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Abstract: The concept of Continuing Vocational Training (CVT) is being examined, in the
particular article, in the light of Lifelong Learning, as well as in terms of its necessity, the
forms of training programs and the bodies offering them, focusing on the self-financing CVT
programs. Moreover, through a field research, the characteristics of adult learners and the
categories of incentives and obstacles encountered during their participation in self-financing
CVT programs, are studied and analyzed thoroughly. In addition, the field research consists of
quantitative research methods, using a structured questionnaire. The results reveal that the
main motivations for participation to such programmes, are related to the interest for learning
as well as the participants’ ambition to improve professional level. On the other hand, the
basic detected obstacles related to the participation to self-financing programmes are less
significant, mainly having constitutional character.
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Πεξίιεςε: Σν παξφλ άξζξν εμεηάδεη ηελ έλλνηα ηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο ππφ ην πξίζκα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο, ηνπο ηχπνπο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαζψο θαη ηνπο θνξείο πνπ ηα
πξνζθέξνπλ, εζηηάδνληαο ζηελ θαηεγνξία ησλ απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ
ΔΚ. Δπηπξφζζεηα, κειεηψληαη θαη αλαιχνληαη, κέζσ έξεπλαο πεδίνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπφκελσλ θαη νη θαηεγνξίεο ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ εκπνδίσλ
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα απηνρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ΔΚ. Ζ κεζνδνινγηθή
πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο ζπλίζηαηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ κεζφδσλ πνζνηηθήο έξεπλαο κέζσ
δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ σο βαζηθφηεξα
θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζε απηνρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ΔΚ, εθείλα πνπ αληαλαθινχλ
ην ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε θαζψο θαη εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηε βειηίσζε ηνπ
επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ ζηνλ αληίπνδα ηα εκπφδηα θαη νη
αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζπκκεηνρήο είλαη κηθξφηεξεο ζεκαληηθφηεηαο θαη έρνπλ ζεζκηθφ
θπξίσο ραξαθηήξα.
Λέμεηο θιεηδηά: πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε,
Πξνγξάκκαηα ΔΚ, Κίλεηξα πκκεηνρήο, Δκπφδηα πκκεηνρήο

Απηνρξεκαηνδνηνχκελα

Δηζαγσγή
Ζ πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (ΔΚ) ζηελ Διιάδα, σο ηκήκα ηεο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ, απνηειεί εμαηξεηηθά ζχλζεην ηνκέα πνπ γλσξίδεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νινέλα
θαη κεγαιχηεξε δηάδνζε. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πςειέο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζην
πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο γηα εμεηδηθεπκέλν επέιηθην θαη εππξνζάξκνζην
αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη δεδνκέλεο ηεο ρακειήο ειθπζηηθφηεηαο πνπ δηαθξίλεη αθφκε θαη
ζήκεξα ην πεδίν ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ν θιάδνο ηεο ΔΚ ιεηηνπξγεί
αληηζηαζκηζηηθά ζπκβάιινληαο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ ηεο ρψξαο.
ηελ Διιάδα, ν ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε, ε πινπνίεζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ
ΔΚ δελ έρνπλ απνδψζεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, παξά ηελ επαξθή ρξεκαηνδφηεζε
ηνπο απφ ηα εθάζηνηε Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο (Ηoannidis, 2012). Ωο ζπλέπεηα, ηα
πξνγξάκκαηα ΔΚ ραξαθηεξίζηεθαλ, κέρξη πξφζθαηα, θπξίσο απφ ηε ρακειή ζχλδεζή ηνπο
κε ηε ζθαίξα ηεο απαζρφιεζεο, ηε ραιαξή ζρέζε ηνπο κε ηε δηαδηθαζία δηαηήξεζεο ησλ
ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνλ ηζρλφ βαζκφ ζπλάθεηαο κεηαμχ απαζρφιεζεο θαη γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλαδεηθλχνληαο ηελ πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο ΔΚ (Καλειιφπνπινο, 2005). πλεπψο πνιχ κεγάιε πξφθιεζε γηα ηνπο
ζρεδηαζηέο ηεο πνιηηηθήο ΔΚ θαζψο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ απνηειεί, φρη κφλν ε
πξνζέιθπζε ησλ ελειίθσλ, αιιά θαη ε δηαηήξεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο κέρξη ηελ πεξάησζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν δήηεκα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, απνηειεί δηαρξνληθά, έλα απφ ηα βαζηθά πεδία κειέηεο ζηνλ επηζηεκνληθφ
ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. ην πιαίζην απηφ έρνπλ γίλεη πνιιέο εξεπλεηηθέο
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πξνζπάζεηεο θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ επηρείξεζαλ λα εμεγήζνπλ ηα ηδηαίηεξα
θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα ζπκκεηνρήο ησλ ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.
Σν παξφλ άξζξν εμεηάδεη ην δήηεκα ηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζηελ
Διιάδα, δίλνληαο έκθαζε ζηα απηνρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ΔΚ, θαη δηεξεπλά ην
βαζκφ πνπ δηάθνξεο παξάκεηξνη ιεηηνπξγνχλ σο θίλεηξα ή εκπφδηα θαη εληζρχνπλ ή
δπζρεξαίλνπλ, αληίζηνηρα, ηε ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα. Σν άξζξν
απνηειείηαη απφ ηέζζεξα επηκέξνπο κέξε. ην πξψην κέξνο πξνζεγγίδεηαη ην δήηεκα ηεο
ΔΚ, αλαιχεηαη ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ησλ ελ ιφγσ απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ
πξνγξακκάησλ θαη παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ θνξέσλ πνπ ηα πξνζθέξνπλ. ην
δεχηεξν κέξνο κειεηάηαη θαη αλαιχεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζηα πξνγξάκκαηα ΔΚ,
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φπσο επίζεο ηα θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ. ην ηξίην
κέξνο παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία θαη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην εκπεηξηθφ
κέξνο ηεο έξεπλαο, ελψ ζην ηέηαξην κέξνο παξνπζηάδνληαη ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα.
1.

