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Περίληψη 
 

 

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην μέτρηση της ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων 

από τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και 

συγκεκριμένα των ΙΕΚ καθώς και της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης που λαμβάνουν 

κατά τις σπουδές τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η 

ανάγκη για τα ΙΕΚ να υιοθετήσουν μία μεθοδολογία μέτρησης της ικανοποίησης των 

εκπαιδευόμενων από το παρεχόμενο σε αυτούς εκπαιδευτικό έργο και τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες καθώς και της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης που λαμβάνουν μετά το 

πέρας των σπουδών τους. Η μεθοδολογία μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης συμβάλλει 

στην βελτίωση της ποιότητας, προωθεί την εσωτερική αναδιοργάνωση, και ενδυναμώνει την 

κοινωνική αναγνωσιμότητα του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

εστιάζονται στον καθορισμό των δυνατών / αδύναμων σημείων των ΙΕΚ, και στην 

αξιολόγηση της απόδοσης τους. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα πρωτογενών 

δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίου, η οποία μεταξύ άλλων καταλήγει σε χρήσιμα 

συμπεράσματα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, την υποδομή, την διοικητική υποστήριξη, την κοινωνική 

αναγνωσιμότητα του τμήματος και επισημαίνει τα σημεία και τους τομείς που πρέπει να 

δοθεί βάρος και προσοχή για περεταίρω βελτίωση.  
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Abstract 

 

The current study aims at investigating the satisfaction of trainees from the educational 

services provided by Vocational Education Institutes in the prefecture of Thessalonika as 

well as the effectiveness of the training they receive during their studies. There is no doubt 

that the need for Vocational Education Institutes (Ι.E.K.) to adopt a methodology in order to 

measure the satisfaction of trainees from the educational services they receive and the 

effectiveness of their training, it is becoming more and more important. Satisfaction 

measurement helps to improve quality, promotes internal reorganization, and strengthens the 

social readability of the educational institution. The results of the research focus on 

identifying the strengths / weaknesses of Vocational Education Institutes, and evaluating their 

performance. For this reason, a primary research was carried out with the use of a 

questionnaire which, among others, resulted in useful conclusions about the curriculum, the 

qualitative characteristics of the teaching staff, the infrastructure, the administrative support, 

and the social readability of the department as well as it points out the areas that needed to be 

given more attention for further improvement.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - Εισαγωγή 

 

 Μέσα στο περιβάλλον αβεβαιότητας  στο οποίο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια η 

Ελλάδα, ως γενικότερη απόρροια της οικονομικής κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο, η 

επαγγελματική κατάρτιση φαίνεται να αποτελεί πιο επίκαιρο θέμα από ποτέ.  Πρόσφατες 

έρευνες του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(CEDEFOP) καταδεικνύουν με τον πιο εμφατικό τρόπο τα οφέλη της τόσο σε επίπεδο 

οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, όσο και για το ίδιο το άτομο σε επίπεδο  

βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να συμβάλει στην 

οικονομική ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 

μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή μέσω της επανένταξης στην αγορά εργασίας 

μειονεκτούντων ομάδων, ενώ παράλληλα βελτιώνει την εργασιακή επίδοση μέσω των 

δεξιοτήτων που παρέχει στους εκπαιδευόμενους και αυξάνει τα κίνητρά τους και την 

προσήλωση στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης (Cedefop, 2011). 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στη Ευρώπη μια γενικότερη τάση προς την 

αναβάθμιση και αποδοτικότερη οργάνωση των υπηρεσιών που προσφέρει η επαγγελματική 

κατάρτιση με σκοπό να ενισχυθεί το κύρος της και να αποτελέσει ελκυστικότερη επιλογή για 

τους υποψήφιους εκπαιδευομένους. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, στη χώρα μας 

σχεδιάστηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 

Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) το οποίο αποτελεί πρόγραμμα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης και μέσω των δράσεων που αναπτύσσει στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας την 

παρεχόμενης κατάρτισης μέσω της στήριξης του διδακτικού έργου των δημόσιων ΙΕΚ και 

των εκπαιδευτικών δομών τους (http://www.epeaek.gr/epeaek/el/a_2_2_2_2_3_1.html).     

Οι απαιτήσεις που εμφανίστηκαν στην εποχή μας για μια αποδεδειγμένη ποιότητα 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποστολή και ο ρόλος των ΙΕΚ 

έρχονται ως αποτέλεσμα τεσσάρων κυρίως τάσεων: 

α. Της απαίτησης των εκπαιδευομένων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αγοράς εργασίας 

και της ευρύτερης κοινωνίας, για βελτίωση της ποιότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευση, 

β. Των διαρκώς μειωμένων πόρων που διατίθενται για την εκπαίδευση, 

γ. Των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας στη διδακτική 

διαδικασία σε ότι αφορά την επαφή διδάσκοντος-διδασκομένου, 

δ. Την δημοσιοποίηση στο κοινωνικό σύνολο με κάθε διαφάνεια όλων των δραστηριοτήτων 

τους. 

Η έννοια της διοίκησης «Ολικής Ποιότητας» στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
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κατάρτιση θεωρείται ως μια φιλοσοφία, ένα σύνολο αρχών που αποτελούν τη βάση της 

συνεχούς βελτίωσης σε ότι αφορά: 

α) το Πρόγραμμα Σπουδών  

β) το Εκπαιδευτικό Προσωπικό  

γ) την Υποδομή  

δ) την διοικητική Υποστήριξη και  

ε) την Φήμη – Εικόνα των κέντρων δια βίου μάθησης με σκοπό τις αποτελεσματικότερες ή 

ποιοτικά ανώτερες παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες των ΙΕΚ θα πρέπει να είναι προσανατολισμένες στην 

ικανοποίηση των εκπαιδευομένων του αφού θεωρούνται οι σημαντικότεροι «πελάτες». Οι 

εκπαιδευόμενοι όμως δεν είναι οι μοναδικοί «πελάτες» ενός ΙΕΚ. Η ακαδημαϊκή κοινότητα, 

η οικογένεια, η κοινωνία, η αγορά εργασίας, οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να θεωρηθούν 

«πελάτες» αφού και εκείνοι με τις προσδοκίες και τις παρεμβάσεις τους επηρεάζουν την 

λειτουργία των ΙΕΚ. Επομένως κάθε ΙΕΚ καλείται να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες των εκπαιδευομένων αλλά και των άλλων ενδιαφερόμενων ομάδων 

σταθμίζοντας τις δυνατότητες του και την σημαντικότητα των ομάδων αυτών. 

Στο πλαίσιο των βιβλιογραφικών μας αναφορών (Bouris, 2005) προκύπτει ότι η 

ποιότητα έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεχούς βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε 

όλο το φάσμα της κοινωνικο-οικονομικής δράσης των ΙΕΚ. 

Εστιάζοντας στην ποιότητα ως έννοια υπερκείμενη της ικανοποίησης του 

εκπαιδευομένου, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ποιότητα στην εκπαίδευση σχετίζεται με 

την αντικειμενική αξιολόγηση από μέρους του εκπαιδευόμενου, των εκροών και των 

εμπειριών που συνδέονται με την εκπαιδευτική μονάδα στο οποίο φοιτά. Συνεπώς η 

ικανοποίηση του επηρεάζεται όχι μόνο από την ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας και 

μάθησης αλλά και από μία σειρά άλλων παροχών που λαμβάνει από το ΙΕΚ. Έρευνες έδειξαν 

όπως αυτές των Babin και Griffin (1998), και των Elliott και Shin (2002) ότι η ικανοποίηση 

του εκπαιδευόμενου έχει θετική επίδραση στην υποκίνηση του, στην ελαχιστοποίηση του 

δείκτη αποχωρήσεων ή εγκατάλειψης σπουδών στην κοινωνική αναγνωσιμότητα του 

ιδρύματος και στην συνεργασία του ιδρύματος με άλλους επιστημονικούς και 

επαγγελματικούς φορείς όπως Επιμελητήρια και Ερευνητικά Κέντρα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις - Εκπαίδευση Ενηλίκων – 

Δια Βίου Μάθηση – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

2.1. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση 

Στη διεθνή βιβλιογραφία συχνά παρατηρείται μια σύγχυση και μια δυσκολία 

οριοθέτησης του πεδίου της δια βίου μάθησης και έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικοί όροι 

για να περιγράψουν την μαθησιακή διαδικασία που λαμβάνει χώρα εκτός του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος και αφορά ενήλικες, όπως εκπαίδευση ενηλίκων, συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση δια βίου εκπαίδευση, δια βίου μάθηση κ.α. Στην παρούσα εργασία επιλέξαμε να 

χρησιμοποιήσουμε τον όρο δια βίου μάθηση καθώς είναι ευρύτερος από όλους τους 

υπόλοιπους όρους και επικεντρώνεται στα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή στις, 

ικανότητες, τις δεξιότητες και τις στάσεις που αποκτά το άτομο ως αποτέλεσμα της 

διαδικασίας.  

Ξεκινώντας από το ειδικό στο γενικό, η εκπαίδευση ενηλίκων εντάσσεται στην δια 

βίου μάθηση, καθώς αφορά διαδικασίες μάθησης που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της 

ενήλικης ζωής του ατόμου ενώ η δια βίου μάθηση αναφέρεται σε εκπαιδευτικές διαδικασίες 

καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου. Υπάρχουν πολλές έννοιες που σχετίζονται με την 

εκπαίδευση ενηλίκων και πολλοί ορισμοί έχουν δοθεί από μελετητές και διεθνείς 

οργανισμούς κατά καιρούς, πριν όμως αναφέρουμε κάποιους από αυτούς έχει νόημα σε αυτό 

το σημείο να ορίσουμε την έννοια του ενήλικα εκπαιδευόμενου. Σύμφωνα με τις Τσιμπουκλή 

και Φίλλιπς (2008), «ενήλικος εκπαιδευόμενος είναι οποιοσδήποτε ενήλικας εμπλέκεται σε 

μια δραστηριότητα, τυπική, ή άτυπη με στόχο να αποκτήσει γνώσεις ή δεξιότητες ή να 

αξιολογήσει τις προσωπικές τους στάσεις ή ακόμη να κατακτήσει μια νέα συμπεριφορά». Ο 

Rogers (1999) βασίζεται σε τρείς παράγοντες για να αναλύσει την έννοια της ενηλικιότητας: 

της αυτονομίας, της αίσθησης της προοπτικής και της πλήρους ανάπτυξης. Ενώ ο Κόκκος 

(2005) θεωρεί πως ένα άτομο είναι ενήλικας εάν αναγνωρίζει ο ίδιος στον εαυτό του καθώς 

και οι άλλοι σε εκείνον, στοιχεία ωριμότητας και αυτοπροσδιορισμού, βρίσκεται δηλαδή 

στην «κατάσταση ενηλικότητας» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για την εκπαίδευση ενηλίκων, εδώ θα αναφέρουμε αυτούς 

που συναντάμε πιο συχνά στην βιβλιογραφία και που θεωρούνται πιο ολοκληρωμένοι. Ο 

Κόκκος (2005) υιοθετεί τους ορισμούς της UNESCO και του ΟΟΣΑ γιατί τους θεωρεί πιο 

διευρυμένους και κατά συνέπεια καλύπτουν το πεδίο.  Η UNESCO (1975) ορίζει ως 

εκπαίδευση ενηλίκων «κάθε εκπαιδευτική διεργασία, κάθε περιεχομένου επιπέδου ή 

μεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι, είτε για διεργασία που επεκτείνει 
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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 ικανότητες τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, 

βελτιώνουν τα τεχνικά επαγγελματικά τους προσόντα ή τα προσανατολίζουν προς άλλη 

κατεύθυνση και επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη συμπεριφορά τους με τη διπλή 

προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και συμμετοχής σε μια εναρμονισμένη και 

αυτοδύναμη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη». Όπως φαίνεται από τον 

ορισμό η UNESCO κατατάσσει στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων δραστηριότητες που 

μπορούν να διαχωριστούν σε πέντε κατηγορίες (Βεργίδης & Καραλής, 2004): στη 

συμπληρωματική εκπαίδευση, στην επαγγελματική εκπαίδευση με την οποία θα 

ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία, στην εκπαίδευση σε κοινωνικά θέματα, στην 

εκπαίδευση για την πολιτική και κοινωνική ζωή και στην εκπαίδευση για προσωπική 

ανάπτυξη. 

Ο ορισμός που δίνει ο ΟΟΣΑ σύμφωνα με τον Καραλή (2013) έχει δεχθεί κριτική 

καθώς ταυτίζει την εκπαίδευση ενηλίκων με την δια βίου εκπαίδευση από την οποία 

διαφοροποιείται κυρίως με βάση το κριτήριο της απόστασης από την ηλικία της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης καθώς και για το ότι εξαιρεί τις διεργασίες της άτυπης 

εκπαίδευσης. «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 δραστηριότητα 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» (ΟΑΣΑ, 

1977 στο Rogers, 1999:55) 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Κόκκος (2005) η δια βίου μάθηση αναφέρεται 

κυρίως σε δραστηριότητες μετά την υποχρεωτική εκπαίδευσης και έχει συνδεθεί με την 

διαρκή ανάγκη επικαιροποίησης των γνώσεων και την απόκτηση καινούργιων. Η δια βίου 

μάθηση είναι ένας όρος ιδιαίτερα ευρύς, λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του 

ατόμου και περιλαμβάνει κάθε είδους μάθηση καθώς και όλους τους τύπους εκπαίδευσης 

που μπορούμε να συναντήσουμε σε ένα περιβάλλον. Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου 

Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (2013) ορίζει τη δια 

βίου μάθηση ως «όλες τις μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια ζωής του 

ανθρώπου που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και 
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ικανοτήτων οι οποίες συμβάλλουν στη 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». Ο Jarvis (2005) δίνει μια παραπάνω διάσταση στη δια βίου μάθηση 

και την ορίζει ως ανάληψη ευθύνη από το ίδιο το άτομο για εκπαίδευση και αυτομόρφωση 

που αποσκοπεί στην αποτελεσματική ένταξή του στην κοινωνία της γνώσης. Σύμφωνα με το 

νόμο Ν. 3879/10 (ΦΕΚ 163Α/21-9-10) για την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, 

περιλαμβάνει τρείς κατηγορίες: την τυπική εκπαίδευση, την μη τυπική εκπαίδευση και την 

άτυπη μάθηση. 

o Τυπική εκπαίδευση: Αναφέρεται στην εκπαίδευση που παρέχεται εντός του πλαισίου του 

τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης κλίμακας και 

οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις 

δημόσιες αρχές. Η γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων εντάσσεται στην τυπική 

εκπαίδευση. Ως τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα ορίζεται το σύστημα της πρωτοβάθμιας, 

δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

o Μη τυπική εκπαίδευση: Είναι 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, την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και την γενική 

εκπαίδευση ενηλίκων. Σε αυτήν εντάσσονται κάθε είδους προγράμματα που έχουν 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα και παρέχονται από οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται 

εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, όπως επιμελητήρια, υπουργεία, 

σωματεία ή συνδικάτα.     

o Άτυπη μάθηση: Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στο σύνολο των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, σε 

όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου, στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου ή των κοινωνικών, 

επαγγελματικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του. Σε αυτήν περιλαμβάνονται όλες 

οι δραστηριότητες αυτομόφωσης; μέσω διαδικτύου, με έντυπο υλικό, με χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ποικίλων εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και οι γνώσεις. 

δεξιότητες και ικανότητες που αποκτά το άτομο από την επαγγελματική εμπειρία του 
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2.1.1. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα οι συνθήκες που επικρατούσαν στις αρχές του 19ου αιώνα, συνθήκες 

εδαφικής επεκτασιμότητας και προσάρτησης πληθυσμών, ήταν αδύνατο να ευνοήσουν την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Τσουκαλάς, 1992). Αντίθετα, οι 

πολιτικές και πολιτισμικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση παρουσίαζαν μεγάλα 

θεσμικά και λειτουργικά ελλείμματα με αποτέλεσμα την αύξηση του αναλφαβητισμού 

(Μουζέλης, 1978). Οι συνθήκες αυτές διατηρήθηκαν για περίπου ένα αιώνα. Ακόμη και στο 

πρώτο μισό του 20ου αιώνα όπου οι συγκυρίες στην Ευρώπη παρείχαν τα κατάλληλα 

εχέγγυα για να διαφοροποιηθεί η κατάσταση, οι ελάχιστες προσπάθειες υλοποίησης 

προγραμμάτων κατέληγαν σε προπαγανδιστικές εκδηλώσεις πολιτικό-ιδεολογικού 

χαρακτήρα, καθώς υπήρχαν αντίθετοι πόλοι επιρροής,  όπως του ΕΑΜ και του Βασιλικού 

Εθνικού ιδρύματος (Βεργίδης, 1995). Στα τέλη του ίδιου αιώνα και τις αρχές του 21ου οι 

συνθήκες διαφοροποιούνται. Παρουσιάζονται τα πρώτα σημάδια δραστηριοτήτων, οι οποίες 

αφορούν τον αλφαβητισμό και την ανάπτυξη του μορφωτικού επιπέδου του λαού σε περιοχές 

που παρουσιάζουν οικονομική ανάπτυξη, και ειδικότερα των εργατών (Boucouvalas, 1988). 

Συγκεκριμένα, στην αρχή της περιόδου της μεταπολίτευσης, με βασικό φορέα τη 

Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΓΓΛΕ), η οποία σήμερα έχει μετονομαστεί σε 

Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ), παρουσιάζονται οι πρώτες ενδείξεις 

αναμόρφωσης της εκπαιδευτικής δομής και οργάνωσης ενός δικτύου για την γενική ΕΕ 

(Καραλής, 2003). Το 1995 το Λευκό βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο 

«Διδασκαλία και Μάθηση- Προς την κοινωνία της γνώσης», αποτέλεσε την αφορμή για να 

ανακηρυχθεί το έτος 1996 «Ευρωπαϊκό έτος δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης». Πιο 

αναλυτικά, ξεκινάει η Β’ φάση του προγράμματος “Σωκράτης” και το Εθνικό Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης 

(Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). Το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 ξεκινάει η λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) (Βεργίδης & Πρόκου, 2005). Επίσης, αυτήν την περίοδο 

χρονολογείται η έναρξη  προγραμμάτων-δράσεων, οι αρμοδιότητες των οποίων 

περιλαμβάνονται στη λειτουργία του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). Τέτοιες δραστηριότητες είναι το Πιλοτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γονέων, η 

Εκπαίδευση Αγροτών για την Ανάληψη Δράσεων στο Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της 

Οικονομία, το Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης “Προστατεύω τον εαυτό μου και τους  

άλλους”, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), η Αγωγή Υγείας, η Εκμάθηση της 

Ελληνικής Γλώσσας σε Εργαζόμενους Μετανάστες, η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην 
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Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες και Προγράμματα Δια Βίου 

Εκπαίδευσης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση και στα 

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) (www.edulll.gr).  

Παρά τις παραπάνω ενέργειες η ανορθόδοξη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, η 

εστίαση των προγραμμάτων στην κατάρτιση, η επικάλυψη των αρμοδιοτήτων των φορέων 

που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων, η απουσία συντονισμένου σχεδιασμού, η 

επιφανειακή διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών και ύπαρξη ελάχιστων επαρκώς 

εκπαιδευμένων εκπαιδευτών οδήγησε στη διαμόρφωση της αίσθησης «…ότι το πεδίο 

αναπτύχθηκε μετά το ’80 κατά βάση για να απορροφηθούν οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής» (Κόκκος, 2005α).  Έτσι, κάτω από το πρίσμα της έλλειψης οργανωτικού 

θεσμικού πλαισίου, το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων παρουσίαζε ανυπαρξία 

ανεξαρτησίας, ποιότητας και καινοτόμων δραστηριοτήτων (Αμίτσης, 2000).   

Αργότερα, η Ευρώπη κάτω από το πρίσμα των χρηματοδοτήσεων κάνει εμφανή την 

παρέμβαση της. Θέτει αυστηρότερους όρους και προδιαγραφές υλοποίησης των 

εκπαιδευτικών δομών και με το Συμβούλιο της Λισσαβόνας τον Μάρτιο του 2000 θέτει ως 

στόχο “την πλήρη αναθεώρηση του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήματος και την 

εξασφάλιση διά βίου της πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση” 

(http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c1024

1_el.htm). Αυτό το γεγονός οδηγεί στη μεταστροφή από την ποσοτική αναμόρφωση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων (κονδύλια του Α’ και Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

(ΚΠΣ)) στην ποιοτική αναβάθμιση τους μετά το 2000 (κονδύλια του Γ’ ΚΠΣ) (Καραλής, 

2010). Μετά από καθυστερήσεις η σταδιακή αναβάθμιση των φορέων και προγραμμάτων 

ξεκινάει ουσιαστικά από το 2003. Έτσι, ξεκινούν τη λειτουργία τους 18 Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ενώ για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται η ίδρυση άλλων 14 (Βεργίδης & 

Πρόκου, 2005). Επίσης, την ίδια περίοδο ξεκινάει η λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων (ΚΕΕ) και των Σχολών Γονέων (ΣΓ), ενώ το ΕΑΠ συγκροτεί Σχολή 

Ανθρωπιστικών Σπουδών σύμφωνα με τον ιδρυτικό του Ν. 2552/97 (ΦΕΚ Α 266). Το 2004 

ιδρύεται η Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτών ενηλίκων (ΕΕΕΕ), η Ακαδημία Εργασίας της 

ΓΣΕΕ, πιστοποιούνται οι πρώτοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές εκπαιδευτών και ξεκινούν τα 

προγράμματα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης από το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ τα οποία έχουν 

εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό σκοπό (Καραλής, 2009) Τέλος, το 2006 αποτελεί 

τη χρονιά έναρξης της εκπαίδευσης εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΣΕΚ) (Λευθεριώτου, 2010). Τα τελευταία χρόνια η αναθέρμανση της 
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Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα οδήγησε σε αναδιοργάνωση ή κατάργηση φορέων και 

ταυτόχρονη ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.  

