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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα των κινήτρων-

προσδοκιών που ωθούν τους ενήλικες στη συμμετοχή τους στα Σ.Δ.Ε. και στην 

παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται σ’ αυτά. Στο 

πλαίσιο αυτό, η υλοποίηση της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για το συγκεκριμένο 

σκοπό αφορούσε τη Δυτική Μακεδονία, και πιο συγκεκριμένα το Σ.Δ.Ε. Φλώρινας 

και το παράρτημα Φλώρινας-Αμύνταιου, το Σ.Δ.Ε. Καστοριάς και Κοζάνης, καθώς 

και το παράρτημα Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, ενώ εξαιρέθηκε το Σ.Δ.Ε. που λειτουργεί 

στις φυλακές των Γρεβενών. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν 

στην έρευνα ήταν 126 και σ’ αυτούς περιελήφθησαν άνδρες και γυναίκες ηλικίας 

δέκα οκτώ ετών και άνω, οι οποίοι φοιτούν και στους δύο από τους κύκλους σπουδών 

που περιλαμβάνουν τα Σ.Δ.Ε. κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Για την 

πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος μέσω της χρήσης 

ερωτηματολογίου και του στατιστικού προγράμματος SPSS και EXCEL. Σε κάθε 

περίπτωση, και μέσω των ευρημάτων που προέκυψαν από την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως τα κίνητρα-προσδοκίες που οδηγούν τους 

ενήλικες στη συμμετοχή και φοίτηση στα Σ.Δ.Ε. ποικίλουν και συσχετίζονται άμεσα 

και με την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση και το επάγγελμα το οποίο 

αυτοί ασκούν. Ειδικότερα, τα κυριότερα ευρήματα είναι η απόκτηση του 

απολυτηρίου Γυμνασίου, γνώσεων και δεξιοτήτων και άλλων προσωπικών, 

επαγγελματικών, κοινωνικών και  οικογενειακών κινήτρων. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, κίνητρα-

προσδοκίες, κοινωνικός αποκλεισμός, επαγγελματική αποκατάσταση 
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ABSTRACT 

 

This diploma thesis deals with the motives-expectations that urge adults to 

participate in Second Chance Schools (SCS) and attend the educational programs 

implemented in there. In this context, the implementation of this research was carried 

out in Western Macedonia, and particularly in the SCS of Florina and in the school 

branch of Florina-Amyntaio, in the SCS of Kastoria and Kozani as well as the in the 

school branch of Kozani-Ptolemaida while the SCS in the prison of Grevena was 

excluded.  For the purpose of the current research there were 126 participants 

involved. Both men and women above eighteen were included and all of them were 

students in both educational cycles of the SCSs during the school year 2017-18.  The 

quantitative research methodology was applied for the extraction of the results using a 

questionnaire and the statistical programs SPSS and EXCEL.  Through the outcomes 

that were extracted out of the current research, the conclusion that was drawn is that 

the motives-expectations urging adults to participate in a SCS and attend the 

educational programs implemented in there vary and they are directly related to their 

age, gender, marital status and occupation. In particular, their main motives-

expectations tended to be their obtaining a Junior High School Diploma, acquiring 

knowledge and skills and fulfilling personal, professional, social and family 

expectations. 

 

Key-words: adult education, Second Chance Schools, motives-expectations, social 

marginalization, entering the work-force   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στη σημερινή εποχή, στο διεθνές πεδίο και, κατ’ επέκταση, στην Ελλάδα 

σημειώνονται συνεχείς και ραγδαίες διαφοροποιήσεις σε πολιτικό, οικονομικό και 

κοινωνικό επίπεδο. Αυτό έχει ως συνέπεια να μεταβάλλονται και οι συνθήκες 

διαβίωσης των ανθρώπων, οι οποίοι καλούνται να εφοδιάζονται με τις κατάλληλες 

δεξιότητες, προκειμένου να κατορθώνουν να αντεπεξέρχονται σε κάθε μορφή 

αξίωσης, προβλήματος και ανάγκης που προκύπτει. Έτσι, μεταξύ άλλων, 

προβάλλεται ως επιτατική ανάγκη η ανάδειξη και διατήρηση της διά βίου μάθησης 

και της εκπαίδευσης των ενηλίκων σε ζήτημα ύψιστης σημασίας, προκειμένου ο κάθε 

ενήλικος να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει την απαραίτητη μόρφωση, ώστε να 

ικανοποιεί αποτελεσματικά τις ποικίλες ανάγκες που αντιμετωπίζει, κυρίως σε ό,τι 

αφορά τον τομέα της επαγγελματικής απασχόλησης.  

Μεταξύ, λοιπόν, των φορέων που αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των 

ενηλίκων που δεν κατόρθωσαν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης είναι και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Σε ό,τι αφορά τα 

Σ.Δ.Ε., απευθύνονται σε όσους βρίσκονται σε νεαρή ηλικία και δεν διαθέτουν κάποια 

εξειδίκευση, καθώς δεν προχώρησαν στην ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο χώρο 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δεν διαθέτουν το σύνολο των προσόντων και των 

ικανοτήτων που αξιώνει ο εργασιακός χώρος (Βουιδάσκης – Μπενετάτος, 2011; 

Κατσίκη, 2015; Ταρατόρη, 2008). Έτσι, τα Σ.Δ.Ε. έχουν ως κύριο στόχο να 

προωθείται η απασχόληση των συγκεκριμένων ανθρώπων και ταυτόχρονα να 

καθίστανται αυτοί ικανοί, ώστε να προσαρμόζονται και να ενσωματώνονται ισότιμα 

και ενεργά στο εκάστοτε επαγγελματικό, οικονομικό και κοινωνικό τους περιβάλλον 

(Βεκρής & Χοντολίδου, 2003; Κόκκος, 2008; Κωνσταντίνου, 2016).  

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται το θέμα 

των κινήτρων-προσδοκιών που διακρίνουν όσους εκπαιδευόμενους επιλέγουν να 

εκπαιδευτούν στα Σ.Δ.Ε.. Γι’ αυτό το λόγο, εστιάζει στην εξέταση της περίπτωσης 

των Σ.Δ.Ε. που αναλαμβάνουν τη μόρφωση των ενηλίκων στη Δυτική Μακεδονία και 

στις απόψεις των εκπαιδευομένων τους σχετικά με τους παράγοντες που ασκούν 

επιρροή, ώστε να συμμετέχουν σ’ αυτά, αλλά και τις προσδοκίες που έχουν από το 

είδος της μόρφωσης που τους παρέχεται.  
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Αφορμή, προκειμένου να επιλεγεί το συγκεκριμένο θέμα, υπήρξε η επιθυμία 

που εκφράζουν οι ενήλικοι που δεν έλαβαν τη βασική μόρφωση της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης να αποκτήσουν τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις που θα επιφέρουν τη 

βελτίωση του μορφωτικού και, κατ’ επέκταση, του βιοτικού τους επιπέδου. Επίσης, 

κίνητρο αποτέλεσε και το γεγονός ότι, όπως διαπιστώνεται κατά τη σημερινή εποχή, 

η επιθυμία αυτή εκφράζεται με ολοένα και εντονότερο τρόπο, καθώς ο αριθμός των 

ενηλίκων που αποφασίζουν να συμμετάσχουν στα Σ.Δ.Ε. αυξάνεται διαρκώς και με 

ιδιαίτερα εντυπωσιακό ρυθμό. Ακόμη, καθοριστικό ρόλο για την εκπόνηση της 

εργασίας διαδραμάτισε και η επαγγελματική μου ενασχόληση με το συγκεκριμένο 

κλάδο της ελληνικής εκπαίδευσης, καθώς και το εξειδικευμένο ενδιαφέρον μου 

αναφορικά με τις αιτίες που ωθούν τους ενήλικους στα Σ.Δ.Ε., αλλά και τις αξιώσεις 

που έχουν από αυτά. 

Σε ό,τι αφορά το σκοπό της, η συγκεκριμένη εργασία αποσκοπεί στη 

διερεύνηση της διαδικασίας κατά την οποία όσοι ενήλικοι δεν κατόρθωσαν να 

ολοκληρώσουν το βασικό κύκλο σπουδών που προβλέπει η ελληνική εκπαίδευση 

επιλέγουν τη μόρφωσή τους μέσω των Σ.Δ.Ε. Ειδικότερα, στόχος είναι, αφού 

διευκρινιστούν η παρουσία, η λειτουργία και ο ρόλος των Σ.Δ.Ε. τόσο σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, όσο και στην Ελλάδα, να εξεταστούν και να επισημανθούν τα κίνητρα που 

οδηγούν τους ενήλικες στη φοίτησή τους στα Σ.Δ.Ε., καθώς επίσης και τα 

αποτελέσματα που προσδοκούν να αποκτήσουν, αφότου ολοκληρώσουν τις σπουδές 

τους σ’ αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται μία λεπτομερής εξέταση των απόψεων 

και των στάσεων των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε. μιας συγκεκριμένης περιοχής, της 

Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και της διαφοροποίησής τους ανάλογα με την ηλικία, το 

φύλο, την οικογενειακή κατάσταση και το επάγγελμα. Παράλληλα, επιδιώκεται η 

συναγωγή συμπερασμάτων και διαπιστώσεων που προκύπτουν από τις απόψεις και 

τις στάσεις αυτές, καθώς και η παράθεση ορισμένων προτάσεων που κρίνονται 

απαραίτητες, προκειμένου να επέλθουν χρήσιμες και εποικοδομητικές βελτιώσεις 

στον τρόπο λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. και το είδος της μόρφωσης που αυτά παρέχουν.  

Αναφορικά με την έρευνα, αυτή πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας. Κατά την περίοδο διεξαγωγής της λειτουργούν τα Σ.Δ.Ε.: Φλώρινας, 

παράρτημα Φλώρινας-Αμύνταιο, Καστοριάς, Κοζάνης, παράρτημα Κοζάνης-

Πτολεμαΐδα και Γρεβενών-φυλακές. Εξαιρείται το Σ.Δ.Ε. φυλακών, το οποίο δεν 

συμμετέχει στην έρευνα. Η παρούσα έρευνα μελετά τις τρέχουσες απόψεις των 

εκπαιδευομένων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τα κίνητρα-
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προσδοκίες που τους ώθησαν, για να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Σχετικά με τους συμμετέχοντες, αυτοί είναι όλοι εκπαιδευόμενοι των 

προαναφερθέντων Σ.Δ.Ε. 

Ειδικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται κι εξετάζονται αφορούν 

τα κίνητρα-προσδοκίες που οδηγούν τους ενήλικους στη συμμετοχή και τη φοίτησή 

τους στα Σ.Δ.Ε. στην περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, εξετάζεται η 

διαφοροποίηση των κινήτρων- προσδοκιών των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε. της 

Δυτικής Μακεδονίας ως προς την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση και 

το επάγγελμα. 

Σε ό,τι αφορά τα εργαλεία συλλογής δεδομένων, στη συγκεκριμένη έρευνα, η 

οποία είναι ποσοτική, χρησιμοποιείται ερωτηματολόγιο, καθώς αυτό δίνει τη 

δυνατότητα να συλλεχθούν δεδομένα σε σύντομο, σχετικά, χρονικό διάστημα και 

θεωρείται ως το πλέον ενδεικτικό εργαλείο για τις κοινωνικές επιστήμες. Το 

ερωτηματολόγιο αποτέλεσε το ποσοτικό εργαλείο για τη διερεύνηση των παραγόντων 

υποκίνησης που οδήγησαν τους εκπαιδευόμενους να εγγραφούν στα Σ.Δ.Ε. Στο 

πλαίσιο αυτό, η έρευνα θα υπαγορεύει συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα για την 

επαλήθευση ή μη ορισμένων υποθέσεων. Τέλος, αναφορικά με την επεξεργασία των 

στατιστικών δεδομένων που θα προκύψουν από το ερωτηματολόγιο, πραγματώνεται 

με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (Πρόγραμμα Στατιστικής Επεξεργασίας 

Δεδομένων Κοινωνικών Επιστημών) και το πρόγραμμα EXCEL.   

Στο πλαίσιο αυτό, η εργασία αποτελείται από τρία μέρη, το θεωρητικό, το 

ερευνητικό και το αντίστοιχο με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις. Συγκεκριμένα, 

στο πρώτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους πραγματοποιείται μία εννοιολογική 

αποσαφήνιση των όρων που αφορούν στη διά βίου μάθηση και την εκπαίδευση 

ενηλίκων. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται το θεσμικό πλαίσιο που 

προβλέπεται στην Ευρώπη σχετικά με τα Σ.Δ.Ε., τη λειτουργία τους και το στόχο που 

αυτά καλούνται να εκπληρώνουν. Επίσης, επιχειρείται μία αναφορά στο ζήτημα της 

παρουσίας και της λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης, 

καθώς και μία σύντομη ιστορική αναδρομή αυτών. Ακολούθως, στο τρίτο κεφάλαιο 

επισημαίνονται οι θεμελιώδεις αρχές και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που 

διακρίνουν τα Σ.Δ.Ε. και διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο αυτά λειτουργούν. 

Έπειτα, στο τέταρτο κεφάλαιο σκιαγραφείται το προφίλ των ενηλίκων που επιλέγουν 

να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματά των Σ.Δ.Ε. Παράλληλα, 

διευκρινίζονται οι αιτίες που ωθούν τους μαθητές στο να εγκαταλείπουν πρόωρα το 
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σχολείο και την υποχρεωτική εκπαίδευση. Επιπλέον, και αφού πρώτα 

αποσαφηνίζεται σε εννοιολογικό επίπεδο ο όρος που αφορά τα κίνητρα, παρατίθενται 

οι παράγοντες εκείνοι που οδηγούν τους ενήλικους στη συμμετοχή τους στα Σ.Δ.Ε. 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους παρατίθενται ορισμένες έρευνες 

σχετικά με τα κίνητρα-προσδοκίες των εκπαιδευομένων τόσο στην εκπαίδευση 

γενικότερα, όσο και στα Σ.Δ.Ε. ειδικότερα στην Ελλάδα.   

Σχετικά με το ερευνητικό μέρος, το έκτο κεφάλαιο αφορά στον τρόπο με τον 

οποίο σχεδιάστηκε, μεθοδεύτηκε και υλοποιήθηκε η έρευνα. Ειδικότερα, 

διευκρινίζονται τα ζητήματα των στόχων που επιδιώκει να εκπληρώσει η 

συγκεκριμένη έρευνα, καθώς και των ερευνητικών ερωτημάτων που τίθενται σ’ 

αυτήν. Επίσης, γίνεται αναφορά στο δείγμα στο οποίο απευθύνεται η έρευνα, στη 

χρήση του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίησή της, 

καθώς και στη μέθοδο με την οποία αυτό αναλύεται. Ακόμη, επισημαίνονται η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εφαρμογή της έρευνας, αλλά και οι 

περιορισμοί που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της, ενώ παρατίθενται και 

ορισμένες διευκρινίσεις αναφορικά με το ζήτημα της αξιοπιστίας και της 

εγκυρότητας των αποτελεσμάτων που συνάχθηκαν από αυτήν και την προσπάθεια 

εξασφάλισής τους. Στη συνέχεια, στο έβδομο κεφάλαιο ακολουθεί η παράθεση των 

ευρημάτων που αντλήθηκαν από την πραγματοποίηση της έρευνας και μέσω των 

ερωτημάτων που τέθηκαν στους εκπαιδευόμενους στα Σ.Δ.Ε. της Δυτικής 

Μακεδονίας σχετικά με τα κίνητρα-προσδοκίες που τους ωθούν στη φοίτησή τους σ’ 

αυτά.   

Τέλος, στο τρίτο μέρος, και πιο συγκεκριμένα στο όγδοο κεφάλαιο, 

αναφέρονται τα συμπεράσματα και οι διαπιστώσεις που προέκυψαν μετά την 

ολοκλήρωση της έρευνας, ενώ επιδιώκεται και η σύνδεσή τους με τα όσα 

αναφέρονται στο θεωρητικό μέρος. Ταυτόχρονα, επισημαίνονται και ορισμένες 

προτάσεις σχετικά με την πραγματοποίηση επιπλέον ανάλογων ερευνών αναφορικά 

με το θέμα των κινήτρων-προσδοκιών των ενήλικων εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε., με 

απώτερο σκοπό τη συγκέντρωση επιπρόσθετων και ακόμα περισσότερο αξιόπιστων 

γνώσεων και πληροφοριών σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. 
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Α΄ Μέρος: Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η διά βίου μάθηση και η εκπαίδευση ενηλίκων:  

εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων 

 

1.1 Η διά βίου μάθηση 

 

Η διά βίου μάθηση προέκυψε λόγω της μορφής που έλαβε το σύνολο των 

κοινωνιών στη σύγχρονη μεταβιομηχανική εποχή, στο πλαίσιο των οποίων κυριαρχεί 

το πνεύμα του ανταγωνισμού και προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη να αποκτώνται 

και να ανανεώνονται συνεχώς η γνώση και η κατάρτιση σε επαγγελματικό, αλλά και 

κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο (Μάνου, 2016; Προδρομίδου, 2016; Rogers, 

1999). Επίσης, η ανάδειξή της πραγματοποιήθηκε εξαιτίας των μαθησιακών μεθόδων 

με ευέλικτο χαρακτήρα και περιεχόμενο που αυξάνονται διαρκώς και του γεγονότος 

ότι τα κράτη έχουν μειώσει ριζικά τις επιχορηγήσεις που παρείχαν μέχρι πρότινος, με 

συνέπεια τη μετατόπιση της ευθύνης σε ατομικό επίπεδο και τον περιορισμό του 

ρόλου των κρατών στο συντονισμό και την παροχή κινήτρων για μάθηση. Επιπλέον, 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε λόγω και των ραγδαίων μεταβολών που σημειώθηκαν 

σε δημογραφικό επίπεδο (Κόκκος, 2005; Μπάρλου, 2012; Προδρομίδου, 2016).  

Στο πλαίσιο αυτό, η διά βίου μάθηση αποσκοπεί στο να αποκτώνται και να 

βελτιώνονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι ικανότητες και τα διάφορα εφόδια που 

διαθέτει κάποιος τόσο σε προσωπικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, να απασχολείται 

με δημιουργικό τρόπο και να αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον ελεύθερό 

του χρόνο (Λανδρίτση, 2007; Μάνου, 2016; Πρόκου, 2004). Έτσι, χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της διά βίου μάθησης είναι οι ανθρωπιστικές αξίες από τις οποίες 

διέπεται, ενώ στόχος της είναι η επίτευξη της μάθησης και ταυτόχρονα όσοι 

συμμετέχουν σ’ αυτή να κατανοούν επαρκώς τα όσα διδάσκονται. Επίσης, βασικό της 

στοιχείο είναι ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να την αποκτά μέσω 

οποιασδήποτε δραστηριότητας μαθησιακού χαρακτήρα και περιεχομένου και σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή του βίου του (Βεργίδης, 2001; Jarvis, 2004; Κόκκος, 

2005). Μάλιστα, σ’ αυτήν εντάσσεται κάθε μορφή και τύπος εκπαίδευσης, είτε 

επίσημου, είτε ανεπίσημου και μη τυπικού χαρακτήρα και περιεχομένου, καθώς και 
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κάθε είδος μάθησης που είναι δυνατό να αποκτήσει κάποιος σε οποιαδήποτε στιγμή 

(Καραλής, 2008; Καραλής, 2010; Πουρνάρα, 2017). Παράλληλα, βασικό της στοιχείο 

είναι αυτό της συνέχειας που διαμορφώνεται στην εκπαίδευση, ενώ δημιουργείται κι 

εφαρμόζεται ακολουθώντας τις εκάστοτε κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές 

συνθήκες και γι’ αυτό διακρίνεται από έναν ευέλικτο χαρακτήρα και περιεχόμενο. 

Επομένως, πρόκειται για μία διαδικασία με την οποία η μάθηση αντιμετωπίζεται με 

σφαιρικό τρόπο και στο σύνολο του ανθρώπινου βίου (Μπάρλου, 2012; 

Προδρομίδου, 2016). 

Μάλιστα, η διά βίου μάθηση διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο, ώστε να 

εξαλείφονται οι κοινωνικές ανισότητες, να εδραιώνεται μία κοινωνία που θα διέπεται 

από τις αρχές της δημοκρατίας (Μάνου, 2016; Προδρομίδου, 2016). Επίσης, παρέχει 

στον καθένα τη δυνατότητα, ώστε να διαμορφώνεται σε μία ολοκληρωμένη 

προσωπικότητα, καθώς και να εξελίσσεται και να βελτιώνεται έχοντας την ευκαιρία 

να συμμετέχει σε οποιαδήποτε στιγμή του βίου του σε διαδικασίες μαθησιακού 

χαρακτήρα και περιεχομένου που διακρίνονται από ένα ιδιαίτερα υψηλό ποιοτικό 

επίπεδο, αλλά και ποικιλομορφία (Ζώτου, 2006; Jarvis, 2004; Κόκκος, 2005).  

Γενικά, πάντως, η βαρύτητα και η σπουδαιότητα της διά βίου μάθησης είναι 

ιδιαίτερα μεγάλη σε ό,τι αφορά το χώρο του ανταγωνισμού, της απασχόλησης και της 

ένταξης των ατόμων στον κοινωνικό τους περίγυρο (Βεργίδης & Πρόκου, 2005; 

Λανδρίτση, 2007). Επιπλέον, καταλυτικός είναι και ο ρόλος της, προκειμένου ο κάθε 

πολίτης να συμμετέχει άμεσα κι ενεργά στα κοινά, καθώς και να αναπτύσσεται 

πλήρως σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και να προωθείται και να εδραιώνεται η συνοχή 

στην ευρύτερη κοινωνία (Γκάλιου, 2012; Μπάρλου, 2012)1. 

 

1.2 Η εκπαίδευση ενηλίκων  

 

Η εκπαίδευση ενηλίκων εντάσσεται στη διά βίου μάθηση και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα αυτής, κάτι που ισχύει και για την περίπτωση της Ελλάδας, και 

συνδέεται με κάθε μορφή είτε δραστηριότητας είτε προγράμματος που αφορά τη 

μάθηση και το σχεδιασμό του οποίου αναλαμβάνει συνειδητά ένας εκπαιδευτικός 

φορέας (Καραλής, 2008; Κόκκος, 2005; Πουρνάρα, 2017). Στο πλαίσιο αυτό, 

                                                           
1 Μάλιστα, το ζήτημα της διά βίου μάθησης συνιστά μία θεμελιώδη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, επομένως και της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την πολιτική που ακολουθείται σχετικά με την 

εκπαίδευση: Βεργίδης & Πρόκου, 2005; Γκάλιου, 2012; Μπάρλου, 2012) 
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επιδίωξη της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η ικανοποίηση κάθε μορφής ανάγκης κι 

ενδιαφέροντος που αφορά την κατάρτιση και η υλοποίησή της είναι εφικτή σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή του ανθρώπινου βίου, με την προϋπόθεση ότι αυτός έχει 

ξεπεράσει το ηλιακό όριο που σχετίζεται με την υποχρεωτική εκπαίδευση κι έχει 

πάψει, πλέον, να ασχολείται κατά βάση με την εκπαίδευση (Καψάλης & 

Παπασταμάτης, 2002; Κόκκος, 1999; Rogers, 1999). Έτσι, περιλαμβάνει κάθε 

σπουδή είτε επαγγελματικού είτε όχι περιεχομένου και τυπικού ή μη χαρακτήρα, ενώ 

ταυτόχρονα ο στόχος της αφορά στην κοινωνία και το σύνολο των ανθρώπων 

(Κωνσταντίνου, 2016; Παλαιού, 2012; Τσιότσιου, 2007). 

Επομένως, η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά στην επέκταση σε χρονικό επίπεδο 

ή την αντικατάσταση της αρχικής εκπαίδευσης που παρέχεται στο σύνολο των 

εκπαιδευτικών βαθμίδων και απευθύνεται σε όσους έχουν ενηλικιωθεί, και μάλιστα 

όχι μόνο αναφορικά με την ηλικία τους, αλλά και σε όσους διακρίνονται από τα 

γνωρίσματα της ωριμότητας, της ευθυκρισίας, της προνοητικότητας, της 

αυτοσυγκράτησης, της υπευθυνότητας και της θέλησης να αυτοπροσδιοριστούν και 

να ανεξαρτητοποιηθούν στη διαδικασία κατά την οποία λαμβάνουν διάφορες 

αποφάσεις (Jarvis, 1983; Κόκκος, 2008; Rogers, 1999). Μέσω της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, λοιπόν, παρέχονται εξειδικευμένες δραστηριότητες μαθησιακού 

χαρακτήρα και περιεχομένου σε όσους διακρίνονται από ωριμότητα και 

παρουσιάζουν κάθε μορφή ανάγκης με εξειδικευμένο χαρακτήρα. Έτσι, οι ενήλικες 

αναπτύσσονται σε προσωπικό επίπεδο (Βεργίδης & Πρόκου, 2005; Jarvis, 2004; 

Κυριάκης, 2011), καθώς επιτυγχάνονται η διεύρυνση και συμπλήρωση των γνώσεων 

και των τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων τους, αλλά και η διαφοροποίηση 

του προσανατολισμού τους, μεταβάλλοντας το σύνολο των στάσεών τους και του 

τρόπου συμπεριφοράς τους σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο διαμορφώνοντας και 

αξιοποιώντας τον κριτικό στοχασμό (Ζώτου, 2006; Κατσίκη, 2015; Προδρομίδου, 

2016). 

Σε κάθε περίπτωση, η εκπαίδευση ενηλίκων διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο, 

ώστε να αναπτύσσεται το ανθρώπινο δυναμικό μέσω της απόκτησης καινούριων 

γνώσεων και δεξιοτήτων. Ειδικότερα, στόχος της είναι να συνδράμει στη διαδικασία 

ανάπτυξης στον οικονομικό τομέα, παρέχοντας την κατάλληλη ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας ανάμεσα στις εθνικές οικονομίες (Βεργίδης, 2008; 

Κωνσταντίνου, 2016). Παράλληλα, σκοπός της είναι να αντιμετωπίζεται με 

αποτελεσματικό τρόπο οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει από τις μεταβολές που 
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πραγματοποιούνται διεθνώς. Επίσης, αποσκοπεί και στο να αναπτύσσεται ο 

εκπαιδευόμενος σε προσωπικό επίπεδο και να εξειδικεύεται στο χώρο των 

επιστημών, καθώς και να εναρμονίζεται και να συμμετέχει ενεργά στο διαρκώς 

μεταβαλλόμενο οικονομικό, επαγγελματικό, κοινωνικό και πολιτιστικό του 

περιβάλλον κι, έτσι, να αποτρέπεται ο κοινωνικός αποκλεισμός (Κόκκος, 1999; 

Κυριάκης, 2011; Rogers, 1999). Γενικά, πάντως, κατά τη σημερινή εποχή, κι εξαιτίας 

της μορφής που έχει λάβει η κοινωνία και της αδιάκοπης επιθυμίας, αλλά και 

ανάγκης που διακρίνει τον άνθρωπο για την απόκτηση γνώσης, η εκπαίδευση 

ενηλίκων αναδεικνύεται ως μία απολύτως αναγκαία διαδικασία και στόχος (Βεργίδης, 

2008; Γκάλιου, 2012; Jarvis, 2004)2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να εφαρμόζεται με αποτελεσματικότητα κι επιτυχία η εκπαίδευση 

ενηλίκων, μέριμνα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να αναζητηθεί και να εντοπιστεί κάθε 

μορφή ανάγκης που παρουσιάζεται σε διδακτικό και μαθησιακό επίπεδο, παρέχοντας σε κάθε ενήλικο 

την ευκαιρία για τη βελτίωση των γνώσεών του και για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων που διαθέτει (Γκάλιου, 2012). Ωστόσο, υφίσταται μία άρρηκτη σύνδεση μεταξύ της 

εκπαίδευσης ενηλίκων και των ιστορικών συνθηκών που επικρατούν στην κάθε εποχή. Έτσι, ο 

σχεδιασμός και η υλοποίησή της εξαρτώνται άμεσα από την πραγματικότητα που διαμορφώνεται σε 

κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο (Βεργίδης, 2005). Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, την 

Ευρώπη, η αναγκαιότητα σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων αναδείχθηκε ύστερα από το τέλος  της 

Γαλλικής Επανάστασης και σε μία εποχή όπου την εξουσία κατέλαβε η τάξη των αστών, εξαλείφθηκαν 

οι συντεχνίες και αποδομήθηκε το σύστημα που αφορούσε τη μαθητεία. Στη συνέχεια, κατά τη 

διάρκεια του 19ου αιώνα, στις χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης πραγματοποιήθηκε η 

ίδρυση θεσμών που διακρίνονταν από συστηματική οργάνωση και οι οποίοι επικεντρώθηκαν στην 

εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε και το κίνημα των εργατών. Αναφορικά με 

την περίπτωση της Ελλάδας, οι πρώτες απόπειρες, προκειμένου να υλοποιηθεί η εκπαίδευση ενηλίκων, 

πραγματοποιήθηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα, με κύριο στόχο να αντιμετωπιστεί και να εξαλειφθεί ο 

αναλφαβητισμός. Ακολούθως, καθόλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα, και ιδιαίτερα μετά τη λήξη του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, πραγματοποιήθηκε η δημιουργία ποικίλων φορέων που ανέλαβαν ως αποστολή 

τους να εφαρμοστεί με συστηματικό και συνεπή τρόπο η εκπαίδευση ενηλίκων (Βεργίδης, 2005; 

Ζώτου, 2006; Μουζάκης, 2006). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, στην περίπτωση της Ελλάδας, η 

ανάπτυξη της εκπαίδευσης που απευθύνεται σε ενήλικες οφείλεται στο γεγονός ότι το επίσημο, τυπικό 

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας αδυνατεί να επιτυγχάνει την ικανοποίηση των αναγκών που 

προβάλλει ο εργασιακός χώρος. Επίσης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα διάφορα κοινοτικά 

κονδύλια που παρέχονται, προκειμένου να αναβαθμίζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες που διαθέτει 

το εργατικό δυναμικό, αλλά και οι ποικίλες κοινωνικές και πολιτισμικές μεταβολές που 

πραγματοποιήθηκαν στη χώρα (Κόκκος, 2005; Μπάρλου, 2012) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)  

στην Ευρώπη και την Ελλάδα 

 

2.1 Το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται για τα Σ.Δ.Ε. στην Ευρώπη  

 

Η διατύπωση της πρότασης, προκειμένου να ιδρυθούν Σ.Δ.Ε., 

πραγματοποιήθηκε αρχικά, στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, το 1995 και συμπεριελήφθη στο περιεχόμενο του λεγόμενου «Λευκού 

Βιβλίου», το οποίο συνέταξε η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με 

τα ζητήματα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; 

Μουζάκης, 2006; Ρογδάκη, 2012). Στο πλαίσιο αυτό, ως βασικοί στόχοι τέθηκαν η 

παρότρυνση του κάθε πολίτη της Ευρωπαικής Ένωσης, ώστε να επιδιώκει να αποκτά 

καινούριες γνώσεις, και η μεγαλύτερη προσέγγιση και συνεργασία του σχολείου με 

τον κλάδο που αφορά στις επιχειρήσεις. Επιπλέον, ως βασικές επιδιώξεις 

οριοθετήθηκαν και η αποτελεσματική αντιμετώπιση κι εξάλειψη του φαινομένου του 

κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ προτάθηκε το σύνολο των πολιτών της Ευρώπης να 

αποκτήσει τη γνώση και τη δυνατότητα της χρησιμοποίησης τριών γλωσσών που 

προέρχονται από κράτη-μέλη που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη, άμεση 

προτεραιότητα δόθηκε και στο να καταστεί η επένδυση που αφορά το χώρο της 

εκπαίδευσης ίσης βαρύτητας και σπουδαιότητας με κάθε άλλη μορφή επένδυσης 

οικονομικού χαρακτήρα και περιεχομένου (Βεργίδης, 1999; Ρογδάκη, 2012; 

Χοντολίδου & Βεκρής, 2003).  

Γενικά, πάντως, ως θεμελιώδης στόχος των Σ.Δ.Ε. τέθηκε η παροχή της 

κατάλληλης βοήθειας σε κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που για οποιαδήποτε 

αιτία δεν κατόρθωσε την ολοκλήρωση της φοίτησής του στο χώρο της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, με συνέπεια να μην είναι σε θέση να ανταποκρίνεται και να 

προσαρμόζεται επαρκώς στις καινούριες αξιώσεις που προβάλλει ο εργασιακός 

χώρος (Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; Μωυσιάδης, 2010; Πηγιάκη, 2006). Στο 

πλαίσιο αυτό, λοιπόν, και προκειμένου να εξαλειφθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός, το 

σχολείο καλείται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο, λαμβάνοντας όμως μία νέα 

μορφή, που δεν παραπέμπει στην αντίστοιχη του τυπικού σχολείου και ταυτόχρονα 

παρέχει τη δυνατότητα μιας δεύτερης ευκαιρίας σε όσους επιλέγουν να φοιτήσουν σ’ 
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αυτό. Σε κάθε περίπτωση, μέσω του προγράμματος που αφορά στα Σ.Δ.Ε., γίνεται 

αποδεκτό πως οποιοσδήποτε πολίτης δεν κατόρθωσε να φοιτήσει στο σύνολο των 

βαθμίδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έχει άμεση ανάγκη να καταρτιστεί με όσο 

το δυνατό αποτελεσματικότερο κι επαρκέστερο τρόπο και να λάβει την αναγκαία 

βοήθεια για την απόκτηση αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης και την αναπλήρωση 

κάθε έλλειψης που παρουσιάζει, με απώτερο σκοπό να ενσωματώνεται στο κοινωνικό 

περιβάλλον, αλλά και την απόκτηση των τυπικών προσόντων που προϋποτίθενται για 

μία ευνοϊκότερη προοπτική στον επαγγελματικό τομέα (Βεργίδης, 2003; Παλαιού, 

2012; Χοντολίδου & Βεκρής, 2003)3.  

