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Επιπρόσθετα, η έρευνα αυτή στηρίχθηκε στη συμβολή των συναδέλφων διδασκόντων 
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Περίληψη 

 Η εργασία που ακολουθεί, εστιάζει στους ενήλικες που παρακολουθούν τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχουν οι δημόσιες Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος 

της χώρας προκειμένου να αποκτήσουν τα απαραίτητα ουσιαστικά και τυπικά 

προσόντα για να εργασθούν σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων 

(κρεοπωλεία, βιομηχανίες παρασκευασμάτων κρέατος).  Βασικός σκοπός της παρούσας 

εργασίας είναι να διερευνηθούν θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων με επιμέρους στόχους 

την: 

  σκιαγράφηση του προφίλ των εκπαιδευομένων στις Σχολές Επαγγελμάτων 

Κρέατος (Σ.Ε.Κ.), 

 διερεύνηση των κινήτρων που ωθούν τους ενήλικους εκπαιδευομένους στο να 

παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης στις Σ.Ε.Κ.,  

 η μέτρηση των απόψεων των εκπαιδευομένων στην Σ.Ε.Κ.Θ. σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα εφαρμογής συγκεκριμένων συμμετοχικών τεχνικών 

διδασκαλίας και πως αυτά σχετίζονται μεταξύ τους. 

Αρχικά γίνεται μια περιεκτική αναφορά στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομοθετικό 

πλαίσιο για την κατάρτιση προσωπικού σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος 

και μία εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση σε σχετικές έρευνες, στην εκπαίδευση 

προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων, στα κίνητρα συμμετοχής στην εκπαίδευση και 

στις κατάλληλες για ενήλικες εκπαιδευτικές τεχνικές. Αφού γίνει η παρουσίαση των 

Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος -που είναι ο χώρος διεξαγωγής της έρευνας- η 

παρουσίαση των εργαλείων της έρευνας, του δείγματος και γενικά της διαδικασίας 

/ερευνητικός σχεδιασμός, στη συνέχεια διενεργείται η πρωτογενής έρευνα. 
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Χορηγούνται και συλλέγονται συνολικά 386 ερωτηματολόγια, ακολουθεί στατιστική 

επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα ανιχνεύονται πολλές στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις μεταξύ δημογραφικών χαρακτηριστικών, κινήτρων συμμετοχής στην 

εκπαίδευση και απόψεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής 

συγκεκριμένων συμμετοχικών τεχνικών διδασκαλίας. Επίσης, γίνεται για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα σκιαγράφηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών και γενικότερα του 

προφίλ των εκπαιδευομένων στις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος όλης της χώρας, 

καταγραφή και ανάλυση των κινήτρων συμμετοχής τους στην εκπαίδευση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: κίνητρα, διδακτικές μέθοδοι, διδακτικές τεχνικές, εκπαίδευση στην 

Υγιεινή και Νομοθεσία Τροφίμων, εκπαίδευση ενηλίκων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 

 

1.1. Εισαγωγικά 

Σύμφωνα με τον Robson (2010), ο ερευνητής αισθάνεται την ανάγκη να αποφασίσει για 

το επίκεντρο πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε έρευνα, προσδιορίζοντας αρχικά την περιοχή 

που θα διαπραγματευθεί (σελ. 55). Η εύρεση του επίκεντρου ενέχει τον προσδιορισμό 

του θέματος για το οποίο επιθυμεί να συλλέξει πληροφορίες. Συχνά η ιδέα προκύπτει 

από την προσωπική άμεση εμπειρία του ερευνητή ή την παρατήρηση και συζήτηση με 

άλλους. Με τίτλο -δανεισμένο από τους Lofland & Lofland (1995)- «Ξεκινώντας από 

εκεί που βρίσκεστε» αναφέρει ο συγγραφέας τους παράγοντες που δύναται να 

ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή ενός θέματος από τον ίδιο τον ερευνητή. Μεταξύ 

αυτών το ενδιαφέρον του ερευνητή για το θέμα, τις σκέψεις, βλέψεις, προσανατολισμό 

και υπόβαθρο, την εκπαίδευση κ.α. παράγοντες και ποικίλους λόγους. Η αντιμετώπιση 

ενός προβλήματος «πρακτικής» ως επαγγελματίας σε έναν χώρο που επιθυμεί να 

εξετάσει, και ίσως να αξιολογήσει ή να μεταβάλλει, κάποια πτυχή της πρακτικής (δική 

του ή συναδέλφων του) που τον ενδιαφέρει ή τον απασχολεί (σελ. 59), εμπεριέχεται σ’ 

αυτό τον τίτλο και ταυτίζεται με την λογική και το σκεπτικό που οδήγησε στην 

εκπόνηση της παρούσας έρευνας. 

Οποιαδήποτε μελέτη διεξάγεται στον πραγματικό κόσμο, πρέπει να αναγνωρίσει και να 

λάβει υπόψη της τους περιορισμούς του πραγματικού κόσμου. Η επιλογή του 

ερευνητικού επίκεντρου πρέπει να είναι ρεαλιστική όσον αφορά τους διαθέσιμους 

πόρους και το χρόνο, την πρόσβαση και την συνεργασία (σελ. 64). 
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Το σημείο στο οποίο βρίσκομαι ως ερευνήτρια, θα το προσδιορίσω με δύο συνιστώσες: 

εμπειρία /προϋπηρεσία και πτυχία /ειδικότητα σε δύο διαφορετικά πεδία και 

συγκεκριμένα: 

α). Έχοντας διανύσει 17 χρόνια προϋπηρεσίας στον Έλεγχο Επιχειρήσεων 

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος /Τροφίμων (τόσο σε Νομαρχιακού επιπέδου 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες όσο και στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της 

κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) 

καθώς και στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ως Επιθεωρήτρια και 2,5 

χρόνια στην Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης (ΣΕΚΘ) ως εκπαιδεύτρια 

ενηλίκων και 

β). όντας κάτοχος Πτυχίου Κτηνιατρικής με ειδίκευση στην Υγιεινή και Τεχνολογία 

Τροφίμων και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «Λειτουργών Δημόσιας Υγείας» αλλά 

όντας επιπλέον την παρούσα χρονική περίοδο μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δια βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή» του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

διαθέτω έναν ιδιαίτερο και σπάνιο συνδυασμό προϋπηρεσίας και ειδικοτήτων τόσο 

στην Υγιεινή Τροφίμων όσο και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αυτό το ιδιαίτερο κράμα 

που μόλις περιγράφηκε, αποτέλεσε το υπόβαθρο για την εκπόνηση της παρούσας 

επιστημονικής έρευνας. Το σημείο εκκίνησης αλλά και το σκεπτικό που οδήγησε στην 

παρούσα εργασία περιγράφεται αμέσως παρακάτω. 

Ξεκινώντας από την παρατήρηση [«observation», ως εργαλείο που έχει ιδιαίτερη χρήση 

για την μελέτη της συμπεριφοράς και ειδικά όταν το αντικείμενο μελέτης είναι 

συμπεριφορά που λαμβάνει χώρα ελεύθερα και αυθόρμητα στο φυσικό της περιβάλλον 

(Γαλάνης, 2018)] και διαθέτοντας τον ιδιαίτερο συνδυασμό προϋπηρεσίας και 
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ειδικοτήτων (πτυχίο και μεταπτυχιακά) που περιέγραψα παραπάνω, οδηγήθηκα σε έναν 

γόνιμο στοχασμό: να μελετήσω τον αντίκτυπο της εφαρμογής συγκεκριμένων τεχνικών 

εκπαίδευσης σε ζητήματα διδασκαλίας Υγιεινής και Νομοθεσίας Τροφίμων στους 

ενήλικες εκπαιδευόμενους στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (όπου εργάζομαι τα τελευταία 2,5 χρόνια). 

Κατά την επαναλαμβανόμενη διδασκαλία μαθημάτων σχετικά με την Υγιεινή και την 

Νομοθεσία, έγινε αντιληπτό ότι τα ίδια αντικείμενα γινόταν περισσότερο κατανοητά με 

χρήση συγκεκριμένων τεχνικών (όπως η προσομοίωση, οι ερωτήσεις-απαντήσεις ή η 

συζήτηση, η μελέτη περίπτωσης ή η άσκηση, κ.α.). Έτσι διαμορφώθηκαν κάποιοι 

ισχυρισμοί/υποθέσεις, ότι η εφαρμογή των τεχνικών αυτών βοηθάει στην καλύτερη και 

σε βάθος κατανόηση των διδασκόμενων αντικειμένων και -αφού εφαρμόστηκαν οι 

τεχνικές στους εκπαιδευόμενους- διατυπώθηκαν αυτοί οι ισχυρισμοί/υποθέσεις ως 

«δηλώσεις» προς διερεύνηση (που τελικά αποτελούν το 3
ο
 μέρος του ερωτηματολογίου 

της παρούσας έρευνας) και αποτέλεσαν το σημείο εκκίνησης. 

Οι τεχνικές των οποίων η αποτελεσματικότητα μελετάται στην συγκεκριμένη έρευνα 

εφαρμόζονται από την υποφαινόμενη ερευνήτρια, σε όλα τα τμήματα της Σ.Ε.Κ.Θ. 

κατά την διάρκεια της δίμηνης εκπαίδευσης στην Σχολή, μεταξύ των υπολοίπων 

εφαρμοζόμενων τεχνικών, ανεξάρτητα από την διενέργεια της συγκεκριμένης έρευνας, 

από την περίοδο που η εκπαιδεύτρια και ερευνήτρια παρακολούθησε σεμινάριο 100 

ωρών, στα πλαίσια επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Α.) με τίτλο: «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Στην 

συνέχεια επήλθε περαιτέρω εξοικείωση με τις τεχνικές και συνεχής βελτίωση της 

εφαρμογής τους κατά την διαδικασία Πιστοποίησής της από τον Εθνικό Οργανισμό 

Πιστοποίησης και  Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και την φοίτησή 
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της στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δια Βίου Μάθηση» στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας. 

Η έρευνα σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε μετά από τη διεξοδική μελέτη της 

βιβλιογραφίας σχετικά με την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης με θέμα την 

Υγιεινή και την Νομοθεσία Τροφίμων σε προσωπικό επιχειρήσεων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και της έρευνας σχετικά με τη διερεύνηση των κινήτρων των ενήλικων 

εκπαιδευομένων για συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, 

προσδιορίστηκε ο σκοπός και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τέθηκαν τα ερευνητικά 

ερωτήματα, επελέγη η μεθοδολογία και καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια 

τήρησης όλων των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν τη διαδικασία της έρευνας. 

Σύμφωνα με τους Cohen & Manion (1994), τα μέσα με τα οποία οι άνθρωποι 

επιχειρούν να κατανοήσουν τη φύση των φαινομένων και να ανακαλύψουν την αλήθεια 

μπορούν τα ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: εμπειρία, λογική σκέψη και έρευνα. 

Από την εμπειρία, η οποία συμπεριλαμβάνει έναν αριθμό πηγών πληροφόρησης τις 

οποίες μπορεί κάποιος να επικαλεστεί σε περίπτωση επίλυσης προβλήματος, η πιο 

άμεσα προσιτή για όλους είναι η προσωπική εμπειρία, η αξιοποίηση δηλαδή του δικού 

τους ατομικά συσσωρευμένου σώματος γνώσεων και δεξιοτήτων, το οποίο προέρχεται 

από συναναστροφές και γνωριμία με γεγονότα και περιστατικά μέσα στο περιβάλλον 

τους (σελ. 11). Όταν το σώμα της προσωπικής γνώσης δεν επαρκεί, οι άνθρωποι 

κάνουν χρήση της ευρύτερης ή διαφορετικής πείρας άλλων ή πηγές πέρα από τον στενό 

τους κύκλο (πηγές με κύρος, από αναγνωρισμένους ειδικούς, αυθεντίες). Ο ρόλος τόσο 

της εμπειρίας όσο και της αυθεντίας  στην εξειδικευμένη ερευνητική σφαίρα, παρέχουν 

με αφθονία γόνιμες πηγές υποθέσεων και ερωτημάτων σχετικά με τον κόσμο, παρότι, 
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φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ως εργαλεία για την ανακάλυψη της τελικής 

αλήθειας έχουν σημαντικούς περιορισμούς. (σελ. 12).  

Η λογική σκέψη, συνεπικουρεί ως μέσο ανακάλυψης της αλήθειας, με τους τρεις 

τύπους: απαγωγική λογική (Αριστοτέλης), επαγωγική λογική (του Bacon) και 

επαγωγική - απαγωγική προσέγγιση που συνδυάζει τις άλλες δύο. Παρότι τόσο η 

επαγωγή όσο και η απαγωγή έχουν τα αδύναμα σημεία τους, η συμβολή και των δύο 

στην επιστήμη είναι τεράστια (τόσο στην υπόδειξη υποθέσεων, στην λογική ανάπτυξή 

τους όσο και στην διασάφηση και την ερμηνεία των επιστημονικών ευρημάτων και τη 

σύνθεσή τους σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο) (σελ. 13-15). 

Ενώ η εμπειρία αφορά γεγονότα που συμβαίνουν τυχαία, η έρευνα είναι συστηματική 

και ελεγχόμενη, βασίζοντας τις ενέργειές της στο επαγωγικό-απαγωγικό μοντέλο, 

αποτελεί εμπειρική και κριτική διερεύνηση υποθετικών προτάσεων σχετικά με τις 

εικαζόμενες σχέσεις ανάμεσα σε φυσικά φαινόμενα. (σελ. 15). Ο επιστήμονας 

στρέφεται στην εμπειρία για επαλήθευση. Όπως το θέτει ο Kerlinger
1
, «η υποκειμενική 

πεποίθηση… πρέπει να ελεγχθεί με βάση την αντικειμενική πραγματικότητα. Οι 

επιστήμονες πρέπει πάντοτε να υποβάλλουν τις ιδέες τους στο δικαστήριο της 

εμπειρικής διερεύνησης και δοκιμασίας». (σελ. 16). Η έρευνα είναι ένας συνδυασμός 

εμπειρίας και λογικής και πρέπει να θεωρηθεί ως η πιο επιτυχής προσέγγιση στην 

ανακάλυψη της αλήθειας. Η θεωρία αναδύεται και πρέπει να προκύπτει από 

συγκεκριμένες καταστάσεις. Θα πρέπει να «θεμελιώνεται» σε δεδομένα που 

παράγονται από την ερευνητική πράξη
2
. Η θεωρία δεν πρέπει να προηγείται της 

έρευνας αλλά να έπεται αυτής. (σελ. 64). 

                                                           
1
 Kerlinger, F.N., Foundations of Behavioral Research (Holt, Rinehart & Winston, New York, 1970). 

2
 Glaser, B.G. and Strauss, A.L., The Discovery of Grounded Theory (Aldine, Chicago, 1967). 
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Το ίδιο θέμα προσεγγίζει/πραγματεύεται και ο Robson  (2010), αναφέροντας ότι η 

έρευνα διεξάγεται συστηματικά, σκεπτικιστικά και δεοντολογικά (σελ. 22). 

Σκεπτικιστικά σημαίνει να υποβάλλονται οι ιδέες σε πιθανές διαψεύσεις και επίσης να 

υποβάλλονται οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα σε εξονυχιστική εξέταση. 

 

1.2. Αφετηρία της έρευνας 

Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται η λογική που οδήγησε την ερευνήτρια στην 

επιλογή και εφαρμογή των τεχνικών, των οποίων ο αντίκτυπος της εφαρμογής 

ερευνάται στην συγκεκριμένη εργασία. 

Από τον πρώτο χρόνο που ξεκίνησα να εργάζομαι ως εκπαιδεύτρια στη Σχολή 

Επαγγελμάτων Κρέατος, κυρίως σε θέματα Υγιεινής και Νομοθεσίας Τροφίμων, 

αντιλήφθηκα ότι δίνεται το πεδίο και ο απαιτούμενος χρόνος για να εφαρμοστούν 

τεχνικές και θεωρίες μάθησης, που αρμόζουν στο συγκεκριμένο αντικείμενο και 

ηλικιακό προφίλ εκπαιδευομένων. Κάθε μαθησιακή ενότητα έγινε αντιληπτό ότι 

μπορούσε να βασίζεται και να ξεκινάει από τις γνώσεις και τις εμπειρίες που ήδη 

διαθέτουν οι εκπαιδευόμενοι. Να τους δίνεται το βήμα, με σκόπιμη και κατευθυνόμενη 

από τον εκπαιδευτή διαδικασία (τεχνικές συζήτησης, ερωτήσεων-απαντήσεων, 

καταιγισμού ιδεών, ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης), να αναφέρουν τις εμπειρίες τους οι 

οποίες θα αποτελούν έναυσμα περαιτέρω συζήτησης και παράλληλα εμπλουτισμού της 

προϋπάρχουσας γνώσης με παράλληλη θέαση από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες 

συνεκπαιδευμένων τους, που συνήθως είναι ήδη επαγγελματίες στον χώρο. Στη 

συνέχεια, διακριτικά, χωρίς να θίγονται οι προσωπικότητες των εκπαιδευόμενων, να 

σχολιάζονται οι καλές ή κακές πρακτικές, οι παρερμηνείες, οι απορίες, οι γνώμες, οι 

απαιτήσεις ή οι πιθανές παραλήψεις κ.α. με απώτερο σκοπό να εκμαιεύονται οι 
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απαιτούμενες πληροφορίες οι οποίες θα τονίζονται από τον εκπαιδευτή ως 

συμπεράσματα της συζήτησης. Αυτό δύναται να εφαρμοστεί σε θέματα υγιεινής ή 

νομοθεσίας, ώστε να παρουσιάζονται με απλά λόγια από τους εκπαιδευόμενους, με τη 

δική τους γνώριμη και οικία σε όλους ορολογία, γνώσεις και πληροφορίες που ήδη 

είναι στους περισσότερους γνωστές. Έτσι ο εκπαιδευτής δεν θα αναφέρει μακροσκελώς 

όλες τις πληροφορίες, αλλά θα παρεμβαίνει στην συζήτηση όταν απαιτείται, 

επιβεβαιώνοντας, συμπληρώνοντας ή διορθώνοντας διακριτικά τις πληροφορίες που 

ακούγονται από τους εκπαιδευομένους, επισημαίνοντας ότι αυτό που γνωρίζουν και 

περιγράφουν οι συνάδελφοί τους, επιστημονικά αναφέρεται με την συγκεκριμένη 

ορολογία ή ερμηνεύει κάτι συγκεκριμένο που μπορεί να παρουσιαστεί με μια σύντομη 

εισήγηση από τον εκπαιδευτή και θα είναι ακόμα πιο επιτυχημένο εάν καταφέρει να 

παρουσιαστεί ως τμήμα της συνολικής συζήτησης. 

Οι εμπειρίες λοιπόν που κατέχουν οι περισσότεροι από τους ενήλικες εκπαιδευόμενους, 

ακόμη και σε πολύ ειδικά ή τεχνικά θέματα, είναι το έναυσμα να δημιουργηθεί γνώση 

μέσω του στοχασμού που μπορεί να ενισχυθεί με την υποβοήθηση κάποιας 

ερμηνευτικής ή πρόσθετης πληροφορίας που θα δοθεί από τον εκπαιδευτή ή κάποιον 

συν-εκπαιδευόμενο. Στόχος είναι να ανακεφαλαιωθούν πρότερες γνώσεις, να 

αποκτηθούν καινούριες, ολοκληρωμένες ειδικές γνώσεις, και να  προκύψουν ιδέες που 

θα οδηγήσουν σε νέα δράση, η οποία με τη σειρά της προσφέρει έναυσμα για βαθύτερη 

κατανόηση, ενθαρρύνοντας την ενεργητική συμμετοχή (Κόκκος, 2005α) και 

επιτρέποντας  τον εκπαιδευτή να ανιχνεύσει παράλληλα το επίπεδο της προϋπάρχουσας 

γνώσης. Και επειδή στην περίπτωση της εκπαίδευσης στην Σ.Ε.Κ.Θ. εναλλάσσονται η 

θεωρία και η πρακτική (επισημαίνεται ότι είναι πρακτική σε πραγματικές συνθήκες και 

χώρους εργασίας όπου αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο οι εκπαιδευόμενοι) δίνεται η 
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ευκαιρία να επαναλαμβάνεται συνεχώς ο κύκλος μάθησης του Kolb με μια συνεχή 

σπειροειδή μορφή με χρήση συνεχούς ανατροφοδότησης και στοχασμό στην νέα 

αποκτηθείσα εμπειρία. 

Σ’ αυτό το σημείο αρχίζει η διαδικασία της μετασχηματίζουσας μάθησης για κάποια 

σημαντικά θέματα Υγιεινής και η βαθύτερη κατανόηση σχετικά με την εφαρμογή και 

τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας. Και στα δύο αυτά θέματα, οι περισσότεροι που 

εργάζονται σε χώρους και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν αρκετές και 

δυστυχώς κάποιες φορές στρεβλές γνώσεις, ερμηνείες και στάσεις. Καλείται λοιπόν ο 

εκπαιδευτής να τελέσει τον πιο δύσκολο ρόλο: να προσπαθήσει να δώσει ερείσματα για  

μετασχηματισμό αυτών των παγιωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στις οποίες έχουν 

επενδύσει συναισθηματικά και μάλιστα αυτό πρέπει να γίνει με διακριτικό τρόπο, χωρίς 

να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι αμφισβητούνται ή προσβάλλονται τα πιστεύω και οι 

προσωπικότητές τους. Αυτό σύμφωνα με παρατήρηση της ερευνήτριας, είναι πιο 

εύκολο να γίνει όταν τους παρέχεται η δυνατότητα να δουν τα δεδομένα από άλλη 

οπτική γωνία ή να αλλάξουν ρόλους (από εργαζόμενος σε επιχείρηση τροφίμων σε 

καταναλωτή ή επιθεωρητή). 

Συγκεκριμένα, ξεκινώντας από θέματα συμπεριφοράς, όσον αφορά την Υγιεινή, η 

πολύχρονη συνήθως ενασχόλησή τους με το αντικείμενο, τους έχει εξοικειώσει τόσο 

πολύ με κάποιες «πρακτικές» ώστε να εκτελούνται μηχανικά και να καθίστανται 

σταδιακά  πιο χαλαρές. Η αισθητική τους σταδιακά προσαρμόζεται, εξοικειώνεται στο 

λάθος και αποδέχεται ως ορθό το ρυπαρό, το μη επαρκές, το ακατάστατο και γενικά τις 

κακές πρακτικές που ακολουθούνται. Κατά την εκπαίδευσή τους οι αντιδράσεις, τα 

σχόλια ακόμα και το ύφος τους είναι πολύ πιο έντονα όταν προκαλούνται να 

τοποθετηθούν απέναντι σε πραγματικό υλικό (φωτογραφίες από προσωπικό αρχείο 
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επιθεωρήσεων της ερευνήτριας και βίντεο) που τους επιδεικνύεται και τους ζητείται να 

λειτουργήσουν ως καταναλωτές ή ως Επιθεωρητές του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου 

Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Επισημαίνεται ότι χρησιμοποιείται στις προσομοιώσεις ή τα 

παιχνίδια ρόλων η συγκεκριμένη ιδιότητα διότι τυγχάνει να είναι για χρόνια η 

προηγούμενη ιδιότητα της υποφαινόμενης εκπαιδεύτριας και ερευνήτριας και γιατί ο 

ΕΦΕΤ είναι η εποπτεύουσα ελεγκτική Δημόσια Αρχή σ’ αυτούς τους επαγγελματικούς 

χώρους. Με δικά τους λόγια, μέσα από άλλο ρόλο και διαφορετική οπτική γωνία, 

αναφέρουν ακριβώς αυτά που εάν τους τα ανέφερε η εκπαιδεύτρια σε μια μακροσκελή, 

πλήρη και αναλυτική εισήγηση ενδεχομένως δεν θα τα παρακολουθούσαν ή πιθανόν θα 

τα άκουγαν με δυσφορία. Μπορεί ακόμα και να αντιδρούσαν αμυντικά προσπαθώντας 

να δικαιολογήσουν τις κακές πρακτικές προφασιζόμενοι πιθανό φόρτο εργασίας ή 

ακόμη και τυχαιότητα (συνήθεις δικαιολογίες που θα χρησιμοποιούσαν εάν οι ίδιοι 

στον πραγματικό εργασιακό τους βίο δεχόταν έλεγχο από Επιθεωρητές του ΕΦΕΤ). 

Ωστόσο, όποτε εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη τεχνική και αναλάμβαναν οι ίδιοι τον 

ρόλο του Επιθεωρητή ήταν πολύ ικανοί να διακρίνουν όλα τα λάθη και τα 

παραπτώματα («μη συμμορφώσεις» όπως αναφέρονται στην Νομοθεσία) να 

διατυπώσουν εύστοχες παρατηρήσεις και μάλιστα ήταν πολύ καυστικοί, αυστηροί και 

επικριτικοί αποδεικνύοντας ότι διαθέτουν αρκετές γνώσεις. Μετά την αποχώρηση από 

ένα τέτοιο μάθημα επιδίωξη ήταν να ξεκινήσει αθόρυβα η εσωτερική διαμάχη και η 

τήρηση των κανόνων υγιεινής να γίνεται συνειδητά διότι αρχίζει να λειτουργεί το 

εσωτερικό πρίσμα ότι παράλληλα καταναλώνει ή επιθεωρεί το τρόφιμο που 

παρασκευάζει στην καθημερινή του εργασία, οπότε συνειδητά εφαρμόζει και δεν 

αμφισβητεί, δεν περιγελά ή χλευάζει αυτά που γνωρίζει. 
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Η παραπάνω τεχνική που οδηγεί σε ευαισθητοποίηση και μετασχηματίζουσα μάθηση 

καθιερώθηκε στο μάθημα της ερευνήτριας μετά από συνεχή παρατήρηση των 

γεγονότων που ξεκίνησε από την ειλικρινή εξομολόγηση κάποιων εκπαιδευομένων ότι 

αδυνατούν να παρακολουθήσουν όλες τις πληροφορίες όταν παρέχονταν σε πεντάωρες 

εξαντλητικές εισηγήσεις, παρόλο που τους ενδιέφεραν πολύ τα συγκεκριμένα θέματα. 

Συνεπικουρήθηκε από την έντονη αποδοχή και συμμετοχή που επέδειξαν οι 

εκπαιδευόμενοι όταν τους ζητήθηκε να «παραστήσουν» τον Επιθεωρητή και να 

εντοπίσουν τις «μη συμμορφώσεις» σε φωτογραφίες από πραγματικό έλεγχο σε 

επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Όσον αφορά τα σχετικά με την Νομοθεσία μαθήματα, η στάση τους ήταν συνήθως 

επιφυλακτική ή και αντιδραστική. Με αποδεδειγμένη βεβαιότητα δεν χρειάζεται στην 

εκπαίδευση ενηλίκων να γίνεται εκτενής ανάλυση και αναφορά όλων των διατάξεων 

(τις οποίες μπορούν άλλωστε να διαβάσουν μόνοι τους σε υλικό που τους παρέχεται 

ηλεκτρονικά) αλλά χρησιμοποιώντας τις πιο απλές και σημαντικές για τα δικά τους 

ενδιαφέροντα διατάξεις και απαιτήσεις της Νομοθεσίας, να γίνει μια προσπάθεια να 

μάθουν πως να διαβάζουν και να ερμηνεύουν την Νομοθεσία. Να κατανοήσουν ότι 

πίσω από μια στυγνή, αυστηρή και ξεκάθαρη επιβολή κύρωσης, απαίτηση ή 

απαγόρευση της Νομοθεσίας μπορεί να κρύβεται μια μεγάλη επιστημονική αλήθεια που 

καθιστά αναγκαία την συμπεριφορά μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια, να 

αντιλαμβάνονται την ουσία και τον λόγο που πρέπει τα πράγματα να γίνονται με τον 

καθορισμένο από την Νομοθεσία τρόπο. Άλλωστε είναι γεγονός ότι κάθε αυστηρή 

επιβολή ή απαγόρευση της Νομοθεσίας έχει ένα σκεπτικό πάνω στο οποίο βασίζεται 

και έναν σκοπό που στα αντικείμενα της Υγιεινής είναι συνήθως η προστασία της 

Δημόσιας Υγείας. Παρατηρήθηκε ότι κάθε φορά που αναφερόταν κάποια ποινική και 



- 24 - 

 

διοικητική κύρωση που τους αφορά άμεσα, η αντίδραση και η δυσφορία εκφράζονταν 

έντονα. Οι αντιδράσεις ήταν διαφορετικές όταν άμεσα γινόταν αναφορά σε κάποια 

περίπτωση που μπορεί να συμβεί και να τους οδηγήσει σε μια αυστηρή επιβολή 

(συγκεκριμένα: επιβολή διοικητικής κύρωσης: προστίμου αλλά και ποινικής: φυλάκιση 

3 μηνών), εξηγώντας παράλληλα και τον αιτιολογικού παράγοντα του νοσήματος 

(βιολογικό κύκλο του παρασίτου που προκαλεί τον εχινόκοκκο στην περίπτωση που 

τελικά επελέγη να ερευνηθεί στην παρούσα εργασία), τον τρόπο μετάδοσης και τον 

καίριο ρόλο που διαδραματίζει ο επαγγελματικός τους κλάδος τόσο στην μετάδοση 

σημαντικού για την Δημόσια Υγεία νοσήματος, όσο και στην διακοπή διάδοσης της 

νόσου και πιθανή εκρίζωση του νοσήματος. Μετά την επεξήγηση και κατανόηση της 

επιστημονικής αλήθειας που κρύβεται πίσω από αυτό, η απόκρισή τους στην 

ανακοίνωση εκ νέου της ίδιας ποινικής και διοικητικής κύρωσης είναι ήπια έως θετική 

και συχνά δηλώνουν άμεσα ότι θα αλλάξουν στάση και θα τροποποιήσουν την 

συμπεριφορά τους, όχι από φόβο για την επιβολή των κυρώσεων αλλά επειδή 

κατανόησαν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους στην διακοπή διάδοσης ενός 

νοσήματος (που είναι επελέγη σκόπιμα γιατί είναι γνωστή ενδημική 

ζωοανθρωπονόσος). Το παραπάνω σκεπτικό οδήγησε στην εφαρμογή των τεχνικών που 

περιγράφονται και ερευνώνται στην παρούσα εργασία. 

 

1.3. Φιλοσοφικές προσεγγίσεις -σκεπτικό της ερευνήτριας 

Οι φιλοσοφικές προσεγγίσεις που οδήγησαν την ερευνήτρια στην επιλογή εφαρμογής 

συγκεκριμένων θεωριών που κρίθηκαν από την ερευνήτρια αρμόζουσες στον 

συγκεκριμένο χώρο και εκπαιδευτικό κοινό στο οποίο απευθύνεται το συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό αντικείμενο ξεκινούν έχοντας ως βάση τη θεωρία του Piaget περί 
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γνωστικών δομών σαν συλλογή των «σχημάτων» (schemes), τα οποία είναι συνιστώσες 

της δομής της γενικής προϋπάρχουσας γνώσης ενός ατόμου που διασυνδέονται με τη 

γνώση του για τον κόσμο. Η «αφομοίωση» (assimilation) συμβαίνει όταν 

προϋπάρχοντα σχήματα ή νοητικές δομές χρησιμοποιούνται για να ερμηνεύσουν 

δεδομένα των αισθήσεων για τα οποία τα σχήματα δεν είναι κατάλληλα. Ουσιαστικά 

είναι η διαδικασία ενσωμάτωσης νέων δεδομένων στις προϋπάρχουσες δομές γνώσεων. 

Η «συμμόρφωση» (accommodation) είναι μια διαδικασία με την οποία οι δομές των 

γνώσεων τροποποιούνται για να προσαρμοστούν στις καινούριες καταστάσεις και η 

«εξισορρόπηση» (equilibration) είναι ένας μηχανισμός  συντονισμού για ισορροπία  

μεταξύ σχημάτων & δεδομένων (Τζελέπης, 2010, σελ. 3·  Παπαδήμα, 2011, σελ. 211).  

Ουσιαστικά, η μάθηση  διευκολύνεται εάν ενταχθεί σε προϋπάρχον εννοιολογικό 

πλαίσιο και συνδεθεί με υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες. Για να επιτευχθεί 

διαδικασία μάθησης, επιδιώκεται αντιπαράθεση με πραγματικά προβλήματα  και 

αυθεντικές καταστάσεις (Γκόβαρης & Κοντάκος, 2006, σελ. 18· Τζελέπης, 2010, σελ. 

6-10) που εντάσσονται στη σφαίρα ενδιαφέροντος των εκπαιδευόμενων οι οποίοι 

«χτίζουν τις γέφυρες» κάνοντας συνδέσεις με συναφή και συγγενή δεδομένα που ήδη 

γνωρίζουν. Η οργάνωση όλων των πληροφοριών είναι δύσκολη και απαιτητική διότι με 

την συνεχή διοχέτευση πληροφοριών η οργάνωση αλλάζει και ξαναλλάζει 

(Χατζηγεωργίου, 2003, σελ. 73). Μέσω αυτής της ενεργής οργάνωσης και 

αναδιοργάνωσης, που μπορεί να οδηγήσει στην κατανόηση, η γνώση κατασκευάζεται 

στη βάση μιας αναστοχαστικής διαδικασίας (Γκόβαρης & Κοντάκος, 2006, σελ. 17). Η 

νέα γνώση που προστίθεται δεν αντικαθιστά την προϋπάρχουσα (Παπαδήμα, 2011, σελ. 

211) αλλά ουσιαστικά την μετασχηματίζει, την διαμορφώνει ώστε να μπορεί να 

ερμηνεύσει τα νέα δεδομένα και καταστάσεις (Von Glasersfeld, 1987, σελ. 41).  
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Η γνώση δεν είναι ένα μεταβιβάσιμο προϊόν και η επικοινωνία δεν είναι μία μεταφορά. 

Οι μαθητές δεν είναι αποθετήρια γνώσεων αλλά οργανισμοί που προσπαθούν διαρκώς 

να κατανοήσουν την εμπειρία τους (Von Glasersfeld, 1987, σελ. 33). Η γνώση έχει 

άμεση σχέση με την κατασκευή “construct” (Παπασταμάτης, 2011, σελ. 102) και 

δομείται ενεργά από τον εκπαιδευόμενο, (Joldersma, 2011, σελ. 275· Cattaneo, 2017, 

σελ. 146), ο οποίος δεν δέχεται παθητικά τις νέες πληροφορίες. Συμμετέχει ενεργά στη 

δόμηση της δικής του πραγματικότητας (Glasersfeld, 1987) ενεργοποιώντας 

προγενέστερη γνώση «και ο σκοπός του «γιγνώσκειν» είναι να οργανώσουμε τις 

εμπειρίες μας για τον κόσμο, κάνοντας τες να έχουν νόημα» (Von Glasersfeld, 1987, 

σελ. 41· Τζελέπης, 2010, σελ. 4). 

Στο σημείο αυτό εμπλέκεται και αλληλεπιδρά η θεωρία της Μετασχηματίζουσας 

Μάθησης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κουλαϊζίδης (2011): «Συνακόλουθα, ο 

Mezirow (1977, 1981) συνάγει και την παραδοχή ότι σε έναν ενήλικο δημιουργείται 

κίνητρο για μάθηση όταν η αντίληψή του για την πραγματικότητα βρεθεί σε 

δυσαρμονία με μια συγκεκριμένη κατάσταση, όταν δηλαδή δεν υπάρχει σύμπνοια 

μεταξύ πραγματικότητας και εμπειρίας» (σελ. 46). 

Όπως αναφέρει ο Joldersma (2011), ο Ernst Von Glasersfeld συνδυάζει μια φιλοσοφική 

συζήτηση για την γνώση και την αλήθεια με εκπαιδευτικές πρακτικές, εισάγοντας 

καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές (σελ. 275-276). Ο Glasersfeld, τονίζει την 

υποκειμενική προσωπική διάσταση της γνώσης δίνοντας έμφαση στην σημασία της 

προϋπάρχουσας γνώσης, στην αυτοκατευθυνόμενη γνώση και στην ενθαρρυντική και 

διευκολυντική στάση του εκπαιδευτή, του οποίου ο ρόλος δεν είναι να διανέμει την 

«αλήθεια», αλλά να βοηθά και να τον καθοδηγεί στην εννοιολογική οργάνωση της 

εμπειρίας (στο ίδιο, σελ. 33). Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα αλλά να διδάξει ο 
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εκπαιδευτής τον δρόμο για την αλήθεια, να μάθει ο εκπαιδευόμενος την διαδρομή για 

να φτάσει στην γνώση. Και αυτή η γνώση δεν είναι ποτέ σε μια τελική κατάσταση αλλά 

σε μια συνεχή διαδικασία αναδιοργάνωσης και μετασχηματισμού.  

Συμπερασματικά, ο εκπαιδευόμενος δεν είναι παθητικός δέκτης αλλά συμμετέχει 

ενεργά στην κατασκευή της γνώσης, έχει κεντρικό ρόλο και κατέχει μεγάλη σημασία η 

πρότερη γνώση και εμπειρία του καθώς και τα θέματα που έχουν νόημα γι’ αυτόν (Von 

Glasersfeld, 1987· Γκόβαρης & Κοντάκος, 2006, σελ. 18). Όσον αφορά τον ρόλο του 

εκπαιδευτή, δεν είναι μεταφορέας της γνώσης (Von Glasersfeld, 1987, σελ. 33), 

διαδραματίζει έναν υποστηρικτικό (scaffolding), διαμεσολαβητικό, διευκολυντικό 

ρόλο, διαμορφώνοντας το περιβάλλον μάθησης, δίνοντας ευκαιρίες για δραστηριότητες 

με έμμεση καθοδήγηση, παρέχοντας στήριξη και αναγνώριση, κατανοώντας τις 

νοητικές κατασκευές του μαθητή, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες αυτοοργάνωσής του 

και παρέχοντας ανατροφοδότηση (Τζελέπης, 2010, σελ. 6-10· Cattaneo, 2017, σελ. 

146). 

 

1.4. Mοναδικότητα και αναγκαιότητα της έρευνας 

Σε όλη την διάρκεια της αναζήτησης, με όλους τους όρους και τους τελεστές που θα 

αναφερθούν στην ενότητα 6.1. του παρόντος κεφαλαίου, δεν βρέθηκε καμία έρευνα 

στην ελληνική γλώσσα ή έρευνα που να διενεργήθηκε στην Ελλάδα και να συσχετίζει 

εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων στην Υγιεινή με χρησιμοποιούμενες 

τεχνικές και κίνητρα ή παρακινητικούς παράγοντες. Σε αναζήτηση, καταχωρώντας ως 

λέξεις κλειδιά: "εκπαίδευση στην ασφάλεια τροφίμων" and  "κίνητρα" (δεν 

εμφανίστηκε κανένα αποτέλεσμα), "εκπαίδευση στην ασφάλεια τροφίμων" and  

"τεχνικές" (επίσης κανένα αποτέλεσμα), "εκπαίδευση στην υγιεινή τροφίμων" and  
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"κίνητρα" (εμφανίστηκε 1 αποτέλεσμα), "εκπαίδευση στην υγιεινή τροφίμων" and  

"τεχνικές" (κανένα αποτέλεσμα), ή "εκπαίδευση στην υγιεινή τροφίμων" (1 αποτέλεσμα 

-της Κολοβού (2013)- το ίδιο που αναφέρθηκε παραπάνω) ή "εκπαίδευση στην 

ασφάλεια τροφίμων" (κανένα αποτέλεσμα), καθώς σε μια προσπάθεια αναζήτησης 

σχετικών άρθρων στην ελληνική γλώσσα, από έρευνες που διενεργήθηκαν στην 

επικράτεια και δημοσιεύτηκαν στην ελληνική γλώσσα δεν υπήρξε ως αποτέλεσμα 

κάποιο σχετικό άρθρο. Ίσως μάλιστα η παρούσα έρευνα να αποτελεί την πρώτη στο 

συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο στη χώρα μας. Επιπλέον, σε μια ευρύτερη 

προσπάθεια διεύρυνσης της αναζήτησης χρησιμοποιήθηκαν οι όροι "εκπαίδευση" and  

"ασφάλεια τροφίμων" (451 αποτελέσματα),  "εκπαίδευση" and  "υγιεινή τροφίμων" (77 

αποτελέσματα). Τα αποτελέσματα της αναζήτησης, μελετήθηκαν και περιορίζονταν 

στην σημαντικότητα και την υποχρέωση της εκπαίδευσης του προσωπικού 

επιχειρήσεων χωρίς περαιτέρω συσχέτιση με κίνητρα και εκπαιδευτικές τεχνικές. 

Στην αναζήτηση για "εκπαίδευση στην υγιεινή τροφίμων" and  "κίνητρα" εμφανίστηκε, 

όπως προαναφέρθηκε, ένα αποτέλεσμα που αφορά διπλωματική εργασία της 

συναδέλφου -Κτηνιάτρου- Κολοβού (2013) που εκπονήθηκε στα πλαίσια 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και 

Περιβαλλοντική Υγιεινή, στο τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η εργασία αφορά «χορήγηση ερωτηματολογίου KAP σε 

χειριστές τροφίμων» και έχει ως στόχο την διερεύνηση γνώσεων για την ασφάλεια των 

τροφίμων, τις στάσεις και τις πρακτικές των συμμετεχόντων την οποία μετρά και 

καταγράφει χωρίς καμία περαιτέρω συσχέτιση με κίνητρα και εκπαιδευτικές τεχνικές. 
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1.5. Στόχοι και δομή της εργασίας 

Βασικός σκοπός και επιμέρους στόχοι της παρούσας έρευνας είναι: 

 η σκιαγράφηση του προφίλ των εκπαιδευομένων στις Σχολές Επαγγελμάτων 

Κρέατος (Σ.Ε.Κ.), 

 η διερεύνηση των κινήτρων που ωθούν τους ενήλικους εκπαιδευομένους στο να 

παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης στις Σ.Ε.Κ.,  

 η μέτρηση των απόψεων των εκπαιδευομένων στην Σ.Ε.Κ.Θ. σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα εφαρμογής συγκεκριμένων συμμετοχικών τεχνικών 

διδασκαλίας και πως αυτά σχετίζονται μεταξύ τους 

 η διερεύνηση της συσχέτισης των κινήτρων συμμετοχής ενηλίκων σε προγράμματα 

εκπαίδευσης για την Υγιεινή Τροφίμων με τις απόψεις τους σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα εφαρμογής συγκεκριμένων συμμετοχικών τεχνικών 

διδασκαλίας. 

 

Η παρούσα εργασία απαρτίζεται από δύο διακριτά αλλά αλληλένδετα μέρη:  

 το Α΄ μέρος: Θεωρητικό πλαίσιο και  

 το Β΄ μέρος: Έρευνα. 

Το Α΄ θεωρητικό μέρος της παρούσας έρευνας αποτελείται από πέντε θεματικές 

ενότητες:  

1. την εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων (υγειονομικού ενδιαφέροντος),  

2. τις τεχνικές διδασκαλίας με έμφαση στις συμμετοχικές ή βιωματικές τεχνικές 

3. τα κίνητρα συμμετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση  

4. την παρουσίαση των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος (Σ.Ε.Κ.) και 
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5. τις προηγούμενες έρευνες που σχετίζονται με τις τρεις πρώτες θεματικές και τις 

συσχετίζουν μεταξύ τους δίνοντας το θεωρητικό πλαίσιο και το έναυσμα διενέργειας 

της παρούσας έρευνας. 

Στην πρώτη θεματική ενότητα, θα αναφερθούν οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την 

εκπαίδευση του προσωπικού (WHO,  2000· Σιπητάνου, 2005, 2014) στις επιχειρήσεις 

τροφίμων, εστιάζοντας στην σημαντικότητά της στην δημόσια υγεία (Leontides, 2009), 

γεγονός που την καθιστά υποχρεωτική (Valkanos, Giossi, & Anastasiadou, 2010) από 

την Ευρωπαϊκή/Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία (European Parliament and Council, 

2004· Εθνικό τυπογραφείο, 2017).  

Στην δεύτερη θεματική ενότητα θα επιχειρηθεί μία σύντομη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση σχετικά με τις συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές και την αναγκαιότητα 

εφαρμογής τους στην εκπαίδευση ενηλίκων, θα επιχειρηθεί μία συγκριτική παρουσίαση 

των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων τους που συμβάλλουν και ως κριτήρια 

επιλογής των εκπαιδευτικών τεχνικών και θα γίνει μία σύντομη περιγραφή αυτών των 

τεχνικών (Βαλκάνος,  Ζαρίφης, Πανιτσίδου & Παπασταμάτης, 2010· Σιπητάνου, 2011· 

Koutsoukos, Fragoulis & Valkanos, 2015).  

Στην τρίτη θεματική ενότητα θα γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης των κινήτρων 

συμμετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση και ο σημαντικός ρόλος τους στην 

διαδικασία της μάθησης σύμφωνα με την βιβλιογραφία (Sipitanou, 2015). Μετά θα 

διενεργηθεί μία σύντομη και περιεκτική ιστορική ανασκόπηση στις πρώτες αναφορές 

και στην μετέπειτα συστηματική διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής των ενηλίκων 

σε προγράμματα εκπαίδευσης, καθώς και στην διατύπωση θεωριών και μοντέλων που 

επιχείρησαν να ερμηνεύσουν τα κίνητρα συμμετοχής. Στη συνέχεια αναφέρονται 

ερευνητικά δεδομένα που συσχετίζουν τα κίνητρα μάθησης με την αποτελεσματικότητα 
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της εκπαίδευσης και γίνεται μια εκτενής αναφορά στην Κλίμακα Εκπαιδευτικής 

Συμμετοχής EPS (Educational Participation Scale) που δημιούργησε ο Boshier και η 

οποία θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα έρευνα (στο 2
ο
 μέρος του ερωτηματολογίου). 

Στην τέταρτη θεματική ενότητα, και για τις ανάγκες ολοκληρωμένης παρουσίασης του 

χώρου που θα διενεργηθεί η έρευνα, κρίνεται απαραίτητο να γίνει μία σύντομη 

παρουσίαση των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος (Σ.Ε.Κ.) της χώρας, με έμφαση στην 

Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Κ.Θ.), που είναι ο χώρος εργασίας 

της ερευνήτριας. Οι Σ.Ε.Κ. ανήκουν στην Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας, και 

Εκπαίδευσης, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Θα γίνει αναφορά στην δομή και λειτουργία της 

σχολής, στις θεωρίες μάθησης που ενδεχομένως κρίνονται κατάλληλες από την 

ερευνήτρια για την συγκεκριμένη σχολή και την ηλικιακή ομάδα των εκπαιδευομένων 

στους οποίους απευθύνεται το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και τις 

φιλοσοφικές προσεγγίσεις που αρμόζουν στο δεδομένο πλαίσιο.  

Στην πέμπτη θεματική ενότητα, θα παρουσιαστούν βιβλιογραφικά δεδομένα που 

αφορούν τις έρευνες σχετικά με την εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων 

(Pontello, Dal Vecchio, Doria, & Bertini, 2005· Salazar, Ashraf, Tcheng, & Antun, 

2006· Egan et al., 2007· Nieto-Montenegro, Brown & LaBorde, 2008· Medeiros, 

Cavalli, Salay, & Proenca, 2011), καθώς και τις έρευνες που συσχετίζουν την 

αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης αυτής με παρακινητικούς παράγοντες και 

μεθόδους διδασκαλίας (Καψάλης & Νημά, 2008· Guo & Wu, 2017· Habiballah, Al-

Shakhsheer, Al-Sabi, Masadeh, 2018). 

 Το ερευνητικό μέρος πραγματεύεται τη μεθοδολογία της έρευνας / ερευνητικό 

σχεδιασμό, παρουσιάζονται τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, το δείγμα της 
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έρευνας και η διαδικασία που ακολουθήθηκε. Στην περιγραφή του ερωτηματολογίου 

(εργαλείο έρευνας) γίνεται αναφορά στην κατηγοριοποίηση των 7 «παραγόντων» 

κινήτρων και των ερωτήσεων (που αντιστοιχούν στις 41 δηλώσεις του 2
ου

 μέρους του 

ερωτηματολογίου). Αναφέρονται αναλυτικά όλες οι ερωτήσεις που ανήκουν σε κάθε 

έναν από αυτούς τους παράγοντες κινήτρων και τι εκφράζεται σε γενικές γραμμές με 

κάθε κατηγορία. Σ’ αυτό το σημείο παρουσιάζονται εκτενώς οι συμμετοχικές τεχνικές 

(που αντιστοιχούν στις έξι σαφώς διατυπωμένες θέσεις του 3
ου

 μέρους του 

ερωτηματολογίου) με τις οποίες στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι απόψεις των 

εκπαιδευομένων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα εφαρμογής τους. 

Στο μέρος αυτό, καταγράφονται και αναλύονται τα αποτελέσματα των δύο παράλληλων 

ερευνών που διενεργούνται στην παρούσα διπλωματική εργασία (καταγραφή, ανάλυση 

δεδομένων, συζήτηση, αναμενόμενα οφέλη, θέματα για περαιτέρω έρευνα).  
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Α’ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η αναγκαιότητα εκπαίδευσης προσωπικού 

επιχειρήσεων τροφίμων (υγειονομικού ενδιαφέροντος) 

 

Το παρόν κεφάλαιο πραγματεύεται τους λόγους που καθιστούν απαραίτητη την 

εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αναλύοντας την 

σύγχρονη πραγματικότητα, τα δεδομένα από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς 

που καταδεικνύουν την σημασία της εκπαίδευσης αυτής στην μείωση των  επιπτώσεων 

των τροφιμογενών ασθενειών και καθιστούν αναγκαία την λήψη μέτρων πρόληψης, 

μεταξύ αυτών και την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Υγιεινής και Νομοθεσίας 

Τροφίμων. Η αναγκαιότητα αυτή οδήγησε στην κήρυξη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας (WHO) «ως προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία» την λήψη μέτρων πρόληψης 

και ελέγχου και υιοθέτησε στην πολιτική του την προώθηση και ενθάρρυνση τέτοιων 

προγραμμάτων. 

 

2.1. Η αναγκαιότητα εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων 

Η ασφάλεια των τροφίμων παραμένει ένα κρίσιμο θέμα, με τα κρούσματα 

τροφιμογενών ασθενειών, Food-borne diseases (FBDs), να απασχολούν άτομα και 

κοινωνία διαχρονικά και με σοβαρά υπολογίσιμο κόστος τόσο σε ατομικό επίπεδο (με 

τις επιπτώσεις στην υγεία, και την απώλεια εισοδήματος που πιθανώς επιφέρει), σε 

επίπεδο βιομηχανίας (με τις χαμένες εργατοώρες και την επιβάρυνση από αναρρωτικές 

άδειες υπαλλήλων, την επιβολή προστίμων και άλλων διοικητικών ή ποινικών 

κυρώσεων, τη δυσφήμιση από γνωστοποίηση παραβάσεων π.χ. δελτία τύπου που 

εκδίδονται από τις επίσημες αρμόδιες Αρχές Ελέγχου Τροφίμων) όσο και σε επίπεδο 
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οικονομίας κρατών (λαμβάνοντας υπόψη την επιβάρυνση των συστημάτων υγείας από 

τη συρροή των ασθενών, τις επιπτώσεις στον τουρισμό λόγω ταξιδιωτικών οδηγιών, 

την παρεμπόδιση του εμπορίου λόγω περιορισμών διακίνησης προϊόντων) (Egan et al., 

2007· Medeiros, Cavalli, Salay, & Proenca, 2011· WHO, 2006· WHO, 2017).  

Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO, 2015) -όπου 

παρέχονται οι πρώτες εκτιμήσεις για την παγκόσμια επίπτωση τροφικής νόσου κατά τα 

έτη 2007-2015, τη θνησιμότητα και την επιβάρυνση των ασθενειών από την άποψη των 

χρόνων ζωής αναπηρίας (Disability Adjusted Life Years: DALYs)- η εκτίμηση της 

παγκόσμιας επιβάρυνσης για το 2010 είναι 600 εκατομμύρια τροφικές ασθένειες (95% 

διάστημα αβεβαιότητας [UI] 420-960) και 420.000 επερχόμενους θανάτους (95% UI 

310.000-600.000). Αξιοσημείωτη είναι επίσης η παγκόσμια επιβάρυνση από τις 

τροφιμογενείς ασθένειες που προσδιορίζεται στα 33 (95% UI 25-46) εκατομμύρια 

DALYs. Από τις αρχικές αυτές εκτιμήσεις προκύπτει ότι ο παγκόσμια επιβάρυνση των 

τροφιμογενών νόσων είναι σημαντική και επηρεάζει άτομα όλων των ηλικιών, 

ιδιαίτερα παιδιά κάτω των 5 ετών (το 40% της συνολικής επιβάρυνσης) και άτομα που 

ζουν σε περιοχές χαμηλού εισοδήματος (WHO, 2015).  

