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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα κίνητρα συμμετοχής των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι εδώ και 

χρόνια ένα ιδιαίτερο πεδίο, περίπλοκο θα έλεγε κανείς, που πάντα προσελκύει το 

ενδιαφέρον μελετητών ερευνητών στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στόχος της 

έρευνάς μας  είναι να διερευνηθούν πρώτον τα κίνητρα συμμετοχής των ενηλίκων 

εκπαιδευομένων στα προγράμματα ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για τη Απασχόληση και την 

Επαγγελματική Κατάρτιση) του Ν Ευβοίας και δεύτερον εάν υπάρχει διαφοροποίηση των 

κινήτρων σήμερα ανάλογα με το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων. Η 

έρευνά μας  διεξήχθη σε  Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νομού Ευβοίας κατά το 

χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου- Μαρτίου 2014, σε 177 καταρτιζόμενους ενηλίκους  και 

στο δείγμα μας  συμπεριλήφθηκαν ενήλικοι εκπαιδευόμενοι όλων των επαγγελματικών 

ομάδων. Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνάς μας  μπορούμε να τα συσχετίσουμε με 

την βιβλιογραφία και με συμπεράσματα άλλων ερευνητικών προσεγγίσεων. Όπως 

φαίνεται μεγαλύτερη σημασία  έχει η αύξηση του εισοδήματος, η ευχαρίστηση για τη 

συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης, η επιθυμία να μαθαίνουν νέα πράγματα, η 

κατάρτιση πάνω σε θέματα που δεν έχουν αντιμετωπίσει ως σήμερα, η γνωριμία νέων 

ανθρώπων, η διεύρυνση των οριζόντων και η πεποίθηση ότι η εκπαίδευση και η 

κατάρτιση θα πρέπει να διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Αντίθετα, τη μικρότερη 

σημασία φαίνεται πως έχει η διάθεση για απόδραση από προβλήματα της προσωπικής - 

οικογενειακής ζωής και η συμμετοχή φίλων. Στο ίδιο πλαίσιο, η έρευνα κατέδειξε ότι 

μεγαλύτερης σημασίας είναι τα κίνητρα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, ακολουθούν αυτά 

της επαγγελματικής εξέλιξης έπονται αυτά των κοινωνικών επαφών και αυτά της 

αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου. Τέλος οι μεταβλητές που φαίνεται να επηρεάζουν την 

στάση των καταρτιζομένων ενηλίκων στα προγράμματα ΛΑΕΚ είναι το φύλο, η ηλικία η 

επαγγελματική τους κατάσταση καθώς και το εκπαιδευτικό τους επίπεδο. 

Έννοιες κλειδιά 

- εκπαίδευση ενηλίκων, κατάρτιση ενηλίκων, διά βίου μάθηση 
 

- ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την 
Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) 
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ABSTRACT 

 

For years, the motives of adult participation in educational activities has been a special 

area of study, quite complicated, and has always attracted the researchers’ interest in 

the field of adult education. The target of our research is firstly to explore the 

participation motives of adult trainees in the Account of Employment and Professional 

Training (AEPT) programs of the prefecture of Evia. Secondly, we will attempt to find 

out if there is a differentiation of motives according to the trainees’ profile and 

characteristics. Our research was conducted in Professional Training Centers in the 

prefecture of Evia between February and March 2014, including 177 adult trainees 

coming from all professional fields. The main conclusions of our research can be 

associated with bibliography and the conclusions of other research approaches. It is 

obvious that emphasis is placed on the increase of income, the pleasure of participation 

in training programs, the desire for new knowledge, the training on issues which trainees 

have not dealt with so far, making new acquaintances, the exploration of new 

educational horizons as well as the conviction that education and training should be 

lifelong. On the contrary, the mood to escape from personal or family problems and the 

participation of friends seem to be less important. Research has also shown that the 

motives of educational interest are thought to be more important, with those of 

professional promotion following, and those related to social contacts and the proper 

utilization of free time coming last. Finally, the variables that seem to influence the 

attitude of adult trainees in AEPT programs are sex, age, their professional status and 

their educational standards. 

Key-words 

 adult education 
 adult training 
 continuing learning  
adult trainees 
Account of Employment and Professional Training (AEPT) 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

 

 Τα τελευταία χρόνια έχουν διαμορφωθεί διάφορες πολιτικές καταπολέμησης 

της ανεργίας ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, όπου η αγορά εργασίας απαιτεί 

εξειδικευμένα και καταρτιζόμενα άτομα,  ώστε σε μια τέτοια οικονομική συγκυρία που 

βιώνει όχι μόνο η χώρα μας, αλλά και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταφέρουν  

οι άνεργοι αλλά και όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. 

Μια τέτοια κατάσταση οδηγεί και κάνει αναγκαία τη συνεχιζόμενη επαγγελματική 

κατάρτιση μετατρέποντάς την σε βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού ( Καραλής Θ., 2010 σελ 4-5). 

 Προς αυτή την κατεύθυνση η πολιτεία επιδιώκει μέσω στοχευμένων 

προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων να αναβαθμίσει τις όποιες επαγγελματικές 

γνώσεις και δεξιότητες έχουν οι εργαζόμενοι με σκοπό την αύξηση της 

παραγωγικότητας και ταυτόχρονα την αύξηση του Εθνικού προϊόντος. Με αυτόν τον 

τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί η παθητικότητα του εργατικού δυναμικού 

(Ευστράτογλου Α.,2003,σελ 17) που στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια παραμένει 

στάσιμη. 

 Ο ρόλος του κινήτρου που βρίσκεται πίσω από τη συμμετοχή των ενηλίκων σε 

τέτοια προγράμματα αλλά και η σύνδεσή τους με τη μάθηση αποτελεί σημαντικό 

κεφάλαιο του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων.  Μας δίνεται έτσι η δυνατότητα, 

αφού μελετήσουμε τις θεωρίες των κινήτρων, να κατανοήσουμε το μηχανισμό που 

καθορίζει το λειτουργικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο ενήλικας ενεργοποιείται, για να 

πετύχει την ικανοποίησή του, ικανοποίηση τόσο των κοινωνικοοικονομικών  όσο και 

των ψυχολογικών και παιδαγωγικών του αναγκών του. 

 Στο πρώτο μέρος της εργασίας (Κεφάλαια  1,2,3) αποσαφηνίζονται οι έννοιες της 

εκπαίδευσης ενηλίκων και της κατάρτισης τους μέσα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή 

της κατάρτισης εργαζομένων στη χώρα μας. Στη συνέχεια γίνεται μια θεωρητική 

προσέγγιση των κινήτρων που ωθούν τους εργαζόμενους στην παρακολούθηση αυτών 

των προγραμμάτων και εξειδικεύεται με την αναλυτική καταγραφή θεωριών της 

συμμετοχής  καταρτιζομένων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα 
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στα προγράμματα  του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού  Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 

συγκεκριμένα στα προγράμματα ΛΑΕΚ. 

 Το δεύτερο μέρος αφιερώνεται στο σχεδιασμό και την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας (Κεφάλαιο 4). Παρουσιάζεται η προβληματική και το 

αντικείμενο της έρευνας, ο στόχος και ο σκοπός , τα ερευνητικά ερωτήματα, η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της και  σχολιάζονται οι περιορισμοί 

της. Στη συνέχεια (Κεφάλαιο 5) παρατίθενται τα αποτελέσματα της ερευνητικής 

διαδικασίας και δίνονται απαντήσεις στα τεθέντα ερευνητικά ερωτήματα. 

 Στο τρίτο μέρος (Κεφάλαιο 6) γίνεται ερμηνεία  των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν από τη διεξαγωγή της έρευνας στηριγμένα στο θεωρητικό υπόβαθρο και 

στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Γίνεται σύγκριση των δικών μας αποτελεσμάτων 

με άλλες έρευνες και διατυπώνονται προβληματισμοί για μελλοντικές ερευνητικές 

προσπάθειες που θα παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες και γνώσεις στο υπό 

διερεύνηση θέμα. 

 Τέλος, στο παράρτημα που ακολουθεί μετά την παρουσίαση των βιβλιογραφικών  

πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για την στήριξη της μελέτης μας, παρατίθεται το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των ερευνητικών δεδομένων. 

 

1.1 Αντικείμενο της Διπλωματικής  Εργασίας   

  

Τα κίνητρα συμμετοχής των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι εδώ 

και χρόνια ένα ιδιαίτερο πεδίο, περίπλοκο θα έλεγε κανείς, που πάντα προσελκύει το 

ενδιαφέρον μελετητών ερευνητών στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Φιλοδοξούμε  

με τη διερεύνηση του συγκεκριμένου πεδίου να προσφέρουμε και εμείς στη χάραξη 

αποτελεσματικότερης εκπαιδευτικής πολιτικής από την πλευρά της πολιτείας, που 

οργανώνει και εγκρίνει τέτοιου είδους προγράμματα, στο να σχεδιαστούν ακόμα 

καλύτερα και κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα για την εκπαίδευση ενηλίκων, 

λαμβάνοντας  υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Στο 

τέλος διερευνήσαμε τα κίνητρα που ωθούν τους ενήλικες στη συμμετοχή και 

παρακολούθηση αυτών των προγραμμάτων. 
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 Με την παρούσα εργασία επιχειρείται  να γίνει σε θεωρητικό επίπεδο, μια  σύντομη 

αναφορά στους παράγοντες κίνητρα που οδηγούν σε συμμετοχή, τους ενήλικες 

καταρτιζομένους σε προγράμματα κατάρτισης και σε ερευνητικό επίπεδο να διερευνηθούν 

τα κίνητρα  συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα ΛΑΕΚ του Ν.Ευβοίας 

 Η προσπάθειά μας, στη συγκεκριμένη εργασία, εστιάζεται στο να εξετάσουμε και 

να αναλύσουμε τα κίνητρα των καταρτιζομένων  που συμμετέχουν στα προγράμματα 

αυτά. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο πιστεύουμε ότι δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά 

και τα αποτελέσματα της έρευνάς μας ενδεχομένως να βοηθήσουν στην επανεξέταση της 

πολιτικής που εφαρμόζεται από φορείς κατάρτισης και υλοποίησης αυτών των 

προγραμμάτων. 

 Η έρευνά μας πραγματοποιήθηκε  σε  Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης του 

Νομού Ευβοίας και στο δείγμα μας συμπεριλήφθηκαν  ενήλικοι εκπαιδευόμενοι όλων των 

επαγγελματικών ομάδων. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε  το χρονικό διάστημα 

Φεβρουάριος- Μάρτιος 2014, όπου σε αυτό το διάστημα ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα 

ΛΑΕΚ στο Νομό Ευβοίας.  

 

1.2 Σκοπός και στόχοι της εργασίας   

 
  

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών και ο 

προβληματισμός που έχει δημιουργηθεί γύρω από τα κίνητρα που ωθούν τους 

ενήλικους καταρτιζομένους σε προγράμματα ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για τη Απασχόληση 

και την Επαγγελματική Κατάρτιση)  αποτέλεσαν τα αφετηριακά σημεία στην πρόταση 

για την εκπόνηση της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας. Το πρόγραμμα κατάρτισης 

ΛΑΕΚ Συλλόγων και Επιχειρήσεων αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για συλλόγους και 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιμορφώσουν το προσωπικό τους, χωρίς επιπρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση. 

 Στόχος της είναι η διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής στα προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης των  εργαζομένων ενηλίκων σε προγράμματα 

συνεχιζόμενης κατάρτισης και ιδιαίτερα στα προγράμματα ΛΑΕΚ του Ν Ευβοίας.  

Επιπλέον σε συνδυασμό με τον κύριο στόχο προσδιορίζονται  ως επιμέρους στόχοι, 

σήμερα που βιώνουμε πρωτόγνωρες εργασιακές , οικονομικές και κοινωνικές 
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συνθήκες,   ανάλογα με το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων . τα 

ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα : 

 Υπάρχει διαφοροποίηση των κινήτρων σήμερα στην παρακολούθηση των 

προγραμμάτων αυτών λόγω της οικονομικής συγκυρίας;   

 Υπάρχει διαφοροποίηση των κινήτρων ανάλογα με το προφίλ και τα 

χαρακτηριστικά των ενηλίκων καταρτιζομένων; 

         

Επίσης η διερεύνηση του συγκεκριμένου πεδίου φιλοδοξεί να προσφέρει στη 

χάραξη ακόμη πιο αποτελεσματικής εκπαιδευτικής πολιτικής στο σχεδιασμό 

προγραμμάτων ΛΑΕΚ με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων. 

 

 

1.3 Μεθοδολογία της Διπλωματικής Εργασίας   

 

Η διπλωματική εργασία, αποτελείται από δύο κύρια μέρη, το θεωρητικό και το 

εμπειρικό. Στο θεωρητικό μέρος    διερευνήσαμε ποια είναι τα κίνητρα που ωθούν τους 

ενήλικες στα συγκεκριμένα προγράμματα, αφού αναλύσαμε τις  κύριες θεωρίες 

κινήτρων. Στο εμπειρικό επίπεδο δόθηκαν  ερωτηματολόγια σε καταρτιζόμενους  για να  

διαπιστώσουμε κατά πόσο οι τέσσερις μεγάλες κατηγορίες κινήτρων (οικονομικά-

κοινωνικά-ψυχολογικά-παιδαγωγικά), κάνουν τους ενήλικες καταρτιζόμενους να τα 

επιλέγουν και να συμμετέχουν . 

 Στην έρευνά μας, ο πληθυσμός  αποτελείται από εργαζομένους διαφορετικών 

ειδικοτήτων , ηλικίας και μόρφωσης. Η έρευνά μας  πραγματοποιήθηκε στα  Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νομού Ευβοίας,  σε διαφορετικές πόλεις της Εύβοιας και 

στο δείγμα μας συμπεριλήφθηκαν ενήλικοι εκπαιδευόμενοι όλων των επαγγελματικών 

ομάδων. Η χρήση απλής γλώσσας και σαφών όρων και κυρίως η φυσική μας παρουσία 

κατά τη διανομή των ερωτηματολογίων εξασφάλισε την εγκυρότητα των δεδομένων, 

αφού  διαπιστώθηκε άμεσα αν οι ερωτώμενοι κατανόησαν τις ερωτήσεις και το είδος 

πληροφοριών που απαιτήθηκαν.  

 

Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε αποτελείται : 
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α) από τη βιβλιογραφική επισκόπηση των κινήτρων 

β) τη διαμόρφωση των ερευνητικών ερωτημάτων της έρευνας 

γ) το σχεδιασμό της έρευνας 

δ) τη διεξαγωγή της έρευνας 

ε) την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
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Κεφάλαιο 2: Εκπαίδευση ενηλίκων 

 

2.1.Ορισμός εκπαίδευσης ενηλίκων 

 

Είναι γεγονός ότι οι δραστηριότητες μέσα από τις οποίες μαθαίνουν οι ενήλικοι, 

είναι ποικίλλες. Έτσι, άλλοτε διοργανώνονται σεμινάρια, άλλοτε εκπαιδευτικά 

προγράμματα ή οργανώνεται πρακτική άσκηση μέσα σε επιχειρήσεις ή σε άλλες 

περιπτώσεις οργανώνονται προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Γίνεται σαφές 

μέσα από το πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων που οργανώνονται προκύπτει  το 

θεωρητικό πρόβλημα  ποια από αυτά εντάσσονται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων ή 

στο πεδίο της δια βίου μάθησης, της κατάρτισης ή της επιμόρφωσης (Κόκκος, 2007).  

Γύρω, λοιπόν, από όλα αυτά τα ζητήματα  επικρατεί μεγάλη σύγχυση τα τελευταία 

χρόνια και έχει αρχίσει περισσότερο να επικρατεί η χρήση του όρου δια βίου μάθηση.  

Ο όρος «δια βίου μάθηση» είναι ένας ευρύς όρος. Με αυτόν ορίζεται ο απεριόριστος 

και αέναος χαρακτήρας της μάθησης  η οποία περιλαμβάνει όλες τις μορφές μάθησης της 

τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης που διαρκεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου 

(Κόκκος, 2007).  

Σε διεθνές επίπεδο ο όρος αυτός έχει επικρατήσει γιατί αντανακλά την ανάγκη της 

συνεχούς απόκτησης της γνώσης. Επίσης, υποδηλώνει την ανάγκη της συνεχούς 

ανανέωσης της γνώσης. Ταυτόχρονα, καθώς τα κράτη έχουν μειώσει τις δημόσιες 

δαπάνες έχουν την τάση  να μην χρηματοδοτούν τους εκπαιδευτικούς θεσμούς και με 

αυτόν τον τρόπο δείχνουν ότι τα άτομα πρέπει μόνα τους να φροντίσουν για την 

συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους (Griffin, 2004, Kallen, 1997 στο Κόκκος, 2007) Όλα αυτά 

έχουν ως αποτέλεσμα να δίνεται έμφαση στον όρο «διά βίου μάθηση» και με αυτόν τον 

τρόπο δίνεται η εντύπωση ότι τα άτομα οφείλουν μόνα τους να οργανώσουν τα δικά τους 

σχέδια μάθησης (Κόκκος, 2007). Η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έτος που 

αφιερώθηκε στη διά βίου μάθηση ήταν ότι: «Η διά βίου μάθηση […] είναι περισσότερο μια 

προσέγγιση που εστιάζει στις ευκαιρίες και διαδικασίες μάθησης του ατόμου, 

αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι ευκαιρίες και διαδικασίες τροφοδοτούνται από πολλούς 

κοινωνικούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων, όχι μόνο της τυπικής εκπαίδευσης και των 

συστημάτων κατάρτισης, αλλά και της οικογένειας, της επιχείρησης και των μέσων 

επικοινωνίας» Βεργίδης (2000, σ. 140). 
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Όσον αφορά τον όρο κατάρτιση αυτός ο όρος υποδηλώνει ότι η κατάρτιση 

αποτελεί ένα πιο «χαμηλό» είδος εκπαίδευσης, με περιορισμένους στόχους που στοχεύει 

στην προετοιμασία των ατόμων  προκειμένου εκείνα στη συνέχεια να εκτελούν διάφορα 

έργα. Ο Dearden (1984) , για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση διαφέρει από 

την κατάρτιση, αφού αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης σε 

βάθος και πλάτος. Σύμφωνα με τους  Barrow και Μilburn (1990) στην  εκπαίδευση η 

οποία χαρακτηρίζεται από την έννοια της κατανόησης,  παρέχεται κάτι παραπάνω από 

την απλή πληροφόρηση που αποτελεί γνώρισμα της κατάρτισης. Οι Goldstein και 

Gessner (1998) υποστηρίζουν ότι η κατάρτιση στοχεύει στην εκμάθηση των ικανοτήτων, 

των κανόνων, αλλά και των στάσεων και των συμπεριφορών. Κατά τον Τight (2002) οι 

διαφορές κατάρτισης και εκπαίδευσης οφείλονται περισσότερο στους διαφορετικούς 

στόχους των συμμετεχόντων και όχι στη διαφορετικότητα των προγραμμάτων τους.  

Παρ’ όλους αυτούς τους ορισμούς  η διαφορά μεταξύ της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης παραμένει ακόμα δυσδιάκριτη. Ο Jarvis (2001) θεωρεί ότι η παραδοσιακή 

διάκριση ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση τείνει να εκλείψει. 

Ο όρος «εκπαίδευση ενηλίκων « χρησιμοποιήθηκε για να συμπεριλάβει όλες τις 

σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες που απευθύνονταν σε ενηλίκους. Με αυτόν τον 

όρο, λοιπόν, υποδηλώνεται ότι κάθε πρόγραμμα ενήλικης εκπαίδευσης σέβεται την 

ανάγκη των ανθρώπων να κατανοούν την πραγματικότητα και να τους καθιστά ικανούς 

να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις και στις απαιτήσεις της εποχής (Κόκκος, 2007). 