Στο πλαίσιο αυτό, ύστερα από το πρόγραμμα που διατυπώθηκε στο «Λευκό 

Βιβλίο» αναφορικά με τα Σ.Δ.Ε., εκδηλώθηκε άμεσα το ενδιαφέρον και η βούληση 

από την πλευρά όχι μόνο τοπικών, αλλά και περιφερειακών αρχών, προκειμένου να 

ιδρυθούν στις περιοχές τους Σ.Δ.Ε. (Ηλιοπούλου, 2011; Λανδρίτση, 2007; 

Χοντολίδου & Βεκρής, 2003). Έτσι, κατά την περίοδο 1997-2000, ξεκίνησε η 

λειτουργία 13 Σ.Δ.Ε. πιλοτικού χαρακτήρα σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές πόλεις, 

συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας, ενώ κατά τη σημερινή εποχή στην 

πλειοψηφία των κρατών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πραγματοποιηθεί 

η θεσμοθέτηση των Σ.Δ.Ε. (Λάλος, 2011; Ταρατόρη, 2008; Χατζησαββίδης, 2003)4. 

Μάλιστα, τα Σ.Δ.Ε. συνιστούν πρωταρχική μέριμνα σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση 

ενηλίκων όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς, πραγματοποιώντας το κατάλληλο 

είδος προσαρμογών ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν (Ζώτου, 2006; 

Μουζάκης, 2006; Ρογδάκη, 2012).  

 

2.2 Η παρουσία των Σ.Δ.Ε. στην ελληνική εκπαίδευση – Ιστορική αναδρομή  

 

Παρόμοια με την υπόλοιπη Ευρώπη, και στην Ελλάδα τα Σ.Δ.Ε. συνιστούν 

έναν από τους πολυάριθμους φορείς που έχουν ως αρμοδιότητα να εφαρμόζεται η 

                                                           
3 Έτσι, ως σκοπός της ίδρυσης των Σ.Δ.Ε. τέθηκε η βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης κάθε νέου 

που ανήκει στις συγκεκριμένες κατηγορίες στο χώρο της γνώσης, καθώς και μετατροπή των σχολείων 

σε σημεία όπου όλα τα μέλη της εκάστοτε κοινότητας θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν 

συναντήσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα και περιεχομένου (Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; Πηγιάκη, 

2006) 
4 Μάλιστα, το 1999 πραγματοποιήθηκε η ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Συνδέσμου στον οποίο εντάχθηκαν 

οι πόλεις στις οποίες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν Σ.Δ.Ε., με σκοπό να ανταλλάσσονται σχετικές 

εμπειρίες και να συνεργάζονται αυτές μεταξύ τους για την περαιτέρω προώθηση του θεσμού που 

αφορά τα Σ.Δ.Ε. σε μεγαλύτερο αριθμό πόλεων (Ηλιοπούλου, 2011; Παλαιού, 2012; Χοντολίδου & 

Βεκρής, 2003) 
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εκπαίδευση ενηλίκων, επιδιώκοντας την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί στο 

πλαίσιο της διά βίου μάθησης κι επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την κάλυψη ενός 

βασικού κενού που υφίστατο στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης για ένα μεγάλο 

αριθμό του ανθρώπινου πληθυσμού της (Βεργίδης & Πρόκου, 2005; Βουιδάσκης & 

Μπενετάτος, 2011; Γκάλιου, 2012). Σε ό,τι αφορά, στη θεσμοθέτησή τους, αυτή 

πραγματοποιήθηκε το 1997 μέσω σχετικού νόμου, σύμφωνα με τον οποίο η ίδρυσή 

τους είναι εφικτή, προκειμένου να εγγράφονται και να φοιτούν στο χώρο τους όσοι 

πολίτες έχουν ξεπεράσει το όριο των 18 ετών και δεν κατόρθωσαν την ολοκλήρωση 

της εννεαετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, το σύνολο των Σ.Δ.Ε. 

εντάσσεται στο χώρο των δημόσιων σχολείων και της τυπικής εκπαίδευσης και ο 

τίτλος σπουδών που παρέχεται σε όσους εκπαιδεύονται σ’ αυτά ισοδυναμεί με τον 

αντίστοιχο που δίνεται στο Γυμνάσιο (Ζώτου, 2006; Κόκκος, 2007; Παλαιού, 2012).  

Μάλιστα, παρόμοια με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, και η Ελλάδα 

δημιούργησε τα Σ.Δ.Ε., επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διαμόρφωση και την 

προσαρμογή των στόχων, της μορφής και του περιεχομένου τους ανάλογα με το είδος 

των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Σε 

κάθε περίπτωση, όμως, βασική επιδίωξη των Σ.Δ.Ε. είναι να προωθείται και να 

αποδίδεται ισότητα σε κάθε πολίτη ανεξαιρέτως αναφορικά με τις ευκαιρίες να 

εντάσσεται στον εργασιακό χώρο και να αντιμετωπίζεται η ελλιπής εκπαίδευση 

(Μπάρλου, 2012; Πηγιάκη, 2006; Χατζησαββίδης, 2003). Μάλιστα, πρωταρχική 

μέριμνα των Σ.Δ.Ε. δίνεται σε όσα άτομα αντιμετωπίζουν άμεσα τον κίνδυνο του 

κοινωνικού αποκλεισμού, επιδιώκοντας την εξάλειψή του (Βεργίδης, 2003; 

Ευστράτογλου & Νικολοπούλου, 2008; Ζώτου, 2006). 

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η ίδρυση του πρώτου Σ.Δ.Ε. πραγματοποιήθηκε το 

2000 στην Αθήνα, και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο του Περιστερίου, κάτι στο οποίο 

όμως συνέπραξαν και οι αντίστοιχοι Δήμοι της Νίκαιας και της Αθήνας (Βουιδάσκης 

& Μπενετάτος, 2011; Ρογδάκη, 2012; Ταρατόρη, 2008). Μάλιστα, η επιλογή των 

συγκεκριμένων περιοχών ήταν συνειδητή, αφού πρόκειται για σημεία όπου η ανεργία 

βρίσκεται σε υψηλό ποσοστό, οι κάτοικοι δεν διαθέτουν ιδιαίτερα υψηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο, ενώ πολλοί νέοι, καθώς βίωσαν τη σχολική αποτυχία, έχουν 

οδηγηθεί στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (Ηλιοπούλου, 2011; Ταρατόρη, 

2008). 

Στη συνέχεια, κατά τη σχολική περίοδο 2000-2001, πραγματοποιήθηκε η 

ίδρυση και η λειτουργία τεσσάρων επιπλέον Σ.Δ.Ε. στην πόλη της Πάτρας και του 
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Ηρακλείου, καθώς και στους Δήμους της Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη και του 

Μενιδίου στην Αθήνα, ενώ ακολούθως συνεχίστηκε η μεγάλη και διαρκής αύξηση 

και διεύρυνση των Σ.Δ.Ε., σε διάφορους νομούς της ελληνικής επικράτειας, 

αποδεικνύοντας έτσι την αναγκαιότητά τους για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας 

(Ανάγνου, 2011; Λύτσιου, 2008; Μάνου, 2016). Επίσης, κατά τη σχολική περίοδο 

2008-2009, άρχισαν να δημιουργούνται Σ.Δ.Ε. κι έξω από την έδρα του κάθε 

σχολείου και μέσα στο όρια που βρίσκεται ένας νομός (Ηλιοπούλου, 2011).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

Οι θεμελιώδεις αρχές, τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα  

και ο τρόπος λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.  

 

3.1 Οι θεμελιώδεις αρχές και τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Σ.Δ.Ε.  

 

Γενικά, από την πλευρά της κάθε χώρας το σύνολο των αρχών, των 

χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. διαμορφώνεται κι εναρμονίζεται με 

το είδος των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών που τη διακρίνουν. Σύμφωνα, λοιπόν, 

και με την εκπαίδευση ενηλίκων, τα Σ.Δ.Ε. έχουν ως κύριο στόχο να προωθείται η 

απασχόληση των ατόμων νεαρής ηλικίας που δεν διαθέτουν κάποια εξειδίκευση, 

καθώς δεν προχώρησαν στην ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο χώρο της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δεν διαθέτουν το σύνολο των προσόντων και των 

ικανοτήτων που αξιώνει ο εργασιακός χώρος (Ανάγνου – Βεργίδης, 2008; Κατσίκη, 

2015; Λανδρίτση, 2007; Ταρατόρη, 2008). Ταυτόχρονα, βασική επιδίωξη των Σ.Δ.Ε. 

είναι να καθίστανται τα συγκεκριμένα άτομα ικανά, ώστε να προσαρμόζονται και να 

ενσωματώνονται ισότιμα και ενεργά στο εκάστοτε επαγγελματικό, οικονομικό και 

κοινωνικό τους περιβάλλον, αποκτώντας ευκαιρίες που θα συνδράμουν στην 

ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών που παρουσιάζουν σχετικά με την κατάρτισή 

τους, αλλά και στο να ενισχυθούν γενικά η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθησή τους 

και να ολοκληρώνονται σε προσωπικό επίπεδο (Βεκρής, 2003; Κωνσταντίνου, 2016; 

Χοντολίδου & Βεκρής, 2003).  

Επίσης, μέλημα των Σ.Δ.Ε. είναι να ενεργοποιείται άμεσα η ίδια η τοπική 

αυτοδιοίκηση σε ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνική προσφορά, έτσι, ώστε 

να παρέχει στον κάθε νέο της περιφέρειάς της τη δυνατότητα να εντάσσεται αρμονικά 

και αποτελεσματικά στον εργασιακό χώρο (Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; 

Παλαιού, 2012; Ταρατόρη, 2008). Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται έμφαση σε κάθε περιοχή 

στην οποία υφίστανται έντονα προβλήματα κοινωνικού και οικονομικού 

περιεχομένου, καθώς και στη διαδικασία με την οποία καλύπτονται οι ανάγκες που 

παρουσιάζουν σε εκπαιδευτικό επίπεδο όσα άτομα δεν κατόρθωσαν την ολοκλήρωση 

της φοίτησής τους στο χώρο της βασικής εκπαίδευσης (Βεκρής, 2003; Μπάρλου, 

2012). 
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Μέσω, λοιπόν, του προγράμματος των Σ.Δ.Ε., κάθε μέσο που χρησιμοποιείται 

για την εκπαίδευση των ενδιαφερομένων οφείλει να διακρίνεται από μία ευέλικτη 

μορφή και περιεχόμενο και να εναρμονίζεται με το σύνολο των αναγκών, των 

προσδοκιών και των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι εκπαιδευόμενοι. Επίσης, 

απαραίτητη είναι όχι η επιμέρους, αλλά η συνολική προσέγγιση των αναγκών που 

παρουσιάζουν οι εκπαιδευόμενοι. Έτσι, για την επιτυχημένη έκβαση των 

προσπαθειών τους, είναι αναγκαία η υποστήριξή τους, προκειμένου να 

αντιμετωπίζουν τις διάφορες δυσκολίες που σχετίζονται με χώρους όπως αυτός της 

υγείας, του οικογενειακού περιβάλλοντος, της εργασίας και του άμεσου κοινωνικού 

περιβάλλοντος (Ευστράτογλου & Νικολοπούλου, 2008; Τσάφος & Χοντολίδου, 

2003; Τσιότσιου, 2007). Επιπλέον, καθώς οι ανάγκες που παρουσιάζουν οι 

εκπαιδευόμενοι σε εκπαιδευτικό επίπεδο διακρίνονται από μία συνθετότητα και 

ποικιλομορφία, είναι απαραίτητη η κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση των 

εκπαιδευτών, αλλά και να διαθέτουν αυτοί την απαραίτητη εμπειρία (Λανδρίτση, 

2007; Χατζησαββίδης, 2003; Χοντολίδου & Βεκρής, 2003). 

Παράλληλα, όμως, για να λειτουργούν με αποτελεσματικότητα τα Σ.Δ.Ε., 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμπράττουν και άλλοι κοινωνικοί φορείς, καθώς 

και η εδραίωση ενός συνεργατικού πνεύματος ανάμεσα σ’ αυτούς και την ίδια την 

τοπική αυτοδιοίκηση (Βεκρής, 2003; Ζώτου, 2006; Ρογδάκη, 2012). Επίσης, μέσω 

της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της συμβουλευτικής συμπαράστασης και 

γενικά του περιεχομένου των σπουδών, το ενδιαφέρον θα πρέπει να επικεντρώνεται 

σε κάθε μορφή ανάγκης, επιθυμίας, ενδιαφέροντος και ικανότητας που διακρίνει τους 

εκπαιδευόμενους σε ατομικό επίπεδο (Ευστράτογλου & Νικολοπούλου, 2008; 

Λανδρίτση, 2007; Τσιότσιου, 2007). Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο 

κάθε εκπαιδευόμενος δικαιούται να εκφέρει άποψη και να συμμετέχει ενεργά 

αναφορικά με το είδος του περιεχομένου που θα περιλαμβάνουν τα μαθήματα που 

πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο της διδασκαλίας (Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 

2011; Μωυσιάδης, 2010; Χοντολίδου & Βεκρής, 2003)5.  

                                                           
5 Στο σημείο αυτό, εκτός από τις διδακτικές μεθόδους που υλοποιούνται στα Σ.Δ.Ε., αξίζει να 

αναφερθεί και μία άλλη σημαντική καινοτομία. Πρόκειται για τα μαθήματα που αφορούν τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

του ωρολόγιου προγράμματος. Μάλιστα, ειδικότερα σχετικά με το ζήτημα της συμβουλευτικής 

υποστήριξης, αυτή δίνεται όχι μόνο σε οποιονδήποτε εκπαιδευόμενο παρουσιάζει κάποια σχετική 

ανάγκη, αλλά και σε όποιον εκπαιδευτικό αντιμετωπίζει κάποια δυσχέρεια με στόχο την επίλυσή της. 

Στο πλαίσιο αυτό, η παροχή της συμβουλευτικής υποστήριξης πραγματοποιείται είτε σε ατομικό 

επίπεδο είτε στο πλαίσιο ολιγομελών ομάδων και θεμελιώδης αρχή της είναι πως το σύνολο όσων 

συνεργάζονται σε ένα Σ.Δ.Ε. έχει την υποχρέωση να επικοινωνεί συνεχώς και ουσιαστικά με τον κάθε 
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Ακόμη, το κάθε μάθημα που διδάσκεται κρίνεται απαραίτητο να διακρίνεται 

από έναν ευέλικτο χαρακτήρα και περιεχόμενο και του οποίου επιδίωξη θα είναι να 

καλλιεργούνται οι κύριες δεξιότητες και ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται ένας 

εποικοδομητικός συνδυασμός μεταξύ τυπικών, μη τυπικών και άτυπων μεθόδων που 

αφορούν στη μαθησιακή διαδικασία (Ηλιοπούλου, 2011; Μάνου, 2016; 

Χατζησαββίδης, 2003)6. Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αξιοποίηση κατά 

τη μαθησιακή διαδικασία της πληροφορικής και των καινούριων τεχνολογικών 

μέσων, κάτι το οποίο αποτελεί στόχο σύνολης της διά βίου μάθησης και της 

εκπαίδευσης ενηλίκων (Βεκρής, 2003; Γκάλιου, 2012; Μπάρλου, 2012). 

Επιπρόσθετα, είναι άμεση αναγκαιότητα τα Σ.Δ.Ε. να διακρίνονται από το 

στοιχείο της τοπικότητας (Προδρομίδου, 2016; Χοντολίδου & Βεκρής, 2003). Στο 

πλαίσιο αυτό, τα Σ.Δ.Ε. οφείλουν να έχουν ως κριτήριο της λειτουργίας τους τις 

κοινωνικές συνθήκες που υφίστανται στην περιοχή όπου αυτά δραστηριοποιούνται 

και οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με την καθημερινότητα των εκπαιδευομένων, 

συνυπολογίζοντας το σύνολο των ιδιαιτεροτήτων, των αναγκών και των δεξιοτήτων 

που τους διακρίνουν (Ηλιοπούλου, 2011; Λάλος, 2011; Χοντολίδου & Βεκρής, 

2003)7.  

 

3.2 Ο τρόπος λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. 

 

Γενικά, βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η 

παρουσία πολλών αποκλίσεων συγκριτικά με την αντίστοιχη που παρέχεται στα 

                                                                                                                                                                      
εκπαιδευόμενο, επιδιώκοντας να του παρέχει την κατάλληλη βοήθεια και συμπαράσταση σε μία 

ενδεχόμενη αναγκαία περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, μέσω της συμβουλευτικής υποστήριξης, 

επιδιώκεται η ορθή καθοδήγηση των εκπαιδευομένων, προκειμένου να λαμβάνουν τις κατάλληλες 

αποφάσεις και να επιλέγουν τη σωστή κατεύθυνση τόσο σε εκπαιδευτικό, όσο και σε επαγγελματικό 

επίπεδο. Παράλληλα, τους προσφέρεται η αρμόζουσα συμπαράσταση και βοήθεια στη διαδικασία και 

την απόπειρά τους να προσαρμόζονται και, γενικά, να αναπτύσσονται και να ωριμάζουν αρμονικά και 

δημιουργικά όχι μόνο σε προσωπικό, αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο (Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 

2011; Κατσίκη, 2015; Ρογδάκη, 2012)  
6 Σε ό,τι αφορά την τυπική εκπαίδευση, αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των εκπαιδευτικών φορέων που 

ανήκουν στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας, δηλαδή από το χώρο του νηπιαγωγείου μέχρι 

τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αντιθέτως, στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης εντάσσεται κάθε 

μορφή οργανωμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας που παρέχεται μέσω των διαφόρων βιωμάτων, 

των εμπειριών και της αλληλεπίδρασης μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντός του και την οποία 

αναλαμβάνει κάποιος φορέας που δεν ανήκει στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και αφορά 

τόσο τους ανήλικες, όσο και τους ενήλικες (Γκάλιου, 2012; Μάνου, 2016)  
7 Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, τα Σ.Δ.Ε. έχουν προκύψει από τις διάφορες μεθόδους που υλοποιούνται 

σχετικά με τη διά βίου μάθηση και βασικός τους στόχος είναι η μάθηση να αποτελέσει ένα πραγματικό 

προνόμιο για κάθε πολίτη που οδηγήθηκε στην εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; Χοντολίδου & Βεκρής, 2003) 
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παιδιά και τους έφηβους (Ζώτου, 2006; Jarvis, 2004; Μωυσιάδης, 2010; Τσιότσιου, 

2007). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι  οι ενήλικοι, σε αντίθεση με τους ανήλικους, 

έχουν αναπτυχθεί πλήρως και διακρίνονται, μεταξύ άλλων, από το στοιχείο της 

προοπτικής, ενώ είναι και ώριμοι, υπεύθυνοι, προνοητικοί και ανεξάρτητοι (Ζώτου, 

2006; Κόκκος, 2005; Rogers, 1999). 

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε., 

αυτό διαφέρει εξολοκλήρου από το αντίστοιχο που ακολουθείται κι εφαρμόζεται στο 

σύνολο των υπόλοιπων τυπικών σχολείων και στην ανάλογη σχολική βαθμίδα. 

Μάλιστα, δεν διαμορφώνεται με βάση κάποιο δεδομένο είδος Αναλυτικού 

Προγράμματος (Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; Λανδρίτση, 2007; Ταρατόρη, 

2008). Αντιθέτως, σε κάθε Σ.Δ.Ε. υλοποιείται ένα ξεχωριστό πρόγραμμα, του οποίου 

η διαμόρφωση διακρίνεται από ευελιξία και καινοτομία κι εξαρτάται άμεσα από το 

είδος των αναγκών που υφίστανται σε εκπαιδευτικό επίπεδο και αφορούν στους 

εκπαιδευόμενους, των ιδιαιτεροτήτων που επικρατούν σε κάθε περιοχή σε κοινωνικό 

και οικονομικό επίπεδο και από το είδος των εμπειριών και των δυνατοτήτων που 

διαθέτουν αυτές, με απώτερο σκοπό να εξαλείφεται ο κοινωνικός αποκλεισμός 

(Ανάγνου & Νικολοπούλου, 2008; Ευθυμίου, 2013; Χοντολίδου & Βεκρής, 2003). 

Μάλιστα, προκειμένου να διαμορφώνεται το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών, οι 

εκπαιδευτές συνεργάζονται και συμπράττουν με τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους 

(Κωνσταντίνου, 2016; Ρογδάκη, 2012; Ταρατόρη, 2008). 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να 

παρέχει τις κατάλληλες γνώσεις, να καλλιεργεί και να αναπτύσσει τις απαραίτητες 

δεξιότητες, προκειμένου ο κάθε εκπαιδευόμενος να εξελίσσεται σε κοινωνικό, 

επαγγελματικό, αλλά και προσωπικό επίπεδο. Ειδικότερα, τα Σ.Δ.Ε. καλούνται να 

καθιστούν τους εκπαιδευόμενους ικανούς, ώστε να χρησιμοποιούν με επάρκεια το 

γραπτό και τον προφορικό λόγο σε επικοινωνιακό επίπεδο, καθώς και τους αριθμούς 

στην καθημερινότητά τους, αλλά και να μαθαίνουν μία ξένη γλώσσα, κατά βάση την 

αγγλική (Βεκρής, 2003; Γκάλιου, 2012; Μάνου, 2016). Επίσης, σκοπός τους είναι 

όσοι φοιτούν σ’ αυτά να εξοικειώνονται με το χώρο της τεχνολογίας και, κυρίως, του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, των φυσικών και των κοινωνικών επιστημών, του φυσικού 

περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Επιπλέον, στις προτεραιότητες της λειτουργίας 

τους είναι οι εκπαιδευόμενοι να ενεργοποιούνται και να αναλαμβάνουν κάθε 

υποχρέωση και να αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα τους αναλογεί ως ενεργούς 

πολίτες, η αρμονική ένταξή τους στον επαγγελματικό κι εργασιακό χώρο, καθώς και 
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να καλλιεργούν με αποτελεσματικότητα κάθε προσωπική επιλογή κι ενδιαφέρον τους 

(Ζώτου, 2006; Μωυσιάδης, 2010; Παλαιού, 2012)8. 

Επιπλέον, ως επίκεντρο το πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε. περιλαμβάνει την 

παροχή και την καλλιέργεια των κύριων γνώσεων και δεξιοτήτων με σκοπό την 

προσαρμογή και ανταπόκρισή του σε κάθε προτεραιότητα που δίνεται σε κοινωνικό 

και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε οποιαδήποτε μορφή ανάγκης προκύπτει στον 

εργασιακό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, ο κάθε εκπαιδευόμενος αποκτά τη δυνατότητα 

της αποτελεσματικής ανταπόκρισής του σε οποιαδήποτε αξίωση προβάλλει σε 

διαφορετικούς μεταξύ τους χώρους και πεδία που σχετίζονται με την κοινωνία 

γενικά, αλλά και την επαρκή επικοινωνία τόσο σε γραπτό, όσο και σε προφορικό 

επίπεδο (Βεργίδης, 2003; Κατσίκη, 2015; Προδρομίδου, 2016)9. Ταυτόχρονα, εκτός 

από τα κύρια προσόντα, το ενδιαφέρον των Σ.Δ.Ε. εστιάζεται και στη διαδικασία με 

την οποία καλλιεργούνται και αναπτύσσονται με αποτελεσματικό τρόπο και διάφορες 

δεξιότητες προσωπικού ενδιαφέροντος (Βεργίδης & Πρόκου, 2005; Γκάλιου, 2012; 

Χοντολίδου & Βεκρής, 2003;). 

Παράλληλα, το κάθε πρόγραμμα των Σ.Δ.Ε. διακρίνεται από συντομία. Σε ό,τι 

αφορά, λοιπόν, στη διάρκειά του, αυτή είναι δεκαοκτάμηνη και τη συγκροτούν δύο 

σχολικές περίοδοι των εννέα μηνών (Ηλιοπούλου, 2011; Λανδρίτση, 2007; 

Χοντολίδου, 2003)10. Επίσης, αφότου οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώνουν τη διετή 

φοίτησή τους, αποκτούν έναν τίτλο σπουδών που είναι ισοδύναμος με τον αντίστοιχο 

που παρέχεται στο Γυμνάσιο και ο οποίος δίνει τη δυνατότητα να εγγραφούν στο 

χώρο του Ενιαίου Λυκείου, των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων και των 

μεταγυμνασιακών Ι.Ε.Κ., καθώς και να παρακολουθούν κάποια προγράμματα που 

αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση (Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; 

Ευστρατόγλου & Νικολοπούλου, 2008; Ρογδάκη, 2012; Ταρατόρη, 2008). 

Σε ό,τι αφορά στη μέθοδο διδασκαλίας που χρησιμοποιείται στα Σ.Δ.Ε., 

βασικό της γνώρισμα είναι η έμφαση που δίνεται σε κάθε εκπαιδευόμενο, 

προκειμένου αυτός να συμμετέχει με άμεση συμμετοχή και υπευθυνότητα στη 

                                                           
8 Γενικά, πάντως, στόχος των Σ.Δ.Ε. είναι να συνδέονται άμεσα με κάθε μορφή ανάγκης που αφορά 

την καθημερινότητα των εκπαιδευόμενων και το χώρο της εργασίας (Μωυσιάδης, 2010) 
9 Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηριστικό γνώρισμα των Σ.Δ.Ε. είναι οι λεγόμενοι 

«πολυγραμματισμοί», μέσω των οποίων επιδιώκεται η κατάλληλη προσαρμογή του γραπτού και 

προφορικού λόγου στο εκάστοτε κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο εκφέρεται (Βεκρής & Χοντολίδου, 

2003; Προδρομίδου, 2016; Ταρατόρη, 2008) 
10 Μάλιστα, τα Σ.Δ.Ε. λειτουργούν το απόγευμα, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε όποιον 

εργάζεται να μπορεί ανεμπόδιστα να συμμετέχει στην παρακολούθηση της διδασκαλίας των 

μαθημάτων (Κατσίκη, 2015; Μάνου, 2016; Μωυσιάδης, 2010) 
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μαθησιακή διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη ο κάθε 

εκπαιδευόμενος να επιδιώκει το συνδυασμό της γνώσης που αποκτά με το σύνολο 

των εμπειριών και των κοινωνικών αξιών που διαθέτει, προάγοντας έτσι τη 

βιωματική μάθηση (Βεκρής, 2003; Λάλος, 2011; Τσάφος & Χοντολίδου, 2003). 

Παράλληλα, στόχος είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών, καθώς και να καθίστανται οι 

ίδιοι υπεύθυνοι για την καθοδήγηση κι εξέλιξη της μάθησης μέσω της ανάπτυξης και 

της αξιοποίησης της ευρηματικότητας, της κατανόησης, της κριτικής τους 

ικανότητας, της δυνατότητας να αιτιολογούν και να αναστοχάζονται, αλλά και 

διαφόρων μεθόδων μεταγνωστικού χαρακτήρα και περιεχομένου με σκοπό την 

αποτελεσματική κι επαρκή αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτούν (Βεργίδης & 

Πρόκου, 2005; Πηγιάκη, 2006; Τσιότσιου, 2007)11. 

Σχετικά με τη μορφή του ωρολόγιου προγράμματος των Σ.Δ.Ε., σ’ αυτό 

επιδιώκεται ο συνδυασμός συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τις οποίες 

ο κάθε εκπαιδευτής έχει υποχρέωση να τηρεί και να εφαρμόζει με συνέπεια (Ανάγνου 

& Νικολοπούλου, 2008; Μπάρλου, 2012). Έτσι, οι δραστηριότητες αυτές 

περιλαμβάνουν τη διαδικασία της διδασκαλίας στο χώρο της τάξης, τη διαθεματική 

προσέγγιση της γνώσης, τη διδασκαλία κατά την οποία αξιοποιούνται τα λεγόμενα 

«projects»12, καθώς και τη διδακτική στο χώρο των εργαστηρίων (Βουιδάσκης & 

Μπενετάτος, 2011; Ταρατόρη, 2008; Τσαφός & Χοντολίδου, 2003). 

                                                           
11 Έτσι, χαρακτηριστικό γνώρισμα του εκπαιδευτικού υλικού και, γενικά των προγραμμάτων σπουδών, 

είναι πως επιδέχονται κάθε προσθήκη και διαφοροποίηση (Ανάγνου & Νικολοπούλου, 2008; Βεκρής, 

2003; Μπάρλου, 2012) 
12 Καθώς, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους, βασικός στόχος των Σ.Δ.Ε. είναι η βαρύτητα 

να μετατοπίζεται από τη διαδικασία της διδασκαλίας στην αντίστοιχη της μάθησης, της ανάληψης 

πρωτοβουλιών και της ανακάλυψης, κάτι που αφορά και τους εκπαιδευόμενους, αλλά και τους ίδιους 

τους εκπαιδευτές. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ως η καταλληλότερη ενδείκνυται η αξιοποίηση της 

μεθόδου «project». Ειδικότερα, μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου, δίνεται η δυνατότητα στους 

εκπαιδευτές να απεγκλωβίζονται από κάθε χρονικό περιορισμό που θέτει το ωρολόγιο πρόγραμμα, ενώ 

ταυτόχρονα οι εκπαιδευόμενοι από την πλευρά τους είναι σε θέση να συμμετέχουν με πλήρη ισότητα 

στη μαθησιακή διαδικασία, αναλαμβάνοντας μάλιστα οι ίδιοι να διαδραματίζουν το ρόλο του 

εκπαιδευτή. Επίσης, η μέθοδος αυτή διακρίνεται από ένα σύνολο αρχών, όπως αυτές της αυτενέργειας 

και της βιωματικής μάθησης, καθώς και της δυνατότητας να συμμετέχει άμεσα ο ίδιος ο 

εκπαιδευόμενος στη λήψη των αποφάσεων που σχετίζονται με την αποτελεσματική χρήση της μεθόδου 

«project», αλλά και της κριτικής αποτίμησης και της διαρκούς αξιολόγησης κάθε δραστηριότητας στην 

οποία επιδίδεται αυτός. Επιπλέον, κάθε θεματική ενότητα που οριοθετείται κατά τη διαδικασία της 

διδασκαλίας συνιστά πρόταση από την πλευρά των ίδιων των εκπαιδευομένων και χαρακτηριστικό 

τους γνώρισμα είναι η συμπόρευσή τους με την επικαιρότητα και τις συνθήκες που υφίστανται στην 

εκάστοτε εποχή και περιοχή, καθώς και η χρηστικότητά τους. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η 

συγκεκριμένη μέθοδος συνιστά την ιδανικότερη διδακτική μέθοδο, προκειμένου η γνώση να 

προσεγγίζεται με διαθεματικό τρόπο, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

λειτουργούν ελεύθερα κατά τη διδασκαλία και ταυτόχρονα συνδέοντας του εκπαιδευόμενους με το 

χώρο της ίδιας της κοινωνίας (Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; Ταρατόρη, 2008; Χοντολίδου & 

Βεκρής, 2003) 
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Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας, δίνεται 

βαρύτητα και στην αξιοποίηση δραστηριοτήτων που συνδέονται με το χώρο της 

δράσης, της εμπειρίας και της διαθεματικότητας. Γενικά, πάντως, χαρακτηριστικό 

γνώρισμα των Σ.Δ.Ε. είναι πως σ’ αυτά χρησιμοποιούνται καινοτόμες διδακτικές 

μέθοδοι, οι οποίες διαφέρουν εξολοκλήρου από τις αντίστοιχες του τυπικού σχολείου 

(Ευθυμίου, 2013; Jarvis, 2004; Rogers, 1999). Μάλιστα, αυτό αφορά και στις 

μεθόδους με τις οποίες αξιολογούνται οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίες διακρίνονται από 

μία ποιοτική και ταυτόχρονα περιγραφική μορφή, στο πλαίσιο της οποίας η 

επικέντρωση σχετίζεται με την πορεία με την οποία εξελίσσονται αυτοί κατά τη 

διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος (Βεργίδης κ.ά., 2007; Μαργάρα, 2005; 

Μπάρλου, 2012).  

Τέλος, σε ό,τι αφορά στη διοίκηση των Σ.Δ.Ε., αυτή την αναλαμβάνουν ο 

Διευθυντής, ο οποίος μάλιστα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη διαδικασία κατά 

την οποία διαμορφώνεται η εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται στο κάθε 

Σ.Δ.Ε., και ο Σύλλογος Διδασκόντων, τον οποίο απαρτίζουν όσοι εκπαιδευτές 

διδάσκουν στο αντίστοιχο Σ.Δ.Ε., καθώς και τα Συμβουλευτικά Όργανα (Βεργίδης & 

Ασημάκης, 2008; Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; Κατσίκη, 2015). Ειδικότερα, 

αυτά είναι ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος, ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και ο Σύμβουλος 

Ψυχολόγος (Ηλιοπούλου, 2011; Κωνσταντίνου, 2016; Προδρομίδου, 2016).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 Το προφίλ των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε.,   

οι αιτίες εγκατάλειψης του τυπικού σχολείου, τα κίνητρα,  

οι προσδοκίες και η ικανοποίηση από τη φοίτησή τους στα Σ.Δ.Ε. 

