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Πεξίιεςε 

 

ηε ζεκεξηλή επνρή, είλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο θαηάξηηζε ησλ αηφκσλ γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλέιημε ή γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε. Ζ Γηα Βίνπ 

Μάζεζε ζπκβάιεη θαηαιπηηθά ζε απηφ,  απνηειψληαο ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ. ηελ παξνχζα εξγαζία, αξρηθά, ζθηαγξαθείηαη ε πξνζπάζεηα 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, ελψ παξαηίζεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην αιιά θαη ν 

ξφινο ηεο  Δπξσπατθήο  Έλσζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο. Δλ ζπλερεία αλαιχνληαη ηα θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαζψο θαη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη ζπκκεηέρνληεο 

.Δπηπιένλ, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ηεο αμίαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο κέζα 

απφ δηαηάμεηο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Έπεηηα, παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε 

απφ ηνλ εξεπλεηή, θαη αθνξά ζηελ πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θέληξσλ δηα βίνπ κάζεζεο ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α) θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζρεδηάζηεθαλ εξσηεκαηνιφγηα, θαη κνηξάζηεθαλ ζε 

άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, θαζψο θαη ζε ππεχζπλνπο 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλαλά ΟΣΑ. Σέινο, κεηά απφ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ κέζσ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, αλέθπςαλ ηα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά. θηαγξαθψληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο, κπνξεί 

λα ζεκεησζεί πσο ε δηα βίνπ κάζεζε απνηειεί έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ, θαζψο ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εμειίζζνληαη θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. Μάιηζηα, φπσο θάλεθε θαη 

απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο νη ζπκκεηέρνληεο επηζπκνχλ λα 

ζπλερίδνπλ ηελ επηκφξθσζή ηνπο, θαζψο ηε ζεσξνχλ σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο θαη ζηαδηνδξνκίαο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά : Γηα βίνπ κάζεζε, ζπλερήο θαηάξηηζε, αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ, 

νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θέληξα δηα βίνπ κάζεζεο  
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Abstract  

 

In today's times, it is necessary to train people continuously for their 

professional development or their event. Lifelong Learning contributes catalytically to 

this as an essential tool in adult learning. In the present paper, the outline of the effort 

in Greece is outlined, while the institutional framework and the role of the European 

Union in the development of education sciences and lifelong learning are cited. It then 

analyzes the motivation for participation in the training programs as well as the 

obstacles encountered by the participants. Also, an attempt is made to present the 

value of lifelong learning through provisions and statistics. Then, the research 

conducted by the researcher is givenand it concerns the evaluation of the operation of 

the centers of lifelong learning in the Local Authorities (OTA) and specifically in the 

Regional Unity of Thessaloniki. 

For this purpose, questionnaires were designed and distributed to people who 

participated in lifelong learning programs, as well as to those responsible for 

organizing and operating them for each local authority. Finally, after the data were 

processed through statistical analysis, the conclusions were presented, which are 

shown in detail. By outlining the findings of the work, it can be noted that lifelong 

learning is an essential part of adult education, as it enables them to evolve throughout 

their professional careers. Indeed, as shown by the findings of this research, 

participants wish to continue their training as they consider it an integral part of their 

career development and career. 

 

Keywords: Lifelong learning, continuous training, project evaluation, local 

authorities, lifelong learning centers 
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Δηζαγσγή  
 

«Πξσηαξρηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,  φπσο ξεηά 

νξίδεηαη ηφζν ζηε χλνδν ηεο Ληζαβφλαο, φζν θαη ζηηο πην πξφζθαηεο πλαληήζεηο 

ηεο Δ.Δ.» (πλέδξην Μάαζηξηρη, 15/12/2004) θαη (Δαξηλή χλνδνο Κνξπθήο ζηηο 

Βξπμέιιεο, 22 & 23/3/2005), είλαη ε δηά βίνπ κάζεζε. Ζ δηα βίνπ κάζεζε ζπλδέεηαη 

κε ηε δσή ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ ζε νιφθιεξν ηνλ θχθιν ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ 

βίνπ ψζηε  λα κπνξεί λα εθζπγρξνλίδεη  ηαθηηθά ηηο δεμηφηεηέο ηνπ, λα πξνζαξκφδεηαη 

ζε λέεο θαηαζηάζεηο θαη λα αηζζάλεηαη πην αζθαιήο φζνλ αθνξά ηελ αιιαγή ηεο 

εξγαζίαο. 

Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έγηλε απφ πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ 

σο πξνο ην αληηθείκελν «δηα βίνπ κάζεζε»  δηφηη παξαθνινπζψ φηη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα πινπνηείηαη  κεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηα ΚΓΒΜ 

ηεο ΓΓΓΒΜ / ΗΝΔΓΗΒΗΜ(http://gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/i-dia-viou-

mathisi-stous-dimous/k-d-v-m-kentra-dia-viou-mathisis/anak-kdvm) κε ζεηηθή 

αληαπφθξηζε απφ ηνπο πνιίηεο ζηνπο δήκνπο ζε φιε ηελ Διιάδα. 

πγθεθξηκέλα ε δήηεζε ζπκκεηνρήο ζηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα πνπ θάζε ρξφλν 

είλαη απμαλφκελε κνπ πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ, ψζηε λα δηαπηζηψζσ αλ απηά 

αληαπνθξίζεθαλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Ζ πξνο ζπγγξαθή δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν « H αμηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο  ησλ θέληξσλ δηα βίνπ κάζεζεο  ζηνπο Οξγαληζκνύο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α)  θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ηεο 

Θεζζαινλίθεο » έρεη σο ζθνπφ λα απνζαθελίζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο θαη θαηά  πφζνλ νη 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α) αμηνπνηνχλ ηα πξνγξάκκαηα απηά ψζηε 

λα έρνπκε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, δειαδή ηελ απνηειεζκαηηθή θαη νπζηαζηηθή 

ελίζρπζε ηεο πεξηνρήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο φπνπ πξφθεηηαη γηα εκπεηξηθή έξεπλα είλαη αλ ηφζν νη 

εθπαηδεπφκελνη φζν θαη νη ππεχζπλνη εθπαίδεπζεο, νξγάλσζεο, αλάπηπμεο θαη 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ ΚΓΒΜ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη σο πξνο ηηο πξνζδνθίεο πνπ 

είραλ απφ απηά φζν αθνξά ην επίπεδν γλψζεσλ, ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ 

επηκνξθσηψλ. Γειαδή ζα γίλεη αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο, ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ησλδηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ηε 

δηάρπζε ηεο γλψζεο. 

 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα από ηε δηεμαγωγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο: 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο ζα αμηνινγεζνχλ θαη ζα αμηνπνηεζνχλ ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηά βίνπ 

κάζεζεο ζηε ΓΓΓΒΜ πνπ ζρεδηάδεη ηα πξνγξάκκαηα θαη ην Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ. ζε 

ζπλεξγαζία κε δήκνπο νη νπνίνη πινπνηνχλ ην έξγν κε ηα ΚΓΒΜ ψζηε λα έρνπκε ηελ 

κέγηζηε ζπκβνιή  ζηελ  ηνπηθή αλάπηπμε ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή 

ζε κηα αληαγσληζηηθή Πεξηθέξεηα φπσο απηή ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πνπ 

ππάγεηαη ε πξνο έξεπλα πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. 
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Δξεπλεηηθφ εξψηεκα παξακέλεη πάληα πνηα είλαη ηα νθέιε αιιά θαη ε  αμηνπνίεζή 

ηνπο.  εκαληηθή ε ελίζρπζε ηνπ αηφκνπ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, αθνχ κε ηελ 

θαηάθηεζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ έρνπκε λέεο αθεηεξίεο θαη λένπο ζηφρνπο γηα 

φινπο. εκαληηθή δε, θξίλεηαη θαη ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο αιιά θαη ε 

ελίζρπζε ηεο ελζσκάησζεο εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. 

 

ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία ζα πξνζεγγίζνπκε θαη ζα θαηαγξάςνπκε απηά ηα 

νθέιε αιιά θαη ηα πηζαλά εκπφδηα, θαηαιήγνληαο ζε πξνηάζεηο πνπ επειπηζηνχκε λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αηνκηθά, ησλ επξχηεξσλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ αιιά θαη ηεο Σνπηθήο θνηλσλίαο (Γήκνο, Πεξηθέξεηα). 

«Όιεο νη θνηλσληθέο νκάδεο εκθαλίδνπλ πιένλ ηελ ηάζε λα αλαβαζκίδνπλ ζπλερψο ην 

επίπεδν ησλ γλψζεψλ ηνπο έηζη ψζηε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηεο πξνζσπηθήο θαη εξγαζηαθήο ηνπο 

δσήο » (Καπαγηάλλε, 2006). 

 

Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ζηα παξαπάλσ, απνηεινχλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηάζε 

επηκφξθσζεο ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, σο εξγαιείνπ ζηε δηδαθηηθή πξάμε 

(Α θαη Β επίπεδν επηκφξθσζεο). 

 

«Ζ Γηα Βίνπ Μάζεζε σο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δίλεη βαξχηεηα ζην λα καζαίλνπκε ηξφπνπο λα 

απνθηνχκε λέεο δεμηφηεηεο θαζφιεηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο, ψζηε λα έρνπκε 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο αιιά θαη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο γηα θνηλσληθή ελζσκάησζε 

θαη εξγαζία»(πκβνχιην Δπξψπεο, 2004). 

 

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ  είλαη αηρκή ηνπ δφξαηνο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη απαληά 

αιιά θαη ζπκπιεξψλεη ηελ θιαζζηθή ηππηθή εθπαίδεπζε πξνο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο 

φπσο νη λέεο ηερλνινγίεο ζην ρψξν εξγαζίαο, ε εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο,ν 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο,ν αλαιθαβεηηζκφο. Αθφκε, δίλεηαη πξνζνρή ζε ζέκαηα 

πνιηηηζκνχ, ζέκαηα πεξηβάιινληνο,ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην χληαγκα ηεο Δπξψπεο, 

θ.α. 
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Α΄ΜΔΡΟ: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 
ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΗ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 
1. Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ρξήζηκσλ όξσλ 

 

1.1 Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ όξνπ «δηα βίνπ κάζεζε»  

 
Οη έλλνηεο «δηά βίνπ κάζεζε», «δηά βίνπ εθπαίδεπζε», «δηά βίνπ θαηάξηηζε», 

«εθπαίδεπζε ελειίθσλ» θ.ιπ. έρνπλ δπλακηθφ πεξηερφκελν. Σα φξηά ηνπο δελ είλαη 

ζαθψο θαη ηειηθψο θαζνξηζκέλα. Ζ δηαηχπσζε απφιπηα απζηεξψλ νξηζκψλ είλαη 

αηειέζθνξε. Ζ έλλνηα ηεο δηά βίνπ κάζεζεο (lifelonglearning)  είλαη κία επξχηαηε 

έλλνηα θαη μεθηλά απφ ην  «γεξάζθσ αεί δηδαζθφκελνο» (σθξάηεο, 470-399 π.Υ.). 

ηελ πξάμε ε δηα βίνπ κάζεζε νξηνζεηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ην ηππηθφ 

ζχζηεκα εθπαίδεπζεο. 

 

Με ηνλ φξν Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε θαηά Knapper&Cropley,  ελλνείηαη «ε  

εθπαίδεπζε ε νπνία πξνζθέξεηαη ζε φια ηα πεξηβάιινληα ηππηθά, κε ηππηθά θαη 

άηππα, ζεζκνπνηεκέλα θαη κε ζεζκνπνηεκέλα θαη αλαθεξφκαζηε δειαδή ζε φιεο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δνκέο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζιακβάλεη θαλείο κάζεζε απφ 

ηα πξψηα ρξφληα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κέρξη ηελ ηξίηε ειηθία. εκαληηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο είλαη ε επειημία σο πξνο ηηο παξακέηξνπο 

δηδαζθαιία, πεξηερφκελν, ρψξνο θαη ρξφλνο» (Knapper,  2000).  

Γεληθά ν φξνο Γηα Βίνπ Μάζεζε (Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2001) 

«πεξηιακβάλεη θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη θαζ‟φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο θαη πεξηθιείεη φιεο ηηο κνξθέο κάζεζεο»  ζηνρεχνληαο: 

1. «ζηελ πξνζσπηθή νινθιήξσζε ηνπ αηφκνπ». 

2. «ζηελ ελεξγφ ηνπ ζπκκεηνρή θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπ έληαμε». 

3. «ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπ ζηηο λέεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαζψο θαη ζηελ 

απαζρνιεζηκφηεηά ηνπ». 

Καηά ηελ UNESCO « ε Γηα Bίνπ Μάζεζε νξίδεηαη σο ε εθπαίδεπζε θαη ε κάζεζε 

φρη κφλν ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε αιιά ζε φιν ηνλ αλζξψπηλν βίν». «Πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο δεμηφηεηεο ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ρξεζηκνπνηεί φιε ηε δπλαηή 

ηερλνινγία, απεπζχλεηαη ζε φινπο ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη ζηνρεχεη ζε 

νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο » (CEDEFOP, 1997). 

Καη φια απηά ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ πνπ ππαγνξεχεη πιένλ ε θνηλσλία ηεο 

γλψζεο. 
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1.2 Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο όξσλ πνπ αθνξνύλ ηελ εθπαίδεπζε 

Τππηθή εθπαίδεπζε 

Ζ ηππηθή εθπαίδεπζε νξίδεηαη απφ ηνπο Coombs & Ahmed (1968, 1974) «  σο ην 

έληνλα ζεζκνζεηεκέλν, ρξνλνινγηθά δηαβαζκηζκέλν θαη ηεξαξρηθά δνκεκέλν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ πξψηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε έσο ηηο 

αλψηεξεο ζπνπδέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ.»φπσο είλαη  ην Γεκφζην Γεκνηηθφ ρνιείν ηεο 

Διιάδαο. 

Με ηππηθή εθπαίδεπζε  

Με ηππηθή εθπαίδεπζε θαηά ηνπο Coombs & Ahmed (1968, 1974) «είλαη θάζε 

νξγαλσκέλε, ζπζηεκαηηθή εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ πινπνηείηαη εθηφο ηνπ 

πιαηζίνπ ηνπ ηππηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη επηιεγκέλνπο ηχπνπο 

κάζεζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, ελήιηθνπο αιιά θαη παηδηά. 

Οξηδφκελε θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ε κε-ηππηθή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη, γηα παξάδεηγκα, 

ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ αγξνηψλ, πξνγξάκκαηα αιθαβεηηζκνχ ελειίθσλ, 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο εθηφο ηνπ ηππηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπιιφγνπο λέσλ κε 

νπζηαζηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη ηα πνηθίια πξνγξάκκαηα θνηλνηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηελ πγεία, ηε δηαηξνθή, ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο θαη άιιεο παξφκνηεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.»φπσο είλαη ε 

ρνιή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (.Δ.Κ.) ε νπνία παξέρεη αξρηθή επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ζηνπο απφθνηηνπο ηεο ππνρξεσηηθήο ηππηθήο εθπαίδεπζεο.β 

Άηππε κάζεζε  

Ζ άηππε κάζεζε ζχκθσλα κε ηνπο Coombs & Ahmed (1968, 1974) «είλαη ε δηά βίνπ 

δηαδηθαζία απφ ηελ νπνία ην άηνκν απνθηά θαη ζπζζσξεχεη γλψζεηο, δεμηφηεηεο, 

ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο απφ ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο θαη ηελ έθζεζε ζην πεξηβάιινλ – 

ζην ζπίηη, ζηελ εξγαζία, ζην παηρλίδη, απφ ην παξάδεηγκα θαη ηηο ζηάζεηο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ, ηα ηαμίδηα, ηελ αλάγλσζε εθεκεξίδσλ θαη βηβιίσλ ή απφ 

ηα ξαδηφθσλν θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Γεληθά, ε άηππε εθπαίδεπζε είλαη κε 

νξγαλσκέλε θαη ζπρλά κε ζπζηεκαηηθή θαη ζα κπνξνχζε λα απνηηκεζεί κε βάζε ηνλ 

φγθν ηεο ζπλνιηθήο δηά βίνπ κάζεζεο ελφο αηφκνπ – πεξηιακβαλνκέλεο αθφκε θαη 

απηήο ελφο εθπαηδεπκέλνπ ζε πςειφ βαζκφ αηφκνπ.» 

Αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε  

Σχκθσλα κε ηνλ Ακίηζε (2000), κε ηνλ φξν αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

«αλαθεξφκαζηε ζηνλ πξψην θχθιν θαηάξηηζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο πνπ 

θαιχπηεη θπξίσο ηηο αξρηθέο αλάγθεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ κέζσ ηεο απφθηεζεο 

επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ επξχηεξνπ ραξαθηήξα.» 

Σπλερηδόκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
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πλερίδνληαο, ν  Ακίηζεο (2000) αλαθέξεη πσο «ε ζπλερηδόκελε επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε αθνξά ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαλέσζε ησλ πξνζφλησλ θαη 

δεμηνηήησλ ηνπο κέζα απφ κηα δηαξθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.» 

Γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθωλ  

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθωλ «εληάζζεηαη ζην επξχηεξν πεδίν ηεο Γηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη 

κάζεζεο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Σπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αιιαγψλ θαη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ αλζξψπσλ ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, θαζψο θαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

αηφκσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ηνκέα, ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο θαη 

ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο.» 

Επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα 

Τα «επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα» «απνηεινχλ κηα νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή ελφο 

επαγγέικαηνο. Ζ πεξηγξαθή απηή πεξηιακβάλεη ηνλ ηίηιν-νξηζκφ ηνπ επαγγέικαηνο, ηελ 

ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη εμέιημή ηνπ, ηελ αλάιπζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ. Αθφκε, 

αθνξά ηελ παξάζεζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζή ηνπ. Σηα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα πεξηιακβάλνληαη 

πξνηεηλφκελεο δηαδξνκέο γηα ηελ απφθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ θαζψο θαη ελδεηθηηθνχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ 

θαη ηθαλνηήησλ.» 

Πξνζόληα   

«Τν ζχλνιν γεληθψλ θαη εηδηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ άζθεζε ελφο επαγγέικαηνο ή κηαο εηδηθφηεηαο ή εμεηδίθεπζεο.» 

Παξάζεζε ησλ παξαπάλσ νξηζκώλ ζύκθσλα κε ηνλ λόκν Ν. 3879/10 (ΦΔΚ 

163Α/21-9-10): 

Τππηθή εθπαίδεπζε 

«Ζ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζην πιαίζην ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

νδεγεί ζηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ αλαγλσξηζκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν απφ ηηο 

δεκφζηεο αξρέο θαη απνηειεί κέξνο ηεο δηαβαζκηζκέλεο εθπαηδεπηηθήο θιίκαθαο. Σηελ 

ηππηθή εθπαίδεπζε εληάζζεηαη θαη ε γεληθή ηππηθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ.» 

Με ηππηθή εθπαίδεπζε  

«Ζ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζε νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην εθηφο ηνπ ηππηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ 

αλαγλσξηζκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν. Πεξηιακβάλεη ηελ αξρηθή επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε, ηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηε γεληθή εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ».  

Άηππε κάζεζε  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC_%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC_%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
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«Οη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο νξγαλσκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, ζην πιαίζην ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ή επαγγεικαηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Πεξηιακβάλεη ηηο θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηεο απηνκφξθσζεο, φπσο ε απηνκφξθσζε κε 

έληππν πιηθφ ή κέζσ δηαδηθηχνπ ή κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή πνηθίισλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππνδνκψλ, θαζψο θαη ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ 

απνθηά ην άηνκν απφ ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ. » 

Αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε  

«Ζ θαηάξηηζε ε νπνία πξνζθέξεη βαζηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη 

δεμηφηεηεο ζε εηδηθφηεηεο θαη εμεηδηθεχζεηο κε ζηφρν ηελ έληαμε, επαλέληαμε, 

επαγγεικαηηθή  θηλεηηθφηεηα θαη αλέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, θαζψο θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε. » 

Σπλερηδόκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

«Ζ θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζπκπιεξψλεη, εθζπγρξνλίδεη ή θαη 

αλαβαζκίδεη γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, νη νπνίεο απνθηήζεθαλ απφ ηα 

ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή απφ 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία κε ζηφρν ηελ έληαμε ή επαλέληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο,ηε 

δηαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε. » 

Γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθωλ  

«Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο νξγαλσκέλεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζε 

ελειίθνπο θαη ζηνρεχνπλ ζηνλ εκπινπηηζκφ γλψζεσλ, ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε 

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ  αηφκνπ θαη ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε, θαζψο θαη ζηελ άκβιπλζε ησλ κνξθσηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. » 

Παξέρεηαη «απφ θνξείο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη απφ θνξείο ηεο κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο».  

«Επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα» 

 «Τν ζχλνιν ησλ βαζηθψλ θαη επί κέξνπο επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ην αληηθείκελν εξγαζίαο ελφο επαγγέικαηνο ή κηαο εηδηθφηεηαο, θαζψο θαη νη 

αληίζηνηρεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αληαπφθξηζε 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. » 

Αλ ε Γηα Βίνπ Μάζεζε (ΓΒΜ), δελ εθιεθζεί σο νπηνπία, νη ζεκαληηθνί ιφγνη πνπ 

ηελ θαζηζηνχλ αλαγθαία είλαη: 

1. Ζ ηαρχηεηα παξαγσγήο λέαο γλψζεο θαη ηερληθψλ εθαξκνγψλ 

2. Ζ εηζαγσγή λέσλ εθεπξέζεσλ 

3. Ζ αλάγθε εηζήγεζεο λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ 

4. Ο αδπζψπεηνο νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο  

5. Ζ αλάγθε ησλ αλζξψπσλ γηα θαηάθηεζε λέσλ γλψζεσλ πξνο εζσηεξηθή 

πιεξφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο θαηά ην ξεηφ ηνπ σθξάηνπο «γεξάζθσ 

αεί δηδαζθφκελνο» 
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6. Λφγνη απηνπξνβνιήο ηνπ αηφκνπ ή ιφγνη πξνο πξαγκάησζε λέσλ ζηφρσλ κε 

απψηεξν ζθνπφ κεγαιχηεξε απνδνρή εληφο ηνπ νηθείνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο ή άληιεζεο πεξαηηέξσ πιηθψλ σθειεκάησλ κέζσ πξφζθηεζεο 

δεζπφδνπζαο ζέζεο εληφο ηνπ θχθινπ ηνπ νηθνλνκηθνχ γίγλεζζαη. 

7. Δλίνηε ε ελαζρφιεζε κε ζέκαηα πεξαηηέξσ ζπλερνχο κάζεζεο ίζσο 

ιεηηνπξγεί σο «δίνδνο δηαθπγήο» απφ ηξέρνληα πξνζσπηθά,νηθνγελεηαθά ή 

άιια πξνβιήκαηα θαη άιιεο θαηαζηάζεηο. 

 

 

Παξαθάησ (Πίλαθαο 1) παξνπζηάδνληαη νη ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζε δηάθνξα επίπεδα 

(επίπεδν νηθνλνκίαο, ηερλνινγίαο θ.ά.) θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ. 

 

 

 

Πίλαθαο 1: Οη ζχγρξνλεο εμειίμεηο θαη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ  

 

Οηθνλνκηθφ επίπεδν  

 

«Γηεζλνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. Αλάγθε 

γηα αληαγσληζηηθφηεηα πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. Γηεχξπλζε ηξηηνγελή ηνκέα 

παξαγσγήο. Αχμεζε κέζνπ φξνπ ειηθίαο 

νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ. Ραγδαία 

είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Αχμεζε ηεο αλεξγίαο.» 

 

Σερλνινγηθφ επίπεδν  

 

«Αλάδεημε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ 

δξάζεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο (π.ρ. ειεθηξνληθφ εκπφξην). 

Έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε 

κεηαπνίεζε θαη ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. Απηνκαηνπνίεζε 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ θξάηνπο, 

επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ (ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε).» 

 

Κνηλσληθφ επίπεδν  

 

«Γελίθεπζε ππξεληθήο νηθνγέλεηαο θαη 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ.  πγθέληξσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. 

Αιιαγή ηνπ ξφινπ ηεο γπλαίθαο. 

Τπνδνρή κεγάινπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ, 

παιηλλνζηνχλησλ θαη πξνζθχγσλ. 

Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο δηαθφξσλ 

νκάδσλ πιεζπζκνχ (άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο, θπιαθηζκέλνη, 

απνθπιαθηζκέλνη, άηνκα πνιηηηζκηθψλ 

κεηνλνηήησλ θιπ). » 

 

Πνιηηηζκηθφ επίπεδν «Έθξεμε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηαρχηαηε 

κεηάδνζή ηνπο απφ πνιιαπιά θαλάιηα. 
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Πνιππνιηηηζκηθφηεηα, αλάγθε 

αλαγλψξηζεο δηαθνξεηηθψλ θνπιηνχξσλ 

θαη ζπλεζεηψλ. Αλάγθε 

απηνπξαγκάησζεο κέζσ ηεο γλψζεο. 

Καιιηέξγεηα πξνζσπηθψλ 

ελδηαθεξφλησλ, επαθή κε ηελ ηέρλε, ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ην πεξηβάιινλ.» 

 

Πεγή: «Δθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ Διιάδα (2006) ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ Κέληξα 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ΗΗ, ην νπνίν εληάζζεηαη ζην Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ΗΗ ηνπ ΥΠ.Δ.Π.Θ,, 

Μέηξν 1.1. Δλέξγεηα 1.1.2.Β» 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 
 

ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΟΣΑ 

 

 
2. Ζ Γηα Βίνπ Μάζεζε κέζα από ζεζκνύο θαη θνξείο 

2.1 Ζ Γηα Βίνπ Μάζεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.), σο εληαία νληφηεηα, έρεη αλαγλσξίζεη ηε «Γηα Βίνπ 

Μάζεζε σο δπλεηηθφ παξάγνληα πξνψζεζεο ηεο αλάπηπμεο, ηεο απαζρφιεζεο θαη 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. ρεδηάδεη πνιηηηθέο, ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ θαη ρξεκαηνδνηεί ηελ πξνψζεζή ηεο». 

Ζ Δ.Δ., δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηξηγψλνπ «εθπαίδεπζε- θαηλνηνκία-έξεπλα» 

θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. ην επίθεληξν ηεο Δπξσπατθήο Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο «έρεη ηεζεί ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, κε   βαζηθφ ζηνηρείν 

ηελ Γηα Βίνπ Μάζεζε, ηελ νπνία θαη ρξεκαηνδνηεί». Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε 

απνθάζεηο θαη ςεθίζκαηα ησλ θνξπθαίσλ νξγάλσλ ηεο:  

Α) Δπξσπατθφ πκβνχιην, Ληζαβφλα (2000): «ζηξαηεγηθφο ζηφρνο λα θαηαζηεί ε 

Δπξψπε κέρξη ην 2010» «ε πιένλ αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο 

αλά ηελ πθήιην, ηθαλή γηα βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κε πεξηζζφηεξεο θαη 

θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κε κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή». 

Β). Δπξσπατθφ πκβνχιην, Βαξθειψλε (2002): «ζηφρνο λα γίλεη ην εθπαηδεπηηθφ θαη 

επηκνξθσηηθφ ζχζηεκα ηεο Δπξψπεο πνηνηηθφ ζεκείν αλαθνξάο παγθνζκίσο έσο ην 

2010.» 

Γ) Δπξσπατθφ πκβνχιην & Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (2006): «απνθάζηζαλ ζέζπηζε 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο». ηελ ίδηα απφθαζε ε Γηα 

Βίνπ Μάζεζε νξίδεηαη σο «θάζε είδνπο γεληθή εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, αλεπίζεκε εθπαίδεπζε θαη άηππε κάζεζε θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ βίνπ, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ κε κηα πξννπηηθή πξνζσπηθή, ηνπ πνιίηε, θνηλσληθή 

ή/θαη εξγαζηαθή. Πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζπκβνπιψλ». 

Ζ λέα γεληά θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ «πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ηνκεαθά πξν- 

γξάκκαηα θαη έλα εγθάξζην». Σα ηνκεαθά πξνγξάκκαηα είλαη:  

1)  «Comenius»,  
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2)  «Erasmus»,  

3)   «Grundtvig»,  

4)Σν εγθάξζην πξφγξακκα αθνξά «ηε ζπλεξγαζία ζε πνιηηηθέο θαη θαηλνηνκίεο 

ζρεηηθά κε ηε δηά βίνπ κάζεζε, ηελ πξνψζεζε ηεο εθκάζεζεο γισζζψλ, ηελ 

αλάπηπμε θαηλνηφκνπ πεξηερνκέλνπ, ππεξεζηψλ, παηδαγσγηθψλ πξνηχπσλ θαη 

πξαθηηθψλ».  

5)Σν πξφγξακκα JeanMonnet «ππνζηεξίδεη δξάζεηο γηα ηελ επξσπατθή 

νινθιήξσζε».  

 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2007) ζεκεηψλεη: «ε Γηα Βίνπ Μάζεζε είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο, φρη κφλν γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ απαζρνιεζηκφηεηα θαη ηελ 

νηθνλνκηθή επκάξεηα, αιιά θαη γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ 

πνιίηε θαη ηελ πξνζσπηθή νινθιήξσζε ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζε κηα 

νηθνλνκία κε βάζε ηε γλψζε».  

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 2009 παξαζέηεη Έθζεζε Πξνφδνπ γηα ηνπο ζηφρνπο πνπ 

είραλ ηεζεί γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε, φπνπ ζεκεηψλεηαη φηη «έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

εζληθέο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηάξηηζε, νη 

νπνίεο είραλ σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ».  