Οι αριθμοί και οι επιπτώσεις είναι σημαντικές και στις περισσότερο αναπτυγμένες 

περιοχές του λεγόμενου δυτικού κόσμου. Το κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), υπεύθυνο για την 

παρακολούθηση και καταγραφή τροφιμογενών νοσημάτων, στην ετήσια έκθεση για το 

έτος 2016 αναφέρει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες εκδηλώθηκαν 839 εστίες 

τροφιμογενών νοσημάτων, με το συνολικό αριθμό ασθενών να ανέρχεται στους 14.259, 

από τους οποίους 875 νοσηλεύτηκαν και 17 είχαν θανατηφόρα κατάληξη (CDC, 2016). 
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Από το 2000, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την πρόληψη και τον έλεγχο 

των τροφιμογενών νοσημάτων ως προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία (WHO, 2007· 

Medeiros, Cavalli, Salay, & Proenca, 2011) και υιοθέτησε στην πολιτική του την 

προώθηση και ενθάρρυνση τέτοιων προγραμμάτων πρόληψης και ελέγχου. Διαχρονικά, 

ο αριθμός των αναφερόμενων εστιών τροφιμογενών ασθενειών αυξανόταν, και οι 

έρευνες αποκάλυπταν ότι οι περισσότερες από αυτές οφείλονταν σε κακή διαχείριση 

τροφίμων, συχνά λόγω ακατάλληλης προετοιμασίας και διανομής από τους χειριστές 

τροφίμων (Adams, Motarjemi & WHO,  1999· WHO, 2000· Seaman & Eves, 2006· 

CDC, 2017· WHO, 2017 · Abdullahi et al., 2018· Yu, Sirsat & Neal, 2019). 

Ακατάλληλες ή ανεπαρκείς πρακτικές και κακή διαχείριση των τροφίμων 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και μπορεί να εμπλέκονται στο 97% όλων των 

τροφιμογενών ασθενειών που σχετίζονται με τα καταστήματα εστίασης (Howes, 

McEwan, Griffiths, & Harris, 1996· Egan et al., 2007· Husain, Muda, Jamil, Hanafi, 

& Rahman, 2016· Abdullahi et al., 2018· Habiballah, Al-Shakhsheer, Al-Sabi, 

Masadeh, 2018). Η κατάρτιση χειριστών τροφίμων θεωρείται ως μια στρατηγική με την 

οποία η ασφάλεια των τροφίμων μπορεί να αυξηθεί και να ωφεληθούν μακροπρόθεσμα 

καταναλωτές και βιομηχανία τροφίμων (Smith, 1994· WHO, 2002· Abdullahi et al., 

2018·  Egan et al., 2007· Mitchell, Fraser, & Bearon, 2007· Medeiros, Cavalli, Salay, & 

Proenca, 2011· Husain et al., 2016· Reynolds & Rajagopal, 2017).  

 

2.2. Νομοθετική απαίτηση για εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων 

Η εκπαίδευση σχετικά με την Υγιεινή και την Νομοθεσία Τροφίμων του προσωπικού 

που απασχολείται σε όλες τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι 

υποχρεωτική και προβλέπεται σε Κοινοτικό [Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 για την 
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υγιεινή των τροφίμων, Παράρτημα II, Κεφάλαιο XII (European Parliament and 

Council, 2004)] και Εθνικό επίπεδο [άρθρο 5 της Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829: 

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και 

άλλες διατάξεις (Εθνικό τυπογραφείο, 2017)]. Επιπλέον, η Απόφαση με Αριθμ. 14708 

(ΦΕΚ Β’ 1616/17-08-2007) καθορίζει τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία 

υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων 

τροφίμων (Εθνικό τυπογραφείο, 2007). 

 

2.3. Συμπεράσματα - Αποτίμηση του κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό, αφού έγινε αναφορά στις επιπτώσεις που δύναται να έχουν τα 

τροφιμογενή νοσήματα, επισημάνθηκε ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η 

εκπαίδευση του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων στην πρόληψη και μείωση των 

επιπτώσεων αυτών. Στις δράσεις και τα μέτρα πρόληψης εντάσσονται παγκόσμιοι 

οργανισμοί που με τις διακηρύξεις τους αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτής της 

εκπαίδευσης και άλλοι θεσμοί (όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κέντρο Πρόληψης 

και Ελέγχου Νοσημάτων της Αμερικής- CDC) που τονίζουν την σημασία ενίσχυσης 

των ενεργειών πρόληψης και ορίζουν με Νομοθετικές διατάξεις το επίπεδο 

υποχρεωτικότητας αυτής της εκπαίδευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας 

 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται η εννοιολογική προσέγγιση και αποσαφήνιση 

των  διδακτικών μεθόδων, τεχνικών διδασκαλίας και συμμετοχικών διδακτικών 

τεχνικών. Αναδεικνύεται η αναγκαιότητα εφαρμογής «συμμετοχικών διδακτικών 

τεχνικών» στην εκπαίδευση ενηλίκων και επιχειρείται μία σύντομη αλλά περιεκτική 

παρουσίαση των κυριότερων τεχνικών κυρίως μέσω ενός πίνακα (Πίνακας Ι) που 

κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια μετά από ενδελεχή μελέτη όλων των κατάλληλων 

για την εκπαίδευση ενηλίκων τεχνικών διδασκαλίας. Ο πίνακας αυτός αποσκοπεί στην 

περιεκτική και συγκριτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων / μειονεκτημάτων των 

τεχνικών που αποτελούν δυνητικά κριτήρια επιλογής τους ανάλογα με τις υφιστάμενες 

δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

 

3.1. Εννοιολογική προσέγγιση «συμμετοχικών διδακτικών τεχνικών» 

Η μέθοδος είναι έννοια ευρύτερη της τεχνικής και αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών 

που καθορίζουν την αντίληψη για την πρόσβαση στη γνώση, τον τρόπο εκπαίδευσης 

και μάθησης. Η τεχνική είναι ένα συγκεκριμένο παιδαγωγικό εργαλείο, αποτελεί 

τυποποιημένο βοήθημα που διευκολύνει την εκπαίδευση και τη μάθηση (Noye & 

Piveteau, 1999). 

Ο Rogers (1999) μιλάει για συμμετοχικές μεθόδους (αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή 

και εκπαιδευόμενων ή μεταξύ των εκπαιδευόμενων, όπως ερωτήσεις, συζήτηση, ομάδες 

ανταλλαγής απόψεων), ευρετικές μεθόδους (εκείνες με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι 

μόνοι τους ή σε ομάδες εκπονούν εργασίες, εξερευνούν και ανακαλύπτουν οι ίδιοι τη 
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γνώση μέσω της άσκησης, των πειραμάτων, της μελέτης, της σύνταξης κειμένων) και 

αξιολογητικές μεθόδους (τεστ, κουίζ, παίξιμο ρόλων). 

Οι Noye & Piveteau (1999) διακρίνουν τις μεθόδους που προωθούν την ενεργητική 

συμμετοχή σε ερωτηματικές, που βοηθούν τον εκπαιδευόμενο να ανακαλύψει το 

αντικείμενο της μάθησης καλώντας τον να διανύσει τον μισό δρόμο με εύστοχες 

ερωτήσεις που τίθενται από τον εκπαιδευτή και ενεργητικές που «στηρίζονται στην 

αρχή ότι συγκρατεί κανείς καλύτερα αυτό που μαθαίνει συνδυάζοντας την πράξη με το 

λόγο και ιδιαίτερα διαμορφώνοντας ο ίδιος το γνωστικό του εξοπλισμό, όταν βρίσκεται 

αντιμέτωπος με ένα συνολικό πρόβλημα». Η Sophie Courau αναφέρεται σε μεθόδους 

διερεύνησης και εφαρμογής (2000). Σύμφωνα με την τελευταία, μία βασική αρχή που 

διέπει την εκπαίδευση ενηλίκων είναι η αρχή της ενεργητικής συμμετοχής τους στην 

διεργασία της μάθησης. 

Παρά τις διαφορές στην ορολογία, οι απόψεις συγκλίνουν στο ότι η ενεργητική 

συμμετοχή προωθείται μέσα από μεθόδους που αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση 

μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων, ή μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευομένων, και 

παρέχουν στους τελευταίους πηγές ώστε να αναζητούν πληροφορίες, να αναπτύσσουν 

την κριτική τους ικανότητα, να επεξεργάζονται λύσεις και να μαθαίνουν πράττοντας 

(Race, 1999). 

Σύμφωνα με εκπαιδευτικό υλικό του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων -

Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2010), οι εκπαιδευτικές/διδακτικές τεχνικές είναι το 

σύνολο των δραστηριοτήτων που βοηθούν τον εκπαιδευτή να επιτύχει τους επιμέρους 

εκπαιδευτικούς στόχους ενός προγράμματος ή μιας διδακτικής ενότητας, 

ενεργοποιώντας τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων και καλύπτοντας τις ατομικές και 

ομαδικές τους ανάγκες. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές ενεργητικής φύσεως αξιοποιούν τη 
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συμμετοχικότητα και τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων και αυξάνουν την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 

3.2. Η αναγκαιότητα εφαρμογής συμμετοχικών διδακτικών τεχνικών στην 

εκπαίδευση ενηλίκων 

Η αναγκαιότητα εφαρμογής συμμετοχικών διδακτικών τεχνικών απορρέει από τον 

τρόπο που μαθαίνουν οι ενήλικες και τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης. Η 

χρήση τους οδηγεί στην ικανοποίηση αυτών των προϋποθέσεων. Οι ενήλικες μαθαίνουν 

όταν οι νέες πληροφορίες τους παρουσιάζονται σε μικρές μεστές ενότητες, έχουν άμεση 

πρακτική εφαρμογή στη ζωή τους, συσχετίζονται με τις εμπειρίες και τις γνώσεις που 

ήδη διαθέτουν και τους παρέχεται η δυνατότητα να εφαρμόσουν και να δοκιμάσουν 

άμεσα τη νέα γνώση. Ακόμη και οι στοχαζόμενοι ενήλικες εκπαιδευόμενοι, που δεν 

αναλαμβάνουν άμεσα δράση, προτιμούν να μαθαίνουν μαζί με άλλους -σε ομάδες- διότι 

αυτό τους βοηθά να συλλέγουν διάφορες γνώμες και πληροφορίες (Rogers, 1999· Noye 

& Piveteau, 1999). Οι ενήλικες επιθυμούν να ενεργούν και να εμπλέκονται στην 

διαδικασία της εκπαίδευσης και μάλιστα, «όσο πιο ενεργητική είναι η συμμετοχή τους 

τόσο πιο αποτελεσματική είναι η απόκτηση της γνώσης» όπως έχουν διατυπώσει οι 

Noye & Piveteau (1999, σελ. 110), Rogers (1999) και ο J. Dewey στο «Learning by 

doing» και εμπλουτίζει η Courau (2000, σελ. 28) την παραπάνω φράση προσθέτοντας 

ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση «παιδαγωγικών τεχνικών που ευνοούν την 

ενεργητική συμμετοχή» έτσι ώστε στο τέλος της κατάρτισής τους να κατέχουν «τα 

μέσα και τον τρόπο για να συνεχίσουν μόνοι τους τη διαδικασία της μάθησης». Απλά, 

λιτά και απέριττα αναφέρει ο Rogers (1999) «ό,τι ακούω το ξεχνάω, ό,τι βλέπω το 

θυμάμαι, ό,τι κάνω το μαθαίνω» (σελ. 246). 



- 40 - 

 

Χαρακτηριστικές είναι επίσης έρευνες που επικαλείται ο Rogers (1999), οι οποίες 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι διεργασίες που θεωρούνται πιο ισχυρές για την 

επίτευξη της μάθησης σε κλίμακα από 1 έως 6, είναι εκείνες στις οποίες οι 

εκπαιδευόμενοι συνδιαλέγονται απευθείας με τον εκπαιδευτή και με το εκπαιδευτικό 

υλικό φτάνοντας στο βαθμό 5 και 6 της κλίμακας. Αντίθετα, κατά τη χρήση 

δασκαλοκεντρικών τεχνικών, όπως για παράδειγμα της εισήγησης, ο βαθμός 

αποτελεσματικότητας της μεθόδου φτάνει μόνο στο βαθμό 2. 

Σύμφωνα με την Courau (2000), εάν προσέχουμε, συγκρατούμε κατά προσέγγιση: 10% 

από αυτά που διαβάζουμε, 20% από αυτά που ακούμε, 30% από αυτά που βλέπουμε, 

50% από αυτά που βλέπουμε και ακούμε ταυτόχρονα, 80% από αυτά που λέμε, 80% 

από αυτά που λέμε ενώ ταυτόχρονα εκτελούμε πράξεις που απαιτούν σκέψεις και στις 

οποίες εμπλεκόμαστε ενεργητικά. 

Κατά τον σχεδιασμό και την διενέργεια προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων δεν 

πρέπει να παραβλέπονται αλήθειες και συμπεράσματα που διατυπώθηκαν από 

μεγάλους ερευνητές και στοχαστές του χώρου της εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Ίσως πιο σημαντική είναι η άποψη ότι η εκπαίδευση των ενηλίκων δεν αποτελεί μια 

διαδικασία του να διδάσκει κανείς άλλους, αλλά να τους καθιστά ικανούς να 

αποκτήσουν φωνή (…). Ίσως το «κλειδί» όταν θέτουμε τον εκπαιδευόμενο πρώτο 

και όχι τον εκπαιδευτή, είναι η ανάγκη να ακούμε περισσότερο και να μιλάμε 

λιγότερο (Rogers, 1999, σελ. 315-316). 

Η τάση για ενεργητική συμμετοχή αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

ενήλικων εκπαιδευομένων που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εφόσον επιδίωξη κάθε 

επιτυχημένου παρεχόμενου προγράμματος αποτελεί  η κάλυψη των προϋποθέσεων 

αποτελεσματικής μάθησης. Έτσι θα ανταποκριθούν στις ευρωπαϊκές προσταγές που 
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ορίζουν ότι «η ικανότητα και το θάρρος για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ανοικτών 

και ευρείας συμμετοχής μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης θα πρέπει να γίνει βασική 

επαγγελματική δεξιότητα για τους εκπαιδευτές» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000). 

 

3.3. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτές υποτιμούν τον αριθμό των διαφορετικών διδακτικών 

τεχνικών που έχουν στη διάθεσή τους. Σε μια ομάδα εκπαιδευτών καταγράφηκαν 49 

διαφορετικές τεχνικές με τη μέθοδο του «καταιγισμού ιδεών» (brainstorming session) 

(Rogers, 1999, σελ. 252). 

Μερικές από τις βασικότερες εκπαιδευτικές τεχνικές που αναφέρονται στη διεθνή 

βιβλιογραφία και συχνά συναντά κανείς σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων είναι: 

Εισήγηση /Εμπλουτισμένη εισήγηση, Ερωτήσεις – απαντήσεις, Συζήτηση, Καταιγισμός 

Ιδεών (brain storming, brain sketching, brain writing), Χιονοστιβάδα, Ασκήσεις, 

Εργασία σε Ομάδες, Μελέτη Περίπτωσης, Παιχνίδι Ρόλων, Επίδειξη, Προσομοίωση, 

Λύση προβλήματος, Συνθετικές εργασίες (μέθοδος project), Αυτοκατευθυνόμενη 

μάθηση, Συνέντευξη από ειδικό, Εκπαιδευτική επίσκεψη, Χαρτογράφηση εννοιών ή 

χάρτης εννοιών (concept map), Μελέτη πεδίου, Debate, Δίλημμα και Εναρκτήρια 

συνάντηση. 

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές μπορούν να ταξινομηθούν με πολλούς τρόπους, ανάλογα με 

την διαδικασία εφαρμογής τους ή το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς μια γενική διάκριση θα μπορούσε να αποτελεί η παρακάτω ταξινόμηση σε: 

Τεχνικές παρουσίασης νέας γνώσης (εισήγηση, επίδειξη), Τεχνικές ενεργοποίησης 

παλαιάς γνώσης (καταιγισμός ιδεών, ερωτήσεις) και Τεχνικές εξάσκησης /εμπέδωσης 

/βίωσης της γνώσης για απόκτηση δεξιοτήτων και στάσεων. 
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Σύμφωνα με τις Αθανασούλα-Ρέππα & Ιωάννου (2008), καμία τεχνική δεν εγγυάται την 

επιτυχία και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο εκπαιδευτικός 

πρέπει κάθε φορά να επιλέγει διαφορετικές τεχνικές βάση κριτηρίων και συχνά 

χρειάζεται να συνδυάζει διαφορετικές τεχνικές. Τα κριτήρια επιλογής της τεχνικής που 

θα χρησιμοποιηθεί περιλαμβάνουν: τον σκοπό και τους στόχους του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, τι επιδιώκεται να επιτευχθεί, την υφή του μαθησιακού αντικειμένου, τα 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων και τις εμπειρίες τους, τον βαθμό εξοικείωσης, τις 

στάσεις και τις προτιμήσεις των εκπαιδευομένων όσον αφορά τον τρόπο μάθησης, τις 

ικανότητες του εκπαιδευτή, τον βαθμό γνώσης και εξοικείωσης με τις εκπαιδευτικές 

τεχνικές, το μαθησιακό κλίμα, τον διαθέσιμο χρόνο και τους διαθέσιμους πόρους 

Πολλοί ερευνητές αναφέρουν ότι την πιο προνομιακή θέση στην ενθάρρυνση της 

ενεργητικής συμμετοχής στην εκπαιδευτική διεργασία κατέχει η χρήση ενεργητικών 

εκπαιδευτικών τεχνικών όπως οι ομαδικές εργασίες, η συζήτηση, οι μαιευτικές 

ερωτήσεις, η ανάλυση μελετών περίπτωσης, η λύση προβλήματος, οι προσομοιώσεις, 

το παιχνίδι ρόλων, ο καταιγισμός ιδεών κ.ο.κ. (Κόκκος, 1998 και 1999
.
 Rogers, 1999

.
 

Courau, 2000.
 Βασάλα & Ανδρεάδου, 2007

.
 Αθανασούλα-Ρέππα & Ιωάννου, 2008, σελ. 

869). Αυτές ουσιαστικά είναι οι κυριότερες συμμετοχικές διδακτικές πρακτικές που 

αναφέρονται μεταξύ όλων των ερευνητών στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα 

παρουσιασθούν παρακάτω: 

 σύντομη περιγραφή της κάθε τεχνικής με έμφαση σε πρακτικά ζητήματα και 

λεπτομέρειες που χρήζουν προσοχής
3
 

                                                           
3
 Για τη δημιουργία του πίνακα και τη συγγραφή των τεχνικών μελετήθηκαν και 

συνδυάστηκε εκπαιδευτικό υλικό διαφόρων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(Βαϊκούση, Βαλάκας, Κόκκος & Τσιμπουκλή, 1999
.
 Μουζάκης, 2006

.
 Τσιμπουκλή & 

Φίλλιπς, 2010
.
  Οικονόμου, 2011

.
 Βαλάκας & συν, χ.χ.  Βασάλα, 2013

.
 Αθανασίου, 

Μπαλντούκας & Παναούρα, 2014). 
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 συγκριτικά, σε πίνακα
1 

(Πίνακας 1) τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 

καθεμιάς.  

Κατά την κατασκευή του πίνακα, τα στοιχεία που εντοπίστηκαν στις εξεταζόμενες 

τεχνικές και παρουσιάζονται, επιλέχθηκαν σκόπιμα ώστε να επισημαίνονται ως 

πλεονεκτήματα, ουσιαστικά τα προσλαμβανόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή 

τεχνικών (ενίσχυση αυτενέργειας και ενεργητικής συμμετοχής, ανάπτυξη κριτικής 

σκέψης, ομαδοσυνεργατικότητας, καλλιέργεια ευρετικής πορείας μάθησης,  πρακτική 

εφαρμογή, ενδελεχής εξέταση του θέματος, διατήρηση ενδιαφέροντος και δημιουργία 

ευχάριστου, εποικοδομητικού κλίματος στην αίθουσα). Επίσης, εξετάζονται ως 

μειονεκτήματα ουσιαστικά τα σημεία και οι προϋποθέσεις που επιβάλλεται να 

εντοπιστούν και να καλυφθούν για επιτυχή εφαρμογή των τεχνικών (η κατάλληλη, 

συνεχής, εκπαίδευση των εκπαιδευτών ώστε να διαθέτουν γνώση των τεχνικών αλλά 

και να αποκτούν ευχέρεια και αυτοπεποίθηση για την εφαρμογή τους /σωστή 

εφαρμογή, διαχείριση και αποφυγή λαθών, εκτροπών και παρεμβάσεων), καθώς και η 

αναγνώριση ότι απαιτείται προετοιμασία και χρόνος για την εφαρμογή τους, που πρέπει 

να συνυπολογίζονται στον σχεδιασμό των προγραμμάτων. 
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Πίνακας 1:  Συγκριτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων /μειονεκτημάτων 

σημαντικότερων συμμετοχικών τεχνικών: 
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Ερωτήσεις–

απαντήσεις 

Συζήτηση 

+ + + + + + - + +    + + + + + 

Καταιγισμός ιδεών +  + + + +  +  + + + - - + +  

Χιονοστιβάδα + + + + + +  + + + + +  -  -  

Επίδειξη - -  +   + + +    - - - - + 

Ομάδες εργασίας + + + + + + + + + + +  - - -  + 

Άσκηση + +  - +  + + +     - -  + 

Μελέτη περίπτωσης + + + + + + + + +  + ++ -  -  ++ 

Παιχνίδι ρόλων + + + + + + + + + + + ++   -  ++ 

Προσομοίωση + + + + + + + + + + + ++  - - - ++ 

Λύση προβλήματος + + + + + + + + +  + ++ -  -  ++ 

Εκπαιδευτική 

επίσκεψη 

+  + +   +

+ 

+ + + +  -  - -  

Μέθοδος Project + + + + + + + + +   + - + -   

Πηγές για τη δημιουργία του πίνακα: (Βαϊκούση, Βαλάκας, Κόκκος & Τσιμπουκλή, 1999
.
 

Μουζάκης, 2006
.
 Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2010

.
 Οικονόμου, 2011

.
 Βαλάκας & συν, χ.χ.

 .
  

Βασάλα, 2013
.
 Αθανασίου, Μπαλντούκας & Παναούρα, 2014). 
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3.4. Σύντομη περιγραφή τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων 

Ερωτήσεις –απαντήσεις: 

Οι ερωτήσεις υποβάλλονται είτε από τον εκπαιδευτή  είτε από τους εκπαιδευόμενους 

και πρέπει να είναι «ανοικτές», επαγωγικές, σαφείς, σύντομες και περιεκτικές, να έχουν 

κάποια σκοπιμότητα, λογική συνέχεια και αλληλουχία, να είναι μέτριας δυσκολίας και 

να ωθούν σε τεκμηριωμένους συλλογισμούς (Τριλιανός, 2004). 

Συζήτηση: 

Συνίσταται στην ανταλλαγή απόψεων με σκοπό να συντελεστεί η μάθηση μέσω 

διαλόγου και να γίνει σταδιακή προσέγγιση ενός θέματος (Βαλάκας & συν, χ.χ.· 

Οικονόμου 2011). 

Καταιγισμός ιδεών: 

Αφορά την πολυεπίπεδη εξέταση ενός θέματος ή μιας έννοιας μέσω της ενθάρρυνσης 

/υποκίνησης των εκπαιδευομένων να προβούν σε ελεύθερη, αυθόρμητη έκφραση ιδεών 

με στόχο να προβληματίσει και να διεγείρει την σκέψη και την φαντασία τους 

(Γρηγοριάδου, Γουλή & Γόγουλου, 2009). Ο εκπαιδευτής παροτρύνει να συμβάλλουν 

με όποια ιδέα τους έρχεται στο μυαλό, ακόμα κι’ αν μοιάζει φανταστική ή 

απραγματοποίητη (Κόκκος, 2005α, σελ. 44), καταγράφει, πιθανώς ταξινομεί αλλά δεν 

πραγματοποιεί κριτική των ιδεών (καλούνται αργότερα να τις εξηγήσουν) και 

παρεμβαίνει μόνο όταν η διαδικασία κινδυνεύει να διολισθήσει σε επίδειξη φαντασίας. 

Στο τέλος πρέπει να προβεί σε σύνθεση όσων συζητήθηκαν και επειδή τα ζητήματα 

εξετάζονται από νέες και πολλαπλές οπτικές γωνίες ευνοείται ο μετασχηματισμός 

ορισμένων στερεότυπων πεποιθήσεων (Κόκκος, 2005α, σελ. 44-45 και 97). Βασίζεται 

στην αρχή ότι οι νέες ιδέες δημιουργούνται μέσα από τη ζύμωση ιδεών που προκύπτουν 

αβίαστα (Courau, 2000). 
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Χιονοστιβάδα: 

Κατάθεση και ανταλλαγή απόψεων ή ιδεών με στόχο τον προβληματισμό για ένα 

ζήτημα που ξεκινά από την ατομική δουλειά και καταλήγει στην ολομέλεια. Αρχικά 

κάθε εκπαιδευόμενος επεξεργάζεται ατομικά το θέμα, στη συνέχεια συγκρίνει τις ιδέες 

του με του διπλανού του, εντοπίζουν κοινά σημεία και διαφορές και δημιουργούν έναν 

κοινό, εμπλουτισμένο κατάλογο ιδεών. Το ίδιο επαναλαμβάνεται σε ομάδες των 

τεσσάρων (δύο δυάδες) και τέλος οι ιδέες παρουσιάζονται στην ολομέλεια, γίνεται 

σύνθεσή τους και εξάγονται συμπεράσματα (Βαλάκας & συν, χ.χ.· Οικονόμου 2011). 

Επίδειξη: 

Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν παρατηρώντας πρώτα τον εκπαιδευτή να εκτελεί ή να 

παρουσιάζει μια πράξη και στη συνέχεια επαναλαμβάνοντας οι ίδιοι, υπό την 

καθοδήγησή του, την πράξη που παρακολούθησαν. Πολύ αποτελεσματική για πρακτικά 

θέματα και διαδικασίες αλλά ενδέχεται να είναι πολύ δαπανηρή (Βαλάκας & συν, χ.χ.). 

Ομάδες εργασίας: 

«Θεωρείται από πολλούς μελετητές ως ακρογωνιαίος λίθος της εκπαίδευσης ενηλίκων 

(Paterson, 1970· Elsdon, 1975· Freire, 1977· Boyle, 1981)» (Βαλάκας & συν, χ.χ.). Οι 

εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε υπο-ομάδες (ιδανικά 5-8 ατόμων) και ανταλλάσσουν 

εμπειρίες, εκπονούν δραστηριότητες/ασκήσεις, επιλύουν προβλήματα, καταλήγουν σε 

συμπεράσματα, εκτελούν πειράματα κτλ. με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων 

συνεργασίας και επικοινωνίας και την πληρέστερη επεξεργασία του επεξεργαζόμενου 

θέματος.  Ο εκπαιδευτής δίνει σαφείς οδηγίες, έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των 

εκπαιδευομένων, τους παραχωρεί πρωτοβουλίες και αυτενέργεια. Οι ομάδες εργάζονται 

κάτω από την φροντίδα -αλλά χωρίς ανάμιξη και επιρροή- του εκπαιδευτή και 

ανακοινώνουν στην ολομέλεια μέσω εκπροσώπου που επιλέγουν το προϊόν εργασίας 
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τους. Η τεχνική ολοκληρώνεται με σύνθεση και σχολιασμό από τον εκπαιδευτή, 

εξαγωγή συμπερασμάτων και διασύνδεση της θεωρίας με την πράξη. 

Άσκηση: 

Ατομική ή συλλογική εργασία με ποικίλες μορφές και στόχο να οδηγηθούν οι 

εκπαιδευόμενοι σε δράση και να μάθουν «κάνοντας» (learning by doing) αυξάνοντας 

την αυτοπεποίθησή τους μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της (Βαλάκας & συν, χ.χ.). 

Μελέτη περίπτωσης: 

Σύνθετη άσκηση με πραγματικό ή υποθετικό παράδειγμα που αντανακλά μία ευρύτερη 

κατάσταση, με σκοπό να αναλυθεί σε βάθος, να διερευνηθούν εναλλακτικές λύσεις στα 

προβλήματα που αναδύονται και ευρύτερο στόχο την εμπέδωση θεωρητικών γνώσεων 

και την υποκίνηση ευρετικής πορείας προς τη γνώση με δραστηριότητες επίλυσης 

προβλημάτων (problem based learning) ή εκπόνησης συνθετικών εργασιών (project 

based learning) (Kolodner & Guzdial, 2000). Κατά τα υπόλοιπα εκτελείται όπως οι 

ομάδες εργασίας. 

Παιχνίδι ρόλων: 

Οι εκπαιδευόμενοι εισέρχονται σε μία «θεατρική κατάσταση», η οποία παρέχει την 

ευκαιρία να «παιχτούν» και να «βιωθούν» αληθινές καθημερινές περιστάσεις σε ένα 

προστατευμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο επιτρέπονται η δοκιμή, τα 

λάθη και η εξάσκηση. Μέσω της ανατροφοδότησης που παρέχει στους «ηθοποιούς», 

αφού το παίξουν, η οποία δίνεται από τους  συνεκπαιδευόμενους, τον εκπαιδευτή αλλά 

και από τους ίδιους, προκύπτουν σημαντικά εκπαιδευτικά οφέλη, βαθύτερη κατανόηση 

καταστάσεων και πιθανή αλλαγή συμπεριφοράς και στάσεων. Συνήθως υποδύονται 

ρόλους, που συνδέονται με μία εξεταζόμενη κατάσταση στον επαγγελματικό ή στον 

κοινωνικό τομέα και η τεχνική εφαρμόζεται, κυρίως, όταν επιδιώκεται η ανάλυση 
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προβληματικών ή συγκρουσιακών καταστάσεων, που αφορούν τις ικανότητες, τις 

στάσεις, την επικοινωνία, τη συμπεριφορά (Κόκκος, 1998, σελ. 205). 

Προσομοίωση: 

Είναι μια μεγάλη άσκηση κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν νοερά στην 

αναπαράσταση μίας κατάστασης που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ώστε να 

αντιληφθούν πως θα σκέφτονταν και πως θα αντιδρούσαν. Εκπαιδεύονται σε ένα 

περιβάλλον ήρεμο, με χαμηλό ρίσκο και χωρίς συνέπειες στο χειρισμό καταστάσεων 

που ενέχουν άγχος και κίνδυνο ώστε να λειτουργήσουν σωστά σε πραγματικές 

καταστάσεις (Κουλαϊδής, 2007). Τα στάδια και οι κανόνες λειτουργίας είναι όμοια με 

το παιχνίδι ρόλων. 

Λύση προβλήματος: 

Αποτελεί μια εκτεταμένη μελέτη περίπτωσης (Βαλάκας & συν, χ.χ.). 

Εκπαιδευτική επίσκεψη: 

Πηγή μάθησης είναι η άντληση εμπειρίας από έναν εργασιακό ή άλλο χώρο που 

επισκέπτονται και έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν καταστάσεις, λειτουργίες και 

εφαρμογές που δεν μπορούν να αναπαρασταθούν εύκολα στην αίθουσα διδασκαλίας 

(Βαλάκας & συν, χ.χ.). 

Συνθετικές εργασίες (Μέθοδος Project): 

Διαθεματικές δραστηριότητες μακράς διάρκειας που αντλούν τη θεματολογία τους από 

πρακτικές του πραγματικού κόσμου και επιδιώκουν να καλύψουν θέματα διαφορετικών 

διδακτικών ενοτήτων. 
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3.5. Συμπεράσματα - Αποτίμηση του κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό, αποσαφηνίστηκαν έννοιες σχετικά με διδακτικές μεθόδους, και 

τεχνικές διδασκαλίας αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα εφαρμογής «συμμετοχικών 

διδακτικών τεχνικών» στην εκπαίδευση ενηλίκων. Μετά από μία σύντομη, περιεκτική 

και συγκριτική παρουσίαση των κυριότερων τεχνικών και των κριτηρίων επιλογής τους 

καθίσταται περισσότερο κατανοητή η επιλογή των τεχνικών που μελετά αυτή η έρευνα 

και γίνεται αντιληπτό το περιεχόμενο, οι συνιστώσες και το πεδίο που αφορά η 

μέτρηση των απόψεων των εκπαιδευομένων σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

εφαρμογής των συγκεκριμένων τεχνικών στην βαθύτερη κατανόηση και εμπέδωση της 

διδασκόμενης θεωρίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Κίνητρα 

 

Το παρόν κεφάλαιο πραγματεύεται την εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «κίνητρο» 

και την έννοια του κινήτρου στην μάθηση, προσδιορίζοντας τη σημασία του στην 

αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια γίνεται μία σύντομη ιστορική 

αναδρομή στις βιβλιογραφικές αναφορές στα κίνητρα, τα χαρακτηριστικά και τα 

εμπόδια στη συμμετοχή των ενηλίκων εκπαιδευομένων που απασχόλησαν και 

προβλημάτισαν τους ερευνητές του συγκεκριμένου επιστημονικού χώρου και των 

σημαντικότερων θεωριών κινήτρων μάθησης που διατύπωσαν.  

Το παρόν κεφάλαιο καταλήγει στην παρουσίαση και τους λόγους επιλογής της 

Κλίμακας Συμμετοχής του Boshier και της συγκεκριμένης τροποποιημένης μορφής. 

 

 

4.1. Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «κίνητρο» 

«Κίνητρο ορίζεται οτιδήποτε ωθεί το άτομο σε δράση. Σύμφωνα με τον Vroon (1964), 

τα κίνητρα αποτελούν διαδικασίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις επιλογές που κάνει 

το άτομο μεταξύ διαφορετικών εναλλακτικών τύπων εκούσιας δράσης» (Κυριατζάκου, 

2018, σελ. 132). Στο Λεξικό «Πύλη για την ελληνική γλώσσα» (χ.χ.), κίνητρο 

περιγράφεται ως «ό,τι, ως σκοπός ή ως τελικό αίτιο, παρακινεί κάποιον σε μια 

ενέργεια», καθώς και «οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη παροχή που αποσκοπεί στην 

ενίσχυση μιας δραστηριότητας». Όπως αναφέρει η Κυριατζάκου (2018, σελ. 133) 

«Στην ψυχαναλυτική θεωρία του Freud, παρόλο που δεν αποτελεί θεωρία κινήτρων, 

γίνεται λόγος για ασυνείδητες δυνάμεις που ωθούν το άτομο σε δράση, μορφοποιούνται 

και συγκεκριμενοποιούνται ως σκέψεις και ιδέες και κινητοποιούν τη  συμπεριφορά -οι 

ιδέες δηλαδή περνούν στο συνειδητό». Οι περισσότεροι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν τη 

λέξη «κίνητρα» για να περιγράψουν διαδικασίες μέσω των οποίων δραστηριοποιείται 
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ένα άτομο, για να επιτύχει ένα σκοπό (Παπασταμάτης, 2011). Κατά την Κωσταρίδου-

Ευκλείδη (1999) κίνητρο είναι ό,τι κινεί, ωθεί ή παρασύρει το άτομο σε δράση. Τα 

κίνητρα ωθούν το άτομο είτε ενεργώντας από μέσα είτε απ’ έξω. 

Σύμφωνα με τις Πλατσίδου & Γωνίδα (2005), αυτή είναι μια βασική διάκριση των 

κινήτρων μας που έχει ιδιαίτερη θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εξωτερικά είναι 

τα κίνητρα τα οποία δραστηριοποιούν τον οργανισμό εξαιτίας εξωτερικών συνεπειών 

(χρήματα, προνόμια, αύξηση, προαγωγή, κύρος, κοινωνική θέση κτλ.) και συνήθως, 

παρέχονται από άλλους. Τα εξωτερικά (ετερόνομα) κίνητρα δραστηριοποιούνται από 

εξωτερικές θετικές ή αρνητικές ενισχύσεις, όπως είναι ο έπαινος ή η τιμωρία 

(Παπασταμάτης, 2011). Εσωτερικά είναι τα κίνητρα που δραστηριοποιούν τον 

οργανισμό αυτά καθαυτά, με την απουσία εξωτερικής αμοιβής. «Αναφέρονται σε ένα 

βαθύ ενδιαφέρον και απόλαυση για τη δραστηριότητα που κάνει κάποιος και του 

προκαλούν αισθήματα ολοκλήρωσης και βαθιάς ικανοποίησης από το γεγονός ότι κάνει 

κάτι που αξίζει τον κόπο» (Πλατσίδου & Γωνίδα, 2005, σελ. 2). Το ενδιαφέρον ή η 

περιέργεια ή απλά και μόνο η ευχαρίστηση που απορρέει από την εμπειρία της μάθησης 

χαρακτηρίζει τα εσωτερικά (αυτόνομα) κίνητρα (Παπασταμάτης, 2011). «Γνωρίζουμε 

από τις ψυχολογικές έρευνες ότι είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης να είναι 

περίεργη, δραστήρια, να κατασκευάζει νοήματα με βάση την εμπειρία και να είναι 

αποδοτική σε ό,τι δίνει αξία» (σελ. 173). Καταλήγει τονίζοντας ότι οι συνθήκες που 

δραστηριοποιούν τα εσωτερικά κίνητρα, «δημιουργούν μια κατάσταση του μυαλού και 

του σώματος η οποία είναι εποικοδομητική για την μάθηση» (σελ. 173). 

Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι με τον όρο κίνητρα αποδίδεται στην ελληνική 

γλώσσα ο όρος «motives», και ως κίνητρα συμπεριφοράς ή παρακίνηση ο όρος  

«motivation» που συναντάται κυρίως στην ξένη βιβλιογραφία και συνδέεται 
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περισσότερο με την έννοια του κινήτρου. Στον χώρο της ψυχολογίας επικρατεί ο όρος 

«κίνητρα συμπεριφοράς» ή «κινητήρια δύναμη» (Κάντας, 1998, σελ. 40) ενώ σε άλλες 

επιστήμες επικρατούν άλλοι όροι όπως «υποκίνηση», «παρακίνηση», «παρώθηση» για 

την απόδοση του όρου «motivation». Για την συγκεκριμένη εργασία ο όρος «κίνητρα» 

ή «παρακινητικοί παράγοντες» θα χρησιμοποιείται με την ίδια έννοια που περιγράφει ο 

Boshier στην Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής EPS (Educational Participation 

Scale), που θα χρησιμοποιηθεί άλλωστε ως εργαλείο στην παρούσα έρευνα. 

 

4.2. Τα κίνητρα στη μάθηση και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης 

Σύμφωνα με τον Παπασταμάτη (2011), τα κίνητρα μάθησης ορίζονται ως οτιδήποτε 

παρωθεί τους εκπαιδευόμενους στην μάθηση. Η διαδικασία της μάθησης είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την έννοια του κινήτρου. Στη μαθησιακή διεργασία οι προσδοκίες 

αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα του κινήτρου για επίδοση (Κωσταρίδου-

Ευκλείδη, 2012·). Γι’ αυτό και στην εκπαίδευση ενηλίκων, σύμφωνα με τον 

Παπασταμάτη (2011), τα κίνητρα είναι μια έννοια που χρησιμοποιούμε για να 

σχεδιάσουμε κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, η κατανόηση των λόγων 

συμμετοχής τους είναι απαραίτητη γνώση, τόσο στους σχεδιαστές της εκπαιδευτικής 

πολιτικής όσο και στους εκπαιδευτές, τους οποίους βοηθούν να κατανοήσουν την 

επίδοση των εκπαιδευομένων. «Στην πραγματικότητα τα κίνητρα αποτελούν τον 

σπουδαιότερο παράγοντα της επιτυχημένης μάθησης. Ένας λιγότερο έξυπνος 

εκπαιδευόμενος, ο οποίος όμως διακατέχεται από υψηλά κίνητρα μάθησης, μπορεί να 

επιτύχει υψηλότερες επιδόσεις από έναν περισσότερο έξυπνο, ο οποίος δεν θέλει να 

μάθει» (Παπασταμάτης, 2011, σελ. 171).  
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Η μετατροπή των εξωτερικών κινήτρων, που εξελικτικά εμφανίζονται πρώτα, σε 

εσωτερικά, τα οποία θεωρούνται πιο ισχυρά και θεμελιώνουν την αυτόβουλη μάθηση 

και συμπεριφορά, είναι ένα πρωταρχικό ζητούμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(Καψάλης, 1996). Οι εσωτερικοί/ εγγενείς παράγοντες υποκίνησης είναι ισχυρότεροι 

και μεγαλύτερης διάρκειας από τους εξωγενείς παράγοντες (Rogers, 1999). Ο ίδιος 

επισημαίνει ότι υπάρχει ιεραρχία παραγόντων ακόμα και στα πλαίσια της εσωτερικής 

υποκίνησης, για παράδειγμα, η επιθυμία ευχαρίστησης κάποιου άλλου προσώπου ή  

αφοσίωσης στης ομάδα –που μπορεί να διατηρήσουν το ενδιαφέρον κάποιου σε ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακόμα και αν έχει βαρεθεί το αντικείμενο διδασκαλίας-  

«θεωρούνται ως κατώτερης βαθμίδας εσωτερικά κίνητρα, συγκριτικά με την επιθυμία 

να ολοκληρωθεί αυτό καθεαυτό ένα συγκεκριμένο έργο» (σελ. 126). 

Ο σκοπός της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να προκαλέσει τα κατάλληλα κίνητρα, 

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

διαφορετικά λόγια, η πραγματική έννοια των κινήτρων δεν είναι «κάνω κάποιον να 

κάνει κάτι» αλλά «δημιουργώ τις συνθήκες που πιθανόν να κάνουν κάποιον να κάνει 

κάτι» (Κάντας, 1998, σελ. 40). 

Έρευνα των Rothes, Lemos & Gonçalves (2017), σε 188 ενήλικες εκπαιδευόμενους 

έδειξε ότι οι εκπαιδευόμενοι που είχαν από την αρχή υψηλά αυτόνομα κίνητρα 

παρουσίασαν υψηλότερη αυτό-αποτελεσματικότητα και αργότερα βαθύτερες 

στρατηγικές μάθησης και δέσμευση συμπεριφοράς. 

 

4.3. Τα κίνητρα μάθησης και η εκπαίδευση ενηλίκων 

Αναφορές στα κίνητρα, τα χαρακτηριστικά και τα εμπόδια στη συμμετοχή των 

ενηλίκων εκπαιδευομένων εντοπίζονται ήδη από το 1926 στο έργο κλασικών 
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θεωρητικών της εκπαίδευσης ενηλίκων όπως του E. C. Lindeman (The Meaning of 

Adult Education) και του B. Yaxlee (Lifelong Education) το 1929. Συστηματικότερες 

αναφορές εντοπίζονται αργότερα, το 1970, στον Knowles. 

Ο Houle (1961), ο οποίος διεξήγαγε την πρώτη συστηματική διερεύνηση των κινήτρων 

συμμετοχής των ενηλίκων, μέσα από τη θεωρία του (Houle’s typology of adult learners) 

υποστήριξε ότι οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι προσανατολισμένοι 

είτε στο στόχο είτε στη δραστηριότητα είτε στη μάθηση. Η έρευνα και τα ευρήματα του 

Houle, επηρέασε μετέπειτα πολλούς επιστήμονες που μελέτησαν τη συμμετοχή και τα 

κίνητρα των ενηλίκων σε εκπαιδευτικά προγράμματα και πολλές θεωρίες βασίστηκαν 

στις ιδέες του. Από τις σημαντικότερες θεωρίες, ως εννοιολογικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο μπορούν να ενσωματωθούν οι νέες παρατηρήσεις (Πλατσίδου & Γωνίδα, 2005), 

αναφέρονται: η Θεωρία της Ιεραρχίας των Αναγκών -Πυραμίδα- του Maslow (1947), η 

Τυπολογία του Houle (1961) που αναφέρθηκε παραπάνω, το Μοντέλο Ανάλυσης 

Δύναμης-Πεδίου του Miller (1967), το Μοντέλο Σύγκλισης του Boshier (1973), το 

Μοντέλο Προσδοκίας-Σθένους του Rubenson (1977) και το Μοντέλο Αλυσίδας της 

Αντίδρασης της Cross (1981). 

Σε πρόσφατη έρευνα του Cedefop (2008), όπου αναγνωρίστηκε η σπουδαιότητα της 

Δια Βίου Μάθησης από ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των συμμετεχόντων, τα κίνητρα 

εμφανίζονται ανάμικτης φύσης. Συχνά συνδέονται με το επάγγελμα αλλά 

παρουσιάζονται σημαντικοί παράγοντες που σχετίζονται με την προσωπική σφαίρα 

(προσωπική ικανοποίηση, προσωπικά οφέλη) καθώς και με το ευέλικτο ωράριο και την 

πιστοποίηση. 
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4.4. Θεωρίες κινήτρων μάθησης 

Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχουν πολλές θεωρίες κινήτρων που βοηθούν 

στην κατανόηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων. Παρακάτω θα περιγραφούν 

επιλεκτικά κάποιες από αυτές, μέχρι να καταλήξουμε στο Μοντέλο Σύγκλισης του 

Boshier που εμπεριέχει και την Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής EPS (Educational 

Participation Scale), που θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στην παρούσα έρευνα. 

Ο Abraham Maslow καθιερώθηκε ως «ο εμπνευστής της θεωρίας των αναγκών» που 

περιέγραψε υπό μορφή πυραμίδας μια ιεραρχία στην οποία συχνά γίνονται παραπομπές. 

Στην βάση της πυραμίδας βρίσκονται τα κατώτερα επίπεδα των βασικών αναγκών και 

όσο προχωράμε προς τα ανώτερα επίπεδα αναγκών φτάνουμε στην αυτοεκτίμηση, την 

αυτοεκπλήρωση και την αυτοπραγμάτωση. Καθώς κάθε κατώτατη ανάγκη 

ικανοποιείται, αναδύεται το επόμενο υψηλότερο επίπεδο ανάγκης και η υποκίνηση για 

αυτοεκπλήρωση αναδύεται αυτόματα (Rogers, 1999). 

Εικόνα 1:  Η ιεράρχηση των αναγκών σύμφωνα με την Πυραμίδα της Θεωρίας του 

Maslow 

 

Πηγή: https://www.mixanitouxronou.gr/pia-anagki-ine-i-pio-simantiki-gia-kathe-anthropo-ti-lei-i-

perifimi-piramida-tou-psichologou-maslow-pou-tin-axiopiisan-i-manatzer-gia-na-dinoun-bonous-ke-se-

idos/ 

https://www.mixanitouxronou.gr/pia-anagki-ine-i-pio-simantiki-gia-kathe-anthropo-ti-lei-i-perifimi-piramida-tou-psichologou-maslow-pou-tin-axiopiisan-i-manatzer-gia-na-dinoun-bonous-ke-se-idos/
https://www.mixanitouxronou.gr/pia-anagki-ine-i-pio-simantiki-gia-kathe-anthropo-ti-lei-i-perifimi-piramida-tou-psichologou-maslow-pou-tin-axiopiisan-i-manatzer-gia-na-dinoun-bonous-ke-se-idos/
https://www.mixanitouxronou.gr/pia-anagki-ine-i-pio-simantiki-gia-kathe-anthropo-ti-lei-i-perifimi-piramida-tou-psichologou-maslow-pou-tin-axiopiisan-i-manatzer-gia-na-dinoun-bonous-ke-se-idos/
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Ο Houle, πρωτεργάτης διερευνητής των κινήτρων συμμετοχής σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα, αντιλαμβάνεται την υποκίνηση ως κάτι πιο σύνθετο, με προσανατολισμό 

είτε στον στόχο, είτε στην διεργασία, είτε στο αποτέλεσμα και διατυπώνει το 1961 την 

Τυπολογία του Houle. Ταξινόμησε διαισθητικά, χωρίς να εφαρμόσει οποιαδήποτε 

διαδικασία παραγοντικής ανάλυσης, στους παραπάνω τρεις «προσανατολισμούς» τους 

ενήλικες εκπαιδευόμενους από τους οποίους πήρε συνεντεύξεις στο πιο σημαντικό ίσως 

βιβλίο του, The Inquiring Mind: A Study of the Adult who Continues to Learn (Jarvis, 

2007). 

Tο 1967 ο Miller διατυπώνει την θεωρία ανάλυσης των δυναμικών πεδίων (Miller’s 

Force-field analysis) στο οποίο επιχειρείται συσχέτιση της κοινωνικο-οικονομικής 

τάξης με τα κίνητρα συμμετοχής ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης. Στην θεωρία 

αυτή, η συμμετοχή ή η μη-συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα επηρεάζεται σημαντικά 

από τον βαθμό ανταπόκρισης σε μια σειρά αναγκών (σύμφωνα με την ιεράρχηση 

αναγκών του Maslow) καθώς και από την επίδραση θετικών και αρνητικών δυνάμεων. 

Άτομα από χαμηλά κοινωνικά στρώματα (χαμηλό εισόδημα και μορφωτικό επίπεδο) 

επιλέγουν συνήθως προγράμματα που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες επιβίωσης όπως 

φαίνεται στο παραπάνω σχήμα (εικόνα 1) ενώ τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα έχουν 

ικανοποιήσει τις βασικές τους ανάγκες και επιδιώκουν να παρακολουθήσουν 

προγράμματα που βοηθούν στην αυτό-ολοκλήρωση και την κοινωνική επιτυχία. 

Τα μεσαία κοινωνικά στρώματα, δίνουν μεγάλη έμφαση στην κοινωνική κινητικότητα 

και επιδιώκουν έντονα τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Παρατηρείται λοιπόν διαφορετική στόχευση κατηγορίας προγραμμάτων εκπαίδευσης 

ανάλογα με την κοινωνική τάξη, την οικονομική θέση αλλά και τον κύκλο ζωής του. 
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Το Θεωρητικό Μοντέλο της Συνταύτισης (Congruence Model) περιγράφει ουσιαστικά 

μια αλληλεπίδραση εσωτερικών ψυχολογικών παραγόντων και εξωτερικών 

περιβαλλοντικών παραγόντων. Η παρακίνηση για συμμετοχή σε προγράμματα 

εκπαίδευσης αποτελεί απόρροια συνδυασμού προσωπικών και κοινωνικών παραγόντων 

στηριζόμενο και αυτό στην θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών του Maslow. 

Καθοριστικής σημασίας είναι η αυτοεκτίμηση του ενηλίκου (που δύναται να 

αποτελέσει κίνητρο ή εμπόδιο συμμετοχής) και η οπτική της αντίληψης της αρμονίας 

του εαυτού του με το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ουσιαστικά δηλαδή επηρεάζεται από 

τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ή προσδιορίζει τον εαυτό του σε σχέση με τους άλλους 

παράγοντες (άλλοι εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές, κλπ), το υψηλό ή χαμηλό αυτό-

συναίσθημα, την συνταύτιση ή τη δυσαρμονία και τις ασυμφωνίες που εντοπίζει. 

 

4.5. Η κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής του Boshier 

Εκκινώντας από την τυπολογία του Houle, ο Boshier δημιούργησε την Κλίμακα 

Εκπαιδευτικής Συμμετοχής EPS (Educational Participation Scale), εστιάζοντας όχι 

μόνον στους τύπους των εκπαιδευομένων αλλά και στα κίνητρα συμμετοχής που 

προκύπτουν με βάση τους προσανατολισμούς τους (Boshier, 1971· Boshier, 1973· 

Boshier & Collins, 1985). Ο Boshier υποστήριξε ότι όσο αυξάνει η ηλικία των 

εκπαιδευομένων, το είδος των κινήτρων μεταβάλλεται, το κίνητρο λόγω έλλειψης που 

χαρακτηρίζει και παρακινεί τις μικρές ηλικίες μετατρέπεται σε κίνητρο λόγω 

ανάπτυξης. Το ίδιο συμβαίνει και καθώς αυξάνεται η οικονομική και κοινωνική τους 

κατάσταση (Boshier, 1991). 

Αρχικά ο Boshier πρότεινε την Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής EPS (Educational 

Participation Scale - EPS), με 14 παράγοντες η οποία τροποποιήθηκε αρκετές φορές, 
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έτσι εμφανίζεται με διάφορες παραλλαγές και συμπληρώσεις από το 1971 έως το 1991 

ως αποτέλεσμα ερευνών στατιστικής ανάλυσης για να φτάσει να προσδιορίζει έξι 

κατηγορίες παραγόντων παρακίνησης σε κάποιες τροποποιήσεις της. 