Συμπερασματικά, έχει διαμορφωθεί η πεποίθηση ότι η εκπαίδευση ενηλίκων στην 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα πεδίο το οποίο παρουσιάζει έντονη ζήτηση, 

κοινωνική αποδοχή, αξιοποίηση, απορρόφηση χρηματοδοτήσεων, επιστημονική εξέλιξη 

παρά τις δυσκολίες, τις παραλείψεις και την έλλειψη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού 

προσωπικού (Κόκκος, 2005γ). 

 

2.2. Μη Τυπική Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση 

Τα τυπικά εκπαιδευτικά συστήματα, αυτόνομα, φαίνεται ότι δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν στις συνεχιζόμενες και ραγδαίες οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές 

προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και ως εκ τούτου, έχει επικρατήσει η ενίσχυση τους με 

μη τυπικής εκπαίδευσης προγράμματα (Ψαριανός, 2014).  Μέσα από αυτά οι εκπαιδευόμενοι 

μπορούν να αποκτήσουν εμπειρίες που σχετίζονται με τη δημοκρατική συνείδηση στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και διαπραγμάτευσης, τη συμμετοχή, την προσωπική 

ανάπτυξη, τη δέσμευση, την ευθύνη, την αλληλεγγύη, την πρωτοβουλία, τη χειραφέτηση και 

την ενδυνάμωση, τη δημιουργικότητα, το σεβασμό, την ανοχή, τη διαπολιτισμική 

ευαισθητοποίηση, την πνευματική ανεξαρτησία και την αυτοπεποίθηση. Ο Smith (1996) 

αναφέρει ότι η μη τυπική εκπαίδευση από την αρχή της ύπαρξης της επιδεικνύει ευελιξία 

τόσο στην οργάνωση της από τους φορείς όσο και στις μεθόδους εκπαίδευσης. Οι φορείς που 

αναφέρονται παραπάνω μπορούν να είναι δημόσιοι, ιδιωτικοί ή μη κυβερνητικές οργανώσεις 

που εμπλέκονται με την απασχόληση των νέων. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα οι 

ειδικότητες και τα τμήματα που οργανώνονται να προέρχονται μετά από διερεύνηση 

αναγκών που πραγματοποιούν οι ίδιοι οι φορείς σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές 

ανάγκες. 

Σύμφωνα με τον N. 3879/10 (ΦEK Α 163), ορίζονται τα παρακάτω: Μη τυπική 

εκπαίδευση θεωρείται «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». 

Πριν προχωρήσουμε στους επιμέρους ορισμούς είναι χρήσιμο να δώσουμε τον 

ορισμό της επαγγελματικής κατάρτισης. Ο Αμίτσης (2000:37) την ορίζει ως «το σύνολο των 
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δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην παροχή δεξιοτήτων, γνώσεων, στάσεων και 

συμπεριφορών που είναι απαραίτητες για την ενασχόληση  ενός ατόμου σε ένα επάγγελμα ή 

την εκτέλεση μιας υπηρεσίας – εργασίας σε κάποιον τομέα οικονομικής δραστηριότητας, 

περιλαμβάνοντας κάθε ενέργεια επαγγελματικής επιμόρφωσης και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης». Ο Cedefop (2008:202) συμπληρώνει πως η επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.) στοχεύει στο «να εξοπλιστούν οι άνθρωποι με γνώση, τεχνογνωσία, 

δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ή γενικότερα στην 

αγορά εργασίας και ανεξάρτητα από το αν οι δραστηριότητες αυτές οδηγούν ή όχι σε 

απόκτηση πιστοποιητικού». Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται  στο πλαίσιο της Ε.Ε.Κ. 

απευθύνονται στο σύνολο της αγοράς και δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένους 

επαγγελματικούς κλάδους. Επίσης η συμμετοχή στην Ε.Ε.Κ. δεν περιορίζεται από την 

ηλικία, το υφιστάμενο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων ή άλλους παράγοντες, καθώς σε 

αυτήν μπορούν να ενταχθούν όσοι το επιθυμούν (Cedefop, 2009). Η επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση διακρίνεται στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση και στην 

συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.  

 Ο όρος αρχική επαγγελματική κατάρτιση αναφέρεται στον πρώτο κύκλο κατάρτισης 

ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος που καλύπτει τις αρχικές ανάγκες των 

καταρτιζομένων μέσα από την απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων 

που έχουν ευρύτερο χαρακτήρα, με άλλα λόγια μέσω της αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης ο καταρτιζόμενος προετοιμάζεται για την ανάληψη μιας μελλοντικής 

εργασίας. 

  Από την άλλη, η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, μέσα από μια διαρκή 

εκπαιδευτική διαδικασία συνίσταται στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των 

προσόντων τους. Στην ουσία μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης προσαρμόζονται 

οι δεξιότητες των καταρτιζομένων στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της 

αγοράς (Αμίτσης, 2000). Οι δραστηριότητες της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης 

αναπτύσσονται κυρίως στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και μέσα 

στις επιχειρήσεις ενώ η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση αφορά κυρίως στις 

επιχειρήσεις και τις ενώσεις εμποροβιοτεχνών. 

Ο N. 4186/13 (ΦEK Α 133) καθορίζει τους φορείς που ανήκουν στο πλαίσιο της μη     

τυπικής εκπαίδευσης και είναι οι εξής: 
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 Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) οι οποίες παρέχουν αρχική 

επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης. 

 Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) τα οποία παρέχουν αρχική 

επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της τυπικής μη υποχρεωτικής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ καθώς και των Σ.Ε.Κ. 

 Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης τα οποία παρέχουν συνεχιζόμενη επαγγελματική 

κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και δια 

βίου συμβουλευτική. 

 Τα Κολλέγια, τα οποία παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, στους αποφοίτους της 

τυπικής μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

2.3. Ο Εκπαιδευτής ενηλίκων και ο Ρόλος του στη μη Τυπική Εκπαίδευση 

Σύμφωνα με την Εταιρία Ανάπτυξης και προόδου Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων 

«Εκπαιδευτής Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη 

πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια για τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων και την 

επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Δια Βίου μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά 

στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή Ενηλίκων και 

στο αντίστοιχο Πλαίσιο Προγράμματος εκπαίδευσης Εκπαιδευτών» (Υ.Α. ΠΠ20082/23-10-

2012 ΦΕΚ 2844 Β  αρθρ.2). 

Πιο γενικά, ο Κόκκος (2005) αναφέρει ότι σε συνδυασμό με τα προσόντα και 

δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει και θα αναλυθούν παρακάτω, ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

είναι  αυτός που έχει την ευθύνη της προετοιμασίας, διδασκαλίας και αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των εκπαιδευομένων που σχετίζονται με την Εκπαίδευση 

Ενηλίκων. 

Στη σημερινή εποχή, στην οποία η ευρωπαϊκή και παγκόσμια εκπαιδευτική πολιτική 

έχει προσδώσει μεγάλη σημαντικότητα στο ρόλο της εκπαίδευσης ενηλίκων, γίνεται 

επιτακτικός ο προσδιορισμός του ρόλου και έργου του Εκπαιδευτή Ενηλίκων. Η αλματώδης 

εξέλιξη στο  πεδίο της κοινωνίας της γνώσης,  έχει προσδώσει ένα πολυδιάστατο ρόλο στον 

εκπαιδευτή ενηλίκων και έχει επιφέρει αλλαγές στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία οι χαρακτηρισμοί που 

αποδίδονται στον εκπαιδευτή Ενηλίκων είναι κοινοί. Κάποιοι από αυτούς είναι του 



 19 

καθοδηγητή, εμψυχωτή, παρακινητή, συντονιστή, συνεργάτη, διευκολυντή και εμπνευστή 

της μαθησιακής διαδικασίας (Βεργίδης, 2003∙ Brookfield, 1986∙ Jarvis, 2004β∙ Κατσαλής, 

1997∙ Knowles, 1989∙ Κόκκος, 1999). Έτσι, το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο, που 

χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον ακόμη στην τυπική εκπαίδευση, με το οποίο 

μεταδίδονται στείρες γνώσεις δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση και δεν ταιριάζει η χρήση του 

σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος, 2005α).  

Για να είναι επιτυχής η κατάληξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αυτή πρέπει να 

διέπεται από την αναζήτηση της μάθησης,  την κατανόηση των γνώσεων που πρέπει να 

αποκτηθούν και την επίγνωση των προβλημάτων που πρέπει να επιλυθούν (Κοσμόπουλος 

και Μουλαδούδης, 2003). Για να συμβεί αυτό, απαιτείται το μαθησιακό κλίμα να ταιριάζει 

με τις προσδοκίες, τις ανάγκες και τη μαθησιακή προσωπικότητα του εκπαιδευόμενου. 

Άλλωστε, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι εισέρχονται στη εκπαιδευτική διαδικασία εθελοντικά, 

έχοντας αποκομίσει από τη ζωή τους ένα υπόβαθρο γνώσεων εμπειριών και στάσεων, τις 

οποίες αναμένουν από τον εκπαιδευτή να αξιοποιήσει προς όφελος όλης της εκπαιδευτικής 

ομάδας (Knowles, 1998) αλλά και να τις αναπτύξει (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998). Ο 

Rogers (1983) θεωρεί ότι ο εκπαιδευτής επιτελεί αυτό το έργο μέσα από το ρόλο του 

διευκολυντή της μάθησης, της προτροπής προς νέες κατευθύνσεις, του εμπνευστή για 

ερευνητική διάθεση, ενώ οι  Imel και Tisdell (1996) τον θεωρούν υποστηρικτή των 

εκπαιδευόμενων για ανάληψη εκπαιδευτικής ευθύνης.  

Ο Κόκκος δίνει μεγάλη έμφαση στο ρόλο του εκπαιδευτή ως εμψυχωτή λέγοντας ότι  

«εμψύχωση είναι η ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης και των δεξιοτήτων μέσα από 

σχέσεις που βασίζονται στη συνεργατικότητα, την πρωτοβουλία και την αμοιβαία 

εμπιστοσύνη. Εμψύχωση είναι ακόμη η κινητοποίηση μιας ομάδας προς την κατεύθυνση 

ενός στόχου, η προσέγγιση του οποίου σηματοδοτεί την ενεργητική παρουσία της ομάδας 

στην κοινωνία» (2003, σ. 212). Επίσης, ο εκπαιδευτής απαιτείται να κάνει σωστή χρήση 

επικοινωνιακών και διαπροσωπικών τεχνασμάτων με στόχο την ενίσχυση της ψυχολογίας 

των εκπαιδευομένων (Μουζάκης, 2003). Τέλος, μέσω της παρακίνησης, της καθοδήγησης 

και του συντονισμού ο εκπαιδευτής επιχειρεί να συμβουλέψει τους εκπαιδευόμενους, ώστε οι 

τελευταίοι να αυτοπροσδιορίσουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και να οδηγηθούν στην 

ικανοποίηση τους ή στο μετασχηματισμό των λανθασμένων αντιλήψεων τους 

(Κουλαουζίδης, 2011). 

Όσον αφορά το έργο του Εκπαιδευτή Ενηλίκων, ο Βεργίδης (2002β) το προσδιορίζει 

ως: 

 Τη συνεργασία με τους λοιπούς συνεργάτες και συντελεστές του προγράμματος. 
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 Την επιλογή και διαμόρφωση του τελικού περιεχομένου του προγράμματος. 

 Τον τρόπο διδασκαλίας και εκπαίδευσης ανάλογα με τους σκοπούς και τους 

στόχους που τίθενται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. 

 Την οργάνωση του περιεχόμενου του εκπαιδευτικού προγράμματος αναλογικά με 

τον διαθέσιμο χρόνο. 

 Την προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού, των βιβλίων, του συμπληρωματικού 

υλικού κτλ. 

 Την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 

 Την ανάπτυξη της δυναμικής και της διεργασίας της ομάδας. 

 Την διδασκαλία με τη χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων, τεχνικών και 

μέσων. 

 

Ενώ η Χατζηθεοχάρους (2008) συμπληρώνει στα παραπάνω: 

 Τη συμβολή στη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών για τη σύνδεση των 

προγραμμάτων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. 

 Τη διαπραγμάτευση των εκπαιδευτικών αναγκών και των προσδοκιών των 

εκπαιδευομένων. 

 Την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και γενικά ολόκληρης της 

διαδικασίας μάθησης. 

Ο Συμεωνίδης (2003) θεωρεί το έργο του εκπαιδευτή ενηλίκων απαιτητικό και 

πολύπλοκο καθώς δεν υπάρχει συνήθως ομοιομορφία στο εκπαιδευτικό, οικονομικό, 

ηλικιακό και κοινωνικό-πολιτιστικό επίπεδο των εκπαιδευομένων. 

 

2.4. Ιστορική Ανασκόπηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

Η ανάγκη του λαού να αποκτήσει γνώσεις και να κατακτήσει τις επιστήμες φάνηκε 

από τη στιγμή που η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητο κράτος. Σημαντικό ρόλο στην 

ανασυγκρότηση του τότε νεοσύστατου ελληνικού κράτους επρόκειτο να διαδραματίσει η 

τεχνική επαγγελματική κατάρτιση. Σύμφωνα με τον Βρατσανό (1882 στο Γκλαβάς 2010) ο 

Καποδίστριας και οι συνεργάτες του διαμόρφωσαν σχέδια για την επαγγελματική κατάρτιση 

των νέων, τα οποία βασίζονταν στην μεταφορά τεχνογνωσίας από αλλοδαπούς τεχνίτες και 

επιστήμονες και στην αποστολή νέων Ελλήνων για σπουδές στο εξωτερικό. Επίσης 
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μακροπρόθεσμα υπήρχαν σχέδια για οργάνωση σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης στα 

πρότυπα των αντίστοιχων του εξωτερικού ενώ παράλληλα υπήρξε πλάνο για την γεωργική 

επιμόρφωση των αγροτών. Τα σχέδια αυτά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ καθώς η δολοφονία του 

Καποδίστρια ανέστειλε κάθε σχετική δράση.  

Κατά το 18
ο
 αιώνα ιδρύεται η «Μηχανοθήκη», ένα εργαστήριο το οποίο αποτέλεσε 

την πρώτη μορφή πολυτεχνικής σχολής και στόχευε στην διδασκαλία της χρήσης 

μηχανημάτων, βιομηχανικών κατασκευών και εργαλείων. Αργότερα εξελίχθηκε σε δημόσιο 

σχολείο βασικής τεχνικής εκπαίδευσης και οδήγησε στην ίδρυση του Πολυτεχνείου το 1836. 

(Γκλαβάς, 2011). 

Στα μέσα του 19
ου

 αιώνα διατυπώθηκαν για πρώτη φορά προτάσεις για τον 

διαχωρισμό και την οργάνωση της γενικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης.  Σύμφωνα 

με τον Γκλαβά (2002), οι προτάσεις αυτές είχαν σαν κύριο στόχο την διασύνδεση της 

εκπαίδευσης με την οικονομία και εισήγαγαν ένα πρώιμο είδος μαθητείας προκειμένου να 

προετοιμάσουν το μαθητή για την κοινωνική και επαγγελματική του ζωή. Ωστόσο, οι 

επικρατούσες συνθήκες εκείνης της εποχής συντέλεσαν στο να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα 

στην γενική εκπαίδευση και οι όποιες προσπάθειες χρηματοδότησης της τεχνικής 

εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν είτε μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας είτε μέσω 

κληροδοτημάτων.  

Κατά το πρώτο μισό του 20
ου

 αιώνα με το νομοσχέδιο του 1913 επιχειρήθηκε για 

ακόμα μια φορά η δημιουργία δικτύου τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και η 

ίδρυση Διδασκαλείου Τεχνικής Εκπαίδευσης, όμως έφερε σε αντιπαράθεση  τους 

εκσυγχρονιστές της εποχής με τους κρατικούς φορείς και έτσι για μια ακόμα φορά δεν 

προχώρησε περαιτέρω (Καρατζογιάννης και λοιποί, 2014). Ωστόσο, ένα χρόνο μετά το 

κράτος προχώρησε στην ίδρυση σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης με τριετή διάρκεια 

τα οποία μπορούσαν να παρακολουθήσουν κορίτσια που είχαν ολοκληρώσει την εξαετή 

φοίτηση στο δημοτικό σχολείο. Την ίδια περίοδο σε μια προσπάθεια να καλυφτούν οι 

ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό τεχνικών ειδικοτήτων ιδρύθηκε στην Αθήνα το τριτάξιο 

«Διδασκαλείον της Τεχνικής εκπαιδεύσεως» κατά το πρότυπο της αντίστοιχης ανώτατης 

σχολής École Normal Superieur De l’ Einseignement Technique της Γαλλίας το οποίο και 

λειτούργησε μέχρι το 1924. Το 1929 με το νόμο 4397/1929 (στο Γλαβάς 2014) επιχειρείται 

εκ νέου ο διαχωρισμός γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα σχολεία 

επαγγελματικής εκπαίδευσης στόχευαν στην επαγγελματική προπαρασκευή των αποφοίτων 

δημοτικού σχολείου και διακρίνονταν σε γεωργικά, εμπορικά βιοτεχνικά και οικοκυρικά.  
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2.5. Το Νομικό Πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην  Ελλάδα 

Ενώ τα προηγούμενα χρόνια όποιες προσπάθειες αναδιάρθρωσης της τεχνικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης είχαν επιχειρηθεί αντιμετωπίστηκαν αποσπασματικά και χωρίς 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις, έρχεται το 1931 να αποτελέσει την πρώτη σοβαρή απόπειρα 

για συστηματική θεώρηση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ο νόμος 

5129/1931, θα καθορίσει θέματα λειτουργικά, θα διαβαθμίσει το επίπεδο σπουδών, θα 

καθορίσει θέματα που έχουν να κάνουν με την πρακτική και θεωρητική διδασκαλία, ενώ 

παράλληλα με τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της οικονομίας 

θα επιτρέψει σε δήμους, επιμελητήρια και επαγγελματικά σωματεία να ιδρύσουν τεχνικές 

σχολές. Τον επόμενο σταθμό στην τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτέλεσε το 1957 η 

διατύπωση προτάσεων για γενικότερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η οποία οδήγησε και στην 

ανάπτυξη της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Την αμέσως επόμενη 

χρονιά με την πράξη του υπουργικού συμβουλίου υπ αριθμόν 1035/20.12.58 ιδρύθηκαν 

τεχνικές σχολές οι οποίες προσαρτήθηκαν στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η μεγάλη στροφή 

προς την τεχνική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε το 1959, με μια σειρά από μέτρα που 

αφορούσαν σε αυτήν, καθώς και την υπαγωγή όλων των τεχνικών σχολών  στο Υπουργείο 

Παιδείας και την παράλληλη ίδρυση της ΣΕΛΕΤΕ. 

Το 1970 με το νομοθετικό διάταγμα 652/70 (Γκλαβάς, 2014) ιδρύονται πέντε κέντρα 

ανώτερης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ), τα οποία άρχισαν να 

λειτουργούν το 1973. Μετά το 1974 όποιες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες έγιναν στον 

τομέα της τεχνικής εκπαίδευσης είχαν μια συνάφεια με τις αντίστοιχες των δυτικών 

ευρωπαϊκών χωρών. Ουσιαστικά οι βάσεις για την οργάνωση και την λειτουργικότητα της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης μπήκαν με το νομοθέτημα 309/76 «Περί οργανώσεως και 

διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως», το 

οποίο για πρώτη φορά χωρίζει την τεχνική εκπαίδευση σε δύο βαθμίδες. Την μέση η οποία 

περιλαμβάνει τις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές και τα Τεχνικά και Επαγγελματικά 

Λύκεια και την ανώτερη που περιέχει τις Ανώτερες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές.  

Η μεταρρύθμιση που ακολούθησε με το Νόμο 1566/1985 έφερε αλλαγές στο 

σύστημα των εξετάσεων, πολλές από αυτές τις μεταρρυθμίσεις ισχύουν μέχρι σήμερα, 

ίδρυσε τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια ΕΠΑΛ με σκοπό να συνδέσει την γενική και την 

επαγγελματική εκπαίδευση. Στη συνέχεια, ο νόμος 2009/1992 δημιούργησε το Εθνικό 

Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) με σκοπό την παροχή, 

οργάνωση και ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και την πιστοποίηση αυτής. 
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Παράλληλα ίδρυσε τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) 

ο οποίος υπάγονταν στο υπουργείο παιδείας και αποτέλεσε τον φορέα που είχε την εποπτεία 

των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και της πιστοποίησης της τυπικής κατάρτισης του επιπέδου αυτού μέχρι 

και το 2013 όπου καταργείται.  