 

4.1 Το προφίλ των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε.  

 

Σε ό,τι αφορά στα Σ.Δ.Ε., απευθύνονται σε άτομα που αποτελούν μέλη 

ευπαθών και μη προνομιούχων κοινωνικών συνόλων, που έχουν την ανάγκη να 

ενταχθούν εκ νέου στην κοινωνία (Ζώτου, 2006; Ηλιοπούλου, 2011; Λανδρίτση, 

2007; Παλαιού, 2012). Ειδικότερα, πρόκειται για άτομα που βρίσκονται σε νεαρή 

ηλικία, αλλά έχουν απαραίτητα ξεπεράσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μέλη 

ενός υποβαθμισμένου κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, 

διακρίνονται από έναν παιδικό βίο με αντιξοότητες και δυσχέρειες και είναι μέλη 

κατώτερων οικονομικά οικογενειών, το περιβάλλον των οποίων συχνά διακρίνεται 

από προβληματικές και αντίξοες συνθήκες (Βεργίδης, 2004; Βουιδάσκης & 

Μπενετάτος, 2011; Μάνου, 2016). Έτσι, αντιμετωπίζουν πλήθος δυσκολιών 

βιοποριστικού χαρακτήρα, καθώς βρίσκονται σε μία κατάσταση ένδειας και είναι για 

μεγάλο χρονικό διάστημα άνεργοι ή υποαπασχολούνται, και δεν υποστηρίχθηκαν, 

ώστε να ολοκληρώσουν τη βασική, σχολική εκπαίδευση, επομένως διακρίνονται από 

ένα χαμηλό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις βασικές τους γνώσεις  (Βεργίδης, 2005; 

Μπάρλου, 2012; Ταρατόρη, 2008). 

Παράλληλα, χαρακτηριστικό γνώρισμα όσων επιλέγουν να φοιτήσουν στα 

Σ.Δ.Ε. είναι ότι έχουν υπερβεί το ηλικιακό όριο που αφορά στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση και δεν έχουν κατορθώσει την ολοκλήρωση της φοίτησης σ’ αυτήν. 

Επομένως η βασική τους εκπαίδευση δεν είναι επαρκής (Βεργίδης, 2005; 

Ευστρατόγλου & Νικολοπούλου, 2008; Τσάφος & Χοντολίδου, 2003). Έτσι, δεν 

διαθέτουν καμία γνώση, δεξιότητα κι εξειδίκευση και, γενικά, το σύνολο των 

προσόντων και των ικανοτήτων που αξιώνει ο εργασιακός χώρος και που θα τους 

επιτρέπει είτε την παρακολούθηση των κανονικών προγραμμάτων που αφορούν την 

επαγγελματική κατάρτιση είτε την πρόσληψη και τη μονιμοποίησή τους σε κάποια 

εργασία, είτε να βελτιώνουν τις υπάρχουσες συνθήκες που υφίστανται στον 

εργασιακό τους χώρο. Ταυτόχρονα, χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι και η 
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έλλειψη ιδιαίτερης εκτίμησης για τον εαυτό τους (Βεργίδης, 2003; Κωνσταντίνου, 

2016; Μωυσιάδης, 2010). 

Επιπλέον, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι εμπειρίες και τα βιώματα 

που αποκόμισαν από το χώρο του σχολείου δεν είναι θετικές, με αποτέλεσμα να είναι 

προκατειλημμένοι απέναντι στο χώρο της εκπαίδευσης (Βεργίδης, 2004; Μπάρλου, 

2012; Ταρατόρη, 2008). Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, τα προαναφερθέντα γνωρίσματα 

έχουν ως συνέπεια να κινδυνεύουν άμεσα να τεθούν στο περιθώριο και να 

αντιμετωπίζουν, έτσι, τον κοινωνικό αποκλεισμό (Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; 

Λανδρίτση, 2007)13. 

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει την προσοχή της στην παροχή της 

κατάλληλης εκπαίδευσης σε σύνολα ανθρώπων που δεν είναι προνομιούχα και στα 

οποία εντάσσεται κάθε ανειδίκευτος νέος, ενήλικος εργάτης, άνεργος, καθώς και το 

σύνολο των γυναικών που επιθυμεί να ενταχθεί στο χώρο της εργασίας (Βουιδάσκης 

& Μπενετάτος, 2011; Μωυσιάδης, 2010). Άλλωστε, η κοινωνική ένταξη των 

συγκεκριμένων ανθρώπων και η προσαρμογή τους με τον εργασιακό χώρο έχουν ως 

απαραίτητη προϋπόθεση να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα της πρόσβασης στο 

χώρο της γνώσης (Προδρομίδου, 2016)14. 

 

4.2 Οι αιτίες που οι μαθητές εγκαταλείπουν το σχολείο 

 

Γενικά, η λεγόμενη «σχολική διαρροή» οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες κι 

αιτίες15. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, αποδίδεται στο οικογενειακό περιβάλλον και τις 

συνθήκες που επικρατούν ή προκύπτουν απρόοπτα σ’ αυτό και οι οποίες συνδέονται 

                                                           
13 Μάλιστα, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η ίδρυση των Σ.Δ.Ε. πραγματοποιήθηκε σε περιοχές όπου 

κατοικούν τέτοιου είδους άτομα και όπου κυριαρχούν τέτοιους είδους προβλήματα κοινωνικού και 

οικονομικού περιεχομένου. Πρόκειται, δηλαδή, για περιοχές όπου η ανεργία παρουσιάζει έξαρση, ενώ 

υφίστανται πολλά περιθωριοποιημένα σύνολα (Βεκρής, 2003; Παλαιού, 2012; Πηγιάκη, 2006) 
14 Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το προφίλ που διακρίνει όσους συμμετέχουν στα Σ.Δ.Ε. βρίσκεται σε 

άμεση συνάρτηση με το είδος των συνθηκών που υφίστανται στην εκάστοτε χώρα σε οικονομικό, 

κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Έτσι, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, τα βασικά τους 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα παρουσιάζουν αποκλίσεις. Ωστόσο, στη συντριπτική πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, κύριο χαρακτηριστικό των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε. είναι η αντιμετώπιση 

δυσχερειών σε οικονομικό, κοινωνικό και οικογενειακό επίπεδο, ενώ το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 

που διαθέτουν έχει ως συνέπεια να αδυνατούν να ενταχθούν στον εργασιακό χώρο (Ζώτου, 2006) 
15 Σε ό,τι αφορά την έννοια του όρου «σχολική διαρροή», πρόκειται για το φαινόμενο κατά το οποίο 

ένας μαθητής επιλέγει να εγκαταλείψει πρόωρα την εκπαίδευση και πριν την ολοκλήρωση των 

σπουδών του στην εκάστοτε βαθμίδα του σχολείου στην οποία είναι εγγεγραμμένος. Παράλληλα, ο 

συγκεκριμένος όρος συνδέεται και με την έλλειψη της δυνατότητας και της επάρκειας που διακρίνει 

ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, προκειμένου να κατορθώνει να διατηρεί κάποιο μαθητή στο χώρο του και 

μέχρι την αποφοίτησή του (Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; Δρετάκη, 1993) 
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άρρηκτα με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας (Βεργίδης, 2004; Ζώτου, 

2006; Ηλιοπούλου, 2011). Έτσι, πολλοί μαθητές, εξαιτίας των αναγκών, των 

υποχρεώσεων, του χαμηλού εισοδήματος και της ένδειας που βιώνουν, αλλά και της 

μέριμνας που αρκετοί από αυτούς έχουν για κάποια μέλη της οικογένειας, 

αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σχολείο και να κατευθυνθούν προς τη διαδικασία 

εύρεσης εργασίας (Μωυσιάδης, 2010; Παλαιού, 2012; Προδρομίδου, 2016). 

Επίσης, το φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου συνδέεται 

άμεσα με την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει ο μαθητής που το εγκαταλείπει 

(Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; Κατσίκη, 2015). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η 

εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης αφορά, κυρίως, μαθητές που είναι μέλη 

των κατώτερων κοινωνικών και οικονομικών στρωμάτων ή είναι κάτοικοι 

υποβαθμισμένων περιοχών των πόλεων και της υπαίθρου (Ηλιοπούλου, 2011; 

Μωυσιάδης, 2010). Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, συχνά οι γονείς, λόγω του χαμηλού 

κοινωνικού και μορφωτικού τους επιπέδου και της λανθασμένης τους νοοτροπίας που 

πηγάζει από αυτό, είναι εκείνοι που αποθαρρύνουν και αποτρέπουν τα παιδιά να 

φοιτήσουν στο σχολείο ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σ’ αυτό (Βεργίδης, 2004; 

Παλαιού, 2012). 

Επιπλέον, η μη ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οφείλεται και 

στους ίδιους τους μαθητές (Βεργίδης, 2004; Προδρομίδου, 2016). Συγκεκριμένα, έχει 

προκύψει από το γεγονός ότι οι ίδιοι δεν φέρθηκαν ώριμα, αλλά απερίσκεπτα και με 

έλλειψη ευθύνης. Παράλληλα, δεν είχαν καμία απολύτως επίγνωση του πόσο χρήσιμο 

θα αποδεικνυόταν το σχολείο γι’ αυτούς στο μέλλον (Ζώτου, 2006; Ηλιοπούλου, 

2011). 

Ακόμη, σε πολλές περιπτώσεις, κάποιοι μαθητές οδηγούνται στην 

εγκατάλειψη του σχολείου, λόγω ενδοσχολικών αιτιών, αρνητικών εμπειριών και 

βιωμάτων που προκύπτουν από αυτά. Ειδικότερα, καταλήγουν να εγκαταλείπουν το 

σχολείο λόγω της χαμηλής σχολικής επίδοσης και γενικά της αποτυχίας που 

σημειώνουν ή εξαιτίας της αδιαφορίας που επιδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί προς 

αυτούς (Βεργίδης, 2004; Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; Ζώτου, 2006). Μάλιστα, 

στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι χαρακτηριστικό πως από την πλευρά του ο 

εκπαιδευτής όχι μόνο δεν επιδιώκει να διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ 

των μαθητών και του σχολείου, προκαλώντας τους το ανάλογο ενδιαφέρον, 

προκειμένου να το θεωρούν και να το αντιμετωπίζουν ως μία επιτακτική 

αναγκαιότητα, αλλά αντιθέτως γίνεται υπαίτιος για τη δημιουργία αποστροφής από 
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την πλευρά των μαθητών προς το χώρο του σχολείου, με συνέπεια να 

απομακρύνονται από αυτό (Μωυσιάδης, 2010; Προδρομίδου, 2016; Ταρατόρη, 

2008). 

Τέλος, σημαντικό ρόλο, ώστε κάποιοι μαθητές να εγκαταλείπουν πρόωρα το 

σχολείο, διαδραματίζει και η βούληση των ίδιων να απομακρύνονται από αυτό και να 

στρέφονται προς τον εργασιακό χώρο (Παλαιού, 2012). Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, λοιπόν, οι μαθητές διακόπτουν συνειδητά τη φοίτησή τους στη σχολική 

εκπαίδευση με σκοπό την εύρεση εργασίας (Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011). 

 

4.3 Εννοιολογικός προσδιορισμός των κινήτρων 

 

Σχετικά με την έννοια των κινήτρων, αυτά διαφοροποιούνται σε κάθε κλάδο 

της επιστήμης (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2001; Μπάρλου, 2012; Πουρνάρα, 2017; 

Προδρομίδου, 2016). Ειδικότερα, σε κάποιες περιπτώσεις σχετίζονται με τα ένστικτα 

και τις ορμές του ανθρώπου, ενώ σε ορισμένες άλλες συνδέονται με κάθε εξωτερικό 

παράγοντα και διαδικασία μέσω της οποίας ο άνθρωπος τίθεται σε εγρήγορση και 

δραστηριοποίηση και παρακινείται για την οριοθέτηση και την απόπειρα εκπλήρωσης 

κάποιου στόχου (Ηλιοπούλου, 2011; Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1995; Rogers, 1986). 

Παράλληλα, υφίστανται δύο είδη κατηγοριών των κινήτρων, οι οποίες 

διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος της σχέσης που έχουν αυτά με το εκάστοτε 

άτομο (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2001). Έτσι, η μία κατηγορία αφορά τα λεγόμενα 

«εσωτερικά κίνητρα», των οποίων η προέλευση ανάγεται σε κάθε μορφή εσωτερικής 

τάσης που πηγάζει από τον άνθρωπο (Deci & Ryan, 1985; Ζώτου, 2006; Παλαιού, 

2012). Στο πλαίσιο αυτό, η ανάληψη κάποιας δραστηριότητας οφείλεται στην 

επιβράβευση που αυτή παρέχει και στη δημιουργία του αισθήματος της ευχαρίστησης 

και της ικανοποίησης. Επομένως, πρόκειται για ένα είδος αυτοσκοπού. Επιπλέον, τα 

κίνητρα αυτά διακρίνονται από γνωστικό περιεχόμενο, συνδέονται με την 

αυτοέκφραση, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση. Επίσης, άλλα διακρίνονται 

από κοινωνικό περιεχόμενο, ενώ στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται και τα 

κίνητρα φυσιολογικού, βιολογικού και ψυχολογικού χαρακτήρα (Καψάλης, 1996; 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1995; Κωνσταντίνου, 2016). 

Αντίστοιχα, η άλλη κατηγορία περιλαμβάνει τα λεγόμενα «εξωτερικά 

κίνητρα», τα οποία προκύπτουν λόγω εξωτερικών παραγόντων και η ανάληψη της 

εκάστοτε δραστηριότητας οφείλεται στο ότι προσδοκάται μία εξωτερική επιβράβευση 
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(Ζώτου, 2006; Καψάλης, 1996; Μπάρλου, 2012). Ειδικότερα, πρόκειται για τα 

κίνητρα με θετικό χαρακτήρα, μέσω των οποίων ο άνθρωπος δραστηριοποιείται 

εξαιτίας μέσων που δημιουργούν ευχάριστα συναισθήματα, όπως είναι αυτό του 

επαίνου. Ταυτόχρονα, υπάρχουν και τα κίνητρα με αρνητικό περιεχόμενο, μέσω των 

οποίων ένα άτομο εξαναγκάζεται από κάποιον εξωτερικό παράγοντα, ώστε να 

πραγματοποιήσει μία πράξη αποφεύγοντας έτσι δυσάρεστες καταστάσεις, όπως αυτή 

της τιμωρίας (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1995; Παλαιού, 2012; Προδρομίδου, 2016). Σε 

κάθε περίπτωση, πάντως, και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της μάθησης, η επιρροή 

των εσωτερικών κινήτρων είναι εντονότερη και διαρκέστερη από εκείνη των 

εξωτερικών και γι’ αυτό η εκπαίδευση οφείλει να μεριμνά, ώστε τα εξωτερικά 

κίνητρα να μετατρέπονται σε εσωτερικά (Knowles, 1996; Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 

1995; Προδρομίδου, 2016). 

Γενικά, πάντως, και αναλόγως με την περιοχή από την οποία πηγάζουν, τα 

κίνητρα ταξινομούνται σε δύο είδη, αυτό των εγγενών και το αντίστοιχο των 

επίκτητων. Πρόκειται, επομένως, για κίνητρα που αποκτώνται είτε μέσω της 

κληρονομικότητας είτε μέσω της διαμόρφωσής τους στο χώρο του περιβάλλοντος 

όπου βρίσκεται κάποιος (Ηλιοπούλου, 2011; Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999; 

Πουρνάρα, 2017). Παράλληλα, σύμφωνα με το είδος των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν από αυτά, διαχωρίζονται σε όσα περιλαμβάνουν θετικό περιεχόμενο και 

στα αντίστοιχα με αρνητικό. Ακόμη, αναλόγως με την οπτική από την οποία αυτά 

προσεγγίζονται κι εξετάζονται, υφίστανται οι κατηγορίες των κινήτρων με τη μορφή 

ενστίκτων, μείωσης της παρότρυνσης, παραγόντων μέσω των οποίων προκαλείται το 

αίσθημα της διέγερσης, καθώς και με τη μορφή εξωτερικών ερεθισμάτων. Σε κάθε 

περίπτωση, ωστόσο, ανάλογα με το εκάστοτε κίνητρο, διαμορφώνεται και η 

αντίστοιχη στάση και οριοθετείται ο αντίστοιχος στόχος μέσω των οποίων ένα άτομο 

παρακινείται και οδηγείται στην πραγματοποίηση μιας συγκεκριμένης 

δραστηριότητας (Μπάρλου, 2012; Προδρομίδου, 2016; Ryan & Deci, 2000).  

Σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση που απευθύνεται στους ενήλικους, η 

λειτουργία των κινήτρων πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτοί να 

παρακινούνται και να ωθούνται στο να συμμετέχουν με συνειδητό τρόπο σε κάποιο 

σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, επομένως σε μία οργανωμένη μαθησιακή 

διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, τα κίνητρα συμμετοχής αφορούν στις 

εσωτερικές, αλλά και τις εξωτερικές αιτίες εξαιτίας των οποίων ένας ενήλικος δεν 

λαμβάνει απλώς την απόφαση, αλλά ταυτόχρονα προχωρά στην εγγραφή και την 
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παρακολούθηση του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος (Ζώτου, 2006; Παλαιού, 

2012; Rogers, 1999). Μάλιστα, σε μία τέτοια περίπτωση, τα κίνητρα προκύπτουν από 

διάφορες διαδοχικές αντιδράσεις, που συνδέονται άμεσα με το είδος της θέσης που 

κατέχει ένας ενήλικας στο χώρο κάποιου περιβάλλοντος. Παράλληλα, οποιαδήποτε 

σχετική αντίδραση διακρίνεται είτε από θετικό είτε από αρνητικό περιεχόμενο και 

συμβάλλει καταλυτικά, προκειμένου να επιλέγει ο ενήλικας να συμμετέχει στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή να οδηγείται στην απόρριψή του (Καψάλης & 

Παπασταμάτης, 2000; Μπάρλου, σ. 21).  

 

4.4 Τα κίνητρα-προσδοκίες των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε. 

 

Γενικά, τα κίνητρα διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του 

τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρεται ο άνθρωπος (Μπάρλου, 2012). Έτσι, συνιστούν 

έναν από τους βασικότερους παράγοντες που ωθούν στη μάθηση και στην 

αποτελεσματική εκπλήρωση κάθε στόχου που τίθεται κατά τη διάρκειά της 

(Κωνσταντίνου, 2016; Rogers, 1999). 

Ωστόσο, καθώς οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι διακρίνονται από πολλές και 

σημαντικές διαφορές συγκριτικά με τους ανήλικους, συμμετέχουν με εντελώς 

διαφορετικό τρόπο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Έτσι, τα κίνητρα που 

τους ωθούν στην εκπαίδευση συνδέονται άρρηκτα με κάθε σχετικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα (Ηλιοπούλου, 2011; Μάνου, 2016; Rogers, 1999). Άλλωστε, εκτός από το 

γεγονός ότι η συμμετοχή τους έχει προαιρετικό χαρακτήρα, στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, η παρακολούθηση των προγραμμάτων από την πλευρά των ενηλίκων 

οφείλεται στο γεγονός ότι επιδιώκουν ένα συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος είναι κατά 

βάση μαθησιακού χαρακτήρα και περιεχομένου (Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; 

Κόκκος, 2005; Τσιότσιου, 2007)16. 

Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται 

σε ενήλικουςς, το είδος των κινήτρων που τους ωθεί στην παρακολούθησή του 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, προκειμένου αυτό να ελκύει τον υποψήφιο 

εκπαιδευόμενο και να εξαλείφεται κάθε ενδεχόμενη επιφύλαξη και διστακτικότητα 

(Κωνσταντίνου, 2016; Mackeracher, 2004; Μπάρλου, 2012). Σε κάθε περίπτωση, 

                                                           
16 Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες το σύνολο των στόχων που οριοθετούν, 

προκειμένου να συμμετέχουν στα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, διακρίνεται από έλλειψη 

επαρκούς σαφήνειας, με αποτέλεσμα η παρακολούθηση των προγραμμάτων να αποδίδεται, κυρίως, σε 

αιτίες κοινωνικού περιεχομένου και όχι εκπαιδευτικού (Μπάρλου, 2012) 
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πάντως, η συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση δεν οφείλεται αποκλειστικά 

στην επίδραση ενός κινήτρου. Αντιθέτως, πρόκειται για ένα είδος σύνθετου και 

πολύπλοκου ζητήματος, που πηγάζει από την επίδραση ποικίλων και, πιθανόν, 

αντιφατικών μεταξύ τους αναγκών, εμπειριών, ενδιαφερόντων, επιφυλάξεων, 

κινήτρων και προσδοκιών (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000; Λανδρίτση, 2007; 

Rogers, 1999). 

Παράλληλα, τα κίνητρα που ωθούν τους ενήλικους στο να επιδιώκουν την 

εκπαίδευσή τους, επομένως και τη συμμετοχή τους στα Σ.Δ.Ε., βρίσκονται σε άμεση 

εξάρτηση από κοινωνιολογικούς, ψυχολογικούς και οικονομικούς παράγοντες 

(Καψάλης & Παπασταμάτης, 2002; Κωνσταντίνου, 2016; Παλαιού, 2012). Τέτοιοι 

παράγοντες είναι αυτοί του φύλου, της ηλικίας, του οικογενειακού υπόβαθρου, της 

αρχικής εκπαίδευσης, της κοινωνικής θέσης που κατέχουν, των γνωρισμάτων που 

διακρίνουν τις υφιστάμενες δομές της εκπαίδευσης, του επαγγέλματος που ασκεί ο 

κάθε ενήλικας, της εθνικότητας, καθώς και του χρόνου και του τόπου (Γουβιάς & 

Φωτόπουλος, 2015; Davey, 2002; Gorard & Selwyn, 2005)17. 

Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, τη φοίτηση των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε., υπάρχουν 

κίνητρα προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουν να 

βελτιώνονται, να εξελίσσονται και να ολοκληρώνονται διαρκώς σε προσωπικό 

επίπεδο και γενικά σε ό,τι αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα, αποκτώντας 

επιπλέον μάθηση και διευρύνοντας το σύνολο των γνώσεων, των ενδιαφερόντων και 

τους μαθησιακούς ορίζοντές τους και με στόχο να αποκτήσουν και να βελτιώσουν 

δεξιότητες και, γενικά, το επίπεδο της μόρφωσης που διαθέτουν (Cross, 1981; 

Κόκκος, 2005; Rodgers, 1999). Επίσης, στόχος τους είναι να αποκτηθεί γνώση 

σχετικά με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό, 

                                                           
17 Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τη μάθηση, τα κίνητρα που ωθούν σ’ αυτήν πηγάζουν από την παρακίνηση 

που δέχεται το άτομο τόσο από εσωτερικούς, όσο και από εξωτερικούς παράγοντες (Παλαιού, 2012). 

Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί πως στις περισσότερες περιπτώσεις οι ενήλικες ωθούνται στην 

παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξαιτίας των παραγόντων με εγγενή χαρακτήρα 

και περιεχόμενο, μέσω των οποίων ασκείται μία μορφή πίεσης σ’ αυτούς σε εσωτερικό επίπεδο 

(Ηλιοπούλου, 2011; Κωνσταντίνου, 2016). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απολύτως απαραίτητο να 

γίνονται γνωστά και να κατανοούνται από την πλευρά του κάθε αρμόδιου φορέα τα κίνητρα και ο 

τρόπος που λειτουργούν στους ενήλικες, προκειμένου αυτοί να συμμετέχουν στην παρακολούθηση 

των διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έτσι, ώστε να σχεδιάζονται και να διαμορφώνονται τα 

κατάλληλα προγράμματα σπουδών, μεταξύ αυτών και όσων αφορούν τα Σ.Δ.Ε., που θα 

ανταποκρίνονται πλήρως στις επιδιώξεις των εκπαιδευομένων. Εξάλλου, το κάθε πρόγραμμα σπουδών 

που απευθύνεται σε ενήλικες κρίνεται αποτελεσματικό, μόνο εφόσον εκπληρώνει τα μαθησιακά 

κίνητρα που παροτρύνουν τον ενήλικα να το παρακολουθήσει (Ζώτου, 2006; Καψάλης & 

Παπασταμάτης, 2000; Μπάρλου, 2012). Έτσι, προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη το κάθε εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που σχεδιάζεται κι εφαρμόζεται και το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες να επιδιώκει την 

ενίσχυση των κινήτρων που θα τους ωθήσουν στην παρακολούθησή του (Προδρομίδου, 2016) 
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προσδοκούν τη διεύρυνση των ενδιαφερόντων τους, με σκοπό να έρχονται σε επαφή 

τόσο με τις καινούριες συνθήκες που διαμορφώνονται συνεχώς στην εκάστοτε εποχή, 

όσο και με διαστάσεις που αφορούν τους ίδιους και την προσωπικότητά τους. 

Πρόκειται, επομένως, για ένα είδος αυτοσκοπού, που αφορά το ενδιαφέρον για την 

ίδια τη γνώση και γενικά τη μάθηση (Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; Ζώτου, 

2006; Καραλής, 2013). 

Επιπλέον, σκοπός της φοίτησής τους στα Σ.Δ.Ε. είναι η απόκτηση του 

αισθήματος της ασφάλειας, της στοργής και της εμπιστοσύνης. Ταυτόχρονα, 

ωθούνται και από την επιθυμία τους να κατορθώσουν να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση, 

αυτοπεποίθηση και πίστη στις ικανότητές τους (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2001; 

Κόκκος, 2005; Παλαιού, 2012). Ακόμη, στόχος είναι και η επίτευξη αυτογνωσίας, 

ανεξαρτησίας, συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού επιπέδου, και 

υπευθυνότητας. Επίσης, κίνητρό τους είναι να αξιοποιείται περισσότερο 

εποικοδομητικά, ωφέλιμα και ευχάριστα ο ελεύθερος χρόνος, ενώ διακρίνονται και 

από την επιθυμία αποδέσμευσης και διαφυγής από διάφορες συνθήκες και άλλες 

ανεπιθύμητες καταστάσεις (Cross, 1981; Καραλής, 2013; Πουρνάρα, 2017). 

Παράλληλα, σχετικά με τα σημαντικότερα κίνητρα τα οποία ωθούν τους 

ενήλικους στο να συμμετέχουν στα Σ.Δ.Ε., ορισμένα από αυτά διακρίνονται και από 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα (Ζώτου, 2006; Προδρομίδου, 2016; Τσιότσιου, 2007). Έτσι, 

επιδίωξή τους είναι να προετοιμαστούν σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Επίσης, στόχος τους 

είναι να αποκτήσουν κάποιο πτυχίο, πιστοποιητικό συμμετοχής ή τίτλο σπουδών, 

προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές σε κάποια ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα 

(Ηλιοπούλου, 2011; Καραλής, 2013; Κωνσταντίνου, 2016). 

Επιπλέον, οι ενήλικοι επιλέγουν τη φοίτησή τους στα Σ.Δ.Ε. λόγω κινήτρων 

και επαγγελματικής και οικονομικής μορφής. Ειδικότερα, ορισμένα από τα κίνητρα 

αφορούν στην αντιμετώπιση της ανεργίας και γενικά την προσπάθειά των ενηλίκων 

να αποκαθίστανται σε επαγγελματικό επίπεδο, προσδοκώντας την ένταξή τους στο 

χώρο της επαγγελματικής απασχόλησης (Βεργίδης, 2003; Βουιδάσκης & 

Μπενετάτος, 2011; Ταρατόρη, 2008). Στο πλαίσιο αυτό, στόχος τους είναι η 

εξασφάλιση του πιστοποιητικού συμμετοχής ή του απολυτηρίου, ώστε να 

κατορθώσουν είτε την εύρεση εργασίας είτε κάποιας καλύτερης από αυτήν που ήδη 

διαθέτουν (Κόκκος, 2005; Μπάρλου, 2012; Rodgers, 1999). 

Επίσης, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ήδη εξασκούν κάποιο επάγγελμα, 

μέσω της φοίτησής τους στα Σ.Δ.Ε. στις επιδιώξεις τους εντάσσονται η επίτευξη 
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προαγωγής στην εργασία τους, η κατάλληλη προσαρμογή τους στις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες αξιώσεις που προβάλλει το επάγγελμά τους, η αναβάθμιση και η 

εξέλιξη γενικά σε επαγγελματικό επίπεδο (Cross, 1981; Κόκκος, 2005; Rogers, 2002). 

Ταυτόχρονα, μέλημά τους αποτελεί και η εξασφάλιση καλύτερων και περισσότερο 

ευνοϊκών επαγγελματικών συνθηκών (Μάνου, 2016; Παλαιού, 2012; Πουρνάρα, 

2017). 

Ακόμη, επιλέγουν να παρακολουθήσουν κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

προκειμένου να αποκτάται η επαγγελματική επάρκεια στην αντίστοιχη ειδικότητα 

που αφορά το εκάστοτε πρόγραμμα, καθώς και να αναβαθμίζονται και να 

αναπτύσσονται οι γνώσεις και οι ικανότητές τους γενικά, αλλά και σε ό,τι αφορά την 

εργασία, ώστε να αυξάνεται η αποδοτικότητά τους (Cross, 1981; Καραλής, 2013; 

Rogers, 1999). Τέλος, μέσω της φοίτησής τους στα Σ.Δ.Ε., στόχος τους είναι, 

απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων και ικανοτήτων, προκειμένου να επιτυγχάνουν 

τη λήψη νέων ρόλων και καθηκόντων επαγγελματικού χαρακτήρα και να 

αντεπεξέρχονται αποτελεσματικά σ’ αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, απώτερος 

σκοπός τους είναι η  αύξηση του εισοδήματος (Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; 

Ζώτου, 2006; Καψάλης & Παπασταμάτης, 2002). 

Παράλληλα, όμως, υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενήλικοι 

συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Σ.Δ.Ε. λόγω κινήτρων κι 

επιδιώξεων αμιγώς κοινωνικού περιεχομένου και, γενικά, της επιθυμίας τους μόνο για 

τη συμμετοχή στην ίδια τη διαδικασία της εκπαίδευσης (Κόκκος, 2005; 

Κωνσταντίνου, 2016; Rogers, 2002). Ειδικότερα, η επιλογή της φοίτησής τους στα 

Σ.Δ.Ε. οφείλεται στην επιθυμία τους να γίνονται μέλη της τάξης των μορφωμένων. 

Επίσης, κίνητρό τους είναι η δημιουργία κοινωνικών σχέσεων, δηλαδή η δημιουργία 

συναναστροφών, με απώτερο σκοπό να κοινωνικοποιούνται (Cross, 1981; Μπάρλου, 

2012; Προδρομίδου, 2016). 

Επιπλέον, σημαντική αιτία ώθησης στα Σ.Δ.Ε. αποτελεί και επιθυμία πολλών 

ενηλίκων να αποκτούν μόρφωση όχι για την αξιοποίησή της σε πρακτικό επίπεδο, 

αλλά για τη βελτίωση της κοινωνικής τους κατάστασης (Κόκκος, 2005; Μάνου, 

2016). Συγκεκριμένα, προσδοκούν να αποκτήσουν κύρος, άνοδο, καταξίωση και 

ανεξαρτησία σε κοινωνικό επίπεδο, καθώς και να διαμορφώσουν μία κοινωνική 

ταυτότητα, επιθυμώντας την απόκτηση ανταπόκρισης, αναγνώρισης και αποδοχής 

από τον κοινωνικό τους περίγυρο, ώστε να επιτευχθεί η αποφυγή του κοινωνικού 
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τους αποκλεισμού (Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; Rodgers, 1999; Τσιότσιου, 

2007). 

Ακόμη, στόχος τους είναι η απόκτηση και ανάπτυξη των κατάλληλων 

γνώσεων και δεξιοτήτων, προκειμένου να προσφέρουν σε κοινωνικό επίπεδο. 

Επιδιώκουν, δηλαδή, τη συνεργασία με το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον και 

την αποτελεσματική ανταπόκριση στο χώρο της κοινωνικής πρόνοιας (Cross, 1981; 

Κασσωτάκης & Φλουρής, 2001; Παλαιού, 2012). Παράλληλα, επιθυμία τους είναι να 

βελτιωθεί η ικανότητα της επικοινωνίας με τους άλλους και, γενικά, το σύνολο των 

διαπροσωπικών τους σχέσεων, αλλά και να επιτευχθούν καινούρια κοινωνικά 

ερεθίσματα (Ηλιοπούλου, 2011; Καραλής, 2013; Πουρνάρα, 2017). 

Επίσης, αποσκοπούν στην απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων και 

ικανοτήτων, ώστε να αντεπεξέρχονται σε κάθε καινούριο κοινωνικό ρόλο που 

αναλαμβάνουν. Στο πλαίσιο αυτό, διακρίνονται από την επιθυμία του συνδυασμού 

της νέας γνώσης που αποκτάται με το σύνολο των κοινωνικών ρόλων της 

καθημερινότητας, ώστε να καθίσταται εφικτή η αποτελεσματική εκπλήρωση των 

ρόλων αυτών, όπως των γονέων, των εργαζόμενων και των μελών της κοινωνίας 

(Κόκκος, 2005; Μπάρλου, 2012; Rogers, 1999). Έτσι, στόχος τους είναι να 

αξιοποιηθεί η εκπαίδευση με θετικό και δημιουργικό τρόπο στις διάφορες 

υποχρεώσεις και ευθύνες που αφορούν στην οικογένεια, προκειμένου να 

μετατρέπονται σε άξιους γονείς και να βελτιώνονται οι οικογενειακές σχέσεις, αλλά 

και να αποτελέσουν θετικό και χρήσιμο πρότυπο για τα παιδιά τους μέσω της 

προσφοράς των γνώσεών τους και, γενικά, να ικανοποιήσουν της αξιώσεις και 

προσδοκίες είτε του οικογενειακού τους περιβάλλοντος είτε της ευρύτερης κοινωνίας, 

αποτελώντας χρήσιμο μέλος αυτής, καθώς και φορέων που κατέχουν μία μορφή 

εξουσίας. (Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; Ζώτου, 2006; Καραλής, 2013). 

