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Περίληψη 

        Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής των 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην 

παρακολούθηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων στο νομό Θεσσαλονίκης. Στόχος 

της έρευνας αποτελεί η σκιαγράφηση του προφίλ των εκπαιδευτικών-συμμετεχόντων, 

η ανάδειξη των κινήτρων συμμετοχής τους, καθώς-όπως και να διερευνήσει την 

ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ σημαντικών δημογραφικών στοιχείων-χαρακτηριστικών, 

όπως το φύλο, η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας που τους οδηγούν στην 

παρακολούθηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων.     

      Στην αρχή γίνεται παρουσίαση των θεωριών που εμφανίζονται στον τομέα της 

εκπαίδευσης, όπως οι σημαντικότερες θεωρίες κινήτρων συμμετοχής, καθώς και τα 

μοντέλα χρήσης από διάφορους ερευνητές. Αναλυτικότερα το δείγμα της έρευνας 

αποτέλεσαν 80 γυναίκες και 33 άνδρες, οι οποίοι παρακολούθησαν διάφορα 

προγράμματα επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους πορείας . Όσον 

αφορά τα ποσοτικά δεδομένα της παρούσας έρευνας συγκεντρώθηκαν με την χρήση 

ενός έντυπου ερωτηματολογίου, καθώς και η επεξεργασία τους εφαρμόστηκε με τη 

βοήθεια του στατιστικού πακέτου (SPSS). 

     Στη συνέχεια, γίνεται παρουσίαση των ευρηματικών αποτελεσμάτων της έρευνας, 

καθώς επίσης γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα όπως αυτά προέκυψαν από τα 

ερευνητικά ερωτήματα. Συγκεκριμένα, οι άνδρες επηρεάζονται σε υψηλότερο βαθμό 

από παράγοντες που σχετίζονται με τη βελτίωση της κοινωνικής ζωής. Η ηλικία των 

εκπαιδευτικών αυξάνεται όσο αυξάνεται και η επιρροή από παράγοντες στον τομέα 

της επαγγελματικής ανέλιξης. Αναφορικά η βαθμίδα της εκπαίδευσης , οι 

εκπαιδευτικοί δέχονται μεγαλύτερη επιρροή με παράγοντες της επικοινωνιακής 

ικανότητας, της επαγγελματικής ανέλιξης και στο γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση. 

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί ιδιωτικού τομέα επηρεάζονται περισσότερο από 

παράγοντες σχετικούς με την επαγγελματική ανέλιξη, καθώς το ίδιο συμβαίνει και με 

την αύξηση των ετών προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών. 

        Τέλος, η συγκεκριμένη έρευνα στοχεύει στο να αποτελέσει μια αφετηρία σε 

περαιτέρω έρευνες στο χώρο της εκπαίδευσης, ώστε να αναδειχθούν πτυχές σχετικά 

με το προφίλ των εκπαιδευτικών, τα κίνητρα συμμετοχής τους καθώς και στη σχέση 

των δημογραφικών χαρακτηριστικών με τα κίνητρα συμμετοχής.   
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Λέξεις- κλειδιά : κίνητρα συμμετοχής, Επιμορφωτικά Προγράμματα, Εκπαίδευση 

Ενηλίκων, Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής 

 

Abstract 

        The present work aims to investigate the motivation for the participation of  

Primary and Secondary Education teachers in  Educational Programs in the city of 

Thessaloniki. The aim of the survey is to describe the profile of the participants, to 

show their motivation to participate and to investigate the existence of a relationship 

between important demographic characteristics such as gender, age, length of service 

that leading them to training programs.   

          At the beginning,  some theories are presented that appear in the field of 

education, such as the most important  motivation  theories, as well as the models 

used by various researchers. More specifically, the sample of the survey is consisted 

of 80 women and 33 men, who attended various training programs during their 

training course. As far as the quantitative data of the present survey are concerned, 

they have been gathered using a questionnaire, and their processing has been 

implemented with the help of the statistical package (SPSS). 

      Next, the  results of the research are presented, as well as the conclusions as they 

come out of the research questions. Specifically, men are more affected by factors 

related to improving social life. Teachers' age is increasing as the influence of factors 

in the field of work increases. Regarding the level of education, teachers are more 

influenced by factors of linguistic competence, improvement in the field of work and 

language acquisition for personal satisfaction. However,  in private sector teachers are 

more affected by factors related to improving work, as this is also the case with the 

increase in teachers' years of service. 

        Finally, this research aims to provide a starting point for further research in the 

field of education to highlight aspects of teacher’s  profile, motivation for 

participation, and the relationship between demographic characteristics and 

motivation to participate. 

 

Key words: motives, training courses, Adult Education, Education Participation Scale 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   Η συγκεκριμένη εργασία ξεκινά με την παρουσίαση της έννοιας των κινήτρων, τα 

εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα, και ύστερα προχωρά στην παρουσίαση των 

κίνητρων μάθησης και συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Έπειτα, 

αναλύονται οι βασικές θεωρίες κινήτρων. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην 

επιμόρφωση και εκπαίδευση ενηλίκων. Συγκεκριμένα, στην ανάγκη για επιμόρφωση, 

στους φορείς της, καθώς και στις προϋποθέσεις και στα εμπόδια μάθησης των 

ενηλίκων. Παρακάτω, γίνεται μια σύντομη αναφορά στη θεωρία της Ανδραγωγικής 

και του Αυτοπροσδιορισμού. Ωστόσο, γίνεται μια συνολική αποτίμηση των 

παραγόντων που οδηγούν τους ενήλικες στην παρακολούθηση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 

   Έπειτα, περιλαμβάνονται κεφάλαια με τη μεθοδολογία της παρούσας έρευνας, 

επισημαίνεται η διαδικασία που ακολούθησε η ερευνήτρια  κατά τον σχεδιασμό, η 

υλοποίηση και η ανάλυση της ποσοτικής ερευνητικής διαδικασίας, ενώ γίνεται 

αναφορά των ευρημάτων όπως αυτά προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση. Τέλος, 

γίνεται σχολιασμός των σχετικών αποτελεσμάτων, υπάρχει συσχέτιση με την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο γράφεται ο επίλογος της 

έρευνας. 
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1.Η Έννοια και η Φύση των Κινήτρων  

1.1.Τι είναι τα κίνητρα  

        

      Με τον όρο κίνητρα συμπεριφοράς αναφερόμαστε στην εσωτερική δύναμη που 

οδηγεί το άτομο σε κάποια μορφή δράσης (Κάντας, 1998, σ. 39). Τα κίνητρα της 

συμπεριφοράς εκτός του ότι έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών 

επιστημόνων σαν όρος χρησιμοποιείται ευρέως σε ένα σύνολο καταστάσεων. Είναι 

πραγματικά εντυπωσιακός ο όγκος των θεωρητικών και εμπειρικών ερευνών που 

σχετίζονται με τα κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν θεωρίες που αφορούν στον τομέα της εργασίας, αν αναλογιστεί κανείς 

πόσο σημαντικό και πολύπλευρο είναι το ζήτημα των κινήτρων σε μια 

δραστηριότητα που καταλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος της ζωής του ανθρώπου.  

       Με τον όρο κίνητρα αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα ο όρος «motives», και 

κίνητρα συμπεριφοράς ή παρακίνηση ο όρος «motivation». Ο όρος «κίνητρα 

συμπεριφοράς» έχει επικρατήσει στο χώρο της ψυχολογίας για την απόδοση στην 

ελληνική γλώσσα του όρου «motivation», παρόλο που κατά καιρούς έχουν προταθεί 

και άλλοι όροι όπως «κινητήρια δύναμη» (Κάντας 1998, σ.40). Σε άλλες  επιστήμες 

έχ ουν επικρατήσει άλλοι όροι όπως «υποκίνηση», «παρακίνηση», «παρώθηση» για 

την απόδοση του όρου «motivation».  

    Η έννοια των κινήτρων αναφέρεται στην εσωτερική δύναμη που παρακινεί ή 

παρωθεί τον άνθρωπο σε κάποια μορφή ενέργειας που δεν εμπεριέχει το στοιχείο του 

υποκρυπτόμενου και ετεροκαθοριζόμενου αλλά του εσωτερικά αναδυόμενου ή 

διαφορετικά το να δράσει και ενεργήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο (Κάντας, 1998). 

Η χρήση των όρων «υποκίνηση» ή «παρακίνηση» δημιουργούν την εντύπωση ότι 

έχουμε να κάνουμε με άμεσο ή έμμεσο ετεροκαθορισμό της συμπεριφοράς που 

ιδιαίτερα στον χώρο της εργασίας λαμβάνει την έννοια της χειραγώγησης των 

εργαζομένων. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο 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 σ. 40). Από μια άλλη θεώρηση, η παρακίνηση 

συνδέεται με την επιθυμία της αναζήτησης και της επίτευξης ενός στόχου και 

απορρέει από τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ατόμου (Spector, 2000 σ. 176).  

      Ενώ ως παρακίνηση θα μπορούσε να θεωρηθεί η δύναμη ή η ενέργεια που 

συνδέεται με κάποια εσωτερική κατάσταση η οποία ωθεί ένα άτομο να εμπλακεί σε 
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μια συμπεριφορά για να ικανοποιήσει μια ανάγκη ή επιθυμία του ( Ζωντήρος, 2006: 

14). Επομένως, η παρακίνηση είναι υπεύθυνη για τον λόγο για τον οποίο τα άτομα 

αποφασίζουν να κάνουν κάτι, για το διάστημα που είναι διατεθειμένα να 

διατηρήσουν αυτή τους την δραστηριότητα και για το πόσο έντονα την επιδιώκουν 

(Ζωντήρος, 2006:14). 

 

Τα κίνητρα είναι μια ψυχολογική διαδικασία η οποία διεγείρει, κατευθύνει και 

διατηρεί μια συμπεριφορά προς ένα στόχο (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997). Όμως, 

αφού δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε τα κίνητρα κάποιου, συνάγουμε 

συμπεράσματα γι’ αυτά από τη συμπεριφορά του. Συγκεκριμένα, η διέγερση απαντά 

στο ερώτημα γιατί κάποιος κάνει κάτι, η κατεύθυνση αναφέρεται στο γιατί κάποιος 

κάνει αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα και όχι κάτι άλλο  και τρίτον, η διατήρηση 

προσπαθεί να ερμηνεύσει το γιατί κάποιος συνεχίζει να κάνει κάτι.  

 

1.2. Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα  

      

   Η διάκριση σε εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα είναι μια βασική διάκριση  που 

έχει ιδιαίτερη θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Εξωτερικά είναι τα κίνητρα τα οποία δραστηριοποιούν τον οργανισμό εξαιτίας 

εξωτερικών συνεπειών (χρήματα, προαγωγή, κύρος, κοινωνική θέση κτλ.). Συνήθως, 

παρέχονται από άλλους, π.χ., από το δάσκαλο στο μαθητή προκειμένου να έχει καλή 

επίδοση στα μαθήματα.  

     Εσωτερικά είναι τα κίνητρα που δραστηριοποιούν τον οργανισμό αυτά καθαυτά, 

με την απουσία εξωτερικής αμοιβής. Αναφέρονται σε ένα βαθύ ενδιαφέρον και σε μια 

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, π.χ. η απόλαυση για τη λογοτεχνία, τα διάφορα χόμπι (π.χ., συλλογές 

αντικειμένων) και άλλες παρόμοιες αισθητικές ή διανοητικές απολαύσεις.  

      Η μετατροπή των εξωτερικών κινήτρων, που εξελικτικά εμφανίζονται πρώτα στα 

παιδιά, σε εσωτερικά, τα οποία θεωρούνται πιο ισχυρά και θεμελιώνουν την 

αυτόβουλη μάθηση και συμπεριφορά, είναι ένα πρωταρχικό ζητούμενο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Καψάλης, 1996).  
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      Η περιοχή της ψυχολογίας που μελετά τη γένεση των κινήτρων και τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους έχει πολλά να προσφέρει στην 

προσπάθεια ερμηνείας αυτών και άλλων τέτοιων ερωτημάτων. Για το λόγο αυτό, οι 

ψυχολόγοι ενδιαφέρονται για τη μελέτη των κινήτρων στον εργασιακό χώρο (Κάντας, 

1998). Ειδικότερα, είναι κοινά αποδεκτό ότι η κατανόηση των κινήτρων συμβάλλει 

στην κατανόηση της συμπεριφοράς. Η κατανόηση της συμπεριφοράς, με τη σειρά 

της, οδηγεί στη δυνατότητα πρόβλεψης της συμπεριφοράς, πράγμα που, όπως σε 

κάθε χώρο έτσι και στο χώρο της παραγωγής είναι ένα πρωταρχικό ζητούμενο.  

      Αν μπορούμε να προβλέψουμε μια μορφή συμπεριφοράς, μπορούμε και να 

επηρεάσουμε την εκδήλωσή της (να αλλάξουμε τις συνθήκες, να μεταβάλλουμε τα 

χαρακτηριστικά της). Με βάση αυτό, μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις σχετικά με το 

ποιος είναι ο πιο κατάλληλος σχεδιασμός εργασίας καθώς και του περιβάλλοντος 

εργασίας, πώς να συντονίσουμε τις προσπάθειες για αύξηση της ικανοποίησης από 

την εργασία, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας ή τη βελτίωση ποιότητας 

του παραγόμενου έργου,  πώς επιλέγουμε τα κατάλληλα άτομα για τις κατάλληλες 

θέσεις εργασίας, ποια θα πρέπει να είναι η μετεκπαίδευση των εργαζομένων, κ.ά.  

     Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στις 

παραμέτρους: κίνητρα – απόδοση - ικανοποίηση από την εργασία. Μεταβολή σε μία 

από αυτές έχει επίδραση και στις υπόλοιπες . Οι επιδράσεις της ικανοποίησης από την 

εργασία επηρεάζουν την προσωπική ζωή αλλά και την διάθεση του ανθρώπου 

απέναντι στην συνταξιοδότηση (όσο πιο ικανοποιημένος αισθάνεται κανείς από την 

εργασία που κάνει, τόσο πιο απρόθυμος είναι να συνταξιοδοτηθεί).  

 

1.3.Τα κίνητρα για μάθηση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

       

        Τα κίνητρα που ωθούν τους ενηλίκους να συμμετέχουν σε οποιασδήποτε μορφής 

εκπαιδευτική διαδικασία αποτελούν αντικείμενο ενασχόλησης τόσο στο θεωρητικό 

όσο και στο ερευνητικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Πολλοί ερευνητές έχουν 

διεξάγει συστηματικές προσπάθειες προκειμένου να διερευνήσουν και να 

ερμηνεύσουν τις αποφάσεις των ενηλίκων στο να εμπλακούν σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες καθώς  και τους παράγοντες που επηρεάζουν την λήψη αυτών των 

αποφάσεων. Αξιόλογες προσπάθειες έχουν γίνει για την ποσοτικοποίηση μεταβλητών 

που σχετίζονται με την συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ η ανάπτυξη 
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έγκυρων και αξιόπιστων εργαλείων εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για τους 

ερευνητές του πεδίου (Blunt & Yang, 2002). 

    Μια άλλη κατηγοριοποίηση των ενήλικων συμμετεχόντων μας δίνει μια έρευνα 

του Houle (1961), ο οποίος περιγράφει 3 διαφορετικούς τύπους ενηλίκων 

συμμετεχόντων σε σχέση με τον προσανατολισμό τους στη μάθηση : 

1. Προσανατολισμένοι στο στόχο (goal- oriented) 

Είναι όσοι χρησιμοποιούν τη μάθηση για να κερδίσουν συγκεκριμένα πράγματα, π.χ. 

να μάθουν να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα οικογενειακά προβλήματα, να μάθουν 

να μιλούν μπροστά σε κοινό. Η μάθηση είναι μία σειρά επεισοδίων,  καθένα από τα 

οποία ξεκινά από την αναγνώριση από το ίδιο το άτομο μίας ανάγκης ή ενός  

ενδιαφέροντος. Οι προσανατολισμένοι στο στόχο συμμετέχοντες επιλέγουν 

οποιαδήποτε μέθοδο θα τους βοηθήσει με τον καλύτερο τρόπο να πετύχουν το στόχο 

τους, π.χ.  παρακολουθούν ένα μάθημα, κάνουν ένα ταξίδι, διαβάζουν ένα βιβλίο 

(Cross, 1988: 82). 

2. Προσανατολισμένοι στη δραστηριότητα (activity- oriented) 

Συμμετέχουν πρώτιστα για αυτή καθαυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα, παρά για 

να αναπτύξουν μία δεξιότητα ή να εμβαθύνουν σε κάποιο αντικείμενο. Οι λόγοι για 

τους οποίους συμμετέχουν συνοψίζονται στα εξής: 

• Να μη νοιώθουν μόνοι.  

• Να ξεφύγουν από την ανία.  

• Να ξεφύγουν από ένα δυστυχισμένο γάμο.  

• Να ξεφύγουν από μία επαγγελματική κατάσταση.  

• Να βρουν σύζυγο. 

• Να συγκεντρώσουν πτυχία.  

• Να διατηρήσουν την οικογενειακή παράδοση. 

3. Προσανατολισμένοι στη μάθηση (learning- oriented) 

Συμμετέχουν  για τη μάθηση αυτή καθαυτή. Διακατέχονται από την επιθυμία να 

μάθουν και να αναπτυχθούν μέσω της μάθησης. Η συμμετοχή τους είναι συνεχής  και 

δια βίου αποτελεί προτεραιότητα για τους ερευνητές του πεδίου (Blunt & Yang, 

2002). 
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1.4. Το μοντέλο Σύγκλισης του Boshier 

    

      Σύμφωνα με τον Boshier δημιουργήθηκε ένα μοντέλο, το οποίο υποστηρίζει ότι 

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

με την ασυμφωνία που βιώνει ανάμεσα στην αυτό-αντίληψη του και στα δομικά 

στοιχεία του περιβάλλοντος μάθησης στο οποίο ζει.» (Boshier, 1973, σελ. 260). 

Χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μοντέλου είναι η αυτοεκτίμηση, η αυτοαντίληψη  

και η άμεση σχέση με τη μάθηση και το εκπαιδευτικό στοιχείο. Ειδικότερα, πρόκειται 

για την κινητοποίηση ενός ατόμου, το οποίο συνδέεται είτε με την ανάπτυξη που 

θέλει να πετύχει, είτε με την έλλειψη επάρκειας που βιώνει. Για παράδειγμα, οι 

άνθρωποι που επιδιώκουν την ανάπτυξη και εξέλιξη στη ζωή τους θεωρούνται ως 

αυτόνομοι, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες, καθώς και διακατέχονται από μια εσωτερική 

ισορροπία. Αντίθετα, εκείνοι οι οποίοι έχουν ως στοιχείο την ανεπάρκεια θεωρούνται 

χαμηλοί σε αυτοεκτίμηση και δίνουν πολλή μεγάλη σημασία στη γνώμη των άλλων 

με αποτέλεσμα να βρίσκονται μονίμως σε ανησυχία και σύγχυση προκειμένου να 

αποκομίσουν θετικά σχόλια και γνώμες. Συνεπώς, ο Boshier υποστηρίζει ότι οι 

άνθρωποι που συγκαταλέγονται στη δεύτερη κατηγορία είναι προτιμότερο να 

εντάσσονται σε ένα μη ανταγωνιστικό περιβάλλον με στόχο την επίτευξη της 

μάθησης, ενώ η μερίδα ατόμων που ανήκει στην πρώτη κατηγορία μπορεί να 

τοποθετηθεί σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον επιδιώκοντας την επίτευξη των 

στόχων τους.   
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2. Θεωρίες κινήτρων 

2.1. Η φύση και η χρήση της θεωρίας  

     

Θεωρία είναι ένα σύστημα από δομημένες αρχές, που αναφέρονται σε μια 

πραγματικότητα (π.χ. στην εργασία). Οι θεωρίες είναι δημιουργήματα και, όπως τα 

υλικά αντικείμενα, μπορεί να είναι πολύτιμα δημιουργήματα ή άχρηστα 

δημιουργήματα. Το κριτήριο για την αξία μιας θεωρίας είναι το αν είναι χρήσιμη, ή 

πόσο χρήσιμη είναι. Με άλλα λόγια, σε ποιο βαθμό η θεωρία μπορεί να παράγει 

προβλέψεις που να είναι ελέγξιμες. Η θεωρία δεν μπορεί να κριθεί ως αληθής ή 

ψευδής, αλλά οι προβλέψεις, στις οποίες οδηγεί, μπορούν.  