 Η επόμενη σημαντική μεταρρύθμιση για την επαγγελματική εκπαίδευση έρχεται στο 

τέλος της επόμενης δεκαετίας με τους νόμους 2525/1997 και 2640/1998, που μεταξύ άλλων 

και αφού κατήργησαν τα Τεχνικά Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές, εισήγαγαν την ίδρυση 

Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) για τη χορήγηση πτυχίου επαγγελματικής 

εκπαίδευσης ειδικότητας επιπέδου 2 και 3. Σύμφωνα με τον Ν. 2640/1998 σκοπός του ΤΕΕ 

είναι ο συνδυασμός γενικής παιδείας με την εξειδικευμένη τέχνη και επαγγελματική γνώση 

με σκοπό την ένταξη στην αγορά εργασίας και η φοίτηση οργανώνεται σε δύο κύκλους, τον 

Α και Β με διετή και μονοετή φοίτηση αντίστοιχα. Στους αποφοίτους του Α κύκλου 

χορηγούνταν πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 2 και μπορούσαν να φοιτήσουν 

κατόπιν στον Β κύκλο από όπου θα τους χορηγούνταν πτυχίο επιπέδου 3 και ταυτόχρονα θα 

τους επιτρεπόταν η εισαγωγή στα ΤΕΙ μέσω πανελληνίων εξετάσεων. Το σύστημα αυτό 

λειτούργησε μέχρι και το 2006 όπου με νέα μεταρρύθμιση μετεξελίχθηκαν σε 

Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ).  

Η πιο πρόσφατη μεταρρύθμιση αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική 

εκπαίδευση έγινε με τον νόμο 4186 του 2013. Με βάση το άρθρο 7 του συγκεκριμένου 

νόμου καταργούνται οι επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑ.Σ) και μοναδικός πάροχος 

επαγγελματικής εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο είναι τα Επαγγελματικά Λύκεια 

(ΕΠΑ.Λ), ενώ εισάγεται και η δυνατότητα μαθητείας. Παράλληλα ιδρύονται Σχολές 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) οι οποίες εντάσσονται στην μη τυπική εκπαίδευση και 

παρέχουν όπως αναφέραμε νωρίτερα υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, οι 

οποίες διαρκούν τρία έτη και απευθύνονται σε αποφοίτους υποχρεωτικής τυπικής 

εκπαίδευσης. Η φοίτηση είναι τετραετής και στο τρίτο έτος απονέμεται βεβαίωση 

επαγγελματικής κατάρτισης και δίνεται η επιλογή σε όσους έχουν συμπληρώσει 600 

τουλάχιστον ημερομίσθια στην ειδικότητα από την οποία αποφοιτούν να προχωρήσουν στη 

διαδικασία πιστοποίησης προσόντων, ενώ οι υπόλοιποι φοιτούν στην τάξη μαθητείας από 

οπού όταν αποφοιτήσουν θα ακολουθήσουν τη διαδικασία πιστοποίησης προσόντων με τη 

σειρά τους. 
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2.6. Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 

 Τα Ι.Ε.Κ. ιδρύθηκαν για πρώτη φορά με το νόμο 2009/1992 και αποτελούν μαζί με τα 

Κ.Ε.Κ. φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Με το νόμο 4186/2013 

εποπτεύονται πλέον στο σύνολό τους από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (ακόμα 

και αυτά που δεν υπάγονται στο υπουργείο παιδείας ή έχουν ιδρυθεί από άλλους φορείς, 

συνεχίζουν να ανήκουν στον αρχικό φορέα ίδρυσής αλλά σε εκπαιδευτικό επίπεδο 

εποπτεύονται από την Γ.Γ.Δ.Β.Μ) και οι υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που 

παρέχουν απευθύνονται σε αποφοίτους Σ.Ε.Κ. καθώς και σε αποφοίτους Γενικού Λυκείου 

αλλά και αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι εισάγονται απευθείας στο τρίτο εξάμηνο εφόσον 

έχουν αποφοιτήσει από συναφή ειδικότητα. Από την ημέρα εφαρμογής του παραπάνω νόμου 

η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. παρέχεται δωρεάν και αποτελείται από συνολικά 5 εξάμηνα από τα 

οποία τα τέσσερα πρώτα αφορούν θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση που έχουν 

ανώτατη διάρκεια 1200 ώρες συνολικά, ενώ το τελευταίο εξάμηνο αποτελεί την Πρακτική 

Άσκηση ή Μαθητεία και έχει διάρκεια 1050 ώρες. Επίσης, η διάρκεια της  Πρακτικής 

Άσκησης δεν μπορεί να ξεπερνάει το ένα έτος, δίνεται ωστόσο η δυνατότητα να είναι 

τμηματική ή συνεχόμενη και μπορεί να λαμβάνει χώρα παράλληλα με το δεύτερο, τρίτο ή 

τέταρτο εξάμηνο, ενώ όσοι από τους σπουδαστές έχουν συμπληρώσει ελάχιστο αριθμό 150 

ημερομισθίων στη ειδικότητα που είναι εγγεγραμμένοι, εφόσον οι ίδιοι το επιλέξουν τους 

δίδεται η δυνατότητα απαλλαγής από το εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης. Αφού 

ολοκληρωθεί επιτυχώς η παρακολούθηση στα Ι.Ε.Κ., χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), η οποία επιτρέπει στους σπουδαστές να συμμετέχουν στις εξετάσεις 

πιστοποίησης, που αποτελούνται από δύο μέρη, πρακτικό και θεωρητικό και διεξάγονται από 

τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Η επιτυχής έκβαση των εξετάσεων πιστοποίησης οδηγεί στη χορήγηση 

πιστοποιητικού κατάρτισης β΄ κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικής 

ειδικότητας επιπέδου πέντε του European Qualification Framework (EQF). 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του παραπάνω νόμου, τα Ι.Ε.Κ. διαθέτουν διάφορες 

ειδικότητες οι οποίες έχουν ομαδοποιηθεί σε ομάδες προσανατολισμού επαγγελμάτων και 

κάθε για ειδικότητα υπάρχει αντίστοιχος οδηγός σπουδών, ο οποίος αναφέρει αναλυτικά το 

επαγγελματικό προφίλ καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα, τη διδακτέα ύλη, τις 

μεθόδους διδασκαλίας και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. 

Όπως είδαμε νωρίτερα την διαμόρφωση και την εποπτεία των προγραμμάτων αυτών έχει 

αναλάβει η Γ.Γ.Δ.Β.Μ ενώ την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. 
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Προκειμένου να διαμορφωθούν τα προγράμματα σπουδών της κάθε ειδικότητας, 

λαμβάνονται υπόψη τα επαγγελματικά περιγράμματα των εκάστοτε ειδικοτήτων όπως αυτά 

πιστοποιήθηκαν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 2469/1997  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Ικανοποίηση από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Κατά την πάροδο των τελευταίων δεκαετιών έχουν γίνει αρκετές ερευνητικές 

προσπάθειες για την μέτρηση της ικανοποίησης των φοιτητών από τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, τον καθορισμό συγκεκριμένων παραγόντων που επηρεάζουν την ικανοποίηση 

αλλά και τη διαμόρφωση μίας γενικώς αποδεκτής μεθοδολογίας. Οι προσπάθειες αυτές στον 

Ελληνικό χώρο δεν είναι πολλές, παρά ταύτα σε παγκόσμιο επίπεδο το θέμα της μέτρησης 

της ικανοποίησης των φοιτητών από τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες των εκάστοτε ιδρυμάτων 

έχει λάβει εξέχουσα σημασία. Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση της έρευνας 

πρωτογενών στοιχείων που διεξήγαμε, είναι χρήσιμο να παρουσιάσουμε τι αναφέρει η 

βιβλιογραφία αναφορικά με τις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων από τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και την γενικότερη ικανοποίηση τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.     

 

3.1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Η ανταγωνιστικότητα κάθε χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο και η ανάπτυξη της σε 

οικονομικό επίπεδο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη νέων 

στελεχών (Raina, Bhadouria & Shri, 2013) . Σύμφωνα με τον Tricker (2003) οι απαιτήσεις 

των φοιτητών έχουν αλλάξει δραστικά τις τελευταίες τρείς δεκαετίες και συνεχίζουν να 

μεταβάλλονται. Τη δεκαετία του ’70 οι απαιτήσεις των φοιτητών ήταν απλές καθώς 

αντιλαμβάνονταν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως το μέρος όπου θα λάβουν γνώση και θα 

αλληλοεπιδράσουν με το εκπαιδευτικό προσωπικό που αποτελούσε την κύρια διάσταση της 

ικανοποίησης τους. Αντιθέτως, το 2000 οι φοιτητές είναι σε γενικές γραμμές ξεκάθαροι 

σχετικά με τις απαιτήσεις τους από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και μεταξύ άλλων αναμένουν 

αμφίδρομη επικοινωνία με το εκπαιδευτικό ίδρυμα, υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικού 

προσωπικού, σύγχρονες εγκαταστάσεις, πλήρες και ανταγωνιστικό πρόγραμμα σπουδών και 

σύνδεση με την αγορά εργασίας (Raina, Bhadouria & Shri, 2013). 

Ο Tektas και οι συνεργάτες του (2010) τόνισαν πως οι απαιτήσεις των φοιτητών 

βασίζονται σε προηγούμενες μαθησιακές εμπειρίες αλλά και στην φήμη του εκπαιδευτικού 

ιδρύματος, την γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται το ίδρυμα, το ακαδημαϊκό προσωπικό και 

στις υποδομές. Επιπλέον οι Pithers και Holland (2006) συμπέραναν πως υπάρχουν διακριτές 

διαφορές μεταξύ των απαιτήσεων των φοιτητών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις 

υπηρεσίες που παρέχονται από το ίδρυμα, με κύριους λόγους για αυτή τη διαφορά να είναι: 

α) η έλλειψη εικόνας σχετικά με τις απαιτήσεις των φοιτητών εκ μέρους του ιδρύματος και  
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β) τα ιδρύματα δεν γνωρίζουν τις ανάγκες των φοιτητών.  

Σχετικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό οι μαθητές δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην 

πειθαρχία (Sander, 2002) και ακολούθως περιμένουν καλύτερη καθοδήγηση και περισσότερα 

μαθησιακά κίνητρα  (Rolfe, 2002). Ακόμα, τα αποτελέσματα έρευνας ανάμεσα σε φοιτητές 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη Μαλαισία έδειξαν πως το περιβάλλον του ιδρύματος, η 

υποστήριξη και η αλληλεπίδραση με το εκπαιδευτικό προσωπικό σχετίζονται και οδηγούν 

στην ικανοποίηση των φοιτητών (Husain, Hanim, Fernando & Nejati, 2009).  

 

3.1.1. Η Ικανοποίηση και η μέτρηση της 

Όπως αναφέρει ο Adam (1985) γνωστικό πεδίο είναι ένας χώρος αναζήτησης, που 

τον χαρακτηρίζει μια ιδιαίτερη προοπτική και ένας ξεχωριστός τρόπος εξέτασης των 

φαινομένων. Παράλληλα το γνωστικό πεδίο είναι ένας κλάδος επαγγελματικής εκπαίδευσης 

ή ένα τμήμα εκπαίδευσης ή γνώσης. Τα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οργανώνονται 

γύρω από τα πεδία σε σχολές, τομείς και τμήματα και η δυνατότητα των σπουδαστών να 

μαθαίνουν επηρεάζεται, θετικά ή αρνητικά, από την ποιότητα του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος της σχολής τους (Roff, 2005). 

Η σταδιακή μείωση των πόρων τα τελευταία χρόνια από την πλευρά της πολιτείας 

αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των ιδρυμάτων για την προσέλκυση των σπουδαστών και 

προωθεί σε σημαντικό βαθμό τη διαδικασία αξιολόγησης των Ανώτατων Iδρυμάτων (AEI 

και ΤΕΙ). Μέσα στα πλαίσια εσωτερικής ή εξωτερικής αξιολόγησης θα ήταν ιδιαίτερα 

χρήσιμο να μετριέται με αξιόπιστα εργαλεία και σε προσεκτικά επιλεγμένη χρονική στιγμή η 

εξέλιξη των αντιλήψεων των σπουδαστών. Τα τμήματα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες 

αυτές σε συνδυασμό με την σύγχρονη βιβλιογραφία θα καταφέρουν να διαμορφώσουν 

τεκμηριωμένα προγράμματα δράσης και να εφαρμόσουν άμεσα την κατάλληλη εκπαιδευτική 

πολιτική (Whittle et al, 2007). Από την άλλη τα πορίσματα της αξιολόγησης είναι πολύτιμα 

στους σπουδαστές και στους γονείς για να δουν αν είναι καλό το πρόγραμμα σπουδών ή η 

σχολή (Κατσούλης, 2003). H ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί τον κύριο σκοπό 

του κλάδου των υπηρεσιών. Η προτεραιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ως τομέα 

υπηρεσιών εστιάζεται στην ικανοποίηση των σπουδαστών. Η ικανοποίηση αναπαριστά μία 

πολύπλοκη συνάθροιση γνωσιακών, συναισθηματικών και συμπεριφοριστικών τάσεων 

(Aldemir & Gülcan, 2004).  

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να μετρήσουν την 

ικανοποίηση των φοιτητών τους όλο και σε πιο συχνό βαθμό και να μεταδώσουν τα 
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αποτελέσματα σε υπάρχοντες, μελλοντικούς αλλά και παλαιούς φοιτητές. Οι προσπάθειες 

μέτρησης της ικανοποίησης των φοιτητών αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι 

εμπορευματοποίησης τους εντός του εκπαιδευτικού κλάδου (Palmer & Lewis, 2011). Πολλά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα προσπαθούν να διατηρήσουν το εκπαιδευτικό τους επίπεδο αλλά και 

να το βελτιώσουν στηριζόμενα σε μετρήσεις της ποιότητας τους αλλά και σε αξιολογήσεις 

εξωτερικών οργανισμών. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ποιότητας καθορίζουν την 

εικόνα του ιδρύματος και το κατά πόσο μπορεί να προσελκύσει φοιτητές (Spreng & Chiou, 

2002).  

Πιο συχνά συναντώνται οι γνωστικές μετρήσεις της ικανοποίησης παρά μετρήσεις 

των συναισθημάτων των φοιτητών για το ίδρυμα. Σε έρευνα των Palmer και Lewis (2011) 

μεταξύ 519 μελλοντικών φοιτητών ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Μεγάλη 

Βρετανία, οι οποίοι ρωτήθηκαν για τις προσδοκίες τους πριν την εγγραφή τους στο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα καθώς και μετά από μικρό διάστημα σπουδών, βρέθηκε πως τα θετικά 

συναισθήματα των φοιτητών πριν την εγγραφή τους επηρέασαν θετικά τα συναισθήματα των 

φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 

Τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα συνήθως μετρούν την ικανοποίηση των 

εκπαιδευομένων ως μία απόλυτη τιμή και σύμφωνα με τους Cronin και Taylor (1992) αυτό 

είναι αρκετό και ακριβές. Αντιθέτως, άλλοι ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν πως αυτή η 

προσέγγιση είναι ελλιπής καθώς βασίζεται στην σύγκριση μεταξύ του αναμενόμενου και του 

πραγματικού αποτελέσματος (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985). Παρά το γεγονός πως 

η προσέγγιση αυτή είναι η κυρίαρχη, έχει δεχτεί αρκετή κριτική καθώς δεν καθορίζεται πως 

οι φοιτητές διαμορφώνουν τις προσδοκίες τους και κατά πόσο αυτές οι προσδοκίες είναι 

χρήσιμες  (Iacobucci, Ostrom, & Grayson, 1995). Επίσης, η μέθοδος αυτή της ανάκλησης 

των προσδοκιών χαρακτηρίζεται ως αναποτελεσματική καθώς οι προσδοκίες αυτές 

καθορίζονται ως αποτέλεσμα της απόδοσης και συγκεκριμένα οι φοιτητές είναι δύσκολο να 

έχουν την εμπειρία και τη γνώση ώστε να σχηματίσουν προσδοκίες για υπηρεσίες που είναι 

νέες για αυτούς (Buckley, Novicevic, Halbesleben, & Harvey, 2004). 

Δεύτερο σημείο κριτικής είναι πως οι συνηθισμένες μέθοδοι μέτρησης της 

ικανοποίησης των εκπαιδευομένων επικεντρώνονται σε γνωστικές παρά σε συναισθηματικές 

αξιολογήσεις (Anderson, Fornell, & Lehmann, 1994). Για παράδειγμα, μπορεί ένας 

εκπαιδευόμενος να είναι ικανοποιημένος από το εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά να μην είναι 

ευχαριστημένος επειδή βρίσκεται μακριά από την οικογένεια του.  

Τρίτο σημείο κριτικής είναι πως οι μετρήσεις της ικανοποίησης των εκπαιδευομένων 

στηρίζεται σε πολλές περιπτώσεις σε μετρήσεις περιφερειακών τομέων όπως οι υποδομές 
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εστίασης και οι υποδομές διαμονής παρά στον κύριο εκπαιδευτικό πυρήνα (Rhodes & Nevill, 

2004).  

Τελευταίο σημείο το οποίο έχει δεχτεί κριτική, είναι πως το μεγαλύτερο κομμάτι της 

έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των εκπαιδευομένων έχει γίνει με μία στατική 

προσέγγιση παραβλέποντας τις αλλαγές με την πάροδο του χρόνου στις γνωστικές και 

συναισθηματικές αξιολογήσεις (Verhoef, Franses, & Hoekstra, 2000). 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Donald & Denison, 1996; Koilias, 2005), οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των σπουδαστών είναι:  

α) το πρόγραμμα σπουδών, 

β) οι προσδοκίες τους,  

γ) τα δημογραφικά τους στοιχεία,  

δ) η ποιότητα της εκπαίδευσης, και 

ε) η επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς. 

Ενισχύοντας τα εκπαιδευτικά ιδρύματα την ικανοποίηση των φοιτητών μπορούν να 

παρέμβουν έμμεσα και θετικά στην προσπάθεια που θα καταβάλουν για μάθηση οι 

μελλοντικοί επαγγελματίες (Hutchinson, 2003). Επιπλέον θα βελτιωθεί η εικόνα των σχολών 

όχι σε επίπεδο εντυπώσεων αλλά κυρίως ουσίας, με κέρδος αφενός την προσέλκυση 

καλύτερης ποιότητας φοιτητών αφετέρου την απρόσκοπτη χρηματοδότηση από την πολιτεία 

και από διάφορους φορείς κυρίως για ερευνητικές δραστηριότητες. 

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος μέτρησης της ικανοποίησης των φοιτητών από το 

εκπαιδευτικό τους ίδρυμα αφορά τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών μέσω 

συγκεκριμένων διαστάσεων  (π.χ. Aldridge, & Rowley, 1998; Cullen, Joyce, Hassall, & 

Broadbent, 2003; Tam, 2001). Συγκεκριμένα, οι έρευνες αυτής της κατηγορίας συνοψίζουν 

εφτά (7) διαστάσεις/παράγοντες ή κριτήρια: 

α) η φήμη του ιδρύματος  

β) το διοικητικό προσωπικό  

γ) το ακαδημαϊκό προσωπικό  

δ) το πρόγραμμα σπουδών  

ε) η ανταποδοτικότητα του πτυχίου  

ζ) οι υποδομές και  

η) η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις (LeBlanc, & Nguyen, 1997).  

Σε αντίθεση με τις παραπάνω έρευνες άλλες ερευνητικές προσπάθειες έχουν 

επικεντρωθεί σε διαστάσεις όπως η προετοιμασία για το μέλλον και η ανάπτυξη ικανοτήτων 
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των εκπαιδευομένων (π.χ. Delaney, 2001; DeShields et al., 2005). 

 

3.1.2. Ποιότητα των υπηρεσιών και ικανοποίηση 

Στόχος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (δημόσιων και ιδιωτικών) είναι η δημιουργία 

μίας ξεχωριστής εταιρικής εικόνας και ταυτότητας ώστε να διαφοροποιηθούν από 

“ανταγωνιστικά ιδρύματα”, να παραμείνουν ανταγωνιστικά στον κλάδο της ανώτερης 

εκπαίδευσης (Blanton, 2007) και να προσελκύσουν τους καλύτερους εκπαιδευόμενους 

(Judson, Aurand, Gorchels, & Gordon, 2009). Στην προσπάθεια τους αυτή, το επίπεδο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών διαδραματίζει τον πιο σημαντικό ρόλο. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

είναι άυλες, αδιάσπαστες και καταναλώνονται την ίδια στιγμή από τον πάροχο (εκπαιδευτή) 

και τον δέκτη (εκπαιδευτή). Επομένως η ποιότητα των υπηρεσιών δεν μπορεί να μετρηθεί 

αντικειμενικά καθώς η μέτρηση της είναι πολύ σύνθετη (Hameed & Amjad, 2011). Όταν οι 

εκπαιδευόμενοι αξιολογούν την ποιότητα των υπηρεσιών των εκπαιδευτικών συνήθως 

συγκρίνουν την απόδοση την οποία βιώνουν ή έχουν βιώσει κατά την διάρκεια των σπουδών 

τους με την απόδοση την οποία ανέμεναν (Clewes, 2003; Wright & O’ Neill, 2002). 