Παγκόσμιοι οργανισμοί όπως είναι η UNESCO και ο ΟΟΣΑ έχουν υιοθετήσει τη 

διευρυμένη έννοια της εκπαίδευσης ενηλίκων και μέσα σε αυτήν εντάσσουν κάθε 

δραστηριότητα σχεδιασμένης μάθησης είτε έχει γενικό, τεχνικό ή επαγγελματικό 

χαρακτήρα. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον ΟΟΣΑ «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 δραστηριότητά του 

δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η ‘‘σφαίρα’’ της, επομένως, καλύπτει μη επαγγελματικές, 

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

εκπαίδευση που έχει συλλογικό κοινωνικό σκοπό.» (ΟΟΣΑ, 1977, στο Rogers, 2002, σ. 

55). 

Στον ορισμό της UNESCO είναι σαφής και η συμβολή των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων στην προσωπική ανάπτυξη και στη δημιουργική ένταξη του ανθρώπου 
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στον κοινωνικό –οικονομικό και πολιτισμικό τομέα. Χαρακτηριστικά, μάλιστα αναφέρεται 

ότι «Εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάθε εκπαιδευτική διεργασία, κάθε περιεχομένου, 

επιπέδου ή μεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι, είτε για διεργασία 

που επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια και 

πανεπιστήμια, καθώς και για μαθητεία, μέσω των οποίων άτομα που θεωρούνται ενήλικα 

από την κοινωνία στην οποία ανήκουν αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, εμπλουτίζουν τις 

γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και επαγγελματικά τους προσόντα ή τα 

προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση και επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη 

συμπεριφορά τους με τη διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της 

συμμετοχής σε μία εναρμονισμένη και αυτοδύναμη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική 

ανάπτυξη.» (UNESCO, 1976, στο Rogers, 2002, σ. 56). 

Λαμβάνοντας, λοιπόν, αυτά υπόψη είναι φανερό ότι η εκπαίδευση ενηλίκων 

αποτελεί την οργανωμένη δια βίου μάθηση που προορίζεται για ενήλικους και 

ταυτόχρονα υποδηλώνει την ανθρωπιστική κατεύθυνση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων (Κόκκος, 2007). 

 

 

 

 

2.2. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα 

 

Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ένα νέο πεδίο δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκε 

στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ κατά τα μέσα του 20ου αιώνα. Αρχικό σκοπό της εκπαίδευσης 

ενηλίκων αποτέλεσε η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των χαμηλών κοινωνικών 

τάξεων και συνδέθηκε με τα λαϊκά κινήματα. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 

επεκτάθηκε σε όλες τις χώρες και απέκτησε και πολλές ακόμα μορφές, όπως η 

επαγγελματική κατάρτιση, η δια βίου μάθηση κ.α. (Κόκκος, 2005). 

Στην Ελλάδα  ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα είχαν αρχίσει να πραγματοποιούντα 

μαθήματα αλφαβητισμού από διάφορους μορφωτικούς συλλόγους και από τις αρχές του 

20ου αιώνα οι εργατικές ενώσεις άρχισαν να οργανώνουν μαθήματα για τα δικά τους 

μέλη. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου άρχισαν να οργανώνουν διάφορες μορφές 

εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως τα κρατικά νυχτερινά σχολεία για τον αλφαβητισμό.  Μετά 

από τη δεκαετία του 1950 άρχισαν να οργανώνονται πολλές επιμορφωτικές 
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δραστηριότητες που προορίζονταν για βιοτέχνες, αγρότες κ.α.. Ωστόσο, μέχρι το 1980 οι 

περισσότερες δραστηριότητες περιορίστηκαν στον αλφαβητισμό και στην επιμόρφωση 

των αγροτών (Κόκκος, 2011)  Μετά από την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

πολλαπλασιάστηκαν τα προγράμματα της επαγγελματικής κατάρτισης από διάφορες 

δημόσιες υπηρεσίες και κρατικούς οργανισμούς. Το 1981 η κυβέρνηση προσπάθησε να 

εδραιώσει το θεσμό της Λαϊκής Επιμόρφωσης με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των πολιτών. Σε εκείνη την περίοδο, λοιπόν, δημιουργήθηκαν 313 

Κέντρα Επιμόρφωσης σε όλη τη χώρα.  Έτσι, η Λαϊκή Επιμόρφωση αποτέλεσε τον πιο 

μεγάλο τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος, 2011). 

Ταυτόχρονα ιδρύθηκε και η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης. Την ίδια 

στιγμή ιδρύθηκε το Κέντρο Μελετών και Αυτομόρφωσης το οποίο είχε ως έργο την 

επιμόρφωση των στελεχών της Λαϊκής Επιμόρφωσης (Κόκκος, 2011). 

Από το 1986 η κατάσταση άλλαξε. Από το 1989 άρχισε το Α΄ Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης.   Ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του ΕΚΤ  μειώθηκε η κρατική υποστήριξη στη 

Λαϊκή Επιμόρφωση. Από το 1986 λοιπόν και για δεκαπέντε περίπου χρόνια άρχισε μια 

μάλλον άγονη περίοδος για την εκπαίδευση ενηλίκων. Καταρχήν σε εκείνο το διάστημα 

κυριάρχησε η επαγγελματική κατάρτιση στο πεδίο. Επίσης, από το ΕΚΤ επιβλήθηκαν 

συνθήκες ανταγωνισμού με αποτέλεσμα να υλοποιούνται προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης από ιδιωτικούς φορείς. Επίσης, η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών  βρισκόταν σε χαμηλό επίπεδο.  Οι ελλείψεις βέβαια στην εκπαίδευση 

ενηλίκων είχαν επισημανθεί από την UNESCO και από τον ΟΟΣΑ.  (Κόκκος, 2011). 

Έτσι, σε όλη αυτήν την περίοδο παρουσιάστηκε χαμηλή ποιότητα των κρατικών 

υπηρεσιών, έλλειψη καταρτισμένων εκπαιδευτών ενηλίκων, μη ορθολογική χρήση των 

πόρων και έλλειψη τεχνογνωσίας και κατάλληλης στελέχωσης των οργανισμών της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος, 2011). 

Το έτος 2003 που αποτελεί ένα έτος ορόσημο άρχισε και το πρώτο εθνικό 

πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών. 

Το ίδιος έτος άρχισαν να λειτουργούν και τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και οι Σχολές 

Γονέων τα οποία μαζί με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας απορροφούν (Κόκκος, 2011). 

Στις μέρες μας, όμως, το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και πολλοί δημόσιοι 

οργανισμοί, όπως ο ΟΑΕΔ, ο ΕΟΜΜΕΧ, ο ΕΟΠ, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκηση, τα 

ΠΕΚ , οι Δήμοι, αλλά και οι Νομαρχίες και πολλές επιχειρήσεις, αλλά και φορείς 

ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπως τα ΚΕΚ οργανώνουν πλέον πολλά προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης (Κόκκος, 2005). 
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Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί και πολλές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχόμενου τα οποία απευθύνονται σε 

ενήλικους από διάφορους φορείς, όπως το ΕΑΠ, τα πολιτιστικά κέντρα, επιστημονικές 

και κοινωνικές ενώσεις, καθώς και μονάδες συμβουλευτικής και ψυχολογικής 

υποστήριξης (Κόκκος, 2005). 

Ωστόσο, ακόμα και το 2009 οι Έλληνες της ηλικίας 25-64 ετών που 

παρακολουθούσαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων δεν ξεπερνούσαν ούτε  το 

2,9% την ίδια στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν περίπου στο 9,5%. 

(Κόκκος, 2011) Αυτή η κατάσταση έχει αποδοθεί από μελετητές σε διάφορους 

παράγοντες. Καταρχήν στο γεγονός ότι μέχρι την πτώση της δικτατορίας το 1974, καθώς 

είχαν κυριαρχήσει οι συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις δεν ευνοούνταν οι  συνθήκες για 

την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Επίσης στη  συντριπτική τους 

πλειοψηφία οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν περισσότερο  οικογενειακό και παραδοσιακό 

χαρακτήρα με χαμηλή ανταγωνιστικότητα οι οποίες δεν συνηθίζουν να επενδύουν στο 

ανθρώπινο δυναμικό τους.  Ταυτόχρονα υπάρχει δυσλειτουργία στο κρατικό σύστημα 

εκπαίδευσης και ταυτόχρονα υπάρχει μια χαμηλή ποιότητα κα αποτελεσματικότητα των 

φορέων που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες ενηλίκων (Κόκκος, 2011) Παρ’ όλα αυτά 

όμως είναι φανερό ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί οι βάσεις για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα.  

 

2.3.Τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων 

 

Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι  αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα εκπαιδευόμενων που 

φέρει χαρακτηριστικά τα οποία τη διαφοροποιούν από την ομάδα των ανήλικων 

εκπαιδευόμενων. Αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση οργάνωσης 

ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων, αφού σε περίπτωση που ο ενήλικος 

αντιμετωπιστεί σαν παιδί, αυτό θα προκαλούσε μεγάλα εμπόδια στη μάθηση (Rogers, 

1999). 

Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έρχονται στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα με συγκεκριμένους στόχους. Για τους περισσότερους 

ανήλικους εκπαιδευόμενους η συμμετοχή τους στο σχολείο αποτελεί μια αυτονόητη και 

φυσική πράξη. Έτσι, θεωρείται υποχρέωσή τους να πηγαίνουν στο σχολείο  και να έχουν 

τη μαθητική ιδιότητα για αρκετά χρόνια. Μέσω του σχολείου πρόκειται να μορφωθούν, 
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ώστε στη συνέχεια να πετύχουν την εισαγωγή τους σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή, να 

αποκτήσουν τα αναγκαία επαγγελματικά εφόδια και να μπορέσουν να ενταχθούν στην 

κοινωνία (Κόκκος, 2005). 

Για τους ενήλικους όμως εκπαιδευόμενους η συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα είναι  εντελώς διαφορετική. Εκείνοι δεν έχουν υποχρέωση να 

συμμετάσχουν σε αυτά, αλλά μόνοι τους αποφασίζουν να συμμετάσχουν σε κάποιο 

πρόγραμμα κατάρτισης. Αυτή η απόφαση είναι μια συνειδητή επιλογή που σχετίζεται με 

κάποια φάση της ζωής τους και αποτελεί απόρροια των ενδεχόμενων αναγκών που 

έχουν προκύψει. Μέσα, λοιπόν, από τη συμμετοχή τους σε αυτά τα προγράμματα 

πιστεύουν ότι θα αποκτήσουν γνώσεις, αλλά και κάποιες δεξιότητες μέσα από τις οποίες 

θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις σύγχρονες  

συνθήκες ζωής. Έτσι, λοιπόν, οι στόχοι με τους οποίους έρχονται είναι συνήθως 

επαγγελματικοί καθώς πολλοί από αυτούς μέσω της συμμετοχής τους στα προγράμματα 

ελπίζουν ότι θα αποκτήσουν περισσότερα εφόδια που θα τους επιτρέψουν  είτε να βρουν 

δουλειά είτε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ακόμα πιο πολύ (Κόκκος, 2005). 

Άλλωστε, είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή όπου πλέον η γνώση εξελίσσεται με τόσο 

γρήγορο ρυθμό ώστε καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη όλοι να επικαιροποιούν τη 

γνώση τους. 

Άλλοι στόχοι είναι οι στόχοι εκπλήρωσης κοινωνικών ρόλων. Δεν είναι λίγοι εκείνοι 

οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι αποφασίζουν να έρθουν στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα ενηλίκων προκειμένου να καταφέρουν να εκπληρώσουν τους κοινωνικούς 

ρόλους που είτε έχουν είτε πρόκειται να αναλάβουν, όπως για παράδειγμα την 

επικείμενη ανάληψη του ρόλου του γονιού (Κόκκος, 2005). 

Συχνές είναι και οι περιπτώσεις ατόμων που συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα με στόχους προσωπικής ανάπτυξης. Αυτοί οι ενήλικοι νιώθουν μια 

εσωτερική ανάγκη να διευρύνουν  τα ενδιαφέροντα τους και να εμπλουτίσουν τις 

γνώσεις τους σε διάφορους τομείς. Αυτοί οι ενήλικοι συμμετέχουν σε προγράμματα με 

ποικίλα εκπαιδευτικά θέματα, όπως οι τέχνες, η υγεία, το περιβάλλον, οι 

δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου και διάφορα άλλα (Κόκκος, 2005). 

Τέλος υπάρχουν και κάποιοι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να 

εκπαιδευτούν για λόγους κύρους, προκειμένου δηλαδή να θεωρηθεί ότι ανήκουν στην 

κατηγορία των μορφωμένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ενδιαφέρον τους 

επικεντρώνεται περισσότερο στις κοινωνικές συναναστροφές που είναι σχετικές με το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα και όχι τόσο για το περιεχόμενο τους( Κόκκος, 2005). 



Κίνητρα συμμετοχής καταρτιζόμενων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα:  

Η περίπτωση προγραμμάτων ΛΑΕΚ στο Νομό Ευβοίας  Σελίδα 25 
 

Σύμφωνα, βέβαια με τον Κόκκο (2005) υπάρχουν και περιπτώσεις ενήλικων 

εκπαιδευόμενων οι οποίοι έρχονται στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων χωρίς να 

έχουν διαμορφώσει κάποιους στόχους με αποτέλεσμα αυτοί να παραμένουν αόριστοι ή 

συγκεχυμένοι. Σε άλλες μάλιστα περιπτώσεις η συμμετοχή τους δεν αποτελεί μια 

συνειδητή εκούσια επιλογή, αλλά αποτελεί μια υποχρέωση που τους έχει επιβληθεί από 

τους εργοδότες τους. Μάλιστα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, είναι συχνό το 

φαινόμενο πολλοί άνεργοι να παρακολουθούν επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης 

ανέργων με μοναδικό σκοπό την είσπραξη κάποιας χρηματικής αποζημίωσης. Αυτές 

βέβαια οι περιπτώσεις αποτελούν τη μειοψηφία, καθώς οι περισσότεροι ενήλικοι 

συμμετέχουν στα προγράμματα με σαφείς και ξεκάθαρους στόχους με αποτέλεσμα συχνά 

να θυσιάζουν πολλές άλλες δραστηριότητες προκειμένου να αφιερώσουν χρόνο για τη 

συμμετοχή τους στα προγράμματα. Μάλιστα έχουν πολλές προσδοκίες από αυτά τα 

προγράμματα αναμένοντας να τους προσφέρουν  συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες 

τις οποίες θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν στη ζωή τους (Κόκκος, 2005). 

Το δεύτερο, λοιπόν, χαρακτηριστικό τους είναι ότι διαθέτουν  πολλές εμπειρίες 

μέσα από τις οποίες μπορούν να αντλήσουν πολλά στοιχεία. Οι εμπειρίες αυτές 

προέρχονται από τις καταστάσεις της δικής τους ενήλικης ζωής, όπως είναι οι 

επαγγελματικές εμπειρίες, οι οικογενειακές σχέσεις και πολλές άλλες περιπτώσεις. Έτσι 

οι ίδιοι αισθάνονται την ανάγκη το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να 

είναι στενά συνδεδεμένο με τις δικές τους εμπειρίες. Έχουν την τάση να προτιμούν τη 

μάθηση η οποία σχετίζεται με όσα γνωρίζουν και εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή 

(Κόκκος, 2005). 

Ένα τρίτο χαρακτηριστικό των ενήλικων είναι ότι αυτοί έχουν ήδη  αποκτήσει τα 

δικά τους μοντέλα μάθησης.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο καθένας να προτιμά να μαθαίνει 

με τον δικό του συγκεκριμένο τρόπο, ανάλογα με τις ικανότητες και τις εμπειρίες τους. 

Έτσι, υπάρχουν ενήλικοι οι οποίοι προτιμούν να ακούνε τον διδάσκοντα ή αντίθετα να 

εμπλέκονται αυτοί σε πολλές μαθησιακές δραστηριότητες (Κόκκος, 2005). 

Το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν την τάση να 

συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Είναι γεγονός, λοιπόν, ότι οι ενήλικοι 

έχουν την τάση να επιθυμούν να τους αντιμετωπίζουν ως υπεύθυνους ανθρώπους. 

Θέλουν να ζητείται η δική τους γνώμη, να δημιουργείται ένας διάλογος μεταξύ τους και 

ενδιαφέρονται να επικοινωνούν. Μάλιστα, απαιτούν να υπάρχει σύνδεση της 

διδασκόμενης ύλης με τις δικές τους ανάγκες και τους στόχους τους. Συχνά, καθώς 

εκείνοι γνωρίζουν τις δικές τους ανάγκες  μπορούν να αμφισβητούν  και να αξιολογούν 
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το περιεχόμενο του προγράμματος και συχνά να αντιπροτείνουν άλλα θέματα που να 

ανταποκρίνονται περισσότερο στις δικές τους ανάγκες και επιθυμίες (Κόκκος, 2005). 

Βέβαια, όπως υποστηρίζει ο Κόκκος (2005) δεν είναι σπάνιες και οι περιπτώσεις 

ενηλίκων οι οποίοι παραμένουν παθητικοί αποδέκτες της γνώσης και εκφράζουν μια 

αρνητική διάθεση για το περιεχόμενο του προγράμματος. Αυτή όμως η τάση είναι 

αποτέλεσμα των εσωτερικών εμποδίων απέναντι στη μάθηση, τα οποία θα αναλύσουμε 

σε επόμενο κεφάλαιο.   

 

2.4. Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 

 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται συχνά λόγος για τα προγράμματα ΛΑΕΚ που 

απευθύνονται σε ενήλικους. Με τον όρο ΛΑΕΚ ορίζεται ο Λογαριασμός για την 

Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση. Αποτελεί, λοιπόν, έναν λογαριασμό τον 

οποίο διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και τα έσοδα του προέρχονται από τις εργοδοτικές εισφορές 

που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΙΚΑ. Έτσι, κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να 

καταβάλλει σε μηνιαία βάση στον ΛΑΕΚ ποσό ίσιο με το 0,45 % των μικτών αποδοχών των 

εργαζομένων που απασχολούν. Αυτή η εισφορά αποτελεί μια υποχρεωτική καταβολή από 

όλους τους εργοδότες για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στον κλάδο ασφάλισης 

του ΟΑΕΔ.  Κάθε χρόνο, λοιπόν, ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει να καταρτίσει και να κοινοποιήσει 

το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΛΑΕΚ -0,45%. Μέσω αυτού του προγράμματος 

δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εισπράξουν την εργοδοτική εισφορά 0,45 % 

που έχουν καταβάλει. Για να μπορέσουν να εισπράξουν αυτήν την εργοδοτική εισφορά οι 

επιχειρήσεις καλούνται να υλοποιήσουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του 

προσωπικού τους λαμβάνοντας υπόψη του Προγράμματος ΛΑΕΚ -0,45%.  

Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ- 0,45% μπορούν, λοιπόν, να υπαχθούν εκπαιδευτικά 

προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, ή μεταπτυχιακά ή άλλα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα ή εκπαιδευτικά 

προγράμματα που πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδας. Αντίθετα στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ -0, 

45% δεν μπορούν να υπαχθούν κατ’ οίκον εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, 

σεμινάρια ή εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα (http://laek.oaed.gr/) . 

http://laek.oaed.gr/
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Κεφάλαιο 3:  Θεωρίες κινήτρων 

 

3.1.Η έννοια του κινήτρου 

 

Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί πολλοί επιστημονικοί ορισμοί για 

τα κίνητρα. Γενικά όμως όλοι οι ορισμοί συγκλίνουν στο γεγονός ότι το κίνητρο αποτελεί 

μια ψυχολογική διαδικασία μέσω της οποίας διεγείρεται, κατευθύνεται και διατηρείται 

μια συγκεκριμένη συμπεριφορά προς  έναν στόχο (Κωσταρίδου –Ευκλείδη, 1997).   