       Κατά συνέπεια, μια θεωρία που αφορά σε μια ψυχολογική έννοια (π.χ. μια 

θεωρία για την ανάπτυξη της ευφυΐας ή των κινήτρων) βοηθά στο να κάνουμε  

παρατηρήσεις για μια συμπεριφορά. Αυτό, με τη σειρά του,  οδηγεί στο να κάνουμε  

προβλέψεις σχετικά με την έννοια στην οποία αναφέρεται η θεωρία. Επομένως, η 

θεωρία μας προσφέρει ένα εννοιολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορούν να 

ενσωματωθούν οι νέες παρατηρήσεις. Προσφέρει οργάνωση και νόημα στις 

πληροφορίες. Επιπλέον, μας βοηθά στο να χρησιμοποιούμε ό,τι ξέρουμε ήδη για να 

μαθαίνουμε περισσότερα. Αυτό συμβαίνει, γιατί η θεωρία είναι που μας κατευθύνει 

ως προς το ποιες άλλες συμπεριφορές θα πρέπει να διερευνήσουμε . 

      Συμπερασματικά, λοιπόν, πριν περάσουμε στη διεξοδική περιγραφή των θεωριών 

που αφορούν στη γένεση και την ανάπτυξη των κινήτρων στο χώρο της εργασίας, 

καλό είναι να έχουμε κατά νου ότι η χρήση μιας θεωρίας είναι να αποτελεί έναν 

οδηγό για τη διερεύνηση μιας συμπεριφοράς. Αυτό μας οδηγεί σε νέες υποθέσεις και, 

με τον τρόπο αυτό, η θεωρία συμβάλλει στο να προ-βλέπουμε μελλοντικές εξελίξεις.  

 

2.2. Κατηγορίες θεωριών 

     

Οι θεωρίες που έχουν προταθεί κατά καιρούς για τη γένεση και την ανάπτυξη των 

κινήτρων ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζονται με τη χρονική 

σειρά κατά την οποία, κατά κύριο λόγο, έχουν εμφανιστεί ή έχουν αποκτήσει 

προτίμηση (Berry & Houston, 1993):  
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Α. Θεωρίες προσωπικότητας: είναι αυτές που θεωρούν τα κίνητρα ως χαρακτηριστικό 

προσωπικότητας (π.χ. κάποιος χαρακτηρίζεται ως άτομο με υψηλό κίνητρο, ενώ 

κάποιος άλλος ως άτομο με χαμηλό κίνητρο). 

Β. Γνωστικές θεωρίες: θεωρούν τα κίνητρα ως μέρος του γνωστικού μας συστήματος, 

και τους αποδίδουν ένα ρόλο στη διαμόρφωση των απόψεων, των αντιλήψεων κτλ. 

Οι θεωρίες αυτές παρουσιάζουν τα κίνητρα ως ένα προϊόν της γνωστικής εικόνας για 

τον εαυτό.  

Γ. Συμπεριφορικές θεωρίες: υποστηρίζουν ότι τα κίνητρα σχετίζονται κάθε φορά με 

συγκεκριμένες συμπεριφορές και τονίζουν τον προσανατολισμό όχι προς τον εαυτό 

αλλά προς τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου έργου.  

       

 

2.3. Η θεωρία της ιεραρχίας των αναγκών  

 

Η συγκεκριμένη θεωρία ανήκει στην κατηγορία των θεωριών κινήτρων 

προσωπικότητας. Ιδρυτής της υπάρχουσας θεωρίας είναι ο Abraham Maslow  (1970), 

όπου προτείνει μία ιεραρχία αναγκών, με βάση την ταξινόμηση των κινήτρων της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς. Όπως αναφέρει, η ύπαρξη φυσιολογικών αναγκών είναι 

αποτέλεσμα των βιολογικών αναγκών του ανθρώπου και απαρτίζουν το υπόβαθρο 

της εμφάνισης κάποιας άλλης ανώτερης ανάγκης. Ταυτόχρονα, η παρουσία των 

αναγκών με χαρακτηριστικό στοιχείο το αίσθημα της ασφάλειας ανήκουν στο 

ψυχολογικό και πνευματικό επίπεδο, συμπεριλαμβάνοντας την αναγκαιότητα για 

σταθερότητα και την ελευθερία από το φόβο. Όσον αφορά την ανάγκη για αγάπη 

πρόκειται για την επιθυμία της ύπαρξης φίλων και του συναισθήματος της αγάπης 

γενικότερα. Στη συνέχεια, οι ανάγκες για εκτίμηση αποτελούν τα στοιχεία της 

αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης και της εκτίμησης από τον κοινωνικό περίγυρο. 

Τέλος, σύμφωνα με τον Maslow παρατηρείται η ανάγκη για αυτοπραγμάτωση, όπου 

συμπεριλαμβάνεται η προσωπική, η ψυχολογική και πνευματική αύξηση. 
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2.3. Εφαρμογές των Θεωριών Κινήτρων στο Χώρο Εργασίας 

     

Στο χώρο της εργασίας, όπως και σε κάθε άλλο χώρο, δεν μπορεί να επικαλεστεί 

κανείς την αποκλειστική εφαρμογή της μιας ή άλλης θεωρίας, προκειμένου να 

εξηγήσει τις συχνά περίπλοκες μορφές συμπεριφοράς.  

-Από τη θεωρία της ενίσχυσης γνωρίζουμε ότι το αποτέλεσμα της εργασίας μπορεί να 

ενισχύσει την απόκτηση της συμπεριφοράς (που σχετίζεται με αυτή την εργασία), 

αλλά μόνο αν αυτό το αποτέλεσμα είναι επιθυμητό ή σημαντικό για το άτομο.  

-Σύμφωνα με τη θεωρία της προσδοκίας, τα αποτελέσματα ποικίλουν ως προς το 

πόσο σημαντικά θεωρούνται από τους εργαζόμενους. (π.χ. άλλος δουλεύει κυρίως για 

τα λεφτά, άλλος αγαπά αυτό που κάνει).  

- Η θεωρία της στοχοθέτησης μας λέει ότι το άτομο θα πρέπει να είναι προσωπικά 

δεσμευμένο στο στόχο, για να επιτύχει στην εργασία του.  

- Η θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών δείχνει ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές 

ανάγκες που προσδοκούν να τους καλύψει η εργασία τους . 

     Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά οι θεωρίες αυτές για την αύξηση 

των κινήτρων στους εργαζόμενους; Αν ένας manager επιθυμεί να εφαρμόσει τις 

θεωρίες κινήτρων, πρέπει να λάβει υπόψη του τα εξής (Berry & Houston, 1993):  

Υπάρχουν μεγάλες ατομικές διαφορές στις ανάγκες και τις επιθυμίες των 

εργαζομένων. Αυτό φαίνεται να τονίζεται, στον ένα ή στον άλλο βαθμό, από όλες τις 

θεωρίες: 

2) Θα πρέπει να επιτευχθεί μια άμεση σύνδεση ανάμεσα στην απόδοση στην εργασία 

και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των 

κινήτρων.  

• Σύμφωνα με τη θεωρία της προσδοκίας και τη θεωρία της ενίσχυσης, η απόδοση θα 

πρέπει να οδηγεί σε επιθυμητά αποτελέσματα, για να υιοθετήσει το άτομο την 

επιθυμητή εργασιακή συμπεριφορά.  

• Η θεωρία της στοχοθέτησης επισημαίνει τη σημασία της ανατροφοδότησης.  

• Η θεωρία της ισότητας μας κατευθύνει στο να ανταμείβουμε επάξια την εργασία, 

ανάλογα με τα αποτελέσματά της.  
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3) Θα πρέπει να δίνονται ευκαιρίες για την ικανοποίηση των εσωτερικών κινήτρων 

εργασίας.  

• Αυτό μπορεί να σημαίνει τον εμπλουτισμό της εργασίας ή τη συμμετοχή των 

εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, έτσι ώστε, σύμφωνα με τη θεωρία της 

ιεράρχησης των αναγκών, να ικανοποιείται η ανάγκη για εκτίμηση και η ανάγκη 

αυτοπραγμάτωση.  

• Όταν πρόκειται για έργα τα οποία ήδη έχει αναλάβει ο εργαζόμενος, η έρευνα που 

έγινε με βάση τη θεωρία της στοχοθέτησης έδειξε ότι είναι δυνατό η συμμετοχή να 

αυξήσει την αποδοχή στόχων που έχουν αρχικά τεθεί από άλλους.  

4) Το περιβάλλον εργασίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν. Όλες οι θεωρίες κινήτρων 

μας λένε πώς να διευκολύνουμε τη δράση. Ο μάνατζερ θα πρέπει να δημιουργεί 

κατάλληλες προϋποθέσεις για την παραγωγή έργου, να διευκολύνει τις συνθήκες και 

να μην παρεμποδίζει τη δράση.  

• Από τη θεωρία της ενίσχυσης γνωρίζουμε ότι τα πιθανά εμπόδια μπορεί να 

λειτουργήσουν ως ενισχύσεις μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, η οποία 

παρεμποδίζει την απόδοση στην εργασία.  
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3.   Σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων 

3.1. Επιμόρφωση και Εκπαίδευση Ενηλίκων 

        

    «Επιμόρφωση» είναι η επιπλέον μόρφωση που δέχεται κάποιος πάνω σ’ ένα θέμα. 

Είναι η απόκτηση συμπληρωματικών ή ειδικών γνώσεων μετά την ολοκλήρωση ενός 

κύκλου σπουδών, πρόσθετη εκπαίδευση ή παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο 

προσωπικό επιχειρήσεων, οργανισμών  για τις νεότερες μεθόδους παραγωγής, 

οργάνωσης ή εργασίας  (Τεγόπουλος - Φυτράκης, 1993). Στον ορισμό αυτό η 

«μόρφωση» δεν έχει την έννοια της πνευματικής και ηθικής καλλιέργειας, αλλά της 

«κατάρτισης» και η «επιμόρφωση» της «περαιτέρω κατάρτισης».  

      Με την έννοια «κατάρτιση» εννοούμε την εξειδικευμένη μαθησιακή 

δραστηριότητα που προετοιμάζει κάποιον να αναλάβει ένα ρόλο ή ένα έργο, συνήθως 

μέσα σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο. Επομένως, αποτελεί ένα επιμέρους στοιχείο της 

ευρύτερης έννοιας «εκπαίδευση» (Κόκκος, 2005). Με την έννοια της «περαιτέρω 

κατάρτισης» εννοούμε περισσότερη, καλύτερη ή και πιο εξειδικευμένη κατάρτιση.  

     Η έννοια επιμόρφωση είναι σύνθετη από τα συνθετικά «επί = επιπλέον» 

(Μπαμπινιώτης, 1998), και «μορφώνω -μόρφωση = πνευματική και ηθική 

καλλιέργεια» (Τεγόπουλος - Φυτράκης).   Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, που 

αναφέρεται σε καλλιέργεια και ανάπτυξη προσωπικών χαρακτηριστικών, γίνεται 

φανερό ότι η έννοια της επιμόρφωσης δεν μπορεί να σχετίζεται με υποχρεωτικότητα 

ή καταπίεση. Σε αρκετές περιπτώσεις η έννοια της <<επιμόρφωσης>> συσκοτίζεται 

επειδή λαθεμένα ταυτίζεται με δύο άλλες παρεμφερείς μεν αλλά διαφορετικές 

έννοιες: την κατάρτιση και τη μετεκπαίδευση. Επειδή και οι τρεις λέξεις αναφέρονται 

σε σπουδές μοιάζουν και έτσι είναι εύκολο η κατάρτιση και η μετεκπαίδευση να 

θεωρηθούν Επιμόρφωση. Εκτός από την  έννοια «σπουδές» είναι και αυτή της 

εκπαίδευσης που ενυπάρχει και στις τρεις, ενισχύοντας την ομοιότητά τους. Όμως, ο 

Μπαμπινιώτης, (2006) αναφέρει και επισημαίνει τη σαφή διαφορά τους. 

Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι : «Κατάρτιση ειδικότερα σημαίνει τις βασικές 

προπτυχιακές σπουδές που πραγματοποιεί κανείς σε επιστήμη ή ορισμένο πεδίο 

γνώσεως για επαγγελματικούς σκοπούς. Επιμόρφωση είναι κάθε μορφής ενημέρωση 

που γίνεται άπαξ ή περιοδικά με παρακολούθηση μαθημάτων, σεμιναρίων για ποικίλο 

χρονικό διάστημα. Η επιμόρφωση προϋποθέτει το στάδιο της κατάρτισης. 
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Μετεκπαίδευση είναι οι οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές που 

πραγματοποιούνται μετά την κατάρτιση».  

    Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (1977) όπως αναφέρεται στο Rogers (1999, σελ. 55): «Η 

Εκπαίδευση Ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα 

σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει 

οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε 

οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητα του δεν είναι πλέον η 

εκπαίδευση. Η «σφαίρα» της, επομένως, καλύπτει μη επαγγελματικές, 

επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την 

εκπαίδευση που έχει συλλογικό σκοπό».  

     Η UNESCO με την έννοια «επιμόρφωση ενηλίκων» εννοεί ολόκληρο το φάσμα 

των οργανωμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών που απευθύνεται σε ενήλικα άτομα, με 

σκοπό να τα βοηθήσει να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να εμπλουτίσουν τις 

γνώσεις τους, να βελτιώσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση και να αλλάξουν τις 

στάσεις και τις συμπεριφορές τους (Κόκκος, 2005). Έτσι, η «επιμόρφωση» είναι μια 

μορφή εκπαίδευσης μετά την αρχική, που απευθύνεται σε ενηλίκους με σκοπό την 

περαιτέρω ανάπτυξη.  

    Η «επιμόρφωση» είναι εκπαίδευση επειδή είναι μια μορφή σχεδιασμένης και 

συγκροτημένης μάθησης με σαφή στόχο και αποβλέπει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα 

(Rogers, 1999). Είναι η παροχή σχεδιασμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων σε 

άτομα που είναι ώριμα με κριτήριο την υπευθυνότητά τους, την κοινωνική τους 

εμπειρία, και τον ισορροπημένο τρόπο ύπαρξής τους και όχι την ημερομηνία 

γέννησής τους (Κόκκος, 1999). Βασική επιδίωξη της «επιμόρφωσης» είναι να 

αλλάξει τους συμμετέχοντες με το να τους προσανατολίσει προς κάποιους στόχους 

που έχουν εκ των προτέρων καθοριστεί και παράλληλα μ’ αυτό να τους καταστήσει 

ανεξάρτητους, με απώτερο σκοπό τον αυτοκαθορισμό και την αυτοπραγμάτωση 

(Rogers, 1999). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν σε κάθε επιμορφωτική δραστηριότητα 

μαζί με την κατάκτηση του μαθησιακού στόχου επιδιώκεται  και ενθαρρύνεται η 

ενεργητική συμμετοχή των συμμετεχόντων, στη συγκεκριμένη περίπτωση των 

ενηλίκων.  
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3.2. Περί επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

        

         Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ένα θέμα, μια έννοια αρκετά επίκαιρη 

στην εποχή μας. Σε διεθνείς και ελληνικές μελέτες διαφαίνεται η διαφορά απόψεων 

των θεωρητικών επιστημόνων της εκπαίδευσης για τους σκοπούς και το σημασία της. 

Το βέβαιο είναι ότι «η επιμόρφωση» ως έννοια δυσκολεύει πρακτικά το συντονισμό 

κάθε επιμορφωτικής προσπάθειας και επειδή δεν έχει οριοθετηθεί, είναι δύσκολο να 

εφαρμοστεί λόγω των προκλήσεων του εξωτερικού προς τον εσωτερικό περιβάλλον 

και ιδίως το σχολικό θεσμό.  Στόχος θεωρείται η αναδιοργάνωση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, η ανασύσταση της σχολικής μονάδας, καθώς και ο αναπροσαρμογή 

του ρόλου του σχολείου και του ρόλου του εκπαιδευτικού . Συγκεκριμένα, ο 

εκπαιδευτικός θεωρείται πλέον ένας επαγγελματίας που θα πρέπει να έχει 

επιστημονικές γνώσεις σε επίπεδο εξειδίκευσης, καθώς και απόλυτη 

ψυχοπαιδαγωγική προετοιμασία. 

 Μια σημαντική πτυχή του ρόλου του εκπαιδευτικού είναι «η επιμόρφωσή του, 

η ενδοϋπηρεσιακή ή συνεχιζόμενη εκπαίδευση, πέραν της βασικής εκπαίδευσης, η 

οποία θεωρείται προϋπόθεση και η οποία σε παγκόσμιο επίπεδο καλύπτει την 

επιστημονική ειδίκευση, την ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και την πρακτική άσκηση 

των υποψηφίων εκπαιδευτικών» (Ξωχέλλης, 1989). Υπάρχει συνδετικός κρίκος 

ανάμεσα στις δύο έννοιες, δηλαδή της βασικής εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης 

(Μαυρογιώργος, 1984). Θεωρείται ακόμα ότι η επιμόρφωση υφίσταται και ως 

καλυτέρευση, ανανέωση ή αναδιάρθρωση των προσφερόμενων της αρχικής 

εκπαίδευσης, έτσι ώστε να εκμεταλλεύεται ωφέλιμα τα νεότερα στοιχεία, της 

παιδαγωγικής θεωρίας και έρευνας, καθώς και τη νέα γνώση σε θέματα ειδίκευσης . 

Δε χαρακτηρίζεται ως κάτι παθητικό, αλλά ως μια δυναμική και συνεχής διαδικασία 

που διαμορφώνεται. Απώτερος στόχος της επιμόρφωσης είναι η δημιουργία 

μαθησιακού αντικειμένου, να συμπληρώνει και να εμπλουτίζει τη συγκεκριμένη 

γνωστική περιοχή των εκπαιδευτικών, ώστε να θεωρείται απαραίτητη και ωφέλιμη. 

 Η επιμόρφωση θα πρέπει να συνδέει την επιστημονική έρευνα με την 

εκπαιδευτική πράξη (Χατζηπαναγιώτου, 2001), εφόσον τα πρακτικά μέρη των 

επιστημονικών ερευνών βρίσκουν έδαφος τόσο στην εύρυθμη εκπαιδευτική 

λειτουργία, όσο και στην ομαλότερη προσαρμογή των στόχων, των περιεχομένων και 

των μεθόδων για την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου. 
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 Στην εποχή μας «η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ένας μοχλός 

ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων» . Κάθε προσπάθεια 

εκπαιδευτικών μεταβολών συνδέεται άμεσα με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Αποτελεί «θεσμό συνυφασμένο με κάθε μορφή ανανεωτικής παρέμβασης στην 

εκπαίδευση, ειδικά σήμερα που οι ταχείες επιστημονικές και οικονομικές μεταβολές 

απαιτούν συνεχή ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε θέματα παιδαγωγικής και 

επιστημονικής κατάρτισης» . 

            Επειδή στην  προσπάθεια επιμόρφωσης συμπεριλαμβάνεται η παραπάνω 

μόρφωση που ένας εκπαιδευτικός δέχεται, αφού ολοκληρώσει τις βασικές σπουδές 

του, το ευρύ αυτό πλαίσιο, αφορά και άλλες επιμορφωτικές δραστηριότητες, πιο 

εξειδικευμένες, που σχετίζονται με το χρόνο (μετεκπαίδευση), με τη συμπλήρωση της 

βασικής εκπαίδευσης (εξομοίωση), ή με τον τόπο στον οποίο ένας εκπαιδευτικός 

δέχεται τη γνώση.  Αρχικά με τον όρο «μετεκπαίδευση ορίζουμε, κατά κανόνα, 

εκείνη την εκπαίδευση μετά τη βασική, που σκοπό έχει να ενημερώσει τους 

μετεκπαιδευόμενους, ώστε να ασκήσουν ένα διαφορετικό ρόλο στον ίδιο χώρο 

εργασίας, συνήθως εποπτικό ή διοικητικό, ή τέλος να εργασθούν σε έναν ιδιαίτερο 

τομέα, να ασκήσουν δηλαδή μια ειδική λειτουργία στην ίδια υπηρεσία» (Μπουζάκης, 

2000). Δηλαδή η μετεκπαίδευση αφορά στην αλλαγή ρόλου ή θέσης στην ίδια την 

υπηρεσία, ενώ η επιμόρφωση στην καλυτέρευση και τη βελτιωμένη αποδοτικότητα 

του εκπαιδευτικού, στον εργασιακό χώρο και στην αίθουσα διδασκαλίας 

(Κασσωτάκης, 1983). Η συμπληρωματική μόρφωση των εκπαιδευτικών, με εξαίρεση 

την παρεχόμενη από τις παραγωγικές σχολές τους και αυτή που σχετίζεται με τα 

κυρίως και τα ειδικά διδακτικά αντικείμενα, αλλά και η περαιτέρω κατάρτιση για 

βελτίωσή τους, αποτελούν κοινή βάση και κοινό στόχο των δύο αυτών θεσμών 

(Αθανασίου 1993).  

