εξεύρεση καλύτερης θέσης εργασίας (74,8%). Ακολουθούσαν και άλλα κίνητρα όπως η 

αύξηση της επιχειρηματικότητας, η μείωση της πιθανότητας απόλυσης ή ο εξαναγκασμός 

παρακολούθησης, αλλά τα ποσοστά τους ήταν σχετικά χαμηλά, κάτω του 15%. Βέβαια, όσον 

αφορά αυτά τα κίνητρα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η έρευνα διεξήχθη πριν η χώρα μπει σε 

οικονομική ύφεση.  

 

Σε έρευνα της ΕΣΥΕ (2007) διαπιστώθηκε ότι το κίνητρο των συμμετεχόντων ήταν κυρίως οι 

επαγγελματικοί λόγοι γενικά (78,4%). Αναφορικά με τα εμπόδια, οι συμμετέχοντες δήλωσαν 

ότι τους δυσκόλευαν οι οικογενειακές υποχρεώσεις (27,3%), ο συντονισμός εργασίας και 

εκπαίδευσης (26,5%) και το κόστος της παρακολούθησης (14,9%), όπως π.χ. τα δίδακτρα, το 

κόστος μετακίνησης, το υλικό μάθησης κτλ.  

 

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας της Καραγκούνη (2007), οι κυριότεροι παράγοντες 

συμμετοχής ήταν το γνωστικό ενδιαφέρον, η εκπαίδευση και η επαγγελματική προώθηση.  

Από τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά οι στάσεις και η αυτοεκτίμηση αποτέλεσαν ισχυρούς 

παράγοντες συμμετοχής, με την αυτοεκτίμηση να αναδεικνύεται σε ισχυρό προβλεπτικό 

παράγοντα συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

 

Από την έρευνα της Τσιούντου (2008) προέκυψε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες 

επιθυμούσαν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή να βελτιώσουν τις υπάρχουσες (66,67%), να 

μάθουν πώς να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά (26,98%) και να βελτιώσουν την 

καθημερινότητά τους (19,05%). Η ερευνήτρια εξέτασε τα αποτελέσματα σε σχέση με το φύλο 

των συμμετεχόντων και διαπίστωσε ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονταν κυρίως για την ανάπτυξη 
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της κοινωνικής και προσωπικής ζωής τους, σε αντίθεση με τους άντρες που ενδιαφέρονται 

κυρίως για την καριέρα τους.  

 

Στην έρευνά της η Αντωνοπούλου (2009) στους τέσσερις ιδιωτικούς φορείς παροχής 

προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι συμμετείχαν 

προκειμένου να προωθήσουν την προσωπική ανάπτυξή τους (58,9%) και να αποκτήσουν νέες 

γνώσεις (58,5%). Αναφέρθηκαν και άλλα κίνητρα όπως η διασκέδαση (41,5%) και η 

χαλάρωση (40,1%) ενώ κίνητρα σχετικά με τον επαγγελματικό βίο αποτέλεσαν χαμηλή 

προτεραιότητα. Τα ευρήματα της Αντωνοπούλου δε συνάδουν με αυτά άλλων ερευνών 

κυρίως γιατί η ερευνήτρια συνεργάστηκε στην έρευνα της με φορείς που προσφέρουν 

προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, παρά με 

φορείς επαγγελματικής ανάπτυξης.  

 

Η Τσιλφίδου (2009), η οποία ερεύνησε τα κίνητρα εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Καρδίτσας, 

διαπίστωσε ότι οι εκπαιδευτικοί αρέσκονται να επαναβεβαιώνουν τις γνώσεις τους και να 

επιδεικνύουν όσα γνωρίζουν και αυτό τους παρακινεί να συμμετέχουν σε προγράμματα μη-

τυπικής εκπαίδευσης, συνεπικουρώντας συχνά τον ίδιο τον εκπαιδευτή ενηλίκων. Η 

ερευνήτρια σχολίασε μάλιστα ότι οι εκπαιδευτικοί, μέσω αυτών των προγραμμάτων, ένιωθαν 

ότι λάμβαναν την αναγνώριση που τους αξίζει για τις γνώσεις τους, αύξαναν την 

αυτοπεποίθησή τους και την ικανοποίησή τους, την οποία ενδεχομένως δεν αντλούν από τον 

χώρο εργασίας τους. Επίσης, προέκυψαν και άλλα κίνητρα για τη συμμετοχή τους σε 

προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης όπως η διαφυγή από τα προβλήματα της 

καθημερινότητας, η αίσθηση χαλάρωσης όταν κάποιος άλλος παραδίδει μάθημα αντί για 

αυτούς και η απόλαυση της επικοινωνίας με κόσμο εκτός σχολικού κλίματος.   

 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας των Μήλιου και Σιπητάνου (2009) 

προέκυψε ότι τα πιο σημαντικά από τα κίνητρα σχετίζονταν με την εκπαιδευτική ετοιμότητα, 

τα γνωστικά ενδιαφέροντα και την επαγγελματική ανάπτυξη. Άλλα κίνητρα, με φθίνουσα 

σειρά, ήταν η βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων, η ανάγκη κοινωνικής συναναστροφής, η 

βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων και άλλα κοινωνικά ερεθίσματα.  

 

Η έρευνα της Public Issue (2011), σχετικά με ζητήματα που αφορούν στη διά βίου μάθηση, 

επιβεβαίωσε την άποψη ότι το βασικό κίνητρο συμμετοχής ήταν οι επαγγελματικοί λόγοι 

(44%). Ενδιαφέρον είχε ότι πολλοί συμμετέχοντες (39%) ανέφεραν ότι το κίνητρό τους 
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σχετίζονταν με το κόστος συμμετοχής που ήταν είτε μηδενικό, δηλαδή δωρεάν, είτε πολύ 

μικρό. Σε παρόμοιο ποσοστό (35%) το κίνητρο ήταν η βελτίωση των επιδόσεων και της 

αποδοτικότητας στον χώρο εργασίας και η απόκτηση γενικών γνώσεων. Ακολουθούν η 

απόκτηση νέων εμπειριών (27%) και το ενδεχόμενο προαγωγής (19%). Σε αυτή την έρευνα, 

οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν και για τα ενδεχόμενα κίνητρα παρακολούθησης 

προγράμματος μη-τυπικής εκπαίδευσης στο μέλλον. Ως τα πιο ισχυρά κίνητρα μελλοντικής 

κινητοποίησής τους αναδείχθηκαν η αύξηση των γενικών γνώσεων, η προσωπική 

ευχαρίστηση και η βελτίωση των επιδόσεων στον χώρο εργασίας.  

 

Ο Στεφάνου (2012) διεξήγαγε έρευνα με το ίδιο θέμα σε Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 

όπου διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες απολάμβαναν να αποκτούν νέες γνώσεις και γενικά να 

μαθαίνουν (28,8%). Επίσης, πολλοί ήθελαν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητές 

τους (22,4%) και να προωθήσουν την επαγγελματική ανάπτυξή τους (21,8%).  

 

Σύμφωνα με την Κοντοπούλου (2012), οι επαγγελματικοί λόγοι φάνηκε να έχουν αρκετά 

σημαντική θετική επιρροή στη συμμετοχή, αν και μικρότερη από τους λόγους 

προσωπικότητας. Τα πρακτικά πλεονεκτήματα ενός προγράμματος φάνηκε να ασκούν 

λιγότερο σημαντική θετική επίδραση. Όσον αφορά στους παράγοντες που λειτουργούν 

αποτρεπτικά για τη συμμετοχή, τα προβλήματα που προκύπτουν από την καθημερινή ζωή, 

όπως οι οικογενειακές υποχρεώσεις, είναι τα πιο πιθανά να εμποδίσουν τη συμμετοχή των 

ερωτώμενων σε προγράμματα επιμόρφωσης. Τα αντικειμενικά εμπόδια αναδείχθηκαν, 

επίσης, ως αρκετά σημαντικοί λόγοι αποφυγής της συμμετοχής, ενώ οι λόγοι που αφορούν 

στην προσωπικότητα φάνηκαν να εμποδίζουν τη συμμετοχή αρκετά λιγότερο από τους 

πρακτικούς λόγους (αντικειμενικούς και καθημερινότητας). 

 

Σύμφωνα με την Θεοδώρου (2013), τα κυριότερα συμπεράσματα που ανέδειξαν τόσο η 

ποσοτική όσο και η ποιοτική έρευνα είναι ότι τα βασικά κριτήρια γύρω από την εμπλοκή των 

ενηλίκων στην εκπαιδευτική διαδικασία διαφοροποιούνται σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα 

με τις ανάγκες τους, καθώς άλλοι επέλεξαν την εγγραφή τους για να εμπλουτίσουν ή να 

εξειδικεύσουν την ήδη υπάρχουσα γνώση, άλλοι για να εμπλουτίσουν γνώση κι άλλοι για 

επαγγελματική εξέλιξη και ανέλιξη. Πρωτεύον παράγοντας στην επιλογή τους να 

ολοκληρώσουν ή να διακόψουν τη φοίτησή τους κρίθηκε ο οικονομικός, καθώς η καταβολή 

των διδάκτρων για τα σημερινά δεδομένα, χαρακτηρίστηκε ως δυσβάσταχτη υποχρέωση. 
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Ο Καραλής (2013) στην έρευνά του, σε συνεργασία με τα ερευνητικά ινστιτούτα της ΓΣΕΕ 

και ΓΣΕΒΕΕ, εντόπισε τα εξής κίνητρα, με σειρά προτεραιότητας: την αγάπη να μαθαίνει 

κανείς νέα πράγματα (90%), την αύξηση της απόδοσης στην εργασία (86,4%), την παραδοχή 

ότι η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί όλη τη ζωή μας (85,1%), την αύξηση των τυπικών 

προσόντων (79,2%), των οικονομικών απολαβών (76,3%) και τη διατήρηση της θέσης 

εργασίας (71,8%) ή την εξεύρεση νέας θέσης εργασίας (63,9%). Πολύ χαμηλό ποσοστό 

επιλογής κινήτρων σε σχέση με άλλα παρουσίασε η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

(37,3%) και η διαφυγή από τα προβλήματα της καθημερινότητας (21,9%).  

 

Αναφορικά με τη συσχέτιση των δημογραφικών στοιχείων με τα κίνητρα συμμετοχής, ο 

Καμπάνταης (2015) παρατήρησε διαφοροποίηση των κινήτρων: ενδιαφέρον για γνώση και 

μάθηση με την οικογενειακή και την επαγγελματική κατάσταση, του κινήτρου επιδίωξης 

κοινωνικής επαφής με την ηλικία, του κινήτρου της προσωπικής και οικογενειακής επαφής 

με το φύλο και του κινήτρου επαγγελματική ανάπτυξη με το φύλο, την ηλικία και την 

επαγγελματική κατάσταση.  

 

Στην έρευνά της η Gkountouma (2014) διερεύνησε τα κίνητρα συμμετοχής στην Ακαδημία 

Πολιτών. Συγκεκριμένα, εξερεύνησε τα εσωτερικά κίνητρα των ανθρώπων, άλλα κίνητρα που 

σχετίζονται με σημαντικές πτυχές της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας, όπως οι 

διαπροσωπικές σχέσεις, η αντίληψη για τη μάθηση, η επαγγελματική ανάπτυξη καθώς και τις 

μαθησιακές ευκαιρίες και τον βαθμό πρόσβασης σε αυτές. Όπως προέκυψε από την έρευνα, 

τα πιο ισχυρά κίνητρα ήταν η απόλαυση απόκτησης νέων γνώσεων, το ενδιαφέρον του 

προσφερόμενου θέματος και η εύκολη και γρήγορη εγγραφή. Βέβαια, οι συμμετέχοντες 

συμπλήρωσαν ότι οι εργοδότες τους δεν τους ενθάρρυναν καθόλου σε αυτό το εγχείρημά 

τους, ούτε συσχέτισαν την παρακολούθηση του προγράμματος με την εύρεση εργασίας ή μια 

ενδεχόμενη προαγωγή. Έτσι, προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι συμμετέχοντες είχαν 

εσωτερικά ή διαπροσωπικά κίνητρα συμμετοχής, άσχετα από την εργασία τους, και  

κατάφεραν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρ’ όλες τις υποχρεώσεις τους, οικογενειακές 

και επαγγελματικές, οι οποίες δεν στάθηκαν εμπόδιο.  

 

Τέλος, στην έρευνα του Καμπάνταη (2015) ως σημαντικότεροι παράγοντες συμμετοχής 

εμφανίστηκαν το ενδιαφέρον για γνώση και μάθηση και η επιδίωξη κοινωνικής επαφής, ενώ 

η προσωπική ζωή και η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελούν τους λιγότερο σημαντικούς 

παράγοντες.  
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Από τις παραπάνω σχετικές έρευνες σχετικά με τα κίνητρα συμμετοχής των ενήλικων 

εκπαιδευομένων σε προγράμματα διά βίου μάθησης προκύπτει ότι τα σημαντικότερα κίνητρα 

(έχοντας κατά νου τις επτά κατηγορίες του Boshier, 1991) είναι το ενδιαφέρον για γνώση και 

μάθηση και η ευχαρίστηση στη διαδικασία της μάθησης. Αμέσως μετά ακολουθούν: η 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η επιδίωξη της κοινωνικής επαφής, η επαγγελματική 

ανέλιξη, η βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας και η βελτίωση των οικογενειακών 

σχέσεων. Τα κίνητρα δεν είναι σταθερά και διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Τα ευρήματα των ερευνών που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως θα αποτελέσουν στοιχείο σύγκρισης με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας.  

 

 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας. 

Αρχικά, αποτυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα που αποτέλεσαν το εφαλτήριο της 

παρούσας εργασίας. Στη συνέχεια περιγράφεται το δείγμα της έρευνας, το ερωτηματολόγιο 

που χρησιμοποιήθηκε και η διαδικασία που ακολουθήθηκε. 