Ζ Σπλερηδόκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (ΣΔΚ)
1.1

Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ΣΔΚ

Ζ έλλνηα ηεο ΔΚ κπνξεί λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή εμεηάδνληάο ηελ ππφ ην επξχηεξν
πξίζκα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη εηδηθφηεξα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Ωζηφζν, γεληθά,
ππάξρεη κεγάιε ζχγρπζε θαη επηθάιπςε ζηνπο φξνπο πνπ αθνξνχλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη
ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. χκθσλα κε ηνλ Rogers (1999), έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ
δπζρεξαίλνπλ ηελ χπαξμε ζπκθσλίαο αλαθνξηθά κε ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ζπλίζηαηαη
ζηελ αδπλακία εχξεζεο ελφο νξηζκνχ πνπ λα θαιχπηεη ηηο πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο
θνπιηνχξεο, ψζηε λα θαζηζηά ζπγθξίζηκεο ηηο πξαθηηθέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζε φιεο
ηηο ρψξεο. Ωο απνηέιεζκα, νη νξηζκνί γίλνληαη δηεζλψο εθηελέζηεξνη θαη νινέλα πην
πεξίπινθνη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλζήθεο θάζε ρψξαο (Rogers, 1999).
Σν 1973 ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) θαζηέξσζε ηνλ
φξν «Δλαιιαζζόκελε Δθπαίδεπζε», ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο ε πνιπδηάζηαηε
εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή κεηά από ηελ ππνρξεωηηθή εθπαίδεπζε, πνπ πεξηιακβάλεη πεξηόδνπο
παξαθνινύζεζεο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάηωλ ελαιιαζζόκελεο κε πεξηόδνπο εξγαζίαο ή
άιιωλ δξαζηεξηνηήηωλ. πλαθήο κε ηελ έλλνηα απηή είλαη ν φξνο «Σπλερηδόκελε
Δθπαίδεπζε» ηνλ νπνίν πξφβαιε ην 1968 ν Olof Palme1, ζε κία ζπλάληεζε ηνπ ΟΟΑ ζηηο
Βεξζαιιίεο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ Δλαιιαζζφκελεο Δθπαίδεπζεο θαη πλερηδφκελεο
Δθπαίδεπζεο είλαη φηη ε δεχηεξε αθνξά ζε πην πεξηνξηζκέλν πεδίν, θαζψο πεξηγξάθεη θπξίσο
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ αξρηθή
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε.
1

Τπνπξγφο Παηδείαο ηεο νπεδίαο θαη κεηέπεηηα πξσζππνπξγφο
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χκθσλα κε νξηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Γηα Βίνπ Μάζεζε αλαθέξεηαη σο ε θάζε
καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα ε νπνία αλαιακβάλεηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δωήο κε ζθνπό ηε
βειηίωζε ηωλ γλώζεωλ, ηωλ δεμηνηήηωλ θαη ηωλ εθνδίωλ, ζην πιαίζην κηαο πξνζωπηθήο,
θνηλωληθήο νπηηθήο ή/θαη κηαο νπηηθήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απαζρόιεζε. χκθσλα κε ηελ
ειιεληθή λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην Ν.3879/2010, σο Γηα Βίνπ Μάζεζε
ραξαθηεξίδεηαη θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα
ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε ή ζηελ αλάπηπμε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ
θαη ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη εμέιημε ηνπ
αηφκνπ, ζηε δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο, ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη
ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά θαη ζηελ θνηλσληθή,
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. Σν νξγαλσκέλν ηκήκα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο πνπ
απεπζχλεηαη ζε ελειίθνπο νλνκάδεηαη «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ». Ζ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ
ππνδειψλεη, ηαπηφρξνλα, ηελ αλζξσπηζηηθή θαηεχζπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηφ ην πιαίζην (Κφθθνο, 2005). χκθσλα κε ηελ UNESCO, κε
ηνλ φξν «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ» λνείηαη «νιφθιεξν ην θάζκα ησλ νξγαλσκέλσλ
εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ ή επηπέδνπ θαη νπνηαζδήπνηε
κεζφδνπ, είηε απηέο αθνξνχλ αλαγλσξηζκέλεο ή ειεχζεξεο ζπνπδέο, είηε ζπλερίδνπλ ή
αλαπιεξψλνπλ ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ζε ζρνιεία, θνιέγηα θαη παλεπηζηήκηα.
Καηά ηνλ Lowe2, ε Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ δηαθξίλεηαη ζε πέληε θαηεγνξίεο:
ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε,
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε,
εθπαίδεπζε ζε θνηλσληθά ζέκαηα,
εθπαίδεπζε γηα ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή θαη
εθπαίδεπζε γηα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε.
Ζ πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε απνηειεί, ινηπφλ, έλα απφ ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ
πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο ελήιηθσλ. Σα πξνγξάκκαηα ΔΚ είλαη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο
ελήιηθσλ, νη βαζηθνί ζηφρνη ησλ φπνησλ ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ζθαίξα θαη ηηο
αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα αθνξνχλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ γλψζεσλ,
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη
ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Ωο Σπλερηδόκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (ΔΚ) ζηελ Διιάδα, λννχληαη εθείλεο νη
επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη ε παξνρή επηπξφζζεησλ
επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πξνο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ο
πξνζδηνξηζκφο «ζπλερηδφκελε» αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή εθπαίδεπζεο ή
θαηάξηηζεο πέξαλ ηεο βαζηθήο (δειαδή εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ άζθεζε
θάπνηνπ επαγγέικαηνο) (Γνχιαο, θαη ζπλ., 2013). χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Cedefop, ε
ΔΚ λνείηαη σο «ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε πνπ απνβιέπεη ζηε ζπληήξεζε, αλαλέσζε,