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε εηζάγεη σο λέα ζηξαηεγηθή ην πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη 

Καηάξηηζε 2020, ε νπνία είλαη πξνέθηαζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο θαη 

απνηειεί ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο». ε απηή ηελ πξνζπάζεηα, ε Γηα Βίνπ Μάζεζενξίδεηαη σο πεδίν 

πνιηηηθήο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο έρεη εληάμεη επηκέξνπο πξνγξάκκαηα (Grundtvig, Leonardo, 

Erasmus, Jean Monet, Comenius) θαη ην δηάδνρν ηνπ Erasmus for All γηα ηελ πεξίνδν 

2014-2020, φπσο νξηζηηθνπνηήζεθε εληφο ηνπ 2013.  ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φζν 

αθνξά ηε δηα βίνπ κάζεζε πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη ε ζπκκεηνρή 

ελφο κέζνπ φξνπ ηνπιάρηζηνλ 15% ησλ ελειίθσλ (ειηθίαο 25-64) ζηε δηα βίνπ 

κάζεζε. Χο χςηζηεοπξνηεξαηφηεηαο πξνθιήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδνληαη: «ε 

επηηάρπλζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ε ζπλέρηζε ησλ επελδχζεσλ, ε θαζηέξσζε λέσλ 

ηξφπσλ νξγάλσζεο ηεο κάζεζεο, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, ε 

επηθχξσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο θαη 

ε αληίζηνηρε αλαγλψξηζε πξνζφλησλ, θαζψο θαη ε ζχκπξαμε ησλ ζπζηεκάησλ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ην ρψξν ηεο εξγαζίαο». πγθεθξηκέλα,« ζηνπο έληεθα 

ζεκαηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020, ε 

εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε θαη ε δηα βίνπ κάζεζε απνηεινχλ θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο 

ηνπ ΔΚΣ » (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν). 

εκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Οξγαληζκνχ CEDEFOP ζε απηφ ην έξγν. Ο 

CEDEFOP (Centre for the Development of Vocational Training) είλαη έλαο απφ ηνπο 

απνθεληξσκέλνπο νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ. Ηδξχζεθε  ην 1975 θαη εδξεχεη ζηελ Διιάδα 

απφ ην 1995. Ρφινο ηνπ CEDEFOP είλαη «λα ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ επξσπατθψλ 

πνιηηηθψλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΚ) θαη λα ζπκβάιιεη 

ζηελ πινπνίεζή ηνπο». Ο νξγαληζκφο βνεζά ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηα θξάηε 

κέιε ηεο ΔΔ θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο λα αλαπηχμνπλ ηηο ζσζηέο επξσπατθέο 

πνιηηηθέο ΔΔΚ. Ο νξγαληζκφο, εξγάδεηαη γηα λα εληζρχζεη ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία 

θαη λα παξάζρεη ηα ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ ζα βαζίδεηαη ε επξσπατθή πνιηηηθή 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Παξέρεη ηερληθέο ζπκβνπιέο θαη 

πξνηάζεηο ηδεψλ γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, ελψ επηδηψθεη λα εληνπίδεη ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο. Όζν 
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αθνξά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ν νξγαληζκφο ζπγθεληξψλεη ηνπο ππεχζπλνπο 

ράξαμεο πνιηηηθήο, ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, δηάθνξνπο εξεπλεηέο θαη 

επαγγεικαηίεο, κε ζθνπφ, ε ζπλεξγαζία ησλ παξαπάλσ λα νδεγήζεη ζε ηξφπνπο 

βειηίσζεο ησλ ΔΔΚ. Ο CEDEFOP ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ 

ζπλδηθάησλ, ηνπο εξεπλεηέο ηεο ΔΔΚ θαη ηνπο δηάθνξνπο επαγγεικαηίεο 

απνηειψληαο έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ Γηα Βίνπ Μάζεζε ζηελ Δπξψπε. 

 

Ζ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο «δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ» απνηειεί ζηφρν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε νπνία δεζκεχεηαη λα βνεζήζεη 

φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο λα θηηάμνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ λα δηέπνληαη 

απφ πςειή πνηφηεηα, ρξεζηκφηεηα θαη λα νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ 

ησλ αηφκσλ θαη ζηε δεκηνπξγία ελεξγψλ πνιηηψλ. 

 

Σα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 2 αθνξνχλ άηνκα ειηθίαο 25-64 εηψλ, θαηνίθνπο ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίνη δήισζαλ πσο ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ 

κάζεζεο. Σα πνζνζηά δίλνληαη ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ αηφκσλ ηεο 

ίδηαο ειηθηαθήο πεξηνρήο ησλ 25-64 εηψλ. Σα δεδνκέλα αθνξνχλ νπνηαδήπνηε 

ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε έιαβαλ νη ζπκκεηέρνληεο, ρσξίο λα δίλεηαη ζεκαζία αλ 

απηή ήηαλ ζρεηηθή ή φρη κε ηελ παξνχζα εξγαζία θαη ην επάγγεικα πνπ αθνινπζνχζε 

θάζε άηνκν, ή αλ ζπζρεηηδφηαλ κε θάπνηα κειινληηθή επαγγεικαηηθή επθαηξία. 

Παξαηεξψληαο ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα, βιέπνπκε πσο ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε 

πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο είλαη πνιχ ρακειφηεξα ηνπ επηδησθφκελνπ 15% απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη ην 2020. Μφλν πέληε θξάηε ηεο ΔΔ (Γαλία, Οιιαλδία, 

Φηιαλδία, νπεδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην) έρνπλ μεπεξάζεη ηνλ ζηφρν ηνπ 15%. 

Τπάξρεη αμηνζεκείσην ράζκα κεηαμχ θάπνησλ ρσξψλ, θαζψο ρψξεο φπσο ε Γαλία, 

Φηιαλδία θαη νπεδία ζεκεηψλνπλ πνζνζηά άλσ ηνπ 20% ελψ πέληε ρψξεο 

(Βνπιγαξία, Διιάδα, Κξναηία, Οπγγαξία θαη Ρνπκαλία) ζεκεηψλνπλ πνζνζηά θάησ 

ηνπ 3%.   

 

 

Πίλαθαο 2:«Πνζνζηά ζπκκεηνρήο αηφκσλ 25-64 εηψλ ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ 

κάζεζεο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο.» 

 
Πεγή: Eurostat – LabourForceSurvey (δεδνκέλα παξνπζηάζηεθαλ 19/09/2013) 
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ε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα εμεηάζνπκε αλαιπηηθφηεξα ηνπο ηξφπνπο πνπ 

αλαπηχζζνπλ δηάθνξεο ρψξεο ηηο ΔΔ γηα λα ελεκεξψζνπλ, πξνζειθχζνπλ θαη 

νξγαλψζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο. Αθφκε, 

αλαθέξνληαη θάπνηα απφ ηα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. 

Γαιιία: Γεκηνπξγείηαη έλαο πξνζσπηθφο ινγαξηαζκφο εθπαίδεπζεο (compte 

personnel deformation) ν νπνίνο ιεηηνπξγεί γηα θάζε εξγαδφκελν φζν απηφο είλαη 

ελεξγφο επαγγεικαηηθά (λφκνο 2013-504) αλεμάξηεηα απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

θαηάζηαζε. ηφρνο απηνχ είλαη « ν εξγαδφκελνο λα βξίζθεηαη ζπλερψο ζε κία 

δηαδηθαζία δηα βίνπ κάζεζεο αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο αιιαγήο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο. » 

Ζλσκέλν Βαζίιεην (Αγγιία): Σνλ Απξίιην ηνπ 2012 ηδξχζεθε ε ππεξεζία National 

Careers Service αληηθαζηζηψληαο ηελ κέρξη ηφηε ππεξεζία 'NextStep'. Ζ ππεξεζία 

πξνζθέξεη θαζνδήγεζε,  πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο πάλσ ζε επαγγέικαηα, 

ηθαλφηεηεο θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, θαιχπηνληαο ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε, 

πξνγξάκκαηα πξαθηηθήο θαη άιισλ εηδψλ εθπαίδεπζεο θαη κφξθσζεο.  

Φηιαλδία: Χο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Action Programme πάλσ ζε ζέκαηα 

eServices θαη eDemocracy (SADe), ην Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο νξγάλσζε θαη έζεζε 

ζε ιεηηνπξγία έλα ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ θέληξν, ζην νπνίν ππάξρνπλ 

θαηαγεγξακκέλα φια ηα πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Σν θάζε άηνκν, κπνξεί κε απηφ ηνλ ηξφπν λα ελεκεξψλεηαη θαη λα δειψλεη 

ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα κέζσ απηήο ηεο δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο. Ζ ππεξεζία 

αλαπηχρζεθε απφ ην 2011 έσο ην 2014. 

Δζζνλία: Αλέπηπμε δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο γηα λα ελεκεξψζεη γηα ηα πξνγξάκκαηα 

θαη λα απμήζεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζε απηά. Σειενπηηθά θαη ξαδηνθσληθά 

πξνγξάκκαηα νξγαλψζεθαλ γηα απηφ ηνλ ζθνπφ. Αθφκε, «ζηάιζεθαλ γξάκκαηα ζε 

ππνςήθηνπο ζπκκεηέρνληεο ελψ νξγαλψζεθε θαη έιαβε ρψξα κία εβδνκάδα 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ νπνία νη ππνςήθηνη είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ηα πξνγξάκκαηα »(European Social Fund, 2007-2013). 

ινβελία: Γηα ηελ αλάπηπμε θιάδσλ φπσο ε δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ θαη νη 

ζχκβνπινη θαξηέξαο ζε εηαηξείεο, μεθίλεζε απφ ην 2011 ην πξφγξακκα Career 

Guidance for Employers and Employees. Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζην λα πξνζθέξεη 

ππνζηήξημε ζηνπο ππαιιήινπο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Αθφκε, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ππαιιήινπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο ζηνπο θιάδνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ εληφο ησλ εηαηξηψλ πνπ 

εξγάδνληαη, πξνάγνληαο ηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο.    

Ηζπαλία: Έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία έλα ζχζηεκα εηζθνξψλ γηα ηηο εηαηξείεο, πνπ 

αθνξά εξγαδνκέλνπο ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ πνπ δέρζεθαλ νκαδηθέο απνιχζεηο.  

Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κέζσ εηαηξηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επαλέληαμε 

εξγαδνκέλσλ άλσ ησλ 50 εηψλ ζε απαζρφιεζε. Δπηπιένλ, ε αλαγλψξηζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ απνθηψληαη κέζσ ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη ηεο 

άηππεο θαηάξηηζεο απνηειεί έλα απφ ηα κέζα γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ ελειίθσλ, 

ηδίσο φζσλ εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν ρσξίο πξνζφληα, λα επαλεληαρζνχλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

Οπγγαξία: Λακβάλεη ρψξα έλα πξφγξακκα γηα ηελ αλάπηπμε μέλσλ γισζζψλ θαη 

ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο πνπ απεπζχλεηαη ζε ελειίθνπο ψζηε λα απμεζεί ε 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ηφρν απνηειεί ε ζπκκεηνρή 100.000 

αηφκσλ ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

θαηαξηηζκέλνπο ζηνλ θιάδν ηνπο επαγγεικαηίεο. Ζ ρξεκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ 
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αηφκσλ είλαη κηθξή (95-98% ησλ εμφδσλ θαιχπηεηαη απφ ην θξάηνο). Σν πξφγξακκα 

απνηειεί κέξνο ηνπ Acton Adult Education πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 2013 θαη ζηνρεχεη 

ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο δηα βίνπ κάζεζεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο.  

 

2.2 Ζ Γηα Βίνπ Μάζεζε ζηελ Διιάδα 

 

Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ Διιάδα, απηή πεξηιάκβαλε θπξίσο 

καζήκαηα αιθαβεηηζκνχ νξγαλσκέλα απφ κνξθσηηθνχο ζπιιφγνπο ζηα ηέιε ηνπ 

19
νπ

 αηψλα. Σελ ίδηα πεξίνδν, ηδξχνληαη θνξείο πνπ νξγαλψλνπλ καζήκαηα 

θαηάξηηζεο γηα εξγαδνκέλνπο. Σν εξγαηηθφ θίλεκα, αζρνιείηαη κε ηε κφξθσζε ησλ 

εξγαηψλ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ελψ παξάιιεια, ηδξχνληαη ζηελ Αζήλα λπρηεξηλά 

ηερληθά ζρνιεία. Σν ειιεληθφ θξάηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ηδξχεη 

λπρηεξηλέο ζρνιέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ. Απηφ απνηεινχζε 

κέξνο κίαο επξχηεξεο πξνζπάζεηαο πνπ αθνξνχζε ηελ αθνκνίσζε ησλ κεηνλνηήησλ 

πνπ παξέκεηλαλ ζηελ Διιάδα κεηά ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Ο Β‟ Παγθφζκηνο 

πφιεκνο, θαζψο θαη ν εκθχιηνο, νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ ζηφρνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί αξρηθά ε πνιηηηθή θαη ε πξνψζεζε ηεο 

ηδενινγίαο. Μεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην πφιεκν, γίλεηαη πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ 

αλαιθαβεηηζκνχ, κία δξάζε πνπ ζηε ζπλέρεηα εμειίζζεηαη ζηελ ίδξπζε ελφο 

θάζκαηνο εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ φπσο ε γεσξγία, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα.Σν βηβιίν 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε- Πξνο ηελ θνηλσλία 

ηεο γλψζεο», πνπ παξνπζηάδεηαη ην 1995, απνηέιεζε ην πιαίζην αλαθνξάο γηα ηελ 

αλαθήξπμε ηνπ 1996 σο «Δπξσπατθνχ έηνπο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο», 

κε ζθνπφ ηελ επξεία ζπδήηεζε κε ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ηηο επηρεηξήζεηο, «ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο» θ.α. Σα επφκελα ρξφληα ε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε θαη κάζεζε εληάζζεηαη  ζηελ επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

απαζρφιεζε θαη θαζηεξψλεηαη«σο βαζηθή δηάζηαζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο ην 2000». Ζ πξνζαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ ζηελ Διιάδα ζηηο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ είραλ θαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο. Σν αλακθηζβήηεην απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζαξκνγήο ήηαλ ε ξηδηθή 

αλαζέζκηζή ηεο. Οη θξαηηθνί θνξείο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είηεδηαθνξνπνηνχληαη θαη 

αλαδηνξγαλψλνληαη, είηεθαηαξγνχληαη. Αληίζεηα, αλαπηχζζεηαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. «Απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ 

Διιάδα ηηο ηειεπηαίεο δπν δεθαεηίεο είλαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ε 

ςήθηζε ελφο λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ». 

Μέρξη θαη ηνλ 20ν αηψλα ζηε ρψξα καο δελ ππήξρε ε έλλνηα ηεο «Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο». Με ηνλ λ.3369/2005 έγηλε ε πξψηε νξηνζέηεζε ηνπ πεδίνπ φπνπ 

εληάρζεθαλ « ε δηά βίνπ εθπαίδεπζε» , «ιατθή επηκφξθσζε, εθπαίδεπζε ελειίθσλ» 

θαη ε δηά βίνπ θαηάξηηζε, «αξρηθή θαηάξηηζε, ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε». 

Θεζκνζεηήζεθε «ε εζληθή επηηξνπή δηά βίνπ κάζεζεο» (ζπκπιεξψζεθε κε ην λ. 

3699/2008). 

Σελ επζχλε ηεο δηά βίνπ εθπαίδεπζεο ζήκεξα έρνπλ θαη πινπνηνχλ νη παξαθάησ 

θνξείο:  

α. «Γεληθή Γξακκαηεία Γηά Βίνπ Μάζεζεο» (Τπνπξγείν Παηδείαο Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ), 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B2%CF%8C%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
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β. «Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην θαη ηα Ηλζηηηνχηα Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο » 

(ΗΓΒΔ) ησλ ΑΔΗ (Τπνπξγείν Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ )  

γ. «ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απηνδηνίθεζεο (Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο)».  

 

2.2.1 Ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην 

 

 Ν.4397 ηνπ 1929 «πεξί ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο εηζαγσγήο ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο κε ηε ζεζκνζέηεζε ηεο Λατθήο Δπηκφξθσζεο». Ζ αλάγθε εθείλεο 

ηεο επνρήο γηα αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ φπσο «ν αλαιθαβεηηζκφο,ε 

ελζσκάησζε ησλ πξνζθχγσλ,νη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ απφ ηελ επαξρία 

ζην θέληξν αιιά θαη ε αλάγθε γηα εζληθή νκνγέλεηα, νδεγεί ζηελ ίδξπζε ησλ 

Νπθηεξηλψλ ρνιείσλ κε δξαζηεξηφηεηεο ζπκπιεξσκαηηθήο θαηάξηηζεο». 

 (Λατθή Δπηκφξθσζε 1985). Με ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 3094 «πεξί κέηξσλ 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ Αλαιθαβεηηζκνχ» «ηδξχνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Καηαπνιέκεζεο Αλαιθαβεηηζκνχ 

(ΚΔΚΑ) θαη νη Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Καηαπνιέκεζεο Αλαιθαβεηηζκνχ 

(ΝΔΚΑ)» 

 

 ηελ Διιάδα «κεηά  ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν φπνπ βειηηψλεηαη ην βηνηηθφ 

επίπεδν, κε ηηο  γπλαίθεο λα εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο » (Βεξγίδεο 

1998,Πεζκαδφγινπ, 1985) αιιά θαη νη εμειίμεηο ζε δηεζλέο επίπεδν, φια απηά 

δηακνξθψλνπλ έλα λέν πιαίζην δηαξθνχο εθπαίδεπζεο. Σν Πξφγξακκα 

«Γξάζεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ (Δπξσπατθφ 

πκβνχιην, 1976) ππήξμε ν ιφγνο γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ Δπξψπε  φζνλ αθνξά 

ζηελ ηελ πξνψζεζε ηεο δηαξθνχο εθπαίδεπζεο». Ο ΟΟΑ εθείλε ηελ πεξίνδν 

εηζαγάγεη «ηελ έλλνηα ηεο επαλαιακβαλφκελεο κάζεζεο ψζηε λα ζπλδέζεη ηε 

κάζεζε κε ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε». Πξνθεηκέλνπ ε ρψξα καο λα 

αθνινπζήζεη απηέο ηηο αιιαγέο ην 1976 «αλαδηνξγαλψζεθε ε Κεληξηθή 

Δπηηξνπή Λατθήο Δπηκφξθσζεο, ε νπνία θαζηέξσζε ηα ηκήκαηα κάζεζεο γηα 

Δλήιηθεο κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ, ηελ 

παξνρήδεχηεξεο επθαηξίαο ζε πιεζπζκηαθέο νκάδεο κε ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο». 

 

 

Με ην λ. 1320/1983« ηδξχεηαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο 

(Γ.Γ.Λ.Δ.)», ε νπνία κε ην λ. 2909/2001 «κεηνλνκάδεηαη ζε Γεληθή Γξακκαηεία 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Γ.Γ.Δ.Δ.)» θαη  

κε ην λ. 3699/2008 ζε «Γεληθή Γξακκαηεία Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Γ.Γ.Γ.Β.Μ.)».  

κε ηνλ  λ. 3369/2005 «πζηεκαηνπνίεζε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

κε ηνλ λ. 3386/2005 «Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα»,  

κε ηνλ λ. 3614/ 2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013»,  

κε ηνλ λ. 3577/2007 «Γεκηνπξγία Φνξέα Γηαρείξηζεο Οινθιεξσκέλνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γηά Βίνπ Μάζεζεο, ξχζκηζε ζεκάησλ ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 
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θνξέσλ επνπηείαο Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»,  

κε ηνλ λ. 3687/2008 «Θέκαηα πξνζσπηθνχ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

κε ηνλ λ. 3699/2008 «Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε Αηφκσλ κε αλαπεξία ή κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο».  

 

Κνηλέο Τπνπξγηθέο 
Απνθάζεηο: 13613/2006 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζ. 11372/2005 ΚΤΑ πεξί 

πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ»,  

16928/ 2007 & 1638/ Β‟/17.8.2007 «Πηζηνπνίεζε ηεο γλψζεο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο θαη ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ην θαζεζηψο ηνπ επί καθξφλ 

δηακέλνληνο»,  

353/2008 «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ‟ αξηζκφ 16928/2007 ΚΤΑ πνπ 

αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο 

θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ 

ην θαζεζηψο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο».  

 

 

Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο:  

260/ 2008 θαη 4014/2008 «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο & Λεηηνπξγία Σκεκάησλ εθηφο έδξαο», 

4444/2008 «Καηάξηηζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Μεηξψνπ ησλ Δθπαηδεπηψλ 

Δλειίθσλ ηνπ ΤΠΔΠΘ»,  

2302/2008 «Κξηηήξηα θαη πληειεζηέο Βαξχηεηαο απηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

αηηήζεσλ γηα επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα εθπαίδεπζε ζε Πξνγξάκκαηα Γηά Βίνπ 

Δθπαίδεπζεο».  

 

Απνθάζεηο Γεληθνύ Γξακκαηέα:  

3343/2007 «Ίδξπζε Κέληξνπ Μειεηψλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο»,  

3636/ 2007 «Ίδξπζε Ηλζηηηνχηνπ Γηά Βίνπ Μάζεζεο γηα ηηο Δπάισηεο Πιεζπζκηαθέο 

Οκάδεο»,  

3699/2008 «Λεηηνπξγία ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ εθηφο έδξαο ρνιείσλ Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο», 

3679/2008 «πγθξφηεζε ζψκαηνο αμηνινγεηψλ, δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ 

πηζηνπνίεζεο ηεο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθήο 

ηζηνξίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ γηα ην έηνο 2008»,  

525/2008 «Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο – Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπφκελσλ ζε 

Πξνγξάκκαηα Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο».  

Ο  λ. 3879/2010  «ελζσκαηψλεη ζε επίπεδν λφκνπ ηηο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ». Μεηαθέξεη «ηελ επζχλε ηεο ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ». Δληζρχεη «ην ζεζκφ ηεο πηζηνπνίεζεο. 

Απνθεληξψλεη ηελ επζχλε ησλ δνκψλ παξνρήο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο 

πεξηθέξεηεο θαη ζηνπο δήκνπο». εκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ Νόκνπ 3879/2010 

ζηελ εδξαίσζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Με ην λ. 3879/2010 « εληάρζεθαλ ζην πεδίν 

κε ζαθήλεηα ε δηά βίνπ ζπκβνπιεπηηθή θαη ν επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο». 

θνπφο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ ήηαλ «ε αλάπηπμε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, κέζσ ηεο 

αλαγλψξηζεο ελαιιαθηηθψλ  εθπαηδεπηηθψλ δηαδξνκψλ, ηεο δηθηχσζεο ησλ θνξέσλ 

δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο, έηζη ψζηε 
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λα επηηπγράλεηαη ε δηαζχλδεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο κε ηελ απαζρφιεζε,  ε 

δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ θαη γεληθφηεξα ε 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή  αλάπηπμε». 

Δπίζεο  ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ  αθνξνχλ «ηε δηα βίνπ κάζεζε πέξαλ ηνπ ηππηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δξάζεηο δηα βίνπ 

κάζεζεο ησλ θνξέσλ ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο».  

Ζ άηππε κάζεζε  δηέπεηαη «απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ κφλν θαηά ην 

κέξνο πνπ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο».  

 

Δηδηθφηεξα, ζηόρνη ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη:  

 

α)« ε ζπζηεκαηνπνίεζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο δηεξεχλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ  ησλ ελειίθσλ ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

θαη ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο, » 

 

β) « ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε απνθέληξσζε ησλ δξάζεσλ δηα βίνπ κάζεζεο, ε 

ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε ησλ  θνξέσλ ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ε 

πξνγξακκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ δηνίθεζεο ηνπ Γηθηχνπ κε ηνπο θνξείο 

παξνρήο ππεξεζηψλ δηα  βίνπ κάζεζεο,» 

 

γ) «ε αλάδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ σο δχν ηζφηηκσλ ππιψλσλ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο»,  

δ) «ε ζεζκνζέηεζε πξνηχπσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο,» 

ε) «ε δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ κειψλ 

θνηλσληθά εππαζψλ θαη επάισησλ νκάδσλ ζε φιεο ηηο δξάζεηο θαηάξηηζεο θαη 

γεληθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ,» 

ζη) «ε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ » 

 δ) «ε δεκηνπξγία ζπλεθηηθνχ εζληθνχ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο γηα 

φιεο ηηο κνξθέο θαηάξηηζεο θαη γεληθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ» θαη  

ε) «ε ζπγθξφηεζε εληαίνπ εζληθνχ πιαηζίνπ αλαγλψξηζεο πξνζφλησλ θαη 

πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ » 

 Όιεο νη κνξθέο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, 

πνπ απνζθνπνχλ «ζηελ απφθηεζε ή ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ζηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη εμέιημε ηνπ αηφκνπ,  ζηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή, ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά θαη 

ζηελ θνηλσληθή,  νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε» . «Οη ξαγδαίεο θαη βαζηέο 

αιιαγέο ζηνλ επηζηεκνληθφ, ηερλνινγηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

ηνκέα πξνβάιινπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα επηθαηξνπνίεζε θαη δηαξθή 

αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ πνιηηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο νινέλα απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηεο πξνζσπηθήο θαη εξγαζηαθήο 

ηνπο δσήο». 
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Ζ αλάγθε γηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε κε ζθνπφ « ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ αηφκσλ θαη νκάδσλ γηα αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, ε 

πξνψζεζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ θαη ε αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη απαζρφιεζεο, ψζεζαλ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο λα ζρεδηάζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ». 

 

2.2.2 Φνξείο θαη ζεζκνί πνπ παξέρνπλ πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο 

 

Ζ Γηα Βίνπ Μάζεζε πεξηιακβάλεη ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε 

θαη ηελ άηππε κάζεζε,θαη πινπνηείηαη κέζσ ησλ παξαθάησ ζεζκψλ πνπ ηδξχζεθαλ 

θαη ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία. πγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη νη παξαθάησ: 

ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο (.Γ.Δ.). Λεηηνπξγνχλ 62 .Γ.Δ.(8 εληφο 

ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ) θαζψο θαη 33 παξαξηήκαηα (ηκήκαηα εθηφο έδξαο)ζε 

δηάθνξα ζεκεία ηεο ρψξαο.Μέζσ ησλ .Γ.Δ. πξνζθέξεηαη έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, δηάξθεηαο 18 κελψλ, ζπγθεθξηκέλα δχν εθπαηδεπηηθψλ εηψλ. Σν ζρνιείν 

δεχηεξεο επθαηξίαο «δηαθέξεη απφ ην αληίζηνηρν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο σο πξνο ην 

πεξηερφκελν, ηελ δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ». 

Μία απφ ηηο θαηλνηνκίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο είλαη 

«νη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο απφ έλαλ χκβνπιν ηαδηνδξνκίαο θαη έλαλ 

χκβνπιν Φπρνιφγν ζε θάζε ζρνιείν». Μαδί κε ηελ απφθηεζε βαζηθψλ πξνζφλησλ 

θαη ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ, «δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ, ηελ εθκάζεζε μέλεο γιψζζαο, θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ βειηηψλνπλ ζεκαληηθά ηηο δπλαηφηεηεο 

πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο». 

Σα .Γ.Δ. δηαρένπλ «ζχγρξνλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ππεξεηψληαο ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηε βειηίσζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο 

θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ,  πνιηηηζκηθφ θαη 

πνιηηηθφ γίγλεζζαη, δειαδή ηελ αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή» . Μεηά ηελ επηηπρή απνθνίηεζε παξέρεηαη «ηίηινο ηζφηηκνο κε ην 

Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ» .  

 

ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΚ). 
Παξέρνπλ αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε απνθνίηνπο ηεο ππνρξεσηηθήο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο. Ζ επνπηεία ηνπο αλήθεη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

θνπφο ηεο « ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ αξρηθήο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ, ζε απνθνίηνπο ηεο ππνρξεσηηθήο 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Μαζεηέο άλσ ησλ 20 εηψλ εγγξάθνληαη ζηηο Δζπεξηλέο ΔΚ. Ζ 

θνίηεζε ζηηο δεκφζηεο ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο παξέρεηαη δσξεάλ» , 
 (άξζξν 19 ηνπ λ.4186/2013). 

 

Σν Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.),ην νπνίν κεηνλνκάζηεθε ζε 

ΚΓΒΜ. 

 

Σν Ηλζηηηνύην Γηαξθνύο εθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.) ή Ίδξπκα Νενιαίαο 

θαη  Γηα Βίνπ Μάζεζεο(Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ) 
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Σα Γεκόζηα Ηλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΓΗΔΚ) . Με ην Ν. 

3879/2010 «πξνβιέθζεθε ε κεηαθνξά ησλ δεκνζίσλ ΗΔΚ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη ρνξεγήζεθε εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ έθδνζε Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο ησλ ΗΔΚ απηψλ». Σν έηνο θαηάξηηζεο 2017-2018 «ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ» εληζρχεη ην ζεζκφ ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο ζηα Γεκφζηα Η.Δ.Κ. Οη θαηαξηηδφκελνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ 

εηδηθφηεηα ε νπνία ηνπο ελδηαθέξεη λα θαηαξηηζζνχλ, απφ ην πιήζνο ησλ εηδηθνηήησλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα Γεκφζηα Η.Δ.Κ.. «Όιεο νη εηδηθφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζηα 

Γεκφζηα ΗΔΚ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο. ηφρνο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ είλαη ην πςειφ επίπεδν 

Γεκφζηαο Γσξεάλ Καηάξηηζεο θαη ε άκεζε απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο».  

 

Παξαηεξείηαη πσο «νη πνιίηεο φισλ ησλ ειηθηψλ, φισλ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ 

θαηεγνξηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ έρνπλ αξρίζεη λα πξνζηξέρνπλ γηα 

ππεξεζίεο δηά βίνπ κάζεζεο». 