 

4.1. Ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η διείσδυση των προγραμμάτων διά βίου μάθησης στον πληθυσμό της 

Ελλάδας είναι χαμηλή, μολονότι πλέον προσφέρεται πλούτος προγραμμάτων και το θεσμικό 

πλαίσιό τους έχει αποσαφηνιστεί. Σε βάθος δεκαετιών έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες 

κινήτρων συμμετοχής/παρώθησης σε προγράμματα διά βίου μάθησης που θα μπορούσαν να 

φωτίσουν τα αίτια μη συμμετοχής του ελληνικού πληθυσμού. Όλες αυτές οι θεωρίες 

ερευνούν τόσο το προφίλ των ανθρώπων που επιλέγουν να συμμετέχουν ή να απέχουν από τη 

διά βίου μάθηση όσο και τα συγκεκριμένα κίνητρα ή εμπόδια συμμετοχής. Σκεπτόμενη την 

προσωπική μου συμμετοχή και ικανοποίηση από διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων, ως επιμορφούμενη αλλά και ως επιμορφώτρια, γεννήθηκαν τα ερωτήματα που 

αφορούν τόσο στο προφίλ των συμμετεχόντων όσο και στα κίνητρα παρακολούθησης του εν 

λόγω προγράμματος.  

 

Τα κεντρικά ερωτήματα προς απάντηση είναι τα ακόλουθα: 
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1. Ποιο είναι το προφίλ των ενήλικων εκπαιδευόμενων στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο 

Ενεργών Πολιτών;   

2. Ποιοι παράγοντες παρακίνησαν τους εκπαιδευόμενους να εγγραφούν στο Κοινωνικό 

Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών; 

3. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευόμενων και στα κίνητρα 

συμμετοχής τους στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών;   

 

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές καθώς τα κίνητρα 

συμμετοχής καθορίζουν όχι μόνο την εθελοντική συμμετοχή των ανθρώπων στη διά βίου 

μάθηση, αλλά καταδεικνύουν τις ανάγκες τους, τις επιδιώξεις και τους μελλοντικούς στόχους 

τους. Επιπρόσθετα, η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να σταθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στο 

Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών και άλλους παρόμοιους φορείς, πχ. τα Ανοιχτά 

Πανεπιστήμια που λειτουργούν στο πλαίσιο διαφόρων περιοχών της χώρας κτλ, βοηθώντας 

με αυτόν τον τρόπο τους φορείς/θεσμούς αυτούς στην οργάνωση μιας ολοκληρωμένης 

στρατηγικής προσέλκυσης νέων εκπαιδευομένων και ανταπόκρισης στις ανάγκες των 

υπαρχόντων φοιτητών. Επίσης, τα συμπεράσματα που θα προκύψουν μπορούν να σταθούν 

ιδιαίτερα χρήσιμα σε όλους όσοι ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

προγραμμάτων διά βίου μάθησης.  

 

Η παρούσα έρευνα, αξιοποιώντας ποσοτικές μεθόδους, μελετά πτυχές της κοινωνικής 

πραγματικότητας στο ελληνικό συγκείμενο. Συγκεκριμένα, σκιαγραφεί το προφίλ των 

συμμετεχόντων σε τέσσερα παραρτήματα του ΚΠΕΠ, διερευνά τις πηγές πληροφόρησης για 

προσφερόμενα μαθήματα, αναφέρει τις θεματικές που προτιμούν οι ενήλικες και μελετά τα 

κίνητρα συμμετοχής. Τα αποτελέσματα της έρευνας σκοπό έχουν να απαντήσουν στα 

ερωτήματα που τέθηκαν και σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. 

Επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση, μέσω επιτόπιας συμπλήρωσης ερωτηματολογίου, καθώς 

επιδιώκεται να εξηγηθούν, μέσω μετρήσιμων, αριθμητικών δεδομένων, χαρακτηριστικά, 

στάσεις και συμπεριφορές, παρά να εξερευνηθούν εις βάθος συναισθήματα και εμπειρίες. 

Ενδεχομένως, η ποσοτική έρευνα παρουσιάζει στατικά και υπερ-απλουστευμένα μια 

πολυσύνθετη πραγματικότητα. Ωστόσο, μέσω της παρούσας έρευνας είναι δυνατόν να 

καταδειχθούν σχέσεις μεταξύ κοινωνικών δεδομένων και να αναδειχθούν πιθανές αλλαγές 

των κινήτρων σε βάθος χρόνου.  
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4.2. Δείγμα  

 

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν οι 207 εκπαιδευόμενοι οι οποίοι παρακολούθησαν 

κάποιο πρόγραμμα στο ΚΠΕΠ στην Καβάλα, τη Δράμα, την Αλεξανδρούπολη και την 

Κοζάνη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Επιλέχθηκαν οι εν ενεργεία εκπαιδευόμενοι 

καθώς η ανάμνηση της εμπειρίας και ιδιαιτέρως των κινήτρων συμμετοχής των αποφοίτων 

μπορεί να έχει μεταβληθεί σημαντικά ή να έχει αλλοιωθεί ανάλογα με τον χρόνο που έχει 

παρέλθει από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Από το σύνολο των εκπαιδευομένων, 

στην έρευνα συμμετείχαν 160 (δείγμα της έρευνας). Όπως προκύπτει και από τον Πίνακα 1, ο 

αριθμός απόκρισης των συμμετεχόντων ήταν ικανοποιητικός.  

 

Πίνακας 1. Το δείγμα της έρευνας 

 

Σύνολο συμμετεχόντων/δείγμα ανά πόλη Ν % 

Καβάλα 95 59,4 

Δράμα 18 11,2 

Αλεξανδρούπολη 24 15,0 

Κοζάνη  23 14,4 

ΣΥΝΟΛΟ 160 100 

 

Τα προσφερόμενα μαθήματα σε αυτά τα ΚΠΕΠ κατά τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της 

έρευνας (2015-2016) ήταν η Ψυχολογία-Κοινωνιολογία, οι Θεραπευτικές Τεχνικές 

Ενδυνάμωσης και η Ανάπτυξη Ψυχικής, Κοινωνικής και Σωματικής υγείας.   

 

4.3. Ερωτηματολόγιο 

 

Εργαλείο συλλογής δεδομένων ήταν ένα ερωτηματολόγιο, ο σχεδιασμός του οποίου 

βασίστηκε στην Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής του Boshier (1991). Στο τροποποιημένο 

εργαλείο περιλαμβάνονται κατηγορίες δηλώσεων (κατηγοριοποιημένα κίνητρα συμμετοχής), 

σε τυχαία σειρά, οι οποίες στηρίζονται στις θεωρίες των Maslow (1947), Miller (1967), 

Rubenson (1977) και Cross (1981) (βλ. Παράρτημα Β). Οι κατηγορίες των ερωτήσεων που 

περιλαμβάνονται στο παρόν ερωτηματολόγιο διακρίνονται σε κλειστού και ανοικτού τύπου, 

αν και οι πρώτες είναι σαφώς κυρίαρχες. Ασφαλώς έγιναν προσαρμογές στο ελληνικό 
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συγκείμενο ενώ προστέθηκαν και άλλα πεδία διερεύνησης, όπως το προφίλ των 

συμμετεχόντων και ερωτήσεις που αφορούν στο ΚΠΕΠ.  

 

Πιο αναλυτικά, το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα αποτελείται 

από τρία διακριτά μέρη. Το πρώτο μέρος εξετάζει στοιχεία που αφορούν στο προφίλ των 

συμμετεχόντων στην έρευνα, κυρίως με βάση δημογραφικά στοιχεία (όπως είναι για 

παράδειγμα το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο μόρφωσης κ.ά.). Το 

δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου εστιάζει στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών 

Πολιτών (για παράδειγμα: κατά πόσο οι ερωτώμενοι συμμετείχαν και σε άλλα προγράμματα 

του ΚΠΕΠ, αν ναι σε ποια, ποια έτη κ.ά.). Τέλος, στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου 

περιλαμβάνονται οι λόγοι συμμετοχής στα προγράμματα του ΚΠΕΠ. Αυτοί εξετάστηκαν με 

την τροποποιημένη Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής η οποία αποτελείται από 41 

ερωτήματα κλειστού τύπου. Για κάθε μία ερώτηση υπήρχαν πέντε διαβαθμίσεις: Διαφωνώ 

απολύτως, Διαφωνώ, Ουδέτερα, Συμφωνώ και Συμφωνώ απολύτως. 

 

Οι δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην τροποποιημένη Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής 

του Boshier αντιστοιχούν σε επτά κατηγορίες. Οι δηλώσεις είναι προσαρμοσμένες για το 

εκπαιδευτικό συγκείμενο για το οποίο χρησιμοποιήθηκαν και περιλαμβάνουν τα κίνητρα 

συμμετοχής, καθώς και τα εμπόδια, σύμφωνα με τις θεωρίες που παρουσιάστηκαν παραπάνω. 

Οι δηλώσεις που περιλαμβάνει η κάθε κατηγορία είναι οι εξής: 

 

Α) Βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας 

14. Ο εργοδότης μου μου πρότεινε/ζήτησε να συμμετέχω. 

19.  Είμαι ιδιαίτερα φιλομαθής άνθρωπος. 

29.  Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου ικανότητες. 

30.  Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου σημείωμα. 

31.  Μπορώ να συνεισφέρω στο πρόγραμμα με τις γνώσεις και την εμπειρία μου. 

40.  Η διαδικασία εγγραφής είναι εύκολη. 

 

Β) Ανάπτυξη Κοινωνικών επαφών 

12. Οι φίλοι μου μου ζήτησαν να συμμετέχουμε μαζί. 

16.  Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να συμμετέχω. 

20.  Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις. 

21.  Το ωράριο παρακολούθησης είναι βολικό. 
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37.  Θέλω να κάνω νέους φίλους. 

41. Συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις του προγράμματος όπως εκπαιδευτικές εκδρομές, 

εκδηλώσεις κ.ά. 

 

Γ) Εκπαιδευτική προετοιμασία 

6. Το ΚΠΕΠ προσφέρει προγράμματα υψηλής ποιότητας. 

9. Θέλω να ενημερώνομαι για τις τρέχουσες εξελίξεις στο αντικείμενο του προγράμματος. 

10. Το αντικείμενο του προγράμματος είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. 

23.  Με ενδιαφέρει το αντικείμενο του προγράμματος. 

24.  Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο του προγράμματος. 

27.  Το αντικείμενο του προγράμματος σχετίζεται με τα χόμπι μου. 

34.  Θα πάρω βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

Δ) Επαγγελματική εξέλιξη 

2. Ελπίζω το πρόγραμμα να με βοηθήσει στην αλλαγή καριέρας που επιθυμώ. 

5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω στη δουλειά μου τις γνώσεις που αποκτώ σε αυτό το 

πρόγραμμα. 

15.  Δεν έχω πιεστικές/επείγουσες επαγγελματικές υποχρεώσεις. 

26.  Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος να με βοηθήσει στην εξεύρεση 

εργασίας. 

39.  Το πρόγραμμα θα με βοηθήσει σε επαγγελματική προαγωγή. 

 

Ε) Βελτίωση των σχέσεων στην οικογένεια 

3. Μέλος της οικογένειας μου μου ζήτησε να του κάνω παρέα. 

7. Με ενθάρρυνε η οικογένειά μου να συμμετέχω. 

11.  Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις. 

17.  Ξεχνιέμαι από άλλες πιεστικές καταστάσεις στη ζωή μου. 

ΣΤ) Επιδίωξη κοινωνικών ερεθισμάτων 

1. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. 

13.  Ο χρόνος που διαθέτω για τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα δε νιώθω ότι πάει χαμένος. 

18.  Τα χρήματα που διαθέτω για τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα δε νιώθω ότι πάνε 

χαμένα. 

22.  Μου αρέσει να συμμετέχω σε ομάδες. 

28.  Τα μαθήματα γίνονται σε βολική τοποθεσία. 
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32.  Θέλω να διευρύνω τον κύκλο γνωριμιών μου. 

35.  Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι προσιτά. 

 

Η) Ενδιαφέρον για μάθηση σε ένα αντικείμενο 

4. Συμφωνώ με την άποψη «ό,τι μαθαίνεις στη ζωή, χρήσιμο είναι». 

8. Συμφωνώ με τον Αριστοτέλη ότι «η μόρφωση είναι η καλύτερη επένδυση για τα 

γηρατειά». 

25.  Πιστεύω ότι εκπαίδευση διαμορφώνει ενεργούς πολίτες. 

33.  Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από την πρότερη τυπική εκπαίδευση που έχω λάβει. 

36.  Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από προγράμματα μη-τυπικής μάθησης που παρακολούθησα 

στο παρελθόν. 

38.  Πιστεύω ότι η εκπαίδευση βοηθά στην κοινωνική αλλαγή. 

 

4.4. Διαδικασία  

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τα ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στις πόλεις: Καβάλα, 

Δράμα, Αλεξανδρούπολη και Κοζάνη. Τα έντυπα ερωτηματολόγια διαμοιράστηκαν στα κατά 

τόπους παραρτήματα του ΚΠΕΠ (ένα σε κάθε μία από τις τέσσερις πόλεις) αφού πρώτα η 

ερευνήτρια έλαβε σχετική έγκριση από τον υπεύθυνο του ΚΠΕΠ. Στη συνέχεια, η ίδια 

επικοινώνησε και συνεννοήθηκε με τους υπεύθυνους/συντονιστές του ΚΠΕΠ σε κάθε πόλη 

και διαμοίρασε τα ερωτηματολόγια στους εν δυνάμει συμμετέχοντες. Στις δύο πόλεις (Δράμα 

και Καβάλα) τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν από την ίδια την ερευνήτρια αφού πρώτα 

δόθηκαν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα και τον σκοπό της. Στις άλλες δύο 

πόλεις, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους/συντονιστές, οι οποίοι 

διένειμαν και στη συνέχεια συνέλλεξαν και απέστειλαν σε κλειστό φάκελο τα συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια. Όλη η διαδικασία συλλογής δεδομένων ακολούθησε τις αρχές της 

ανωνυμίας και της εθελοντικής συμμετοχής. 