Γενικά, λοιπόν, οι ενήλικοι που επιλέγουν να λάβουν την εκπαίδευση που 

παρέχουν τα Σ.Δ.Ε. διαθέτουν συγκεκριμένες προσδοκίες (Ηλιοπούλου, 2011; 

Κόκκος, 2005; Μάνου, 2016). Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, το σύνολο των 

προσδοκιών των εκπαιδευομένων συνδέεται άμεσα με το σύνολο των εμπειριών και 

των βιωμάτων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της σχολικής τους φοίτησης (Rogers, 

1999; Τσιότσιου, 2007). 

Στο πλαίσιο αυτό, και σε ό,τι αφορά το είδος της εκπαίδευσης και της γνώσης 

που επιθυμούν να αποκτούν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα Σ.Δ.Ε., έχουν 

την προσδοκία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολουθούν και η γνώση που 
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αποκτούν να διακρίνονται περισσότερο από πρακτικό και όχι ακαδημαϊκό χαρακτήρα 

και περιεχόμενο και να τους παρέχεται ένα σύνολο συγκεκριμένων γνώσεων και 

δεξιοτήτων, ώστε, καθώς δίνουν έμφαση στα διάφορα είδη προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν, να συνδυάζονται και να προσαρμόζονται οι γνώσεις που αποκτούν 

με κάθε μορφή δραστηριότητας και γενικά με το σύνολο των δεξιοτήτων που αυτοί 

διαθέτουν και των μαθησιακών στόχων που θέτουν οι ίδιοι (Crawford, 2004; Cross, 

1981; Κωνσταντίνου, 2016). Επιθυμούν, επομένως, τη σύνδεση του περιεχομένου 

που περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και η γνώση με την προσωπική 

κατάσταση του καθενός, με απώτερο σκοπό τη χρησιμοποίηση και αξιοποίηση των 

γνώσεων που θα αποκτήσουν γενικά στη ζωή, και ειδικότερα προκειμένου να 

αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικότερο τρόπο το σύνολο των αναγκών, των 

προβλημάτων και των συνθηκών που επικρατούν στη ζωή τους και να βελτιώνεται, 

έτσι, ο καθημερινός τους βίος. Συνεπώς, επιθυμία τους είναι η απόκτηση γνώσεων 

εφαρμοσμένου και όχι θεωρητικού χαρακτήρα και περιεχομένου, προκειμένου να 

αποκτούνται ικανότητες και όχι γνώσεις και πληροφορίες. Μάλιστα, προσδοκία τους 

είναι η άμεση πρακτική και όχι η μακροπρόθεσμη εφαρμογή της γνώσης που 

αποκτάται (Καραλής, 2013; Παλαιού, 2012; Προδρομίδου, 2016). 

Επίσης, χαρακτηριστική είναι η επιθυμία της εφαρμογής της νέας γνώσης που 

αποκτάται όχι μόνο στο χώρο της καθημερινότητας, αλλά και της εργασίας (Μάνου, 

2016; Μπάρλου, 2012). Συγκεκριμένα, προσδοκούν το περιεχόμενο των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων να σχετίζεται άμεσα με το σύνολο των πρακτικών 

αναγκών της εργασίας και, γενικά, να αξιοποιείται η εκπαίδευση με θετικό και 

δημιουργικό τρόπο σε διάφορες υποχρεώσεις επαγγελματικού και οικονομικού 

χαρακτήρα (Cross, 1981; Ηλιοπούλου, 2011; Πουρνάρα, 2017). 

Επιπλέον, μέσω της φοίτησής τους στα Σ.Δ.Ε., επιθυμούν να ικανοποιούνται 

οι διάφορες ανάγκες που παρουσιάζουν σε μαθησιακό επίπεδο, δηλαδή να αποκτούν, 

να καλύπτουν και να αναπληρώνουν γνώσεις που παρέμειναν ανεπαρκείς από το 

χώρο του σχολείου και της τυπικής εκπαίδευσης. Μάλιστα, αξίζει να επισημανθεί 

πως, σε ό,τι αφορά το Λύκειο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα όσοι επιθυμούν τη 

συνέχιση των σπουδών τους σ’ αυτό να έχουν την επιθυμία τα μαθήματα των Σ.Δ.Ε. 

να συγκλίνουν με τα αντίστοιχα που περιλαμβάνονται στην τυπική εκπαίδευση 

(Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; Κωνσταντίνου, 2016; Παλαιού, 2012). Ακόμη, 

προσδοκούν να αποκτούν την κατάλληλη γνώση για την αποτελεσματική 

παρακολούθηση και ανταπόκριση στην πρόοδο της τεχνολογίας κι, έτσι, μέσω της 
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εκπαίδευσης που παρέχεται και των γνωστικών της αντικειμένων, να εξοικειώνονται 

μ’ αυτήν (Ζώτου, 2006; Πουρνάρα, 2017). 

Αναφορικά με τις προσδοκίες που εκφράζουν και διαθέτουν οι ενήλικοι 

εκπαιδευόμενοι, επομένως κι αυτοί που συμμετέχουν στα Σ.Δ.Ε., και οι οποίες 

σχετίζονται με τη μαθησιακή διαδικασία, καταρχάς κρίνεται απαραίτητο να 

επισημανθεί πως αυτοί διαφέρουν συγκριτικά με τους ανήλικους μαθητές και γι’ αυτό 

είναι απολύτως αναγκαίο να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο (Γκάλιου, 2012; 

Μάνου, 2016; Rogers, 1999). Συγκεκριμένα, αυτοί βρίσκονται σε μία διαδικασία 

κατά την οποία εξελίσσονται συνεχώς. Παράλληλα, διαθέτουν ένα σύνολο πολλών 

και διαφορετικών εμπειριών, βιωμάτων, γνώσεων, πεποιθήσεων και αξιών, που 

διαφέρουν από αυτά των ανήλικων μαθητών, καθώς επίσης και την προσωπική τους 

κατάσταση αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης και αυτοαντίληψης. Έτσι, βρίσκονται σε 

ένα στάδιο όπου έχει επιτευχθεί η διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Ακόμη, 

διακρίνονται από ξεχωριστές, προσωπικές μεθόδους μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, 

λοιπόν, προσδοκούν τη σύνδεση της εκπαίδευσης που τους παρέχεται με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που τους διακρίνουν ως ενήλικοι και την αναγνώριση και τον 

εμπλουτισμό τους από την πλευρά των εκπαιδευτών (Ευστράτογλου & 

Νικολοπούλου, 2008; Jarvis, 2004; Λανδρίτση, 2007). 

Μάλιστα, προσδοκούν οι εκπαιδευτές να μη μεταφέρουν απλώς γνώσεις 

(Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; Κόκκος, 1999; Προδρομίδου, 2016). Αντιθέτως, 

επιθυμία τους είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι να συμμετέχουν με άμεσο, ενεργητικό 

και συμμετοχικό τρόπο και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία και σύνολη την εκπαίδευσή τους κι, έτσι, να αυτοκαθορίζονται (Κόκκος 

& Λιοναράκης, 1998; Μάνου, 2016; Rogers, 1999). 

Επιπλέον, επιθυμούν την προσέγγιση του καθενός, από την πλευρά των 

εκπαιδευτών, με προσεκτικό και εξατομικευμένο τρόπο, την αναγνώριση των 

διαφορετικών, προσωπικών τρόπων μάθησης του καθενός και, στο πλαίσιο αυτό, την 

αξιοποίηση των κατάλληλων διδακτικών μεθόδων (Ζώτου, 2006; Jarvis, 2004; 

Κόκκος, 2005). Παράλληλα, προσδοκία τους είναι να αντιμετωπίζονται κατά τη 

διαδικασία της μάθησης ως ενήλικοι και άνθρωποι με υπευθυνότητα και να μην 

αισθάνονται την απειλή του «εγώ» τους (Γκάλιου, 2012; Κόκκος, 2003; Rogers, 

1999). 

Ακόμη, προσδοκούν τη διατήρηση από την πλευρά των εκπαιδευτών ενός 

κλίματος όπου θα επικρατούν η ελευθερία του διαλόγου, η συνεργασία, η ουσιαστική 
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και γόνιμη επικοινωνία, η αλληλεπίδραση, ο αλληλοσεβασμός και η εμπιστοσύνη, 

προκειμένου ο κάθε εκπαιδευόμενος να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί 

απερίσπαστα και δίχως ενδοιασμούς (Ηλιοπούλου, 2011; Κόκκος & Λιοναράκης, 

1998; Παπασταμάτης, 2003). Επιπρόσθετα, προσδοκία τους είναι οι εκπαιδευτές να 

μην διακρίνονται από αυταρχικότητα, αυστηρότητα και αντιπαιδαγωγικές μεθόδους, 

αλλά να τους υποστηρίζουν, να τους κατανοούν, να τους συμβουλεύουν, να τους 

ενθαρρύνουν, να επιδεικνύουν ενδιαφέρον γι’ αυτούς και να είναι ανεκτικοί απέναντί 

τους. Γενικά, πάντως, επιθυμία τους είναι η διαμόρφωση και η ύπαρξη μιας ομόλογης 

σχέσης μεταξύ των ίδιων και του εκάστοτε εκπαιδευτή (Κόκκος, 1999; Μπάρλου, 

2012; Τσιότσιου, 2007).  

Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευόμενοι των Σ.Δ.Ε. διακατέχονται από την 

έντονη επιθυμία η μαθησιακή διαδικασία να διακρίνεται από ουσιαστικό χαρακτήρα 

και περιεχόμενο, ώστε να καλυφθούν οι μαθησιακές ανάγκες σε ό,τι αφορά το 

επίπεδο της γνώσης και της μάθησης, και γενικά να προκαλεί το ενδιαφέρον και να 

ελκύει την προσοχή τους, προκειμένου να επιτυγχάνεται η βελτίωση του καθενός. 

Στο πλαίσιο αυτό, προσδοκούν η μορφή της εκπαίδευσης που παρέχεται να μην είναι 

παρόμοια με την αντίστοιχη της τυπικής και το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων, 

των μεθόδων διδασκαλίας και γενικά των συνθηκών διδασκαλίας και μάθησης να μην 

αντιστοιχούν με εκείνες που χρησιμοποιούνται κι επικρατούν στο σχολείο, αλλά 

αντιθέτως τα γνωστικά αντικείμενα να περιλαμβάνουν καινούριο και ευρύτερο 

περιεχόμενο (Jarvis, 2004; Κόκκος, 2005; Rogers, 1999). Παράλληλα, εκφράζουν την 

προσδοκία τους για την απουσία από τα Σ.Δ.Ε. της ψυχρής βαθμολόγησης που 

επικρατεί στο σχολείο και να αξιολογούνται με περιγραφικό τρόπο, ώστε να δίνεται η 

δυνατότητα εντοπισμού των ικανοτήτων και των αδυναμιών του καθενός. Γενικά, 

πάντως, βασική τους επιθυμία είναι να απαλλαγούν από κάθε είδος συναισθήματος 

που προκλήθηκε και βιώθηκε εξαιτίας της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(Ζώτου, 2006; Κωνσταντίνου, 2016).  

 

4.5 Η ικανοποίηση των εκπαιδευομένων από τη φοίτησή τους στα Σ.Δ.Ε. 

 

Οι απόψεις που εκφράζουν οι εκπαιδευόμενοι στα Σ.Δ.Ε. σχετικά με το αν 

μένουν ή όχι ικανοποιημένοι από τον τρόπο λειτουργίας τους και της φοίτησής τους 

σ’ αυτά, διακρίνονται από μία αντιφατικότητα, καθώς εντοπίζονται πεποιθήσεις κι 

εκτιμήσεις με θετικό περιεχόμενο και αντίστοιχες με αρνητικό. Γενικά, πάντως, όσοι 
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επιλέγουν να συμμετέχουν στην παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

των Σ.Δ.Ε. μένουν ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους σ’ αυτά, κάτι που οφείλεται 

στη γενικότερη νοοτροπία που τα διαπνέει και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν 

(Αλεξοπούλου, 2006; Ανανιάδης, 2007; Ηλιοπούλου, 2011). Ειδικότερα, αυτή η 

ευνοϊκή αντιμετώπιση των Σ.Δ.Ε. οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν 

τη δυνατότητα να αποκτούν γνώσεις και να καλλιεργούν διάφορα είδη δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων που δεν διακρίνονται από ένα ακαδημαϊκό περιεχόμενο, αλλά 

σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητά τους, είναι απολύτως χρήσιμα και 

λειτουργικά για τους ίδιους και είναι εφικτή η άμεση πρακτική εφαρμογή τους. 

Ταυτόχρονα, είναι σε θέση να συμπληρώνουν και να καλύπτουν κάθε έλλειψη και 

κενό που διέθεταν μέχρι πρότινος σε γνωστικό επίπεδο (Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 

2011). 

Παράλληλα, η ικανοποίησή τους οφείλεται και στην εδραίωση ενός 

παιδαγωγικού κλίματος στα Σ.Δ.Ε., στον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν σ’ αυτό οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και στις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται 

(Ηλιοπούλου, 2011; Λάζου, 2008). Η φοίτησή τους, λοιπόν, στα Σ.Δ.Ε. διαφέρει εξ 

ολοκλήρου από την αντίστοιχη στο χώρο του τυπικού σχολείου, καθώς τους δίνεται η 

δυνατότητα να συμμετέχουν οι ίδιοι κατά τη μαθησιακή διαδικασία με άμεσο κι 

ενεργό τρόπο. Έτσι, εδραιώνεται ένα κλίμα διαλόγου και γόνιμης επικοινωνίας. Στο 

πλαίσιο αυτό, λαμβάνουν ποικίλες μορφές πρωτοβουλιών και συμμετέχουν από 

κοινού με τους εκπαιδευτικούς στη λήψη των διαφόρων αποφάσεων που αφορούν 

στο κάθε μάθημα, εκφράζοντας ελεύθερα και ανεμπόδιστα οποιαδήποτε προσδοκία 

και πεποίθηση που έχουν αναφορικά με το είδος του περιεχομένου και της διδακτικής 

μεθόδου που πρόκειται να υλοποιηθεί (Αλεξοπούλου, 2006; Βουιδάσκης & 

Μπενετάτος, 2011; Κόκκος, 2005)18. 

Μάλιστα, μέσω της ενεργούς συμμετοχής των εκπαιδευομένων, εκτός από την 

επικοινωνία που δημιουργείται μεταξύ τους, καλλιεργείται και αναπτύσσεται έντονα 

και η αυτοπεποίθησή τους (Ανανιάδης, 2007). Έτσι, κατά τη φοίτησή τους στα 

Σ.Δ.Ε., μεταβάλλεται διαρκώς ο τρόπος με τον οποίο σκέπτονται, συμπεριφέρονται, 

                                                           
18 Εξάλλου, καθώς οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα της διαμόρφωσης του προγράμματος 

σπουδών που πρόκειται να υλοποιηθεί στο κάθε Σ.Δ.Ε. με γνώμονα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

και το είδος των αναγκών που διακρίνουν τους εκπαιδευόμενους σε εκπαιδευτικό επίπεδο, 

συνεπάγεται ταυτόχρονα ότι και ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να παρεμβαίνει και να 

συναποφασίζει για τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να διαμορφωθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα και 

για το περιεχόμενο που θα λάβει αυτό (Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; Πηγιάκη, 2006) 
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αντιμετωπίζουν κι επιλύουν τα διάφορα προβλήματα της καθημερινότητάς τους 

(Ηλιοπούλου, 2011). 

Επιπλέον, η διαδικασία της αξιολόγησής τους δεν είναι η αντίστοιχη που 

αφορά το τυπικό σχολείο και η οποία προκαλεί ένα αίσθημα αποστροφής, καθώς δεν 

στηρίζεται στη βαθμολόγηση (Βεκρής, 2003; Λάζου, 2008; Μάνου, 2016). 

Αντιθέτως, πραγματοποιείται περιγραφικά, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στην 

εξέλιξη που σημειώνει ο κάθε εκπαιδευόμενος. Μάλιστα, η αξιολόγησή τους 

πραγματοποιείται και με την ταυτόχρονη παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης 

(Βεργίδης, 2007; Μαργάρα, 2005; Μωυσιάδης, 2010). 

Γενικά, πάντως, βασικό στοιχείο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 

εφαρμόζονται στα Σ.Δ.Ε. αποτελεί η άρτια οργάνωσή τους σε κάθε επίπεδο 

(Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; Κόκκος, 2005). Επίσης, θεμελιώδες, αλλά και 

καταλυτικό τους γνώρισμα είναι και το γεγονός ότι το είδος του περιεχομένου και 

των στόχων που αποκτούν τα προγράμματα αυτά συνδέεται άμεσα με το σύνολο των 

ίδιων των προσωπικών αναγκών κι εμπειριών που παρουσιάζουν στον καθημερινό 

τους βίο όσοι συμμετέχουν σ’ αυτό, αλλά παράλληλα και με το σύνολο των 

αντίστοιχων αντικειμενικών που προβάλλουν ο επαγγελματικός χώρος και η 

ευρύτερη κοινωνία (Αλεξοπούλου, 2006; Κόκκος, 2005). Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, 

και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο, καθώς κατανοούν 

οποιοδήποτε πρόβλημα απασχολεί τους εκπαιδευόμενους και το αντιμετωπίζουν με 

ιδιαίτερα ευνοϊκό τρόπο. Έτσι, διαμορφώνεται ένα ευχάριστο κλίμα, όπου οι ίδιοι οι 

εκπαιδευόμενοι γίνονται αποδεκτοί πλήρως και δίχως καμία επιφύλαξη (Ηλιοπούλου, 

2011). 

Σε ό,τι αφορά στις αρνητικές εντυπώσεις που δημιουργούνται στους 

εκπαιδευόμενους από τα Σ.Δ.Ε. αφορούν, κυρίως, τα κτίρια στα οποία στεγάζονται 

αυτά, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται σε χωροταξικό επίπεδο 

(Λανδρίτση, 2007). Επίσης, κάποιοι μένουν ανικανοποίητοι κι εξαιτίας του τρόπου με 

τον οποίο οργανώνονται τα Σ.Δ.Ε., του ωραρίου που αφορά στη διδασκαλία, του 

γεγονότος ότι δεν υφίσταται κάποια διαδικασία με την οποία να αξιολογούνται, της 

διάρκειας που περιλαμβάνει η φοίτηση, καθώς και των διαφόρων υπηρεσιών 

συμπληρωματικού χαρακτήρα και περιεχομένου που παρέχονται σ’ αυτά 

(Ηλιοπούλου, 2011).  

Επιπλέον, ένα μικρό ποσοστό εκφράζει τη δυσαρέσκειά του αναφορικά με τον 

εξοπλισμό που παρέχεται στα Σ.Δ.Ε. σε υλικοτεχνικό επίπεδο. Ακόμη, η αρνητική 
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τους στάση οφείλεται και στο στοιχείο της έλλειψης ομοιογένειας που διακρίνει, 

σύμφωνα με ορισμένους εκπαιδευόμενους, τα Σ.Δ.Ε., ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το 

επίπεδο της μόρφωσης που παρέχεται σ’ αυτά, καθώς και στην υψηλή οικονομική 

επιβάρυνση που απαιτείται, προκειμένου να μετακινούνται σ’ αυτά, αλλά και στον 

τρόπο με τον οποίο τους συμπεριφέρονται οι υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι (Λανδρίτση, 

2007).  

Σε κάθε περίπτωση, όμως, το είδος των εμπειριών που αποκομίζουν από τη 

φοίτησή τους στα Σ.Δ.Ε. είναι διαφορετικό από το αντίστοιχο του τυπικού σχολείου. 

Στο πλαίσιο αυτό, και κατά κύριο λόγο εξαιτίας των καινοτόμων εκπαιδευτικών 

μεθόδων που αξιοποιούνται σ’ αυτά, η γενική εικόνα που προκαλείται για τα Σ.Δ.Ε. 

είναι θετική (Ηλιοπούλου, 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Έρευνες σχετικά με τα κίνητρα και τις προσδοκίες  

των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε. 

 

5.1 Τα κίνητρα της συμμετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση γενικά 

 

Σύμφωνα με διάφορες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τα είδη 

των κινήτρων που ωθούν τους ενήλικοι να συμμετέχουν στα διάφορα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που απευθύνονται σ’ αυτούς, διαπιστώνεται μία ποικιλομορφία στις 

αιτίες-προσδοκίες που επηρεάζουν την απόφαση και την επιλογή τους για τη 

συμμετοχή αυτή (Jarvis, 1995; Jarvis, 2004). Ειδικότερα, και όπως υποστηρίζει ο 

Houle(1961), ένας από τους παράγοντες που τους οδηγούν στα Σ.Δ.Ε. είναι το 

αίσθημα ανάγκης για τη μάθηση κάποιου γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, 

σημαντικός παράγοντας είναι και η απόκτηση της ίδιας της γνώσης με τη μορφή 

αυτοσκοπού, μέσω της οποίας προκαλείται τα αίσθημα της ευχαρίστησης (Cross, 

1981). Επιπλέον, μία άλλη αιτία διακρίνεται από κοινωνικό χαρακτήρα και 

περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, ο λόγος της επιλογής τους στα διάφορα εκπαιδευτικά 

προγράμματα είναι η τάση τους να συναναστρέφονται με άλλα άτομα και η σύναψη 

κοινωνικών σχέσεων και, γενικά, να δραστηριοποιούνται σε κοινωνικό επίπεδο 

(Μπάρλου, 2012). 

Παράλληλα, όμως, και σύμφωνα με τους Johnstone και Rivera(1965), οι 

ενήλικοι επιλέγουν τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα και για να 

προετοιμάζονται για την καινούρια τους εργασία ή να αποκτούν τα κατάλληλα 

εφόδια γι’ αυτήν στην οποία ήδη εργάζονται, ώστε να εξελίσσονται γενικά σε 

επαγγελματικό επίπεδο (Jarvis, 2004). Επίσης, σκοπός τους είναι η αξιοποίηση των 

γνώσεων που αποκτούν σε διάφορες μορφές ασχολιών που αφορούν την 

καθημερινότητά τους. Ακόμη, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η θέλησή τους να 

αποδεσμεύονται από διάφορες αρνητικές καταστάσεις της καθημερινότητας, όπως 

αυτή της μοναξιάς και της ρουτίνας και γενικά από κάθε πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν σε προσωπικό επίπεδο, με απώτερο σκοπό να αξιοποιούν ευχάριστα 

κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους (Μπάρλου, 2012). 

Επίσης, σύμφωνα με τον Burgess(1971), οι ενήλικες επιλέγουν τη συμμετοχή 

τους στην παρακολούθηση των διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξαιτίας της 
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επιθυμίας τους για απόκτηση γνώσης, αλλά και για προσωπικούς σκοπούς, και πιο 

συγκεκριμένα για την επίτευξη εύρεσης καινούριας εργασίας (Cross, 1981). 

Παράλληλα, επιδίωξή τους είναι να επιτυγχάνουν στόχους που αφορούν στο 

κοινωνικό τους περιβάλλον, όπως να κατανοούν και να επιλύουν τα διάφορα 

προβλήματα που σχετίζονται μ’ αυτό κι, έτσι, να δραστηριοποιούνται ως ενεργοί 

πολίτες. Επιπλέον, επιδιώκουν να αποφεύγουν κάθε κατάσταση που συνδέεται με τη 

μονοτονία και τα προσωπικά τους προβλήματα, καθώς και να συμμετέχουν σε 

ποικίλες δραστηριότητες κοινωνικού περιεχομένου. Ακόμη, συμμετέχουν στα 

διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, έτσι, ώστε να εκπληρώνουν διάφορες 

υποχρεώσεις εξωτερικού χαρακτήρα, και πιο συγκεκριμένα να ικανοποιούν τόσο τις 

αξιώσεις που προβάλλονται σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση, όσο και αυτές που 

τίθενται από την πλευρά των εργοδοτών τους. Ταυτόχρονα, σκοπός τους είναι να 

εξελίσσονται και να ολοκληρώνονται σε προσωπικό επίπεδο, ώστε να αποκτούν 

περισσότερη ευτυχία, αλλά και να βελτιώνονται στους διάφορους ρόλους που 

αναλαμβάνουν να διαδραματίζουν, όπως είναι αυτός του γονέα. (Μπάρλου, 2012). 

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τους Morstain και Smart(1974), τα κίνητρα για τη 

συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση είναι η σύναψη κοινωνικών σχέσεων, η 

θέληση για εκπλήρωση διαφόρων προσδοκιών εξωτερικού περιεχομένου και η 

πραγματοποίηση ποικίλων κοινωφελών δραστηριοτήτων (Cross, 1981). Επίσης, 

στόχος τους είναι να βελτιώνονται σε επαγγελματικό επίπεδο. Επιπλέον, επιδιώκουν 

να αποδεσμεύονται από τις δυσάρεστες και μονότονες συνθήκες της 

καθημερινότητας, ενώ βασικό τους μέλημα είναι και η απόκτηση περαιτέρω γνώσης 

με τη μορφή του αυτοσκοπού και ικανοποιώντας έτσι το γνωστικό κι ερευνητικό τους 

ενδιαφέρον (Μπάρλου, 2012). 

Ακόμη, η συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων οφείλεται στην επιδίωξη 

δημιουργίας κοινωνικών συναναστροφών, στην ικανοποίηση εξωτερικών 

προσδοκιών και στην απόκτηση των κατάλληλων ικανοτήτων, προκειμένου οι 

ενήλικοι να παρέχουν διάφορες υπηρεσίες κοινωνικού περιεχομένου (Lieb, 1991). 

Επίσης, σκοπός τους είναι η εξέλιξη σε προσωπικό επίπεδο, η αποφυγή της 

καθημερινότητας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών τους ενδιαφερόντων 

(Μπάρλου, 2012). Τέλος, και σύμφωνα με τα συμπεράσματα και άλλων σχετικών 

ερευνών, σε πολλές περιπτώσεις οι ενήλικοι συμμετέχουν στο χώρο της τυπικής 

εκπαίδευσης, με σκοπό να δημιουργήσουν καριέρα, καθώς και για λόγους που 

αφορούν στον εργασιακό χώρο (Merriam & Brockett, 2007). 
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5.2 Τα κίνητρα και οι προσδοκίες της συμμετοχής των ενηλίκων στα Σ.Δ.Ε. στην 

Ελλάδα 

 

Γενικά, τα κίνητρα που ωθούν τους ενήλικους στην Ελλάδα στην εκπαίδευση 

και, κατ’ επέκταση, στη συμμετοχή στα Σ.Δ.Ε. και στην παρακολούθηση των 

εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων διακρίνονται από μεγάλη ποικιλία και είναι τόσο 

εσωτερικού, όσο κι εξωτερικού χαρακτήρα και περιεχομένου (Καζταρίδου, 2011; 

Μπάρλου, 2012)19. Στο πλαίσιο αυτό, τα βασικότερα από αυτά είναι να αποκτώνται 

το απολυτήριο του Γυμνασίου και καινούριες γνώσεις (Προδρομίδου, 2016). 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τους Καψάλη και Παπασταμάτη (2000), τα 

σημαντικότερα είδη κινήτρων είναι κοινωνικού περιεχομένου, καθώς και η επιδίωξη 

να αποκτάται γενική μόρφωση. Επίσης, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η 

θέλησή τους να καταρτίζονται σε επαγγελματικό επίπεδο και να αποκτούν καινούριες 

γνώσεις. Επιπλέον, στόχος τους είναι μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να 

λαμβάνουν νέες πληροφορίες και να ικανοποιούν διάφορα ενδιαφέροντά τους ειδικού 

περιεχομένου, των οποίων είναι εφικτός ο συνδυασμός. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, τα 

κίνητρα αφορούν την επιθυμία να αποκτάται η ελευθερία και να χειραφετούνται οι 

ενήλικοι, να συνάπτονται επαφές και να ενσωματώνονται στον κοινωνικό περίγυρο, 

καθώς και να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα, αποκτώντας 

ταυτόχρονα κύρος σε κοινωνικό επίπεδο (Μπάρλου, 2012). 

Επιπλέον, κατά τον Ζωντήρο (2006), οι ενήλικες ωθούνται στην 

παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προκειμένου να ανελίσσονται σε 

επαγγελματικό επίπεδο. Παράλληλα, στόχος τους είναι η ικανοποίηση του 

γενικότερου ενδιαφέροντός τους για την απόκτηση μάθησης και γνώσης. Ακόμη, 

μέσω της συμμετοχής τους, επιδιώκουν να προετοιμάζονται για την πραγματοποίηση 

επιπρόσθετων σπουδών (Μπάρλου, 2012). 

Επίσης, σύμφωνα με την Δράκου (2008), στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

οι ενήλικοι επιλέγουν να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα λόγω 

                                                           
19 Στο πλαίσιο αυτό, είναι χαρακτηριστικό ότι, στην περίπτωση που οι ενήλικοι ωθούνται πρώτιστα 

από κίνητρα εξωτερικού περιεχομένου, καθώς παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα των 

Σ.Δ.Ε., αυτά διαφοροποιούνται σε αντίστοιχα εσωτερικού περιεχομένου. Αυτό οφείλεται στο σύνολο 

των καινοτομιών που εφαρμόζονται στα Σ.Δ.Ε., καθώς και στην επιτυχημένη πορεία των 

εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της μάθησης και, κατ’ επέκταση, του αισθήματος 

της ευχαρίστησης και της ικανοποίησης που τους προκαλείται. Επίσης, μία ακόμη αιτία είναι η 

διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και η 

δημιουργία αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτικούς 

(Καζταρίδου, 2011; Μπάρλου, 2012; Προδρομίδου, 2016) 
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κινήτρων που σχετίζονται με παράγοντες εσωτερικού χαρακτήρα, όπως είναι η 

επίτευξη της μάθησης ως αυτοσκοπού. Αντίστοιχα, τα είδη των κινήτρων που 

αφορούν παράγοντες εξωτερικού περιεχομένου σχετίζονται, κατά βάση, με την 

επιδίωξη να εξελίσσονται σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και να ενισχύουν τα 

διάφορα τυπικά προσόντα που ήδη διαθέτουν (Μπάρλου, 2012). 

Επιπλέον, κατά την Σταθοπούλου (2009), οι ενήλικοι επιδιώκουν να αποκτούν 

το απολυτήριο που παρέχεται από τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα, 

προκειμένου είτε να εντάσσονται στον εργασιακό χώρο είτε να βελτιώνουν την ήδη 

υπάρχουσα εργασιακή τους θέση. Επίσης, η συμμετοχή τους οφείλεται και σε 

διάφορες μορφές αναγκών εσωτερικού χαρακτήρα και περιεχομένου, ενώ ορισμένοι 

αισθάνονται τη θέληση της συνέχισης των σπουδών τους, με απώτερο σκοπό να 

βελτιώνουν το βιοτικό τους επίπεδο (Προδρομίδου, 2016).  

Ακόμη, όπως υποστηρίζει η Καζταρίδου (2007), η παρακολούθηση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους ενήλικους οφείλεται σε κίνητρα είτε 

εσωτερικού είτε εξωτερικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, στόχος των ενήλικων που 

λαμβάνουν την απόφαση για τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι 

είτε να βελτιώνονται είτε να αποκαθίστανται σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και να 

συνεχίζουν στην πραγματοποίηση περαιτέρω σπουδών. Επιπλέον, επιδίωξή τους είναι 

να ικανοποιούν διάφορες ανάγκες εσωτερικού περιχεομένου, και πιο συγκεκριμένα 

να αποκτούν γνώσεις, να κατορθώνουν την επίτευξη της αναγνώρισής τους σε 

κοινωνικό επίπεδο, αλλά και να αισθάνονται ευχαρίστηση (Προδρομίδου, 2016). 
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Β΄ Μέρος: Ερευνητικό Πλαίσιο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Ο σχεδιασμός, η μεθοδολογία και η πραγματοποίηση της έρευνας 

 

6.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Η συγκεκριμένη εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση της διαδικασίας κατά την 

οποία όσοι ενήλικες δεν κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν το βασικό κύκλο σπουδών 

που προβλέπει η ελληνική εκπαίδευση επιλέγουν τη μόρφωσή τους μέσω των 

Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Ειδικότερα, στόχος είναι να εξεταστούν και 

να επισημανθούν τα κίνητρα και οι προσδοκίες που οδηγούν τους ενήλικες στη 

φοίτησή τους στα Σ.Δ.Ε.. Αφετηρία της έρευνας αποτέλεσε το γεγονός ότι οι ενήλικες 

εκπαιδευόμενοι μεταφέρουν μαζί τους, στο χώρο που πρόκειται να εκπαιδευτούν, ένα 

σύνολο από διαμορφωμένες τάσεις και διάφορες εμπειρίες, που αφορούν τη ζωή, την 

εργασία και την εκπαίδευση και οι οποίες επηρεάζουν και καθορίζουν τα κίνητρα 

συμμετοχής τους, άρα και τη συνολική συμπεριφορά τους κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται μία λεπτομερής εξέταση των απόψεων και των 

στάσεων εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε. μίας συγκεκριμένης περιοχής, της Δυτικής 

Μακεδονίας, καθώς και της διαφοροποίησής τους ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, 

την οικογενειακή κατάσταση και το επάγγελμα. Σχετικά με τους βασικούς λόγους 

που ώθησαν στη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας, αυτοί είναι: α) η 

χρησιμότητα της γνώσης των κινήτρων συμμετοχής ενηλίκων σε προγράμματα 

εκπαίδευσης και β) η απουσία επαρκούς αριθμού μελετών ή ερευνών σχετικών με το 

προς διερεύνηση ζήτημα σε παρόμοιους οργανισμούς. Παράλληλα, επιδιώκεται η 

συναγωγή συμπερασμάτων και διαπιστώσεων που προκύπτουν από τις απόψεις και 

τις στάσεις αυτές, καθώς και η παράθεση ορισμένων προτάσεων που κρίνονται 

απαραίτητες, προκειμένου να επέλθουν χρήσιμες κι εποικοδομητικές βελτιώσεις στον 

τρόπο λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. και το είδος της μόρφωσης που αυτά παρέχουν.  