Επομένως οι προσδοκίες αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των 

φοιτητών (Wilkins, Balakrishnan & Huisman, 2012). Οι Zeithaml, Parasuraman και Berry 

κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι προσδοκίες των εκπαιδευομένων  επηρεάζονται από τις 

ατομικές τους ανάγκες και την επικοινωνία από στόμα σε στόμα. Επίσης, ως αποτελέσματα 

της ικανοποίησης των εκπαιδευομένων εμφανίζονται σε ακαδημαϊκές έρευνες, η πίστη τους 

προς το εκπαιδευτικό ίδρυμα (Eskildsen et al., 1999), η θετική μετάδοση πληροφοριών από 

στόμα σε στόμα (Athiyaman, 1997) και ο μειωμένος αριθμός παραπόνων (Webb & Jagun, 

1997). 

 

3.1.3. Δημογραφικά χαρακτηριστικά, επιμέρους παράγοντες ικανοποίησης και η 

επιρροή τους στη συνολική ικανοποίηση 

Σύμφωνα με την έρευνα των Sopon, Ilies και Petean (2012), το φύλο των 

εκπαιδευομένων δεν επηρεάζει την ικανοποίηση τους από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που 

φοιτούν και υπάρχουν πολύ μικρές διαφορές μεταξύ των αντρών και των γυναικών. Τα 

αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από άλλες έρευνες όπως αυτές του Arshad και των 

συνεργατών του (2011) και των Ham και Hayduk (2003). Επίσης, στην ίδια έρευνα βρέθηκε 

πως το έτος σπουδών επηρεάζει με έμμεσο τρόπο την ικανοποίηση των φοιτητών καθώς οι 

τελειόφοιτοι φοιτητές είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από ότι οι νέοι στο εκπαιδευτικό ίδρυμα 



 31 

γεγονός που επίσης επιβεβαιώνεται από άλλες έρευνες όπως αυτές των Ham και Hayduk 

(2003), Hill (1995) και O’Neill (2003). Τέλος η έρευνα δείχνει πως η φήμη του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος επηρεάζει άμεσα την ικανοποίηση των εκπαιδευομένων καθώς οι 

εκπαιδευόμενοι ιδρυμάτων με καλή φήμη εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένοι από ότι 

ο εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με χαμηλότερη φήμη γεγονός που 

επιβεβαιώνεται και από την έρευνα του Thomas (2011). 

 

3.1.4. Εκπαιδευτικό προσωπικό 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς οι 

περισσότερες ερευνητικές προσπάθειες επικεντρώνονται σε αυτό. Η ποιότητα του 

εκπαιδευτικού προσωπικού είναι παράγοντας που μπορεί να διαμορφώσει και να καθορίσει 

την ικανοποίηση των φοιτητών από το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η αξιολόγηση της 

απόδοσης του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι δύσκολη και υποκειμενική. Οι 

εκπαιδευόμενοι έχουν διάφορες απαιτήσεις από τους εκπαιδευτές όπως η μεταδοτικότητα, η 

ευρεία γνώση του αντικειμένου, η προσέλκυση του ενδιαφέροντος τους από την 

εκπαιδευτική διαδικασία, η αντικειμενική αξιολόγηση και η προσβασιμότητα. Είναι 

χαρακτηριστικό πως αν παραδείγματος χάριν ένας καθηγητής θεωρείται από τους φοιτητές 

ως ένας καλός καθηγητής είναι πολύ πιθανόν να υπάρχει ασυμφωνία σχετικά με το γιατί 

συμβαίνει αυτό (Maceli, Fogliasso & Baack, 2011). Επίσης, οι έρευνες σχετικά με την 

σύνδεση της υποστήριξης από το εκπαιδευτικό προσωπικό και της ικανοποίησης των 

φοιτητών δείχνουν πως οι θετικές και καλές σχέσεις μεταξύ φοιτητών και εκπαιδευτικών 

επηρεάζουν θετικά την συνολική τους ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα (Amelink, 

2005; Fredrickson, 2012). 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό και το πρόγραμμα σπουδών επηρεάζουν την 

ικανοποίηση των εκπαιδευομένων, επιπλέον, οι ποιότητα των υποδομών είναι κυρίως 

παράγοντας απογοήτευσης από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα καθώς αρνητικές απόψεις για την 

ποιότητα των εγκαταστάσεων οδηγούν σε αρνητικές απόψεις για την ικανοποίηση από το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα ενώ το αντίθετο δεν συμβαίνει απαραίτητα (Gibson, 2010). Αντιθέτως, 

οι Hill και Epps (2010) συμπέραναν στην έρευνα τους πως οι υποδομές επηρεάζουν θετικά 

την ικανοποίηση των εκπαιδευομένων. Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας των Hameed 

και Amjad (2011) έδειξαν πως η ποιότητα του προσωπικού και η φήμη του τμήματος 

συνδέονται θετικά με την ικανοποίηση των εκπαιδευομένων γεγονός που επιβεβαιώνεται και 

από τις ερευνητικές προσπάθειες των LeBlanc και Nguyen (1997) και Sohail και Shaikh 
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(2004). 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως οι εκπαιδευόμενοι που δουλεύουν/ απασχολούνται 

μερικώς ενώ σπουδάζουν είναι πιο πιθανό να εκφράσουν λιγότερη ικανοποίηση από την 

εκπαιδευτική τους εμπειρία (Moro-Egido & Panades, 2010). Επιπλέον έρευνες φαίνονται 

στον παρακάτω Πίνακα Α. 

Πίνακας Α: Επιπλέον έρευνες στον τομέα της ικανοποίηση από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

Έρευνα Διαστάσεις μέτρησης 

Bodur και Osdiken (1981) - Καθοδήγηση από το εκπαιδευτικό 

προσωπικό 

- Γενικά η ποιότητα του εκπαιδευτικού 

προσωπικού  

 

Chadwick και Ward (1987) - Αξία του πτυχίου 

-Ποιότητα του προσωπικού 

 

Hampton (1993) - Ποιότητα του προσωπικού 

 

Wiese (1994) -Πεποίθηση για υψηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο 

Bailey, Bauman, και Lata (1998) -Υποδομές 

-Σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό 

 

Alves (1998) -Αξία του πτυχίου στην αγορά 

-Εκπαιδευτικό προσωπικό 

-Υποδομές 

 

Browne et al. (1998) -Ποιότητα του πτυχίου 

-Το πρόγραμμα σπουδών 

 

Belcheir (1999) -Ποιότητα του εκπαιδευτικού 

προσωπικού 

 

Συνοψίζοντας μπορούμε να συμπεράνουμε πως γνωρίζοντας το επίπεδο ικανοποίησης 

των εκπαιδευομένων από ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, έχοντας καθαρή εικόνα 

των αναγκών και των απαιτήσεων τους και σε συσχέτιση με παράγοντες όπως το φύλο και το 

έτος σπουδών τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να πάρουν αποφάσεις και να βελτιώσουν 

την συνολική ποιότητα των υπηρεσιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στη Μεθοδολογία, το δείγμα της έρευνας, το 

σχεδιασμό του ερωτηματολογίου καθώς και το ίδιο το ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου 

διερευνώνται οι απόψεις εκπαιδευομένων σχετικά με την ικανοποίηση τους από τις 

υπηρεσίες των ΙΕΚ και την αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής τους κατάρτισης. 

 

4.1. Η Μέθοδος της Έρευνας  

Η κατάλληλη ερευνητική μέθοδος επιλέχθηκε με βάση την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια και τα κενά που 

προέκυψαν από αυτή καθώς επίσης και για την εξυπηρέτηση των στόχων μέσα από την 

διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων. Η παρούσα έρευνα πρωτογενών στοιχείων 

χαρακτηρίζεται ως συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας και η διεξαγωγή της θα 

γίνει με την χρήση ερωτηματολογίου, εργαλείο που χρησιμοποιείται κατά κόρον σε 

παρόμοιου είδους έρευνες, ενώ για την διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας θα χρησιμοποιηθεί 

ημιδομημένη συνέντευξη (De Vaous, 2007: 94). 

Γενικός στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευομένων των 

ΙΕΚ σχετικά με την ικανοποίηση τους από τις υπηρεσίες που παρέχει το ίδρυμα καθώς και 

για την αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής τους κατάρτισης. Η απόψεις των 

διευθυντών θα μας βοηθήσουν και στην καλύτερη κατανόηση του πλαισίου αναφοράς.  

Επιπλέον, οι ερευνητικές ερωτήσεις της έρευνας ήταν: 

1. Ποιο το επίπεδο αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής κατάρτισης των 

εκπαιδευομένων των ΙΕΚ σε σχέση με την μελλοντική εξάσκηση του επαγγέλματος; 

2. Ποιο το επίπεδο συνολικής ικανοποίησης από την ποιότητα των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΙΕΚ; 

3. Ποιο το επίπεδο ικανοποίησης των εκπαιδευομένων από τα κριτήρια που καθορίζουν 

την ικανοποίηση τους από τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΙΕΚ; 

4. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών αναφορικά με 

την αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευομένων των 

ΙΕΚ σε σχέση με την μελλοντική εξάσκηση του επαγγέλματος; 

5. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών αναφορικά με 

το επίπεδο συνολικής ικανοποίησης από την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

που προσφέρουν τα ΙΕΚ; 
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6. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών αναφορικά με 

το επίπεδο των επιμέρους παραγόντων που καθορίζουν την ικανοποίηση από την 

ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΙΕΚ; 

7. Ποιος ο βαθμός επιρροής των επιμέρους παραγόντων που καθορίζουν την 

ικανοποίηση από την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΙΕΚ 

στην αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευομένων των 

ΙΕΚ σε σχέση με την μελλοντική εξάσκηση του επαγγέλματος; 

8. Ποιος ο βαθμός επιρροής των επιμέρους παραγόντων που καθορίζουν την 

ικανοποίηση από την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΙΕΚ 

στην συνολική ικανοποίηση από την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που 

προσφέρουν τα ΙΕΚ? 

 

4.2. Το Ερευνητικό Εργαλείο 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία επιλέξαμε το ερωτηματολόγιο ως το εργαλείο 

συλλογής των δεδομένων της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο που επιλέχθηκε δημιουργήθηκε 

με βάση προηγούμενες έρευνες στο πεδίο της ικανοποίησης και της αποτελεσματικότητας 

εκπαιδευομένων από εκπαιδευτικά προγράμματα, συγκεκριμένα τα άρθρα που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα:  

 Ιχνηλατώντας τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: 

Η περίπτωση του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας (Μπουρής & 

Δήμας, 2003)  

 Quest for excellence in business education: A study of student impressions of service 

quality (Sohail & Shaikh, 2004) 

 Measuring business student satisfaction: a review and summary of the major 

predictors (Gibson, 2010).  

 An analysis of student satisfaction: full time vs. Part time students (Moro-Egido & 

Panades, 2010). 

 

Αναλυτικότερα το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 7 ενότητες. Η πρώτη περιέχει τα 

δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων (φύλο, εξάμηνο, εργασία, απασχόληση). Η δεύτερη 

ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ικανοποίηση, 

την σημαντικότητα των εκπαιδευτικών κριτηρίων, και τις προσδοκίες που είχαν πριν την 
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εγγραφή. Τέλος, οι επόμενες 5 ενότητες αναφέρονται στους επιμέρους 5 παράγοντες που 

καθορίζουν την συνολική ικανοποίηση των εκπαιδευομένων (το ερωτηματολόγιο είναι 

διαθέσιμο στο παράρτημα 1 του παραρτήματος). 

Ακόμα, το ερωτηματολόγιο που σχηματίστηκε χρησιμοποιήθηκε ως η βάση των 

συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν με τους τρεις (3) διευθυντές των ΙΕΚ και 

προστέθηκαν ερωτήσεις όποτε αυτό ήταν απαραίτητο για να αποσαφηνιστούν οι απόψεις των 

ερωτώμενων. 

 

4.2.1.Αξιοπιστία και εγκυρότητα του ερευνητικού εργαλείου 

Το ερωτηματολόγιο που επιλέχθηκε για την διεξαγωγή και την συλλογή των 

δεδομένων της έρευνας πρωτογενών στοιχείων ελέγχθηκε για την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία του.  

Συνεπώς η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι 

επιλεγμένες ερωτήσεις είναι προϊόν θεωρητικής ανάλυσης που έχει πραγματοποιηθεί σε 

πλήθος ερευνών. Στο ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας δε φαίνεται να υπάρχει 

πρόβλημα εγκυρότητας κατά τη συμπλήρωση, διότι όλες οι ερωτήσεις και οι οδηγίες ήταν 

διατυπωμένες με σαφήνεια αλλά για τυχόν απορίες ο ερευνητής ήταν στη διάθεση των 

ερωτώμενων. 

Η αξιοπιστία αφορά το κατά πόσο μία δοκιμασία ή έρευνα αναδεικνύει το 

πραγματικό μέγεθος του υπό μελέτη χαρακτηριστικού. Η αξιοπιστία είναι συνώνυμη της 

συνέπειας και της όπως αυτή ορίζεται μέσω την επαναληπτικότητας και της 

αναπαραγωγισιμότητας ενός αποτελέσματος. Όταν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε μπορεί κανείς να 

ισχυριστεί ότι εκτιμά σε πολύ μεγάλο βαθμό την πραγματική τιμή του εξεταζόμενου 

χαρακτηριστικού ελαχιστοποιώντας παράλληλα την τιμή του σφάλματος. Υπάρχουν 

διάφοροι τρόποι για να επιτευχθεί η εκτίμηση της αξιοπιστίας, ο σημαντικότερος των οποίων 

είναι ο υπολογισμός της τιμής του συντελεστή εσωτερικής συνέπειας alpha  (a) του 

Cronbach, ο οποίος και χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα. Τιμές αξιοπιστίας 

μεγαλύτερες της τιμής 0,70 θεωρούνται αποδεκτές (De Vaus, 2007).  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.702 41 
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Η ανάλυση αξιοπιστίας που εκτελέστηκε είχε ως αποτέλεσμα συντελεστή αξιοπιστίας 

Cronbach Alpha 0.702=70.2%, βάσει του οποίου διαπιστώνεται ικανοποιητική εσωτερική 

συνέπειας αξιοπιστία των ερωτηματολογίων. 

 

 

4.3. Ο Πληθυσμός και το Δείγμα της Έρευνας 

Ο πληθυσμός της έρευνας ή στατιστικός πληθυσμός (study population), είναι το 

τμήμα του ευρύτερου πληθυσμού, που μπορεί να συμπεριληφθεί στην έρευνα, επομένως 

αποτελείται από τα υποψήφια στοιχεία, που μπορούν να επιλεγούν για το σχηματισμό του 

δείγματος (De Vaus, 2007). Στην παρούσα έρευνα ο πληθυσμός στόχος είναι οι 

εκπαιδευόμενοι ΙΕΚ, του νομού Θεσσαλονίκης τα οποία ανήκουν στο υπουργείο παιδείας 

και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Το τελικό μέγεθος του 

δείγματος διαμορφώθηκε στους 117 εκπαιδευόμενους, αριθμός που κρίνεται αρκετά 

αντιπροσωπευτικός σύμφωνα με τα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν στην διαμόρφωση του 

ερωτηματολογίου. Ακόμα, η επιλογή των εκπαιδευομένων έγινε από τμήματα με πρακτικό 

μαθησιακό αντικείμενο ώστε να είναι δυνατόν να κριθούν και οι εργαστηριακές υποδομές 

των κέντρων δια βίου μάθησης. Τέλος, η επιλογή των εκπαιδευομένων έγινε τυχαία και για 

λόγους βολικότατης της ερευνήτριας ενώ το δείγμα συγκεντρώθηκε από 3 διαφορετικά ΙΕΚ 

του Νομού Θεσσαλονίκης. 

 

 

 
4.4. Διεξαγωγή της Έρευνας 

Πιλοτική φάση έρευνας 

 

Πριν από την διανομή των ερωτηματολογίων, πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική φάση 

χορήγησής του, με σκοπό να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητά του σαν εργαλείο, να 

επισημανθούν τα πιθανά λάθη ή ελλείψεις του και να γίνουν κάποιες διορθωτικές αλλαγές.  

Η συγκεκριμένη δοκιμαστική φάση έγινε την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, σε 

δείγμα 3 εκπαιδευομένων. Η επιλογή των ατόμων της πιλοτικής φάσης έγινε με στόχο την 

όσο το δυνατόν ομοιότητα τους με το δείγμα της έρευνας και ακολούθως τα άτομα αυτά δεν 

συμμετείχαν στην συνέχεια στην διεξαγωγή της έρευνας. 
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 Η διαδικασία της συμπλήρωσής του δεν έδειξε ιδιαίτερα προβλήματα. Το 

ερωτηματολόγιο κρίθηκε πως έχει το κατάλληλο μέγεθος (πως δεν ήταν πολύ μεγάλο), πως 

είναι ευκολοδιάβαστο και το θέμα του αρκετά ενδιαφέρον για τους ερωτώμενους.  

 

Η Διαδικασία της έρευνας 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της δειγματοληψίας, η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 

δείγμα εκπαιδευομένων τριών ΙΕΚ του Νομού Θεσσαλονίκης. Χρονικά η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 13 του Οκτώβρη και το ερωτηματολόγιο 

συμπληρώθηκε από 117 εκπαιδευομένους.  

Η ερευνήτρια ήταν παρούσα κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους 

εκπαιδευομένους εξασφαλίζοντας την κατανόηση των ερωτήσεων και τη μη απώλεια 

απαντήσεων, παρέχοντας ταυτοχρόνως οδηγίες για την χορήγηση του ερωτηματολογίου 

στους φοιτητές. Με τον τρόπο αυτό αποφεύχθηκαν παρερμηνείες και απώλειες δεδομένων 

κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Επίσης, η ερευνήτρια διαβεβαίωσε τους 

ερωτώμενους σχετικά με την ανωνυμία των ερωτηματολογίων και την χρήση των 

αποτελεσμάτων μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. 

 

Ανάλυση Δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων που παρείχε η έρευνα πρωτογενών στοιχείων έγινε με τη 

χρήση του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS 23.0. Για την ανάλυση και 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν:  

 Περιγραφική στατιστική ανάλυση με πίνακες απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων, 

καθώς και γραφήματα για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων. 

 Συγκριτική στατιστική ανάλυση για την διαπίστωση τυχόν στατιστικής 

σημαντικότητας στη συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. 

 Καθώς και γραμμική παλινδρόμηση για την διαπίστωση της μεγαλύτερης επιρροής 

των επιμέρους παραγόντων στην συνολική ικανοποίηση και την 

αποτελεσματικότητα. 

 

Ειδικότερα, η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) και το παραμετρικό τεστ Pearson 

correlation
 
επιλέχθηκε για την εξακρίβωση των στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων. Η 

επιλογή των τεστ έγινε με βάση το επίπεδο μέτρησης των μεταβλητών. Συγκεκριμένα η 

ανάλυση διακύμανσης ANOVA επιλέχθηκε για την συσχέτιση μεταξύ μίας ποσοτικής και 
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μίας ποιοτικής μεταβλητής ενώ το παραμετρικό τεστ Pearson για τη συσχέτιση μεταξύ δύο 

ποσοτικών μεταβλητών. Η διαδικασία ελέγχου υπόθεσης χρησιμοποιήθηκε για την 

εξακρίβωση των συσχετίσεων και επαναλήφθηκε για κάθε ζευγάρι μεταβλητών.  

 

Η διαδικασία ελέγχου-υπόθεσης που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: 

 

 Η0 = Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής Α και της μεταβλητής Β. 

 ΗΑ = Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής Α και της μεταβλητής Β. 

 

Ως επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε το α=0.05 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

 

1. Φύλο         
 

Ο Πίνακας 1 και το Διάγραμμα 1 παρουσιάζουν τις συχνότητες και το ποσοστό για 

κάθε φύλο που συμμετείχε στην έρευνα. Οι άνδρες αποτελούν το 49.6%, ενώ οι γυναίκες το 

50.4% του δείγματος.  

Πίνακας 1 Φύλο 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Άντρας 58 49.6 49.6 

Γυναίκα 59 50.4 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

Διάγραμμα 1 Φύλο. 
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2. Εξάμηνο φοίτησης 
 

          Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων 31.6% (37 άτομα) βρίσκεται στο 3
ο
 εξάμηνο 

φοίτησης και ακολουθούν αυτοί που βρίσκονται στο 4
ο
 εξάμηνο με ποσοστό 29.1% και αυτοί 

του 2
ου

 εξαμήνου με ποσοστό 21.4% (Πίνακας 2, Διάγραμμα 2). 

 

Πίνακας 2 Εξάμηνο φοίτησης 

 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 1ο 21 17.9 17.9 

2ο 25 21.4 39.3 

3ο 37 31.6 70.9 

4ο 34 29.1 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 2: Εξάμηνο φοίτησης. 