 

 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν έπειτα από τη 

στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν. Αρχικά, αποτυπώνονται τα 
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συμπεράσματα που προέκυψαν από το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου που αφορούσε στο 

προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα. Στη συνέχεια, αναλύονται τα ευρήματα που 

προέκυψαν από τη στατιστική επεξεργασία του δευτέρου τμήματος του ερωτηματολογίου 

(ερωτήματα σχετικά με το ΚΠΕΠ). Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τα 

κίνητρα συμμετοχής των ενήλικων εκπαιδευομένων στο ΚΠΕΠ (τρίτο μέρος 

ερωτηματολογίου) και τα ευρήματα που προέκυψαν ανάμεσα στα κίνητρα συμμετοχής και τα 

δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων (επεξεργασία τρίτου και πρώτου μέρους του 

ερωτηματολογίου).   

 

5.1. Το προφίλ των συμμετεχόντων 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε στον 

προσδιορισμό του προφίλ των συμμετεχόντων. Η πρώτη μεταβλητή αφορούσε στο φύλο των 

συμμετεχόντων της έρευνας. 

 

Πίνακας 2. Το φύλο των συμμετεχόντων της έρευνας 

 

Φύλο Ν % 

Γυναίκα 139 86,9 

Άνδρας 21 13,1 

ΣΥΝΟΛΟ 160 100 

 

Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα, όπως αποτυπώνεται στον 

Πίνακα 2, είναι γυναίκες (86,9%) ενώ μόλις το 13,1% ανήκει στον ανδρικό πληθυσμό. Το 

γεγονός αυτό ίσως να συνδέεται με την έντονη γυναικεία παρουσία σε επιμορφωτικά 

προγράμματα που σχετίζονται με τον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών (ιδιαίτερα σε 

θέματα που αφορούν στην ψυχολογία και την αυτοβελτίωση).  

 

Όσον αφορά στην ηλικία των συμμετεχόντων, από τους 160 συμμετέχοντες οι 11 δεν 

θέλησαν να διευκρινίσουν την ηλικία τους. Το εύρος της ηλικίας ήταν από 19 μέχρι και 65 

ετών. Ο μέσος όρος βρέθηκε κοντά στην ηλικία των 40 (Μ.Ο.=40,72 και Τ.Α.=11,8).  
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Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση (βλ. Πίνακα 3), οι μισοί συμμετέχοντες ήταν 

έγγαμοι ή συμβίοι (50%) ενώ οι άλλοι μισοί περίπου (48,1%) ήταν άγαμοι, διαζευγμένοι ή 

χήροι.  

 

Πίνακας 3. Η οικογενειακή κατάσταση των ενήλικων εκπαιδευόμενων στο ΚΠΕΠ 

 

Οικογενειακή κατάσταση Ν % 

Άγαμη/ος 57 35,6 

Διαζευγμένη/ος 17 10,6 

Έγγαμη/ος 72 45,0 

Σε συμβίωση 8 5,0 

Χήρα/ος 3 1,9 

Άλλο 2 1,3 

Δεν απάντησε 1 ,6 

ΣΥΝΟΛΟ 160 100,0 

 

Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων της έρευνας, οι μισοί περίπου 

συμμετέχοντες (48,8%) δήλωσαν πως έχουν λάβει πτυχίο από ανώτατο ίδρυμα (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 18,8% έχει  αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

και το 14,4% έχουν ολοκληρώσει μετα-λυκειακές σπουδές (συνήθους διάρκειας περίπου 2-

2,5 ετών). Ακόμα, το 15,6% των συμμετεχόντων δήλωσε πως έχει παρακολουθήσει 

μεταπτυχιακές σπουδές (α’ ή και β’ κύκλου).  

 

Πίνακας 4. Το επίπεδο μόρφωσης των ενήλικων εκπαιδευόμενων στο ΚΠΕΠ 

 

Υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης Ν % 

Δημοτικό 3 1,9 

Γυμνάσιο 1 ,6 

Λύκειο 30 18,8 

Μετα-λυκειακές σπουδές 23 14,4 

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 78 48,8 

Μεταπτυχιακό 21 13,1 

Διδακτορικό 4 2,5 

ΣΥΝΟΛΟ 160 100,0 
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Η τελευταία ερώτηση του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου σχετίζεται με την 

επαγγελματική κατάσταση των ερευνώμενων. Σημειώνεται πως η παρούσα έρευνα διεξήχθη 

εν μέσω της οικονομικής κρίσης, η οποία οδήγησε πολλούς ανθρώπους να χάσουν την 

εργασία τους. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν 

εργαζόμενοι (60%), μερικώς απασχολούμενοι (5,0%) ή συνταξιούχοι (11,9%), ενώ περίπου 

το ένα πέμπτο (21,3%) δήλωσε πως δεν απασχολείται σε εργασία.  

 

Πίνακας 5. Η επαγγελματική κατάσταση των ενήλικων εκπαιδευόμενων στο ΚΠΕΠ 

 

Επαγγελματική κατάσταση Ν % 

Εργαζόμενη/ος 96 60,0 

Μερικώς απασχολούμενη/ος 8 5,0 

Άνεργη/ος 34 21,3 

Συνταξιούχος 19 11,9 

Δεν απάντησε 3 1,9 

ΣΥΝΟΛΟ 160 100,0 

 

Συμπερασματικά, από τα στοιχεία που προέκυψαν διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

των ατόμων που παρακολουθούν προγράμματα του ΚΠΕΠ είναι γυναίκες, έγγαμες, που 

έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και είναι εργαζόμενες. 

 

5.2. Το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών 

 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε θέματα που σχετίζονται με το Κοινωνικό 

Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών. Σε αυτό το κομμάτι του ερωτηματολογίου οι 

συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους υπευθύνους του 

ΚΠΕΠ να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με την ανταπόκριση των προγραμμάτων, τους 

τρόπους ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και να ενημερωθούν οι υπεύθυνοι/συντονιστές των 

προγραμμάτων για προγράμματα και εκπαιδευτικούς φορείς που συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση του τοπίου της εκπαίδευσης ενηλίκων.  

 

Σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την ύπαρξη 

του ΚΠΕΠ, το μεγαλύτερο ποσοστό (43,8%) των συμμετεχόντων δήλωσε πως ενημερώθηκε 
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από φίλους. Αμέσως μετά, το διαδίκτυο (17,5%) αποτέλεσε το μέσο ενημέρωσης των 

ερωτώμενων. Στη συνέχεια, ακολουθούν οι αφίσες (8,8%), οι συνάδελφοι (8,1%), η 

τηλεόραση (7,5%) και με χαμηλότερα ποσοστά: οι δημόσιες υπηρεσίες (2,5%), η εφημερίδα 

(1,3%), οι ιδιωτικοί φορείς (0,6%), η οικογένεια (3,1%), το ραδιόφωνο (3,1%) ή κάποια άλλη 

αδιευκρίνιστη πηγή ενημέρωσης (3,8%).  

 

Πίνακας 6. Οι τρόποι με τους οποίους ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες στο ΚΠΕΠ 

 

Τρόπος ενημέρωσης για την ύπαρξη του ΚΠΕΠ Ν % 

Αφίσες 14 8,8 

Δημόσιες υπηρεσίες 4 2,5 

Διαδίκτυο 28 17,5 

Εφημερίδα 2 1,3 

Ιδιωτικοί φορείς 1 ,6 

Οικογένεια 5 3,1 

Ραδιόφωνο 5 3,1 

Συνάδελφοι 13 8,1 

Τηλεόραση 12 7,5 

Φίλοι 70 43,8 

Άλλο 6 3,8 

ΣΥΝΟΛΟ 160 100,0 

 

Σχετικά με τη θεματική του προγράμματος που παρακολουθούν οι συμμετέχοντες κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης της έρευνας, οι τρεις προσφερόμενες θεματικές είναι: α) Ψυχολογία-

Κοινωνιολογία, β) Θεραπευτικές τεχνικές ενδυνάμωσης και γ) Ανάπτυξη ψυχικής, 

κοινωνικής και σωματικής υγείας.  

 

Πίνακας 7. Τα προσφερόμενα προγράμματα του ΚΠΕΠ 

 

Πρόγραμμα ΚΠΕΠ που παρακολουθείτε Ν % 

Ψυχολογία-Κοινωνιολογία 89 55,6 

Θεραπευτικές τεχνικές ενδυνάμωσης 48 30,0 

Ανάπτυξη ψυχικής, κοινωνικής και σωματικής υγείας 23 14,4 

ΣΥΝΟΛΟ 160 100,0 
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Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες παρακολουθούν την πρώτη θεματική 

«Ψυχολογία-Κοινωνιολογία» σε ποσοστό 55,6%. Ακολουθεί η θεματική ενότητα 

«Θεραπευτικές τεχνικές ενδυνάμωσης» (30%), ενώ μόλις το 14,4% παρακολουθεί το 

πρόγραμμα «Ανάπτυξη ψυχικής, κοινωνικής και σωματικής υγείας». Φυσικά, τα ποσοστά 

παρακολούθησης σχετίζονται με τις προσφερόμενες θεματικές σε κάθε πόλη, επειδή δεν 

προσφέρονται τα ίδια προγράμματα και στις τέσσερις πόλεις, καθώς και με τον αριθμό 

συμμετεχόντων σε κάθε πόλη.  

 

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες της έρευνας κλήθηκαν να απαντήσουν αν έχουν 

παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα του ΚΠΕΠ στο παρελθόν και αν ναι ποιοι ήταν αυτό. Το 

82,5% δήλωσε πως είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε κάποιο πρόγραμμα του ΚΠΕΠ 

ενώ το 17,5% υποστήριξε πως συμμετείχε και παλαιότερα σε κάποιο πρόγραμμα.  

 

Από τους συμμετέχοντες που απάντησαν θετικά στην προηγούμενη ερώτηση, η πλειονότητά 

τους (83,1%) δεν απάντησε σχετικά με την ονομασία της θεματικής που παρακολούθησε. 

Αντίθετα, το 12,5% δήλωσε πως παρακολούθησε στο παρελθόν τη θεματική ενότητα 

«Ψυχολογία» και το 4,4% τη θεματική ενότητα «Αυτοβελτίωση και ψυχική ενδυνάμωση». 

Επίσης, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν τη χρονολογία παρακολούθησης των 

προγραμμάτων. Οι περισσότεροι (85%) δεν έδωσαν απάντηση σχετικά με τη χρονολογία, ενώ 

περίπου το 15% δήλωσε πως παρακολούθησε κάποιο πρόγραμμα του ΚΠΕΠ τα ακαδημαϊκά 

έτη 2014 και 2015.  

 

Η επόμενη ερώτηση σχετίζεται με την παρακολούθηση άλλων προγραμμάτων μη τυπικής 

μάθησης ενηλίκων τα οποία προσφέρονταν από άλλους φορείς. Πέρα από το ΚΠΕΠ, στον 

ελληνικό χώρο δραστηριοποιούνται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι παρέχουν 

προγράμματα που απευθύνονται σε ενήλικες. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν τα 

δύο τρίτα περίπου των ερωτηθέντων (67,5%) δήλωσαν πως δεν έχουν παρακολουθήσει στο 

παρελθόν κάποιο άλλο πρόγραμμα που προσφέρθηκε από διαφορετικό φορέα, ενώ το 32,5% 

έχει παρακολουθήσει έστω ένα πρόγραμμα που το παρείχε κάποιος άλλος φορέας.  

 

Από τους ερωτηθέντες που απάντησαν θετικά στην προηγούμενη ερώτηση, ζητήθηκε να 

ονοματίσουν τη θεματική που παρακολούθησαν από τον άλλο φορέα. Οι ερωτώμενοι είχαν τη 

δυνατότητα να καθορίσουν περισσότερα από ένα προγράμματα που συμμετείχαν.  
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Πίνακας 8. Παρακολούθηση προγραμμάτων από άλλους φορείς 

 

Παρακολούθηση προγρ/των μη τυπικής εκπαίδευσης από άλλους φορείς Ν % 

Ναι 52 32,5 

Όχι 108 67,5 

ΣΥΝΟΛΟ 160 100,0 

 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν συνολικά, από το 32,5% του δείγματος που ανταποκρίθηκε, 

αφορούν σε θεματικές που σχετίζονται με θέματα αγωγής υγείας, διοίκησης, ξένων γλωσσών 

κ.ά. Πιο συγκεκριμένα το 2,5% επέλεξε να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα διοίκησης-

μάνατζμεντ, το 1,9% πρόγραμμα πρώτων βοηθειών, το 3,1% πρόγραμμα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, ενώ συναντούμε και άλλες θεματικές όπως: διατροφή (0,6%), αυτοβελτίωση 

(3,1%), ψυχολογία (8,1%), μηχανογραφημένη λογιστική (0,6%), διαπροσωπικές σχέσεις 

(1,9%), ξένες γλώσσες (5%), ιστορία (0,6%), σχολή γονέων (3,1%), γλώσσα Braille (0,6%) 

και καλές τέχνες (2,5%).  

 

Πίνακας 9. Προγράμματα παρακολούθησης στο παρελθόν 

Πρόγραμμα που παρακολούθησε στο παρελθόν από άλλον φορέα Ν % 

Δεν απάντησε 108 67,5 

Διοίκηση-Μάνατζμεντ 4 2,5 

Πρώτες βοήθειες 3 1,9 

Διατροφή 1 ,6 

Η/Υ 5 3,1 

Αυτοβελτίωση 3 1,9 

Ψυχολογία 13 8,1 

Μηχανογραφημένη λογιστική 1 ,6 

Διαπροσωπικές σχέσεις 3 1,9 

Ξένες γλώσσες 8 5,0 

Ιστορία 1 ,6 

Σχολή γονέων 5 3,1 

Γλώσσα Braille 1 ,6 

Καλές τέχνες 4 2,5 

ΣΥΝΟΛΟ 160 100,0 
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Όσον αφορά στη χρονική περίοδο κατά την οποία παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα από 

άλλον φορέα, το χρονικό εύρος εκτείνεται από το 1990 μέχρι και το 2016. Ωστόσο, οι 

περισσότεροι ερωτηθέντες απάντησαν πως τα περισσότερα προγράμματα που 

παρακολούθησαν από άλλους φορείς ήταν το χρονικό διάστημα 2014-2016 (52,2%), δηλαδή 

την τελευταία περίπου διετία.  