           Οι διαφορές επιμόρφωσης – μετεκπαίδευσης επικεντρώνονται στη χρονική 

διάρκεια και στον απώτερο σκοπό της καθεμιάς ξεχωριστά. Το σίγουρο είναι ότι η 

μετεκπαίδευση είναι μεγαλύτερης διάρκειας και προσβλέπει στη δημιουργία 

στελεχών. Ακόμη, αφορά ένα σχετικά μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών, γιατί η επιλογή 

όσων θα μετεκπαιδευτούν γίνεται με τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων. Η 

μετεκπαίδευση σχετίζεται περισσότερο με την αλλαγή ρόλου ή θέσης στην ίδια την 

υπηρεσία, ενώ η επιμόρφωση με τη βελτίωση, την ανανέωση και την καλύτερη 
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αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού, στο χώρο εργασίας και ιδίως στην αίθουσα 

διδασκαλίας. (Μπουζάκης, 2000).  

      Ο όρος εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και στην περίπτωσή μας εξ αποστάσεως 

επιμόρφωση, στην πρώτη του μορφή, αναφέρεται σε μία εκπαιδευτική διαδικασία 

κατά τη διάρκεια της οποίας το μεγαλύτερο ποσοστό της διδασκαλίας γίνεται από το 

διδάσκοντα που βρίσκεται σε χωροχρονική απόσταση από το διδασκόμενο. Η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση - επιμόρφωση είναι πρωτοπόρα της σημερινής εποχής, 

δίνοντας τεράστιες δυνατότητες. (Παγγέ, 2004). Είναι προγράμματα που δίνουν μια 

δεύτερη ευκαιρία σε θέματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης και 

απευθύνονται στους ενήλικες, σε άτομα που δεν έχουν άπλετο ελεύθερο χρόνο, με το 

πρόβλημα της απόστασης ή της σωματικής αναπηρίας.  

   Υπάρχουν στις μέρες μας  εκπαιδευτικά ιδρύματα που καλύπτουν τέτοιου είδους 

θέματα, που σχετίζονται με τις γεωγραφικές αποστάσεις και το αυξημένο κόστος της 

δημιουργίας πολλαπλών παράλληλων προγραμμάτων.  Πολλοί εκπαιδευτικοί 

διερωτώνται αν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά και επιμόρφωση, οι 

εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τα ίδια πράγματα με αυτούς που παρακολουθούν την 

παραδοσιακή διδασκαλία. Από τις έρευνες που έχουν γίνει (Souder, 1993) 

διαπιστώθηκε ότι συγκρίνοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με αυτήν της 

παραδοσιακής, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η μάθηση στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, και στην περίπτωσή μας επιμόρφωση, είναι το ίδιο αποτελεσματική με 

αυτήν της παραδοσιακής.   

         Τέλος, είναι ουσιαστικό να σημειωθεί ότι η επιμόρφωση στοχεύει στη διαρκή 

ενημέρωση και υποστήριξη της επαγγελματικής και ατομικής ανάπτυξης του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες που σχετίζονται 

με τη βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας του σχολικού συστήματος (Ανδρέου, 1992). Τα αποτελέσματα 

της επιμόρφωσης είναι εμφανή, μόνο όταν υπάρχει  η ενεργή συμμετοχή του 

εκπαιδευτικού στην όλη διαδικασία και θεωρείται από αυτόν ως ανάγκη. Η αξία της 

εκπαίδευσης και της συνεχούς επιμόρφωσης διαφαίνεται χαρακτηριστικά και στον 

Πρωταγόρα, όπου ο Σωκράτης ρωτάει το σοφιστή που υπερηφανευόταν ότι εισήγαγε 

μια εξαιρετική διδασκαλία, «σε τι θα μας χρησιμεύσουν τα μαθήματά σου;». Ο 

Πρωταγόρας απαντά : «θα γυρίσεις καλύτερος σπίτι σου». Θεωρούσε δηλαδή την 

εκπαίδευση μέσο για τη βελτίωση του ανθρώπου, ηθική και πνευματική . 
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 Εν κατακλείδι, η έννοια της επιμόρφωσης περιλαμβάνει όλες εκείνες τις 

οργανωμένες διαδικασίες, θεσμοθετημένες ή μη, που στοχεύουν στη συμπλήρωση – 

ανανέωση της βασικής εκπαιδευτικής κατάρτισης, ώστε να είναι σε θέση κατά τη 

θητεία του, να βελτιώνει από τη μια τις σχετικές με το διδακτικό έργο γνώσεις, 

δεξιότητες και στάσεις και από την άλλη να εξελίσσεται ο ίδιος ως άτομο. Τελικός 

στόχος της επιμόρφωσης είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της επαγγελματικής 

πρακτικής των εκπαιδευτικών και μετέπειτα σε μια εκπαίδευση ποιότητας για το 

σχεδιασμό και την οργάνωσή της. 

     Παρ' όλες τις διαφορές τους οι εκπαιδευόμενοι είναι εξ ορισμού ενήλικοι έχουν, 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως:  

- Έχουν συγκεκριμένες ανάγκες και προτεραιότητες. Έχουν ακόμη, περιορισμένο 

χρόνο λόγω οικογενειακών, κοινωνικών και εργασιακών υποχρεώσεων. Συνεπώς, για 

να εμπλακούν σ' ένα πρόγραμμα μάθησης, θέλουν να είναι σαφής η πρακτική του 

χρησιμότητα και η διασύνδεσή του με όσα τους απασχολούν στην επαγγελματική, 

στη κοινωνική και την προσωπική σφαίρα της ζωής τους.  

- Διαθέτουν μεγάλο απόθεμα εμπειριών, γνώσεων και διαμορφωμένων αντιλήψεων 

και αξιών, που προέρχονται από την κοινωνική και επαγγελματική τους 

δραστηριότητα. Έχουν, λοιπόν, ανάγκη το αντικείμενο μάθησης να συνδέεται με 

αυτές τις εμπειρίες. Η εξατομικευμένη διδασκαλία  μπορεί να είναι η πιο κατάλληλη 

για αυτούς.  

- Έρχονται στα επιμορφωτικά προγράμματα με δεδομένες προθέσεις και συνήθως 

από κάποια εσωτερική αίσθηση ανάγκης, όπως και με συγκεκριμένες προσδοκίες. 

Στο μέτρο επομένως, που μέσα στη νέα εκπαιδευτική διεργασία αξιοποιηθούν οι 

θετικές στάσεις και μετασχηματιστούν οι αρνητικές αναμένεται να διαμορφωθεί ένα 

μαθησιακό κλίμα κατάλληλο για την ανέλιξη της ομάδας.  

- Έχουν διαμορφωμένα μοντέλα μάθησης. είναι αυτοδύναμα άτομα με διαμορφωμένη 

προσωπικότητα. Επιθυμούν άρα να συμμετέχουν ενεργά στην πορεία της μάθησης: 

στον προσδιορισμό των στόχων και του περιεχομένου, στην ανάπτυξη του 

προβληματισμού, στην εξαγωγή συμπερασμάτων, στην αξιολόγηση (Rogers, 1999: 

92-107, Κόκκος, 1998).  
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3.3. Η ανάγκη για επιμόρφωση  

      

        Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι βιώνουν όλο και περισσότερο μια ραγδαία 

επιστημονική πρόοδο και έντονες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές. Μπροστά σ’ αυτές 

τις αλλαγές, το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται να προσαρμοστεί, ώστε να 

ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της κοινωνίας. Αναπόφευκτο είναι να αλλάζει και 

ο ρόλος του, που πλέον γίνεται όλο και πιο απαιτητικός και πολυδιάστατος. Ωστόσο, 

καμιά βασική ή αρχική εκπαίδευση (αυτή κατά την διάρκεια των σπουδών τους) δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ικανή ώστε να καλύψει όλες τις μελλοντικές επαγγελματικές 

τους ανάγκες. Αυτές μπορούν να καλυφθούν μόνο με την επιμόρφωση. Έχουν τεθεί 

ορισμένες αρχές που οριοθετούν και προσδιορίζουν το πλαίσιο της επιμόρφωσης, 

όπως:  

α) Η επιμόρφωση προϋποθέτει οπωσδήποτε τη βασική εκπαίδευση, στηρίζεται σ’ 

αυτήν και θεωρείται ότι την συμπληρώνει και την εμπλουτίζει, επειδή η βασική 

εκπαίδευση δεν είναι δυνατόν να παρέχει όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που θα 

χρειαστεί στην μελλοντική του σταδιοδρομία .  

β) Η επιμόρφωση νοείται ως μια συνεχής και επαναλαμβανόμενη διαδικασία που 

είναι θεσμοθετημένη ή μη αλλά πάντα συστηματικά οργανωμένη. Στοχεύει στην 

επαγγελματική και στην ατομική ανάπτυξη ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα 

του σχολικού συστήματος.  

     Ειδικότερα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών διακρίνεται στη σύγχρονη εποχή 

ανάλογα με το χαρακτήρα της, σε υποχρεωτική και προαιρετική. Οι μορφές 

υποχρεωτικής επιμόρφωσης είναι οι ακόλουθες: 

 Εισαγωγική επιμόρφωση, διάρκειας μέχρι τεσσάρων μηνών για τους 

υποψήφιους προς διορισμό εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 Περιοδική επιμόρφωση σε δύο επιμορφωτικούς κύκλους κάθε ακαδημαϊκό 

έτος, διάρκειας μέχρι τρεις μήνες για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. 

 Ειδικά προγράμματα βραχείας διάρκειας από 10 ως 100 ώρες για όλους τους 

υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και ως 200 ώρες για εκπαιδευτικούς που 

υπηρετούν σε μονάδες Ειδικής Αγωγής. 
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     Σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές, μπορεί να οριστεί ότι η επιμόρφωση «περικλείει 

εκείνες τις οργανωμένες διαδικασίες, θεσμοθετημένες ή μη, που στοχεύουν στη 

συμπλήρωση και ανανέωση της αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ατόμου, 

ώστε να είναι σε θέση κατά τη διάρκειά της αφενός να βελτιώνει τις σχετικές με το 

διδακτικό έργο γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις και αφετέρου να εξελίσσεται ο 

εκπαιδευόμενος ως άτομο. Απώτερος στόχος της επιμόρφωσης είναι να συμβάλει στη 

βελτίωση της επαγγελματικής πρακτικής και κατ’ επέκταση της ποιότητας» .  

     Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης συνδέεται με τους ακόλουθους παράγοντες ( 

Καραλής 2005). Η βασική εκπαίδευση δεν είναι δυνατόν να καλύψει όλες τις γνώσεις 

και ικανότητες που θα χρειαστούν στη διάρκεια της θητείας τους.  

    Η ταχύτητα παλαίωσης της γνώσης, οι οικονομικές, τεχνολογικές, πολιτιστικές 

αλλαγές επηρεάζουν τη λειτουργία του σχολείου και κάνουν το ρόλο του όλο και πιο 

απαιτητικό, επιβάλλοντας αναπροσαρμογές τόσο στη ύλη, όσο και στους τρόπους 

διδασκαλίας και μάθησης. Γίνεται φανερό ότι η επιμόρφωση είναι ένας αναγκαίος 

θεσμός, καθώς σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη (επαγγελματική, προσωπική, 

ακαδημαϊκή),καθώς και με την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας.  

     Δύναμη κινητήρια για την αποτελεσματική λειτουργία της εκπαίδευσης αποτελεί η 

επαγγελματική απόδοση, ανάπτυξη και βελτίωση του εκπαιδευτικού. Για να 

επιτευχθεί αυτό επιδιώκεται η επαγγελματική βελτίωση του εκπαιδευτικού, που 

αφορά την ουσιαστική καθοδήγηση και την επιμορφωτική στήριξη με τις μορφές της 

εισαγωγικής επιμόρφωσης, της μετεκπαίδευσης, της διαρκούς ενδοϋπηρεσιακής 

κατάρτισης και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η σημασία και η σπουδαιότητα της 

επιμόρφωσης για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών είναι μεγάλη από τη μια πλευρά 

λόγω ταχύτατων κοινωνικών μεταβολών και της ραγδαίας επιστημονικής εξέλιξης 

και από την άλλη, λόγω των ευθυνών που απορρέουν από την επαγγελματική του 

θέση (Κωστίκα, 2004). Συγκεκριμένα οι τεχνολογικές, οικονομικές και επιστημονικές 

εξελίξεις δημιουργούν μεταβολές στο αναλυτικό πρόγραμμα και στην εκπαιδευτική 

και διδακτική διαδικασία. Έτσι, η επιμόρφωση κρίνεται απαραίτητη με σκοπό να 

μπορεί το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα να ακολουθεί τις κοινωνικές και 

πολιτισμικές αλλαγές της μεταβιομηχανικής εποχής. Για να μπορέσει η εκπαίδευση 

να ανταποκριθεί στις ταχύτατες αυτές μεταβολές, οφείλει να προσαρμόζει κάθε φορά 

τις μεθόδους και τους στόχους της. 
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    Ύστερα, είναι βέβαιο ότι οι κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές αλλαγές που 

επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων κοινωνιών, επηρεάζουν με τη 

σειρά τους και το ρόλο του σχολείου και τη διδακτική μεθοδολογία που 

ακολουθείται. Οι μεταβολές αυτές που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 

εκπαιδευτικοί, τους ωθούν να αναζητήσουν νέα μέτρα και κάθε είδους ανακατατάξεις 

σε επίπεδο εκπαιδευτικό και διδακτικό, ώστε να τις αντιμετωπίσουν. Τέτοιου είδους 

μεταβολές θεωρούνται, για παράδειγμα η σχολική ένταξη γλωσσικών και 

πολιτισμικών μειονοτήτων που είναι αιτία των μετακινήσεων των πληθυσμών. 

Συνέπεια αυτών ήταν τα κοινωνικά φαινόμενα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Οι 

αρχές της «διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» με στόχο την εκπαιδευτική ισότητα 

μπορούσε να εφαρμοστεί στην περίπτωση αυτή. Η επιμόρφωση τότε θεωρείται 

απαραίτητη για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αντιπαλέψουν τη νέα κοινωνική 

σύνθεση της τάξης και τη σχολική παραβατικότητα και οτιδήποτε άλλο νέο 

σύμπτωμα προκύπτει από τις εκάστοτε αλλαγές. 

    «Θεσμός υποστήριξης και προώθησης εκπαιδευτικών αλλαγών, ώστε να 

εξασφαλίζεται η συστηματική πληροφόρηση των εκπαιδευτικών και να μετριάζεται η 

αναμενόμενη ιδεολογική αντίστασή τους στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού»  

θεωρείται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Επομένως το θέμα της επιμόρφωσης 

δεν είναι επιτακτική ανάγκη μόνο λόγω των ταχύτατων επιστημονικών και 

κοινωνικών αλλαγών, που καθιστούν απαραίτητη την ενημέρωση και την κατάρτιση 

των εκπαιδευτικών, αλλά και στην περίπτωση εισαγωγής νέων καινοτομικών μέτρων 

στην εκπαίδευση. «Κάθε εκπαίδευση οφείλει να διαμορφώνει πνεύματα ανοικτά, 

προικισμένα με τις αναγκαίες διαθέσεις και γνώσεις και να προσαρμόζονται 

ενεργητικά σε καταστάσεις συνεχώς ανανεούμενες» (Μυλωνάς, 1998, σ.160). Η 

επιμόρφωση ωθεί τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει και να δώσει έμφαση στην αξία 

του κάθε καινοτομικού μέτρου και ύστερα να προσπαθήσει συνειδητά να συμβάλλει 

στην ολοκλήρωσή του (Κωστίκα, 2004). Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί κατά τη 

διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας καλούνται να κατανοήσουν και να 

εφαρμόσουν αλλαγές που γίνονται στα σχολικά βιβλία, στα αναλυτικά προγράμματα, 

στη διδακτική μεθοδολογία, στον τρόπο αντιμετώπισης των παιδιών και των γονέων 

κ.ά. Απαιτείται παράλληλα από αυτούς να διδάσκουν με την υποστήριξη της νέας 

τεχνολογίας και καλούνται να εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους σε νέα γνωστικά 

αντικείμενα, όπως περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας κ.λπ. 
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     Παράλληλα με τα παραπάνω, έρχεται να προστεθεί και η άποψη ότι η επιμόρφωση 

βοηθά στο να βελτιώνει την απόδοση στο έργο του εκπαιδευτικού, να επιλύει 

προβλήματα που τυχόν προκύπτουν, να καλλιεργεί την αυτοαξιολόγησή του με στόχο 

τον επαναπροσδιορισμό των στόχων και των πρακτικών του. Κάθε εκπαιδευτικός δε 

θα πρέπει να σταματήσει με τον πρώτο διορισμό, αλλά επιβάλλεται η συνεχής 

επιστημονική ενημέρωσή του, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση που ενώ δίνει ευκαιρίες 

εξέλιξης και διεύρυνση χαρακτήρα που έχει τις συνέπειές του και στο επάγγελμα, από 

την άλλη συντελεί στην απόκτηση προσόντων, που συνεπικουρεί με την εξέλιξη του 

εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική ιεραρχία. 

    Εκείνο που τέλος επισημαίνεται εύστοχα είναι ότι η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών «εντάσσεται στη φιλοσοφία της δια βίου παιδείας» ( Day, 2003), τον 

ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνίας της μάθησης. Κύριο στοιχείο της δια βίου παιδείας 

είναι η μάθηση του ανθρώπου – εκπαιδευτικού με κάθε μέσο και τρόπο κατά την 

πορεία της ζωής του. Με βάση αυτό πόσο σημαντική θεωρείται η επιμόρφωση; Είναι 

αναγκαία και χρήσιμη για την επαγγελματική πορεία του εκπαιδευτικού, αφού 

βοηθάει και αυτή με τη σειρά της στη συνεχή και ποικίλη  ανάπτυξη και εξέλιξη του 

επαγγελματία – εκπαιδευτικού. Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θεωρείται το μέσο που 

μεταφέρει το πνεύμα της δια βίου μάθησης στους μαθητές και έτσι εκπαιδευτικοί και 

μαθητές συμπορεύονται στη συνεχή διαδικασία μάθησης σε όλη τη διάρκεια της 

ζωής. 

 

3.4. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση εκπαιδευτικών: χαρακτηριστικά και φορείς 

διοργάνωσης προγραμμάτων επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς 

 

     Σε παλιότερες περιόδους η κλασική εκπαίδευση ήταν αποκομμένη από τις ανάγκες 

της οικονομίας και στόχευε κυρίως στη μάθηση κανόνων που άρμοζαν σε ένα 

αυστηρά ιεραρχικό και γραφειοκρατικό σύστημα κοινωνικής οργάνωσης (Banks, 

1987). Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στις εξειδικευμένες ανάγκες των ατόμων και 

της οικονομίας, οι οποίες και αλλάζουν συνεχώς.  

     Αυτό συμβαίνει, διότι οι κοινωνίες αποτελούν πλέον πολύπλοκα συστήματα σε 

κατάσταση συνεχούς μεταβολής (Jarvis, 2003), ενώ η εξέλιξη της γνώσης απαιτεί τον 

εκσυγχρονισμό των επαγγελμάτων και την ανάπτυξη της δια βίου επαγγελματικής 

επιμόρφωσης. Ήδη από τη δεκαετία του ’80 και έπειτα, με την προώθηση του 
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κινήματος της δια βίου μάθησης, τα άτομα καλούνται να επιμορφώνονται και να 

εμπλουτίζουν τις δεξιότητές τους για να μπορούν να εκσυγχρονίζονται και να 

ανταπεξέρχονται στις προκλήσεις της εποχής. Η αρχική εκπαίδευση των 

εργαζομένων, όσο επιτυχής και αν είναι, δεν επαρκεί για να καλύψει τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνίες και 

οικονομίες (Παπαναούμ, 2003). 

     Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα δεν είναι καινούριος θεσμός. Οι 

πρώτες προσπάθειες για επιμόρφωση αρχίζουν ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα, με 

ένα διάταγμα του 1881 που αναφέρει ότι, όλοι οι ιδιωτικοί και δημόσιοι λειτουργοί 

της εκπαίδευσης υποχρεούνται να ασκηθούν στη νέα συνδιδακτική μέθοδο (Καψάλης 

& Ραμπίδης, 2006). Στις αρχές του 20ου αιώνα χρησιμοποιείται ο όρος 

«μετεκπαίδευση» και τα πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης διεξάγουν 

μαθήματα γενικής παιδείας στους εκπαιδευτικούς. Το 1964 ιδρύεται το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο και αναλαμβάνει την επιμόρφωσή τους, ενώ κατά τη διάρκεια της 

επόμενης δεκαετίας ιδρύεται το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Αθήνα 

και στην πορεία, ιδρύονται Διδασκαλεία σε αρκετά πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα, τα 

οποία υλοποιούν μέχρι και σήμερα διετή προγράμματα (Καψάλης & Ραμπίδης, 2006). 

     Ο όρος «επιμόρφωση» εισάγεται το 1978 με την ίδρυση των ΣΕΛΜΕ και ΣΕΛΔΕ, 

των ετήσιων σχολών επιμόρφωσης, οι οποίες καταργούνται το 1992 με τη λειτουργία 

των ΠΕΚ, των οποίων η ίδρυση έχει ήδη γίνει από το 1985 χωρίς όμως να έχει 

αρχίσει η λειτουργία τους. Το 1995 τα ΠΕΚ αποκτούν αυτοτελή διοίκηση και 

μπορούν να σχεδιάζουν και να διεξάγουν προγράμματα στην περιοχή της ευθύνης 

τους (Ξωχέλλης, 2001). Στα χρόνια που ακολουθούν τα προγράμματα επιμόρφωσης 

αποκτούν ποικιλία θεματολογίας, ενώ οι φορείς που τα σχεδιάζουν και τα υλοποιούν 

σήμερα είναι οι εξής: το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Διαρκούς 

Εκπαίδευσης, τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα, το Ελληνικό Ανοιχτό 

Πανεπιστήμιο, η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και οι ίδιες οι ενώσεις εκπαιδευτικών και 

οι σχολικές μονάδες (Δούκας και άλλοι, 2007). 

      Σήμερα, η φιλοσοφία γενικής μόρφωσης έχει απομακρυνθεί από το προσκήνιο 

και δίνεται έμφαση στα πραγματικά ενδιαφέροντα μάθησης των εκπαιδευομένων, 

στροφή που δίνει έμφαση στη σπουδαιότητα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

επιμόρφωσης (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000). Προβλέπονται πλέον 

προγράμματα για επιμορφώσεις στελεχών εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών στα πλαίσια 
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ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ομογενών που υπηρετούν ως αποσπασμένοι στα 

ελληνικά σχολεία, εκπαιδευτικών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης κ.ά (Δούκας και 

άλλοι, 2007). 

 

 

 3.5. Προϋποθέσεις μάθησης - επιμόρφωσης ενηλίκων 

  

       Οι εκπαιδευτικοί  ως ενήλικες εκπαιδευόμενοι, μαθαίνουν αποκτώντας νέες 

γνώσεις, αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και υιοθετούν νέες στάσεις και συμπεριφορές, 

κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις που ισχύουν για όλους τους ενήλικες. Ενήλικας 

εκπαιδευόμενος θεωρείται «ένας “μαθητής” με ιδιαίτερες ικανότητες, αλλά και 

ανάγκες, που προκύπτουν από την ηλικία, τα βιώματα, τις εμπειρίες, τις ευθύνες και 

τις υποχρεώσεις του. Δεν έχει την ίδια διανοητική ευελιξία μ’ ένα παιδί ή έφηβο, ούτε 

τον ίδιο ιδεαλισμό, ούτε τις ίδιες ικανότητες προσαρμογής» . Για να μάθει πρέπει να 

συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις:  

Α) Να καταλαβαίνει καλά όσα ακούει, βλέπει ή πράττει. Σ’ αυτό βοηθάει η σωστή 

οργάνωση της διδακτέας ύλης, το οικείο λεξιλόγιο, οι εικόνες, τα παραδείγματα και 

οι αναφορές, που καλό είναι να προέρχονται από την καθημερινή του ζωή. 

Β) Η μάθηση καλό είναι να στηρίζεται στην κατανόηση και αυτό γιατί «οι ενήλικες 

εκπαιδευόμενοι στηρίζονται σε νοηματικά σύνολα για να κατανοήσουν και να 

συγκρατήσουν τη νέα γνώση» (Rogers, 1999). Αυτό σημαίνει πως πρέπει να δομούν 

σε ενότητες τη νέα γνώση, για να μπορούν ύστερα μόνοι τους να οικοδομούν 

ευρύτερα νοηματικά σχήματα.  

Γ) Τα μαθησιακά περιεχόμενα είναι καλό «να έχουν άμεση σχέση μ’ αυτά που ήδη 

γνωρίζουν και εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή», ακόμα με τα άμεσα 

ενδιαφέροντα τους, τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τις προσωπικές τους 

ανάγκες.  

Δ) Οι στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να είναι σαφείς και συναφείς με τις 

προσδοκίες των εκπαιδευόμενων και τα εκπαιδευτικά προγράμματα να 

διαμορφώνονται με βάση τις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντά τους .  

Ε) Οι εκπαιδευόμενοι «να συμμετέχουν σ’ όλες τις φάσεις οργάνωσης του 

εκπαιδευτικού προγράμματος από το Α ως το Ω» (Κόκκος, 1998), όπως στο 
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σχεδιασμό και στην οργάνωση των μαθησιακών περιεχομένων, στον τρόπο 

υλοποίησής τους, στις διαδικασίες αξιολόγησης κλπ. 

ΣΤ) Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται, «πρέπει να προάγουν τη 

συμμετοχή, την αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή εμπειριών, τη συλλογικότητα και τη 

συνεργασία, όπως, για παράδειγμα, οι ζητήσεις, το παίξιμο ρόλων, οι πρακτικές 

εφαρμογές κ.ά.» (Courau,2000). 

Ζ) Ο ρόλος του εκπαιδευτή να είναι κυρίως ρόλος εμψυχωτή και συντονιστή των 

δράσεων των εκπαιδευόμενων. «Να αποτελεί μια πηγή γνώσης για τους 

εκπαιδευόμενους, παρά έναν ιμάντα μεταφοράς γνώσεων» (Κόκκος, 1998). Ακόμη να 

μπορεί να προσφέρει σωστή επαναπροσδιορισμό της μαθησιακής διαδικασίας, 

αξιοποιώντας τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους. 

Η) Ο εκπαιδευόμενος να έχει την αίσθηση ότι ανήκει στην ομάδα των 

εκπαιδευόμενων και ότι γίνεται αποδεκτός από το σύνολο, άλλωστε είναι γνωστό πως 

η ομάδα έχει τη δική της δυναμική δράση. Έτσι μπορεί «να εμπλακεί πιο ενεργητικά 

στη μαθησιακή διαδικασία και να τολμήσει νέα πράγματα» (Courau,2000). 

Θ) Δημιουργία γόνιμου μαθησιακού κλίματος, που βοηθάει στην υπέρβαση των 

εμποδίων και στην ευκολότερη επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Το 

μαθησιακό κλίμα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τον αλληλοσεβασμό και την 

αλληλοαποδοχή των συμμετεχόντων, από την ελευθερία έκφρασης και την απουσία 

κριτικής. Έτσι «αναπτύσσεται η αυτοεκτίμηση, η αμοιβαιότητα και η μεταξύ τους 

εμπιστοσύνη» (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998, σ. 43-44) 

 

3.6. Εμπόδια στη μάθηση ενηλίκων  

      

  Πολλές φορές  στην εκπαιδευτική διαδικασία προκύπτουν εμπόδια στη μάθηση τα 

οποία επιδρούν σημαντικά στην απόκτηση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Αυτό, 

σύμφωνα με τον Rogers (1999), είναι φυσικό να συμβαίνει και οφείλεται στη φύση 

του ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος, για λόγους που σχετίζονται κυρίως με τον τρόπο που 

μεγάλωσε, παρουσιάζει μια σχετική μαθησιακή ανικανότητα, δηλαδή δεν μπορεί να 

μάθει ορισμένα πράγματα, έχει κάποιους φραγμούς ή με άλλα λόγια κάποια 

μαθησιακά εμπόδια.  
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   Τα εμπόδια στη μάθηση ενηλίκων κατατάσσονται από τον Rogers (1999) σε τρεις 

βασικές κατηγορίες:  

α) Εμπόδια που προκύπτουν από τα εκπαιδευτικά προγράμματα όπως: κακή 

οργάνωση τους, μαθησιακά περιεχόμενα χαμηλής μορφωτικής αξίας, μη 

αποτελεσματικές εκπαιδευτικές τεχνικές κ.τ.λ.  

β) Εμπόδια που προκύπτουν από παράγοντες όπως: υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, 

αντίξοοι φυσικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, ακατάλληλο μαθησιακό κλίμα, 

κακές διαπροσωπικές σχέσεις κ.τ.λ.( Αθανασίου, 2006:12). 

γ) Εσωτερικά εμπόδια όπως:  εκείνα που προκύπτουν από προηγούμενες γνώσεις, 

εμπειρίες, στάσεις και αντιλήψεις στις οποίες προσκολλώνται οι ενήλικοι 

εκπαιδευόμενοι και εκείνα που προκύπτουν από ψυχολογικούς παράγοντες και από 

μόνιμα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως είναι το χαμηλό επίπεδο 

αυτοεκτίμησης και η έλλειψη αυτοπεποίθησης (Κόκκος, 1998).  

    Τα εσωτερικά εμπόδια είναι οι φραγμοί που θέτει η προσωπικότητα μπροστά στην 

αλλαγή και θεωρούνται από τον Rogers ως τα πιο σημαντικά εμπόδια στη μάθηση 

ενηλίκων. Εκτείνονται σ’ ένα ευρύ φασματικό πεδίο, που στο ένα άκρο του 

βρίσκονται οι ψυχολογικοί παράγοντες (συναισθηματικές μεταβλητές) και στο άλλο 

οι γνωστικοί (εννοιολογικές δυσκολίες). Συνεπώς, στο ένα άκρο βρίσκονται οι 

ενήλικοι εκπαιδευόμενοι που λένε: “Δε θέλω να μάθω”, επειδή πιστεύουν πως οι 

δυσκολίες είναι ανυπέρβλητες και κατά συνέπεια παραιτούνται από κάθε προσπάθεια. 

Στο άλλο άκρο βρίσκονται εκείνοι που καταβάλλουν απεγνωσμένες προσπάθειες να 

κατακτήσουν νέες γνώσεις ή να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, αλλά δεν τα 

καταφέρνουν. Είναι αυτοί που λένε: “Δεν μπορώ να μάθω”. Πράγματι, δεν μπορούν 

να τις βάλουν στο νου τους και να τις συνδέσουν με προηγούμενες γνώσεις ή 

εμπειρίες, να τις κατανοήσουν και να τις θυμηθούν (Rogers, 1999). Αυτό συμβαίνει, 

γιατί παρεμβάλλεται κάτι που μπορεί να ανήκει στο ίδιο το θέμα ή στον τρόπο με το 

οποίο η καινούργια γνώση συνδέεται με την παλιά και εμποδίζει τη μάθηση.  

   Η δράση αυτών των εμποδίων επιδρά σε συνδυασμό και με εξωτερικούς 

παράγοντες. Το άγχος, για παράδειγμα, που είναι ένα από τα σπουδαιότερα 

ψυχολογικά εμπόδια στη μάθηση ενήλικων, μπορεί να προκύπτει από κάποιο 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, σε συνδυασμό με πιέσεις που ασκούνται από 

τον εκπαιδευτή, την ομάδα των εκπαιδευόμενων ή άλλους εξωγενείς παράγοντες.  
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    Τα μαθησιακά περιεχόμενα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος δεν είναι εντελώς 

ξένα για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους. Για τα νέα γνωστικά αντικείμενα που 

διδάσκονται, γνωρίζουν ήδη αρκετά πράγματα και ίσως περισσότερα απ’ αυτά που 

νομίζουν πως ξέρουν. Όμως, η προσκόλληση των ενήλικων εκπαιδευόμενων σ’ αυτές 

τις παλιές γνώσεις, εμπειρίες και στάσεις εμποδίζει πολλές φορές την απόκτηση νέων 

γνώσεων (Κόκκος, 1998). Αυτό συμβαίνει κυρίως, όταν η νέα γνώση αμφισβητεί ή 

έρχεται σε ρήξη με την παλιά και ακόμη περισσότερο όταν την απορρίπτει εντελώς. 

Τότε, συνήθως, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι υπερασπίζονται με σθένος την 

ακεραιότητα της παλιάς γνώσης και εμπειρίας και δυσκολεύονται ή αρνούνται να 

προσεγγίσουν την καινούργια. 

 Αυτή η αρνητική στάση των ενήλικων εκπαιδευόμενων απέναντι στη νέα 

γνώση και η προσκόλληση στην παλιά, οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός πως η 

απόκτηση της παλιάς γνώσης και εμπειρίας είναι συναισθηματικά επενδυμένη. Έχει 

καταναλωθεί αρκετό συναισθηματικό κεφάλαιο για την απόκτησή της και 

καταναλώνεται ακόμη περισσότερο για την υπεράσπισή της. Η συναισθηματική 

επένδυση που γίνεται κατά τη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης, δημιουργεί ένα 

σοβαρό μαθησιακό εμπόδιο. Γιατί μέσα από τη διαδικασία αφομοίωσης της νέας και 

μετασχηματισμού της παλιάς γνώσης προβάλλει έντονα η αμφισβήτηση ή της 

εγκυρότητας της πηγής από την οποία αντλήθηκε, που συνήθως είναι μια σεβαστή 

αυθεντία (ο σημαντικός άλλος) ή της επιλογής και κρίσης του ίδιου του ατόμου που 

στηρίχθηκε σε συγκεκριμένες πηγές μάθησης (Rogers, 1999). Ο ενήλικας 

καθηλώνεται σε στερεότυπες αντιλήψεις και συμπεριφορές, χάνει την ετοιμότητα να 

αποδεχθεί το καινούργιο, παραιτείται από κάθε προσπάθεια, οδηγείται στον 

αρνητισμό, οχυρώνεται πίσω από υπεκφυγές και ασυναίσθητες στρεβλώσεις και 

εκδηλώνει επιθετικότητα προς τους άλλους. 

      Μια δεύτερη αιτία παρόμοιων εμποδίων αποτελούν οι προκαταλήψεις του 

ενήλικα.  Συνηθέστερες είναι οι φυλετικές, οι θρησκευτικές, οι κοινωνικές, οι 

σεξουαλικές και οι πολιτισμικές . Οι προκαταλήψεις γίνονται αποδεκτές από τους 

ενήλικες χωρίς τη διάθεση για βαθύτερη και λεπτομερέστερη ανάλυση ΄ και αυτό , 

γιατί οι ενήλικες υποπτεύονται πως αυτές στηρίζονται σε σαθρές βάσεις και 

οποιαδήποτε απόπειρα ανάλυσής τους θα οδηγήσει στην απόρριψή τους, ενώ μέχρι 

τώρα τις είχαν δημόσια υιοθετήσει. Φοβούνται, έτσι, μήπως φανούν ανακόλουθοι με 

τον ίδιο τους τον εαυτό. 
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 Η συνήθεια είναι μια άλλη αιτία εμποδίων στη μάθηση ενηλίκων. Οι ενήλικες 

είναι πολλές φορές δέσμιοι της συνήθειας και οι λόγοι μπορεί να είναι η αναζήτηση 

της ασφάλειας ή ο υπέρμετρος σεβασμός στο παρελθόν. Σε πολλούς ακόμη ενήλικες 

υπάρχει έντονη η ανάγκη για συμμόρφωση σε κρατούσες αντιλήψεις, άξιες, στάσεις 

και συμπροφορές, όσο αυτές αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία.  Στη βάση αυτών 

των στάσεων υπάρχουν, σύμφωνα με τον Rogers, και πάλι συναισθηματικές 

επενδύσεις. 

 Ο ρόλος των συναισθημάτων είναι πολύ σημαντικός στη μαθησιακή 

διεργασία των ενηλίκων, όπως και σε όλες τις ανθρώπινες δράσεις. Οι επιστήμονες 

τονίζουν τη σημασία των συναισθημάτων στην αντιμετώπιση δύσκολων 

καταστάσεων και υποχρεώσεων, τις οποίες δεν μπορούμε να αφήσουμε να τις 

διαχειριστεί μόνο του το λογικό. Το τι νιώθουμε πολλές φορές έχει μεγαλύτερη 

σημασία από αυτό που σκεφτόμαστε. Από την άλλη, η ευφυΐα δεν μπορεί να 

οδηγήσει σε τίποτα, όταν τα συναισθήματα έχουν κλονιστεί (Goleman, 1997). 

 Λαμβάνοντας υπόψη, μελετώντας και επισημαίνοντας την ύπαρξη και τη 

γνώση όλων των ειδών των εμποδίων, δίνεται έμφαση στις προσπάθειες που θα 

πρέπει να καταβάλλουν οι επιμορφωτικοί φορείς. Απαραίτητο θεωρείται το έργο 

τους, στο να σχεδιάσουν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά μια διαφοροποιημένη 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Ο σχεδιασμός και η 

οργάνωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων για να φέρει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα πρέπει να παίρνει υπόψη της τις γενικότερες εκπαιδευτικές συνθήκες, 

αλλά και τα δεδομένα των εκπαιδευτικών στους οποίους απευθύνονται τα 

επιμορφωτικά προγράμματα. Τότε μόνο θα μπορούσαμε να πούμε πως έχει επιτευχθεί 

ο στόχος των προγραμμάτων αυτών, των οποίων πραγματικοί υπαίτιοι θεωρούνται οι 

δημιουργοί – συντονιστές τους, οι φορείς από τους οποίους διεξάγονται τα 

προγράμματα αυτά.  

 Συνεπάγεται ότι κάθε εκπαιδευτής οφείλει να ενισχύει την τάση των 

εκπαιδευομένων για αυτοκαθορισμό, προτείνοντας τους να εμπλέκονται ενεργητικά 

σε όλα τα στάδια του προγράμματος: στο σχεδιασμό, στη στοχοθεσία, στη 

διδασκαλία, στη δικτύωση με την υπόλοιπη κοινωνία, αλλά και στην αξιολόγηση. 

Έτσι οι εκπαιδευόμενοι: αποκτούν την αναγκαία αίσθηση του προσωπικού 

επιτεύγματος, αναπτύσσεται η κριτική τους σκέψη, ενθαρρύνεται η διάθεση τους να 

συνεχίζουν να μαθαίνουν και μετά το τέλος του συγκεκριμένου προγράμματος, και 
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τέλος ενισχύεται η αυτοεκτίμηση τους και η ικανότητα τους να παίξουν πληρέστερο 

ρόλο στην κοινωνία που ανήκουν. 

     Εκτός από τα παραπάνω εμπόδια, οι ενήλικοι αποτελώντας διακριτές 

επαγγελματικές ομάδες, παρουσιάζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες. Η γνώση των 

ιδιαιτεροτήτων αυτών και η κατάλληλη αξιοποίηση  τους επιμορφωτές θα συμβάλει 

θετικά στην αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης. Για παράδειγμα στην περίπτωση 

των εκπαιδευτικών μπορούμε να συνοψίσουμε τα σημαντικότερα από αυτά τα 

στοιχεία   (σύμφωνα με το Μαυρογιώργο,1999) ως ακολούθως : 

Α. Η καθημερινή τους δράση στο σχολείο, ως δασκάλων, έχει διαμορφώσει πρότυπα 

συμπεριφοράς και μοντέλα μάθησης τα οποία δεν μπορούν εύκολα να αποβάλλουν 

όταν περάσουν από την άλλη μεριά της έδρας, έτσι αισθάνονται άβολα όταν 

βρίσκονται στη θέση του επιμορφωμένου. 

Β. Εμφανίζουν κάποιες φορές  προβλήματα άγχους, κόπωσης, έλλειψης χρόνου, 

μειωμένης αυτοεκτίμησης.  