Στη συνέχεια ο Boshier αλλά και άλλοι ερευνητές εφάρμοσαν την κλίμακα EPS σε 

διαφορετικούς πληθυσμούς και μαθησιακά περιβάλλοντα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η 

κλίμακα τελειοποιήθηκε κατόπιν σταδιακών τροποποιήσεων το 1982 και το 1991 

διαμορφώθηκε η τελική της μορφή (EPS Alternative-form) που αποτελεί σταθμισμένο 

ψυχομετρικό εργαλείο ευρέως χρησιμοποιούμενο από την επιστημονική κοινότητα. Η 

πλέον πρόσφατη μορφή της κλίμακας αποτελείται από τις παρακάτω επτά κατηγορίες 

κινήτρων με 41 ερωτήσεις/θέσεις κατανεμημένες στους παράγοντες αυτούς (εδώ 

αναφέρονται ανά κατηγορία κάποιες ερωτήσεις ενδεικτικά, ενώ στο σύνολό τους 

κατηγοριοποιούνται και αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙV):  

1. βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας («Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου 

ικανότητες», «Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου σημείωμα») 

2. ανάπτυξη κοινωνικών επαφών («Θέλω να κάνω νέους φίλους», «Οι φίλοι μου με 

ενθάρρυναν να συμμετάσχω») 

3. εκπαιδευτική προετοιμασία («Θα πάρω βεβαίωση παρακολούθησης», «Θέλω να 

εμβαθύνω στο αντικείμενο του προγράμματος») 

4. επαγγελματική εξέλιξη («Ελπίζω το πρόγραμμα να με βοηθήσει στην αλλαγή 

καριέρας που επιθυμώ», «Το πρόγραμμα θα με βοηθήσει να εξελιχθώ 

επαγγελματικά») 

5. βελτίωση των σχέσεων στην οικογένεια («Με ενθάρρυνε η οικογένειά μου να 

συμμετάσχω», «Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις») 
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6. επιδίωξη κοινωνικών ερεθισμάτων («Μου αρέσει να συμμετέχω σε ομάδες», 

«Θέλω να διευρύνω τον κύκλο γνωριμιών μου») 

7. ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση («Συμφωνώ με την άποψη: ό,τι μαθαίνεις στη 

ζωή, είναι χρήσιμο», «Πιστεύω ότι η εκπαίδευση βοηθά στην κοινωνική αλλαγή»). 

Το συγκεκριμένο εργαλείο επιλέχθηκε, όχι μόνο γιατί αποτελεί σταθμισμένο 

ψυχομετρικό εργαλείο ευρέως χρησιμοποιούμενο από την επιστημονική κοινότητα 

αλλά και επειδή η κλίμακα συσχετίστηκε με δημογραφικούς και 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, εφαρμόστηκε από πολλούς και ανεξάρτητους 

ερευνητές σε 12.000 ενήλικες στις Η.Π.Α. τον Καναδά αλλά και στην Μαλαισία, την 

Γκάνα και το Χονγκ Κόνγκ (Boshier & Collins, 1985) με αποτέλεσμα την διαπίστωση 

ότι οι παράγοντες είναι ανεξάρτητοι, δεν σχετίζονται και μπορούν να εφαρμοστούν σε 

ποικίλες ομάδες ενηλίκων. Ακόμη, έχει χρησιμοποιηθεί σε τύπους/ μορφές πέραν της 

συμβατικής (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση), στην ανώτατη εκπαίδευση, σε διάφορες 

κατηγορίες εργαζομένων, εκπαιδευόμενους μεγαλύτερης ηλικίας αλλά και ατόμων που 

διαβιούσαν σε διάφορα εθνικά περιβάλλοντα. Επίσης, έχει χρησιμοποιηθεί σε 

περισσότερες από 140 διδακτορικές διατριβές και διπλωματικές εργασίες (Boshier, 

2003· Ζωντήρος, 2006, σελ. 65) 

Το τροποποιημένο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε 

γιατί η Κουκλατζίδου (2017, σελ. 30): 

1. έκανε προσαρμογές ώστε να προσαρμοστεί στο ελληνικό συγκείμενο, 

2. αφαίρεσε όλες τις ερωτήσεις που σχετίζονται με την χρήση της γλώσσας και την 

βελτίωση της επικοινωνίας μέσω αυτής, γεγονός που εξυπηρετεί και την παρούσα 

έρευνα καθότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν οι ερωτώμενοι 
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εκπαιδευόμενοι της παρούσας έρευνας δεν αποσκοπεί σε βελτίωση της γλώσσας 

και προφανώς δεν αποτελεί κίνητρο συμμετοχής τους στην εκπαίδευση καθώς και  

 

4.6. Συμπεράσματα - Αποτίμηση του κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό αφού αποσαφηνίστηκε η έννοια του όρου κίνητρο στην μάθηση και 

επισημάνθηκε η σημασία του στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, 

αναφέρθηκαν εν συντομία οι σημαντικότερες θεωρίες κινήτρων μάθησης που 

διατυπώθηκαν και αιτιολογήθηκε η επιλογή της συγκεκριμένης τροποποιημένης 

μορφής της Κλίμακας Συμμετοχής του Boshier. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Οι Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος της χώρας (Σ.Ε.Κ.)  

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη παρουσίαση των Σχολών Επαγγελμάτων 

Κρέατος της χώρας, η διοικητική τους διάρθρωση, η δομή και λειτουργία τους, η 

περιγραφή του έργου που επιτελούν και μία σύντομη παρουσίαση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων που παρέχουν. Επιπλέον, θα γίνει μία πολύ σύντομη αναφορά στις 

θεωρίες μάθησης που κρίνονται από την ερευνήτρια κατάλληλες για τον συγκεκριμένο 

χώρο. 

Η γνώση των δεδομένων αυτών, που αφορούν τον χώρο διενέργειας της έρευνας, 

κρίνεται απαραίτητη για την παρακολούθηση και κατανόηση των επιλογών που έγιναν 

πριν και κατά την διάρκεια της έρευνας καθώς και για την ερμηνεία και αφομοίωση των 

αποτελεσμάτων.  

 

5.1. Διοικητική διάρθρωση των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος της χώρας 

Οι Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος (Σ.Ε.Κ.) της χώρας είναι τέσσερις: 

 Η πρώτη με έδρα στην Αθήνα (Σ.Ε.Κ.Α.), απασχολεί 3 άτομα εκ των οποίων οι 2 

είναι Κτηνίατροι / διδακτικό προσωπικό της Σχολής 

 Η δεύτερη με έδρα στην Θεσσαλονίκη (Σ.Ε.Κ.Θ.), απασχολεί 9 άτομα εκ των 

οποίων οι 6 είναι διδακτικό προσωπικό της Σχολής 

 Η Τρίτη με έδρα στην Λάρισα (Σ.Ε.Κ.Λ.) απασχολεί 3 άτομα που είναι Κτηνίατροι 

/ διδακτικό προσωπικό της Σχολής και  

 Η τέταρτη σχολή έχει έδρα στην Δράμα (Σ.Ε.Κ.Δ), απασχολεί 4 άτομα εκ των 

οποίων μόνο ένας  είναι Κτηνίατρος / διδακτικό προσωπικό της Σχολής.  
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Οι τρεις πρώτες είναι επιπέδου Τμήματος ενώ η τελευταία αποτελεί Γραφείο που 

υπάγεται στη Σχολή της Θεσσαλονίκης. 

Οι Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος (Σ.Ε.Κ.), ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων, στην Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, στην 

Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας, και Εκπαίδευσης. 

 

5.2. Δομή και λειτουργία των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος της χώρας 

Οι Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος επιτελούν το έργο της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

του κρεοπώλη, του παραδοσιακού κρεοπώλη, του εκδοροσφαγέα και παραδοσιακού 

εκδοροσφαγέα, όπως αυτό ορίζεται στο Π.Δ. 126 /ΦΕΚ Α’ 111/6-4-2000 (Εθνικό 

Τυπογραφείο, 2000) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 121 /ΦΕΚ Α’ 

122/16-6-2006 (Εθνικό Τυπογραφείο, 2006). Ο τίτλος σπουδών που χορηγείται από τις 

Σχολές αυτές,  είναι απαραίτητος για την αδειοδότηση κρεοπωλείου ή για εργασία σε 

ορισμένους χώρους (κρεοπωλεία, αποστέωση και τεμαχισμό στις βιομηχανίες 

/εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος και παραγωγής παρασκευασμάτων κρέατος, 

εκδοροσφαγείς και ταξινομητές σε σφαγεία). Η μη κατοχή του τίτλου οδηγεί σε 

διοικητικές διαδικασίες /κυρώσεις (επιβολή προστίμου) σύμφωνα με τον ισχύον 

Κυρωτικό Νόμο 4235/2014. 

Συγκεκριμένα, ο «Κυρωτικός Νόμος» (ΦΕΚ Α’ 32/11-02-2014) καθορίζει τα 

διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας 

των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, ορίζει στο άρθρο 23, εδάφιο 2 β) Τομέας Τροφίμων, σημείο 25, επιβολή 

προστίμου ύψους 1.500 έως 3.000 ευρώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των 
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ιδιοκτητών κρεοπωλείων, εργαστηρίων τεμαχισμού κρέατος  και σφαγείων με την 

υποχρέωση τα άτομα που απασχολούνται με τον τεμαχισμό το χειρισμό κρέατος και τη 

σφαγή των ζώων, να κατέχουν τη βεβαίωση που προβλέπεται από την εθνική 

νομοθεσία (Εθνικό τυπογραφείο, 2014). 

Η διάρκεια εκπαίδευσης, η διδασκόμενη ύλη και ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων 

ανά κύκλο εκπαίδευσης ορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 126 (Εθνικό 

Τυπογραφείο, 2000). Κάθε κύκλος εκπαίδευσης περιλαμβάνει 300 ώρες συνολικά σε 

συγκεκριμένα αντικείμενα (Ανατομία, Ιστολογία, Βιοχημεία και διαδικασία ωρίμανσης 

του κρέατος, Ευζωία, Υγιεινή, Νομοθεσία, Ζωοανθρωπονόσοι, Τροφοδηλητηριάσεις, 

παθολογία σφαγίου, marketing, τρόπος τεμαχισμού και μαγειρική αξιοποίηση μυϊκών 

ομάδων ανάλογα με σύσταση και το έργο που εκτελούσε κάθε μυς κ.α.).  

Ο αριθμός των εκπαιδευομένων της κάθε ομάδας /κύκλου καθορίζεται από το Π.Δ. 126 

μέχρι 20 άτομα. Η εκπαίδευση είναι 5 ώρες καθημερινά επί 5 ημέρες την εβδομάδα επί 

12 συνεχείς εβδομάδες, δηλαδή για 3 μήνες. Τις δύο πρώτες εβδομάδες διδάσκεται 

μόνο θεωρία, για τις επόμενες 6 εβδομάδες γίνεται 2 μέρες θεωρία και 3 μέρες -άμεση 

πρακτική εφαρμογή με εκπαιδευτικές επισκέψεις και με πρακτική εφαρμογή 

(τεμαχισμό) που διενεργείται από τους εκπαιδευόμενους καθημερινά με- εξάσκηση υπό 

την καθοδήγηση πάντα ενός ή δύο εκπαιδευτών σε κρεοπωλεία, στην κρεαταγορά, στα 

σφαγεία και γενικά σε επιχειρήσεις τεμαχισμού και επεξεργασίας τροφίμων. Τον τρίτο 

μήνα γίνεται μόνο πρακτική εκπαίδευση /εξάσκηση σε επιχειρήσεις της επιλογής τους, 

υπό την εποπτεία της Σχολής. 
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5.3. Θεωρίες μάθησης κατάλληλες για την Σ.Ε.Κ.Θ. σύμφωνα με την ερευνήτρια 

 

Από την όσο τον δυνατό πιο σύντομη περιγραφή της λειτουργίας της Σχολής προκύπτει 

ότι δίνεται το πεδίο και ο απαιτούμενος χρόνος για να εφαρμοστούν θεωρίες μάθησης, 

που αρμόζουν στο συγκεκριμένο αντικείμενο και ηλικιακό προφίλ εκπαιδευομένων, 

που αρμόζουν στο συγκεκριμένο αντικείμενο και ηλικιακό προφίλ εκπαιδευομένων. 

Αυτές είναι προσεγγίσεις που στηρίζονται στην λογική της πρότασης «μαθαίνω από την 

εμπειρία», και σε ένα ανώτερο επίπεδο και μεταγενέστερο στάδιο η θεωρία της 

μετασχηματίζουσας μάθησης όπως περιγράφηκε από τον Jack Mezirow. 

Μεταξύ των θεωριών που κυριαρχούν στο πρώτο πεδίο, «μαθαίνω από την εμπειρία», 

του τρόπου δηλαδή με τον οποίο οι ενήλικοι επεξεργάζονται την εμπειρία τους 

(Κουλαϊζίδης, 2011), δύναται να εφαρμοστούν, στο συγκεκριμένο περιβάλλον, με 

μεγαλύτερη επιτυχία όσον αφορά τον τρόπο και τα αποτελέσματα, η θεωρία της 

εμπειρικής μάθησης του David Kolb που είναι ουσιαστικά μονόδρομος στα αρχικά 

στάδια κάθε εκπαιδευτικού κύκλου στην Σ.Ε.Κ.Θ. για να «καλυφθεί» (με την έννοια να 

παρουσιαστεί στους εκπαιδευόμενους) ο μεγάλος όγκος των αντικειμένων και της 

υποχρεωτικής ύλης. Η τεχνική της εμπλουτισμένης εισήγησης θα ήταν ο μόνος 

εναλλακτικός ενδεδειγμένος τρόπος, όμως αν λάβουμε υπόψη τα χαρακτηριστικά των 

ενηλίκων εκπαιδευόμενων θα ήταν ενδεχομένως αποτυχία εάν ο εκπαιδευτής 

αναλωνόταν σε μακροσκελείς και αναλυτικές εισηγήσεις. Αυτές είναι αναπόφευκτο να 

χρησιμοποιηθούν ως σύντομες και καίριες πινελιές σε συγκεκριμένα στάδια του κύκλου 

μάθησης του David Kolb.  

Και επειδή στην περίπτωση της Σ.Ε.Κ.Θ. κατά την διάρκεια των 6 εβδομάδων (3
ης

 -8
ης

 

εβδομάδας) εναλλάσσονται η θεωρία και η πρακτική (επισημαίνεται ότι είναι πρακτική 

σε πραγματικές συνθήκες και χώρους εργασίας όπου αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο οι 
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εκπαιδευόμενοι) δίνεται η ευκαιρία να επαναλαμβάνεται συνεχώς ο κύκλος μάθησης 

του Kolb με μια συνεχή σπειροειδή μορφή. Κατά την εφαρμογή και την δοκιμή της 

νέας γνώσης, όχι μόνο δοκιμάζονται άμεσα οι νέες γνώσεις και δεξιότητες κατακτώντας 

το στοιχείο της «συγκεκριμένης εμπειρίας» αλλά με τον συνδυασμό της θεωρίας και 

την «χρήση της συνεχούς ανατροφοδότησης» ξεκινάει νέος κύκλος μάθησης με 

στοχασμό στην νέα αποκτηθείσα εμπειρία (Kolb, όπως αναφέρεται στο Κουλαϊζίδης, 

2011). Σ’ αυτό το σημείο αρχίζει η διαδικασία της μετασχηματίζουσας μάθησης για 

κάποια σημαντικά θέματα Υγιεινής και η βαθύτερη κατανόηση σχετικά με την 

εφαρμογή και τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας.  

 

5.5. Συμπεράσματα - Αποτίμηση του κεφαλαίου 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο έγινε μια σύντομη αλλά επαρκής και απαραίτητη περιγραφή της 

δομής και λειτουργίας των δημόσιων Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος όλης της χώρας, 

διότι αφενός αποτελούν τον χώρο που διενεργήθηκε η παρούσα έρευνα, αφετέρου τα 

αποτελέσματα της έρευνας αναφέρονται στο προφίλ και τα κίνητρα συμμετοχής των 

εκπαιδευομένων σ’ αυτές τις σχολές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Προηγούμενες έρευνες σχετικά με την εκπαίδευση 

προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων (υγειονομικού ενδιαφέροντος) 

 

Το κεφάλαιο αυτό καταγράφει τις επιστημονικές έρευνες που σχετίζονται με την 

εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιγράφοντας 

αρχικά τον τρόπο επιλογής τους από την ερευνήτρια και στην συνέχεια τον 

προσανατολισμό αυτών των ερευνών που τις κατηγοριοποιεί σε: 

 έρευνες που μετρούν τις επιπτώσεις μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης στο γνωστικό 

πεδίο των χειριστών τροφίμων 

 έρευνες που περιορίζονται στην μέτρηση του επιπέδου γνώσεων, στάσεων και 

πρακτικών (Knowledge, attitude and practice –KAP), 

 έρευνες που επεκτείνονται και στην αναζήτηση εναλλακτικών μορφών 

εκπαίδευσης 

 έρευνες που επιχειρούν να συνδέσουν την εκπαίδευση για την Υγιεινή των 

Τροφίμων με άλλους παράγοντες και μεταβλητές 

Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζονται έρευνες που αναδεικνύουν τον 

μελλοντικό προσανατολισμό των ερευνών σχετικά με την εκπαίδευση προσωπικού 

επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η εκτενής, εμπεριστατωμένη και σε βάθος 

μελέτη των ερευνών εστιάζει στην εντόπιση και αναφορά των ερευνών και γενικότερα 

της βιβλιογραφίας που συσχετίζουν την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης 

(προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων και γενικά) με παρακινητικούς παράγοντες και 

μεθόδους διδασκαλίας αποτελώντας και το έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας 

έρευνας. 
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6.1. Οι έρευνες σχετικά με την εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων Τροφίμων  

Καταχωρώντας στο διαθέσιμο από την Βιβλιοθήκη του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

σύστημα ηλεκτρονικής αναζήτησης επιστημονικών πηγών (άρθρων κτλ) λέξεις κλειδιά 

όπως: “food safety training” ή “ food safety intervention” ή  “food safety” AND 

“training” (με χρήση του τελεστή AND και των διπλών εισαγωγικών) εμφανίζεται 

πληθώρα άρθρων που παρουσιάζουν έρευνες που διενεργήθηκαν σε προσωπικό 

επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (επεξεργασίας τροφίμων). Επίσης, 

πραγματοποιήθηκε πιο πολύπλοκη αναζήτηση, με την μέθοδο Nesting, 

χρησιμοποιώντας συνδυασμό τελεστών με την χρήση παρενθέσεων εντός των οποίων 

συγκεντρώνονται όλοι οι συνώνυμοι παρακάτω αναφερόμενοι όροι: (“food safety” or 

“hygiene” or “personal hygiene” or “workplace hygiene” or “food hygiene” or “food 

quality” or “food handlers” or “food handling”  AND “training” or “training methods” 

or “education” or “teaching methods”), με παρόμοια αποτελέσματα. 

Οι τίτλοι και οι περιλήψεις αναλύθηκαν προκειμένου να γίνει επιλογή των άρθρων που 

θα μελετηθούν και όταν κρίθηκε απαραίτητο, μελετήθηκε το πλήρες κείμενο για 

επαλήθευση συμπερίληψης του κάθε άρθρου στο θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας 

έρευνας. Όσον αφορά την γλώσσα, επιλέχθηκαν προς εξέταση άρθρα που 

δημοσιεύτηκαν στην αγγλική, ελληνική, γαλλική και ισπανική γλώσσα (αποτελούν 

γλώσσες που γίνονται αντιληπτές από την ερευνήτρια). 

 

6.1.1. Έρευνες που μετρούν τις επιπτώσεις μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης στο 

γνωστικό πεδίο των χειριστών τροφίμων 
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Τα εμφανιζόμενα άρθρα, στην συντριπτική πλειοψηφία τους μετρούν τις επιπτώσεις 

μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης στο γνωστικό πεδίο των χειριστών τροφίμων. Οι 

περισσότερες εξ αυτών έχουν ένα κοινό επαναλαμβανόμενο μοτίβο:  

 χορήγηση ερωτηματολογίου μέτρησης γνώσεων,  

 εκπαιδευτική παρέμβαση (συνήθως βραχείας διάρκειας),  

 χορήγηση εκ νέου ερωτηματολογίου μέτρησης αποκτώμενης γνώσης (συνήθως σε 

σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση). 

Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν οι περισσότερες από τις 46 έρευνες που περιλαμβάνει η 

ανασκόπηση Egan et al. (2007) και η έρευνα των Dodd, C. D., Burris, S., Fraze, 

S., Doerfert, D. & Abigail, McC. (2013). Επίσης έρευνα των Roberts et al., (2008) σε 

402 εργαζόμενους στον τομέα των τροφίμων έδειξε ότι οι συνολικές γνώσεις και η 

συμμόρφωση με τα πρότυπα συμπεριφοράς βελτιώθηκαν σημαντικά μεταξύ προ- και 

μετα-κατάρτισης και επιπλέον, τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι η εκπαίδευση μπορεί να 

βελτιώσει τη γνώση και τη συμπεριφορά, αλλά μόνο η γνώση δεν βελτιώνει πάντα τις 

συμπεριφορές. Μικρή παραλλαγή εμφανίζεται στην έρευνα των York et al. (2009) όπου 

έγινε μέτρηση, εκπαίδευση, μέτρηση, παρέμβαση και ξανά μέτρηση σε χρονικό 

διάστημα συνολικά δύο ετών (τρεις φάσεις συλλογής δεδομένων). 

 Στην έρευνα των Husain et al. (2016), συλλέχθηκαν στοιχεία ένα μήνα πριν την 

εκπαιδευτική παρέμβαση, έξι και δώδεκα εβδομάδες μετά από αυτήν, δηλαδή δύο 

φορές μετά την παρέμβαση με σκοπό να εξεταστεί σε ποιο βαθμό παρέμενε η βελτίωση 

που παρατηρήθηκε στο τρίπτυχο γνώσεων, στάσεων και πρακτικών (Knowledge, 

attitude and practice -KAP). Επιπλέον, παρουσιάζεται ως πρωτοτυπία της μελέτης η 

παροχή ενός πλαισίου για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβάσεων για την 

ασφάλεια των τροφίμων που στοχεύουν σε αλλαγή της συμπεριφοράς. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Dodd%2C%20Caleb%20D.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Burris%2C%20Scott%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Fraze%2C%20Steve%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Fraze%2C%20Steve%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Doerfert%2C%20David%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22McCulloch%2C%20Abigail%22%7C%7Csl~~rl','');
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6.1.2. Έρευνες που περιορίζονται στην μέτρηση του επιπέδου γνώσεων, στάσεων και 

πρακτικών (Knowledge, attitude and practice –KAP), 

Πληθώρα ερευνών εντοπίζουν ως αιτιότητα των τροφιμογενών νοσημάτων τις 

ανεπαρκείς πρακτικές των χειριστών τροφίμων που σχετίζονται με ανεπαρκή 

εκπαίδευση και περιορίζονται στην μέτρηση του επιπέδου γνώσεων, στάσεων και 

πρακτικών (Knowledge, attitude and practice –KAP), την καταγραφή αποτελεσμάτων 

του παραπάνω τρίπτυχου και την αναζήτηση συσχετίσεων με διάφορους παράγοντες, 

κυρίως δημογραφικά στοιχεία (Park, Kwak & Chang, 2010· Uçar, A., Arisoy, M., 

Çakiroglu, P. F., & Candar, S., 2016· Abdullahi et al., 2018· Shuvo, 2018).  

 

6.1.3. Έρευνες που επεκτείνονται και στην αναζήτηση εναλλακτικών μορφών 

εκπαίδευσης 

Η έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση και την ασφάλεια τροφίμων επεκτάθηκε και στην 

αναζήτηση εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης όπως την επιρροή που μπορεί να 

ασκήσει η διανομή ή και ανάρτηση φυλλαδίων ή αφισών (Chapman, MacLaurin, & 

Powell, 2011). Οι τελευταίοι, μέτρησαν και κατέγραψαν διαφορές ανάλογα με το 

περιεχόμενο ή ακόμα και τα χρώματα ή τα γραφικά που χρησιμοποιούνται, την ένταση 

του μηνύματος, ακόμα και το σημείο διάθεσης ή ανάρτησης του υλικού αυτού. 

Οι Fenton, LaBorde, Radhakrishna, Brown, & Cutter (2006), σύγκριναν μεταβολές σε 

γνώσεις και στάσεις σε θέματα Υγιεινής, προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων 

χρησιμοποιώντας μεθόδους κατάρτισης με υπολογιστές και κατά πρόσωπο (δια ζώσης). 

Ως ιδιαιτερότητα, η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρει ότι είναι η πρώτη που δείχνει 
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αποτελεσματικότητα κατάρτισης με βάση τον υπολογιστή που απευθύνεται σε χειριστές 

τροφίμων που εργάζονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. Παρ’ ότι τα 

αποτελέσματα δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές, εντοπίστηκαν και αναδείχθηκαν 

περιορισμοί και παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν διενεργούνται 

έρευνες σύγκρισης μεθόδων κατάρτισης σε προσωπικό επιχειρήσεων τροφίμων (στον 

χώρο εργασίας τους), όπως οι χρονικοί περιορισμοί και η ποικιλομορφία του εργατικού 

δυναμικού (τόσο σε βαθμίδα αλφαβητισμού όσο και σε επίπεδο γλώσσας). Και με τις 

δύο μεθόδους εφαρμόστηκε το μοντέλο: μέτρηση πριν, εκπαιδευτική παρέμβαση, 

μέτρηση μετά, και παρατηρήθηκε αύξηση των γνώσεων και των στάσεων στη δεύτερη 

μέτρηση. 

Μεταγενέστερη έρευνα των Stevenson, Porter & Stevenson (2018), εφάρμοσε τη 

Θεωρία της Προγραμματισμένης Συμπεριφοράς (TPB) για να αξιολογήσει τις 

επιπτώσεις μιας ηλεκτρονικής μάθησης με βάση το παιχνίδι, σύγκρινε τις αλλαγές στην 

βαθμολογία πριν και μετά και κατέληξε ότι η γνώση των συμμετεχόντων και οι 

αντιληπτικοί έλεγχοι συμπεριφοράς αυξήθηκαν σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της 

ηλεκτρονικής μάθησης με βάση το παιχνίδι. Παράλληλα αποκομίστηκαν πληροφορίες 

για τους εκπαιδευτές για την βελτιστοποίηση των επιπτώσεων διδασκαλίας μαθημάτων 

σχετικών με την Υγιεινή. 

Η έρευνα των Ovca, Jevšnik & Raspor (2018), παρότι χρησιμοποιεί μικρό δείγμα, 

περιορίζοντας τη γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων, παρέχει μια εικόνα για την 

κατάρτιση μελλοντικών χειριστών τροφίμων σε ελεγχόμενο περιβάλλον σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η συμπεριφορά των 

εκπαιδευμένων εξαρτάται από τις συνθήκες υγιεινής που επικρατούν στους χώρους 

πρακτικής εκπαίδευσης, τις εφαρμοζόμενες τεχνικές στην τάξη και από τις ενέργειες 
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των δασκάλων κατά τη διάρκεια των πρακτικών μαθημάτων που αποτελούν πρότυπο 

της μελλοντικής τους επαγγελματικής πρακτικής. Επίσης, στο μέλλον θα πρέπει να 

δοθεί έμφαση στα θέματα για τα οποία διαπιστώθηκε ένα σημαντικό έλλειμμα της 

δραστηριότητας του εκπαιδευόμενου (έλεγχος της θερμοκρασίας), το έλλειμμα ορθών 

πρακτικών (πλύσιμο χεριών, πρόληψη διασταυρούμενης μόλυνσης), και τον λόγο 

μεταξύ του αριθμού των εκπαιδευμένων και των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των 

πρακτικών μαθημάτων, αποτρέποντας την πιθανή ανάπτυξη λανθασμένων πρακτικών 

στην αρχή της επίσημης εκπαίδευσης. Αυτό θα προωθήσει την ισχυρότερη 

ενσωμάτωση του συστήματος επίσημης εκπαίδευσης στη διαχείριση της ασφάλειας των 

τροφίμων. 

Η έρευνα των Feng, Bruhn & Marx (2016), ασχολήθηκε με την επιρροή 

/αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικής παρέμβασης σε συμπεριφορές γενικά χειριστών 

τροφίμων αλλά παρότι δεν εστιάζει σε προσωπικό επιχειρήσεων τροφίμων αναφέρεται 

στην παρούσα εργασία διότι  ανέδειξε ότι η εκπαίδευση για την ασφάλεια των 

τροφίμων είναι πιο αποτελεσματική όταν παρέχεται σε μορφή υποστηρικτικής 

συζήτησης. 

 

6.1.4. Έρευνες που επιχειρούν να συνδέσουν την εκπαίδευση για την Υγιεινή των 

Τροφίμων με άλλους παράγοντες και μεταβλητές 

Οι παρακάτω έρευνες αποτελούν μόνο αριθμητικά μία μειοψηφία που επιχειρεί να 

συνδέσει την εκπαίδευση για την Υγιεινή των Τροφίμων με άλλους παράγοντες και 

μεταβλητές: Έρευνα των Pilling et al., (2008) αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο 

διάφοροι τύποι απαιτήσεων κατάρτισης (υποχρεωτική ή όχι) για την ασφάλεια των 
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τροφίμων σε επιχειρήσεις τροφίμων επηρεάζουν την απόδοση των χειριστών τροφίμων. 

Η μελέτη αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα δύο εναλλακτικών απαιτήσεων 

κατάρτισης για την ασφάλεια των τροφίμων, συγκρίνοντας τις γνώσεις, τα 

προκαταρκτικά δεδομένα συμπεριφοράς και τα ποσοστά συμμόρφωσης μεταξύ δύο 

ομάδων χειριστών τροφίμων: μια ομάδα από επιχειρήσεις όπου η εκπαίδευση για την 

ασφάλεια των τροφίμων είναι υποχρεωτική για όλους τους χειριστές τροφίμων και μια 

ομάδα από επιχειρήσεις στην οποία μόνο οι διαχειριστές βαρδιών πρέπει να γνωρίζουν 

την ασφάλεια των τροφίμων. Η υποχρεωτική εκπαίδευση όλων των χειριστών 

τροφίμων συνδέθηκε με τη βελτίωση της συμμόρφωσης με ορισμένες συμπεριφορές 

που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων. 

Άλλη εργασία των Pilling et al., (2009) εξετάζει το ενδεχόμενο εφαρμογής 

προγράμματος εκπαίδευσης και παρέμβασης ταυτόχρονα, εντοπίζει φραγμούς και 

εμπόδια, των οποίων η αντιμετώπιση αποτελεί σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της 

ασφάλειας των τροφίμων, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα εμπόδια πρέπει να 

αναγνωρίζονται και να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό τέτοιων 

προγραμμάτων. Έρευνα των Pilling, Brannon, Shanklin, & Howells (2008) μελετά τις 

προθέσεις των εργαζομένων σε επιχειρήσεις τροφίμων, ως τους καλύτερους παράγοντες 

πρόβλεψης της συμπεριφοράς και επισημαίνει ότι θα ήταν ενδιαφέρον να ληφθούν 

υπόψη για πληρέστερη κατανόηση των απόψεων και των ενεργειών των εργαζομένων 

στον κλάδο τροφίμων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων. 

Μεταξύ των διαφόρων Θεωριών Συμπεριφοράς που δύναται να επηρεάσουν την 

αποτελεσματικότητα προγραμμάτων κατάρτισης (και σε θέματα Υγιεινής Τροφίμων) 

και γι’ αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό τους, κάποιες έρευνες, 

όπως των Seaman & Eves (2006), Stevenson, Porter & Stevenson (2018), καθώς και η 
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έρευνα των Husain et al. (2016) εντοπίζουν ως δημοφιλή τη Θεωρία της 

Προγραμματισμένης Συμπεριφοράς. Γνώσεις σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων που 

λαμβάνονται από μια διαρκή εκπαίδευση επηρεάζονται ή θα μπορούσαν να 

τροποποιηθούν αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και την παροχή κινήτρων για αλλαγή 

συμπεριφοράς (ίσως βελτιωμένη ικανοποίηση από την εργασία ή οικονομικά κίνητρα), 

τις διευκολυντικές επιπτώσεις ενός χώρου εργασίας που παρέχει ένα κατάλληλο φάσμα 

εξοπλισμού και εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων για την 

εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν από ένα μάθημα. Αυτό το μοντέλο έχει 

πολλά πλεονεκτήματα, ωστόσο προτείνονται επεκτάσεις του πλαισίου. Οι επεκτάσεις 

λαμβάνουν υπόψη την αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης των χειριστών τροφίμων 

και την επιλογή και τη συνάφεια του προγράμματος κατάρτισης με τον χειριστή 

τροφίμων. Αυτές οι προτεινόμενες επεκτάσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν το επίπεδο 

των κινήτρων του χειριστή τροφίμων για την πραγματοποίηση ενός κύκλου μαθημάτων 

και, ως εκ τούτου, τη συμπεριφορά και τις προθέσεις για την εκτέλεση ασφαλών 

εργασιακών πρακτικών ανά πάσα στιγμή. Ως εκ τούτου, είναι άξια έρευνας. Όλ’ αυτά 

αποτυπώνονται στην έρευνα των Seaman & Eves (2006, σελ. 289) όπου «μία 

απεικόνιση του Rennie's (1995) Μοντέλο δράσης για την υγεία που εφαρμόζεται στην 

εκπαίδευση για την υγιεινή των τροφίμων, συμπληρώνεται με τις προτεινόμενες 

επεκτάσεις. Οι επεκτάσεις, η επιλογή προγράμματος κατάρτισης και η αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών παρουσιάζονται με πλάγιους χαρακτήρες». 

Ο Rennie (1994) από το 1994 ήδη ανίχνευσε και υποστήριξε ότι πρέπει να μελετηθούν 

και άλλοι παράγοντες που ενδεχομένως επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της 

εκπαίδευσης, όπως τα κίνητρα, ο τύπος απαίτησης κατάρτισης (υποχρεωτική ή 

εθελοντική), η ενίσχυση και η πρακτική. 
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6.2. Ο προσανατολισμός και η εστίαση των ερευνών που σχετίζονται με την 

εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων Τροφίμων 

Η εκπαίδευση για την ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί βασικό εργαλείο (WHO,  2000) 

και η τακτική εκπαίδευση θεωρείται ο σημαντικότερος τρόπος πρόληψης ή μετριασμού 

των κινδύνων μόλυνσης των τροφίμων. Ωστόσο, εκτός από την συχνότητα, για να είναι 

επιτυχές ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξίσου σημαντικές παράμετροι είναι η 

μεθοδολογία και η προσέγγιση που υιοθετούνται κατά την εφαρμογή του (Nieto-

Montenegro, Brown & LaBorde, 2008).  

Η επισκόπηση των Egan et al. (2007) συνοψίζει τις μεθόδους και τα αποτελέσματα 

μελετών που διεξήχθησαν σε όλο τον κόσμο σχετικά με την αποτελεσματικότητα της 

κατάρτισης για την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων στον τομέα της 

βιομηχανίας τροφίμων. Ειδικότερα, επικεντρώνεται σε σαράντα έξι (46) μελέτες που 

προσπάθησαν να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης, 

επισημαίνοντας τον βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα της και την ανάγκη για ανάπτυξη 

κριτηρίων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης στην υγιεινή των 

τροφίμων. 

Μελέτες των μεθοδολογιών εκπαίδευσης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις 

υγειονομικού ενδιαφέροντος (Pontello, Dal Vecchio, Doria, & Bertini, 2005·   Salazar, 

Ashraf, Tcheng, & Antun, 2006) μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της μάθησης για 

την ασφάλεια των τροφίμων αυτών των επαγγελματιών.  

Μία συστηματική ανασκόπηση διεξήχθη από τους Medeiros, Cavalli, Salay, & Proenca 

(2011) για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των μεθοδολογικών στρατηγικών που 

χρησιμοποιούνται στα προγράμματα κατάρτισης για την ενίσχυση της ασφάλειας των 
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τροφίμων σε δεκατέσσερα πρωτότυπα άρθρα που επελέγησαν από τις ψηφιακές βάσεις 

δεδομένων Scopus, Scielo και Medline. Οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες (εννέα, 

δηλαδή το 64% των ερευνών), περιορίστηκε στην αξιολόγηση της απόκτησης γνώσεων 

των εργαζομένων με την ανάλυση μεθόδων προ- και μετά-κατάρτισης. Έντεκα έρευνες 

μελέτησαν τις επερχόμενες αλλαγές στην στάση, τη συμπεριφορά και τις πρακτικές 

στον χώρο εργασίας και μόνο μία αξιολόγησε το κίνητρο των εργαζομένων με 

ερωτηματολόγιο. Η ανάλυση της συγκεκριμένης ανασκόπησης ανέδειξε ότι οι 

δραστηριότητες που είναι ευρύτερα αποδεκτές από τους εργαζόμενους κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων κατάρτισης είναι διαδραστικά μέσα ενημέρωσης και 

πρακτικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές συμβάλλουν στην ενίσχυση των 

δεξιοτήτων και των γνώσεων των εργαζομένων και ενθαρρύνουν τις αλλαγές στη 

στάση και τη συμπεριφορά. 

Το άρθρο των White, Sabourin & Scallan (2018) αναφέρεται σε μία ημερήσια 

εκδήλωση, την Foodborne Outbreak Challenge (FOC), που διοργάνωσε το Κέντρο 

Αριστείας του Ολοκληρωμένου Κέντρου για την Ασφάλεια Τροφίμων (Integrated Food 

Safety Centers of Excellence) του Κολοράντο στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του 

Κολοράντο. Τα Κέντρα αυτά στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων μάθησης 

για την εκπαίδευση και την κατάρτιση του μελλοντικού εργατικού δυναμικού της 

δημόσιας υγείας για τη διερεύνηση των επιδημιών που προκαλούνται από τρόφιμα. Η 

FOC λοιπόν ενσωμάτωσε βιωματικές εμπειρίες, μελέτες περίπτωσης, βασισμένες σε 

προβλήματα δημόσιας υγείας, περιπτώσεις επίλυσης προβλημάτων, ασκήσεις 

προσομοίωσης και διαγωνισμούς, για να προσφέρει μια νέα εμπειρία μάθησης που 

κάλυπτε τις ανάγκες κατάρτισης μιας διεπιστημονικής ομάδας υπεύθυνων για την 

αντιμετώπιση επιδημικών εστιών με διαφορετικά σύνολα δεξιοτήτων. Η εκδήλωση 
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έλαβε θετική ανατροφοδότηση και τα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες ήταν πολύ 

ενθαρρυντικά. Παρότι οι δράσεις δεν εφαρμόστηκαν αποκλειστικά σε προσωπικό 

επιχειρήσεων τροφίμων, δείχνει τον προσανατολισμό των ερευνών στον τομέα της 

εκπαίδευσης για θέματα δημόσιας υγείας μεταξύ των οποίων και αυτά που χειρίζονται 

οι εργαζόμενοι στο χώρο των επιχειρήσεων τροφίμων. Άλλωστε στις προθέσεις του 

Integrated Food Safety Centers of Excellence είναι τα συμπεράσματα και το υλικό από 

την συγκεκριμένη εκδήλωση να προωθηθεί ευρέως ώστε να αξιοποιηθούν τα διδάγματα 

που αποκομίστηκαν από αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα. Η βιωματική μάθηση με 

εφαρμογή τεχνικών όπως της προσομοίωσης, της μελέτης περίπτωσης και επίλυσης 

προβλήματος να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο διδασκαλίας των εφαρμοσμένων 

δεξιοτήτων που απαιτούνται σε καίρια και απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας όπως η 

δημόσια υγεία και η ασφάλεια των τροφίμων. 

 

6.3. Οι έρευνες που συσχετίζουν την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης 

(προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων και γενικά) με παρακινητικούς παράγοντες 

και μεθόδους διδασκαλίας  

Οι Seaman & Eves (2006) σε μία βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με το ρόλο της 

κατάρτισης στην υγιεινή των τροφίμων ως στρατηγική για τη διαχείριση της ασφάλειας 

των τροφίμων, κατέληξαν ότι είναι αβάσιμες «παραδοσιακές υποθέσεις ότι η παροχή 

γνώσεων από μόνη της θα οδηγήσει σε αλλαγές στη στάση» (σελ. 278) και ένας 

μεγάλος αριθμός παραγόντων (που σχετίζονται με το ίδιο το μάθημα και παράγοντες 

πριν και μετά το μάθημα) επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης για την 

επίτευξη επιθυμητών αλλαγών στη συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων, αυξάνοντας 

την πιθανότητα να εκτελούνται ασφαλείς εργασιακές πρακτικές. Συνεχίζει τονίζοντας 
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ότι «αυτές οι προσεγγίσεις είναι απαραίτητες προκειμένου η εκπαίδευση στην υγιεινή 

να έχει αντίκτυπο στη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων. Η περαιτέρω 

διερεύνηση των παρακινητικών παραγόντων και απόψεων του χειριστή τροφίμων σε 

σχέση με την κατάρτιση για την υγιεινή των τροφίμων, (…) και την 

αποτελεσματικότητά του είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και την παροχή πιο 

αποτελεσματικών μεθόδων κατάρτισης για την υγιεινή των τροφίμων» (σελ. 278). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι «το κίνητρο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιρροή ενός 

εκπαιδευόμενου» (σελ. 283) το συμπεριλαμβάνει ως «ένα από τα χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευόμενου (…) μαζί με την αυτο-αποτελεσματικότητα (…) που η βιβλιογραφία 

προσδιορίζει ως σημαντικούς προγνωστικούς της αποτελεσματικότητας της 

εκπαίδευσης παράγοντες (Mathieu et al., 1992· Noe, 1986· Tannenbaum et al., 1991)» 

(σελ. 286). 

Η έρευνα των Yu, Sirsat & Neal (2019) εξετάσει την διαρροή πληροφοριών για 

αθέμιτες πρακτικές στις επιχειρήσεις τροφίμων και πως αυτή συσχετίζεται με τον τρόπο 

με τον οποίο η κατάρτιση επηρεάζει την παρακίνηση των χειριστών τροφίμων, τον 

διαμεσολαβητικό ρόλο της ικανοποίησης από την εργασία και της αυτό-

αποτελεσματικότητας όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η ικανοποίηση από την εργασία και η αυτό-αποτελεσματικότητα 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και διαρροής 

πληροφοριών για αθέμιτες πρακτικές. Ως πρακτική συνέπεια αναγνωρίστηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα που υποδηλώνουν την επίδραση των 

προγραμμάτων κατάρτισης για την ασφάλεια των τροφίμων σε συμπεριφορές διαρροής 

πληροφοριών, καταγγελίας και γενικά δυσλειτουργιών, προτείνοντας έτσι μεθόδους 
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ενίσχυσης ή προάσπισης της βιομηχανίας τροφίμων μέσω της διαχείρισης των 

ανθρώπινων πόρων, παρέχοντας ουσιαστικές νέες ιδέες στους επαγγελματίες τροφίμων. 

Στην ανασκόπηση των Gould and Drey (2013), τονίζεται η ανάγκη ανάπτυξης 

αξιόπιστων παρεμβάσεων, η ανάγκη να εξηγηθούν οι λόγοι για τους οποίους, καθώς και 

ο τρόπος με τον οποίο οι παρεμβάσεις είναι αποτελεσματικές (ή όχι) για να αποδειχθεί 

η αποτελεσματικότητα. Ως ρεαλιστική και εφαρμόσιμη πρόταση προτείνεται η εμπλοκή 

και συμμετοχή των εκπαιδευομένων, η χρησιμοποίηση της εμπειρίας τους για να 

εντοπιστούν προβλήματα, να αναζητηθούν νέες λύσεις και να αξιολογηθούν 

αποτελέσματα καθώς κα η ενσωμάτωσή τους σε προγράμματα ελέγχου με παράλληλη 

ενημέρωσή τους για την πρόοδο αυτών των προγραμμάτων. 

Οι Reynolds & Rajagopal (2017) μελέτησαν υπαλλήλους παιδικής φροντίδας με σκοπό 

να εντοπιστούν τα εμπόδια και τα κίνητρα των εργαζομένων που χειρίζονται τρόφιμα 

για παιδιά και εντόπισαν έξι σημαντικά εμπόδια (περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος, 

φόρτος εργασίας και έλλειψη κατανόησης της σημασίας της τήρησης των ορθών 

πρακτικών ασφάλειας των τροφίμων) και 14 βασικά κίνητρα για την τήρηση των 

συνιστώμενων πρακτικών ασφάλειας των τροφίμων. Τα χαρακτηριστικά των 

εργαζομένων και των εγκαταστάσεων αποδείχθηκε ότι επηρεάζουν την αντιληπτή 

σημασία των φραγμών και των παρακινητικών παραγόντων στην τήρηση των 

πρακτικών ασφάλειας των τροφίμων. Οι διευθυντές παιδικής μέριμνας θα πρέπει να 

επανεξετάσουν τα χρονοδιαγράμματα και τα καθήκοντα εργασίας των εργαζομένων 

(καθώς η πλειοψηφία των εντοπισθέντων φραγμών επικεντρώθηκε στους ρυθμούς 

εργασίας και στους περιορισμούς του χρόνου) και να προσπαθήσουν να αυξήσουν την 

επικοινωνία σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων «μέσω πολλαπλών μεθόδων», 

όπως πρακτικής κατάρτισης, γραπτών πολιτικών ασφάλειας τροφίμων και χρήσης 
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σήμανσης για την ασφάλεια των τροφίμων για την καλύτερη κατανόηση της σημασίας 

των ορθών πρακτικών ασφάλειας των τροφίμων και φυσικά να έχουν πάντα επαρκή 

διαθέσιμα μέσα για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Η έρευνα καταλήγει ότι ο 

μετριασμός των εμποδίων και η ενσωμάτωση βασικών κίνητρων για να ακολουθήσουν 

τις συστάσεις σχετικά με τις πρακτικές για την ασφάλεια των τροφίμων, μπορούν αν 

δημιουργήσουν μια θετική κουλτούρα για την ασφάλεια των τροφίμων και οι 

τροφιμογενείς ασθένειες να μετριαστούν. 

Οι Guo & Wu (2017) περιγράφουν μία υπόθεση εφαρμογής και ανάλυση δεδομένων 

όπου αναπτύσσονται μέθοδοι διδασκαλίας που βασίζονται σε τεχνικές όπως η μελέτη 

περίπτωσης και η επίλυση προβλήματος, οπότε οι εκπαιδευόμενοι ξεκινούν την 

αυτοδιδασκαλία, την προετοιμασία της γνώσης, τη συλλογή πληροφοριών, το 

ημερολόγιο εργασίας, την ομαδική συζήτηση, την προσομοίωση, ώστε να μπορούν 

λύσουν το πρόβλημα. Σε τέτοιες διαδικασίες δημιουργείται ένα μαθησιακό περιβάλλον 

επικεντρωμένο στους εκπαιδευόμενους, που παρακινούνται να αναλάβουν την 

πρωτοβουλία να μάθουν και να μελετήσουν βαθιά,  να χρησιμοποιήσουν πρότερες 

επαγγελματικές γνώσεις για να λύσουν το πρόβλημα και στη συνέχεια να επιτύχουν το 

μετασχηματισμό της «γνώσης». Η δημιουργία τέτοιων καταστάσεων είναι απαραίτητη 

για να καθοδηγήσει τους εκπαιδευόμενους να μελετήσουν βαθιά και να μάθουν 

βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα της μάθησης (θεωρητική και πρακτική γνώση).  

Στο άρθρο των Guo & Wu (2017)  μελετάται η δημιουργία μαθησιακής κατάστασης για 

την προώθηση της βαθιάς μάθησης και μέσω της ανάλυσης δεδομένων της έρευνας και 

της θεωρητικής έρευνας, συζητείται η συσχέτιση των μεθόδων διδασκαλίας, των 

μαθησιακών κινήτρων και των μεθόδων μάθησης. Σε αυτή την έρευνα, διαπιστώνεται 

ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν διαφορετικό προσανατολισμό κινήτρων που σχετίζεται με 
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την αντίληψη των μεθόδων διδασκαλίας. Η ανάλυση της συσχέτισης μεταξύ της 

μεθόδου διδασκαλίας και του κινήτρου μάθησης έδειξε ότι υπήρξε συσχετισμός. Οι 

απλές μέθοδοι διδασκαλίας είναι σημαντικά πιο σχετικές με επιφανειακά κίνητρα 

μάθησης ενώ η συσχέτιση αναπτυγμένων μεθόδων διδασκαλίας και βαθιών κινήτρων 

βρέθηκε/παρουσιάστηκε πιο σημαντική. Ο συσχετισμός είναι υψηλότερος από αυτόν 

των μεθόδων διδασκαλίας και των βαθιών κινήτρων. 

Έρευνα του 2018 σε 100 υπαλλήλους επιχειρήσεων τροφίμων με σκοπό την μελέτη και 

διερεύνηση του ρόλου της εκπαίδευσης στην ασφάλεια των τροφίμων και στη βελτίωση 

των πρακτικών των χειριστών τροφίμων σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων και πρακτικών 

επιβεβαίωσαν τη θετική συσχέτιση που υποστηρίζεται από την βιβλιογραφία και την 

προγενέστερη αρθρογραφία. Επιπλέον, στην ίδια μελέτη διερευνήθηκε η συσχέτιση με 

στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας που επηρεάζουν την μετατροπή της γνώσης σε 

πρακτικές καλής διαχείρισης τροφίμων, μεταξύ των οποίων και τα κίνητρα διαχείρισης 

(Habiballah, Al-Shakhsheer, Al-Sabi, Masadeh, 2018). Διαπιστώθηκε μια στατιστικά 

σημαντική διαφορά των γνώσεων των εργαζομένων ανάλογα με το επίπεδο και το είδος 

της κατάρτισης που έλαβαν σχετικά με το αντικείμενο της ασφάλειας τροφίμων. Επίσης 

διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των γνώσεων για την ασφάλεια τροφίμων 

των εργαζομένων και των πρακτικών επεξεργασίας των τροφίμων που χειρίζονται. 

Τέλος, διερευνήθηκε η συσχέτιση με χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενίσχυσης, 

έγινε έλεγχος κινήτρων, διαθεσιμότητας των απαιτούμενων εγκαταστάσεων και πόρων. 

Ο έλεγχος συσχέτισης και για τις τρεις προαναφερόμενες παρεμβαλλόμενες μεταβλητές 

έδειξε ότι υπάρχει ισχυρή επίδραση στη δύναμη της συσχέτισης μεταξύ των γνώσεων 

για την ασφάλεια των τροφίμων και των πρακτικών χειρισμού τροφίμων. Πιο 

συγκεκριμένα, η παρεμβατική επιρροή των προγραμμάτων ενίσχυσης στην μετατροπή 
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της γνώσης σε εφαρμογή καλών πρακτικών βρέθηκε ισχυρή, τα κίνητρα διαχείρισης και 

η διαθεσιμότητα των απαραίτητων εγκαταστάσεων και πόρων βελτίωσαν τη συσχέτιση. 

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαίωσαν το ρόλο των νέων παραγόντων στην ενίσχυση της 

μετασχηματισμό των γνώσεων για την ασφάλεια των τροφίμων σε πρακτικές 

διαχείρισης τροφίμων (Seaman & Eves, 2006· Nieto-Montenegro, Brown & LaBorde, 

2008· York et al., 2009). Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα κίνητρα 

διαχείρισης για την εφαρμογή των γνώσεων ή / και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο 

χώρο εργασίας διαδραματίζουν τον ισχυρότερο ρόλο στη μετατροπή στάσεων και  

δεξιοτήτων σε μια βελτιωμένη πρακτική διαχείρισης τροφίμων. 

 

6.4. Βιβλιογραφία που συσχετίζει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης με 

παρακινητικούς παράγοντες και μεθόδους διδασκαλίας  

 «Διδασκαλία και μάθηση δεν συμπεριφέρονται απλώς και αυτονοήτως ως “προσφορά” 

και ως “αποδοχή” της διδακτέας ύλης. Είναι άτοπο να λέει ένας εκπαιδευτικός ότι 

δίδαξε στους μαθητές του ένα θέμα, αλλά οι μαθητές δεν το έμαθαν» (Καψάλης και 

Νημά, 2008, σελ. 36). Όπως δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός ενός πωλητή ότι πούλησε ένα 

αγαθό αλλά κανείς δεν το έχει αγοράσει, έτσι και η διδασκαλία δεν λαμβάνει χώρα 

ανεξάρτητα από την μάθηση (Καψάλης και Νημά, 2008). Ξεκινώντας από τα παραπάνω 

οι Καψάλης και Νημά (2008), επισημαίνουν ότι «Μέθοδος (=μετά + οδός) είναι η οδός 

η οποία οδηγεί σε κάτι, η οδός την οποία ακολουθεί κάποιος, προκειμένου να επιτύχει 

έναν σκοπό και να φτάσει σε ένα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα» (σελ. 97) ορίζουν την 

μέθοδο διδασκαλίας ως «τυπικές και επαναλαμβανόμενες μορφές διδακτικής 

συμπεριφοράς, οι οποίες  χρησιμοποιούνται (…) και οδηγούν σε αποτελεσματική 

μάθηση» (σελ. 97). 
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Η διαδικασία της μάθησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια του κινήτρου. Στη 

μαθησιακή διεργασία οι προσδοκίες αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα του κινήτρου 

για επίδοση (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2012). Η αποτελεσματικότητα της μάθησης δεν 

εξαρτάται μόνο από την διδασκαλία αλλά και από πολλούς άλλους παράγοντες 

(Καψάλης και Νημά, 2008). Η νοημοσύνη, ενώ θεωρήθηκε αρχικά ο σημαντικότερος 

παράγοντας, νεότερες μελέτες περιορίζουν αυτή την επίδραση στο 25%. Παρακάτω 

παρατίθεται σχήμα από το βιβλίο του Borich (2004, σελ. 51) όπου αποτυπώνεται το 

παραπάνω ποσοστό ενώ στους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την μάθηση 

καθοριστικά μεταξύ άλλων είναι τα κίνητρα μάθησης. 