 

Συμπερασματικά, οι άνθρωποι που παρακολουθούν προγράμματα του ΚΠΕΠ ενημερώθηκαν 

για την ύπαρξη του ΚΠΕΠ και τα παρεχόμενα προγράμματά του από τον φιλικό τους κύκλο 

και το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι η Ψυχολογία. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό αυτών, δεν έχει παρακολουθήσει προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης από άλλους 

φορείς, ενώ αυτοί που έχουν παρακολουθήσει είχαν επιλέξει και πάλι το αντικείμενο της 

Ψυχολογίας, στην πλειονότητά τους.  

 

5.3. Κίνητρα που ώθησαν τους συμμετέχοντες να εγγραφούν στο ΚΠΕΠ  

 

Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται οι λόγοι συμμετοχής (κίνητρα) που 

ωθούν τους συμμετέχοντες στην παρακολούθηση των προγραμμάτων του ΚΠΕΠ. Στις 

δηλώσεις αποτυπώνονται τα κίνητρα συμμετοχής και τα εμπόδια που συναντούν οι ενήλικες 

κατά την παρακολούθηση ενός προγράμματος διά βίου μάθησης. Το σύνολο των 

συμμετεχόντων απάντησε και στις 41 δηλώσεις (Ν=160). Η αξιοπιστία (Cronbach’s a) των 

επτά κατηγοριών κινήτρων του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου είναι 0,85, πράγμα που 

δείχνει ότι το ερωτηματολόγιο διαθέτει καλή αξιοπιστία.  

 

Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται οι δηλώσεις, δηλαδή τα κίνητρα ή τα εμπόδια σε φθίνουσα 

σειρά. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η δήλωση «Συμφωνώ με την άποψη ‘ό,τι 

μαθαίνεις στη ζωή είναι χρήσιμο’» συγκεντρώνει Μ.Ο.=4,67 και εμφανίζεται πρώτη στον 

πίνακα. Αυτό σημαίνει πως οι περισσότεροι συμμετέχοντες απάντησαν Συμφωνώ ή Συμφωνώ 

απολύτως στη συγκεκριμένη δήλωση. Οι δύο επόμενες δηλώσεις, στην προτίμηση των 

συμμετεχόντων, ισοβαθμούν (Μ.Ο.=4,43): «Πιστεύω ότι η εκπαίδευση διαμορφώνει 

ενεργούς πολίτες» και «Συμφωνώ με τον Αριστοτέλη ότι ‘η μόρφωση είναι η καλύτερη 

επένδυση για τα γηρατειά». Η τέταρτη δήλωση που προτιμήθηκε «Πιστεύω ότι η εκπαίδευση 

βοηθά στην κοινωνική αλλαγή» έχει Μ.Ο.=4,39 και Τ.Α.=0,62.  
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Πίνακας 10. Τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στο ΚΠΕΠ σε φθίνουσα σειρά 

 

Κίνητρα συμμετοχής 
Μ.Ο. 

Τυπική 

απόκλιση 

4. Συμφωνώ με την άποψη «ό,τι μαθαίνεις στη ζωή, είναι χρήσιμο» 4,67 ,58 

25. Πιστεύω ότι εκπαίδευση διαμορφώνει ενεργούς πολίτες 4,43 ,61 

8. Συμφωνώ με τον Αριστοτέλη ότι «η μόρφωση είναι η καλύτερη 

επένδυση για τα γηρατειά» 
4,43 ,76 

38. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση βοηθά στην κοινωνική αλλαγή 4,39 ,62 

23. Με ενδιαφέρει το αντικείμενο του προγράμματος 4,36 ,64 

40. Η διαδικασία εγγραφής είναι εύκολη 4,26 ,71 

13. Ο χρόνος που διαθέτω για τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα 

δεν νιώθω ότι πάει χαμένος 
4,19 ,83 

9. Θέλω να ενημερώνομαι για τις τρέχουσες εξελίξεις στις 

θεματικές ενότητες του προγράμματος 
4,18 ,73 

29. Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου ικανότητες 4,15 ,64 

22. Μου αρέσει να συμμετέχω σε ομάδες 4,13 ,70 

19. Είμαι ιδιαίτερα φιλομαθής άνθρωπος 4,11 ,78 

24. Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο του προγράμματος 4,08 ,67 

18. Τα χρήματα που διαθέτω για τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα 

δεν νιώθω ότι πάνε χαμένα 
4,08 ,83 

28. Τα μαθήματα γίνονται σε βολική τοποθεσία 3,98 1,00 

21. Το ωράριο παρακολούθησης είναι βολικό 3,91 ,90 

35. Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι προσιτά 3,89 ,87 

10. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι ιδιαίτερα 

δημοφιλείς 
3,86 ,80 

5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω στη δουλειά μου τις γνώσεις που 

αποκτώ σε αυτό το πρόγραμμα 
3,85 1,02 

34. Θα πάρω βεβαίωση παρακολούθησης 3,80 1,01 

6. Το ΚΠΕΠ προσφέρει προγράμματα υψηλής ποιότητας 3,71 ,83 

33. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από την πρότερη τυπική 

εκπαίδευση που έχω λάβει 
3,70 1,03 

32. Θέλω να διευρύνω τον κύκλο γνωριμιών μου 3,65 ,95 

30. Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου σημείωμα 3,64 1,15 

41. Συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις του προγράμματος όπως 

εκπαιδευτικές εκδρομές, εκδηλώσεις κ.ά. 
3,59 1,05 

Μ.Ο. όλων των ερωτήσεων 3,56  
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Παρατηρούμε πως οι τέσσερις δηλώσεις που είναι πρώτες σε προτίμηση από τους 

ερωτώμενους σχετίζονται με το γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση (έβδομη 

κατηγορία, σύμφωνα με την τροποποιημένη Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής του 

Boshier).  

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στις επτά κατηγορίες της τροποποιημένης Κλίμακας 

Εκπαιδευτικής Συμμετοχής περιλαμβάνονται οι 41 δηλώσεις (κίνητρα). Στον πίνακα 11 

παρουσιάζονται οι Μέσοι Όροι, η Τυπική Απόκλιση και ο δείκτης αξιοπιστίας για τις επτά 

κατηγορίες κινήτρων. Παρατηρούμε πως η κατηγορία που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο 

μέσο όρο (Μ.Ο.=4,19) είναι η έβδομη, κατά σειρά, κατηγορία «Γενικότερο ενδιαφέρον για 

μάθηση και γνώση». Σε αυτή την κατηγορία η Τ.Α.=0,47 και ο δείκτης αξιοπιστίας βρέθηκε 

ίσος με 0,84. Η κατηγορία «Προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους» συγκεντρώνει τον 

δεύτερο μεγαλύτερο Μέσο Όρο (Μ.Ο.=3,92) με Τ.Α.=0,51 και α=0,82. Αμέσως μετά 

ακολουθεί η κατηγορία «Επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων» με Μ.Ο.=3,80, Τ.Α.=0,49 

και α=0,81. Η τέταρτη κατά σειρά (φθίνουσα σειρά Μ.Ο.) είναι η κατηγορία «Βελτίωση 

επικοινωνιακής ικανότητας» (Μ.Ο.=3,54, Τ.Α.=0,49 και α=0,82). Η επόμενη κατηγορία είναι 

«Επιδίωξη κοινωνικής επαφής» η οποία συγκεντρώνει Μ.Ο.=3,20 (Τ.Α.=0,66 και α=0,83). Η 

έκτη κατηγορία είναι η «Επαγγελματική ανέλιξη» στην οποία βρέθηκε Μ.Ο.=3,13, Τ.Α.=0,76 

και α=0,83. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται με τη «Βελτίωση των οικογενειακών 

σχέσεων» και η οποία έχει Μ.Ο.=2,69, Τ.Α.= 0,73 και α=0,83.  

 

Πίνακας 11. Οι Μέσοι όροι, η τυπική απόκλιση και ο δείκτης αξιοπιστίας α στις 7 

κατηγορίες κινήτρων 

 

7 κατηγορίες κινήτρων Μ.Ο. Τ.Α. Cronbach’s a 

Βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας 3,54 ,49 ,82 

Επιδίωξη κοινωνικής επαφής 3,20 ,66 ,83 

Προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους 3,92 ,51 ,82 

Επαγγελματική ανέλιξη 3,13 ,76 ,83 

Βελτίωση οικογενειακών σχέσεων 2,69 ,73 ,83 

Επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων 3,80 ,49 ,81 

Γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση 4,19 ,47 ,84 
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Συμπερασματικά, η κατηγορία κινήτρων που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη θετική προτίμηση 

είναι «το γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση». Οι περισσότεροι συμμετέχοντες 

θεωρούν πως το βασικότερο κίνητρο για να συμμετέχουν στα προγράμματα που 

προσφέρονται από το ΚΠΕΠ είναι το ενδιαφέρον τους, η αγάπη τους για τη μάθηση, η οποία 

αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητάς τους.  

 

5.4. Σχέση δημογραφικών στοιχείων με τα κίνητρα συμμετοχής 

 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα εστιάζει στην πιθανή σχέση μεταξύ βασικών δημογραφικών 

στοιχείων και των κινήτρων που ωθούν τους ενήλικες να συμμετέχουν στα προγράμματα του 

ΚΠΕΠ. Προκειμένου να ερευνηθούν αυτές οι σχέσεις πραγματοποιήθηκαν στατιστικοί 

έλεγχοι μεταξύ των επτά κατηγοριών των κινήτρων (που εξετάζει η τροποποιημένη Κλίμακα 

Εκπαιδευτικής Συμμετοχής) και των μεταβλητών: α) ηλικία, β) φύλο, γ) μορφωτικό επίπεδο, 

δ) οικογενειακή κατάσταση και ε) επαγγελματική κατάσταση.  

 

5.4.1. Ηλικία και κίνητρα συμμετοχής 

 

Αρχικά συσχετίσαμε την ηλικία με την πρώτη κατηγορία της τροποποιημένης Κλίμακας 

Εκπαιδευτικής Συμμετοχής που αναφέρεται στην επικοινωνιακή ικανότητα. Οι δύο 

μεταβλητές δεν βρέθηκε να σχετίζονται (r= -0,12, ρ=0,138). Ομοίως, δεν φάνηκε να υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και της δεύτερης κατηγορίας της τροποποιημένης Κλίμακας, 

την επιδίωξη κοινωνικής επαφής (r= 0,11, ρ=0,188). Η συσχέτιση της ηλικίας με την 

προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους δεν κρίνεται σημαντική (r= 0,04, ρ=0,629). 

 

Αντιθέτως, υπάρχει μια στατιστικά σημαντική αλλά χαμηλή αρνητική γραμμική σχέση 

μεταξύ της ηλικίας και της επαγγελματικής ανέλιξης (τέταρτη κατηγορία στην 

τροποποιημένη Κλίμακα) (r= -0,19, ρ=0,023). Ενήλικες με μεγαλύτερη ηλικία δεν 

παροτρύνονται από την επαγγελματική ανέλιξη. Αυτό απεικονίζεται και από το γράφημα 

διασποράς: 
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Σχήμα 1: Γράφημα διασποράς για ηλικία και επαγγελματική ανέλιξη 

 

Επίσης, η συσχέτιση της ηλικίας με την κατηγορία της βελτίωσης των οικογενειακών 

σχέσεων δεν είναι σημαντική (r= -0,02, ρ=0,810). Ακόμα, η ηλικία δεν έχει γραμμική σχέση 

με την έκτη κατηγορία, την επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων (r= 0,14, ρ=0,078). 

Τέλος, η ηλικία δεν παρουσιάζει συσχέτιση με το γενικότερο ενδιαφέρον για γνώση και 

μάθηση (r= 0,16, ρ=0,058) αν και βρίσκεται πολύ κοντά στην ύπαρξη της συσχέτισης.  

 

Συμπερασματικά, ο παράγοντας «ηλικία» δεν επηρεάζει σημαντικά τα κίνητρα συμμετοχής 

των ενήλικων εκπαιδευομένων. Μόνο οι νεαροί ενήλικες φαίνεται να επιθυμούν την 

επαγγελματική ανέλιξή τους, γεγονός που είναι απόλυτα κατανοητό, καθώς αφορά μια 

κρίσιμη ηλικία κατά την οποία οι ενήλικες σχηματίζουν την επαγγελματική διαδρομή τους 

και επιδιώκουν την ικανοποίηση των επαγγελματικών τους στόχων. 

 

5.4.2. Φύλο και κίνητρα συμμετοχής 

 

Η επίδραση του φύλου στην επικοινωνιακή ικανότητα δεν βρέθηκε σημαντική (F1,158=0,60, 

p=0,44). Επίσης, το φύλο δεν επηρεάζει την επιδίωξη της κοινωνικής επαφής (F1,158=0,34, 

p=0,56), την επαγγελματική ανέλιξη (F1,158=0,53, p=0,47), τη βελτίωση των οικογενειακών 
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σχέσεων (F1,158=2,02, p=0,16), την επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων (F1,158=0,30, 

p=0,58) καθώς και το γενικό ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση (F1,158=3,55, p=0,06). 