Γ. Εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, με ελάχιστο εξοπλισμό, ανύπαρκτα 

κίνητρα, μέσα σε ένα μη – ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτή η πραγματικότητα του 

επαγγέλματος δημιουργεί επιπρόσθετες οικονομικό κοινωνικές δυσκολίες.  
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4. Η σημασία της συμμετοχής και ο αποτελεσματικός ρόλος του εκπαιδευτή 

ενηλίκων  

     Η μάθηση δεν είναι μια διαδικασία που συμβαίνει αδιάκοπα και αβίαστα, αλλά μια 

διαδικασία που επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες και συναντά μια σειρά από 

εμπόδια. Αναφορικά με τη σημασία της συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε μία 

εκπαιδευτική ομάδα ο Jaques (2004) υποστηρίζει ότι η μάθηση είναι 

αποτελεσματικότερη, όταν τα μέλη της συμμετέχουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 

H Cunningham (1996), μάλιστα, προτείνει στους εκπαιδευτές να ευαισθητοποιήσουν 

τους εκπαιδευόμενους στην αξία της συμμετοχικής δημοκρατίας, εστιάζοντας σε 

στοιχεία που ενεργοποιούν την κοινωνική δικαιοσύνη και ενεργή πολιτειότητα και η 

Johnston (1998) αποδίδει στον εκπαιδευτή τον ρόλο του φορέα δικτύωσης, 

καθοδηγητή εκπαίδευσης και δάσκαλου. Η συμμετοχή των μελών, όμως, δεν είναι 

αυτονόητη αλλά σχετίζεται με το ενδιαφέρον, που η μαθησιακή διεργασία αποκτά για 

τους εκπαιδευόμενους και όπως υποστηρίζουν πολλοί ερευνητές (Βασιλείου & 

Βασιλείου, 1974; Φραγκουδάκη, 1985; Πολέμη- Τοδούλου & Βασιλείου, 1998; 

Μυλωνάς, 1999; Rogers, 1999; Everard & Morris, 1999; Faulkner, Swann, Baker, 

Bird & Carty, 1999; Πολέμη-Τοδούλου, 2003; Jaques, 2004; Τσιμπουκλή, 2012; 

Πουλόπουλος & Τσιμπουκλή, 2016), επηρεάζεται από μια σειρά παράγοντες, που 

σχετίζονται με τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε εκπαιδευόμενου, από 

τα γενικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων ως εκπαιδευομένων, το προφίλ του 

εκπαιδευτικού οργανισμού που υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και 

αναμφισβήτητα την ιδιαίτερη προσέγγιση του εκπαιδευτή ενηλίκων στη μαθησιακή 

διεργασία. Ο Κουτούζης (2005), όπως και η Λευθεριώτου (2014) υποστηρίζουν ότι 

το «περιβάλλον» του εκπαιδευτικού οργανισμού, επιπλέον, επηρεάζει τη συμμετοχή 

των εκπαιδευομένων.  

     Πέρα, όμως, από τους παραπάνω παράγοντες καθοριστική σημασία για τη 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων διαδραματίζουν, οι εκπαιδευτικές τεχνικές που ο 

εκπαιδευτής υιοθετεί και εφαρμόζει, η διαμόρφωση του κατάλληλου κλίματος 

μάθησης, η γνώση της δυναμικής των ομάδων, οι στάσεις του και οι σχέσεις, που 

διαμορφώνονται από αυτόν στο εσωτερικό της ομάδας. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων, 

όμως, καλούνται να αναλάβουν, εξαιτίας της πολλαπλότητας των απαιτήσεων που 

έχει η κοινωνία από την ίδια την Εκπαίδευση Ενηλίκων, πολλαπλούς ρόλους, οι 

οποίοι προσδιορίζονται, από τον διαφορετικό τρόπο μάθησης, τα ιδιαίτερα 
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χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, τις εδραιωμένες αντιλήψεις τους από 

προηγούμενες εμπειρίες και τις ιδιαιτερότητες του περιεχομένου και των μεθόδων 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Η διεθνής βιβλιογραφία παρουσιάζει τους ρόλους αυτούς με 

μια σειρά από διαφορετικούς όρους, οι οποίοι όμως, εμπεριέχουν παρόμοια σύνολα 

χαρακτηριστικών. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτές ενηλίκων, εξάλλου, αναγνωρίζουν και 

αποδέχονται την πολλαπλότητα του ρόλου τους, θεωρώντας ότι αυτός χαρακτηρίζεται 

περισσότερο από συμπληρωματικότητα και λιγότερο από αντιθετικότητα . Το 

πολυσύνθετο του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων καταδεικνύει και ο Jarvis (2004), ο 

οποίος έχει προτείνει δεκαεπτά διαφορετικούς ρόλους για τον εκπαιδευτή ενηλίκων. 

Για να χειριστεί με επιτυχία ένας εκπαιδευτής τη διεργασία της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, χρειάζεται να διαθέτει ιδιαίτερες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις, οι 

οποίες αναφέρονται ακολούθως (Κόκκος, 2005). Ο εκπαιδευτής ενηλίκων νοιάζεται 

και αποδέχεται τους εκπαιδευόμενους, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες και τις προσδοκίες 

τους. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων. 

Όταν ο εκπαιδευόμενος εντοπίσει συσχέτιση των ενδιαφερόντων του με το 

αντικείμενο της μάθησης, τότε θα επιτευχθεί η αποτελεσματική υποκίνησή του. 

Επίσης, ο εκπαιδευτής λαμβάνει υπόψη του τις μαθησιακές δυνατότητες των 

ενηλίκων, αλλά και το ρυθμό με τον οποίο θέλουν και μπορούν να μαθαίνουν, ώστε 

να μην υπάρξει αποθάρρυνση και πιθανόν πρόωρη εγκατάλειψη των σπουδών 

(Βεργίδης, 2004). 

    Ο εκπαιδευτής ενηλίκων ακόμη χρειάζεται να διαθέτει ικανότητες συντονιστή, να 

οργανώνει την εκτέλεση των μαθησιακών δραστηριοτήτων και να υποκινεί την 

ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, χωρίς να δίνει έτοιμες λύσεις.  Χρειάζεται 

να διαθέτει ευελιξία σε ότι αφορά τη χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών, ώστε ανάλογα 

με τις συνθήκες να εφαρμόζει την καταλληλότερη. Οι τεχνικές αυτές αποσκοπούν 

στην αξιοποίηση των εμπειριών, στην ενεργητική συμμετοχή, στην αλληλεπίδραση 

και στη μάθηση μέσω της πράξης. Ένα ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό του 

εκπαιδευτή ενηλίκων είναι το να είναι ανοικτός και να διαθέτει επικοινωνιακές 

ικανότητες. Έτσι, θα μπορεί να πλησιάσει τους εκπαιδευόμενους για να 

αντιμετωπίσουν από κοινού τα προβλήματα που θα προκύψουν, να ανταλλάξει 

εμπειρίες μαζί τους, να δείξει ενδιαφέρον για τις προτάσεις και τα ενδιαφέροντά τους 

και γιατί όχι να μάθει από αυτούς. Ακόμη, απαραίτητη για τον εκπαιδευτή ενηλίκων 

είναι η αυτογνωσία, ώστε να γνωρίζει ποιες είναι οι δυνατότητές του, τα αδύνατα 
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σημεία του αλλά και μέχρι ποιο σημείο μπορεί να παρεμβαίνει στην ομάδα 

(Βεργίδης, 2004). 

    Συνολικά, ο κάθε εκπαιδευτής πρέπει να ελέγχει δηλαδή την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του έργου που προσφέρει και σε συνδυασμό με την κριτική που 

θα του ασκείται (στην οποία πρέπει να είναι ανοικτός) να είναι σε θέση να βελτιώσει 

τις αδυναμίες του, τις ελλείψεις του και γενικά να βρίσκεται σε μία πορεία συνεχούς 

εξέλιξης (Rogers, 2002). 
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5. Η θεωρία της «ανδραγωγικής»  

    Η «ανδραγωγική» είναι μια θεωρία για την εκπαίδευση ενηλίκων, που στηρίζεται 

σε ορισμένες παραδοχές σχετικά με τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων 

εκπαιδευομένων, η κυριότερη από τις οποίες είναι η εξής: << ο ενήλικος έχει φυσική 

τάση να είναι αυτοκατευθυνόμενος και αυτοδύναμος, να παίρνει αποφάσεις μόνος 

του, κατά συνέπεια έχει ανάγκη να τον αντιμετωπίζουν και οι άλλοι ως τέτοιον, να 

του φέρονται με το σεβασμό που ταιριάζει σε ένα ξεχωριστό ανθρώπινο ον, να μην 

τον καθοδηγούν ούτε να τον χειραγωγούν>> (Κόκκος, 1998: 61).  

Η βασική αυτή παραδοχή της «ανδραγωγικής» οδηγεί σε συγκεκριμένες μεθόδους 

και πρακτικές στην επιμόρφωση των ενηλίκων, οι οποίες περιλαμβάνουν:  

    To μαθησιακό κλίμα σε κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από αλληλοσεβασμό, ειλικρίνεια, φιλικότητα και ελευθερία 

έκφρασης. Αφού η μάθηση είναι και αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης διδασκόντων - 

διδασκομένων, οι αμφίδρομες σχέσεις διδάσκοντα - διδασκομένου, για να οδηγήσουν 

στην κατάκτηση της γνώσης, θα πρέπει να εμπεριέχουν διάλογο, επεξεργασία και 

εμπλουτισμό απόψεων, διαμόρφωση ερωτήσεων και απαντήσεων, πρακτικές 

ασκήσεις, ομαδικές εργασίες, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Επιπλέον, είναι 

χρήσιμο να παρέχεται ποικιλία πηγών και εμπειριών στα εκπαιδευτικά υλικά και 

εναλλακτικές λύσεις μάθησης. οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη την διαφορετικότητα 

των ενήλικων που θα ασχοληθούν με αυτά.  

    Οι εκπαιδευόμενοι είναι το επίκεντρο της επιμορφωτικής διεργασίας. To 

πρόγραμμα επομένως οικοδομείται με βάση τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις 

μαθησιακές δυνατότητες των εκπαιδευομένων, διότι ένας ενήλικος δεν μαθαίνει παρά 

όσα χρειάζεται να μάθει στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στην οποία βρίσκεται 

(Noye- Piveteau, 1999:104). Συνεπώς, για να ενδιαφερθεί ο επιμορφωμένος για το 

αντικείμενο της μάθησης, για να προχωρήσει στη δράση και το στοχασμό γύρω από 

αυτό, θα πρέπει να διακρίνει με σαφήνεια τη χρησιμότητα που έχει για εκείνον, για 

την επαγγελματική του θέση, για την ιδιωτική σφαίρα της ζωής του. Η επιμόρφωση 

είναι σχεδόν άχρηστη, αν οι σκοποί του διδακτικού προγράμματος δεν θεωρούνται 

σημαντικοί και δεν εκτιμώνται από τους ενηλίκους.  

   Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις και τις 

πλευρές της μαθησιακής διεργασίας (σχεδιασμός, στοχοθεσία, αξιολόγηση του 
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προγράμματος, αποφάσεις για την οργάνωση της διδασκαλίας, ρυθμός της  μάθησης, 

επιλογή των μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας). Στο μέτρο που η επιμορφωτική 

διεργασία επιτυγχάνει αυτό το στόχο γίνεται αποτελεσματικότερη. Οι ενήλικοι 

αποκτούν την αναγκαία αίσθηση του προσωπικού επιτεύγματος, αναπτύσσεται η 

κριτική τους σκέψη, οι νέες γνώσεις, στάσεις και εμπειρίες τους συνδέονται οργανικά 

με τις προϋπάρχουσες, ενθαρρύνεται η διάθεσή τους να μαθαίνουν και μετά το τέλος 

του προγράμματος και ενισχύεται η αυτοεκτίμησή τους και η ικανότητά τους να 

παίξουν πληρέστερο ρόλο στην κοινωνία που ανήκουν.  

    Η παθητική μετάδοση πληροφοριών στην οποία βασίζονται πολλές μέθοδοι 

διδασκαλίας χρειάζεται να ελαχιστοποιηθεί υπέρ της ενεργού εμπειρικής προσέγγισης 

της μάθησης. Η μάθηση συντελείται αποτελεσματικά στο μέτρο που διαγράφεται 

πλήρως ο «κύκλος της μάθησης», που περιέχει τόσο συστηματική σκέψη και 

θεωρητική εμβάθυνση, όσο και δράση, που με τη σειρά της οδηγεί σε νέα 

επεξεργασία και ανάλυση. Επακόλουθο είναι ότι, οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που 

επιλέγονται είναι εκείνες, που προάγουν την αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή 

εμπειριών, την  πορεία προς τη γνώση, τη συλλογικότητα, τη συμμετοχή  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

6. Η Εφαρμογή της Θεωρίας του Αυτοπροσδιορισμού στη Συμμετοχή των 

Εκπαιδευτικών σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα  

    Αξιοποιώντας τη θεωρία του αυτοπροσδιορισμού θα επιχειρήσουμε να 

διερευνήσουμε εάν οι εκπαιδευτικοί μέσα από την επιλογή ενός επιμορφωτικού 

προγράμματος αναζητούν την ικανοποίηση των βασικών αναγκών επίτευξης ενός 

στόχου, της επάρκειας, της σύναψης σχέσεων κοινωνικής αλληλεπίδρασης και εάν η 

αυτόνομη δράση οδηγεί σε θετική επίδραση στην εργασία τους και στην προσωπική 

ολοκλήρωσή τους ως επαγγελματίες (Fernet et al., 2004). Εξετάζεται επίσης εάν αυτή 

η αυτόνομη συμμετοχή των Ελλήνων εκπαιδευτικών οφείλεται σε ενδογενή αίτια, 

δεδομένης της ανυπαρξίας θεσμοθετημένης υποχρεωτικής επαγγελματικής 

επιμόρφωσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με εξαίρεση το θεσμό των Π.Ε.Κ. 

μετά το διορισμό τους (Νόμος 1566/1985). 

     Ως ενδογενή αίτια θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ο στόχος να βελτιωθεί η 

μάθηση των μαθητών μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις, η απόκτηση νέων 

δεξιοτήτων ή γνώσεων για τη βελτίωση της σχολικής πρακτικής, η υιοθέτηση 

δράσεων για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων στη σχολική ζωή, δηλαδή 

σε διαδικασίες που είναι προσανατολισμένες στη μάθηση και την ανάπτυξη ( Day, 

2003). Η βιβλιογραφική ανασκόπηση στην ελληνική βιβλιογραφία κατέληξε σε μία 

παλαιότερη έρευνα του Τρούλη (1985) σχετικά με τις προσδοκίες των 

μετεκπαιδευομένων δασκάλων στο Διδασκαλείο της Αθήνας, σύμφωνα με την οποία, 

το 84,96% των δασκάλων προσδοκούσαν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για 

την παιδαγωγική τους κατάρτιση και εξειδίκευση, είχαν προσωπικά και κοινωνικά 

κίνητρα και συγκεκριμένα επιζητούσαν την κοινωνική αλληλεπίδραση για να 

ξεφύγουν από την κοινωνική και επαγγελματική μοναξιά.       

         Η έρευνα αποτύπωσε και ωφελιμιστικά κίνητρα, καθώς το 50% των δασκάλων 

ανέφερε την επιθυμία να καταλάβει τη θέση του επιθεωρητή, σύμφωνα με το τότε 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Επιπλέον, η ανασκόπηση οδήγησε και σε μία πρόσφατη 

έρευνα για τα κίνητρα συμμετοχής ενηλίκων εκπαιδευόμενων σε προγράμματα δια 

βίου εκπαίδευσης (Καραλής, 2013), στην οποία γίνεται αναφορά και στα κίνητρα 

συμμετοχής εκπαιδευτικών σε αντίστοιχα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Η 

έρευνα αποτυπώνει ως σημαντικότερα κίνητρα συμμετοχής για τους ενήλικους 

εκπαιδευόμενους την «επαγγελματική αναβάθμιση», το «ενδιαφέρον για μάθηση» και 

την εργασιακή αποδοτικότητα, τα οποία συνάδουν με τα δύο υψηλότερα κίνητρα 
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συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην έρευνα του Υπουργείου Παιδείας το 2010 (με 

ποσοστά 35%), και είναι η καλύτερη εργασιακή απόδοση και η αύξηση των γενικών 

γνώσεων των εκπαιδευτικών (Καραλής, 2013). Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

απαιτεί ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο επικοινωνιακής ικανότητας, τόσο για την 

επικοινωνία και συνεργασία με τους μαθητές όσο και με τους γονείς και με τους 

συναδέλφους.  

     Η συμμετοχή σε προγράμματα  επιμόρφωσης, ιδιαίτερα εάν δεν υπάρχει 

εξωτερική απαίτηση και γίνεται αυτόβουλα, βοηθά στην ανταλλαγή πληροφοριών και 

ιδεών έξω από τα στενά πλαίσια του χρόνου διδασκαλίας και της τετριμμένης 

καθημερινής κοινωνικής αλληλεπίδρασης ( Day, 2003). Αυτό απαιτεί ένα υψηλό 

επίπεδο επικοινωνιακής δεξιότητας, η οποία εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της 

επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης. Η έννοια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

εδώ έχει ως στόχο τη βελτίωση της διδακτικής στην εκπαίδευση μέσα από τη 

συνεργατική μάθηση. Μπορεί να υπάρχουν όμως και μορφές κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης άσχετες με την επιμόρφωση, αλλά με κύριο στόχο τη σύναψη φιλίας 

με νέους και διαφορετικούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ίδιους στόχους και την 

ανταλλαγή απόψεων για ιδιωτικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Φυσικά, η 

συμμετοχή αυτή σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης μπορεί να επιβάλλεται 

έμμεσα μέσα από την ανάγκη να ανταποκριθούν στις καινοτομίες που εφαρμόζονται 

στις σχολικές μονάδες και την κοινωνική προσδοκία που δημιουργείται από την 

εκπαιδευτική ηγεσία, τους γονείς και την τοπική κοινωνία για συμμετοχή σε 

προγράμματα επιμόρφωσης.  

   Έτσι, η ανάγκη για επάρκεια προσδιορίζεται από τους παραπάνω λόγους (εξωγενή 

κίνητρα) και όχι από την ανάγκη για βελτίωση αδύναμων σημείων στη διδασκαλία ή 

την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση καθημερινών 

προβλημάτων στη σχολική  μονάδα (ενδογενή κίνητρα). Τέλος, η συμμετοχή σε ένα 

πρόγραμμα  επιμόρφωσης μπορεί να εμπεριέχει και την προσδοκία για θετικά 

αποτελέσματα στην επαγγελματική σταδιοδρομία του εκπαιδευτικού ή στη 

μισθολογική του εξέλιξη (Έκθεση Ευρυδίκη, 2013). 
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7.  Συνολική αποτίμηση των βασικών παραγόντων συμμετοχής των ενηλίκων σε 

επιμορφωτικά προγράμματα 

     Η συμμετοχή των ενηλίκων σε επιμορφωτικά προγράμματα προσδιορίζεται 

κυρίως μέσω  τεσσάρων βασικών εννοιών, οι οποίες παρουσιάζονται με μεγαλύτερη 

συχνότητα τόσο στην έρευνα όσο και στο θεωρητικό πεδίο, αυτών της 

αλληλεπίδρασης, της αυτοπεποίθησης, της μετάβασης και της προσδοκίας . 

     Όσον αφορά στην αλληλεπίδραση (interaction), οι θεωρητικοί 

επιχειρηματολογούν πως η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων είναι 

το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ορισμένων θετικών και αρνητικών  δυνάμεων. Σε 

σχέση με την αυτοπεποίθηση (self-esteem), οι  θεωρητικοί εκφράζουν την άποψη πως 

μερικοί ενήλικοι δύσκολα μπορούν να ενδιαφερθούν για κάποιο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης, διότι απλά έχουν χαμηλό αυτοσυναίσθημα. Η άποψη πως όσοι έχουν 

χαμηλή αυτοπεποίθηση αποτυγχάνουν εύκολα στην εκπαίδευση, η οποία στοχεύει 

στη μάθηση τρόπων για την επιτυχή αντιμετώπιση μιας κρίσιμης κατάστασης, 

αποτέλεσε και τη βασική υπόθεση της έρευνας αρκετών που μελέτησαν τη θεωρία 

των κινήτρων.  