2

Δκπεηξνγλψκσλ ηεο UNESCO
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αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ» (Cedefop,
Vocational Training Glossarium, 1996).
1.2 Ζ αλαγθαηόηεηα ηεο δηάδνζεο ηεο Σπλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
Ζ παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία αλαπηχζζεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαζψο είλαη
ζπλπθαζκέλε κε ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ ηερλνινγία, έρνληαο σο απνηέιεζκα ην εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή αλαδηάξζξσζε. Οη ηαρείο ξπζκνί κεηαβνιήο ησλ
νξγαληζκψλ φπσο θαη ε ίδηα ε θχζε ηεο εξγαζίαο, δεκηνπξγνχλ πιήζνο λέσλ πξνθιήζεσλ
πνπ αθνξνχλ ζηε ζηαδηνδξνκία. ην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη
απφ κηα ηαρχηαηα κεηαβαιιφκελε θνηλσλία κε δηαξθψο λέεο απαηηήζεηο θαη επθαηξίεο, ν θάζε
εξγαδφκελνο νθείιεη λα πξνζαξκφδεηαη γηα λα κπνξέζεη λα επηβηψζεη (Schermerhorn, 2012).
Οη εξγνδφηεο, ζήκεξα, δελ αξθνχληαη ζηελ επηινγή εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη δηαζέηνπλ απιψο
ηηο βαζηθέο ηερληθέο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο, αιιά
αλαδεηνχλ εξγαδνκέλνπο πνπ δηαζέηνπλ έλα πξνζαξκφζηκν θαη πςειήο δεμηνηερλίαο ζχλνιν
δεμηνηήησλ. Σν ζχγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ απαηηεί απφ φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο,
αλεμαξηήησο ηεξαξρηθνχ επηπέδνπ, ηελ άκεζε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε δηαξθή βειηίσζε
ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεζφδσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ζην πιαίζην ηεο
ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Παππά, 2012).
Δίλαη θαλεξφ φηη ε δήηεζε κηαο ζπλερψο δηαθνξνπνηεκέλεο θαη νινέλα πην απαηηεηηθήο
αγνξάο εξγαζίαο ππαγνξεχεη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο,
θαζψο δελ κπνξεί λα θαιπθζεί κέζσ ησλ ηππηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα,
ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, εζηηάδνληαο ζηελ άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο
αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, εληζρχνπλ ηηο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο (Γεληθή Γξακκαηεία
Γηα Βίνπ Μάζεζεο, 2013) κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα φρη κφλν θαηάιιεισλ ηερληθψλ
δεμηνηήησλ αιιά θαη απαξαίηεησλ δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε
δήηεζε ηεο αγνξάο. ε απηφ ην πιαίζην, θαζίζηαηαη ζαθέο πσο ζηνπο ζηφρνπο ησλ
πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πέξα απφ ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ
επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζα πξέπεη λα
εληάμνπκε ηε δηαηήξεζε ηεο ελεξγεηηθφηεηάο ηνπ αιιά θαη ηελ πξφιεςε πηζαλψλ
δηαξζξσηηθψλ αληζνξξνπηψλ κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο δεμηνηήησλ θαη θαη’
επέθηαζε ηεο αλεξγίαο (Δπζηξάηνγινπ, 2004).
ηελ Διιάδα ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζπληζηά έλα ηδηαίηεξα πνιχπινθν θαη επίθαηξν
δήηεκα, εηδηθά ζηε ζεκεξηλή επνρή πνπ νη ζπλζήθεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο
νηθνλνκηθήο χθεζεο έρνπλ εθηηλάμεη ηα πνζνζηά αλεξγίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο αλεξγίαο ησλ
λέσλ ζε εμαηξεηηθά πςειά επίπεδα. Γεδνκέλνπ φηη ζηελ Διιάδα ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε εμαθνινπζεί, ζε αληίζεζε κε ηε γεληθή εθπαίδεπζε, λα κελ απνηειεί κηα
αμηφπηζηε θαη ειθπζηηθή εθπαηδεπηηθή επηινγή, ην πεδίν ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, εδψ
θαη ρξφληα, ιεηηνπξγεί ζηαζεξά ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα σο έλα δηαθξηηφ πεδίν ζην
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πιαίζην ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο (Γνχιαο, θαη ζπλ., 2013).
Ζ απαζρνιεζηκφηεηα ε νπνία απνηειεί πιένλ βαζηθή έλλνηα ησλ ζηξαηεγηθψλ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ, ζε φιν ηνλ θφζκν, αθνξά ζηελ εμειηζζφκελε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζφλησλ
ελφο αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα έρεη
ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ή εχξεζεο ζέζεο εξγαζίαο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο θαη κέζα ζε
έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη Hillage & Pollard (1998) νξίδνπλ ηελ απαζρνιεζηκφηεηα
σο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα απνθηά απαζρφιεζε ζε έλα δεδνκέλν θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ
θαη ηερληθφ πεξηβάιινλ.
Σα νθέιε ηεο ΔΚ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηηο επηρεηξήζεηο κε ηε
ζηελή έλλνηα, αιιά αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ελ γέλεη. χκθσλα κε ην
CEDEFOP ηα επξχηεξα νθέιε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΚ)
είλαη αληίζηνηρα κε απηά ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε θνηλσληψλ κε κεγαιχηεξε ζπλνρή θαη
ηζφηεηα. ε αηνκηθφ επίπεδν, ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε εληζρχεη ηηο
ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ πνπ κπνξνχλ λα ηνπ δηαζθαιίζνπλ κηα πην πγηή, καθξφρξνλε θαη
νινθιεξσκέλε επαγγεικαηηθή δσή. Μειεηψληαο ηελ πιεζψξα ησλ σθειεηψλ ηεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο επηβεβαηψλεηαη ην γεγνλφο πσο ε δηάδνζε ηεο ΔΚ ζεσξείηαη
πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε θαζψο έρεη πξνεθηάζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ
καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο.
1.3 Καηεγνξίεο πξνγξακκάησλ Σπλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
Σα πξνγξάκκαηα ΔΚ δηαρξνληθά ηαμηλνκνχληαη, σο πξνο ηνλ ηύπν δηνξγάλσζήο ηνπο, ζε
δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: α) ελδνεπηρεηξεζηαθά θαη β) δηεπηρεηξεζηαθά ή εμσεπηρεηξεζηαθά.
Σα ελδνεπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ΔΚ, πξαγκαηνπνηνχληαη απφ επηρεηξήζεηο (ή
νξγαληζκνχο) νη νπνίεο ελδηαθέξνληαη λα εθπαηδεχζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο είηε ζην πιαίζην
ηεο ηαθηηθήο επηθαηξνπνίεζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπο, είηε ζην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο
θάπνηνπ πξνβιήκαηνο πνπ εληνπίζηεθε εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ επηρείξεζε αλαιακβάλεη ε
ίδηα ή αλαζέηεη ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ ζεκηλαξίσλ ζε θάπνηα εμεηδηθεπκέλε
εηαηξία-δηνξγαλσηή ε νπνία θαιείηαη λα ζρεδηάζεη απφ ηελ αξρή έλα εμαηνκηθεπκέλν
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη απφιπηα ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ
εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο, έηζη φπσο πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ην εξγαζηαθφ πξνθίι θάζε
εξγαδνκέλνπ κεκνλσκέλα φζν θαη απφ ηηο γεληθφηεξεο κεηαβνιέο θαη αλαδηαξζξψζεηο ζην
επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, είηε ζην εζσηεξηθφ είηε ζην εμσηεξηθφ. Σα πξνγξάκκαηα απηά
δηεμάγνληαη άιινηε ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, άιινηε ζην ρψξν ηνπ
εθάζηνηε δηνξγαλσηή ηνπ ζεκηλαξίνπ ή ζε ρψξν ηξίηνπ (εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ επηρείξεζεο).
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ελδνεπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: α) κέζσ
ηνπ ινγαξηαζκνχ παξαθξάηεζεο πφξσλ γηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο (π.ρ. πφξνη ηνπ ΛΑΔΚ
0,24%) θαη β) κέζσ ηδίσλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο.
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Σα δηεπηρεηξεζηαθά ή εμσ-επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ΔΚ, απεπζχλνληαη ζε
εξγαδνκέλνπο, απηναπαζρνινχκελνπο θαη αλέξγνπο θαη πξνζθέξνληαη απφ έλαλ κεγάιν
αξηζκφ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ, παξφρσλ ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο. Οη ελ ιφγσ θνξείο
αθνχ αληρλεχζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα
θαηάξηηζεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο. Ζ ζεκαηνινγία ηνπο θαιχπηεη φινπο
ηνπο ηνκείο ηεο αγνξάο θαη είλαη είηε απηνρξεκαηνδνηνχκελα, είηε δσξεάλ, είηε
επηδνηνχκελα. Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε απηά δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην
εθάζηνηε πξφγξακκα θαη ηνλ πιεζπζκφ ζηφρν πνπ απεπζχλνληαη. Ζ παξαθνινχζεζή
δηεπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ δελ ζπλδέεηαη πάληνηε κε ηε ιήςε πηζηνπνηεηηθνχ, ε
παξνρή ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ θνξέα θαηάξηηζεο.
Μηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ΔΚ είλαη σο πξνο ηε δπλαηόηεηα
ζπκκεηνρήο, φπνπ δηαθξίλνληαη ζε α) ζηνρεπκέλα θαη β) αλνηθηά.
Σα ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα απεπζχλνληαη ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ κε ζπγθεθξηκέλε
εμεηδίθεπζε. Γηα λα ηα παξαθνινπζήζεη θάπνηνο πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο
πξνυπνζέζεηο, πνπ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην εθάζηνηε πξφγξακκα. Σα αλνηθηά
πξνγξάκκαηα απεπζχλνληαη ζε επξχ θάζκα δπλεηηθψλ εθπαηδεπνκέλσλ, θαζψο κπνξεί λα ηα
παξαθνινπζήζεη νπνηνζδήπνηε, αλεμαξηήησο ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπ.
Ωο πξνο ηνλ ηξόπν πινπνίεζεο, ηα πξνγξάκκαηα ΔΚ πξνζθέξνληαη είηε Γηα Εώζεο είηε
Δμ απνζηάζεσο είηε κε Σπλδπαζηηθό ηξφπν ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ψξεο Γηα Εψζεο θαη Δμ’
απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε.
Σν θφζηνο ησλ απηνρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ κπνξεί λα θαιπθζεί είηε κε ίδηνπο
πφξνπο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, είηε λα θαιπθζεί απηφλνκα απφ ηελ επηρείξεζε φπνπ
απαζρνιείηαη ν εθπαηδεπφκελνο. ηελ πεξίπησζε κάιηζηα πνπ νη εθπαηδεπφκελνη είλαη
κηζζσηνί, ην θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ κπνξεί λα θαιπθζεί κέζσ ησλ πφξσλ ηνπ
Λνγαξηαζκνχ γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (ΛΑΔΚ).
Σα επηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα απεπζχλνληαη ζε αλέξγνπο, εξγαδφκελνπο θαη
απηναπαζρνινχκελνπο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο πξνέξρεηαη είηε απφ ην ΔΠΑ3, είηε απφ
δεκφζηνπο πφξνπο. Σειεπηαία είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ε εθαξκνγή ησλ επηδνηνχκελσλ
πξνγξακκάησλ κε επηηαγή θαηάξηηζεο (Voucher), ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε αλέξγνπο
εγγεγξακκέλνπο ζηα κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ. Πέξαλ ηεο ζηφρεπζεο γηα παξνρή ζχγρξνλεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηα πξνγξάκκαηα Voucher ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ
Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε απνζθνπψληαο ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο κέζσ ηεο
πξνβιεπφκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Κάζε άλεξγνο πνπ