 

Εικόνα 2:  Παράγοντες που επηρεάζουν την μάθηση (G. Borich, 2004, 51)  

 

 

Πηγή: (Καψάλης και Νημά, 2008, σελ. 102) 
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6.5. Συμπεράσματα - Αποτίμηση του κεφαλαίου 

Η αναφορά και παρουσίαση των ερευνών, που εντοπίστηκαν μετά από την μελέτη της 

διεθνούς αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας, που συσχετίζουν την αποτελεσματικότητα 

της εκπαίδευσης (προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων και γενικά) με παρακινητικούς 

παράγοντες και μεθόδους διδασκαλίας κατέδειξαν την αναγκαιότητα και σημασία 

περαιτέρω διερεύνησης του επιστημονικού αυτού χώρου και αποτέλεσαν το έναυσμα 

για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας.  
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Β’ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Μεθοδολογία της έρευνας / Ερευνητικός σχεδιασμός 

 

7.1. Μεθοδολογικό περίγραμμα της έρευνας  

 

Για την υλοποίηση της έρευνας επιλέχθηκε η ερευνητική μέθοδος της επισκόπησης με 

την χρήση της ποσοτικής μεθόδου προσέγγισης, επειδή η συγκεκριμένη έρευνα αφορά 

περιγραφική έρευνα με την οποία «συλλέγονται δεδομένα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 

σημείο, αποσκοπώντας να περιγράψουν τη φύση των υπαρχουσών συνθηκών ή να 

προσδιορίσουν τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε γεγονότα» (Cohen, Manion & 

Morrison, 2008, σελ. 290). 

 

7.2. Σκοπός και στόχοι της παρούσας εργασίας 

Η έρευνα σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε μετά από τη διεξοδική μελέτη της 

βιβλιογραφίας σχετικά με την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης με θέμα την 

Υγιεινή και την Νομοθεσία Τροφίμων σε προσωπικό επιχειρήσεων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και της έρευνας σχετικά με τη διερεύνηση των κινήτρων των ενήλικων 

εκπαιδευομένων για συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα εκπαίδευσης.  

Βασικός σκοπός και επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι: 

 η σκιαγράφηση του προφίλ των εκπαιδευομένων στις Σχολές Επαγγελμάτων 

Κρέατος της χώρας 

 η διερεύνηση των κινήτρων που ωθούν τους ενήλικους εκπαιδευομένους στο να 

παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης στις Σχολές αυτές σύμφωνα με τους 

παράγοντες της Κλίμακας Συμμετοχής στην Εκπαίδευση,  
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 η μέτρηση των απόψεων των εκπαιδευομένων στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος 

Θεσσαλονίκης σχετικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής συγκεκριμένων 

συμμετοχικών τεχνικών διδασκαλίας  

 πως όλα τα παραπάνω σχετίζονται μεταξύ τους 

 εάν υπάρχει συνάφεια των κινήτρων συμμετοχής ενηλίκων σε προγράμματα 

εκπαίδευσης για την Υγιεινή Τροφίμων με τις απόψεις τους σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα εφαρμογής συγκεκριμένων συμμετοχικών τεχνικών 

διδασκαλίας.  

Αφού αρχικά διαπιστωθεί εάν η εφαρμογή των συγκεκριμένων τεχνικών και η ύπαρξη 

κάποιων κινήτρων, οδηγεί σε βαθύτερη κατανόηση των διδασκόμενων αντικειμένων, ο 

απώτερος στόχος είναι να διερευνηθεί εάν τα αποτελέσματα μπορούν να γενικευθούν 

στον πληθυσμό του προσωπικού επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ώστε να 

ενθαρρύνονται ή να παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα συμμετοχής και να 

χρησιμοποιούνται τέτοιες μέθοδοι στα προγράμματα εκπαίδευσής τους. 

 

7.3. Ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις της έρευνας 

Σύμφωνα με τους Cohen & Manion (1994), εργαλείο μεγάλης σημασίας για τον 

επιστήμονα είναι η υπόθεση, από την οποία ξεκινάει μεγάλο μέρος της έρευνας. Έχει 

ορισθεί από τον Kerlinger
4
 ως μια υποθετική διατύπωση των σχέσεων μεταξύ δύο ή 

περισσότερων μεταβλητών. Διαφέρει από «μια επεξεργασμένη εικασία» από την άποψη 

ότι είναι συχνά το αποτέλεσμα σημαντικής μελέτης, κριτικής σκέψης και παρατήρησης. 

(σελ. 35). 

Η συγκεκριμένη έρευνα αποσκοπεί στην διερεύνηση και απάντηση των ακόλουθων 

ερευνητικών ερωτημάτων που διατυπώνονται μετά από διεξοδική μελέτη της 
                                                           
4
 Kerlinger, F.N., Foundations of Behavioral Research (Holt, Rinehart & Winston, New York, 1970). 
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βιβλιογραφίας σχετικά με την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης για την Υγιεινή 

Τροφίμων και της έρευνας σχετικά με τη διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής των 

ενήλικων εκπαιδευομένων σε τέτοια προγράμματα εκπαίδευσης :  

ΕΕ1: Ποιο είναι το προφίλ/χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που προσφέρονται από τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος της 

χώρας; 

ΕΕ2:  Ποια είναι τα κίνητρα συμμετοχής τους σε προγράμματα εκπαίδευσης για την 

Υγιεινή & Νομοθεσία Τροφίμων σύμφωνα με τους παράγοντες της Κλίμακας 

Συμμετοχής στην Εκπαίδευση (Boshier); 

ΕΕ3: Ποια η σχέση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων με τα 

Κίνητρα Συμμετοχής τους σύμφωνα με τους παράγοντες της Κλίμακας 

Συμμετοχής στην Εκπαίδευση (Boshier); 

ΕΕ4:  Ποιές είναι οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

εφαρμογής συγκεκριμένων συμμετοχικών τεχνικών διδασκαλίας; 

ΕΕ5: Πώς συνδέονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων με τις απόψεις τους σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα εφαρμογής συγκεκριμένων συμμετοχικών τεχνικών 

διδασκαλίας; 

ΕΕ6: Πώς συσχετίζονται τα Κίνητρα Συμμετοχής με τις απόψεις των συμμετεχόντων 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής συγκεκριμένων συμμετοχικών 

τεχνικών διδασκαλίας. 
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7.4. Πιλοτική έρευνα 

Πριν διαμορφωθεί η τελική μορφή του ερωτηματολογίου, την περίοδο Σεπτεμβρίου - 

Οκτωβρίου 2018, έγινε πιλοτική εφαρμογή του σε ένα δείγμα 80 συμμετεχόντων. Η 

αξιολόγηση αυτών των αποτελεσμάτων οδήγησε σε αναδιατύπωση κάποιων ερωτήσεων 

-ειδικά στο τρίτο μέρος- με σκοπό την εξάλειψη αμφισημιών ή αδυναμιών, ώστε το 

ερωτηματολόγιο να γίνει πιο κατανοητό και να λειτουργήσει καλύτερα με σκοπό να 

εξυπηρετήσει πιο ολοκληρωμένα τους στόχους της έρευνας. Με αυτόν τον τρόπο 

υπήρξε ανατροφοδότηση για την αύξηση της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας και της 

πρακτικότητας του ερωτηματολογίου, ελέγχθηκε η έκταση η οποία κρίθηκε 

ικανοποιητική και ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου που αξιολογήθηκε 

επαρκής/ικανοποιητικός στα 10 λεπτά (Cohen, Manion & Morrison, 2008, σελ. 219, 

438-439). 

 

7.5. Επιλογή του δείγματος - Δειγματοληψία 

Στη συγκεκριμένη έρευνα έχει επιλεγεί από την ερευνήτρια, έπειτα από σκέψη -

σκόπιμα- ένα συγκεκριμένο κομμάτι του ευρύτερου πληθυσμού να χρησιμοποιηθεί ως 

δείγμα, γνωστό ως δείγμα σκοπιμότητας (ή μη πιθανοτήτων), όπου κάποια μέλη του 

ευρύτερου πληθυσμού θα συμπεριληφθούν οπωσδήποτε σε αυτό (Cohen, Manion & 

Morrison, 2008). Συνολικά το δείγμα της παρούσας έρευνας ήταν 386 άτομα (155 από 

την Πανελλαδική και 231 από την Σχολή της Θεσσαλονίκης). 

 

7.5.1. Δείγμα Πανελλαδικής έρευνας 

Το δείγμα της Πανελλαδικής έρευνας (καθεξής αναφερόμενο και ως «Δείγμα ΣΕΚ») 

αποτέλεσαν εκπαιδευόμενοι όλων των δημόσιων Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος 
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(Σ.Ε.Κ.) της χώρας των οποίων στοιχεία επικοινωνίας (κυρίως διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ζητήθηκαν, κατόπιν τηλεφωνικής και έγγραφης 

επικοινωνίας της ερευνήτριας, από συναδέλφους όλων των Σχολών μετά από έγκριση 

που δόθηκε από τον αρμόδιο για όλες τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος Διευθυντή 

του Υπουργείου. Λόγω της παραπάνω διαδικασίας, η έναρξη αποστολής και συλλογής 

ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον 

Μάιο του 2019. 

Συνολικά το δείγμα της Πανελλαδικής έρευνας ήταν 155 άτομα. Συγκεκριμένα  

συλλέχθηκαν 76 ερωτηματολόγια σε έντυπη μορφή εκ των οποίων τα 64 από την Σχολή 

της Λάρισας και τα 12 από την Σχολή της Αθήνας. Η Σχολή της Δράμας λόγω έλλειψης 

πόρων και ιδιαίτερης λειτουργίας δεν κατέστη εφικτό να χορηγήσει έντυπα 

ερωτηματολόγια αλλά συμμετείχε στην ηλεκτρονική αποστολή και συλλογή, στην 

οποία συνολικά ανταποκρίθηκαν και απάντησαν με συμπλήρωση του ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου -διαμορφωμένου σε Google forms- 79 άτομα. 

 

7.5.2. Δείγμα παράλληλης έρευνας με συμπληρωματικό Μέρος ερωτηματολογίου 

Το δείγμα της παράλληλης έρευνας με συμπληρωματικό μέρος ερωτηματολογίου 

(καθεξής αναφερόμενο και ως «Δείγμα ΣΕΚΘ») αποτέλεσαν όλοι οι εκπαιδευόμενοι 

της δημόσιας Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Κ.Θ.) κατά την 

χρονική περίοδο Δεκεμβρίου 2018 – Μαΐου 2019. Συγκεκριμένα, κάθε δίμηνο φοιτούν 

στην Σχολή 80 ενήλικες, μοιρασμένοι σε τέσσερα Τμήματα των 20 ατόμων, δύο πρωινά 

(με δωρεάν φοίτηση) και δύο απογευματινά (με καταβολή διδάκτρων). Επιλέχθηκαν οι 

εν ενεργεία εκπαιδευόμενοι καθώς η ανάμνηση των κινήτρων συμμετοχής των 

αποφοίτων, που θα μπορούσαν να εντοπιστούν μέσω του αρχείου «Μητρώου 
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Εκπαιδευομένων» της Σχολής, δύναται να έχει μεταβληθεί σημαντικά ή και να 

αλλοιωθεί ανάλογα με τον χρόνο που έχει παρέλθει από την αποφοίτησή τους. 

Συνολικά το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε δώδεκα τμήματα, δηλαδή σε 231 άτομα 

με  ποσοστό απόκρισης 100%. Ο αριθμός των εκπαιδευομένων για τα 12 τμήματα είναι 

240, αλλά επειδή το ερωτηματολόγιο χορηγούνταν όπως αναφέρθηκε, για λόγους 

δεοντολογίας, στο τέλος της εκπαίδευσης, μετά την τελευταία δοκιμασία εξέτασης, 9 

άτομα δεν κατέστη δυνατό να συμμετάσχουν στην έρευνα. Οι 3 έμειναν από απουσίες 

και 6 δεν προσήλθαν στην τελευταία εξέταση. 

 

7.6. Ερευνητικά εργαλεία – Δομή ερωτηματολογίου 

Τα ερευνητικά εργαλεία της έρευνας αποτελούν δύο ερωτηματολόγια: 

 Το «ερωτηματολόγιο πανελλαδικής έρευνας» που χορηγήθηκε στους 

εκπαιδευόμενους όλων των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος της χώρας (Σ.Ε.Κ.) 

και 

 Το «ερωτηματολόγιο παράλληλης έρευνας» που χορηγήθηκε μόνο στους 

εκπαιδευόμενους της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Κ.Θ.) 

 Τα δύο ερωτηματολόγια απαρτίζονται από κοινό Πρώτο: «Α. Δημογραφικά Στοιχεία» 

και Δεύτερο Μέρος:  «Β. Γενικό μέρος» ενώ το «ερωτηματολόγιο παράλληλης 

έρευνας» περιλαμβάνει και ένα συμπληρωματικό μέρος, το Τρίτο Μέρος: «Γ. Ειδικό 

Μέρος» εφόσον αναφέρεται στις απόψεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα τεχνικών 

διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν μόνο στην Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος της 

Θεσσαλονίκης, στην οποία διδάσκει η ερευνήτρια, και όχι πανελλαδικά. 
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7.6.1. Ερωτηματολόγιο πανελλαδικής έρευνας 

Το εργαλείο συλλογής δεδομένων, με το οποίο πραγματοποιήθηκε η πανελλαδική 

έρευνα, αποτέλεσε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο αυτό-αναφοράς που παρατίθεται στο 

Παράρτημα Ι, και περιλαμβάνει το «Α. Δημογραφικά Στοιχεία» και το «Β. Γενικό 

μέρος». Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο για ενθάρρυνση της ειλικρίνειας (Robson, 

2010, σελ. 275) μέσω του οποίου επιδιώχθηκε η συγκέντρωση στοιχείων ποσοτικής 

φύσης (συλλογή πολλών δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα με μικρό κόστος). 

Σκοπός του ήταν η συγκέντρωση δεδομένων που αφορούσαν στα δημογραφικά 

στοιχεία των συμμετεχόντων και τους λόγους που τους παρακίνησαν να 

παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Δομή και περιεχόμενο ερωτηματολόγιου: μια σύντομη επιστολή και δύο μέρη. Αρχικά 

το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σύντομη επιστολή στην οποία αναφέρεται, 

εκτός από τα στοιχεία του ερευνητή, ο σκοπός της έρευνας, η ανωνυμία και η 

εμπιστευτικότητα, η εθελοντική συμμετοχή, η σπουδαιότητα της έρευνας και οι εκ των 

πρότερων ευχαριστίες των ερωτώμενων (Cohen, Manion & Morrison, 2008, σελ. 438-

439). Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται οι βασικές αρχές δεοντολογίας στην 

κοινωνική έρευνα, την συγκατάθεση συμμετοχής μετά από ενημέρωση και την 

διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ανωνυμίας (Κυριαζή, 2011, σελ. 336-345, 

351-354). Το κυρίως τμήμα του ερωτηματολογίου προς συμπλήρωση, αποτελείται από  

δύο μέρη:  

Το πρώτο μέρος, «Δημογραφικά στοιχεία», περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις που αφορούν 

τα προσωπικά στοιχεία του κάθε συμμετέχοντα. Οι ερωτήσεις αυτές στοχεύουν στο να 

διαμορφώσουν ένα στατιστικό πλαίσιο για το προφίλ των εκπαιδευομένων/ 
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συμμετεχόντων του δείγματος ως προς την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή τους 

κατάσταση, το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, την επαγγελματική τους κατάσταση, τα 

συνολικά έτη εργασίας τους καθώς και τα έτη εργασίας σε επιχειρήσεις υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. Σ’ αυτό το μέρος υπάρχει και ερώτηση σχετικά με το εάν το πρόγραμμα 

που συμμετέχουν είναι δωρεάν ή επί πληρωμή. Τα στοιχεία αυτά, θα βοηθήσουν στη 

συναγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ως προς τις στατιστικές διακυμάνσεις των 

γενικών ευρημάτων σε σχέση με τις ανεξάρτητες αυτές μεταβλητές. 

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τους λόγους συμμετοχής στο πρόγραμμα εκπαίδευσης 

της Σ.Ε.Κ. Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου βασίστηκε στην Κλίμακα 

Εκπαιδευτικής Συμμετοχής του Boshier (1991), μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα 

από τον Ζωντήρο (2006) και τροποποιημένο από την Κουκλατζίδου (2012) ώστε να 

προσαρμοστεί στο ελληνικό συγκείμενο. Στο τροποποιημένο εργαλείο περιλαμβάνονται 

7 κατηγορίες δηλώσεων (κατηγοριοποιημένα κίνητρα συμμετοχής) σε τυχαία σειρά. Το 

τμήμα αυτό του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 41 κλειστού τύπου ερωτήσεις/θέσεις 

(με τις οποίες εξετάζονται εφτά παράγοντες-κίνητρα, που δεν αναφέρονται στο 

χορηγούμενο ερωτηματολόγιο, με περίπου έξι ερωτήσεις για κάθε έναν από αυτούς) και 

ζητείται από τους συμμετέχοντες να δώσουν τις απαντήσεις τους σε πεντάβαθμη 

κλίμακα Likert, δηλώνοντας το βαθμό στον οποίο η κάθε δήλωση είναι 

αντιπροσωπευτική για αυτούς (1=Διαφωνώ απόλυτα έως 5=Συμφωνώ απόλυτα). Οι 

ερωτήσεις του μέρους αυτού, θα καταγράψουν τα κίνητρα των εκπαιδευομένων-

συμμετεχόντων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, με σκοπό να διερευνηθεί 

και η συσχέτισή τους με τα Δημογραφικά στοιχεία τους. 
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7.6.2. Ερωτηματολόγιο παράλληλης έρευνας με συμπληρωματικό Μέρος 

ερωτηματολογίου 

Το εργαλείο συλλογής δεδομένων, με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράλληλη έρευνα 

με συμπληρωματικό μέρος ερωτηματολογίου, αποτέλεσε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο 

αυτό-αναφοράς που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ του Ερωτηματολογίου. Ουσιαστικά 

δηλαδή, πρόκειται για το ίδιο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην πανελλαδική έρευνα 

που περιγράφεται παραπάνω με μόνη διαφορά την παρουσία ενός επιπλέον μέρους, του 

3
ου

 Μέρους:  «Γ. Ειδικό Μέρος». Σκοπός του ήταν η συγκέντρωση δεδομένων που 

αφορούσαν στα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, στη στάση τους απέναντι 

στην εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων συμμετοχικών τεχνικών 

εκπαίδευσης καθώς και τους λόγους που τους παρακίνησαν να παρακολουθήσουν το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Δομή και περιεχόμενο ερωτηματολόγιου: μια σύντομη επιστολή και τρία μέρη. Αρχικά 

το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σύντομη επιστολή όπως ακριβώς αναφέρθηκε 

στην περιγραφή του πανελλαδικού ερωτηματολογίου. Το κυρίως τμήμα του 

ερωτηματολογίου προς συμπλήρωση, αποτελείται από  τρία μέρη:  

Το πρώτο μέρος, «Δημογραφικά στοιχεία» καθώς και το δεύτερο μέρος που 

περιλαμβάνει τους λόγους συμμετοχής στο πρόγραμμα εκπαίδευσης της Σ.Ε.Κ. είναι 

ακριβώς ίδια με εκείνα περιγράφηκαν παραπάνω, στο ερωτηματολόγιο της 

πανελλαδικής έρευνας. Οι ερωτήσεις του δεύτερου μέρους σ’ αυτήν την παράλληλη 

έρευνα με συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο, θα καταγράψουν τα κίνητρα των 

εκπαιδευομένων-συμμετεχόντων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, με σκοπό 

να διερευνηθεί η συσχέτισή τους τόσο με τα Δημογραφικά στοιχεία όσο και με τις 
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απόψεις τους σχετικά την αποτελεσματικότητα εφαρμογής συγκεκριμένων 

συμμετοχικών τεχνικών διδασκαλίας. 

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου σχεδιάστηκε για να εξετάσει τις απόψεις των 

συμμετεχόντων σχετικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής συγκεκριμένων 

συμμετοχικών τεχνικών. Το ερωτηματολόγιο, περιέχει έξι σαφώς διατυπωμένες θέσεις 

/δηλώσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής συγκεκριμένων τεχνικών και 

ζητείται από τους συμμετέχοντες /εκπαιδευόμενους να δώσουν αυθόρμητα τις 

απαντήσεις τους σε -ίδια με το παραπάνω τμήμα- κλίμακα Likert, 5 σημείων, 

δηλώνοντας το βαθμό στον οποίο η κάθε δήλωση είναι αντιπροσωπευτική για αυτούς 

(1=Διαφωνώ απόλυτα έως 5=Συμφωνώ απόλυτα), με σκοπό να διερευνηθούν οι 

απόψεις τους όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αυτής της εφαρμογής και να 

διαπιστωθεί ο αντίκτυπος των αρχικών ισχυρισμών. Κάθε δήλωση θα εξετάσει τις 

απόψεις τους ως προς την αποτελεσματικότητα εφαρμογής διδακτικών τεχνικών:  

 η δήλωση 1 αναφέρεται σε μελέτη περίπτωσης,  

 η 2 σε προσομοίωση,  

 η 3 σε συνδυαστική μέθοδο: εκπαιδευτική επίσκεψη με προσομοίωση,  

 η 4 σε Συνθετική εργασία (Μέθοδος Project) που εμπεριέχει την  

αυτοκατευθυνόμενη μάθηση,  

 η 5 και η 6 σε τεχνική εμπλουτισμένης εισήγησης με «ρόλο ενεργητικού ακροατή». 

 

7.6.3. Αναλυτικότερη παρουσίαση του 2
ου

 μέρους του ερωτηματολογίου 

 

Β. Γενική ενότητα: σχετικά με τους λόγους συμμετοχής /κίνητρα.  
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Περιλαμβάνει ερωτήσεις που διερευνούν τους λόγους συμμετοχής στο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου βασίστηκε στην Κλίμακα 

Εκπαιδευτικής Συμμετοχής του Boshier. 

Η τροποποιημένη μορφή της Κλίμακας Εκπαιδευτικής Συμμετοχής του Boshier που 

χρησιμοποιείται (2
ο
 μέρος ερωτηματολογίου) αποτελείται από τις παρακάτω επτά 

κατηγορίες κινήτρων, με 41 ερωτήσεις /θέσεις κατανεμημένες στους παράγοντες 

αυτούς. Οι ερωτήσεις που ανιχνεύουν τις 7 κατηγορίες κινήτρων, παρατίθενται 

ανακατεμένες στο παρεχόμενο ερωτηματολόγιο, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα 

διάκρισης κάθε ερώτηση /θέση σε ποια κατηγορία ανήκει. Συγκεκριμένα και 

αναλυτικά, παρακάτω παρατίθενται ομαδοποιημένες όλες οι ερωτήσεις που ανήκουν 

στην κάθε κατηγορία: 

 

1. Βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας  

Ερωτήσεις /θέσεις: 

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

19. Είμαι ιδιαίτερα φιλομαθής άνθρωπος. 

29. Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου ικανότητες. 

30. Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου σημείωμα. 

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

40. Η διαδικασία εγγραφής είναι εύκολη 

 

2. Ανάπτυξη κοινωνικών επαφών  

Ερωτήσεις /θέσεις: 

12. Οι φίλοι μου μου ζήτησαν να συμμετάσχουμε μαζί. 
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16. Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να συμμετάσχω. 

20. Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις. 

21. Το ωράριο παρακολούθησης είναι βολικό. 

37. Θέλω να κάνω νέους φίλους. 

41. Συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις του προγράμματος όπως εκπαιδευτικές 

εκδρομές, εκδηλώσεις κ.α. 

 

3. Εκπαιδευτική προετοιμασία  

Ερωτήσεις /θέσεις: 

6. Η Σ.Ε.Κ.Θ. προσφέρει προγράμματα υψηλής ποιότητας. 

9. Θέλω να ενημερώνομαι για τις τρέχουσες εξελίξεις στις θεματικές ενότητες του 

προγράμματος. 

10. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς. 

23. Με ενδιαφέρει το αντικείμενο του προγράμματος. 

24. Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο του προγράμματος. 

27. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος σχετίζονται με τα χόμπυ μου. 

34. Θα πάρω βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

4. Επαγγελματική εξέλιξη  

Ερωτήσεις /θέσεις:  

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

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

πρόγραμμα. 

15. Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες επαγγελματικές υποχρεώσεις. 
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26. Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος να με βοηθήσει στην 

εξεύρεση εργασίας. 

39. Το πρόγραμμα θα με βοηθήσει να εξελιχθώ επαγγελματικά. 

 

5. Βελτίωση των σχέσεων στην οικογένεια  

Ερωτήσεις /θέσεις: 

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

7. Με ενθάρρυνε η οικογένειά μου να συμμετάσχω.  

11. Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις. 

17. Ξεχνιέμαι από άλλες πιεστικές καταστάσεις στη ζωή μου. 

 

6. Επιδίωξη κοινωνικών ερεθισμάτων  

Ερωτήσεις /θέσεις: 

1. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο.  

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

πάει χαμένος. 

18. Τα χρήματα που διαθέτω για την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα δεν νιώθω ότι 

πάνε χαμένα. 

22. Μου αρέσει να συμμετέχω σε ομάδες. 

28. Τα μαθήματα γίνονται σε βολική τοποθεσία. 

32. Θέλω να διευρύνω τον κύκλο γνωριμιών μου. 

35. Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι προσιτά. 

 

7. Ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση  
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Ερωτήσεις /θέσεις: 

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

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

γηρατειά». 

25. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση διαμορφώνει ενεργούς πολίτες. 

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

λάβει. 

36. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από προγράμματα μη τυπικής μάθησης που 

παρακολούθησα στο παρελθόν. 

38. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση βοηθά στην κοινωνική αλλαγή. 

 

7.6.4. Αναλυτικότερη περιγραφή των εφαρμοζόμενων διδακτικών τεχνικών του 3
ου

 

μέρους του ερωτηματολογίου 

 

Οι τεχνικές των οποίων η αποτελεσματικότητα μελετάται στην συγκεκριμένη έρευνα 

εφαρμόζονται από την ερευνήτρια, σε όλα τα τμήματα της Σ.Ε.Κ.Θ. κατά την διάρκεια 

της δίμηνης εκπαίδευσης στην Σχολή, μεταξύ των υπολοίπων εφαρμοζόμενων 

τεχνικών, ανεξάρτητα από την διενέργεια της συγκεκριμένης έρευνας. Επιλέχθηκε 

συνειδητά  να μην γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι εξαρχής ότι θα τους ζητηθεί στο τέλος 

της εκπαίδευσης να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο που θα διερευνά τις απόψεις τους 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των τεχνικών. Αυτό γίνεται 

προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο της «επίδρασης της εξομοίωσης» όπως 

αναφέρεται στο Καψάλης και Νημά (2008, σελ. 103), του φαινομένου δηλαδή λόγω του 

οποίου συνήθως δεν δίνουν σαφή αποτελέσματα έρευνες σύγκρισης μεθόδων με στόχο 

να διαπιστωθούν διαφορές αποτελεσματικότητας. Συγκεκριμένα, επειδή γνωρίζουν οι 
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εκπαιδευόμενοι ότι πρόκειται να εξετασθούν, αντισταθμίζουν τις αδυναμίες μιας 

μεθόδου με την ατομική προσπάθεια, με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνονται στις 

έρευνες οι πραγματικές διαφορές μεταξύ των μεθόδων. 

Παρακάτω περιγράφονται οι εφαρμοζόμενες τεχνικές που σχετίζονται με τις δηλώσεις 

του 3
ου

 Μέρους του ερωτηματολογίου της έρευνας. Στο Παράρτημα ΙΙΙ παρατίθεται 

πίνακας που αντιστοιχίζει τις δηλώσεις με τις εφαρμοζόμενες τεχνικές που εξετάζονται. 

 

1
η
 δήλωση: «Οι απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την υγιεινή των εγκαταστάσεων και 

του εξοπλισμού, έγινε με ομαδική εργασία επί υποθετικού σεναρίου μετατροπής του 

χώρου διδασκαλίας σε επιχείρηση Τροφίμων. Αυτή η τεχνική βοήθησε στην μάθηση & 

βαθύτερη κατανόηση». 

Στο πεντάωρο μάθημα της «Υγιεινής» ένας από τους τέσσερις βασικούς άξονες που την 

διέπουν είναι η «υγιεινή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού», ουσιαστικά δηλαδή 

οι όροι και προϋποθέσεις όσον αφορά τα υλικά κατασκευής, την διαρρύθμιση των 

χώρων, την τοποθέτηση του εξοπλισμού και άλλες ειδικές διατάξεις που αφορούν 

δάπεδα, τοίχους, οροφές, θύρες, παράθυρα, εξοπλισμό και μηχανήματα. Όλα τα 

παραπάνω, εκτός από απόρροια επιστημονικής γνώσης και λογικής σκέψης αποτελούν 

στην πλειονότητά τους και απαιτήσεις Νομοθετικές, που πρέπει να πληρούνται τόσο για 

την αδειοδότηση της επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος όσο και κατά τις 

επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (Ε.Φ.Ε.Τ., Κτηνιατρική και 

Διεύθυνση Υγείας). 

Αντί να παρουσιαστούν οι προϋποθέσεις της Νομοθεσίας και τα επιστημονικά 

δεδομένα με μια πλήρη, περιγραφική και αναλυτική εισήγηση επιλέγεται η τεχνική της 

μελέτης περίπτωσης, που μοιάζει με την εργασία σε ομάδες κυρίως στο ότι η 
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ολομέλεια προκειμένου να μελετήσει ένα σενάριο χωρίζεται σε μικρότερες ομάδες 

(Νάκος, 2016). Ουσιαστικά πρόκειται για μιας σύνθετη άσκηση όπου παρουσιάζεται 

στους εκπαιδευόμενους ένα πραγματικό ή υποθετικό παράδειγμα που αντανακλά μία 

ευρύτερη κατάσταση, με σκοπό να αναλυθεί σε βάθος, να διερευνηθούν εναλλακτικές 

λύσεις στα προβλήματα που αναδύονται και ευρύτερο στόχο την εμπέδωση θεωρητικών 

γνώσεων και την υποκίνηση ευρετικής πορείας προς τη γνώση με δραστηριότητες 

επίλυσης προβλημάτων (problem based learning) ή εκπόνησης συνθετικών εργασιών 

(project based learning) (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., χ.χ.· Kolodner & Guzdial, 2000· Οικονόμου 

2011). Η μελέτη περίπτωσης επιλέγεται επειδή οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι έχουν 

ήδη γνώσεις για το γνωστικό αντικείμενο που πρόκειται να καλυφθεί, το σενάριο που 

επιλέχθηκε εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς σκοπούς, είναι αρκετά σύνθετο ώστε να 

απαιτείται προσπάθεια από τους εκπαιδευόμενους για να επιλυθεί, δύναται να εγείρει 

έντονες συζητήσεις ή διαφωνίες κατά την παρουσίασή του στην ολομέλεια, απαιτείται 

να γίνει σύγκριση και βαθιά μελέτη, και δεν απαιτεί μία και μοναδική προσέγγιση αλλά 

επιδέχεται παραπάνω από μία εναλλακτικές λύσεις (Νάκος, 2016). 

Συγκεκριμένα, παροτρύνονται με την διαφάνεια (που παρατίθεται στο Παράρτημα V, 

σελ. 1) στο power point παρουσίασης του μαθήματος να εργαστούν όλοι πάνω σε ένα 

υποθετικό σενάριο με ένα σκοπό: «ας  υποθέσουμε ότι θέλουμε να μετατρέψουμε την 

αίθουσα διδασκαλίας σε χώρο υγειονομικού ενδιαφέροντας, στην περίπτωσή μας, σε 

κρεοπωλείο» (εφόσον πρόκειται για εκπαίδευση υποψήφιων νέων κρεοπωλών). 

Χωρίζεται η τάξη σε ομάδες, μοιράζεται φύλλο εργασίας (όπως φαίνεται στο 

Παράρτημα V, σελ. 2) όπου σε καθορισμένο χρόνο καλείται κάθε ομάδα να εργαστεί 

και να γράψει για ένα θέμα: στην πρώτη ομάδα για παράδειγμα ανατίθεται το 

«δάπεδο». Θα πρέπει να συσκεφτεί και να απαντήσει μέσω εκπροσώπου εάν καταρχήν 
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το υπάρχον δάπεδο είναι κατάλληλο, να καταγράψει και να προτείνει τουλάχιστον δυο-

τρία υλικά κατάλληλα και να αναφερθούν τα μη κατάλληλα υλικά, αυτά που δεν πρέπει 

να επιλεγούν βάση λογικής ή / και γνώσης των απαιτήσεων της Νομοθεσίας. 

Αντίστοιχα, στην δεύτερη ομάδα ανατίθενται οι τοίχοι και οι οροφές, στην τρίτη οι 

θύρες και τα παράθυρα, και στην τέταρτη ο εξοπλισμός, τα σκεύη και τα μηχανήματα. 

Αφού δουλέψουν ομαδικά, σε μικρές ομάδες των πέντε ατόμων, ανακοινώνουν όσα 

κατέγραψαν στην ολομέλεια, γίνεται συνήθως έντονη συζήτηση με μεγάλη συμμετοχή, 

γιατί οι περισσότεροι έχουν κάποιες εμπειρίες και γνώσεις. Ουσιαστικά αναφέρονται 

όλα τα υλικά που επιτρέπονται να χρησιμοποιηθούν σε χώρους υγειονομικού 

ενδιαφέροντος καθώς και όσα απαγορεύονται ή δεν προβλέπονται, ενώ παράλληλα 

γίνεται αιτιολόγηση της μη αποδοχής τους (συνήθως από τους ίδιους τους 

εκπαιδευόμενους, στηριζόμενοι στην λογική τους ή στις πρότερες γνώσεις και εμπειρίες 

τους). Εκτός από την καταγραφή των υλικών, το σενάριο επεκτείνεται και μεταξύ των 

επιτρεπόμενων υλικών πρέπει η ολομέλεια πλέον να αποφασίσει ποιο υλικό μεταξύ 

αυτών θα επιλέξει συνυπολογίζοντας όλα τα κριτήρια που θα λάμβανε υπόψη του 

κάποιος επιχειρηματίας που ξεκινά να «χτίζει» μια τέτοια επιχείρηση. Μεταξύ αυτών 

των κριτηρίων περιλαμβάνεται το οικονομικό, η συχνότητα και η ευκολία συντήρησης 

και άλλες ιδιαιτερότητες. Όταν η μελέτη περίπτωσης ολοκληρωθεί έχουν ειπωθεί μέσα 

στην αίθουσα όχι μόνο όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας νέος επιχειρηματίας στον 

χώρο, αλλά κυρίως έχει δοθεί ο τρόπος σκέψης και λήψης απόφασης καθώς και οι οδοί 

αναζήτησης των κατάλληλων πληροφοριών. 

Κατά την εκτέλεση της τεχνικής η εκπαιδεύτρια φροντίζει όχι μόνο να συλλέγει, να 

συνθέτει και να ανακεφαλαιώνει τις ιδέες που ακούγονται αλλά και να τις εμπλουτίζει, 

προσθέτοντας νέες γνώσεις και πινελιές, σχόλια και αναφορές σχετικών ιστοριών από 
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επιθεωρήσεις που έκανε τα χρόνια που ήταν Επιθεωρητής στον Ε.Φ.Ε.Τ. και στην 

Κτηνιατρική ώστε να εξεταστούν όλα πολύπλευρα και να αναφερθούν κάποιες 

λιγότερο αυτονόητες περιπτώσεις που θα δώσουν το έναυσμα για να αρχίσει μία 

ανάλυση επικινδυνότητας στη σκέψη του κάθε εκπαιδευόμενου. Φροντίζει επίσης να 

πληροφορούνται για την ορθότητα ή μη των απαντήσεών τους, την επανατροφοδότηση, 

η οποία είναι γνωστό από την Ψυχολογία της μάθησης ότι δραστηριοποιεί τα κίνητρα 

μάθησης και συγκεντρώνει την προσοχή των εκπαιδευομένων (Καψάλης και Νημά, 

2008). Κάποιες φορές αρκεί ένα πολύ σύντομο σχόλιο όπως «σωστά», «ναι», «έτσι 

είναι» ή ο εντοπισμός του σημείου που είναι λάθος και η χρήση του ώστε να δώσει 

παραπέρα νύξεις που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να καταλήξουν στο σωστό. 

Έτσι αξιοποιούνται οι εσφαλμένες απαντήσεις ώστε να διορθωθούν στρεβλές απόψεις 

και παρανοήσεις (Καψάλης και Νημά, 2008) και να χτιστεί νέα γνώση. 

Η τεχνική αυτή, υιοθετείται όταν ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση των 

απαιτούμενων γνώσεων με στόχο να υποκινηθεί η ευρετική πορεία προς την μάθηση 

(Βαλάκας & συν, χ.χ.) 

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της συγκεκριμένης τεχνικής πρέπει να αναφέρουμε ότι  

 οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά, αναπτύσσουν κριτική σκέψη και 

ικανότητα επίλυσης προβλήματος,  

 αναπτύσσεται η δημιουργική και καινοτόμος σκέψη και υποκινείται η δημιουργική 

πορεία προς τη μάθηση 

 συχνά οδηγούνται σε αλλαγή στάσης 

 επειδή το σενάριο που μελετάται είναι πιθανό να είναι αληθινό πρόβλημα που θα 

συναντήσουν, οι λύσεις που προκύπτουν έχουν άμεση εφαρμογή 
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 αποκτούν σφαιρική αντίληψη του εξεταζόμενου θέματος και αναπτύσσουν 

εξειδικευμένη παρά γενικευμένη γνώση του εκπαιδευτικού αντικειμένου 

 η λεπτομερής εξέταση ενός θέματος συνδέεται συνήθως με ευρύτερα γνωστικά 

πεδία και η αναγωγή του σε αυτά συνεπάγεται εξοικονόμηση χρόνου (Οικονόμου, 

2011·  Νάκος, 2016). 

Δεν πρέπει να παραλείπεται βέβαια ότι στις δυσκολίες και τα μειονεκτήματα 

εφαρμογής της συγκεκριμένης τεχνικής περιλαμβάνεται (Βαλάκας & συν, χ.χ.). 

 η μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία του εκπαιδευτή που απαιτείται 

 η δυσκολία να βρεθούν περιπτώσεις που να έχουν το ίδιο ενδιαφέρον για όλους 

τους εκπαιδευόμενους και για τις οποίες να διαθέτουν όλοι σχετικές γνώσεις και 

εμπειρίες 

 η σύνθεση των συμπερασμάτων δεν είναι εύκολη 

 η αναγωγή από το ειδικό στο γενικό είναι συνήθως δύσκολη (Οικονόμου, 2011). 

Τα παραπάνω μειονεκτήματα παρακάμπτονται σε σημαντικό βαθμό από την ειδική και 

σφαιρική γνώση που διαθέτει η εκπαιδεύτρια –και ερευνήτρια- στο διδασκόμενο 

αντικείμενο: 17 χρόνια προϋπηρεσία σε ελεγκτικές υπηρεσίες χώρων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (Ε.Φ.Ε.Τ. και Κτηνιατρικές υπηρεσίες) έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο 

άριστη γνώση των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και πληθώρα εμπειριών που 

παρέχουν την δυνατότητα και την άνεση να συζητούνται και να εξετάζονται από όλες 

τις οπτικές οι εναλλακτικές λύσεις που προτείνονται και τα πιθανά προβλήματα που 

απορρέουν. Αυτό ακριβώς καθιστά πιο εύκολο στην εκπαιδεύτρια να εκμαιεύσει 

πληροφορίες και να κατευθύνει συζητήσεις προς την κατάλληλη κατεύθυνση ώστε να 

γίνεται εύκολη σύνθεση συμπερασμάτων και να προκύπτει αναγωγή από το μέρος / 

«επιμέρους περιπτώσεις» στο «όλο» (Βαλάκας & συν, χ.χ.· Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., χ.χ.). 
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Επίσης, από αυτή την εμπειρία εκπορεύεται η ιδέα να επιλεγεί η χρήση της 

συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης, που τελικά έχει ενδιαφέρον για όλους (παλαιούς 

και νέους επιχειρηματίες), εφόσον όλες αυτές οι πληροφορίες που αποκομίζουν είναι 

διαπιστωμένο ότι αποτελούν ζητούμενο και συχνά αδυναμία των επαγγελματιών του 

χώρου. Τονίζεται εξαρχής ότι αυτά που θα αποκομίσουν δεν ενδιαφέρουν μόνο τους 

νέους επιχειρηματίες που προτίθενται να ξεκινήσουν μια επιχείρηση αλλά και όσους 

θέλουν να διαπιστώσουν αν η υπάρχουσα επιχείρησή τους είναι σωστή και τι επιλογές 

έχουν σε περίπτωση που απαιτούνται βελτιώσεις. Οι περισσότεροι έχουν κάποιες 

γνώσεις στα συγκεκριμένα θέματα αλλά συνήθως δεν είναι πλήρεις και συστηματικές, 

υπάρχουν παρερμηνείες και κάποιες φορές στρεβλή γνώση και παραπληροφόρηση. 

Σχεδόν πάντα, ανεξάρτητα από το επίπεδο των γνώσεών τους, επειδή δεν αισθάνονται 

σιγουριά και αυτοπεποίθηση καταφεύγουν σε γνωστές και δοκιμασμένες επιλογές 

(επειδή «το είδαν κάπου αλλού») χωρίς να γνωρίζουν το πλήρες φάσμα των διαθέσιμων 

εναλλακτικών ώστε να επιλέξουν, με βάση τις δικές τους οικονομικές δυνατότητες και 

αισθητικές προτιμήσεις, το αποδεκτό από την Νομοθεσία. 

 

2
η
 δήλωση: Η επίδειξη φωτογραφιών από αρχείο πραγματικών επιθεωρήσεων χώρων 

Τροφίμων και η προτροπή να μπείτε στον ρόλο του «επιθεωρητή Ε.Φ.Ε.Τ.» με 

ζητούμενο να βρεθούν από εσάς τα πιθανά «σημεία που χρήζουν βελτίωσης», βοηθούν 

στην καλύτερη κατανόηση της θεωρίας. 

Προς το τέλος του πεντάωρου μαθήματος της Υγιεινής, αντί ανακεφαλαίωσης από την 

εκπαιδεύτρια, οι εκπαιδευόμενοι προκαλούνται να τοποθετηθούν απέναντι σε 

πραγματικό υλικό (τουλάχιστον στις δύο φωτογραφίες που παρατίθενται στο 

Παράρτημα VI από προσωπικό αρχείο επιθεωρήσεων της ερευνήτριας) που τους 
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επιδεικνύεται και τους ζητείται να λειτουργήσουν ως Επιθεωρητές του Ενιαίου Φορέα 

Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.). Επισημαίνεται ότι χρησιμοποιείται στην περιγραφόμενη 

τεχνική της προσομοίωσης η συγκεκριμένη ιδιότητα διότι τυγχάνει να είναι η 

προηγούμενη ιδιότητα της εκπαιδεύτριας και ερευνήτριας και γιατί ο ΕΦΕΤ είναι η 

εποπτεύουσα ελεγκτική Δημόσια Αρχή σ’ αυτούς τους επαγγελματικούς χώρους.  

Η προσομοίωση είναι μια μεγάλη άσκηση κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι 

συμμετέχουν νοερά -σε ένα περιβάλλον ήρεμο, με χαμηλό ρίσκο- στην αναπαράσταση 

μίας κατάστασης που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ώστε να αντιληφθούν πως 

θα σκέφτονταν και πως θα αντιδρούσαν (Βαλάκας & συν, χ.χ.· Κουλαϊδής, 2007). 

Αποτελεί ένα είδος Παιχνιδιού Ρόλων, όμως διαφέρει στο ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν 

εισέρχονται σε μία «θεατρική κατάσταση». Δεν υποδύονται κάποια πρόσωπα, αλλά 

απλώς συμμετέχουν σε μία νοητή και, κατά το δυνατόν, ρεαλιστική αναπαράσταση μιας 

κατάστασης, προσπαθώντας να σκεφτούν όπως θα αντιδρούσαν τα «πραγματικά» 

πρόσωπα που αφορά η κατάσταση (λ.χ. οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να εξετάσουν 

καταστάσεις και να εκφέρουν απόψεις σαν να ήταν στελέχη επιχειρήσεων, μηχανικοί, 

διπλωμάτες, κ.ά.) (Βαλάκας & συν, χ.χ.· Νάκος, 2016). 

Αφού δοθούν ξεκάθαρες οδηγίες και διατυπωθεί με σαφήνεια ο στόχος της άσκησης, οι 

εκπαιδευόμενοι, με δικά τους λόγια, μέσα από άλλο ρόλο και διαφορετική οπτική 

γωνία, αναφέρουν ουσιαστικά όλα τα λάθη και τα παραπτώματα («μη συμμορφώσεις» 

όπως αναφέρονται στην Νομοθεσία), είναι πολύ ικανοί να διακρίνουν και να 

διατυπώσουν εύστοχες παρατηρήσεις και μάλιστα είναι πολύ αυστηροί και επικριτικοί 

αποδεικνύοντας ότι διαθέτουν επαρκείς γνώσεις. Πριν την επιλογή και εφαρμογή της 

τεχνικής της προσομοίωσης, όποτε επιχειρήθηκε να περιγραφούν και να αναφερθούν 

απλά από την εκπαιδεύτρια οι αστοχίες, συχνά παρατηρούνταν αμφισβήτηση ή 
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δυσφορία. Παρέμεναν ασυναίσθητα στον πραγματικό τους ρόλο: επιχειρηματίες, 

εργαζόμενοι, γενικά ελεγχόμενοι, μπορεί ακόμα και να αντιδρούσαν αμυντικά 

προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τις κακές πρακτικές προφασιζόμενοι πιθανό φόρτο 

εργασίας ή ακόμη και τυχαιότητα (συνήθεις δικαιολογίες που θα χρησιμοποιούσαν εάν 

οι ίδιοι στον πραγματικό εργασιακό τους βίο δεχόταν έλεγχο από Επιθεωρητές του 

ΕΦΕΤ). 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι οι τεχνικές «Μελέτη Περίπτωσης», 

«Παιχνίδι Ρόλων» και «Προσομοίωση» ενθαρρύνουν σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό την 

ανταλλαγή απόψεων, την επεξήγηση συναισθημάτων, θέσεων, αξιών και 

πεποιθήσεων, την ανάπτυξη κοινωνικών, πολιτικών, ψυχολογικών και 

εκπαιδευτικών εννοιών, δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν την 

Επικοινωνιακή Μάθηση (Mezirow,), αναπτύσσοντας έτσι την κριτική σκέψη και το 

μετασχηματισμό των παραδοχών μας. (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., χ.χ.· Νάκος, 2016, σελ.10). 

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της συγκεκριμένης τεχνικής πρέπει να αναφέρουμε ότι  

 αποτελεί μία από τις πιο ενεργητικές τεχνικές που επιτρέπει να αναδυθούν 

στάσεις και συμπεριφορές που σε άλλες περιπτώσεις οι εκπαιδευόμενοι θα είχαν 

αναστολές να εκφράσουν ή ακόμα και να συνειδητοποιήσουν 

 είναι μια από τις καλύτερες τεχνικές για την επίτευξη στόχων σε επίπεδο 

στάσεων, εφόσον βοηθά τους εκπαιδευόμενους να στοχαστούν κριτικά τις 

αντιλήψεις και τις συμπεριφορές τους 

 οι νέες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις που αναπτύσσονται, έχουν άμεση σχέση 

με την καθημερινότητα των εκπαιδευομένων 

 οι εκπαιδευόμενοι, κάθε επιπέδου, μπορούν να εξασκηθούν σε ένα ήρεμο και 

ασφαλές περιβάλλον, με χαμηλό ρίσκο 
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 βοηθά τον εκπαιδευτή να αξιολογήσει την πρόοδο των εκπαιδευομένων 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., χ.χ.· Νάκος, 2016). 

 

3
η
 δήλωση: Η παρατήρηση, εύρεση και αναφορά «αστοχιών της υγειονομικής 

κατάστασης» μετά τις επισκέψεις που κάνουμε σε χώρους Τροφίμων (κρεοπωλεία, 

κρεαταγορά, σφαγεία) βοηθούν στην εμπέδωση της θεωρίας. 

Σ’ αυτή την τεχνική, συνδυάζεται η εκπαιδευτική επίσκεψη με την προσομοίωση που 

περιγράφηκε παραπάνω, η οποία όμως σ’ αυτή την περίπτωση διενεργείται σταδιακά 

και ετεροχρονισμένα, σαν μία συνδυαστική μέθοδο: το πρώτο στάδιο, της 

παρατήρησης, νοερά, διακριτικά και σιωπηλά κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

επίσκεψης και η αναφορά των παρατηρήσεων γίνεται σε μεταγενέστερο χρόνο, εντός 

της αίθουσας διδασκαλίας. Αφού σε προγενέστερο της επίσκεψης χρόνο, στο στάδιο 

προετοιμασίας (στο μάθημα της Υγιεινής), προσδιορίζεται ο στόχος της επίσκεψης, 

αυτή πραγματοποιείται με τρόπο που διαταράσσει όσο γίνεται λιγότερο την καθημερινή 

λειτουργία του φορέα υποδοχής, γίνεται σιωπηλά η συγκέντρωση των πληροφοριών και 

μετά γίνεται ο σχολιασμός, η σύνθεση απόψεων που προέκυψαν (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., χ.χ.). 

Κατά την εκπαιδευτική επίσκεψη αντλείται εμπειρία από έναν εργασιακό χώρο -τον 

οποίο επισκέπτονται οι εκπαιδευόμενοι- που αποτελεί μία πηγή μάθησης πέρα από τον 

εκπαιδευτή, τους άλλους εκπαιδευόμενους και το διδακτικό υλικό. Μεγάλο 

πλεονέκτημα της συγκεκριμένης τεχνικής είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν την 

δυνατότητα να παρατηρήσουν καταστάσεις, λειτουργίες και εφαρμογές που δεν 

μπορούν εύκολα να αναπαρασταθούν μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας (Βαλάκας & 

συν, χ.χ.· Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., χ.χ.). 
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Μ’ αυτή την τεχνική, επιδιώκεται να ολοκληρωθούν τα ανώτερα επίπεδα της 

Ταξινόμησης – κατάταξης του Bloom στον γνωστικό τομέα. Δηλαδή, αφού 

συγκέντρωσαν δεδομένα και πληροφορίες (γνώση), κατανόησαν και εφάρμοσαν αυτή 

τη γνώση, αναλύθηκε εκτενώς στα θεωρητικά μαθήματα, δίνεται εδώ το ερέθισμα της 

σύνθεσης με την έννοια της δημιουργίας νοήματος ή της κατασκευής μιας νέας δομής, 

με οργάνωση και συνδυασμό επιμέρους στοιχείων και ταυτόχρονη αξιολόγηση, δηλαδή 

η δυνατότητα διατύπωσης αξιολογικών κρίσεων και επιχειρηματολογίας, που αποτελεί 

και το ανώτερο επίπεδο στην ταξινομία. 