    Η έννοια της μετάβασης θεωρείται το πιο σημαντικό κομμάτι στη διαδικασία 

κατανόησης των παραγόντων συμμετοχής. Για την Cross (1981) η μετάβαση είναι μια 

περίοδος αλλαγής που επιδρά πολλαπλά στον κύκλο της ζωής των συμμετεχόντων. 

Επομένως, οδηγούμαστε στην ανάγκη να μάθουμε να περιμένουμε, να χειριζόμαστε 

και να αναδιοργανώνουμε τα στοιχεία της αλλαγής. Τέλος, σε ό,τι αφορά στην 

προσδοκία (expectation), η χρήση της έννοιας αυτής ταυτίζεται με τις έννοιες της 

συμφωνίας και της δυσαρμονίας μεταξύ των αξιών στις διάφορες κοινωνικές τάξεις 

και στις αξίες του εκπαιδευτικού συστήματος. Ο Miller, αλλά και οι Darkenwald & 

Merriam, θεωρούν ότι η προσδοκία ενός ατόμου αφορά την επιβράβευση ή την 

ενσωμάτωση σε μια συγκριτική ομάδα αναφοράς. 

     Για να κατανοήσουμε καλύτερα όλους εκείνους τους παράγοντες που εμπλέκονται 

σε αυτή τη διαδικασία της συμμετοχής ενηλίκων σε επιμορφωτικά προγράμματα, θα 

πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα κίνητρα και η μάθηση από τη στιγμή που 

ενεργοποιούνται μεταβάλλονται ανάλογα με τις συνθήκες (κοινωνικές, οικονομικές, 

πολιτισμικές, διάθεσης κ.λπ.) και με τις προσδοκίες των συμμετεχόντων και τις 

προηγούμενες εμπειρίες τους (μαθησιακές, εκπαιδευτικές κ.λπ.). Άρα, η προσπάθεια 

ερμηνείας των κινήτρων συμμετοχής δημιουργεί ένα ακόμη επίπεδο αναφοράς μιας 
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συνολικής θεωρητικής προσέγγισης σε ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στο χώρο 

της εκπαίδευσης ενηλίκων, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά . 
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8. Μεθοδολογία έρευνας 

       Η εν λόγω έρευνα εστιάζει στη διερεύνηση του προφίλ των συμμετεχόντων στο 

πλαίσιο παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων, στα κίνητρα συμμετοχής 

τους, όπως και στο βαθμό επιρροής τους, καθώς και στην ανάδειξη πιθανών σχέσεων 

ανάμεσα στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων και στα κίνητρα 

συμμετοχής. Πρόκειται για μία μείζονος σημασίας έρευνα, η οποία μπορεί να 

οδηγήσει στην περαιτέρω ανάδειξη κινήτρων συμμετοχής των εκπαιδευμένων στην 

παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

 

Κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα: 

 Ποιο είναι το προφίλ των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης; 

 Ποια είναι τα ισχυρότερα κίνητρα συμμετοχής των συμμετεχόντων  στην 

παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και ποιος είναι ο βαθμός 

επιρροής τους;  

 Διαφοροποιούνται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το βαθμό 

επιρροής του κάθε παράγοντα ως προς το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή 

κατάσταση, η βαθμίδα και ο τομέας εκπαίδευσης και τα έτη υπηρεσίας στην 

εκπαίδευση; 
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9. Μέθοδος 

  9.1. Δείγμα 

    

       Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν αρχικά 131 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι 

παρακολούθησαν ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

τους πορείας. Από το σύνολο των ερωτηθέντων συμμετείχαν 113, θεωρώντας 

αξιόπιστη την ερευνητική διαδικασία. 

 

   9.2. Ερευνητικό εργαλείο 

    

      Ως εργαλείο συμμετοχής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Εκπαιδευτικής 

Συμμετοχής του R.Boshier ,η οποία εφαρμόστηκε το 1971 στη διάρκεια μιας έρευνας 

για την τυπολογία του Houle. Στο παρόν ερωτηματολόγιο συγκαταλέγονται 

κατηγορίες δηλώσεων, οι οποίες είναι κατηγοριοποιημένες στα κίνητρα συμμετοχής , 

σε τυχαία σειρά . Οι συγκεκριμένες κατηγορίες είναι 7 και αποτελούνται από 6 

ερωτήσεις κλειστού τύπου με βαθμό κλίμακας από το 1 έως το 4 (1- Κανένας, 2-

Μικρός, 3-Μέτριος 4-Μεγάλος). 

Επίσης , υπήρξαν και ερωτήσεις που αφορούν στο προφίλ των συμμετεχόντων στην 

έρευνα , τα δημογραφικά στοιχεία (το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, τα 

έτη προϋπηρεσίας κ.ά). Τέλος, για τη χρήση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου 

υπήρξε σχετική άδεια από την κυρία Παλουκίδου Σοφία μέσω ηλεκτρονικού 

εγγράφου (email).  

Αναλυτικότερα, οι δηλώσεις που συμπεριλαμβάνονται στην Κλίμακα Εκπαιδευτικής 

Συμμετοχής είναι όπως αναφέρθηκε παραπάνω 7 και σε κάθε μία κατηγορία 

αντιστοιχούν 6 ερωτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τα κίνητρα συμμετοχής. Οι 

δηλώσεις που περιλαμβάνει η κάθε κατηγορία είναι εξής: 

 

Α) Βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας 

1. Να βελτιώσω τις δεξιότητες μου στον χειρισμό της γλώσσας 

8. Να μιλάω και να εκφράζομαι καλύτερα 

15. Να μάθω μία άλλη γλώσσα 
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22. Να γράφω και να εκφράζομαι καλύτερα γραπτώς 

29. Να με βοηθήσει να καταλάβω τι λένε και τι γράφουν οι άνθρωποι 

36. Να μάθω για τα συνηθισμένα ήθη και έθιμα εδώ 

 

Β) Ανάπτυξη Κοινωνικών Επαφών 

2. Να γνωρίσω φιλικά διακείμενος ανθρώπους 

9. Να περνάω καλά με φίλους 

16. Να γνωρίσω διαφορετικούς ανθρώπους 

23. Να κάνω φίλους 

30. Να κάνω νέους φίλους 

37. Να γνωρίσω καινούργιους ανθρώπους 

 

Γ) Προετοιμασία για Εκπαιδευτικούς λόγους 

3. Να αντισταθμίσω την ελλιπή προηγούμενη εκπαίδευση μου 

10. Να έχω την εκπαίδευση που δεν μπόρεσα να έχω στο παρελθόν 

17. Να αποκτήσω γνώσεις που θα με βοηθήσουν σε άλλα εκπαιδευτικά 

προγράμματα 

24. Να προετοιμαστώ για περαιτέρω εκπαίδευση 

31. Να κάνω μαθήματα που χρειάζονται για κάποιο άλλο σχολείο ή 

πανεπιστήμιο 

38. Να επιτύχω την είσοδό μου σε άλλο σχολείο ή πανεπιστήμιο 

 

         Δ) Επαγγελματική ανέλιξη 

4. Να εξασφαλίσω επαγγελματικό πλεονέκτημα ανόδου 

11. Να επιτύχω έναν επαγγελματικό στόχο 

18. Να προετοιμαστώ για την εύρεση εργασίας 

25. Να αποκτήσω μεγαλύτερο κύρος στη δουλειά μου 

32. Να βρω μία καλύτερη δουλειά 

39. Να αυξήσω την ικανότητά μου στην εργασία μου 
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Ε) Βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων  

5. Να ετοιμαστώ για αλλαγές στην οικογένειά μου 

12.Να μοιραστώ ένα κοινό ενδιαφέρον με τον/την σύντροφό μου 

19. Να συμβαδίσω με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μου 

26. Να συμβαδίσω με τα παιδιά μου 

33. Να απαντώ σε ερωτήσεις των παιδιών μου 

40. Να με βοηθήσει να μιλάω με τα παιδιά μου 

 

ΣΤ) Επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων 

6. Να ξεπεράσω την απογοήτευση-σύγχυση της καθημερινότητας 

13. Να ξεφύγω από τη μοναξιά 

20. Να ανακουφιστώ από την πλήξη 

27. Να κάνω ένα διάλειμμα από τη ρουτίνα του σπιτιού ή της δουλειάς 

34. Να κάνω κάτι από το να μην κάνω τίποτα 

41. Να ξεφύγω από μία δυσάρεστη σχέση 

 

Η) Γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση 

7. Να βρω κάποιο νόημα στη ζωή 

14. Να αποκτήσω γενικές γνώσεις 

21. Να μάθω μόνο και μόνο για τη χαρά της μάθησης 

28. Να ικανοποιήσω ένα ερευνητικό μυαλό 

35. Να αναζητώ τη γνώση για το δικό μου καλό 

42. Να διευρύνω τους ορίζοντες μου/ "να ανοίξω το μυαλό μου" 

 

9.3. Διαδικασία έρευνας  

         Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στην πόλη 

της Θεσσαλονίκης. Τα έντυπα ερωτηματολόγια διαμοιράστηκαν σε σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τόσο στο δημόσιο, όσο και στον 
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ιδιωτικό τομέα, αφού πρώτα η ερευνήτρια έλαβε σχετική έγκριση μέσω ηλεκτρονικού 

εντύπου ( email ) από την κυρία Παλουκίδου Σοφία στις 23 Απριλίου του 2018. Στη 

συνέχεια, η ίδια η ερευνήτρια επικοινώνησε με τους διευθυντές των σχολείων, αφού 

πρώτα δόθηκαν συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά την έρευνα και τον σκοπό 

της. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν από την ίδια την ερευνήτρια σε έντυπη 

μορφή. Τα σχολεία που συμμετείχαν στην όλη διαδικασία ήταν τέσσερα συνολικά, 

καθώς υπήρξαν και ατομικές συμμετοχές. Οι συμμετέχοντες ανήλθαν στους 131, από 

τους οποίους οι 113 θεωρήθηκαν στατιστικά έγκυροι. Τέλος, η διαδικασία συλλογής 

δεδομένων εφαρμόστηκε υπό τις συνθήκες της ανωνυμίας και της εθελοντικής 

συμμετοχής. 
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10. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 

      Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, όπως αυτά προέκυψαν 

από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν. Στην αρχή 

αποτυπώνονται τα συμπεράσματα όσον αφορά το προφίλ των συμμετεχόντων. 

Έπειτα, αναλύονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την διερεύνηση των 

κινήτρων συμμετοχής των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας σχετικά 

με την παρακολούθηση τους σε επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς και του βαθμού 

που επηρεάζονται οι εκπαιδευτικοί. Τέλος, γίνεται παρουσίαση των διαφοροποιήσεων 

όσον αφορά τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το βαθμό επιρροής του 

κάθε παράγοντα ως προς το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η βαθμίδα 

και ο τομέας εκπαίδευσης και τα έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση. 

 

 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

1ο ερευνητικό ερώτημα  

«Ποιο είναι το προφίλ των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης» 

 Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών, τα οποία είναι το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση,  η 

βαθμίδα και ο τομέας εκπαίδευσης, τα έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση και ο τίτλος 

σπουδών πέραν του βασικού πτυχίου.  

 Στον Πίνακα 1, παρατηρούμε πως το 70.8% των εκπαιδευτικών είναι 

γυναίκες, ενώ το υπόλοιπο 29.2% του δείγματος αποτελείται από άνδρες. 

                                                    

                                                    Πίνακας 1: Φύλο 

                                                

 

 

 

 

                                              Frequency                               Valid Percent 

Άνδρας                                        33                                                 29.2 

Γυναίκα                                       80                                                 70.8 

Total                                           113                                               100.0 
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Στον Πίνακα 2, παρουσιάζεται η ηλικία των ερωτηθέντων. Το 32.4% των 

εκπαιδευτικών είναι από 46 έως 50 ετών, το 24.1% είναι από 51 έως 55 ετών, ενώ το 

13% καταλαμβάνουν όσοι είναι από 56 έως 60 ετών. Όσοι είναι έως 35 ετών ή από 

41 έως 45 ετών, καταλαμβάνουν από 11.1% και τέλος, το 8.3% ανήκει στις ηλικίες 

από 36 έως 40 ετών.  

                                                     Πίνακας 2:Ηλικία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί, παρατίθεται η οικογενειακή κατάσταση των 

εκπαιδευτικών. Η πλειοψηφία, αγγίζοντας το ποσοστό της τάξεως του 63.7%, 

αποτελείται από έγγαμους, ενώ το 19.5% των ερωτηθέντων δηλώνουν έγγαμοι. 

Επιπλέον, το 15% αντιπροσωπεύουν οι διαζευγμένοι και το υπόλοιπο 1.8% ανήκει 

στους χήρους.             

                                        Πίνακας 3: Οικογενειακή κατάσταση 

                                              Frequency                            Valid Percent 

Valid  Έως 35                  12                                          11.1 

 36-40                               9                                           8.3 

 41-45                              12                                          11.1 

 46-50                              35                                          32.4 

            51-55                              26                                          24.1 

 56-60                              14                                          13.0 

 Total                                108                                          100.0 

           Missing System       5 

Total                                           113                                                  

                                              Frequency                               Valid Percent 

Valid  Έγγαμος/η                      72                                                 63.7 

             Άγαμος/η                        22                                                 19.5 

             Διαζευγμένος/η              17                                                 15.0 

             Χήρος/α                          2                                                   1.8 

Total                                           113                                                100.0 
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Στον Πίνακα 4 και το Γράφημα 4, παρουσιάζεται η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία 

διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος. Το 78.8% των εκπαιδευτικών διδάσκουν 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το υπόλοιπο 21.2% του δείγματος αποτελείται 

από καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

  

                                        Πίνακας 4: Βαθμίδα εκπαίδευσης 

 Frequency  Valid Percent 

Valid     Πρωτοβάθμια       89      78.8 

              Δευτεροβάθμια       24      21.2 

Total      100     100.0 

 

 

Στον Πίνακα 5, παρατηρούμε τον τομέα εκπαίδευσης των ερωτηθέντων. Η 

συντριπτική πλειοψηφία, αγγίζοντας ποσοστό της τάξεως του 96.4%, εργάζεται στο 

δημόσιο τομέα, ενώ μόλις το 3.6% των εκπαιδευτικών εργάζονται στον ιδιωτικό 

τομέα. 

 

                                        Πίνακας 5: Τομέας εκπαίδευσης 

 Frequency  Valid Percent 

Valid        Δημόσιος     107      96.4 

                 Ιδιωτικός        4      3.6 

                 Total      111     100.0 

                 Missing system       2  

Total      113  
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Συνεχίζοντας, στον Πίνακα 6, παρουσιάζονται τα έτη υπηρεσίας των ερωτηθέντων 

στην εκπαίδευση. Το 25% των ερωτηθέντων έχουν συνολική προϋπηρεσία από 10 

έως 15 χρόνια, το 20.7% έχει προϋπηρεσία από 16 έως 20 χρόνια, ενώ το 17.4% 

εμφανίζει προϋπηρεσία μεταξύ 21 και 25 ετών. Από 26 έως 30 χρόνια δηλώνει πως 

έχει συνολική υπηρεσία το 14.1% των εκπαιδευτικών, λιγότερο από 10 χρόνια έχει το 

13% και τέλος, το υπόλοιπο 9.8% του δείγματος παρουσιάζει πάνω από 30 έτη 

προϋπηρεσίας. 

                      Πίνακας 6: Έτη υπηρεσίας στη δημόσια/ιδιωτική εκπαίδευση 

 Frequency Valid Percent 

Valid       Λιγότερο από 10     12       13.0 

                           10-15     23       25.0 

                           16-20     19       20.7 

                           21-25     16       17.4 

                           26-30     13       14.1 

                Πάνω από 30     9        9.8 

                           Total      92       100.0 

                Missing system     21  

Total     113  
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Στον τελευταίο πίνακα 7 της ενότητας παρουσιάζεται ο τίτλος σπουδών που κατέχουν 

οι ερωτηθέντες, πέραν του βασικού πτυχίου. Διαπιστώνουμε ότι τα περισσότερα 

άτομα (36) διαθέτουν μεταπτυχιακό με ποσοστό 31,86%, 21 άτομα διαθέτουν 

δεύτερο πτυχίο με ποσοστό 18,58% και 6 άτομα διαθέτουν διδακτορικό με ποσοστό 

5,31%.  

                         

 

 

                       Πίνακας7: Τίτλοι σπουδών εκτός του βασικού πτυχίου 

 

 Frequency  Valid Percent  

Δεύτερο πτυχίο       21     18.58 

Μεταπτυχιακό        36     31.86 

Διδακτορικό        6      5.31 

Total       113     100.0 
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2ο ερευνητικό ερώτημα 

«Ποιος είναι ο βαθμός επιρροής των διαφόρων παραγόντων αναφορικά με την 

παρακολούθηση σεμιναρίων;» 

     Σε αυτήν την ενότητα αναλύονται οι ερωτήσεις του κεντρικού ερωτηματολογίου, 

που σχετίζονται με το ποια είναι τα ισχυρότερα κίνητρα από τα οποία επηρεάζονται 

οι εκπαιδευτικοί ως προς την παρακολούθηση σεμιναρίων. Πιο συγκεκριμένα, οι 42 

ερωτήσεις διαχωρίζονται νοηματικά στις εξής 7 κατηγορίες-είδη παραγόντων: 

• Βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας 

• Ανάπτυξη Κοινωνικών Επαφών 

• Προετοιμασία για Εκπαιδευτικούς λόγους 

• Επαγγελματική ανέλιξη 

• Βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων  

• Επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων 

• Γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση 

Όλες οι απαντήσεις δέχονται τιμές από το 1 έως το 4 (1-Κανένας, 2-Μικρός, 3-

Μέτριος, 4-Μεγάλος) και καθώς ο μέσος όρος της κάθε απάντησης αυξάνεται, τόσο 

αυξάνεται και ο βαθμός επιρροής των ερωτηθέντων από τον εκάστοτε παράγοντα. 

  

Στον Πίνακα 8, παρουσιάζεται ο βαθμός επιρροής των εκπαιδευτικών από 

παράγοντες που σχετίζονται με την βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας. 