 

«Ζ δηά βίνπ κάζεζε ζε επίπεδν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» 

Σν «Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (Δ.Α.Π.)θαη φια ηα ΑΔΗ κέζσ ησλ Η.Γ.Β.Δ». (λ. 

3369/2005) «κπνξνχλ λα πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ Μάζεζεο». 

Σν Δ.Α.Π. «είλαη ΑΔΗ απνιχησο ηζφηηκν κε ηα άιια 18 παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο,θαη  

ηδξχζεθε κε ην λ. 2083/1992. Ζ δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο 

λ. 2552/1997, 2817/ 2000, 3027/2002, 3260/ 2004, 3577/2007. Έδξα ηνπ Δ.Α.Π είλαη 

ε Πάηξα, κε θηηξηαθή ππνδνκή 3.000 η.κ. ζε έθηαζε 45.000 η.κ. (θαηαζθεπάζηεθε 

ηελ πεξίνδν 2005-2008). Ηδξχζεθε Μνλάδα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο. Δλδεηθηηθά λα 

αλαθέξνπκε  φηη ην 2008 ήηαλ ππφ ίδξπζε 5 ΗΓΒΔ ζε παλεπηζηήκηα θαη 16 ζε ΣΔΗ, 

ελψ ιεηηνπξγνχζαλ 7 ΚΔΚ». 

2.2.3 Ο ξόινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία «ε ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζηα Κέληξα Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο είλαη ζεκαληηθή παξάκεηξνο κε πνιιαπιά νθέιε ηφζν γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο (ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο) φζν θαη γηα ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο ζε επίπεδν Γήκνπ ή Πεξηθέξεηαο» (Habernas 1971,Schon 1983). 

 
Οη Γήκνη ηεο ρψξαο αλαιακβάλνπλ «λα πινπνηήζνπλ ζηνπο δεκφηεο ηνπο 

πξνζβάζηκα, έγθαηξα θαη επίθαηξα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Σνπηθή 

Κνηλσλία θαη ηελ Πεξηθέξεηα». 

Όπσο αλαθέξζεθε κε ηνλ Ν. 3879/2010 «κπνξνχλ λα ζπζηαζνχλ θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο ψζηε λα πινπνηεζνχλ Δθπαηδεπηηθά 

Πξνγξάκκαηα Δλειίθσλ». 

Πξνο επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ «ε ΓΓΓΒΜ, σο θνξέαο πξφηαζεο, ελέηαμε, ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2012, ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα» «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ 

Μάζεζε», ζηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 7 θαη 8, ηηο Πξάμεηο κε ηίηιν «Κέληξα Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο – Πξνγξάκκαηα Δζληθήο Δκβέιεηαο θαη Πξνγξάκκαηα Τνπηθήο 

Δκβέιεηαο ΑΠ7 & ΑΠ8, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 65.000.000 €, κε θνξέα 

πινπνίεζεο ην ΗΝΔΓΗΒΗΜ θαη ζπλεξγαδφκελνπο εηαίξνπο ηνπο: Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ 
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Διιάδαο (ΚΔΓΔ), Διιεληθή Δηαηξία Τνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΔΤΑΑ), 

Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ), Δζληθφ Σπκβνχιην Νενιαίαο (ΔΣΥΝ) θαη 

φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο Γήκνπο».(http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-

enilikon/i-dia-viou-mathisi-stous-dimous/k-d-v-m-kentra-dia-viou-mathisis/mathe-

gia-ta-kdvm). 

 

Σα «Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζηνρεύνπλ σο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο» 

ηα παξαθάησ: 

 

1. «δεκηνπξγία ζεηηθήο ζηάζεο σο πξνο ηε κάζεζε θαη ελίζρπζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ 

πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε» 

2. «ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο ζηηο γλσζηηθέο απαηηήζεηο ελφο ζπλερψο 

εμειηζζφκελνπ θνηλσληθν νηθνλνκηθνχ ρψξνπ δξάζεο ησλ ελειίθσλ πνιηηψλ» 

3. «ζχλδεζε ή επαλαζχλδεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ελειίθσλ, νη νπνίνη γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ νινθιήξσζαλ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε»  

4. «ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο ή ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο» 

5. «ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο θαη πξφζβαζε ζηηο 

λέεο εξγαζηαθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο επθαηξίεο» 

6. «αλαβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ εθπαίδεπζεο, εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο 

επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ» 

7. «αλάπηπμε ηεο ελεξγνχ ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε» 

8. «δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζην πεδίν ηνπ πνιηηηζκνχ 

9. ελίζρπζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ» 

10. κείσζε ηνπ «ςεθηαθνχ ράζκαηνο» 

11. «δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο/επηκφξθσζεο κε επειημία σο πξνο ηνλ ρψξν θαη ηνλ 

ρξφλν» 

12. «ελζσκάησζε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ» 

(http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/i-dia-viou-mathisi-stous-

dimous/k-d-v-m-kentra-dia-viou-mathisis/stoxoi) 

 

Τα πξνγξάκκαηα «Γεληθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, πνπ πινπνηήζεθαλζηα Κέληξα Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο δηαθξίλνληαη ζε Πξνγξάκκαηα Δζληθήο Δκβέιεηαο θαη Πξνγξάκκαηα 

Τνπηθήο Δκβέιεηαο».  

Πξνγξάκκαηα «Εζληθήο Εκβέιεηαο πνπ νη Γήκνη επηιέγνπλ απφ δηαζέζηκν πίλαθα 

πξνγξακκάησλ, θαη ν νπνίνο εθθξάδεη ηηο Δζληθέο θαη Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο ζε 

ζέκαηα Γηά Βίνπ Μάζεζεο Δλειίθσλ ζηα ζεκαηηθνχο πεδία»: 

1. «Οηθνλνκία – Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

2. «Πνηφηεηα δσήο – Πεξηβάιινλ» 

3. «Νέεο Τερλνινγίεο» 

4. «Γιψζζα θαη Δπηθνηλσλία» 

5. «Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο θαη Γξάζεηο» 

6. «Πνιηηηζκφο θαη Τέρλε» 

7. «Πξνγξάκκαηα Δπάισησλ Κνηλσληθά Οκάδσλ» 

«Πξνγξάκκαηα Τνπηθήο Εκβέιεηαο πνπ πξνηείλνπλ νη Γήκνη θαη ηα νπνία 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο ππνζηήξημεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο, 

θνηλσληθήο, πνιηηηζηηθήο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ δεκνηψλ 
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ηνπο».(http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/i-dia-viou-mathisi-stous-

dimous/k-d-v-m-kentra-dia-viou-mathisis/filosofia-kai-programmata.) 

Ζ «Γηά Βίνπ Μάζεζε ησλ δεκνζίσλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ 

αλαηέζεθε ζην Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ) » κε 

ην λ. 1388/1983. Με ην λ. 3200/2003 «κεηνλνκάζηεθε ζε Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο »(Δ.Κ.Γ.Γ.Α.). Οξγαληζκφο έγηλε κε ηα Π.Γ. 193/2004, 

1/2008 θαη 173/ 2008. Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ζε εληαίν θείκελν 

έγηλε κε ην Π.Γ. 57/ 2007. Με ην λ. 3345/2005 «θπξψζεθε θαηαζηαηηθφο ράξηεο ηεο 

επηκφξθσζεο». Καζηεξψζεθαλ:  

 «ζχζηεκα ζηνρνζεζίαο, αμηνιφγεζεο θαη κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο» (λ. 

3230/2004) 

 «ππνρξεσηηθή επηκφξθσζε ησλ πξντζηακέλσλ δηεπζχλζεσλ» (λ. 3613/ 2007), 

«ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο» (λ. 3613/ 2007) 

Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2004 έγηλε απνθέληξσζε (Γίθηπν Πεξηθεξεηαθψλ Ηλζηηηνχησλ 

Δπηκφξθσζεο ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο).  

Αλαπηχρζεθε «ε Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (θαζηέξσζε 18κελεο δηάξθεηαο 

ζπνπδψλ, λέα ηκήκαηα, αλαζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο)». Σελ πεξίνδν 1986-2003 

απνθνίηεζαλ ζπλνιηθά 969 θαη ηελ πεξίνδν 2004- 2009 832 ζπνπδαζηέο. Δθδφζεθαλ 

«πεξηζζφηεξα απφ 90 εγρεηξίδηα γηα ηα καζήκαηα θαη εξγαζηήξηα. 

Υξεκαηνδνηήζεθαλ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα γηα δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα Παλεπηζηήκηα Πεινπνλλήζνπ θαη Μαθεδνλίαο». Ηδξχζεθε, ην 

2008, «Κέληξν Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ησλ ρσξψλ ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Μεζνγείνπ (RICPA), κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε». 

Απφξξνηα ππήξμε «ε πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο δηεζλνχο επηπέδνπ».  

Ζ «Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ..Σ.Α.), κε ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή, ελεξγνπνηήζεθε ην 2004. Απφ ην 2006 

αλαιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ Δηδηθνχ Έλζηνινπ Πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο».  

Δπίζεο ππεξεζίεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ην πξνζσπηθφ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο «παξέρνπλ νη ηξηηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο 

εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηώλ θαη ε ηξηηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηδξχζνπλ θνξείο ππεξεζηψλ δηα βίνπ 

κάζεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ θαη ηα νξηδφκελα ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην Πηζηνπνίεζεο Φνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο». 

 

Πίλαθαο 3:«Βαζηθά ζηάδηα εμέιημεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ Διιάδα» 

Υξνληθή Πεξίνδνο Γξάζεηο Πξνγξάκκαηα Έκθαζε 

Αξρέο 20νπ αηψλα Πξσηνβνπιίεο Πξνγξάκκαηα Αληηκεηψπηζε 
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«κνξθσηηθψλ 

ζπιιφγσλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ 

ελψζεσλ» 

αιθαβεηηζκνχ 

Αλάπηπμε 

επαγγεικαηηθψλ 

δεμηνηήησλ 

«αλαιθαβεηηζκνχ, 

θνηλσληθή 

ελζσκάησζε, εζηθή 

δηαπαηδαγψγεζε, 

αλάπηπμε 

βηνηερληθήο θαη 

βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο» 

Πεξίνδνο 

κεζνπνιέκνπ 

«Θεζκνζέηεζε 

Λατθήο επηκφξθσζεο 

Ίδξπζε λπρηεξηλψλ 

ζρνιείσλ» 

«Πξνγξάκκαηα 

αιθαβεηηζκνχ 

Αλάπηπμε 

επαγγεικαηηθψλ 

δεμηνηήησλ» 

«Αληηκεηψπηζε 

αλαιθαβεηηζκνχ, 

δηαζθάιηζεο ηεο 

εζληθήο 

νκνηνγέλεηαο, 

ελζσκάησζε ησλ 

πξνζθχγσλ, 

αλάπηπμε 

επαγγεικαηηθψλ 

δεμηνηήησλ» 

Γεθαεηίεο ‟50 θαη 

„60 

«Ίδξπζε ηεο 

Κεληξηθήο 

Δπηηξνπήο 

Καηαπνιέκεζεο 

Αλαιθαβεηηζκνχ 

(ΚΔΚΑ) θαη ησλ 

Ννκαξρηαθψλ 

Δπηηξνπψλ 

Καηαπνιέκεζεο 

Αλαιθαβεηηζκνχ 

(ΝΔΚΑ) Ίδξπζε 

λπρηεξηλψλ ζρνιείσλ 

ζε φιε ηε ρψξα» 

«Πξνγξάκκαηα 

αιθαβεηηζκνχ 

Γξαζηεξηφηεηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο 

θαηάξηηζε» 

«Αληηκεηψπηζε 

αλαιθαβεηηζκνχ, 

αλάπηπμε 

επαγγεικαηηθψλ 

δεμηνηήησλ, 

θνηλσληθή ζπλνρή» 

Μεηαπνιίηεπζε «Αλαδηνξγάλσζε ηεο 

Κεληξηθήο 

Δπηηξνπήο Λατθήο 

Δπηκφξθσζεο 

Καζηέξσζε 

ηκεκάησλ 

εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ» 

«Πξνγξάκκαηα 

αιθαβεηηζκνχ 

Πξνψζεζε 

ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο» 

«Αληηκεηψπηζε 

αλαιθαβεηηζκνχ, 

αλάπηπμε θαη 

βειηίσζε ηερληθψλ 

επαγγεικαηηθψλ 

δεμηνηήησλ» 

Έληαμε ζηελ ΔΟΚ «Ίδξπζε ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Λατθήο 

Δπηκφξθσζεο» 

«Πξνγξάκκαηα 

αιθαβεηηζκνχ γηα. 

Πξνγξάκκαηα 

ηερληθνχ – 

επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ 

γηα εξγαδφκελνπο,» 

«Αληηκεηψπηζε 

αλαιθαβεηηζκνχ, 

κεγάιε έκθαζε ζηελ 

επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε, 

θνηλσληθή 

ελζσκάησζε 

κεηαλαζηψλ, 

παιηλλνζηνχλησλ, 

βνξεηνεπεηξσηψλ 

θιπ» 
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Α΄ΚΠ «Γηεχξπλζε ησλ 

θνξέσλ θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ 

παξνρήο 

εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ» 

«Πξνγξάκκαηα 

ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο » 

«Πξνζαλαηνιηζκφο  

πξνο ηελ 

απαζρνιεζηκφηεηα 

θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα, 

θνηλσληθή 

ελζσκάησζε» 

 

Β΄ΚΠ & Γ΄ΚΠ «Ίδξπζε ΗΔΚ, ΚΔΚ, 

ΠΔ, Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ, 

Ίδξπζε Δ.ΚΔ.ΠΗ 

Αλάπηπμε πνιιψλ 

δεκνζίσλ θαη 

ηδησηηθψλ θνξέσλ 

παξνρήο 

εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ 

Γξαζηεξηφηεηεο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ» 

«Πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο 

Πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθνχ 

ραξαθηήξα» 

«Δπαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε, 

θνηλσληθή θαη 

επαγγεικαηηθή 

έληαμε δηαθφξσλ 

θνηλσληθψλ ή 

πνιηηηζκηθψλ 

νκάδσλ , 

επαηζζεηνπνίεζε ζε 

ζέκαηα αλζξσπίλσλ 

ζρέζεσλ, ζεβαζκνχ 

δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ θαη 

πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο» 

Πεγή: (εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ Διιάδα 2006) ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Κέληξα 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ΗΗ», ην νπνίν εληάζζεηαη ζην Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ΗΗ ηνπ ΥΠ.Δ.Π.Θ,, 

Μέηξν 1.1. Δλέξγεηα 1.1.2.Β. 

Καιέο πξαθηηθέο ΟΣΑ- Κιεηζζέλεο 

Ζ Παλειιήληα Έλσζε Γεληθψλ Γξακκαηέσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Κιεηζζέλεο, 

ζπζηάζεθε ζηηο 25/06/2011, σο «Αζηηθή Δηαηξεία Με Κεξδνζθνπηθνχ Υαξαθηήξα κε 

βαζηθφ ζηφρν, ηε δηθηχσζε» κεηαμχ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ θαη ζηειερψλ ΟΣΑ, ηελ 

αλάδεημε θαη αλαβάζκηζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζεζκνχ θαη ηε κέγηζηε ζπλέξγεηα 

ζηελ αλάπηπμε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ηα πιαίζηα απηνχ, Παλειιήληα Έλσζε 

Γεληθψλ Γξακκαηέσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Κιεηζζέλεο, πηνζεηεί κία πιεηάδα 

θαιψλ πξαθηηθψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, αξθεηέο αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε, ηε ζπλερή 

θαηάξηηζε θαη δηα βίνπ κάζεζε.Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη  ε δσξεάλ θνίηεζε ζε 

θξνληηζηήξηα γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ, ην πξψην γξαθείν 

ελεκέξσζεο γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ, ε νξγαλσκέλε εθπαίδεπζε 

ππαιιήισλ ησλ Γήκσλ (Γήκνο Υαλίσλ). Δπίζεο αλαθέξεηαη o Γήκνο Ζιηνχπνιεο 

δηνξγάλσζε θχθιν νκηιηψλ, κε ζέκα: “Ζ νηθνγέλεηα ηνπ ζρνιείνπ – Σν ζρνιείν ηεο 

νηθνγέλεηαο”, κε ζηφρν ηελ πξνζέγγηζε «κεηαμχ νηθνγέλεηαο θαη εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε ελφο γφληκνπ δηαιφγνπ πάλσ ζηα δεηήκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηφζν ηνπο γνλείο φζν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο».Άμηα αλαθνξάο είλαη θαη 

ε πινπνίεζε ζεκηλαξίσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε γεσξγηθή παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία απφ ην δήκν Ζιίνπ. Ο δήκνο Ηιίνπ θαη ν Διιεληθφο Γεσξγηθφο 

Οξγαληζκφο «ΓΖΜΖΣΡΑ» ηνπ «Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ»,  

ζπλεξγάδνληαη ,ρξεκαηνδνηνχλ θαη πινπνηνχλ αγξνηηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 
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πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο θαζεγεηέο θαη πεξηιακβάλνπλ 

ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη πξαθηηθή εμάζθεζε. ηνλ πξψην θχθιν αγξνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο εληάζζνληαη ηα αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά, κε 

ζπκκεηνρή 30 επηκνξθνχκελσλ πνπ  αμηνινγήζεθαλ απφ ηνπο θαζεγεηέο θαη έιαβαλ 

βεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο απφ ην Γήκν.  

 

Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

 

Σν ΚΓΒΜ είλαη ε βαζηθή κε ηππηθή δνκή εθπαίδεπζεο ελειίθσλ απφ ην 

2010 πνπ ιεηηνπξγεί ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζηνπο δήκνπο. Έλα κεγάιν κέξνο βαζηθψλ 

θαη θηιειεχζεξσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (πεξηζζφηεξα απφ 8000 ζε φια ηα 

θέληξα) πξνζθέξνληαη κέζσ απηψλ ησλ θέληξσλ (258 ζε φιε ηε ρψξα). Σα ΚΓΒΜ 

ηδξχζεθαλ σο κέξνο ελφο έξγνπ πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ην θξάηνο θαη ππνζηεξίδεηαη 

απφ δεκφζηνπο θαη επξσπατθνχο πφξνπο θαη έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή βαζηθψλ θαη 

λέσλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ (ΣΠΔ) ζε ηνπηθφ επίπεδν, δεκηνπξγψληαο έλα κεγάιν 

δίθηπν θέληξσλ ζε φινπο ηνπο λνκνχο. Σν ΚΓΒΜ ιεηηνπξγεί ππφ ηελ αηγίδα θαη 

παξαθνινπζείηαη απφ ηελ Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε, ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε δηάδνζε ηνπ έξγνπ. Σα πξνγξάκκαηα ΚΓΒΜ απεπζχλνληαη ζε 

φινπο ηνπο ελήιηθεο, άλεξγνπο θαη απαζρνινχκελνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία, ην 

θχιν, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηε ρψξα πξνέιεπζεο, ηε ζξεζθεία, ηνλ ηφπν θαηνηθίαο 

θ.ιπ., ππφ ηελ πξνυπφζεζε κφλν ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα γλψζε θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ αλάπηπμε καζεκάησλ αλεμάξηεηεο κάζεζεο γηα επάισηεο 

θνηλσληθέο νκάδεο (Ρφκα, αηρκάισηνη, κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο, πνιίηεο κε 

ςπρηθέο ή ζσκαηηθέο αλαπεξίεο) ζηνρεχεη ζηελ ηζφηηκε ελζσκάησζή ηνπο ζηελ 

θνηλσλία (Νφκνο 3879/2010). 

 

Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Λατθήο Δθπαίδεπζεο (ΝΔΛΔ) 

 

Σν ΝΔΛΔ απνηειεί κηα παξαδνζηαθή κνξθή κε ηππηθήο βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (αιθαβεηηζκφο θαη αξηζκεηηθή) ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν πνπ 

ρξνλνινγείηαη απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, 

σζηφζν, ηέζεθε ζε εθαξκνγή έλα πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ππνζηεξίδεη απηφ 

ην ζεζκηθφ φξγαλν. Ζ ΝΔΛΔ ζήκεξα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο 55 ηνπηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο ζεκαηηθέο ελφηεηεο φπσο πνιηηηζηηθέο ηέρλεο, 
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θνηλσληθή νηθνλνκία - αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ, εθπαίδεπζε γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε θαη εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη έσο θαη 75 ψξεο. Οη ΝΔΛΔ πξνσζνχλ ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη 

απνηεινχλ απηνδηνηθνχκελεο δεκφζηεο ππεξεζίεο ππφ ηελ αηγίδα ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο. ε θάζε λνκφ αλαθνηλψλνληαη - κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

πεξηθεξεηάξρε - νη εθπξφζσπνη πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπηθνχο 

θνξείο (ηνπηθέο θπβεξλήζεηο / αξρέο, θέληξν εξγαζίαο, ζπλδηθάηα αγξνηηθψλ ή 

γεσξγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, νξγάλσζε ηεο απαζρφιεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ) 

(Νφκνο 3879/2010). 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΚΗΝΖΣΡΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ 

ΜΑΘΖΖ 

 

3. Σα θίλεηξα, νθέιε θαη εκπόδηα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο  

3.1Σα θίλεηξα θαη νθέιε ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα 

δηαβίνπ κάζεζεο 

3.1.1  ε αηνκηθό επίπεδν 

 

Αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα θαη ηα νθέιε ζε αηνκηθφ επίπεδν γηα ηε ζπκκεηνρή 

ελειίθσλ ζηε Γηα βίνπ εθπαίδεπζε, πξφζθαηεο κειέηεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν έδεημαλ 

ηα αθφινπζα: 

Οη πξφζθαηεο έξεπλεο  ζηνλ Διιεληθφ ρψξν επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηα ζέκαηα 

θηλήηξσλ ελψ ηα δεδνκέλα γηα ηα νθέιε είλαη ιηγνζηά. 

ηελ έξεπλα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (ΤΠΓΒΜΘ&PublicIssue, 2011), νη 

ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη «θίλεηξν γηα ηελ παξαθνινχζεζε  θάπνηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ θπξίσο επαγγεικαηηθνί ιφγνη, πξνζσπηθνί ιφγνη, ή θαη 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ». «ε αλνηθηνχ ηχπνπ εξψηεζε, σο βαζηθφηεξνη 

ιφγνη αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο: γηα λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο 

θαιχηεξα, γηα λα απμήζνπλ ηηο γεληθέο ηνπο γλψζεηο, γηα πξνζσπηθή επραξίζηεζε, γηα 

πξναγσγή/εμέιημε. Πνιχ ρακειά ήηαλ ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ απφθηεζε 

πηζηνπνηεηηθνχ παξαθνινχζεζεο ή ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο». 

ε έξεπλα ηνπ Εσληήξνπ (2006) «ζε Δξγαζηήξηα Διεπζέξσλ πνπδψλ (κε 

αληηθείκελα γεληθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ) ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ηεξαξρήζεθαλ σο 

εμήο: γεληθφ ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε, επαγγεικαηηθή αλέιημε, βειηίσζε 
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επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, επηδίσμε θνηλσληθψλ επαθψλ, επηδίσμε λέσλ 

εξεζηζκάησλ θαη βειηίσζε νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ.» 

ε έξεπλα ηνπ Γνχια (2006) «αλαθνξηθά κε ην βαζκφ θαη ην ξφιν ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πξνέθπςε φηη φζν πεξηζζφηεξν 

ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηφζν πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη εκθαλίδνληαη 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά».  

Σν Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ (ΗΝΔ ΓΔΔ) θαη ην Ηλζηηηνχην Μηθξψλ 

Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΓΔΒΔΔ (ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ) ζπλεξγάζηεθαλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε παλειιαδηθήο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ 

ελειίθσλ ζηε δηά βίνπ κάζεζε. «Σν εξεπλεηηθφ έξγν πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο » «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» «κε ηε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε  ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν – 

Δ.Κ.Σ.)  θαη εζληθψλ πφξσλ» (Καξαιήο 2013). Χο βαζηθφηεξνη ιφγνη γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο (πνζνζηά 70-90% ησλ εξσηεζέλησλ) 

παξνπζηάζηεθαλ ε φξεμε γηα ηε κάζεζε λέσλ πξαγκάησλ, ε αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο, ε ελίζρπζε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, ε αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ θαη ε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Αθφκε, ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο, νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ πσο ε κάζεζε θαη ε εθπαίδεπζε πξέπεη 

λα δηαξθνχλ κία δσή θαζψο απνηεινχλ δπλακηθέο έλλνηεο. Ζ βειηίσζε ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο έδεημε επίζεο λα απνηειεί ηζρπξφ θίλεηξν, ελψ γηα πνιινχο ζπκκεηέρνληεο 

ν βαζηθφο ιφγνο ζπκκεηνρήο ήηαλ ε απφθηεζε ηεο βεβαίσζεο ζπκκεηνρήο γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο. Όζν αθνξά ηελ θνηλσληθφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, 60% δήισζε πσο θίλεηξν γηα απηνχο απνηειεί θαη ε ζπλαλαζηξνθή 

θαη γλσξηκία κε λένπο αλζξψπνπο θαη ε δηεχξπλζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξίγπξνπ. 

Σν ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ 52,6% ζεσξεί πσο κε ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ ζε 

πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο δίλεη θαιφ παξάδεηγκα ζηα παηδηά ηνπ. Αθφκε, δελ 

ήηαλ ιίγνη απηνί πνπ ζεσξνχζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ 

κάζεζεο σο επθαηξία αλαπιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζαλ. Ζ 

δεκηνπξγηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ αιιά θαη ε επθαηξία λα μεθχγνπλ 

απφ νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα απνηεινχζαλ επίζεο θίλεηξα γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο.Ζ έξεπλα ηεο Παληηζίδνπ (2007) « έδεημε φηη ε ζπκκεηνρή αηφκσλ ζε 

πξνγξάκκαηα ησλ ΚΔΔ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο, 

ηεο απηάξθεηαο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο, ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ζηελ 

εζηθή ηθαλνπνίεζε, ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ θαη 

πλεχκαηνο νκαδηθφηεηαο, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο 

θαη ηεο θνηλσληθήο ζέζεο γηα άηνκα εππαζψλ νκάδσλ». 

 

ην ίδην πιαίζην κειέηεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έδεημαλ ηα αθφινπζα: 

ηε κειέηε ηεο Downs  (2004) θάλεθε φηη «νη ζπκκεηέρνληεο ζε πξνγξάκκαηα ΓΒΔ 

εθηίκεζαλ ην γεγνλφο φηη απέθηεζαλ πεξηζζφηεξεο βαζηθέο δεμηφηεηεο, φπσο 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, γξαθήο θαη αλάγλσζεο, φηη ελίζρπζαλ ηηο επαγγεικαηηθέο 

ηνπο δεμηφηεηεο, απμάλνληαο έηζη ηελ απαζρνιεζηκφηεηά ηνπο, φηη αχμεζαλ ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο θαη βειηίσζαλ ηα επίπεδα ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο πγείαο. 

Δπηπξφζζεηα νη εθπαηδεπφκελνη αχμεζαλ ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ απηνπεπνίζεζε θαη 

ηελ αηζηνδνμία ηνπο, έγηλαλ πην θνηλσληθνί θαη ήηαλ πξφζπκνη λα ζπλερίζνπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα». 

ε έξεπλα ησλ Watters θαη Turner (2001), «αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπκκεηνρήο ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δελ νδεγνχλ ζε 
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πηζηνπνίεζε, σο ζεκαληηθφ φθεινο θάλεθε λα είλαη ε απμεκέλε απηνπεπνίζεζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ε νπνία ηνπο επέηξεπε λα ζπκθηιησζνχλ κε ηελ ηερλνινγία, λα 

θαηαλνήζνπλ φηη είλαη θπζηθή ε αλάιεςε ξίζθσλ θαη λα απνδερηνχλ ηελ αιιαγή». 

Δπηπξφζζεηα, νη Ward&Edwards (2002), ζηελ έξεπλά ηνπο έδεημαλ φηη ε ζπκκεηνρή 

ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αιθαβεηηζκνχ νδεγεί ζηελ « αχμεζε ησλ 

επηπέδσλ απηνπεπνίζεζεο θαη απηνεθηίκεζεο, ε νπνία αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηε καζεζηαθή ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ζηε ζηάζε ηνπο πξνο ηε κάζεζε, 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ειπίδεο ηνπο, ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε ζχλαςε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ».  

ε πνιιέο κειέηεο (Brassett- Grundy, 2002; Bynneretal., 2001;Schulleretal., 

2002),θαηαγξάθεηαη «ε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνγελεηαθή δσήηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

γνλέσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, αλεμάξηεηα απφ ζεκαηηθφ αληηθείκελν». Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα Brassett- Grundy (2002) «θάλεθε φηη απφ ηε ζπκκεηνρή 

ησλ γνλέσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά νθέιε γηα γνλείο 

θαη παηδηά, ηφζν ζε πξαθηηθφ επίπεδν, φπσο βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ ησλ 

παηδηψλ, φζν θαη ζε ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, φπσο ε αλαλέσζε πξνζδνθηψλ θαη 

ζηφρσλ θαη ε αλάθηεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ γνλέσλ». 