 

6.2 Τα ερευνητικά ερωτήματα 
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Με βάση το σκοπό και τους στόχους της παρούσας εργασίας ειδικότερα, τα 

ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται κι εξετάζονται είναι τα εξής:   

 

1. Ποια είναι τα κίνητρα-προσδοκίες που οδηγούν τους ενήλικες στη συμμετοχή τους 

στα Σ.Δ.Ε. στην περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας. 

 

2. Ποια είναι η διαφοροποίηση των κινήτρων-προσδοκιών των εκπαιδευομένων στα 

Σ.Δ.Ε. της Δυτικής Μακεδονίας ως προς την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή 

κατάσταση και το επάγγελμα. 

 

6.3 Το δείγμα της έρευνας 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κατά την 

περίοδο διεξαγωγής της, λειτουργούν τα Σ.Δ.Ε.: Φλώρινας, παράρτημα Φλώρινας-

Αμύνταιου, Καστοριάς, Κοζάνης, παράρτημα Κοζάνης-Πτολεμαΐδας και Γρεβενών-

φυλακές. Εξαιρείται το Σ.Δ.Ε. φυλακών, το οποίο δεν συμμετέχει στην έρευνα.  

Η παρούσα έρευνα εξέτασε τις τρέχουσες απόψεις των εκπαιδευομένων της 

περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με τα κίνητρα-προσδοκίες που τους 

ώθησαν, για να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι 

συμμετέχοντες είναι όλοι οι εκπαιδευόμενοι των αναφερθέντων Σ.Δ.Ε. Με βάση το 

στόχο της έρευνας, ο πληθυσμός-στόχος της είναι όλοι οι εκπαιδευόμενοι των Σ.Δ.Ε. 

Φλώρινας, του παραρτήματος Φλώρινας-Αμυνταίου, Καστοριάς, Κοζάνης, καθώς και 

του παραρτήματος Κοζάνης-Πτολεμαΐδας. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται γυναίκες και 

άνδρες ηλικίας δέκα οκτώ και άνω ετών, οι οποίοι συμμετέχουν και στους δύο 

κύκλους σπουδών των Σ.Δ.Ε.   

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα σχετικά μικρό σε μέγεθος πληθυσμό 

(126 εκπαιδευόμενους), ωστόσο άμεσα εντοπίσιμο, με κάθε μέλος του οποίου 

υπάρχει η δυνατότητα να έλθει σε επαφή η γράφουσα με τη βοήθεια των Διευθυντών 

των Σ.Δ.Ε., με αποτέλεσμα να μην προκύπτει ανάγκη δειγματοληπτικών αποφάσεων 

(Cohen κ. συν., 2008). Παράλληλα, και δεδομένου ότι ο τρόπος επιλογής και ο 

αριθμός του δείγματος καθορίζουν, κυρίως, την αντιπροσωπευτικότητά του 

(Παρασκευόπουλος, 1993), σ’ αυτή την έρευνα, εφόσον καλούνται να συμμετάσχουν 

όλοι οι εκπαιδευόμενοι των συγκεκριμένων Σ.Δ.Ε., η αντιπροσωπευτικότητα θα είναι 

υψηλή και τα συμπεράσματα γενικεύσιμα για τη Δυτική Μακεδονία. 
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6.4 Το ερωτηματολόγιο και η μέθοδος ανάλυσής του 

 

Για την αποτύπωση των απόψεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευομένων, 

επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση, η οποία επιτρέπει τη διεξαγωγή της έρευνας σε 

μεγάλο μέρος του πληθυσμού-στόχου (Cohen & Manion, 2000). Στο πλαίσιο αυτό, με 

την ποσοτική προσέγγιση παρέχεται η δυνατότητα να συλλεχθεί σε σχετικά μικρό 

χρονικό διάστημα ένα μεγάλο δείγμα δεδομένων, γεγονός που θα βοηθήσει να 

προκύψει μία καλύτερη εικόνα της τάσης που επικρατεί, κάτι το οποίο είναι 

απολύτως απαραίτητο στην παρούσα έρευνα. Επίσης, ένα ακόμη χαρακτηριστικό των 

ποσοτικών μεθόδων είναι η συλλογή κυρίως αριθμητικών δεδομένων και 

αντικειμενικών πληροφοριών, κάτι που επιτρέπει συσχετίσεις μεταβλητών με τις 

γενικές τάσεις και αντιλήψεις του δείγματος. Συγκεκριμένα, μέσω της ποσοτικής 

συλλογής δεδομένων, μπορούν πιο εύκολα να παρατηρηθούν και να αναδειχθούν 

πιθανές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών (Bird & συν., 1999). Παράλληλα, με τις 

ποσοτικές μεθόδους παρέχεται η δυνατότητα γενίκευσης, αφού είναι ανεξάρτητες 

πλαισίου. Επιπλέον, η στάση του ερευνητή είναι αμερόληπτη και αντικειμενική, 

καθώς ο ίδιος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραμένει αποστασιοποιημένος. 

Ακόμη, τα δεδομένα υπόκεινται σε στατιστική ανάλυση και, με βάση αυτά, δίνεται η 

δυνατότητα για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε μεγαλύτερο εύρος κλίμακας.  

Σε ό,τι αφορά το μέσο που επιλέχθηκε για τη συλλογή των δεδομένων, 

πρόκειται για το δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο σε 

όλες τις κοινωνικές επιστήμες (Javeau, 1996). Μάλιστα, για τους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές και τους επαγγελματίες ερευνητές το δομημένο ερωτηματολόγιο αποτελεί 

συχνά ένα πολύ καλό και οικονομικό εργαλείο για τη συγκέντρωση δεδομένων 

(Verma & Mallick 2004). Με βάση αυτό, λοιπόν, τα προσωπικά στοιχεία των 

ενηλίκων, καθώς και οι αντιλήψεις και οι στάσεις αυτών καταγράφονται μέσα από 

μία σειρά τυποποιημένων ερωτήσεων, στις οποίες θα γίνει αναλυτικότερη αναφορά 

παρακάτω, έτσι, ώστε να εξασφαλίζονται η ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα 

(Σκιττίδης & Κοίλιαρη, 2006; Saunders κ.ά., 2009).   

Ταυτόχρονα, για τη διεξαγωγή της έρευνας, σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο 

μέσα στο πλαίσιο της θεωρητικής και βιβλιογραφικής επισκόπησης, το οποίο 

αφορούσε αποκλειστικά τους ενήλικες εκπαιδευόμενους όλων των Σχολείων 

Δεύτερης Ευκαιρίας της Δυτικής Μακεδονίας (εξαιρείται το Σ.Δ.Ε. των φυλακών 
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Γρεβενών, το όποιο δεν συμμετέχει στην παρούσα έρευνα). Η διερεύνηση, δηλαδή, 

πραγματοποιείται σε ολόκληρο τον πληθυσμό, θεωρώντας τον ως μικρό ή 

«διαχειριστικά μικρό» κατά τον Robson (2010). 

Σχετικά με τις ερωτήσεις που επιλεχθήκαν, επρόκειτο για κλειστού τύπου, 

διότι με το συγκεκριμένο τύπο ερωτήσεων διευκολύνονται οι συμμετέχοντες, 

προκειμένου να εκφράσουν άμεσα κι εύκολα τις απόψεις τους, κι έτσι αυξάνονται 

κατά πολύ οι πιθανότητες να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις (Muijs, 2004). 

Ειδικότερα, πρόκειται είτε για διχοτομικές ερωτήσεις, επιτρέποντας στον ερωτώμενο 

την επιλογή μίας μόνο από τις δοθείσες απαντήσεις, είτε κλίμακας Likert, στις οποίες 

ο ερωτώμενος καλείται να αποτυπώσει το βαθμό της συμφωνίας ή της διαφωνίας του 

σε συγκεκριμένη δήλωση που έχει αποτυπωθεί από την πλευρά του ερευνητή, δηλαδή 

αναφορικά με τα κίνητρα που ωθούν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν 

σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Αναφορικά με την κλίμακα του Likert, αποτελεί μία 

από τις χρησιμότερες μορφές ερωτήσεων που κυρίως συναντώνται. Έλαβε την 

ονομασία της από τον Rensis Likert, ο οποίος ανέπτυξε το συγκεκριμένο τύπο 

ερωτήσεων το 1932 (Verma & Mallick 2004). Με τον τρόπο αυτόν, συλλέγονται 

πληροφορίες, για να απαντηθεί το ερώτημα της έρευνας σχετικά με τα κίνητρα 

συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε προγράμματα εκπαίδευσης που οργανώνονται 

από τα Σ.Δ.Ε. των νομών Φλώρινας, Καστοριάς και Κοζάνης. Στο πλαίσιο αυτό, η εν 

λόγω διαβάθμιση ακολούθησε την εξής κλίμακα: 1 = καθόλου, 2 = λίγο, 3 = μέτρια, 4 

= πολύ, 5 = πάρα πολύ.  

Κατά το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, πραγματοποιήθηκε προσπάθεια, 

ώστε να επιλεγούν εκείνα τα κίνητρα-προσδοκίες που θα ανταποκρίνονται αφενός 

στην εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα 

σύγκρισης των αποτελεσμάτων της, και αφετέρου θα έχουν νόημα και θα 

αντιπροσωπεύουν τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται η έρευνα. Στο πλαίσιο 

αυτό, στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται οι ερωτήσεις 1-6, που 

αφορούν τις δημογραφικές και κοινωνικές μεταβλητές του κάθε συμμετέχοντα. Οι 

συγκεκριμένες ερωτήσεις στοχεύουν στο να διαμορφώσουν ένα στατιστικό πλαίσιο 

απ’ όπου θα είναι εφικτό να ληφθούν πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για το προφίλ 

των συμμετεχόντων του δείγματος (όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή 

κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, η κατάσταση απασχόλησης και το έτος σπουδών 

στα Σ.Δ.Ε.). Επίσης, θα βοηθήσουν στην εξαγωγή και συγκέντρωση ωφέλιμων 

συμπερασμάτων ως προς τις στατιστικές διακυμάνσεις των υπόλοιπων ευρημάτων σε 
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σχέση με τις ανεξάρτητες αυτές μεταβλητές. Ακολούθως, στο δεύτερο μέρος του 

ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται 48 ερωτήσεις, που σχετίζονται με τα κίνητρα-

προσδοκίες των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε. 

 

Ειδικότερα, οι κατηγορίες κινήτρων που αποτυπώνονται στις 48 πρώτες 

ερωτήσεις είναι: 

 

Επικοινωνιακής επαφής 

45. Να μάθω μία καινούρια γλώσσα 

46. Να βελτιώσω τις δεξιότητές μου στο χειρισμό της ελληνικής γλώσσας 

32. Να βελτιώσω την ικανότητα επικοινωνίας μου με τους άλλους 

20. Να εκφράζομαι και να γράφω καλύτερα 

  

Κοινωνικής ικανότητας 

31. Να αποκτήσω αποδοχή σε κοινωνικό επίπεδο 

34. Να μπορώ ν’ αντεπεξέρχομαι καλυτέρα στον κοινωνικό μου ρόλο 

36. Να ικανοποιήσω τις προσδοκίες του κοινωνικού περιβάλλοντος 

14. Ν’ αποκτήσω καινούριους φίλους  

7. Να γνωρίσω διαφορετικούς ανθρώπους  

17. Να είμαι με τους φίλους μου  

29. Να γίνω αποδεκτός 

26. Να ενταχθώ στο πλαίσιο των «μορφωμένων» 

42. Να συμμετέχω ενεργά στην πολιτική ζωή του τόπου μου 

 

Εκπαιδευτικής ικανότητας 

2. Να πάρω απολυτήριο Γυμνασίου  

4. Να βελτιώσω παλιές γνώσεις και δεξιότητες 

9. Να έχω τη δυνατότητα να συνεχίσω τις σπουδές μου στο μέλλον 

13. Να εκπληρώσω το όνειρό μου, να σπουδάσω 

39. Ν’ αποκτήσω περισσότερες πρακτικές παρά θεωρητικές γνώσεις 

40.Ν’ αποκτήσω περισσότερες θεωρητικές παρά πρακτικές γνώσεις 

41. Να εξοικειωθώ με την τεχνολογία 

Επαγγελματικής ικανότητας-εξέλιξης 

19. Να ικανοποιήσω την απαίτηση του εργοδότη μου  
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21. Να γίνω πιο αποδοτικός στη δουλειά μου 

30. Να αυξήσω το εισόδημα μου 

10. Να παραμείνω στη δουλειά μου, αλλά με περισσότερα χρήματα  

12. Να βρω καλύτερη δουλειά  

8. Να προσθέσω τυπικά προσόντα στο βιογραφικό μου 

6. Να προετοιμαστώ, για να βρω εργασία 

 

Βελτίωση οικογενειακών σχέσεων 

33. Να μπορώ ν’ αντεπεξέρχομαι καλύτερα στο ρόλο του γονέα 

27. Ν’ αποτελέσω θετικό και χρήσιμο πρότυπο για τα παιδιά μου 

35. Να ικανοποιήσω τις προσδοκίες του οικογενειακού περιβάλλοντος 

11. Να κερδίσω την εκτίμηση της οικογένειάς μου 

  

Γενικού ενδιαφέροντος 

1. Ν’ αποκτήσω νέες γνώσεις και δεξιότητες 

44. Να επανασυνδεθώ με την εκπαιδευτική διαδικασία 

18. Να νιώσω χαρά κι ευχαρίστηση από την πρόοδό μου στο Σ.Δ.Ε. 

22. Να «ανοίξει» το μυαλό μου 

23. Η περιέργεια 

3. Να νιώσω αυτοπεποίθηση 

43. Ν’ αναπτύξω την προσωπικότητά μου 

28. Ν’ αποκτήσω νέες εμπειρίες 

37. Ν’ αξιοποιήσω και να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις που θα αποκτήσω γενικά στη 

ζωή μου 

38. Να εφαρμόσω τις νέες γνώσεις στην καθημερινή μου ζωή 

16. Να ικανοποιήσω το μεράκι μου, να μάθω γράμματα  

24. Το ωράριο και η διάρκεια του προγράμματος 

15. Ν’ αξιοποιήσω τον ελεύθερο χρόνο μου 

 

Κοινωνική ικανότητα-ερεθίσματα (αφορά άτομα που επιδιώκουν νέα ερεθίσματα, 

για να ξεπεράσουν ή να αποφύγουν καταστάσεις που είναι δυσάρεστες γι’ αυτά) 

25. Να ξεφύγω από δύσκολες καταστάσεις που συμβαίνουν στη ζωή μου αυτό το 

διάστημα 

47. Να ξεφύγω από τη μοναξιά 
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48. Να βρω κάποιο νόημα στη ζωή 

5. Να βρω διέξοδο από τη ρουτίνα και την πλήξη της καθημερινότητας 

 

6.5 Η μεθοδολογία της έρευνας 

 

Η εξασφάλιση της συναίνεσης και της συνεργασίας με τους συντελεστές που 

θα βοηθούσαν στη διεξαγωγή της έρευνας θεωρήθηκε εξαρχής απαραίτητο στοιχείο 

για την πραγμάτωσή της. Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική 

επικοινωνία με τους διευθυντές των Σ.Δ.Ε. που συμμετείχαν στην έρευνα ως πρώτη 

επαφή, καθώς επίσης και για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα 

κατάσταση λειτουργίας του κάθε σχολείου και το υφιστάμενο δυναμικό των 

εκπαιδευομένων. Η επικοινωνία αυτή κρίθηκε αναγκαίο να πραγματοποιηθεί για τη 

συγκεκριμενοποίηση και τον καθορισμό του πληθυσμού-στόχου, αλλά και με στόχο 

την καλύτερη κατανόηση των συνθηκών για τη διεξαγωγή της έρευνας και τις 

ενδεχόμενες προσαρμογές του εργαλείου για τη λήψη των δεδομένων. Στη συνέχεια, 

και αφού προσδιορίστηκε ο αριθμός των συμμετεχόντων, ακολούθησε η διαδικασία 

για την προσέγγιση του πληθυσμού-στόχου. Παράλληλα, σε επόμενη τηλεφωνική 

επικοινωνία με τους διευθυντές, συζητήθηκε η διαδικασία για τη συγκέντρωση των 

δεδομένων, θέτοντας σχετικά χρονοδιαγράμματα και ζητήματα δεοντολογίας. Σε ό,τι 

αφορά την περίοδο πραγματοποίησής της, η έρευνα διεξήχθη κατά το χρονικό 

διάστημα από τις 10 Ιανουαρίου έως τις 7 Φεβρουαρίου 2018 και κατόπιν αιτήματος 

αδειοδότησης από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, καθόσον, σύμφωνα 

με τον Creswell (2011), η εξασφάλιση αδειών και η ξεκάθαρη διατύπωση του σκοπού 

της έρευνας συντελούν στη μείωση των επιφυλάξεων που προκαλεί μία τέτοια 

διαδικασία. 

Στο Σ.Δ.Ε. της Φλώρινας, καθώς και του Αμυνταίου παραβρέθηκε η 

γράφουσα, αφού προηγήθηκαν μία ενημέρωση και μία άτυπη προφορική 

συγκατάθεση των εκπαιδευομένων ως προς τη συμμετοχή τους στην έρευνα αυτή. 

Μετά από τη σχετική ενημερωτική εισαγωγή από τη γράφουσα, τα ερωτηματολόγια 

διανεμήθηκαν από την ίδια στους εκπαιδευόμενους προς συμπλήρωση. Έπειτα, η 

γράφουσα παρέμεινε αποστασιοποιημένη, διαδραματίζοντας το ρόλο του επιτηρητή. 

Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρευρισκόταν ο εκπαιδευτής της 

αντίστοιχης διδακτικής ώρας. Επιπλέον, για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 

απαιτήθηκε συνολικός χρόνος περίπου 20 λεπτών.   
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Σε ό,τι αφορά το καθένα από τα υπόλοιπα σχολεία, που βρίσκονται σε μεγάλη 

απόσταση από τον τόπο διαμονής της γράφουσας, συζητήθηκε με τους διευθυντές να 

αποσταλούν τα ερωτηματολόγια σ’ αυτά ταχυδρομικά, να συμπληρωθούν από τους 

εκπαιδευόμενους και σε καθορισμένη ημερομηνία να παραληφθούν τα 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από τη γράφουσα. Προτιμήθηκε αυτή η διαδικασία, 

η οποία μάλιστα προτάθηκε και από τους διευθυντές κι εκτιμήθηκε γενικά ως 

περισσότερο λειτουργική, επιτρέποντας να επιτευχθεί όσο το δυνατόν υψηλότερο 

ποσοστό απόκρισης στα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, καθόσον υπήρχε η 

πιθανότητα στην καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της έρευνας να απουσιάζει 

ικανός αριθμός εκπαιδευομένων που θα καθιστούσε το δείγμα ανεπαρκές.  

Στο πλαίσιο αυτό, τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στους εκπαιδευόμενους 

προς συμπλήρωση με προσωπική ευθύνη του διευθυντή, ενώ τη διαδικασία 

επέβλεπαν οι εκπαιδευτές της αντίστοιχης διδακτικής ώρας, οι οποίοι μάλιστα 

συνέβαλαν στη διευκόλυνση της διαδικασίας, παρέχοντας τη δυνατότητα στους 

εκπαιδευόμενους για ενδεχόμενες διευκρινήσεις. Η λήψη των ποσοτικών δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με αυτο-συμπλήρωση των ερωτηματολογίων σε ομαδική βάση 

(Robson, 2010).  

Παράλληλα, στους ερωτηθέντες δόθηκε άνεση χρόνου για τη συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου. Στόχος ήταν μ’ αυτό τον τρόπο να εξασφαλιστεί η ηρεμία των 

συμμετεχόντων στην έρευνα και, γενικά, ν’ αποβληθούν το άγχος και η πίεση του 

χρόνου, γεγονός που θα διασφάλιζε την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου.  

Συνολικά, συγκεντρώθηκαν 126 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, που αποτέλεσαν τα 

δεδομένα της έρευνας για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Η εκ του σύνεγγυς λήψη 

των ερωτηματολογίων προτιμήθηκε από τη γράφουσα, θεωρώντας ότι η συζήτηση με 

το διευθυντή και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου συμβάλλει στην 

προσωπική και άμεση αντίληψη των συνθηκών που αφορούσαν την έρευνα.  

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η κωδικοποίησή τους με το στατιστικό 

πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων κοινωνικών επιστήμων SPSS και του 

προγράμματος EXCEL για την ανάλυση και την εξαγωγή συμπερασμάτων, σύμφωνα 

με τα ερωτήματα της έρευνας, ώστε να διασφαλιστούν η αξιοπιστία και η εγκυρότητα 

της διαδικασίας.  Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα που υπαγορεύει συγκεκριμένα 

ερευνητικά ερωτήματα θα ta επαληθεύσει  ή όχι.  

  

6.6 Περιορισμοί της έρευνας 
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Κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας, προέκυψαν ορισμένες δυσκολίες και 

περιορισμοί που αναχαίτισαν ως κάποιο βαθμό την ομαλή διεξαγωγή της. Ειδικότερα, 

η απροθυμία πολλών εκπαιδευομένων να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, 

επικαλούμενοι διάφορους λόγους, είχε ως συνέπεια μικρότερο αριθμό συγκέντρωσης 

ερωτηματολογίων από τον αναμενόμενο. Επίσης, ένας ακόμη βασικός περιορισμός 

της συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι τα αποτελέσματα για την ομάδα 

των εκπαιδευομένων είναι αντιπροσωπευτικά μόνο για το δείγμα της παρούσας 

μελέτης και είναι ανέφικτο να γενικευτούν για ευρύτερο πληθυσμό. Επομένως, το 

μέγεθος του δείγματος των εκπαιδευομένων είναι τέτοιο, που δεν μπορεί να οδηγήσει 

σε γενικεύσεις, παρά μόνο σε ανάδειξη των επικρατέστερων τάσεων.  

Επιπλέον, στην προσπάθεια υλοποίησης μιας επιτόπιας έρευνας στο χώρο του 

Σ.Δ.Ε. χρειαζόταν άδεια από την κεντρική υπηρεσία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια 

Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), η όποια όμως χορηγήθηκε πολύ αργότερα από τις 

προκαθορισμένες ημερομηνίες. Έτσι, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει 

καθυστέρηση στη διαδικασία συλλογής δεδομένων. 

Ακόμη, η παρουσία της ερευνήτριας και των εκπαιδευτών κατά τη διάρκεια 

της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων πιθανό να λειτούργησε ανασταλτικά για 

τους εκπαιδευόμενους, καθώς είναι δυνατό να θεώρησαν πως οι απαντήσεις τους 

κατά κάποιο τρόπο αξιολογούνται. Μάλιστα, ιδιαίτερα στο Σ.Δ.Ε. Φλώρινας, όπου η 

ερευνήτρια έτυχε ταυτόχρονα να είναι και εκπαιδεύτρια, ενδεχομένως να 

δημιουργήθηκαν υπόνοιες ότι στην πραγματικότητα η έρευνα θα χρησιμοποιηθεί για 

αξιολογικούς και όχι ερευνητικούς σκοπούς.  

 

6.7 Αξιοπιστία – Εγκυρότητα 

 

Όταν κατά τη διάρκεια μιας έρευνας γίνεται αναφορά για εγκυρότητα, εννοείται αν μέσω 

αυτής μετριέται εκείνο που πραγματικά έχει τεθεί ως στόχος. Αντιθέτως, όταν γίνεται 

αναφορά για αξιοπιστία, σημαίνει το κατά πόσο αξιόπιστα και ακριβή είναι τα δεδομένα 

που μετρώνται με τη συγκεκριμένη έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και οι δύο αυτές 

έννοιες συνδέονται με το κατά πόσο η ερευνητική μέθοδος που ακολουθήθηκε αναδεικνύει 

τις αντίστοιχες έννοιες που τέθηκαν προς εξέταση. Επίσης, σχετίζονται με το αν οι έννοιες 

που χρησιμοποιούνται στην έρευνα είναι δυνατό να εντοπιστούν, να παρατηρηθούν και να 

μετρηθούν με τον τρόπο που ο ίδιος ο ερευνητής εννοεί και σκοπεύει (Mason, 2003).   
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Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στην εγκυρότητα της έρευνας, οι ενέργειες που 

πραγματοποιήθηκαν, έτσι, ώστε να εξασφαλιστεί η υψηλότερη δυνατή εγκυρότητα, 

ήταν:  

– Η χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου.  

– Η τήρηση του απόρρητου των πληροφοριών, προκειμένου αυτές να είναι 

αυθεντικές, ακριβείς και ειλικρινείς,  

– Ο κατάλληλος σχεδιασμός του ερευνητικού μας εργαλείου (ερωτηματολογίου), με 

σκοπό αφενός να συλλεχθεί το είδος των δεδομένων που ζητούνται και αφετέρου να 

αποκτηθούν πραγματικά, αντιπροσωπευτικά και περιεκτικά δεδομένα,  

– Να δοθούν διευκρινίσεις από την ερευνήτρια, για να προκύψουν όσο το δυνατό 

λιγότερα αναπάντητα ερωτηματολόγια και με στόχο, όχι μόνο να συμπληρωθούν όλα, 

αλλά και να συμπληρωθούν σωστά.  

– Η χρήση του κατάλληλου προγράμματος στατιστικής ανάλυσης δεδομένων.  

 

Αντίστοιχα, για την επίτευξη όσο το δυνατόν υψηλότερης αξιοπιστίας στην 

παρούσα έρευνα, λήφθηκαν τα παρακάτω μέτρα:   

 

– Χρήση αντιπροσωπευτικού και κατάλληλου δείγματος, που εξαιτίας των 

χαρακτηριστικών του, ανταποκρινόταν στο στόχο της έρευνας και αποτέλεσε 

σταθερή και αυθεντική πηγή, για να αντληθούν οι απαραίτητες πληροφορίες.  

 – Πραγματοποιήθηκαν κατάλληλες ενέργειες, προκειμένου να αποφευχθούν οι 

παράγοντες που τυχόν θα επηρέαζαν τη σταθερότητα των απαντήσεων και, κατ’ 

επέκταση, των μετρήσεων. Αυτές ήταν οι εξής:  

– Επισυνάφθηκε συνοδευτική επιστολή προς τους συμμετέχοντες με 

επεξήγηση του σκοπού της έρευνας αλλά και οδηγίες συμπλήρωσης που ήταν 

ακριβείς και ξεκάθαρες.  

– Το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε κατάλληλα ως προς τη μορφή και το 

περιεχόμενο (σύντομο, εύκολο, κατανοητό, αποφυγή προσωπικών ή 

προσβλητικών ερωτήσεων).  

– Για τη συλλογή των δεδομένων εξασφαλίστηκαν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες. 

  

Το συγκεκριμένο, λοιπόν, ερωτηματολόγιο επελέγη για την έρευνα, καθώς 

θεωρήθηκε ότι είναι το καταλληλότερο και αποτελεσματικότερο για την επίτευξη του 

σκοπού της. Παράλληλα, ελήφθη ιδιαίτερη μέριμνα για την τήρηση των αρχών της 
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μεθόδου του ερωτηματολόγιου (Βάμβουκας, 1998; Bird και συν.,1999; Cohen κ συν., 

2008; Παρασκευόπουλος, 1993), ώστε τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν μέσω αυτής 

να διακρίνονται από υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και εγκυρότητας.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Τα ευρήματα – αποτελέσματα της έρευνας 

 

7.1 Εισαγωγή 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 126 άτομα. Το ερωτηματολόγιο που κλήθηκαν να 

απαντήσουν στο πρώτο σκέλος περιείχε ερωτήσεις που αφορούν τα κίνητρα τα οποία 

οδηγούν τους ενήλικες στη συμμετοχή τους στα Σ.Δ.Ε. στην περίπτωση της Δυτικής 

Μακεδονίας και τις προσδοκίες τους από τη φοίτησή τους. Οι ερωτήσεις του πρώτου 

σκέλους κωδικοποιούνται ως εξής: 1 = Καθόλου, 2 = Λίγο, 3 = Μέτρια, 4 = Πολύ, 5 = 

Πάρα πολύ. Στο δεύτερο σκέλος περιείχε ερωτήσεις δημογραφικού περιεχομένου, 

όπως φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.   

Ειδικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται κι εξετάζονται είναι τα 

παρακάτω:  

 

1. Ποια είναι τα κίνητρα που οδηγούν τους ενήλικες στη συμμετοχή τους στα Σ.Δ.Ε. 

στην περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας και ποιες οι προσδοκίες των 

εκπαιδευομένων από τη φοίτησή τους. 

 

2. Ποια η διαφοροποίηση των κινήτρων-προσδοκιών των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε. 

της Δυτικής Μακεδονίας ως προς την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση 

και το επάγγελμα. 

 

Οι παράγοντες αυτοί εξετάζονται ο καθένας ξεχωριστά για την επίδρασή του 

με χρήση κατάλληλων στατιστικών κριτηρίων. Συγκεκριμένα, για τις κατηγορικές 

μεταβλητές που ελέγχονται χρησιμοποιούνται έλεγχοι συσχετίσεων X Τετράγωνο. Τα 

αποτελέσματα των διαδικασιών αυτών παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στους 

αντίστοιχους  πίνακες. 
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7.2 Παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας  

1ο ερευνητικό ερώτημα: 

Ακολουθούν αναλυτικά με πίνακες και διαγράμματα τα κίνητρα και οι 

προσδοκίες των ερωτηθέντων, όπως  καταγράφηκαν από το ερωτηματολόγιο. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των απαντήσεων σε ό,τι αφορά τη θέση 

«Να αποκτήσω νέες γνώσεις και δεξιότητες». Το 54% των ερωτηθέντων απάντησε 

«Πάρα πολύ», το 39,7% «Πολύ», το 4,8% «Μέτρια» και το 1,6% «Λίγο». 

 

Να αποκτήσω νέες γνώσεις και δεξιότητες 

 Συχνότητα 

Ποσοστά 

0 

 λίγο 2 1,6 

μέτρια 6 4,8 

πολύ 50 39,7 

πάρα πολύ 68 54,0 

Σύνολο 126 100,0 
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Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατανομή των απαντήσεων στη θέση «Να πάρω 

απολυτήριο Γυμνασίου». Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες (77,8%) απάντησαν «Πάρα 

πολύ», το 19,8% απάντησε «Πολύ», το 0,8% «Μέτρια» και το 1,6% «Λίγο». 

 

Να πάρω απολυτήριο Γυμνασίου 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 λίγο 2 1,6 

μέτρια 1 ,8 

πολύ 25 19,8 

πάρα πολύ 98 77,8 

Σύνολο 126 100,0 
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Εδώ φαίνονται οι απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες στη έρευνα για τη θέση 

«Να νιώσω αυτοπεποίθηση». Το 46,8% απάντησε «Πάρα πολύ», το 32,5% «Πολύ», 

το 12,7% «Μέτρια», το 3,2% «Λίγο» και το 4,8% «Καθόλου». 

 

Να νιώσω αυτοπεποίθηση 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 6 4,8 

λίγο 4 3,2 

μέτρια 16 12,7 

πολύ 41 32,5 

πάρα πολύ 59 46,8 

Σύνολο 126 100,0 
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Συνεχίζουμε με τον πίνακα κατανομής των απαντήσεων σε ό,τι αφορά τη θέση «Να 

βελτιώσω παλιές γνώσεις και δεξιότητες». Από τον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται 

πως κάτι παραπάνω από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα (54%) απάντησαν 

«Πάρα πολύ». Αμέσως μετά, ακολουθεί η απάντηση «Πολύ» με ποσοστό 34,9%, 

«Μέτρια» με 9,5% και «Καθόλου» σε ποσοστό 1,6%. 

 

Να βελτιώσω παλιές γνώσεις και δεξιότητες 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 2 1,6 

μέτρια 12 9,5 

πολύ 44 34,9 

πάρα πολύ 68 54,0 

Σύνολο 126 100,0 
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Έπειτα βλέπουμε τις απαντήσεις στη θέση «Να βρω διέξοδο από τη ρουτίνα και την 

πλήξη της καθημερινότητας». Η κατανομή των απαντήσεων είναι αρκετά 

ισορροπημένη, καθώς το 34,9% των συμμετεχόντων απάντησε «Πάρα πολύ», το 

22,2% «Πολύ» και τέλος οι απαντήσεις «Μέτρια», «Λίγο» και «Καθόλου» 

συγκέντρωσαν η καθεμία ποσοστό της τάξεως του 14,3%. 