 

Εικόνα 3:  Κλασική και αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom 

 

Πηγή: Καλού, Σολωμού, & Καμέας (2011). Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων 

Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης. Διεθνές Συνέδριο για 

την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 6, 371-382. 

https://www.google.gr/search?q=%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BC

%CE%AF%CE%B1+bloom&hl=el&authuser=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=sftVOx4Y-

lABiM%253A%252CQxHM85YF4pD6dM%252C%252Fm%252F01mr53&vet=1&usg=AI4_-

kQK8D6c4fpdy6dLUT8j6phRDcW6Tw&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiNg_SMoIHhAhXpzVkKHRgZ

BE8Q_h0wDXoECAYQDA#imgrc=b3D1MmhVNHfHYM:&vet=1 

 

https://www.google.gr/search?q=%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1+bloom&hl=el&authuser=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=sftVOx4Y-lABiM%253A%252CQxHM85YF4pD6dM%252C%252Fm%252F01mr53&vet=1&usg=AI4_-kQK8D6c4fpdy6dLUT8j6phRDcW6Tw&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiNg_SMoIHhAhXpzVkKHRgZBE8Q_h0wDXoECAYQDA#imgrc=b3D1MmhVNHfHYM:&vet=1
https://www.google.gr/search?q=%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1+bloom&hl=el&authuser=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=sftVOx4Y-lABiM%253A%252CQxHM85YF4pD6dM%252C%252Fm%252F01mr53&vet=1&usg=AI4_-kQK8D6c4fpdy6dLUT8j6phRDcW6Tw&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiNg_SMoIHhAhXpzVkKHRgZBE8Q_h0wDXoECAYQDA#imgrc=b3D1MmhVNHfHYM:&vet=1
https://www.google.gr/search?q=%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1+bloom&hl=el&authuser=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=sftVOx4Y-lABiM%253A%252CQxHM85YF4pD6dM%252C%252Fm%252F01mr53&vet=1&usg=AI4_-kQK8D6c4fpdy6dLUT8j6phRDcW6Tw&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiNg_SMoIHhAhXpzVkKHRgZBE8Q_h0wDXoECAYQDA#imgrc=b3D1MmhVNHfHYM:&vet=1
https://www.google.gr/search?q=%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1+bloom&hl=el&authuser=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=sftVOx4Y-lABiM%253A%252CQxHM85YF4pD6dM%252C%252Fm%252F01mr53&vet=1&usg=AI4_-kQK8D6c4fpdy6dLUT8j6phRDcW6Tw&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiNg_SMoIHhAhXpzVkKHRgZBE8Q_h0wDXoECAYQDA#imgrc=b3D1MmhVNHfHYM:&vet=1
https://www.google.gr/search?q=%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1+bloom&hl=el&authuser=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=sftVOx4Y-lABiM%253A%252CQxHM85YF4pD6dM%252C%252Fm%252F01mr53&vet=1&usg=AI4_-kQK8D6c4fpdy6dLUT8j6phRDcW6Tw&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiNg_SMoIHhAhXpzVkKHRgZBE8Q_h0wDXoECAYQDA#imgrc=b3D1MmhVNHfHYM:&vet=1
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4
η
 δήλωση: Η αμέσως παραπάνω τεχνική εάν χρησιμοποιούνταν ως μέθοδος 

αξιολόγησης (αντί εξετάσεων) με ομαδικές εργασίες, θα βελτίωνε την κατανόηση των 

μαθημάτων Υγιεινής & Νομοθεσίας. 

Η τεχνική της Συνθετικής εργασίας (Μέθοδος Project) που εμπεριέχει την  

αυτοκατευθυνόμενη μάθηση θα μπορούσε να περιγράψει την διαδικασία απόκτησης 

και κατανόησης γνώσεων που επιτυγχάνεται με την παραπάνω εφαρμογή. Η μέθοδος 

Project, ως μια διαθεματική δραστηριότητα μακράς διάρκειας που αντλεί τη 

θεματολογία της από πρακτικές του πραγματικού κόσμου και επιδιώκει να καλύψει 

θέματα διαφορετικών διδακτικών ενοτήτων συνδυάζεται με την αυτοκατευθυνόμενη 

μάθηση, στην οποία θα χρειαστεί να ανατρέξουν προκειμένου να παρουσιάσουν ένα 

ολοκληρωμένο αποτέλεσμα προς αξιολόγηση. Σύμφωνα με την τελευταία, η μάθηση 

πηγάζει σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες των ίδιων των εκπαιδευομένων, οι οποίοι θα 

έρθουν σε απευθείας επαφή με τις μαθησιακές πηγές (Βαλάκας & συν, χ.χ.· 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., χ.χ.). 

Η συγκεκριμένη τεχνική δεν εφαρμόζεται ως μέθοδος αξιολόγησης διότι σε μία 

δημόσια Σχολή υπάρχει μία δυσκολία αλλαγής του καθιερωμένου τρόπου «εξέτασης» 

και τελικής αξιολόγησης της προόδου των εκπαιδευομένων προκειμένου να τους 

χορηγηθεί η βεβαίωση που αποτελεί απαραίτητο προσόν προκειμένου να ασκήσουν την 

συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα. Παρ’ όλ’ αυτά ζητείται από τους 

εκπαιδευόμενους να τοποθετηθούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα που θα μπορούσε να έχει η εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής 

στην περίπτωση που εφαρμοστεί ως μέθοδος αξιολόγησης η παραπάνω διαδικασία, που 

περιγράφεται στην 3
η
 δήλωση και ως τώρα εφαρμόζεται απλά σαν διαδικασία μάθησης 

μέσα από παιχνίδι και όχι ως τρόπος αξιολόγησης. 



- 109 - 

 

 

5
η
 δήλωση: Η ανάλυση και παρουσίαση παραδειγμάτων, όπως έγινε με την περίπτωση 

διάδοσης του εχινόκοκκου, βοηθάει στην  καλύτερη κατανόηση του σκεπτικού του 

Νομοθέτη για επιβολή προστίμων.  

Η τεχνική της εμπλουτισμένης εισήγησης χρησιμοποιείται στην συγκεκριμένη 

περίπτωση με την μορφή μιας περιεκτικής και σύντομης, με διάρκεια μικρότερη από 

δέκα λεπτά, εισήγησης που εμπλουτίζεται με μία από τις πέντε γνωστές από την 

βιβλιογραφία τεχνικές εμπλουτισμού που αυξάνουν την ενεργητική συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων κατά τη διάρκειά της. Από τους πέντε ευρέως διαδεδομένους τρόπους 

που ενεργοποιούν την εμπλοκή των συμμετεχόντων κατά ην διάρκεια μιας εισήγησης 

(ρόλος ενεργητικού ακροατή, καθοδηγούμενη καταγραφή σημειώσεων, περιστασιακή 

πρόκληση, συνεργατική μάθηση και άσκηση διευκρίνησης) στην συγκεκριμένη 

περίπτωση χρησιμοποιείται ο «ρόλος ενεργητικού ακροατή». Στο βιβλίο του Active 

Training: A handbook of techniques, designs, case examples, and tips, o Mel Silberman 

(1998) αφιερώνει ένα κεφάλαιο στον εμπλουτισμό των εισηγήσεων με τεχνικές, που 

αυξάνουν την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκειά της  

(Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2010
.
  Νάκος, 2016). 

Σύμφωνα με αυτή, ανατίθεται στους εκπαιδευόμενους να παρακολουθήσουν την 

σύντομη εισήγηση, και στο τέλος της να τοποθετηθούν και να εκφράσουν την γνώμη 

τους (εάν συμφωνούν ή διαφωνούν με μία θέση).  

Συγκεκριμένα στην περίπτωση που εξετάζεται στην 5
η
 δήλωση της παρούσας έρευνας, 

στο τέλος του μαθήματος της Νομοθεσίας Τροφίμων αναφέρεται κάποια ποινική και 

διοικητική κύρωση που τους αφορά άμεσα. Η αντίδραση και η δυσφορία εκφράζονται –

αναμενόμενα- έντονα. Αφού διευκρινιστεί από την εκπαιδεύτρια ότι στο τέλος θα 
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ζητηθεί εκ νέου η άποψή τους επί του θέματος που τους επιδείχθηκε, άμεσα 

παρουσιάζεται, με την σύντομη εισήγηση, κάποια περίπτωση που μπορεί να συμβεί και 

να τους οδηγήσει σε μια αυστηρή επιβολή (συγκεκριμένα: επιβολή διοικητικής 

κύρωσης: προστίμου αλλά και ποινικής: φυλάκιση 3 μηνών), εξηγώντας παράλληλα και 

τον βιολογικό κύκλο του παρασίτου (αιτιολογικού παράγοντα του νοσήματος), τον 

τρόπο μετάδοσης και τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει ο επαγγελματικός τους κλάδος 

τόσο στην μετάδοση σημαντικού για την Δημόσια Υγεία νοσήματος, όσο και στην 

διακοπή του βιολογικού κύκλου του παρασίτου που οδηγεί στην διακοπή διάδοσης της 

νόσου και πιθανή εκρίζωση του νοσήματος.  Μετά την επεξήγηση και κατανόηση της 

επιστημονικής αλήθειας που κρύβεται πίσω από αυτό, η απόκρισή τους στην 

ανακοίνωση εκ νέου της ίδιας ποινικής και διοικητικής κύρωσης είναι ήπια έως θετική 

και συχνά δηλώνουν ότι θα αλλάξουν άμεσα στάση και θα τροποποιήσουν την 

συμπεριφορά τους, όχι από φόβο για την επιβολή των κυρώσεων αλλά επειδή 

κατανόησαν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους στην διακοπή διάδοσης ενός 

νοσήματος (που είναι γνωστή και ενδημική ζωοανθρωπονόσος). 

 

6
η
 δήλωση: Η παραπάνω ανάλυση και παρουσίαση του σκεπτικού του Νομοθέτη θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή της στάσης και της συμπεριφοράς σας. 

Απώτερος σκοπός των δύο τελευταίων (5
η
 και 6

η
 δήλωση) εφαρμοζόμενων τεχνικών 

είναι να προκληθούν ερωτήματα στους εκπαιδευομένους, να έρθουν σε κατάσταση 

απορίας, να γεννηθούν ερωτήματα μέσα τους κάθε φορά που διαπιστώνουν ότι όσα 

γνώριζαν και ρύθμιζαν τη συμπεριφορά τους, ενδεχομένως βασίζονται σε ελλιπείς 

γνώσεις ή δεν έχουν ισχυρή επιστημονική βάση. Και όταν επιτευχθεί αυτή η δημιουργία 
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ερωτημάτων μπορεί ο εκπαιδευόμενος να οδηγηθεί σε αλλαγή στάσης. Μ’ αυτό το 

σκεπτικό προκύπτει η τελευταία αυτή δήλωση (6
η
). 

 

7.7. Διαδικασία έρευνας 

Αρχικά ζητήθηκε άδεια για χορήγηση ερωτηματολογίου για επιστημονική έρευνα από 

την αρμόδια δημόσια αρχή. Συγκεκριμένα, με το υπ.’ Αριθμ. Πρωτ. 1639/20-12-18 

έγγραφο διαβίβασης αιτήματος της ερευνήτριας με θέμα «Άδεια χορήγησης 

ερωτηματολογίου για επιστημονική έρευνα» ζητήθηκε άδεια χορήγησης 

ερωτηματολογίων στους εκπαιδευομένους όλων των Σχολών (Σ.Ε.Κ.) της χώρας από 

την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για αποκλειστικά ερευνητικούς σκοπούς. Αφού 

εγκρίθηκε άμεσα, στις 20-12-18 το αίτημα για χορήγηση ερωτηματολογίων στην 

Σ.Ε.Κ.Θ. ξεκίνησε αμέσως η χορήγηση από την ερευνήτρια και συλλογή των έντυπων 

ερωτηματολογίων του Παρατήματος Ι από όλους τους εκπαιδευόμενους της ΣΕΚΘ, 

δηλαδή από τους 240 εκπαιδευόμενους που φοίτησαν στη Σχολή την περίοδο 

Δεκεμβρίου 2018 – Μαΐου 2019.  

Η έγκριση του αιτήματος για άδεια πανελλαδικής χορήγησης ερωτηματολογίων, λόγω 

διαδικασίας, δόθηκε 18-3-2019 και από εκείνη την ημερομηνία ξεκίνησε η χορήγηση 

ερωτηματολογίων του Παρατήματος ΙΙ εντός των διδακτικών αιθουσών από 

συναδέλφους της ερευνήτριας και παράλληλα, η ηλεκτρονική αποστολή και συλλογή 

των ερωτηματολογίων του Παρατήματος ΙΙ, όπως διαμορφώθηκε σε μορφή Google 

forms από όλες τις Σχολές της χώρας. Όλα τα έγγραφα της διαδικασίας χορήγησης της 

απαιτούμενης άδειας για έρευνα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VII. Στο τέλος 

αυτού του Παραρτήματος περιλαμβάνεται και η ευχαριστήρια επιστολή. 
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Αφού λοιπόν ζητήθηκε η σχετική άδεια (Cohen, Manion & Morrison, 2008) από τον 

φορέα εκπαίδευσης που ανήκει η Σχολή, τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν στο σύνολο 

των ατόμων κάθε Τμήματος, μετά το τελευταίο μάθημα της διδάσκουσας και αφού σε 

όλα τα προηγούμενα μαθήματα εφαρμόστηκαν οι βιωματικές/συμμετοχικές τεχνικές 

που αναφέρονται στο 3
ο
 μέρος του Ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο 

ενσωματώνει μια σύντομη επιστολή στην οποία αναφέρονται, εκτός από τα στοιχεία 

του ερευνητή, ο σκοπός της έρευνας, η ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα, η εθελοντική 

συμμετοχή, η σπουδαιότητα της έρευνας και οι εκ των πρότερων ευχαριστίες των 

συμμετεχόντων (σελ. 438-439). 

Με τη χρήση ερωτηματολογίου, που ακολουθείται από στατιστικές μεθόδους ανάλυσης 

(Cohen & Manion, 1994), αντλήθηκαν πρωτογενή στοιχεία. Τη συγκέντρωση των 

ερωτηματολογίων ακολούθησε η ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην 

έρευνα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS, με το οποίο 

έγινε η επεξεργασία των ποσοτικών ερωτήσεων. 

 

7.8. Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων της έρευνας 

Τα πρωτογενή στοιχεία που θα αντληθούν με τα ερωτηματολόγια, θα καταχωρηθούν 

προς επεξεργασία στο στατιστικό πακέτο SPSS και θα ακολουθήσουν μέθοδοι 

ανάλυσης (Cohen & Manion, 1994).  

Για να απαντηθεί το πρώτο ερευνητικό ερώτημα (ΕΕ1), θα γίνουν πίνακες με 

κατανομές συχνοτήτων (r, rf, cf, rcf) και γενικότερα παρουσίαση των περιγραφικών 

αποτελεσμάτων των δημογραφικών στοιχείων που συλλέχθηκαν. 

Για να απαντηθεί το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα (ΕΕ2), θα υπολογιστούν οι Μέσοι 

Όροι (M.O.), η Τυπική Απόκλιση (T.A.) και η εσωτερική συνοχή ή αξιοπιστία (δείκτης 

Cronbach’s a) για κάθε μία από τις 7 κατηγορίες κινήτρων. Θα γίνει ανάλυση 
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παραγόντων στις επιμέρους προτάσεις των εργαλείων για να διαπιστώσουμε εάν 

υπάρχουν ισχυρές σχέσεις στις διαστάσεις των παραγόντων. Αφού υπολογιστούν και 

καταγραφούν οι συχνότητες και τα ποσοστά σε κάθε μία από τις 41 δηλώσεις που 

ανιχνεύουν κίνητρα συμμετοχής στην εκπαίδευση, θα αναζητηθούν οι δημοφιλέστερες 

απαντήσεις, με θετική, αρνητική και ουδέτερη άποψη και θα εντοπιστούν οι παράγοντες 

στους οποίους ανήκουν προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα. 

Για να διερευνηθεί το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα (ΕΕ4), με τον ίδιο τρόπο θα 

υπολογιστούν οι Μέσοι Όροι, η Τυπική Απόκλιση και ο δείκτης Cronbach’s a για κάθε 

μία από τις 6 απόψεις. Αφού ελεγχθεί ως προς την εσωτερική συνοχή του με τον 

συντελεστή αξιοπιστίας, επιπλέον, θα δημιουργήσουμε μία μεταβλητή ώστε να γίνουν 

ευκολότερα συσχετίσεις. Θα ακολουθήσει η ανάλυση συσχετίσεων (correlation 

analysis) για την διερεύνηση της ύπαρξης, του είδους (θετική ή αρνητική) και του 

βαθμού (ισχυρή, μέτρια ή ασθενής) αλληλεξάρτησης μεταξύ των δύο παραγόντων και 

της ενιαίας μεταβλητής που θα δημιουργηθεί εάν ο συντελεστής αξιοπιστίας για τις έξι 

απόψεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των εκπαιδευτικών τεχνικών 

βρεθεί υψηλός. Προκειμένου να αποφασιστεί ποιος συντελεστής συσχέτισης θα 

χρησιμοποιηθεί, ο  Pearson (r) ή ο Spearman (rho) θα ελεγχθεί εάν ο πληθυσμός των 

δεδομένων ακολουθεί την κανονική κατανομή. Ανάλογες μέθοδοι ανάλυσης θα γίνουν 

και τα ΕΕ3, ΕΕ5 και ΕΕ6.  

 

7.9.  Αναμενόμενα οφέλη από την έρευνα 

Αρχική επιδίωξη της παρούσας έρευνας είναι να σκιαγραφηθεί για πρώτη φορά το 

προφίλ των εκπαιδευομένων της δημόσιας Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος, που ανήκει 

στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Παράλληλα να καταγραφούν τα 
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κίνητρα που τους ωθούν να συμμετάσχουν και να διαπιστωθεί εάν η εφαρμογή 

συγκεκριμένων εφαρμοζόμενων  τεχνικών οδηγεί σε βαθύτερη κατανόηση των 

διδασκόμενων αντικειμένων, εμπέδωση της θεωρίας και πιθανότητα αλλαγής στάσης 

(σύμφωνα με αυτό-αναφορές των εκπαιδευομένων).  

Εφόσον μετρηθεί η αποτελεσματικότητα, γίνει κατανοητή η ψυχολογία κινήτρων 

συμμετοχής τους και βρεθεί η συσχέτισή τους, απώτερος στόχος είναι να γενικευθούν 

τα αποτελέσματα στον πληθυσμό του προσωπικού επιχειρήσεων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και να χρησιμοποιούνται τέτοιες μέθοδοι στα υποχρεωτικά από την 

Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία προγράμματα εκπαίδευσής τους.  

Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι σύμφωνα με την βιβλιογραφία μία αποτελεσματική 

εκπαίδευση σε θέματα Υγιεινής & Νομοθεσίας Τροφίμων μπορεί να επηρεάσει, 

μειώνοντας σημαντικά, την εκδήλωση των τροφιμογενών νοσημάτων τις επιπτώσεις 

τους σε ατομικό επίπεδο,  σε επίπεδο βιομηχανίας και σε επίπεδο οικονομίας κρατών. 

Εκτός από τις πιθανές βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν στις χρησιμοποιούμενες 

μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας στα υποχρεωτικά από την Ευρωπαϊκή και Εθνική 

Νομοθεσία προγράμματα εκπαίδευσης για την Υγιεινή & την Νομοθεσία Τροφίμων, τα 

αποτελέσματα της μελέτης πιθανώς να επιφέρουν αλλαγές  και στα κίνητρα που δίνει ή 

ενθαρρύνει η βιομηχανία στο προσωπικό της όταν προβαίνει στην διαδικασία 

εκπαίδευσής του. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα των προγραμμάτων αυτών γίνεται με 

πρωτοβουλία και έξοδα των επιχειρήσεων τροφίμων, ενίοτε των ίδιων των 

εκπαιδευομένων, διενεργείται λόγω της Νομοθετικής υποχρέωσης και ενώ 

κατασπαταλούνται πόροι (οικονομικοί και ανθρώπινοι/ανθρωποώρες) το αποτέλεσμα 

είναι πενιχρά λόγω απουσίας κινήτρων που πραγματικά θα κινητοποιήσουν τον 
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εκπαιδευόμενο και θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων σε 

γνωστικό επίπεδο και σε επίπεδο στάσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Ερευνητικά αποτελέσματα 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Αρχικά 

περιγράφονται τα δημογραφικά στοιχεία, αναλυτικά (με αριθμούς, ποσοστά και 

γραφήματα) και όπου κρίνεται απαραίτητο και συγκριτικά (μεταξύ των 386 συνολικά 

εκπαιδευομένων στις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος -ΣΕΚ- όλης της χώρας, των 231 

εκπαιδευομένων στην ΣΕΚΘ και των 155 εκπαιδευομένων στις άλλες Σχολές) καθώς 

και το ποσοστό αυτών που παρακολούθησαν άλλα προγράμματα επιμόρφωσης 

ενηλίκων τα τελευταία 2 χρόνια, ποια προγράμματα και σε ποιο ποσοστό.  

Στην συνέχεια, αφού ελεγχθεί η αξιοπιστία του Β και του Γ μέρους του 

ερωτηματολογίου με τη μέθοδο Alpha του Cronbach, γίνονται στατιστικές αναλύσεις 

των μεταβλητών Β.1. έως Β.41. του Β Μέρους και των μεταβλητών Γ.1. έως Γ.6. του Γ 

Μέρους του ερωτηματολογίου και τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν ερευνητικό 

ενδιαφέρον ή κρίνονται σημαντικά για την παρούσα εργασία αποτυπώνονται σε πίνακες 

διαμορφωμένους από την ερευνήτρια ή παρουσιάζονται με γραφήματα. 

Για την διενέργεια της ανάλυσης των στοιχείων που συλλέχθηκαν, χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας στοιχείων SPSS 17.0, τα 

συλλεχθέντα στοιχεία συγκεντρώθηκαν σε 3 πίνακες: 

 ένας πίνακας με τις 231 παρατηρήσεις (από τους 231 εκπαιδευομένους της 

ΣΕΚΘ που συμμετείχαν στην έρευνα) 

 ένας πίνακας με τις 155 παρατηρήσεις (από τους 155 εκπαιδευομένους των 

υπόλοιπων ΣΕΚ της χώρας που συμμετείχαν στην έρευνα) και 

 ένας ενιαίος πίνακας με τις 386 συνολικά παρατηρήσεις (από τους 386 

συνολικά εκπαιδευομένους της Πανελλήνιας έρευνας). 



- 117 - 

 

Σε όλες τις αναλύσεις χρησιμοποιείται ο ενιαίος πίνακας (ο τρίτος) με συνολικό αριθμό 

συμμετεχόντων 386 άτομα από όλη την Ελλάδα ενώ για την εξαγωγή αποτελεσμάτων 

σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευομένων για την αποτελεσματικότητα εφαρμογής 

εκπαιδευτικών τεχνικών χρησιμοποιείται ο πρώτος πίνακας με συνολικό αριθμό 

συμμετεχόντων 231 άτομα. Ο πρώτος πίνακας περιλαμβάνει 6 μεταβλητές παραπάνω 

από τις 6 επιπλέον ερωτήσεις του «Γ. Ειδικού Μέρους του ερωτηματολογίου» που 

υπάρχουν μόνο στο ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε στους εκπαιδευομένους της 

ΣΕΚΘ διότι μόνο σ’ αυτούς ήταν δυνατό να εφαρμοστούν από την ερευνήτρια οι 

εκπαιδευτικές τεχνικές για τις οποίες ζητούνται, περιγράφονται και αναλύονται τα 

αποτελέσματα από τις απόψεις των εκπαιδευομένων σχετικά με την 

αποτελεσματικότητά τους στην διαδικασία της μάθησης και την βαθύτερη κατανόηση. 

Τα δεδομένα που προέκυψαν από την επεξεργασία των απαντήσεων του 

ερωτηματολογίου παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

  

8.1. Περιγραφικές στατιστικές αναλύσεις (Α Μέρος Ερωτηματολογίου) 

Οι περιγραφικές στατιστικές αναλύσεις περιλαμβάνουν: 

 τις αναλύσεις των δημογραφικών στοιχείων που αποτελούν οι πρώτες 8 ερωτήσεις 

του Α’ ΜΕΡΟΥΣ του ερωτηματολογίου και  

 την παρουσίαση και ανάλυση των ερωτήσεων 9 και 10 του Α’ ΜΕΡΟΥΣ του 

ερωτηματολογίου που σχετίζονται με το ποσοστό των συμμετεχόντων που 

δήλωσαν ότι «παρακολούθησαν άλλα προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων τα 

τελευταία 2 χρόνια» και την αναφορά και κατηγοριοποίηση των προγραμμάτων 

αυτών. 
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8.1.1. Δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα 

 

Οι περιγραφικές στατιστικές αναλύσεις των δημογραφικών στοιχείων θα 

παρουσιαστούν με βάση την σειρά των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου και 

ουσιαστικά απαντούν στο 1
ο
 Ερευνητικό Ερώτημα (ΕΕ1). 

 

Ερώτηση 1: Φύλο 

Όσον αφορά το φύλο, το 69,7% των συμμετεχόντων πανελλαδικά ήταν άντρες (269 

άτομα από τα 386) και το 30,3% ήταν γυναίκες (117 άτομα). 

Γράφημα 1: Απεικόνιση ποσοστού φύλου συμμετεχόντων 
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Το ποσοστό αυτό ήταν αντίστοιχο και στα επιμέρους δείγματα της ΣΕΚΘ όπου 69,26% 

ήταν άντρες (160 άτομα από τα 231) και το 30,74% ήταν γυναίκες (71 άτομα) καθώς 

και των υπόλοιπων ΣΕΚ της χώρας, όπου 70,3% ήταν άντρες (109 άτομα από τα 155) 

και το 29,7% ήταν γυναίκες (46 άτομα). 

 

Ερώτηση 2: Οικογενειακή κατάσταση 

Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, το 58,0% των συμμετεχόντων πανελλαδικά 

δήλωσαν «άγαμοι» (224 άτομα από τα 386), το 36,3% των συμμετεχόντων 

πανελλαδικά δήλωσαν «έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης» (140 άτομα) και το 5,7% 

των συμμετεχόντων πανελλαδικά δήλωσαν «διαζευγμένοι ή χήροι ή σε διάσταση» (22 

άτομα). 

Γράφημα 2: Γραφική Απεικόνιση Οικογενειακής κατάστασης συμμετεχόντων 
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Το ποσοστό αυτό παρουσιάστηκε αρκετά διαφοροποιημένο στα επιμέρους δείγματα της 

ΣΕΚΘ όπου 62,77% ήταν «άγαμοι» (145 άτομα από τα 231), 32,90% ήταν «έγγαμοι ή 

με σύμφωνο συμβίωσης» (76 άτομα) και το 4,33% ήταν «διαζευγμένοι ή χήροι ή σε 

διάσταση» (10 άτομα) καθώς και των υπόλοιπων ΣΕΚ της χώρας όπου 50,97% ήταν 

«άγαμοι» (79 άτομα από τα 155), 41,29% ήταν «έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης» 

(64 άτομα) και το 7,74% ήταν «διαζευγμένοι ή χήροι ή σε διάσταση» (12 άτομα). Τα 

παραπάνω απεικονίζονται στα παρακάτω γραφήματα. 

 

Γράφημα 3: Γραφική Απεικόνιση Οικογενειακής κατάστασης συμμετεχόντων 

δείγματος ΣΕΚΘ (αριστερά) και άλλων ΣΕΚ της χώρας (δεξιά) 

 

Ερώτηση 3: Επίπεδο εκπαίδευσης 

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, το 10,62% των συμμετεχόντων πανελλαδικά 

ολοκλήρωσαν το Γυμνάσιο (41 άτομα από τα 386), το 33,16% των συμμετεχόντων 

πανελλαδικά ολοκλήρωσαν το Λύκειο (128 άτομα), το 35,75% των συμμετεχόντων 

πανελλαδικά παρακολούθησαν προγράμματα Μεταλυκειακής εκπαίδευσης: ΔΙΕΚ, 

άλλη Δημόσια ή Ιδιωτική Σχολή (138 άτομα), το 11,66% των συμμετεχόντων 

πανελλαδικά ολοκλήρωσαν κάποιο ΤΕΙ (45 άτομα από τα 386), το 7,25% των 
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συμμετεχόντων πανελλαδικά ολοκλήρωσαν κάποιο ΑΕΙ (28 άτομα από τα 386) και το 

1,55% των συμμετεχόντων παρακολούθησαν και κάποιο Μεταπτυχιακό (6 άτομα). 

Γράφημα 4: Γραφική Απεικόνιση επιπέδου εκπαίδευσης συμμετεχόντων 

 

Το ποσοστό αυτό ήταν αντίστοιχο και στα επιμέρους δείγματα της ΣΕΚΘ όπου 9,96% 

ολοκλήρωσαν το Γυμνάσιο (23 άτομα από τα 231), 31,60% ολοκλήρωσαν το Λύκειο 

(73 άτομα), το 35,5% παρακολούθησαν προγράμματα Μεταλυκειακής εκπαίδευσης: 

ΔΙΕΚ, άλλη Δημόσια ή Ιδιωτική Σχολή (82 άτομα), το 13,42% ολοκλήρωσαν κάποιο 

ΤΕΙ (31 άτομα από τα 231), το 7,79% ολοκλήρωσαν κάποιο ΑΕΙ (18 άτομα από τα 386) 

και το 1,73% παρακολούθησαν και κάποιο Μεταπτυχιακό (4 άτομα) καθώς και των 

υπόλοιπων ΣΕΚ της χώρας όπου 11,61% ολοκλήρωσαν το Γυμνάσιο (18 άτομα από τα 

155), 35,48% ολοκλήρωσαν το Λύκειο (55 άτομα), το 36,13%  παρακολούθησαν 



- 122 - 

 

προγράμματα Μεταλυκειακής εκπαίδευσης: ΔΙΕΚ, άλλη Δημόσια ή Ιδιωτική Σχολή (56 

άτομα), το 9,03% ολοκλήρωσαν κάποιο ΤΕΙ (14 άτομα από τα 155), το 6,45% 

ολοκλήρωσαν κάποιο ΑΕΙ (10 άτομα από τα 155) και το 1,29% παρακολούθησαν και 

κάποιο Μεταπτυχιακό (2 άτομα). 

Ερώτηση 4: Επαγγελματική κατάσταση 

Όσον αφορά την επαγγελματική κατάσταση, το 51,95% των συμμετεχόντων 

πανελλαδικά δήλωσαν «εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση» (200 άτομα από τα 386), 

το 14,55% δήλωσαν «εργαζόμενοι με μερική απασχόληση» (56 άτομα από τα 386), το 

16,10% δήλωσαν «εποχικά εργαζόμενοι» (62 άτομα) και το 17,4% των συμμετεχόντων 

πανελλαδικά δήλωσαν «άνεργοι» (67 άτομα). 

Γράφημα 5: Γραφική Απεικόνιση επαγγελματικής κατάστασης συμμετεχόντων 

πανελλαδικά 
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Το ποσοστό αυτό παρουσιάστηκε ελαφρά διαφοροποιημένο στο δείγμα της ΣΕΚΘ όπου 

48,05% δήλωσαν «εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση» (111 άτομα από τα 231), 

14,72% δήλωσαν «εργαζόμενοι με μερική απασχόληση»  (34 άτομα) το 19,48% 

δήλωσαν «εποχικά εργαζόμενοι» (45 άτομα) και το 17,75% των συμμετεχόντων 

πανελλαδικά δήλωσαν «άνεργοι» (41 άτομα).  

 Το ποσοστό αυτό παρουσιάστηκε αρκετά διαφοροποιημένο στο δείγμα των υπόλοιπων 

ΣΕΚ της χώρας όπου 57,79% δήλωσαν «εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση» (89 

άτομα από τα 155), 14,29% δήλωσαν «εργαζόμενοι με μερική απασχόληση» (22 

άτομα) το 11,04% δήλωσαν «εποχικά εργαζόμενοι» (17 άτομα) και το 16,88% των 

συμμετεχόντων πανελλαδικά δήλωσαν «άνεργοι» (26 άτομα). Η διαφοροποίηση αυτή 

απεικονίζεται καλύτερα στα παρακάτω γραφήματα. 

Γράφημα 6: Γραφική Απεικόνιση επαγγελματικής κατάστασης συμμετεχόντων 

δείγματος ΣΕΚΘ (αριστερά) και άλλων ΣΕΚ της χώρας (δεξιά) 

   

Ερωτήσεις 5, 6 & 7:  

Ηλικία συμμετεχόντων, συνολικά έτη εργασίας και έτη εργασίας σε επιχειρήσεις τροφίμων 

Όσον αφορά τις ποσοτικές μεταβλητές, παρουσιάζονται παρακάτω σε πίνακα (Πίνακας 

2) οι μέσες τιμές (mean), οι τυπικές αποκλίσεις (standard deviation –SD) καθώς και η 
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ελάχιστη (minimum) και η μέγιστη τιμή τους (maximum). Ακολουθούν τα αντίστοιχα 

ιστογράμματα (Γράφημα 7). 

Πίνακας 2: Ηλικία εκπαίδευσης συμμετεχόντων πανελλαδικά, συνολικά χρόνια 

εργασίας και εργασίας σε επιχειρήσεις τροφίμων 

 N Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή  Μέση τιμή Τ.Α. 

Ηλικία 385 18 59 33,18 9,839 

Συνολικά έτη εργασίας 383 0 40 12,11 8,629 

Έτη εργασίας σε 

Επιχειρήσεις Τροφίμων 

384 0 34 7,00 7,176 

Valid N (listwise) 380     

 

 

Γράφημα 7: Γραφική Απεικόνιση ηλικιών συμμετεχόντων, συνολικών ετών 

εργασίας και ετών εργασίας σε επιχειρήσεις τροφίμων 
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Η μέση τιμή της ηλικίας των συμμετεχόντων πανελλαδικά είναι 33,18 ετών με 

απόκλιση 9,839 και εύρος από 18 έως 59 ετών. Η μέση τιμή των συνολικών ετών 

εργασίας των συμμετεχόντων πανελλαδικά είναι 12,11 έτη με απόκλιση 8,629 και 

εύρος από 0/καμία προϋπηρεσία έως 40 έτη εργασίας.  Η μέση τιμή των συνολικών 

ετών εργασίας των συμμετεχόντων πανελλαδικά σε επιχειρήσεις τροφίμων είναι 7 έτη 

με απόκλιση 7,176 έτη και εύρος από 0/καμία προϋπηρεσία έως 34 έτη εργασίας. Το 

ποσοστό αυτό ήταν αντίστοιχο και στα επιμέρους δείγματα της ΣΕΚΘ και των 

υπόλοιπων ΣΕΚ της χώρας όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 3 & 4). 

Πίνακας 3: Ηλικία εκπαίδευσης συμμετεχόντων ΣΕΚΘ, συνολικά χρόνια εργασίας 

και εργασίας σε επιχειρήσεις τροφίμων 

 

N 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή  Μέση τιμή Τ.Α. 

Ηλικία 231 18 59 32,59 9,936 

Συνολικά έτη εργασίας 231 0 40 11,81 8,542 

Έτη εργασίας σε 

Επιχειρήσεις Τροφίμων 

231 0 34 7,10 7,090 

Valid N (listwise) 231     

 

Η μέση τιμή της ηλικίας των συμμετεχόντων στην ΣΕΚΘ είναι 32,59 ετών, η μέση τιμή 

των συνολικών ετών εργασίας των είναι 11,81 έτη και η μέση τιμή των συνολικών ετών 

εργασίας των συμμετεχόντων σε επιχειρήσεις τροφίμων είναι 7,1 έτη.  

Πίνακας 4: Ηλικία εκπαίδευσης συμμετεχόντων υπολοίπων ΣΕΚ της χώρας, 

συνολικά χρόνια εργασίας και εργασίας σε επιχειρήσεις τροφίμων 

 

N 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή  Μέση τιμή Τ.Α. 

Ηλικία 154 18 58 34,05 9,657 

Συνολικά έτη εργασίας 152 0 40 12,57 8,770 

Έτη εργασίας σε 

Επιχειρήσεις Τροφίμων 

153 0 30 6,86 7,324 

Valid N (listwise) 149     
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Όπως δείχνει ο παραπάνω πίνακας, η μέση τιμή της ηλικίας των συμμετεχόντων στις 

υπόλοιπες ΣΕΚ της χώρας είναι 34,05 ετών, η μέση τιμή των συνολικών ετών εργασίας 

των είναι 12,57 έτη και η μέση τιμή των συνολικών ετών εργασίας των συμμετεχόντων 

σε επιχειρήσεις τροφίμων είναι 6,86 έτη. Οι τιμές αυτές δεν διαφέρουν από τα 

αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας. 

 

Ερώτηση 8: Σχετικά με το εάν το πρόγραμμα που παρακολουθούν είναι πρωινό (δωρεάν) 

ή απογευματινό (επί πληρωμή) 

Ουσιαστικά η συγκεκριμένη ερώτηση περιλαμβάνεται στο ερωτηματολόγιο για να 

διερευνηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο εάν υπάρχει συσχέτιση κινήτρων συμμετοχής και 

απόψεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής συμμετοχικών τεχνικών 

ανάμεσα στους συμμετέχοντες που πληρώνουν για την συμμετοχή τους και σε εκείνους 

που παρακολουθούν δωρεάν το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Στο συγκεκριμένο σημείο, 

γίνεται απλά παράθεση των αποτελεσμάτων στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 5):  

Πίνακας 5: Συχνότητες συμμετοχής σε δωρεάν και επί πληρωμή προγράμματα 

  

Συχνότητα Ποσοστά 

Πραγματικέ

ς 

συχνότητες 

Valid Πρωινό Τμήμα (δωρεάν) 219 56,7 56,9 

Απογευματινό Τμήμα (επί πληρωμή) 166 43,0 43,1 

Total 385 99,7 100,0 

Missing System 1 ,3  

Total 386 100,0  

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, τα ποσοστά (Percent) συμμετεχόντων σε πρωινά και 

απογευματινά τμήματα, μοιράζονται σε 56.7% και 43% αντίστοιχα, και η συχνότητα 

(Frequency) είναι 219 και 166 άτομα αντίστοιχα. 
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8.1.2. Συμμετοχή σε άλλα προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση και ανάλυση των ερωτήσεων 9 και 10 που 

σχετίζονται με το ποσοστό των συμμετεχόντων που δήλωσαν ότι παρακολούθησαν 

κάποιο άλλο πρόγραμμα τα τελευταία δύο χρόνια καθώς και την αναφορά και 

κατηγοριοποίηση των προγραμμάτων αυτών. 

Στο ερώτημα 9 του Α’ ΜΕΡΟΥΣ του ερωτηματολογίου:  «παρακολουθήσατε άλλα 

προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων τα τελευταία 2 χρόνια;» θετικά απάντησε το 

27,7% των συμμετεχόντων πανελλαδικά (107 άτομα στα 386) και αρνητικά απάντησε 

το 71,5% (276 άτομα). 

Στην ερώτηση 10 ζητήθηκε, σε όσους από τους συμμετέχοντες απάντησαν θετικά στην 

προηγούμενη, να γράψουν τους τίτλους των προγραμμάτων επιμόρφωσης που 

παρακολούθησαν. Υπήρξε απόκριση σε ποσοστό 100% εφόσον απαντήσεις δόθηκαν 

από το σύνολο όσων απάντησαν θετικά στο ερώτημα 9 (27,7% των συμμετεχόντων 

πανελλαδικά), ακόμα και ένας εκπαιδευόμενος που δεν θυμόταν τον τίτλο του 

εκπαιδευτικού προγράμματος που παρακολούθησε, δήλωσε: «δεν θυμάμαι». Τα 

αποτελέσματα αυτά, συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν από την ερευνήτρια και 

παραθέτονται στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα (Πίνακας 6) που κατασκευάστηκε 

ώστε να αναφέρονται όλοι οι τίτλοι, με κάποια ομαδοποίηση στις περιπτώσεις που ήταν 

εφικτό, η συχνότητα αναφοράς του κάθε τίτλου από τους συμμετέχοντες πανελλαδικά 

και με φθίνουσα σειρά. 
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Πίνακας 6: Τίτλοι Προγραμμάτων επιμόρφωσης ενηλίκων και συχνότητά τους 

(Απαντήσεις στην ερώτηση Α.10.) 

 

Τίτλοι Προγραμμάτων επιμόρφωσης ενηλίκων που παρακολούθησαν τα τελευταία 2 

χρόνια 

Αριθμός 

απαντήσεων 

Haccp / Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων / ΕΦΕΤ 27 

Τεχνικός μαγειρικής τέχνης (chef) /Σχολή μαγειρικής / Εξειδίκευση gourmet  25 

Πληροφορικής, Η/Υ, ECDL, Πληροφορική & χρήση κοινωνικής δικτύωσης  / 

Διαδίκτυο /Δίκτυα 

12 

Security / προσωπικό ασφάλειας 6 

Σχολή εκδοροσφαγέων 5 

Ζαχαροπλαστική 5 

Marketing 5 

F&b managment / Βarista / cocktail & aperitif  5 

ΣΔΕ (Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας) 3 

Ξένες γλώσσες (Αγγλικά:2 + Ρώσσικα:1) 3 

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 2 

Σεμινάριο Μελισσοκομίας  2 

Φωτογραφία 2 

Γνώση Οίνου / κρασί Level 1 2 

Τεχνίτης Γαλακτοκομίας, Τυροκομίας 2 

Εξυπηρέτηση πελατών / πωλητής/-τρια 2 

Μεταπτυχιακό (ΜΠΣ) 2 

Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας Μεταφορέων Εθνικών & Διεθνών μεταφορών 1 

Ειδική Αγωγή 1 

Voucher σε κλάδο Οικονομικών 1 

Ναυτικό Φυλλάδιο 1 

Παρασκευάσματα Τροφίμων 1 

Μπουγάτσα 1 

Τουριστικά 1 

Πυρασφάλεια  1 

Τεχνικός Υπολογιστή & Δικτύων 1 

Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων 1 

Μηχανικός αυτοκινήτων 1 

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 1 

Στελέχη Επιχειρήσεων / Management  1 

Πωλήσεων & διαπραγμάτευσης της ICAP 1 

Τεχνικές Πωλήσεων – Ψυχολογία πελάτη – Διαχείριση παραπόνων 1 

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας & κατάρτισης 1 

ΕΠΑΛ 1 

ΤΕΙ 1 

Δεν θυμάμαι 1 
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Όπως βλέπουμε, στις απαντήσεις επικρατούν εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με το 

αντικείμενο που παρακολουθούν και στην παρούσα έρευνα, με τις περισσότερες 

αναφορές σε σεμινάρια σχετικά με Haccp / Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων / ΕΦΕΤ. Τα 

παραπάνω μπορούνε να ενταχθούν σε μια ευρύτερη κατηγορία προγραμμάτων για 

χειρισμό και επεξεργασία τροφίμων μαζί με τα προγράμματα μαγειρικής που 

ακολουθούν σε προτίμηση, αλλά και Ζαχαροπλαστικής, Γαλακτοκομίας, Τυροκομίας, 

Μελισσοκομίας, Εκδοροσφαγέων, Οίνου, F&b managment / Βarista / cocktail & 

aperitif. Έπονται προγράμματα σχετικά με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μάρκετινγκ, 

διοίκηση και ξένες γλώσσες. 

 

8.2. Στατιστικές αναλύσεις κινήτρων συμμετοχής (Β Μέρος Ερωτηματολογίου) 

Αρχικά, ελέγχθηκε η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου «Β. Γενική ενότητα: σχετικά με 

τους λόγους συμμετοχής /κίνητρα.» με τη μέθοδο Alpha του Cronbach. Η εσωτερική 

συνέπεια του ερωτηματολογίου (n=386) ήταν α= .865. 

Σε δεύτερη φάση αφού έγιναν στατιστικές αναλύσεις των μεταβλητών Β.1. έως Β.41. 

του Β Μέρους του ερωτηματολογίου, μεταφέρθηκαν τα αποτελέσματα που κρίθηκαν 

σημαντικά για την παρούσα εργασία σε πίνακες διαμορφωμένους από την ερευνήτρια 

και παρουσιάζονται παρακάτω. Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται για όλες τις δηλώσεις 

της πρώτης στήλης (που είναι οι δηλώσεις του Β. Γενικού Μέρους του 

ερωτηματολογίου) τα εξής στοιχεία:  

 η συχνότητα (Frequency) των απαντήσεων «συμφωνώ απόλυτα»,  

 η συχνότητα των απαντήσεων «συμφωνώ αρκετά» και  

 η συνολική συχνότητα απαντήσεων που δηλώνουν θετική άποψη σε κάθε δήλωση 

(περιλαμβάνει το άθροισμα των δύο παραπάνω)  
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 το ποσοστό των απαντήσεων «συμφωνώ απόλυτα» στο σύνολο των 386 απαντήσεων 

[επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν πραγματικές συχνότητες (Valid Percent)] 

 το ποσοστό των απαντήσεων «συμφωνώ αρκετά» στο σύνολο των 386 απαντήσεων 

 η αθροιστική συχνότητα (Cumulative Percent) των δύο πρώτων απαντήσεων που 

δηλώνουν το σύνολο των απαντήσεων με θετική άποψη σε κάθε δήλωση 

Πίνακας 7: Κίνητρα (θετική άποψη) με φθίνουσα σειρά 
Δηλώσεις Β Μέρους 

ερωτηματολογίου: ΚΙΝΗΤΡΑ 
Ν 
"συμφωνώ 
απόλυτα" 

Ν 
"συμφωνώ 
αρκετά" 

Ν 

θετικής 
άποψης 

% 
"συμφωνώ 
απόλυτα" 

% 

"συμφωνώ 
αρκετά" 

% 

θετικής 
άποψης 

4. Συμφωνώ με την άποψη «ό,τι 

μαθαίνεις στη ζωή, είναι χρήσιμο». 321 53 374 83,6 13,8 97,4 
23. Με ενδιαφέρει το αντικείμενο 

του προγράμματος. 284 78 362 74,5 20,5 95 
34. Θα πάρω βεβαίωση 

παρακολούθησης. 299 57 356 78,5 15 93,5 
39. Το πρόγραμμα θα με βοηθήσει 

να εξελιχθώ επαγγελματικά. 258 95 353 68,1 25,1 93,2 
5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω στη 

δουλειά μου τις γνώσεις που 

αποκτώ σε αυτό το πρόγραμμα. 282 69 351 74 18,1 92,1 
13. Ο χρόνος που διαθέτω για τη 

συμμετοχή μου στο πρόγραμμα δεν 

νιώθω ότι πάει χαμένος. 273 75 348 71,8 19,7 91,5 
25. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση 

διαμορφώνει ενεργούς πολίτες. 218 121 339 57,4 31,8 89,2 
26. Ελπίζω η βεβαίωση 

παρακολούθησης του 

προγράμματος να με βοηθήσει     

στην εξεύρεση εργασίας. 223 108 331 58,5 28,3 86,8 
30. Θέλω να εμπλουτίσω το 

βιογραφικό μου σημείωμα. 241 88 329 63,4 23,2 86,6 
8.  Συμφωνώ με τον Αριστοτέλη ότι 

«η μόρφωση είναι η καλύτερη 

επένδυση για τα γηρατειά». 232 96 328 60,9 25,2 86,1 
38. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση 

βοηθά στην κοινωνική αλλαγή. 196 124 320 52 32,9 84,9 
9. Θέλω να ενημερώνομαι για τις 

τρέχουσες εξελίξεις στις θεματικές 

ενότητες του προγράμματος. 199 122 321 52,5 32,2 84,7 
24. Θέλω να εμβαθύνω στο 

αντικείμενο του προγράμματος. 197 120 317 52,1 31,7 83,8 
29. Έχω εμπιστοσύνη στις 

μαθησιακές μου ικανότητες. 158 156 314 41,8 41,3 83,1 
6. Η Σ.Ε.Κ.Θ. προσφέρει 

προγράμματα υψηλής ποιότητας. 164 151 315 43,2 39,7 82,9 
18. Τα χρήματα που διαθέτω για 

την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα 

δεν νιώθω ότι πάνε χαμένα. 228 86 314 60,2 22,7 82,9 
33. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις 206 107 313 54,2 28,2 82,4 
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από την πρότερη τυπική 

εκπαίδευση που έχω λάβει. 

40. Η διαδικασία εγγραφής είναι 

εύκολη 206 102 308 54,6 27,1 81,7 
22. Μου αρέσει να συμμετέχω σε 

ομάδες. 176 130 306 46,1 34 80,1 
2. Ελπίζω το πρόγραμμα να με 

βοηθήσει στην αλλαγή καριέρας 

που επιθυμώ. 174 125 299 45,8 32,9 78,7 
19. Είμαι ιδιαίτερα φιλομαθής 

άνθρωπος. 126 159 285 32,8 41,4 74,2 
35. Τα δίδακτρα του προγράμματος 

είναι προσιτά. 169 91 260 44,6 24 68,6 
10. Οι θεματικές ενότητες του 

προγράμματος είναι ιδιαίτερα 

δημοφιλείς. 95 164 259 25,1 43,4 68,5 
21. Το ωράριο παρακολούθησης 

είναι βολικό. 157 104 261 41,2 27,3 68,5 
36. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις 

από προγράμματα μη τυπικής 

μάθησης που παρακολούθησα στο 

παρελθόν. 152 95 247 40,4 25,3 65,7 
32. Θέλω να διευρύνω τον κύκλο 

γνωριμιών μου. 138 99 237 36,6 26,3 62,9 
28. Τα μαθήματα γίνονται σε 

βολική τοποθεσία. 125 108 233 33,1 28,6 61,7 
31. Μπορώ να συνεισφέρω στο 

πρόγραμμα με τις γνώσεις και την 

εμπειρία μου. 105 112 217 28 29,9 57,9 
7. Με ενθάρρυνε η οικογένειά μου 

να συμμετάσχω. 135 79 214 35,9 21 56,9 
37. Θέλω να κάνω νέους φίλους. 122 91 213 32,3 24,1 56,4 
41. Συμμετέχουμε και σε άλλες 

δράσεις του προγράμματος όπως 

εκπαιδευτικές εκδρομές, 

εκδηλώσεις κ.α. 118 77 195 31,5 20,5 52 
27. Οι θεματικές ενότητες του 

προγράμματος σχετίζονται με τα 

χόμπυ μου. 71 80 151 18,9 21,3 40,2 
17. Ξεχνιέμαι από άλλες πιεστικές 

καταστάσεις στη ζωή μου. 67 71 138 17,8 18,8 36,6 
16. Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να 

συμμετάσχω. 52 68 120 13,8 18 31,8 
11. Δεν έχω τρέχουσες 

οικογενειακές υποχρεώσεις. 63 53 116 16,7 14,1 30,8 
15. Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες 

επαγγελματικές υποχρεώσεις. 49 57 106 12,9 15 27,9 
14. Ο εργοδότης μου μου πρότεινε 

/ζήτησε να συμμετάσχω. 64 39 103 16,9 10,3 27,2 
20. Δεν έχω επαγγελματικές 

υποχρεώσεις. 44 54 98 11,6 14,2 25,8 
3. Μέλος της οικογένειάς μου μου 

ζήτησε να του κάνω παρέα. 44 48 92 11,7 12,8 24,5 
1. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. 27 59 86 7,1 15,6 22,7 
12. Οι φίλοι μου μου ζήτησαν να 

συμμετάσχουμε μαζί. 25 31 56 6,6 8,2 14,8 
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Η ταξινόμηση στον παραπάνω πίνακα έγινε με φθίνουσα σειρά όσον αφορά την 

αθροιστική συχνότητα (Cumulative Percent) των απαντήσεων με θετική άποψη σε κάθε 

δήλωση. Η αθροιστική συχνότητα απαντήσεων με θετική άποψη προέκυψε 

λαμβάνοντας υπόψη το άθροισμα των συχνοτήτων και των ποσοστών των δύο πρώτων 

βαθμίδων στην κλίμακα Linkert (δηλαδή αυτούς που δήλωσαν «συμφωνώ απόλυτα» 

και «συμφωνώ αρκετά»). Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 6 πρώτες απαντήσεις δηλώθηκαν 

θετικά σε ποσοστό ανώτερο από 90% των συμμετεχόντων και είναι: 

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

 Με ενδιαφέρει το αντικείμενο του προγράμματος. 

 Θα πάρω βεβαίωση παρακολούθησης. 

 Το πρόγραμμα θα με βοηθήσει να εξελιχθώ επαγγελματικά. 

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

πρόγραμμα. 

 Ο χρόνος που διαθέτω για τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα δεν νιώθω ότι πάει 

χαμένος 

Ο Πίνακας με την καταγραφή όλων των παραπάνω με τη σειρά, πριν γίνει η 

ταξινόμηση, παραθέτεται στο Παράρτημα VIII: Κίνητρα (θετική άποψη). 