Τα κίνητρα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα εξωτερικά και τα εσωτερικά. 

Ως εξωτερικά χαρακτηρίζονται αυτά τα κίνητρα που δραστηριοποιούν τον οργανισμό 

εξαιτίας εξωτερικών συνεπειών. Αυτά είναι τα χρήματα, τα προνόμια, η αύξηση, η 

προαγωγή, το κύρος, η κοινωνική θέση και άλλα. Αυτά τα κίνητρα παρέχονται από 

άλλους προς τον εκπαιδευόμενο. Για παράδειγμα από τον δάσκαλο προς τον μαθητή ή 

από τον διευθυντή από τον εργαζόμενο (Καψάλης, 1996).  

Η δεύτερη κατηγορία είναι τα εσωτερικά κίνητρα. Αυτά αποτελούν τα κίνητρα για 

να αναλάβει κάποιος μια δραστηριότητα για δικό του λογαριασμό και ενεργοποιούν τον 

άνθρωπο με την απουσία της οποιαδήποτε εξωτερικής αμοιβής. Αναφέρονται στο βαθύ 

ενδιαφέρον και στην ικανοποίηση που νιώθει κάποιος μέσα από τη δραστηριότητα με την 

οποία ασχολείται. Με βάση αυτά τα κίνητρα ερμηνεύεται για παράδειγμα ή ενασχόληση 

με κάποιο χόμπι (Καψάλης, 1996). Ως πηγές εσωτερικών κινήτρων θεωρούνται η 

πρόκληση, η περιέργεια, ο έλεγχος και η φαντασία (Schunk, Pintrich & Meece, 2010). 

Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι που διαθέτουν εσωτερικά κίνητρα ασχολούνται με 

διάφορα έργα τα οποία βρίσκουν απολαυστικά.  Ανταμοιβή αποτελεί μόνο η συμμετοχή 

τους σε κάποιο έργο. Έτσι, απουσιάζουν οι οποιοιδήποτε εξωτερικοί καταναγκασμοί, 

καθώς και οι ανταμοιβές (Schunk, Pintrich & Meece, 2010).  Πρωταρχικός στόχος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η μετατροπή των εξωτερικών κινήτρων σε εσωτερικά 

(Καψάλης, 1996) Άλλωστε σύμφωνα με τις έρευνες έχει φανεί ότι η εμπλοκή σε μια 

ενδιαφέρουσα δραστηριότητα μέσω της οποίας θα επιτευχθεί μια εξωτερική ανταμοιβή 

μπορεί τελικά να υπονομεύσει τα εσωτερικά κίνητρα. Αυτό το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό καθώς συχνά στον χώρο της εκπαίδευσης παρέχονται ανταμοιβές και πρέπει 

τελικά να αναρωτηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί αν είναι σκόπιμη και αναγκαία η ύπαρξή 

τους.  
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Γύρω από τα κίνητρα έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες οι οποίες έχουν αναπτύξει 

διαφορετικές θεωρήσεις σχετικά με την κινητοποίηση των ανθρώπων λαμβάνοντας 

υπόψη διάφορες παραμέτρους που  σχετίζονται με τις αντιλήψεις που επικρατούν γύρω 

από το θέμα της ανθρώπινης φύσης, αλλά και με εμπειρικά αποτελέσματα και 

επιστημονικές μελέτες.  

 

3.2. Ψυχο –βιολογικές θεωρίες 

 

 
Γύρω στις αρχές του 20ου αιώνα  τα κίνητρα δεν αποτέλεσαν ένα ξεχωριστό 

ερευνητικό πεδίο, αλλά έναν κλάδο της αναδυόμενης επιστήμης της ψυχολογίας (Schunk, 

Pintrich, Meece, 2010). Οι απόψεις για τα κίνητρα  είχαν ρίζες στη φιλοσοφία. Έτσι, 

διατυπώθηκαν δύο κυρίαρχες απόψεις για τα κίνητρα με αναφορά στη βούληση/θέληση 

και στα ένστικτα. 

Οι πρώτοι ψυχολόγοι στηρίχτηκαν στις απόψεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. 

Θεώρησαν ότι ο ανθρώπινος νους αποτελούνταν από τρία συστατικά στοιχεία, τη γνώση, 

το συναίσθημα και τη θέληση (κινητοποίηση). Η θέληση αντανακλούσε την επιθυμία του 

ατόμου ή το σκοπό του. Η βούληση είναι η πράξη χρησιμοποίησης της θέλησης (Schunk, 

Pintrich, Meece, 2010). 

Ο πρώτος που μελέτησε τη βούληση ήταν ο Wilhelm Wundt και υποστήριξε ότι η 

βούληση αποτελούσε έναν κεντρικό, ανεξάρτητο παράγοντα της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Αυτή συνδυαζόταν με διεργασίες, όπως η αίσθηση, η αντίληψη, η 

προσοχή που μέσω της διαμόρφωσης των νοητικών συνειρμών συνέβαλλε στον 

μετασχηματισμό των σκέψεων και των συναισθημάτων σε δράση (Schunk, Pintrich, 

Meece, 2010). Παρ’ όλα αυτά οι ιδέες του για τη βούληση παρέμειναν αρκετά γενικές. Σε 

βάθος η βούληση μελετήθηκε από τον James. Σύμφωνα με τις απόψεις του η βούληση 

ήταν η διεργασία μετασχηματισμού των προθέσεων σε δράσεις. Η βούληση επιδρά στο 

μέγιστο, όταν οι διάφοροι στόχοι ανταγωνίζονται για δράση. Αυτός είναι και ο λόγος για 

τον οποίο πολλές από τις ιδέες δεν καταλήγουν σε δράση (Schunk, Pintrich, Meece, 

2010). Ο Ach(1910) μελέτησε πειραματικά τη βούληση, την οποία θεωρούσε ως τη 

διαδικασία αντιμετώπισης της εφαρμογής των πράξεων οι οποίες προορίζονταν για να 

πετύχουν στόχους. Αυτή ωστόσο η προσέγγιση ήταν στενή καθώς δεν αναφερόταν 
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καθόλου στη διεργασία μέσω της οποίας οι άνθρωποι διαμορφώνουν στόχους(Schunk, 

Pintrich, Meece, 2010). 

Όλες αυτές οι ιδέες που διατύπωσαν ο Wundt, James και Ach ήταν αόριστες και με 

δυσκολία ελέγχονταν σε πειραματικό επίπεδο. Η βούληση παρέμεινε μια ανεπαρκής 

ερμηνεία των κινήτρων, καθώς  το περιεχόμενό της περιοριζόταν στην πραγματοποίηση 

σχεδιασμένων πράξεων για την επίτευξη στόχων, ενώ δεν έδιναν κάποια ερμηνεία για το 

πώς διαμορφώνονταν οι στόχοι των ανθρώπων (Schunk, Pintrich, Meece, 2010). 

Στην ίδια περίοδο  λόγω της δαρβινικής θεωρίας για τη σχέση ανάμεσα στους 

ανθρώπους και στα ζώα υποστηρίχτηκε ότι κάθε ανθρώπινη πράξη οδηγείται από τα 

ένστικτα. Η έννοια του «ενστίκτου» αξιοποιήθηκε προκειμένου να ερμηνευτεί η ομοιότητα 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς με αυτήν των ζώων, παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι 

διαφέρουν από τα ζώα, γιατί έχουν μυαλό. Τα ένστικτα κατά τον McDougall (1926) 

περιλαμβάνουν γνωστικά, συναισθηματικά και βουλητικά συστατικά στοιχεία. Το 

γνωστικό αναφέρεται στο να είναι κάποιος ενήμερος για τους τρόπους ικανοποίησης των 

ενστίκτων, το συναισθηματικό στις συγκινήσεις που διεγείρονται από το ένστικτο και το 

βουλητικό αποτελεί την προσπάθεια  που κάνει κάποιος για να προσεγγίσει το 

αντικείμενο (στόχο) του ενστίκτου ( McDougall 1926). 

Με βάση αυτήν τη θεωρία οι εκπαιδευόμενοι που έχουν το ένστικτο της περιέργειας 

γνωρίζουν πώς μπορούν να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους και έτσι προσπαθούν να 

πλησιάσουν το αντικείμενο της περιέργειας τους(Schunk, Pintrich, Meece, 2010) . 

Ο Sigmund Freud αναφέρθηκε στα κίνητρα τα οποία αντιλαμβάνονταν ως μια 

ψυχική ενέργεια. Υπεύθυνες για τη συμπεριφορά του ατόμου θεωρούσε τις δυνάμεις που 

έχει ο άνθρωπος. Ο ίδιος χρησιμοποίησε τη λέξη trieb που σημαίνει κινητήρια δύναμη η 

οποία μοιάζει με την κινητοποίηση. Η λέξη trieb έχει μεταφραστεί ως ένστικτο παρά το 

γεγονός ότι πιο πολύ προσεγγίζει την έννοια της ορμής (Freud, 1966).  

 

3.3. Συμπεριφορικές θεωρίες 

 

 
Οι συμπεριφορικές θεωρίες υποστηρίζουν  ότι τα κίνητρα σχετίζονται κάθε φορά με 

συγκεκριμένες συμπεριφορές και υποστηρίζουν τον προσανατολισμό όχι προς τον εαυτό, 

αλλά προς τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου έργου (Πλατσίδου & Γωνίδα, 

2010).Στις αρχές του 20ου αιώνα επικράτησαν στις ΗΠΑ οι συμπεριφορικές θεωρίες. Από 

αυτές οι πιο σημαντικές διατυπώθηκαν από τον Thorndike, ο οποίος διαμόρφωσε την 
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συνειρμική θεωρία, του Pavlov με τη θεωρία της κλασσικής εξάρτησης και τον Skinner με 

τη θεωρία της συντελεστικής μάθησης(Schunk, Pintrich, Meece, 2010) .  

Όλες οι συμπεριφορικές θεωρίες αντιμετωπίζουν τα κίνητρα ως  μια αλλαγή στον 

ρυθμό, στη συχνότητα της εμφάνισης ή τη μορφή της συμπεριφοράς/ αντίδρασης σε 

σχέση πάντα με τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Έτσι, μια αντίδραση σε ένα ερέθισμα 

πιθανότατα εμφανίζεται στο μέλλον ως μια συνάρτηση του πόσες φορές συνδυάστηκε με 

το ερέθισμα (Schunk, Pintrich, Meece, 2010).  

Σε όλες τις συμπεριφοριστικές θεωρίες η ανθρώπινη συμπεριφορά θεωρήθηκε ότι 

διαμορφώνεται και ελέγχεται από το περιβάλλον. Οι συμπεριφοριστικές θεωρίες 

στηρίχτηκαν στο σχήμα Ερέθισμα –Αντίδραση. Γιαυτό υποστήριξαν ότι μπορούν να 

μαθευτούν.  Στα πειράματα που έκαναν χρησιμοποίησαν ζώα. (Schunk, Pintrich, Meece, 

2010). 

Ο Hull (1952) μελέτησε ιδιαίτερα τον ρόλο των κινήτρων στη μάθηση. Υποστήριξε 

λοιπόν, ότι η μάθηση ήταν η διαμόρφωση σχέσεων ανάμεσα σε ερεθισμούς κα 

αντιδράσεις μέσω των κατάλληλων ενισχύσεων  οι οποίες στοχεύουν στην ικανοποίηση 

των αναγκών και στη μείωση των ορμών. Με τον όρο ορμή όριζαν τις βιολογικές ανάγκες 

, όπως είναι η πείνα και η δίψα. Η αύξηση ή η μείωση της ορμής ενεργοποιεί τις 

συμπεριφορές.  

Η ενίσχυση χωρίζεται σε δύο είδη.  Η πρώτη χαρακτηρίζεται ως πρωταρχική που 

σχετίζεται με οτιδήποτε αφορά τις βασικές ανάγκες του οργανισμού. Η δεύτερη είναι η 

δευτερογενής και σχετίζεται με οτιδήποτε άλλο μπορεί να ικανοποιήσει τον οργανισμό 

χωρίς όμως να σχετίζεται με τις βασικές ανάγκες. Τα εξωτερικά δηλαδή κίνητρα 

αποτελούν μια δευτερογενή ενίσχυση. Αυτά κινητοποιούν τον άνθρωπο να πετύχει 

στόχους που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τον οργανισμό του και όχι επειδή θα 

περιοριστούν οι βιολογικές του ανάγκες (Hull, 1952). 

Η ενίσχυση έρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον και από εσωτερικές ανάγκες με 

σκοπό την καλύτερη λειτουργία του οργανισμού. Εκτός από τα εξωτερικά κίνητρα 

υπάρχουν και εσωτερικά. Αυτά προέρχονται από τις βιολογικές ανάγκες αλλά υπάρχουν 

και περιπτώσεις που τα εσωτερικά κίνητρα σχετίζονται με τις υποκειμενικές εκτιμήσεις 

και προτιμήσεις. Ως ενίσχυση μπορούν να λειτουργήσουν οι γνώσεις, οι ιδέες, οι στόχοι, 

αλλά ακόμα και οι αξίες που διαθέτει κάποιο άτομο, καθώς όλοι αυτοί οι παράγοντες 

επηρεάζουν τις εναλλακτικές δυνατότητες δράσης.  Οι ενισχύσεις αυτές έχουν συχνά μια 

σχετικότητα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι κάτι το οποίο λειτουργεί ενισχυτικά σε κάποιον 
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ίσως να μην λειτουργεί ενισχυτικά σε κάποιον άλλο. Επίσης, συχνά η ίδια ενίσχυση 

μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές (Premack, 1971). 

3.4.Ανθρωπιστικές θεωρίες 

 

Στις ανθρωπιστικές θεωρίες κινήτρων εντάσσεται η θεωρία του Carl Rogers και του 

Α. Maslow.  Οι ανθρωπιστικές θεωρίες έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στις ικανότητες και στις 

δυνατότητες των ανθρώπων. Οι θεωρίες αυτές έχουν κάποιες κοινές αρχές. Καταρχήν 

αυτές μελετούν τον άνθρωπο ολιστικά. Επίσης οι ανθρώπινες επιλογές της 

δημιουργικότητας και της αυτοπραγμάτωσης αποτελούν σημαντικούς τομείς για τη 

μελέτη (Weiner, 1985b). Η τρίτη κοινή αρχή τους αφορά τη μεθοδολογία. Έτσι, για την 

επιλογή των υπό διερεύνηση θεμάτων βασικό κριτήριο είναι η επιλογή των θεμάτων που 

πρόκειται να διερευνηθούν (Schunk, Pintrich, Meece, 2010). 

Ο Carl Rogers ανάπτυξε την πελατοκεντρική θεωρία. Κινητήρια δύναμη στη ζωή 

ενός ανθρώπου είναι η τάση πραγμάτωσης και η συνεχής διαδικασία προσωπικής 

ανάπτυξης. Όλα τα υπόλοιπα κίνητρα, όπως είναι η πείνα, η δίψα, η εύρεση στέγης 

προκύπτουν από αυτήν. Αν και η τάση της πραγμάτωσης είναι έμφυτη μπορεί να 

επηρεαστεί από το περιβάλλον. Οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να εκτιμώνται θετικά. Η 

θετική εκτίμηση συνδέεται με συναισθήματα, όπως ο σεβασμός, η συμπάθεια, η 

ζεστασιά, η συμπόνια και η αποδοχή. Επίσης οι άνθρωποι έχουν ανάγκη για θετική 

αυτοεκτίμηση η οποία είναι αποτέλεσμα της δικής τους εμπειρίας. Αυτή αναπτύσσεται 

όταν οι άνθρωποι βιώνουν θετική εκτίμηση από τους άλλους πράγμα που στη συνέχεια 

τους δημιουργεί και μια θετική στάση προς τον εαυτό τους (Rogers, 1969) Έτσι, ο Rogers 

προσπάθησε να εφαρμόσει τη θεωρία του στην εκπαίδευση. Έργο του εκπαιδευτικού 

είναι να διευκολύνει το έργο των εκπαιδευόμενων εξασφαλίζοντας τα κατάλληλα μέσα 

και συμβάλλοντας στην αποσαφήνιση των στόχων τους και δημιουργώντας ένα κλίμα 

θετικής εκτίμησης(Rogers, 1969). 

 Ο Α. Maslow  υποστήριξε ότι η συμπεριφορά των ανθρώπων διαμορφώνεται και 

από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά κυρίως από εγγενείς παράγοντες, οι οποίοι είναι 

κοινοί σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι, ο Malsow προσπάθησε να κάνει μια σύνθεση 

όλων των μέχρι τότε ερευνών για τα κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Κατά τον 

Maslow (1987) οι ανθρώπινες ανάγκες ταξινομούνται σε μια πυραμίδα.  

Στη βάση της πυραμίδας βρίσκονται οι βιολογικές ανάγκες. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται οι ανάγκες για ασφάλεια και οι κοινωνικές ανάγκες. Αυτές οι ανάγκες 
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είναι ανάγκες χαμηλότερης στάθμης και η ικανοποίηση αυτών των αναγκών θεωρείται 

ως αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες που βρίσκονται 

στην ανώτερη βαθμίδα. Αυτές είναι οι ανάγκες αυτοεκτίμησης, οι γνωστικές ανάγκες και 

η αυτοπραγμάτωση. Σύμφωνα με τον Maslow, όταν ικανοποιείται μια ανάγκη τότε αυτή 

παύει να λειτουργεί ως κίνητρο. Με αυτόν τον τρόπο ασκεί μια έμμεση κριτική στο 

πρότυπο Ερέθισμα –Αντίδραση που είχαν υποστηρίξει οι συμπεριφοριστές. Επίσης, 

υποστήριξε ότι ένα μικρό μέρος των ανθρώπων είναι εκείνο που μπορεί να φτάσει στην 

αυτοπραγμάτωση. Αυτή η θεωρία που διατύπωσε o Maslow (2000) έπαιξε πολύ σημαντικό 

ρόλο στην αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης και της εργασίας. Έτσι, κατά τον Maslow η 

ανάγκη για την ικανοποίηση των αναγκών σε κάθε επίπεδο της πυραμίδας είναι αυτό που 

δημιουργεί το κίνητρο για την ανάληψη μιας συγκεκριμένης δράσης. Η ικανοποίηση των 

αναγκών αρχίζει από τη βάση της ιεραρχίας στην πυραμίδα και προχωρά σταδιακά προς 

τα πιο υψηλά επίπεδα (Πλατσίδου & Γωνίδα, 2010).  Ο Maslow για να ερμηνεύσει πως 

τελικά η συμπεριφορά ενεργοποιείται από τις ανάγκες προτείνει την Υπόθεση της 

μείωσης της έντασης. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι, όταν μια ανάγκη δεν ικανοποιείται, τότε 

αυτή προκαλεί ένταση στο άτομο που οδηγείται σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. 

Δηλαδή αναλαμβάνει δράση με σκοπό τη μείωση της έντασης (Πλατσίδου & Γωνίδα, 

2010). 

Η κριτική που ασκήθηκε στον Maslow ήταν ότι η δική του θεωρία δεν στηρίχτηκε σε 

επιστημονικά πειράματα, αλλά μόνο σε κλινικές περιπτώσεις και παρατηρήσεις 

ορισμένων ανθρώπων που ο ίδιος θεώρησε ότι είχαν καταφέρει να φτάσουν στο επίπεδο 

της αυτοπραγμάτωσης. Αυτή η ιεραρχία των αναγκών του Maslow δεν έχει ερμηνεύσει τα 

κίνητρα των ανθρώπων για τη μάθηση.  