 

Αντιθέτως, η επίδραση του φύλου στην προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους βρέθηκε 

σημαντική (F1,158=4,70, p=0,03). Ο πίνακας 12 αποτυπώνει τις διαφορές που προέκυψαν 

ανάμεσα στα δύο φύλα. Όπως φαίνεται, οι γυναίκες κινητοποιούνται περισσότερο όταν 

επιθυμούν να προετοιμαστούν για εκπαιδευτικούς λόγους.  

 

Πίνακας 12. Το φύλο και τα κίνητρα συμμετοχής 

 

  Μ.Ο. Τ.Α. 

Γυναίκες 

Βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας 3,55 ,48 

Επιδίωξη κοινωνικής επαφής 3,22 ,67 

Προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους 3,95 ,48 

Επαγγελματική ανέλιξη 3,15 ,74 

Βελτίωση οικογενειακών σχέσεων 2,72 ,73 

Επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων 3,81 ,49 

Γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση 4,21 ,46 

Άνδρες 

Βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας 3,46 ,58 

Επιδίωξη κοινωνικής επαφής 3,13 ,57 

Προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους 3,70 ,65 

Επαγγελματική ανέλιξη 3,02 ,88 

Βελτίωση οικογενειακών σχέσεων 2,48 ,71 

Επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων 3,75 ,49 

Γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση 4,01 ,47 

 

 

Από την άλλη μεριά, οι άνδρες δεν κινητοποιούνται στον ίδιο βαθμό από το κίνητρο 

«προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους» (Μ.Ο.= 3,70 και Τ.Α.=0,65). 
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Ωστόσο, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν εμφανείς διαφορές σε σχέση με το φύλο των 

συμμετεχόντων. Φαίνεται πως το φύλο δεν επηρεάζει συνολικά σημαντικά τα κίνητρα 

συμμετοχής των ενήλικων εκπαιδευομένων στα προγράμματα του ΚΠΕΠ.   

 

5.4.3. Μορφωτικό επίπεδο και κίνητρα συμμετοχής 

 

Επειδή υπήρχαν λίγοι συμμετέχοντες σε πολλές υποομάδες, η μεταβλητή «Μορφωτικό 

επίπεδο» επανακωδικοποιήθηκε (recode) ώστε να δημιουργηθούν μεγαλύτερες ομάδες. Έτσι, 

οι ομάδες που δημιουργήθηκαν είναι: απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και λυκείου, 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) και μετα-λυκειακών σπουδών, και απόφοιτοι 

δευτέρου κύκλου σπουδών (με μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό). Πιο συγκεκριμένα, οι 

ομάδες που προέκυψαν παρουσιάζονται στον πίνακα 13. Την πρώτη ομάδα σχημάτισαν οι 

απόφοιτοι Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου οι οποίοι ήταν 34 (21,3%). Επίσης, οι 

απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και μετα-λυκειακών σπουδών ήταν συνολικά 101 (63,1%) και οι 

απόφοιτοι δευτέρου κύκλου σπουδών (Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό) ήταν 25 (15,6%).  

 

Πίνακας 13. Οι ομάδες που προέκυψαν στη μεταβλητή «Μορφωτικό επίπεδο» 

 

 Ν Ποσοστό 

Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο 34 21,3 

Μεταλυκειακές σπουδές και ΑΕΙ/ΤΕΙ 101 63,1 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 25 15,6 

ΣΥΝΟΛΟ 160 100 

 

Η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου στην επικοινωνιακή ικανότητα δεν βρέθηκε σημαντική 

(F3,156=0,85, p=0,47) ούτε και στους άλλους παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, η επίδραση του 

μορφωτικού επιπέδου των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν επηρεάζει την επιδίωξη 

κοινωνικής επαφής (F3,156=1,32, p=0,27), την προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους 

(F3,156=0,02, p=0,99), την επαγγελματική ανέλιξη (F3,156=0,60, p=0,62), τη βελτίωση 

οικογενειακών σχέσεων (F3,156=1,05, p=0,37), την επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων 
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(F3,156=0,92, p=0,43) καθώς και το γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση 

(F3,156=0,57, p=0,64). 

 

Συμπερασματικά, το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν επηρεάζει τα 

κίνητρα συμμετοχής τους. Άτομα από διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο κινητοποιούνται 

για διάφορους λόγους να συμμετέχουν στα προγράμματα του ΚΠΕΠ, χωρίς όμως το 

μορφωτικό τους επίπεδο να επηρεάζει τα κίνητρα συμμετοχής τους.  

 

5.4.4. Οικογενειακή κατάσταση και κίνητρα συμμετοχής  

 

Ομοίως, η μεταβλητή «Οικογενειακή κατάσταση» επανακωδικοποιήθηκε προκειμένου να 

δημιουργηθούν μεγαλύτερες ομάδες. Έτσι, οι ομάδες που δημιουργήθηκαν είναι: Ελεύθεροι 

(άγαμοι, διαζευγμένοι, χήροι) και Δεσμευμένοι (έγγαμοι, σε συμβίωση). Όπως φαίνεται και 

στον πίνακα 14, η πρώτη ομάδα (Ελεύθεροι) αφορούσε στο 48,1% του δείγματος (Ν=77) και 

η δεύτερη ομάδα (Δεσμευμένοι) στο 50% (Ν=80).  

 

Πίνακας 14. Οι ομάδες που προέκυψαν στη μεταβλητή «Οικογενειακή κατάσταση» 

 

 Ν Ποσοστό 

Ελεύθεροι 77 48,1 

Δεσμευμένοι 80 50,0 

ΣΥΝΟΛΟ 157 98,1 

 

Η επίδραση της οικογενειακής κατάστασης στην επικοινωνιακή ικανότητα δεν βρέθηκε 

σημαντική (F1,155=1,35, p=0,25) ούτε και στις επόμενες κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, η 

επίδραση της οικογενειακής κατάστασης δεν επηρεάζει την επιδίωξη κοινωνικής επαφής 

(F1,155=0,32, p=0,57), την προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους (F1,155=0,10, p=0,75), την 

επαγγελματική ανέλιξη (F1,155=1,61, p=0,21), τη βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων 

(F1,155=0,33, p=0,57), την επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων (F1,155=1,26, p=0,26) 

καθώς και το γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση (F1,155=1,31, p=0,25). 
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Συμπερασματικά, η οικογενειακή κατάσταση των ενήλικων εκπαιδευομένων δεν επηρεάζει 

τα κίνητρα συμμετοχής τους. Ανεξάρτητα από το οικογενειακό τους στάτους, τα ενήλικα 

άτομα συμμετέχουν στα προγράμματα του ΚΠΕΠ και φαίνεται να μην υπάρχει σχέση μεταξύ 

του δημογραφικού αυτού στοιχείου και των κινήτρων συμμετοχής τους.  

 

5.4.5. Επαγγελματική κατάσταση και κίνητρα συμμετοχής  

 

Επιπλέον, η μεταβλητή «Επαγγελματική κατάσταση» επανακωδικοποιήθηκε προκειμένου να 

δημιουργηθούν μεγαλύτερες ομάδες. Έτσι, οι ομάδες που δημιουργήθηκαν είναι: 

Εργαζόμενοι (πλήρως και μερικώς), Άνεργοι και Συνταξιούχοι. Ο πίνακας 15 αποτυπώνει τη 

συχνότητα και το ποσοστό της κάθε ομάδας. Συγκεκριμένα, η ομάδα εργαζόμενοι είναι το 

65% του δείγματος (Ν=104), οι άνεργοι το 21,3 % (Ν=34) και οι συνταξιούχοι το 11,9% 

(Ν=19). Από το σύνολο των 160 συμμετεχόντων στην έρευνα, τρία άτομα δεν θέλησαν να 

αναφέρουν την επαγγελματική τους κατάσταση.  

 

Πίνακας 15. Οι ομάδες που προέκυψαν στη μεταβλητή «Επαγγελματική κατάσταση» 

 

 Ν Ποσοστό 

Εργαζόμενοι 104 65,0 

Άνεργοι 34 21,3 

Συνταξιούχοι 19 11,9 

ΣΥΝΟΛΟ 157 98,1 

 

Η επίδραση της επαγγελματικής  κατάστασης στην επικοινωνιακή ικανότητα δεν βρέθηκε 

σημαντική (F2,154=1,22, p=0,30) ούτε στην προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους 

(F2,154=0,91, p=0,41) ούτε στο γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση (F2,154=1,27, 

p=0,28). 

 

Αντιθέτως η επαγγελματική κατάσταση βρέθηκε στατιστικά σημαντική στην επιδίωξη 

κοινωνικής επαφής (F2,154=7,86, p=0,001), στην επαγγελματική ανέλιξη (F2,154=7,02, 
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p=0,001), στη βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων (F2,154=5,40, p=0,005) καθώς και στην 

επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων (F2,154=3,09, p=0,048).  

 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε ανάλυση post hoc Scheffe προκειμένου να διακριθούν οι ομάδες 

που είχαν καλύτερη στατιστικά σχέση ως προς τις επτά κατηγορίες κινήτρων. Στον πίνακα 16 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν. 

 

Πίνακας 16. Οι επτά κατηγορίες κινήτρων και η μεταβλητή «Επαγγελματική κατάσταση» 

 

Κατηγορίες κινήτρων Εργαζόμενοι Άνεργοι Συνταξιούχοι 

 Μ.Ο. 

Επικοινωνιακή ικανότητα 3,51 3,66 3,48 

,47 ,48 ,64 

Επιδίωξη κοινωνικής επαφής 3,07 3,34 3,66 

,62 ,68 ,65 

Προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους 3,89 3,92 4,06 

,52 ,48 ,55 

Επαγγελματική ανέλιξη 3,06 3,52 2,81 

,72 ,60 ,99 

Βελτίωση οικογενειακών σχέσεων 2,56 3,00 2,86 

,65 ,79 ,87 

Επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων 3,74 3,87 4,03 

,43 ,56 ,61 

Γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και 

γνώση 

4,16 4,16 4,35 

,46 ,47 ,50 

 

Σύμφωνα με το κριτήριο Scheffe, στατιστικά σημαντική είναι η σχέση των εργαζομένων με 

τους συνταξιούχους όσον αφορά στην κατηγορία της κοινωνικής επαφής. Αυτό ίσως μπορεί 

να ερμηνευθεί με το σκεπτικό ότι οι άνεργοι, οι οποίοι συνήθως είναι μικρότερης ηλικίας, 

έχουν διευρυμένο κύκλο γνωριμιών, καθώς τους το επιτρέπει η ύπαρξη ελεύθερου χρόνου και 

η έλλειψη επειγουσών οικογενειακών υποχρεώσεων, χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό. 

Επίσης, στην κατηγορία της επαγγελματικής ανέλιξης βρέθηκε σημαντική η σχέση των 

εργαζομένων και των ανέργων. Τα άτομα που βρίσκω στον επαγγελματικό στίβο ή επιθυμούν 

να ενταχθούν ενδιαφέρονται να ανελιχθούν και να εξελιχθούν επαγγελματικά. Κάτι τέτοιο 
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φαίνεται πως δεν ενδιαφέρει του συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την 

επαγγελματική τους πορεία.  

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με το κριτήριο Scheffe, υπήρξε στατιστικά σημαντική η σχέση 

των εργαζόμενων και των ανέργων όσον αφορά στη βελτίωση των οικογενειακών τους 

υποχρεώσεων. Αυτό το εύρημα είναι δυνατόν να ερμηνευθεί εξαιτίας της ύπαρξης ισχυρών 

οικογενειακών δεσμών μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Στη ζωή ενός συνταξιούχου, ο 

οποίος συνήθως βρίσκεται στην τρίτη ηλικία, πιθανό να έχουν συντελεστεί γεγονότα που 

έχουν απομακρύνει τα άτομα της οικογένειας (ίσως λόγω κάποιας απώλειας), χωρίς όμως 

αυτό να είναι απαραίτητο.  

Τέλος, σχετικά με την επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων, οι εργαζόμενοι και οι 

συνταξιούχοι φαίνεται πως έχουν στατιστικά σημαντική σχέση. Το εύρημα αυτό ίσως να 

σχετίζεται και με αυτό της κατηγορίας «επιδίωξη κοινωνικής επαφής». Οι εργαζόμενοι, λόγω 

του φόρτου εργασίας, επιδιώκουν να αποκτήσουν νέα κοινωνικά ερεθίσματα τα οποία, 

πιθανώς, να τους κρατήσουν σε εγρήγορση και να εμπλουτίσουν την καθημερινότητά τους. 

Αντίστοιχα, οι συνταξιούχοι επιθυμούν να έχουν επαφές με άλλα άτομα, να νιώθουν ότι είναι 

ενταγμένοι ή ότι ανήκουν σε έναν κοινωνικό κύκλο και να ικανοποιούν τις προσωπικές τους 

ανάγκες.  

 

 

6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Η διαδικασία της μάθησης είναι ένα πεδίο που κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον των 

ερευνητών. Ιδιαίτερα στο πεδίο της μάθησης ενηλίκων, η διερεύνηση των κινήτρων 

συμμετοχής σε προγράμματα διά βίου μάθησης, καθώς και τα εμπόδια που τους εμποδίζουν 

να συμμετέχουν, αποτελεί σημαντικό μέρος της έρευνας που διεξάγεται τις τελευταίες 

δεκαετίες. 
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6.1. Το προφίλ των συμμετεχόντων 

 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που εξέτασε η παρούσα εργασία ήταν το προφίλ των 

συμμετεχόντων στα προγράμματα του ΚΠΕΠ. Έπειτα από τη στατιστική επεξεργασία των 

δεδομένων προέκυψε ότι η πλειονότητα των ατόμων που είναι εγγεγραμμένοι στο ΚΠΕΠ 

είναι γυναίκες, οι οποίες συνήθως είναι έγγαμες (ή σε συμβίωση), εργαζόμενες και έχουν 

ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχοντας αποκτήσει πτυχίο από πανεπιστημιακό ή 

ανώτατο τεχνολογικό ίδρυμα. Επίσης, σημαντικό αναδυόμενο στοιχείο αποτελούν οι φίλοι, οι 

οποίοι φαίνεται πως ευθύνονται τόσο για την ενημέρωση ύπαρξης του ΚΠΕΠ όσο και για τις 

προσφερόμενες θεματικές του προγράμματος. Ακόμα, το θεματικό αντικείμενο που 

ενδιαφέρει την πλειονότητα των ατόμων είναι η Ψυχολογία, καθώς είναι εφαρμόσιμη σε όλες 

τις πτυχές της καθημερινότητας των ανθρώπων. Επιπλέον, η Ψυχολογία ήταν το σύνηθες 

αντικείμενο το οποίο επέλεγαν οι συμμετέχοντες για να ενημερωθούν εις βάθος τόσο από το 

ΚΠΕΠ όσο και από άλλους φορείς.  