Στα παρακάτω ραβδογράματα απεικονίζονται σχηματικά δεδομένα του Πίνακα 7 και 

συγκεκριμένα του ποσοστού θετικής άποψης (αθροιστική συχνότητα-Cumulative 

Percent) και της συχνότητας (Frequency-Ν) απαντήσεων που εκφράζουν θετική 

τοποθέτηση, στο Γράφημα 8 & Γράφημα 9 αντίστοιχα. 
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0 20 40 60 80 100 

4. Συμφωνώ με την άποψη «ό,τι … 

23. Με ενδιαφέρει το … 

34. Θα πάρω βεβαίωση … 

39. Το πρόγραμμα θα με … 

5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω … 

13. Ο χρόνος που διαθέτω για τη … 

25. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση … 

26. Ελπίζω η βεβαίωση … 

30. Θέλω να εμπλουτίσω το … 

8.  Συμφωνώ με τον Αριστοτέλη … 

38. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση … 

9. Θέλω να ενημερώνομαι για … 

24. Θέλω να εμβαθύνω στο … 

29. Έχω εμπιστοσύνη στις … 

6. Η Σ.Ε.Κ.Θ. προσφέρει … 

18. Τα χρήματα που διαθέτω για … 

33. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις … 

40. Η διαδικασία εγγραφής είναι … 

22. Μου αρέσει να συμμετέχω … 

2. Ελπίζω το πρόγραμμα να με … 

19. Είμαι ιδιαίτερα φιλομαθής … 

35. Τα δίδακτρα του … 

10. Οι θεματικές ενότητες του … 

21. Το ωράριο παρακολούθησης … 

36. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις … 

32. Θέλω να διευρύνω τον … 

28. Τα μαθήματα γίνονται σε … 

31. Μπορώ να συνεισφέρω στο … 

7. Με ενθάρρυνε η οικογένειά … 

37. Θέλω να κάνω νέους φίλους. 

41. Συμμετέχουμε και σε άλλες … 

27. Οι θεματικές ενότητες του … 

17. Ξεχνιέμαι από άλλες … 

16. Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν … 

11. Δεν έχω τρέχουσες … 

15. Δεν έχω πιεστικές … 

14. Ο εργοδότης μου μου … 

20. Δεν έχω επαγγελματικές … 

3. Μέλος της οικογένειάς μου … 

1. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. 

12. Οι φίλοι μου μου ζήτησαν να … 

%θετικής άποψης 

%θετικής άποψης 

Γράφημα 8: Κίνητρα συμμετοχής (ποσοστό θετικής άποψης) 
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4. Συμφωνώ με την άποψη «ό,τι μαθαίνεις στη … 

23. Με ενδιαφέρει το αντικείμενο του … 

34. Θα πάρω βεβαίωση παρακολούθησης. 

39. Το πρόγραμμα θα με βοηθήσει να εξελιχθώ … 

5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω στη δουλειά μου … 

13. Ο χρόνος που διαθέτω για τη συμμετοχή … 

25. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση διαμορφώνει … 

26. Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του … 

30. Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου … 

8.  Συμφωνώ με τον Αριστοτέλη ότι «η … 

38. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση βοηθά στην … 

9. Θέλω να ενημερώνομαι για τις τρέχουσες … 

24. Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο του … 

29. Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου … 

6. Η Σ.Ε.Κ.Θ. προσφέρει προγράμματα … 

18. Τα χρήματα που διαθέτω για την … 

33. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από την … 

40. Η διαδικασία εγγραφής είναι εύκολη 

22. Μου αρέσει να συμμετέχω σε ομάδες. 

2. Ελπίζω το πρόγραμμα να με βοηθήσει στην … 

19. Είμαι ιδιαίτερα φιλομαθής άνθρωπος. 

35. Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι … 

10. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος … 

21. Το ωράριο παρακολούθησης είναι βολικό. 

36. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από … 

32. Θέλω να διευρύνω τον κύκλο γνωριμιών μου. 

28. Τα μαθήματα γίνονται σε βολική τοποθεσία. 

31. Μπορώ να συνεισφέρω στο πρόγραμμα με … 

7. Με ενθάρρυνε η οικογένειά μου να … 

37. Θέλω να κάνω νέους φίλους. 

41. Συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις του … 

27. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος … 

17. Ξεχνιέμαι από άλλες πιεστικές καταστάσεις … 

16. Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να συμμετάσχω. 

11. Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές … 

15. Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες … 

14. Ο εργοδότης μου μου πρότεινε /ζήτησε να … 

20. Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις. 

3. Μέλος της οικογένειάς μου μου ζήτησε να … 

1. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. 

12. Οι φίλοι μου μου ζήτησαν να … 

Ν θετικής άποψης 

Ν θετικής άποψης 

Γράφημα 9: Κίνητρα συμμετοχής (συχνότητα θετικής άποψης) 
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Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται με φθίνουσα σειρά -όσον αφορά την αθροιστική 

συχνότητα (Cumulative Percent) των απαντήσεων- οι δηλώσεις που συγκέντρωσαν 

πάνω από 10% ποσοστό αρνητικής άποψης:  

 η συχνότητα (Frequency) των απαντήσεων «διαφωνώ απόλυτα»,  

 η συχνότητα των απαντήσεων «διαφωνώ αρκετά» και  

 η συνολική συχνότητα απαντήσεων που δηλώνουν αρνητική άποψη (περιλαμβάνει 

το άθροισμα των δύο παραπάνω)  

Πίνακας 8: Κίνητρα (αρνητική άποψη) με φθίνουσα σειρά 

Δηλώσεις Β Μέρους ερωτηματολογίου: 

ΚΙΝΗΤΡΑ με > 10% ποσοστό αρνητικής 

άποψης 

Ν 
"διαφωνώ 
απόλυτα" 

Ν " 
διαφωνώ 
αρκετά" 

Ν 
αρνητικής 
άποψης 

% " 
διαφωνώ 
απόλυτα" 

% " 
διαφωνώ 
αρκετά" 

% 
αρνητικής 
άποψης 

12. Οι φίλοι μου μου ζήτησαν να 

συμμετάσχουμε μαζί. 208 50 258 55,3 13,3 68,6 
3. Μέλος της οικογένειάς μου μου ζήτησε 

να του κάνω παρέα. 210 31 241 56 8,3 64,3 
20. Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις. 173 57 230 45,6 15 60,6 
14. Ο εργοδότης μου μου πρότεινε 

/ζήτησε να συμμετάσχω. 173 35 208 45,8 9,3 55,1 
11. Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές 

υποχρεώσεις. 130 55 185 34,5 14,6 49,1 
16. Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να 

συμμετάσχω. 145 32 177 38,5 8,5 47 
15. Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες 

επαγγελματικές υποχρεώσεις. 113 60 173 29,8 15,8 45,6 
1. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. 69 104 173 18,2 27,4 45,6 
17. Ξεχνιέμαι από άλλες πιεστικές 

καταστάσεις στη ζωή μου. 92 37 129 24,4 9,8 34,2 
27. Οι θεματικές ενότητες του 

προγράμματος σχετίζονται με τα χόμπυ 

μου. 68 35 103 18,1 9,3 27,4 
7. Με ενθάρρυνε η οικογένειά μου να 

συμμετάσχω. 61 28 89 16,2 7,4 23,6 
41. Συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις 

του προγράμματος όπως εκπαιδευτικές 

εκδρομές, εκδηλώσεις κ.α. 40 28 68 10,7 7,5 18,2 
37. Θέλω να κάνω νέους φίλους. 34 22 56 9 5,8 14,8 
28. Τα μαθήματα γίνονται σε βολική 

τοποθεσία. 26 28 54 6,9 7,4 14,3 
32. Θέλω να διευρύνω τον κύκλο 

γνωριμιών μου. 29 19 48 7,7 5 12,7 
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 το ποσοστό των απαντήσεων «διαφωνώ απόλυτα» στο σύνολο των 386 απαντήσεων 

το ποσοστό των απαντήσεων «διαφωνώ αρκετά» στο σύνολο των 386 απαντήσεων 

 η αθροιστική συχνότητα (Cumulative Percent) των δύο πρώτων απαντήσεων που 

δηλώνουν το σύνολο των απαντήσεων με αρνητική άποψη σε κάθε δήλωση. 

Από τον Πίνακα 8 προκύπτει ότι επικρατούν δηλώσεις σχετικές με τις κοινωνικές 

επαφές και τις οικογενειακές σχέσεις. Σχηματικά αποτυπώνονται στο Γράφημα 10. 

Γράφημα 10: Κίνητρα συμμετοχής (συχνότητα & ποσοστό αρνητικής άποψης) 
 

 

0 100 200 300 400 

12. Οι φίλοι μου μου ζήτησαν να συμμετάσχουμε 

μαζί. 

3. Μέλος της οικογένειάς μου μου ζήτησε να του 

κάνω παρέα. 

20. Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις. 

14. Ο εργοδότης μου μου πρότεινε /ζήτησε να 

συμμετάσχω. 

11. Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές 

υποχρεώσεις. 

16. Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να συμμετάσχω. 

15. Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες επαγγελματικές 

υποχρεώσεις. 

1. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. 

17. Ξεχνιέμαι από άλλες πιεστικές καταστάσεις 

στη ζωή μου. 

27. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος 

σχετίζονται με τα χόμπυ μου. 

7. Με ενθάρρυνε η οικογένειά μου να 

συμμετάσχω. 

41. Συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις του 

προγράμματος όπως εκπαιδευτικές εκδρομές, … 

37. Θέλω να κάνω νέους φίλους. 

28. Τα μαθήματα γίνονται σε βολική τοποθεσία. 

32. Θέλω να διευρύνω τον κύκλο γνωριμιών μου. 

Ν αρνητικής άποψης 

%αρνητικής άποψης 



- 138 - 

 

Τέλος, οι δηλώσεις που συγκέντρωσαν πάνω από 20% ποσοστό αρνητικής άποψης 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 9 και αποτυπώνονται σχηματικά στο Γράφημα 11. 

Πίνακας 9: Κίνητρα (ουδέτερη άποψη) με φθίνουσα σειρά 

Δηλώσεις Β Μέρους ερωτηματολογίου: ΚΙΝΗΤΡΑ 

με > 20% ποσοστό ουδέτερης άποψης 
Ν "ούτε 

συμφωνώ 
ούτε 

διαφωνώ" 

%  
ουδέτερης 

άποψης 
31. Μπορώ να συνεισφέρω στο πρόγραμμα με τις γνώσεις και την εμπειρία μου 126 33,6 
27. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος σχετίζονται με τα χόμπυ μου. 122 32,4 
1. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. 120 31,7 
41. Συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις του προγράμματος όπως εκπαιδευτικές 

εκδρομές, εκδηλώσεις κ.α. 112 29,9 
17. Ξεχνιέμαι από άλλες πιεστικές καταστάσεις στη ζωή μου. 110 29,2 
37. Θέλω να κάνω νέους φίλους. 109 28,8 
10. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς. 107 28,3 
36. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από προγράμματα μη τυπικής μάθησης που 

παρακολούθησα στο παρελθόν. 104 27,7 
15. Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες επαγγελματικές υποχρεώσεις. 100 26,4 
21. Το ωράριο παρακολούθησης είναι βολικό. 95 24,9 
35. Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι προσιτά. 94 24,8 
32. Θέλω να διευρύνω τον κύκλο γνωριμιών μου. 92 24,4 
28. Τα μαθήματα γίνονται σε βολική τοποθεσία. 91 24,1 
19. Είμαι ιδιαίτερα φιλομαθής άνθρωπος. 83 21,6 
16. Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να συμμετάσχω. 80 21,2 
11. Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις. 76 20,2 

 

Γράφημα 11: Κίνητρα συμμετοχής (συχνότητα & ποσοστό ουδέτερης άποψης) 

 
0 50 100 150 200 

31. Μπορώ να συνεισφέρω στο πρόγραμμα με … 

1. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. 

17. Ξεχνιέμαι από άλλες πιεστικές καταστάσεις … 

10. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος … 

15. Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες … 

35. Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι προσιτά. 

28. Τα μαθήματα γίνονται σε βολική τοποθεσία. 

16. Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να συμμετάσχω. 

Ν "ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ" 

%"ούτε συμφωνώ 

ούτεδιαφωνώ" 
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Αναλυτικότερα θα παρουσιαστούν παρακάτω τα αποτελέσματα των δηλώσεων που 

συγκέντρωσαν το υψηλότερο ποσοστό απαντήσεων θετικής, αρνητικής και ουδέτερης 

άποψης, δηλαδή η δήλωση 4, 12 και 31 αντίστοιχα (στους Πίνακες 10, 11 & 12). 

Πίνακας 10: Κίνητρο (δήλωση 4) με το υψηλότερο ποσοστό θετικής άποψης 

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

  

Ν % 

Πραγματική 

συχνότητα 

Αθροιστική 

συχνότητα 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 321 83,2 83,6 83,6 

Συμφωνώ αρκετά 53 13,7 13,8 97,4 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 8 2,1 2,1 99,5 

Διαφωνώ απόλυτα 2 ,5 ,5 100,0 

Total 384 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 386 100,0   

 

Η δήλωση 4 συγκέντρωσε 97,4% θετική αθροιστική συχνότητα και 0,5% αρνητική 

αθροιστική συχνότητα. 

Πίνακας 11: Κίνητρο (δήλωση 12) με το υψηλότερο ποσοστό αρνητικής άποψης 

Οι φίλοι μου μου ζήτησαν να συμμετάσχουμε μαζί 

  

Ν % 

Πραγματική 

συχνότητα 

Αθροιστική 

συχνότητα 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 25 6,5 6,6 6,6 

Συμφωνώ αρκετά 31 8,0 8,2 14,9 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 62 16,1 16,5 31,4 

Διαφωνώ αρκετά 50 13,0 13,3 44,7 

Διαφωνώ απόλυτα 208 53,9 55,3 100,0 

Total 376 97,4 100,0  

Missing System 10 2,6   

Total 386 100,0   

 

Η δήλωση 12 συγκέντρωσε 66,9% αρνητική αθροιστική συχνότητα και 14,9% θετική 

αθροιστική συχνότητα. 
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Πίνακας 12: Κίνητρο (δήλωση 31) με το υψηλότερο ποσοστό ουδέτερης άποψης 

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

  

Ν % 

Πραγματική 

συχνότητα 

Αθροιστική 

συχνότητα 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 105 27,2 28,0 28,0 

Συμφωνώ αρκετά 112 29,0 29,9 57,9 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 126 32,6 33,6 91,5 

Διαφωνώ αρκετά 20 5,2 5,3 96,8 

Διαφωνώ απόλυτα 12 3,1 3,2 100,0 

Total 375 97,2 100,0  

Missing System 11 2,8   

Total 386 100,0   

 

Η δήλωση 31 συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό (33,6%) ουδέτερης άποψης. 

 

8.3. Αναλύσεις παραγόντων στους οποίους ανήκουν τα κίνητρα συμμετοχής 

Το υψηλότερο ποσοστό θετικών απαντήσεων συγκέντρωσε η δήλωση 4 που ανήκει 

στον παράγοντα «Γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση», το 2
ο
 και 3

ο
 κατά 

σειρά ποσοστό θετικών απαντήσεων συγκέντρωσαν οι δηλώσεις 23 και 34 αντίστοιχα 

που ανήκουν στον παράγοντα «Προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους» και το 4
ο
 και 

5
ο
 κατά σειρά ποσοστό θετικών απαντήσεων συγκέντρωσαν οι δηλώσεις 39 και 5 

αντίστοιχα που ανήκουν στον παράγοντα «Επαγγελματική εξέλιξη». 

Σε επόμενο στάδιο, αφού εντοπίστηκε σε ποιους παράγοντες κινήτρων 

συμπεριλαμβάνονται οι δημοφιλέστερες απαντήσεις, ελέγχθηκε η εσωτερική συνέπεια 

των συγκεκριμένων παραγόντων και βρέθηκε: 

 ο δείκτης α =.675 για τον παράγοντα «Γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και 

γνώση»  

 ο δείκτης α =.704 για τον παράγοντα «Προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους» 

 ενώ για τον παράγοντα «Επαγγελματική εξέλιξη» ο δείκτης βρέθηκε α =.413. 
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Πίνακας 13: Ο Μ.Ο. η Τ.Α. & ο δείκτης αξιοπιστίας α στις 7 κατηγορίες κινήτρων 

7 κατηγορίες κινήτρων Μ.Ο.  Τ.Α.  Cronbach’s a 

Βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας 12,91 3,338 ,542 

Επιδίωξη κοινωνικής επαφής 17,99 4,273 ,531 

Προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους 12,68 3,458 ,704 

Επαγγελματική ανέλιξη 9,6 2,647 ,413 

Βελτίωση οικογενειακών σχέσεων 12,77 3,373 ,338 

Επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων 14,68 3,738 ,530 

Γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση & γνώση 9,72 3,075 ,675 

 

Σ’ αυτό το σημείο, και λόγω του χαμηλού δείκτη αξιοπιστίας α που βρέθηκε σε 

κάποιους παράγοντες -που στην παρούσα έρευνα δεν περιλαμβάνουν κίνητρα δημοφιλή 

από τους συμμετέχοντες- κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την 

Κουκλατζίδου (2017) η οποία προσάρμοσε στο ελληνικό συγκείμενο το μεταφρασμένο 

από τον Ζωντήρο (2006) τροποποιημένο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε (Κλίμακα 

Εκπαιδευτικής Συμμετοχής του Bochier), ο δείκτης αξιοπιστίας για τις επτά κατηγορίες 

/παράγοντες κινήτρων βρέθηκε: 

Πίνακας 14: Ο δείκτης αξιοπιστίας α στις 7 κατηγορίες κινήτρων 

7 κατηγορίες κινήτρων Cronbach’s a 

Βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας ,82 

Επιδίωξη κοινωνικής επαφής ,83 

Προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους ,82 

Επαγγελματική ανέλιξη ,83 

Βελτίωση οικογενειακών σχέσεων ,83 

Επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων ,81 

Γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση ,84 

Πηγή: Κουκλατζίδου, 2017, σελ. 42 (Πίνακας 11) 
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Το υψηλότερο ποσοστό αρνητικών απαντήσεων συγκέντρωσε η δήλωση 12 (με 

ποσοστό 68,6%) που μαζί με δήλωση 20, την 3
η
 κατά σειρά (με ποσοστό 60,6%), 

ανήκουν στον παράγοντα «Επιδίωξη κοινωνικής επαφής». Το 2
ο
 υψηλότερο ποσοστό 

αρνητικών απαντήσεων συγκέντρωσε η δήλωση 3 (με ποσοστό 64,3%) που ανήκει στον 

παράγοντα «Βελτίωση οικογενειακών σχέσεων». Το 4
ο
 υψηλότερο ποσοστό αρνητικών 

απαντήσεων συγκέντρωσε η δήλωση 14 (με ποσοστό 55,1%) που ανήκει στον 

παράγοντα «Βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας». Στον παράγοντα αυτό ανήκει και  

η δήλωση 31 που συγκέντρωσε και το υψηλότερο ποσοστό ουδέτερων απαντήσεων (με 

ποσοστό 33,6%). Αξιοσημείωτο είναι ότι σ’ αυτούς του 3 παράγοντες ανήκουν όχι 

μόνο οι δημοφιλέστερες δηλώσεις με αρνητική άποψη αλλά ταυτόχρονα είναι αυτές 

που συγκέντρωσαν ποσοστά που ξεπερνούν το 55%. 

 

8.4. Αποτελέσματα από τους ελέγχους συγκρίσεων μεταξύ δημογραφικών 

στοιχείων και παραγόντων κινήτρων συμμετοχής 

Στην παρούσα ενότητα απεικονίζονται τα αποτελέσματα από τους ελέγχους 

συγκρίσεων μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων και των δύο παραγόντων κινήτρων 

συμμετοχής που είχαν υψηλό δείκτη αξιοπιστίας («Γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση 

και γνώση» και «Προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους») και περιλαμβάνουν τις 

πιο δημοφιλείς δηλώσεις/κίνητρα. Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε κανονική 

κατανομή χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικοί έλεγχοι. 

Αρχικά, έγινε ο έλεγχος U των Mann-Whitney και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου και του παράγοντα: «Γενικότερο 

ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση» (U=11575, N1=262, N2=110, p=0,003).  
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Κατόπιν, διενεργήθηκε έλεγχος U των Kruskal-Wallis για τον έλεγχο των δύο 

παραγόντων ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και αφού διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση, διενεργήθηκε έλεγχος Mann-Whitney με σκοπό 

την σύγκριση ανά δύο ομάδες οικογενειακής κατάστασης. Τα αποτελέσματα 

αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 15: Έλεγχος U των Mann-Whitney για παράγοντες κινήτρων συμμετοχής 

στην εκπαίδευση  ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση  

 

Οικογενειακή 

κατάσταση N 

Μέση 

κατάταξη 

Έλεγχος 

Mann-

Whitney 

p 

 

Γενικότερο ενδιαφέρον για 
μάθηση και γνώση 

Έγγαμος/η ή με 
σύμφωνο συμβίωσης 

135 150,50  
11137,5 

 
,000 

Άγαμος/η 216 191,94 

Προετοιμασία για 
εκπαιδευτικούς λόγους 

Έγγαμος/η ή με 
σύμφωνο συμβίωσης 

135 152,23  
11371 

 
,000 

Άγαμος/η 219 193,08 

Γενικότερο ενδιαφέρον για 
μάθηση και γνώση 

Άγαμος/η 216 122,76  
1455,5 

 
,006 

Διαζευγμένος/η ή 
χήρος/α ή σε διάσταση 

21 80,31 

Προετοιμασία για 
εκπαιδευτικούς λόγους 

Άγαμος/η 219 124,56  
1410 

 
,003 Διαζευγμένος/η ή 

χήρος/α ή σε διάσταση 
21 78,14 

 

Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα στους «έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης» 

και τους «Διαζευγμένους ή χήρους ή σε διάσταση» ενώ σε όλες τις άλλες κατηγορίες 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές.  

Στη συνέχεια, διενεργήθηκε έλεγχος U των Kruskal-Wallis για τον έλεγχο των δύο 

παραγόντων ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσής τους, ανάλογα με την επαγγελματική 

τους κατάσταση καθώς και ανάλογα με το εάν το τμήμα που παρακολουθούν είναι 

δωρεάν ή επί πληρωμή. Δεν διαπιστώθηκε σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις 

στατιστικά σημαντική σχέση. 



- 144 - 

 

Τέλος, διενεργήθηκε έλεγχος U των Mann-Whitney για τον έλεγχο των δύο 

παραγόντων ανάλογα με το εάν έχουν παρακολουθήσει κάποιο άλλο πρόγραμμα 

επιμόρφωσης ενηλίκων τα τελευταία δύο χρόνια. 

 

Πίνακας 16: Έλεγχος U των Mann-Whitney για τον παράγοντα «Γενικότερο 

ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση»  ανάλογα με εάν έχουν παρακολουθήσει κάποιο 

άλλο πρόγραμμα επιμόρφωσης ενηλίκων  τα τελευταία δύο χρόνια 

Παρακολουθήσατε άλλα προγράμματα  

επιμόρφωσης  ενηλίκων  

τα τελευταία 2 χρόνια N 

Μέση 

κατάταξ

η 

Έλεγχος 

Mann-

Whitney 
p 

 

Γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και 

γνώση 

Ναι 104 168,08  

12020,5 

 

,049 
Όχι 266 192,31 

 

Διαπιστώθηκε ότι στον παράγοντα «Γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση» 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (U=12020,5, N1=104, N2=266, p=0,049) μεταξύ 

αυτών που απάντησαν «ναι» ή «όχι». 

 

8.5. Αποτελέσματα από τους ελέγχους συγκρίσεων μεταξύ δημογραφικών 

στοιχείων και κινήτρων συμμετοχής 

Στην παρούσα ενότητα απεικονίζονται τα αποτελέσματα από τους ελέγχους 

συγκρίσεων μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων και των κινήτρων συμμετοχής που 

επεξεργάζεται το ερωτηματολόγιο της έρευνας. Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε 

κανονική κατανομή χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικοί έλεγχοι. 

Αρχικά, έγινε ο έλεγχος U των Mann-Whitney και διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ του φύλου και των παρακάτω κινήτρων συμμετοχής στην εκπαίδευση:  

 Β4: Συμφωνώ με την άποψη «ό,τι μαθαίνεις στη ζωή, είναι χρήσιμο» (U=13895,5, 

N1=267, N2=117, p=0,007) 
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 Β11: Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις (U=11923,5, N1=265, 

N2=112, p=0,002) 

 Β13: Ο χρόνος που διαθέτω για τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα δεν νιώθω ότι 

πάει χαμένος (U=13527, N1=265, N2=115, p=0,027) 

 Β16: Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να συμμετάσχω (U=12729, N1=264, N2=113, 

p=0,019) 

 Β26: Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος να με βοηθήσει 

στην εξεύρεση εργασίας (U=13428, N1=264, N2=117, p=0,021) 

 Β30: Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου σημείωμα (U=13318, N1=263, 

N2=117, p=0,014) 

 Β33: Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από την πρότερη τυπική εκπαίδευση που έχω 

λάβει (U=13085, N1=264, N2=116, p=0,012) 

 Β35: Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι προσιτά (U=13003, N1=264, N2=115, 

p=0,018) 

 Β38: Πιστεύω ότι η εκπαίδευση βοηθά στην κοινωνική αλλαγή (U=12549, N1=263, 

N2=114, p=0,006) 

 Β40: Η διαδικασία εγγραφής είναι εύκολη (U=13022, N1=263, N2=114, p=0,025) 

Ο έλεγχος U των Mann-Whitney δεν διαπίστωσε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 

του φύλου και των υπολοίπων κινήτρων συμμετοχής στην εκπαίδευση. 

Στη συνέχεια, διενεργήθηκε έλεγχος U των Kruskal-Wallis για τον έλεγχο των 

κινήτρων συμμετοχής στην εκπαίδευση  ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των 

συμμετεχόντων. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 

οικογενειακής κατάστασης και των παρακάτω κινήτρων συμμετοχής στην εκπαίδευση:  

 Β1: Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο (χ
2
=19,626, df=2, p<0,001) 
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 Β2: Ελπίζω το πρόγραμμα να με βοηθήσει στην αλλαγή καριέρας που επιθυμώ 

(χ
2
=8,926, df=2, p=0,012) 

 Β4: Συμφωνώ με την άποψη «ό,τι μαθαίνεις στη ζωή, είναι χρήσιμο» (χ
2
=6,181, 

df=2, p=0,045) 

 Β6: Η Σ.Ε.Κ.Θ. προσφέρει προγράμματα υψηλής ποιότητας (χ
2
=20,413, df=2, 

p<0,001) 

 Β7: Με ενθάρρυνε η οικογένειά μου να συμμετάσχω (χ
2
=6,929, df=2, p=0,031) 

 Β8: Συμφωνώ με τον Αριστοτέλη ότι «η μόρφωση είναι η καλύτερη επένδυση για 

τα γηρατειά» (χ
2
=10,697, df=2, p=0,005) 

 Β9: Θέλω να ενημερώνομαι για τις τρέχουσες εξελίξεις στις θεματικές ενότητες 

του προγράμματος (χ
2
=25,096, df=2, p<0,001) 

 Β10: Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς 

(χ
2
=9,683, df=2, p=0,08) 

 Β11: Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις (χ
2
=110,588, df=2, p<0,001) 

 Β15: Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες επαγγελματικές υποχρεώσεις (χ
2
=9,464, df=2, 

p=0,009) 

 Β18: Τα χρήματα που διαθέτω για την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα δεν νιώθω 

ότι πάνε χαμένα (χ
2
=9,417, df=2, p=0,009) 

 Β19: Είμαι ιδιαίτερα φιλομαθής άνθρωπος (χ
2
=6,421, df=2, p=0,04) 

 Β20: Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις (χ
2
=11,244, df=2, p=0,004) 

 Β24: Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο του προγράμματος (χ
2
=7,625, df=2, 

p=0,022) 

 Β25: Πιστεύω ότι η εκπαίδευση διαμορφώνει ενεργούς πολίτες (χ
2
=11,664, df=2, 

p=0,003) 
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 Β33: Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από την πρότερη τυπική εκπαίδευση που έχω 

λάβει. (χ
2
=8,534, df=2, p=0,014). 

Κατόπιν διενεργήθηκε έλεγχος Mann-Whitney με σκοπό την σύγκριση ανά δύο ομάδες 

οικογενειακής κατάστασης με σκοπό να διαπιστωθεί ποιες διαφέρουν σημαντικά. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 17. 

 

Πίνακας 17: Έλεγχος U των Mann-Whitney για κίνητρα συμμετοχής στην 

εκπαίδευση  ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση (έγγαμοι-άγαμοι) 

 

Κίνητρο συμμετοχής 
Οικογενειακή 
κατάσταση 

 
N 

 

Μέση 

κατάταξη 

 

Έλεγχος 

Mann-

Whitney 
p 

 

Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο Έγγαμος 137 209,27  

11060 

 

,000 
Άγαμος/η 221 161,05 

Η Σ.Ε.Κ.Θ. προσφέρει προγράμματα υψηλής 

ποιότητας 

Έγγαμος 138 151,18  

11272,5 

 

,000 Άγαμος/η 221 197,99 

Με ενθάρρυνε η οικογένειά μου να 

συμμετάσχω 

Έγγαμος 137 161,14  

12623 

 

,011 Άγαμος/η 218 188,60 

Συμφωνώ με τον Αριστοτέλη ότι «η μόρφωση 

είναι η καλύτερη επένδυση για τα γηρατειά» 

Έγγαμος 139 162,22  

12818,5 

 

,002 Άγαμος/η 221 192,00 

Θέλω να ενημερώνομαι για τις τρέχουσες εξελίξεις 

στις θεματικές ενότητες του προγράμματος 
Έγγαμος 138 150,98  

11244 

 

,000 Άγαμος/η 220 197,39 

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι 

ιδιαίτερα δημοφιλείς 

Έγγαμος 137 159,67  

12422 

 

,003 Άγαμος/η 220 191,04 

Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις Έγγαμος 135 249,34  

5354 

 

,000 Άγαμος/η 221 135,23 

Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες επαγγελματικές 

υποχρεώσεις 

Έγγαμος 136 196,57  

12775 

 

,012 Άγαμος/η 222 169,05 

Τα χρήματα που διαθέτω για την συμμετοχή μου 

στο πρόγραμμα δεν νιώθω ότι πάνε χαμένα 
Έγγαμος 137 162,62  

12826 

 

,006 Άγαμος/η 221 189,96 

Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις Έγγαμος 136 201,69  

12078 

 

,001 Άγαμος/η 222 165,91 

Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο του 

προγράμματος 

Έγγαμος 137 164,23  

13047 

 

,023 Άγαμος/η 219 187,42 

Πιστεύω ότι η εκπαίδευση διαμορφώνει 

ενεργούς πολίτες 

Έγγαμος 138 161,54  

12701 

 

,003 Άγαμος/η 221 191,53 

Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από την πρότερη 

τυπική εκπαίδευση που έχω λάβει 

Έγγαμος 139 166,19  

13371 

 

,027 Άγαμος/η 220 188,72 
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Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το κίνητρο «Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο» παρουσιάζει 

στατιστικά πολύ υψηλότερη συχνότητα στους άγαμους σε σχέση με τους έγγαμους /ή 

με σύμφωνο συμβίωσης (U=11060, N1=137, N2=221, p< ,001). Ομοίως και τα 

υπόλοιπα κίνητρα. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν παρατηρήθηκε για κανένα κίνητρο συμμετοχής στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ έγγαμων /ή με σύμφωνο συμβίωσης και διαζευγμένων /ή 

χήρων. Ενώ μεταξύ άγαμων και διαζευγμένων /ή χήρων οι διαφοροποιήσεις που 

παρατηρήθηκαν παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 18: Έλεγχος U των Mann-Whitney για κίνητρα συμμετοχής στην 

εκπαίδευση  ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση (άγαμοι-διαζευγμένοι) 

 

Κίνητρο συμμετοχής 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

 
N 

 

Μέση 

κατάταξη 

 

Έλεγχος 

Mann-

Whitney 
p 

 

Ελπίζω το πρόγραμμα να με βοηθήσει 

στην αλλαγή καριέρας που επιθυμώ 

Άγαμος/η 223 126,45  

1684 

 

,010 Διαζευγμένος 22 88,05 

Συμφωνώ με την άποψη «ό,τι μαθαίνεις 

στη ζωή, είναι χρήσιμο» 

Άγαμος/η 223 125,12  

1980 

 

,024 Διαζευγμένος 22 101,50 

Θέλω να ενημερώνομαι για τις τρέχουσες 

εξελίξεις στις θεματικές ενότητες του 

προγράμματος 

Άγαμος/η 220 124,60  

1518 

 

,005 Διαζευγμένος 21 83,29 

Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές 

υποχρεώσεις 

Άγαμος/η 221 117,32  

1396,5 

 

,002 Διαζευγμένος 21 165,50 

Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες 

επαγγελματικές υποχρεώσεις 

Άγαμος/η 222 118,94  

1652,5 

 

,023 Διαζευγμένος 21 154,31 

Είμαι ιδιαίτερα φιλομαθής άνθρωπος Άγαμος/η 223 126,22  

1735 

 

,016 Διαζευγμένος 22 90,36 

Πιστεύω ότι η εκπαίδευση διαμορφώνει 

ενεργούς πολίτες 

Άγαμος/η 221 124,07  

1751,5 

 

,039 Διαζευγμένος 21 94,40 

Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από την 

πρότερη τυπική εκπαίδευση που έχω 

λάβει 

Άγαμος/η 220 123,82  

1690 

 

,026 Διαζευγμένος 21 91,48 
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Γενικά οι «άγαμοι» δηλώνουν σε μεγαλύτερα ποσοστά όλα τα κίνητρα συμμετοχής που 

περιγράφονται στον πίνακα. 

Επίσης, διενεργήθηκε έλεγχος U των Kruskal-Wallis για τον έλεγχο των κινήτρων 

συμμετοχής στην εκπαίδευση  ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης που έχουν 

ολοκληρώσει. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ επιπέδου 

εκπαίδευσης και των παρακάτω κινήτρων συμμετοχής στην εκπαίδευση:  

 Β1: Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο (χ
2
=23,957, df=5, p<0,001) 

 Β2: Ελπίζω το πρόγραμμα να με βοηθήσει στην αλλαγή καριέρας που επιθυμώ 

(χ
2
=18,112, df=5, p=0,003) 

 Β6: Η Σ.Ε.Κ.Θ. προσφέρει προγράμματα υψηλής ποιότητας (χ
2
=20,472, df=5, 

p=0,001) 

 Β11: Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις (χ
2
=14,614, df=5, p=0,012) 

 Β26: Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος να με βοηθήσει 

στην εξεύρεση εργασίας (χ
2
=17,5, df=5, p=0,004) 

 Β29: Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου ικανότητες (χ
2
=12,829, df=5, 

p=0,025) 

 Β30: Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου σημείωμα (χ
2
=14,534, df=5, 

p=0,013) 

 Β39: Το πρόγραμμα θα με βοηθήσει να εξελιχθώ επαγγελματικά (χ
2
=19,133, df=5, 

p=0,002) 

Οι επιμέρους τιμές και συχνότητες παρατίθενται σε πίνακα στο Παράρτημα ΙΧ. 

Παρακάτω στον Πίνακα 19 αποτυπώνονται τα αποτελέσματα των ελέγχων Mann-

Whitney μεταξύ αποφοίτων Γυμνασίου με κάθε ένα από τα άλλα επίπεδα εκπαίδευσης.  
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Πίνακας 19: Έλεγχος U των Mann-Whitney για κίνητρα συμμετοχής στην 

εκπαίδευση  ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης (γυμνάσιο) 

 

Κίνητρο συμμετοχής 

Επίπεδο 

εκπαίδευσης 

 
N 

 

Μέση 

κατάταξη 

 

Έλεγχος 

Mann-

Whitney 
p 

 

Η Σ.Ε.Κ.Θ. προσφέρει προγράμματα 

υψηλής ποιότητας 

Γυμνάσιο 41 69,23  

1977,5 

 

,018 Λύκειο 124 87,55 

Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου 

ικανότητες 

Γυμνάσιο 41 98,80  

1853 

 

,007 Λύκειο 123 77,07 

Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου 

σημείωμα 

Γυμνάσιο 41 94,23  

2081,5 

 

,045 Λύκειο 124 79,29 

Η Σ.Ε.Κ.Θ. προσφέρει προγράμματα 

υψηλής ποιότητας 

Γυμνάσιο 41 61,98  

1680 

 

,000 Μετ/κή εκπ/ση 136 97,15 

Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές 

υποχρεώσεις 

Γυμνάσιο 41 108,38  

1870,5 

 

,002 Μετ/κή εκπ/ση 133 81,06 

Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές 

μου ικανότητες 

Γυμνάσιο 41 107,56  

1986 

 

,003 Μετ/κή εκπ/ση 135 82,71 

Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό 

μου σημείωμα 

Γυμνάσιο 41 105,50  

2111,5 

 

,005 Μετ/κή εκπ/ση 136 84,03 

Ελπίζω το πρόγραμμα να με βοηθήσει 

στην αλλαγή καριέρας που επιθυμώ 

Γυμνάσιο 41 37,63  

682 

 

,025 ΤΕΙ 45 48,84 

Η Σ.Ε.Κ.Θ. προσφέρει προγράμματα 

υψηλής ποιότητας 

Γυμνάσιο 41 37,06  

658,5 

 

,011 ΤΕΙ 45 49,37 

Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές 

υποχρεώσεις 

Γυμνάσιο 41 49,11  

692,5 

 

,038 ΤΕΙ 45 38,39 

Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου 

ικανότητες 

Γυμνάσιο 41 50,76  

625 

 

,006 ΤΕΙ 45 36,89 

Ελπίζω το πρόγραμμα να με βοηθήσει 

στην αλλαγή καριέρας που επιθυμώ 

Γυμνάσιο 41 28,52  

308,5 

 

,001 ΑΕΙ 28 44,48 

Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του 

προγράμματος να με βοηθήσει     στην 

εξεύρεση εργασίας 

Γυμνάσιο 41 29,17  

335 

 

,001 ΑΕΙ 28 43,54 

Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου 

ικανότητες 

Γυμνάσιο 41 38,71  

422 

 

,048 ΑΕΙ 28 29,57 

Το πρόγραμμα θα με βοηθήσει να 

εξελιχθώ επαγγελματικά 

Γυμνάσιο 41 28,24  

297 

 

,000 ΑΕΙ 28 44,89 
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Αξιοσημείωτο είναι ότι τα κίνητρα δηλώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα στο ανώτερο 

επίπεδο εκπαίδευσης σε όλες τις περιπτώσεις συγκρίσεων ανά δύο με εξαίρεση την 

σύγκριση μεταξύ αποφοίτων Γυμνασίου και ΑΕΙ όπου συμβαίνει το αντίστροφο, 

γεγονός που μπορεί όμως να θεωρηθεί αναμενόμενο λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις, 

οι οποίες είναι: «Ελπίζω το πρόγραμμα να με βοηθήσει στην αλλαγή καριέρας που 

επιθυμώ», «Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος να με βοηθήσει     

στην εξεύρεση εργασίας» και «Το πρόγραμμα θα με βοηθήσει να εξελιχθώ 

επαγγελματικά». Συγκεντρωτικός πίνακας με τις συγκρίσεις ανά δύο όλων των άλλων 

επιπέδων εκπαίδευσης μεταξύ τους παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΧ. 

Κατόπιν, διενεργήθηκε έλεγχος U των Kruskal-Wallis για τον έλεγχο των κινήτρων 

συμμετοχής στην εκπαίδευση ανάλογα με την επαγγελματική κατάσταση. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ επαγγελματικής 

κατάστασης και των παρακάτω κινήτρων συμμετοχής στην εκπαίδευση:  

 Β1: Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο (χ
2
=30,198, df=3, p<0,001) 

 Β2: Ελπίζω το πρόγραμμα να με βοηθήσει στην αλλαγή καριέρας που επιθυμώ 

(χ
2
=7,946, df=3, p=0,047) 

 Β11: Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις (χ
2
=16,779, df=3, p=0,01) 

 Β15: Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες επαγγελματικές υποχρεώσεις (χ
2
=32,457, df=3, 

p<0,001) 

 Β16: Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να συμμετάσχω (χ
2
=8,843, df=3, p=0,031) 

 Β20: Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις (χ
2
=86,317, df=3, p<0,001) 

 Β24: Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο του προγράμματος (χ
2
=14,924, df=3, 

p=0,002) 
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 Β26: Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος να με βοηθήσει 

στην εξεύρεση εργασίας (χ
2
=9,829, df=5, p=0,020) 

 

Πίνακας 20: Έλεγχος U των Kruskal-Wallis για κίνητρα συμμετοχής στην 

εκπαίδευση  ανάλογα με την επαγγελματική κατάσταση 

Κίνητρο συμμετοχής 

Επαγγελματική κατάσταση N 

Μέση 

κατάταξη 

Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο Εργαζόμενος/η με πλήρη απασχόληση 196 211,72 

Εργαζόμενος/η με μερική απασχόληση 55 206,98 

Εποχικά εργαζόμενος/η 60 151,53 

Άνεργος/η 67 144,13 

Ελπίζω το πρόγραμμα να με 

βοηθήσει στην αλλαγή καριέρας 

που επιθυμώ 

Εργαζόμενος/η με πλήρη απασχόληση 196 189,04 

Εργαζόμενος/η με μερική απασχόληση 55 184,96 

Εποχικά εργαζόμενος/η 61 219,70 

Άνεργος/η 67 169,91 

Δεν έχω τρέχουσες 

οικογενειακές υποχρεώσεις 

Εργαζόμενος/η με πλήρη απασχόληση 193 207,01 

Εργαζόμενος/η με μερική απασχόληση 55 181,48 

Εποχικά εργαζόμενος/η 61 145,52 

Άνεργος/η 67 180,07 

Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες 

επαγγελματικές υποχρεώσεις 

Εργαζόμενος/η με πλήρη απασχόληση 195 215,65 

Εργαζόμενος/η με μερική απασχόληση 55 195,15 

Εποχικά εργαζόμενος/η 61 152,11 

Άνεργος/η 67 142,80 

Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να 

συμμετάσχω 

Εργαζόμενος/η με πλήρη απασχόληση 194 193,61 

Εργαζόμενος/η με μερική απασχόληση 55 161,42 

Εποχικά εργαζόμενος/η 61 171,95 

Άνεργος/η 66 211,34 

Δεν έχω επαγγελματικές 

υποχρεώσεις 

Εργαζόμενος/η με πλήρη απασχόληση 195 228,55 

Εργαζόμενος/η με μερική απασχόληση 55 203,12 

Εποχικά εργαζόμενος/η 61 148,19 

Άνεργος/η 67 102,29 

Θέλω να εμβαθύνω στο 

αντικείμενο του προγράμματος 

Εργαζόμενος/η με πλήρη απασχόληση 195 181,59 

Εργαζόμενος/η με μερική απασχόληση 55 161,04 

Εποχικά εργαζόμενος/η 61 226,27 

Άνεργος/η 66 199,74 

Ελπίζω η βεβαίωση 

παρακολούθησης του 

προγράμματος να με βοηθήσει     

στην εξεύρεση εργασίας 

Εργαζόμενος/η με πλήρη απασχόληση 197 199,71 

Εργαζόμενος/η με μερική απασχόληση 55 166,86 

Εποχικά εργαζόμενος/η 62 205,23 

Άνεργος/η 66 168,86 
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Οι επιμέρους τιμές και συχνότητες παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 20). 

Κατόπιν, για να γίνουν κατανοητά τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα, 

διενεργήθηκε έλεγχος Mann-Whitney για σύγκριση ανά δύο ομάδες επαγγελματικής 

κατάστασης με σκοπό να διαπιστωθεί ποιες διαφέρουν σημαντικά.  

 

Πίνακας 21: Έλεγχος U των Kruskal-Wallis για κίνητρα συμμετοχής στην 

εκπαίδευση  ανάλογα με την επαγγελματική κατάσταση (άνεργοι) 

 

Κίνητρο συμμετοχής Επαγγελματική κατάσταση 

 
N 

 

Μέση 

κατάταξη 

 

Έλεγχος 

Mann-

Whitney 
p 

 

Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο Εργ.  με πλήρη απασχόληση 196 143,66  

4281 

 

,000 Άνεργος/η 67 97,90 

Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες 

επαγγελματικές υποχρεώσεις 

Εργ.  με πλήρη απασχόληση 195 143,88  

4117,5 

 

,0000 Άνεργος/η 67 95,46 

Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις Εργ.  με πλήρη απασχόληση 195 152,89  

2360,5 

 

,000 Άνεργος/η 67 69,23 

Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης 

του προγράμματος να με βοηθήσει     

στην εξεύρεση εργασίας 

Εργ.  με πλήρη απασχόληση 197 137,38  

5442 

 

,025 Άνεργος/η 66 115,95 

Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο Εργ. με μερική απασχόληση 55 72,74  

1224,5 

 

,001 Άνεργος/η 67 52,28 

Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες 

επαγγελματικές υποχρεώσεις 

Εργ. με μερική απασχόληση 55 71,75  

1278,5 

 

,003 Άνεργος/η 67 53,08 

Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να 

συμμετάσχω 

Εργ. με μερική απασχόληση 55 52,27  

1335 

 

,009 Άνεργος/η 66 68,27 

Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις Εργ. με μερική απασχόληση 55 79,21  

868,5 

 

,000 Άνεργος/η 67 46,96 

Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο 

του προγράμματος 

Εργ. με μερική απασχόληση 55 54,09  

1435 

 

,027 Άνεργος/η 66 66,76 

Ελπίζω το πρόγραμμα να με βοηθήσει 

στην αλλαγή καριέρας που επιθυμώ 

Εποχικά εργαζόμενος/η 61 73,05  

1522 

 

,008 Άνεργος/η 67 56,72 

Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να 

συμμετάσχω 

Εποχικά εργαζόμενος/η 61 57,28  

1603 

 

,038 Άνεργος/η 66 70,21 

Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις Εποχικά εργαζόμενος/η 61 75,93  

1346,5 

 

,001 Άνεργος/η 67 54,10 

Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης 

του προγράμματος να με βοηθήσει     

στην εξεύρεση εργασίας 

Εποχικά εργαζόμενος/η 62 70,77  

1657 

 

,033 Άνεργος/η 66 58,61 
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Παραπάνω στον Πίνακα 21 αποτυπώνονται τα αποτελέσματα των ελέγχων Mann-

Whitney μεταξύ ανέργων με κάθε μία από τις άλλες κατηγορίες επαγγελματικής 

κατάστασης, ενώ συγκεντρωτικός πίνακας με τις συγκρίσεις ανά δύο όλων των άλλων 

κατηγοριών επαγγελματικής κατάστασης μεταξύ τους παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΧ. 

Στον Πίνακα 21 φαίνεται ότι γενικά οι άνεργοι δηλώνουν σε μεγαλύτερα ποσοστά τα 

κίνητρα συμμετοχής σε σχέση με τους εποχικά εργαζόμενους αλλά σε μικρότερο βαθμό 

σε σχέση με τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση. 

 

8.6.  Στατιστικές αναλύσεις Ειδικού Μέρους (Γ Μέρος Ερωτηματολογίου)  

Αρχικά, ελέγχθηκε η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου «Γ. Ειδική ενότητα» με τη 

μέθοδο Alpha του Cronbach. Η εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου (n=231) 

ήταν α= .771. 

Παραπάνω παρουσιάζονται στον Πίνακα 22 οι επιμέρους Μ.Ο. (mean) και οι Τ.Α. 

(τυπική απόκλιση /Std. Deviation) και παρακάτω σε γράφημα (Γράφημα 12) οι 

συχνότητες και τα ποσοστά των απόψεων των εκπαιδευομένων σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα εφαρμογής εκπαιδευτικών τεχνικών. 
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Πίνακας 22: Μ.Ο. και Τ.Α. των απόψεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

εφαρμογής εκπαιδευτικών τεχνικών 

 

6 δηλώσεις ανίχνευσης απόψεων για αποτελεσματικότητα 

εφαρμογής εκπαιδευτικών τεχνικών 

Μ.Ο. 

(mean) 

Τ.Α. (Std. 

Deviation) 

Οι απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την υγιεινή των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, έγινε με ομαδική 

εργασία επί υποθετικού σεναρίου μετατροπής του χώρου 

διδασκαλίας σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Αυτή η τεχνική βοήθησε στην μάθηση & βαθύτερη 

κατανόηση 

1,66 ,746 

Η επίδειξη φωτογραφιών από αρχείο πραγματικών 

επιθεωρήσεων χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος και η 

προτροπή να «μπείτε στον ρόλο του «επιθεωρητή Ε.Φ.Ε.Τ.» 

με ζητούμενο να βρεθούν από εσάς τα πιθανά «σημεία που 

χρήζουν βελτίωσης», βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της 

θεωρίας 

1,38 ,592 

Η παρατήρηση, εύρεση και αναφορά «αστοχιών της 

υγειονομικής κατάστασης» μετά τις επισκέψεις που κάνουμε 

σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος (κρεοπωλεία, 

κρεαταγορά, σφαγεία) βοηθούν στην εμπέδωση της θεωρίας 

1,41 ,722 

Η αμέσως παραπάνω τεχνική εάν χρησιμοποιούνταν ως 

μέθοδος αξιολόγησης με ομαδικές εργασίες, θα βελτίωνε την 

κατανόηση των μαθημάτων Υγιεινής & Νομοθεσίας 

1,70 ,803 

Η ανάλυση και παρουσίαση παραδειγμάτων, όπως έγινε με 

την περίπτωση διάδοσης του εχινόκοκκου, βοηθάει στην  

καλύτερη κατανόηση του σκεπτικού του Νομοθέτη για 

επιβολή προστίμων 

1,57 ,782 

Η παραπάνω ανάλυση και παρουσίαση του σκεπτικού του 

Νομοθέτη θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή της στάσης 

και της συμπεριφοράς σας 

1,74 ,905 
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Γράφημα12:Απόψεις για αποτελεσματικότητα εφαρμογής εκπαιδευτικών τεχνικών 

 

Ως αξιοσημείωτο αποτέλεσμα σημειώνεται το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό θετικής 

άποψης: 84,42% που αντιστοιχεί σε 195 στους 231 συμμετέχοντες. 

 

8.7. Αποτελέσματα από τους ελέγχους συγκρίσεων μεταξύ δημογραφικών 

στοιχείων και απόψεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής τεχνικών 

Στην συνέχεια δημιουργήθηκε μία μεταβλητή «απόψεις σχετικά με εφαρμογή 

εκπαιδευτικών τεχνικών» που περιλαμβάνει τις 6 μεταβλητές που μετρούν τις απόψεις 

των εκπαιδευομένων σχετικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής εκπαιδευτικών 

τεχνικών και αναζητήθηκαν συσχετίσεις με τα δημογραφικά στοιχεία των 

εκπαιδευομένων. 
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Αρχικά, έγινε ο έλεγχος U των Mann-Whitney και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου και της μεταβλητής «απόψεις σχετικά 

με εφαρμογή εκπαιδευτικών τεχνικών» (U=3998, N1=160, N2=71, p<0,001).  

Κατόπιν, διενεργήθηκε έλεγχος U των Kruskal-Wallis για τον έλεγχο της μεταβλητής 

αυτής ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση, διενεργήθηκε έλεγχος Mann-Whitney με σκοπό την 

σύγκριση ανά δύο ομάδες οικογενειακής κατάστασης. Παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους «έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης» και τους 

«Άγαμους» (U=4244, N1=76, N2=145, p=0,005). 

Η απάντηση στο 5
ο
 ερευνητικό ερώτημα (ΕΕ5) ολοκληρώνεται με την πραγματοποίηση 

των ελέγχων συγκρίσεων μεταξύ των απόψεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

εφαρμογής εκπαιδευτικών τεχνικών και των δημογραφικών τους στοιχείων. Για την 

πραγματοποίηση των ελέγχων αυτών, ακολούθησε η ανάλυση συσχετίσεων (correlation 

analysis) αλλά αξιολογώντας και ερμηνεύοντας το μέγεθος του συντελεστή συσχέτισης 

Spearman (rho) δεν προέκυψαν αξιοσημείωτα αποτελέσματα. 

 

 

8.8. Αποτελέσματα από τους ελέγχους συγκρίσεων μεταξύ παραγόντων κινήτρων 

συμμετοχής και απόψεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής 

τεχνικών 

Με την πραγματοποίηση των ελέγχων συγκρίσεων μεταξύ των δύο δημοφιλέστερων 

παραγόντων κινήτρων συμμετοχής και των απόψεων σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα εφαρμογής εκπαιδευτικών τεχνικών θα απαντηθεί ουσιαστικά το 

6
ο
 ερευνητικό ερώτημα (ΕΕ6). Για την πραγματοποίηση των ελέγχων αυτών, 

ακολούθησε η ανάλυση συσχετίσεων (correlation analysis) για την διερεύνηση της 
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ύπαρξης, του είδους (θετική ή αρνητική) και του βαθμού (ισχυρή, μέτρια ή ασθενής) 

αλληλεξάρτησης μεταξύ των δύο παραγόντων και της ενιαίας μεταβλητής που 

δημιουργήθηκε εφόσον ο συντελεστής αξιοπιστίας για τις έξι απόψεις σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα εφαρμογής των εκπαιδευτικών τεχνικών βρέθηκε υψηλός. 