 

Να βρω διέξοδο από τη ρουτίνα και την πλήξη 

της καθημερινότητας 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 18 14,3 

λίγο 18 14,3 

μέτρια 18 14,3 

πολύ 28 22,2 

πάρα πολύ 44 34,9 

Σύνολο 126 100,0 
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Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των απαντήσεων για τη θέση στο 

ερωτηματολόγιο «Να προετοιμαστώ, για να βρω εργασία». Παραπάνω από τους 

μισούς συμμετέχοντες (58,7%) απάντησαν «Πάρα πολύ». Στη συνέχεια, το 21,4% 

απάντησε «Πολύ», το 4,8% «Λίγο» και τέλος το 7,1% «Καθόλου». 

 

Να προετοιμαστώ, για να βρω εργασία 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 9 7,1 

λίγο 6 4,8 

μέτρια 10 7,9 

πολύ 27 21,4 

πάρα πολύ 74 58,7 

Σύνολο 126 100,0 
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Τώρα θα δούμε τι απάντησαν οι ερωτώμενοι σε ό,τι αφορά τη θέση «Να γνωρίσω 

διαφορετικούς ανθρώπους», που τέθηκε προς συμπλήρωση στο ερωτηματολόγιο. Η 

απάντηση «Πολύ» συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό, 36,5%, και στη συνέχεια 

ακολουθεί η απάντηση «Πάρα πολύ» με ποσοστό 33,3%. Μετά είναι η απάντηση 

«Μέτρια» με ποσοστό 13,5%, η απάντηση «Λίγο» με ποσοστό 12,7% και η απάντηση 

«Καθόλου» με ποσοστό 4%. 

 

Να γνωρίσω διαφορετικούς ανθρώπους 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 5 4,0 

λίγο 16 12,7 

μέτρια 17 13,5 

πολύ 46 36,5 

πάρα πολύ 42 33,3 

Σύνολο 126 100,0 
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Ακολουθεί ο πίνακας που καταδεικνύει τις απαντήσεις σε ό,τι αφορά την θέση «Να 

προσθέσω τυπικά προσόντα στο βιογραφικό μου». Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες 

απάντησαν «Πάρα πολύ», 45,2%, ενώ η δεύτερη μεγαλύτερη σε συγκέντρωση 

ποσοστού ήταν η απάντηση «Πολύ» σε ποσοστό 37,3%. Έπειτα ακολουθούν οι 

απαντήσεις «Μέτρια» με ποσοστό 7,1%, «Καθόλου» με ποσοστό 5,6% και «Λίγο» με 

ποσοστό 4,8%. 

 

Να προσθέσω τυπικά προσόντα στο 

βιογραφικό μου 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 7 5,6 

λίγο 6 4,8 

μέτρια 9 7,1 

πολύ 47 37,3 

πάρα πολύ 57 45,2 

Σύνολο 126 100,0 
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Ακολουθεί ο πίνακας με την κατανομή των απαντήσεων στη ερώτηση-θέση «Να έχω 

τη δυνατότητα να συνεχίσω τις σπουδές μου στο μέλλον». Το 34,9% απάντησε 

«Πάρα πολύ», το 32,5% «Πολύ», το 13,5% «Μέτρια», το 10,3% «Καθόλου» και το 

8,7% «Λίγο». 

 

Να έχω τη δυνατότητα να συνεχίσω τις 

σπουδές μου στο μέλλον 

 Συχνότητα Ποσοστά 

Valid καθόλου 13 10,3 

λίγο 11 8,7 

μέτρια 17 13,5 

πολύ 41 32,5 

πάρα πολύ 44 34,9 

Σύνολο 126 100,0 
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Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, διαπιστώνεται πως για τη θέση «Να 

παραμείνω στη δουλεία μου, αλλά με περισσότερα χρήματα» το 37,3% απάντησε 

«Πάρα πολύ», το 23,8% «Καθόλου», το 19% «Πολύ», το 10,3% «Μέτρια» και το 

9,5% «Λίγο». 

 

Να παραμείνω στη δουλειά μου, αλλά με 

περισσότερα χρήματα 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 30 23,8 

λίγο 12 9,5 

μέτρια 13 10,3 

πολύ 24 19,0 

πάρα πολύ 47 37,3 

Σύνολο 126 100,0 
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Ακολουθεί ο πίνακας με την κατανομή των απαντήσεων για τη θέση «Να κερδίσω 

την εκτίμηση της οικογένειάς μου». Ακριβώς οι μισοί συμμετέχοντες απάντησαν 

«Πάρα πολύ». Στη συνέχεια το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει η απάντηση 

«Καθόλου» με ποσοστό 19,8%, η απάντηση «Πολύ» με ποσοστό 15,1%, η απάντηση 

«Μέτρια» με ποσοστό 8,7% και η απάντηση «Λίγο» με ποσοστό 6,3%. 

 

Να κερδίσω την εκτίμηση της οικογένειάς μου 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 25 19,8 

λίγο 8 6,3 

μέτρια 11 8,7 

πολύ 19 15,1 

πάρα πολύ 63 50,0 

Σύνολο 126 100,0 
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Ακολουθεί ο πίνακας με τα ποσοστά των απαντήσεων για τη θέση «Να βρω καλύτερη 

δουλειά». Το 51,6% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε «Πάρα πολύ», το 

23% «Πολύ», το 12,7% «Καθόλου», το 11,9% «Μέτρια» και το 0,8% «Λίγο». 

 

 

Να βρω καλύτερη δουλειά 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 16 12,7 

λίγο 1 ,8 

μέτρια 15 11,9 

πολύ 29 23,0 

πάρα πολύ 65 51,6 

Σύνολο 126 100,0 
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Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τα ποσοστά των απαντήσεων για τη θέση «Να 

εκπληρώσω το όνειρό μου, να σπουδάσω». Το 34,9% απάντησε «Πάρα πολύ», το 

31,7% «Πολύ», η απάντηση «Λίγο» συγκέντρωσε ποσοστό 6,3% και οι απαντήσεις 

«Καθόλου» και «Μέτρια» συγκέντρωσαν και οι δύο ποσοστό της τάξεως του 13,5%. 

 

Να εκπληρώσω το όνειρό μου, να σπουδάσω 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 17 13,5 

λίγο 8 6,3 

μέτρια 17 13,5 

πολύ 40 31,7 

πάρα πολύ 44 34,9 

Σύνολο 126 100,0 
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Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατανομή των απαντήσεων για τη θέση «Να 

αποκτήσω καινούριους φίλους». Το 33,3% απάντησε «Πολύ», το 28,6% «Πάρα 

πολύ», το 20,6% «Μέτρια», το 10,3% «Λίγο» και το 7,1% «Καθόλου». 

  

Να αποκτήσω καινούργιους φίλους 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 9 7,1 

λίγο 13 10,3 

μέτρια 26 20,6 

πολύ 42 33,3 

πάρα πολύ 36 28,6 

Σύνολο 126 100,0 
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Ακολουθεί ο πίνακας που δείχνει την κατανομή των απαντήσεων για τη θέση «Να 

αξιοποιήσω τον ελεύθερο χρόνο μου».  Το 35,7% απάντησε «Πάρα πολύ», το 22,2% 

«Καθόλου», το 18,3% «Πολύ», το 17,5% «Μέτρια» και το 6,3% «Λίγο».  

 

Να αξιοποιήσω τον ελεύθερο χρόνο μου 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 28 22,2 

λίγο 8 6,3 

μέτρια 22 17,5 

πολύ 23 18,3 

πάρα πολύ 45 35,7 

Σύνολο 126 100,0 
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Παρακάτω είναι ο πίνακας που δείχνει τα ποσοστά των απαντήσεων στη θέση «Να 

ικανοποιήσω το μεράκι μου, να μάθω γράμματα». Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες 

(47,6%) απάντησαν «Πάρα πολύ», το 34,1% απάντησε «Πολύ», το 10,3% «Μέτρια» 

και οι απαντήσεις «Καθόλου» και «Λίγο» συγκέντρωσαν ποσοστό της τάξεως του 

4%. 

 

Να ικανοποιήσω το μεράκι μου, να μάθω 

γράμματα 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 Καθόλου 5 4,0 

Λίγο 5 4,0 

μέτρια 13 10,3 

πολύ 43 34,1 

πάρα πολύ 60 47,6 

Σύνολο 126 100,0 
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Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, σε ό,τι αφορά τη θέση «Να είμαι με τους 

φίλους μου» το 26,2% των ερωτηθέντων απάντησε «Πάρα πολύ», το 24,6% «Πολύ» 

και το 21,4% «Μέτρια». Το ποσοστό 12,7% απάντησε «Μέτρια» και το 15,1% 

«Καθόλου». 

 

Να είμαι με τους φίλους μου 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 19 15,1 

λίγο 16 12,7 

μέτρια 27 21,4 

πολύ 31 24,6 

πάρα πολύ 33 26,2 

Σύνολο 126 100,0 
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Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των απαντήσεων στη θέση «Να 

νιώσω χαρά και ευχαρίστηση από την πρόοδό μου στο ΣΔΕ». Το 51,6% απάντησε 

«Πάρα πολύ», το 26,2% «Πολύ», το 11,1% «Μέτρια», το 5,6% «Λίγο» και το 4,8% 

«Καθόλου».  

 

Να νιώσω χαρά και ευχαρίστηση από την 

πρόοδό μου στο Σ.Δ.Ε. 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 6 4,8 

λίγο 7 5,6 

μέτρια 14 11,1 

πολύ 33 26,2 

πάρα πολύ 65 51,6 

Σύνολο 126 100,0 
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Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των απαντήσεων στη θέση «Να 

ικανοποιήσω την απαίτηση του εργοδότη μου», που τέθηκε προς συμπλήρωση στο 

ερωτηματολόγιο. Το 39,7% απάντησε «Καθόλου», το 22,2% «Πάρα πολύ», το 18,3% 

«Πολύ», το 11,9% «Μέτρια» και το 7,9% «Λίγο».  

 

Να ικανοποιήσω την απαίτηση του εργοδότη 

μου 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 50 39,7 

λίγο 10 7,9 

μέτρια 15 11,9 

πολύ 23 18,3 

πάρα πολύ 28 22,2 

Σύνολο 126 100,0 
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Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση «Να 

εκφράζομαι και να γράφω καλύτερα». Παραπάνω από τους μισούς ερωτηθέντες 

(59,5%) απάντησαν «Πάρα πολύ». Το 29,4% απάντησε «Πολύ», το 5,6% «Μέτρια», 

το 3,2% «Καθόλου» και το 2,4% «Λίγο». 

 

Να εκφράζομαι και να γράφω καλύτερα 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 4 3,2 

λίγο 3 2,4 

μέτρια 7 5,6 

πολύ 37 29,4 

πάρα πολύ 75 59,5 

Σύνολο 126 100,0 
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Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, η κατανομή των απαντήσεων για τη θέση 

«Να γίνω πιο αποδοτικός στη δουλειά μου» έδειξε πως το 42,1% των ερωτηθέντων 

απάντησε «Πάρα πολύ» και το 21,4% «Πολύ». Το 15,1% απάντησε «Μέτρια», το 

16,7% «Καθόλου» και το 4,8% «Λίγο». 

 

Να γίνω πιο αποδοτικός στη δουλειά μου 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 21 16,7 

λίγο 6 4,8 

μέτρια 19 15,1 

πολύ 27 21,4 

πάρα πολύ 53 42,1 

Σύνολο 126 100,0 
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Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα ποσοστά των απαντήσεων για τη θέση «Να “ανοίξει” 

το μυαλό μου». Το 63,5% των ερωτηθέντων απάντησε «Πάρα πολύ», το 24,6% 

«Πολύ», το 7,1% «Μέτρια», το 3,2% «Καθόλου» και το 1,6% «Μέτρια». 

 

Να «ανοίξει» το μυαλό μου 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 4 3,2 

λίγο 2 1,6 

μέτρια 9 7,1 

πολύ 31 24,6 

πάρα πολύ 80 63,5 

Σύνολο 126 100,0 
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Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατανομή των απαντήσεων για την ερώτηση «Η 

περιέργεια». Οι απαντήσεις είναι αρκετά ισορροπημένες με το μεγαλύτερο ποσοστό 

να το συγκεντρώνει η απάντηση «Καθόλου», 26,2%, δεύτερη ακολουθεί η απάντηση 

«Πάρα πολύ» με ποσοστό 23%, τρίτη η απάντηση «Πολύ» με ποσοστό 20,6%, 

τέταρτη η απάντηση «Μέτρια» με ποσοστό 17,5% και τελευταία η απάντηση «Λίγο» 

με ποσοστό 12,7%. 

 

Η περιέργεια 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 33 26,2 

λίγο 16 12,7 

μέτρια 22 17,5 

πολύ 26 20,6 

πάρα πολύ 29 23,0 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



83 
 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα ποσοστά των απαντήσεων για τη θέση «Το 

ωράριο και η διάρκεια του προγράμματος». Το 25,4% των ερωτηθέντων απάντησε 

«Πολύ», ακολουθούν οι απαντήσεις «Μέτρια» και «Πάρα πολύ» με ποσοστό 23% κι 

έπειτα οι απαντήσεις «Καθόλου» και «Λίγο» με ποσοστό 14,3%. 

 

Το ωράριο και η διάρκεια του προγράμματος 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 18 14,3 

λίγο 18 14,3 

μέτρια 29 23,0 

πολύ 32 25,4 

πάρα πολύ 29 23,0 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



84 
 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα ποσοστά των απαντήσεων για την ερώτηση-

θέση «Να ξεφύγω από δύσκολες καταστάσεις που συμβαίνουν στη ζωή μου αυτό το 

διάστημα». Το 34,9% των ερωτηθέντων απάντησε «Καθόλου», το 31% «Πάρα 

πολύ», το 15,9% «Πολύ», το 10,3% «Μέτρια» και το 7,9% «Λίγο». 

 

Να ξεφύγω από δύσκολες καταστάσεις που 

συμβαίνουν στη ζωή μου αυτό το διάστημα 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 44 34,9 

λίγο 10 7,9 

μέτρια 13 10,3 

πολύ 20 15,9 

πάρα πολύ 39 31,0 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



85 
 

Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των απαντήσεων για την ερώτηση-

θέση «Να ενταχθώ στο πλαίσιο των “μορφωμένων”». Το 36,5% του δείγματος 

απάντησε «Πάρα πολύ», το 23% «Πολύ», το 19,8% «Καθόλου» και τέλος οι 

απαντήσεις «Λίγο» και «Μέτρια» συγκέντρωσαν ποσοστό 10,3% έκαστη. 

 

Να ενταχθώ στο πλαίσιο των «μορφωμένων» 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 25 19,8 

λίγο 13 10,3 

μέτρια 13 10,3 

πολύ 29 23,0 

πάρα πολύ 46 36,5 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



86 
 

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τα ποσοστά των απαντήσεων για τη θέση «Να 

αποτελέσω θετικό και χρήσιμο πρότυπο για τα παιδιά μου». Κάτι παραπάνω από τους 

μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα (54%) απάντησαν «Πάρα πολύ». Το 20,6% 

απάντησε «Πολύ», το 10,3% «Καθόλου», το 8,7% «Μέτρια» και το 6,3% «Λίγο». 

 

Να αποτελέσω θετικό και χρήσιμο πρότυπο 

για τα παιδιά μου 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 13 10,3 

λίγο 8 6,3 

μέτρια 11 8,7 

πολύ 26 20,6 

πάρα πολύ 68 54,0 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



87 
 

Ο πίνακας που ακολουθεί καταδεικνύει τα ποσοστά απαντήσεων των ερωτηθέντων 

για τη θέση «Να αποκτήσω νέες εμπειρίες». Το 52,4% απάντησε «Πάρα πολύ», το 

31,7% «Πολύ», το 8,7% «Μέτρια», το 4% «Λίγο» και το 3,2% «Καθόλου».   

 

Να αποκτήσω νέες εμπειρίες 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 4 3,2 

λίγο 5 4,0 

μέτρια 11 8,7 

πολύ 40 31,7 

πάρα πολύ 66 52,4 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



88 
 

Ο πίνακας δείχνει την κατανομή των απαντήσεων για τη θέση «Να γίνω αποδεκτός». 

Το 34,1% απάντησε «Πάρα πολύ», το 27,8% «Πολύ», το 16,7% «Καθόλου», το 

12,7% «Μέτρια» και το 8,7% «Λίγο». 

 

Να γίνω αποδεκτός 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 21 16,7 

λίγο 11 8,7 

μέτρια 16 12,7 

πολύ 35 27,8 

πάρα πολύ 43 34,1 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



89 
 

Ακολουθεί ο πίνακας που αναλύει τις απαντήσεις για τη θέση «Να αυξήσω το 

εισόδημά μου», που τέθηκε στο ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση. Το 38,1% των 

ερωτηθέντων απάντησε «Πάρα πολύ», το 26,2% «Πολύ», το 21,4% «Καθόλου», το 

9,5% «Μέτρια» και το 4,8% «Λίγο». 

 

Να αυξήσω το εισόδημα μου 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθολου 27 21,4 

λίγο 6 4,8 

μέτρια 12 9,5 

πολύ 33 26,2 

πάρα πολύ 48 38,1 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



90 
 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατανομή των απαντήσεων για τη θέση-ερώτηση 

«Να αποκτήσω αποδοχή σε κοινωνικό επίπεδο». Το 32,5% των ερωτηθέντων 

απάντησε «Πολύ», το 31% «Πάρα πολύ», το 18,3% «Καθόλου», το 12,7% «Μέτρια» 

και το 5,6% «Λίγο». 

 

Να αποκτήσω αποδοχή σε κοινωνικό επίπεδο 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 23 18,3 

λίγο 7 5,6 

μέτρια 16 12,7 

πολύ 41 32,5 

πάρα πολύ 39 31,0 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



91 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται πως για την ερώτηση «Να βελτιώσω την 

ικανότητα επικοινωνίας μου με τους άλλους» το 46% των συμμετεχόντων απάντησε 

«Πάρα πολύ», το 29,4% «Πολύ», το 11,9% «Μέτρια», το 7,9% «Καθόλου» και το 

4,8% «Λίγο». 

 

Να βελτιώσω την ικανότητα επικοινωνίας μου 

με τους άλλους 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 10 7,9 

λίγο 6 4,8 

μέτρια 15 11,9 

πολύ 37 29,4 

πάρα πολύ 58 46,0 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



92 
 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των απαντήσεων για τη θέση «Να 

μπορώ να αντεπεξέρχομαι καλύτερα στο ρόλο του γονέα» έδειξε πως το 49,2% των 

ερωτηθέντων απάντησε «Πάρα πολύ», το 27% «Πολύ», το 10,3% «Μέτρια», το 7,9% 

«Καθόλου» και το 5,6% «Λίγο». 

 

Να μπορώ να ανταπεξέρχομαι καλυτέρα στο 

ρόλο του γονέα 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 10 7,9 

λίγο 7 5,6 

μέτρια 13 10,3 

πολύ 34 27,0 

πάρα πολύ 62 49,2 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



93 
 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των απαντήσεων για την ερώτηση-θέση 

«Να μπορώ να αντεπεξέρχομαι καλύτερα στον κοινωνικό μου ρόλο». Το 42,9% των 

συμμετεχόντων απάντησε «Πάρα πολύ», το 31% «Πολύ», το 10,3% «Μέτρια», το 

8,7% «Καθόλου» και το 7,1% «Λίγο».  

 

Να μπορώ ν ανταπεξέρχομαι καλυτέρα στον 

κοινωνικό μου ρόλο 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 11 8,7 

λίγο 9 7,1 

μέτρια 13 10,3 

πολύ 39 31,0 

πάρα πολύ 54 42,9 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



94 
 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των απαντήσεων για την ερώτηση-θέση 

«Να ικανοποιήσω τις προσδοκίες του οικογενειακού περιβάλλοντος». Το 29,4% 

απάντησε «Πάρα πολύ», το 27% «Πολύ», το 19% «Καθόλου», το 17,5% «Μέτρια» 

και το 7,1% «Λίγο». 

 

Να ικανοποιήσω τις προσδοκίες του 

οικογενειακού περιβάλλοντος 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 24 19,0 

λίγο 9 7,1 

μέτρια 22 17,5 

πολύ 34 27,0 

πάρα πολύ 37 29,4 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



95 
 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα ποσοστά των απαντήσεων για την ερώτηση-

θέση του ερωτηματολογίου «Να ικανοποιήσω τις προσδοκίες του κοινωνικού 

περιβάλλοντος». Το 25,4% του δείγματος απάντησε «Πολύ», το 24,6% «Πάρα πολύ», 

το 21,4% «Καθόλου», το 16,7% «Μέτρια» και το 11,9% «Λίγο».  

 

Να ικανοποιήσω τις προσδοκίες του 

κοινωνικού περιβάλλοντος 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 27 21,4 

λίγο 15 11,9 

μέτρια 21 16,7 

πολύ 32 25,4 

πάρα πολύ 31 24,6 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



96 
 

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει πως στη θέση «Να αξιοποιήσω και να 

χρησιμοποιήσω τις γνώσεις που θα αποκτήσω γενικά στη ζωή» το 50% του δείγματος 

απάντησε «Πάρα πολύ», το 34,1% «Πολύ», το 11,9% «Μέτρια», το 2,4% «Καθόλου» 

και το 1,6% «Λίγο». 

 

Να αξιοποιήσω και να χρησιμοποιήσω τις 

γνώσεις που θα αποκτήσω γενικά στη ζωή 

μου 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 3 2,4 

λίγο 2 1,6 

μέτρια 15 11,9 

πολύ 43 34,1 

πάρα πολύ 63 50,0 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



97 
 

Ο πίνακας που ακολουθεί έδειξε πως τα ποσοστά των απαντήσεων για τη θέση «Να 

εφαρμόσω τις νέες γνώσεις στην καθημερινή μου ζωή» κυμάνθηκαν ως εξής: Το 50% 

απάντησε «Πάρα πολύ», το 33,3% «Πολύ», το 7,9% «Λίγο», το 7,1% «Μέτρια» και 

το 1,6% «Καθόλου». 

 

Να εφαρμόσω τις νέες γνώσεις στην 

καθημερινή μου ζωή 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 2 1,6 

λίγο 10 7,9 

μέτρια 9 7,1 

πολύ 42 33,3 

πάρα πολύ 63 50,0 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



98 
 

Ο πίνακας που ακολουθεί έδειξε πως τα ποσοστά των απαντήσεων για τη θέση «Να 

αποκτήσω περισσότερες πρακτικές παρά θεωρητικές γνώσεις» κυμάνθηκαν ως εξής: 

Το 44,4% απάντησε «Πάρα πολύ», το 38,9% «Πολύ», το 1,6% «Λίγο», το 12,7% 

«Μέτρια» και το 2,4% «Καθόλου». 

 

Να αποκτήσω περισσότερες πρακτικές παρά 

θεωρητικές γνώσεις 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 3 2,4 

λίγο 2 1,6 

μέτρια 16 12,7 

πολύ 49 38,9 

πάρα πολύ 56 44,4 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



99 
 

O παρακάτω πίνακας δείχνει τα ποσοστά των απαντήσεων των ερωτηθέντων για την 

ερώτηση-θέση «Να αποκτήσω περισσότερες θεωρητικές παρά πρακτικές γνώσεις». 

Το 37,3% απάντησε «Πάρα πολύ», το 28,6% «Πολύ», το 22,2% «Μέτρια», το 7,9% 

«Καθόλου» και το 4% «Λίγο».  

 

Να αποκτήσω περισσότερες θεωρητικές 

παρά πρακτικές γνώσεις 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 10 7,9 

λίγο 5 4,0 

μέτρια 28 22,2 

πολύ 36 28,6 

πάρα πολύ 47 37,3 

Σύνολο 126 100,0 

  

 
 

 
 

  



100 
 

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την κατανομή των απαντήσεων για τη θέση «Να 

εξοικειωθώ με την τεχνολογία». Όπως φαίνεται, το 48,4 % απάντησε «Πάρα πολύ», 

το 28,6% «Πολύ», το 12,7% «Μέτρια», το 7,1% «Λίγο» και το 3,2% «Καθόλου». 

 

Να εξοικειωθώ με την τεχνολογία 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 4 3,2 

λίγο 9 7,1 

μέτρια 16 12,7 

πολύ 36 28,6 

πάρα πολύ 61 48,4 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



101 
 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη συγκέντρωση ποσοστών του δείγματος σε ό,τι αφορά 

την ερώτηση θέση «Να συμμετέχω ενεργά στην πολιτική ζωή του τόπου μου». Το 

28,6% απάντησε «Πάρα πολύ» και το 25,7% «Καθόλου». Για τις ενδιάμεσες 

απαντήσεις το «Μέτρια» συγκέντρωσε ποσοστό 16,7%, το «Πολύ» 14,3% και το 

«Λίγο» 13,5%. 

 

Να συμμετέχω ενεργά στην πολιτική ζωή του 

τόπου μου 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 34 27,0 

λίγο 17 13,5 

μέτρια 21 16,7 

πολύ 18 14,3 

πάρα πολύ 36 28,6 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



102 
 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατανομή των απαντήσεων σε ό,τι αφορά τη θέση 

«Να αναπτύξω την προσωπικότητά μου». Το 46% των ερωτηθέντων απάντησε 

«Πάρα πολύ», το 30,2% «Πολύ», το 13,5% «Μέτρια», το 6,3% «Καθόλου» και το 

4% «Λίγο». 

 

Να αναπτύξω την προσωπικότητά μου 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 8 6,3 

λίγο 5 4,0 

μέτρια 17 13,5 

πολύ 38 30,2 

πάρα πολύ 58 46,0 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



103 
 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα ποσοστά απαντήσεων των ερωτηθέντων για τη θέση 

«Να επανασυνδεθώ με την εκπαιδευτική διαδικασία». Το 40,5% απάντησε «Πάρα 

πολύ», το 27% «Πολύ», το 19,8% «Μέτρια», το 7,1% «Καθόλου» και το 5,6% 

«Λίγο». 

 

Να επανασυνδεθώ με την εκπαιδευτική 

διαδικασία 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 9 7,1 

λίγο 7 5,6 

μέτρια 25 19,8 

πολύ 34 27,0 

πάρα πολύ 51 40,5 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



104 
 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατανομή των απαντήσεων του δείγματος σε ό,τι 

αφορά τη θέση «Να μάθω μία καινούρια γλώσσα», που τέθηκε στο ερωτηματολόγιο 

προς συμπλήρωση. Το 55,5% απάντησε «Πάρα πολύ», το 27% «Πολύ», το 11,1% 

«Μέτρια», το 4% «Λίγο» και το 2,4% «Καθόλου». 

 

Να μάθω μία καινούρια γλώσσα 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 3 2,4 

λίγο 5 4,0 

μέτρια 14 11,1 

πολύ 34 27,0 

πάρα πολύ 70 55,6 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



105 
 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα ποσοστά απαντήσεων για τη θέση «Να βελτιώσω τις 

δεξιότητές μου στο χειρισμό της ελληνικής γλώσσας». Το 57,9% των ερωτηθέντων 

απάντησε «Πάρα πολύ», το 30,2% «Πολύ», το 4,8% «Μέτρια», το 4% «Λίγο» και το 

3,2% «Καθόλου». 

 

Να βελτιώσω τις δεξιότητές μου στο χειρισμό 

της ελληνικής γλώσσας 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 4 3,2 

λίγο 5 4,0 

μέτρια 6 4,8 

πολύ 38 30,2 

πάρα πολύ 73 57,9 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



106 
 

Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των απαντήσεων του δείγματος για 

την ερώτηση-θέση «Να ξεφύγω από τη μοναξιά». Το 32,5% απάντησε «Καθόλου» 

και το 31% «Πάρα πολύ». Για τις ενδιάμεσες απαντήσεις, το «Πολύ» συγκέντρωσε 

15,9%, το «Λίγο» 12,7% και το «Μέτρια» 7,9%. 

 

Να ξεφύγω από τη μοναξιά 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 41 32,5 

λίγο 16 12,7 

μέτρια 10 7,9 

πολύ 20 15,9 

πάρα πολύ 39 31,0 

Σύνολο 126 100,0 

 

 
 

 
 

  



107 
 

Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των απαντήσεων του δείγματος για 

την ερώτηση-θέση «Να βρω κάποιο νόημα στη ζωή». Το 22,2% απάντησε 

«Καθόλου» και το 36,5% «Πάρα πολύ. Για τις ενδιάμεσες απαντήσεις, το «Πολύ» 

συγκέντρωσε 19,8%, το «Λίγο» 10,3% και το «Μέτρια» 11,1%. 

 

Να βρω κάποιο νόημα στη ζωή 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 καθόλου 28 22,2 

λίγο 13 10,3 

μέτρια 14 11,1 

πολύ 25 19,8 

πάρα πολύ 46 36,5 

Σύνολο 126 100,0 
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2ο ερευνητικό ερώτημα: 

 

Φύλο 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του φύλου των ερωτηθέντων 

και της θέσης «Να νιώσω χαρά και ευχαρίστηση από την πρόοδό μου στο Σ.Δ.Ε.» (p-

value=0,010<0,05). 

 

Χ-τετράγωνο Test 

 Τιμή P-τιμή 

Pearson Χ-τετράγωνο 15,125a ,010 

Σύνολο 126  

  

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του φύλου των ερωτηθέντων 

και της θέσης «Να “ανοίξει” το μυαλό μου» (p-value=0,047<0,05). 

 

Chi-Square Tests 

 Τιμή p-τιμή 

Pearson Χ-τετράγωνο 9,646a ,047 

Σύνολο 126  

  

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του φύλου των ερωτηθέντων 

και της θέσης «Να αυξήσω το εισόδημά μου» (p-value=0,006<0,05). 

 

Χ-τετράγωνο Test 

 Τιμή p-τιμή 

Pearson Χ-τετράγωνο 14,553a ,006 

Σύνολο 126  

  

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του φύλου των ερωτηθέντων 

και της θέσης «Να αναπτύξω την προσωπικότητά μου» (p-value=0,049<0,05). 

 

Χ-τετράγωνο Test 

 Τιμή p-τιμή 

Pearson Χ-τετράγωνο 9,524a ,049 

Σύνολο 126  
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Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του φύλου των ερωτηθέντων 

και της θέσης «Να παραμείνω στη δουλειά μου, αλλά με περισσότερα χρήματα» (p-

value=0,049<0,05). 

 

Χ-τετράγωνο Test 

 Τιμή p-τιμή 

Pearson Χ-τετράγωνο  9,528a ,049 

Σύνολο 126  

  

 

  



110 
 

Ηλικία 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας των 

ερωτηθέντων και της θέσης «Να εξοικειωθώ με την τεχνολογία» (p-

value=0,026<0,05). 

 

Χ-τετράγωνο τεστ 

 Τιμή p-τιμ΄β 

Pearson Χ-τετράγωνο 23,173a ,026 

Σύνολο 126  

 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας των 

ερωτηθέντων και της θέσης «Να επανασυνδεθώ με την εκπαιδευτική διαδικασία» (p-

value=0,030<0,05). 

 

Χ-τετράγωνο Test 

 Τιμή p-τιμή 

Pearson Χ-τετράγωνο 22,714a ,030 

Σύνολο 126  

 

 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας των 

ερωτηθέντων και της θέσης «Να προετοιμαστώ, για να βρω εργασία» (p-

value=0,001<0,05). 

 

Χ-τετράγωνο Test 

 Τιμή p-τιμή 

Pearson Χ-τετράγωνο 32,946a ,001 

Συνόλο 126  
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Οικογενειακή κατάσταση 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της οικογενειακής 

κατάστασης των ερωτηθέντων και της θέσης «Να εφαρμόσω τις νέες γνώσεις στην 

καθημερινή μου ζωή» (p-value=0,001<0,05). 

 

Χ-τετράγωνο Test 

 Τιμή P-τιμή 

Pearson Χ-τετράγωνο  33,078a ,001 

Σύνολο 126  

  

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της οικογενειακής 

κατάστασης των ερωτηθέντων και της θέσης «Να αποκτήσω περισσότερες πρακτικές 

παρά θεωρητικές γνώσεις» (p-value=0,001<0,05). 

 

Χ-τετράγωνο Test 

 Τιμή p-τιμή 

Pearson Χ-τετράγωνο 32,832a ,001 

Σύνολο 126  

 

 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της οικογενειακής 

κατάστασης των ερωτηθέντων και της θέσης «Να βελτιώσω τις δεξιότητές μου στο 

χειρισμό της ελληνικής γλώσσας» (p-value=0,034<0,05). 

 

Χ-τετράγωνο Test 

 Τιμή p-τιμή 

Pearson Χ-τετράγωνο 22,303a ,034 

Σύνολο 126  
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Επάγγελμα  

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος των 

ερωτηθέντων και της θέσης «Να παραμείνω στη δουλειά μου, αλλά με περισσότερα 

χρήματα» (p-value=0,034<0,05). 

 

Χ-τετράγωνο Test 

 Τιμή p-τιμή 

Pearson Χ-τετράγωνο 10,394a ,034 

Σύνολο 126  

 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος των 

ερωτηθέντων και της θέσης «Να ξεφύγω από τη μοναξιά» (p-value=0,035<0,05). 

 

Χ-τετράγωνο Test 

 Τιμή p-τιμή 

Pearson Χ-τετράγωνο 10,336a ,035 

Σύνολο 126  

 

  



113 
 

Ακολουθεί το γράφημα στο οποίο φαίνεται η διαφοροποίηση στο μέσο όρο των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά το φύλο και τα κίνητρα-προσδοκίες 

«Να κερδίσω την εκτίμηση της οικογένειάς μου», «Να αποτελέσω θετικό και 

χρήσιμο πρότυπο για τα παιδία μου», «Να μπορώ να αντεπεξέρχομαι καλύτερα στο 

ρόλο του γονέα» και «Να ικανοποιήσω τις προσδοκίες του οικογενειακού 

περιβάλλοντος». 
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ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε.