 

3.1.2  ε ζπιινγηθό επίπεδν 

 

ε ζπιινγηθφ επίπεδν, ηα νθέιε γηα ηε ζπκκεηνρή ελειίθσλ ζηε Γηα βίνπ 

εθπαίδεπζε, θαίλεηαη κέζα απφ έξεπλεο λα είλαη πνιιαπιά. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζε πξνγξάκκαηα ΓΒΔ, θαίλεηαη φηη ηα 

βνεζά λα θαηαλνήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα ηα ζπζηήκαηα κέζα ζηα νπνία 

δνπλ θαη θηλνχληαη. Δηδηθφηεξα, « έρεη θαλεί ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηελ αλάπηπμε 

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζε ζέκαηα φπσο ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ε πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο, ε νξζνινγηθή ρξήζε ρεκηθψλ 

νπζηψλ, ε δελδξνθχηεπζε θ.α »  (Preston&Hammond,2002;Schulleretal., 2004).  

«Μία αθφκε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη φηαλ 

παξέρεηαη ζην άηνκν ε επθαηξία λα εξγαζηεί κε έληηκν ηξφπν, δελ εμσζείηαη ζηελ 

παξαλνκία »(Feinstein&Sabates, 2005). Δπίζεο ζε έξεπλεο «αλαθέξνληαη νθέιε 

ζηνπο ηνκείο ηεο αλάιεςεο δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ή ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πξνζσπηθήο αζθάιεηαο, φπσο ε αζθαιήο ζηέγαζε ή ε ππεχζπλε νδεγηθή θαη 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, θαζψο θαη ε κείσζε ηεο εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

»(Falk, Golding&Balatti, 2000). 

Δπηπιένλ, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ε έξεπλα ηεο Παληηζίδνπ (2011) ππνγξακκίδεη ην 

ξφιν ηεο « ΓΒΔ σο εξγαιείν θνηλσληθήο ζηαζεξφηεηαο, νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

παξνρήο επθαηξηψλ θαη άκβιπλζεο θνηλσληθψλ ή γεσγξαθηθψλ αληζνηήησλ». 

 

3.1.3  ε επίπεδν ιεηηνπξγίαο ζεζκώλ 

 

ε επίπεδν ιεηηνπξγία ζεζκψλ ε ΓΒΔ εθηηκάηαη φηη «κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

πηνζέηεζε πην δεκνθξαηηθψλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ» (Preston&Feinstein, 2004). 

Δπηπιένλ «κπνξεί λα απνηειέζεη βαζηθφ κεραληζκφ δηαζθάιηζεο κηαο ζηαζεξήο 

δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, επαηζζεηνπνηψληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά 

θαη ελζαξξχλνληαο ηε ζπλεηδεηή ζπκκεηνρή ζηνπο ζεζκνχο» (Dee, 2003;Putnam, 

2000). 
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Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπφκελνη απνθηνχλ «ζηάζε ελεξγνχ πνιίηε θαη εληζρχνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα» (Downs, 2004). 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε ΓΒΔ κπνξεί «λα ηνπο δηεπθνιχλεη λα θαηαλννχλ θαη 

λα αμηνινγνχλ θαιχηεξα πνιχπινθα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά,  πνιηηηθά,  θαη 

ηερλνινγηθά ζέκαηα, λα θαηαλννχλ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη λα ιακβάλνπλ ελεξγφ 

κέξνο ζε ςεθνθνξίεο, δεκνςεθίζκαηα θαη εζεινληηθέο πξσηνβνπιίεο» (Dee, 2003). 

Ζ ΓΒΔ θαίλεηαη λα απμάλεη ην γλσζηηθφ δπλακηθφ ησλ αηφκσλ, λα εληζρχεη ηελ 

πνιηηηθνπνίεζε, θαη λα παξέρεη «πξφζβαζε ζε επαγγέικαηα θαη ζέζεηο θχξνπο θαη 

επηξξνήο» (Nie, Junn&Stehlik-Barry, 1996).  

Δπηπιένλ, ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηεο ΓΒΔ «ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

πνιηηψλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πξνγξάκκαηα  γξακκαηηζκνχ θαη εθκάζεζεο γισζζψλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ειιείκκαηνο ιφγσ ηεο γιψζζαο θαη σο εθ ηνχηνπ ηεο κε 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα θνηλά» (Παληηζίδνπ, 2007;Schulleretal., 2004). Σα άηνκα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ΓΒΔ κπνξνχλ «λα θαηαλνήζνπλ πιεξέζηεξα ην θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία, θαη λα 

αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαρσξίδνπλ ηελ νξζνινγηθή ζθέςε απφ 

ζπλαηζζεκαηηθέο απνθάζεηο» (Preston&Hammond, 2002). Δπίζεο, «ε επηθνηλσλία κε 

άιια άηνκα κπνξεί λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ πνιηηηθή ζπλείδεζε θαη λα νδεγήζεη ζε 

πνιηηηθφ αθηηβηζκφ » (Preston&Feinstein, 2004). 

 

πκπεξαζκαηηθά  

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ κειεηψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ παξαηεξνχκε πσο ηα 

θίλεηξα θαη ηα νθέιε πνπ νδεγνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 

δηα βίνπ κάζεζεο είλαη πνηθίια. ηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο ησλ θηλήηξσλ ησλ 

αλζξψπσλ ζε αηνκηθφ επίπεδν βξίζθεηαη ε αλάγθε ηνπο λα εμειίζζνληαη θαη λα 

καζαίλνπλ, λα κέλνπλ ελήκεξνη κε ηηο εθάζηνηε εμειίμεηο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο πνπ 

ηνπο απαζρνινχλ εξγαζηαθά. Σα πξνγξάκκαηα θαηαιήγνπλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ –

πέξα απφ ηηο γλψζεηο- απηνπεπνίζεζε θαη απηνεθηίκεζε. ε ζπιινγηθφ επίπεδν, ν 

άλζξσπνο, σο θνηλσληθφ νλ, επσθειείηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε άιια άηνκα. 

Δπηζηξέθεη ζε κία θνηλσληθή θαηάζηαζε φκνηα κε απηή ηνπ ζρνιείνπ φπνπ βξίζθεηαη 

κε άιια άηνκα κε ηα νπνία έρεη θνηλνχο ζηφρνπο (ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

ζεκηλαξίνπ) ρσξίο λα βξίζθεηαη ζε έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ φκνην ίζσο κε 

απηφ ηεο εξγαζηαθήο ηνπ δσήο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ αλζξψπσλ ζε πξνγξάκκαηα δηα 

βίνπ κάζεζεο πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξά ζέκαηα πεξηβάιινληνο, νηθνλνκίαο βίαο, 

νδεγεί ζηελ ελεκέξσζε, ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ αηφκσλ. Έηζη απφ ηα 

πξνγξάκκαηα νδεγνχκαζηε ζηελ χπαξμε πνιηηψλ πνπ έρνπλ κεγάιεο πηζαλφηεηεο λα 

είλαη πην ελεξγνί, πην δξαζηήξηνη κε απνηέιεζκα λα επσθειείηαη ε θνηλφηεηα.  

 

3.2 Σα εκπόδηα ζπκκεηνρήο ζηελ δηα βίνπ κάζεζε 

 

Αλαθνξηθά κε ηα εκπφδηα γηα ηε ζπκκεηνρή ελειίθσλ ζηε Γηα βίνπ εθπαίδεπζε, 

πξφζθαηεο κειέηεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν έδεημαλ ηα αθφινπζα: 

ηελ έξεπλα ηεο ΔΤΔ (2007), ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα ζεσξήζεθαλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο «νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, ε δπζθνιία ζπλδπαζκνχ ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ην σξάξην εξγαζίαο θαη ην θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο». 
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ηελ έξεπλα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (ΤΠΓΒΜΘ&PublicIssue, 2011), ζηνπο « 

ιφγνπο κε ζπκκεηνρήο αλαθέξζεθαλ θπξίσο ε έιιεηςε ρξφλνπ, ε απνπζία θηλήηξσλ, 

ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο, ε ειηθία θαη νηθνγελεηαθνί ιφγνη». 

Χο βαζηθά εκπφδηα « γηα ηε ζπκκεηνρή αλαθέξζεθαλ ε απφζηαζε ηνπ ηφπνπ 

πινπνίεζεο, νη επαγγεικαηηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ην γεγνλφο φηη ηα 

πξνγξάκκαηα δελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ 

ππνζηήξημε απφ ηνλ εξγνδφηε ή ηελ νηθνγέλεηα». (Θ. Καξαιήο, 2013, Κίλεηξα θαη 

εκπφδηα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε). 

ηελ έξεπλα ηνπ Καξαιή (2013), αλαθνξηθά κε ηα εκπφδηα ζπκκεηνρήο, «ν πξψηνο 

θαηά ηελ ηεξάξρεζε παξάγνληαο ήηαλ ην θφζηνο ζπκκεηνρήο» (81,4%). Ζ « βειηίσζε 

ηνπ κηζζνχ αλαθέξζεθε σο ν πξψηνο παξάγνληαο πνπ ζα δηεπθφιπλε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο». Ο δεχηεξνο ιφγνο πνπ θαηαγξάθεθε σο εκπφδην ήηαλ «ε έιιεηςε 

πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ηα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα. Ζ έιιεηςε 

ρξφλνπ ιφγσ εξγαζηαθψλ ππνρξεψζεσλ » θαηαγξάθεθε επίζεο σο ζεκαληηθφ 

εκπφδην, ελψ ζεκαληηθφ πνζνζηφ  ησλεξσηψκελσλ ζεσξνχζε φηη « νη δηεπθνιχλζεηο 

απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζα ήηαλέλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα πξνσζνχζε ηε 

ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα».Ζ « κεγάιε δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ, ε δπζθνιία 

κεηαθίλεζεο πξνο ηνλ ηφπν πνπ γίλεηαη ην ζεκηλάξην θαζψο θαη ε δπζαξέζθεηα γηα 

ηελ πνηφηεηα θαη νξγάλσζε ησλ ζεκηλαξίσλ ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά». Ο ρξφλνο 

πνπ αθηεξψλνπλ νη εξσηνχκελνη εθηφο απφ ηελ εξγαζία ζηελ θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηά 

ηνπο θαη ζηηο ππφινηπεο αζρνιίεο ηνπ επίζεο ζεκεηψζεθε σο απνηξεπηηθφο 

παξάγνληαο. Λφγνη πνπ θαλεξψλνπλ ηελ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο ηλ αηφκσλ, φπσο 

ην φηη δελ ζα κπνξνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ, ε πξνβνιή ηεο ειηθίαο ηνπο σο ιφγνο γηα 

ηε κε ζπκκεηνρή ηνπο θαηαγξάθεθαλ επίζεο. Αξθεηνί απφ ηνπο εξσηνχκελνπο 

(πεξίπνπ 30%) ζεσξνχλ πσο έρνπλ πξφζβαζε ζηηο γλψζεηο πνπ απνθηά θαλείο απφ ηα 

ζεκηλάξηα κε άιινπο ηξφπνπο, άιινη δελ ζέινπλ λα επηζηξέςνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ 

πνπ ηνπο ζπκίδεη ζρνιείν, ελψ θάπνηνη δειψλνπλ πσο δελ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ 

άιιεο γλψζεηο.  

 

 

 Όια ηα εκπφδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ έξεπλεο, ε Kathryn Patricia 

Cross(1981, 1988) ζεψξεζε ζθφπηκν λα ρσξίζεη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πνπ 

αθνινπζνχλ:  

Καηαζηαζηαθά (situational): «πξφθεηηαη γηα εκπφδηα πνπ απνδίδνληαη ζηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ν ελήιηθνο θαη 

πεξηιακβάλνπλ παξάγνληεο φπσο ε έιιεηςε ρξεκάησλ, ρξφλνπ, ε θξνληίδα ησλ 

παηδηψλ, ε θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ γνληψλ θ.ά». 

Θεζκηθά (organizational): «ζηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη δηαδηθαζίεο 

πνπ απνζαξξχλνπλ ηα άηνκα, φπσο ηα σξάξηα ησλ πξνγξακκάησλ, νη πξνυπνζέζεηο 

πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

ζπκκεηέρνληεο». Όια απηά ηα εκπφδηα ζπλδένληαη κε ηνπο ζεζκνχο θαη ηνπο 

δηνξγαλσηέο, ξπζκηζηέο ησλ πξνγξακκάησλ. 

Πξνδηαζεηηθά (dispotional) : «εδψ εληάζζνληαη νη ζηάζεηο έλαληη ηεο κάζεζεο θαη 

ην πψο αληηιακβάλνληαη νη ελήιηθεο ηνλ εαπηφ ηνπο σο εθπαηδεπνκέλνπο». Γηα 

παξάδεηγκα, ζπρλά άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο δελ ζεσξνχλ πσο είλαη ηθαλνί λα 

κάζνπλ θάηη λέν (θπξίσο απηή ε άπνςε επηθξαηεί ζε ηερλνινγηθά δεηήκαηα). Αθφκε, 

άηνκα κε ρακειφ εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν δελ ζεσξνχλ πσο ζα θαηαθέξνπλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζην εθάζηνηε πξφγξακκα-εθπαίδεπζε. 

 

 

https://www.google.gr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kathryn+Patricia+Cross%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.gr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kathryn+Patricia+Cross%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα ζπκθσλήζνπκε κε ηνπο 

Rubenson & Desjardins (2009), νη νπνίνη θαηαιήγνπλ ζηε δηαπίζησζε « πσο ην ζέκα 

δελ είλαη ε χπαξμε ή φρη ησλ εκπνδίσλ αιιά ε δηακφξθσζε απφ ηελ Πνιηηεία 

εθείλσλ ησλ φξσλ πνπ επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα ηα ππεξβεί ή φρη». Με άιια ιφγηα, « 

ν βαζκφο ζηνλ νπνίν είλαη αλεπηπγκέλν ην θξάηνο πξφλνηαο, επεξεάδεη άκεζα ηνλ 

βαζκφ ζηνλ νπνίν έλα εκπφδην ζα δξάζεη αλαζρεηηθά ζηελ πξφζεζε ησλ πνιηηψλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ». Γηα παξάδεηγκα, ε «χπαξμε 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο επεξεάδεη ηελ έληαζε κε ηελ 

νπνία εκθαλίδνληαη ηα θαηαζηαζηαθά εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνγέλεηα 

(family related barriers) ζηηο εξγαδφκελεο κεηέξεο» ή «ε χπαξμε ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ επεξεάδεη ηελ 

χπαξμε πξνδηαζεηηθψλ εκπνδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αξλεηηθέο ζηάζεηο έλαληη ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο». Με βάζε απηή ηε ζέζε εξκελεχνπλ θαη ηα πςειά 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξαηεξνχληαη 

ζηηο ρψξεο κε δηαρξνληθά αλεπηπγκέλν θξάηνο πξφλνηαο (φπσο ι.ρ. νη ζθαλδηλαβηθέο 

ρψξεο). Πεξαηηέξσ νη Rubenson & Desjardins «νκαδνπνηνχλ ηνπο δχν πξψηνπο 

ηχπνπο εκπνδίσλ ηεο ηππνινγίαο Cross (θαηαζηαζηαθά θαη ζεζκηθά) ζε κία 

θαηεγνξία, ηα δνκηθά (structural barriers), ππφ ηελ έλλνηα φηη θαη νη δχν ηχπνη 

αλαθέξνληαη εληέιεη ζε θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη δνκέο, ελψ δηαηεξνχλ ηελ ηξίηε 

θαηεγνξία (dispositional / πξνδηαζεηηθά)».  
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Β΄ΜΔΡΟ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 
ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

4. θνπόο θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

4.1θνπόο ηεο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν «Αμηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ιεηηνπξγίαο  ηωλ 

θέληξωλ δηα βίνπ κάζεζεο ζηνπο Οξγαληζκνύο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α) θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο»απνηειεί κηα 

εκπεηξηθή κειέηε, ε νπνία έρεη σο ζθνπφ λα κειεηήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

πνπ πινπνηνχλ νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α) θαη θαηά πφζνλ νη 

νξγαληζκνί απηνί αμηνπνηνχλ ηα πξνγξάκκαηα απηά, ψζηε λα απνθνκίδνπλ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα, δειαδή ηελ απνηειεζκαηηθή θαη νπζηαζηηθή ελίζρπζε ηεο 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο, ζπγθεθξηκέλα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Θεζζαινλίθεο.  

 

Δπηπιένλ, ε παξνχζα κειέηε εξεπλά αλ νη εθπαηδεπφκελνη φζν θαη νη ππεχζπλνη 

εθπαίδεπζεο νξγάλσζεο, αλάπηπμεο θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ ΚΓΒΜ ησλ 

Κέληξσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη σο πξνο ηηο πξνζδνθίεο πνπ είραλ 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, απφ ην επίπεδν 

γλψζεσλ πνπ απνθφκηζαλ, απφ ην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηκνξθσηψλ θ.η.ι.. Δπηρεηξείηαη, δειαδή ε αμηνιφγεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ησλ παηδαγσγηθψλ 

κεζφδσλ, ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο. 

Απφ ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο αλακέλεηαη, επίζεο, λα 

είλαη ζεκαληηθή ε ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο απηνπεπνίζεζεο ησλ αηφκσλ, αθνχ 

κε ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ηα άηνκα νξίδνπλ ζπλήζσο λέεο αθεηεξίεο 

θαη ζέηνπλ λένπο, ζπλήζσο πςειφηεξνπο ζηφρνπο ζηελ πξνζσπηθή δσή ηνπο. 

εκαληηθή θξίλεηαη, επίζεο, θαη ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο αιιά θαη ε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ 

νκάδσλ. 

 

Δίλαη γλσζηφ, εμάιινπ, φηη ζρεδφλ φιεο νη θνηλσληθέο νκάδεο εκθαλίδνπλ πιένλ ηελ 

ηάζε «λα αλαβαζκίδνπλ ζπλερψο ην επίπεδν ησλ γλψζεψλ ηνπο, έηζη ψζηε, κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηεο 

πξνζσπηθήο θαη εξγαζηαθήο ηνπο δσήο» (Καπαγηάλλε, 2006). 

ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πξνζεγγίδνπκε θαη θαηαγξάθνπκε ηα νθέιε απηά, 

αιιά θαη ηα πηζαλά εκπφδηα κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζε 

απνηειέζκαηα πνπ επειπηζηνχκε λα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ 
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επηκνξθσλφκελσλ αηνκηθά, ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ αιιά θαη ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο (Γήκνπ, Πεξηθέξεηαο θηι). 

Ζ έξεπλα πξνηνχ μεθηλήζεη θαη ζέζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ επηζπκεί λα ζέζεη έρεηο σο 

αθεηεξία κία ππφζεζε πνπ ίζσο θαηαιήμεη θαη ελδερνκέλσο ζπκθσλήζεη κε ην ηειηθφ 

ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο.ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν εξεπλεηήο ζεσξεί φηη ηα 

Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζηνπο ΟΣΑ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ 

επηκνξθνχκελσλ ζε απηφ ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη ρσξίο πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο . 

 

4.2ηόρνη θαη εξεπλεηηθά  εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο 

 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε αλίρλεπζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ σθειεηψλ πνπ 

απνθνκίδνπλ, αιιά θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο πνπ πξνζθέξνπλ νη Οξγαληζκνί 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ). Ηδηαίηεξα, ε έξεπλα απηή  επηδηψθεη λα θαηαγξάςεη 

θαη λα αλαδείμεη ηηο σθέιεηεο πνπ απνθνκίδνπλ θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζε πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ Μάζεζεο πνπ πινπνηεί ην ΚΓΒΜ ηνπ 

Γήκνπ Ππιαίαο – Υνξηηάηε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, 

ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

Δπηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη νη εμήο: 

 

1. Να αληρλεπζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ νη πξνζδνθίεο θαη ηα θίλεηξα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

2. Να δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ ηα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηκνξθσηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο αλάγθεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

3. Να αλαδεηρζεί θαηά πφζνλ νη επηκνξθσηέο δηαζέηνπλ ηηο πξνζδνθψκελεο 

επαγγεικαηηθέο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο επηκνξθσηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα 

είλαη απνηειεζκαηηθνί. 

4. Να δηαπηζησζεί θαη λα εθηηκεζεί θαηά πφζνλ ηα πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ζπληεινχλ ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

4.3 Μεζνδνινγία 
 

Όπσο είλαη ήδε γλσζηφ, νη εξεπλεηηθέο κέζνδνη δηαθξίλνληαη ζε πνζνηηθέο  θαη 

πνηνηηθέο. «Οη πνζνηηθέο  κέζνδνη αλαιχνπλ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ πνπ εμεηάδεηαη θαη νη πνηνηηθέο επηθεληξψλνληαη ζηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηλνκέλνπ »(Kvale, 1996: 67). Οη πνηνηηθέο έξεπλεο έρνπλ σο 

ζηφρν λα δηεξεπλήζνπλ έλα δήηεκα ζε βάζνο θαη φρη ζε πιάηνο, ψζηε λα νδεγήζνπλ 

ζε πιήξε θαηαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ ή ηνπ 

ραξαθηήξα ελφο θνηλσληθνχ δεηήκαηνο. χκθσλα κε ηνλ Meriam (2002) « ε πνηνηηθή 

έξεπλα απνζθνπεί ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εμαγσγή λνεκάησλ απφ ηα θαηλφκελα πνπ 

έρνπλ παξαηεξεζεί κέζα απφ ηελ νπηηθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ».  

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζηελ πνηνηηθή έξεπλα σο εξεπλεηηθά εξγαιεία ζηελ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ: ζπλεληεχμεηο, εξσηεκαηνιφγηα, πείξακα, 

παξαηεξήζεηο θαη άιια. Σν ζεκαληηθφ είλαη φκσο φηη «ηα δεδνκέλα δελ εξκελεχνληαη 
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πνζνηηθά αιιά εξεπλάηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο, ε αιιεινζπζρέηηζε θαη ε νξγάλσζή 

ηνπο» (Strauss, Corbin, 1998). 

Ο εξεπλεηήο ζεσξείηαη σο ην πην βαζηθφ κέζν παξαηήξεζεο ησλ θαηλνκέλσλ, ηεο 

ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ν νπνίνο κέζα απφ κία δηεξεπλεηηθή 

ζηξαηεγηθή θαηαιήγεη ζηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή, παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

θαηλνκέλσλ. Ο «εξεπλεηήο πνπ αθνινπζεί πνηνηηθή κέζνδν παξαηεξεί, 

παίξλεηζπλεληεχμεηο, θξαηά ζεκεηψζεηο, πεξηγξάθεη θαη εξκελεχεη ηα θαηλφκελα θαηά 

ην δπλαηφλφπσο απηά έρνπλ». (Eisner, 1991). Ο εξεπλεηήο πνπ αθνινπζεί πνζνηηθέο 

κεζφδνπο έξεπλαο ρξεζηκνπνηεί ζπλήζσο δνθηκαζκέλα (ζηαζκηζκέλα) εξεπλεηηθά 

κέζα (εξσηεκαηνιφγηα, ηεζη), κε ηα νπνία επηδηψθεη ηελ αθξηβή θαηαγξαθή ηεο 

ζπρλφηεηαο ησλ θαηλνκέλσλ. 

ηελ παξνχζα κειέηε αθνινπζνχληαη ε πνηνηηθή θαη ε πνζνηηθή θαηαγξαθή θαη 

ζπιινγή δεδνκέλσλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κειέηε ηφζν ηεο ζπρλφηεηαο φζν θαη ηεο 

πνηφηεηαο ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο αληηιήςεηο, ζηάζεηο, εθηηκήζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζπληειεζηψλ ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 
 

Οη κεηαβιεηέο ηεο πνζνηηθήο δεκνζθφπεζεονη νπνίεο αλαιχνληαη είλαη πνηνηηθέο είηε 

νλνκαζηηθέο, δειαδή ε θιίκαθά ηνπο δελ έρεη θάπνην λφεκα, είηε θαηεγνξηθέο (ή 

δηαηαθηηθέο) ησλ νπνίσλ ε θαηεγνξία κέηξεζεο δείρλεη γηα παξάδεηγκα πεξηζζφηεξε 

ηθαλνπνίεζε ή ζπκθσλία. «Καηάιιειε κέζνδνο παξνπζίαζεο πνηνηηθψλ 

νλνκαζηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη νη πίλαθεο ζπρλνηήησλ θαη ηα δηαγξάκκαηα θπθιηθψλ 

ζπρλνηήησλ, ελψ ηα πνηνηηθά θαηεγνξηθά δεδνκέλα κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ κε 

ηελ βνήζεηα ηζηνγξακκάησλ ζπρλνηήησλ» (Κνιπβά – Μαραίξα & Μπφξα – έληα, 

1998). ηελ πεξίπησζε ησλ πνηνηηθψλ θαηεγνξηθψλ δεδνκέλσλ «έρεη λφεκα ν 

ππνινγηζκφο κέηξσλ ζέζεο, φπσο ν κέζνο φξνο, ε δηάκεζνο θαη ε επηθξαηνχζα ηηκή, 

θαζψο θαη κέηξσλ δηαζπνξάο, φπσο είλαη ε δηαθχκαλζε, ε ηππηθή απφθιηζε θαη ν 

ζπληειεζηήο κεηαβιεηφηεηαο. Δπηπιένλ, ε εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ πνηνηηθψλ 

νλνκαζηηθψλ θαη θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ ν νπνίνο νλνκάδεηαη θαη σο πίλαθαο ζπλάθεηαο» (Boutsikas, 

2004). χκθσλα κε απηφλ ηνλ έιεγρν, ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ 

(γξακκήο θαη ζηήιεο) ππάξρεη αλ νη πξαγκαηηθέο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ζπκπίπηνπλ 

κε ηηο αλακελφκελεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε «γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ 

απνηειεζκάησλ είλαη ε ειάρηζηε αλακελφκελε ηηκή λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 5». 

(Κνιπβά – Μαραίξα & Μπφξα – έληα, 1998).  

 

 

4.3.1.  Γείγκα ηεο έξεπλαο 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα «ρξεζηκνπνηεί ηε Γεηγκαηνιεςία Μέγηζηεο Γηαθχκαλζεο» 

(Creswell, 2011), θαηά ηελ νπνία επηιέγνληαη ζηνρεπφκελα δείγκαηα κε  

ζπλεληεχμεηο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη:  

α) απφ ηνπο ππεπζχλνπο 14 Κέληξσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο« ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» φπνπ 

εξσηήζεθαλ θαη απάληεζαλ απφ ηα 8δηφηη νη δχν δήκνη κνπ έδσζαλ ηα ζηνηρεία αθνχ 

νινθιεξψζεθε ε έξεπλα. 
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(ΚΓΒΜ: Θέξκεο, Θεζζαινλίθεο,Θεξκατθνχ , Ππιαίαο-Υνξηηάηε, Καιακαξηάο, 

Λαγθαδά, Ακπεινθήπσλ-Μελεκέλεο , Δπφζκνπ-Κνξδειηνχ ,Νεάπνιεο-πθεψλ, 

Γέιηα, Χξαηνθάζηξνπ, Παχινπ -Μειά, Βφιβεο,Υαιθεδφλαο ) 

ην θεθάιαην 5, ππνελφηεηα 5.2 παξνπζηάδνληαη θαη ζπγθεληξσηηθά νη απαληήζεηο 

ησλ ππεζχλσλ. 

β)  απφ 2 ηκήκαηα επηκνξθσλφκελσλ ζην «Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Γήκνπ 

Ππιαίαο-Υνξηηάηε»,κε αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ σο εμήο : 

1. απφ ηελ  Γεκνηηθή Δλφηεηα Υνξηηάηε εξσηήζεθαλ16 απάληεζαλ 15  θαη 

2.απφ ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Ππιαίαο εξσηήζεθαλ15 απάληεζαλ 15   

 

 

 

Η πεξίπηωζε ηνπ Δήκνπ Ππιαίαο -Χνξηηάηε 

ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟ ΠΤΛΑΗΑ –ΥΟΡΣΗΑΣΖ  
 

ην δήκν Ππιαίαο-Υνξηηάηε ιεηηνπξγνχλ εδψ θαη δπφκηζη ρξφληα κε κεγάιε επηηπρία 

ηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο.Σν 2013, φηαλ ν Γήκνο μεθίλεζε γηα πξψηε θνξά ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο, πινπνίεζε ζπλνιηθά πεξηζζφηεξα απφ 

50 εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε 7 ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη δεκηνχξγεζε 133 

ηκήκαηα κάζεζεο, ζε πέληε ζρνιεία φισλ ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ. ηελ Ππιαία 

δεκηνπξγήζεθαλ 38 ηκήκαηα, 31 ζην Παλφξακα θαη 57 ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα 

Υνξηηάηε, απφ ηα νπνία ηα πεξηζζφηεξα αθνξνχλ ζηελ εθκάζεζε μέλσλ  γισζζψλ 

θαη λέσλ ηερλνινγηψλ, κε 52 θαη 30 ηκήκαηα, αληίζηνηρα.  

ηελ πξνηίκεζε ησλ Γεκνηψλ αθνινπζνχλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

πνηφηεηα δσήο θαη ην πεξηβάιινλ (18 ηκήκαηα), αιιά θαη ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηηο 

Σέρλεο (12 ηκήκαηα). Παξάιιεια, κεγάιν πνζνζηφ λέσλ δεκνηψλ κε ελδηαθέξνλ γηα 

ηε δεκηνπξγία ηεο δηθήο ηνπο επηρείξεζεο, επηκνξθψζεθαλ ζε πξνγξάκκαηα 

νηθνλνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο (10 ηκήκαηα) ζε νιφθιεξν ην Γήκν. 

Τπνινγίδεηαη φηη πεξηζζφηεξνη απφ 1500 εθπαηδεπφκελνη παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο 

ηα πξνγξάκκαηα θαη σθειήζεθαλ απφ ηελ πξνζθεξφκελε δσξεάλ, δεκφζηα 

επηκφξθσζε πνπ απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, κέζα απφ ηα Κέληξα Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο ησλ Γήκσλ, ζε πεδία φπσο: 

 

• «Οηθνλνκηθφο Δγγξακκαηηζκφο» 

• «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

• «Πξάζηλε Αλάπηπμε/Πεξηβάιινλ» 

• «Νέεο Σερλνινγίεο» 

• «Ξέλεο Γιψζζεο» 

• «Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο θαη Γξάζεηο» 

• «Δηδηθά Πξνγξάκκαηα Δπάισησλ Οκάδσλ» 

• «πκβνπιεπηηθή Οηθνγέλεηαο» 

• «Πνιηηηζκφο θαη Γξάζε» 

 

Σν «Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο Ππιαίαο – Υνξηηάηε» αλέπηπμε θνηλσληθή δξάζε 

επηκνξθψλνληαο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη επαγγεικαηίεο δηαζψζηεο. 