3

Σν ΔΠΑ (Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο) 2014-2020 απνηειεί ην βαζηθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο κε ηε ζπλδξνκή ζεκαληηθψλ πφξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα Δπξσπατθά
Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία (ΔΓΔΣ) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΑ
επηδηψθεηαη ε αληηκεηψπηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ ηεο ρψξαο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ εκθάληζε ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη ησλ πξνβιεκάησλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ, πνπ απηή δεκηνχξγεζε. Δπίζεο,
ην ΔΠΑ 2014-2020 θαιείηαη λα ζπλδξάκεη ζηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ έλαληη ηεο ηξαηεγηθήο
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έρεη δηθαίσκα εγγξαθήο ζηα πξνγξάκκαηα Voucher (Μεηξψν Ωθεινπκέλσλ), δηθαηνχηαη κηα
πξνζσπηθή Δπηηαγή Δηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε νπνία ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη
ππεξεζίεο θαηάξηηζεο (ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή) θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο /
θαζνδήγεζεο, λα επηιέμεη πάξνρν θαηάξηηζεο, πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη επηρείξεζε
πξαθηηθήο άζθεζεο.
Μηα ζεκαληηθή θαηεγνξία ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ πνπ ζηφρν έρεη ηελ
αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, είλαη ηα πξνγξάκκαηα
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ πνπ πινπνηνχληαη κέζσ επαγγεικαηηθψλ
νξγαλψζεσλ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΛΑΔΚ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε κηθξέο
επηρεηξήζεηο (ΛΑΔΚ 1-25), πνπ απαζρνινχλ απφ 1 έσο 25 άηνκα.
Σέινο, πινπνηνχληαη θαη αξθεηά δσξεάλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηα νπνία δελ ππάξρεη
θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, ελψ νη πξνζέζεηο θαη νη πξνυπνζέζεηο χπαξμεο δσξεάλ
πξνγξακκάησλ είλαη πνιιέο. Γσξεάλ ζεκηλάξηα κπνξεί λα πξνζθεξζνχλ, γηα παξάδεηγκα, γηα
δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ελφο λένπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Πνιιά
Δπηκειεηήξηα πξνζθέξνπλ δσξεάλ πξνγξάκκαηα ζηα κέιε ηνπο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζεεπηκφξθσζή ηνπο. Δπηπιένλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο δσξεάλ καζεκάησλ,
ζε ζπλζήθεο αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ κάζεζεο, κέζα απφ ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο κάζεζεο
(π.ρ., Moodle). Πιεζψξα παλεπηζηεκίσλ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο δσξεάλ
παξαθνινχζεζεο αλνηθηψλ ςεθηαθψλ αθαδεκατθψλ καζεκάησλ ζην Γηαδίθηπν γηα φινπο
(καζεηέο, θνηηεηέο, απφθνηηνη ή επαγγεικαηίεο). ηελ Διιάδα, ν εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο
κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηα καζήκαηα απφ ηελ Κεληξηθή Πχιε Αλαδήηεζεο Διιεληθψλ
Αλνηθηψλ Μαζεκάησλ (http://opencourses.gr).
1.4 Φνξείο Παξνρήο Υπεξεζηώλ ΣΔΚ
ηελ Διιάδα νη ππεξεζίεο ΔΚ παξέρνληαη θπξίσο απφ ηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο
επηπέδνπ 1 (ΚΓΒΜ1), ηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο επηπέδνπ 2 (ΚΓΒΜ2) αιιά θαη απφ
αλεμάξηεηνπο θνξείο. Σα ΚΓΒΜ1 θαη ΚΓΒΜ2 είλαη πηζηνπνηεκέλνη θνξείο απφ ηνλ
ΔΟΠΠΔΠ.
Οη αλεμάξηεηνη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ΔΚ, είλαη θνξείο κε πηζηνπνηεκέλνη κε βάζε ηα
θξηηήξηα ηνπ ΔΟΠΠΔΠ. Λεηηνπξγνχλ απηφλνκα, είλαη ζπλήζσο ηδησηηθνί θαη αξθεηνί απφ
απηνχο πξνζθέξνπλ πηζηνπνίεζε πνπ θέξεη ηελ εγγχεζε ηνπ νλφκαηφο ηνπο ή ηεο
δηαπίζηεπζήο ηνπο ζε εζληθνχο νξγαληζκνχο δηαπίζηεπζεο.
Οη θνξείο παξνρήο ΔΚ δελ ππνρξενχληαη απφ ηνλ λφκν λα πξνζθέξνπλ απνθιεηζηηθά
πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή λα είλαη ακηγψο εθπαηδεπηηθνί
νξγαληζκνί. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πξνζθέξνπλ παξάιιεια εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο
ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο
«Δπξψπε 2020». ηφρνο ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» είλαη ε πξναγσγή κηαο έμππλεο, βηψζηκεο θαη ρσξίο
απνθιεηζκνχο αλάπηπμεο (ΔΠΑ, 2015).
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ζπκβνπιεπηηθήο αλέξγσλ, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο
επηρεηξήζεσλ, ηεο πιεξνθνξηθήο, ηνπ management θ.ιπ.