 

 

 

 

  



 41 

3. Απασχόληση παράλληλα με τις σπουδές 
 

            Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων 74.4% (87 άτομα) δεν εργάζεται ενώ 

περίπου το ¼ των ερωτώμενων (25.6%) εργάζεται (Πίνακας 3, Διάγραμμα 3). 

 

 

Πίνακας 3 Εργασία 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Ναι 30 25.6 25.6 

Όχι 87 74.4 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 3: Εργασία 
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4. Είδος απασχόλησης 
 

             Από το σύνολο των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, το 76.7% 

εργάζεται υπό το καθεστώς μερικής απασχόλησης ενώ 23.3% εργάζεται με πλήρη 

απασχόληση (Πίνακας 4, Διάγραμμα 4). 

 

Πίνακας 4 Είδος Απασχόλησης  

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Πλήρης απασχόληση 7 6.0 23.3 23.3 

Μερική απασχόληση 23 19.7 76.7 100.0 

Σύνολο 30 25.6 100.0  

Missing System 87 74.4   

Σύνολο 117 100.0   

 

 
Διάγραμμα 4 Είδος Απασχόλησης 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

 

5. Η αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης  
 

Ο Πίνακας 5 δείχνει το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης. Συγκεκριμένα, η αποτελεσματικότητα 

της επαγγελματικής κατάρτισης παρουσιάζει μέσο όρο 3.47 (ΤΑ = 1.00) και μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως από μέτρια έως καλή. 

 

 

Πίνακας 5 Αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης 

 N Ελαχ. Μεγ. 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Αποτελεσματικότητα 117 1.00 5.00 3.4701 1.00492 

 

 

6. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως η κατάρτιση που έχετε λάβει έως τώρα αναφορικά με το 

αντικείμενο των σπουδών σας θα μπορέσει να σας βοηθήσει μελλοντικά στην εξάσκηση 

του επαγγέλματος; 

 

Ο Πίνακας 6 δείχνει το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση αναφορικά με το βαθμό 

που οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι η κατάρτιση που έχουν λάβει έως τώρα αναφορικά με το 

αντικείμενο των σπουδών τους θα μπορέσει να τους βοηθήσει μελλοντικά στην εξάσκηση 

του επαγγέλματος. Συγκεκριμένα, ο βαθμός επιρροής της επαγγελματικής κατάρτισης 

παρουσιάζει μέσο όρο 3.20 (ΤΑ = 0.95) και μπορεί να χαρακτηριστεί ως μέτριος, επομένως, 

οι ερωτώμενοι πιστεύουν σε μέτριο βαθμό πως η κατάρτιση που έχουν λάβει έως τώρα 

αναφορικά με το αντικείμενο της κατάρτισης τους θα μπορέσει να τους βοηθήσει μελλοντικά 

στην εξάσκηση του επαγγέλματος. 

 

Πίνακας 6 Βαθμός επιρροής της επαγγελματικής κατάρτισης 

 N Ελαχ. Μεγ. 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ερώτηση 6 117 1.00 5.00 3.2051 .95175 
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7. Η συνολική ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΙΕΚ 

 

Ο Πίνακας 7 και το Διάγραμμα 5 παρουσιάζουν τις συχνότητες και το ποσοστό του 

δείγματος σχετικά με την αξιολόγηση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών των ΙΕΚ. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων εμφανίζει ουδέτερη στάση (52.1%), ενώ 21.4% 

δηλώνει μάλλον ικανοποιημένο και μόλις 12.8 μάλλον δυσαρεστημένο. Επίσης, ο μέσος 

όρος είναι 3.08 (ΤΑ = 0.94) και μπορεί να ειπωθεί πως η συνολική ποιότητα των υπηρεσιών 

που προσφέρουν τα κέντρα δια βίου μάθησης είναι μέτρια 

Πίνακας 7 Η συνολική ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το ΙΕΚ φοίτησης 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 8 6.8 6.8 

Μάλλον με δυσαρεστεί 15 12.8 19.7 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
61 52.1 71.8 

Μάλλον με ικανοποιεί 25 21.4 93.2 

Με ικανοποιεί 8 6.8 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 5 Η συνολική ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το ΙΕΚ 
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Ποιο από τα παρακάτω κριτήρια καθορίζει σε μεγαλύτερο βαθμό την ικανοποίηση σας από 

τα ΙΕΚ? 

 

Ο Πίνακας 8 και το Διάγραμμα 6 παρουσιάζουν τις συχνότητες και το ποσοστό του 

δείγματος σχετικά με τα κριτήρια που καθορίζουν την ικανοποίησή του από τα ΙΕΚ. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων δηλώνει πως το πιο σημαντικό κριτήριο είναι το 

πρόγραμμα σπουδών (41%) και ακολουθούν το εκπαιδευτικό προσωπικό (26.5%), οι 

υποδομές με ποσοστό 15.4% και η εικόνα-φήμη του τμήματος με ποσοστό 10.3%.  

Πίνακας 8 Κριτήρια που καθορίζουν την ικανοποίηση από το ΙΕΚ 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Το πρόγραμμα σπουδών 48 41.0 41.0 

Οι υποδομές 18 15.4 56.4 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό 31 26.5 82.9 

Η διοικητική υποστήριξη 8 6.8 89.7 

Η εικόνα-φήμη του τμήματος 12 10.3 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 6 Κριτήρια που καθορίζουν την ικανοποίηση από τα ΙΕΚ 



 46 

8. Κατά την εγγραφή σας στο τμήμα, σε ποια από τα παρακάτω κριτήρια αναμένατε ή 

προσδοκούσατε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών?  

 

Ο Πίνακας 9 και το Διάγραμμα 7 παρουσιάζουν τις συχνότητες και το ποσοστό του 

δείγματος σχετικά με τα κριτήρια από τα οποία ανέμεναν ή προσδοκούσαν καλύτερη 

ποιότητα υπηρεσιών κατά την εγγραφή τους στο τμήμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτώμενων δηλώνει πως ανέμενε καλύτερη ποιότητα όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών 

(49.6%) και ακολουθούν οι υποδομές με ποσοστό 22.2% και η διοικητική υποστήριξη με 

ποσοστό 14.5%.  

Πίνακας 9 Κριτήρια με αναμενόμενη καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Το πρόγραμμα σπουδών 58 49.6 49.6 

Οι υποδομές 26 22.2 71.8 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό 11 9.4 81.2 

Η διοικητική υποστήριξη 17 14.5 95.7 

Η εικόνα-φήμη του τμήματος 5 4.3 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 
Διάγραμμα 8 Κριτήρια με αναμενόμενη καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών 



 47 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

 

9. Είστε ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα σπουδών;                 

Ο Πίνακας 10 παρουσιάζει το μέσο όρο αναφορικά με την ικανοποίηση των 

εκπαιδευόμενων από το πρόγραμμα σπουδών. Συγκεκριμένα, η ικανοποίησης από το 

πρόγραμμα σπουδών παρουσιάζει μέσο όρο 3.05 (Τ.Α. = 1.19) και μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως μέτρια. 

Πίνακας 10 Ικανοποίηση από το πρόγραμμα σπουδών 

 N Ελαχ. Μεγ. 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ικανοποίηση από το 

πρόγραμμα σπουδών 
117 1.00 5.00 3.0513 1.19515 

 

 

10. Παρακαλώ δηλώστε τον βαθμό ικανοποίησης σας με τα παρακάτω κριτήρια σχετικά 

με το πρόγραμμα σπουδών σας. 

Σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης των ερωτώμενων από τα επιμέρους κριτήρια που 

καθορίζουν/χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα σπουδών, μεγαλύτερη ικανοποίηση υπάρχει από 

την ποικιλία των μαθημάτων με μέσο όρο 3.52 (μέγιστο το 5) και ακολουθούν ο φόρτος 

εργασίας (Μ = 3.29, Τ.Α.= 0.75) και η συνάφεια μεταξύ του προγράμματος σπουδών και του 

επαγγέλματος (Μ = 3.23, Τ.Α.= 0.92), ενώ χαμηλότερη ικανοποίηση υπάρχει από την 

οργανωτική διάρθρωση με μέσο όρο 2.86 και τυπική απόκλιση 0.753 (Πίνακας 11).  

 

Πίνακας 11 Ικανοποίηση από τα κριτήρια του προγράμματος σπουδών 

 N Μέσος όρος Τυπική 

απόκλιση 

Επιστημονική επάρκεια 117 3.1795 .77254 

Οργανωτική διάρθρωση 117 2.8632 .75322 

Φόρτος εργασίας 117 3.2991 .89312 

Επικαιρότητα 117 3.1197 .96635 

Συμβατότητα 117 3.1111 .88841 

Συνάφεια Προγράμματος σπουδών 

και επαγγέλματος 
117 3.2393 .92522 

Ποικιλία μαθημάτων 117 3.5214 .99653 
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 Επιστημονική επάρκεια 

 

Ο Πίνακας 12 και το Διάγραμμα 9 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση τους από το πρόγραμμα σπουδών 

και ειδικότερα από την επιστημονική επάρκεια. Συγκεκριμένα, 55.6% των φοιτητών δηλώνει 

ουδέτερο (ούτε ικανοποιημένο/ούτε δυσαρεστημένο), ενώ 27.4% εμφανίζεται μάλλον 

ικανοποιημένο και 11.1% μάλλον δυσαρεστημένο.  

 

Πίνακας 12 Επιστημονική επάρκεια 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 3 2.6 2.6 

Μάλλον με δυσαρεστεί 13 11.1 13.7 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
65 55.6 69.2 

Μάλλον με ικανοποιεί 32 27.4 96.6 

Με ικανοποιεί 4 3.4 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 9 Επιστημονική επάρκεια 
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 Οργανωτική διάρθρωση 

 

Ο Πίνακας 13 και το Διάγραμμα 10 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση τους από το πρόγραμμα σπουδών 

και ειδικότερα από την οργανωτική διάρθρωση. Συγκεκριμένα, 25.6% (30 άτομα) 

εμφανίζεται μάλλον δυσαρεστημένο ενώ αντιθέτως 18.8% δηλώνει μάλλον ικανοποιημένο.  

 

Πίνακας 13 Οργανωτική διάρθρωση 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 4 3.4 3.4 

Μάλλον με δυσαρεστεί 30 25.6 29.1 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
61 52.1 81.2 

Μάλλον με ικανοποιεί 22 18.8 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 10 Οργανωτική διάρθρωση 
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 Φόρτος εργασίας  

 

Ο Πίνακας 14 και το Διάγραμμα 11 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση τους από το πρόγραμμα σπουδών 

και ειδικότερα από τον φόρτο εργασίας. Συγκεκριμένα, 33.3% (39 άτομα) εμφανίζεται 

μάλλον ικανοποιημένο από τον φόρτο εργασίας, ενώ αντιθέτως 13.7% δηλώνει μάλλον 

δυσαρεστημένο. 

Πίνακας 14 Φόρτος εργασίας 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 3 2.6 2.6 

Μάλλον με δυσαρεστεί 16 13.7 16.2 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
50 42.7 59.0 

Μάλλον με ικανοποιεί 39 33.3 92.3 

Με ικανοποιεί 9 7.7 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 11 Φόρτος εργασίας 
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 Επικαιρότητα 

 

Ο Πίνακας 15 και το Διάγραμμα 12 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση τους από το πρόγραμμα σπουδών 

και ειδικότερα από την επικαιρότητα του. Συγκεκριμένα, 26.5% (31 άτομα) εμφανίζεται 

μάλλον ικανοποιημένο από την επικαιρότητα του προγράμματος σπουδών ενώ αντιθέτως 

16.2% μάλλον δυσαρεστημένο.  

Πίνακας 15 Επικαιρότητα 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 7 6.0 6.0 

Μάλλον με δυσαρεστεί 19 16.2 22.2 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
52 44.4 66.7 

Μάλλον με ικανοποιεί 31 26.5 93.2 

Με ικανοποιεί 8 6.8 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 12 Επικαιρότητα 
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 Συμβατότητα 

 

Ο Πίνακας 16 και το Διάγραμμα 13 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση τους από το πρόγραμμα σπουδών 

και ειδικότερα από την συμβατότητα του. Συγκεκριμένα, 27.4% (32 άτομα) εμφανίζεται 

μάλλον ικανοποιημένο ενώ αντιθέτως 14.5% μάλλον δυσαρεστημένο.  

 

Πίνακας 16 Συμβατότητα 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 6 5.1 5.1 

Μάλλον με δυσαρεστεί 17 14.5 19.7 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
57 48.7 68.4 

Μάλλον με ικανοποιεί 32 27.4 95.7 

Με ικανοποιεί 5 4.3 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 13 Συμβατότητα 
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 Συνάφεια Προγράμματος σπουδών και επαγγέλματος 

 

Ο Πίνακας 17 και το Διάγραμμα 14 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση τους από το πρόγραμμα σπουδών 

και ειδικότερα από την συνάφεια μεταξύ προγράμματος σπουδών και επαγγέλματος. 

Συγκεκριμένα, 35% (41 άτομα) εμφανίζεται μάλλον ικανοποιημένο ενώ αντιθέτως 14.5% 

μάλλον δυσαρεστημένο.  

 

Πίνακας 17 Συνάφεια Προγράμματος σπουδών και επαγγέλματος 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 5 4.3 4.3 

Μάλλον με δυσαρεστεί 17 14.5 18.8 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
47 40.2 59.0 

Μάλλον με ικανοποιεί 41 35.0 94.0 

Με ικανοποιεί 7 6.0 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 14 Συνάφεια Προγράμματος σπουδών και επαγγέλματος 



 54 

 Ποικιλία μαθημάτων 

 

Ο Πίνακας 18 και το Διάγραμμα 15 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση τους από το πρόγραμμα σπουδών 

και ειδικότερα από την ποικιλία των μαθημάτων. Συγκεκριμένα, 35.9% (42 άτομα) 

εμφανίζεται μάλλον ικανοποιημένο ενώ επίσης 16.2% δηλώνει ικανοποιημένο.  

 

Πίνακας 18 Ποικιλία μαθημάτων 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 5 4.3 4.3 

Μάλλον με δυσαρεστεί 9 7.7 12.0 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
42 35.9 47.9 

Μάλλον με ικανοποιεί 42 35.9 83.8 

Με ικανοποιεί 19 16.2 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 15 Ποικιλία μαθημάτων 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

 

11. Είστε ικανοποιημένοι από το εκπαιδευτικό προσωπικό; 

Ο Πίνακας 19 παρουσιάζει το μέσο όρο αναφορικά με την ικανοποίηση των 

εκπαιδευόμενων από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, η ικανοποίηση από το 

εκπαιδευτικό προσωπικό παρουσιάζει μέσο όρο 3.35 (Τ.Α. = 1.06) και μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως μέτρια. 

 

Πίνακας 19 Ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό προσωπικό 

 N Ελαχ. Μεγ. 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ικανοποίηση από το 

εκπαιδευτικό προσωπικό 
117 1.00 5.00 3.3590 1.06238 

 

 

12. Παρακαλώ δηλώστε τον βαθμό ικανοποίησης σας με τα παρακάτω κριτήρια σχετικά 

με το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης των ερωτώμενων από τα επιμέρους κριτήρια που 

χαρακτηρίζουν το εκπαιδευτικό προσωπικό, μεγαλύτερη ικανοποίηση υπάρχει από την 

προσβασιμότητα με μέσο όρο 3.13 (Τ.Α.= 0.90) και ακολουθεί η εκπαιδευτική μεθοδολογία 

(Μ = 3.10, Τ.Α.= 0.93), ενώ χαμηλότερη ικανοποίηση υπάρχει από την αντικειμενικότητα 

της αξιολόγησης με μέσο όρο 2.74 και τυπική απόκλιση 1.09 (Πίνακας 20). 

 

Πίνακας 20 Βαθμός ικανοποίησης από τα κριτήρια σχετικά με το 

εκπαιδευτικό προσωπικό 

 N Μέσος όρος Τυπική 

απόκλιση 

Πληρότητα ενημέρωσης 117 2.7607 .86751 

Μεταδοτικότητα 117 2.8632 .89929 

Προσβασιμότητα 117 3.1368 .90883 

Εκπαιδευτική μεθοδολογία 117 3.1026 .93204 

Αντικειμενικότητα 

αξιολόγησης 

117 
2.7436 1.09980 
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 Πληρότητα ενημέρωσης 

 

Ο Πίνακας 21 και το Διάγραμμα 16 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση τους από το εκπαιδευτικό 

προσωπικό και ειδικότερα από την πληρότητα ενημέρωσης του. Συγκεκριμένα, 31.6% (37 

άτομα) εμφανίζεται μάλλον δυσαρεστημένο ενώ αντιθέτως 14.5% δηλώνει μάλλον 

ικανοποιημένο.  

Πίνακας 21 Πληρότητα ενημέρωσης 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 7 6.0 6.0 

Μάλλον με δυσαρεστεί 37 31.6 37.6 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
53 45.3 82.9 

Μάλλον με ικανοποιεί 17 14.5 97.4 

Με ικανοποιεί 3 2.6 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 16 Πληρότητα ενημέρωσης 
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 Μεταδοτικότητα 

Ο Πίνακας 22 και το Διάγραμμα 17 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση τους από το εκπαιδευτικό 

προσωπικό και ειδικότερα από την μεταδοτικότητα του. Συγκεκριμένα, 25.6% (30 άτομα) 

εμφανίζεται μάλλον δυσαρεστημένο ενώ αντιθέτως 22.2% δηλώνει μάλλον ικανοποιημένο.  

 

 

Πίνακας 22 Μεταδοτικότητα 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 8 6.8 6.8 

Μάλλον με δυσαρεστεί 30 25.6 32.5 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
51 43.6 76.1 

Μάλλον με ικανοποιεί 26 22.2 98.3 

Με ικανοποιεί 2 1.7 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 20 Μεταδοτικότητα 
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 Προσβασιμότητα 

 

Ο Πίνακας 23 και το Διάγραμμα 18 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση τους από το εκπαιδευτικό 

προσωπικό και ειδικότερα από την προσβασιμότητα σε αυτό. Συγκεκριμένα, 35.9% (42 

άτομα) εμφανίζεται μάλλον ικανοποιημένο ενώ αντιθέτως 17.1% δηλώνει μάλλον 

δυσαρεστημένο.  

 

Πίνακας 23 Προσβασιμότητα 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 6 5.1 5.1 

Μάλλον με δυσαρεστεί 20 17.1 22.2 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
46 39.3 61.5 

Μάλλον με ικανοποιεί 42 35.9 97.4 

Με ικανοποιεί 3 2.6 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 18 Προσβασιμότητα 
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 Εκπαιδευτική μεθοδολογία 

 

Ο Πίνακας 24 και το Διάγραμμα 19 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση τους από το εκπαιδευτικό 

προσωπικό και ειδικότερα από την εκπαιδευτική μεθοδολογία. Συγκεκριμένα, 37.3% (57 

άτομα) εμφανίζεται μάλλον ικανοποιημένο ενώ αντιθέτως 13.7% δηλώνει μάλλον 

δυσαρεστημένο.  

 

Πίνακας 24 Εκπαιδευτική μεθοδολογία 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 8 6.8 6.8 

Μάλλον με δυσαρεστεί 17 14.5 21.4 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
51 43.6 65.0 

Μάλλον με ικανοποιεί 37 31.6 96.6 

Με ικανοποιεί 4 3.4 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 19 Εκπαιδευτική μεθοδολογία 
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 Αντικειμενικότητα αξιολόγησης 

 

Ο Πίνακας 25 και το Διάγραμμα 20 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση τους από το εκπαιδευτικό 

προσωπικό και ειδικότερα από την αντικειμενικότητα αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, 20.5% 

(24 άτομα) εμφανίζεται μάλλον ικανοποιημένο ενώ αντιθέτως 19.7% δηλώνει απόλυτα 

δυσαρεστημένο και 13.7% μάλλον δυσαρεστημένο.  

 

Πίνακας 25 Αντικειμενικότητα αξιολόγησης 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 23 19.7 19.7 

Μάλλον με δυσαρεστεί 16 13.7 33.3 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
50 42.7 76.1 

Μάλλον με ικανοποιεί 24 20.5 96.6 

Με ικανοποιεί 4 3.4 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 20 Αντικειμενικότητα αξιολόγησης 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 

 
 

13. Είστε ικανοποιημένοι από τις υποδομές; 
 

Ο Πίνακας 26 παρουσιάζει το μέσο όρο αναφορικά με την ικανοποίηση των 

εκπαιδευόμενων από τις υποδομές. Συγκεκριμένα, η ικανοποίηση από τις υποδομές 

παρουσιάζει μέσο όρο 2.56 (Τ.Α. = 1.06) και μπορεί να χαρακτηριστεί ως χαμηλή. 

 

Πίνακας 26 Ικανοποίηση από τις υποδομές 

 N Ελαχ. Μεγ. 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ικανοποίηση από το 

εκπαιδευτικό προσωπικό 
117 1.00 5.00 2.5641 1.06984 

 

 

14. Παρακαλώ δηλώστε τον βαθμό ικανοποίησης σας με τα παρακάτω κριτήρια σχετικά με 

υποδομές. 