Μεταξύ των απαντήσεων «Μικρός» και «Μέτριος», με μικρή τάση προς το δεύτερο, 

παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικοί αναφορικά με το ότι παρακολουθούν σεμινάρια 

ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στον χειρισμός της γλώσσας (2.55). Στην 

ίδια κλίμακα, αλλά με τάση προς την απάντηση «Μικρός», φαίνεται να τοποθετούν οι 

εκπαιδευτικοί το βαθμό επιρροής αναφορικά με το να γράφουν και να εκφράζονται 

καλύτερα γραπτώς (2.29) και να κατανοήσουν τι λένε και γράφουν οι άνθρωποι 

(2.29). Τέλος, οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι το να μιλούν και να εκφράζονται 

καλύτερα (2.21), να μάθουν μια άλλη γλώσσα (2.05) και να μάθουν για τα 

συνηθισμένα ήθη και έθιμα (2.20), τους επηρεάζουν σε μικρό βαθμό ως προς την 

παρακολούθηση σεμιναρίων. Η πρώτη κατηγορία παραγόντων, απαρτίζεται από 6 

ερωτήσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας. Η 

αξιοπιστία των ερωτήσεων αυτών ελέγχθηκε μέσω του δείκτη Cronbach’s Alpha και 
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αναδείχθηκε αρκετά υψηλή, της τάξεως του 0.835. Αυτό συνεπάγεται με αξιόπιστη 

αποθήκευση των πληροφοριών των 6 ερωτήσεων, 

 

Πίνακας 8: Βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας 

  M.Ο Τ.Α 

1.Να βελτιώσω τις δεξιότητες μου στον χειρισμό της 

γλώσσας 

2.55 0.966 

8.Να μιλάω και να εκφράζομαι καλύτερα 

15.Να μάθω μία άλλη γλώσσα 

2.21 

2.05 

0.922 

1.003 

22.Να γράφω και να εκφράζομαι καλύτερα γραπτώς 2.29 0.963 

29.Να με βοηθήσει να καταλάβω τι λένε και τι 

γράφουν οι άνθρωποι 

2.29 0.946 

36.Να μάθω για τα συνηθισμένα ήθη και έθιμα εδώ 2.02 0.939 

 

 

 

 Στον Πίνακα 9, παρατίθεται ο βαθμός επιρροής των παραγόντων που αφορούν 

την ανάπτυξη των κοινωνικών επαφών των εκπαιδευτικών. Μεταξύ των απαντήσεων 

«Μικρός» και «Μέτριος», με τάση προς το πρώτο, τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί ως 

προς τον βαθμό επιρροής των δηλώσεων «Να γνωρίσω φιλικά διακείμενος 

ανθρώπους» (2.36) και «Να γνωρίσω διαφορετικούς ανθρώπους» (2.35). Επιπλέον, οι 

ερωτηθέντες θεωρούν ότι το να περνούν καλά με φίλους (2.11) και να γνωρίζουν 

καινούργιος ανθρώπους (2.01) τους επηρεάζει σε μικρό βαθμό ως προς την 

παρακολούθηση σεμιναρίων, ενώ το ίδιο επηρεάζονται, αλλά σε λίγο μικρότερο 

βαθμό, όσον αφορά τη σύσφιξη των φιλικών τους σχέσεων (1.92) ή την απόκτηση 

νέων φίλων (1.92). Συνεχίζοντας, η δεύτερη κατηγορία παραγόντων αποτελείται από 

τις 6 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, οι οποίες αναφέρονται στην ανάπτυξη 

κοινωνικών επαφών των εκπαιδευτικών. Η αξιοπιστία αυτή τη φορά αναδείχθηκε 

εξαιρετικά υψηλή, αγγίζοντας το 0.939. 
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Πίνακας 9: Ανάπτυξη Κοινωνικών επαφών 

 M.Ο Τ.Α 

2.Να γνωρίσω φιλικά διακείμενος ανθρώπους 2.36 0.919 

9.Να περνάω καλά με φίλους 2.11 1.038 

16.Να γνωρίσω διαφορετικούς ανθρώπους 2.35 0.992 

23.Να κάνω φίλους 1.92 0.992 

30.Να κάνω νέους φίλους 1.92 1.032 

37.Να γνωρίσω καινούργιους ανθρώπους 2.01 1.031 

 

 

     Στον Πίνακα 10, παρατίθενται οι παράγοντες που σχετίζονται με την προετοιμασία 

για εκπαιδευτικούς λόγους. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το να αποκτήσουν γνώσεις 

που θα τους βοηθήσουν σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα (3.11) επηρεάζει σε 

μέτριο βαθμό την απόφαση τους περί παρακολούθησης σεμιναρίων. Ωστόσο, μεταξύ 

των απαντήσεων «Μικρός» και «Μέτριος», με τάση προς το δεύτερο, τοποθετούνται 

ως προς τους παράγοντες που σχετίζονται το να αντισταθμίσουν την ελλιπή 

προηγούμενη εκπαίδευση του (2.73), να έχουν την εκπαίδευση που δεν μπόρεσαν να 

έχουν στο παρελθόν (2.64) και να προετοιμαστούν για περαιτέρω εκπαίδευση (2.63). 

Τέλος, το να κάνουν μαθήματα που χρειάζονται για κάποιο άλλο σχολείο ή 

πανεπιστήμιο (2.12) ή να επιτύχουν την είσοδό μου σε άλλο σχολείο ή πανεπιστήμιο 

(1.91), φαίνεται να τους επηρεάζει σε μικρό βαθμό. Η τρίτη κατηγορία παραγόντων, 

απαρτίζεται από τις 6 ερωτήσεις που αναφέρονται στην προετοιμασία για 

εκπαιδευτικούς λόγους. Η αξιοπιστία των ερωτήσεων ελέγχθηκε μέσω του δείκτη 

Cronbach’s Alpha και παρουσιάζεται ικανοποιητική (0.734). 
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Πίνακας 10: Προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους 

  Μ.Ο Τ.Α 

3.Να αντισταθμίσω την ελλιπή προηγούμενη εκπαίδευση μου 2.73 0.879 

10.Να έχω την εκπαίδευση που δεν μπόρεσα να έχω στο 

παρελθόν 

2.64 1.030 

17.Να αποκτήσω γνώσεις που θα με βοηθήσουν σε άλλα 

εκπαιδευτικά προγράμματα 

3.11 0.760 

24.Να προετοιμαστώ για περαιτέρω εκπαίδευση 2.63 0.827 

31.Να κάνω μαθήματα που χρειάζονται για κάποιο άλλο 

σχολείο ή πανεπιστήμιο 

2.12 0.956 

38.Να επιτύχω την είσοδό μου σε άλλο σχολείο ή 

πανεπιστήμιο 

1.91 0.987 

 

     Στον Πίνακα 11, παρουσιάζονται οι παράγοντες που σχετίζονται με την 

επαγγελματική ανέλιξή τους. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η αύξηση της ικανότητας 

τους στην εργασία τους (3.15) τους επηρεάζει σε μέτριο βαθμό αναφορικά με την 

επιλογή τους να παρακολουθήσουν σεμινάρια. Μεταξύ των απαντήσεων «Μικρός» 

και «Μέτριος», με τάση προς το δεύτερο, τοποθετούνται οι δηλώσεις «Να αποκτήσω 

μεγαλύτερο κύρος στη δουλειά μου» (2.75), «Να επιτύχω έναν επαγγελματικό στόχο» 

(2.74) και «Να εξασφαλίσω επαγγελματικό πλεονέκτημα ανόδου» (2.63). Τέλος, οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η προετοιμασία για την εύρεση εργασίας (1.91) και η 

πιθανότητα εύρεσης καλύτερης δουλειάς (1.88), επηρεάζει σε μέτριο βαθμό την 

απόφαση τους για παρακολούθηση σεμιναρίων. Ακολουθούν οι 6 ερωτήσεις που 

σχετίζονται με την επαγγελματική ανέλιξη και απαρτίζουν την τέταρτη κατηγορία 

παραγόντων. Οι ερωτήσεις ελέγχθηκαν ως προς την αξιοπιστία τους μέσω του δείκτη 

Cronbach’s Alpha, η οποία παρουσιάστηκε ικανοποιητική, αγγίζοντας το 0.845. 
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Πίνακας 11: Επαγγελματική ανέλιξη 

  M.Ο Τ.Α 

4.Να εξασφαλίσω επαγγελματικό πλεονέκτημα ανόδου 2.63 0.969 

11.Να επιτύχω έναν επαγγελματικό στόχο 2.74 0.933 

18.Να προετοιμαστώ για την εύρεση εργασίας 1.91 1.009 

25.Να αποκτήσω μεγαλύτερο κύρος στη δουλειά μου 2.75 0.978 

32.Να βρω μία καλύτερη δουλειά 1.88 1.033 

39.Να αυξήσω την ικανότητά μου στην εργασία μου 3.15 0.858 

 

 Στον Πίνακα 12, παρατίθεται ο βαθμός επιρροής των εκπαιδευτικών από 

παράγοντες που σχετίζονται με την βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων. Η 

ικανότητα να απαντούν σε ερωτήσεις των παιδιών τους (1.90) ή να βοηθηθούν στην 

επικοινωνία τους με αυτά (1.81), φαίνεται να επηρεάζει τους ερωτηθέντες σε μικρό 

βαθμό ως προς την παρακολούθηση σεμιναρίων. Ακόμη, μεταξύ των απαντήσεων 

«Κανένας» και «Μικρός», με τάση προς την απάντηση «Μικρός», χαρακτηρίζεται 

από τους εκπαιδευτικούς ο βαθμός επιρροής των δηλώσεων που σχετίζονται με την 

ετοιμασία για αλλαγές στην οικογένεια (1.74), το να μοιραστούν οι ερωτηθέντες ένα 

κοινό ενδιαφέρον με τους συντρόφους τους (1.73), να συμβαδίζουν με τα παιδιά τους 

(1.61) και να συμβαδίσουν με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας τους (1.53). Η 

πέμπτη κατηγορία παραγόντων, απαρτίζεται από 6 ερωτήσεις που σχετίζονται με τη 

βελτίωση οικογενειακών σχέσεων. Η αξιοπιστία των ερωτήσεων αυτών ελέγχθηκε 

μέσω του δείκτη Cronbach’s Alpha και διαπιστώθηκε ότι είναι αρκετά υψηλή, της 

τάξεως του 0.874. Αυτό συνεπάγεται με αξιόπιστη αποθήκευση των πληροφοριών 

των 6 ερωτήσεων, και αύξηση του συνεπάγεται με αύξηση του βαθμού επιρροής των 

εκπαιδευτικών από τους παράγοντες που συνδέονται με τη βελτίωση των 

οικογενειακών σχέσεων, αναφορικά με την παρακολούθηση σεμιναρίων. 
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Πίνακας 12: Βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων 

  Μ.Ο Τ.Α 

5.Να ετοιμαστώ για αλλαγές στην οικογένειά μου 1.74 0.832 

12.Να μοιραστώ ένα κοινό ενδιαφέρον με τον/την σύντροφό μου 1.73 0.838 

19.Να συμβαδίσω με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μου 1.53 0.757 

26.Να συμβαδίσω με τα παιδιά μου 1.61 0.811 

33.Να απαντώ σε ερωτήσεις των παιδιών μου 1.90 0.918 

40.Να με βοηθήσει να μιλάω με τα παιδιά μου 1.81 0.869 

  

 

      Συνεχίζοντας με τους παράγοντες που αφορούν την επιδίωξη νέων κοινωνικών 

ερεθισμάτων, οι οποίοι παρουσιάζονται μέσω του Πίνακα 13 και του, οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η επιθυμία να κάνουν ένα διάλειμμά από τη ρουτίνα του 

σπιτιού ή της δουλειάς (1.82) και η επιθυμία να ξεπεράσουν την απογοήτευση-

σύγχυση της καθημερινότητας (1.75), επηρεάζει σε μικρό βαθμό την απόφαση τους 

να παρακολουθήσουν κάποιο σεμινάριο. Μεταξύ των απαντήσεων «Κανένας» και 

«Μικρός», με τάση προς το δεύτερο, τοποθετείται η δήλωση «Να κάνω κάτι από το 

να μην κάνω τίποτα» (1.71), ενώ στην ίδια κλίμακα αλλά με τάση στην απάντηση 

«Κανένας», παρουσιάζονται οι δηλώσεις που σχετίζονται με το να ανακουφιστούν οι 

ερωτηθέντες από τη πλήξη (1.48) και να ξεφύγουν από τη μοναξιά (1.45) ή από μια 

δυσάρεστη σχέση (1.30). Η έκτη κατηγορία παραγόντων που αποτελείται από τις 6 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, οι οποίες σχετίζονται με την επιδίωξη νέων 

κοινωνικών ερεθισμάτων των εκπαιδευτικών. Η αξιοπιστία αυτή τη φορά 

αναδείχθηκε εξαιρετικά υψηλή, αγγίζοντας το 0.897. 
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Πίνακας 13: Επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων 

  Μ.Ο Τ.Α 

6.Να ξεπεράσω την απογοήτευση-σύγχυση της 

καθημερινότητας 

1.75 0.902 

13.Να ξεφύγω από τη μοναξιά 1.45 0.779 

20.Να ανακουφιστώ από την πλήξη 1.48 0.747 

27.Να κάνω ένα διάλειμμα από τη ρουτίνα του σπιτιού ή της 

δουλειάς 

1.82 0.956 

34.Να κάνω κάτι από το να μην κάνω τίποτα 1.71 0.843 

41.Να ξεφύγω από μία δυσάρεστη σχέση 1.30 0.655 

 

  

 

       

      Στον Πίνακα 14 παρουσιάζονται οι παράγοντες που σχετίζονται με το γενικότερο 

ενδιαφέρον για μάθηση. Μεταξύ των απαντήσεων «Μέτριος» και «Μεγάλος», με 

τάση προς το πρώτο, τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί ως προς την επιρροή της 

πιθανότητας να διευρύνουν τους ορίζοντες τους (3.36), αναφορικά με την 

παρακολούθηση σεμιναρίων. Σε μέτριο βαθμό επηρεάζονται από την αναζήτηση 

γνώσεων για το δικό τους καλό (3.11), από την απόκτηση γενικών γνώσεων (2.95), 

την ικανοποίηση ενός ερευνητικού μυαλού (2.87) και την μάθηση μόνο για τη χαρά 

της μάθησης (2.79). Τέλος, μεταξύ των απαντήσεων «Κανένας» και «Μικρός», 

τοποθετείται ο βαθμός επιρροής της δήλωσης «Να βρω κάποιο νόημα στη ζωή» 

(1.65). Η τελευταία κατηγορία παραγόντων, για άλλη μια φορά, αποτελείται από 6 

ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονται στο γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση. Η 

αξιοπιστία που ελέγχθηκε μέσω του δείκτη Cronbach’s Alpha αναδείχθηκε 

ικανοποιητική (0.771). 
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Πίνακας 14: Γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση 

  Μ.Ο Τ.Α 

7.Να βρω κάποιο νόημα στη ζωή 1.65 0.875 

14.Να αποκτήσω γενικές γνώσεις 2.95 0.854 

21.Να μάθω μόνο και μόνο για τη χαρά της μάθησης 2.79 0.931 

28.Να ικανοποιήσω ένα ερευνητικό μυαλό 2.87 0.858 

35.Να αναζητώ τη γνώση για το δικό μου καλό 3.11 0.874 

42.Να διευρύνω τους ορίζοντες μου/ "να ανοίξω το 

μυαλό μου" 

3.36 0.867 
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3ο ερευνητικό ερώτημα 

Διαφοροποιούνται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το βαθμό επιρροής 

του κάθε παράγοντα ως προς το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η βαθμίδα 

και ο τομέας εκπαίδευσης και τα έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση; 

 

 Πίνακας 15: Αποτελέσματα επαγωγικών τεστ 

*Οι συσχετίσεις είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p < 0,05 

 

 Φύλο 

(t-test) 

Ηλικία 

(Kruskal-

Wallis) 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

(Kruskal-

Wallis) 

Βαθμίδα 

εκπαίδευσης 

(Mann-

Whitney) 

Τομέας 

εκπαίδευσης 

(Mann-

Whitney) 

Έτη υπηρεσίας 

στη 

δημόσια/ιδιωτική 

εκπαίδευση 

(Kruskal-Wallis) 

Α) βελτίωση της 

επικοινωνιακής 

ικανότητας 

0.477 0.236 0.973 0.020* 0.757 0.140 

Β) ανάπτυξη 

κοινωνικών επαφών 

0.044* 0.685 0.994 0.083 0.557 0.649 

Γ) προετοιμασία για 

εκπαιδευτικούς λόγους 

0.258 0.586 0.888 0.921 0.060 0.152 

Δ) επαγγελματική 

ανέλιξη 

0.915 0.011* 0.614 0.039* 0.002* 0.015* 

Ε) βελτίωση 

οικογενειακών σχέσεων 

0.221 0.465 0.252 0.180 0.314 0.522 

ΣΤ) επιδίωξη νέων 

κοινωνικών 

ερεθισμάτων 

0.149 0.254 0.838 0.239 0.247 0.180 

Η) γενικότερο 

ενδιαφέρον για μάθηση 

και γνώση 

0.421 0.851 0.557 0.041* 0.606 0.246 
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Για την απάντηση αυτού του ερευνητικού ερωτήματος, έγινε χρήση 

επαγωγικών μεθόδων όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Στον πίνακα 15, παρατίθενται 

οι τιμές (p-value) όλων των τεστ που έγιναν (6*7=42), από τις οποίες αναδείχθηκαν 7 

στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες επεξηγούνται αναλυτικά στα 

γραφήματα μέσων τιμών που ακολουθούν.              

     Όπως παρατηρείται στον πίνακα 15 δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά 

στις κατηγορίες προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους, βελτίωση των 

οικογενειακών σχέσεων και επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων ανάλογα με το 

φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τη βαθμίδα και το τομέα 

εκπαίδευσης, καθώς και με τα έτη υπηρεσίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. 

Παρατηρείται όμως στατιστικώς σημαντική διαφορά στην κατηγορία βελτίωση της 

επικοινωνιακής ικανότητας ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς p-value 

=0.020<0.005, όπως και στην κατηγορία επαγγελματική ανέλιξη ανάλογα με την 

ηλικιακή ομάδα καθώς p-value =0.039 <0.005, τη βαθμίδα και το τομέα εκπαίδευσης 

καθώς p-value =0.002 <0.005 και με τα έτη υπηρεσίας στη δημόσια και ιδιωτική 

εκπαίδευση καθώς p-value =0.015 <0.005. Τέλος, στατιστικά σημαντική διαφορά 

παρατηρείται ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης καθώς p-value =0.041 <0.005 

στην κατηγορία γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση, όπως και στην 

κατηγορία ανάπτυξη κοινωνικών επαφών ανάλογα με το φύλο , καθώς p-value 

=0.044<0.005 

      Αναλυτικότερα, παρατηρούμε πως οι άνδρες επηρεάζονται σε υψηλότερο βαθμό, 

αναφορικά με την παρακολούθηση σεμιναρίων, από παράγοντες που σχετίζονται με 

την ανάπτυξη κοινωνικών επαφών. Επίσης είναι εμφανές ότι όσο η ηλικία των 

εκπαιδευτικών αυξάνεται, τόσο αυξάνεται και η επιρροή από παράγοντες που 

σχετίζονται με την επαγγελματική ανέλιξη. Αναφορικά με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, 

παρατηρούμε πως οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

δέχονται μεγαλύτερη επιρροή από παράγοντες που σχετίζονται με τη βελτίωση της 

επικοινωνιακής ικανότητας, της επαγγελματικής ανέλιξης και στο γενικότερο 

ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση. Επιπλέον, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί του 

ιδιωτικού τομέα επηρεάζονται περισσότερο από παράγοντες που σχετίζονται με την 

επαγγελματική ανέλιξη, ενώ το ίδιο συμβαίνει καθώς τα έτη προϋπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών αυξάνονται. Στα παρακάτω Γραφήματα παρουσιάζονται οι 7 

στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών.  
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Γραφήματα 16-22: Διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των ερωτηθέντων 
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11. Συζήτηση αποτελεσμάτων-Συμπεράσματα 

Γενικότερα στατιστικά στοιχεία  

 

Στο άρθρο των Καψάλη και Ραμπίδη παρουσιάζονται στατιστικά ευρήματα όσον 

αφορά την αξιολόγηση της εισαγωγικής επιµόρφωσης των νεοδιόριστων 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που 

πραγµατοποιήθηκε στο 1ο Περιφερειακό Επιµορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) 

Θεσσαλονίκης κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2003-04. Όπως προέκυψε οι εν λόγω 

επιμορφούμενοι αξιολόγησαν θετικά το πρόγραμμα της εισαγωγικής επιμόρφωσης σε 

γενικότερο πλαίσιο.  

    Ειδικότερα, σχετικά με το περιεχόμενο των ενοτήτων της εισαγωγικής 

επιμόρφωσης είναι γνωστό ότι οι επιμορφούμενοι είναι αρκετά απαιτητικοί. Σε 

αντίστοιχη αξιολόγηση π.χ. οι περισσότεροι συμμετέχοντες απάντησαν ότι το 

περιεχόμενο ήταν ικανοποιητικό μέχρι ελλιπές και πολύ μικρό ποσοστό ότι ήταν 

πλήρες (Χατζηδήμου & Στραβάκου, 2003, σς.72-3). Θετικά θεωρήθηκαν τα σημεία 

όπως η ανταλλαγή απόψεων και οι επαφές και οι γνωριμίες, οι αξιόλογοι 

επιμορφωτές και η συνέπεια στην οργάνωση. Αντίθετα ως αρνητικά τονίστηκαν η 

άκαιρη πραγματοποίηση του προγράμματος, το εξοντωτικό ωράριο και η καταπόνιση 

των ερωτηθέντων από την παράλληλη άσκηση των διδακτικών καθηκόντων, το 

συμπηκνωμένο και πιεστικό πρόγραμμα, καθώς και το πρόβλημα μετακίνησης. 

Ενδιαφέρον είχε και η αξιολόγηση των επιμορφωτών από τους επιμορφούμενους, 

όπου προέκυψε με βάση την ύπαρξη 3 χαρακτηριστικών α) προς την διερεύνηση της 

επίτευξης των στόχων µάθησης από την πλευρά των επιµορφούµενων, β) προς την 

πλευρά της διερεύνησης της ποιότητας του σχεδιασµού και της προετοιµασίας του 

προγράµµατος και γ) προς την διερεύνηση της ποιότητας και της 

αποτελεσµατικότητας των επιµορφωτών. Σύμφωνα με τα στατιστικά συμπεράσματα 

προέκυψε πως οι συμμετέχοντες έμειναν ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι από την 

επιλογή των καλύτερων επιμορφωτών από τα χαρακτηριστικά της επιστημονικής 

επάρκειας και διδακτικής ικανότητας από τα οποία διακατέχονταν. 