2.

Ζ ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζε Πξνγξάκκαηα Σπλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο
2.1 Δθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ ζε κε ηππηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα

Ωο κε ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζεσξείηαη θάζε νξγαλσκέλε εθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα εθηφο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα
κπνξεί λα είλαη είηε κεκνλσκέλε είηε κέξνο κηαο επξχηεξεο δξαζηεξηφηεηαο, θαη λα ζηνρεχεη
ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ φπσο επίζεο λα έρεη ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Σν κε
ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη έλα επξχηαην θάζκα εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, φπσο εθπαίδεπζε γηα ελήιηθεο, πξνγξάκκαηα ιατθήο επηκφξθσζεο,
ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, ηδησηηθά καζήκαηα, θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα, καζήκαηα νδήγεζεο,
ρνξνχ, κνπζηθήο, θιπ.
ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα ηεο Δηδηθήο Έξεπλαο γηα ηελ
Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ζηελ Διιάδα γηα ην 2012 (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2014).
ην Γξάθεκα 1 απεηθνλίδεηαη ε ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ειηθία θαη
θαηάζηαζε απαζρφιεζεο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο πςειφηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο
ζηελ κε ηππηθή εθπαίδεπζε έρνπλ νη απαζρνινχκελνη πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 3549 εηψλ, ελψ δεχηεξνη σο πξνο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο είλαη νη απαζρνινχκελνη πνπ
αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 25-34 εηψλ.
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Γξάθεκα 1: Σπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο αλά ειηθία θαη θαηάζηαζε απαζρόιεζεο

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ελειηθψλ ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε, ην
Γξάθεκα 2 απεηθνλίδεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλά
επίπεδν κφξθσζεο, φπνπ είλαη ζαθέο φηη νη ελήιηθεο κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη απηνί
κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε.

Γξάθεκα 2: Σπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο

ην Γξάθεκα 3 απεηθνλίδνληαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο αλά θχιν θαη ειηθηαθή νκάδα. Δίλαη ζαθέο φηη, νη γπλαίθεο ειηθίαο 25-34
εηψλ θαζψο θαη 35-49 εηψλ εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ κε ηππηθή
εθπαίδεπζε. Οη άληξεο έρνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο,
κε εμαίξεζε ηελ ειηθηαθή νκάδα 25-34 εηψλ.
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Γξάθεκα 3: Σπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο αλά ειηθία θαη θύιιν

Ωο γεληθή παξαηήξεζε ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί ε παγησκέλε ηάζε κεγαιχηεξεο
ζπκκεηνρήο ζην κε ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ησλ απαζρνινχκελσλ κε πςειφ
εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ηνπο αλέξγνπο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηε ζπλέρεηα ηεο
αληζφηεηαο πξφζβαζεο ζε δξαζηεξηφηεηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ησλ αλέξγσλ θαη εθείλσλ
πνπ βξίζθνληαη ζε δπζκελή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.
Σν ζπκπέξαζκα απηφ ζπκβαδίδεη θαη κε ηηο δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα
ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ ζηελ Δ.Δ.-27, ην 2011, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ππάξρεη κηα γεληθή
δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ην θνηλσληθφ θαη δεκνγξαθηθφ επίπεδν ησλ εξσηψκελσλ.
2.2