 

Σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης των ερωτώμενων από τα επιμέρους κριτήρια που 

καθορίζουν/χαρακτηρίζουν τις υποδομές του ιδρύματος, μεγαλύτερη ικανοποίηση υπάρχει 

από την ηλεκτρονική προσβασιμότητα με μέσο όρο 3.49 (Τ.Α.= 0.96) και ακολουθούν ο 

δανεισμός εκπαιδευτικού υλικού (Μ= 3.31, Τ.Α.= 0.90) και οι ώρες λειτουργίας (Μ= 3.27, 

Τ.Α.= 0.96), ενώ χαμηλότερη ικανοποίηση υπάρχει από την άνεση και την λειτουργικότητα 

των εκπαιδευτικών χώρων με μέσο όρο 2.94 (Τ.Α.= 1.08) και από τις κτηριακές 

εγκαταστάσεις με μέσο όρο 2.96 και τυπική απόκλιση 1.04 (Πίνακας 27). 

 

Πίνακας 27 Βαθμός ικανοποίησης από τα κριτήρια σχετικά με υποδομές. 

 N Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Υλικοτεχνικές 117 3.0000 .87099 

Κτηριακές 117 2.9658 1.04165 

Εκπαιδευτικό υλικό 117 3.2051 .89576 

Υποδομές εργαστηρίων 117 3.2137 .98985 

Ηλεκτρονική προσβασιμότητα 117 3.4957 .96154 

Ώρες λειτουργίας 117 3.2735 .96154 

Ώρες λειτουργίας βιβλιοθήκης 117 3.2564 1.02683 



 62 

Χώροι αναγνωστηρίου 117 3.1795 1.06363 

Άνεση και λειτουργικότητα 

εκπαιδευτικών χώρων 

117 
2.9402 1.08509 

Δανεισμός εκπαδευτικού υλικού 117 3.3162 .90639 
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 Υλικοτεχνικές Υποδομές 

 

Ο Πίνακας 28 και το Διάγραμμα 21 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση από τις υποδομές του ιδρύματος 

και ειδικότερα από τις υλικοτεχνικές υποδομές. Συγκεκριμένα, 18.8% (22 άτομα) 

εμφανίζεται μάλλον ικανοποιημένο ενώ αντιθέτως 15.4% δηλώνει μάλλον δυσαρεστημένο.  

 

Πίνακας 28 Υλικοτεχνικές Υποδομές 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 7 6.0 6.0 

Μάλλον με δυσαρεστεί 18 15.4 21.4 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
65 55.6 76.9 

Μάλλον με ικανοποιεί 22 18.8 95.7 

Με ικανοποιεί 5 4.3 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 21 Υλικοτεχνικές 
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 Κτηριακές Υποδομές 

 

Ο Πίνακας 29 και το Διάγραμμα 22 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση από τις υποδομές του ιδρύματος 

και ειδικότερα από τις κτηριακές υποδομές. Συγκεκριμένα, 30.8% (36 άτομα) εμφανίζεται 

μάλλον ικανοποιημένο από τις κτηριακές υποδομές ενώ αντιθέτως 18.8% δηλώνει μάλλον 

δυσαρεστημένο.  

 

Πίνακας 29 Κτηριακές Υποδομές 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 13 11.1 11.1 

Μάλλον με δυσαρεστεί 22 18.8 29.9 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
42 35.9 65.8 

Μάλλον με ικανοποιεί 36 30.8 96.6 

Με ικανοποιεί 4 3.4 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 22 Κτηριακές Υποδομές 
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 Εκπαιδευτικό υλικό 

 

Ο Πίνακας 30 και το Διάγραμμα 23 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση από τις υποδομές του ιδρύματος 

και ειδικότερα από το εκπαιδευτικό υλικό. Συγκεκριμένα, 34.2% (40 άτομα) εμφανίζεται 

μάλλον ικανοποιημένο από το εκπαιδευτικό υλικό ενώ αντιθέτως 12% δηλώνει μάλλον 

δυσαρεστημένο.  

Πίνακας 30 Εκπαιδευτικό υλικό 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 6 5.1 5.1 

Μάλλον με δυσαρεστεί 14 12.0 17.1 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
52 44.4 61.5 

Μάλλον με ικανοποιεί 40 34.2 95.7 

Με ικανοποιεί 5 4.3 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 23 Εκπαιδευτικό υλικό 
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 Υποδομές εργαστηρίων 

 

Ο Πίνακας 31 και το Διάγραμμα 24 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση από τις υποδομές του ιδρύματος 

και ειδικότερα από τις υποδομές των εργαστηρίων. Συγκεκριμένα, 27.4% (32 άτομα) 

εμφανίζεται μάλλον ικανοποιημένο από τις υποδομές των εργαστηρίων ενώ αντιθέτως 12.8% 

δηλώνει μάλλον δυσαρεστημένο.  

 

Πίνακας 31 Υποδομές εργαστηρίων 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 7 6.0 6.0 

Μάλλον με δυσαρεστεί 15 12.8 18.8 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
52 44.4 63.2 

Μάλλον με ικανοποιεί 32 27.4 90.6 

Με ικανοποιεί 11 9.4 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 24 Υποδομές εργαστηρίων 
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 Ηλεκτρονική προσβασιμότητα 

Ο Πίνακας 32 και το Διάγραμμα 25 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση από τις υποδομές του ιδρύματος 

και ειδικότερα από την ηλεκτρονική προσβασιμότητα. Συγκεκριμένα, 35.9% (42 άτομα) 

εμφανίζεται μάλλον ικανοποιημένο και 14.5% ικανοποιημένο από την ηλεκτρονική 

προσβασιμότητα ενώ αντιθέτως 8.5% δηλώνει μάλλον δυσαρεστημένο.  

 

Πίνακας 32 Ηλεκτρονική προσβασιμότητα 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 4 3.4 3.4 

Μάλλον με δυσαρεστεί 10 8.5 12.0 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
44 37.6 49.6 

Μάλλον με ικανοποιεί 42 35.9 85.5 

Με ικανοποιεί 17 14.5 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 25 Ηλεκτρονική προσβασιμότητα 
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 Ώρες λειτουργίας 

Ο Πίνακας 33 και το Διάγραμμα 26 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση από τις υποδομές του ιδρύματος 

και ειδικότερα από τις ώρες λειτουργίας. Συγκεκριμένα, 23.9% (28 άτομα) εμφανίζεται 

μάλλον ικανοποιημένο από τις ώρες λειτουργίας ενώ αντιθέτως 13.7% δηλώνει μάλλον 

δυσαρεστημένο.  

 

Πίνακας 33 Ωράριο λειτουργίας ΙΕΚ 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 4 3.4 3.4 

Μάλλον με δυσαρεστεί 16 13.7 17.1 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
55 47.0 64.1 

Μάλλον με ικανοποιεί 28 23.9 88.0 

Με ικανοποιεί 14 12.0 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 26 Ωράριο λειτουργίας ΙΕΚ 

 



 69 

 Ώρες λειτουργίας βιβλιοθήκης 

Ο Πίνακας 34 και το Διάγραμμα 27 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση από τις υποδομές του ΙΕΚ και 

ειδικότερα από τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα, 20.5% (24 άτομα) 

εμφανίζεται μάλλον ικανοποιημένο και 14.5% ικανοποιημένο από τις ώρες λειτουργίας της 

βιβλιοθήκης ενώ αντιθέτως 15.4% δηλώνει μάλλον δυσαρεστημένο.  

 

Πίνακας 34 Ώρες λειτουργίας βιβλιοθήκης 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 5 4.3 4.3 

Μάλλον με δυσαρεστεί 18 15.4 19.7 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
53 45.3 65.0 

Μάλλον με ικανοποιεί 24 20.5 85.5 

Με ικανοποιεί 17 14.5 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 27 Ώρες λειτουργίας βιβλιοθήκης 
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 Χώροι αναγνωστηρίου 

Ο Πίνακας 35 και το Διάγραμμα 28 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση από τις υποδομές του ιδρύματος 

και ειδικότερα από τους χώρους του αναγνωστηρίου. Συγκεκριμένα, 19.7% (23 άτομα) 

εμφανίζεται μάλλον ικανοποιημένο και 13.7 ικανοποιημένο από τους χώρους του 

αναγνωστηρίου ενώ αντιθέτως 17.1% δηλώνει μάλλον δυσαρεστημένο.  

 

Πίνακας 35 Χώροι αναγνωστηρίου 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 7 6.0 6.0 

Μάλλον με δυσαρεστεί 20 17.1 23.1 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
51 43.6 66.7 

Μάλλον με ικανοποιεί 23 19.7 86.3 

Με ικανοποιεί 16 13.7 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 28 Χώροι αναγνωστηρίου 
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 Άνεση και λειτουργικότητα εκπαιδευτικών χώρων 

Ο Πίνακας 36 και το Διάγραμμα 29 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση από τις υποδομές του ιδρύματος 

και ειδικότερα από την άνεση και τη λειτουργικότητα των εκπαιδευτικών χώρων. 

Συγκεκριμένα, 24.8% (29 άτομα) εμφανίζεται μάλλον ικανοποιημένο από τις την άνεση και 

τη λειτουργικότητα των εκπαιδευτικών χώρων του ιδρύματος ενώ αντιθέτως 23.9% δηλώνει 

μάλλον δυσαρεστημένο.  

 

Πίνακας 36 Άνεση και λειτουργικότητα εκπαιδευτικών χώρων 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 12 10.3 10.3 

Μάλλον με δυσαρεστεί 28 23.9 34.2 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
40 34.2 68.4 

Μάλλον με ικανοποιεί 29 24.8 93.2 

Με ικανοποιεί 8 6.8 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 29 Άνεση και λειτουργικότητα εκπαιδευτικών χώρων 
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 Δανεισμός εκπαιδευτικού υλικού 

Ο Πίνακας 37 και το Διάγραμμα 30 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση από τις υποδομές του ιδρύματος 

και ειδικότερα από τον δανεισμό εκπαιδευτικού υλικού. Συγκεκριμένα, 26.5% (41 άτομα) 

εμφανίζεται μάλλον ικανοποιημένο από τις τον δανεισμό του εκπαιδευτικού υλικού ενώ 

αντιθέτως 6.8% δηλώνει μάλλον δυσαρεστημένο.  

 

Πίνακας 37 Δανεισμός εκπαιδευτικού υλικού 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 5 4.3 4.3 

Μάλλον με δυσαρεστεί 8 6.8 11.1 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
61 52.1 63.2 

Μάλλον με ικανοποιεί 31 26.5 89.7 

Με ικανοποιεί 12 10.3 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 30 Δανεισμός εκπαιδευτικού υλικού 
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15. Βαθμός ικανοποίησης από τη διοικητική υποστήριξη 

 

Ο Πίνακας 38 παρουσιάζει το μέσο όρο αναφορικά με την ικανοποίηση των 

εκπαιδευόμενων από τη διοικητική υποστήριξη. Συγκεκριμένα, η ικανοποίηση από τη 

διοικητική υποστήριξη παρουσιάζει μέσο όρο 3.64 (Τ.Α. = 1.24) και μπορεί να 

χαρακτηριστεί από μέτρια έως αρκετά υψηλή. 

 

Πίνακας 38 Ικανοποίηση από τη διοικητική υποστήριξη 

 N Ελαχ. Μεγ. 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ικανοποίηση από το 

εκπαιδευτικό προσωπικό 
117 1.00 5.00 3.6410 1.24195 

 

 

16. Παρακαλώ δηλώστε τον βαθμό ικανοποίησης σας με τα παρακάτω κριτήρια σχετικά με 

τη διοικητική υποστήριξη. 

 

Σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης των ερωτώμενων από τα επιμέρους κριτήρια που 

καθορίζουν/χαρακτηρίζουν τη διοικητική υποστήριξη, μεγαλύτερη ικανοποίηση υπάρχει από 

την προσβασιμότητα με μέσο όρο 3.03 (Τ.Α.= 0.88), ενώ χαμηλότερη ικανοποίηση υπάρχει 

από τον χρόνο αναμονής εξυπηρέτησης με μέσο όρο 2.56 και τυπική απόκλιση 1.09 

(Πίνακας 39). 

Πίνακας 39 Βαθμός ικανοποίησης από τα κριτήρια σχετικά με τη 

διοικητική υποστήριξη 

 N Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Συμπεριφορά προσωπικού 117 2.8034 1.03590 

Ανταποκρισιμότητα 117 2.7863 .96337 

Προσβασιμότητα 117 3.0342 .88990 

Χρόνος αναμονής 

εξυπηρέτησης 

117 
2.5641 1.09375 
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 Συμπεριφορά προσωπικού 

Ο Πίνακας 40 και το Διάγραμμα 31 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση από την διοικητική υποστήριξη 

και ειδικότερα από την συμπεριφορά του διοικητικού προσωπικού.  Συγκεκριμένα, 22.2% 

(26 άτομα) εμφανίζεται μάλλον ικανοποιημένο από την συμπεριφορά του προσωπικού ενώ 

αντιθέτως 23.1% δηλώνει μάλλον δυσαρεστημένο. 

 

Πίνακας 40 Συμπεριφορά προσωπικού 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 15 12.8 12.8 

Μάλλον με δυσαρεστεί 27 23.1 35.9 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
45 38.5 74.4 

Μάλλον με ικανοποιεί 26 22.2 96.6 

Με ικανοποιεί 4 3.4 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 31 Συμπεριφορά προσωπικού 
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 Ανταποκρισιμότητα 

 

Ο Πίνακας 41 και το Διάγραμμα 32 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση από την διοικητική υποστήριξη 

και ειδικότερα από την ανταποκρισιμότητα του διοικητικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, 

23.1% (27 άτομα) εμφανίζεται μάλλον ικανοποιημένο από την ανταποκρισιμότητα του 

προσωπικού ενώ αντιθέτως 22.2% δηλώνει μάλλον δυσαρεστημένο. 

 

Πίνακας 41 Ανταποκρισιμότητα 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 14 12.0 12.0 

Μάλλον με δυσαρεστεί 26 22.2 34.2 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
49 41.9 76.1 

Μάλλον με ικανοποιεί 27 23.1 99.1 

Με ικανοποιεί 1 .9 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 32 Ανταποκρισιμότητα 
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 Προσβασιμότητα 

 

Ο Πίνακας 42 και το Διάγραμμα 33 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση από την διοικητική υποστήριξη 

και ειδικότερα από την προσβασιμότητα. Συγκεκριμένα, 30.8% (36 άτομα) εμφανίζεται 

μάλλον ικανοποιημένο από την προσβασιμότητα  ενώ αντιθέτως 13.7% δηλώνει μάλλον 

δυσαρεστημένο. 

 

Πίνακας 42 Προσβασιμότητα 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 9 7.7 7.7 

Μάλλον με δυσαρεστεί 16 13.7 21.4 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
55 47.0 68.4 

Μάλλον με ικανοποιεί 36 30.8 99.1 

Με ικανοποιεί 1 .9 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 33 Προσβασιμότητα 
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 Χρόνος αναμονής εξυπηρέτησης 

 

Ο Πίνακας 43 και το Διάγραμμα 34 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση από την διοικητική υποστήριξη 

και ειδικότερα από τον χρόνο αναμονής εξυπηρέτησης. Συγκεκριμένα, 18.8% (22 άτομα) 

εμφανίζεται μάλλον ικανοποιημένο από τον χρόνο αναμονής εξυπηρέτησης ενώ αντιθέτως 

26.5% δηλώνει μάλλον δυσαρεστημένο και 20.5% απόλυτα δυσαρεστημένο. 

 

Πίνακας 43 Χρόνος αναμονής εξυπηρέτησης 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 24 20.5 20.5 

Μάλλον με δυσαρεστεί 31 26.5 47.0 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
37 31.6 78.6 

Μάλλον με ικανοποιεί 22 18.8 97.4 

Με ικανοποιεί 3 2.6 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 34 Χρόνος αναμονής εξυπηρέτησης 
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17. Ικανοποίηση από την εικόνα-φήμη του ιδρύματος 

 

Ο Πίνακας 44 παρουσιάζει το μέσο όρο αναφορικά με την ικανοποίηση των 

εκπαιδευόμενων από την εικόνα-φήμη του ιδρύματος. Συγκεκριμένα, η ικανοποίηση από την 

εικόνα-φήμη του ιδρύματος παρουσιάζει μέσο όρο 2.24 (Τ.Α. = 1.01) και μπορεί να 

χαρακτηριστεί από ως χαμηλή. 

 

Πίνακας 44 Ικανοποίηση από την εικόνα-φήμη του ιδρύματος 

 N Ελαχ. Μεγ. 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ικανοποίηση από το 

εκπαιδευτικό προσωπικό 
117 1.00 5.00 2.2479 1.01630 

 

 

 

18. Βαθμός ικανοποίησης σε σχέση με τα παρακάτω κριτήρια αναφορικά με την εικόνα-

φήμη του ιδρύματος. 

Σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης των ερωτώμενων από τα επιμέρους κριτήρια που 

καθορίζουν/χαρακτηρίζουν την εικόνα-φήμη του ιδρύματος, μεγαλύτερη ικανοποίηση 

υπάρχει από την αναγνωρισιμότητα του με μέσο όρο 3.41 (Τ.Α.= 1.06) και ακολουθούν οι 

προσδοκίες/φιλοδοξίες των φοιτητών (Μ = 3.41, Τ.Α.= 1.06), ενώ χαμηλότερη ικανοποίηση 

υπάρχει από την περιβάλλουσα ποιότητα του ιδρύματος με μέσο όρο 3.24 και τυπική 

απόκλιση 0.87 (Πίνακας 45). 

 

Πίνακας 45 Βαθμός ικανοποίησης από τα κριτήρια σχετικά με την 

εικόνα-φήμη του ιδρύματος 

 N Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Προσδοκίες/φιλοδοξίες 117 3.3419 1.01847 

Αναγνωρισημότητα 117 3.4188 1.06867 

Προβολή-διασύνδεση 117 3.3419 1.00140 

Περιβάλλουσα ποιότητα 117 3.2479 .87991 

Διεπιστημονικότητα 117 3.3333 .94686 
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 Προσδοκίες/φιλοδοξίες 

 

Ο Πίνακας 46 και το Διάγραμμα 35 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση από την εικόνα-φήμη του 

ιδρύματος και ειδικότερα από τις προσδοκίες/φιλοδοξίες των φοιτητών. Συγκεκριμένα, 35% 

(41 άτομα) εμφανίζεται μάλλον ικανοποιημένο από τις προσδοκίες/φιλοδοξίες του ενώ 

αντιθέτως 11.1% δηλώνει μάλλον δυσαρεστημένο. 

 

Πίνακας 46 Προσδοκίες/φιλοδοξίες 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 7 6.0 6.0 

Μάλλον με δυσαρεστεί 13 11.1 17.1 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
43 36.8 53.8 

Μάλλον με ικανοποιεί 41 35.0 88.9 

Με ικανοποιεί 13 11.1 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 35 Προσδοκίες/φιλοδοξίες 
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 Αναγνωρισιμότητα 

 

 

Ο Πίνακας 47 και το Διάγραμμα 36 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση από την εικόνα-φήμη του 

ιδρύματος και ειδικότερα από την αναγνωρισημότητα του ιδρύματος. Συγκεκριμένα, 35% 

(53 άτομα) εμφανίζεται μάλλον ικανοποιημένο και 15.4% ικανοποιημένο από την 

αναγνωρισιμότητα του ιδρύματος ενώ αντιθέτως 13.7% δηλώνει μάλλον δυσαρεστημένο. 

 

Πίνακας 47 Αναγνωρισιμότητα 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 6 5.1 5.1 

Μάλλον με δυσαρεστεί 16 13.7 18.8 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
36 30.8 49.6 

Μάλλον με ικανοποιεί 41 35.0 84.6 

Με ικανοποιεί 18 15.4 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 36 Αναγνωρισιμότητα 
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 Προβολή-διασύνδεση 

 

Ο Πίνακας 48 και το Διάγραμμα 37 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση από την εικόνα-φήμη του 

ιδρύματος και ειδικότερα από την προβολή-διασύνδεση του ιδρύματος. Συγκεκριμένα, 

34.2% (40 άτομα) εμφανίζεται μάλλον ικανοποιημένο από την προβολή-διασύνδεση του 

ιδρύματος ενώ αντιθέτως 12% δηλώνει μάλλον δυσαρεστημένο. 

 

Πίνακας 48 Προβολή-διασύνδεση 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 6 5.1 5.1 

Μάλλον με δυσαρεστεί 14 12.0 17.1 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
44 37.6 54.7 

Μάλλον με ικανοποιεί 40 34.2 88.9 

Με ικανοποιεί 13 11.1 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 37 Προβολή-διασύνδεση 
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 Περιβάλλουσα ποιότητα 

 

Ο Πίνακας 49 και το Διάγραμμα 38 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση από την εικόνα-φήμη του 

ιδρύματος και ειδικότερα από την περιβάλλουσα ποιότητα του ιδρύματος. Συγκεκριμένα, 

23.1% (38 άτομα) εμφανίζεται μάλλον ικανοποιημένο από την περιβάλλουσα ποιότητα ενώ 

αντιθέτως 12% δηλώνει μάλλον δυσαρεστημένο. 