 

3.5.Γνωστικές θεωρίες 

 

Οι γνωστικές θεωρίες εξετάζουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου σε σχέση με τις 

ιδέες, τις αντιλήψεις και την κοσμοθεωρία του. Υποστηρίζουν ότι τα κίνητρα είναι ένα 

μέρος του γνωστικού ανθρώπινου συστήματος και αποδίδουν σε αυτά έναν σημαντικό 

ρόλο για τη διαμόρφωση απόψεων, αντιλήψεων κ.α. Αυτές οι θεωρίες παρουσιάζουν τα 

κίνητρα ως ένα προϊόν της γνωστικής εικόνας που έχει κάποιος για τον εαυτό του 

(Πλατσίδου & Γωνίδα, 2010). 
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Η θεωρία της προσδοκίας αποτελεί μια γνωστική θεωρία κινήτρων. Ο Lewin 

(1953)υποστήριξε ότι το επίπεδο της φιλοδοξίας ή ο στόχος ή το πρότυπο που θέτουν τα 

άτομα για τον εαυτό τους κατά τη συμμετοχή τους σε ένα έργο αποτελεί μια σημαντική 

μεταβλητή κινήτρων. Τα άτομα θεωρεί ότι νιώθουν πιο ευτυχισμένα όταν 

ανταποκρίνονται στους στόχους που έχουν θέσει για τον εαυτό τους. Συγχρόνως  το 

επίπεδο της φιλοδοξίας σχετίζεται με την προηγούμενη εμπειρία τους από το έργο και 

ταυτόχρονα τα άτομα που έχουν πιο υψηλές ικανότητες έχουν και την τάση να θέτουν πιο 

υψηλά επίπεδα φιλοδοξίας (Schunk, Pintrich & Meece, 2010). 

Ο Atkinson (1958) επίσης υποστήριξε ότι η συμπεριφορά θεωρείται ως συνάρτηση 

κινήτρων. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν ταυτόχρονα το κίνητρο της προσέγγισης της 

επιτυχίας και το κίνητρο της αποφυγής της αποτυχίας. Έτσι, ένα υψηλό κίνητρο 

προσέγγισης της επιτυχίας θεώρησε  ο ίδιος ότι οδηγούσε σε ένα πιο υψηλό κίνητρο 

επίτευξης, ενώ ταυτόχρονα ένα υψηλό κίνητρο αποφυγής της αποτυχίας μπορεί τελικά 

να οδηγήσει τα άτομα να αποφύγουν να αναλάβουν έργα επίτευξης (Schunk, Pintrich & 

Meece, 2010). 

Ο Vroom το 1964 διατύπωσε τη θεωρία της προσδοκίας.  O στόχος ήταν να 

προσφέρει τη δυνατότητα πρόβλεψης  στους λόγους που ένα άτομο έχει προτίμηση σε 

κάποια έργα, αντί για κάποια άλλα, και το βαθμό που καταβάλει για να έχει μια 

πετυχημένη απόδοση. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτήν τη θεωρία οι άνθρωποι διαμορφώνουν 

τις σκέψεις τους, τα συναισθήματα τους και τις προσδοκίες τους σε σχέση με τις 

δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που αυτές έχουν. Πριν λάβουν 

αποφάσεις χρησιμοποιούν συχνά τις προσδοκίες τους. Όταν λοιπόν, προσδοκούν ότι οι 

προσπάθειες και η απόδοση θα έχουν θετικά αποτελέσματα είναι λογικό ότι οι 

εργαζόμενοι θα έχουν πιο υψηλά κίνητρα. Έτσι, οι προσδοκίες είναι εκείνες που 

διαμορφώνουν τα κίνητρα 

Τη βάση της θεωρίας του Vroom αποτελούν τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι η 

Λειτουργικότητα, δηλαδή η αντίληψη για το αν η απόδοση πρόκειται να ανταμειφθεί. Το 

δεύτερο είναι η Ελκυστικότητα της συνέπειας, δηλαδή ο βαθμός της προτίμησης που 

μπορεί να έχει ένας άνθρωπος προς κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα και τα θετικά ή 

αρνητικά συναισθήματα για τις πιθανές συνέπειες. Το τρίτο είναι η Προσδοκία που 

αποτελεί την αντιλαμβανόμενη πιθανότητα της επιτυχημένης απόδοσης σε σχέση με το 

μέγεθος της προσπάθειας. 

Ο Vroom διατύπωσε μια εξίσωση  πιστεύοντας ότι εκείνη προσδιόριζε τη δύναμη 

κινήτρου που έπρεπε να καταβάλει το κάθε άτομο. Η εξίσωση ήταν η εξής: Δύναμη 
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κινήτρου= Λειτουργικότητα x Ελκυστικότητα της συνέπειας x Προσδοκία. Έτσι, μια 

υψηλή προσδοκία είναι αποτέλεσμα της λογικής εκτίμησης αυτών των στοιχείων. Τα τρία 

στοιχεία είναι απαραίτητα  για την ενεργοποίηση του οργανισμού. Έτσι, σε περίπτωση 

που η λειτουργικότητα υπολογίζεται στο 0 τότε δεν αναπτύσσεται κάποια προσδοκία. 

Έτσι, ερμηνεύεται το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με έργα στην περίπτωση 

που οδηγούν σε μη επιθυμητά αποτελέσματα. 

Ένας ακόμα ερευνητής που πρότεινε μια γνωστική θεωρία –τη θεωρία της ισότητας - 

ήταν ο Adams (1965). Αυτή η θεωρία στηρίχτηκε σε μια θεωρία της Κοινωνικής 

Ψυχολογίας, τη θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας του Festinger (1957). Βασική αρχή 

της θεωρίας της γνωστικής ασυμφωνίας (Καψάλης, 1996) όταν υπάρχει ασυμφωνία με 

την οποία νοείται κάποια σύγκρουση ανάμεσα στις σκέψεις, ιδέες και πεποιθήσεις 

κάποιου και στις πράξεις του, τότε είναι πιθανό να δημιουργηθεί ένταση. Η ένταση αυτή 

οδηγεί το άτομο σε ενέργειες με σκοπό να αποφορτίσει την ένταση και τελικά να 

καταφέρει να αποκτήσει ισορροπία. Οι πιθανές επιλογές του ατόμου είναι δύο. Στην 

πρώτη μπορεί να τροποποιήσει τη συμπεριφορά του και στη δεύτερη να κάνει κάποιες 

μεταβολές με τις οποίες θα διαστρεβλώσει τη γνωστική δομή, δηλαδή τις αρχικές του 

ιδέες, σκέψεις. Η συσσώρευση της έντασης αποτελεί ένα κίνητρο για την ανάληψη της 

δράσης που σχετίζεται είτε με τη συμπεριφορά είτε με τη γνωστική δομή. Η θεωρία της 

ισότητας συσχετίζεται με τη θεωρία της κοινωνικής σύγκρισης. Τα άτομα διαρκώς 

συγκρίνονται με τους συνανθρώπους τους για να ελέγξουν αν και κατά πόσο οι σκέψεις 

τους είναι ορθές. Οι άλλοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση της γνωστικής συμφωνίας ή 

ασυμφωνίας (Berry & Houston, 1993). 

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι στον αντίλογο των γνωστικών θεωριών 

διατυπώθηκαν απόψεις ότι οι ανθρώπινες σκέψεις δεν είναι μετρήσιμες και κατά 

συνέπεια δεν μπορούν να έχουν πρακτική εφαρμογή αυτές οι θεωρίες. 

 

 

 

 

3.6.Οικονομικές θεωρίες 

 

Οι οικονομολόγοι έχουν προσπαθήσει να ερμηνεύσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά 

με βάση συγκεκριμένα οικονομικά πρότυπα αξιοποιώντας τη θεωρία της λογικής δράσης. 
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Οι άνθρωποι, λοιπόν, θεωρούν ότι λειτουργούν στην καθημερινότητά τους λαμβάνοντας 

υπόψη τους το δικό τους συμφέρον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιλέγουν οτιδήποτε θα 

μπορέσει να τους αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη ή και άλλου τύπου ανταμοιβές 

(Smith, 2000). Κίνητρο, λοιπόν, των επιλογών τους είναι η ανταμοιβή που θα έχουν από 

την επιλογή μιας συγκεκριμένης δράσης. Στον χώρο της εκπαίδευσης, κυρίως, οι 

εκπαιδευόμενοι μέσω της λογικής δράσης συμμετέχουν έχοντας ως κίνητρο τη λήψη 

καλών βαθμών ή την αποφυγή ανεπιθύμητων τιμωριών. Στην εκπαίδευση ενηλίκων 

κίνητρο μπορούν να θεωρηθούν οι οικονομικές απολαβές που μπορούν να έχουν κάποιοι 

εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε κάποιο σεμινάριο. Επίσης, μετά 

από την συμμετοχή τους σε κάποιο πρόγραμμα ενδεχομένως να διεκδικήσουν καλύτερη 

επαγγελματική θέση. 

 

3.7 Κοινωνικές θεωρίες κινήτρων 

 

Ο Elton Mayo, μέσα από μια σειρά ερευνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν 

ακόμα πιο ισχυρά κίνητρα από τα οικονομικά. Οι έρευνες που διεξήγαγε έλαβαν χώρα σε 

χώρους εργασίας. Εκεί, λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να 

ικανοποιήσουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους ανάγκες και μόνο τότε είναι πιο 

ευτυχισμένοι, πράγμα που έχει ως συνέπεια να είναι και πιο παραγωγικοί (Μayo, 1933) 

Αυτή η έρευνα έδωσε το έναυσμα για την αναζήτηση των κοινωνικών κινήτρων και στο 

χώρο της εκπαίδευσης. Έτσι, προτάθηκε η σκέψη ότι και στους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς  οι άνθρωποι στοχεύουν στην ικανοποίηση των κοινωνικών τους αναγκών. 

Αυτό σημαίνει  ότι έρχονται στον χώρο της εκπαίδευσης προκειμένου να αναπτύξουν 

κοινωνικές, ανθρώπινες σχέσεις. 

 

3.8.Κοινωνική γνωστική θεωρία 

 

Η κοινωνική γνωστική θεωρία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στον τρόπο με τον 

οποίο οι άνθρωποι αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες, στρατηγικές, πεποιθήσεις και 

συγκινήσεις μέσω των αλληλεπιδράσεών τους με άλλους και μέσω της παρατήρησής 

άλλων. Έτσι σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία η συμπεριφορά ενός ατόμου αναπαριστά μια 

αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του. Στη διαμόρφωσή της άσκησαν μεγάλη 

επίδραση οι θεωρίες της μίμησης και της κοινωνικής μάθησης του  Rotter (1954). 
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Σύμφωνα με τη θεωρία του Rotter  οι άνθρωποι διαμορφώνουν τις προσδοκίες τους 

σχετικά με τα πιθανά αποτελέσματα συμπεριφορών και τελικά ενεργούν σύμφωνα με τις 

προσδοκίες αυτές και την αξία που οι ίδιοι αποδίδουν στα πιθανά αποτελέσματα. Έτσι, 

τα άτομα θα αποφασίσουν να ενεργήσουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο μόνο αν 

πιστεύουν ότι θα προκύψει τελικά ένα ενισχυτικό αποτέλεσμα το οποίο έχει αξία για 

αυτούς( Rotter 1954). Η θεωρία του Rotter συνέβαλε πολύ στην κατανόηση των 

επιδράσεων στα κίνητρα και πολλές από τις ιδέες του εμφανίζονται στις απόψεις του 

Bandura (Schunk, Pintrich & Meece, 2010). 

Αυτός που ανέπτυξε την κοινωνική γνωστική θεωρία είναι ο Bandura (1986). 

Σύμφωνα με αυτόν οι προσωπικοί παράγοντες, οι συμπεριφορές και οι περιβαλλοντικές 

επιδράσεις αλληλεπιδρούν( τριαδική αμοιβαιότητα).  Ο ίδιος αναφέρει τα εξής: «Από μια 

κοινωνική γνωστική οπτική, οι άνθρωποι δεν καθοδηγούνται από εσωτερικές δυνάμεις 

ούτε διαμορφώνονται και ελέγχονται αυτόματα από εξωτερικά ερεθίσματα. Αντίθετα, η 

ανθρώπινη λειτουργία ερμηνεύεται με βάση ένα μοντέλο τριαδικής αμοιβαιότητας κατά 

το οποίο η συμπεριφορά, γνωστικοί και άλλοι προσωπικοί παράγοντες καθώς και τα 

γεγονότα του περιβάλλοντος λειτουργούν όλα μαζί ως παράγοντες που αλληλεπιδρούν 

(Bandura, 1986: 18). 

Όσον αφορά τα κίνητρα ο Bandura πίστευε ότι τα κίνητρα είναι μια συμπεριφορά 

που προσανατολίζεται προς έναν στόχο. Αυτή υποκινείται και συντηρείται από τις 

προσδοκίες που αφορούν σε προβλεπόμενα αποτελέσματα πράξεων και από την αυτΟ-

αποτελεσματικότητα για την εφαρμογή αυτών των πράξεων.  Οι προσδοκίες για το 

αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικές καθώς οι εκπαιδευόμενοι σκέφτονται σχετικά με τα 

πιθανά αποτελέσματα των πράξεων τους και ενεργούν με τέτοιους τρόπους που 

πιστεύουν ότι θα τους οδηγήσουν στην επίτευξη αποτελεσμάτων που έχουν κάποια αξία 

(Bandura, 1986). Ως αυτό-αποτελεσματικότητα ορίστηκε η κρίση των ανθρώπων σχετικά 

με τη δική τους ικανότητα να οργανώνουν και να εκτελούν μια σειρά από πράξεις που 

είναι αναγκαίες για την επίτευξη επιδόσεων. Η αυτό-αποτελεσματικότητα μπορεί να 

επηρεάσει την επιλογή δραστηριοτήτων, την προσπάθεια και την επιμονή. Οι άνθρωποι 

που έχουν χαμηλό αίσθημα αυτο-αποτελεσματικότητας κατά την εκτέλεση κάποιου έργου 

είναι πιθανό να το αποφύγουν. Οι αποτελεσματικοί άνθρωποι δουλεύουν ακόμα πιο 

σκληρά προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους.  Προκειμένου να μπορέσουν οι 

άνθρωποι να εκτιμήσουν την αυτό –αποτελεσματικότητα τους αντλούν στοιχεία από τις 

εμπειρίες τους μέσω της παρατήρησης και από τις πραγματικές τους επιδόσεις(Schunk, 

Pintrich & Meece, 2010). 
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Η αυτο–αποτελεσματικότητα του ανθρώπου να μάθει ή ακόμα και να διεκπεραιώσει 

κάποιο έργο αποτελεί μια σημαντική διαδικασία κινητοποίησης που επηρεάζει την 

επιλογή των έργων από τους εκπαιδευόμενους(Bandura, 1986). Η κοινωνική γνωστική 

θεωρία είχε μεγάλη εφαρμογή στα πλαίσια της εκπαίδευσης, όπου συνδέθηκε με τις 

αρχές μάθησης. 

 

 

3.9.Κίνητρα και λόγοι συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων 

 

Ο C. O. Houle είναι ο πρώτος που ερεύνησε τα κίνητρα και τους λόγους συμμετοχής  

των ενήλικων εκπαιδευόμενων στη δια βίου εκπαίδευση μέσα από την ερευνητική 

διαδικασία των συνεντεύξεων με εκπαιδευόμενους που είχαν πάρει μέρος σε διάφορα 

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων (Καραλής, 2013). Λαμβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσματα της έρευνας του προχώρησε στη διαμόρφωση μιας τυπολογίας των 

ενήλικων εκπαιδευόμενων. Σε αυτήν  περιλαμβάνονταν οι προσανατολισμένοι στους 

στόχους, οι προσανατολισμένοι στη δράση και οι προσανατολισμένοι στη μάθηση 

(Καραλής, 2013).  

Ο επόμενος που ασχολήθηκε με αυτό το ζήτημα ήταν ο Tough (1968). Μέσω της 

διαδικασίας των συνεντεύξεων κατέγραψε ένα βασικό συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευόμενοι 

συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα όχι για ένα λόγο, αλλά για πολλούς. Μάλιστα 

επιθυμία όλων των εκπαιδευόμενων ήταν η διάθεσή τους να εφαρμόσουν στην πράξη τις 

γνώσεις που είχαν αποκτήσει από το πρόγραμμα (Tough, 1968). 

O Mezirow (1971) επίσης ασχολήθηκε με το παραπάνω ζήτημα και χρησιμοποίησε 

τον όρο της οπτικής ο οποίος ορίστηκε από τους Becker, Geer & Hughes (1968) ως ένα 

σύνολο ιδεών και πράξεων που χρησιμοποιούνται από έναν άνθρωπο σε μια 

προβληματική κατάσταση. Ο τρόπος με τον οποίο το άτομο προσδιορίζει μια κατάσταση 

χαρακτηρίζεται από τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ο καθορισμός των 

στόχων, το δεύτερο είναι  η περιγραφή του οργανισμού μέσα στον οποίο δρα ο 

άνθρωπο, το τρίτο είναι  οι τυπικοί και άτυποι κανόνες μέσα από τους οποίους 

καθορίζεται η δράση και το τέταρτο είναι οι αμοιβές και οι τιμωρίες. 

O Boshier (1971· 1973 οπ.αναφ. στο Καραλής, 2013) δημιούργησε την Κλίμακα 

Εκπαιδευτικής Συμμετοχής EPS εστιάζοντας στους τύπους των εκπαιδευόμενων, αλλά και 

στα κίνητρα που προκύπτουν από τους προσανατολισμούς τους. Αυτά, λοιπόν, 
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ομαδοποιήθηκαν σε κάποιες κατηγορίες: α) ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, β) 

εξωτερικές προσδοκίες, γ) κοινωνική προσφορά, δ) επαγγελματική αναβάθμιση ε) 

διαφυγή από άλλες καταστάσεις και στ) ενδιαφέρον για τη γνώση. 

Η κλίμακα Eps εφαρμόστηκε κατά τα επόμενα χρόνια από πολλούς ερευνητές σε 

διάφορα περιβάλλοντα μάθησης της εκπαίδευσης ενηλίκων και σε διάφορους 

πληθυσμούς. Έτσι, τροποποιήθηκε η κλίμακα με αποτέλεσμα να αποτελείται από τις εξής 

κατηγορίες: (α) βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας, (β) ανάπτυξη κοινωνικών επαφών, 

(γ) εκπαιδευτική προετοιμασία, (δ) επαγγελματική εξέλιξη, (ε) βελτίωση των σχέσεων 

στην οικογένεια, (στ), επιδίωξη κοινωνικών ερεθισμάτων, (η) ενδιαφέρον για μάθηση σε 

ένα αντικείμενο (Καραλής, 2013). 

Με τα κίνητρα ασχολήθηκε και η Patricia K Cross(1981) καταλήγοντας στο 

συμπέρασμα ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ο βαθμός φοίτησης στην τυπική εκπαίδευση 

και το εκπαιδευτικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το άτομο. Έτσι, με βάση τα 

αποτελέσματα των ερευνών της όσο πιο πολύ έχουν εκπαιδευτεί οι άνθρωποι τόσο πιο 

πολύ ενδιαφέρονται για την δια βίου εκπαίδευσή τους.   

Στο πέρασμα των ετών διατυπώθηκαν πολλά μοντέλα μέσα από τα οποία έγινε μια 

προσπάθεια να ερμηνευτούν οι λόγοι της συμμετοχής των ενηλίκων σε διάφορες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα οποία συνδυάστηκαν  τα χαρακτηριστικά των 

ενήλικων, οι λόγοι και τα κίνητρα αλλά και οι ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής σε 

προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης. Μέσα από αυτά τα μοντέλα αναδεικνύεται η 

πολυπλοκότητα αυτού του ζητήματος (Καραλής, 2013). 