Τα αποτελέσματα που αναδείχθηκαν σχετικά με το προφίλ των συμμετεχόντων στο ΚΠΕΠ 

φαίνεται πως συγκλίνουν με τις περισσότερες έρευνες που αναφέρθηκαν στο τρίτο κεφάλαιο. 

Όπως και η έρευνα Education and Training Monitor (European Commission, 2012), η 

παρούσα εργασία έδειξε πως η πλειονότητα των συμμετεχόντων είναι γυναίκες και μάλιστα 

μορφωμένες. Επίσης, τα ευρήματα της έρευνας συμφωνούν και με τις Τσιούντου (2008) και 

Τσιλφίδου (2009) τόσο στο γένος των συμμετεχόντων της έρευνας όσο και στο μορφωτικό 

τους επίπεδό τους και στην επαγγελματική τους κατάσταση, παρόλο που διανύουμε μια 

περίοδο οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια. Με τα ίδια αποτελέσματα συμπορεύεται 

και η έρευνα της Αντωνοπούλου (2009), η οποία έδειξε πως η πλειονότητα των ερωτηθέντων 

ανήκαν στις ηλικιακές ομάδες 35-44 και 45-54 ετών, όπως και η παρούσα έρευνα τοποθέτησε 

τον μέσο όρο των ηλικιών γύρω στα 41 χρόνια (Μ.Ο.=40,72 και Τ.Α.=11,8). Επίσης, ο 

Καραλής (2013) έδειξε πως οι συμμετέχοντες έχουν υψηλό οικογενειακό εισόδημα και είναι 

μορφωμένοι, αλλά δεν συμφωνούν όσον αφορά στο φύλο των συμμετεχόντων. Ακόμα, τα 

πορίσματα της έρευνας συμφωνούν και με την έρευνα της Gkountouma (2014) η οποία 

μελέτησε τα κίνητρα συμμετοχής στους συμμετέχοντες στην Ακαδημία Πολιτών και 

διαπίστωσε πως οι συμμετέχοντες είναι κατά κύριο λόγο γυναίκες, μάλλον έγγαμες, με 

λυκειακή ή πανεπιστημιακή μόρφωση και εργαζόμενες. Τέλος, η πιο πρόσφατη έρευνα του 

Καμπάνταη (2015) αναδεικνύει πως οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι γυναίκες, ηλικίας 

35-54 ετών, οι οποίες είναι έγγαμες, εργαζόμενες και κατέχουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης 
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(ΑΕΙ/ΤΕΙ). Από τα ευρήματα που προέκυψαν φαίνεται πως το ανθρώπινο δυναμικό που 

συμμετέχει σε προγράμματα διά βίου μάθησης είναι κυρίως γυναίκες, εργαζόμενες με 

ανώτατη μόρφωση.  

 

6.2. Το προφίλ του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών 

 

Όσον αφορά στο ΚΠΕΠ, μπορεί κανείς να εξάγει το συμπέρασμα ότι πρόκειται για έναν 

φορέα με πολύ νέο κόσμο, ο οποίος είναι εργαζόμενος και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο της ψυχολογίας. Στα ίδια περίπου αποτελέσματα οδήγησε και η έρευνα της 

Gkountouma, η οποία ερεύνησε έναν παρόμοιο ιδιωτικό φορέα, όπως είναι η Ακαδημία 

Πολιτών.   

 

Το «μέσο» με το οποίο ενημερώνεται ο περισσότερος κόσμος για την ύπαρξη προγραμμάτων 

(ανάμεσα στα οποία επέλεξε τα προγράμματα του ΚΠΕΠ) είναι το δίκτυο των φίλων, το 

οποίο συγκεντρώνει την πλειονότητα των απαντήσεων που δόθηκαν. Αυτό πρακτικά σημαίνει 

πως η καλή οργάνωση και η ποιότητα των προγραμμάτων του ΚΠΕΠ οδηγούν τους 

συμμετέχοντες στη μετάδοση θετικών εμπειριών τους, σχετικά με το ΚΠΕΠ, στο ευρύτερο 

φιλικό τους περιβάλλον. Αυτή είναι ένα στοιχείο που καλό θα ήταν να λάβουν υπόψη τους 

τόσο οι υπεύθυνοι του ΚΠΕΠ όσο και οι υπεύθυνοι άλλων προγραμμάτων διά βίου μάθησης. 

Οι ενήλικοι που συμμετέχουν στα προγράμματα του ΚΠΕΠ (αλλά και του κάθε φορέα) 

μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές και να ενδυναμώσουν τη φήμη του φορέα 

και κατ’ επέκταση να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει στα προγράμματά 

του.  

 

Επίσης, το αντικείμενο της Ψυχολογίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως διαχρονικά 

ενδιαφέρον, καθώς φαίνεται πως απασχολεί και θα συνεχίσει να απασχολεί τους ενήλικες που 

συμμετέχουν σε αντίστοιχα προγράμματα. Η γνώση, η απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων και 

η υιοθέτηση θετικών στάσεων απέναντι στα ζητήματα της καθημερινότητας μπορούν να 

συντελεστούν μέσα από το «όχημα» της Ψυχολογίας. Η θεματική αυτή βρίσκεται στο 

επίκεντρο των προτιμήσεων των ενήλικων εκπαιδευομένων, γεγονός που αποδεικνύεται και 

από την παρακολούθηση σχετικών προγραμμάτων κατά το παρελθόν από τους ενήλικες 

συμμετέχοντες. Επομένως, δεν είναι τυχαίο ότι το ΚΠΕΠ παρέχει προγράμματα που άπτονται 
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των προτιμήσεων των συμμετεχόντων, αποδεικνύοντας ότι γνωρίζει τα γνωστικά αντικείμενα 

που είναι πιο ενδιαφέροντα για τους ενήλικους εκπαιδευόμενους. 

 

Επιπλέον, οι περισσότεροι ενήλικες εκπαιδευόμενοι δήλωσαν πως δεν συμμετείχαν κατά το 

παρελθόν σε προγράμματα διά βίου μάθησης. Αυτό το συμπέρασμα συνάδει και με το 

γεγονός ότι η διά βίου μάθηση άρχισε να αναπτύσσεται περισσότερο τα τελευταία χρόνια 

στην Ελλάδα, καθώς δημιουργήθηκαν περισσότεροι φορείς και έγινε μια προσπάθεια 

προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.  

 

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της έρευνας μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα στους 

υπεύθυνους του ΚΠΕΠ, καθώς δίνουν μια εικόνα για το προφίλ των συμμετεχόντων, τα 

κίνητρα συμμετοχής τους, αλλά κυρίως για το προφίλ του φορέα και πώς αποτυπώνεται αυτό 

στην αντίληψη των ενήλικων εκπαιδευομένων. Επίσης, οι υπεύθυνοι και άλλων φορέων 

μπορούν να αξιοποιήσουν τα πορίσματα της έρευνας για τους ίδιους λόγους, αλλά και για να 

γνωρίσουν έναν ιδιωτικό φορέα, ο οποίος έχει εισέλθει δυναμικά, τα τελευταία χρόνια, στο 

πεδίο της διά βίου μάθησης και προσελκύει νέο κόσμο με γεωμετρικούς ρυθμούς. Κάτι τέτοιο 

θα έκανε ακόμα πιο «ανταγωνιστική» την αγορά της διά βίου μάθησης προς όφελος, κυρίως, 

των εν δυνάμει ενήλικων εκπαιδευομένων.  

Επιπλέον, τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν ότι, μέσω αυτού του πετυχημένου φορέα 

(ΚΠΕΠ) η διά βίου μάθηση ενδυναμώνεται ακόμη περισσότερο στον ελληνικό χώρο. Η 

μάθηση των ενηλίκων «διοχετεύεται» και σε άλλες οδούς, είναι εφικτή και σε πιο 

απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες συνήθως μένουν αναγκαστικά αμέτοχες εξαιτίας της 

δυσαναλογίας προσφοράς προγραμμάτων διά βίου μάθησης σε μεγάλα αστικά κέντρα (όπως 

είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη) και σε μικρότερα (όπως είναι η Καβάλα, η Δράμα, η 

Αλεξανδρούπολη και η Κοζάνη). Η εξακτίνωση των παρεχόμενων προγραμμάτων και σε 

άλλες επαρχιακές πόλεις από τους υπεύθυνους του ΚΠΕΠ έδειξε πως ήταν επιτυχημένη εκ 

του αποτελέσματος. Οι άνθρωποι που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές έχουν θέληση για 

μάθηση και τη διάθεση να συμμετέχουν σε προγράμματα διά βίου μάθησης που θα τους 

ενδυναμώσουν και θα τους ενισχύσουν σε πολλούς τομείς (ψυχολογικά, ατομικά, 

επαγγελματικά κ.ά.). Επομένως, υπάρχει πρόσφορο έδαφος για παροχή προγραμμάτων σε 

περισσότερες γεωγραφικές περιοχές οι οποίες δεν ήταν στις «άμεσες προτεραιότητες» των 

φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διά βίου μάθησης. 
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6.3. Τα κίνητρα συμμετοχής  

 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας σχετίζεται με τα κίνητρα 

συμμετοχής των ενήλικων εκπαιδευομένων στο ΚΠΕΠ. Η πιο σημαντική κατηγορία 

κινήτρων που αναδείχθηκε ήταν το γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση, καθώς 

θεωρείται από τους συμμετέχοντες ότι η μάθηση είναι η καλύτερη επένδυση για τη ζωή ενός 

ατόμου και μπορεί να επιφέρει την κοινωνική αλλαγή μέσα από τη δημιουργία ενεργών 

πολιτών. Το πόρισμα αυτό φαίνεται πως «συμπλέει» με τα πορίσματα του Ζωντήρου (2006) ο 

οποίος τοποθετεί τον ζήλο για τη μάθηση ως το πρώτο, κατά σειρά προτεραιότητας, κίνητρο 

για συμμετοχή σε πρόγραμμα διά βίου μάθησης. Επίσης, οι έρευνες των Αντωνοπούλου 

(2009), Στεφάνου (2012), Καραλή (2013), Gkountouma (2014) και Καμπάνταη (2015) 

κατατάσσουν την αγάπη/απόλαυση για τη μάθηση από τα πρώτα και πιο ισχυρά κίνητρα των 

ενήλικων εκπαιδευομένων. Ακόμα, όπως και με τις έρευνες των Ζωντήρου (2006), Τσιούντου 

(2008), Στεφάνου (2012) και Gkountouma (2014) η επαγγελματική εξέλιξη, η απόκτηση ή 

βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η ανάγκη διεύρυνσης του κοινωνικού κύκλου και 

η βελτίωση της οικογενειακής ζωής αποτελούν σημαντικά κίνητρα για τη συμμετοχή σε 

προγράμματα διά βίου μάθησης. Αντίθετα, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας 

(Eurostat, 2007) κατατάσσει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και η εξεύρεση 

καλύτερης εργασίας ως μεγίστης σημασίας κίνητρα, ενώ η Τσιλφίδου (2009) σημειώνει ως 

πρώτο κίνητρο την επιβεβαίωση των γνώσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. 

 

Η σημαντικότητα της κατηγορίας «γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση» 

διαπιστώνεται και από τις παραπάνω προαναφερθείσες έρευνες. Γενικότερα, παρατηρείται 

πως οι ενήλικες αγαπούν τη μάθηση και αντλούν ευχαρίστηση από τη συμμετοχή τους σε 

προγράμματα διά βίου μάθησης. Η συμμετοχή τους αφορμάται από βαθιές εσωτερικές 

δυνάμεις που οδηγούν στην ενίσχυση της αυτοεικόνας και αυτοαντίληψης των ενήλικων 

εκπαιδευομένων αλλά και στην ενδυνάμωση της προσωπικότητάς τους. Λαμβάνοντας υπόψη 

την τυπολογία του Houle, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα 

είναι προσανατολισμένοι στη μάθηση και την αντιμετωπίζουν ως κάτι συνεχές που 

διαπερνάει τον βίο τους. Για τον λόγο αυτό οι ίδιοι επιλέγουν να εμπλακούν σε 

δραστηριότητες που τους είναι ευχάριστες και «ξεδιψούν» τις βαθιές εσωτερικές τους 

ανάγκες.  
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Η κατηγορία «προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους» συγκεντρώνει την αμέσως επόμενη 

μεγαλύτερη προτίμηση των συμμετεχόντων. Αφορά άτομα που επιθυμούν να καλύψουν κενά 

εκπαίδευσης που έχουν από το παρελθόν και να προετοιμαστούν για πρόσθετη εκπαίδευση. 

Και σε αυτήν την περίπτωση τα κίνητρα συμμετοχής των ενήλικων εκπαιδευομένων 

πηγάζουν από εσωτερικές δυνάμεις. Με άλλα λόγια, οι συμμετέχοντες επιθυμούν να 

γνωρίσουν νέα αντικείμενα και να καλύψουν τα εκπαιδευτικά κενά τους, αλλά και να 

προετοιμαστούν για την εκπαιδευτική τους αλλαγή.  