πγθεθξηκέλα, πινπνίεζε 2 πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο – Πξψησλ Βνεζεηψλ ζε 

ηκήκαηα ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Θεζζαινλίθεο θαη έλα πξφγξακκα 

πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο γηα ηελ ηξίηε ειηθία ζην ΚΑΠΖ Αζβεζηνρσξίνπ. Με ραξά 

θηινμελήζεθε ζηνπο ρψξνπο ηνπ πιιφγνπ πλδξφκνπ Down Διιάδνο, φπνπ 
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επηκφξθσζε ηνπο λένπο ζηηο ηερλνινγίεο ησλ ππνινγηζηψλ, κε 3 εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, θαη ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, κέζα απφ ηε 

δεκηνπξγία ηνπ δηθνχ ηνπο αζηηθνχ ιαραλφθεπνπ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

θεπνπξηθήο. 

Σν Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Γήκνπ Ππιαίαο-Υνξηηάηε ππήξμε ε δεκηνπξγηθή 

αθνξκή γηα ηε ζπλάληεζε θαη αλάδεημε λέσλ δπλακηθψλ νκάδσλ, κε δξάζε πνπ 

ζπλερίδεηαη θαη εθηφο ηεο δνκήο ηνπ. Ζνκάδα δεκηνχξγεζε  ην βηβιίν „ηα Οξπρεία 

ηεο Γξαθήο‟, ην νπνίν απνηειεί ηελ πξψηε ζπιινγή ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζε ηξία εξγαζηήξηα Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο 36 αζθνχκελνη 

ζπγγξαθείο κε ηνλ θαζεγεηή Γεκήηξε Γξέλν, ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Υνξηηάηε, 

Παλνξάκαηνο θαη Ππιαίαο. Σν βηβιίν θπθινθνξεί ήδε ζε 200 αληίηππα απφ ηηο 

εθδφζεηο +Πινθέο. Οη „παξαδνζηαθνί‟ αλαγλψζηεο κπνξνχλ λα ην δαλεηζηνχλ απφ ηε 

Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Παλνξάκαηνο, ελψ νη πην „ζχγρξνλνη‟ κπνξνχλ λα ην 

„μεθπιιίζνπλ‟ απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://oryxeia.blogspot.gr ή ηε ζειίδα 

ζην facebook: ηα Οξπρεία Σεο Γξαθήο. 

Γλψζε θαη επηκφξθσζε, δεκηνπξγηθφηεηα, αλάπηπμε δεμηνηήησλ, εμσζηξέθεηα, 

νκαδηθφηεηα, ζπκκεηνρή, επηθνηλσλία, ελδηαθέξνλ γηα ην ζπλάλζξσπν, ίζεο 

επθαηξίεο, πνηνηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, επθαηξία γηα παξέα είλαη νη 

βαζηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ (http://kdvmph.gr/2016/news/apologismos/). 

Σν Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Γήκνπ απνηειεί, πέξα απφ ηνπο αξηζκνχο, έλα 

δίθηπν επηκφξθσζεο, ην νπνίν ζπλδέεη απφ άθξε ζε άθξε ηνλ Γήκν κε κία κεγάιε 

θνηλφηεηα κάζεζεο. 

 

 

4.3.2  Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

 

Χο εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

εξσηεκαηνιφγηα θιεηζηψλ θαη αλνηρηψλ απαληήζεσλ θαζψο θαη  ζπλεληεχμεηο.Χο 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. ηελ 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ν ζπλεληεπθηήο μεθηλά απφ έλα αξρηθφ ζέκα, αιιά ζηε 

ζπλέρεηα, θαη ζε θάπνην βαζκφ, θαζνδεγείηαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηψκελνπ. 

Πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ (φπσο ζηε δνκεκέλε) αιιά ηαπηφρξνλα 

ππνβάιινληαη θαη αλνηρηέο εξσηήζεηο γηα πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ απαληήζεσλ. 

Μπνξεί λα αιιάμνπλ νη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ή ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα  πην επέιηθηε κνξθή ζπλέληεπμεο, θαζψο επηηξέπεη λα εκβαζχλεη 

θαλείο πεξηζζφηεξν. 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ζα ζέζνπκε ζηνπο ππεχζπλνπο εθπαίδεπζεο νξγάλσζεο, 

«αλάπηπμεο θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ Κέληξσλ Γηα βίνπ Μάζεζεο πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ, θαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο δχν ηκεκάησλ ηνπ  Γήκνπ 

Ππιαίαο-Υνξηηάηε, εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ θαη ζα 

καγλεηνθσλήζνπκε ηηο απφςεηο ηνπο» (Creswell, 2011), ελψ ζα κπνξνχκε λα  

πξνρσξήζνπκε θαη ζεδηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο φπνπ ην θξίλνπκε αλαγθαίν. Με ηελ 

κέζνδν ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο, ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ πξνεγνχκελα επξήκαηα, 

φπσο ζπκβαίλεη κε ηε ρξήζε απνθιεηζηηθά εξσηεκαηνινγίνπ. Δπηπιένλ, κπνξνχκε λα 

δηεπθξηλίζνπκε ηπρφλ παξαλνήζεηο. Δπηπιένλ, νη εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ κπνξεί 

λα έρνπλ «σο απνηέιεζκα µε πξνζδνθψκελεο ή κε πξνβιεπφκελεο πιεξνθνξίεο, πνπ 
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κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κεγαιχηεξε εκβάζπλζε θαη λα θέξνπλ ζηελ επηθάλεηα 

ιαλζάλνπζεο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο» (Cohen, Manion&Morrison, 2008). 

Ζ δηαπξνζσπηθή επαθή εξεπλεηή θαη ζπκκεηέρνληα ζεσξείηαη σο ην θαηαιιειφηεξν 

µέζν επηθνηλσλίαο, γηαηί παξέρεη «ηε δπλαηφηεηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, δίλνληαο 

δηεπθξηλίζεηο, φηαλ νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ δελ είλαη θαηαλνεηέο ή ζαθείο» 

(Creswell, 2011). Έηζη ν θάζε εξσηψκελνο Τπεχζπλνο Κέληξσλ Γηα βίνπ Μάζεζεο ή 

επηκνξθνχκελνοζε θάπνην απφ ηα πξνγξάκκαηα κπνξεί ειεχζεξα λα απαληήζεη  θαη 

λα εθθξάζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απφςεηο. 

εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηεο ζπλέληεπμεο θξίλεηαη ε δηακφξθσζε 

ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ηελ εγγχεζε ηεο 

αλσλπκίαοθαηά ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο (Cohen, 

Manion&Moorrison, 2008,Ησζεθίδεο 2008). Ζ αλσλπκία κπνξεί λα εληζρπζεί φηαλ 

ηα νλφκαηα ή ηα άιια αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία ζπλδένληαη κε ηηο πιεξνθνξίεο κε έλα 

θσδηθφ (Cohen, Manion&Morrison, 2008).   

 

4.3.3 Καηαζθεπή εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην  θαηαζθεπάζηεθε έπεηηα απφ εθηελή κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζηεξίρηεθε : 

    α) ζην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο αιιά θαη 

    β) ζηα εξσηεκαηνιφγηα ηνπ θ.Θαλάζε Καξαιή (Καξαιήο, «ΚΗΝΖΣΡΑ ΚΑΗ 

ΔΜΠΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΧΝ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, Ηλζηηηνχην εξγαζίαο2013») θαη  

   γ)ηεο θ.Πηέξαο Λεπηεξηψηνπ(«ρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

ζηελ Διιάδα: ε πεξίπησζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο, ΔΑΠ, 

2014»). 

   δ) Δπίζεο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

νινθιεξψζεθε κε εξσηήζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ εηδηθά γηα ηελ παξνχζα πηπρηαθή 

εξγαζία. 

Σα εξσηήκαηα θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ πνπ πεξηέρνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην 

βαζίζηεθαλ ζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην εηζαγσγηθφ κέξνο 

θαη θαηά ηνχην ην εξσηεκαηνιφγην πνπ θαηαζθεπάζηεθε πιεξνί ην θξηηήξην ηεο 

εγθπξφηεηαο πεξηερνκέλνπ.  

 

4.3.4 Υνξήγεζε εξσηεκαηνινγίνπ 

 

ηε δηάξθεηα ησλ πξνζσπηθψλ επαθψλ νη εξσηψκελνη ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ ζθνπφ 

ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, δίλνληαη νη απαξαίηεηεο εμεγήζεηο θαη δηεπθξηλίδνληαη ηερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο εθφζνλ θαη αλ δεηεζνχλ. Αθφκε, δίλεηαη ε δηαβεβαίσζε φηη ζα 

δηαζθαιηζηεί ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη δελ ζα επηηξαπεί µε θαλέλα ηξφπν 

λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ ίδησλ ή ησλ Κέληξσλ Γηα βίνπ 

Μάζεζεο. Σέινο δίλεηαη βάζε ζην φηη «ηα απνηειέζµαηα ηεο έξεπλαο ζα κπνξέζνπλ 

λα απνβνχλ σθέιηµα θαη γηα ηνπο ίδηνπο» (Cohen, Manion&Morrison, 2008).   

 

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ρξνληθφ δηάζηεµα  έμη µελψλ,   ηα έηε 2016-

2017. Αξρηθά, έιαβε ρψξα πηινηηθή δνθηκή ζε ηξίαάηνκα ψζηε λα ειεγρζεί ε 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη πηινηηθέο 
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δνθηκέο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα εμεηαζζεί αλ νη εξσηήζεηο είλαη ζσζηά δνκεκέλεο 

θαη θαηαλνεηέο. 

Με εξγαιείν ην εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί (δίλεηαη ζην Παξάξηεκα), 

επηρεηξήζεθε ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ραξηνγξαθεζεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε κε ζεκείν αλαθνξάο ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ δηα βίνπ κάζεζεο. 

 

4.4  Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα 

 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα εθαξκφδεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή πνπ επηδηψθεη λα εμεξεπλήζεη θαη 

λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηηο ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο, αηζζήκαηα, 

θίλεηξα θαη εκπεηξίεο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ, αλαθνξηθά κε θάπνην θαηλφκελν, 

ψζηε λα απνθηεζεί κία βαζχηεξε γλψζε γχξσ απφ ην θαηλφκελν απηφ. Ζ πνηνηηθή 

έξεπλα δελ ρξεζηκνπνηεί αξηζκνχο αιιά ζηφρνο ηεο είλαη λα απαληήζεη ζην «πψο» θαη 

ζην «γηαηί».  

ηελ πνηνηηθή έξεπλα είλαη ζεκηηφ λα έρεη ν εξεπλεηήο ηηο δηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο γηα 

ην ππφ έξεπλα θαηλφκελν. Δπίζεο, είλαη αλαγθαία ε εξεπλεηηθή εξψηεζε, δειαδή ε 

θεληξηθή ηδέα ηεο έξεπλαο ή αιιηψο ην ζέκα θαη νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο 

κεζνδνινγηθήο δηεμαγσγήο ηεο. 

Δπηπιένλ, επεηδή ε εξεπλεηηθή εξψηεζε ζηελ πνηνηηθή έξεπλα δελ απνβιέπεη ζηελ 

πνζφηεηα, αιιά ζηελ πνηφηεηα, ην δείγκα δελ απαηηείηαη λα είλαη κεγάιν, νχηε 

αληηπξνζσπεπηηθφ, αθνχ ν βαζηθφο ζηφρνο δελ είλαη ε γελίθεπζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, αιιά ε αλάδεημε ησλ ππνθεηκεληθψλ θαη εμαηνκηθεπκέλσλ 

απφςεσλ-πιεξνθνξηψλ. Σν δείγκα επηιέγεηαη ζθνπίκσο απφ ηνλ εξεπλεηή θαη φρη κε 

ηπραία δεηγκαηνιεςία, γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα είλαη απηφ πνπ θξίλεη ν ίδηνο φηη 

ζα ηνπ δψζεη ηηο πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλεο απαληήζεηο ζηελ εξεπλεηηθή ηνπ 

εξψηεζε. 

Οη κέζνδνη ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ζηελ πνηνηηθή έξεπλα νθείινπλ λα 

θαηαγξάθνπλ ηηο πξάμεηο θαη ηα ιφγηα ησλ ζπκκεηερφλησλ φπσο αθξηβψο απηά ζα 

ζπλέβαηλαλ ή ζα εθθξάδνληαλ ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ εξεπλεηή, δειαδή ρσξίο ηε 

δηθή ηνπ επηξξνή ή θαζνδήγεζε. Γηα ην ιφγν απηφ νη κέζνδνη ζα πξέπεη λα είλαη είηε 

κε δνκεκέλεο, είηε εκηδνκεκέλεο. Οη «πην ραξαθηεξηζηηθέο κέζνδνη είλαη ε 

παξαηήξεζε θαη ε ζπλέληεπμε», (Μαληδνχθαο, 2007).  

Ζ ζπλέληεπμε είλαη ε ηερληθή πνπ νξγαλψλεη κία ζρέζε πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο 

αλάκεζα ζε δχν πξφζσπα, ηνλ ζπλεληεπθηή θαη ηνλ εξσηψκελν, έηζη ψζηε λα 

επηηξέςεη ζηνλ πξψην ηε ζπιινγή νξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ δεχηεξν πάλσ ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. ηε κε δνκεκέλε ή εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε 

ρξεζηκνπνηνχληαη αλνηρηέο εξσηήζεηο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξσηψκελν λα 

επεθηαζεί αβίαζηα πξνβάιινληαο ηηο απφςεηο ηνπ έηζη ψζηε λα δνζεί κηα πην 

αμηφπηζηε αλαπαξάζηαζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηνλ εξεπλεηή.  

 

Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

 

Ζ «αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (contextanalysis) είλαη κία πνηνηηθή κέζνδνο γηα ηελ 

κειέηε θεηκέλσλ»  (Πάιια 1992). πγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  είλαη κία 

ηππνπνηεκέλε κέζνδνο πνπ «κεηαηξέπεη δεπηεξνγελέο πιηθφ πνηνηηθήο θχζεο ζε 

κνξθή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηνδήπνηε επηθνηλσληαθφ 
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ιφγν, ζε φπνηα κνξθή θη αλ εκθαλίδεηαη» απηφ (άξζξα, ηειενπηηθά ή ξαδηνθσληθά 

πξνγξάκκαηα, νκηιίεο, ζπλεληεχμεηο, εκεξνιφγηα).  

Αλαιχεη θείκελα σο πξνο ηελ παξνπζία θαη ηε ζπρλφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ, 

αθεγήζεσλ ή ελλνηψλ. Ξεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο ηεο ςπρνινγίαο θαη 

ηεο επηθνηλσλίαο αιιά έρεη θαζηεξσζεί σο κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα θάζε 

έξεπλα πνπ αθνξά ζπιινγή θαη αλάιπζε θεηκέλσλ. ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

εμεηάδνπκε πσο ιέγεηαη θάηη αιιά θαη ηη ιέγεηαη θαη γηαηί. 

 

Σα ζηάδηα ηεο έξεπλαο  είλαη ηα εμήο: 

1.  πιιέγεη ν εξεπλεηήο δεδνκέλα 

2. Κσδηθνπνηεί ν εξεπλεηήο ηα δεδνκέλα 

3. Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ  

4.πδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ  

 

Με ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ επηηξέπεηαη ε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ θεηκέλνπ. 

Σν θείκελν εμεηάδεηαη ζηελ νιφηεηά ηνπ θαη φρη επηιεθηηθά. Οη θαηεγνξίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ νξίδνληαη κε ζαθήλεηα ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο, θαζψο, επίζεο, ηα 

«ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζην θείκελν πνζνηηθνπνηνχληαη, ψζηε λα 

δηαπηζησζεί ε ζεκαζία ηνπο ζην θείκελν» (Κπξηαδή, 2002). 

Γεληθά, νη θαηεγνξίεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη, θαζψο θαη ε κνλάδα αλάιπζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, θαζνξίδνληαη απφ ηε γεληθή πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο. Μνλάδα 

θαηαγξαθήο κπνξεί λα είλαη ε ιέμε, ε πξφηαζε, ε παξάγξαθνο, ην ζέκα, ην πξφζσπν, 

ην ζπλνιηθφ θείκελν ή ηα ζπκθξαδφκελα. Ζ κεηαηξνπή ηνπ θεηκέλνπ ζε θαηεγνξίεο 

εθθξάδεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο. Οη κεηξήζεηο ζηεξίδνληαη είηε 

ζηνλ ρψξν, ζηνλ ρξφλν, ζηελ παξνπζία ή απνπζία ηεο θαηεγνξίαο ζηε κνλάδα 

θαηαγξαθήο, ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, 

είηε αθφκε, ζηελ έληαζε κε ηελ νπνία κηα θαηεγνξία πξνβάιιεηαη, ν ηξφπνο δειαδή 

κε ηνλ νπνίν ιέγεηαη θάηη (Κπξηαδή, 2002).  

πκπεξαζκαηηθά, «ε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ εθαξκφδεηαη δελ είλαη εγγελέο ζηνηρείν 

ηνπ ππφ έξεπλα πεξηερνκέλνπ, αιιά απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πνιινχο ηξφπνπο 

αλαπαξάζηαζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ επηιέγεη ν εξεπλεηήο θαη 

επηβάιιεη ζηα δεδνκέλα, κέζα απφ ηελ ππνθεηκεληθή ηνπ καηηά», (Κπξηαδή, 2002). 

 

 

Γηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

 

 

Ζ παξνχζα πνηνηηθή έξεπλα δηεμήρζε ζηελ Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Θεζζαινλίθεο θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 30 θαη 8 αληίζηνηρα  εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, ζε 2 ηκήκαηα 

πνιηηψλ πνπ επηκνξθψζεθαλ ζην «Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Γήκνπ Ππιαίαο 

Υνξηηάηε» θαη ζηνπο 8 ππεπζχλνπο ησλ Κέληξσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Θεζζαινλίθεο.  

Ζ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θπκάλζεθε απφ 10 έσο 15 ιεπηά ηεο ψξαο.  

Πξνεγήζεθαλ 3 πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο νχησο ψζηε λα απνθεπρζνχλ ιάζε ζηε 
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κεηέπεηηα πνξεία ηεο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Αθνινχζεζεεπεμεξγαζία ηνπ 

πιηθνχ κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. 

ηελ παξνχζα κειέηε έγηλε θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζε θάζε εξψηεζε θαη ζηε 

ζπλέρεηα νη απαληήζεηο νκαδνπνηήζεθαλ ζε θαηεγνξίεο θαη θαηαγξάθηεθε ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο θάζε θαηεγνξίαο. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη κε ηελ 

κνξθή γξαθεκάησλ. 

ηελ επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη γηα θάζε εξσηψκελν/ε θαη γηα θάζε εξψηεζε 

νη δειψζεηο – απαληήζεηο θαη ε αληίζηνηρε θαηεγνξηνπνίεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 
 

ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 

 

5. Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε 

5.1 Παξνπζίαζε θαη ζρνιηαζκόο ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο 

 

ΜΔΡΟ AΈξεπλα αλαθνξηθά κε ηνπο ππεύζπλνπο ησλ ΚΓΒΜ 

Σν πξψην κέξνο ηεο έξεπλαο αθνξά ηνπο ππεχζπλνπο ησλ 14 ΚΓΒΜ νη νπνίνη 

ζπληεινχλ ζηελ ξχζκηζε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ ην 

θνκκάηη ηεο έξεπλαο είλαη 8. Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ πεξηιακβάλνπλ 

εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαζψο θαη εξσηήζεηο θξίζεσο-αλάπηπμεο. 

Όζν αθνξά ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ ιήθζεθαλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε κηθξή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηα πξνγξάκκαηα ΓΒΜ, ε νπνία παξαηεξείηαη εμαηηίαο ηνπ 

κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα ΚΓΒΜ. 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ κε ηελ κνξθή 

γξαθεκάησλ. Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ παξαζέηνληαη ρσξίο 

ηδηαίηεξν ζρνιηαζκφ. 

 

Γξάθεκα 1 

 

 

 

 

71% 

29% 

Φφλο 

Άνδρασ 

Γυναίκα 
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Γξάθεκα 2 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 3 

 

 

 

62% 

38% 

Μόρφωςθ 

Απόφοιτοσ ΑΕΙ,ΤΕΙ 

Κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ-
Διδακτορικοφ 

12% 

12% 

38% 

25% 

13% 

Θλικία 

18-35 ετϊν 

36-45 ετϊν 

46-55 ετϊν 

56-60 ετϊν 

άνω των 61 ετϊν 
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Γξάθεκα 4 

 

Ζ κηθξή εξγαζηαθή εκπεηξία νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ηα θέληξα δηα βίνπ κάζεζεο 

δελ ιεηηνπξγνχλ πνιιά ρξφληα. 

 

 

Γξάθεκα 5 

 

 
 

 

 

Γξάθεκα 6 

100% 

Εργαςιακι εμπειρία ςτα 
προγράμματα Δια Βίου Μάκθςθσ 

1-10 ζτθ 

8% 
3% 

47% 
7% 

10% 

11% 

2% 
7% 

1% 1% 

0% 

3% 

Αρικμόσ επιμορφωνόμενων που 
εκδιλωςαν ενδιαφζρον για το πρόγραμμα 

ςτο Θεματικό Πεδίο "1. Οικονομία-
Επιχειρθματικότθτα" 

Καινοτομία – Επιχειρθματικότθτα – Διοίκθςθ 
Επιχειριςεων 25Ω 

Κοινωνικι Οικονομία και Κοινωνικι 
Επιχειρθματικότθτα 50Ω 

Επιχειρθματικότθτα και Τουριςτικι – 
Πολιτιςτικι Ανάπτυξθ 25Ω 

Αγροτικι Επιχειρθματικότθτα – Marketing 
Αγροτικϊν Προϊόντων 25Ω 

Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγι – 
Πιςτοποίθςθ – Διάκεςθ 25Ω 

Ηλεκτρονικι Επιχειρθματικότθτα – e-
επιχειρείν 25Ω 

Πράςινθ Επιχειρθματικότθτα 25Ω 

Δθμιουργϊ τθ δικι μου επιχείρθςθ 25Ω 

Σφγχρονεσ Τραπεηικζσ Συναλλαγζσ 25Ω 

Υπολογίηοντασ τισ δαπάνεσ του νοικοκυριοφ 
25Ω 

Συμβουλευτικι ςταδιοδρομίασ 25Ω 

Επαγγελματικι ενεργοποίθςθ ανζργων 
γυναικϊν 25Ω 
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Γξάθεκα 7

 

 

Γξάθεκα 8 

8% 

2% 

0% 4% 
2% 

3% 

5% 

13% 

26% 

37% 

Αρικμόσ επιμορφοφμενων που εκδιλωςαν 
ενδιαφζρον για το πρόγραμμα ςτο 
Θεματικό Πεδίο "2. Ποιότθτα Ηωισ - 

Περιβάλλον" Περιβάλλον και κακθμερινι ηωι 25Ω 

Γεωργία και Φυςικοί Πόροι 25Ω 

Συλλογικζσ Περιβαλλοντικζσ Δράςεισ 
25Ω 

Οικολογικζσ λφςεισ για το ςπίτι 25Ω 

Προςταςία και Δικαιϊματα 
Καταναλωτι 25Ω 

Αςφάλεια –Ποιότθτα Τροφίμων 25Ω 

Αςτικοί λαχανόκθποι 25Ω 

Πρακτικζσ ςυμβουλζσ (υγιεινισ) 
διατροφισ 25Ω 

Αγωγι Υγείασ – Πρϊτεσ Βοικειεσ 25Ω 

Διαμόρφωςθ και διακόςμθςθ 
εςωτερικϊν χϊρων 25Ω 

38% 

9% 5% 

25% 

8% 

13% 

2% 

Αρικμόσ επιμορφοφμενων που εκδιλωςαν 
ενδιαφζρον για το πρόγραμμα ςτο 

Θεματικό Πεδίο "3. Νζεσ Τεχνολογίεσ" 

Επεξεργαςία Κειμζνου – 
Διαδίκτυο (Ι) 50Ω 

Υπολογιςτικά Φφλλα – 
Παρουςιάςεισ (ΙΙ) 50Ω 

Βάςεισ Δεδομζνων – 
Εξειδικευμζνα κζματα (ΙΙΙ) 50Ω 

Διαδικτυακά εργαλεία και 
υπθρεςίεσ ςτθν κακθμερινι ηωι 
25Ω 

Ηλεκτρονικά μζςα κοινωνικισ 
δικτφωςθσ (socialmedia) 25Ω 

Δθμιουργία Ιςτοςελίδασ 50Ω 

Ηλεκτρονικι εφθμερίδα 50Ω 



[49] 

 

 

 

 

Γξάθεκα  9 

 

 

Γξάθεκα 10 

0% 
0% 

0% 

11% 

16% 

5% 
14% 

15% 

13% 

15% 

1% 
10% 

Αρικμόσ επιμορφοφμενων που εκδιλωςαν 
ενδιαφζρον για το πρόγραμμα Θεματικό 

Πεδίο "4. Γλώςςα και Επικοινωνία" 

Ελλθνικό Αλφαβθτικό ςφςτθμα 25Ω 

Βελτιϊνω τθν ορκογραφία μου 25Ω 

Σφνταξθ εγγράφων – φορμϊν 50Ω 

Αγγλικά για το χϊρο εργαςίασ (Α2-Β1) 
25Ω 

Αγγλικά για τον τουριςμό (Α2) 25Ω 

Γαλλικά για τον τουριςμό (Α1-Α2) 25Ω 

19% 

8% 

9% 

20% 

21% 

6% 
7% 

4% 

6% 

Αρικμόσ επιμορφοφμενων που εκδιλωςαν 
ενδιαφζρον για το πρόγραμμα ςτο 
Εκδιλωςθ ςτο Θεματικό Πεδίο "5. 

Κοινωνικζσ Δεξιότθτεσ και Δράςεισ" 

Διαχείριςθ εργαςιακοφ άγχουσ/Εναρμόνιςθ 
επαγγελματικισ και προςωπικισ ηωισ 25Ω 

Αποτελεςματικι ςυνεργαςία ςτον 
εργαςιακό χϊρο 25Ω 

Αποτελεςματικι θγεςία ςτθν εργαςία 25Ω 

Διαχείριςθ χρόνου 25Ω 

Διαχείριςθ διαπροςωπικϊν ςχζςεων 25Ω 

Επικοινωνία και δυναμικι τθσ Ομάδασ 25Ω 

Εκελοντικζσ δράςεισ ςτθν τοπικι κοινωνία 
25Ω 



[50] 

 

 

ρνιηαζκφο  γξαθεκάησλ 5-10: Απφ ηνπο ππεχζπλνπο, ιάβακε αξηζκεηηθά δεδνκέλα 

γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε ελφηεηα, ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη: 

ελφηεηα 1 (1644), ελφηεηα 2 (1076), ελφηεηα 3 (2017), ελφηεηα 4 (5314), ελφηεηα 5 

(242), ελφηεηα 6 (1307). Παξαηεξνχκε πσο ε ελφηεηα 4 (γιψζζα θαη επηθνηλσλία 

ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ κε ηα δηάθνξα ζεκαηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

πξνζθέξεη λα απνξξνθνχλ ζρεδφλ ηζφηηκα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

Γξάθεκα 11 

 

Οη ππεχζπλνη ζεσξνχλ πσο ε ζπκκεηνρή γίλεηαη γηα ιφγνπο πξνζσπηθνχο θαη 

επαγγεικαηηθνχο. 

 

10% 

28% 

25% 

4% 

5% 

6% 

6% 

14% 

2% 

Αρικμόσ επιμορφοφμενων που εκδιλωςαν 
ενδιαφζρον  ςτο Θεματικό Πεδίο "6. 

Πολιτιςμόσ και Τζχνθ" 

Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 25Ω 

Εικαςτικό Εργαςτιρι 50Ω 

Φωτογραφία 25Ω 

Κινθματογράφοσ 25Ω 

Εργαςτιρι δθμιουργίασ Βίντεο 50Ω 

Θεατρικό Εργαςτιρι (ανεβάηω τθ δικι μου 
παράςταςθ) 50Ω 

Εργαςτιρι μουςικισ 50Ω 

Εργαςτιρι Δθμιουργικισ Γραφισ 50Ω 

38% 

0% 
8% 

46% 

8% 

Για ποιουσ λόγουσ εκτιμάτε ότι οι 
επιμορφωνόμενοι ςυμμετείχαν  ςε 

προγράμματα δια βίου μάκθςθσ 

Εμπλουτιςμόσ γνϊςεων 

Βελτίωςθ κζςεωσ  

Για να είναι περιςςότερο 
αποδοτικοί ςτθν εργαςία τουσ 

Για να βρουν μια καλφτερθ 
εργαςία 

Για άλλουσ λόγουσ 
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Γξάθεκα 12 

 
 

Οη ππεχζπλνη ζεσξνχλ πσο ηα πξνγξάκκαηα ζα βνεζήζνπλ ζηελ αλέιημε ησλ αηφκσλ 

ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ηνκέα. 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 13 

 
 

Ζ πιεηνςεθία εθηηκά πσο ε έιιεηςε ρξφλνπ ιφγσ εξγαζηαθψλ ππνρξεψζεσλ 

ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζηελ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ΓΒΜ. 