 

Το προφίλ των συμμετεχόντων 

      Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, το οποίο εξέτασε η εν λόγω έρευνα ήταν η 

σκιαγράφηση του προφίλ των συμμετεχόντων και συγκεκριμένα των Εκπαιδευτικών 
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. Έπειτα, της ολοκλήρωσης της στατιστικής ανάλυσης 

των δεδομένων προέκυψε πως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι γυναίκες, ενώ 

το ηλικιακό πλαίσιο ανέρχεται από 46-50 ετών. Σχετικά με την οικογενειακή 

κατάσταση των ερωτηθέντων το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι έγγαμοι, ενώ η 

βαθμίδα Εκπαίδευσης τους είναι η Πρωτοβάθμια στον δημόσιο τομέα. Τέλος, όσον 

αφορά τα έτη υπηρεσίας η πλειονότητα ανήκει στα 10 έως 15 χρόνια, ενώ ο τίτλος 

σπουδών πέραν του βασικού πτυχίου είναι το μεταπτυχιακό. Σύμφωνα με την έρευνα 

Καμπάνταη (2015) προέκυψε πως οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι γυναίκες, 

ηλικίας 35-54 ετών, έγγαμες με πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης  (ΑΕΙ/ΤΕΙ). Παρόμοιο 

αποτέλεσμα βρέθηκε και την έρευνα Κουκλατζίδου (2017), όπου το γυναικείο φύλο 

υπερτερούσε με 86.9% σε αντίθεση με το ανδρικό που άγγιξε μόλις το 13,1%. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται καθώς η πλειοψηφία των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

σχετίζεται με το χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών. 

 

Τα κίνητρα συμμετοχής  

          Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα «Ποια είναι τα ισχυρότερα κίνητρα συμμετοχής 

των συμμετεχόντων  στην παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και ποιος 

είναι ο βαθμός επιρροής τους;» σχετίζεται με την ανάλυση των ερωτήσεων του 

κεντρικού ερωτηματολογίου ,όπου ο βαθμός που επηρεάζονται οι εκπαιδευτικοί ως 

προς την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων. Η πιο σημαντική 

κατηγορία κινήτρων που αναδείχθηκε ήταν το ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση, 

καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων δείχνει να επηρεάζεται σε μέτριο 

βαθμό, όπως επίσης θεωρεί πως η μάθηση αποτελεί την καλύτερη επένδυση για τη 

ζωή ενός ανθρώπου και μπορεί να συμβάλλει στην περαιτέρω κοινωνική εξέλιξη. 

Αυτό το εύρημα είναι σύμφωνο με ευρήματα πρότερων ερευνών (Καραλή, 2013, 

Στεφάνου, 2012, Κουκλατζίδου, 2017) από τα οποία φαίνεται πως οι ενήλικοι 

εκπαιδευόμενοι είναι προσανατολισμένοι στη μάθηση και γνώση. Άλλωστε είναι κάτι 

που επιβεβαιώνεται με την τυπολογία του Houle , όπου οι εκπαιδευόμενοι είναι 

προσανατολισμένοι στην έννοια της μάθησης και της γνώσης.  Αντίθετα, η έρευνα 

Αντωνοπούλου (2009) ως βασικότερους παράγοντες συμμετοχής σε προγράμματα 

εκπαίδευσης ενηλίκων αναφέρονται η προσωπική ανάπτυξη, η απόκτηση νέας 

γνώσης και η διασκέδαση, ενώ σε χαμηλότερα ποσοστά ανέρχονται η χαλάρωση, το 
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χόμπι και η αλλαγή στη ζωή. Τα δεδομένα αποτελέσματα υφίστανται γιατί πρόκειται 

για προγράμματα, τα οποία έχουν ως στόχο την προσωπική ανάπτυξη και αξιοποίηση 

του ελεύθερου χρόνου και όχι την επαγγελματική ανάπτυξη. 

       Δεύτερη σε προτίμηση, κατηγορία είναι η επαγγελματική ανέλιξη, όπου οι 

εκπαιδευτικοί με βαθμό επιρροής και σε αυτή τη κατηγορία μέτριο θεωρούν ότι η 

αύξηση της ικανότητας τους στην εργασία τους τους επηρεάζει αναφορικά με την 

επιλογή τους να παρακολουθούν ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα. Αφορά άτομα, τα 

οποία επιδιώκουν την βελτίωση στην επαγγελματική τους πορεία και εξέλιξη.  

       Στη συνέχεια, η κατηγορία προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους φαίνεται να 

ανέρχεται τρίτη σε σημαντικότητα, όπου επίσης παρατηρείται μέτριος ο βαθμός 

επιρροής τους, καθώς τα άτομα της έρευνας δείχνουν να επηρεάζονται από 

παράγοντες που σχετίζονται με τη λήψη νέων γνώσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν σε 

περαιτέρω μελλοντική αποκατάσταση. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το να 

αποκτήσουν νέες γνώσεις θα τους βοηθήσουν στην παρακολούθηση άλλων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και να αντισταθμίσουν μία ελλιπή 

ενδεχομένως προηγούμενη εκπαίδευση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως και στην 

κατηγορία ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση τα κίνητρα συμμετοχής πηγάζουν από 

εσωτερικές δυνάμεις. Το ίδιο αποτέλεσμα βρέθηκε και στην έρευνα της 

(Κουκλατζίδου, 2017). Συνεπώς, επιθυμούν να ικανοποιηθούν θα έλεγε κανείς στη 

κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών τους.  

        Τέλος, ακολουθούν οι κατηγορίες των κινήτρων βελτίωση επικοινωνιακής 

ικανότητας,  ανάπτυξη κοινωνικών επαφών, βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων 

,επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων. 

        Συνεπώς, θα έλεγε κανείς πως τα κίνητρα συμμετοχής είναι μια πολύπλοκη 

διαδικασία, καθώς υπάρχει εμπλοκή των εσωτερικών και των εξωτερικών κινήτρων. 

Οι συμμετέχοντες παρουσιάζονται προσανατολισμένοι στη μάθηση και λιγότερο στη 

δραστηριότητα. Η αγάπη τους για απόκτηση γνώσεων τους ωθούν στην 

παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

 

Δημογραφικά στοιχεία και κίνητρα συμμετοχής 

        Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα «Διαφοροποιούνται οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με το βαθμό επιρροής του κάθε παράγοντα ως προς το φύλο, 
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η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η βαθμίδα και ο τομέας εκπαίδευσης και τα έτη 

υπηρεσίας στην εκπαίδευση;» αναφέρεται στην πιθανή ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα 

στα δημογραφικά χαρακτηριστικά και στα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευτικών. 

Οι δημογραφικοί παράγοντες που εξετάστηκαν είναι το φύλο, η ηλικία, η 

οικογενειακή κατάσταση , η βαθμίδα και ο τομέας εκπαίδευσης, καθώς και τα έτη 

προϋπηρεσίας  στην εκπαίδευση, όπου προέκυψαν επτά στατιστικά σημαντικές 

διαφοροποιήσεις. 

          Σχετικά με τον πρώτο παράγοντα του φύλου διαπιστώνεται πως οι άνδρες 

επηρεάζονται σε υψηλότερο βαθμό αναφορικά με την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη κοινωνικών επαφών 

ζωής. Επίσης είναι εμφανές ότι όσο η ηλικία των εκπαιδευτικών αυξάνεται, τόσο 

αυξάνεται και η επιρροή από παράγοντες που σχετίζονται με την επαγγελματική 

ανέλιξη. Αναφορικά με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, διαπιστώνεται πως οι εκπαιδευτικοί 

που διδάσκουν στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση δέχονται μεγαλύτερη επιρροή από 

παράγοντες που σχετίζονται με τη βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας, την 

επαγγελματική ανέλιξη και στο γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση. Επιπλέον, 

φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί του ιδιωτικού τομέα επηρεάζονται περισσότερο από 

παράγοντες που σχετίζονται με την επαγγελματική ανέλιξη, ενώ το ίδιο συμβαίνει 

καθώς τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών αυξάνονται. 

        Σύμφωνα με την έρευνα Καμπάνταη (2015) όπου έγινε συσχέτιση των 

δημογραφικών στοιχείων με τα κίνητρα συμμετοχής, προέκυψαν διαφοροποιήσεις 

του κινήτρου συμμετοχής ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση με την οικογενειακή και 

επαγγελματική κατάσταση, του κινήτρου επιδίωξης κοινωνικής επαφής με το 

δημογραφικό χαρακτηριστικό της ηλικίας, του κινήτρου της προσωπικής και 

οικογενειακής επαφής με το φύλο και τέλος του κινήτρου επαγγελματική ανάπτυξη 

με το φύλο, την ηλικία και την επαγγελματική κατάσταση. Παρόμοιο εύρημα 

θεωρήθηκε αυτό της συσχέτισης ανάμεσα στου κινήτρου επαγγελματικής ανάπτυξης 

με στο ηλικιακό πλαίσιο, ενώ οι υπόλοιπες συσχετίσεις ήρθαν σε σύγκρουση με τη 

δική μας έρευνα. Τέλος, όσον αφορά την έρευνα της Αντωνοπούλου (2009) τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν βρίσκονται αντίθετα με την υπάρχουσα έρευνα, καθώς 

στη δική της ερευνητική διαδικασία προέκυψε ότι οι ενήλικες με μεγαλύτερη ηλικία 

δεν παροτρύνονται από το κίνητρο της επαγγελματικής ανάπτυξης και το γυναικείο 
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φύλο επηρεάζεται περισσότερο όταν επιθυμεί να προετοιμαστεί για εκπαιδευτικούς 

λόγους.  

       Οι δυνατότητες της παρούσας έρευνας δεν σταματούν εδώ. Θα μπορούσε να 

υλοποιηθεί περαιτέρω ποσοτική σε συνδυασμό με μορφή ποιοτικής έρευνας από 

άλλους ερευνητές με σκοπό την διασταύρωση των παρόντων αποτελεσμάτων, καθώς 

και τη δημιουργία νέων, ασφαλέστερων συμπερασμάτων.  

       Ειδικότερα, θα μπορούσε να συλλεχθεί μεγαλύτερο δείγμα συμμετεχόντων για 

την καλύτερη εικόνα και εκτίμηση της κατάστασης, όπως επίσης και να υπάρξει 

συμμετοχή από περισσότερους φορείς (δημόσιους, ιδιωτικούς), καθώς και να 

διερευνηθούν οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή των αντίστοιχων φορέων από τους 

ερωτηθέντες. Σημαντικό θα ήταν η έρευνα να εφαρμοστεί σε περισσότερες πόλεις και 

νομούς , ώστε η ανάδειξη συμπερασμάτων να θεωρηθεί ομοιογενή. Τέλος, 

ενδιαφέρον θα είχε η εμβάθυνση στην ανάδειξη εμποδίων ως αντιστάθμισμα των 

κινήτρων συμμετοχής. Με τον τρόπο αυτό, θα υπάρξει αποτελεσματικότερη εκτίμηση 

των πραγματικών αναγκών των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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12. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

        Η «εκπαίδευση ενηλίκων » αποτελεί την κυρίαρχη στρατηγική που εφαρμόζουν 

τα έθνη για την αντιμετώπιση όλων των αλλαγών, επενδύοντας πάνω στο ανθρώπινο 

δυναμικό με αποτέλεσμα να αυξάνεται κατακόρυφα η σημασία της μάθησης και της 

γνώσης. Ο Jarvis (2003), δηλώνει ότι η «εκπαίδευση ενηλίκων» είναι σε θέση να 

ευκολύνει και να βοηθήσει τους ανθρώπους να επιβιώσουν στις συνεχείς κοινωνικές 

αλλαγές. Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι οι σύγχρονες κοινωνίες απαιτούν μέσω της 

μάθησης και της γνώσης να  αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές 

ανάγκες που δημιουργήθηκαν, με αποτέλεσμα την  αύξηση  της  σημασίας  της 

μάθησης και της  γνώσης. 

       Ο  συνδυασμός της μάθησης για την εργασία και της μάθησης  που στοχεύει 

στην ενεργό  συμμετοχή στην κοινωνία,  αποτελεί τη σύγχρονη προσέγγιση της 

«εκπαίδευσης ενηλίκων»  και κατ’επέκταση της « διά βίου μάθησης » (Rogers, 2006), 

αφού παρατηρείται να δίνεται έμφαση στο να συνδεθεί η ανάπτυξη του ατόμου με το 

ρόλο του στην κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή της κοινότητας . 

      Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης είναι πέρα από οικονομικό φαινόμενο, και 

«μια πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική και ψυχολογική αλλαγή, μια αλλαγή στο 

πλαίσιο της ζωής για όλους τους ανθρώπους και όλες τις κοινότητες. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η ανάγκη για αλλαγές και επαναπροσδιορισμό των 

στοχεύσεων σε πολλούς τομείς , περιλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. Η παρούσα 

εργασία επομένως, ασχολήθηκε με θέματα εκπαίδευσης και κινήτρων που οδηγούν 

τους εκπαιδευτικούς στην παρακολούθηση σεμιναρίων για ποικίλους λόγους. 
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Παράρτημα 

Το ερωτηματολόγιο 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο διεξαγωγής στα πλαίσια επιστημονικής 

έρευνας με αντικείμενο τη διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση σχετικά με 

την παρακολούθηση τους σε επιμορφωτικά προγράμματα.. Είναι ανώνυμο και 

προσωπικό. 

Η συνεργασία σας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της έρευνας και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων. Για το λόγο αυτό, παρακαλείσθε να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις με προσοχή, ειλικρίνεια και ακρίβεια. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας! 

 

 

Α. Ατομικά στοιχεία 

Σημειώνετε με ένα Χ στο τετραγωνάκι που αντιστοιχεί στην απάντηση σας. 

1. Φύλο: 

Άνδρας  ☐ 

Γυναίκα ☐ 

 

2. Ηλικία:   ……….. 

 

3. Oικογενειακή κατάσταση: 

Έγγαμος/η         ☐ 
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Άγαμος/η           ☐ 

Διαζευγμένος/η☐ 

Xήρος/α       

4. Βαθμίδα Εκπαίδευσης: 

Πρωτοβάθμια       ☐ 

Δευτεροβάθμια     ☐    

 

5. Τομέας Εκπαίδευσης 

Δημόσιος     ☐   

Ιδιωτικός     ☐   

 

6. Έτη υπηρεσίας στη δημόσια/ιδιωτική εκπαίδευση:   …………. 

 

7. Tίτλοι σπουδών εκτός του βασικού πτυχίου: 

Δεύτερο πτυχίο       ☐ 

Μεταπτυχιακό        ☐ 

Διδακτορικό           ☐ 

 

 

 

B. Ειδικές Ερωτήσεις 

Σε ποιο βαθμό σας επηρέασαν οι παρακάτω λόγοι για να παρακολουθήσετε το 

συγκεκριμένο σεμινάριο;  

Σημειώνετε με ένα Χ στο τετραγωνάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας. 

 Βαθμός επίδρασης 

Κανένας    Μικρός     Μέτριος    

Μεγάλος 
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1. Να βελτιώσω τις δεξιότητές μου στον χειρισμό της 

γλώσσας 

          

         1 

        

       2 

        

       3 

        

         4 

2. Να γνωρίσω φιλικά διακείμενους ανθρώπους          

         1 

        

       2 

       

       3 

         

         4 

3.Να αντισταθμίσω την ελλιπή προηγούμενη εκπαίδευσή 

μου 

         

         1 

       

       2 

 

       3 

 

         4 

4.Να εξασφαλίσω επαγγελματικό πλεονέκτημα / άνοδο           

         1  

 

       2 

 

       3  

 

         4 

5. Να προετοιμαστώ για αλλαγές στην οικογένειά μου           

         1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

6. Να ξεπεράσω την απογοήτευση / σύγχυση της 

καθημερινότητας 

         

         1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

7. Να βρω κάποιο νόημα στη ζωή           

         1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

8. Να μιλώ και να εκφράζομαι καλύτερα          

         1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

9. Να περνάω καλά με φίλους       

         1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

10. Να έχω την εκπαίδευση που δεν μπόρεσα να έχω στο 

παρελθόν 

 

         1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

 

11. Να επιτύχω έναν επαγγελματικό στόχο 

 

         1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

12. Να μοιραστώ ένα κοινό ενδιαφέρον με τον/την 

σύντροφό μου 

 

         1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

 

13. Να ξεφύγω από τη μοναξιά 

 

         1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

 

14. Να αποκτήσω γενικές γνώσεις 

 

         1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

 

15. Να μάθω μια άλλη γλώσσα 

 

         1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

16. Να γνωρίσω διαφορετικούς ανθρώπους  

         1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

17. Να αποκτήσω γνώσεις που θα με βοηθήσουν σε άλλα     
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εκπαιδευτικά προγράμματα          1        2        3          4 

18. Να προετοιμαστώ για της εύρεση εργασίας 

 

 

        1 

 

       2 

 

       3 

 

           4 

19. Να συμβαδίσω με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς 

μου 

     

        1 

   

       2 

 

       3 

 

           4 

 

20. Να ανακουφιστώ από την πλήξη 

 

        1 

 

       2 

 

       3 

 

           4 

 

21. Να μάθω μόνο και μόνο για τη χαρά της μάθησης 

 

        1 

 

       2 

 

       3 

 

           4 

 

22. Να γράφω και να εκφράζομαι καλύτερα γραπτώς 

 

        1 

 

       2 

 

       3 

 

           4 

 

23. Να κάνω φίλους 

 

        1 

 

       2 

 

       3 

 

           4 

 

24. Να προετοιμαστώ για περαιτέρω εκπαίδευση 

 

        1 

 

       2 

 

       3 

 

           4 

 

25. Να αποκτήσω μεγαλύτερο κύρος στη δουλειά μου 

 

        1 

 

       2 

 

       3 

 

           4 

 

26. Να συμβαδίσω με τα παιδιά μου 

 

        1 

 

       2 

 

       3 

 

           4 

27. Να κάνω ένα διάλειμμα από τη ρουτίνα του σπιτιού ή 

της δουλειάς 

 

        1 

 

       2 

 

       3 

 

           4 

28. Να ικανοποιήσω ένα ερευνητικό μυαλό  

        1 

 

       2 

 

       3 

 

           4 

29. Να με βοηθήσει να καταλάβω τι λένε και τι γράφουν 

οι άνθρωποι 

 

 

        1 

 

       2 

 

       3 

 

           4 

30. Να κάνω νέους φίλους 

 

 

        1 

 

       2 

 

       3 

 

           4 

31. Να κάνω μαθήματα που χρειάζονται για κάποιο άλλο 

σχολείο ή πανεπιστήμιο 

 

 

        1 

   

       2 

 

       3 

 

           4 

32. Να βρω μια καλύτερη δουλειά 

 

 

        1 

 

       2 

 

       3 

 

           4 
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33. Να απαντώ σε ερωτήσεις των παιδιών μου 

 

 

        1 

 

       2 

 

       3 

 

           4 

34. Να κάνω κάτι από το να μην κάνω τίποτα 

 

 

        1 

 

       2 

 

       3 

 

           4 

35. Να αναζητώ τη γνώση για το δικό μου το καλό  

        1 

 

       2 

 

       3 

 

           4 

36.Να μάθω για τα συνηθισμένα ήθη και έθιμα εδώ 

 

 

        1 

 

       2 

 

       3 

 

           4 

37. Να γνωρίσω καινούργιους ανθρώπους 

 

 

        1 

 

       2 

 

       3 

 

           4 

38. Να επιτύχω την είσοδό μου σε άλλο σχολείο ή 

πανεπιστήμιο 

 

        1 

 

       2 

 

       3 

 

           4 

 

39. Να αυξήσω την ικανότητά μου στην εργασία μου 

 

        1 

 

 

       2 

 

       3 

 

           4 

40. Να με βοηθήσει να μιλάω με τα παιδιά μου  

          

1 

 

       2 

 

       3 

 

           4 

 

41. Να ξεφύγω από μια δυσάρεστη σχέση 

 

           

1 

 

       2 

 

       3 

 

            4 

 

42. Να διευρύνω τους ορίζοντές μου / να «ανοίξω το 

μυαλό μου» 

 

           

1 

 

       2 

 

       3 

 

            4 
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