 

Η τρίτη, σε προτίμηση, κατηγορία είναι αυτή της επιδίωξης νέων κοινωνικών ερεθισμάτων. 

Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με νέα άτομα, να δημιουργήσουν, 

ίσως, νέους φίλους και να εμπλακούν στο δημιουργικό χτίσιμο διευρυμένου κοινωνικού 

δικτύου. Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, σύμφωνα με την τυπολογία του Houle, είναι 

προσανατολισμένοι στη δραστηριότητα, εφόσον αποσκοπούν στην κοινωνική επαφή, και όχι 

στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Η επαφή με νέους ανθρώπους, η ευχαρίστηση της 

συνεργασίας στη μάθηση και δημιουργία νέων φίλων αποτελούν σημαντικά κίνητρα για τους 

ενήλικες εκπαιδευόμενους. Έπειτα, ακολουθούν οι υπόλοιπες κατηγορίες με σειρά «βελτίωση 

επικοινωνιακής ικανότητας», «επιδίωξη κοινωνικής επαφής», «επαγγελματική ανέλιξη» και 

«βελτίωση οικογενειακών σχέσεων».  

 

 

Συμπερασματικά, στα κίνητρα συμμετοχής των ενήλικων εκπαιδευομένων κυριαρχούν τα 

ενδογενή/εσωτερικά κίνητρα σε σχέση με τα εξωγενή/εξωτερικά. Με αυτόν τον τρόπο, 

επαληθεύονται οι θεωρίες και τα μοντέλα κινήτρων που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη 

ενότητα. Επίσης, διαφαίνεται πως τα κίνητρα συμμετοχής των ενηλίκων είναι μια πολύπλοκη 

διαδικασία, καθώς αρκετές φορές συμπλέκονται τα εσωτερικά με τα εξωτερικά κίνητρα. 

Επίσης, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι της παρούσας έρευνας είναι περισσότερο 

προσανατολισμένοι στη μάθηση και λιγότερο προσανατολισμένοι στη δραστηριότητα. Η 

αγάπη για μάθηση και απόκτηση γνώσεων ενδυναμώνουν τους συμμετέχοντες και τους 

κινητοποιούν να συμμετέχουν σε προγράμματα διά βίου μάθησης.  

 

Τέλος, όσον αφορά στα εμπόδια συμμετοχής, τα ιδρυματικά εμπόδια λειτουργούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό αποτρεπτικά από τη συμμετοχή των ενήλικων εκπαιδευομένων στα 

προγράμματα του ΚΠΕΠ. Με άλλα λόγια, παράγοντες όπως οι μέρες και ο τόπος διεξαγωγής 

των προγραμμάτων, η μορφή πιστοποίησης που προσφέρει κ.ά., δυσκολεύουν τους ενήλικες 



 
 

56 
 

να συμμετέχουν από προγράμματα διά βίου μάθησης. Ακολουθούν τα εμπόδια διάθεσης τα 

οποία σχετίζονται με την ιδιοσυγκρασία και τον χαρακτήρα του ατόμου, όπως είναι η 

υπομονή, η κοινωνικότητα κ.ά. Η προσωπικότητα ενός ατόμου, η κοσμοθεωρία του, 

αναπόφευκτα οδηγούν το άτομο σε επιλογές στη ζωή του οι οποίες το καθορίζουν και το 

διαμορφώνουν ως ανθρώπινη υπόσταση. Τα εμπόδια κατάστασης τα οποία σχετίζονται με 

περιστασιακές φάσεις της ζωής του ατόμου, όπως είναι η ανεργία, η μετακίνηση σε μια άλλη 

πόλη κ.ά., φαίνεται πως δεν λειτουργούν τόσο αποτρεπτικά.  

 

6.4. Δημογραφικά στοιχεία και κίνητρα συμμετοχής 

 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αναφέρεται στην πιθανή συσχέτιση μεταξύ ορισμένων 

δημογραφικών παραγόντων με τα κίνητρα συμμετοχής των ενηλίκων εκπαιδευομένων. 

Εξετάστηκαν τέσσερις δημογραφικοί παράγοντες: η ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, 

η οικογενειακή και η επαγγελματική κατάσταση των συμμετεχόντων της έρευνας. 

 

Όσον αφορά στον παράγοντα ηλικία, βρέθηκε ότι αυτός επηρεάζει την επαγγελματική 

ανέλιξη. Μάλιστα, υπάρχει αρνητική γραμμική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Με άλλα 

λόγια, όσο μεγαλώνει ένα άτομο τόσο δεν ενδιαφέρεται για τις επαγγελματικές προοπτικές 

του. Κι αυτό, φαίνεται, με μια πρώτη ανάγνωση, εντελώς φυσιολογικό, καθώς όσο μεγαλώνει 

ένας εργαζόμενος τόσο μικραίνουν οι πιθανότητες επαγγελματικής αλλαγής καριέρας ή 

ανέλιξης. Σύμφωνα με την θεωρία του Miller, η παρακίνηση συμμετοχής διαφέρει ανάλογα 

με τη θέση στον κύκλο ζωής των ενήλικων εκπαιδευομένων ως απόρροια της ικανοποίησης 

των αναγκών τους. Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι δεν ενδιαφέρονται σε μεγάλο βαθμό για την 

επαγγελματική τους εξέλιξη και προτιμούν να συναναστρέφονται με άλλα άτομα και να 

κάνουν νέους φίλους, καθώς ο επαγγελματικός τομέας δεν είναι η άμεση προτεραιότητά τους.  

 

Ο δεύτερος παράγοντας που εξετάστηκε ήταν το φύλο των ενήλικων εκπαιδευομένων. 

Βρέθηκε πως το φύλο επηρεάζει μόνο την κατηγορία της προετοιμασίας για εκπαιδευτικούς 

λόγους (υπο-κλίμακα της τροποποιημένης Κλίμακας Εκπαιδευτικής Συμμετοχής του 

Boshier). Το πόρισμα αυτό έρχεται σε σύγκρουση με την αντίστοιχη έρευνα του Καμπάνταη 

(2015), καθώς ο ίδιος βρήκε πως το φύλο σχετίζεται με τους άξονες κινήτρων «προσωπική 

και οικογενειακή ζωή» και «επαγγελματική ανάπτυξη». Στην παρούσα έρευνα, το φύλο δεν 
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αποτέλεσε ουσιαστικό παράγοντα διαφοροποίησης. Εξάλλου, η συντριπτική πλειονότητα των 

συμμετεχόντων στο ΚΠΕΠ ήταν γυναίκες (86,9%) και μόλις το 13,1% ήταν άνδρες.  

 

Ο τρίτος και ο τέταρτος παράγοντας (μορφωτικό επίπεδο και οικογενειακή κατάσταση 

αντίστοιχα) δεν επηρεάζουν καμία υπο-κλίμακα των κινήτρων. Αν και προκύπτει, από τα 

πορίσματα της έρευνας, ότι το προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν άτομα που είχαν 

ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, εντούτοις το επίπεδο μόρφωσής τους δε φαίνεται 

να επηρεάζει τα κίνητρα που ώθησαν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να εγγραφούν στα 

προγράμματα του ΚΠΕΠ. Επίσης, όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση, βρέθηκε πως 

οι πιθανές αλλαγές στη ζωή των ενήλικων εκπαιδευομένων δεν αποτελούν παράγοντες 

συμμετοχής στα προγράμματα διά βίου μάθησης. Με άλλα λόγια, οι ενήλικες δεν 

επηρεάζονται από την οικογενειακή τους κατάσταση προκειμένου να συμμετέχουν ή να 

απέχουν από αντίστοιχα προγράμματα.  

 

Αντιθέτως, ο πέμπτος παράγοντας ήταν και ο πιο σημαντικός. Η επαγγελματική κατάσταση 

των συμμετεχόντων στην έρευνα βρέθηκε πως επηρεάζει σημαντικά την κοινωνική επαφή με 

άλλα άτομα, καθώς και τα νέα ερεθίσματα που δέχεται από το κοινωνικό του περιβάλλον. Η 

επαφή με άλλα άτομα αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα που ενεργοποιεί τα άτομα είτε αυτά 

εργάζονται είτε όχι. Ακόμα, η επαγγελματική κατάσταση του ατόμου επηρεάζει και τις 

οικογενειακές του σχέσεις: όσο καλύτερη είναι η επαγγελματική κατάσταση των ατόμων 

τόσο πιο βελτιωμένες και υγιείς οικογενειακές σχέσεις παρουσιάζουν. Αυτό είναι σημαντικό, 

καθώς σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, η απασχόληση φαίνεται πως δρα σημαντικά στη 

διατήρηση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων. Η έλλειψη χρημάτων, ως αποτέλεσμα της 

ανεργίας, δυσχεραίνει τη συμβίωση των ατόμων.  

 

 

 7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Στις μέρες μας, υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση ενηλίκων 

ανεξάρτητα από τον τύπο και το επίπεδο της μαθησιακής διαδικασίας. Η μάθηση των 

ενηλίκων είναι ουσιώδους σημασίας, καθώς, σύμφωνα με τις στατιστικές μελέτες και τα 

πορίσματα ερευνών από άλλους επιστημονικούς χώρους, ο πληθυσμός της χώρας μας αλλά 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γηράσκει. Η διά βίου μάθηση επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες 
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των εκπαιδευομένων για μάθηση, ανάγκες που πηγάζουν όπως είδαμε από εσωτερικά και 

εξωτερικά κίνητρα.  

 

Στο πεδίο της μη τυπικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στη διερεύνηση των κινήτρων 

συμμετοχής σε προγράμματα που προκύπτουν από την ενεργοποίηση πολιτών (όπως είναι το 

ΚΠΕΠ) υπάρχει μέρος για έρευνα που μπορεί να διαφωτίσει τους λόγους παρακίνησης των 

ενηλίκων να συμμετέχουν σε τέτοιους είδους προγράμματα. Οι λόγοι συμμετοχής 

ποικίλλουν, όπως και τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την πρόσβαση και τη συμμετοχή σε ένα 

πρόγραμμα διά βίου μάθησης. Με τη βαθύτερη μελέτη όλων των εμπλεκομένων στη μάθηση 

ενηλίκων μπορούν να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα για τους λόγους παρώθησης 

των ενηλίκων και τις ανάγκες που έχουν.  

 

Η παρούσα εργασία επιχείρησε να διαφωτίσει τις πτυχές εκείνες που ερευνούν τα κίνητρα 

συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στο ΚΠΕΠ, να διερευνήσει πιθανές συσχετίσεις με βασικά 

δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού, αλλά και να αποτελέσει τη βάση για τη διεξαγωγή και 

άλλων αντίστοιχων μελετών σε βάθος χρόνου. Φυσικά, τα ευρήματα της έρευνας δεν είναι 

δυνατό να γενικευθούν, αλλά διαφωτίζουν σημαντικά μία πτυχή της πραγματικότητας της διά 

βίου μάθησης στην Ελλάδα. Η συμμετοχή περισσότερων ενήλικων εκπαιδευομένων, κυρίως 

από άλλες γεωγραφικές περιοχές, αναμφισβήτητα θα έδινε μία καλύτερη εικόνα τόσο για το 

προφίλ των συμμετεχόντων όσο και για τα κίνητρα συμμετοχής τους και το ΚΠΕΠ. 

Επιπλέον, το ΚΠΕΠ, αλλά και άλλοι παρόμοιοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο 

της διά βίου μάθησης, μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα που θα τους φανούν χρήσιμα στο 

μέλλον κατά τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων.  

 

Όμως, οι δυνατότητες της έρευνας δεν σταματούν εδώ. Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 

ποιοτική έρευνα από κάποιον άλλον ερευνητή, προκειμένου να διασταυρωθούν τα 

αποτελέσματα και να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα. Επίσης, μία άλλη έρευνα 

μεγαλύτερου μεγέθους, ίσως σε περισσότερους φορείς, θα μπορούσε να αποκαλύψει και να 

συγκρίνει το προφίλ των συμμετεχόντων, τα κίνητρα συμμετοχής τους αλλά και τους λόγους 

για τους οποίους επιλέγονται οι συγκεκριμένοι φορείς από τους ενήλικες εκπαιδευόμενους. 

Φυσικά, θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον μια έρευνα η οποία θα εφαρμοζόταν σε περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες. Ένα ακόμα σημείο που θα τύχαινε θετικής αποδοχής, θα ήταν η εις βάθος 

διερεύνηση των εμποδίων που εμποδίζουν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν 

στα προγράμματα διά βίου μάθησης, ως αντιστάθμισμα των κινήτρων συμμετοχής.  
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Παρά τις αδυναμίες της, η παρούσα έρευνα μπορεί να αποτελέσει μία ισχυρή βάση πάνω 

στην οποία θα στηριχτούν μελλοντικές έρευνες σχετικά με το προφίλ, τα κίνητρα συμμετοχής 

των ενήλικων εκπαιδευομένων και τις προσδοκίες τους, και κατά πόσο αυτές 

ικανοποιήθηκαν, από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Επιπλέον, θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί η ίδια έρευνα σε μελλοντικό χρόνο, με την αξιοποίηση του ίδιου 

ερευνητικού εργαλείου, προκειμένου να συγκριθούν τα αποτελέσματα και να διαφωτιστούν 

σημαντικά τα θέματα που αφορούν στην παρούσα εργασία.  
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Α. Το ερωτηματολόγιο 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Κατεύθυνση: Διά βίου Μάθηση 

 

Αγαπητές/οί κυρίες/κύριοι,  

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν στο Κοινωνικό 

Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών (εαρινού εξαμήνου 2016). Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος μιας 

έρευνας για τους παράγοντες που παρακινούν τους ενήλικες να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα μη-τυπικής μάθησης. Η συνεισφορά σας σ’ αυτήν την έρευνα είναι ιδιαίτερα 

σημαντική, καθώς θα βοηθήσει σημαντικά στην κατανόηση των προσωπικών, κοινωνικών και 

επαγγελματικών αναγκών των ενήλικων εκπαιδευόμενων και θα συνεισφέρει στη βελτίωση των 

προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μη-τυπικής μάθησης των ενηλίκων.  