Κίλεηξα θαη ιόγνη ζπκκεηνρήο ησλ ελειίθσλ ζε Πξνγξάκκαηα ΣΔΚ

Σα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απνηεινχλ κία απφ ηηο
πιένλ βαζηθέο πηπρέο κειέηεο ηφζν ζην ζεσξεηηθφ φζν θαη ζην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο
Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ γεληθφηεξα θαη ηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
εηδηθφηεξα. Ο C. O. Houle (1961) ήηαλ ν πξψηνο εξεπλεηήο πνπ επηθεληξψζεθε ζηε
ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60.
Βαζηδφκελνο ζηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, o Houle δηέθξηλε ηξεηο ηχπνπο ελειίθσλ
εθπαηδεπνκέλσλ: ηνπο πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηνπο ζηφρνπο, ηνπο πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηε
δξάζε θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηε κάζεζε. Παξφκνηα κειέηε δηελέξγεζε αξγφηεξα ν
Tough (1968) παίξλνληαο ζπλεληεχμεηο απφ 35 εθπαηδεπφκελνπο. Ωο βαζηθφ ζπκπέξαζκα
πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζε έλα πξφγξακκα φρη γηα έλαλ, αιιά γηα
αξθεηνχο θαη δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο ιφγνπο, ελψ έλα απφ ηα θχξηα επξήκαηα ηεο
έξεπλάο ηνπ ήηαλ ε επηζπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ λα εθαξκφζνπλ άκεζα ηηο γλψζεηο ή ηηο
δεμηφηεηεο πνπ πξνζδνθνχλ φηη ζα απνθηήζνπλ απφ ην πξφγξακκα. πζηεκαηηθφηεξεο
αλαθνξέο ζηνπο ιφγνπο ζπκκεηνρήο ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ εληνπίδνληαη θαη ζηνλ
Knowles (1970), θαηά ηε δηαηχπσζε ηεο αλδξαγσγηθήο ζεσξίαο. χκθσλα κε ηνλ Knowles
ηα θίλεηξα ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο αλάγθεο θαη κπνξνχλ λα
θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ, νη νπνίεο
δηαθξίλνληαη ζε θπζηνινγηθέο, αλαπηπμηαθέο, αζθάιεηαο, εκπινπηηζκνχ εκπεηξηψλ θαη
απνδνρήο/αλαγλψξηζεο (Καξαιήο, 2013). Ο Boshier, βαζηδφκελνο ζηελ ηππνινγία ηνπ Houle,
δεκηνχξγεζε ηελ Κιίκαθα Δθπαηδεπηηθήο πκκεηνρήο EPS (Educational Participation Scale),
εζηηάδνληαο φρη κφλνλ ζηνπο ηχπνπο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη ζηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο
πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπο. Ζ θιίκαθα EPS εθαξκφζηεθε ζηε
ζπλέρεηα ηφζν απφ ηνλ Boshier φζν θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο ζε δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο
θαη καζεζηαθά πεξηβάιινληα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (βι. ελδεηθηηθά: Fujita-Starck,
1996).
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Αλαθνξηθά κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο αλαθέξεη ν Κφθθνο (2004) ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπ λα εξκελεχζεη ην θαηλφκελν ηεο έληνλεο πξνηίκεζεο γηα ηππηθέο (θαη θπξίσο
παλεπηζηεκηαθέο) ζπνπδέο, αιιά ηεο ηζρλήο ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο κε ηππηθήο
εθπαίδεπζεο πνπ παξαηεξείηαη δηαρξνληθά ζηελ Διιάδα, δηακνξθψλνληαη νη εμήο
παξάγνληεο:
Σν πιέγκα βιέςεσλ θαη πξνζδνθηψλ πνπ ηζηνξηθά έρεη δηακνξθσζεί ζηελ ειιεληθή
νηθνγέλεηα έρεη σο απνηέιεζκα λα εθθξάδεηαη έληνλε θνηλσληθή δήηεζε γηα ζπνπδέο
πνπ απνηεινχλ ην αζθαιέζηεξν εθαιηήξην γηα αλνδηθή θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα.
Γελ αλαπηχρζεθε ελδνγελψο ζηελ Διιάδα έλα θίλεκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ
ζπλδεδεκέλν κε ηα θνηλσληθά θηλήκαηα, κε απνηέιεζκα ν ζεζκφο λα είλαη ζε κεγάιν
βαζκφ επείζαθηνο θαη επνκέλσο λα κελ ζπληζηά κφξθσκα εγγεγξακκέλν ζηε
ζπιινγηθή λννηξνπία.
Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ήηαλ ε ρακειή πνηφηεηα θαη
απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, αιιά θαη ε απνπζία ζχλδεζήο ηεο κε δήηεζε πξνζφλησλ
πςεινχ επηπέδνπ ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο.
2.3

Δκπόδηα ζπκκεηνρήο ησλ ελειίθσλ ζε Πξνγξάκκαηα ΣΔΚ

Οη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ αξθεηά εκπφδηα ζηε κάζεζε, ηφζν πξηλ ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα. χκθσλα κε ηνλ
Κφθθν (2005), ηα εκπφδηα δηαθξίλνληαη ζε εμσηεξηθά θαη ζε εζσηεξηθά. Σα εμσηεξηθά
εκπφδηα δπζρεξαίλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα πξνγξάκκαηα
εθπαίδεπζεο, ελψ γηα ηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο ζεκαληηθφηεξα αλαδεηθλχνληαη ηα
εζσηεξηθά εκπφδηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα εκπφδηα ζηε κάζεζε κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζε
ηξεηο θαηεγνξίεο:
α.