 

3.10.Εμπόδια στη μάθηση και τη συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων 

 

Η Cross είναι εκείνη που πρότεινε μια τυπολογία των εμποδίων στη μάθηση και στην 

εκπαίδευση ενηλίκων. Τα καταστασιακά  αφορούν εμπόδια που σχετίζονται με την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ενήλικος εκπαιδευόμενος σε μια συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή, όπως είναι για παράδειγμα η έλλειψη χρόνου που μπορεί να έχει 

κάποιος. 

Η δεύτερη κατηγορία είναι τα θεσμικά. Σε αυτήν περιλαμβάνονται όλοι οι 

παράγοντες που μπορούν να εμποδίσουν τους ενήλικους στη συμμετοχή τους, όπως είναι 

τα ωράρια διεξαγωγής, τα περιορισμένα προγράμματα και όλοι οι παράγοντες που 

μπορούν να συνδεθούν με τους θεσμούς και τους οργανισμούς που οργανώνουν τα 
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προγράμματα. Η τρίτη κατηγορία είναι τα προδιαθετικά, στα οποία τοποθετούνται οι 

αντιλήψεις που έχουν οι εκπαιδευόμενοι για τη μάθηση και το ρόλο τους . 

Επίσης ο Carl Rogers (1998) υποστήριξε ότι υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες 

εμποδίων που συναντούν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της μάθησης. Τα 

εμπόδια αυτά σχετίζονται με την οργάνωση προγραμμάτων, με την κατάσταση στην 

οποία βρίσκονται οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι, αλλά και με εσωτερικά εμπόδια. 

Ο Κόκκος (2005) ασχολήθηκε επίσης με τα εμπόδια των ενήλικων εκπαιδευόμενων. 

Τα εμπόδια αυτά ανήκουν σε τρεις βασικές κατηγορίες. Καταρχήν, λοιπόν, έχουμε τα 

εξωτερικά εμπόδια που σχετίζονται με την κακή οργάνωση του προγράμματος. Ένα 

πρόγραμμα, μπορεί να έχει προβλήματα στο επίπεδο των στόχων, στο συντονισμό ή στην 

υποδομή. Είναι πιθανό, ακόμα να μην είναι ιδιαίτερα καταρτισμένος ο εκπαιδευτής. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις, λοιπόν, είναι φυσικό ότι οι συμμετέχοντες θα απογοητευτούν και θα 

υιοθετήσουν μια στάση άρνησης και αδιαφορίας. Επίσης, προκύπτουν εμπόδια και μέσα 

από τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των συμμετεχόντων που πολλές φορές οδηγούν 

τους συμμετέχοντες σε ασυνέπεια (Κόκκος, 2005). 

Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται τα λεγόμενα εσωτερικά εμπόδια. Αυτά 

αποτελούν και την πιο σημαντική κατηγορία εμποδίων, καθώς είναι δύσκολο να 

αντιμετωπιστούν. Μπορούν να χαρακτηριστούν σε δύο υποκατηγορίες. Στην πρώτη 

εντάσσονται εμπόδια που συνδέονται με το άγχος και στη δεύτερη εμπόδια που 

σχετίζονται με προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες και με χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας. Το άγχος αποτελεί τον πιο συνηθισμένο παράγοντα που λειτουργεί ως 

εμπόδιο στη μάθηση ενηλίκων. Εκδηλώνεται με δύο μορφές: ως ανησυχία μπροστά  στην 

απειλή επιβεβλημένων απαιτήσεων και ως ανησυχία για την ικανότητα ανταπόκρισης 

μπροστά στις νέες συνθήκες. Οι αιτίες που προκαλούν άγχος στους ενήλικες 

εκπαιδευόμενους είναι συνήθως, ο φόβος της αξιολόγησης, της αποτυχίας, της 

γελοιοποίησης, της έλλειψης εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και η αμφιβολία για το αν θα 

καταφέρουν να ανταποκριθούν μπροστά στις νέες απαιτήσεις του προγράμματος 

(Κόκκος, 1999). Είναι γεγονός ότι οι ενήλικοι φέρουν μαζί τους ένα σύνολο από γνώσεις, 

αξίες και εμπειρίες τις οποίες έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Σε αυτές 

τις υπάρχουσες γνώσεις είναι συχνά προσκολλημένοι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι πράγμα 

που συχνά τους εμποδίζει από το να δεχθούν τη νέα γνώση. Αυτό το εμπόδιο 

παρουσιάζεται πολύ έντονα στην περίπτωση των ενήλικων εκπαιδευόμενων  και όχι τόσο 

στους ανήλικους, αφού είναι γεγονός ότι οι ενήλικοι δεν είναι τόσο εύπλαστοι με το 

πέρασμα των ετών. Είναι δύσκολο για τους ενήλικους να αναθεωρήσουν τις απόψεις που 
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έχουν ήδη σχηματίσει για τον κόσμο. Επίσης, συχνά έχουν επενδύσει συναισθηματικά και 

έτσι κάποιες φορές ο εκπαιδευτής επιδιώκει να μετασχηματίσει τις δικές του απόψεις 

(Κόκκος, 2005). 

Συγχρόνως πολλοί ενήλικοι διαθέτουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και απουσία 

αυτοπεποίθησης πράγμα που τους κάνει να πιστεύουν ότι δεν έχουν την ικανότητα να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος. Έτσι, υποτιμούν τον εαυτό τους και 

επιλέγουν να μην εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία Μάλιστα συχνά φτάνουν 

στο σημείο να εγκαταλείψουν ακόμα και το πρόγραμμα (Κόκκος,1999).  

Επίσης, μέσα από έρευνες έχει αναδειχθεί ότι τη συμμετοχή των ενηλίκων μπορούν 

να επηρεάσουν η ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, η εργασία, ο τόπος διαμονής 

(Καραλής,2013). 

Η Cross προσπάθησε να ερμηνεύσει τη συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα, τις προσδοκίες, τα χαρακτηριστικά και 

τα εμπόδια στη μάθηση. Έτσι, διαμόρφωσε το μοντέλο της Αλυσίδας των Αντιδράσεων. 

Σε αυτό , προβάλλεται η ιδέα ότι η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων υποκινείται από δύο 

εσωτερικούς παράγοντες, την αυτοαξιολόγηση και τις στάσεις απέναντι στην 

εκπαίδευση. Αυτοί οι δύο εσωτερικοί παράγοντες είναι εκείνοι που καθορίζουν τους 

στόχους και τις προσδοκίες των εκπαιδευόμενων. Στη συνέχεια οι διαθέσιμες ευκαιρίες 

για τη συμμετοχή στα προγράμματα, τα εμπόδια και η πληροφόρηση που έχει κάποιος 

ενήλικος καθορίζουν την τελική συμμετοχή του ενήλικου στο πρόγραμμα (Καραλής, 

2013). 

Στους καταστασιακούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση ενηλίκων 

εντάσσονται οι φυσικοί παράγοντες, όπως οι αλλαγές που συμβαίνουν σε έναν ενήλικο 

στις οποίες περιλαμβάνονται η αδύνατη μνήμη, η μειωμένη όραση και η ακοή, η 

αδυναμία συγκέντρωσης ή και κάποια προσωρινά αίτια, όπως για παράδειγμα η κούραση 

ή κάποια ασθένεια. Επίσης συμπεριλαμβάνονται περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως το 

οικογενειακό, επαγγελματικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και μαθησιακό περιβάλλον, οι 

υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των εκπαιδευόμενων οι οποίο έρχονται να αντιμετωπίσουν 

πολλά ατομικά, οικονομικά, οικογενειακά, αλλά και επαγγελματικά προβλήματα τα 

οποία απασχολούν τη σκέψη και τον χρόνο τους και τέλος οι διαπροσωπικές σχέσεις 

ανάμεσα στον εκπαιδευτή και στους εκπαιδευόμενους, αλλά και ανάμεσα στους 

εκπαιδευόμενους (Rogers, 1998).  Οι Rubenson & Desjardins (2009) θεωρούν ότι τα 

εμπόδια που σχετίζονται με καταστασιακούς παράγοντες εμφανίζονται σε πιο μεγάλη 

συχνότητα στις γυναίκες, στους εργαζομένους, αλλά και στους ανέργους. Οι ηλικίες 
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κυρίως 26 -45 ετών έχουν συχνά πολλές οικογενειακές και εργασιακές υποχρεώσεις. 

Επίσης, τα θεσμικά αποτελούν εμπόδια πιο συχνά για τους ανέργους και στους 

χειρώνακτες. Ακόμα τα προδιαθετικά εμφανίζονται σε όσους έχουν λίγα έτη εκπαίδευσης 

και στους χειρώνακτες.  

Μέσα από μια σειρά ερευνών που ακολούθησαν οι Rubenson &Desjardins (2009) 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το πιο σημαντικό δεν είναι η ύπαρξη ή όχι των εμποδίων, 

αλλά η διαμόρφωση από την Πολιτεία εκείνων των συνθηκών οι οποίες θα δώσουν τη 

δυνατότητα στο άτομο να υπερβεί τα υπόλοιπα εμπόδια του. 

 

3.11 Σύνδεση της θεωρίας των κινήτρων με την έρευνα 

Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελούν μια ιδιαίτερη 

κατηγορία εκπαιδευομένων που έρχονται στα προγράμματα εκπαίδευσης έχοντας 

συγκεκριμένες προσδοκίες, αλλά και ήδη υπάρχουσες γνώσεις (Rogers, 1999). H 

συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα είναι εντελώς διαφορετική από τη 

συμμετοχή των ανήλικων εκπαιδευόμενων. Οι ενήλικοι δεν έχουν υποχρέωση να 

συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, αλλά μόνοι τους 

αποφασίζουν να λάβουν μέρος σε κάποιο πρόγραμμα. Αυτή η απόφαση είναι μια 

συνειδητή επιλογή που σχετίζεται με κάποια φάση της ζωής τους και με συγκεκριμένα 

κίνητρα που ποικίλλουν και διαφέρουν σε κάθε άνθρωπο (Κόκκος, 2005).  

Λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες θεωρίες των κινήτρων και κυρίως την Κλίμακα 

Εκπαιδευτικής Συμμετοχής EPS  του  Boshier ( 1971·1973 οπ.αναφ. στο Καραλής, 2013), 

σύμφωνα με την οποία τα κίνητρα σχετίζονται με: α) την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, 

β) τις εξωτερικές προσδοκίες, γ) την κοινωνική προσφορά, δ) την επαγγελματική 

αναβάθμιση ε) τη διαφυγή από άλλες καταστάσεις και στ) το ενδιαφέρον για τη γνώση, 

διαμορφώθηκε το ερωτηματολόγιο της συγκεκριμένης έρευνας.  

Τα ερωτήματα 1- 5 του ερωτηματολογίου σχετίζονται με το κίνητρο της 

επαγγελματικής αναβάθμισης των συμμετεχόντων σε αυτά. Σύμφωνα με τη γνωστική 

θεωρία της προσδοκίας (Lewin, 1953) το επίπεδο της φιλοδοξίας ή ο στόχος ή το 

πρότυπο που θέτουν τα άτομα για τον εαυτό τους κατά τη συμμετοχή τους σε ένα έργο 

αποτελεί μια σημαντική μεταβλητή κινήτρων. Οι εκπαιδευόμενοι αποφασίζουν να 

παρακολουθήσουν ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα ελπίζοντας ότι τελικά θα μπορέσουν να 

αποκομίσουν κάποια οφέλη στην επαγγελματική τους ζωή. Στόχος τους είναι να 
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αποκτήσουν περισσότερα εφόδια που θα τους επιτρέψουν  είτε να βρουν δουλειά, είτε 

να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ακόμα πιο πολύ (Κόκκος, 2005). 

 Το ερώτημα 6 του ερωτηματολόγιου σχετίζεται με το οικονομικό κίνητρο. Σύμφωνα 

με την οικονομική θεωρία των κινήτρων οι συμμετέχοντες επιλέγουν οτιδήποτε θα 

μπορέσει να τους αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη ή και άλλου τύπου ανταμοιβές 

(Smith, 2000). Επίσης, το ερώτημα 7  αποτελεί ένα κίνητρο εξωτερικής προσδοκίας. Οι 

συμμετέχοντες, ως ηθική ικανοποίηση, αναμένουν να λάβουν μια βεβαίωση επιμόρφωσης 

την οποία στη συνέχεια καλούνται να αξιοποιήσουν σε διάφορους επαγγελματικούς 

τομείς  

Ακόμα,  ένα κίνητρο αποτελεί το ενδιαφέρον για τη γνώση  και αυτό πρόκειται να 

εξεταστεί μέσα από τα ερωτήματα 8 -12  και 15-16 Σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές 

θεωρίες ως  κινητήρια δύναμη στη ζωή ενός ανθρώπου θεωρείται κατά τον Rogers (1969) 

η τάση πραγμάτωσης και η συνεχής διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης. 

Τα ερωτήματα 13, 14 και 17 σχετίζονται με τις λεγόμενες κοινωνικές θεωρίες των 

κινήτρων. Σύμφωνα με τις απόψεις που υποστήριξε ο E. Mayo (1993)  οι   άνθρωποι 

έρχονται στον χώρο της εκπαίδευσης προκειμένου να αναπτύξουν κοινωνικές, 

ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι, ο χώρος που διεξάγονται τα προγράμματα αποτελεί συχνά 

έναν χώρο ανάπτυξης των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων που συχνά 

βιώνουν τη μοναξιά στην προσωπική τους ζωή. 

Επίσης, ως κίνητρο θεωρείται και η διαφυγή από άλλες καταστάσεις το οποίο 

ανέφερε ο Boshier ( 1971·1973 οπ.αναφ. στο Καραλής, 2013). Οι συμμετέχοντες μέσω 

της συμμετοχής τους προσπαθούν να ξεφύγουν από την καθημερινότητά τους η οποία 

συχνά κατακλύζεται από πλήθος οικογενειακών προβλημάτων. 

Μέσα από τα παραπάνω είναι σαφές ότι τα κίνητρα συμμετοχής των ενήλικων 

εκπαιδευόμενων στα επιμορφωτικά προγράμματα είναι ποικίλα. Έτσι, έχει ενδιαφέρον 

να δούμε ποια ακριβώς υπήρξαν τα κίνητρα των συμμετεχόντων στα προγράμματα ΛΑΕΚ 

του νομού της Εύβοιας.  
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Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία 

 

 

4.1 Επιλογή ερευνητικής μεθόδου 

 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη 

διεξαγωγή της έρευνας στην εργασία αυτή. 

 Η έρευνα είναι μια δομημένη διαδικασία που χρησιμοποιεί αποδεκτά επιστημονική 

μεθοδολογία για την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργία νέας γνώσης που είναι 

γενικής εφαρμογής. Η διαδικασία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να έχει αναληφθεί μέσα 

σε ένα πλαίσιο ενός συνόλου φιλοσοφικών προσεγγίσεων, να χρησιμοποιεί διαδικασίες, 

μεθόδους και τεχνικές που έχουν δοκιμαστεί για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία και 

να έχει σχεδιαστεί για να είναι αμερόληπτη και αντικειμενική.  

 Η μεθοδολογία της έρευνας χωρίζεται σε τρεις μεθόδους, την ποιοτική, την 

ποσοτική και στον συνδυασμό των δύο. Η ποιοτική έρευνα διερευνά τη στάση, τη 

συμπεριφορά και τις εμπειρίες μέσω των μεθόδων, όπως συνεντεύξεις ή ομάδες 

εστίασης. Επικεντρώνεται κυρίως στις λέξεις παρά στην ποσοτικοποίηση της συλλογής 

και ανάλυσης των δεδομένων. Έχει ως βασικό σκοπό την ανάπτυξη νέων θεωριών 

προσεγγίζοντας τη σχέση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη μέσα από μια επαγωγική 

οπτική.  

 Από την άλλη μεριά, η ποσοτική έρευνα παράγει στατιστικά στοιχεία μέσω της 

χρήσης των ευρείας κλίμακας έρευνα, χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως τα 

ερωτηματολόγια ή δομημένες συνεντεύξεις. Αυτό το είδος της έρευνας καλύπτει πολύ 

περισσότερους ανθρώπους, αλλά η επαφή με αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ 

ταχύτερη από ό, τι στην ποιοτική έρευνα. Επικεντρώνεται στην ποσοτικοποίηση της 

συγκέντρωσης και ανάλυσης των δεδομένων. Αντιμετωπίζει τη σχέση θεωρίας και 

πράξης μέσα από μια παραγωγική οπτική που ενδιαφέρεται κυρίως για τον έλεγχο 

υφιστάμενων θεωριών.  

 Οι δυο αυτές μέθοδοι έρευνας διαφέρουν αλλά αλληλοσυμπληρώνονται. 

Διαφέρουν ως προς το σκοπό, τη μορφή των δεδομένων, στα εργαλεία ανάλυσης, στην 
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έμφαση στο γενικό ή στη λεπτομέρεια και σε φιλοσοφικές παραδοχές και σχολές. Κάθε 

πεδίο έρευνας απαιτεί και διαφορετικό μεθοδολογικό χειρισμό. Η επιλογή της 

κατάλληλης ερευνητικής μεθοδολογίας είναι ένα απαραίτητο βήμα για κάθε ερευνητική 

προσπάθεια και αποτελεί το ποιοτικό κριτήριο για την αξιολόγηση των συμπερασμάτων 

της έρευνας (Scandura and Williams, 2000). 

 Στο θέμα της παρούσης ερευνητικής προσπάθειας θα γίνει εφαρμογή της 

ποσοτικής έρευνας, καθώς κρίθηκε σκόπιμη η συγκέντρωση ποσοτικών δεδομένων και η 

κατά το δυνατόν ανάλυσή τους με στατιστικά εργαλεία και μεθόδους, με στόχο την 

επίτευξη των στόχων της έρευνας. Εξάλλου σύμφωνα με τα  όσα αναφέρουν οι  Cohen & 

Manion (1997,οπ.ανφ.Κυριαζή,1998), η ποσοτική έρευνα  ενδείκνυται για την προσέγγιση 

μεγάλου μέρους του δείγματος καθώς και τη δυνατότητα να αναδειχθούν οι γενικές 

τάσεις του πληθυσμού. Επίσης μπορούμε να παράγουμε αριθμητικά δεδομένα, τα οποία 

μπορούν να οδηγήσουν σε στατιστικές αναλύσεις και αυτό βοηθάει την διερεύνηση του 

θέματος σε εύρος, ώστε να διευκολύνεται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων.  

 

 

4.2 Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 

 

         Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε μετά από τη διεξοδική 

μελέτη της βιβλιογραφίας σχετικά με τη διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής 

καταρτιζομένων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στη Ελλάδα και ιδιαίτερα 

για στη συμμετοχή των καταρτιζομένων σε προγράμματα ΛΑΕΚ του Ν.Ευβοιας. . Cohen & 

Manion, 1994· Faulkner & συν., 1999 ·Κυριαζή, 2002). 