Να κερδίσω την εκτίμηση της 
οικογένειάς μου 

Να αποτελέσω θετικό και 
χρήσιμο πρότυπο για τα 
παιδιά μου

Να μπορώ να ανταπεξέρχομαι 
καλυτέρα στον ρολό του γονέα

Να ικανοποιήσω τις 
προσδοκίες του οικογενειακού 
περιβάλλοντος
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Ακολουθεί το γράφημα στο οποίο φαίνεται η διαφοροποίηση στο μέσο όρο των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά το φύλο και τα κίνητρα-προσδοκίες 

«Να βρω διέξοδο από τη ρουτίνα και την πλήξη της καθημερινότητας», «Να 

αποκτήσω καινούριους φίλους», «Να αξιοποιήσω τον ελεύθερο χρόνο μου», «Να 

ξεφύγω από δύσκολες καταστάσεις που συμβαίνουν στη ζωή μου αυτό το διάστημα», 

«Να ξεφύγω από τη μοναξιά» και «Να βρω κάποιο νόημα στη  ζωή». 
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ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε.

Να βρω διέξοδο από τη ρουτίνα και 
την πλήξη της καθημερινότητας

Να αποκτήσω καινούργιους φίλους

Να αξιοποιήσω τον ελεύθερο χρόνο 
μου

Να ξεφύγω από δύσκολες 
καταστάσεις που συμβαίνουν στη ζωή 
μου αυτό το διάστημα
Να ξεφύγω από τη μοναξιά

Να βρω κάποιο νόημα στη ζωή
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Ακολουθεί το γράφημα στο οποίο φαίνεται η διαφοροποίηση στο μέσο όρο των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά το φύλο και τα κίνητρα-προσδοκίες 

«Να αποκτήσω νέες γνώσεις και δεξιότητες», «Να εκφράζομαι και να γράφω 

καλύτερα», «Να ικανοποιήσω τις προσδοκίες του οικογενειακού περιβάλλοντος», 

«Να εξοικειωθώ με την τεχνολογία», «Να μάθω μία καινούρια γλώσσα» και «Να 

βελτιώσω τις δεξιότητές μου στο χειρισμό της ελληνικής γλώσσας». 
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ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε.

Να αποκτήσω νέες γνώσεις 
και δεξιότητες

Να εκφράζομαι και να γράφω 
καλύτερα 

Να ικανοποιήσω τις 
προσδοκίες του 
οικογενειακού περιβάλλοντος

Να εξοικειωθώ με την 
τεχνολογία

Να μάθω μια καινούρια 
γλώσσα

Να βελτιώσω τις δεξιότητες 
μου στο χειρισμό της 
ελληνικής γλώσσας
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Ακολουθεί το γράφημα στο οποίο φαίνεται η διαφοροποίηση στο μέσο όρο των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά το φύλο και τα κίνητρα-προσδοκίες 

«Να προετοιμαστώ, για να βρω εργασία», «Να προσθέσω τυπικά προσόντα στο 

βιογραφικό μου», «Να παραμείνω στη δουλειά μου, αλλά με περισσότερα χρήματα», 

«Να βρω καλύτερη δουλειά», «Να ικανοποιήσω την απαίτηση του εργοδότη μου» και 

«Να γίνω πιο αποδοτικός στη δουλειά μου». 
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ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε.

Να προετοιμαστώ για να βρω 
εργασία

Να προσθέσω τυπικά 
προσόντα στο βιογραφικό μου

Να παραμείνω στη δουλειά 
μου, αλλά με περισσότερα 
χρήματα 
Να βρω καλύτερη δουλειά 

Να ικανοποιήσω την απαίτηση 
του εργοδότη μου 

Να γίνω πιο αποδοτικός στη 
δουλειά μου
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Ακολουθεί το γράφημα στο οποίο φαίνεται η διαφοροποίηση στο μέσο όρο των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά την ηλικία και τα κίνητρα-προσδοκίες 

«Να εξοικειωθώ με την τεχνολογία» και «Να μάθω μία καινούρια γλώσσα». 
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ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε.

Να εξοικειωθώ με 
την τεχνολογία

Να μάθω μια 
καινούρια 
γλώσσα
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Ακολουθεί το γράφημα στο οποίο φαίνεται η διαφοροποίηση στο μέσο όρο των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά την ηλικία και τα κίνητρα-προσδοκίες 

«Να βρω διέξοδο από τη ρουτίνα και την πλήξη της καθημερινότητας», «Να 

αποκτήσω καινούριους φίλους», «Να αξιοποιήσω τον ελεύθερο χρόνο μου», «Να 

ξεφύγω από δύσκολες καταστάσεις που συμβαίνουν στη ζωή μου αυτό το διάστημα», 

«Να ξεφύγω από τη μοναξιά» και «Να βρω κάποιο νόημα στη ζωή». 
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Να βρω διέξοδο από 
τη ρουτίνα και την 
πλήξη της 
καθημερινότητας

Να αποκτήσω 
καινούργιους φίλους

Να αξιοποιήσω τον 
ελεύθερο χρόνο μου

Να ξεφύγω από 
δύσκολες 
καταστάσεις που 
συμβαίνουν στη ζωή 
μου αυτό το 
διάστημα
Να ξεφύγω από τη 
μοναξιά

Να βρω κάποιο 
νόημα στη ζωή
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Ακολουθεί το γράφημα στο οποίο φαίνεται η διαφοροποίηση στο μέσο όρο των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά την οικογενειακή κατάσταση και τα 

κίνητρα-προσδοκίες «Να κερδίσω την εκτίμηση της οικογένειάς μου», «Να 

αποτελέσω θετικό και χρήσιμο πρότυπο για τα παιδιά μου», «Να μπορώ να 

αντεπεξέρχομαι καλύτερα στο ρόλο του γονέα» και «Να ικανοποιήσω τις προσδοκίες 

του οικογενειακού περιβάλλοντος». 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε.

Να κερδίσω την εκτίμηση της 
οικογένειάς μου 

Να αποτελέσω θετικό και 
χρήσιμο πρότυπο για τα 
παιδιά μου

Να μπορώ να 
ανταπεξέρχομαι καλυτέρα 
στον ρολό του γονέα

Να ικανοποιήσω τις 
προσδοκίες του 
οικογενειακού περιβάλλοντος
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Ακολουθεί το γράφημα στο οποίο φαίνεται η διαφοροποίηση στο μέσο όρο των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά την εργασιακή κατάσταση και τα 

κίνητρα-προσδοκίες «Να προετοιμαστώ, για να βρω εργασία», «Να προσθέσω τυπικά 

προσόντα στο βιογραφικό μου», «Να παραμείνω στη δουλειά μου, αλλά με 

περισσότερα χρήματα», «Να βρω καλύτερη δουλειά», «Να ικανοποιήσω την 

απαίτηση του εργοδότη μου» και «Να γίνω πιο αποδοτικός στη δουλειά μου». 
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε.

Να προετοιμαστώ για να βρω 
εργασία

Να προσθέσω τυπικά προσόντα 
στο βιογραφικό μου

Να παραμείνω στη δουλειά 
μου, αλλά με περισσότερα 
χρήματα 

Να βρω καλύτερη δουλειά 

Να ικανοποιήσω την απαίτηση 
του εργοδότη μου 

Να γίνω πιο αποδοτικός στη 
δουλειά μου
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Φύλο  

H πρώτη ανεξάρτητη μεταβλητή που λήφθηκε υπόψη είναι το φύλο. Όπως φαίνεται 

από τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα, στο σύνολο του δείγματος (126 άτομα), οι 

70, δηλαδή το 55,6%, είναι γυναίκες, και οι 56, δηλαδή το 44,4%, είναι άντρες.  

 

Φύλο 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 Άντρας 56 44,4 

Γυναίκα 70 55,6 

Σύνολο 126 100,0 
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Ηλικία 

Η επόμενη ανεξάρτητη μεταβλητή που λήφθηκε υπόψη είναι η ηλικία. Όπως φαίνεται 

από τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα, στο σύνολο του δείγματος (126 άτομα), η 

πλειονότητα, 44,4%, ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 41-50 ετών. Δεύτερη έρχεται η 

ηλικιακή ομάδα 51 ετών και άνω με ποσοστό 31%, μετά η ηλικιακή ομάδα 31-40 

ετών με ποσοστό 18,3% και τέλος η ηλικιακή ομάδα 18-30 ετών με ποσοστό 6,3%. 

 

Ηλικία 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 18-30 ετών 8 6,3 

31-40 ετών 23 18,3 

41-50 ετών 56 44,4 

51 ετών και άνω 39 31,0 

Σύνολο 126 100,0 
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Οικογενειακή κατάσταση 

Η επόμενη ανεξάρτητη μεταβλητή που μελετήθηκε είναι η οικογενειακή κατάσταση 

των συμμετεχόντων. Η πλειονότητα στο σύνολο του δείγματος, 86 άτομα (68,3%) 

δήλωσαν έγγαμοι και οι 18 (14,3%) δήλωσαν διαζευγμένοι. Έπειτα οι 19 (15,1%) 

δήλωσαν άγαμοι και 3 άτομα μόνο (2,4%) δήλωσαν χήρος/α. 

 

Οικογενειακή κατάσταση 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 Άγαμος/-η 19 15,1 

Διαζευγμένος/-η 18 14,3 

Έγγαμος/-η 86 68,3 

Χήρος/-α 3 2,4 

Σύνολο 126 100,0 
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Υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης 

Έπειτα, μελετήθηκε η ανεξάρτητη μεταβλητή που αφορά το υψηλότερο πεδίο 

εκπαίδευσης που έχουν τελειώσει οι συμμετέχοντες. Όπως φαίνεται από τα δεδομένα 

του παρακάτω πίνακα, σχεδόν οι μισοί (70 άτομα), δηλαδή το 55,6%, έδωσαν ως 

απάντηση το Δημοτικό. Οι 32 (25,4%) έδωσαν ως απάντηση τη Β΄ Γυμνασίου και οι 

24 (19%) την Α΄ Γυμνασίου. 

 

Το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης το οποίο 

έχετε τελειώσει 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 Δημοτικό 70 55,6 

Α Γυμνασίου 24 19,0 

Β Γυμνασίου 32 25,4 

Σύνολο 126 100,0 
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Έτος εκπαίδευσης στα Σ.Δ.Ε. 

Στη συνέχεια, μελετήθηκε η ανεξάρτητη μεταβλητή που αφορά τα έτη εκπαίδευσης 

στα Σ.Δ.Ε. Όπως φαίνεται από τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα, στο σύνολο του 

δείγματος οι 67 (53,2%) απάντησαν στο 1ο έτος και οι υπόλοιποι 59 (46,8%) 

απάντησαν στο 2ο έτος. 

 

Έτος εκπαιδευσης στα ΣΔΕ 

 Frequency Percent 

 Στο 1ο έτος 67 53,2 

Στο 2ο έτος 59 46,8 

Total 126 100,0 
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Εργασία 
 

Τέλος, μελετήθηκε η ανεξάρτητη μεταβλητή που αφορά την εργασία. Όπως φαίνεται 

από τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα, από τους 126 συμμετέχοντες οι 73, δηλαδή 

το 57,9%, απάντησαν ότι δεν εργάζονται και οι υπόλοιποι 53, δηλαδή το 42,1%, 

απάντησαν πως εργάζονται. 

 

 

 Εργάζεστε 

 Συχνότητα Ποσοστά 

 Ναι 53 42,1 

Όχι 73 57,9 

Σύνολο 126 100,0 
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Γ΄ Μέρος 

Ερμηνεία/Συζήτηση των πορισμάτων – 

Συμπερασματικές παρατηρήσεις – Προτάσεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

 

8.1 Συμπεράσματα 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιχειρείται μία συνοπτική παρουσίαση των 

δεδομένων που προέκυψαν, μετά την έρευνα που διεξήχθη αναφορικά με τα κίνητρα- 

προσδοκίες που ωθούν τους ενήλικες να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που οργανώνονται στο χώρο των Σ.Δ.Ε. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, 

παρατηρείται μία ποικιλομορφία στις αιτίες και στα κίνητρα που οδηγούν τους 

ενήλικες στα Σ.Δ.Ε., τα οποία αφορούν διάφορους τομείς του καθημερινού βίου τους, 

όπως τον προσωπικό, το γνωστικό, τον επαγγελματικό, τον κοινωνικό και τον 

οικογενειακό.  

Αναφορικά με το φύλο, λοιπόν, το εύρημα των εκπαιδευομένων στη Δυτική 

Μακεδονία, ότι οι άνδρες υπερτερούσαν αριθμητικά έναντι των γυναικών, δεν 

συνάδει με την εργασία της NIACE(1999), συμφώνα με την όποια οι γυναίκες είναι 

λιγότερο πιθανό να συνδράμουν σε δραστηριότητες δια βίου μάθησης, αλλά είναι πιο 

πιθανό να συμμετέχουν ως αντίδραση σε μεταβατικές περιόδους της ζωής τους. 

Ακόμη, η έρευνα έρχεται σε αντίθεση με τις αντίστοιχες της Λανδρίτση (2007), της 

Στράντζαλη (2005) και του Στεφανίδη (2006), που αναφέρουν ότι η σχολική διαρροή 

αποτελεί πιο σύνηθες φαινόμενο στους άνδρες παρά στις γυναίκες. 

Σχετικά με την ηλικία, η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην περιοχή της 

Δυτικής Μακεδονίας είναι από 41 έως 50 ετών, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με 

άλλες εργασίες, και πιο χαρακτηριστικά συμφώνα με τον Sargant (1996), ο όποιος 

αναφέρει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία ενός ενήλικα τόσο μειώνονται οι 

πιθανότητες να συμμετέχει σε μαθησιακές διεργασίες, ενώ σημειώνει πως σημείο 

μεγάλης κάμψης του ποσοστού συμμετοχής είναι η ηλικία των 44 ετών. Ταυτόχρονα, 

παρόλο που ο Θεοδωρίδης (2009) αναφέρει ότι η φθίνουσα πορεία στις κατηγορίες 
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των μεγάλων ηλικιών ερμηνεύεται από τις μικρές, πλέον, πιθανότητες 

επαγγελματικής ανέλιξης και την εγγύτητα σε ηλικία συνταξιοδότησης, σ’ αυτή την 

έρευνα δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο από τα ποσοστά.  

Σε ό,τι αφορά την οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευόμενων, 

περισσότεροι από τους μισούς είναι έγγαμοι. Tο συγκεκριμένο αποτέλεσμα  

συμφωνεί απόλυτα με τη βιβλιογραφία, στην όποια αναφέρεται ότι οι περισσότεροι 

ενήλικες είναι έγγαμοι, ενώ οι λιγότεροι είναι άγαμοι (Γ.Γ.Δ.Β.Μ., 2013, σελ. 35). 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν 

την έρευνα του Κάππα (2009), που βρήκε ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι ωθούνται 

στην εκπαίδευση από μία ποικιλία κινήτρων (επιμορφωτικών, επαγγελματικών και 

προσωπικών), καθώς και του Ζωντήρος (2006), της Δράκου (2008), του Θεοδωρίδη 

(2009), της Σεργιανίτη (2009) και της Σαρρή (2010), οι οποίοι ανέδειξαν ως βασικά 

κίνητρα συμμετοχής την επιδίωξη επαγγελματικής ανέλιξης (Να παραμείνω στη 

δουλειά μου, αλλά με περισσότερα χρήματα  (96,3%) (Να βρω καλύτερη δουλειά 

(74,6%) και την ενίσχυση των τυπικών τους προσόντων, το ενδιαφέρον για μάθηση 

και γνώση (93,7%), την προετοιμασία για περαιτέρω σπουδές (67,4%), τη 

δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου (54%), την ευχαρίστηση από την 

εκπαιδευτική συμμετοχή (77,8%) και την επιδίωξη κοινωνικής επαφής (61,9%). 

Μάλιστα, στην παρούσα έρευνα τα κίνητρα αυτά εμπεριέχουν τα δύο πιο σημαντικά 

(την απόκτηση απολυτηρίου Γυμνασίου και την αποκόμιση νέων γνώσεων και 

δεξιοτήτων) και, παράλληλα, ανταποκρίνονται στις τρεις γενικές κατηγορίες 

κινήτρων (γνωστικά, επαγγελματικά, προσωπικά) 

Επίσης, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των εκπαιδευόμενων στα Σ.Δ.Ε. Δυτικής 

Μακεδονίας  επιβεβαιώνουν τη βιβλιογραφία, η όποια αναφέρει πως πρόκειται για 

άτομα που δυσκολεύονται ή αδυνατούν να μπουν στην αγορά εργασίας και αφορά 

άντρες και γυναίκες χωρίς τυπικά προσόντα, αλλά που επιθυμούν να εργασθούν 

(Ταρατόρη κ. συν., 2008 σ.13-19). Επομένως, μικρότερο ποσοστό από τους 

εκπαιδευόμενους είναι εργαζόμενοι. Έτσι, επαληθεύεται η διαπίστωση των Ανάγνου 

και Βεργίδη (2008) ότι ένα ποσοστό των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε. εργάζονται και, 

κατά συνέπεια, δεν μπορούν να θεωρηθούν κοινωνικά αποκλεισμένοι. 

Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, που σχετίζεται με τους 

παράγοντες οι οποίοι ώθησαν τους εκπαιδευόμενους στην παρακολούθηση της 
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επιμόρφωσης στα Σ.Δ.Ε., με βάση τα ευρήματα προκύπτει μία σειρά από 

διαπιστώσεις, που περιγράφονται στη συνέχεια.  

Γενικά, πάντως, όλα τα κίνητρα που υποδηλώνονται μέσω των 

προτάσεων/δηλώσεων του ερωτηματολογίου (48 συνολικά) επηρέασαν σε 

διαφορετικό βαθμό τους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να εγγραφούν στα Σ.Δ.Ε., 

κάτι που αποδεικνύεται από το βαθμό συμβολής των δηλώσεων αυτών. Άρα, τα 

κίνητρα-προσδοκίες που μπορούν να οδηγήσουν έναν ενήλικο να συμμετάσχει σε 

εκπαιδευτικές διαδικασίες φαίνεται ότι έχουν διαφορετική βαρύτητα κατά περίπτωση. 

Επίσης, η υπάρχουσα ποικιλία των κινήτρων επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του Carré 

(2000), ότι τα κίνητρα συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι πολυάριθμα. 

Έτσι, ο κάθε ενήλικος εκπαιδευόμενος επέλεξε να εγγραφεί στο σχολείο έχοντας 

κίνητρα-προσδοκίες που αφορούν μία προσωπική (Να αποτελέσω θετικό και χρήσιμο 

πρότυπο για τα παιδιά μου (74,6%) (Να ικανοποιήσω τις προσδοκίες του οικογενειακού 

περιβάλλοντος (56,4%) και κοινωνική οπτική (Να ικανοποιήσω τις προσδοκίες του 

κοινωνικού περιβάλλοντος (63,5%) ή μία οπτική που σχετίζεται με την απασχόληση 

(80,1%), όπως αναφέρεται και στον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δια βίου 

μάθηση. 

Προκύπτει, επομένως, η διαπίστωση πως, παρά το γεγονός ότι 

διαφοροποιούνται τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η ιεράρχηση των παραγόντων 

υποκίνησης για τη συμμετοχή ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες δείχνει να 

αποκτά μία σχετική σταθερότητα στη μορφή της. Μάλιστα, τη διαπίστωση αυτή 

ενισχύει η αναφορά του Στρατηγικού Πλαισίου του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου 

Μάθησης 2013-2015 ότι «τα βασικά κίνητρα συμμετοχής των ενηλίκων είναι η 

επαγγελματική αναβάθμιση και το ενδιαφέρον για μάθηση, ενώ χαμηλά στην 

ιεράρχηση βρίσκονται οι παράγοντες που σχετίζονται με την προσωπική 

οικογενειακή ζωή και την κοινωνική συμμετοχή» (Γ.Γ.Δ.Β.Μ., 2013, σελ. 28).  

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει τα ευρήματα της 

παλαιότερης έρευνας της Aslanian (2001) και Wlodkowski (2008), οι οποίοι ανάγουν 

τη συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικά προγράμματα στις μεταβολές που 

συμβαίνουν στη ζωή τους (46,9%), με πιο σημαντική την αλλαγή στην 

επαγγελματική σταδιοδρομία. Αυτό, λοιπόν, εντοπίστηκε και στην παρούσα έρευνα, 

καθώς οι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν να αποκτήσουν πρωτίστως απολυτήριο 
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Γυμνασίου και ακολούθως νέες γνώσεις και δεξιότητες, έτσι, ώστε να 

αντιμετωπίσουν ή και να επιφέρουν αλλαγές στην επαγγελματική ζωή τους.  

Ακόμη, η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει την αντίστοιχη των Merriam & 

Brockett (2007), που υποστήριξαν ότι η συμμετοχή των ενηλίκων στην τυπική 

εκπαίδευση συνδέεται με κίνητρα καριέρας ή εργασίας, δεδομένου ότι το 

σημαντικότερο αρχικό κίνητρο του παρόντος δείγματος ήταν η απόκτηση 

απολυτηρίου Γυμνασίου κι έπειτα η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Στο 

πλαίσιο αυτό, λοιπόν, το σημαντικότερο κίνητρο και ταυτόχρονα προσδοκία της 

μεγάλης πλειοψηφίας των ενήλικων εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε. είναι η απόκτηση 

του απολυτηρίου Γυμνασίου (97,4%). Σημαντικό, επίσης, κίνητρο συνιστά και η 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς περισσότεροι από τους μισούς 

εκπαιδευόμενους απάντησαν πως αποκλειστικός στόχος τους είναι να εμπλουτίσουν 

το γνωστικό τους επίπεδο, καθώς και τις δεξιότητες που ήδη διαθέτουν (88,9%).  

Επιπλέον, η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει τον Jarvis (2004), που διατύπωσε 

την άποψη ότι η συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαιδευτική διαδικασία προκύπτει 

από τη δράση πολλών αλληλοενισχυόμενων κινήτρων, στη συγκεκριμένη περίπτωση 

γνωστικών, επαγγελματικών, προσωπικών. Επιπρόσθετα, η έρευνα στη Δυτική 

Μακεδονία, επιβεβαιώνει τη βιβλιογραφία (Jarvis, 2004; Cross, 1981), καθώς και την 

έρευνα των Καψάλη & Παπασταμάτη (2000), οι οποίοι υποστήριξαν πως η ενήλικη 

συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα ανάγεται σε συνδυασμό πολλών κινήτρων, 

που οι ίδιοι ταξινόμησαν σε διαφορετικές κατηγορίες ο καθένας, οι οποίες όμως 

μοιάζουν μεταξύ τους και εντάσσονται στις γενικές κατηγορίες κινήτρων της 

παρούσας έρευνας.  

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, παρατηρείται μεγαλύτερο 

ποσοστό κινήτρων στις γυναίκες που θέλουν να αποτελέσουν πρότυπο για τα παιδιά 

τους και να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλυτέρα στο ρόλο του γονέα σε σχέση με 

τους άντρες ερωτώμενους, οι όποιοι έχουν μικρότερα ποσοστά, αλλά όχι αμελητέα. 

Ακόμη, οι γυναίκες παρουσιάζουν υψηλοτέρα ποσοστά συμμετοχής στα Σ.Δ.Ε. 

έχοντας ως κίνητρο την αποφυγή της μοναξιάς. Από την πλευρά τους, οι άντρες 

έπονται με αρκετά μικρότερο ποσοστό αναφορικά με το συγκεκριμένο κίνητρο-

προσδοκία. Μάλιστα, αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλες εργασίες, οι οποίες 

αναφέρουν ότι στόχος τους είναι να αξιοποιηθεί η εκπαίδευση με θετικό και 

δημιουργικό τρόπο στις διάφορες υποχρεώσεις κι ευθύνες που αφορούν την 

οικογένεια, προκειμένου να μετατρέπονται σε άξιους γονείς και να βελτιώνονται οι 
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οικογενειακές σχέσεις, αλλά και να αποτελέσουν θετικό και χρήσιμο πρότυπο για τα 

παιδιά τους μέσω της προσφοράς των γνώσεών τους και, γενικά, να ικανοποιήσουν 

της αξιώσεις και προσδοκίες είτε του οικογενειακού τους περιβάλλοντος είτε της 

ευρύτερης κοινωνίας, συνιστώντας χρήσιμο μέλος αυτής, καθώς και φορέων που 

κατέχουν μία μορφή εξουσίας. (Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; Ζώτου, 2006; 

Καραλής, 2013;). 

 Αντιθέτως, υψηλά είναι τα ποσοστά και στα δυο φύλα αναφορικά με την 

επαγγελματική τους εξέλιξη και των απόκτηση τυπικών προσόντων, τα όποια θα τους 

βοηθήσουν να βρουν μία δουλεία ή να διεκδικήσουν καλύτερο μισθό στην ήδη 

υπάρχουσα. Αυτό επιβεβαιώνεται από άλλες έρευνες, οι οποίες επίσης αναφέρουν ότι 

ορισμένα από τα κίνητρα αφορούν την αντιμετώπιση της ανεργίας και, γενικά, την 

προσπάθειά των ενηλίκων να αποκαθίστανται σε επαγγελματικό επίπεδο, 

προσδοκώντας την ένταξή τους στο χώρο της επαγγελματικής απασχόλησης 

(Βεργίδης, 2003; Βουιδάσκης & Μπενετάτος, 2011; Ταρατόρη, 2008). Στο πλαίσιο 

αυτό, στόχος τους είναι η εξασφάλιση του πιστοποιητικού συμμετοχής ή του 

απολυτηρίου, ώστε να κατορθώσουν είτε την εύρεση εργασίας είτε κάποιας 

καλύτερης από αυτήν που ήδη διαθέτουν (Κόκκος, 2005; Μπάρλου, 2012; Rogers, 

1999). 

Ταυτόχρονα, σχετικά με τις ηλικίες 31-50, παρατηρείται ως σημαντικό 

κίνητρο-προσδοκία η απόκτηση νέων γνώσεων στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά και 

στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Αυτό, όμως, δεν επιβεβαιώνεται σε  μικρότερες 

ηλικίες όπως 18-30 ετών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην εκμάθηση νέων τεχνολογιών. 

Μάλιστα, η παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώνεται και από άλλες σχετικές έρευνες, οι 

οποίες αναφέρουν ότι οι εκπαιδευόμενοι προσδοκούν να αποκτούν την κατάλληλη 

γνώση για την αποτελεσματική παρακολούθηση και ανταπόκριση στην πρόοδο της 

τεχνολογίας και των ξένων γλωσσών κι, έτσι, μέσω της εκπαίδευσης που παρέχεται 

και των γνωστικών της αντικειμένων, να εξοικειώνονται μ’ αυτήν (Ζώτου, 2006; 

Πουρνάρα, 2017). 

Αντιθέτως, παρατηρείται ότι σε νεαρότερες ηλικίες, δηλαδή 18-30 ετών, για 

τη συμμέτοχη στα Σ.Δ.Ε. δεν αποτελεί σημαντικό κίνητρο η μοναξιά και η πλήξη που 

νιώθουν. Αντίθετα, σε όλες τις υπόλοιπες ηλικίες το ποσοστό είναι υψηλότερο σε 

σχέση μ’ αυτό το κίνητρο. Παρ’ όλ’ αυτά, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες το κίνητρο 

της παρέας και της φιλίας μέσα από το σχολείο συνιστά ένα πολύ σημαντικό κίνητρο 

για τη συμμέτοχη τους σ αυτό. Μάλιστα, ο Cross (1981), ο Καραλής (2013) και η 
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Πουρνάρα, (2017) επιβεβαιώνουν την έρευνα στη Δυτική Μακεδονία, η όποια 

αναφέρει ότι κάποια από τα κίνητρά τους είναι να αξιοποιείται περισσότερο 

εποικοδομητικά, ωφέλιμα και ευχάριστα ο ελεύθερος χρόνος, ενώ διακρίνονται και 

από την επιθυμία αποδέσμευσης και διαφυγής από διάφορες συνθήκες και άλλες 

ανεπιθύμητες καταστάσεις.  

Επιπλέον, σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση και τα κίνητρα 

συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στη μαθησιακή διαδικασία, παρατηρούνται υψηλή 

ποσοστά των χήρων που επιδιώκουν να αποκτήσουν την εκτίμηση της οικογένειάς 

τους σε αντίθεση με τους έγγαμους, οι οποίοι παρουσιάζουν το μικρότερο ποσοστό 

απ’ όλους σε σχέση σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ερώτημα. Τέλος, οι διαζευγμένοι, 

με υψηλή ποσοστά, επιθυμούν να αντεπεξέρχονται καλύτερα στο ρόλο του γονέα. 

Στο σημείο αυτό, η βιβλιογραφία επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς 

διακρίνονται από την επιθυμία του συνδυασμού της νέας γνώσης που αποκτάται με 

το σύνολο των κοινωνικών ρόλων της καθημερινότητας, ώστε να καθίσταται εφικτή 

η αποτελεσματική εκπλήρωση των ρόλων αυτών, όπως των γονέων, των 

εργαζόμενων και των μελών της κοινωνίας (Κόκκος, 2005; Μπάρλου, 2012; Rogers, 

1999). 

Τέλος, όσο αφορά στο επάγγελμα, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος των ερωτηθέντων και της θέσης «Να παραμείνω 

στη δουλειά μου, αλλά με περισσότερα χρήματα» και της θέσης «Να ξεφύγω από τη 

μοναξιά». Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν ως 

πρωταρχικό κίνητρο τη συμμετοχή τους στα ΣΔΕ για να ικανοποιήσουν τις 

απαιτήσεις του  εργοδότη τους. Οι άνεργοι, αντίθετα, παρουσιάζουν πολύ υψηλό 

ποσοστό στην επιθυμία να προετοιμαστούν για να βρουν εργασία. Ακόμη, οι άνεργοι 

επιθυμούν περισσότερο να προσθέσουν τυπικά προσόντα στο βιογραφικό τους σε 

σχέση με τους εργαζόμενους. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται από τη 

βιβλιογραφία αλλά και από άλλες σχετικές έρευνες. (Κόκκος, 2005; Μπάρλου, 2012; 

Rodgers, 1999). 

 

8.2 Προτάσεις 

 

Είναι γεγονός ότι στη σημερινή εποχή έχει προκύψει ένας μεγάλος αριθμός 

γνώσεων και πληροφοριών αναφορικά με τα κίνητρα-προσδοκίες που ωθούν τους 

ενήλικες να αποφασίζουν να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα που 
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υλοποιούνται στα Σ.Δ.Ε. Σε κάθε περίπτωση, όμως, εξακολουθεί να υφίσταται 

επιτακτικά η ανάγκη, προκειμένου να πραγματοποιούνται αδιάκοπα νέες σχετικές 

έρευνες, με απώτερο σκοπό την εύρεση επιπρόσθετων ανάλογων κινήτρων κι 

επιδιώξεων.  

Εξάλλου, οι συνεχείς και ραγδαίες μεταβολές που σημειώνονται τόσο σε 

κοινωνικό, όσο και σε οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο έχουν ως αποτέλεσμα να 

προκύπτουν καινούρια είδη κινήτρων-προσδοκιών για την επιλογή της φοίτησης στα 

Σ.Δ.Ε., αποβλέποντας στην εκπλήρωση νέων αναγκών. Παράλληλα, και όπως 

υποστηρίζει και ο Rogers (1999), απαραίτητη προϋπόθεση, για να σχεδιάζονται και 

να εφαρμόζονται τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε 

ενήλικες, είναι να υπολογίζεται σοβαρά κάθε μορφή ανάγκης και αντιξοότητας που 

αντιμετωπίζει ο καθένας από τους ενήλικες εκπαιδευόμενους.  

Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να διεξαχθεί εκ νέου 

μία ανάλογη έρευνα στην ίδια περιοχή μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε 

να διαπιστωθούν τυχόν διαφοροποιήσεις στα είδη των κινήτρων-προσδοκιών που 

οδηγούν τους ενήλικες στα Σ.Δ.Ε. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό, θα διευκρινιστούν 

και οι αιτίες που προκάλεσαν ενδεχόμενες τροποποιήσεις των σχετικών κινήτρων. 

Ταυτόχρονα, παρά την αξιοπιστία και την εγκυρότητα που τις διακρίνει, οι 

διαπιστώσεις που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη έρευνα δεν παρέχουν τη 

δυνατότητα να γενικευτούν αυτά, κάτι το οποίο άλλωστε διευκρινίζεται ρητά και 

στους περιορισμούς που διακρίνουν την έρευνα. Γι’ αυτό, είναι χρήσιμη η 

πραγματοποίηση σχετικών ερευνών και σε άλλα Σ.Δ.Ε., που δεν θα περιορίζονται 

αποκλειστικά σε μία περιοχή, ώστε να καθίσταται ακόμα πιο εφικτή η συγκέντρωση 

συμπερασμάτων με καθολικότερο χαρακτήρα και περιεχόμενο σχετικά με το ζήτημα 

των κινήτρων-προσδοκιών που προβάλλουν οι εκπαιδευόμενοι στα Σ.Δ.Ε.  

Επίσης, σημαντική θα ήταν και η συνεισφορά της πραγματοποίησης ερευνών 

που θα συμπεριελάμβαναν τις ήδη υπάρχουσες σχετικές μελέτες που αφορούν 

διάφορες, επιμέρους περιοχές της Ελλάδας και τις οποίες θα εξέταζαν με συγκριτικό 

τρόπο. Έτσι, θα καθίστατο εφικτή η συναγωγή συμπερασμάτων με βάση έναν 

ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της ελληνικής επικράτειας.   