 

Πίνακας 49 Περιβάλλουσα ποιότητα 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 3 2.6 2.6 

Μάλλον με δυσαρεστεί 14 12.0 14.5 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
62 53.0 67.5 

Μάλλον με ικανοποιεί 27 23.1 90.6 

Με ικανοποιεί 11 9.4 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 38 Περιβάλλουσα ποιότητα 
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 Διεπιστημονικότητα 

 

Ο Πίνακας 50 και το Διάγραμμα 39 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ικανοποίηση από την εικόνα-φήμη του 

ιδρύματος και ειδικότερα από διεπιστημονικότητα του ιδρύματος. Συγκεκριμένα, 31.6% (37 

άτομα) εμφανίζεται μάλλον ικανοποιημένο από τις διεπιστημονικότητα του ιδρύματος ενώ 

αντιθέτως 10.3% δηλώνει μάλλον δυσαρεστημένο. 

 

Πίνακας 50 Διεπιστημονικότητα 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Με δυσαρεστεί απόλυτα 5 4.3 4.3 

Μάλλον με δυσαρεστεί 12 10.3 14.5 

Ούτε με ικανοποιεί/ούτε με 

δυσαρεστεί 
51 43.6 58.1 

Μάλλον με ικανοποιεί 37 31.6 89.7 

Με ικανοποιεί 12 10.3 100.0 

Σύνολο 117 100.0  

 

 
Διάγραμμα 39 Διεπιστημονικότητα 
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5.2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Το παρόν κεφάλαιο συμπεριλαμβάνει την παρουσίαση των στατιστικών ευρημάτων 

μετά από τις συσχετίσεις των δημογραφικών στοιχείων με τις υπόλοιπες ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, καθώς επίσης την συσχέτιση της ικανοποίησης από τα επιμέρους κριτήρια 

ικανοποίησης με την συνολική ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα και την 

αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης. Αναφέρονται επίσης, οι λόγοι επιλογής 

του κάθε στατιστικού τεστ και η ανάλυση των αποτελεσμάτων του. Θα παρουσιαστούν μόνο 

οι συσχετίσεις που βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικές. Υπενθυμίζουμε πως όπως έχει 

αναφερθεί στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας της έρευνας το επίπεδο σημαντικότητας είναι 

a=0.05. 

 

 Η αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης / Φύλο 

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση διασποράς (ΑΝΟVA) το sig. (0.129) είναι 

μεγαλύτερο του a (Πίνακας ΑΝΟVA) επομένως συμπεραίνουμε πως δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση και πως οι κλάσεις της μεταβλητής “φύλο” δεν διαφέρουν σε σχέση με 

την αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης στα κέντρα δια βίου μάθησης. 

 

ANOVA 

Η αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης  

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.336 1 2.336 2.339 .129 

Within Groups 114.810 115 .998   

Total 117.145 116    

 

Παρά ταύτα, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα και διάγραμμα μέσων όρων οι 

γυναίκες θεωρούν πως τα κέντρα δια βίου μάθησης έχουν υψηλότερη αποτελεσματικότητα 

επαγγελματικής κατάρτισης (Μ= 3.61) σε σχέση με τους άντρες (Μ= 3.32). 

 

Descriptives 

Η αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean Minimum Maximum 
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Lower 

Bound 

Upper 

Bound   

Άντρας 58 3.3276 .96223 .12635 3.0746 3.5806 1.00 5.00 

Γυναίκα 59 3.6102 1.03419 .13464 3.3407 3.8797 1.00 5.00 

Total 117 3.4701 1.00492 .09291 3.2861 3.6541 1.00 5.00 

 

 

 Η ικανοποίηση των εκπαιδευομένων / Φύλο 

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση διασποράς (ΑΝΟVA) το sig. (0.564) είναι 

μεγαλύτερο του a (Πίνακας ΑΝΟVA) επομένως συμπεραίνουμε πως δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση και πως οι κλάσεις της μεταβλητής “φύλο” δεν διαφέρουν σε σχέση με 

την συνολική ικανοποίηση των εκπαιδευομένων στα κέντρα δια βίου μάθησης. 

 

ANOVA 

Η ικανοποίηση των εκπαιδευομένων 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .299 1 .299 .334 .564 

Within Groups 102.846 115 .894   

Total 103.145 116    

 

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα και διάγραμμα μέσων όρων οι γυναίκες 

εμφανίζουν υψηλότερη συνολική ικανοποίηση από τα κέντρα δια βίου μάθησης (Μ= 3.13) 

σε σχέση με τους άντρες (Μ= 3.03). 

Descriptives 

Η ικανοποίηση των εκπαιδευομένων 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Άντρας 58 3.0345 .89767 .11787 2.7985 3.2705 1.00 5.00 

Γυναίκα 59 3.1356 .99060 .12897 2.8774 3.3937 1.00 5.00 

Total 117 3.0855 .94297 .08718 2.9128 3.2581 1.00 5.00 
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 Επιμέρους παράγοντες / Φύλο 

 

Αναφορικά με την συσχέτιση μεταξύ των επιμέρους παραγόντων της ικανοποίησης των 

φοιτητών από τα κέντρα δια βίου μάθησης, οι άνδρες εμφανίζουν υψηλότερη ικανοποίηση σε 

όλους τους παράγοντες εκτός από το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Πρόγραμμα 

σπουδών 

Άντρας 58 3.1379 1.20595 .15835 2.8208 3.4550 1.00 5.00 

Γυναίκα 59 2.9661 1.18854 .15473 2.6564 3.2758 1.00 5.00 

Total 117 3.0513 1.19515 .11049 2.8324 3.2701 1.00 5.00 

Προσωπικό Άντρας 58 3.3276 1.09845 .14423 3.0388 3.6164 1.00 5.00 

Γυναίκα 59 3.3898 1.03419 .13464 3.1203 3.6593 1.00 5.00 

Total 117 3.3590 1.06238 .09822 3.1644 3.5535 1.00 5.00 

Υποδομές Άντρας 58 2.6207 1.10545 .14515 2.3300 2.9114 1.00 5.00 

Γυναίκα 59 2.5085 1.04011 .13541 2.2374 2.7795 1.00 4.00 

Total 117 2.5641 1.06984 .09891 2.3682 2.7600 1.00 5.00 

Διοικητική 

υποστήριξη 

Άντρας 58 3.7586 1.23275 .16187 3.4345 4.0828 1.00 5.00 

Γυναίκα 59 3.5254 1.25060 .16281 3.1995 3.8513 1.00 5.00 

Total 117 3.6410 1.24195 .11482 3.4136 3.8684 1.00 5.00 

Εικόνα-

φήμη 

Άντρας 58 2.3103 1.04641 .13740 2.0352 2.5855 1.00 5.00 

Γυναίκα 59 2.1864 .99090 .12900 1.9282 2.4447 1.00 4.00 

Total 117 2.2479 1.01630 .09396 2.0618 2.4340 1.00 5.00 

 

Ακόμα, όπως προκύπτει από την ανάλυση διασποράς (ΑΝΟVA) το sig. > 0.05 σε 

όλες τις περιπτώσεις επομένως συμπεραίνουμε πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση και πως οι κλάσεις της μεταβλητής “φύλο” δεν διαφέρουν σε σχέση με τους 

επιμέρους παράγοντες ικανοποίησης των εκπαιδευομένων στα κέντρα δια βίου μάθησης. 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Πρόγραμμα σπουδών Between Groups .864 1 .864 .602 .439 

Within Groups 164.829 115 1.433   

Total 165.692 116    

Προσωπικό Between Groups .113 1 .113 .100 .753 

Within Groups 130.810 115 1.137   
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Total 130.923 116    

Υποδομές Between Groups .368 1 .368 .320 .573 

Within Groups 132.401 115 1.151   

Total 132.769 116    

Διοικητική υποστήριξη Between Groups 1.591 1 1.591 1.031 .312 

Within Groups 177.333 115 1.542   

Total 178.923 116    

Εικόνα-φήμη Between Groups .449 1 .449 .433 .512 

Within Groups 119.363 115 1.038   

Total 119.812 116    

 

 Βαθμός επιρροής των επιμέρους παραγόντων (ερωτήσεις 10, 12, 14, 16, 18) στην 

αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης. 

 

Για να διαπιστωθεί ποιος από τους επιμέρους παράγοντες της ικανοποίησης των 

φοιτητών επηρεάζει περισσότερο την αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης 

στα κέντρα δια βίου μάθησης, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης. 

Το επίπεδο σημαντικότητας ήταν και πάλι 5%. Από το R
2 
βλέπουμε πως το μοντέλο 

προβλέπει περίπου 24% των περιπτώσεων (0.242). και επίσης η τιμή τουAdjusted R
2 

βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτή του R
2
 οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος διπλοκαλήψεων. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .156 .242 .208 1.01480 

a. Predictors: (Constant), q18, q10, q14, q16, q12 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα του ANOVA τεστ, sig=0.000<0.05 οπότε μπορούμε 

να προχωρήσουμε στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.835 5 .567 9.551 .000
b
 

Residual 114.311 111 1.030   

Total 117.145 116    

a. Dependent Variable: q5 

b. Predictors: (Constant), q18, q10, q14, q16, q12 

Επομένως από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται πως οι παράγοντες της ικανοποίησης 
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που επηρεάζουν περισσότερο την συνολική ικανοποίηση των φοιτητών είναι:  

Α) Το εκπαιδευτικό προσωπικό (sig= 0.000)  

Β) Το πρόγραμμα σπουδών (sig= 0.000) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -.057 .757  -.075 .941 

Πρόγραμμα σπουδών .453 .053 .530 8.557 .000 

Προσωπικό .370 .064 .362 5.747 .000 

Υποδομές .056 .038 .081 1.455 .148 

Διοικητική υποστήριξη .099 .088 .061 1.122 .264 

Εικόνα – φήμη -.013 .106 -.006 -.119 .905 

a. Dependent Variable: q5 

 

 Βαθμός επιρροής των επιμέρους παραγόντων (ερωτήσεις 10, 12, 14, 16, 18) στην 

συνολική ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

 

Για να διαπιστωθεί ποιος από τους επιμέρους παράγοντες της ικανοποίησης των 

φοιτητών επηρεάζει περισσότερο την συνολική ικανοποίηση των φοιτητών από τις υπηρεσίες 

των κέντρων δια βίου μάθησης, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης. 

Το επίπεδο σημαντικότητας ήταν και πάλι 5%. Από το R
2 
βλέπουμε πως το μοντέλο 

προβλέπει περίπου 28% των περιπτώσεων (0.277). και επίσης η τιμή τουAdjusted R
2 

βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτή του R
2
 οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος δυπλοκαλήψεων. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .492 .277 .256 .95966 

a. Predictors: (Constant), q18, q10, q14, q16, q12 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα του ANOVA τεστ, sig=0.000<0.05 οπότε μπορούμε 

να προχωρήσουμε στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 
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ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .920 5 .184 9.322 .000
b
 

Residual 102.225 111 .921   

Total 103.145 116    

a. Dependent Variable: q7 

b. Predictors: (Constant), q18, q10, q14, q16, q12 

 

Επομένως από τον ακόλουθο πίνακα φαίνεται πως οι παράγοντες της ικανοποίησης 

που επηρεάζουν περισσότερο την συνολική ικανοποίηση των φοιτητών είναι  

Α) Η εικόνα-φήμη του τμήματος (sig= 0.10) 

Β) Το εκπαιδευτικό προσωπικό (sig= 0.018)  

Γ) Το πρόγραμμα σπουδών (sig= 0.035) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.945 .291  16.996 .000 

 Πρόγραμμα 

σπουδών 
.310 .146 .174 2.129 .035 

Προσωπικό .358 .150 .201 2.390 .018 

Υποδομές .082 .141 .047 .583 .561 

Διοικητική 

υποστήριξη 
.279 .145 .154 1.925 .056 

Εικόνα – φήμη .402 .155 .205 2.599 .010 

a. Dependent Variable: q7 

 

 

• Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο / Αποτελεσματικότητα επαγγελματικής κατάρτισης και 

Συνολική Ικανοποίηση από την ποιότητα των υπηρεσιών 

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση διασποράς (ΑΝΟVA) το p-value είναι μικρότερο του a 

(0.05) και στις δύο περιπτώσεις, επομένως συμπεραίνουμε πως υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά και πως οι κλάσεις της μεταβλητής “Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο” 
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διαφέρουν σε σχέση με το μέσο όρο της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής 

κατάρτισης και της συνολικής ικανοποίησης από την ποιότητα των υπηρεσιών. 

 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Αποτελεσματικότη

τα επαγγελματικής 

καταρτισης 

Between Groups 30.242 2 15.121 19.836 .000 

Within Groups 86.903 114 .762   

Total 117.145 116    

Συνολική 

ικανοποίηση από 

την ποιότητα των 

υπηρεσιών 

Between Groups 11.509 2 5.755 7.159 .001 

Within Groups 91.636 114 .804   

Total 
103.145 116    

 

Επίσης, όπως φαίνεται από τον Πίνακα όσο υψηλότερο είναι το κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο των εκπαιδευομένων, τόσο υψηλότερη θεωρείται η αποτελεσματικότητα της 

επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ υψηλότερα επίπεδα συνολικής ικανοποίησης εμφανίζουν οι 

εκπαιδευόμενοι με μέτριο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (Μ= 3.32, Τ.Α.= 0.856) και 

ακολουθούν οι εκπαιδευόμενοι με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (Μ= 2.67, Τ.Α.= 

2.67). 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound   

Αποτελσματικότητα 

επαγγελματικής 

κατάρτισης 

Χαμηλό 34 2.6765 1.03633 .17773 2.3149 3.0381 1.00 5.00 

Μέτριο 75 3.7867 .82680 .09547 3.5964 3.9769 2.00 5.00 

Υψηλό 8 3.8750 .35355 .12500 3.5794 4.1706 3.00 4.00 

Total 117 3.4701 1.00492 .09291 3.2861 3.6541 1.00 5.00 

Συνολική 

ικανοποίηση από 

την ποιότητα των 

υπηρεσιών 

Χαμηλό 34 2.6765 1.03633 .17773 2.3149 3.0381 1.00 5.00 

Μέτριο 75 3.3200 .85677 .09893 3.1229 3.5171 1.00 5.00 

Υψηλό 8 2.6250 .51755 .18298 2.1923 3.0577 2.00 3.00 

Total 117 3.0855 .94297 .08718 2.9128 3.2581 1.00 5.00 

 

 Αποτελεσματικότητα επαγγελματικής κατάρτισης ανά Φύλο και ειδικότητα 

 

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα οι άνδρες του τμήματος Μαγειρικής τέχνης 
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εμφανίζουν τον υψηλότερο μέσο όρο αποτελεσματικότητας επαγγελματικής κατάρτισης (Μ 

= 3.24, Τ.Α. = 1.05) συγκριτικά με τις άλλες ειδικότητες. Επίσης, μεγαλύτερο μέσο όρο 

εμφανίζουν οι γυναίκες του τμήματος Αισθητικής (Μ = 4.10, Τ.Α. = .657). Τέλος, οι άνδρες 

του τμήματος μαγειρικής εμφανίζουν υψηλότερο μέσο όρο αποτελεσματικότητας της 

επαγγελματικής κατάρτισης ενώ το ίδιο συμβαίνει με τις γυναίκες των τμημάτων μηχανικών 

Η/Υ και Αισθητικής. 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Αποτελεσματικότητα επαγγελματικής κατάρτισης  

Φυλο Τμήμα Mean 

Std. 

Deviation N 

Άντρας Μαγειρικής τέχνης 3.2400 1.05198 25 

Μηχανικών Η /Υ 3.4444 .84732 27 

Αισθητικής 3.1667 1.16905 6 

Total 3.3276 .96223 58 

Γυναίκα Μαγειρικής τέχνης 3.0741 1.10683 27 

Μηχανικών Η /Υ 4.0000 .81650 13 

Αισθητικής 4.1053 .65784 19 

Total 3.6102 1.03419 59 

Total Μαγειρικής τέχνης 3.1538 1.07347 52 

Μηχανικών Η /Υ 3.6250 .86787 40 

Αισθητικής 3.8800 .88129 25 

Total 3.4701 1.00492 117 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από την δυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (Two-Way ΑΝΟVA), η 

αλληλεπίδραση του τμήματος των ερωτώμενων με το φύλο δεν είναι στατιστικά σημαντικά 

αναφορικά με τις μετρήσεις της αποτελεσματικότητα επαγγελματικής κατάρτισης, F(2, 111) 

= 2.906, p > 0.05. 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Αποτελεσματικότητα επαγγελματικής κατάρτισης   

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 
17.444

a
 5 3.489 3.884 .003 

Intercept 1077.954 1 1077.954 1200.114 .000 

Φυλο 4.300 1 4.300 4.787 .031 

Τμήμα 7.640 2 3.820 4.253 .017 

Φυλο * Τμήμα 5.220 2 2.610 2.906 .059 

Error 99.701 111 .898   

Total 1526.000 117    

Corrected Total 117.145 116    

a. R Squared = .149 (Adjusted R Squared = .111) 

 

 
 

 

 Συνολική Ικανοποίηση από την ποιότητα των υπηρεσιών ανά Φύλο και ειδικότητα 

 

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα οι άνδρες του τμήματος Μαγειρικής τέχνης 

εμφανίζουν τον υψηλότερο μέσο όρο συνολικής ικανοποίησης από την ποιότητα των 

υπηρεσιών (Μ = 3.12, Τ.Α. = .97) συγκριτικά με τις άλλες ειδικότητες. Αντιθέτως, 
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μεγαλύτερο μέσο όρο εμφανίζουν οι γυναίκες του τμήματος Μηχανικών Η/Υ (Μ = 3.76, 

Τ.Α. = .725). Τέλος, οι άνδρες του τμήματος μαγειρικής και αισθητικής εμφανίζουν 

υψηλότερο μέσο όρο συνολικής ικανοποίησης από την ποιότητα των υπηρεσιών ενώ το ίδιο 

συμβαίνει με τις γυναίκες των τμημάτων μηχανικών Η/Υ. 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Συνολική ικανοποίηση από την ποιότητα των υπηρεσιών 

Φυλο Τμήμα Mean 

Std. 

Deviation N 

Άντρας Μαγειρικής τέχνης 3.1200 .97125 25 

Μηχανικών Η /Υ 2.9630 .80773 27 

Αισθητικής 3.0000 1.09545 6 

Total 3.0345 .89767 58 

Γυναίκα Μαγειρικής τέχνης 3.0741 1.10683 27 

Μηχανικών Η /Υ 3.7692 .72501 13 

Αισθητικής 2.7895 .78733 19 

Total 3.1356 .99060 59 

Total Μαγειρικής τέχνης 3.0962 1.03393 52 

Μηχανικών Η /Υ 3.2250 .86194 40 

Αισθητικής 2.8400 .85049 25 

Total 3.0855 .94297 117 

Επίσης, όπως προκύπτει από την δυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (Two-Way ΑΝΟVA), η 

αλληλεπίδραση του τμήματος των ερωτώμενων με το φύλο δεν είναι στατιστικά σημαντική 

αναφορικά με τις μετρήσεις της συνολικής ικανοποίησης από την ποιότητα των υπηρεσιών, 

F(2, 111) = 2.792, p > 0.05. 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Συνολική ικανοποίηση από την ποιότητα των υπηρεσιών 

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 
8.225

a
 5 1.645 1.924 .096 

Intercept 853.724 1 853.724 998.345 .000 

Φυλο .737 1 .737 .862 .355 

Τμήμα 2.973 2 1.486 1.738 .181 

Φυλο * Τμήμα 4.776 2 2.388 2.793 .066 

Error 94.920 111 .855   

Total 1217.000 117    

Corrected Total 103.145 116    

a. R Squared = .080 (Adjusted R Squared = .038) 
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 Εξάμηνο σπουδών / Αποτελεσματικότητα επαγγελματικής κατάρτισης και Συνολική 

Ικανοποίηση από την ποιότητα των υπηρεσιών 

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση διασποράς (ΑΝΟVA) το p-value είναι μικρότερο του a 

(0.05) και στις δύο περιπτώσεις, επομένως συμπεραίνουμε πως υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά και πως οι κλάσεις της μεταβλητής “εξάμηνο σπουδών” διαφέρουν σε 

σχέση με το μέσο όρο της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής κατάρτισης και της 

συνολικής ικανοποίησης από την ποιότητα των υπηρεσιών. 

 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Αποτελεσματικότη

τα επαγγελματικής 

κατάρτισης 

Between Groups 35.508 3 11.836 16.383 .000 

Within Groups 81.637 113 .722   

Total 117.145 116    

Συνολική 

ικανοποίηση από 

την ποιότητα των 

υπηρεσιών 

Between Groups 12.868 3 4.289 5.369 .002 

Within Groups 90.277 113 .799   

Total 
103.145 116    
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Επίσης, όπως φαίνεται από τον Πίνακα όσο περνάνε τα εξάμηνα σπουδών, τόσο χαμηλότερη 

θεωρείται η αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ υψηλότερα επίπεδα 

συνολικής ικανοποίησης εμφανίζουν οι εκπαιδευόμενοι στο τρίτο εξάμηνο (Μ= 3.51, Τ.Α.= 

0.803) και ακολουθούν οι εκπαιδευόμενοι στο δεύτερο εξάμηνο (Μ= 3.12, Τ.Α.= 0.832). 