 Πρώτος και βασικός στόχος της έρευνας  είναι να διερευνηθούν  τα κίνητρα 

συμμετοχής των ενηλίκων εκπαιδευομένων σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης 

και ιδιαίτερα στα προγράμματα ΛΑΕΚ του Ν Ευβοίας, και δεύτερος στόχος να 

ερευνήσουμε εάν υπάρχει διαφοροποίηση των κινήτρων, σήμερα που βιώνουμε 

πρωτόγνωρες εργασιακές συνθήκες, ανάλογα με το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευομένων. Η προσπάθεια στη συγκεκριμένη έρευνα θα εστιάσει στο να εξεταστούν 

και να αναλυθούν τα κίνητρα των καταρτιζόμενων  που συμμετέχουν στα προγράμματα 

αυτά. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά και τα 

αποτελέσματα της έρευνάς μας ενδεχομένως να βοηθήσουν στην επανεξέταση της 
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πολιτικής που εφαρμόζεται από φορείς κατάρτισης και υλοποίησης αυτών των 

προγραμμάτων. Οι επιμέρους στόχοι της διπλωματικής εργασίας  θα διατυπώνονται στα 

εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

 1.Ποια είναι τα κίνητρα που ωθούν τους ενήλικες σήμερα ώστε να συμμετέχουν σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα ΛΑΕΚ; 

 2. Ποια μπορεί να είναι η διαφοροποίηση στα κίνητρα ανάλογα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των Ενηλίκων εκπαιδευομένων αλλά και της συγκεκριμένης 

περιοχής; 

 

 

4.3 Το ερευνητικό εργαλείο 

 

 Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των δεδομένων, 

είναι το ερωτηματολόγιο. Επιλέχθηκε  σαν ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο γιατί 

σύμφωνα με τους Faulkner,Swann, Baker, Bird & Carty(1999)  επιτυγχάνονται τα εξής: 

 α) εξοικονόμηση χρόνου , και εμείς δεν έχουμε αρκετό για την έρευνά μας, 

 β) η διαδικασία είναι απλή γιατί οι ερωτώμενοι απαντούν σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, 

 γ) το κόστος είναι σχετικά μικρό, 

 δ) προβλήματα που ενδεχομένως παρουσιαστούν λύνονται άμεσα από τον 

ερευνητή, αφού ο ερευνητής είναι παρών και  

 ε) οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν από τον πληθυσμό ως δείγμα θα είναι 

αντιπροσωπευτικές του πληθυσμού άρα και αξιόπιστες. 

Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Στο ένα μέρος καταγράφεται 

η σημασία των κινήτρων των καταρτιζόμενων, για συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα. 

Συνολικά καταγράφονται 20 διαφορετικά κίνητρα, τα οποία εμπίπτουν σε μία από τις 

τέσσερις ακόλουθες κατηγορίες: 

 κίνητρα επαγγελματικής εξέλιξης (ερωτήσεις 1  6) 

 κίνητρα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος (ερωτήσεις 7  12, 15 και 16)  

 κοινωνικών επαφών (ερωτήσεις 13, 14 και 17) 
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 κίνητρα για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του καταρτιζόμενου (ερωτήσεις 

18  20) 

Η σημασία των κινήτρων αυτών εκτιμάται με τη βοήθεια πενταβάθμιας κλίμακας Likert.  

 Το 2ο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει ερωτήσεις αναφορικά με τα 

προσωπικά, δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα, όπως το 

φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, το επάγγελμα, η προϋπηρεσία αλλά και ο τομέας 

εργασίας τους.  

 

4.4 Σχεδιασμός της έρευνας  

 

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα από ποσοτική προσέγγιση με χρήση ανώνυμων 

ερωτηματολογίων  αφού πρώτα  διενεργήθηκε πιλοτική έρευνα. καθώς ενδείκνυται για 

την άντληση πρωτογενών δεδομένων.  

 Με το ερωτηματολόγιο  θα διερευνηθούν όλα εκείνα τα  κίνητρα που οδηγούν τους 

ενήλικες καταρτιζόμενους στα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ. Ο ερευνητής ήταν παρών 

στη όλη διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων στα διάφορα ΚΕΚ του Ν. 

Ευβοίας, καθώς τυγχάνει να συμμετέχει σαν εκπαιδευτής στα  προγράμματα αυτά.  

 Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος 

Μάρτιος όπου σε αυτό το χρονικό διάστημα ολοκληρώνονται τα προγράμματα ΛΑΕΚ στο 

Νομό Ευβοίας. 

 

4.5 Πληθυσμός και δείγμα της έρευνας 

  

 

 Στην έρευνα αυτή, ο πληθυσμός αποτελείται από εργαζομένους διαφορετικών 

ειδικοτήτων, ηλικίας και μορφώσεως. Η έρευνα διεξήχθη σε Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης του Νομού Ευβοίας και στο δείγμα συμπεριλαμβάνονται ενήλικοι 

εκπαιδευόμενοι όλων των επαγγελματικών ομάδων. Η χρήση απλής γλώσσας και σαφών 

όρων και κυρίως η φυσική παρουσία κατά τη διανομή των ερωτηματολογίων εξασφαλίζει 

την εγκυρότητα των δεδομένων, αφού υπήρχε η δυνατότητα να διαπιστωθεί άμεσα αν οι 
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ερωτώμενοι καταλαβαίνουν τις ερωτήσεις και κατανοούν τι είδους πληροφορίες 

απαιτούνται. Επιπλέον τα συμπεράσματα τα οποία εξάγονται για τον πληθυσμό, από τα 

δεδομένα του δείγματος, για να είναι ασφαλή και έγκυρα θα πρέπει το δείγμα να 

αποτελεί μικρογραφία του πληθυσμού, δηλαδή να είναι αντιπροσωπευτικό του 

πληθυσμού (Παρασκευόπουλος, 1993).  

 Σχετικά με την μέθοδο επιλογής του δείγματος, επελέγη να γίνει με απογραφικό 

χαρακτήρα γιατί πρώτον ο πληθυσμός είναι γνωστός (στα περισσότερα προγράμματα 

συμμετέχει ο ερευνητής ως εκπαιδευτής), δεύτερον ο αριθμός των συμμετεχόντων στην 

έρευνα είναι προκαθορισμένος και τρίτον ο αριθμός είναι τέτοιας τάξης ώστε η έρευνα να 

μην είναι χρονοβόρα γιατί ο χρόνος ήταν αρκετά περιορισμένος.  

 Σχετικά με το χαρακτηριστικά του δείγματός μας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το 

δείγμα μας είναι αντιπροσωπευτικό, καθώς πρώτον οι καταρτιζόμενοι σε προγράμματα 

ΛΑΕΚ ανήκουν στο γενικό πληθυσμό (κοινωνικό κριτήριο) και δεύτερον τα προγράμματα 

πραγματοποιούνται σε όλα το νομό Ευβοίας (γεωγραφικό κριτήριο  

 Συνολικά, το δείγμα αποτελείται από 177 άτομα, που παρακολουθούν 

προγράμματα τόσο σε ΚΕΚ της πόλης της Χαλκίδας αλλά και σε ΚΕΚ άλλων κωμοπόλεων 

του Νομού, όπως στην Κύμη, στην Αμάρυνθο, στο Αυλωνάρι, στο Μαντούδι, στην Λίμνη, 

στο Βασιλικό Ευβοίας που πραγματοποιούνται κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 

2014. Επίσης, η ανωνυμία  των ερωτηματολογίων κατοχυρώνει το ότι οι ερωτώμενοι δεν 

θα προσπαθήσουν να ευχαριστήσουν τον ερευνητή δίνοντας «αποδεκτές» απαντήσεις 

αλλά ειλικρινείς και αυθόρμητες απαντήσεις.  

 

 

 

4.6 Ανάλυση δεδομένων 

 

 Η στατιστική ανάλυση που θα ακολουθηθεί θα είναι τόσο περιγραφική στατιστική, 

δηλαδή ποσοτική περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των στοιχείων που 

συνελέγησαν, όσο και επαγωγική στατιστική, η οποία στοχεύει στο να καταλήξει σε 
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συμπεράσματα για ένα πληθυσμό με βάση την πληροφόρηση που προκύπτει από ένα 

δείγμα (Freedman, Pisani, & Purves, 2012).  

 Η περιγραφική στατιστική που θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα εργασία θα 

περιλαμβάνει ανάλυση συχνοτήτων / ποσοστών για όλες τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, καθώς κι ανάλυση μέσου όρου και τυπικής απόκλισης. Όμως, 

σημαντική είναι κι η εφαρμογή επαγωγικής στατιστικής, ιδιαίτερα αναφορικά με το 

επίπεδο σημασίας της κάθε κατηγορίας κινήτρων σε σχέση με τα βασικά δημογραφικά 

στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα.  

 Συγκεκριμένα, θα διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο διαφοροποιείται η σημασία 

αυτή, σε σχέση με τα βασικά δημογραφικά τους στοιχεία, όπως παραδείγματος χάριν η 

ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα και άλλα.  
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Κεφάλαιο 5: Διερεύνηση  κινήτρων συμμετοχής των καταρτιζόμενων στα 

προγράμματα ΛΑΕΚ 

 

5.1 Περιγραφή κεφαλαίου 

 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, με στόχο τη διερεύνηση 

των κινήτρων συμμετοχής των καταρτιζόμενων στα προγράμματα ΛΑΕΚ. Σε αυτό το 

πλαίσιο, πρώτα θα αποτυπωθούν τα αποτελέσματα αναφορικά με την αξιοπιστία των 

δεδομένων που συγκεντρώθηκαν. Εν συνεχεία, θα γίνει παρουσίαση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων στην έρευνα, και στη συνέχεια θα αναφερθούν 

αναλυτικά τα αποτελέσματα αναφορικά με τα κίνητρα συμμετοχής των καταρτιζόμενων 

στα προγράμματα ΛΑΕΚ. Τέλος, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα αναφορικά με το 

κατά πόσο οι απόψεις των συμμετεχόντων για τα κίνητρα συμμετοχής στα προγράμματα 

ΛΑΕΚ διαφοροποιούνται σε σχέση με τα δημογραφικά τους στοιχεία.  

 

5.2  Έλεγχος αξιοπιστίας 

 

 Η πρώτη αυτή ενότητα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα του ελέγχου αξιοπιστίας 

των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, μέσω του συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach a.  

Οι δείκτες αξιοπιστίας παρέχουν μία εκτίμηση του ποσοστού της κοινής 

διακύμανσης μεταξύ του παρατηρούμενου και του πραγματικού σκορ.  

1-αξιοπιστία = η διακύμανση του σφάλματος της μέτρησης που πραγματοποιήθηκε  

Ένας από τους ευρέως χρησιμοποιούμενους δείκτες αξιοπιστίας είναι αυτός που 

υπολογίστηκε από τον Cronbach (1951) και ονομάζεται Cronbach’s α (alpha), ή δείκτης 

εσωτερικής συνάφειας (internal consistency coefficient). Η εκτίμηση αυτή γίνεται με 

βάση τις συσχετίσεις μεταξύ των items της κλίμακας:  

               Cronbach’s    = [a/(a-1) ] * [1 – a/(a+2b)] 

a = αριθμός items  
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b = άθροισμα των συσχετίσεων μεταξύ των items 

Θεωρητικά μπορεί να κυμαίνεται από το – άπειρο έως το 1 (μόνο οι θετικές τιμές έχουν 

νόημα).   

Ενδεικτικές τιμές αξιοπιστίας: 

< .06    η κλίμακα είναι αναξιόπιστη 

0.6 το ελάχιστο αποδεκτό όριο (μή αποδεκτό για κλίμακες με πολλά items) 

0.7 επαρκές, αλλά όχι καλό 

0.8 καλύτερο 

0.95 πολύ υψηλή αξιοπιστία (μάλλον σπάνιο) 

Εξ ορισμού, ο δείκτης αξιοπιστίας ανεβαίνει καθώς αυξάνεται η μέση συσχέτιση μεταξύ 

των items. Όσο περισσότερα items περιλαμβάνει μία κλίμακα, τόσο αυξάνεται η ακρίβεια 

του δείκτη αξιοπιστίας που θα υπολογιστεί. Επιπρόσθετα, όσο περισσότερα items 

περιλαμβάνει μία κλίμακα, τόσο αυξάνεται η αξιοπιστία της, με την προϋπόθεση ότι η 

συσχέτιση μεταξύ των items παραμένει η ίδια. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1, η τιμή του συντελεστή είναι 0.873, κάτι που 

επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία των δεδομένων. 

 

 

 

Πίνακας 1: Έλεγχος αξιοπιστίας δεδομένων 

Συντελεστής 

Cronbach's Alpha 

Πλήθος 

ερωτήσεων 

.873 20 

 

5.3 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

 Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων στην έρευνα. Όπως φαίνεται από την Εικόνα 1, το 40.63% των 
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συμμετεχόντων απασχολείται στις υπηρεσίες, το 28.13% στο εμπόριο, και το 9.38% στη 

μεταποίηση. Αντίστοιχα, σύμφωνα με την Εικόνα 2, το 58.19% είναι γυναίκες και το 

41.81% είναι άνδρες.  

 

 
Εικόνα 1: Κατανομή δείγματος σε σχέση με τον τομέα απασχόλησης 
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Εικόνα 2: Κατανομή δείγματος σε σχέση με το φύλο 

 
Αναφορικά με την ηλικία του δείγματος, το 41.24% είναι κάτω από 29 ετών, το 35.03% 

είναι από 30 ως 44ων ετών, και το 16.95% από 45 ως 54ων ετών (Εικόνα 3). Όπως φαίνεται 

από την Εικόνα 4, το 50.58% είναι άγαμοι και το 48.84% έγγαμοι, ενώ αναφορικά με την 

απασχόληση η Εικόνα 5 δείχνει πως το 50.93% είναι μισθωτοί ιδιωτικού τομέα, πλήρους 

απασχόλησης, και το 42.24% είναι μισθωτοί ιδιωτικού τομέα, μερικής απασχόλησης.  
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Εικόνα 3: Κατανομή δείγματος σε σχέση με την ηλικία 
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Εικόνα 4: Κατανομή δείγματος σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση 

 
 Εικόνα 5: Κατανομή δείγματος σε σχέση με την απασχόληση 
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Η εργασιακή εμπειρία των συμμετεχόντων στην έρευνα έχει μέση τιμή τα 10.28 έτη 

(τυπική απόκλιση 7.1) όπως φαίνεται στον Πίνακα 2,που σημαίνει ότι οι καταρτιζόμενοι 

μπορούμε να πούμε πως έχουν σημαντική εργασιακή εμπειρία και παρ όλα αυτά 

συμμετέχουν στα  προγράμματα κατάρτισης ευχαρίστως, ενώ τέλος αναφορικά με το 

επίπεδο σπουδών, το 44.63% είναι απόφοιτοι λυκείου και το 19.77% είναι απόφοιτοι 

κάποιου ΙΕΚ (Εικόνα 6).  

 
Πίνακας 2: Έτη εργασιακής εμπειρίας δείγματος 

Συνολικά, πόσα χρόνια εργάζεστε; (έτη 

απασχόλησης / εργασιακής εμπειρίας):   

Μέση τιμή 10.28 

Τυπική 

απόκλιση 

7.175 

Ελάχιστη τιμή 1 

Μέγιστη τιμή 26 

 
 
 

 
Εικόνα 6: Κατανομή δείγματος σε σχέση με το επίπεδο σπουδών 
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5.4 Κίνητρα συμμετοχής 

  

 Η ενότητα αυτή συνοψίζει τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, 

αναφορικά με τα βασικότερα κριτήρια συμμετοχής τους στα προγράμματα επιμόρφωσης. 

Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τη σημασία των είκοσι επιμέρους κινήτρων όπως αυτή 

αποτυπώνεται από την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν. Όπως φαίνεται 

από τον πίνακα, μεγαλύτερη σημασία φαίνεται να έχει η αύξηση του εισοδήματος (πάρα 

πολύ σε ποσοστό 42.4%), η ευχαρίστηση για τη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης 

(πάρα πολύ σε ποσοστό 33.9%), η επιθυμία να μαθαίνουν νέα πράγματα (πάρα πολύ σε 

ποσοστό 29.5%), η κατάρτιση πάνω σε θέματα που δεν έχουν αντιμετωπίσει ως σήμερα 

(πάρα πολύ σε ποσοστό 28.6%), η γνωριμία νέων ανθρώπων (πάρα πολύ σε ποσοστό 

27.4%), η διεύρυνση των οριζόντων (πάρα πολύ σε ποσοστό 26.7%), και η πεποίθηση ότι 

η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

(πάρα πολύ σε ποσοστό 26.6%). 

 Αντίθετα, τη μικρότερη σημασία φαίνεται πως έχει η διάθεση για απόδραση από 

προβλήματα της προσωπικής - οικογενειακής ζωής (καθόλου σε ποσοστό 50.8%), και η 

συμμετοχή φίλων (καθόλου σε ποσοστό 31.6%).  
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Πίνακας 3: Κίνητρα συμμετοχής δείγματος στα εκπαιδευτικά προγράμματα 

 – Ποσοστιαία κατανομή 

 

Πάρα 

πολύ 

Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου         Συνολο 

Για να βελτιώσω το βιογραφικό μου 23.6 22.4 34.5 14.9 4.6 100% 

Για να χειριστώ καλύτερα αντικείμενα της δουλειάς μου 24.9 31.6 20.3 18.1 5.1 100% 

Γιατί συμμετέχοντας στο πρόγραμμα κατάρτισης θα 

αποκτήσω  κύρος στη δουλειά μου 

12.6 35.1 20.7 13.8 17.8 100% 

Γιατί θα με βοηθήσει στην επαγγελματική μου ανέλιξη 25.4 30.5 16.9 18.6 8.6 100% 

Για να βρω καλύτερη απασχόληση 14.9 25.3 27.0 14.9 17.9 100% 

Για να αυξήσω  το μηνιαίο εισόδημα μου 42.4 16.4 24.9 9.0 7.3 100% 

Για να αποκτήσω βεβαίωση επιμόρφωσης 14.9 40.2 24.1 12.1 8.7 100% 

Για να καταρτιστώ πάνω σε θέματα που δεν έχω 

αντιμετωπίσει έως σήμερα 

28.6 35.4 23.4 8.6 4.0 100% 

Γιατί η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να 

διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

26.6 32.2 25.3 11.9 4.0 100% 

Για να ικανοποιήσω το προσωπικό μου ενδιαφέρον 24.7 28.7 29.9 14.9 1.8 100% 

Γιατί με ευχαριστεί  να συμμετέχω σε προγράμματα 

κατάρτισης 

33.9 23.8 26.0 10.7 5.6 100% 

Πάντα επιθυμούσα να κάνω κάτι που ήθελα, αλλά δεν 

ήταν ευνοϊκές οι συνθήκες και τώρα μου δόθηκε η 

ευκαιρία 

16.7 29.3 24.1 17.8 12.1 100% 

Για να γνωρίσω νέους ανθρώπους και να ενισχύσω  τις 

κοινωνικές μου σχέσεις 

27.4 29.2 20.8 14.9 7.7 100% 

Γιατί συμμετέχουν οι φίλοι μου 17.5 23.7 17.5 9.6 31.7 100% 

Για να διευρύνω τους ορίζοντες μου 26.7 41.3 25.6 6.4 0.0 100% 

Για να μαθαίνω καινούργια πράγματα 29.5 34.7 19.1 11.6 5.1 100% 

Γιατί μου αρέσει να ανήκω σε ομάδα 12.6 35.1 24.7 27.6 0.0 100% 

Για να αποδράσω από την ρουτίνα της  καθημερινότητας 16.9 35.0 22.6 15.3 10.2 100% 

Για να  αποδράσω  από προβλήματα της προσωπικής -

οικογενειακής ζωής 

7.9 13.6 15.3 12.4 50.8 100% 

Για να αξιοποιήσω δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο μου 24.9 34.5 27.1 6.8 6.7 100% 

 

 

Αντίστοιχα στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται η σημασία των τεσσάρων κατηγοριών κινήτρων. 

Όπως φαίνεται, μεγαλύτερης σημασίας είναι τα κίνητρα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος 

(μέση τιμή 3.6), ακολουθούν αυτά της επαγγελματικής εξέλιξης (μέση τιμή 3.4), και μετά 

έρχονται αυτά των κοινωνικών επαφών και αυτά της αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου 

(μέσες τιμές 3.2 και 3.0 αντίστοιχα).  
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Τα παραπάνω παρουσιάζονται και στην Εικόνα 7.  