 

 

 

 

37% 

63% 

Εκτιμάτε ότι θ ςυμμετοχι των 
επιμορφωνόμενων  ςε προγράμματα  

δια βίου μάκθςθσ τουσ  βοικθςε ι 
κα τουσ βοθκιςει επαγγελματικά  

Στο κατεχόμενο επίπεδο 

Στο επόμενο επίπεδο 

10% 

60% 

20% 

10% 

Ποιο εκτιμάτε ότι είναι το ςθμαντικό εμπόδιο  
που αποτρζπει τθ ςυμμετοχι των 

επιμορφωνόμενων  ςε ςεμινάρια ςχετικά με το 
επάγγελμά τουσ. 

Το κόςτοσ ςυμμετοχισ  

Η ζλλειψθ χρόνου λόγω 
εργαςιακϊν υποχρεϊςεων  

Η ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ και 
ενθμζρωςθσ για τα ςεμινάρια 
που γίνονται  

Άλλο... 
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Γξάθεκα 14 

 
 

Σν Ίληεξλεη παξνπζηάδεηαη σο βαζηθή πεγή κφξθσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία ηνπο πέξα απφ ηα πξνγξάκκαηα ΓΒΜ. 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 15 

 
 

Όζν αθνξά ηηο ππνδνκέο παξαηεξνχληαη πεξηζψξηα βειηίσζεο. 

 

 

 

 

 

55% 

9% 

18% 

18% 

Με ποιουσ άλλουσ τρόπουσ- εκτόσ των ςεμιναρίων 
επιμόρφωςθσ- κεωρείτε  ότι οι επιμορφωνόμενοι 

μακαίνουν όςα κεωροφν αναγκαία για τθν εργαςία τουσ; 

Ενθμερϊνονται από το 
διαδίκτυο (Ιντερνετ)  

Μελετοφν ςχετικά βιβλία ι 
εξειδικευμζνα περιοδικά  

Μζςω τθσ κακθμερινισ 
ενθμζρωςθσ κατά τθν 
εργαςία τουσ  

Από άλλουσ ςυναδζλφουσ 

15% 

57% 

14% 

14% 

Εκτιμάτε ότι οι υποδομζσ που 
χρθςιμοποιικθκαν  για τθν 

υλοποίθςθ των προγραμμάτων Δια 
Βίου Μάκθςθσ ιταν: 

μζτριεσ 

καλζσ 

πολφ καλζσ 

άριςτεσ 
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Γξάθεκα 16 

 
 

Οη ππεχζπλνη θαίλεηαη λα είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηνπο εηζεγεηέο. 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 17 

 
 

Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ραξαθηεξίζηεθε σο εμεηδηθεπκέλν απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ππεχζπλσλ. 

 

 

 

 

12% 

50% 

25% 

13% 

Εκτιμάτε ότι το επίπεδο των 
ειςθγθτών  για τθν υλοποίθςθ των 
προγραμμάτων Δια Βίου Μάκθςθσ 

ιταν: 

μζτριο 

καλό 

πολφ καλό 

άριςτο 

0% 

37% 

63% 

0% 

Εκτιμάτε ότι τα γνωςτικά 
αντικείμενα ςε ςχζςθ με τα 

ενδιαφζροντα των 
επιμορφωνόμενων ιταν  

γενικοφ ενδιαφζροντοσ  

ελάχιςτα εξειδικευμζνα 

εξειδικευμζνο 

απόλυτα εξειδικευμζνα 
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Γξάθεκα 18 

 
 

Οη εηζεγεηέο εκθαλίζηεθαλ επραξηζηεκέλνη απφ ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ κεηάδνζε γλψζεο. 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 19 

 
 

Μνηξαζκέλνη εκθαλίζηεθαλ νη ππεχζπλνη φζν αθνξά ηελ άπνςή ηνπο ζην θαηά πφζν  

νη εηζεγεηέο πξνκήζεπζαλ κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπο λα είλαη κέηξηα θαη πνιχ. 

 

 

 

0% 

62% 

38% 

0% 

Εκτιμάτε ότι οι μζκοδοι διδαςκαλίασ 
που εφάρμοςαν οι επιμορφωτζσ ςτα 

ςεμινάρια δια βίου μάκθςθσ ιταν 

μζτριεσ 

καλζσ 

πολφ καλζσ 

άριςτεσ 

0% 0% 

50% 50% 

0% 

Εκτιμάτε ότι οι επιμορφωτζσ 
βοικθςαν τουσ επιμορφωνόμενουσ 

να αποκτιςουν χριςιμεσ νζεσ 
γνώςεισ και δεξιότθτεσ: 

ελάχιςτα 

λίγο 

μζτρια 

πολφ 

πάρα πολφ 
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Γξάθεκα 20 

 
 

 Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ γλψζεσλ πνπ απνθφκηζαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαίλεηαη λα 

βξίζθεηαη –ζχκθσλα κε ηνπο ππεχζπλνπο –  ζηελ πξνζσπηθή εμέιημε θαη βειηίσζή 

ηνπο.  

 

Όζν αθνξά ηηο εξσηήζεηο θξίζεσο, ζηελ εξψηεζε:Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα νθέιε γηα ηνπο επηκνξθσλφκελνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα  

ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο, νη απαληήζεηο ησλ ππεπζχλσλ αθνξνχζαλ ηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ πνπ ζα σθειήζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εξγαζία ηνπο αιιά θαη ζε 

πξνζσπηθφ επίπεδν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θάπνηνη απφ ηνπο ππεχζπλνπο κίιεζαλ 

γηα θνηλσληθνπνίεζε, αμηνπνίεζε ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

 

ηελ εξψηεζε: Πνηεο εθηηκάηε φηη είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο ειιείςεηο ή αδπλακίεο πνπ 

δηαπηζηψζαηε θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ, νη απαληήζεηο πνπ 

ιάβακε αθνξνχζαλ απφ ηε κία ηηο δπζθνιίεο πνπ έρεη ην ίδην ην άηνκν φπσο ε γεκάηε 

θαζεκεξηλφηεηα, ε έιιεηςε ρξφλνπ, ρξήκαηνο θαη ε ειηθία. Απφ ηελ άιιε, ιφγνο 

έγηλε γηα δπζθνιίεο θαη ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλ ζε ζεζκηθφ επίπεδν φπσο ε ειιηπήο 

ελεκέξσζε, ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ, ε δπζθνιία εχξεζεο επηκνξθσηψλ. Σέινο 

αλαθέξνπκε πσο νη ππεχζπλνη κίιεζαλ γηα ηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ απνθηά θαλείο θαηά 

ηελ δηάξθεηα πξνγξακκάησλ θαη πσο απηέο ζπκπιεξψλνπλ ην βηνγξαθηθφ ηνπ αηφκνπ 

ρσξίο νπσζδήπνηε λα πξνζδίδνπλ ζην άηνκν γλψζεηο βάζνπο θαη ζεκαληηθήο 

αμηνπνίεζεο. 

 

Οη ππεχζπλνη εξσηήζεθαλ αλ θξίλνπλ αλαγθαία θαη γηα πνηνπο ιφγνο ηε δηεμαγσγή 

ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο απφ ηνπο Οξγαληζκνχο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ).  Ζ απφθηεζε γλψζεσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ βξέζεθαλ πάιη ζηελ θνξπθή ησλ απαληήζεσλ καδί κε ηε δπλαηφηεηα 

πξνζέγγηζεο λέσλ ηερλνινγηψλ. Καη εδψ ζθέςεηο γηα ζέκαηα θνηλσληθνπνίεζεο  

22% 

50% 
0% 

14% 

14% 

Εκτιμάτε ότι οι γνώςεισ και δεξιότθτεσ που 
απεκόμιςαν οι επιμορφωνόμενοι κατά τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτα ςεμινάρια 
επιμόρφωςθσ κα τουσ  είναι χριςιμεσ 

ςτθν επαγγελματικι τουσ 
εξζλιξθ 

ςτθν εξζλιξθ και βελτίωςθ του 
εαυτοφ τουσ 

ςτθ βελτίωςθ των 
διαπροςωπικϊν τουσ ςχζςεων 

ςτθν κατανόθςθ των άλλων 
ανκρϊπων και των 
προβλθμάτων τουσ 
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εθθξάζηεθαλ. Όζν αθνξά ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ απφ ηνπο 

ΟΣΑ, νη ππεχζπλνη είπαλ πσο νη νξγαληζκνί είλαη νη πιένλ θαηάιιεινη γηα ηελ 

δηνξγάλσζε θαζψο έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ ζεκηλαξίσλ 

 

ηηο πξνηάζεηο πνπ ηνπο δεηήζεθε λα θάλνπλ γηα ηε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ δηα 

βίνπ κάζεζεο  απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) κίιεζαλ πσο 

πξέπεη λα θαζηεξσζνχλ νξηζηηθά θαη φρη απνζπαζκαηηθά, λα ππάξμεη κεγαιχηεξε 

ζχλδεζε κε ηα ζρνιεία θαη λα ππάξρεη πιήξεο ειεπζεξία επηινγψλ ζε ζέκαηα 

παξαθνινχζεζεο ησλ ζεκηλαξίσλ.Λεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε γίλεηαη παξαθάησ. 

 

ΜΔΡΟ Β’ Έξεπλα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο αθνξά ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα δηα 

βίνπ κάζεζεο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 30 άηνκα. ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε 

ππήξραλ ζπλνιηθά 28 εξσηήζεηο, φιεο πνιιαπιήο επηινγήο. Απφ απηέο, ηξεηο 

θαηεγνξίεο αλαθεξφληνπζαλ ζε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη νη ππφινηπεο αθνξνχζαλ 

ηελ ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα.  

Γελ ππάξρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε επηινγψλ 

πξνγξακκάησλ κε ειηθία, θχιν, εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαζψο ην δείγκα είλαη αξθεηά 

νκνγελέο θαη δελ παξνπζηάδεη αμηφινγεο δηαθνξνπνηήζεηο. 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί αλαιπηηθά ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία απαληήζεσλ κε ηελ 

κνξθή γξαθεκάησλ. Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ παξαζέηνληαη 

ρσξίο ηδηαίηεξν ζρνιηαζκφ. 

 

 

Γξάθεκα 21 

 
 

 

 

 

Γξάθεκα 22 

47% 

50% 

3% 

Κάτοικοσ 

Δθμοτικι Κοινότθτα 
Πυλαίασ 

Δθμοτικι Κοινότθτα 
Χορτιάτθ 

Άλλου Διμου 
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Γξάθεκα 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

70% 

Φφλο 

Άνδρασ 

Γυναίκα 

53% 

47% 

Οικογενειακι Κατάςταςθ 

 Ζγγαμοσ 

Άγαμοσ 
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Γξάθεκα 24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

47% 

30% 

23% 

Μόρφωςθ 

Απόφοιτοσ Λυκείου 

Απόφοιτοσ ΑΕΙ,ΤΕΙ 

Κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ-
Διδακτορικοφ 

90% 

10% 

Εργαςία 

Εργαηόμενοσ 

Άνεργοσ 
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Γξάθεκα 26 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 27 

 
 

 

 

 

 

20% 

30% 

43% 

7% 

Θλικία 

18-35 ετϊν 

36-45 ετϊν 

46-55 ετϊν 

56-60 ετϊν 

100% 

Μθτρικι Γλώςςα 

Ελλθνικι 
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Γξάθεκα 28 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο πσο φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα ΓΒΜ 

είραλ παξαθνινπζήζεη ζην παξειζφλ αλάινγν πξφγξακκα. Απηφ επηβεβαηψλεη ηηο 

έξεπλεο πνπ εμεηάζακε παξαπάλσ πσο νη ζπκκεηέρνληεο θεξδίδνπλ ζε αηνκηθφ 

επίπεδν ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα απνηειεί κηα εκπεηξία άμηα λα επαλαιάβνπλ. 

Γξάθεκα 29 

 

Βιέπνπκε πσο νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο άηνκα κε κηθξή ή 

ειάρηζηε πξνυπεξεζία ζηελ κνξθή επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, απηφ παξνπζηάδεη  

ελδηαθέξνλ θαζψο δείρλεη  πσο ηα άηνκα απηά πξνζπαζνχλ λα δηεπξχλνπλ ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο θαη κε γλψζεηο. Αθφκε ην ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

30% κε ζεκαληηθή εκπεηξία δείρλεη πσο ε αλάγθε γηα κάζεζε, πεξαηηέξσ 

εμεηδίθεπζεο είλαη δηαξθήο. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ησλ 21 εηψλ θαη άλσ είλαη πεξήθαλε απφδεημε ηεο επζηνρίαο ηεο έλλνηαο δηα 

βίνπ κάζεζεο. 

 

100% 

0% 

 Ζχω παρακολουκιςει ςτο παρελκόν 
προγράμματα επιμόρφωςθσ 

ενθλίκων 

Ναι 

Όχι 

56% 30% 

7% 7% 

Κεκτθμζνθ εργαςιακι εμπειρία ςε 
ζτθ 

1 - 10 ζτθ  

11 – 20 ζτθ 

21 – 30 ζτθ 

31 – 40 ζτθ 
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Γξάθεκα 30 

 

Παξαηεξνχκε πσο νη πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ απαζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

θαζψο απηφο πεξηιακβάλεη κεγαιχηεξν αληαγσληζκφ έηζη ε αλάγθε γηα εμέιημε ζε 

αηνκηθφ επίπεδν είλαη κεγαιχηεξε. 

 

 

 

Γξάθεκα 31 

 

 

 

 

3% 

0% 

0% 

0% 

97% 

Φορζασ εργαςίασ  

Αυτοδιοικοφμενθ 
Περιφζρεια 

Διμοσ 

Δθμοτικι Επιχείρθςθ 

Διαδθμοτικι Επιχείρθςθ 

Άλλο 

3% 

13% 3% 

81% 

Ιδιότθτα που κατζχετε ςτον 
παραπάνω φορζα  

αιρετόσ 

μόνιμοσ υπάλλθλοσ 

ςυμβαςιοφχοσ υπάλλθλοσ 

άλλο 
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Γξάθεκα 32 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 33 

 

 

 

 

14% 
3% 

83% 

Συμμετείχα ςε πρόγραμμα του 
Διμου Πυλαίασ-Χορτιάτθ  ςτο 

Θεματικό Πεδίο "1. Οικονομία-
Επιχειρθματικότθτα" 

Ηλεκτρονικι 
Επιχειρθματικότθτα – e-
επιχειρείν 25Ω 

Δθμιουργϊ τθ δικι μου 
επιχείρθςθ 25Ω 

Κανζνα 

3% 

97% 

Συμμετείχα ςε πρόγραμμα του 
Διμου Πυλαίασ-Χορτιάτθ ςτο 

Θεματικό Πεδίο "2. Ποιότθτα Ηωισ - 
Περιβάλλον" 

Αςφάλεια –Ποιότθτα 
Τροφίμων 25Ω 

Κανζνα 
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Γξάθεκα 34 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 35 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ έιαβε κέξνο ζην πξφγξακκα 3. Νέεο ηερλνινγίεο.  

Δδψ θαίλεηαη μεθάζαξα ε πξνηίκεζε ησλ αηφκσλ λα θαηαξηηζηνχλ ζε ηνκέα ζρεηηθφ 

κε ηελ ηερλνινγία. Ζ ηερλνινγία πνπ ζπλέρεηα εμειίζζεηαη θαη γίλεηαη αλαπφζπαζην 

θνκκάηη θαη εξγαιείν θάζε επαγγέικαηνο απνηειεί έλαλ ηνκέα πνπ ρξήδεη 

εθκάζεζεο, γη απηφ θαη επηιέρζεθε ζε απηφ ηνλ βαζκφ. 

 

97% 

3% 

Συμμετείχα ςε πρόγραμμα του 
Διμου Πυλαίασ-Χορτιάτθ ςτο 

Θεματικό Πεδίο "3. Νζεσ 
Τεχνολογίεσ" 

Δθμιουργία Ιςτοςελίδασ 
50Ω 

Κανζνα 

7% 

93% 

Συμμετείχα ςε πρόγραμμα του 
Διμου Πυλαίασ-Χορτιάτθ ςτο 

Θεματικό Πεδίο "4. Γλώςςα και 
Επικοινωνία" 

Ιταλικά για τον τουριςμό 
(Α1-Α2) 25Ω 

Κανζνα 
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Γξάθεκα 36 

 

Κίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή θαηέρεη ζε πξψηε ζέζε ν εκπινπηηζκφο ησλ γλψζεσλ ηνπ 

αηφκνπ κε ηελ απφθηεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ λα αθνινπζεί κε 

ζεκαληηθά ρακειφηεξν πνζνζηφ πξνηίκεζεο. 

 

 

Γξάθεκα 37 

 

Ζ επαγγεικαηηθή βνήζεηα πνπ ηνπο πξνζθέξεη ην πξφγξακκα αθνξά ηελ ελίζρπζε 

ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο ζην ήδε ππάξρνλ πιαίζην εξγαζίαο παξά γηα λα επηδηψμνπλ 

ηελ αλέιημή ηνπο ζε πςειφηεξε ζέζε. 

 

 

 

67% 
6% 0% 

0% 

27% 

Για ποιουσ λόγουσ επικυμείτε τθ 
ςυμμετοχι ςασ ςε πρόγραμμα δια 

βίου μάκθςθσ 

Εμπλουτιςμό γνϊςεων 

Βελτίωςθ τθσ κζςεωσ 
απαςχόλθςθσ/ εργαςίασ 

Για να είμαι περιςςότερο 
αποδοτικόσ/θ ςτθν εργαςία μου  

Για να αναηθτιςω μια καλφτερθ 
εργαςία 

Για τθν απόκτθςθ νζων 
επαγγελματικϊν δεξιοτιτων  

63% 

37% 

Θ ςυμμετοχι ςασ ςε πρόγραμμα δια 
βίου μάκθςθσ κα ςασ βοθκιςει 

επαγγελματικά  

Να εξελιχκείτε ςτο 
κατεχόμενο επίπεδο 

Να ανζλκετε ςτο επόμενο 
επίπεδο 
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Γξάθεκα 38 

 

 
 

ρεδφλ ηζφπνζε ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ φζν 

αθνξά ηα εκπφδηα πνπ απνηξέπνπλ ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ ΓΒΜ. Ζ 

έιιεηςε πιεξνθφξεζεο είλαη ην πην πξνζηηφ λα αληηκεησπηζηεί θαη αθνξά έλα 

ζεζκηθφ εκπφδην ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο Cross ζηελ νπνία 

αλαθεξζήθακε παξαπάλσ. 

 

 

Γξάθεκα 39 

 
 

27% 

36% 

37% 

Για ςασ προςωπικά, ποιόσ είναι ο 
ςθμαντικότεροσ λόγοσ, το ςθμαντικό 

εμπόδιο που αποτρζπει τθν ςυμμετοχι 
ςασ ςε ςεμινάρια επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ; 

Το κόςτοσ ςυμμετοχισ  

Η Ζλλειψθ χρόνου λόγω 
εργαςιακϊν υποχρεϊςεων  

Η Ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ και 
ενθμζρωςθσ για τα ςεμινάρια 
που γίνονται  

50% 

17% 

13% 

0% 

0% 
20% 

Με ποιουσ άλλουσ τρόπουσ μακαίνετε όςα 
κεωρείτε αναγκαία για τθν εργαςία ςασ; 

Ενθμερϊνομαι από το 
διαδίκτυο (Ιντερνετ) 

Μελετϊ ςχετικά βιβλία ι 
εξειδικευμζνα περιοδικά 

Μζςω τθσ ενθμζρωςθσ κατά 
τθν εργαςία μου  
Από άλλουσ ςυναδζλφουσ 

Θεωρϊ πωσ δεν μοφ 
χρειάηονται περιςςότερεσ 
γνϊςεισ, για να είμαι 
αποτελεςματικόσ ςτθ δουλειά 
μου 
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Σελ πξψηε ζέζε σο πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία νη 

ζπκκεηέρνληεο δψζαλε ζην Ίληεξλεη  κε ηα βηβιία θαη ηα πεξηνδηθά λα αθνινπζνχλ 

κε κηθξφηεξν πνζνζηφ ελψ πνζνζηφ 20% αλαηξέρεη ζε άιινπο ηξφπνπο  ελεκέξσζεο.  

 

Γξάθεκα 40 

 

 
 

Βιέπνπκε πσο ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ζηηο ππνδνκέο. 

 

 

 

Γξάθεκα 41 

 

 
 

 

Δπραξηζηεκέλνη κε πεξηζψξηα βειηίσζεο εκθαλίδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο λα είλαη απφ 

ηνπο εηζεγεηέο ηνπο. 

 

27% 

73% 

0% 0% 

Αν ζχετε παρακολουκιςει πρόγραμμα δια βίου 
μάκθςθσ ςτο Διμο Πυλαίασ-Χορτιάτθ εκτιμάτε ότι 

οι χρθςιμοποιθκείςεσ υποδομζσ ιταν: 

μζτριεσ 

καλζσ 

πολφ  καλζσ 

άριςτεσ  

0% 

53% 40% 

7% 

Αν ζχετε παρακολουκιςει 
πρόγραμμα δια βίου μάκθςθσ ςτο 

Διμο Πυλαίασ-Χορτιάτθ το επίπεδο 
των ειςθγθτών ιταν : 

μζτριο 

καλό 

πολφ καλό 

άριςτο 
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Γξάθεκα 42 

 

Αξθεηά επραξηζηεκέλνη εκθαλίδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο  απφ ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο. 

 

 

Γξάθεκα 43 

 

Απηφ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εχξεκα θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο δειψλνπλ 

επραξηζηεκέλνη απφ ηνπο εηζεγεηέο θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ απηνί 

εθαξκφδνπλ, αιιά ζην ζχλνιφ ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο δελ ζεσξνχλ πσο απνθνκίδνπλ 

νπζηαζηηθέο γλψζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε παξά ηειηθά βαζηθφ θίλεηξν 

γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο λα απνηειεί ε απνθφκηζε ηνπ ηίηινπ (εκπινπηηζκφο 

βηνγξαθηθνχ). 

 

0% 

63% 

37% 

0% 

Αν ζχετε παρακολουκιςει πρόγραμμα δια βίου 
μάκθςθσ ςτο Διμο Πυλαίασ-Χορτιάτθ, οι μζκοδοι 

διδαςκαλίασ που εφάρμοηαν οι επιμορφωτζσ ιταν:  

μζτριεσ 

καλζσ 

πολφ καλζσ 

άριςτεσ 

0% 

37% 

63% 

0% 0% 

Αν ζχετε παρακολουκιςει πρόγραμμα δια βίου 
μάκθςθσ ςτο Διμο Πυλαίασ-Χορτιάτθ, οι 

επιμορφωτζσ ςασ βοικθςαν να εμπλουτίςετε τισ 
γνώςεισ ςασ και να αναπτφξετε χριςιμεσ δεξιότθτεσ;  

ελάχιςτα 

λίγο 

μζτρια 

πολφ 

πάρα πολφ 
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Γξάθεκα 44 

 

Φαίλεηαη πσο ην θέξδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξά πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ 

επίπεδν θαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν (βειηίσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, επηθνηλσλίαο, 

θαηαλφεζεο άιισλ αλζξψπσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο). 

Όζν αθνξά ηηο εξσηήζεηο θξίζεσο, ζηελ εξψηεζε πνηα είλαη ηα ζεκαληηθά νθέιε πνπ 

δηαπηζηψζαηε απφ ηελ ζπκκεηνρή ζαο, ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζπγθαηαιέγνληαη, ε πξνζσπηθή βειηίσζε, ε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ θαη ε απφθηεζε εθνδίσλ γηα κειινληηθέο ζέζεηο εξγαζίαο. Δξσηψκελνη γηα 

ηηο αδπλακίεο ή ειιείςεηο ησλ πξνγξακκάησλ, νη ζπκκεηέρνληεο εκθαλίδνληαη 

επραξηζηεκέλνη, θάπνηνη αλαθέξνπλ ηε δπζθνιία εληφπηζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη 

πξνηείλνπλ ηελ θαιχηεξε πξνψζεζή ηνπο. ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπο νη 

ζπκκεηέρνληεο θξίλαλε αλαγθαία ηελ δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο φηαλ 

ξσηήζεθαλ. Σα πξνγξάκκαηα απνηεινχλ έλαλ εμαηξεηηθφ ηξφπν βειηίσζεο θαη 

αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνλίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο. Σέινο, φηαλ ηνπο δεηήζεθε λα 

πξνηείλνπλ κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί λα βειηησζεί ε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ δηα 

βίνπ κάζεζεο, νη ζπκκεηέρνληεο δελ είραλ λα ζρνιηάζνπλ θάηη γηα ηελ πιεζψξα θαη 

πνηθηιία ησλ ζεκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ, πξφηεηλαλ φκσο ην θφζηνο λα είλαη 

πξνζηηφ θαη ηα σξάξηα επέιηθηα ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη.  

 

 

5.2.1 Αλάιπζε αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο( reliability analysis) 

 

Αθνχ δηεμαρζεί ε αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ ησλ δεδνκέλσλ, ην επφκελν βήκα είλαη 

λα ππνινγίζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ καο ζηηο θιίκαθεο  πνπ καο 

αθνξνχλ.  

 

63% 

37% 

0% 

0% 

0% 

Αν ζχετε παρακολουκιςει πρόγραμμα δια βίου μάκθςθσ ςτο 
Διμο Πυλαίασ-Χορτιάτθ, οι νζεσ γνώςεισ και δεξιότθτεσ που 

αποκτιςατε κεωρείτε ότι κα ςασ είναι χριςιμεσ  

ςτθν επαγγελματικι ςασ 
εξζλιξθ 

ςτθν εξζλιξθ και τθ 
βελτίωςθ του εαυτοφ ςασ 

ςτθ βελτίωςθ των 
διαπροςωπικϊν ςασ 
ςχζςεων 

ςτθν κατανόθςθ των άλλων 
ανκρϊπων και των 
προβλθμάτων τουσ 
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Ο ππνινγηζκφο ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ εξσηεζέλησλ ζε κία θιίκαθα γίλεηαη 

αζξνίδνληαο ή ππνινγίδνληαο ηε κέζε ηηκή ησλ εξσηεκάησλ πνπ ζπληζηνχλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα.   

 

Πξνηνχ πξνβνχκε ζηε δηαδηθαζία απηή, ζα γίλεη έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο 

εγθπξφηεηαο ηεο θιίκαθαο πνπ θαηαζθεπάδνπκε. 

 

Δγθπξόηεηα:δείρλεη ηελ κέηξεζε ζηελ πξαγκαηηθή έλλνηα πνπ καο ελδηαθέξεη.  

 

Αμηνπηζηία:ην πφζν αθξηβήο είλαη ε κέηξεζε 

 

Σχπνη αμηνπηζηίαο:  

 

1. Διέγρνπ-επαλειέγρνπ 

2. Σσλ δχν κηζψλ 

3. Παξάιιεισλ κoξθψλ 

4. Δζσηεξηθήο ζπλάθεηαο 

Δζσηεξηθή πλάθεηα 

 

Ο βαζκφο πνπ ζρεηίδεηαη θάζε εξψηεζε κε ηελ θιίκαθα θαη κε ηηο άιιεο εξσηήζεηο. 

 

 

Κιαζζηθή Φπρνκεηξηθή Θεσξία  

 

Ζ θιαζζηθή Φπρνκεηξηθή ζεσξία θαηαπηάλεηαη κε ην ζπζρεηηζκφ ησλ 

παξαηεξνχκελσλ απνηειεζκάησλ, ησλ πξαγκαηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ 

ζθαικάησλ κε ζθνπφ ηε κέηξεζε ηεο αμηνπηζηίαο κηαο θιίκαθαο. 

 

Γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ, θάζε ζπκκεηέρνληαο  έρεη έλα πξαγκαηηθό απνηέιεζκα. 

Απηφ ζα ήηαλ ην απνηέιεζκα πνπ ζα παίξλακε αλ ν ζπκκεηέρνληαο απαληνχζε ζε 

φια ηα πηζαλά εξσηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηε κέηξεζε ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ κειεηάηαη. 

 

Σν παξαηεξνύκελν απνηέιεζκα, πνπ παίξλνπκε φηαλ έλαο ζπκκεηέρνληαο 

ζπκκεηάζρεηζε έλα ηεζη γηα ηε κέηξεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ 

ην πξαγκαηηθφ απνηέιεζκα. Απηφ νθείιεηαη ζην ηπραίν ζθάικα ηεο κέηξεζεο, πνπ 

πξνθχπηεη ιφγσ ηνπ φηη ρξεζηκνπνηήζεθε έλα κηθξφ πνζνζηφ φισλ ησλ πηζαλψλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ γηα λα κεηξήζνπκε κε απφιπηε 

αθξίβεηα ην ραξαθηεξηζηηθφ.   

 

Παξαηεξνχκελν απνηέιεζκα = πξαγκαηηθφ απνηέιεζκα + ζθάικα κέηξεζεο  

 

 

Αμηνπηζηία = δηαθχκαλζε πξαγκαηηθψλ απνηειεζκάησλ/δηαθχκαλζε 

παξαηεξνχκελσλ απνηειεζκάησλ + δηαθχκαλζε ζθάικαηνο κέηξεζεο 
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Υσξίο φια ηα πηζαλά αληηθείκελα, δελ κπνξνχκε παξά λα ππνινγίζνπκε έλαλ 

πξνζεγγηζηηθφ δείθηε αμηνπηζηίαο ηνπ ηεζη. εκεηψλεηαη φηη ε αμηνπηζηία ελφο ηεζη 

δελ είλαη ζηαζεξή, αιιά εμαξηάηαη απφ ηνλ πιεζπζκφ ζηνλ νπνίν ζα δνζεί. 