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται εθελοντικά και ανώνυμα. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται 

θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας. Θα σας παρακαλούσα 

να το συμπληρώσετε με προσοχή, ειλικρίνεια και αυθορμητισμό. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων 

για το χρόνο και την καλή σας διάθεση να συνεργαστείτε μαζί μας! 

 

  Με εκτίμηση 

 

Μαρία Κουκλατζίδου 

Εκπαιδευτικός,  

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη  

Διά βίου Εκπαίδευση & Ειδική Αγωγή 

Μαρία Πλατσίδου 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 

Επικεφαλής της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής 

του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών 
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 Μέρος 1: Προφίλ συμμετεχόντων 

 

Σας παρακαλώ, συμπληρώστε τα στοιχεία σας ή βάλτε (χ) στην απάντηση που θεωρείτε ότι σας 

εκφράζει. 

 

Φύλο ____   Γυναίκα        ____   Άντρας  

Ηλικία ____     

 

Ποια είναι η 

οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

____   Άγαμη/ος  ____   Σε συμβίωση 

____   Διεζευγμένη/ος  ____   Χήρα/ος 

____   Έγγαμη/ος  ____   Άλλο  

 

Ποιο είναι το υψηλότερο 

επίπεδο μόρφωσής σας;  

 

____   Δημοτικό 

 

____   Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 

____   Γυμνάσιο ____   Μεταπτυχιακό 

____   Λύκειο  ____   Διδακτορικό  

____   Μετα-λυκειακές σπουδές ____   Άλλο 

Ποια είναι η επαγγελματική σας κατάσταση;   ____   Εργαζόμενη/ος 

 ____   Μερικώς απασχολούμενη/ος 

 ____   Άνεργη/ος 

 ____   Συνταξιούχος        

Μέρος 2: Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών 

 

Σας παρακαλώ, βάλτε (χ) ή συμπληρώστε την απάντηση/τις απαντήσεις που θεωρείτε ότι σας 

εκφράζει/ουν στις ακόλουθες ερωτήσεις. 

 

Πώς μάθατε για το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών;  
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____   Αφίσες           ____   Ιδιωτικοί φορείς ____   Τηλεόραση         

____   Δημόσιες υπηρεσίες ____   Οικογένεια         ____   Φίλοι 

____   Διαδίκτυο ____   Ραδιόφωνο ____   Άλλο 

____   Εφημερίδα ____   Συνάδελφοι  

 

Ποιο/α πρόγραμμα/τα παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών 

Πολιτών;  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Έχετε παρακολουθήσει πρόγραμμα του Κοινωνικού Πανεπιστημίου 

Ενεργών Πολιτών στο παρελθόν;  

____   Ναι 

 ____   Όχι  

 

Εάν απαντήσατε «Ναι» στην προηγούμενη ερώτηση, ποιο/α πρόγραμμα/τα έχετε 

παρακολουθήσει στο παρελθόν και σε ποιο έτος? 

 

Ονομασία προγράμματος Έτος παρακολούθησης 

1.   

2.   

3.   

 

Έχετε παρακολουθήσει άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα μη-τυπικής 

μάθησης ενηλίκων προσφερόμενα από άλλους φορείς στο παρελθόν;  

 

  ____    Ναι 

  ____    Όχι  

Εάν απαντήσατε «Ναι» στην προηγούμενη ερώτηση, ποιο/α πρόγραμμα/τα έχετε 

παρακολουθήσει στο παρελθόν, σε ποιο έτος και από ποιο φορέα;   
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Ονομασία προγράμματος Έτος Φορέας 

1.    

2.    

3.    

 

Μέρος 3: Λόγοι συμμετοχής 

 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις; (1=Διαφωνώ απολύτως, 2=Διαφωνώ, 

3=Ουδέτερα, 4=Συμφωνώ, 5=Συμφωνώ απολύτως)   

 

 

Παρακινήθηκα να συμμετάσχω σε πρόγραμμα του Κοινωνικού 

Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών (ΚΠΕΠ) επειδή: 

 

Δ
ια

φ
ω

νώ
 α

π
ο

λύ
τω

ς 

Δ
ια

φ
ω

νώ
 

Ο
υ

δ
έτ

ερ
α

 

Συ
μ

φ
ω

νώ
 

Συ
μ

φ
ω

νώ
 

α
π

ο
λύ

τω
ς 

1. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. 1 2 3 4 5 

2. Ελπίζω το πρόγραμμα να με βοηθήσει στην αλλαγή καριέρας που 

επιθυμώ. 
1 2 3 4 5 

3. Μέλος της οικογένειάς μου μου ζήτησε να του κάνω παρέα. 1 2 3 4 5 

4. Συμφωνώ με την άποψη «ό,τι μαθαίνεις στη ζωή, είναι χρήσιμο». 1 2 3 4 5 

5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω στη δουλειά μου τις γνώσεις που αποκτώ 

σε αυτό το πρόγραμμα. 
1 2 3 4 5 

6. Το ΚΠΕΠ προσφέρει προγράμματα υψηλής ποιότητας 1 2 3 4 5 

7. Με ενθάρρυνε η οικογένειά μου να συμμετάσχω. 1 2 3 4 5 

8. Συμφωνώ με τον Αριστοτέλη ότι «η μόρφωση είναι η καλύτερη 

επένδυση για τα γηρατειά». 
1 2 3 4 5 

9. Θέλω να ενημερώνομαι για τις τρέχουσες εξελίξεις στις θεματικές 

ενότητες του προγράμματος. 
1 2 3 4 5 

10.  Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς. 1 2 3 4 5 

11.  Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις. 1 2 3 4 5 

12.  Οι φίλοι μου μου ζήτησαν να συμμετάσχουμε μαζί. 1 2 3 4 5 
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13.  Ο χρόνος που διαθέτω για τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα 

       δεν νιώθω ότι πάει χαμένος.  
1 2 3 4 5 

14.  Ο εργοδότης μου μου πρότεινε/ζήτησε να συμμετάσχω. 1 2 3 4 5 

15.  Δεν έχω πιεστικές/επείγουσες επαγγελματικές υποχρεώσεις. 1 2 3 4 5 

16.  Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να συμμετάσχω. 1 2 3 4 5 

17.  Ξεχνιέμαι από άλλες πιεστικές καταστάσεις στη ζωή μου. 1 2 3 4 5 

18.  Τα χρήματα που διαθέτω για τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα  

       δεν νιώθω ότι πάνε χαμένα. 
1 2 3 4 5 

19.  Είμαι ιδιαίτερα φιλομαθής άνθρωπος. 1 2 3 4 5 

20.  Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις. 1 2 3 4 5 

21.  Το ωράριο παρακολούθησης είναι βολικό. 1 2 3 4 5 

22.  Μου αρέσει να συμμετέχω σε ομάδες. 1 2 3 4 5 

23.  Με ενδιαφέρει το αντικείμενο του προγράμματος. 1 2 3 4 5 

 

Παρακινήθηκα να συμμετάσχω σε πρόγραμμα του Κοινωνικού 

Πανεπιστημίου Ενεργών  Πολιτών επειδή: 
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24.  Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο του προγράμματος. 1 2 3 4 5 

25.  Πιστεύω ότι εκπαίδευση διαμορφώνει ενεργούς πολίτες. 1 2 3 4 5 

26.  Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος να με 

βοηθήσει στην εξεύρεση εργασίας. 
1 2 3 4 5 

27.  Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος σχετίζονται με τα χόμπι 

μου. 
1 2 3 4 5 

28.  Τα μαθήματα γίνονται σε βολική τοποθεσία. 1 2 3 4 5 

29.  Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου ικανότητες. 1 2 3 4 5 

30.  Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου σημείωμα. 1 2 3 4 5 

31.  Μπορώ να συνεισφέρω στο πρόγραμμα με τις γνώσεις και την 

εμπειρία μου. 
1 2 3 4 5 
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32.  Θέλω να διευρύνω τον κύκλο γνωριμιών μου. 1 2 3 4 5 

33.  Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από την πρότερη τυπική εκπαίδευση που 

έχω λάβει. 
1 2 3 4 5 

34.  Θα πάρω βεβαίωση παρακολούθησης.  1 2 3 4 5 

35.  Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι προσιτά. 1 2 3 4 5 

36.  Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από προγράμματα μη-τυπικής μάθησης 

που παρακολούθησα στο παρελθόν. 
1 2 3 4 5 

37.  Θέλω να κάνω νέους φίλους. 1 2 3 4 5 

38.  Πιστεύω ότι η εκπαίδευση βοηθά στην κοινωνική αλλαγή. 1 2 3 4 5 

39.  Το πρόγραμμα θα με βοηθήσει να εξελιχθώ επαγγελματικά. 1 2 3 4 5 

40.  Η διαδικασία εγγραφής είναι εύκολη.  1 2 3 4 5 

41. Συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις του προγράμματος όπως  

      εκπαιδευτικές εκδρομές, εκδηλώσεις κ.ά. 
1 2 3 4 5 

 

 

Σας παρακαλώ να συμπληρώσετε επιπλέον παράγοντες που ενδεχομένως σας παρακίνησαν να 

συμμετέχετε σε προγράμματα του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και τη συνεργασία σας!  

Αν το επιθυμείτε, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα με μήνυμα 

στο mkouklatzidou@yahoo.gr  

 

  

mailto:mkouklatzidou@yahoo.gr


 
 

71 
 

Β. Οι δηλώσεις του ερωτηματολογίου σε σχέση με τα μοντέλα κινήτρων 

 

(α) Δηλώσεις του ερωτηματολογίου (του τρίτου μέρους) που στηρίζονται στη θεωρία της 

ιεράρχησης των αναγκών (Maslow):  

 

4. Συμφωνώ με την άποψη «ό,τι μαθαίνεις στη ζωή, χρήσιμο είναι». 

8. Συμφωνώ με τον Αριστοτέλη ότι «η μόρφωση είναι η καλύτερη επένδυση για τα 

γηρατειά». 

19.  Είμαι ιδιαίτερα φιλομαθής άνθρωπος. 

22.  Μου αρέσει να συμμετέχω σε ομάδες. 

26.  Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος να με βοηθήσει στην εξεύρεση 

εργασίας. 

27.  Το αντικείμενο του προγράμματος σχετίζεται με τα χόμπι μου. 

31.  Μπορώ να συνεισφέρω στο πρόγραμμα με τις γνώσεις και την εμπειρία μου. 

32.  Θέλω να διευρύνω τον κύκλο γνωριμιών μου. 

37.  Θέλω να κάνω νέους φίλους. 

41. Συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις του προγράμματος όπως εκπαιδευτικές εκδρομές, 

εκδηλώσεις κ.ά. 

 

(β) Δηλώσεις του ερωτηματολογίου (του τρίτου μέρους) που στηρίζονται στo μοντέλο της 

ανάλυσης δύναμης-πεδίου (Miller):  

 

3. Μέλος της οικογένειας μου μου ζήτησε να του κάνω παρέα. 

7. Με ενθάρρυνε η οικογένειά μου να συμμετέχω. 

10. Το αντικείμενο του προγράμματος είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. 

12. Οι φίλοι μου μου ζήτησαν να συμμετέχουμε μαζί. 

14. Ο εργοδότης μου μου πρότεινε/ζήτησε να συμμετέχω. 

16.  Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να συμμετέχω. 

39.  Το πρόγραμμα θα με βοηθήσει σε επαγγελματική προαγωγή. 
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(γ) Δηλώσεις του ερωτηματολογίου (του τρίτου μέρους) που στηρίζονται στο μοντέλο 

προσδοκίας-σθένους (Rubenson):  

 

2. Ελπίζω το πρόγραμμα να με βοηθήσει στην αλλαγή καριέρας που επιθυμώ. 

5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω στη δουλειά μου τις γνώσεις που αποκτώ σε αυτό το 

πρόγραμμα. 

9. Θέλω να ενημερώνομαι για τις τρέχουσες εξελίξεις στο αντικείμενο του προγράμματος. 

13.  Ο χρόνος που διαθέτω για τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα δε νιώθω ότι πάει χαμένος. 

18.  Τα χρήματα που διαθέτω για τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα δε νιώθω ότι πάνε 

χαμένα. 

23.  Με ενδιαφέρει το αντικείμενο του προγράμματος. 

24.  Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο του προγράμματος. 

25.  Πιστεύω ότι εκπαίδευση διαμορφώνει ενεργούς πολίτες. 

30.  Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου σημείωμα. 

34.  Θα πάρω βεβαίωση παρακολούθησης. 

38.  Πιστεύω ότι η εκπαίδευση βοηθά στην κοινωνική αλλαγή. 

 

(δ) Δηλώσεις του ερωτηματολογίου (του τρίτου μέρους) που στηρίζονται στο μοντέλο της 

αλυσίδας της αντίδρασης (Cross):  

 

(εμπόδια κατάστασης) 

1. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. 

11.  Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις. 

15.  Δεν έχω πιεστικές/επείγουσες επαγγελματικές υποχρεώσεις. 

17.  Ξεχνιέμαι από άλλες πιεστικές καταστάσεις στη ζωή μου. 

20.  Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις. 

 

(εμπόδια διάθεσης) 

29.  Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου ικανότητες. 

33.  Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από την πρότερη τυπική εκπαίδευση που έχω λάβει. 

36.  Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από προγράμματα μη-τυπικής μάθησης που παρακολούθησα 

στο παρελθόν. 
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(ιδρυματικά εμπόδια) 

6. Το ΚΠΕΠ προσφέρει προγράμματα υψηλής ποιότητας. 

21.  Το ωράριο παρακολούθησης είναι βολικό. 

28.  Τα μαθήματα γίνονται σε βολική τοποθεσία. 

35.  Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι προσιτά. 

40.  Η διαδικασία εγγραφής είναι εύκολη. 

 

 

 