 

Πίνακας 4: Κατηγορίες κινήτρων συμμετοχής δείγματος στα εκπαιδευτικά προγράμματα 

 

Kίνητρα 

επαγγελματικής 

εξέλιξης 

Kίνητρα 

εκπαιδευτικού 

ενδιαφέροντος 

Κίνητρα 

κοινωνικών 

επαφών 

Κίνητρα για την 

αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου 

Μέση τιμή 3.4236 3.6091 3.2242 3.0414 

Τυπική απόκλιση .84490 .68063 .90629 .94122 

Ελάχιστη τιμή 1.50 2.38 1.33 1.00 

Μέγιστη τιμή 4.67 5.00 5.00 5.00 

 

 

 
 

Εικόνα 7: Κατηγορίες κινήτρων συμμετοχής σε προγράμματα: Box - plot 
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5.5 Διερεύνηση στατιστικά σημαντικών διαφορών σε σχέση με τα δημογραφικά 

στοιχεία 

 

 Η τελευταία αυτή ενότητα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της διερεύνησης 

στατιστικά σημαντικών διαφορών σε σχέση με τα δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων στην έρευνα. Αναφορικά με το φύλο, έγινε t – test και σύγκριση μέσων 

τιμών. Το t στατιστικό τεστ ανεξάρτητων δειγμάτων (independent measures t-test) 

χρησιμοποιεί δεδομένα που προέρχονται από δύο ξεχωριστά δείγματα για να ελέγξει 

υποθέσεις που σχετίζονται με την διαφορά των μέσων τιμών δύο πληθυσμών. Σε αυτή 

την περίπτωση η μηδενική υπόθεση δηλώνει ότι δεν υφίσταται διαφορά ανάμεσα στις 

μέσες τιμές των δύο πληθυσμών. Εδώ, οι δύο πληθυσμοί είναι οι άνδρες και οι γυναίκες 

και οι μεταβλητές των οποίων μετρήθηκαν οι μέσες τιμές είναι οι διάφορες κατηγορίες 

κινήτρων και η σημασία τους. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 5, για τους άνδρες είναι σημαντικότερα τα κίνητρα 

κοινωνικών επαφών από ότι για τις γυναίκες, ενώ για τις γυναίκες είναι σημαντικότερα 

τα κίνητρα επαγγελματικής εξέλιξης και τα κίνητρα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. 

Σύμφωνα με τον 2ο κατά σειρά πίνακα, που συνοψίζει τα αποτελέσματα του t – test που 

πραγματοποιήθηκε, στατιστικά σημαντική είναι μόνο η διαφορά που αφορά στα κίνητρα 

επαγγελματικής εξέλιξης (p = 0.027).  

Πίνακας 5: Κίνητρα συμμετοχής δείγματος στα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με το 
φύλο: Σύγκριση μέσων τιμών 

Φύλο 

Kίνητρα 

επαγγελματικ

ής εξέλιξης 

Kίνητρα 

εκπαιδευτικού 

ενδιαφέροντος 

Κίνητρα 

κοινωνικών 

επαφών 

Κίνητρα για την 

αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου 

Άνδρας 3.2613 3.4893 3.3198 3.0225 

Γυναίκα 3.5514 3.6974 3.1465 3.0550 

Σύνολο 3.4236 3.6091 3.2242 3.0414 
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Πίνακας 6: Κίνητρα συμμετοχής δείγματος στα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με το 
φύλο:t - test 

 t 

Σημαντικότητ

α 

Kίνητρα επαγγελματικής εξέλιξης   5.000 .027 

Kίνητρα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος   3.832 .052 

Κίνητρα κοινωνικών επαφών   1.497 .223 

Κίνητρα για την αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου   

.051 .822 

 

 
Στους παρακάτω ελέγχους, έγινε one – way Anova test. To t – test χρησιμοποιεί ένα ή 

δύο δείγματα για να εξετάσει υποθέσεις για δύο τιμές της ελεγχόμενης μεταβλητής. Αν 

και αυτές οι στατιστικές μέθοδοι είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες, υπάρχουν και 

περιπτώσεις στις οποίες ο ερευνητής θέλει να εξετάσει την επίδραση δύο ή περισσότερων 

εξαρτημένων μεταβλητών με δύο ή περισσότερες δυνατές τιμές στην παρατηρούμενη 

μεταβλητή. Η ανάλυση διακύμανσης (ANalysis Of VAriance-ANOVA) εξυπηρετεί αυτόν 

ακριβώς το σκοπό.  

 Αναφορικά με την ηλικία, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 7, για τους νεότερους σε 

ηλικία είναι σημαντικότερα τα κίνητρα επαγγελματικής εξέλιξης και αυτό είναι λογικό 

γιατί βρίσκονται στην αρχή του εργασιακού βίου τους και συνεπώς είναι ένα σημαντικό 

κίνητρο, ακολουθούν τα κίνητρα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος ακολουθούν τα κίνητρα 

εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος που είναι λιγότερο σημαντικά και λιγότερο σημαντικά των 

κοινωνικών επαφών. Σύμφωνα με τον 2ο κατά σειρά πίνακα, που συνοψίζει τα 

αποτελέσματα του one way Anova test που πραγματοποιήθηκε, είναι στατιστικά 

σημαντική η διαφορά και στα τρία αυτά είδη κινήτρων (p = 0.000, p = 0.030 και p = 0.044 

αντίστοιχα).  
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Πίνακας 7: Κίνητρα συμμετοχής δείγματος στα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με 

την ηλικία: Σύγκριση μέσων τιμών 

Ηλικία 

Kίνητρα 

επαγγελματικ

ής εξέλιξης 

Kίνητρα 

εκπαιδευτικού 

ενδιαφέροντο

ς 

Κίνητρα 

κοινωνικών 

επαφών 

Κίνητρα για την 

αξιοποίηση του 

ελεύθερου 

χρόνου 

15-29 3.6553 3.5890 3.0046 2.9635 

30-44 3.1183 3.5268 3.3736 3.1935 

45-54 3.2639 3.6204 3.4861 2.9778 

55 και 

άνω 

4.0741 4.2500 3.3333 2.8889 

Σύνολο 3.4236 3.6091 3.2242 3.0414 

 
Πίνακας 8: Κίνητρα συμμετοχής δείγματος στα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με 

την ηλικία: One way Anova test 

 F 

Σημαντικότητ

α 

Kίνητρα επαγγελματικής εξέλιξης   7.343 .000 

Kίνητρα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος   3.068 .030 

Κίνητρα κοινωνικών επαφών   2.757 .044 

Κίνητρα για την αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου   

.855 .465 

 
 Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 

9καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι για τους άγαμους είναι σημαντικότερα τα κίνητρα 

επαγγελματικής εξέλιξης στη συνέχεια έρχονται τα κίνητρα εκπαιδευτικού 

ενδιαφέροντος, λιγότερο σημαντικά τα κίνητρα κοινωνικών επαφών και τέλοςτα κίνητρα 

για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Σύμφωνα με τον 2ο κατά σειρά πίνακα, που 

συνοψίζει τα αποτελέσματα του one way Anova test που πραγματοποιήθηκε, είναι 

στατιστικά σημαντική η διαφορά μόνο για τη σημασία των κινήτρων των κοινωνικών 

επαφών (p = 0.009).  
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Πίνακας 9: Κίνητρα συμμετοχής δείγματος στα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με 
την οικογενειακή κατάσταση: Σύγκριση μέσων τιμών 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Kίνητρα 

επαγγελματικής 

εξέλιξης 

Kίνητρα 

εκπαιδευτικού 

ενδιαφέροντος 

Κίνητρα 

κοινωνικών 

επαφών 

Κίνητρα για την 

αξιοποίηση του 

ελεύθερου 

χρόνου 

Άγαμος/η 3.5575 3.5489 3.0281 2.9885 

Έγγαμος/η 3.2949 3.6950 3.4388 3.0873 

'Άλλο 2.3333 2.6250 2.3333 2.3333 

Σύνολο 3.4267 3.6104 3.2229 3.0329 

 

 
Πίνακας 10: Κίνητρα συμμετοχής δείγματος στα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με 

την οικογενειακή κατάσταση: One way Anova test 

 F 

Σημαντικότητ

α 

Kίνητρα επαγγελματικής εξέλιξης   2.861 .060 

Kίνητρα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος   1.983 .141 

Κίνητρα κοινωνικών επαφών   4.800 .009 

Κίνητρα για την αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου   

.497 .609 

 

 
 Σχετικά με την απασχόληση, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 11, για τους 

μισθωτούς ιδιωτικού τομέα πλήρους απασχόλησης είναι σημαντικότερα τα κίνητρα 

εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος και λιγότερο σημαντικά τα κίνητρα επαγγελματικής 

εξέλιξης, από αυτούς που είναι μερικής απασχόλησης, ενώ για τους 

αυτοαπασχολουμένους η σημασία είναι ακόμα μικρότερη. Σύμφωνα με τον 2ο κατά σειρά 

πίνακα, που συνοψίζει τα αποτελέσματα του one way Anova test που πραγματοποιήθηκε, 

είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά και για τις δύο αυτές κατηγορίες κινήτρων (p = 

0.000 και p =0.007 αντίστοιχα).  
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Πίνακας 11: Κίνητρα συμμετοχής δείγματος στα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με 
την απασχόληση: Σύγκριση μέσων τιμών 

Απασχόληση 

Kίνητρα 

επαγγελματική

ς εξέλιξης 

Kίνητρα 

εκπαιδευτικού 

ενδιαφέροντος 

Κίνητρα 

κοινωνικών 

επαφών 

Κίνητρα για την 

αξιοποίηση του 

ελεύθερου 

χρόνου 

Μισθωτός ιδιωτικού τομέα, 

πλήρους απασχόλησης 

3.2626 3.5816 3.1143 3.0203 

Μισθωτός ιδιωτικού τομέα, 

μερικής απασχόλησης 

3.7623 3.8333 3.4412 3.1471 

Αυτοαπασχολούμενος / 

ελεύθερος επαγγελματίας 

2.6250 3.1563 3.0000 2.8333 

Ιδιοκτήτης μικρής 

επιχείρησης 

3.6111 4.1250 3.7778 3.3333 

Σύνολο 3.4594 3.6812 3.2707 3.0704 

 

 

 
Πίνακας 12: Κίνητρα συμμετοχής δείγματος στα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με 

την απασχόληση: One way Anova test 

 F 

Σημαντικότητ

α 

Kίνητρα επαγγελματικής εξέλιξης   8.159 .000 

Kίνητρα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος   4.170 .007 

Κίνητρα κοινωνικών επαφών   1.937 .126 

Κίνητρα για την αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου   

.443 .723 

 

 
 Αναφορικά με το επίπεδο σπουδών, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 13, για τους 

αποφοίτους γυμνασίου και λυκείου είναι σημαντικότερα τα κίνητρα κοινωνικών επαφών 

και τα κίνητρα για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, από όσους έχουν υψηλότερο 

επίπεδο σπουδών. Σύμφωνα με τον 2ο κατά σειρά πίνακα, που συνοψίζει τα 

αποτελέσματα του one way Anova test που πραγματοποιήθηκε, είναι στατιστικά 

σημαντική η διαφορά και για τις δύο αυτές κατηγορίες κινήτρων (p = 0.001 και p =0.001 

αντίστοιχα).  
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Πίνακας 13: Κίνητρα συμμετοχής δείγματος στα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με 
το επίπεδο σπουδών: Σύγκριση μέσων τιμών 

Ποιο είναι το 

επίπεδο 

σπουδών σας 

Kίνητρα 

επαγγελματικής 

εξέλιξης 

Kίνητρα 

εκπαιδευτικού 

ενδιαφέροντος 

Κίνητρα 

κοινωνικών 

επαφών 

Κίνητρα για την 

αξιοποίηση του 

ελεύθερου 

χρόνου 

Δημοτικό 3.9167 3.8393 2.6667 3.0667 

Γυμνάσιο 3.1333 3.7250 3.7667 2.8667 

Λύκειο 3.5241 3.6510 3.4825 3.3376 

ΙΕΚ 3.5810 3.7121 2.8571 2.5048 

ΤΕΙ 3.1667 3.4625 2.8205 2.9444 

ΑΕΙ 3.1212 3.3523 3.3636 2.8485 

Μεταπτυχιακό 2.8333 2.6250 3.0000 4.0000 

Σύνολο 3.4236 3.6091 3.2242 3.0414 

 

 

 
Πίνακας 14: Κίνητρα συμμετοχής δείγματος στα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με 

το επίπεδο σπουδών: One way Anova test 

 F 

Σημαντικότητ

α 

Kίνητρα επαγγελματικής εξέλιξης   1.708 .122 

Kίνητρα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος   1.576 .158 

Κίνητρα κοινωνικών επαφών   4.280 .001 

Κίνητρα για την αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου   

4.133 .001 

 

 
 Σχετικά με τον τομέα απασχόλησης, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 15, για όσους 

απασχολούνται με το εμπόριο είναι σαφώς λιγότερο σημαντικότερα τα κίνητρα 

εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος και τα κίνητρα για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, 

από τους υπόλοιπους. Σύμφωνα με τον 2ο κατά σειρά πίνακα, που συνοψίζει τα 

αποτελέσματα του one way Anova test που πραγματοποιήθηκε, είναι στατιστικά 

σημαντική η διαφορά και για τις δύο αυτές κατηγορίες κινήτρων (p = 0.002 και p =0.001 

αντίστοιχα).  
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Πίνακας 15: Κίνητρα συμμετοχής δείγματος στα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με 
τον τομέα απασχόλησης: Σύγκριση μέσων τιμών 

Τομέας 

απασχόλησης 

Kίνητρα 

επαγγελματικής 

εξέλιξης 

Kίνητρα 

εκπαιδευτικού 

ενδιαφέροντος 

Κίνητρα 

κοινωνικών 

επαφών 

Κίνητρα για την 

αξιοποίηση του 

ελεύθερου 

χρόνου 

Εμπόριο 3.3770 3.3517 3.1140 2.8000 

Μεταποίηση 3.9889 3.6333 3.5778 3.1333 

Υπηρεσίες 3.3588 3.6992 3.1989 2.7744 

Άλλο 3.4619 3.9071 3.0857 3.4762 

Σύνολο 3.4503 3.6423 3.1889 2.9687 

 
Πίνακας 16: Κίνητρα συμμετοχής δείγματος στα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με 

τον τομέα απασχόλησης: One way Anova test 

 F 

Σημαντικότητ

α 

Kίνητρα επαγγελματικής εξέλιξης   2.378 .072 

Kίνητρα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος   5.145 .002 

Κίνητρα κοινωνικών επαφών   1.167 .324 

Κίνητρα για την αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου   

5.591 .001 

 
 
 
 Τέλος, αναφορικά με τα έτη απασχόλησης / εργασιακής εμπειρίας, 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Pearson r. Αν και υπάρχουν διάφορες τεχνικές 

υπολογισμού του γραμμικού συντελεστή συσχέτισης ανάλογα µε τα διαθέσιμα δεδομένα 

(ποσοτικά και ποιοτικά), η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι ο υπολογισμός του 

συντελεστή συσχέτισης Pearson (Pearson correlation). Ο συντελεστής συσχέτισης 

Pearson συμβολίζεται µε το γράμμα r, και δίνεται από τη μαθηματική σχέση 
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Βλέπουμε από τον Πίνακα 17 όπου συνοψίζονται τα αποτελέσματα του συντελεστή 

συσχέτισης Pearson r, ότι τα έτη εμπειρίας εμφανίζουν στατιστικά σημαντική, θετική 

συσχέτιση με τη σημασία των κινήτρων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος (Pearson’s r = 

0.212, p = 0.009) και με τη σημασία των κινήτρων κοινωνικών επαφών (Pearson’s r = 

0.176, p = 0.030).  

 

Πίνακας 17: Κίνητρα συμμετοχής δείγματος στα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με 
τα έτη εργασιακής εμπειρίας: Pearson r 

 

Kίνητρα 

επαγγελματικής 

εξέλιξης 

Kίνητρα 

εκπαιδευτικού 

ενδιαφέροντος 

Κίνητρα 

κοινωνικών 

επαφών 

Κίνητρα για την 

αξιοποίηση του 

ελεύθερου 

χρόνου 

Συνολικά, πόσα 

χρόνια εργάζεστε; 

(έτη απασχόλησης / 

εργασιακής 

εμπειρίας): 

Συντελεστής 

Pearson r 

-.056 .212** .176* .039 

Σημαντικότητ

α 

.490 .009 .030 .626 
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Κεφάλαιο 6: Διαπιστώσεις - Συμπεράσματα 

 

 Όπως έχει ήδη καταγραφεί στην παρούσα εργασία, το πρόγραμμα κατάρτισης 

ΛΑΕΚ Συλλόγων και Επιχειρήσεων αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για συλλόγους και 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιμορφώσουν το προσωπικό τους, χωρίς επιπρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση.  

 Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση ή σύλλογο που απασχολεί 

υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ΙΚΑ να χρησιμοποιήσει την εργοδοτική 

εισφορά που πληρώνει για τους εργαζόμενους κάθε χρόνο, εισφορά την οποία 

επιστρέφει ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση, με τη 

δυνατότητα που παρέχει τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους εργαζόμενους να 

παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης χωρίς χρηματική επιβάρυνση. Το ζήτημα της 

συμμετοχής των Ενηλίκων σε τέτοιου είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι 

ιδιαίτερα περίπλοκο και αποτελεί το πεδίο που προσελκύει το ενδιαφέρον των 

περισσοτέρων ερευνητών στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σήμερα όσο ποτέ 

άλλοτε είναι αναγκαίο να υπάρξουν περισσότερα προγράμματα κατάρτισης και 

εκπαίδευσης ενηλίκων μιας και η ανεργία αλλά και το διεθνές εργασιακό περιβάλλον 

επιβάλουν κατάρτιση και εξειδίκευση των εργαζομένων.  

 Επίσης η διερεύνηση του συγκεκριμένου πεδίου είχε ως στόχο να προσφέρει στην 

χάραξη ακόμη πιο αποτελεσματικής εκπαιδευτικής πολιτικής στο σχεδιασμό 

προγραμμάτων ΛΑΕΚ με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων.  

 Είναι εξάλλου γεγονός ότι το τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα από το 2010 έχουν γίνει 

σπουδαίες προσπάθειες και αλλαγές με τούς νόμους όπως ο 3879/2010, που μαρτυρεί 

,ότι το ενδιαφέρον από την πλευρά των αρμοδίων φορέων είναι μεγάλο. Οι προσπάθειες  

φέρνουν θεσμοθετημένες αλλαγές στην συνεχιζόμενη εκπαιδευτική κατάρτιση όπως είναι  

η δημιουργία  πιστοποιημένων ΚΕΚ, τα ΚΕΕ, φορείς άτυπης μάθησης κ.τ.λ. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι την εποπτεία της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης την έχει το 

Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τέλος έχει γίνει η 

θεσμοθέτηση του Συμβουλίου Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση και η 

σύσταση ενιαίου μητρώου εκπαιδευτών ενηλίκων. 



Κίνητρα συμμετοχής καταρτιζόμενων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα:  

Η περίπτωση προγραμμάτων ΛΑΕΚ στο Νομό Ευβοίας  Σελίδα 68 
 

 Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα ερευνητική προσπάθεια επιχείρησε να διερευνήσει 

αφενός  ποια είναι τα κίνητρα που ωθούν τους ενήλικες σήμερα ώστε να συμμετέχουν σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα ΛΑΕΚ, και αφετέρου  ποια μπορεί να είναι η διαφοροποίηση 

στα κίνητρα ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Ενηλίκων εκπαιδευομένων 

αλλά και της συγκεκριμένης περιοχής. 