 

 

πληειεζηέο Αμηνπηζηίαο  

 

Οη δείθηεο αμηνπηζηίαο παξέρνπλ κία εθηίκεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο θνηλήο δηαθχκαλζεο 

κεηαμχ ηνπ παξαηεξνχκελνπ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ ζθνξ.  

 

1-αμηνπηζηία = ε δηαθχκαλζε ηνπ ζθάικαηνο ηεο κέηξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  

 

Έλαο απφ ηνπο επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνπο δείθηεο αμηνπηζηίαο είλαη απηφο πνπ 

ππνινγίζηεθε απφ ηνλ Cronbach (1951) θαη νλνκάδεηαη Cronbach‟s α (alpha), ή 

δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο (internalconsistencycoefficient). Ζ εθηίκεζε απηή 

γίλεηαη κε βάζε ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ items ηεο θιίκαθαο:  

 

)
2

1(
1 b

a

a

a
a





  

 

a = αξηζκφο items 

b = άζξνηζκα ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ items 

Θεσξεηηθά κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ην – άπεηξν έσο ην 1 (κφλν νη ζεηηθέο ηηκέο 

έρνπλ λφεκα).   

 

 

 

 

 

 

Δλδεηθηηθέο ηηκέο αμηνπηζηίαο: 

 

< .06    αλαμηφπηζηε 

0.6 νξηαθά απνδεθηφ (ειάρηζην) 

0.7 επαξθήο αμηνπηζηία 

0.8 θαιή αμηνπηζηία 

0.95πάξα πνιχ αμηφπηζην (ζπάληα πεξίπησζε) 

Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο απμάλεηαηφζν απμάλεηαη ε κέζε ζπζρέηηζε κεηαμχ 

αληηθεηκέλσλ. Όζν πεξηζζφηεξα αληηθείκελα πεξηέρεη έλα ηεζη κία θιίκαθα, ηφζν 

κεγαιχηεξε ε αθξίβεηα ηνπ ππνινγηδφκελνπ δείθηε αμηνπηζηίαο.Αθφκα, θαζψο 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην ηεζη, πεξηζζφηεξα items 

πεξηιακβάλεη κία θιίκαθα, ηφζν απμάλεηαη ε αμηνπηζηία ηνπ, κε δεδνκέλν φηη ε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ αληηθεηκέλσλ δε κεηαβάιιεηαη.  
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Δίλαη επίπνλε δηαδηθαζία ε ζπγθέληξσζε πνιιψλ αληηθεηκέλσλ θαη δηαηήξεζε ηνπ 

ίδηνπ βαζκνχ ζπζρέηηζεο κεηαμχ απηψλ. Χο επί ην πιείζηνλ κε ηελ πξνζζήθε 

αληηθεηκέλσλ ε ζπζρέηηζε κεηψλεηαη.  

 

Παξάγνληεο πνπ κεηώλνπλ ηελ αμηνπηζηία  

 

1. Λαλζαζκέλε ζπκπιήξσζε 

2. Σπραίεο απαληήζεηο 

3. Λίγα αληηθείκελα 

4. Με μεθάζαξα δεηνχκελα – αληηθείκελα. 

5. Αλαθξίβεηεο ζηηο νδεγίεο 

6. θάικαηα πνπ νθείινληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο (δηάζεζε θηι) 

 

Πηζαλά Πξνβιήκαηα  

 

α. Γείγκα <200. Γηα ην βέιηηζην ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε αμηνπηζηίαο θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζθάικαηνο απαηηνχληαη κεγάια δείγκαηα. 

β. Αθαηάιιεια θαη κε αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα 

γ. Έιιεηςε εγθπξφηεηαο ηνπ ηεζη πνπ θαηαζθεπάδεηαη. Αληηθείκελα κπνξεί λα 

ζπζρεηίδνληαη ζπκπησκαηηθά κεηαμχ ηνπο θαη λα εκθαλίδεηαη αμηφπηζην ην ηεζη, αιιά 

ζην ζχλνιφ ηνπ λα κε δίλεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

ζέιακε λα κειεηήζνπκε. 

δ. Δλδέρεηαη λα ππάξρεη κηα αλαιπηηθή δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ αιιά ε 

θαηάιεμε λα είλαη κηα αλαμηφπηζηε θιίκαθα. 

 

 

5.2Αλάιπζε απνηειεζκάησλ θαη εξκελεία 

 

Οη ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο ζα ππνινγηζηνχλ γηα ηα δχν δείγκαηα γηα λα εμάγνπκε 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζπκκεηείραλ θαη γηα ηηο 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ζα ππνινγίζνπκε ην δείθηε εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο 

ζρεηηθά κε ην βαζκφ πνπ ζεψξεζαλ πσο βνεζήζεθαλ νη εθπαηδεπφκελνη απφ ηα 

πξνγξάκκαηα.  

 

5.2.3Απνηειέζκαηαππεύζπλσλθαηεξκελεία 

 

Γηα ηνπο ππεχζπλνπο, αληίζηνηρε δηαδηθαζία έγηλε γηα ηηο εξσηήζεηο 16-20. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα γηα αλαθνξά. 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 8 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 8 100,0 

 

κηα δηαγξαθή ιηζηψλ βαζηζκέλε ζε φιεο 

ηηο κεηαβιεηέο ηεο δηαδηθαζίαο 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach'sAlphaB

asedonStandardize

dItems N of Items 

,713 ,721 5 

 

Απφ ηνλ πίλαθα Reliability Statistics έρνπκε φηη ν ζπληειεζηήο ηνπ Cronbach είλαη 

ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο γηα ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ αξηζκφ ησλ items 

(0.713). Άξα νη 5 απηέο εξσηήζεηο ζπλζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθά κία θιίκαθα. 

 

 

 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

16 2,38 ,916 8 

17 2,38 ,916 8 

18 2,63 ,518 8 

19 2,38 ,518 8 

20 3,50 ,535 8 

 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 16 17 18 19 20 

16 1,000 ,319 ,038 -,339 ,438 

17 ,319 1,000 ,038 ,264 ,146 

18 ,038 ,038 1,000 ,600 ,258 

19 -,339 ,264 ,600 1,000 ,258 

20 ,438 ,146 ,258 ,258 1,000 

 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

16 10,88 2,696 ,226 ,644 ,512 
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17 10,88 2,411 ,339 ,404 ,415 

18 10,63 3,411 ,280 ,512 ,461 

19 10,88 3,554 ,201 ,721 ,496 

20 9,75 3,071 ,457 ,431 ,372 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

13,25 4,214 2,053 5 

 

Σέινο απφ ην πιαίζην καο δίλεηαη ε κέζε ηηκή ε δηαθχκαλζε ε ηππηθή απφθιηζε ηεο 

θιίκαθαο θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θιίκαθα. Απφ ηελ 

ηηκή 13.25/5=2.65 παξαηεξνχκε φηη νη ππεχζπλνη ζεσξνχλ ηθαλνπνηεηηθφ ην επίπεδν 

ησλ πξνγξακκάησλ. 

 

 

 

 

5.2.4Απνηειέζκαηαεθπαηδεπόκελσλθαηεξκελεία 

Απφ ην εξσηεκαηνιφγην ησλ εθπαηδεπφκελσλ, αλαιχζεθαλ κε ρξήζε SPSS νη 

εξσηήζεηο 23-27 θαη νη απαληήζεηο απηψλ. 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,689 ,694 5 

 

Απφ ηνλ πίλαθα Reliability Statistics έρνπκε φηη ν ζπληειεζηήο ηνπ Cronbach είλαη 

ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο γηα ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ αξηζκφ ησλ items 

(0.689). Άξα νη 5 απηέο εξσηήζεηο ζπλζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθά κία θιίκαθα. 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

23 1,733 ,4498 30 

24 2,533 ,6288 30 

25 2,333 ,7112 30 

26 2,367 ,4901 30 

27 2,633 ,4901 30 

 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 23 24 25 26 27 

23 1,000 -,089 ,395 -,323 ,010 

24 -,089 1,000 -,026 ,574 ,209 

25 ,395 -,026 1,000 -,066 ,264 

26 -,323 ,574 -,066 1,000 ,005 

27 ,010 ,209 ,264 ,005 1,000 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

23 9,867 1,982 ,051 ,273 ,404 

24 9,067 1,444 ,271 ,391 ,236 

25 9,267 1,375 ,221 ,238 ,288 

26 9,233 1,840 ,126 ,426 ,360 

27 8,967 1,689 ,251 ,149 ,272 

 

Απφ ηνλ πίλαθα Item Statistics έρνπκε ηε κέζε ηηκή θαη ηππηθή απφθιηζε θάζε 

ππνεξψηεζεο, ελψ ζηνλ πίλαθα Inter-Item Correlation δίλνληαη νη ζπζρεηίζεηο απηψλ. 

ηνλ πίλαθα Item-Total Statistics δίλεηαη ε κέζε ηηκή θαη ε δηαθχκαλζε αλ κία 

ππνεξψηεζε δηαγξαθεί απφ ηελ θιίκαθα. εκαληηθέο είλαη νη ηηκέο ζηελ ζηήιε 

Corrected Item-Total correlation. Αλ ππάξρνπλ ηηκέο κε αξλεηηθφ πξφζεκν ζεκαίλεη 

φηη ζέινπλ αληηζηξνθή θαζψο είλαη αληίζεηα δηαηππσκέλεο ζε ζρέζε κε απηφ πνπ 

πξνζπαζεί λα κεηξήζεη ε θιίκαθα. 

Aπφ ηε ζηήιε Cronbach‟s Alpha if item deleted καο δίλνληαη νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή 

Cronbach φηαλ δηαγξάθεηαη κία ππνεξψηεζε. Αλ πξνθχπηεη κία ζεκαληηθή ζεακαηηθή 

αχμεζε ηφηε απνθιείεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ππνεξψηεζε απφ ηελ ππφ θαηαζθεπή 

θιίκαθα. 

 

 

Scale Statistics 
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Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11,600 2,248 1,4994 5 

 

Σέινο, απφ ην πιαίζην καο δίλεηαη ε κέζε ηηκή ε δηαθχκαλζε ε ηππηθή απφθιηζε ηεο 

θιίκαθαο θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θιίκαθα. Απφ ηελ 

ηηκή 11.600/5=2.32 παξαηεξνχκε φηη ηείλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη λα κέλνπλ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

 

ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ 

 

6. πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο  

 

πκπεξαζκαηηθά ζηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κειέηε πνπ 

αθνξά ηελ δηα βίνπ κάζεζε. Αξρηθά εμεηάζζεθε ε βηβιηνγξαθία θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζηήζεθε ε δηθή καο έξεπλα κε ην ζρεδηαζκφ εξσηεκαηνινγίσλ. Ζ έξεπλα κπνξεί λα 

ρσξηζηεί ζε δχν κέξε, κε ην πξψην λα αθνξά ηηο απφςεηο αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο θαη ην δεχηεξν λα πεξηιακβάλεη γλψκεο ησλ 

ππεχζπλσλ πνπ εξγάδνληαη ζηα ΚΓΒΜ θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπο. Ζ έξεπλά καο είρε ζέζεη θάπνηνπο ζηφρνπο φπσο αλίρλεπζε θαη θαηαγξαθή 

θηλήηξσλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Αθφκε ζέιακε λα αμηνινγήζνπκε 

θαηά πφζν ηειηθά ηα πξνγξάκκαηα αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο ηηο πξνζδνθίεο κέζα 

απφ ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ εηζεγεηψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο ππεχζπλνπο. 

Σέινο πξνζεγγίζακε ην ζέκα έηζη ψζηε αλ πξνθχςνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην 

ηη ηειηθά πξνζθέξνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε επαγγεικαηηθφ θαη 

πξνζσπηθφ επίπεδν θαη αλ/πσο επεξεάδνληαη άιιεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ φινη παξαθνινπζήζεη ζην παξειζφλ πξφγξακκα δηα βίνπ 

κάζεζεο. Απηφ δείρλεη πσο ηα ζεκηλάξηα πξνζθέξνπλ ζηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

απηά. Ζ κηθξή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ δείρλεη ηελ δηάζεζή ηνπο 

λα ζπκπιεξψζνπλ ζε γλψζεηο φηη ηνπο ιείπεη ζε κνξθή πξνυπεξεζίαο. Ζ ζπκκεηνρή 

αηφκσλ κε κεγάιε επαγγεικαηηθή εκπεηξία δηθαηψλεη ηνλ φξν δηα βίνπ κάζεζε. Ο 

ηδησηηθφο εξγαζηαθφο ηνκέαο θαίλεηαη λα είλαη ν θχξηνο ηνκέαο απαζρφιεζεο ησλ 

αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα. Απηή ε πιεξνθνξία καο δείρλεη πσο ν 

εληνλφηεξνο αληαγσληζκφο ζηνλ ηνκέα απηφ θηλεηνπνηεί ηα άηνκα λα εκπινπηίδνπλ 

θαη λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα είλαη εξγαζηαθά 

επηζπκεηνί.  

Ζ ηερλνινγία πνπ ζπλέρεηα εμειίζζεηαη θαη γίλεηαη αλαπφζπαζην θνκκάηη θαη 

εξγαιείν θάζε επαγγέικαηνο απνηειεί έλαλ ηνκέα πνπ ρξήδεη εθκάζεζεο, γη απηφ θαη 

πξνγξάκκαηα κε απηφ ην πεξηερφκελν βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Κίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή θαηέρεη ζε πξψηε ζέζε ν εκπινπηηζκφο 

ησλ γλψζεσλ ηνπ αηφκνπ, κε ηελ απφθηεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ λα 

αθνινπζεί κε ζεκαληηθά ρακειφηεξν πνζνζηφ πξνηίκεζεο. πκπεξαίλνπκε πσο νη 

ζπκκεηέρνληεο δελ επηδηψθνπλ πάληα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα κε 

γλψκνλα ηελ βνήζεηα πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη απηφ επαγγεικαηηθά. Σα εκπφδηα πνπ 

ζπλαληνχλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ηφζν αηνκηθά φζν θαη ζεζκηθά. εκαληηθφ 

ζπκπέξαζκα πνπ εμάγνπκε απφ ηελ έξεπλά καο είλαη πσο ελψ βξίζθνπκε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο επραξηζηεκέλνπο απφ ηνπο εηζεγεηέο ηνπο θαη ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο ηνπο, ζην ζχλνιφ ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο δελ ζεσξνχλ πσο απνθνκίδνπλ 

νπζηαζηηθέο γλψζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε, κε  βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο λα απνηειεί ηειηθά ε απνθφκηζε ηνπ ηίηινπ (εκπινπηηζκφο 

βηνγξαθηθνχ) 

 

Οη ππεχζπλνη ζπκθσλνχλ κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πσο ε ζπκκεηνρή γίλεηαη γηα ιφγνπο 

πξνζσπηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο. ε αληίζεζε έξρεηαη ε άπνςε ηεο πιεηνςεθίαο 
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ησλ ππεχζπλσλ κε απηή ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο νη ππεχζπλνη  ζεσξνχλ πσο ηα 

πξνγξάκκαηα ζα βνεζήζνπλ ζηελ αλέιημε ησλ αηφκσλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο 

ηνκέα. Οη απφςεηο ηνπο φζν αθνξά ηνπο εηζεγεηέο βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πηζηεχνληαο πσο γίλεηαη θαιή πξνζπάζεηα. Οη ππνδνκέο 

ραξαθηεξίζηεθαλ θαη απφ ηηο δχν θαιέο κε πεξηζψξηα βειηίσζεο. Οη ζπλεληεχμεηο κε 

ηνπο ππεχζπλνπο καο έδσζαλ ηελ επθαηξία λα απνκαθξπλζνχκε απφ ηα απζηεξά 

πιαίζηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη λα αθνχζνπκε αλαιπηηθά ηηο απφςεηο ηνπο. Σα 

νθέιε ησλ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο ζπδεηήζεθαλ κε ηελ πξφζβαζε ζε 

ρξήζηκεο θαη ελδηαθέξνπζεο γλψζεηο λα βξίζθνληαη πξψηα ζε αλαθνξά. Οη ειιείςεηο 

θαη αδπλακίεο αλαθέξζεθαλ αλνηρηά κε ζεκαληηθφηεξεο απηέο ζε ζεζκηθφ επίπεδν, 

δειαδή ε ειιηπήο ελεκέξσζε, ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ, ε δπζθνιία εχξεζεο 

επηκνξθσηψλ. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο θαη νη ππεχζπλνη θαηέιεμαλ γηα ηηο 

πηζηνπνηήζεηο πνπ απνθηά θαλείο θαηά ηελ δηάξθεηα πξνγξακκάησλ, πσο απηέο 

ζπκπιεξψλνπλ ην βηνγξαθηθφ ηνπ αηφκνπ ρσξίο νπσζδήπνηε λα πξνζδίδνπλ ζην 

άηνκν γλψζεηο βάζνπο θαη ζεκαληηθήο αμηνπνίεζεο. 

 

 εκαληηθή παξαηήξεζε είλαη φηη ε αξρηθή ππφζεζε είλαη ζε θαπνην βαζκφ 

δηαθνξεηηθή απφ ηα ζπκπεξάζκαηα δηφηη νη επηκνξθνχκελνη ζε γεληθφ πιαίζην 

αλαδεηνχλ επηπιένλ επηκφξθσζε απφ ηνπο ΟΣΑ δηφηη ηα πξνγξάκκαηα κπνξεί λα 

ηνπο ηθαλνπνίεζαλ σο έλα βαζκφ σζηφζν δελ ηνπο επαξθνχλ ηφζν σο πξνο ηνλ 

αξηζκφ φζν θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ παξνρψλ . 

Οη εζληθνί ζηφρνη πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηά βίνπ κάζεζε θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο αλεπίζεκεο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο αλαθέξνληαη ζην πθηζηάκελν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην σο εμήο: 

• πηζηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

απνθηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ «Δζληθνχ πζηήκαηνο χλδεζεο ηεο ΔΔΚ κε ηελ 

Απαζρφιεζε θαη ηεο δηαζχλδεζήο ηνπο κε ηελ απαζρφιεζε γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ αηφκσλ θαη ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο απφ ηελ άπνςε ησλ 

απαηηνχκελσλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ». 

• πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ απνθηψληαη θαηά ηελ 

νινθιήξσζε ελφο δηαπηζηεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ 

πζηήκαηνο Γηαπίζηεπζεο Πξνγξακκάησλ, Γλψζεσλ, Γεμηνηήησλ θαη Αξκνδηνηήησλ 

ηνπ ΔΚΔΠΗ, ην νπνίν ζέηεη ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ θαη 

εξγαιείσλ γηα ηε δηαπίζηεπζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ & ηθαλφηεηεο πνπ 

απνθηήζεθαλ απφ ηε δηα βίνπ θαηάξηηζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλαγλψξηζεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

• Πηζηνπνίεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ / αλαγλψξηζε ηεο αλεπίζεκεο 

θαη άηππεο κάζεζεο: κέρξη ζήκεξα, απηφ ηζρχεη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. 

ηελ Διιάδα, δελ ππάξρεη εληαίν, ζπλεθηηθφ θαη νινθιεξσκέλν πιαίζην γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο άηππεο θαη άηππεο κάζεζεο. ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γηα ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 2014-2020 γηα 

ηελ Διιάδα, επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

• ε αλάγθε γηα έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαπίζηεπζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο 

• ε απνπζία πιαηζίνπ γηα ηε δηαπίζηεπζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ ηξφπν πνπ απνθηήζεθε γηα κεγάιν κέξνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

• ε αλαπνηειεζκαηηθή πξνζαξκνγή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο απαηηήζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Μάιηζηα,ε δηαπίζηεπζε σο νξφζεκν γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηδηαίηεξα ζε επξσπατθφ 

θαη δηεζλέο επίπεδν ζεσξείηαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
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αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο, ηε βειηίσζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε, ηελ ελίζρπζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

 

πκπεξαζκαηηθά παξαηεξνχκε πσο ε δηα βίνπ κάζεζε απνηειεί έλα εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ. Με φιεο ηηο βειηηψζεηο πνπ 

ρσξνχλ, ε δηα βίνπ κάζεζε κέζα απφ πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα βξίζθεη κεγάιε 

αληαπφθξηζε απφ ηνπο πνιίηεο. Ζ πξνζεθηηθή κειέηε φισλ ησλ παξαπάλσ καο νδεγεί 

λα ζπκπεξάλνπκε πσο δηάζεζε θαη φξεμε ππάξρεη απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο 

(ππεχζπλνπο, εηζεγεηέο, ζπκκεηέρνληεο), ελψ ρξήδεη βειηίσζεο ε νξγάλσζε, κε 

εκπινπηηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ κε εμεηδηθεπκέλεο ζχγρξνλεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

πξνζδίδνπλ ζην άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη ρξήζηκα εξγαιεία άκεζεο αιιά θαη 

κειινληηθήο αμηνπνίεζεο ζηνλ  επαγγεικαηηθφ θαη πξνζσπηθφ ηνκέα. Κιείλνληαο ζα 

ζέιακε λα ηνλίζνπκε ηελ αμία ησλ πξνγξακκάησλ ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Σα 

πξνγξάκκαηα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα θνηλσληθνπνίεζεο, αλάπηπμεο αλζξσπίλσλ 

ζρέζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ, πέξα απφ ηελ αηνκηθή θαη επαγγεικαηηθή 

βειηίσζε πνπ αλαθέξζεθε απφ φινπο εθηελψο, ζε βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, 

ζηελ αλάπηπμε ελεξγψλ θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ πνιηηψλ κε ζπιινγηθή ζθέςε θαη 

ζπιινγηθέο δξάζεηο. 

 

Αλαθνξηθά κε κειινληηθέο έξεπλεο, ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε κηα αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ έρεη ε δηα βίνπ κάζεζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Αλ γηα παξάδεηγκα 

ήηαλ επθνιφηεξν λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ ηνκέα πνπ ηνπο ελδηέθεξε, αλ βειηηψζεθε ε 

εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία θαη αλ εθαξκφζηεθαλ απηά πνπ δηδάρζεθαλ. Απηφ ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη κε παξφκνηα έξεπλα, βάζεη εξσηεκαηνινγίσλ δειαδή αθφκα θαη 

ελδερνκέλσο ζηνπο ίδηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά απφ θάπνην ινγηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

Απφ ηελ παξνχζα εξγαζία θαη φζα κέρξη ηψξα θαηαγξάθεθαλ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη 

ν πξψηνο θχθινο ησλ πξνγξακκάησλ Γηα βίνπ Μάζεζεο ζηνπο Γήκνπο 

νινθιεξψζεθε κε επηηπρία.Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζπκκεηείραλ 

πνιινί πνιίηεο αιιά θαη απφ ηε ζπλερή αλαδήηεζε λέσλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα 

ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ησλ γλσζεψλ ηνπο θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο ζε κία επνρή 

νηθνλνκηθήο θξίζεο φπνπ νη πνιίηεο αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά ψζηε 

λα επηκνξθσζνχλ ζε έλαλ ηδσηηθφ θνξέα. 

 

Απηφ φκσο πνπ νθείινπλ νη πνιίηεο θάζε Γήκνπ λα θαηαλνήζνπλ είλαη φηη ε κε 

ζπλέρηζε ή κε ιεηηνπξγία ησλ ΚΓΒΜ ζηνπο Γήκνπο δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα 

ησλ Γήκσλ αιιά είλαη απφθαζε ηεο ίδηαο ηεο Πνιηηείαο θαη ζπγθεθξηκέλα μεθηλάεη 

κέζσ ηεο ΓΓΓΒΜΝΓ ε νπνία εθθξάδεη ηνλ εζληθφ ζρεδηαζκφ ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο.Όινη νη Γήκνη πινπνηψληαο ηα πξνγξάκκαηα ησλ ΚΓΒΜ, είραλ ηελ 

επθαηξία λα πξνζθέξνπλ θαη λα πξνβάιινπλ ζεηηθφ έξγν πξνο ηνπο δεκφηεο ηνπο 

ρσξίο επηπιένλ ρξήκαηα ρξεζηκννηψληαο κφλν ηηο δνκέο ηνπο.Παξφια απηά φκσο νη 

πεξηζζφηεξνη Γήκνη ήηαλ απξνεηνίκαζηνη . 

Σα ΚΓΒΜ απηή ηε ζηηγκή δε ιεηηνπξγνχλ ζηνπο Γήκνπο παξά ηε λέα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2016-20121, φπσο έρεη ήδε αλαθνηλσζεί απφ ηνλ ΓΓΓΒΜΝΓ, ζηα πιαίζηα 

ηνπ λένπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηε Γηά Βίνπ Μάζεζε (Κσζηνπνχινπ, 2016).Οη 

Γήκνη σζηφζν αθνπγθξάδνληαο ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ηνπο νθείινπλ λα 

ζπλερίζνπλ απηέο ηηο δνκέο ιακβάλνληαο ππφςηλ ηα εμήο: α) ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
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Γία Βίνπ Μάζεζεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί κε ηελ εχξεζε θνλδπιίσλ μερσξηζηά 

γηα ηνπο ΟΣΑ ψζηε λα κπνξνχλ αλαιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν β) 

ζπλεξγαζία κε θνξείο φπσο ΑΔ/ΣΔΗ γηα λα δεκηνπξγεζνχλ πξνγξάκκαηα 

εμηδεηθεπκέλα γηα θάζε ηνπηθή θνηλσλία γ) δεκηνπξγία ζηαζεξψλ δνκψλ κε κφληκν 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ δ) δηεπθφιπλζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ 

εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ ψζηε λα εμαπισζνχλ ηα πξνγξάκκαηα θαη ζηα 

πην απνκαθξπζκέλα κέξε ε) νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηκεκάησλ πνπ λα εμππεξεηνχλ 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο σο πξνο ηε δηάξθεηα θαη ην σξάξην θαη ηέινο θαιχηεξε 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κέζσ εθδειψζεσλ γηα παξφηξπλζε  ησλ πνιηηψλ ζηα 

πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο. 