Προκειμένου να αποφασιστεί ποιος συντελεστής συσχέτισης θα χρησιμοποιηθεί, ο  

Pearson (r) ή ο Spearman (rho) ελέγχθηκε εάν ο πληθυσμός των δεδομένων ακολουθεί 

την κανονική κατανομή. Δεδομένου ότι η υπόθεση κανονικότητας απορρίφθηκε, 

χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης Spearman (rho). 

Αξιολογώντας και ερμηνεύοντας το μέγεθος του συντελεστή συσχέτισης Spearman 

(rho) προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα (που παρουσιάζονται σε πίνακα στο 

Παράρτημα ΙΧ): 

 Η συσχέτιση (rho=0.454) μεταξύ απόψεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

εφαρμογής των τεχνικών και του παράγοντα κινήτρων «γενικότερο ενδιαφέρον για 

μάθηση και γνώση» είναι χαμηλή θετική και στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01. 

 Η συσχέτιση (rho=0.414) μεταξύ απόψεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

εφαρμογής των τεχνικών και του παράγοντα κινήτρων «προετοιμασία για 

εκπαιδευτικούς λόγους» είναι χαμηλή θετική και στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01. 

 Η συσχέτιση (rho=0.549) μεταξύ του παράγοντα κινήτρων «γενικότερο ενδιαφέρον 

για μάθηση και γνώση» και του παράγοντα κινήτρων «προετοιμασία για 

εκπαιδευτικούς λόγους» είναι υψηλή θετική και στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Συμπεράσματα και προτάσεις 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο συνοψίζονται τα κύρια ερευνητικά αποτελέσματα της 

έρευνας και παράλληλα γίνεται αντιπαραβολή τους με τα βιβλιογραφικά δεδομένα. Στη 

συνέχεια, αναφέρεται η πρωτοτυπία και τα αναμενόμενα οφέλη από την έρευνα, 

επισημαίνονται οι περιορισμοί της καθώς και τα θέματα που ενδεχομένως 

παρουσιάζουν επιστημονικό ενδιαφέρον και αξίζει να διερευνηθούν μελλοντικά.  

 

9.1. Κύρια ερευνητικά συμπεράσματα και συζήτηση 

Στην ενότητα αυτή θα επιχειρηθεί η άντληση συμπερασμάτων από τα συλλεχθέντα  

στοιχεία ώστε να προκύψουν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην 

αρχή. Συμπερασματικά ως προς τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας 

προκύπτουν τα ακόλουθα ευρήματα: 

 

ΕΕ1: Ποιο είναι το προφίλ/χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που προσφέρονται από τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος της 

χώρας; 

Το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα απαντήθηκε στην ενότητα 8.1. και συνοψίζοντας 

τα κυριότερα συμπεράσματα αναφέρεται ότι η μέση ηλικία των συμμετεχόντων είναι 

33,18 που εργάζονται κατά μέσο όρο 12,11 έτη (με εύρος από 0/καμια προϋπηρεσία 

έως 40 έτη) και έχουν ειδική προϋπηρεσία, που σχετίζεται με το είδος της κατάρτισης 

που παρακολουθούν (σε επιχειρήσεις τροφίμων) κατά μέσο όρο 7 έτη (με διακύμανση 

από 0 έως και 34 χρόνια). Ως προς το φύλο, το 69,7% των συμμετεχόντων πανελλαδικά 

ήταν άντρες και το 30,3% ήταν γυναίκες ποσοστά που δεν συμφωνούν γενικά με το 

σύνολο σχεδόν των ερευνών σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης ενηλίκων, 
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στις οποίες το ποσοστό  των γυναικών υπερτερεί. Συμφωνεί όμως με τα δεδομένα που 

αναφέρονται από τον Καραλή (2013, σελ. 60) σχετικά με την συμμετοχή των ανδρών 

που είναι μεγαλύτερη εκείνης των γυναικών στα προγράμματα που αφορούν το 

επάγγελμα, ενώ η τάση αυτή αντιστρέφεται όταν πρόκειται για προγράμματα γενικής 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Η εξήγηση του υψηλού ποσοστού αντρών στην παρούσα 

έρευνα σχετίζεται επιπλέον με το ιδιαίτερο αντικείμενο εκπαίδευσης που αφορά 

επαγγελματική κατάρτιση για την άσκηση ενός κατεξοχήν αντρικού επαγγέλματος (του 

κρεοπώλη). Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, το 

ποσοστό 30,3% των συμμετεχόντων γυναικών μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι υψηλό. 

Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, το 58,0% των συμμετεχόντων πανελλαδικά 

δήλωσαν «άγαμοι», το 36,3% δήλωσαν «έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης» και το 

5,7% δήλωσαν «διαζευγμένοι ή χήροι ή σε διάσταση» 

Αναφερόμενοι στο επίπεδο εκπαίδευσης, το 10,62% των συμμετεχόντων πανελλαδικά 

ολοκλήρωσαν το Γυμνάσιο (που είναι και το κατώτερο επίπεδο εκπαίδευσης που 

απαιτείται εφόσον δικαίωμα εγγραφής στις Σ.Ε.Κ. έχουν τουλάχιστον απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), το 33,16% το Λύκειο, το 35,75% παρακολούθησαν 

προγράμματα Μεταλυκειακής εκπαίδευσης: ΔΙΕΚ, άλλη Δημόσια ή Ιδιωτική Σχολή 

(138 άτομα), το 11,66% ολοκλήρωσαν κάποιο ΤΕΙ, το 7,25% ολοκλήρωσαν κάποιο 

ΑΕΙ και το 1,55% των συμμετεχόντων παρακολούθησαν και κάποιο Μεταπτυχιακό. Για 

την φύση και το αντικείμενο εκπαίδευσης είναι αξιοσημείωτα υψηλό και μη 

αναμενόμενο το ποσοστό των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

παρακολούθησαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γεγονός που πιθανώς εξηγείται από τα 

υψηλά ποσοστά ανεργίας που παρατηρούνται στις ανώτερες και ανώτατες 



- 161 - 

 

εκπαιδευτικές βαθμίδες σε συνδυασμό με την εύκολη και άμεση επαγγελματική 

αποκατάσταση που παρέχει το επάγγελμα του κρεοπώλη. 

Σχετικά με την επαγγελματική κατάσταση, το 51,95% των συμμετεχόντων πανελλαδικά 

δήλωσαν «εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση», το 14,55% δήλωσαν «εργαζόμενοι με 

μερική απασχόληση», το 16,10% δήλωσαν «εποχικά εργαζόμενοι» και το 17,4% των 

συμμετεχόντων πανελλαδικά δήλωσαν «άνεργοι». 

Όσον αφορά το ποσοστό 71,5% που απάντησε αρνητικά και το 27,7% που απάντησε 

θετικά στο ερώτημα «παρακολουθήσατε άλλα προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων τα 

τελευταία 2 χρόνια;» ταυτίζεται σχεδόν με το ποσοστό 26% που δήλωσε πως 

συμμετείχε σε πρόγραμμα διά βίου μάθησης εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού 

συστήματος κατά το έτος 2010, σε έρευνα που διενεργήθηκε από την εταιρεία Public 

Issue (2011) κατά την περίοδο 23/12/2010 - 18/1/2011 σε δείγμα 3.050 ατόμων του 

γενικού πληθυσμού (18 ετών και άνω) και παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, 

Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Έρευνα κοινής γνώμης επί 

ζητημάτων διά βίου μάθησης». Επίσης, δεν διαφέρει σημαντικά με τα ευρήματα 

έρευνας που έγινε από την εταιρεία Μέτρον για το Υπουργείο Εργασίας, σε δείγμα 

2.473 ατόμων ηλικίας 18-64 ετών, στην οποία προκύπτει ότι ποσοστό 81% δηλώνουν 

ότι δεν έχουν παρακολουθήσει ποτέ πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης (Μέτρον, 2000, σ. 48, όπ. αναφ. στο Κόκκος, 2005β, σ. 110). Παρόμοιο 

ποσοστό (32,5%) βρέθηκε και στην έρευνα της Κουκλατζίδου (2017). 

Αξιοσημείωτη όμως είναι η απόκριση σε ποσοστό 100% στην ερώτηση 10 όπου 

ζητήθηκε, σε όσους από τους συμμετέχοντες απάντησαν θετικά στην ερώτηση 9, να 

γράψουν τους τίτλους των προγραμμάτων επιμόρφωσης που παρακολούθησαν γεγονός 

που έρχεται σε αντίθεση με την έρευνα της Κουκλατζίδου (2017, σελ. 38) όπου το 83% 
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δεν απάντησε σχετικά με την ονομασία της θεματικής που παρακολούθησε. Μεταξύ 

αυτών που καταγράφηκαν ως απαντήσεις στην παρούσα έρευνα, παρατηρείται ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία δήλωσε ότι παρακολούθησε προγράμματα με αντικείμενο 

συναφές με αυτό που παρακολουθούσε την περίοδο της έρευνας και γενικότερα με το 

χώρο παροχής και επεξεργασίας τροφίμων και ποτών (Haccp / Υγιεινή και ασφάλεια 

τροφίμων / ΕΦΕΤ, Τεχνικός μαγειρικής τέχνης (chef) /Σχολή μαγειρικής / Εξειδίκευση 

gourmet, Σχολή εκδοροσφαγέων, Ζαχαροπλαστική, Τεχνίτης Γαλακτοκομίας, 

Τυροκομίας, Σεμινάριο Μελισσοκομίας, F&b managment / Βarista / cocktail & aperitif, 

Γνώση Οίνου / κρασί Level 1, Παρασκευάσματα Τροφίμων, Μπουγάτσα) σε ποσοστό 

58,139% (75 από τις 129 απαντήσεις). Η παρακολούθηση σεμιναρίων για τη δουλειά 

τους ήταν οι περισσότερο αναγνωριζόμενες ενότητες που ανέδειξε η έρευνα της Public 

Issue (2011) και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό (93%) ενώ ακολουθεί σε 

προτίμηση η παρακολούθηση προγράμματος που σχετίζεται με Ηλεκτρονικούς 

Υπολογιστές, όπως συμβαίνει και στην παρούσα έρευνα. 

 

ΕΕ2:  Ποια είναι τα κίνητρα συμμετοχής τους σε προγράμματα εκπαίδευσης για την 

Υγιεινή & Νομοθεσία Τροφίμων σύμφωνα με τους παράγοντες της Κλίμακας 

Συμμετοχής στην Εκπαίδευση (Boshier); 

Το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα απαντήθηκε στις ενότητες 8.2. και 8.3. Τα 

υψηλότερα ποσοστά θετικών απαντήσεων συγκέντρωσαν δηλώσεις που ανήκουν στους 

παράγοντες «Γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση», «Προετοιμασία για 

εκπαιδευτικούς λόγους» και «Επαγγελματική εξέλιξη». Τα αποτελέσματα αυτά 

συμφωνούν απόλυτα με την ιεράρχηση των παραγόντων στην έρευνα του Ζωντήρος 

(2006, σελ. 103) όπου οι τρεις παράγοντες κατείχαν επίσης τις τρεις πρώτες θέσεις και 
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για τους 4 διαφορετικούς κύκλους σπουδών που μελετήθηκαν. Ο πρώτος παράγοντας 

αναδείχθηκε ως ισχυρότερο κίνητρο συμμετοχής και στην έρευνα του Καμπάνταη 

(2015), η οποία είχε κοινή με την παρούσα και την 3
η
 θέση προτίμησης. Οι δύο πρώτοι 

παράγοντες της παρούσας έρευνας, συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μ.ο. και στην έρευνα 

της Κουκλατζίδου (2017) ενώ ο παράγοντας «Επαγγελματική εξέλιξη» που στην 

παρούσα έρευνα κατείχε την τρίτη θέση, στην εργασία της Κουκλατζίδου ήταν έκτη 

από τους επτά συνολικά παράγοντες. Σύμφωνα με τον Καραλή (2013, σελ. 104): 

στα κίνητρα συμμετοχής η ευρύτερη αποδοχή εντοπίζεται σε κίνητρα που 

εντάσσονται στις ομάδες «επαγγελματική αναβάθμιση» και «ενδιαφέρον για τη 

μάθηση». Για την πρώτη ομάδα, το συγκεκριμένο εύρημα θα μπορούσε να θεωρηθεί 

μάλλον αναμενόμενο, αφού η έμφαση δίνεται στα προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης. Το γεγονός όμως ότι επιλέγονται τα δύο κίνητρα της ομάδας 

«ενδιαφέρον για τη μάθηση», ενισχύει (…) την εδραίωση και αποδοχή του θεσμού. 

Με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνεί και η έρευνα της Κυριατζάκου 

(2018) όπου η ευχαρίστηση της μάθησης συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό (94,3%) 

και το 93,8% των συμμετεχόντων δηλώνει ως αιτία συμμετοχής τους σε επιμορφωτικές 

δράσεις την βελτίωση στην εργασία τους. Επίσης, η έρευνα της Κυριατζάκου (2018) 

όπως και η παρούσα διαπίστωσε χαμηλά ποσοστά σε λόγους συμμετοχής που 

σχετίζονται με τις διαπροσωπικές σχέσεις, η πλειοψηφία δεν θεωρεί λόγο συμμετοχής 

την «απόδραση» από την καθημερινότητα και καταλήγει σε αρνητική εικόνα για το 

κίνητρο συμμετοχής «μου αρέσει να ανήκω σε ομάδα», όπως και τη γνωριμία με νέους 

ανθρώπους. 

Όσον αφορά άλλες επιμέρους δηλώσεις του ερωτηματολογίου για ανίχνευση κινήτρων 

συμμετοχής στην εκπαίδευση, η πιο δημοφιλής απάντηση στην συγκεκριμένη έρευνα: 
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Συμφωνώ με την άποψη «ό,τι μαθαίνεις στη ζωή, είναι χρήσιμο», παρουσίασε τον 

μεγαλύτερο μ.ο. και στην έρευνα της Κουκλατζίδου (2017) και έρχεται να επιβεβαιώσει 

την παραπάνω δήλωση του Καραλή καθώς και την έρευνα της Public Issue (2011) όπου 

περισσότεροι από 54% εκδήλωσαν την επιθυμία να μάθουν «κάτι». 

Η δήλωση: «Θα πάρω βεβαίωση παρακολούθησης» την παρούσα έρευνα κατέχει πολύ 

υψηλή θέση (3
η
 κατά σειρά) ενώ γενικά κατατάσσεται χαμηλά και σύμφωνα με τον 

Καραλή (2013), το τελευταίο θα μπορούσε να αποδοθεί στη χαμηλή αξία των 

πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης στη χώρα μας και στην ανυπαρξία μέτρων για 

την αναγνώριση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Ο λόγος που 

παρατηρείται αυτή η μεγάλη διαφοροποίηση στην παρούσα έρευνα πιθανώς να είναι η 

Νομοθετική αναγνώριση της χορηγούμενης από τις Σ.Ε.Κ. βεβαίωσης (απαραίτητη 

προϋπόθεση η ύπαρξη της βεβαίωσης για άσκηση του επαγγέλματος και επιβολή 

διοικητικής κύρωσης /προστίμου σε περίπτωση μη κατοχής του από άτομα που 

εργάζονται σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους). Η ανίχνευση της 

σημαντικής αυτής διαφοροποίησης πιθανώς να αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά 

συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, διότι αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο 

και υπογραμμίζει την επίδραση του κινήτρου συμμετοχής όταν αποδοθεί αξία στα 

πιστοποιητικά μη τυπικής εκπαίδευσης. Η διαπίστωση έχει νόημα και πρακτικό 

ενδιαφέρον να επισημανθεί διότι η ουσιαστική πιστοποίηση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης ενηλίκων είναι ένα πεδίο στο οποίο είναι εφικτό να εκδηλωθούν 

παρεμβάσεις από αρμόδιους φορείς της πολιτείας και ειδικότερα από τον ΕΟΠΠΕΠ 

(Καραλής, 2013, σελ. 115
.
 Ζωντήρος, 2006, σελ. 67 και 117) που θα οδηγήσουν σε 

αύξηση της συμμετοχής στη δια βίου εκπαίδευση. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι και στην 

έρευνα της Κυριατζάκου (2018) πολύ μικρό ποσοστό των συμμετεχόντων δήλωσαν την 
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πιστοποίηση ως λόγο συμμετοχής τους σε προγράμματα επιμόρφωσης και επιπλέον το 

51,5% δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει ως αιτία συμμετοχής την πιστοποίηση. Επίσης, 

κατέχει την 19
η
 θέση στην έρευνα της Κουκλατζίδου (2017, σελ. 41), την 4

η
 θέση από 

το τέλος με ποσοστό 3,4% όταν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν 3 επιλογές από τα 

κίνητρα συμμετοχής και 3
η
 θέση από το τέλος με ποσοστό 0,8% όταν έχουν μόνο μία 

επιλογή στην έρευνα του Καραλή (2013, σελ. 73-75). Στην τελευταία έρευνα, 

αξιοσημείωτο είναι ότι στα κίνητρα συμμετοχής με βάση την συμμετοχή ή όχι σε 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος δηλώθηκε σε 

ποσοστό 57,1% από αυτούς που είχαν συμμετάσχει και σε ποσοστό 58,9 από αυτούς 

που δεν είχαν συμμετάσχει, σε μεγαλύτερα ποσοστά επιζητείται σε άτομα με 

χαμηλότερο και μέσο επίπεδο εκπαίδευσης, 18-34 ετών, και ως 1
η
 επιλογή δηλώθηκε με 

σημαντική διαφορά σε άτομα που κατέχουν υψηλή θέση στην ιεραρχία (εποπτεύουν) 

και έχουν 11-20 έτη εργασιακής εμπειρίας. 

 

ΕΕ3:  Ποια η σχέση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων με τα 

Κίνητρα Συμμετοχής τους σύμφωνα με τους παράγοντες της Κλίμακας 

Συμμετοχής στην Εκπαίδευση (Boshier); 

Το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα απαντήθηκε στις ενότητες 8.4. και 8.5. και τα 

κυριότερα συμπεράσματα συνοψίζονται παρακάτω: 

Όσον αφορά τους δύο παράγοντες κινήτρων συμμετοχής που είχαν υψηλό δείκτη 

αξιοπιστίας («Γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση» και «Προετοιμασία για 

εκπαιδευτικούς λόγους») οι «άγαμοι» που δήλωσαν και τους δύο παράγοντες 

υπερτερούν με μεγάλη διαφορά έναντι των «έγγαμων ή με σύμφωνο συμβίωσης» και 

τους «διαζευγμένων ή χήρων ή σε διάσταση». Το τελευταίο έρχεται σε αντίθεση με τα 
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αποτελέσματα της έρευνας του Καμπάνταη (2015) όπου οι διαζευγμένοι φαίνεται να 

έχουν ισχυρότερο κίνητρο συμμετοχής για μάθηση και απόκτηση νέων γνώσεων. 

Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα, οι άντρες προτίμησαν με διαφορά έναντι των 

γυναικών τον παράγοντα «Γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση» όπως και 

στην έρευνα του Στεφάνου (2012), ενώ στην έρευνα του Ζωντήρος (2006) οι γυναίκες 

δίνουν λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα στον συγκεκριμένο παράγοντα.  

Σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε και μεταξύ αυτών που έχουν παρακολουθήσει 

κάποιο άλλο πρόγραμμα επιμόρφωσης ενηλίκων τα τελευταία δύο χρόνια ως προς τον 

παράγοντα «Γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση». 

 

ΕΕ4: Ποιές είναι οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

εφαρμογής συγκεκριμένων συμμετοχικών τεχνικών διδασκαλίας; 

Το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα απαντήθηκε στην ενότητα 8.6. και σημειώνεται 

ως αξιοσημείωτο αποτέλεσμα το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό θετικής άποψης: 84,42% 

που αντιστοιχεί σε 195 στους 231 συμμετέχοντες. 

 

ΕΕ5: Πώς συνδέονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων με τις απόψεις τους σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα εφαρμογής συγκεκριμένων συμμετοχικών τεχνικών 

διδασκαλίας; 

Το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα απαντήθηκε στην ενότητα 8.7. και έδειξε ότι 

φαινομενικά υπάρχει στατιστικά σημαντική πιο θετική άποψη σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα εφαρμογής των τεχνικών αυτών στους «άγαμους» έναντι των 

«έγγαμων ή με σύμφωνο συμβίωσης» (U=4244, N1=76, N2=145, p=0,005). 
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ΕΕ6: Πώς συσχετίζονται τα Κίνητρα Συμμετοχής με τις απόψεις των συμμετεχόντων 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής συγκεκριμένων συμμετοχικών 

τεχνικών διδασκαλίας. 

Το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα απαντήθηκε στην ενότητα 8.8. και βρέθηκαν 

θετικές συσχετίσεις και μάλιστα στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01: 

 μεταξύ απόψεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των τεχνικών και 

του παράγοντα κινήτρων «προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους», 

 μεταξύ απόψεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των τεχνικών και 

του παράγοντα κινήτρων «γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση» καθώς 

και  

 των δύο παραπάνω παραγόντων κινήτρων μεταξύ τους. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έρχονται να επιβεβαιώσουν τα πορίσματα της 

έρευνας των Seaman & Eves (2006) σύμφωνα με τα οποία «το κίνητρο διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην επιρροή ενός εκπαιδευόμενου» (σελ. 283) και «η περαιτέρω 

διερεύνηση των παρακινητικών παραγόντων και απόψεων του χειριστή τροφίμων σε 

σχέση με την κατάρτιση για την υγιεινή των τροφίμων, (…) και την 

αποτελεσματικότητά του είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και την παροχή πιο 

αποτελεσματικών μεθόδων κατάρτισης για την υγιεινή των τροφίμων» (σελ. 278).  

Επίσης, συμφωνεί με το άρθρο των Guo & Wu (2017) όπου μελετάται η δημιουργία 

μαθησιακής κατάστασης για την προώθηση της βαθιάς μάθησης και μέσω της 

ανάλυσης δεδομένων της έρευνας και της θεωρητικής έρευνας, συζητείται η συσχέτιση 

των μεθόδων διδασκαλίας, των μαθησιακών κινήτρων και των μεθόδων μάθησης. Σε 
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αυτή την έρευνα, διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν διαφορετικό 

προσανατολισμό κινήτρων που σχετίζεται με την αντίληψη των μεθόδων διδασκαλίας. 

Η ανάλυση της συσχέτισης μεταξύ της μεθόδου διδασκαλίας και του κινήτρου μάθησης 

έδειξε και σ’ αυτή την έρευνα ότι υπήρξε συσχετισμός.  

Ο έλεγχος συσχέτισης έδειξε ότι υπάρχει ισχυρή επίδραση και στην έρευνα των 

Habiballah, Al-Shakhsheer, Al-Sabi, Masadeh (2018) όπου μεταξύ άλλων, έγινε 

διερεύνηση συσχέτισης με χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έγινε έλεγχος 

κινήτρων, διαθεσιμότητας των απαιτούμενων εγκαταστάσεων και πόρων. 

Τέλος, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έρχονται σε συμφωνία με τα 

βιβλιογραφικά δεδομένα που υποστηρίζει η Κωσταρίδου-Ευκλείδη (2012) αναφέροντας 

ότι στη μαθησιακή διεργασία οι προσδοκίες αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα του 

κινήτρου για επίδοση. Η διαδικασία της μάθησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

έννοια του κινήτρου. Οι Καψάλης και Νημά (2008) υποστηρίζουν ότι η 

αποτελεσματικότητα της μάθησης δεν εξαρτάται μόνο από την διδασκαλία αλλά και 

από πολλούς άλλους παράγοντες. Στο παραπάνω έρχεται να συμπληρώσει ο Borich 

(2004, σελ. 51) κατατάσσοντας τα κίνητρα μάθησης ως σημαντικό και πρώτο μεταξύ 

των παραγόντων που επηρεάζουν την μάθηση και αναφέροντας ότι σύμφωνα με 

νεότερες μελέτες η επίδραση της νοημοσύνης, που θεωρήθηκε αρχικά ο 

σημαντικότερος παράγοντας περιορίζεται στο 25%.  

 

9.2. Πρωτοτυπία και οφέλη της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί καταρχήν την πρώτη και μοναδική έρευνα που μελετά και 

καταγράφει δημογραφικά χαρακτηριστικά και ευρύτερα το προφίλ των εκπαιδευομένων 

στις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
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Τροφίμων της χώρας. Επιπλέον, η συγκεκριμένη έρευνα καλύπτει ένα ερευνητικό κενό 

στον ελληνικό χώρο, εφόσον κατά την διερευνητική βιβλιογραφική ανασκόπηση, δεν 

βρέθηκε καμία έρευνα στην ελληνική γλώσσα ή έρευνα που να διενεργήθηκε στην 

Ελλάδα και να συσχετίζει εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων στην 

Υγιεινή με χρησιμοποιούμενες τεχνικές και κίνητρα ή παρακινητικούς παράγοντες 

Εκτός από την πρωτοτυπία και την μοναδικότητά της σε πανελλαδικό επίπεδο, 

συνεισφέρει και στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, μελετώντας τα 

κίνητρα συμμετοχής τους στην εκπαίδευση και επιχειρώντας συσχέτισή τους με  

εκπαιδευτικές τεχνικές, καθώς και συμβάλλοντας γενικά στην προαγωγή της εμπειρικής 

γνώσης. 

Αφού αρχικά σκιαγραφήθηκε για πρώτη φορά το προφίλ των εκπαιδευομένων των 

δημόσιων Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος, καταγράφηκαν τα κίνητρα που τους ωθούν 

να συμμετάσχουν και διαπιστώθηκε με εξαιρετικά υψηλό ποσοστό (84,42%) ότι η 

εφαρμογή συγκεκριμένων εκπαιδευτικών  τεχνικών οδηγεί σε βαθύτερη κατανόηση των 

διδασκόμενων αντικειμένων, εμπέδωση της θεωρίας και πιθανότητα αλλαγής στάσης 

(σύμφωνα με αυτό-αναφορές των εκπαιδευομένων), απώτερος στόχος είναι να 

γενικευθούν τα αποτελέσματα στον πληθυσμό του προσωπικού επιχειρήσεων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος και να χρησιμοποιούνται τέτοιες μέθοδοι στα υποχρεωτικά 

από την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία προγράμματα εκπαίδευσής τους. Αυτό είναι 

πολύ σημαντικό διότι σύμφωνα με την βιβλιογραφία μία αποτελεσματική εκπαίδευση 

σε θέματα Υγιεινής & Νομοθεσίας Τροφίμων μπορεί να επηρεάσει, μειώνοντας 

σημαντικά, την εκδήλωση των τροφιμογενών νοσημάτων τις επιπτώσεις τους σε 

ατομικό επίπεδο,  σε επίπεδο βιομηχανίας και σε επίπεδο οικονομίας κρατών.  
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9.3. Περιορισμοί της έρευνας 

Η συγκεκριμένη μελέτη, όπως άλλωστε όλες οι εμπειρικές έρευνες, υπόκειται σε 

ορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι είναι: 

 Η έρευνα διεξήχθη πανελλαδικά σε όλες τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος της 

χώρας μετά από χορήγησης της σχετικής άδειας για την διενέργειά της σε 

εκπαιδευόμενους των Δημόσιων Σχολών από τον αρμόδιο για όλες τις Σχολές 

Προϊστάμενο Έρευνας, Καινοτομίας, και Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης 

Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Λόγω 

καθυστέρησης στην διαδικασία αυτή, η πανελλαδική έρευνα ξεκίνησε, για λόγους 

δεοντολογίας, μετά την ημερομηνία χορήγησης της άδειας αυτής (18/3/2018), ενώ 

η έρευνα στην ΣΕΚΘ ξεκίνησε από 20/12/2018. Και οι δύο διενεργήθηκαν μέχρι 

τον Μάιο του 2019, γι’ αυτό και παρατηρείται διαφορά στον αριθμό 

συμμετεχόντων. 

 Η έρευνα διεξήχθη πανελλαδικά και το ερευνητικό εργαλείο δόθηκε δια ζώσης από 

την ερευνήτρια σε 231 από τους 386 συνολικά συμμετέχοντες στην έρευνα. Τα 

υπόλοιπα (155) ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν από συναδέλφους της ερευνήτριας 

σε όλες τις σχολές της χώρας. Λόγω της φύσης των συγκεκριμένων δημόσιων 

υπηρεσιών και των ελλείψεων -οικονομικών και ανθρώπινων πόρων- δεν κατέστη 

δυνατό να χορηγηθεί σε όλους η έντυπη μορφή του ερωτηματολογίου. Έτσι, από τα 

386 συνολικά ερωτηματολόγια, τα 79 δεν συλλέχθηκαν δια ζώσης αλλά μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με ερωτηματολόγιο ανεβασμένο σε ηλεκτρονική 

πλατφόρμα (Google forms), γεγονός που οδήγησε στην μη πλήρη συμπλήρωση 

όλων των ερωτηματολογίων. 
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 Η ύπαρξη χαμηλού δείκτη αξιοπιστίας για κάποιους παράγοντες κινήτρων 

συμμετοχής δεν επέτρεψαν περαιτέρω ανάλυση και αναζήτηση συσχετίσεων ανά 

παράγοντα αλλά επέβαλλαν την διενέργεια της διαδικασίας ανά κίνητρο, γεγονός 

που κατέστησε την ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων πιο περίπλοκη και 

μακροσκελή. 

 

9.4. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η συγκεκριμένη έρευνα προτείνεται να επεκταθεί γενικά σε προσωπικό επιχειρήσεων 

τροφίμων που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με την Υγιεινή και 

την Νομοθεσία Τροφίμων ώστε να διερευνηθεί εάν μπορούν να γενικευθούν τα 

ερευνητικά συμπεράσματα της παρούσας. Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί η 

συγκριτική άποψη των εκπαιδευόμενων σχετικά με την εφαρμογή συμμετοχικών 

εκπαιδευτικών τεχνικών με μία έρευνα που θα συνδυάζει ποσοτική και ποιοτική έρευνα 

(τριγωνοποίηση/ triangle) ώστε να εξετασθούν συγκριτικά περισσότερες τεχνικές και 

να εντοπισθούν οι λόγοι προτίμησης ή απόρριψής τους από τους εκπαιδευόμενους. 

Σε μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσαν να αναδειχθούν πολλές ενδιαφέρουσες πτυχές 

με την υλοποίηση ποιοτικής έρευνας, με τη χρήση άλλων ερευνητικών μεθόδων, όπως 

οι συνεντεύξεις σε βάθος από εκπαιδευόμενους που έλαβαν μέρος στην παρούσα 

έρευνα, για να διερευνηθεί κυρίως η επίδραση που είχε τελικά (μετά την παρέλευση 

εξαμήνου ή/και χρόνου) η εφαρμογή των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στην 

βαθύτερη κατανόηση των διδασκόμενων αντικειμένων και εάν τελικά αυτές επέφεραν 

αλλαγή συμπεριφοράς και στάσης. 

Τέλος, η σχέση συνάφειας παραγόντων κινήτρων και απόψεων σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα εφαρμογής συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών που κατέδειξε 
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και η παρούσα έρευνα μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για νέες  ερευνητικές 

προσεγγίσεις γενικά σε χώρους επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

  



- 173 - 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές  

 

Abdullahi, A., Hassan, A., Kadarman, N., Saleh, A., Baraya, Y. S., Lua P.L. (2016).  

Food safety knowledge, attitude, and practice toward compliance with abattoir laws 

among the abattoir workers in Malaysia. International Journal of General Medicine, 

9, 79-87. 

Adams, M. R., Motarjemi, Y. & WHO Food Safety Programme. ( 1999) . Basic food 

safety for health workers / Martin Adams and Yasmine Motarjemi. Geneva : World 

Health Organization. http://www.who.int/iris/handle/10665/65992  

Αθανασίου, Ά., Μπαλντούκας, Α. & Παναούρα Ρ. (2014).  Εγχειρίδιο προς Εκπαιδευτές 

Ενηλίκων.  Λευκωσία: Έκδοση Πανεπιστημίου Frederick. 

Αθανασούλα – Ρέππα, Α. & Ιωάννου, Ν. (2008).  Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές 

τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο Ε. Φτιάκα, Σ. 

Συμεωνίδου & Μ. Σωκράτους (Επιμ.) Πρακτικά εισηγήσεων 10
ου

 Πανκύπριου 

Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου.  Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Έρευνα και 

Διδασκαλία, 6-8 Ιουνίου 2008 (σελ. 868-881). Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Βαϊκούση, Δ., Βαλάκας, Ι., Κόκκος, A. & Τσιμπουκλή, Ά. (1999).  Εκπαιδευτικές 

Μέθοδοι: Ομάδα Εκπαιδευομένων. Τόμος Δ’.  Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο. 

Βαλάκας, Γ., Γιαννακοπούλου, Ε., Γκασούκα, Μ., Γκιόσος, Γ., Δημητρούλη, Π., 

Δημουλάς, Κ., Καραλής, Θ., Κόκκος, Α., Κοσιώνη, Α., Κουλαουζίδης, Γ., 

Κουτούζης, Μ., Κουτσονίκος, Γ., Κωνσταντάκη, Μ., Λιντζέρης Π., Λιοναράκης, Α., 

Μάγος, Κ., Μαυρογιώργος, Γ., Μόσχος, Γ., Μπαμπανέλου, Δ., Οικονόμου, Μ., 

Παληός, Ζ., Παπανδρέου, Π., Πατρώνας, Δ., Πολέμη –Τοδούλου, Μ., Πολίτου, Ε., 

http://www.who.int/iris/handle/10665/65992


- 174 - 

 

Σιδηρά, Β., Σταυρακοπούλου, Ά., Τσαμουρά, Α. & Τσάρτας, Π.  (χ.χ.).  Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.  Α. Κόκκος (επιμ.).  Αθήνα: Υπουργείο Απασχόλησης 

και Κοινωνικής Προστασίας. 

Βαλκάνος, Ε., Ζαρίφης, Γ., Πανιτσίδου Α. Ε. & Παπασταμάτης Α. (Επιμ.). (2010). Δια 

βίου μάθηση & εκπαίδευση ενηλίκων: θεωρητικές & εμπειρικές προσεγγίσεις. 

Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Βασάλα, Π. (2008). Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης και εκπαιδευτικές τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο Δήμητρα 

Ανδριτσάκου (Επιμ.) Πρακτικά εισηγήσεων 3
ου

 Διεθνούς Συνεδρίου Επιστημονικής 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  Εκπαιδευτές Ενηλίκων: Η Εκπαίδευση και η 

Επαγγελματοποίησή τους, 14-16 Μαρτίου 2008 (CD). Αθήνα: Επιστημονική Ένωση 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων. 

Βασάλα, Π. (2013). Διδακτικές Τεχνικές, Τ.Π.Ε. και Θέατρο στην Περιβαλλοντική 

εκπαίδευση. Σεμινάριο ΚΠΕ Καστρίου, Λεωνίδιο Αρκαδίας, 6-8 Δεκεμβρίου 2013. 

Borich, G. (2004). Effective Teaching Methods. 5
th

 ed. Upper Saddle River: Pearson. 

Boshier, R. (1971). Motivational Orientations of Adult Education Participants: A Factor 

Analytic Exploration of Houl΄s Typology. Adult Education, 21(2), 3-26.  

Boshier, R. (1973). Educational Participation and Dropout: A Theoretical Model. Adult 

Education, 23, 255-282. 

Boshier R., (1991). Psychometric properties of the alternative form of Educational 

Participation Scale. Adult Education Quartertly, 21, 3-26.  

Boshier R. and Collins J.B., (1985). The Houle typology after twenty-two years: A large 

scale empirical test. Adult Education Quarterly, 35(3), 113-130.  



- 175 - 

 

Γαλάνης, Π. (2018). Μέθοδοι συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα. Αρχεία 

Ελληνικής Ιατρικής 2018, 35(2):268-277. 

Cattaneo, H. (2017). Telling Active Learning Pedagogies Apart: from theory to practice. 

Journal of New Approaches in Educational Research, 6 (2), pp. 144-152. doi: 

10.7821/near.2017.7.237 

Cedefop (2008). Citizens’ views on lifelong learning in the 10 new Member States: 

Report based on the special Eurobarometer 231. Luxembourg: Publications Office, 

Cedefop Panorama series. 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), (2016). Surveillance for Foodborne 

Disease Outbreaks United States, 2016: Annual Report. Ανακτήθηκε στις 08/11/2018 

από το: https://www.cdc.gov/fdoss/pdf/2016_FoodBorneOutbreaks_508.pdf  

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), (2017). Surveillance for foodborne 

disease outbreaks, United States, 2015. Ανακτήθηκε στις 23/2/2019 από το: 

http://www.cdc.gov/foodsafety/pdfs/2015FoodBorneOutbreaks_508.pdf  

Chapman, B., MacLaurin, T. & Powell, D. (2011).  Food safety infosheets. British Food 

Journal,  113 (2), 160-186. http://dx.doi.org/10.1108/00070701111105286  

Γκόβαρης, Χ. & Κοντάκος, Α. (2006). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διδακτική στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, 

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων. 

Cohen, L. & Manion L. (1994). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας.  Αθήνα: 

Μεταίχμιο.  

Cohen, L., Manion L. & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας: Νέα 

συμπληρωμένη και αναθεωρημένη έκδοση.  Αθήνα: Μεταίχμιο.  

https://www.cdc.gov/fdoss/pdf/2016_FoodBorneOutbreaks_508.pdf
http://www.cdc.gov/foodsafety/pdfs/2015FoodBorneOutbreaks_508.pdf
http://dx.doi.org/10.1108/00070701111105286


- 176 - 

 

Coureau, S. (2000).  Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο.  Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Γρηγοριάδου, Μ., Γουλή, Ε. & Γόγουλου, Α. (2009). Διδακτικές προσεγγίσεις και 

εργαλεία για τη διδασκαλία της πληροφορικής. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 

Dodd, C. D., Burris, S., Fraze, S., Doerfert, D. & Abigail, McC. (2013). Evaluating the 

Effectiveness of Traditional Training Methods in Non-Traditional Training Programs 

for Adult Learners through a Pre-test/Post-test Comparison of Food Safety 

Knowledge. Journal of Agricultural Education, 54(1), 18 – 30 doi: 

10.5032/jae.2013.01018  

Egan, M. B., Raats, M. M., Grubb, S. M., Eves, A., Lumbers, M. L., Dean, M. S. & 

Adams M. R. (2007). A review of food safety and food hygiene training studies in 

the commercial sector. Elsevier, Food Control, 18, 1180-1190. 

doi:10.1016/j.foodcont.2006.08.001 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), (χ.χ.). Τράπεζα Θεμάτων Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων. Ανακτήθηκε από: 

https://www.eoppep.gr/index.php/el/trainers_certification_exams/trapeza_thematwn 

Εθνικό τυπογραφείο (2000). Προεδρικό Διάταγμα 126 /ΦΕΚ Α’ 111/6-4-2000: όροι και 

προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και 

εκδοροσφαγέων. 

Εθνικό τυπογραφείο (2006). Προεδρικό Διάταγμα 121 /ΦΕΚ Α’ 122/16-6-2006: 

Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 126/2000 «όροι και προϋποθέσεις 

επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων (Α 

111)».  

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Dodd%2C%20Caleb%20D.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Burris%2C%20Scott%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Fraze%2C%20Steve%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Doerfert%2C%20David%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22McCulloch%2C%20Abigail%22%7C%7Csl~~rl','');
https://www.eoppep.gr/index.php/el/trainers_certification_exams/trapeza_thematwn


- 177 - 

 

Εθνικό τυπογραφείο (2007). Απόφαση με Αριθμ. 14708 (ΦΕΚ Β’ 1616/17-08-2007) 

«όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και των Ελεγκτικών Αρχών 

και Φορέων του Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων». 

 Εθνικό τυπογραφείο (2014). Νόμος 4235 (ΦΕΚ Α’ 32/11-02-2014) «Διοικητικά μέτρα, 

διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας 

στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των 

ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων». 

Εθνικό τυπογραφείο (2017). Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829: Υγειονομικοί όροι και 

προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις. 

Ανακτήθηκε στις 11/11/2018 από το http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek  

Ευρωπαϊκή Ένωση, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2000), Υπόμνημα σχετικά 

με την εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. 

European Parliament and Council, Official Journal oft he European Union (2004), 

Regulation (EC) No 852/2004. Retrieved 11/11/2018 from https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0852-20090420   

Feng, Y., Bruhn, C. & Marx, D. (2016. Evaluation of different food safety education 

interventions. British Food Journal, 118(4), 762-776. Ανακτήθηκε από: 

 https://doi.org/10.1108/BFJ-10-2015-0372 

Fenton, G. D., LaBorde, L. F., Radhakrishna, R. B., Brown, J. L. & Cutter, C. N. 

(2006). Comparison of Knowledge and Attitudes Using Computer-based and Face-

to-Face Personal Hygiene Training Methods  in Food Processing Facilities. Journal 

http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0852-20090420
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0852-20090420
https://doi.org/10.1108/BFJ-10-2015-0372


- 178 - 

 

of Food Science Education, 5(4), 45-50. doi: https://doi.org/10.1111/j.1541-

4329.2006.00001.x  Ανακτήθηκε από Wiley online library: www.ift.org  

Ζαρίφης, Γ. Κ. (2010). Συμμετοχή ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην 

Ελλάδα: Έρευνα των παραγόντων συμμετοχής στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(ΚΕΕ) της επικράτειας. Θεσσαλονίκη : Γράφημα. 

Ζωντήρος, Δ. (2006). Τα κίνητρα συμμετοχής των ενήλικων εκπαιδευόμενων σε 

προγράμματα εκπαίδευσης που προσφέρονται από εργαστήρια ελευθέρων σπουδών. 

Διπλωματική εργασία. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  

Gould, D. &  Drey, N. (2013).  Types of interventions used to improve hand hygiene 

compliance and prevent healthcare associated infection. Journal of Infection 

Prevention, 14(3), 88-93. doi:  10.1177/1757177413482608 

 Guo, Y. & Wu, S. (2017). Creating the Learning Situation to Promote Student Deep 

Learning: Data Analysis and Application Case. Materials Science, Energy 

Technology, and Power Engineering I. doi: 10.1063/1.4982529  

Habiballah, M. A., Al-Shakhsheer, F. J., Al-Sabi, S. M., Masadeh, M. A. (2018). Food 

safety training: a study of food handlers working in hotels in the North of Jordan. 

European Scientific Journal, 14(26), 127-148. doi:10.19044/esj.2018.v14n26p127  

Houle, C.O. (1961). The Inquiring Mind. Madison: University of Wisconsin Press. 

Howes, M., McEwan, S., Griffiths, M., & Harris, L. (1996). Food handler certiWcation 

by home study: measuring changes in knowledge and behaviour. Dairy, Food and 

Environmental Sanitation, 16(11), 737–744. 

Husain, N. R. N., Muda, W. M. W., Jamil, N. I. N., Hanafi, N. N. N., Rahman, R. A. 

(2016). Effect of food safety training on food handlers’ knowledge and practices:  

https://doi.org/10.1111/j.1541-4329.2006.00001.x
https://doi.org/10.1111/j.1541-4329.2006.00001.x
http://www.ift.org/
http://www.biblionet.gr/book/161692/%CE%96%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%86%CE%B7%CF%82,_%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A./%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CF%89%CE%BD_%CF%83%CE%B5_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/161692/%CE%96%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%86%CE%B7%CF%82,_%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A./%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CF%89%CE%BD_%CF%83%CE%B5_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://www.biblionet.gr/com/6841/%CE%93%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://www.emeraldinsight.com/author/Nik+Husain%2C+Nik+Rosmawati
https://www.emeraldinsight.com/author/Wan+Muda%2C+Wan+Manan
https://www.emeraldinsight.com/author/Noor+Jamil%2C+Noor+Izani
https://www.emeraldinsight.com/author/Nik+Hanafi%2C+Nik+Nurain
https://www.emeraldinsight.com/author/Abdul+Rahman%2C+Razlina


- 179 - 

 

A randomized controlled trial. British Food Journal, 118(4), 795-

808. https://doi.org/10.1108/BFJ-08-2015-0294 

Jarvis, P. (2007). Οι θεμελιωτές της εκπαίδευσης ενηλίκων, Αθήνα, Μεταίχμιο. 

Joldersma C. W. (2011). Ernst Von Glasersfeld’s Radical Constructivism and truth as 

disclosure. Educational Theory 61 (3), pp. 275-293. 

Καμπάνταης, Κ. (2015). Τα κίνητρα των ενηλίκων εκπαιδευομένων στα προγράμματα μη 

τυπικής εκπαίδευσης του Κέντρου Δια Βίου μάθησης του Δήμου Δράμας. Διπλωματική 

Εργασία. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Κάντας, Α. (1998). Οργανωτική – Βιομηχανική ψυχολογία. Μέρος 1. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα. 

Καραλής, Θ. (2013). Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη Δια Βίου 

Εκπαίδευση. Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

Καψάλης, Α. (1996). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Γ’ έκδοση. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη. 

Καψάλης, Α. & Νημά, Ε. (2008). Σύγχρονη Διδακτική (β’ έκδοση). Θεσσαλονίκη: 

Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε. 

Κόκκος, A. (1998).  Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.  Πάτρα: Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Κόκκος, Α. (1999). Εκπαίδευση Ενηλίκων. (Τόμος Α’). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο. 

Κόκκος, Α. (2005α). Εκπαίδευση Ενηλίκων: ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Κόκκος, A. (2005β). Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Τόμος Α (Θεωρητικό 

Πλαίσιο και Προϋποθέσεις Μάθησης).  Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  

Κολοβού, Ε. Θ. (2013). Χορήγηση ερωτηματολογίου KAP σε χειριστές τροφίμων. 

Διπλωματική εργασία. Λάρισα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

https://doi.org/10.1108/BFJ-08-2015-0294


- 180 - 

 

Kolodner, J. L. & Guzdial, M. (2000). Theory and practice of case-based learning aids. 

In D. H. Jonassen & S.M. Land (Eds), Theoretical foundations of learning 

environments. Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates. 

Κουκλατζίδου, Μ. (2017). Το προφίλ και τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευομένων 

στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών. Διπλωματική Εργασία. 

Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Κουλαϊδής, Β.  (2007).  Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την ανάπτυξη Κριτικής - 

Δημιουργικής Σκέψης.  Ανακτήθηκε από 

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=977&bitstrea

m=977_01#page/4/mode/2up 

Κουλαϊζίδης, Γ. (2011). Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Εκπαιδευτικό υλικό – Τεύχος Α΄. 

Θεωρητικό μέρος. Θεσσαλονίκη: Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Koutsoukos, M., Fragoulis, I., & Valkanos, E. (2015). Connection of environmental 

education with application of experiential teaching methods: A case study from 

Greece. International Education Studies, 8(4), 23-28. 

Κυριαζή, Ν., (2011). Η κοινωνιολογική έρευνα: κριτική επισκόπηση των μεθόδων και 

των τεχνικών. Αθήνα: Πεδίο. 

Κυριατζάκου, Κ. (2018). Ο ρόλος των κινήτρων εργασίας και η επίδραση ψυχολογικών 

χαρακτηριστικών στη δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διδακτορική Διατριβή: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1999). Ψυχολογία κινήτρων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2012). Ψυχολογία κινήτρων. Αθήνα: Πεδίο.  

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=977&bitstream=977_01#page/4/mode/2up
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=977&bitstream=977_01#page/4/mode/2up


- 181 - 

 

Leontides, L. (2009). The error-adjusted variance partition coefficient in the 

identification of critical control points for Salmonella carcass contamination. 

Proceedings of the 8th International Symposium on the Epidemiology and Control of 

Foodborne Pathogens in Pork, Quebec, Canada, 30th September- 2nd October 2009, 

pp. 132-135. 

Maslow, A. (1970). Motivation and Personality. New York: Harper and Row. 

Medeiros, C. O., Cavalli, S. B., Salay, E. & Proenca, R. P. C. (2011). Assessment of the 

methodological strategies adopted by food safety training programmes for food 

service workers: A systematic review. Elsevier, Food Control, 22, 1136-1144. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2011.02.008  

Mitchell, R. E., Fraser, A. M. & Bearon, I. B. (2007). Preventing food-borne illness in 

food service establishments: broadening the framework for intervention and research 

on safe food handling behaviors. International Journal of Envinmental Health 

Research, 17(1), 9-24. 

Μουζάκης, Χ. (2006).  Εκπαίδευση Ενηλίκων.  Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, 

Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης 

Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). 

Νάκος, Χ. (2016). Εκπαίδευσης εκπαιδευτών των Ενηλίκων – Εκπαιδευτικές Τεχνικές.  

Θεσσαλονίκη: Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης). 

Nieto-Montenegro, S., Brown, J. L. & LaBorde, L. F. (2008). Development and 

assessment of pilot food safety educational materials and training strategies for 

Hispanic workers in the mushroom industry using the health action model. Food 

Control, 19(6), 616-633. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2011.02.008


- 182 - 

 

Noye, D. & Piveteau, J. (1999).  Πρακτικός Οδηγός του Εκπαιδευτή.  Αθήνα: 

Μεταίχμιο. 

Οικονόμου, Α. (2011). Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Εκπαιδευτικό υλικό – Τεύχος Β΄. 

Πρακτικό μέρος. Θεσσαλονίκη: Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

Ovca, A., Jevšnik, M. & Raspor, P. (2018). Food safety practices of future food 

handlers and their teachers, observed during practical lessons. British Food Journal, 

Ανακτήθηκε από: https://doi.org/10.1108/BFJ-05-2017-0292  

Παπαδήμα, Γ. (2011). Οι ατομικές και οι Κοινωνικές Προϋποθέσεις της Μάθησης: 

Εκδοχές του Σύγχρονου Κονστρουκτιβισμού. Στο Β. Καραβάκου (Επιμ.), Δια Βίου 

Μάθηση: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις (σσ. 209-222). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Παπασταμάτης Α. (2011). Εκπαίδευση Ενηλίκων: θεμέλια της διδακτικής πράξης.  

Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης. 

Park, S., Kwak, T. & Chang, H. (2010). Evaluation of the food safety training for food 

handlers in restaurant operations. Nutrition Research and Practice, 4(1), 58-68. doi: 

10.4162/nrp.2010.4.1.58 

Pilling, V. K., Brannon, L. A., Shanklin, C.W. & Howells, A. D. (2008). Perspectives in 

Practice: Identifying Specific Beliefs to Target to Improve Restaurant Employees’ 

Intentions for Performing Three Important Food Safety Behaviors. American Dietetic 

Association, 108(6), 991-997. 

Pilling, V. K., Brannon, L. A., Shanklin, C.W., Roberts, K. R., Barrett, B. B. & 

Howells, A. D. (2008). Food Safety Training Requirements and Food Handlers’ 

Knowledge and Behaviors. Food Protection Trends, 28(3), 192-200. 

https://doi.org/10.1108/BFJ-05-2017-0292


- 183 - 

 

Pilling, V. K., Brannon, L. A., Shanklin, C.W., Roberts, K. R., Barrett, B. B. & 

Howells, A. D. (2009). Intervention improves restaurant employees’ food safety 

compliance rates. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 

21(4), 459–478. doi:10.1108/09596110910955703 

Πλατσίδου, Μ. & Γωνίδα, Ε. (2005).  «Θεωρίες κινήτρων στον εργασιακό χώρο». Στο: 

Καψάλης, Α. (2005), Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων. Θεσσαλονίκη: 

Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Pollitt, D. (2007). McDonald’s serves up better customer care and lower employee 

turnover: two-stage training for more than 4000 staff. Human Resource Management 

International Digest, 15(1), 23-26. 

Pontello, M., Dal Vecchio, A., Doria, M. G., & Bertini, I. (2005). Ristorazione 

pubblica: indagine campionaria in due AASSLL dell’area milanese. Nota 2: Grado di 

preparazione del personale. Annali di igiene: medicina preventiva e di comunita, 

17(3), 253-260. 

Pubic issue (2011). «Έρευνα κοινής γνώμης επί ζητημάτων διά βίου μάθησης». Βασικά 

συμπεράσματα. Αθήνα. Ανακτήθηκε 2/5/2019 από: http://www.publicissue.gr/wp-

content/uploads/2011/02/conclusions-dia-viou-2011.pdf 

Πύλη για την ελληνική γλώσσα: Νέα Ελληνική Γλώσσα (χ.χ.). Ανακτήθηκε 27/2/2019 

από: http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%C

E%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF&dq= 

Race, P. (1999).  Το εγχειρίδιο της Ανοικτής Εκπαίδευσης.  Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Rennie, D. (1994). Evaluation of Food Hygiene Education. British Food Journal, 

96(11), 20-25. 

http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2011/02/conclusions-dia-viou-2011.pdf
http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2011/02/conclusions-dia-viou-2011.pdf
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF&dq
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF&dq
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF&dq


- 184 - 

 

Reynolds, J., & Rajagopal, L. (2017). Childcare Food Handling Employees’ Perceived 

Barriers and Motivators to Follow Food Safety Practices. Early Childhood Education 

Journal, 46(5), 477–485. doi:10.1007/s10643-017-0885-3 

Roberts, K. R., Barrett, B. B., Howells, A. D., Shanklin, C.W., Pilling & V. K., 

Brannon, L. A. (2008). Food Safety Training and Foodservice Employees’ 

Knowledge and Behavior. Food Protection Trends, 28(4), 252-260. 