 Όπως φάνηκε από την ανάλυση που προηγήθηκε, σαν κίνητρο συμμετοχής στη 

συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των ενηλίκων καταρτιζομένων στη Ελλάδα, 

μεγαλύτερη σημασία  έχει η αύξηση του εισοδήματος, η ευχαρίστηση για τη συμμετοχή 

σε προγράμματα κατάρτισης, η επιθυμία να μαθαίνουν νέα πράγματα, η κατάρτιση πάνω 

σε θέματα που δεν έχουν αντιμετωπίσει ως σήμερα, η γνωριμία νέων ανθρώπων, η 

διεύρυνση των οριζόντων και η πεποίθηση ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει 

να διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Αντίθετα, τη μικρότερη σημασία φαίνεται 

πως έχει η διάθεση για απόδραση από προβλήματα της προσωπικής - οικογενειακής 

ζωής, και η συμμετοχή φίλων.  

 Στο ίδιο πλαίσιο, η έρευνα κατέδειξε ότι μεγαλύτερης σημασίας είναι τα κίνητρα 

εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, ακολουθούν αυτά της επαγγελματικής εξέλιξης, και μετά 

έρχονται αυτά των κοινωνικών επαφών και αυτά της αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου.  

Τα παραπάνω ευρήματα, επιβεβαιώνονται εν μέρει και από άλλες, παλαιότερες 

ερευνητικές προσπάθειες. Παραδείγματος χάριν, εδώ και κάποιες δεκαετίες ο Boshier 

δημιούργησε την Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής EPS (Educational Participation 

Scale), εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην αποτύπωση των κινήτρων συμμετοχής των 

εργαζομένων σε προγράμματα εκπαίδευσης, που προκύπτουν με βάση τους 

προσανατολισμούς τους (Boshier, 1971· Boshier, 1973· Boshier & Collins, 1985). 

Σύμφωνα με αυτές τις έρευνες, τα βασικότερα εκ των κινήτρων ομαδοποιούνται στις 

ακόλουθες κατηγορίες: (α) ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, (β) εξωτερικές προσδοκίες, 

(γ) κοινωνική προσφορά, (δ) επαγγελματική αναβάθμιση, (ε) διαφυγή από άλλες 

καταστάσεις και (στ) ενδιαφέρον για τη γνώση, επιβεβαιώνοντας κάποια εκ των 

ευρημάτων και της παρούσης έρευνας. Περαιτέρω ερευνητικές προσπάθειες (όπως για 

παράδειγμα αυτή των Fujita-Starck, 1996) είχαν ως αποτέλεσμα η πλέον πρόσφατη 

μορφή της κλίμακας αυτής να αποτελείται από τις ακόλουθες επτά κατηγορίες: (α) 

βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας, (β) ανάπτυξη κοινωνικών επαφών, (γ) 

εκπαιδευτική προετοιμασία, (δ) επαγγελματική εξέλιξη, (ε) βελτίωση των σχέσεων στην 
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οικογένεια, (στ), επιδίωξη κοινωνικών ερεθισμάτων, (η) ενδιαφέρον για μάθηση σε ένα 

αντικείμενο. Βέβαια, παρατηρούμε ότι σε αυτές τις ερευνητικές προσπάθειες, δεν 

εμφανίζεται πουθενά σαν κίνητρο η αύξηση του εισοδήματος, η οποία είχε εξέχουσα θέση 

με βάση τα αποτελέσματα της δικής μας έρευνας. Αυτό είναι εν μέρει αναμενόμενο, 

καθώς η σημασία του κινήτρου αυτού αυξήθηκε ραγδαία λόγω της σημαντικής 

οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών στη χώρα μας.  

Σε αντίστοιχες ερευνητικές προσπάθειες, αναφορικά με τη συμμετοχή των 

ενηλίκων σε εκπαιδευτικές διαδικασίες μη τυπικής εκπαίδευσης, η Cross (1981, σ. 54-56) 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι από όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

συμμετοχή ο βασικότερος είναι ο βαθμός φοίτησης στην τυπική εκπαίδευση, δηλαδή το 

εκπαιδευτικό επίπεδο του ατόμου. Σύμφωνα με την ίδια ερευνητική προσπάθεια, όλες οι 

σχετικές έρευνες καταδεικνύουν ότι «όσο περισσότερη εκπαίδευση έχουν οι άνθρωποι, 

τόσο περισσότερο ενδιαφέρονται για περαιτέρω εκπαίδευση» ή διαφορετικά: «η μάθηση 

είναι εθιστική, όσο περισσότερη εκπαίδευση έχουν οι άνθρωποι, τόσο περισσότερη 

επιθυμούν».  

Στην έρευνα του Καραλή (2013) που έγινε σε ενήλικες και προσπάθησε να 

καταγράψει τα σημαντικότερα κίνητρα για την συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα, η απάντηση «γιατί μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα» 

συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά αποδοχής, ενώ υψηλά ποσοστά συγκεντρώνει και 

η απάντηση «γιατί η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί σε όλη μας τη ζωή». Υψηλά ποσοστά 

αποδοχής σημειώνονται επίσης και στους λόγους που εντάσσονται στην κατηγορία της 

επαγγελματικής αναβάθμισης (αύξηση αποδοχών, τυπικών προσόντων, εύρεση 

καλύτερης εργασίας, διασφάλιση θέσης εργασίας, αποδοτικότητα κατά την εργασία). 

Ουσιαστικά δηλαδή, παρατηρούμε πως τα κίνητρα που καταγράφονται στην έρευνα του 

Καραλή ως σημαντικότερα, είναι σε μεγάλο βαθμό αντίστοιχα με αυτά που 

καταγράφηκαν και στην δική μας ερευνητική προσπάθεια.  

Όσον αφορά στις διαφοροποιήσεις της σημασίας των κινήτρων με βάση τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, επίσης προέκυψαν ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Διαπιστώνουμε ότι παραδείγματος χάριν για τους άνδρες 

είναι σημαντικότερα τα κίνητρα κοινωνικών επαφών από ότι για τις γυναίκες, ενώ για τις 

γυναίκες είναι σημαντικότερα τα κίνητρα επαγγελματικής εξέλιξης και τα κίνητρα 

εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Επίσης, για τους νεότερους σε ηλικία είναι σημαντικότερα 
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τα κίνητρα επαγγελματικής εξέλιξης και λιγότερο σημαντικά τα κίνητρα εκπαιδευτικού 

ενδιαφέροντος και κοινωνικών επαφών. Αντίστοιχα για τους άγαμους είναι 

σημαντικότερα τα κίνητρα επαγγελματικής εξέλιξης και λιγότερο σημαντικά τα κίνητρα 

κοινωνικών επαφών, ενώ σχετικά με την απασχόληση, για τους μισθωτούς ιδιωτικού 

τομέα πλήρους απασχόλησης είναι σημαντικότερα τα κίνητρα εκπαιδευτικού 

ενδιαφέροντος και λιγότερο σημαντικά τα κίνητρα επαγγελματικής εξέλιξης, από αυτούς 

που είναι μερικούς απασχόλησης, ενώ για τους αυτοαπασχολουμένους η σημασία είναι 

ακόμα μικρότερη.  

 Επιπλέον η ανάλυση έδειξε ότι για τους αποφοίτους γυμνασίου και λυκείου είναι 

σημαντικότερα τα κίνητρα κοινωνικών επαφών και τα κίνητρα για την αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου, από όσους έχουν υψηλότερο επίπεδο σπουδών, σύμφωνα με 

τον Jarvis «η εκπαίδευση ως ψυχαγωγία επιλέγεται παραδοσιακά από πιο μορφωμένους 

ανθρώπους» (2004, σ.31). ενώ για όσους απασχολούνται με το εμπόριο είναι σαφώς 

λιγότερο σημαντικότερα τα κίνητρα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος και τα κίνητρα για την 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, από τους υπόλοιπους. Τέλος, όσοι έχουν 

περισσότερα έτη εμπειρίας θεωρούν πιο σημαντικά τα κίνητρα εκπαιδευτικού 

ενδιαφέροντος και τα κίνητρα κοινωνικών επαφών.  

 Διαπιστώνουμε  έτσι πως   μεγαλύτερη σημασία για τους καταρτιζόμενους έχουν, 

η ευχαρίστηση συμμετοχής σε προγράμματα ΛΑΕΚ σε ποσοστό 64,0%, ακολουθεί η 

αύξηση του μηνιαίου εισοδήματος σε ποσοστό 58,8 %, καθώς και η αντίληψη πως η 

εκπαίδευση και κατάρτιση θα πρέπει να διαρκεί δια βίου με το ίδιο ποσοστό και τέλος η 

επιθυμία να μαθαίνουν καινούρια πράγματα σε ποσοστό 57,6%. Μικρότερη σημασία για 

τους καταρτιζόμενους έχουν  σε πολύ μεγάλο βαθμό η διάθεση για απόδραση από τα 

προβλήματα της προσωπικής τους οικογενειακής ζωής σε ποσοστό 63,2% και η 

συμμετοχή φίλων σε προγράμματα ΛΑΕΚ σε ποσοστό 41,2%. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνονται ως ένα βαθμό και από αυτά που 

καταγράφονται στην έρευνα του Καραλή (2013). Παραδείγματος χάρη, στη συγκεκριμένη 

ερευνητική προσπάθεια επιβεβαιώνεται ότι οι εργαζόμενοι με μικρότερη επαγγελματική 

εμπειρία παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές υψηλότερα ποσοστά από τις άλλες 

κατηγορίες επαγγελματικής εμπειρίας ως προς τους παράγοντες που σχετίζονται με την 

προσδοκία επαγγελματικής εξέλιξης, σε αντίθεση με όσους έχουν περισσότερη 

επαγγελματική εμπειρία, οι οποίοι παρακινούνται από άλλου είδους κίνητρα. 
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 Από την άλλη μεριά, κάποια συμπεράσματα δεν είναι ακριβώς ίδια με την αυτά 

της ερευνητικής προσπάθειας του Καραλή. Συγκεκριμένα, ενώ η παρούσα ανάλυση 

έδειξε ότι για τους αποφοίτους γυμνασίου και λυκείου είναι σημαντικότερα τα κίνητρα 

κοινωνικών επαφών και τα κίνητρα για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, από 

όσους έχουν υψηλότερο επίπεδο σπουδών, στην έρευνα του Καραλή (2013) αναφέρεται 

πως οι απόφοιτοι κατώτερης και μέσης εκπαίδευσης έχουν σαν βασικό κίνητρο την 

αύξηση των απολαβών, σε αντίθεση με τους απόφοιτους μεταλυκειακής / ανώτερης και 

ανώτατης εκπαίδευσης. Επίσης, η ίδια έρευνα κατέδειξε πως όσο αυξάνει το επίπεδο 

τυπικής εκπαίδευσης τόσο σημαντικότερα είναι τα κίνητρα αύξησης των τυπικών 

προσόντων και πεποίθησης πως η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί σε όλη μας τη ζωή, 

διαφοροποιώντας έτσι ως ένα βαθμό τα αποτελέσματά της από τα συμπεράσματα στα 

οποία καταλήξαμε από την παρούσα ερευνητική προσπάθεια.  

Εκείνο που θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη είναι το γεγονός πως οι 

προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες που έγιναν ώστε να καταγραφούν τα κίνητρα 

συμμετοχής των εργαζομένων σε προγράμματα ΛΑΕΚ, πραγματοποιήθηκαν σε 

διαφορετικές πολιτικές-κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Η περίοδος μετά το 2010  

υπήρξε δραματική για τους εργαζόμενους τόσο στον  οικονομικό τομέα, όπως μειώσεις 

μισθών, περικοπές επιδομάτων, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο με την αβεβαιότητα του 

εργασιακού τους περιβάλλοντος. Η διαφορετικότητα των δύο περιόδων που 

πραγματοποιήθηκε η έρευνα μας, σε σχέση με προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες, η 

συγκεκριμένη χρονική περίοδος της οικονομικής κρίσης, το  χρονικό βάθος της 

οικονομικής ύφεσης, είναι ο σημαντικότερος λόγος που  στην έρευνά μας το κίνητρο για 

να αυξήσω το εισόδημα μου έλαβε το μεγαλύτερο ποσοστό.  

 Συνοψίζοντας, με την παρούσα ερευνητική προσπάθεια, βασικός στόχος του 

ερευνητή ήταν να παρασχεθεί νέα γνώση, δεδομένου ότι το ζήτημα των κινήτρων 

συμμετοχής ενηλίκων σε προγράμματα κατάρτισης  δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά και 

υπάρχει περιορισμένη βιβλιογραφία.  

 Τα αποτελέσματα της Διπλωματικής Εργασίας, έχουν ως στόχο να αποτελέσουν 

την αφετηρία για διεξοδικότερη διερεύνηση του θέματος από μελλοντικούς 

μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και να βοηθήσουν στην επανεξέταση της πολιτικής που 

εφαρμόζεται από τους φορείς κατάρτισης στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων. 

Επίσης τα αποτελέσματα θεωρείται πως είναι χρήσιμα και σε Δημόσιες υπηρεσίες και 
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αρχές που ασχολούνται με το θέμα και σχεδιάζουν πολιτικές προώθησης στην αγορά 

εργασίας.  

 

 

6.1 Περιορισμοί και μελλοντική έρευνα 

 

 Συνολικά, η παρούσα έρευνα κατέδειξε ότι τα κίνητρα για την συμμετοχή 

ενηλίκων σε τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης, ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό. Σε κάθε 

περίπτωση η ερευνητική αυτή προσπάθεια είχε αρκετούς περιορισμούς. Καταρχήν το 

μέγεθος του δείγματος δεν ήταν αρκετά μεγάλο, ενώ και τα χαρακτηριστικά του δεν ήταν 

ομοιόμορφα, τουλάχιστον όσον αφορά στην ηλικία. Επίσης, το γεγονός ότι το σύνολο 

του δείγματος ανήκε σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδος δημιουργεί έναν 

ακόμα περιορισμό αναφορικά με την αντικειμενικότητα της μεθόδου δειγματοληψίας. 

 Παρόλα αυτά, η παρούσα ερευνητική προσπάθεια μπορεί να αποτελέσει τη βάση 

για μελλοντικές έρευνες, με μεγαλύτερα δείγματα και σε ευρύτερες περιοχές, έτσι ώστε 

να επιβεβαιωθεί η σημασία των κινήτρων για συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα αλλά 

και να αποτυπωθούν οι τρόποι με τους οποίους οι ενήλικες μπορούν να εκμεταλλευτούν 

σε μεγαλύτερο βαθμό αυτά τα προγράμματα.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Στα πλαίσια των σπουδών μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου «Σπουδές στην Εκπαίδευση», διεξάγω πιλοτική έρευνα με θέμα :   
¨Κίνητρα συμμετοχής καταρτιζομένων  στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 
στην Ελλάδα. Η περίπτωση προγραμμάτων ΛΑΕΚ στο Νομό Ευβοίας.¨ Θα ήθελα να σε 
παρακαλέσω, να διαθέσεις λίγο από το χρόνο σου (περίπου 10 λεπτά) για τη 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Η βοήθειά σου είναι πολύτιμη. Επίσης, θα ήθελα να 
γνωρίζεις ότι το ερωτηματολόγιο είναι ΑΝΩΝΥΜΟ. Οι ειλικρινείς σου απαντήσεις θα 
συμβάλλουν στην καλύτερη διερεύνηση του θέματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κίνητρα συμμετοχής καταρτιζόμενων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα:  

Η περίπτωση προγραμμάτων ΛΑΕΚ στο Νομό Ευβοίας  Σελίδα 77 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 A.   Τομέας απασχόλησης 

    Εμπόριο 

    Μεταποίηση (βιομηχανία/βιοτεχνία) 

    Υπηρεσίες     

     Άλλο 

B. ΛΟΓΟΙ-ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 

Πώς  σας έχουν επηρεάσει οι παρακάτω λόγοι για να συμμετάσχετε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

που παρακολουθείτε; Κυκλώστε μία επιλογή για κάθε κίνητρο συμμετοχής, για να δείξετε πόσο 

συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την αντίστοιχη δήλωση, δηλαδή: 

1:  καθόλου           2:   λίγο           3:    μέτρια            4:   πολύ        5:   πάρα πολύ      

Δεν υπάρχει σωστή ή λανθασμένη απάντηση 

 

 

 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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1      Για να βελτιώσω το βιογραφικό μου       

2 Για να χειριστώ καλύτερα αντικείμενα της δουλειάς 

μου.  

     

3 Γιατί συμμετέχοντας στο πρόγραμμα κατάρτισης θα 

αποκτήσω  κύρος στη δουλειά μου  

     

4 Γιατί θα με βοηθήσει στην επαγγελματική μου ανέλιξη      

5 Για να βρω καλύτερη απασχόληση       

6 Για να αυξήσω  το μηνιαίο εισόδημά μου      

7 Για να αποκτήσω βεβαίωση επιμόρφωσης      

8 Για να καταρτιστώ πάνω σε θέματα που δεν έχω 

αντιμετωπίσει έως σήμερα 
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9 Γιατί η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να 

διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

     

10 Για να ικανοποιήσω το προσωπικό μου ενδιαφέρον      

11 Γιατί με ευχαριστεί  να συμμετέχω σε προγράμματα 

κατάρτισης 

     

12 Πάντα επιθυμούσα να κάνω κάτι που ήθελα, αλλά δεν 

ήταν ευνοϊκές οι συνθήκες και τώρα μου δόθηκε η 

ευκαιρία 

     

13 Για να γνωρίσω νέους ανθρώπους και να ενισχύσω  τις 

κοινωνικές μου σχέσεις 

     

14 Γιατί συμμετέχουν οι φίλοι μου 

     

15 Για να διευρύνω τους ορίζοντες μου       

16 Για να μαθαίνω καινούργια πράγματα      

17 Γιατί μου αρέσει να ανήκω σε ομάδα       

18 Για να αποδράσω από την ρουτίνα της  

καθημερινότητας 

     

19 Για να  αποδράσω  από προβλήματα της προσωπικής -

οικογενειακής ζωής 

     

20 Για να αξιοποιήσω δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο 

μου 
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Γ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1.            Φύλο:                      Άνδρας                            Γυναίκα        

 

2. Ηλικία  15-29                   30-44                    45-54               55 και άνω   

3.       Οικογενειακή κατάσταση. 

Άγαμος/η                                Έγγαμος/η                                Άλλο                  

     

4.   Εσείς είστε: 

1.Μισθωτός ιδιωτικού τομέα, πλήρους απασχόλησης 

2.Μισθωτός ιδιωτικού τομέα, μερικής απασχόλησης 

3.Αυτοαπασχολούμενος/ελεύθερος επαγγελματίας 

4.Ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης 

 

5.Συνολικά, πόσα χρόνια εργάζεστε; (έτη απασχόλησης / εργασιακής εμπειρίας): 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

6. Ποιο είναι το επίπεδο σπουδών σας. 

Δημοτικό                      Γυμνάσιο                                       Λύκειο 

Μεταδευτεροβαθμιο(π.χ. Ι.Ε.Κ.,σχολές τουρισ. επαγγελμάτων κτλ.)       TEI             

Πανεπιστήμιο            Μεταπτυχιακό            Διδακτορικό  
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 Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας 

Σας διαβεβαιώνω για άλλη μία φορά ότι το ερωτηματολόγιο είναι ΑΝΩΝΥΜΟ. 

Με εκτίμηση 

Νίκου Λάμπρος   

Οικονομολόγος Εκπαιδευτικός 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