 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound   

Αποτελσματικότητ

α επαγγελματικής 

καταρτισης 

1.00 21 4.0476 .66904 .14600 3.7431 4.3522 3.00 5.00 

2.00 25 4.0000 .76376 .15275 3.6847 4.3153 3.00 5.00 

3.00 37 3.5135 .80352 .13210 3.2456 3.7814 2.00 5.00 

4.00 34 2.6765 1.03633 .17773 2.3149 3.0381 1.00 5.00 

Total 117 3.4701 1.00492 .09291 3.2861 3.6541 1.00 5.00 

Συνολική 

ικανοποίηση από 

την ποιότητα των 

υπηρεσιών 

1.00 21 2.9524 .86465 .18868 2.5588 3.3460 1.00 5.00 

2.00 25 3.1200 .83267 .16653 2.7763 3.4637 1.00 5.00 

3.00 37 3.5135 .80352 .13210 3.2456 3.7814 2.00 5.00 

4.00 34 2.6765 1.03633 .17773 2.3149 3.0381 1.00 5.00 

Total 117 3.0855 .94297 .08718 2.9128 3.2581 1.00 5.00 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. Ποιο το επίπεδο αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής κατάρτισης των 

εκπαιδευομένων των ΔΙΕΚ σε σχέση με την μελλοντική εξάσκηση του επαγγέλματος; 

 

Η αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης εμφανίζεται από μέτρια έως 

καλή και ο βαθμός επιρροής της επαγγελματικής κατάρτισης μπορεί να χαρακτηριστεί 

μέτριος. Επομένως, οι ερωτώμενοι πιστεύουν σε μέτριο βαθμό πως η κατάρτιση που έχουν 

λάβει έως τώρα αναφορικά με το αντικείμενο των σπουδών τους θα μπορέσει να τους 

βοηθήσει μελλοντικά στην εξάσκηση του επαγγέλματος. 

 

2. Ποιο το επίπεδο συνολικής ικανοποίησης από την ποιότητα των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΔΙΕΚ; 

 

Η συνολική ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΔΙΕΚ είναι μέτρια. 

Επομένως, οι εκπαιδευόμενοι θεωρούν πως υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης. 

 

3. Ποιο το επίπεδο ικανοποίησης των εκπαιδευομένων από τα κριτήρια που καθορίζουν 

την ικανοποίηση τους από τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΔΙΕΚ; 

 

Η συνολική ικανοποίηση από το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

μέτρια. Συγκεκριμένα, μεγαλύτερη ικανοποίηση υπάρχει από την ποικιλία των μαθημάτων 

και ακολουθούν ο φόρτος εργασίας και η συνάφεια μεταξύ του προγράμματος σπουδών και 

του επαγγέλματος, ενώ χαμηλότερη ικανοποίηση υπάρχει από την οργανωτική διάρθρωση. 

Συμπερασματικά, θα πρέπει να γίνουν αρκετές οργανωτικές αλλαγές οι οποίες θα ωφελήσουν 

το πρόγραμμα σπουδών.  Η ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό προσωπικό μπορεί να 

χαρακτηριστεί επίσης ως μέτρια με μεγαλύτερη ικανοποίηση να υπάρχει από την 

προσβασιμότητα και την εκπαιδευτική μεθοδολογία, ενώ χαμηλότερη από την 

αντικειμενικότητα της αξιολόγησης. Επομένως, θα πρέπει να υιοθετηθούν νέες μέθοδοι 

αξιολόγησης των εκπαιδευομένων με σκοπό την καλύτερη απόδοση τους και την ενίσχυση 

του ενδιαφέροντος τους. 

Η ικανοποίηση από τις υποδομές μπορεί να χαρακτηριστεί ως χαμηλή και επομένως θα 

πρέπει να γίνουν αρκετές αλλαγές κυρίως αναφορικά με την άνεση και την λειτουργικότητα 

των εκπαιδευτικών χώρων καθώς και στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Τέλος, η ικανοποίηση 
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από τη διοικητική υποστήριξη μπορεί να χαρακτηριστεί από μέτρια έως αρκετά υψηλή, ενώ 

η ικανοποίηση από την εικόνα-φήμη του ιδρύματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως χαμηλή και 

επομένως θα πρέπει να γίνουν ενέργειες αναφορικά με την βελτίωση της εικόνας των ΙΕΚ 

προς το κοινωνικό σύνολο. 

Σε σχέση με την αποτελεσματικότατα, η προσβασιμότητα των εκπαιδευτών παράλληλα 

με την εκπαιδευτική μεθοδολογία εμφανίζουν πιο αυξημένες τιμές και άρα οι εκπαιδευόμενοι 

θεωρούν ότι είναι τα δύο κριτήρια με την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα , ενώ το κριτήριο 

που θεωρούν λιγότερο αποτελεσματικό είναι η αντικειμενικότητα της αξιολόγησης. 

 

4. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών αναφορικά με 

την αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευομένων των 

κέντρων δια βίου μάθησης σε σχέση με την μελλοντική εξάσκηση του επαγγέλματος; 

 

Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μεταβλητών. Επομένως το 

φύλο των εκπαιδευομένων δεν καθορίζει την αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής 

κατάρτισης των ΔΙΕΚ σε σχέση με την μελλοντική εξάσκηση του επαγγέλματος. 

 

5. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών αναφορικά με 

το επίπεδο συνολικής ικανοποίησης από την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

που προσφέρουν τα ΔΙΕΚ; 

 

Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μεταβλητών. Επομένως το 

φύλο των εκπαιδευομένων δεν καθορίζει το επίπεδο συνολικής ικανοποίησης από την 

ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΔΙΕΚ. 

 

6. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών αναφορικά με 

το επίπεδο των επιμέρους παραγόντων που καθορίζουν την ικανοποίηση από την 

ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΔΙΕΚ; 

 

Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μεταβλητών. Επομένως το 

φύλο των εκπαιδευομένων δεν καθορίζει το επίπεδο των επιμέρους παραγόντων που 

καθορίζουν την ικανοποίηση από την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που 

προσφέρουν τα ΔΙΕΚ. 
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7. Ποιος ο βαθμός επιρροής των επιμέρους παραγόντων που καθορίζουν την 

ικανοποίηση από την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρουν τα 

ΔΙΕΚ στην αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης των 

εκπαιδευομένων των ΙΕΚ σε σχέση με την μελλοντική εξάσκηση του επαγγέλματος; 

 

Το μοντέλο που δημιουργήθηκε προβλέπει το 24.2% των περιπτώσεων και σε αυτό 

συμμετέχουν οι μεταβλητές ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό προσωπικό και το πρόγραμμα 

σπουδών. Επομένως η αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης των 

εκπαιδευομένων των ΙΕΚ σε σχέση με την μελλοντική εξάσκηση του επαγγέλματος 

καθορίζεται κατά 24% από την ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό προσωπικό και το 

πρόγραμμα σπουδών. 

 

8. Ποιος ο βαθμός επιρροής των επιμέρους παραγόντων που καθορίζουν την 

ικανοποίηση από την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρουν τα 

ΙΕΚ στην συνολική ικανοποίηση από την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

που προσφέρουν τα ΙΕΚ; 

 

Το μοντέλο που δημιουργήθηκε προβλέπει το 28% των περιπτώσεων και σε αυτό 

συμμετέχουν οι μεταβλητές ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό προσωπικό, το πρόγραμμα 

σπουδών και την εικόνα-φήμη του τμήματος. Επομένως η ικανοποίηση των φοιτητών των 

ΙΕΚ καθορίζεται κατά 28% από το εκπαιδευτικό προσωπικό, το πρόγραμμα σπουδών και την 

εικόνα-φήμη του τμήματος. 
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Προτάσεις 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να διατυπωθούν οι ακόλουθες 

προτάσεις: 

• Η επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να συνδεθεί σε μεγαλύτερο βαθμό με την 

μελλοντική εξάσκηση του επαγγέλματος. Επομένως, θα πρέπει να γίνονται συνεχώς 

ανανεώσεις του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της 

αγοράς εργασίας ώστε να αυξηθεί η συνάφεια μεταξύ κατάρτισης και επαγγέλματος. 

• Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν πρέπει να βελτιωθεί σε μεγάλο 

βαθμό και για να γίνει αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί αρχικά η οργανωτική διάρθρωση και 

συγκεκριμένα να γίνουν αρκετές οργανωτικές αλλαγές οι οποίες θα ωφελήσουν το 

πρόγραμμα σπουδών.  Ακόμα, το επίπεδο του εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει να 

αναβαθμιστεί και να εισαχθούν τρόποι αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αλλά και τρόποι 

αύξησης της αντικειμενικότητας της αξιολόγησης καθώς βρέθηκε να είναι χαμηλή.  

• Καθώς η ικανοποίηση από τις υποδομές χαρακτηρίζεται ως χαμηλή θα πρέπει 

να γίνουν αρκετές αλλαγές κυρίως αναφορικά με την άνεση και την λειτουργικότητα των 

εκπαιδευτικών χώρων καθώς και στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Επομένως, απαιτούνται 

επενδύσεις αναφορικά με τις εγκαταστάσεις των ΙΕΚ οι οποίες θα αναβαθμίσουν τα 

ιδρύματα και θα αυξήσουν την ικανοποίηση των εκπαιδευομένων.  

• Ομοίως με τους εκπαιδευτικούς, αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει και σχετικά με 

τους υπαλλήλους που προσφέρουν διοικητική υποστήριξη ώστε να βελτιωθεί η παροχή των 

διοικητικών υπηρεσιών. 

• Ακόμα, όλοι οι προηγούμενοι παράγοντες σε συνδυασμό με την εικόνα των 

ΙΕΚ στο κοινωνικό σύνολο ενισχύουν την ανάγκη για ενέργειες βελτίωσης των συνολικών 

υπηρεσιών, οι οποίες με τη σειρά τους θα βελτιώσουν διαχρονικά την εικόνα των ιδρυμάτων. 

Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί επίσης να επιτευχθεί με την προβολή της συμμετοχής των ΙΕΚ 

σε διοργανώσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως η ανακύκλωση και η προστασία του 

περιβάλλοντος. 

• Τέλος, κρίνεται σημαντική η υιοθέτηση αντικειμενικότερων κριτηρίων 

αξιολόγησης ώστε να βελτιωθεί η ικανοποίηση των εκπαιδευομένων από τη διαδικασία και 

να τους δοθούν περισσότερα κίνητρα συμμετοχής σε αυτήν. Ένας τρόπος για να επιτευχτεί 

αυτό είναι να τους γνωστοποιείται από την αρχή ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση 

και σε ποιους άξονες θα βασίζεται αυτή. Ακόμα θα ήταν χρήσιμο να ενταχθεί και ένα 

κομμάτι σε αυτή κατά το οποίο ο εκπαιδευόμενος θα αυτοαξιολογείται, πράγμα που μπορεί 
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να επιφέρει θετική εξέλιξη στα κίνητρα συμμετοχής του και να αυξήσει την αυτοπεποίθηση 

του αναφορικά με το αντικείμενο κατάρτισης.    
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Περιορισμοί της έρευνας  

Ως ο κύριος περιορισμός της παρούσης έρευνας θεωρείται το μέγεθος του δείγματος 

(117 εκπαιδευόμενοι) γεγονός που πιθανώς μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σχετικά με 

την γενίκευση και την αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων. Ως ένας άλλος 

περιορισμός μπορεί να θεωρηθεί η δυσκολία στη γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

για όλα τα ιδρύματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας καθώς παρουσιάζουν 

διαφορές σε αρκετούς από τους επιμέρους παράγοντες.  

Παρά τους παραπάνω περιορισμούς, η παρούσα έρευνα πρωτογενών στοιχείων 

προσφέρει σημαντικά δεδομένα σχετικά με τις απόψεις των σπουδαστών για την 

ικανοποίηση τους από τα ΙΕΚ και την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης στην αγορά 

εργασίας. 

 

Μελλοντικές ερευνητικές προεκτάσεις 

Με αφετηρία τα συμπεράσματα της παρούσης έρευνας, μελλοντικές ερευνητικές 

προσπάθειες θα μπορούσαν να εμβαθύνουν στο αντικείμενο και να μελετήσουν την 

εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων αλλά και σε διοικητικό επίπεδο την χρησιμοποίηση 

πρακτικών διαχείρισης και οργάνωσης των παραγόντων που καθορίζουν την ικανοποίηση 

των εκπαιδευομένων. Ακόμα, θα μπορούσε να γίνει σύγκριση της ικανοποίησης των 

εκπαιδευομένων των ΙΕΚ με αυτή των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να 

εντοπιστούν διαφορές και πιθανή εξάρτηση από το διαφορετικό τρόπο οργάνωσης αλλά και 

επιρροή της εκπαιδευτικής βαθμίδας. 
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Παράρτημα 

 

Ερωτηματολόγιο Έρευνας 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει έναν αριθμό ερωτήσεων σχετικών με τις απόψεις 

των εκπαιδευομένων των κέντρων δια βίου μάθησης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της 

επαγγελματικής τους κατάρτισης και την ικανοποίησή τους από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν.  

Οι πληροφορίες που θα δώσετε είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την 

εξαγωγή ερευνητικών συμπερασμάτων. Θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων για 

την υπομονή και τη συνεργασία σας. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις είναι 

απολύτως εμπιστευτικές. Οι  πληροφορίες,  που  θα  προκύψουν,  θα αναλυθούν στατιστικά, θα 

χρησιμοποιηθούν  για  καθαρά  ερευνητικούς  σκοπούς και πρόσβαση σε αυτές θα έχουν ο 

επιβλέπον καθηγητής Κος Σταμπουλής Μιλτιάδης  και η φοιτήτρια Κα Πολυζωάκη Άννα 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

 

1. Φύλο                        Άνδρας                Γυναίκα 

 

 

2. Εξάμηνο φοίτησης και ειδικότητα................................. 

 

3. Εργάζεστε;                         Ναι                           Όχι 

 

 

Αν ναι απαντήστε στην επόμενη ερώτηση. 

 

4. Εργάζεστε σε                Πλήρης απασχόληση                 Μερική απασχόληση 

 

a. Το ετήσιο εισόδημά σας είναι:  Μικρότερο/ίσο με 5.000            από 5.000 

έως 9.000                       από 9.000 και πάνω 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

 

5. Η αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης που λαμβάνετε είναι 
 

 

 Καθόλου ικανοποιητική 

 

 Ελάχιστα ικανοποιητική 

 

 Μέτρια 

 

 Αρκετά ικανοποιητική 

 

 Πολύ ικανοποιητική 

 

 

 

6. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως η κατάρτιση που έχετε λάβει έως τώρα αναφορικά με το 

αντικείμενο των σπουδών σας θα μπορέσει να σας βοηθήσει μελλοντικά στην 

εξάσκηση του επαγγέλματος; 

 

 Καθόλου  

 

 Ελάχιστα 

 

 Μέτρια 

 

 Αρκετά  
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 Πολύ 

 

 

7. Η συνολική ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν τα κέντρα δια βίου μάθησης  
 

 Με δυσαρεστεί απόλυτα 

 

 Μάλλον με δυσαρεστεί 

 

 Ούτε με ικανοποιεί ούτε με δυσαρεστεί 

 

 Μάλλον με ικανοποιεί 

 

 Με ικανοποιεί 

 

 

8. Ποιο από τα παρακάτω κριτήρια καθορίζει σε μεγαλύτερο βαθμό την ικανοποίηση 

σας από τα κέντρα δια βίου μάθησης; 

 

 Το πρόγραμμα σπουδών  

 

 Οι υποδομές 

 

 Τ ο εκπαιδευτικό προσωπικό 

 

 Η διοικητική υποστήριξη  

 

 Η εικόνα-φήμη των κέντρων διαβίου μάθησης 

 

 

9. Κατά την εγγραφή σας στα κέντρα δια βίου μάθησης, σε ποια από τα παρακάτω 

κριτήρια αναμένατε ή προσδοκούσατε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών;  

 

 Το πρόγραμμα σπουδών  

 

 Οι υποδομές 

 

 Το εκπαιδευτικό προσωπικό 

 

 Η διοικητική υποστήριξη  

 

 Η εικόνα-φήμη του τμήματος 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

 

10. Είστε ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα σπουδών; 

 

 Καθόλου  

 

 Ελάχιστα 

 

 Μέτρια 

 

 Αρκετά  

 

 Πολύ 

 

                   

11. Παρακαλώ δηλώστε τον βαθμό ικανοποίησης σας με τα παρακάτω κριτήρια σχετικά 

με το πρόγραμμα σπουδών σας. 

 

Κριτήρια 

Με 

δυσαρεστεί 

απόλυτα 

 

Μάλλον με 

δυσαρεστεί 

 

Ούτε με 

ικανοποιεί 

ούτε με 

δυσαρεστεί 

 

Μάλλον με 

ικανοποιεί 

 

Με ικανοποιεί 

 

Επιστημονική επάρκεια      

Οργανωτική διάρθρωση      

Φόρτος εργασίας      

Επικαιρότητα      

Συμβατότητα      

Συνάφεια Π.Σ. και 

επαγγέλματος 

     

Ποικιλία μαθημάτων      

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

 

12. Είστε ικανοποιημένοι από το εκπαιδευτικό προσωπικό; 

 

 

 Καθόλου  

 

 Ελάχιστα 
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 Μέτρια 

 

 Αρκετά  

 

 Πολύ 

13. Παρακαλώ δηλώστε τον βαθμό ικανοποίησης σας με τα παρακάτω κριτήρια σχετικά 

με το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

 

Κριτήρια 

Με 

δυσαρεστεί 

απόλυτα 

 

Μάλλον με 

δυσαρεστεί 

 

Ούτε με 

ικανοποιεί 

ούτε με 

δυσαρεστεί 

 

Μάλλον με 

ικανοποιεί 

 

Με ικανοποιεί 

 

Πληρότητα ενημέρωσης      

Μεταδοτικότητα      

Προσβασιμότητα      

Εκπαιδευτική μεθοδολογία      

Αντικειμενικότητα 

αξιολόγησης 

     

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 

 

14. Είστε ικανοποιημένοι από τις υποδομές; 
 

 

 Καθόλου  

 

 Ελάχιστα 

 

 Μέτρια 

 

 Αρκετά  

 

 Πολύ 

 

 

15. Παρακαλώ δηλώστε τον βαθμό ικανοποίησης σας με τα παρακάτω κριτήρια σχετικά 

με υποδομές. 
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Κριτήρια 

Με 

δυσαρεστεί 

απόλυτα 

 

Μάλλον με 

δυσαρεστεί 

 

Ούτε με 

ικανοποιεί 

ούτε με 

δυσαρεστεί 

 

Μάλλον με 

ικανοποιεί 

 

Με ικανοποιεί 

 

Υλικοτεχνικές      

Κτηριακές      

Εκπαιδευτικό υλικό      

Υποδομές εργαστηρίων      

Ηλεκτρονική 

προσβασιμότητα 

     

Ώρες λειτουργίας      

Ώρες λειτουργίας 

βιβλιοθήκης 

     

Χώροι αναγνωστηρίου      

Άνεση και 

λειτουργικότητα 

εκπαιδευτικών χώρων 

     

Δανεισμός εκπαιδευτικού 

υλικού 

     

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 

 

16. Είστε ικανοποιημένοι από τη διοικητική υποστήριξη; 

 

 Καθόλου  

 

 Ελάχιστα 

 

 Μέτρια 

 

 Αρκετά  

 

 Πολύ 

 

17. Παρακαλώ δηλώστε τον βαθμό ικανοποίησης σας με τα παρακάτω κριτήρια σχετικά 

με τη διοικητική υποστήριξη. 
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Κριτήρια 

Με 

δυσαρεστεί 

απόλυτα 

 

Μάλλον με 

δυσαρεστεί 

 

Ούτε με 

ικανοποιεί 

ούτε με 

δυσαρεστεί 

 

Μάλλον με 

ικανοποιεί 

 

Με ικανοποιεί 

 

Συμπεριφορά προσωπικού      

Ανταποκρισιμότητα      

Προσβασιμότητα      

Χρόνος αναμονής 

εξυπηρέτησης 

     

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 

 

18. Είστε ικανοποιημένοι από την εικόνα-φήμη των κέντρων δια βίου μάθησης; 

 

 

            

 

 Καθόλου  

 

 Ελάχιστα 

 

 Μέτρια 

 

 Αρκετά  

 

 Πολύ 

 

19. Παρακαλώ δηλώστε τον βαθμό ικανοποίησης σας με τα παρακάτω κριτήρια σχετικά 

με την εικόνα-φήμη του τμήματος. 

 

Κριτήρια 

Με 

δυσαρεστεί 

απόλυτα 

 

Μάλλον με 

δυσαρεστεί 

 

Ούτε με 

ικανοποιεί 

ούτε με 

δυσαρεστεί 

 

Μάλλον με 

ικανοποιεί 

 

Με ικανοποιεί 

 

Προσδοκίες/φιλοδοξίες      

Αναγνωρισημότητα      
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Προβολή-διασύνδεση      

Περιβάλλουσα ποιότητα      

Διεπιστημονικότητα      

 

 

 

 

 