Robson, C. (2010). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Αθήνα: Gutenberg. 

Rothes, Α., Lemos, MS, & Gonçalves, Τ. (2017). Κινητήρια προφίλ μαθητών 

ενηλίκων. Εκπαίδευση Ενηλίκων Τριμηνιαία, 67 (1), 3-29. 

 https://doi.org/10.1177/0741713616669588 

Rogers, A. (1999).  Η Εκπαίδευση Ενηλίκων.  Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Salazar, J., Ashraf, H.-R., Tcheng, M., & Antun, J. (2006). Food service employee 

satisfaction and motivation and the relationship with learning food safety. Journal of 

Culinary Science and Technology, 4(2/3), 93-108. 

Seaman, P. & Eves, A. (2006). The management of food safety- the role of food 

hygiene training in the UK service sector. Elsevier, Hospitality Management 25, 278-

296. 

Shuvo, S. (2018). Assessing food safety and associated food hygiene and sanitary 

practices in food industries: a cross-sectional study on biscuit industry of 

Bangladesh. Nutrition & Food Science. Ανακτήθηκε από: 

https://doi.org/10.1108/NFS-03-2017-0049 

Σιπητάνου, Α. (2005). Θεσμοί και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια Βίου 

Μάθηση: μια κριτικο-ερμηνευτική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας. 

https://doi.org/10.1177/0741713616669588
https://doi.org/10.1108/NFS-03-2017-0049


- 185 - 

 

Σιπητάνου, Α. (2011). Πάολο Φρέϊρε 1921-1997. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως πράξη 

απελευθέρωσης. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε. 

Σιπητάνου, Α. (2014). Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια Βίου Μάθηση. 

Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Sipitanou, Α. (2015). The Significance of the Detection and Assessment of Adult 

Educational Needs in Knowledge Effusion. In C. Pintilescu, B. Wierzbinski & G. 

Zarotiadis (ed.), Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as 

preconditions for economic development: 11
th

 International Conference of Asecu, 

10-11 September 2015: Proceedings (pp. 415-426). Cracow (Poland): Cracow 

University of Economics. 

Smith, R. (1994). Food hygiene training: the chance to create a coherent training policy. 

British Food Journal, 96(7), 41-45.  

Στεφάνου, Ι. (2012). Κίνητρα και εμπόδια στη μάθηση ενηλίκων εκπαιδευομένων. Η 

περίπτωση του ΚΕΕ Πάτρας. Διπλωματική Εργασία. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο. 

Stevenson, C. D., Porter, K. & Stevenson, K. T. (2018). Effects of a Game-Based e-

Learning Module on Undergraduate Food Science Students’ Planned Behaviors 

Concerning Good Manufacturing Practices. Journal of Food Science Education, 17, 

111-117. doi: 10.1111/1541-4329.12148  

Τζελέπης, Χ. (2010). Τι είναι ο Κονστρουκτιβισμός. Ανακτήθηκε 9 Νοεμβρίου 2017, 

από http://docplayer.gr/30518961-Ti-einai-o-konstroyktivismos-haralampos-tzelepis-

mathimatikos.html 

Τριλιανός, Θ.  (2004). Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας. Εκδόσεις: Ιδιωτική. 

http://docplayer.gr/30518961-Ti-einai-o-konstroyktivismos-haralampos-tzelepis-mathimatikos.html
http://docplayer.gr/30518961-Ti-einai-o-konstroyktivismos-haralampos-tzelepis-mathimatikos.html


- 186 - 

 

Τσιμπουκλή, Ά. & Φίλλιπς, Ν. (2010).  Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων, 3
η
 

διδακτική ενότητα: Σχεδιασμός Διδακτικής Ενότητας. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Δια Βίου 

Μάθησης Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). 

Uçar, A., Arisoy, M., Çakiroglu, P. F., & Candar, S. (2016). Presence of Enterobius 

vermicularis infections and food hygiene knowledge levels among catering industry 

personnel. British Food Journal, Vol. 118(5), 1225 – 1236. Ανακτήθηκε από: 

http://dx.doi.org/10.1108/BFJ-11-2015-0444  

York, V. K., Brannon, L. A., Shanklin, C. W., Roberts, K. R., Howells, A. D. & Barret, 

E. B. (2009). Foodservice Employees Benefit from Interventions Targeting Barriers 

to Food Safety. American Dietetic Association, 109, 1576-1581. 

Yu, H., Sirsat, S. A. & Neal, J. A. (2019) Linking food safety training with whistle-

blowing: The mediation roles of job satisfaction and self-efficacy. International 

Journal of Contemporary Hospitality Management. Ανακτήθηκε από: 

https://doi.org/10.1108/IJCHM-10-2017-0689 

Valkanos, E., Giossi, S., & Anastasiadou, S. (2010). Certified Adult Educators’ 

Attitudes towards Continuing Education. Review of European Studies, 2(1), 61-71. 

http://dx.doi.org/10.5539/res.v2n1p61 

Von Glasersfeld E. (1987). Learning as Constructive Activity. Antimatters 2 (3), 2008, 

33-49. Ανακτήθηκε από: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.458.7301&rep=rep1&type

=pdf  [Originally published in Proceedings of the 5
th

 Annual Meeting of the North 

American Group of Psychology in Mathematics Education, Vol. 1 (Montreal: PME-

NA, 1983, pp. 41-101), edited by J.C. Bergeron & N. Herscovics]. 

http://dx.doi.org/10.1108/BFJ-11-2015-0444
https://doi.org/10.1108/IJCHM-10-2017-0689
http://dx.doi.org/10.5539/res.v2n1p61
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.458.7301&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.458.7301&rep=rep1&type=pdf


- 187 - 

 

White, A. E., Sabourin, K. R. & Scallan, E. (2018). The Foodborne Outbreak 

Challenge-Using Experiential Learning to Foster Interdisciplinary Training Among 

Students on Foodborne Disease Outbreak Investigations. Journal of Food Science 

Education, Vol. 17, 60-65. doi: 10.1111/1541-4329.12132  

World Health Organization - WHO. (2000). Foodborne diseases: A focus on health 

education. Geneva, Switzerland. 

World Health Organization - WHO. (2002). WHO global strategy for food safety: Safer 

food for better health. Geneva, Switzerland. 

World Health Organization (WHO). (2006). Five keys to safer food manual. Geneva, 

Switzerland. 

World Health Organization – WHO. (2007). Food safety and foodborne illness. March. 

Ανακτήθηκε στις 31/07/2008 από το 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs237/en.   

World Health Organization (WHO). (2015). WHO estimates of the global burden of 

foodborne diseases. Foodborne diseases burden epidemiology reference group 2007-

2015. Ανακτήθηκε στις 09/11/2018 από το 

http://www.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/fergreport/en/  

World Health Organization (WHO). (2017). Food safety. Ανακτήθηκε στις 09/11/2018 

από το http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety  

Χατζηγεωργίου, Γ. (2003). Πρόταση για ένα σύγχρονο αναλυτικό πρόγραμμα: μια 

ολιστική -οικολογική προοπτική. Αθήνα: Ατραπός. 

 

  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs237/en
http://www.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/fergreport/en/
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety


- 188 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ (Σ.Ε.Κ.) ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

 

 

  



- 189 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Αγαπητοί φίλοι / αγαπητές φίλες  

 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής μου εργασίας, έχω αναλάβει να 

μελετήσω ζητήματα που σχετίζονται με τα κίνητρα συμμετοχής ενηλίκων στην 

εκπαίδευση, καθώς και τις απόψεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

εφαρμογής συγκεκριμένων τεχνικών εκπαίδευσης σε ζητήματα διδασκαλίας 

Υγιεινής και Νομοθεσίας Τροφίμων. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, που 

απευθύνεται στις υπόλοιπες Σ.Ε.Κ. της χώρας, πλην της Σ.Ε.Κ.Θ. εξετάζει μόνο 

τα κίνητρα συμμετοχής. 

 

Η συμπλήρωσή του είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της έρευνας και, με το 

πνεύμα αυτό, σας ζητούμε να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για 

να το συμπληρώσετε.  

 

Αξίζει να τονίσουμε ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εξυπηρετεί 

αποκλειστικά ερευνητικούς στόχους. Οι απαντήσεις που θα δοθούν είναι 

απόλυτα εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της 

συγκεκριμένης μελέτης. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. 

Εκείνο που χρειάζεται να κάνετε είναι, αφού διαβάσετε την ερώτηση, να 

σημειώσετε με Χ αυτό που εκφράζει καλύτερα τη δική σας άποψη.  

 

Η έρευνα αυτή θα ήταν αδύνατη, χωρίς τη δική σας βοήθεια και για αυτό σας 

ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.  

 

       
 

 
  

Αθηνά Σιπητάνου 

Καθηγήτρια 

Σταματία Νίγδελη, Κτηνίατρος DVM 

MSc «Λειτουργών Δημόσιας Υγείας» ΕΣΔΥ 

Υποψήφια ΠΜΣ «Δια Βίου Μάθηση» 



- 190 - 

 

Β. Γενική ενότητα: σχετικά με τους λόγους συμμετοχής /κίνητρα ενηλίκων στην 

εκπαίδευση.  

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

Τοποθετηθείτε αυθόρμητα σημειώνοντας με Χ αυτό που εκφράζει 

καλύτερα τη δική σας άποψη αναφορικά με τις παρακάτω δηλώσεις. 

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
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1. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο.       

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

επιθυμώ. 

     

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

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

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

αυτό το πρόγραμμα. 

     

6. Η Σ.Ε.Κ.Θ. προσφέρει προγράμματα υψηλής ποιότητας.      

7. Με ενθάρρυνε η οικογένειά μου να συμμετάσχω.       

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

επένδυση για τα γηρατειά». 

     

9. Θέλω να ενημερώνομαι για τις τρέχουσες εξελίξεις στις θεματικές 

ενότητες του προγράμματος. 

     

10. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς.      

11. Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις.      

12. Οι φίλοι μου μου ζήτησαν να συμμετάσχουμε μαζί.      

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

ότι πάει χαμένος. 

     

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

15. Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες επαγγελματικές υποχρεώσεις.      

16. Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να συμμετάσχω.      

17. Ξεχνιέμαι από άλλες πιεστικές καταστάσεις στη ζωή μου.      

18. Τα χρήματα που διαθέτω για την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα δεν 

νιώθω ότι πάνε χαμένα. 

     

19. Είμαι ιδιαίτερα φιλομαθής άνθρωπος.      

20. Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις.      

21. Το ωράριο παρακολούθησης είναι βολικό.      

22. Μου αρέσει να συμμετέχω σε ομάδες.      

23. Με ενδιαφέρει το αντικείμενο του προγράμματος.      

24. Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο του προγράμματος.      

25. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση διαμορφώνει ενεργούς πολίτες.      

26. Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος να με 

βοηθήσει     στην εξεύρεση εργασίας. 

     

27. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος σχετίζονται με τα χόμπυ μου.      

28. Τα μαθήματα γίνονται σε βολική τοποθεσία.      

29. Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου ικανότητες.      

30. Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου σημείωμα.      

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

μου. 

     

32. Θέλω να διευρύνω τον κύκλο γνωριμιών μου.      

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

34. Θα πάρω βεβαίωση παρακολούθησης.      

35. Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι προσιτά.      

36. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από προγράμματα μη τυπικής μάθησης που 

παρακολούθησα στο παρελθόν. 

     

37. Θέλω να κάνω νέους φίλους.      

38. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση βοηθά στην κοινωνική αλλαγή.      

39. Το πρόγραμμα θα με βοηθήσει να εξελιχθώ επαγγελματικά.      

40. Η διαδικασία εγγραφής είναι εύκολη      

41. Συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις του προγράμματος όπως 

εκπαιδευτικές εκδρομές, εκδηλώσεις κ.α.  

     

 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (απαντήστε με Χ) 
 
 

1. Φύλο:   

 

 

2. Οικογενειακή 

  κατάσταση:  

 

 

3. Επίπεδο 

εκπαίδευσης: 

 

 

 

 

 

 

4.Επαγγελματική 

 κατάσταση:  

 

 

 

Αναφέρατε  

με αριθμό: 

 

 

 

8.Το πρόγραμμα εκπαίδευσης που παρακολουθήσατε στην Σχολή Επαγγελμάτων 

κρέατος ήταν:    

 

 

 

 

9. Παρακολουθήσατε άλλα προγράμματα επιμόρφωσης  

ενηλίκων τα τελευταία 2 χρόνια; 

 

10. Αν «ΝΑΙ», αναφέρατε τους τίτλους: ……………………………..…………………. 

 ………….………………………………….………………………..……..…….. 

 …………..………………………………………………………..………..…….. 
 

Άνδρας  

Γυναίκα  

Έγγαμος/η ή με σύμφωνο συμβίωσης  

Άγαμος/η  

Διαζευγμένος/η ή χήρος/α ή σε διάσταση  

Γυμνάσιο  

Λύκειο  

Μεταλυκειακή εκπ/ση (ΙΕΚ, άλλη Δ. ή Ι. Σχολή)  

ΤΕΙ  

ΑΕΙ  

Μεταπτυχιακό  

Εργαζόμενος/η με πλήρη απασχόληση  

Εργαζόμενος/η με μερική απασχόληση  

Εποχικά εργαζόμενος/η  

Άνεργος/η  

5.  Ηλικία:  

6.  Συνολικά έτη εργασίας:  

7.  Έτη εργασίας σε επιχειρήσεις Τροφίμων:  

  

Πρωινό Τμήμα (δωρεάν)  

Απογευματινό Τμήμα (επί πληρωμή)  

Ναι   

Όχι   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ Σ.Ε.Κ.Θ.  

(ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Αγαπητοί φίλοι / αγαπητές φίλες  

 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής μου εργασίας, έχω αναλάβει να 

μελετήσω ζητήματα που σχετίζονται με τα κίνητρα συμμετοχής ενηλίκων στην 

εκπαίδευση, καθώς και τις απόψεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

εφαρμογής συγκεκριμένων τεχνικών εκπαίδευσης σε ζητήματα διδασκαλίας 

Υγιεινής και Νομοθεσίας Τροφίμων.  

 

Η συμπλήρωσή του είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της έρευνας και, με το 

πνεύμα αυτό, σας ζητούμε να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για 

να το συμπληρώσετε.  

 

Αξίζει να τονίσουμε ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εξυπηρετεί 

αποκλειστικά ερευνητικούς στόχους. Οι απαντήσεις που θα δοθούν είναι 

απόλυτα εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της 

συγκεκριμένης μελέτης. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. 

Εκείνο που χρειάζεται να κάνετε είναι, αφού διαβάσετε την ερώτηση, να 

σημειώσετε με Χ αυτό που εκφράζει καλύτερα τη δική σας άποψη.  

 

Η έρευνα αυτή θα ήταν αδύνατη, χωρίς τη δική σας βοήθεια και για αυτό σας 

ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.  

 

       
 

 
  

Αθηνά Σιπητάνου 

Καθηγήτρια 

Σταματία Νίγδελη, Κτηνίατρος DVM 

MSc «Λειτουργών Δημόσιας Υγείας» ΕΣΔΥ 

Υποψήφια ΠΜΣ «Δια Βίου Μάθηση» 
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Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (απαντήστε με Χ) 
 

 

1. Φύλο:   

 

 

2. Οικογενειακή 

  κατάσταση:  

 

 

3. Επίπεδο        

εκπαίδευσης:  

 

 

 

 

 

4.Επαγγελματική 

 κατάσταση:  

 

 

 

Αναφέρατε  

με αριθμό: 

 

 

 

 

8.Το πρόγραμμα εκπαίδευσης που παρακολουθήσατε στην Σχολή Επαγγελμάτων 

κρέατος ήταν:    

 

 

 

9. Παρακολουθήσατε άλλα προγράμματα επιμόρφωσης  

ενηλίκων τα τελευταία 2 χρόνια; 

 

 

 

10. Αν «ΝΑΙ», αναφέρατε τους τίτλους: ……………………..………………………….. 

 

 ………….…………………………………….……………………………..……. 

 

 …………..…………………………………………………………………..……. 

 

 …………..…………………………………………………………………..……. 

 

 

 

 

 

Άνδρας  

Γυναίκα  

Έγγαμος/η ή με σύμφωνο συμβίωσης  

Άγαμος/η  

Διαζευγμένος/η ή χήρος/α ή σε διάσταση  

Γυμνάσιο  

Λύκειο  

Μεταλυκειακή εκπ/ση (ΙΕΚ, άλλη Δ. ή Ι. Σχολή)  

ΤΕΙ  

ΑΕΙ  

Μεταπτυχιακό  

Εργαζόμενος/η με πλήρη απασχόληση  

Εργαζόμενος/η με μερική απασχόληση  

Εποχικά εργαζόμενος/η  

Άνεργος/η  

5.  Ηλικία:  

6.  Συνολικά έτη εργασίας:  

7.  Έτη εργασίας σε επιχειρήσεις Τροφίμων:  

  

Πρωινό Τμήμα (δωρεάν)  

Απογευματινό Τμήμα (επί πληρωμή)  

Ναι   

Όχι   
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Β. Γενική ενότητα: σχετικά με τους λόγους συμμετοχής /κίνητρα.  

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

Τοποθετηθείτε αυθόρμητα σημειώνοντας με Χ αυτό που εκφράζει 

καλύτερα τη δική σας άποψη αναφορικά με τις παρακάτω δηλώσεις. 

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
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1. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο.       

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

επιθυμώ. 

     

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

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

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

αυτό το πρόγραμμα. 

     

6. Η Σ.Ε.Κ.Θ. προσφέρει προγράμματα υψηλής ποιότητας.      

7. Με ενθάρρυνε η οικογένειά μου να συμμετάσχω.       

8.  Συμφωνά με τον Αριστοτέλη ότι «η μόρφωση είναι η καλύτερη επένδυση 

για τα γηρατειά». 

     

9. Θέλω να ενημερώνομαι για τις τρέχουσες εξελίξεις στις θεματικές 

ενότητες του προγράμματος. 

     

10. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς.      

11. Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις.      

12. Οι φίλοι μου μου ζήτησαν να συμμετάσχουμε μαζί.      

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

ότι πάει χαμένος. 

     

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

15. Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες επαγγελματικές υποχρεώσεις.      

16. Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να συμμετάσχω.      

17. Ξεχνιέμαι από άλλες πιεστικές καταστάσεις στη ζωή μου.      

18. Τα χρήματα που διαθέτω για την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα δεν 

νιώθω ότι πάνε χαμένα. 

     

19. Είμαι ιδιαίτερα φιλομαθής άνθρωπος.      

20. Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις.      

21. Το ωράριο παρακολούθησης είναι βολικό.      

22. Μου αρέσει να συμμετέχω σε ομάδες.      

23. Με ενδιαφέρει το αντικείμενο του προγράμματος.      

24. Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο του προγράμματος.      

25. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση διαμορφώνει ενεργούς πολίτες.      

26. Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος να με 

βοηθήσει     στην εξεύρεση εργασίας. 

     

27. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος σχετίζονται με τα χόμπυ μου.      

28. Τα μαθήματα γίνονται σε βολική τοποθεσία.      

29. Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου ικανότητες.      

30. Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου σημείωμα.      

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

μου. 

     

32. Θέλω να διευρύνω τον κύκλο γνωριμιών μου.      

33. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από την πρότερη τυπική εκπαίδευση που 

έχω λάβει. 
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34. Θα πάρω βεβαίωση παρακολούθησης.      

35. Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι προσιτά.      

36. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από προγράμματα μη τυπικής μάθησης που 

παρακολούθησα στο παρελθόν. 

     

37. Θέλω να κάνω νέους φίλους.      

38. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση βοηθά στην κοινωνική αλλαγή.      

39. Το πρόγραμμα θα με βοηθήσει να εξελιχθώ επαγγελματικά.      

40. Η διαδικασία εγγραφής είναι εύκολη      

41. Συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις του προγράμματος όπως 

εκπαιδευτικές εκδρομές, εκδηλώσεις κ.α.  

     

 

Γ. Ειδική ενότητα:  Σχετικά με τη γνώμη σας για την χρήση τεχνικών διδασκαλίας στα 

μαθήματα Υγιεινής & Νομοθεσίας: 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 

 

Τοποθετηθείτε αυθόρμητα σημειώνοντας με Χ αυτό που εκφράζει 

καλύτερα τη δική σας άποψη αναφορικά με τις παρακάτω δηλώσεις. 
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1.  Οι απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την υγιεινή των εγκαταστάσεων και 

του εξοπλισμού, έγινε με ομαδική εργασία επί υποθετικού σεναρίου 

μετατροπής του χώρου διδασκαλίας σε επιχείρηση Τροφίμων. Αυτή η 

τεχνική βοήθησε στην μάθηση & βαθύτερη κατανόηση. 

     

2. Η επίδειξη φωτογραφιών από αρχείο πραγματικών επιθεωρήσεων χώρων 

Τροφίμων και η προτροπή να «μπείτε στον ρόλο του «επιθεωρητή 

Ε.Φ.Ε.Τ.» με ζητούμενο να βρεθούν από εσάς τα πιθανά «σημεία που 

χρήζουν βελτίωσης», βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της θεωρίας. 

     

3. Η παρατήρηση, εύρεση και αναφορά «αστοχιών της υγειονομικής 

κατάστασης» μετά τις επισκέψεις που κάνουμε σε χώρους Τροφίμων 

(κρεοπωλεία, κρεαταγορά, σφαγεία) βοηθούν στην εμπέδωση της 

θεωρίας. 

     

4. Η αμέσως παραπάνω τεχνική εάν χρησιμοποιούνταν ως μέθοδος 

αξιολόγησης (αντί εξετάσεων) με ομαδικές εργασίες, θα βελτίωνε την 

κατανόηση των μαθημάτων Υγιεινής & Νομοθεσίας. 

     

5. Η ανάλυση και παρουσίαση παραδειγμάτων, όπως έγινε με την 

περίπτωση διάδοσης του εχινόκοκκου, βοηθάει στην  καλύτερη 

κατανόηση του σκεπτικού του Νομοθέτη για επιβολή προστίμων. 

     

6. Η παραπάνω ανάλυση και παρουσίαση του σκεπτικού του Νομοθέτη θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή της στάσης και της συμπεριφοράς σας. 

     

Σας ευχαριστούμε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 3
ου

 ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΞΕΤΑΖΕΙ 
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ: 

1.  Οι απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την υγιεινή των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, έγινε με ομαδική 

εργασία επί υποθετικού σεναρίου μετατροπής του χώρου 

διδασκαλίας σε επιχείρηση Τροφίμων. Αυτή η τεχνική 

βοήθησε στην μάθηση & βαθύτερη κατανόηση. 

Μελέτη περίπτωσης 

2. Η επίδειξη φωτογραφιών από αρχείο πραγματικών 

επιθεωρήσεων χώρων Τροφίμων και η προτροπή να 

«μπείτε στον ρόλο του «επιθεωρητή Ε.Φ.Ε.Τ.» με 

ζητούμενο να βρεθούν από εσάς τα πιθανά «σημεία που 

χρήζουν βελτίωσης», βοηθούν στην καλύτερη 

κατανόηση της θεωρίας. 

Προσομοίωση 

3. Η παρατήρηση, εύρεση και αναφορά «αστοχιών της 

υγειονομικής κατάστασης» μετά τις επισκέψεις που 

κάνουμε σε χώρους Τροφίμων (κρεοπωλεία, 

κρεαταγορά, σφαγεία) βοηθούν στην εμπέδωση της 

θεωρίας. 

Συνδυαστική 

μέθοδος: 

εκπαιδευτική 

επίσκεψη με 

προσομοίωση 

4. Η αμέσως παραπάνω τεχνική εάν χρησιμοποιούνταν ως 

μέθοδος αξιολόγησης (αντί εξετάσεων) με ομαδικές 

εργασίες, θα βελτίωνε την κατανόηση των μαθημάτων 

Υγιεινής & Νομοθεσίας. 

Συνθετική εργασία 

(Μέθοδος Project) 

που εμπεριέχει την  

αυτοκατευθυνόμενη 

μάθηση 

5. Η ανάλυση και παρουσίαση παραδειγμάτων, όπως έγινε 

με την περίπτωση διάδοσης του εχινόκοκκου, βοηθάει 

στην  καλύτερη κατανόηση του σκεπτικού του Νομοθέτη 

για επιβολή προστίμων. 

Εμπλουτισμένη 

εισήγηση 

6. Η παραπάνω ανάλυση και παρουσίαση του σκεπτικού 

του Νομοθέτη θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή της 

στάσης και της συμπεριφοράς σας. 

Εμπλουτισμένη 

εισήγηση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2
ου

 ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ 

ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ) ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ 

ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ 
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Οι 7 παράγοντες (που δεν αναγράφονται πάνω στο ερωτηματολόγιο) είναι οι 

ακόλουθοι: (Kortesoja, 2005, Fujita-Starck, 1996, Norland, 1992, Boshier, 1973). 

 

1. Βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας 
Προτάσεις: 

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

19. Είμαι ιδιαίτερα φιλομαθής άνθρωπος. 

40. Η διαδικασία εγγραφής είναι εύκολη 

29. Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου ικανότητες. 

30. Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου σημείωμα. 

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

 

Αφορά άτομα τα οποία επιδιώκουν τη βελτίωση των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων 

και, μέσω αυτής, τις σχέσεις τους με τα άλλα άτομα. 

 

2. Ανάπτυξη κοινωνικών επαφών 
Προτάσεις: 

12. Οι φίλοι μου μου ζήτησαν να συμμετάσχουμε μαζί. 

16. Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να συμμετάσχω. 

20. Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις. 

21. Το ωράριο παρακολούθησης είναι βολικό. 

37. Θέλω να κάνω νέους φίλους. 

41. Συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις του προγράμματος όπως εκπαιδευτικές 

εκδρομές, εκδηλώσεις κ.α.  

 

Αφορά άτομα των οποίων βασικός στόχος είναι να συναντούν νέους ανθρώπους 

και να δημιουργούν νέες φιλίες. Επιθυμούν να είναι μέλη μιας ομάδας και να 

μαθαίνουν από κοινού με τα άλλα μέλη της. 

 
3. Προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους 
Προτάσεις: 

6. Η Σ.Ε.Κ.Θ. προσφέρει προγράμματα υψηλής ποιότητας. 

9. Θέλω να ενημερώνομαι για τις τρέχουσες εξελίξεις στις θεματικές ενότητες του 

προγράμματος. 

10. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς. 

23. Με ενδιαφέρει το αντικείμενο του προγράμματος. 

24. Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο του προγράμματος. 

27. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος σχετίζονται με τα χόμπυ μου. 

34. Θα πάρω βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

Αφορά άτομα που επιθυμούν να καλύψουν κενά εκπαίδευσης που έχουν από το 

παρελθόν και να προετοιμαστούν για πρόσθετη εκπαίδευση. 

 
4. Επαγγελματική εξέλιξη 
Προτάσεις: 

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

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

πρόγραμμα. 
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15. Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες επαγγελματικές υποχρεώσεις. 

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

εξεύρεση εργασίας. 

39. Το πρόγραμμα θα με βοηθήσει να εξελιχθώ επαγγελματικά. 

 

Αφορά άτομα τα οποία φιλοδοξούν να βελτιώσουν ή να αλλάξουν την τρέχουσα 

επαγγελματική τους θέση / κατάσταση. Για τα άτομα αυτά, η συμμετοχή στην 

εκπαίδευση είναι ένα μέσο επαγγελματικής εξέλιξης και ανέλιξης. 

 
5. Βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων 
Προτάσεις: 

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

7. Με ενθάρρυνε η οικογένειά μου να συμμετάσχω.  

11. Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις. 

17. Ξεχνιέμαι από άλλες πιεστικές καταστάσεις στη ζωή μου. 

 

Αφορά άτομα που επιδιώκουν τη βελτίωση των σχέσεων με τα μέλη της οικογένειάς 

τους και τη βελτίωση της ικανότητάς τους να τα κατανοούν. 

 
6. Επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων 
Προτάσεις: 

1. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο.  

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

χαμένος. 

18. Τα χρήματα που διαθέτω για την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα δεν νιώθω ότι 

πάνε χαμένα. 

22. Μου αρέσει να συμμετέχω σε ομάδες. 

28. Τα μαθήματα γίνονται σε βολική τοποθεσία. 

32. Θέλω να διευρύνω τον κύκλο γνωριμιών μου. 

35. Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι προσιτά. 

 

Αφορά άτομα που επιδιώκουν νέα ερεθίσματα για να ξεπεράσουν ή να αποφύγουν 

καταστάσεις που είναι δυσάρεστες γι' αυτά. 

 
7. Γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση 
Προτάσεις: 

38. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση βοηθά στην κοινωνική αλλαγή. 

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

γηρατειά». 

25. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση διαμορφώνει ενεργούς πολίτες. 

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

36. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από προγράμματα μη τυπικής μάθησης που 

παρακολούθησα στο παρελθόν. 

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

 

Αφορά άτομα που θέλουν συνειδητά να μαθαίνουν περισσότερα και επιδιώκουν τη 

γνώση χάριν της ίδιας της γνώσης. Για αυτά τα άτομα, η γνώση είναι ταυτόσημη με τη 

ζωή (Ζωντήρος, 2006). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: 

 

 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ 1
ης 

ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ 3
ου

 ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
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Εικόνα 4:  Διαφάνεια παρότρυνσης συμμετοχής στη Μελέτη Περίπτωσης 
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Εικόνα 5:  Φύλλο εργασίας για τη Μελέτη Περίπτωσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: 

 

 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

ΤΗΣ 2
ης 

ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ 3
ου

 ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
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Εικόνα 6:  Διαφάνεια παρότρυνσης συμμετοχής στην τεχνική Προσομοίωσης 
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Εικόνα 7:  Φωτογραφία 1
ης

 περίπτωσης που χρησιμοποιείται στην τεχνική 

της Προσομοίωσης 

Εικόνα 8:  Φωτογραφία 1
ης

 περίπτωσης, με τις αναμενόμενες απαντήσεις, που 

χρησιμοποιείται στην τεχνική της Προσομοίωσης 
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Εικόνα 9:  Φωτογραφία 2
ης

 περίπτωσης που χρησιμοποιείται στην τεχνική 

της Προσομοίωσης 

Εικόνα 10:  Φωτογραφία 2
ης

 περίπτωσης, με τις αναμενόμενες απαντήσεις, που 

χρησιμοποιείται στην τεχνική της Προσομοίωσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ: 

 

 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ «ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» 

 

 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ «ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ»  

 

 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

 ΕΥΧΑΡΗΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
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20/5/2019 

Από:  Σταματία Νίγδελη 

Κτηνίατρος, Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης 

 

Προς:  

1. Βασίλειο Μερέα, Προϊστάμενο Δ/νσης Έρευνας, Καινοτομίας & Εκπαίδευσης 

2. Αναστασία Στάμου, Προϊστάμενος Τμήματος Σ.Ε.Κ. Λάρισσας 

3. Πετρούλα Κώστογλου, Προϊστάμενος Τμήματος Σ.Ε.Κ. ΑΘηνών 

4. Θεόδωρο Δέλτσιο, Κτηνίατρος, Σ.Ε.Κ. Δράμας 

Αγαπητέ Βασίλειε, Αναστασία, Πετρούλα, Θεόδωρε: 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, όλους μαζί και τον καθένα προσωπικά, για την συνεργασία και την 

βοήθεια που μου προσφέρατε για την ολοκλήρωση της επιστημονικής έρευνας που διενεργώ στα πλαίσια 

της μεταπτυχιακής εργασίας μου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η συμβολή σας ήταν απαραίτητη για 

μένα, προκειμένου να χορηγηθούν ερωτηματολόγια και να συλλεχθούν πρωτογενή στοιχεία από όλους 

τους εκπαιδευόμενους των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος της χώρας.  

Σας ευχαριστώ βαθύτατα για την άμεση ανταπόκρισή σας! Εκτιμώ ειλικρινά τον χρόνο που διαθέσατε 

και την προθυμία που επιδείξατε! 

Με εκτίμηση, 

Σταματία Νίγδελη,  

Κτηνίατρος DVM 

MSc «Λειτουργών Δημόσιας Υγείας» ΕΣΔΥ 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ «Δια Βίου Μάθηση» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙI: 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

 

 

 

 Κίνητρα (θετική άποψη) 

 Κίνητρα (ουδέτερη άποψη) 
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Κίνητρα (θετική άποψη) 

Δηλώσεις Β Μέρους ερωτηματολογίου: 

ΚΙΝΗΤΡΑ 
Ν 
"συμφωνώ 
απόλυτα" 

Ν 
"συμφωνώ 
αρκετά" 

Ν 
θετικής 
άποψης 

% 
"συμφωνώ 
απόλυτα" 

% 
"συμφωνώ 
αρκετά" 

% 
θετικής 
άποψης 

1. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο.  27 59 86 7,1 15,6 22,7 
2. Ελπίζω το πρόγραμμα να με βοηθήσει στην 

αλλαγή καριέρας που επιθυμώ. 174 125 299 45,8 32,9 78,7 
3. Μέλος της οικογένειάς μου μου ζήτησε να 

του κάνω παρέα. 44 48 92 11,7 12,8 24,5 
4. Συμφωνώ με την άποψη «ό,τι μαθαίνεις στη 

ζωή, είναι χρήσιμο». 321 53 374 83,6 13,8 97,4 
5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω στη δουλειά μου 

τις γνώσεις που αποκτώ σε αυτό το 

πρόγραμμα. 282 69 351 74 18,1 92,1 
6. Η Σ.Ε.Κ.Θ. προσφέρει προγράμματα υψηλής 

ποιότητας. 164 151 315 43,2 39,7 82,9 
7. Με ενθάρρυνε η οικογένειά μου να 

συμμετάσχω.  135 79 214 35,9 21 56,9 
8.  Συμφωνώ με τον Αριστοτέλη ότι «η 

μόρφωση είναι η καλύτερη επένδυση για τα 

γηρατειά». 232 96 328 60,9 25,2 86,1 
9. Θέλω να ενημερώνομαι για τις τρέχουσες 

εξελίξεις στις θεματικές ενότητες του 

προγράμματος. 199 122 321 52,5 32,2 84,7 
10. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος 

είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς. 95 164 259 25,1 43,4 68,5 
11. Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές 

υποχρεώσεις. 63 53 116 16,7 14,1 30,8 
12. Οι φίλοι μου μου ζήτησαν να 

συμμετάσχουμε μαζί. 25 31 56 6,6 8,2 14,8 
13. Ο χρόνος που διαθέτω για τη συμμετοχή 

μου στο πρόγραμμα δεν νιώθω ότι πάει 

χαμένος. 273 75 348 71,8 19,7 91,5 
14. Ο εργοδότης μου μου πρότεινε /ζήτησε να 

συμμετάσχω. 64 39 103 16,9 10,3 27,2 
15. Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες 

επαγγελματικές υποχρεώσεις. 49 57 106 12,9 15 27,9 
16. Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να 

συμμετάσχω. 52 68 120 13,8 18 31,8 
17. Ξεχνιέμαι από άλλες πιεστικές καταστάσεις 

στη ζωή μου. 67 71 138 17,8 18,8 36,6 
18. Τα χρήματα που διαθέτω για την 

συμμετοχή μου στο πρόγραμμα δεν νιώθω 

ότι πάνε χαμένα. 228 86 314 60,2 22,7 82,9 
19. Είμαι ιδιαίτερα φιλομαθής άνθρωπος. 126 159 285 32,8 41,4 74,2 
20. Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις. 44 54 98 11,6 14,2 25,8 
21. Το ωράριο παρακολούθησης είναι βολικό. 157 104 261 41,2 27,3 68,5 
22. Μου αρέσει να συμμετέχω σε ομάδες. 176 130 306 46,1 34 80,1 
23. Με ενδιαφέρει το αντικείμενο του 

προγράμματος. 284 78 362 74,5 20,5 95 
24. Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο του 

προγράμματος. 197 120 317 52,1 31,7 83,8 
25. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση διαμορφώνει 

ενεργούς πολίτες. 218 121 339 57,4 31,8 89,2 
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26. Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του 

προγράμματος να με βοηθήσει     στην 

εξεύρεση εργασίας. 223 108 331 58,5 28,3 86,8 
27. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος 

σχετίζονται με τα χόμπυ μου. 71 80 151 18,9 21,3 40,2 
28. Τα μαθήματα γίνονται σε βολική 

τοποθεσία. 125 108 233 33,1 28,6 61,7 
29. Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου 

ικανότητες. 158 156 314 41,8 41,3 83,1 
30. Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου 

σημείωμα. 241 88 329 63,4 23,2 86,6 
31. Μπορώ να συνεισφέρω στο πρόγραμμα με 

τις γνώσεις και την εμπειρία μου. 105 112 217 28 29,9 57,9 
32. Θέλω να διευρύνω τον κύκλο γνωριμιών 

μου. 138 99 237 36,6 26,3 62,9 
33. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από την 

πρότερη τυπική εκπαίδευση που έχω λάβει. 206 107 313 54,2 28,2 82,4 
34. Θα πάρω βεβαίωση παρακολούθησης. 299 57 356 78,5 15 93,5 
35. Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι 

προσιτά. 169 91 260 44,6 24 68,6 
36. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από 

προγράμματα μη τυπικής μάθησης που 

παρακολούθησα στο παρελθόν. 152 95 247 40,4 25,3 65,7 
37. Θέλω να κάνω νέους φίλους. 122 91 213 32,3 24,1 56,4 
38. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση βοηθά στην 

κοινωνική αλλαγή. 196 124 320 52 32,9 84,9 
39. Το πρόγραμμα θα με βοηθήσει να εξελιχθώ 

επαγγελματικά. 258 95 353 68,1 25,1 93,2 
40. Η διαδικασία εγγραφής είναι εύκολη 206 102 308 54,6 27,1 81,7 
41. Συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις του 

προγράμματος όπως εκπαιδευτικές 

εκδρομές, εκδηλώσεις κ.α.  118 77 195 31,5 20,5 52 
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Κίνητρα (ουδέτερη άποψη) 
 

Δηλώσεις Β Μέρους ερωτηματολογίου: ΚΙΝΗΤΡΑ 
Ν "ούτε 

συμφωνώ 
ούτε 

διαφωνώ" 

%  
ουδέτερης 

άποψης 
1. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο.  120 31,7 
2. Ελπίζω το πρόγραμμα να με βοηθήσει στην αλλαγή καριέρας που επιθυμώ. 58 15,3 
3. Μέλος της οικογένειάς μου μου ζήτησε να του κάνω παρέα. 42 11,2 
4. Συμφωνώ με την άποψη «ό,τι μαθαίνεις στη ζωή, είναι χρήσιμο». 8 2,1 
5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω στη δουλειά μου τις γνώσεις που αποκτώ σε αυτό το πρόγραμμα. 20 5,2 
6. Η Σ.Ε.Κ.Θ. προσφέρει προγράμματα υψηλής ποιότητας. 60 15,8 
7. Με ενθάρρυνε η οικογένειά μου να συμμετάσχω.  73 19,4 
8.  Συμφωνώ με τον Αριστοτέλη ότι «η μόρφωση είναι η καλύτερη επένδυση για τα γηρατειά». 49 12,9 
9. Θέλω να ενημερώνομαι για τις τρέχουσες εξελίξεις στις θεματικές ενότητες του προγράμματος 51 13,5 
10. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς. 107 28,3 
11. Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις. 76 20,2 
12. Οι φίλοι μου μου ζήτησαν να συμμετάσχουμε μαζί. 62 16,5 
13. Ο χρόνος που διαθέτω για τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα δεν νιώθω ότι πάει χαμένος. 23 6,1 
14. Ο εργοδότης μου μου πρότεινε /ζήτησε να συμμετάσχω. 67 17,7 
15. Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες επαγγελματικές υποχρεώσεις. 100 26,4 
16. Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να συμμετάσχω. 80 21,2 
17. Ξεχνιέμαι από άλλες πιεστικές καταστάσεις στη ζωή μου. 110 29,2 
18. Τα χρήματα που διαθέτω για την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα δεν νιώθω ότι πάνε χαμένα. 41 10,8 
19. Είμαι ιδιαίτερα φιλομαθής άνθρωπος. 83 21,6 
20. Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις. 51 13,5 
21. Το ωράριο παρακολούθησης είναι βολικό. 95 24,9 
22. Μου αρέσει να συμμετέχω σε ομάδες. 64 16,8 
23. Με ενδιαφέρει το αντικείμενο του προγράμματος. 15 3,9 
24. Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο του προγράμματος. 55 14,6 
25. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση διαμορφώνει ενεργούς πολίτες. 37 9,7 
26. Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος να με βοηθήσει στην εξεύρεση 

εργασίας. 44 11,5 
27. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος σχετίζονται με τα χόμπυ μου. 122 32,4 
28. Τα μαθήματα γίνονται σε βολική τοποθεσία. 91 24,1 
29. Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου ικανότητες. 58 15,3 
30. Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου σημείωμα. 38 10 
31. Μπορώ να συνεισφέρω στο πρόγραμμα με τις γνώσεις και την εμπειρία μου. 126 33,6 
32. Θέλω να διευρύνω τον κύκλο γνωριμιών μου. 92 24,4 
33. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από την πρότερη τυπική εκπαίδευση που έχω λάβει. 58 15,3 
34. Θα πάρω βεβαίωση παρακολούθησης. 20 5,2 
35. Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι προσιτά. 94 24,8 
36. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από προγράμματα μη τυπικής μάθησης που παρακολούθησα στο 

παρελθόν. 104 27,7 
37. Θέλω να κάνω νέους φίλους. 109 28,8 
38. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση βοηθά στην κοινωνική αλλαγή. 47 12,5 
39. Το πρόγραμμα θα με βοηθήσει να εξελιχθώ επαγγελματικά. 22 5,8 
40. Η διαδικασία εγγραφής είναι εύκολη 42 11,1 
41. Συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις του προγράμματος όπως εκπαιδευτικές εκδρομές, 

εκδηλώσεις κ.α.  112 29,9 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ  

 

 ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ & ΑΠΟΨΕΩΝ 
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Έλεγχος U των Kruskal-Wallis για κίνητρα συμμετοχής στην εκπαίδευση  ανάλογα με 

το επίπεδο εκπαίδευσης 

Κίνητρο συμμετοχής Επίπεδο εκπαίδευσης N Mean Rank 

Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο Γυμνάσιο 41 188,88 

Λύκειο 125 212,31 

Μεταλυκειακή εκπ/ση 135 157,80 

ΤΕΙ 44 205,50 

ΑΕΙ 28 202,98 

Μεταπτυχιακό 6 283,08 

Ελπίζω το πρόγραμμα να με βοηθήσει στην αλλαγή καριέρας που 

επιθυμώ 

Γυμνάσιο 41 166,49 

Λύκειο 124 173,77 

Μεταλυκειακή εκπ/ση  136 192,60 

ΤΕΙ 45 215,82 

ΑΕΙ 28 250,50 

Μεταπτυχιακό 6 182,83 

Η Σ.Ε.Κ.Θ. προσφέρει προγράμματα υψηλής ποιότητας Γυμνάσιο 41 139,72 

Λύκειο 124 183,04 

Μεταλυκειακή εκπ/ση  136 216,02 

ΤΕΙ 45 191,77 

ΑΕΙ 28 178,18 

Μεταπτυχιακό 6 161,25 

Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις Γυμνάσιο 41 227,79 

Λύκειο 124 195,72 

Μεταλυκειακή εκπ/ση  133 167,19 

ΤΕΙ 45 182,84 

ΑΕΙ 28 201,71 

Μεταπτυχιακό 6 255,33 

Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος να με 

βοηθήσει     στην εξεύρεση εργασίας 

Γυμνάσιο 41 170,37 

Λύκειο 124 171,38 

Μεταλυκειακή εκπ/ση 137 198,20 

ΤΕΙ 45 205,24 

ΑΕΙ 28 243,79 

Μεταπτυχιακό 6 220,08 

Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου ικανότητες Γυμνάσιο 41 237,37 

Λύκειο 123 186,34 

Μεταλυκειακή εκπ/ση 135 185,07 

ΤΕΙ 45 172,90 

ΑΕΙ 28 193,68 

Μεταπτυχιακό 6 131,83 

Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου σημείωμα Γυμνάσιο 41 223,00 

Λύκειο 124 187,26 

Μεταλυκειακή εκπ/ση  136 176,72 

ΤΕΙ 45 191,54 

ΑΕΙ 28 231,54 

Μεταπτυχιακό 6 148,42 
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Το πρόγραμμα θα με βοηθήσει να εξελιχθώ επαγγελματικά Γυμνάσιο 41 163,94 

Λύκειο 124 184,25 

Μεταλυκειακή εκπ/ση 136 188,75 

ΤΕΙ 44 198,24 

ΑΕΙ 28 253,41 

Μεταπτυχιακό 6 158,92 



- 221 - 

 

Έλεγχος U των Mann-Whitney για κίνητρα συμμετοχής στην εκπαίδευση  ανάλογα 

με το επίπεδο εκπαίδευσης (εκτός γυμνασίου) 

 

Κίνητρο συμμετοχής 

Επίπεδο 

εκπαίδευσης 

 
N 

 

Μέση 

κατάταξη 

 

Έλεγχος 

Mann-

Whitney 
p 

 

Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο Λύκειο 125 150,02  

5997,5 

 

,000 
Μετ/κή εκπ/ση 135 112,43 

Η Σ.Ε.Κ.Θ. προσφέρει προγράμματα υψηλής 

ποιότητας 

Λύκειο 124 118,94  

6998,5 

 

,011 Μετ/κή εκπ/ση 136 141,04 

Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις Λύκειο 124 139,24  

6976 

 

,029 Μετ/κή εκπ/ση 133 119,45 

Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του 

προγράμματος να με βοηθήσει     στην 

εξεύρεση εργασίας 

Λύκειο 124 121,41  

7304,5 

 

,024 Μετ/κή εκπ/ση 137 139,68 

Ελπίζω το πρόγραμμα να με βοηθήσει στην 

αλλαγή καριέρας που επιθυμώ 

Λύκειο 124 80,10  

2182 

 

,019 ΤΕΙ 45 98,51 

Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του 

προγράμματος να με βοηθήσει     στην 

εξεύρεση εργασίας 

Λύκειο 124 81,05  

2300,5 

 

,039 ΤΕΙ 45 95,88 

Ελπίζω το πρόγραμμα να με βοηθήσει στην 

αλλαγή καριέρας που επιθυμώ 

Λύκειο 124 70,86  

1037 

 

,000 ΑΕΙ 28 101,46 

Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του 

προγράμματος να με βοηθήσει     στην 

εξεύρεση εργασίας 

Λύκειο 124 71,24  

1084 

 

,0000 ΑΕΙ 28 99,79 

Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου 

σημείωμα 

Λύκειο 124 73,35  

1346 

 

,033 ΑΕΙ 28 90,43 

Το πρόγραμμα θα με βοηθήσει να εξελιχθώ 

επαγγελματικά 

Λύκειο 124 71,51  

1117,5 

 

,000 ΑΕΙ 28 98,59 

Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο Μετ/κή εκπ/ση 135 84,53  

2231,5 

 

,010 ΤΕΙ 44 106,78 

Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο Μετ/κή εκπ/ση 135 78,30  

1390,5 

 

,023 ΑΕΙ 28 99,84 

Ελπίζω το πρόγραμμα να με βοηθήσει στην 

αλλαγή καριέρας που επιθυμώ 

Μετ/κή εκπ/ση 136 78,24  

1324 

 

,007 ΑΕΙ 28 103,21 

Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του 

προγράμματος να με βοηθήσει     στην 

εξεύρεση εργασίας 

Μετ/κή εκπ/ση 137 79,66  

1461 

 

,029 ΑΕΙ 28 99,32 

Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου 

σημείωμα 

Μετ/κή εκπ/ση 136 78,26  

1327,5 

 

,003 ΑΕΙ 28 103,09 

Το πρόγραμμα θα με βοηθήσει να εξελιχθώ 

επαγγελματικά 

Μετ/κή εκπ/ση 136 77,55  

1231 

 

,001 ΑΕΙ 28 106,54 

Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο Μετ/κή εκπ/ση 135 69,09  

147,5 

 

,006 Μεταπτυχιακό 6 113,92 

Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις Μετ/κή εκπ/ση 133 68,52  

202,5 

 

,037 Μεταπτυχιακό 6 102,75 

Το πρόγραμμα θα με βοηθήσει να εξελιχθώ 

επαγγελματικά 

ΤΕΙ 44 32,76  

451,5 

 

,035 ΑΕΙ 28 42,38 

 



- 222 - 

 

Έλεγχος U των Mann-Whitney για κίνητρα συμμετοχής στην εκπαίδευση  ανάλογα 

με την επαγγελματική κατάσταση (εκτός ανέργων) 

 

 

Κίνητρο συμμετοχής Επαγγελματική κατάσταση 

 
N 

 

Μέση 

κατάταξη 

 

Έλεγχος 

Mann-

Whitney 
p 

 

Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να 

συμμετάσχω 

Εργ.  με πλήρη απασχόληση 194 129,67  

4429,5 

 

,046 Εργ.  με μερική απασχόληση 55 108,54 

Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης 

του προγράμματος να με βοηθήσει     

στην εξεύρεση εργασίας 

Εργ.  με πλήρη απασχόληση 197 131,26  

4479 

 

,027 Εργ.  με μερική απασχόληση 55 109,44 

Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο Εργ. με πλήρη απασχόληση 196 138,31  

3958 

 

,000 Εποχικά εργαζόμενος/η 60 96,47 

Ελπίζω το πρόγραμμα να με βοηθήσει 

στην αλλαγή καριέρας που επιθυμώ 

Εργ. με πλήρη απασχόληση 196 124,03  

5004 

 

,040 Εποχικά εργαζόμενος/η 61 144,97 

Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές 

υποχρεώσεις 

Εργ. με πλήρη απασχόληση 193 137,54  

3948 

 

,000 Εποχικά εργαζόμενος/η 61 95,72 

Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες 

επαγγελματικές υποχρεώσεις 

Εργ. με πλήρη απασχόληση 195 138,81  

3938 

 

,000 Εποχικά εργαζόμενος/η 61 95,56 

Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις Εργ. με πλήρη απασχόληση 195 142,26  

3263,5 

 

,000 Εποχικά εργαζόμενος/η 61 84,50 

Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο 

του προγράμματος 

Εργ. με πλήρη απασχόληση 195 121,31  

4545 

 

,002 Εποχικά εργαζόμενος/η 61 151,49 

Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο Εργ. με μερική απασχόληση 55 66,95  

1157,5 

 

,004 Εποχικά εργαζόμενος/η 60 49,79 

Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες 

επαγγελματικές υποχρεώσεις 

Εργ. με μερική απασχόληση 55 66,15  

1256,5 

 

,017 Εποχικά εργαζόμενος/η 61 51,60 

Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις Εργ. με μερική απασχόληση 55 68,19  

1144,5 

 

,002 Εποχικά εργαζόμενος/η 61 49,76 

Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο 

του προγράμματος 

Εργ. με μερική απασχόληση 55 48,11  

1106 

 

,001 Εποχικά εργαζόμενος/η 61 67,87 

Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης 

του προγράμματος να με βοηθήσει     

στην εξεύρεση εργασίας 

Εργ. με μερική απασχόληση 55 52,79  

1363,5 

 

,032 Εποχικά εργαζόμενος/η 62 64,51 
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Έλεγχος συσχετίσεων μεταξύ παραγόντων κινήτρων συμμετοχής στην εκπαίδευση  

και απόψεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής εκπαιδευτικών 

τεχνικών 

 

 

 

Correlations 

   Απόψεις 

σχετικά με 

εφαρμογή 

εκπαιδευτικών 

τεχνικών 

Γενικότερο 

ενδιαφέρον 

για μάθηση 

και γνώση 

Προετοιμασία 

για 

εκπαιδευτικούς 

λόγους 

Spearman's 

rho 

Απόψεις 

σχετικά με 

εφαρμογή 

εκπαιδευτικών 

τεχνικών 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,454
**

 ,414
**

 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 231 231 231 

Γενικότερο 

ενδιαφέρον για 

μάθηση και 

γνώση 

Correlation 

Coefficient 

,454
**

 1,000 ,549
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 231 231 231 

Προετοιμασία 

για 

εκπαιδευτικούς 

λόγους 

Correlation 

Coefficient 

,414
**

 ,549
**

 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 231 231 231 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 