Σα ΚΓΒΜ ζηνπο Γήκνπο νινθιεξψζεθαλ κε επηηπρία κέρξη ζηηγκήο θαη ε ζεκαζία 

ηνπο θξίζεθε ζεκαληηθή.Απηφ πνπ πξέπεη ηψξα λα αληηιεθζεί ε Πνιηηεία είλαη φηη 

πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα ελεξγνπνηεζνχλ φινη νη θνξείο γηα ηελ εμέιημε ησλ 

ΚΓΒΜ ζηνπο Γήκνπο. 
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http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/i-dia-viou-mathisi-stous-

dimous/k-d-v-m-kentra-dia-viou-mathisis/mathe-gia-ta-kdvm 

https://thessaloniki.gr/
https://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/home
http://gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/i-dia-viou-mathisi-stous-dimous/k-d-v-m-kentra-dia-viou-mathisis/anak-kdvm
http://gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/i-dia-viou-mathisi-stous-dimous/k-d-v-m-kentra-dia-viou-mathisis/anak-kdvm
http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/i-dia-viou-mathisi-stous-dimous/k-d-v-m-kentra-dia-viou-mathisis/mathe-gia-ta-kdvm
http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/i-dia-viou-mathisi-stous-dimous/k-d-v-m-kentra-dia-viou-mathisis/mathe-gia-ta-kdvm
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http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/i-dia-viou-mathisi-stous-

dimous/k-d-v-m-kentra-dia-viou-mathisis/stoxoi 

http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/i-dia-viou-mathisi-stous-

dimous/k-d-v-m-kentra-dia-viou-mathisis/filosofia-kai-programmata 
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Ν. 3879/10 (ΦΔΚ 163Α/21-9-10) 
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ΠΖΓΔ 

«Δθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ Διιάδα (2006) ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ Κέληξα 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ΗΗ, ην νπνίν εληάζζεηαη ζην Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ΗΗ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ,, 

Μέηξν 1.1. Δλέξγεηα 1.1.2.Β» 

Eurostat – LabourForceSurvey (δεδνκέλα παξνπζηάζηεθαλ 19/09/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/i-dia-viou-mathisi-stous-dimous/k-d-v-m-kentra-dia-viou-mathisis/stoxoi
http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/i-dia-viou-mathisi-stous-dimous/k-d-v-m-kentra-dia-viou-mathisis/stoxoi
http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/i-dia-viou-mathisi-stous-dimous/k-d-v-m-kentra-dia-viou-mathisis/filosofia-kai-programmata
http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/i-dia-viou-mathisi-stous-dimous/k-d-v-m-kentra-dia-viou-mathisis/filosofia-kai-programmata
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ –ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ Δ 

ΔΠΗΜΟΡΦΟΤΜΔΝΟΤ 

 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

1) Κάηνηθνο 
(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1) Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Ππιαίαο 

   2) Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Παλνξάκαηνο  

   3) Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Υνξηηάηε 

   4) Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Δμνρήο 

   5) Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Αζβεζηνρσξίνπ 

   6) Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Φηιχξνπ 

   7) Άιινπ Γήκνπ 

  

2) Φύιν 
(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1) Άλδξαο 

   2) Γπλαίθα 

  

3) Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 
(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1) Έγγακνο 

   2) Άγακνο 

   3) Δλ Γηαζηάζεη 

   4) Μνλνγνλετθή Οηθνγέλεηα 

  

4) Μόξθσζε 
(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1) Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ 

   2) Απφθνηηνο Λπθείνπ 

   
3) Απφθνηηνο ΑΔΗ,ΣΔΗ 

4) Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ-Γηδαθηνξηθνχ 

  

5) Δξγαζία 
(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1) Δξγαδφκελνο 

   2) Άλεξγνο 

  

6) Ζιηθία 
(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1)  «18-35 εηψλ 

   2) 36-45 εηψλ 

   3) 46-55 εηψλ 

   4) 56-60 εηψλ 

   5) άλσ ησλ 61 εηψλ» 
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7) Μεηξηθή Γιώζζα 
(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1) Διιεληθή 

   2) Άιιε 

  

8) Έρσ παξαθνινπζήζεη ζην παξειζόλ πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο 

ελειίθσλ 
(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1) Ναη 

   2) Όρη 

  

9) Κεθηεκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ζε έηε 
α)   1 - 10 έηε  

β) 11 - 20 έηε 

γ) 21 - 30 έηε 

δ) 31 - 40 έηε 

 

10) Φνξέαο εξγαζίαο  
α)Απηνδηνηθνχκελε Πεξηθέξεηα 

β)Γήκνο 

γ)Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 

δ)Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε 

 

11) Ηδηόηεηα πνπ θαηέρεηε ζηνλ παξαπάλσ θνξέα  
α) αηξεηφο 

β) κφληκνο ππάιιεινο 

γ) ζπκβαζηνχρνο ππάιιεινο 

δ) 

Άιιν………………………………………………………………………… 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

12) πκκεηείρα ζε πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ Ππιαίαο-Υνξηηάηε  ζην 

Θεκαηηθό Πεδίν "1. Οηθνλνκία-Δπηρεηξεκαηηθόηεηα" 
(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1)  «Καηλνηνκία – Δπηρεηξεκαηηθφηεηα – Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ» 25Χ 

   2)  «Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 50Χ 

   3)  «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Σνπξηζηηθή – Πνιηηηζηηθή Αλάπηπμε» 25Χ 

   
4)  «Αγξνηηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα – Marketing Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ 

»25Χ 

   5)  «Βηνινγηθά Πξντφληα: Παξαγσγή – Πηζηνπνίεζε – Γηάζεζε» 25Χ 

   6)  «Ζιεθηξνληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα – e-επηρεηξείλ» 25Χ 

   7)  «Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 25Χ 

   8)  «Γεκηνπξγψ ηε δηθή κνπ επηρείξεζε» 25Χ 

   9)  «χγρξνλεο Σξαπεδηθέο πλαιιαγέο» 25Χ 

   10)  «Τπνινγίδνληαο ηηο δαπάλεο ηνπ λνηθνθπξηνχ» 25Χ 

   11)  «πκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο» 25Χ 

   12)  «Δπαγγεικαηηθή ελεξγνπνίεζε αλέξγσλ γπλαηθψλ» 25Χ 
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13) πκκεηείρα ζε πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ Ππιαίαο-Υνξηηάηε ζην 

Θεκαηηθό Πεδίν "2. Πνηόηεηα Εσήο - Πεξηβάιινλ" 
(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1)  «Πεξηβάιινλ θαη θαζεκεξηλή δσή » 25Χ 

   2)  «Γεσξγία θαη Φπζηθνί Πφξνη» 25Χ 

   3)  «πιινγηθέο Πεξηβαιινληηθέο Γξάζεηο» 25Χ 

   4)  «Οηθνινγηθέο ιχζεηο γηα ην ζπίηη» 25Χ 

   5)  «Πξνζηαζία θαη Γηθαηψκαηα Καηαλαισηή» 25Χ 

   6)  «Αζθάιεηα –Πνηφηεηα Σξνθίκσλ» 25Χ 

   7)  «Αζηηθνί ιαραλφθεπνη» 25Χ 

   8)  «Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο (πγηεηλήο) δηαηξνθήο» 25Χ 

   9)  «Αγσγή Τγείαο – Πξψηεο Βνήζεηεο» 25Χ 

   10)  «Γηακφξθσζε θαη δηαθφζκεζε εζσηεξηθψλ ρψξσλ» 25Χ 

  

14) πκκεηείρα ζε πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ Ππιαίαο-Υνξηηάηε ζην 

Θεκαηηθό Πεδίν "3. Νέεο Σερλνινγίεο" 
(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1)  «Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ – Γηαδίθηπν (Η)» 50Χ 

   2)  «Τπνινγηζηηθά Φχιια – Παξνπζηάζεηο (ΗΗ)» 50Χ 

   3)  «Βάζεηο Γεδνκέλσλ – Δμεηδηθεπκέλα ζέκαηα (ΗΗΗ)» 50Χ 

   4)  «Γηαδηθηπαθά εξγαιεία θαη ππεξεζίεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή» 25Χ 

   5)  «Ζιεθηξνληθά κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (socialmedia)» 25Χ 

   6)  «Γεκηνπξγία Ηζηνζειίδαο » 50Χ 

   7)  «Ζιεθηξνληθή εθεκεξίδα» 50Χ 

  

15) πκκεηείρα ζε πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ Ππιαίαο-Υνξηηάηε ζην 

Θεκαηηθό Πεδίν "4. Γιώζζα θαη Δπηθνηλσλία" 
(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1)  «Διιεληθφ Αιθαβεηηθφ ζχζηεκα» 25Χ 

   2) «Βειηηψλσ ηελ νξζνγξαθία κνπ» 25Χ 

   3)  «χληαμε εγγξάθσλ – θνξκψλ» 50Χ 

   4)  «Αγγιηθά γηα ην ρψξν εξγαζίαο (Α2-Β1)» 25Χ 

   5)  «Αγγιηθά γηα ηνλ ηνπξηζκφ (Α2)» 25Χ 

   6)  «Γαιιηθά γηα ηνλ ηνπξηζκφ (Α1-Α2)» 25Χ 

   7)  «Γεξκαληθά γηα ηνλ ηνπξηζκφ (Α1-Α2)» 25Χ 

   8)  «Ηηαιηθά γηα ηνλ ηνπξηζκφ (Α1-Α2)» 25Χ 

   9)  «Ηζπαληθά γηα ηνλ ηνπξηζκφ (Α1-Α2)» 25Χ 

   10)  «Ρσζηθά γηα ηνλ ηνπξηζκφ (Α1-Α2)» 25Χ 

   11)  «Κηλεδηθά γηα ηνλ ηνπξηζκφ (Α1-Α2)» 25Χ 

   12)  «Σνπξθηθά γηα ηνλ ηνπξηζκφ (Α1-Α2)» 25Χ 

  

16) πκκεηείρα ζε πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ Ππιαίαο-Υνξηηάηε ζην 

Θεκαηηθό Πεδίν "5. Κνηλσληθέο Γεμηόηεηεο θαη Γξάζεηο" 
(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   
1)  «Γηαρείξηζε εξγαζηαθνχ άγρνπο/Δλαξκφληζε επαγγεικαηηθήο θαη 

πξνζσπηθήο δσήο » 25Χ 

   2)  «Απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν» 25Χ 

   3)  «Απνηειεζκαηηθή εγεζία ζηελ εξγαζία» 25Χ 

   4)  «Γηαρείξηζε ρξφλνπ» 25Χ 
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   5)  «Γηαρείξηζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ» 25Χ 

   6)  «Δπηθνηλσλία θαη δπλακηθή ηεο Οκάδαο» 25Χ 

   7)  «Δζεινληηθέο δξάζεηο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία» 25Χ 

   8)  «Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε θνξείο θαη ππεξεζίεο» 50Χ 

   9) « Αληηκεηψπηζε ηεο θνηλσληθήο θξίζεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή »25Χ 

  

17) πκκεηείρα ζε πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ Ππιαίαο-Υνξηηάηε ζην 

Θεκαηηθό Πεδίν "6. Πνιηηηζκόο θαη Σέρλε" 
(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1)  «Ηζηνξία ηεο Σέρλεο» 25Χ 

   2)  «Δηθαζηηθφ Δξγαζηήξη» 50Χ 

   3)  «Φσηνγξαθία» 25Χ 

   4)  «Κηλεκαηνγξάθνο» 25Χ 

   5)  «Δξγαζηήξη δεκηνπξγίαο Βίληεν» 50Χ 

   6)  «Θεαηξηθφ Δξγαζηήξη (αλεβάδσ ηε δηθή κνπ παξάζηαζε)» 50Χ 

   7)  «Δξγαζηήξη κνπζηθήο» 50Χ 

   8)  «Δξγαζηήξη Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο» 50Χ 

   9)  «Αμηνπνίεζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» 25Χ 

  

18) πκκεηείρα ζε πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ Ππιαίαο-Υνξηηάηε ζην 

Θεκαηηθό Πεδίν "7. Πξνγξάκκαηα Δπάισησλ Κνηλσληθά Οκάδσλ" 
(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1)  «Μεηαλάζηεο – Τπνζηήξημε ζηελ θαζεκεξηλή δσή » 25Χ 

   2)  «Σζηγγάλνη – Γισζζηθέο δεμηφηεηεο Η» 50Χ 

   3)  «Σζηγγάλνη – Γισζζηθέο δεμηφηεηεο ΗΗ» 50Χ 

   4)  «Σζηγγάλνη – Τπνζηήξημε ζηελ θαζεκεξηλή δσή» 25Χ 

   5)  «Κξαηνχκελνη – Δπηθνηλσλία ζηελ θαζεκεξηλή δσή (Α1)» 125Χ 

   6)  «Κξαηνχκελνη – Δπηθνηλσλία ζηελ θαζεκεξηλή δσή (Α2)» 175Χ 

   7)  «Κξαηνχκελνη – Τπνζηήξημε θξαηνπκέλσλ» 25Χ 

   
8)  «Μνπζνπικαληθή Μεηνλφηεηα – Γισζζηθέο δεμηφηεηεο Η» 50Χ 

 

   

9) « Μνπζνπικαληθή Μεηνλφηεηα – Γισζζηθέο δεμηφηεηεο ΗΗ» 50Χ 

 

ΔΡΧΣΖΔΗ ΚΡΗΔΧ  
 

19.Γηα πνηνπο ιόγνπο επηζπκείηε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζε πξόγξακκα δηα 

βίνπ κάζεζεο 
1. Δκπινπηηζκφ γλψζεσλ 

2. Βειηίσζε ηεο ζέζεσο απαζρφιεζεο/ εξγαζίαο 

3. Γηα λα είκαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθφο/ε ζηελ εξγαζία κνπ  

4. Γηα λα αλαδεηήζσ κηα θαιχηεξε εξγαζία 

5. Γηα ηελ απφθηεζε λέσλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ 

6.Άιινη ιφγνη:……………………………………………………………… 

 

20. Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζε πξόγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο ζα ζαο βνεζήζεη 

επαγγεικαηηθά  
1. Να εμειηρζείηε ζην θαηερφκελν επίπεδν 

2. Να αλέιζεηε ζην επφκελν επίπεδν 

 

21. Γηα ζαο πξνζσπηθά, πνηόο είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο ιόγνο, ην 



[88] 

 

ζεκαληηθό εκπόδην πνπ απνηξέπεη ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζε ζεκηλάξηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη επηκόξθσζεο; 
1. « Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο  

2. Ζ Έιιεηςε ρξφλνπ ιφγσ εξγαζηαθψλ ππνρξεψζεσλ  

3. Ζ Έιιεηςε πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ηα ζεκηλάξηα πνπ 

γίλνληαη  

4. Άιιν..................................................................................................». 

 

22. Με πνηνπο άιινπο ηξόπνπο καζαίλεηε όζα ζεσξείηε αλαγθαία γηα 

ηελ εξγαζία ζαο; 
1.  «Δλεκεξψλνκαη απφ ην δηαδίθηπν (Ηληεξλεη)  

2. Μειεηψ ζρεηηθά βηβιία ή εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά  

3. Μέζσ ηεο ελεκέξσζεο θαηά ηελ εξγαζία κνπ  

4. Απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο 

5. Θεσξψ πσο δελ κνχ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο, γηα λα είκαη 

απνηειεζκαηηθφο ζηε δνπιεηά κνπ 

6.Άιιν……………………………………………………………………» 

 

23. Αλ έρεηε παξαθνινπζήζεη πξόγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο ζην Γήκν 

Ππιαίαο-Υνξηηάηε εθηηκάηε όηη νη ρξεζηκνπνηεζείζεο ππνδνκέο ήηαλ: 
1. κέηξηεο  

 2. θαιέο 

 3. πνιχ θαιέο 

 4. άξηζηεο    

 5.Άιιν………………………………………………… 

 

24. Αλ έρεηε παξαθνινπζήζεη πξόγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο ζην Γήκν 

Ππιαίαο-Υνξηηάηε ην επίπεδν ησλ εηζεγεηώλ ήηαλ: 

1. κέηξην 

 2. θαιφ     

 3. πνιχ θαιφ 

4. άξηζην 

 5.Άιιν………………………………………………… 

 

 

25. Αλ έρεηε παξαθνινπζήζεη πξόγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο ζην Γήκν 

Ππιαίαο-Υνξηηάηε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζε ζρέζε κε ηα 

ελδηαθέξνληα ζαο ήηαλ: 
1. γεληθνχ ελδηαθέξνληνο  

2. ειάρηζηα εμεηδηθεπκέλα 

3. εμεηδηθεπκέλα 

4. απφιπηα εμεηδηθεπκέλα 

 5.Άιιν………………………………………………… 

 

 

26. Αλ έρεηε παξαθνινπζήζεη πξόγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο ζην Γήκν 

Ππιαίαο-Υνξηηάηε, νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ εθάξκνδαλ νη 

επηκνξθσηέο ήηαλ:  

1.κέηξηεο  

2.θαιέο 
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3. πνιχ θαιέο 

4. άξηζηεο 

5.Άιιν………………………………………………… 

 

 

27. Αλ έρεηε παξαθνινπζήζεη πξόγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο ζην Γήκν 

Ππιαίαο-Υνξηηάηε, νη επηκνξθσηέο ζαο βνήζεζαλ λα εκπινπηίζεηε ηηο 

γλώζεηο ζαο θαη λα αλαπηύμεηε ρξήζηκεο δεμηόηεηεο;  

1. «ειάρηζηα 

2. ιίγν  

3. κέηξηα 

 4. πνιχ 

 5. πάξα πνιχ 

6. Άιιν…………………………………………………» 

 

 

 

28. Αλ έρεηε παξαθνινπζήζεη πξόγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο ζην Γήκν 

Ππιαίαο-Υνξηηάηε, νη λέεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ απνθηήζαηε 

ζεσξείηε όηη ζα ζαο είλαη ρξήζηκεο: 

1. ζηελ επαγγεικαηηθή ζαο εμέιημε 

2. ζηελ εμέιημε θαη ηε βειηίσζε ηνπ εαπηνχ ζαο 

3. ζηε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζαο ζρέζεσλ 

4. ζηελ θαηαλφεζε ησλ άιισλ αλζξψπσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο 

5. ζηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηεο Κνηλφηεηαο 

6. Άιιν………………………………………………… 

 

 

29.Πνηα είλαη ηα ζεκαληηθά νθέιε πνπ δηαπηζηώζαηε από ηε 

ζπκκεηνρή ζαο ζηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα 

 

30. Πνηεο ζεκαληηθέο αδπλακίεο ή ειιείςεηο εληνπίζαηε θαηά ηε 

ζπκκεηνρή ζαο ζηα πην πάλσ πξνγξάκκαηα;  

 

31. Κξίλεηε αλαγθαία θαη γηα πνηνπο ιόγνπο ηε δηεμαγσγή 

πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο από 

ηνπο Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ);  

 

32. Σί ζα πξνηείλαηε γηα ηε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ δηα βίνπ 

κάζεζεο από ηνπο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο; 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ –ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΠΡΟ ΣΟΤ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ 
(ππεύζπλνη ησλ 14  Κέληξσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηεο « Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Θεζζαινλίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» ) 

 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

  

1) Φύιν 

(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1) Άλδξαο 

   2) Γπλαίθα 

 

2) Μόξθσζε 

(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1) Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ 

   2) Απφθνηηνο Λπθείνπ 

   
3) Απφθνηηνο ΑΔΗ,ΣΔΗ 

4) Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ-Γηδαθηνξηθνχ 

  

3) Ζιηθία 

(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1) «18-35 εηψλ 

   2) 36-45 εηψλ 

   3) 46-55 εηψλ 

   4) 56-60 εηψλ 

   5) άλσ ησλ 61 εηψλ» 

4)Δξγαζηαθή εκπεηξία ζηα πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

α) 1 - 10 έηε  

β) 11 – 20 έηε 

γ) 21 – 30 έηε 

δ) 31 – 40 έηε 

 

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ- ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

 

5) Αξηζκόο επηκνξθσλόκελσλ πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ην 

πξόγξακκα ζην Θεκαηηθό Πεδίν "1. Οηθνλνκία-

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα" 

(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1)  «Καηλνηνκία – Δπηρεηξεκαηηθφηεηα – Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ» 25Χ 

   2) « Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 50Χ 

   
3)  «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Σνπξηζηηθή – Πνιηηηζηηθή Αλάπηπμε» 

25Χ 

   
4)  «Αγξνηηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα – Marketing Αγξνηηθψλ 

Πξντφλησλ» 25Χ 
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   5)  «Βηνινγηθά Πξντφληα: Παξαγσγή – Πηζηνπνίεζε – Γηάζεζε» 25Χ 

   6)  «Ζιεθηξνληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα – e-επηρεηξείλ» 25Χ 

   7)  «Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 25Χ 

   8)  «Γεκηνπξγψ ηε δηθή κνπ επηρείξεζε» 25Χ 

   9)  «χγρξνλεο Σξαπεδηθέο πλαιιαγέο» 25Χ 

   10)  «Τπνινγίδνληαο ηηο δαπάλεο ηνπ λνηθνθπξηνχ» 25Χ 

   11)  «πκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο» 25Χ 

   12)  «Δπαγγεικαηηθή ελεξγνπνίεζε αλέξγσλ γπλαηθψλ» 25Χ 

  

6) Αξηζκόο επηκνξθνύκελσλ πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ην 

πξόγξακκα ζην Θεκαηηθό Πεδίν "2. Πνηόηεηα Εσήο - Πεξηβάιινλ" 

 (Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1)  «Πεξηβάιινλ θαη θαζεκεξηλή δσή» 25Χ 

   2) « Γεσξγία θαη Φπζηθνί Πφξνη» 25Χ 

   3)  «πιινγηθέο Πεξηβαιινληηθέο Γξάζεηο» 25Χ 

   4)  «Οηθνινγηθέο ιχζεηο γηα ην ζπίηη» 25Χ 

   5)  «Πξνζηαζία θαη Γηθαηψκαηα Καηαλαισηή» 25Χ 

   6)  «Αζθάιεηα –Πνηφηεηα Σξνθίκσλ»25Χ 

   7)  «Αζηηθνί ιαραλφθεπνη » 25Χ 

   8)  «Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο (πγηεηλήο) δηαηξνθήο» 25Χ 

   9)  «Αγσγή Τγείαο – Πξψηεο Βνήζεηεο» 25Χ 

   10)  «Γηακφξθσζε θαη δηαθφζκεζε εζσηεξηθψλ ρψξσλ» 25Χ 

  

7) Αξηζκόο επηκνξθνύκελσλ πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ην 

πξόγξακκα ζην Θεκαηηθό Πεδίν "3. Νέεο Σερλνινγίεο" 

(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1) « Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ – Γηαδίθηπν (Η)» 50Χ 

   2)  «Τπνινγηζηηθά Φχιια – Παξνπζηάζεηο (ΗΗ)» 50Χ 

   2) « Βάζεηο Γεδνκέλσλ – Δμεηδηθεπκέλα ζέκαηα (ΗΗΗ)»  50Χ 

   4)  «Γηαδηθηπαθά εξγαιεία θαη ππεξεζίεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή» 25Χ 

   5)  «Ζιεθηξνληθά κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (socialmedia)» 25Χ 

   6)  «Γεκηνπξγία Ηζηνζειίδαο» 50Χ 

   7)  « Ζιεθηξνληθή εθεκεξίδα» 50Χ 

  

8) Αξηζκόο επηκνξθνύκελσλ πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ην 

πξόγξακκα Θεκαηηθό Πεδίν "4. Γιώζζα θαη Δπηθνηλσλία" 

(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1)  «Διιεληθφ Αιθαβεηηθφ ζχζηεκα» 25Χ 

   2)  «Βειηηψλσ ηελ νξζνγξαθία κνπ» 25Χ 

   3)  «χληαμε εγγξάθσλ – θνξκψλ » 50Χ 

   4)  «Αγγιηθά γηα ην ρψξν εξγαζίαο» (Α2-Β1) 25Χ 

   5)  «Αγγιηθά γηα ηνλ ηνπξηζκφ» (Α2) 25Χ 

   6)  «Γαιιηθά γηα ηνλ ηνπξηζκφ» (Α1-Α2) 25Χ 

   7) «Γεξκαληθά γηα ηνλ ηνπξηζκφ» (Α1-Α2) 25Χ 

   8) « Ηηαιηθά γηα ηνλ ηνπξηζκφ» (Α1-Α2) 25Χ 

   9)  «Ηζπαληθά γηα ηνλ ηνπξηζκφ» (Α1-Α2) 25Χ 

   10) «Ρσζηθά γηα ηνλ ηνπξηζκφ» (Α1-Α2) 25Χ 

   11)  «Κηλεδηθά γηα ηνλ ηνπξηζκφ» (Α1-Α2) 25Χ 

   12)  «Σνπξθηθά γηα ηνλ ηνπξηζκφ» (Α1-Α2) 25Χ 
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9) Αξηζκόο επηκνξθνύκελσλ πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ην 

πξόγξακκα ζην Δθδήισζε ζην Θεκαηηθό Πεδίν "5. Κνηλσληθέο 

Γεμηόηεηεο θαη Γξάζεηο" 

(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   
1) « Γηαρείξηζε εξγαζηαθνχ άγρνπο/Δλαξκφληζε επαγγεικαηηθήο 

θαη πξνζσπηθήο δσήο» 25Χ 

   2)  «Απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν» 25Χ 

   3)  «Απνηειεζκαηηθή εγεζία ζηελ εξγαζία» 25Χ 

   4)  «Γηαρείξηζε ρξφλνπ» 25Χ 

   5)  «Γηαρείξηζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ»25Χ 

   6)  «Δπηθνηλσλία θαη δπλακηθή ηεο Οκάδαο »25Χ 

   7) « Δζεινληηθέο δξάζεηο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία» 25Χ 

   8)  «Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε θνξείο θαη ππεξεζίεο» 50Χ 

   9)  «Αληηκεηψπηζε ηεο θνηλσληθήο θξίζεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή» 25Χ 

  

10) Αξηζκόο επηκνξθνύκελσλ πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ  ζην 

Θεκαηηθό Πεδίν "6. Πνιηηηζκόο θαη Σέρλε" 

(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1)  «Ηζηνξία ηεο Σέρλεο » 25Χ 

   2)  «Δηθαζηηθφ Δξγαζηήξη»50Χ 

   3)  «Φσηνγξαθία» 25Χ 

   4)  «Κηλεκαηνγξάθνο» 25Χ 

   5)  «Δξγαζηήξη δεκηνπξγίαο Βίληεν »50Χ 

   6)  «Θεαηξηθφ Δξγαζηήξη (αλεβάδσ ηε δηθή κνπ παξάζηαζε)» 50Χ 

   7)  «Δξγαζηήξη κνπζηθήο» 50Χ 

   8)  «Δξγαζηήξη Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο» 50Χ 

   9)  «Αμηνπνίεζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» 25Χ 

  

11) Αξηζκόο επηκνξθνύκελσλ πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ην 

πξόγξακκα  ζην Θεκαηηθό Πεδίν "7. Πξνγξάκκαηα Δπάισησλ 

Κνηλσληθά Οκάδσλ" 

(Δπέιεμε κία απάληεζε) 

   1)  «Μεηαλάζηεο – Τπνζηήξημε ζηελ θαζεκεξηλή δσή» 25Χ 

   2)  «Σζηγγάλνη – Γισζζηθέο δεμηφηεηεο Η» 50Χ 

   3)  «Σζηγγάλνη – Γισζζηθέο δεμηφηεηεο ΗΗ» 50Χ 

   4)  « Σζηγγάλνη – Τπνζηήξημε ζηελ θαζεκεξηλή δσή» 25Χ 

   5)  «Κξαηνχκελνη – Δπηθνηλσλία ζηελ θαζεκεξηλή δσή (Α1)» 125Χ 

   6)  «Κξαηνχκελνη – Δπηθνηλσλία ζηελ θαζεκεξηλή δσή (Α2)» 175Χ 

   7)  « Κξαηνχκελνη – Τπνζηήξημε θξαηνπκέλσλ» 25Χ 

   8)  «Μνπζνπικαληθή Μεηνλφηεηα – Γισζζηθέο δεμηφηεηεο Η» 50Χ 

   

9)  «Μνπζνπικαληθή Μεηνλφηεηα – Γισζζηθέο δεμηφηεηεο ΗΗ » 50Χ 

 

ΔΡΧΣΖΔΗ ΚΡΗΔΧ 

 

12. Γηα πνηνπο ιόγνπο εθηηκάηε όηη νη επηκνξθσλόκελνη ζπκκεηείραλ  

ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο 

1. Δκπινπηηζκφο γλψζεσλ 

2. Βειηίσζε ζέζεσο  

3. Γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθνί ζηελ εξγαζία ηνπο 
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4. Γηα λα βξνπλ κηα θαιχηεξε εξγαζία 

5.Γηα άιινπο ιφγνπο 

 

13. Δθηηκάηε όηη ε ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθσλόκελσλ  ζε 

πξνγξάκκαηα  δηα βίνπ κάζεζεο ηνπο  βνήζεζε ή ζα ηνπο βνεζήζεη 

επαγγεικαηηθά  

α) ην θαηερφκελν επίπεδν 

β) ην επφκελν επίπεδν 

 

14. Πνην εθηηκάηε όηη είλαη ην ζεκαληηθό εκπόδην  πνπ απνηξέπεη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθσλόκελσλ  ζε ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ην 

επάγγεικά ηνπο. 

1. «Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο  

2. Ζ έιιεηςε ρξφλνπ ιφγσ εξγαζηαθψλ ππνρξεψζεσλ  

3. Ζ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ηα ζεκηλάξηα πνπ 

γίλνληαη  

4. Άιιν..........................................................................................». 

 

15. Με πνηνπο άιινπο ηξόπνπο- εθηόο ησλ ζεκηλαξίσλ επηκόξθσζεο 

- ζεσξείηε  όηη νη επηκνξθσλόκελνη καζαίλνπλ όζα ζεσξνύλ 

αλαγθαία γηα ηελ εξγαζία ηνπο; 

1. «Δλεκεξψλνληαη απφ ην δηαδίθηπν (Ηληεξλεη)  

2. Μειεηνχλ ζρεηηθά βηβιία ή εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά  

3. Μέζσ ηεο θαζεκεξηλήο ελεκέξσζεο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο  

4. Απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο 

5. Άιιν…………………………………………………» 

 

 

16. Δθηηκάηε όηη νη ππνδνκέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο ήηαλ: 

1) κέηξηεο 

2) θαιέο  

3) πνιχ θαιέο 

4) άξηζηεο 

 5) Άιιν………………………………………………… 

 

17. Δθηηκάηε όηη ην επίπεδν ησλ εηζεγεηώλ  γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο ήηαλ: 

1) κέηξην  

2) θαιφ 

3) πνιχ θαιφ 

4) άξηζην 

5) Άιιν………………………………………………… 

 

 

18. Δθηηκάηε όηη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζε ζρέζε κε ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ επηκνξθσλόκελσλ ήηαλ: 

1.  γεληθνχ ελδηαθέξνληνο  

2. ειάρηζηα εμεηδηθεπκέλα 

3. εμεηδηθεπκέλν 
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4. απφιπηα εμεηδηθεπκέλα 

 5. Άιιν………………………………………………… 

 

19.Δθηηκάηε όηη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ εθάξκνζαλ νη 

επηκνξθσηέο ζηα ζεκηλάξηα δηα βίνπ κάζεζεο ήηαλ: 

1. κέηξηεο 

2. θαιέο 

3. πνιχ θαιέο 

4. άξηζηεο 

 5. Άιιν………………………………………………… 

 

 

20.Δθηηκάηε όηη νη επηκνξθσηέο βνήζεζαλ ηνπο επηκνξθσλόκελνπο 

λα απνθηήζνπλ ρξήζηκεο λέεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο: 

 1. ειάρηζηα 

2. ιίγν 

3. κέηξηα 

4. πνιχ 

5. πάξα πνιχ 

 6. Άιιν………………………………………………… 

 

21.Δθηηκάηε όηη νη γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ απεθόκηζαλ νη 

επηκνξθσλόκελνη θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ζεκηλάξηα 

επηκόξθσζεο ζα ηνπο ρξήζηκεο: 

1. ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε 

2. ζηελ εμέιημε θαη βειηίσζε ηνπ εαπηνχ ηνπο 

3. ζηε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπο ζρέζεσλ 

4. ζηελ θαηαλφεζε ησλ άιισλ αλζξψπσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο 

5. ζηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηεο Κνηλφηεηαο 

 6. Άιιν………………………………………………… 

 

22. Πνηα εθηηκάηε όηη είλαη ηα ζεκαληηθά νθέιε γηα ηνπο 

επηκνξθσλόκελνπο  ζηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα 

 

23.Πνηα εθηηκάηε όηη είλαη  ζεκαληηθά εκπόδηα  γηα ηε ζπκκεηνρή 

ησλ  επηκνξθνύκελσλ   ζηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα  

 

24. Πνηα ζεσξείηε όηη είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα νθέιε γηα ηνπο 

επηκνξθσλόκελνπο από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα  ζεκηλάξηα 

επηκόξθσζεο 

 

25. Πνηεο εθηηκάηε όηη είλαη νη ζεκαληηθόηεξεο ειιείςεηο ή 

αδπλακίεο πνπ δηαπηζηώζαηε θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ 

επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ 

 

26. Κξίλεηε αλαγθαία θαη γηα πνηνπο ιόγνο ηε δηεμαγσγή 

ζεκηλαξίσλ επηκόξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο από ηνπο 

Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) 

 

 27. εκεηώζηε νπνηαδήπνηε πξόηαζή ζαο γηα ηε δηεμαγσγή 
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πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο  από νπο Οξγαληζκνύο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