Μάλιστα, σημαντικό θα ήταν να εξεταστεί και ο τρόπος αξιοποίησης των 

πληροφοριών που ήδη έχουν συλλεχθεί σε ό,τι αφορά τα κίνητρα-προσδοκίες των 

εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε. κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού, 

οργάνωσης και υλοποίησης κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε 
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ενήλικες. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν αναγκαία η αποσαφήνιση του τρόπου με τον 

οποίο το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά ενήλικες θέτει ως στόχο κι 

επιδιώκει την ικανοποίηση των αναγκών τους και σε ποιο βαθμό το επιτυγχάνει αυτό. 

Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο θα διαδραμάτιζε και η πραγματοποίηση σχετικών 

ερευνών που θα περιελάμβαναν όχι εκπαιδευόμενους στα Σ.Δ.Ε., αλλά ενήλικες που 

δεν συμμετέχουν σ’ αυτά. Ειδικότερα, θα ήταν σημαντικό να ερωτώνται αυτοί ποιες 

αιτίες και ποιες προσδοκίες θα ήταν δυνατό να τους ωθήσουν στο να φοιτήσουν σε 

ένα Σ.Δ.Ε., σε περίπτωση που προχωρούσαν σε μία ανάλογη απόφαση. Στο πλαίσιο 

αυτό, ιδιαίτερα χρήσιμες θα ήταν και οι απόψεις ενηλίκων που έχουν ήδη 

ολοκληρώσει σπουδές σε κάποιο αντίστοιχο Σ.Δ.Ε. 

Επίσης, για τον εμπλουτισμό των γνώσεων αναφορικά με τα κίνητρα-

προσδοκίες των ενήλικων εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε., σημαντική θα ήταν η 

συνεισφορά και μελών που ανήκουν σε άλλα πληθυσμιακά σύνολα. Έτσι, οι απόψεις 

που θα εξέφραζαν επιστημονικά στελέχη, όπως οι διευθυντές και το ίδιο εκπαιδευτικό 

προσωπικό των Σ.Δ.Ε., οι σύμβουλοι ψυχολόγοι και οι αντίστοιχοι που ασχολούνται 

με την επαγγελματική σταδιοδρομία, κοινωνιολόγοι, καθώς και όσοι αναλαμβάνουν 

να σχεδιάζουν και να οργανώνουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται 

στα Σ.Δ.Ε., αλλά και εκπαιδευτικοί των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων θα ήταν δυνατό, 

μέσω της συγκριτικής εξέτασής τους, να επεκτείνουν τα υφιστάμενα συμπεράσματα 

και το σύνολο των στοιχείων και των δεδομένων που σχετίζονται με τα είδη των 

κινήτρων-προσδοκιών των ενήλικων εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε., ενισχύοντας 

μάλιστα την αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους.  

Ακόμη, η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε σε μία συγκεκριμένη περιοχή της 

χώρας και σε ένα μικρό αριθμό Σ.Δ.Ε. που εντάσσονται σ’ αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, η 

διερεύνηση των κινήτρων-προσδοκιών όσων επιλέγουν να συμμετέχουν στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα των Σ.Δ.Ε. συνδέεται άρρηκτα με κάθε μορφή 

ιδιαιτερότητας και ανάγκης που υφίσταται στην ευρύτερη επικράτεια της Ελλάδας. Σε 

κάθε περίπτωση, όμως, κρίνεται αναγκαία η πραγματοποίηση μιας ανάλογης έρευνας 

που θα αφορά και τα Σ.Δ.Ε. της Ευρώπης, έτσι, ώστε να προκύψουν μέσω της 

συγκριτικής μεθόδου επιπλέον γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με κίνητρα-

προσδοκίες των ενήλικων εκπαιδευομένων με κύριο στόχο την περαιτέρω 

αναβάθμιση των Σ.Δ.Ε. 

 

 



135 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ 

  

Αλεξοπούλου, Ε. (2006). Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευομένων στο Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας Πύργου, σχετικά με την αποτελεσματικότητα ης Συμβουλευτικής 

Σταδιοδρομίας για την ομαλότερη ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Διπλωματική 

εργασία. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Σχολή Ανθρωπιστικών 

Σπουδών, Σπουδές στην Εκπαίδευση.  

 

Ανάγνου, Ε. & Βεργίδης, Δ. (2008). Στρατηγικές δράσεις των Σχολείων Δεύτερης 

Ευκαιρίας: Το θεσμικό πλαίσιο και η συμβολή των διευθυντών. Εκπαίδευση 

Ενηλίκων, 13, 11-18. 

 

Ανάγνου, Ε. & Νικολοπούλου, Β., (2008). Το Πρόγραμμα Σπουδών στα Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας. Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα.  

 

Ανανιάδης, Π. (2007). Αντιλήψεις των εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας για την εικόνα του εαυτού τους (αυτοεκτίμηση). Διπλωματική εργασία. 

Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σπουδές 

στην Εκπαίδευση. 

 

Βάμβουκας, Μ. (1998). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και 

μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης. 

 

Βεκρής, Λ. (2003). Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Ένα Ευρωπαϊκό πειραματικό 

πρόγραμμα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού. Η Ελληνική εκδοχή. Στο Λ. Βεκρής 

& Ε. Χοντολίδου (Επιμ.), Προδιαγραφές σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, 

Αθήνα: ΓΕΕΕ, ΙΔΕΚΕ.  

 

Βεργίδης, Δ. (2001). Δια βίου εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική. Στο Κ.Π. 

Χάρης, Ν.Β. Πετρουλάκης & Σ. Νικόδημος (Επιμ.), Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια 



136 
 

βίου μάθηση: διεθνής εμπειρία και ελληνική προοπτική (σσ. 127-144). Αθήνα: 

Ατραπός.  

 

Βεργίδης Δ. (Επιμ.) (2003). Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  

 

Βεργίδης, Δ. (2003). Η Συμβολή της Αξιολόγησης στην Εκπαιδευτική Πολιτική. Στο 

Δ. Βεργίδης (Επιμ.), Εκπαίδευση Ενηλίκων: Συμβολή στην Εξειδίκευση Στελεχών και 

Εκπαιδευτών. Πάτρα: Ελληνικά Γράμματα.  

 

Βεργίδης, Δ. (2003). Οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας – Το 

περίγραμμα της θέσης τους. Αθήνα: ΙΔΕΚΕ. 

 

Βεργίδης, Δ. (2004). Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: σχολικές διαδρομές και 

προσδοκίες των εκπαιδευομένων. Στο Λ. Βεκρής & Ε. Χοντολίδου (Επιμ.), 1ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Πάντειο Πανεπιστήμιο 28-29 

Ιουνίου 2003. Αθήνα: ΓΓΕΕ-ΙΔΕΚΕ.  

 

Βεργίδης, Δ. (2005). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα. Επιτεύγματα και 

Δυσλειτουργίες. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο.  

 

Βεργίδης, Δ. (2008). Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, τόμ. Β΄, Η Εξέλιξη της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα και η Κοινωνικο-οικονομική Λειτουργία της. 

Πάτρα: Ε.Α.Π.  

 

Βεργίδης, Δ., & Πρόκου, Ε. (2005). Σχεδιασμός, Διοίκηση, Αξιολόγηση 

Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Στοιχεία Κοινωνικο-οικονομικής Λειτουργίας 

και Θεσμικού Πλαισίου, τόμ΄ Α. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.  

 

Βεργίδης, Δ., Ευστράτογλου, Α. & Β. Νικολοπούλου (2007). «Σχολεία δεύτερης 

ευκαιρίας: Καινοτομικά στοιχεία, προβλήματα και προοπτικές». Εκπαίδευση 

Ενηλίκων, 12, 25-26.  

 



137 
 

Βεργίδης, Δ. & Ασημάκη, Α. (2008). Η συμβολή των διευθυντών στα Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας την περίοδο της πειραματικής λειτουργίας τους. Σύγχρονη 

Εκπαίδευση, 154, 69-83.  

 

Βουιδάσκης, Χ. & Μπενετάτος, Χ. (2011). Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και ένταξη 

στην αγορά εργασίας. Πτυχιακή εργασία. Μεσολόγγι: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα Μεσολογγίου, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων.  

 

Γκάλιου, Σ. (2012). Ο ρόλος του εκπαιδευτή γλωσσικής εκπαίδευσης σε κοινά 

ενηλίκων. Μελέτη περίπτωσης στον ελληνικό χώρο. Μεταπτυχιακή εργασία. 

Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, 

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 

 

Γουβιάς, Δ. & Φωτόπουλος, Ν. (2015). Διά βίου Μάθηση & σύγχρονα εργασιακά 

περιβάλλοντα. Ερμηνείες και προεκτάσεις με αφορμή τα στοιχεία της «Ευρωπαϊκής 

Κοινωνικής Έρευνας». Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γενικής 

Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Ανακτήθηκε από: 

http://hepnet.upatras.gr/xfiles/articles/Gouvias_Fotopoulos-Kanep-GSEE.pdf στις 

25/1/2018.  

 

Δράκου, Ν. (2008). Οι αντιλήψεις των ενηλίκων για τα κίνητρα και τα εμπόδια στη 

συμμετοχή τους σε προγράμματα εκπαίδευσης. Διπλωματική εργασία. Πάτρα: 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

 

Δρετάκη, Μ. (1993), Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και παράγοντες 

που σχετίζονται με αυτή. Αθήνα: Γρηγόρης. 

 

Ευθυμίου, Β. (2013). Απόψεις, Αντιλήψεις και Μετασχηματισμοί των εκπαιδευομένων 

των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ως προς τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών. Η περίπτωση του ΣΔΕ Λαμίας. Διπλωματική εργασία. Πάτρα: 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  

 



138 
 

Ευστράτογλου, Α. & Νικολοπούλου, Β. (2008). Προσφορά και ζήτηση των 

εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 13, 3-9.   

 

Ζωντήρος, Δ. (2006). Τα κίνητρα συμμετοχής των ενηλίκων εκπαιδευομένων σε 

προγράμματα εκπαίδευσης που προσφέρονται από Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών. 

Διπλωματική εργασία. Πάτρα: ΕΑΠ.  

 

Ζώτου, Β. (2006). Προφίλ ανδρών και γυναικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 

Μεταπτυχιακή εργασία. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Φιλοσοφική Σχολή.  

 

Ηλιοπούλου, Β. (2011). Κίνητρα συμμετοχής και στάσεις των εκπαιδευομένων στα 

ΣΔΕ φυλακών Στερεάς Ελλάδας. Διπλωματική εργασία. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.  

 

Θεοδωρίδης, Ε. (2009). Τα κίνητρα συμμετοχής των φοιτητών του ΕΑΠ στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Διπλωματική εργασία. 

Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  

 

Καζταρίδου, Α. (2007). Τα κίνητρα μάθησης ενηλίκων εκπαιδευομένων σε σχολείο 

δεύτερης ευκαιρίας: το παράδειγμα του ΣΔΕ Καστοριάς. Διπλωματική εργασία. 

Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  

 

Καζταρίδου, Α. (2011). Τα μαθησιακά κίνητρα ενηλίκων εκπαιδευομένων στο 

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 23, 27-35.  

 

Κάππας, Β. (2009). Κίνητρα συμμετοχής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στα ΚΕΕ της 

Αθήνας. Διπλωματική εργασία. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  

 

Καραλής, Θ. (2008). Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά βίου Μάθηση: Απόπειρα 

χαρτογράφησης των ερευνητικών τάσεων. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 14, 24-29.  

 



139 
 

Καραλής, Θ. (2008). Διά Βίου Μάθηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Ενεργός Πολίτης. 

Στο Σ. Μπάλιας (Επιμ.), Ενεργός Πολίτης και Εκπαίδευση (σσ. 125-150). Αθήνα: 

Παπαζήσης. 

 

Καραλής, Θ. (2010). Διά Βίου Μάθηση και Πιστοποίηση. Αθήνα: ΙΝΕ – ΓΣΕΕ.  

 

Καραλής, Θ. (2013). Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου 

εκπαίδευση. Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ & ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Ανακτήθηκε από το: 

http://www.imegsevee.gr/attachments/article/662/MELETH%20INEGSEE-

IMEGSEVEE.pdf στις 15/2/2018.  

 

Κασσωτάκης, Μ. & Φλουρής, Γ. (2001). Μάθηση και Διδασκαλία. Σύγχρονες απόψεις 

για τις διαδικασίες της μάθησης και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας, τόμ. Α΄. Αθήνα: 

Αυτοέκδοση.  

 

Κατσίκη, Ευ. (2015). Οι εκπαιδευτές ενηλίκων των ΣΔΕ και το πολιτισμικό και 

κοινωνικό κεφάλαιό τους. Μεταπτυχιακή εργασία. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, 

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης.  

 

Καψάλης, A. (1996). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Γ΄ έκδοση. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.  

 

Καψάλης, Α & Παπασταμάτης, Α. (2000). Εκπαίδευση Ενηλίκων. Διδακτική 

Ενηλίκων. τεύχ. Β΄. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.   

 

Καψάλης, Α & Παπασταμάτης, Α. (2002). Εκπαίδευση Ενηλίκων. Γενικά εισαγωγικά 

θέματα. τεύχ. Α΄. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  

 

Κόκκος, Α., 1999. Εκπαίδευση Ενηλίκων: τόμ. Α΄, το Πεδίο, οι Αρχές Μάθησης, οι 

Συντελεστές. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.  

 

Κόκκος, Α. (2005). Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Θεωρητικό Πλαίσιο και 

Προϋποθέσεις Μάθησης. τόμ. Α΄. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.  

 

http://www.imegsevee.gr/attachments/article/662/MELETH%20INEGSEE-IMEGSEVEE.pdf
http://www.imegsevee.gr/attachments/article/662/MELETH%20INEGSEE-IMEGSEVEE.pdf


140 
 

Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο.  

 

Κόκκος, Α. (2007). Οι θεμελιωτές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο.  

 

Κόκκος, Α. (2007). Η εκπαίδευση ενηλίκων ως διακριτό θεσμικό και επιστημονικό 

πεδίο. Διά Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, 1, 45-48. 

 

Κόκκος, Α. (2008). Εισαγωγή. Στο Θ. Καραλής (Επιμ.), Εισαγωγή στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων. τόμ. Α΄ – Θεωρητικές Προσεγγίσεις (σσ. 10, 23-24, 43, 51, 94, 27). Πάτρα: 

Ε.Α.Π.  

 

Κόκκος, Α., & Λιοναράκης, Α. (1998). Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: 

Σχέσεις διδασκόντων-διδασκομένων. Πάτρα: ΕΑΠ. 

 

Κωνσταντίνου, Ι. (2016). Τα κίνητρα συμμετοχής εκπαιδευομένων στα Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Μία εμπειρική έρευνα στα ΣΔΕ της Στερεάς Ελλάδας. 

Διπλωματική εργασία. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή 

Ανθρωπιστικών Σπουδών.  

 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1995). Ψυχολογία Κινήτρων. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα. 

 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1998). Τα Κίνητρα στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα.  

 

Λάζου, Α. (2008). Οι απόψεις των εκπαιδευομένων σχετικά με τα εμπόδια στη μάθηση 

που αντιμετωπίζουν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η περίπτωση του ΣΔΕ Πύργου. 

Διπλωματική Εργασία. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή 

Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σπουδές στην Εκπαίδευση.  

 

Λάλος, Γ. (2011). Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτών ενηλίκων για τα Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας. Μια μελέτη περίπτωσης των ΣΔΕ Θεσσαλίας. Τρίκαλα: Λογείον.  

 



141 
 

Λανδρίτση, Ι. (2007). Οι εκπαιδευόμενοι των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας: έρευνα 

για τα χαρακτηριστικά και το πολιτισμικό τους κεφάλαιο στα Σ.Δ.Ε. Πάτρας, Πύργου 

και Αγρινίου. Μεταπτυχιακή εργασία. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή 

Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης.  

 

Λύτσιου, Λ. (2008). Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας – Ιστορική διαδρομή. Στο Κ. 

Κουτρούμπα, Β. Νικολοπούλου & Π. Χατζηθεοχάρους (Επιμ.), Πρακτικά 

Απολογιστικού Συνεδρίου Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Β΄ Φάσης, Αθήνα, 23-24 

Ιουνίου 2006. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ – ΓΓΕΕ – ΙΔΕΚΕ. 

 

Μάνου, Φ. (2016). Αξιοποίηση των Web2.0 εργαλείων στην εκπαίδευση ενηλίκων: 

Διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων στα Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας-Σ.Δ.Ε.. Διπλωματική εργασία. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.  

 

Μαργάρα, Θ. (2005). Περιγραφική αξιολόγηση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 2η 

Επιμορφωτική Συνάντηση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Αθήνα.  

 

Μουζάκης, Χ. (2006). Εκπαίδευση ενηλίκων. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα. 

Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

 

Μπάρλου, Α. (2012). Κίνητρα συμμετοχής ενηλίκων εκπαιδευομένων στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και οι μετασχηματισμοί τους. 

Τα ΣΔΕ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Διπλωματική εργασία. Αθήνα: Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.  

 

Μωυσιάδης, Λ. (2010). Ιστορίες ζωής εκπαιδευομένων στο Σχολείο Δεύτερης 

Ευκαιρίας Δράμας. Μεταπτυχιακή εργασία. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής, Τομέας Παιδαγωγικής.  

 



142 
 

Παλαιού, Β. (2012). Τα κίνητρα συμμετοχής των ενηλίκων εκπαιδευομένων στα 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Η περίπτωση των ΣΔΕ νομών Ξάνθης και Ροδόπης. 

Διπλωματική εργασία. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή 

Ανθρωπιστικών Σπουδών.  

 

Παπασταμάτης, Α. (2003). Οι ενήλικοι ως μαθητές, Επιστήμες Αγωγής, 2, 45-53.  

 

Παρασκευόπουλος, Ι. (1993). Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας. τόμ. Α΄. Αθήνα: 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

Παρασκευόπουλος, Ι. (1993). Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας. τόμ. Β΄. Αθήνα: 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

Πηγιάκη, Π. (2006), Δημοκρατική - Κριτική Εκπαιδευτική Καινοτομία. Μαθήματα από 

το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Αθήνα: Γρηγόρης.  

 

Πουρνάρα, Γ. (2017). Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής ενήλικων εκπαιδευομένων σε 

προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης: Μια εμπειρική διερεύνηση στο Κέντρο 

Δια Βίου Μάθησης της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας-Διπλαρείου Σχολής, 

βασισμένη στις απόψεις των εκπαιδευομένων. Διπλωματική εργασία. Ελληνικό 

Αθήνα: Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.  

 

Προδρομίδου, Ν. (2016). Κίνητρα ενηλίκων εκπαιδευομένων. Η περίπτωση του 

Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων. Διπλωματική εργασία. Πάτρα: Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.  

 

Πρόκου, Ε. (2004), Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνία της Γνώσης και Δια Βίου Μάθηση. 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, 2, 4-10..  

 

Ρογδάκη, Αν. (2012). Κριτικός γλωσσικός γραμματισμός και διδασκαλία της γλώσσας 

στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Μία μελέτη περίπτωσης. Διδακτορική διατριβή. 

Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλοσοφίας-

Παιδαγωγικής, Τομέας Παιδαγωγικής.  

 



143 
 

Σαρρή, Χ. (2010). Τα κίνητρα συμμετοχής των ενηλίκων εκπαιδευομένων σε 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης: Η περίπτωση των δημοσίων ΙΕΚ στο νομό 

Θεσσαλονίκης. Διπλωματική εργασία. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

 

Σεργιανίτη, Α. (2009). Κίνητρα συμμετοχής ενηλίκων εκπαιδευομένων σε 

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων: Η περίπτωση του ΚΕΕ Λευκάδας. Διπλωματική 

εργασία. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  

 

Σκιττίδης, Φ. & Κοίλιαρη, Π. (2006). Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Εκπόνησης 

Ερευνητικών Εργασιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική.  

 

Στράντζαλη. Ε. (2005). Ο θεσμός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαρπίας στην Ελλάδα – 

Χαρακτηριστικά και προσδοκίες των εκπαιδευομένων: Το παράδειγμα του Σχολείου 

Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης. Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία. ΑΠΘ: 

Φιλοσοφική Σχολή, Τομέας Παιδαγωγικής.  

 

Σταθοπούλου, Ι. (2009). Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών και των κινήτρων 

των εκπαιδευομένων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 

Διπλωματική εργασία. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

 

Στεφανίδης, Δ. (2006), Το καινοτόμο πρόγραμμα του Σχολειού Δεύτερης ευκαιρίας και 

η συμβολή του στην κοινωνική προσαρμογή και την αυτοεκτίμηση των μαθητών. 

Αδημοσίευτη Διπλωματική εργασία. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα κοινωνιολογίας.  

 

Ταρατόρη, Ε. (2008). Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: θεωρία, έρευνα. Θεσσαλονίκη: 

Κυριακίδης. 

 

Τσαφός, Β. & Χοντολίδου, Ε. (2003), Μεθόδευση της διδασκαλίας στα Σ.Δ.Ε. Στο Ε. 

Χοντολίδου & Λ. Βεκρής (Επιμ.), Προδιαγραφές Σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας. Αθήνα: ΓΓΕΕ-ΙΔΕΚΕ.  

 

Τσιότσιου, Ό. (2007). Ανάπτυξη των Δεξιοτήτων Κατανόησης και Παραγωγής 

Γραπτού Λόγου σε Ενήλικες Μετανάστες μέσω Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης. 

Μεταπτυχιακή εργασία. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 



144 
 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Γλώσσας και 

της Επικοινωνίας στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον».  

 

Χατζησαββίδης, Σ. (2003). Γλωσσικός Γραμματισμός. Στο Ε. Χοντολίδου & Λ. 

Βεκρής (Επιμ.), Προδιαγραφές σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Αθήνα: 

ΓΓΕΕ – ΙΔΕΚΕ.  

 

Χατζησαββίδης, Σ. (2003). Ο θεσμός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. 

Communications, 77 ( Janvier 2003), 19-21.  

 

Χοντολίδου, Ε. (2003). Το πρόγραμμα σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. 

Προδιαγραφές Σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Αθήνα: ΓΓΕΕ – ΙΔΕΚΕ.  

 

Χοντολίδου Ελ. & Βεκρής Λ. (Επιμ.) (2003). Προδιαγραφές Σπουδών για τα Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο 

Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

 

Bird, M., Hammersley, M., Gomm, R., & Woods, P. (1999). Εκπαιδευτική έρευνα 

στην πράξη – Εγχειρίδιο μελέτης. μτφρ Φράγκου Ε. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο.  

 

Cohen, L. & Manion, L. (2000). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. μτφρ. 

Μητσοπούλου Χρ. & Φιλοπούλου Μ.. Αθήνα: Μεταίχμιο.  

 

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. 

Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 

Creswell, W. J. (2011). Η Έρευνα στην Εκπαίδευση Σχεδιασμός. Διεξαγωγή και 

Αξιολόγηση της Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας. Αθήνα: ΙΩΝ.  

 

Jarvis, P. (2004). Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση: θεωρία και πράξη. Αθήνα: 

Μεταίχμιο.  

 



145 
 

Javeau, C. (1996). Η έρευνα με ερωτηματολόγιο. Το εγχειρίδιο του καλού ερευνητή. 

Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός.  

 

Mason, J. (2003). Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  

 

Robson, C. (2010). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Αθήνα: Gutenberg.  

 

Rogers, A. (1999). Η εκπαίδευση ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 

 

 

Verma, G.K., & Mallick, K. (2004). Εκπαιδευτική Έρευνα. Θεωρητικές Προσεγγίσεις 

και Τεχνικές. Α. Παπασταμάτης (επιμ.), μτφρ. Έ. Γρίβα. Αθήνα: Τυπωθήτω.      

 

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ 

 

Carré, P. (2000). Motivation in Adult Education: From Engagement to Performance. 

Ανακτήθηκε από το: http://newprairiepress.org/aerc/2000/papers/14/ στις 22/4/2018. 

 

Crawford, D. (2004). The Role of Aging in Adult Learning: Implications for 

Instructors in Higher Education. Retrieved from: 

http://education.jhu.edu/PD/newhorizons/lifelonglearning/highereducation/implicatio

ns/ on 15/1/2018.  

 

Cross, K. P. (1981). Adults as Learners. Increasing Participation and Facilitating 

Learning. San Francisco: Jossey-Bass. 

 

Davey, J. A. (2002). Active Ageing and education in mid and later life. Ageing and 

Society, 22 (1), 95- 113.  

 

Deci, L. & Ryan, M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human 

behavior. New York: Plenum Press.  

 

http://newprairiepress.org/aerc/2000/papers/14/
http://education.jhu.edu/PD/newhorizons/lifelonglearning/highereducation/implications/
http://education.jhu.edu/PD/newhorizons/lifelonglearning/highereducation/implications/


146 
 

Gorard, St. & Selwyn, N. (2005). What Makes a Lifelong Learner?. Teachers College 

Record, 107 (6), 1193-1216.  

 

Jarvis, P. (1983). Adult and Continuing Education: Theory and Practice. Croom 

Helm.  

 

Jarvis, P. (1995). Adult and continuing education : theory and practice. London; New 

York: Routledge. 

 

Lieb, S. (1991). Principles of adult learning. Retrieved from: 

https://petsalliance.org/sites/petsalliance.org/files/Lieb%201991%20Adult%20Learni

ng%20Principles.pdf on 17/2/2018.  

 

MacKeracher, D. (2004). Making Sense of Adult Learning. (2nd edition). Toronto: 

University of Toronto Press. 

 

Merriam, S. & Brockett, R. (2007). The Profession and Practice of Adult Education: 

An Introduction. San Francisco: Jossey-Bass. 

 

Muijs, D. (2004). Doing quantitative research in education. London: Sage. 

 

NIACE Briefing Sheet – 66. (2005). Adult Participation in Learning. Sept., Leicester: 

NIACE. Ανακτήθηκε από το: http://www.niace.org.uk/ στις 23/4/2018. 

 

Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic 

Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67. 

 

Sargant, N. (1996). Learning and “leisure”. Στο R. Edwards, A. Hanson & P. Raggatt 

(ed.), Adult Learners, Education and Training 1. Boundaries of Adult Learning. 

London and New York: Routledge in association with The Open University, p.p. 203-

205.  

 

Saunders, M. et al. (2009). Research methods for business students. London: 

Financial Times Prentice Hall. 

https://petsalliance.org/sites/petsalliance.org/files/Lieb%201991%20Adult%20Learning%20Principles.pdf
https://petsalliance.org/sites/petsalliance.org/files/Lieb%201991%20Adult%20Learning%20Principles.pdf


147 
 

 

Wlodkowski, R. (2008). Enhancing Adult Motivation to Learn. A Comprehensive 

Guide for Teaching All Adults. San Francisco: Jossey-Bass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



148 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

                                                                                                             

Φλώρινα, Νοέμβριος 2017 

 

Αγαπητέ/ή εκπαιδευόμενε/η  

 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αποτελεί μέρος μιας έρευνας, η οποία 

είναι απαραίτητο να εκπονηθεί στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος 

«Επιστήμες της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης». Η έρευνα στοχεύει στη 

διερεύνηση και την καταγραφή των κινήτρων που ωθούν ενήλικους εκπαιδευόμενους 

να συμμετέχουν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, καθώς και στις προσδοκίες που 

έχουν, αφότου ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σ’ αυτά.  

Η συμβολή σας στην έρευνα, με τη συμπλήρωσή του, είναι πολύ σημαντική. 

Το ερωτηματολόγιο είναι αυστηρά ανώνυμο, θα κρατηθεί αποκλειστικά για 

ερευνητική χρήση και κάθε πληροφορία που θα αναγραφεί προορίζεται αποκλειστικά 

για τις ανάγκες αυτής της έρευνας. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις για τις 

αναγραφόμενες ερωτήσεις.  

Παρακαλείσθε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.   

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 

                                                   

                     Με εκτίμηση  

                                                                Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του προγράμματος  

                                                                                 και υπεύθυνη της έρευνας 

                                                                              Μαυρογιαννάκου Ανδρονίκη 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

ΑΡΧΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ- ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΔΕ 

Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι οι παρακάτω λόγοι σας ώθησαν, για να 

συμμετάσχετε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας; 

Παρακαλώ, σε κάθε πρόταση σημειώστε με Χ την επιλογή, μία μόνο, που 

εκπροσωπεί περισσότερο την άποψή σας. Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση.  

 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 = καθόλου, 2 = λίγο, 3 = μέτρια, 4 = πολύ, 5 = πάρα πολύ 

  

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 
1. Να αποκτήσω νέες γνώσεις και δεξιότητες 

 

     

2. Να πάρω απολυτήριο Γυμνασίου  

 

     

3. Να νιώσω αυτοπεποίθηση 

 

     

4. Να βελτιώσω παλιές γνώσεις και 

δεξιότητες 

 

     

5. Να βρω διέξοδο από τη ρουτίνα και την 

πλήξη της καθημερινότητας 

 

     

6. Να προετοιμαστώ, για να βρω εργασία 

 

     

7. Να γνωρίσω διαφορετικούς ανθρώπους  

 

     

8. Να προσθέσω τυπικά προσόντα στο 

βιογραφικό μου 

     

9. Να έχω τη δυνατότητα να συνεχίσω τις 

σπουδές μου στο μέλλον 

 

     

10. Να παραμείνω στη δουλειά μου, αλλά με 

περισσότερα χρήματα  

 

     

11. Να κερδίσω την εκτίμηση της οικογένειάς 

μου  

 

     

12. Να βρω καλύτερη δουλειά  
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13. Να εκπληρώσω το όνειρό μου, να 

σπουδάσω 

 

     

14. Να αποκτήσω καινούριους φίλους 

 

     

15. Να αξιοποιήσω τον ελεύθερο χρόνο μου 

 

     

16. Να ικανοποιήσω το μεράκι μου, να μάθω 

γράμματα  

 

     

17. Να είμαι με τους φίλους μου  

 

     

18. Να νιώσω χαρά και ευχαρίστηση από την 

πρόοδό μου στο Σ.Δ.Ε. 

 

     

19. Να ικανοποιήσω την απαίτηση του 

εργοδότη μου  

 

     

20. Να εκφράζομαι και να γράφω καλύτερα  

 

     

21. Να γίνω πιο αποδοτικός στη δουλειά μου 

 

     

22. Να «ανοίξει» το μυαλό μου 

 

     

23. Η περιέργεια 

 

     

24. Το ωράριο και η διάρκεια του 

προγράμματος 

 

     

25. Να ξεφύγω από δύσκολες καταστάσεις 

που συμβαίνουν στη ζωή μου αυτό το 

διάστημα 

     

26. Να ενταχθώ στο πλαίσιο των 

«μορφωμένων» 

 

     

27. Να αποτελέσω θετικό και χρήσιμο 

πρότυπο για τα παιδιά μου 

 

     

28. Να αποκτήσω νέες εμπειρίες 

 

     

29. Να γίνω αποδεκτός 

 

     

30.Να αυξήσω το εισόδημά μου 

 

     

31.Να αποκτήσω αποδοχή σε κοινωνικό 

επίπεδο 

 

     

32. Να βελτιώσω την ικανότητα επικοινωνίας 

μου με τους άλλους 

 

     

33. Να μπορώ να ανταπεξέρχομαι καλυτέρα 

στον ρολό του γονέα 
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34. Να μπορώ ν ανταπεξέρχομαι καλυτέρα 

στον κοινωνικό μου ρόλο 

 

     

35. Να ικανοποιήσω τις προσδοκίες του 

οικογενειακού περιβάλλοντος 

 

     

36. Να ικανοποιήσω τις προσδοκίες του 

κοινωνικού περιβάλλοντος 

 

     

37. Να αξιοποιήσω και να χρησιμοποιήσω τις 

γνώσεις που θα αποκτήσω γενικά στη ζωή 

μου 

     

38. Να εφαρμόσω τις νέες γνώσεις στην 

καθημερινή μου ζωή 

 

     

39. Να αποκτήσω περισσότερες πρακτικές 

παρά θεωρητικές γνώσεις 

 

     

40. Να αποκτήσω περισσότερες θεωρητικές 

παρά πρακτικές γνώσεις 

 

     

41. Να εξοικειωθώ με την τεχνολογία 

 

     

42. Να συμμετέχω ενεργά στην πολιτική ζωή 

του τόπου μου 

 

     

43. Να αναπτύξω την προσωπικότητα μου 

 

     

44. Να επανασυνδεθώ με την εκπαιδευτική 

διαδικασία 

 

     

45. Να μάθω μία καινούρια γλώσσα 

 

     

46. Να βελτιώσω τις δεξιότητες μου στο 

χειρισμό της ελληνικής γλώσσας 

 

     

47. Να ξεφύγω από τη μοναξιά 

 

     

48. Να βρω κάποιο νόημα στη ζωή 

 

     

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Φύλο 

 Άνδρας  

 Γυναίκα 
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 Ηλικία:  

 18-30 ετών 

 31-40 ετών  

 41-50 ετών  

 51 ετών και άνω  

Οικογενειακή κατάσταση: 

 Άγαμος/-η 

 Διαζευγμένος/-η 

 Έγγαμος/-η 

 Χήρος/-α 

 

Επιλέξτε το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης το οποίο έχετε τελειώσει: 

 Δημοτικό  

 Α Γυμνασίου 

 Β Γυμνασίου  

 

Σε ποιο έτος είστε εκπαιδευόμενος του Σ.Δ.Ε.; 

 Στο 1ο έτος 

 Στο 2ο έτος 

  

Εργάζεστε;  

 Ναι  

 Όχι  

 

 

 

Σας παρακαλώ θερμά, βεβαιωθείτε ότι απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις.  

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας και για το χρόνο που διαθέσατε. 
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