Δκπφδηα ιφγσ θαθήο νξγάλσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.

β.
Δκπφδηα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ.
γ.
Δζσηεξηθά εκπφδηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξν
ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη αμίεο, κε ηηο νπνίεο νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη ελδέρεηαη λα είλαη
πξνζθνιιεκέλνη (Κφθθνο, 2005).
χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο Cross (1981) ηα εκπφδηα ζπκκεηνρήο ησλ ελειίθσλ ζε
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη ηξηψλ εηδψλ: θαηαζηαζηαθά, ζεζκηθά θαη πξνδηαζεηηθά.
Σα θαηαζηαζηαθά εκπφδηα αλαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε ηελ νπνία βηψλεη κηα
ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ν ελήιηθνο θαη πεξηιακβάλνπλ παξάγνληεο φπσο ε έιιεηςε
ρξεκάησλ, ε έιιεηςε ρξφλνπ, ε θξνληίδα ησλ παηδηψλ γηα ηνπο γνλείο θ.ιπ.
Σα ζεζκηθά εκπφδηα πεξηιακβάλνπλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
απνζαξξχλνπλ ή απνθιείνπλ ηνπο ελήιηθνπο, φπσο ηα σξάξηα δηεμαγσγήο, νη
ειίδα 64 απφ 269

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ «eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο»
Σφκνο 5, Σεχρνο 2, 2017 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ζε νξηζκέλνπο ηχπνπο πξνγξακκάησλ, ε πεξηνξηζκέλε πξνζθνξά
πξνγξακκάησλ θ.α.
Σα πξνδηαζεηηθά εκπφδηα απνδίδνληαη ζηηο ζηάζεηο έλαληη ηεο κάζεζεο θαη ζηηο
αληηιήςεηο ηηο νπνίεο έρνπλ νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη γηα ην ξφιν ηνπο. Σα πξνδηαζεηηθά
εκπφδηα ζπλαληψληαη ζπρλφηεξα ζε φζνπο έρνπλ ζρεηηθά ιίγα έηε εθπαίδεπζεο αιιά θαη
ζηνπο ρεηξψλαθηεο (Καξαιήο, 2013).
Με βάζε ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο πσο ην θάζκα ησλ εκπνδίσλ είλαη ηδηαίηεξα επξχ
θαη, σο εθ ηνχηνπ, πνιιέο θνξέο είλαη πνιχ δχζθνιν λα ειεγρζεί. ηνλ ειιεληθφ ρψξν,
αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα γηα ζπκκεηνρή αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο Δηδηθήο Έξεπλαο ηεο ΔΤΔ γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ην 2007
(Καξαιήο, 2013) ζηελ νπνία ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (78,4%) δήισζε φηη ζπκκεηείρε γηα
επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, ην 16,7% γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο θαη ην 5,0% αλέθεξε ζπλδπαζκφ
επαγγεικαηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ιφγσλ. Αλαθνξηθά κε ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ φζνη
δήισζαλ πξφζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, βαζηθφηεξα ζεσξνχληαη:
νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο (27,3%), ε δπζθνιία ζπλδπαζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο κε ην
σξάξην εξγαζίαο (26,5%) θαη ην θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο (14,9%). ηελ έξεπλα ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο (2011), ην 44% αλαθέξεη φηη παξαθνινχζεζε θάπνην πξφγξακκα
θπξίσο γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, ην 31% γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο, ην 25% αλαθέξεη
ζπλδπαζκφ επαγγεικαηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ιφγσλ, ελψ ην 1% δελ επηιέγεη θάπνηνλ απφ
ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο. ε αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, σο βαζηθφηεξνη αλαθέξνληαη νη
παξαθάησ ιφγνη: «βειηίσζε ηεο δνπιεηάο ηνπ θαηαξηηδφκελνπ» (35%), «αχμεζε γεληθψλ
γλψζεσλ» (35%), «πξνζσπηθή επραξίζηεζε» (27%), «πξναγσγή/εμέιημε» (19%). Πνιχ
ρακειά είλαη ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ παξαθνινχζεζεο
(3%) ή ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο (1%). ηνπο ιφγνπο κε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλνληαη θπξίσο
ε έιιεηςε ρξφλνπ (25%), ε απνπζία θηλήηξσλ (18%), ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο (17%), ε
ειηθία (11%) θαη νη νηθνγελεηαθνί ιφγνη (9%). Ωο βαζηθά εκπφδηα γηα ηε ζπκκεηνρή
αλαθέξνληαη ε απφζηαζε ηνπ ηφπνπ πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ (79%), νη
επαγγεικαηηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο (66% θαη 63%, αληίζηνηρα), ην γεγνλφο φηη ηα
πξνγξάκκαηα δελ θαιχπηνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο ηνπο (60%) θαη ην φηη δελ έρνπλ
ππνζηήξημε απφ ηνλ εξγνδφηε ή ηελ νηθνγέλεηα (58% θαη 50%, αληίζηνηρα).

3.

Μεζνδνινγία θαη Γεδνκέλα ηεο Έξεπλαο Πεδίνπ

Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο αθνξά ζηελ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ζπκκεηερφλησλ ζε
πξνγξάκκαηα ΔΚ ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα θαη ηνπο ιόγνπο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε
δηεπηρεηξεζηαθά απηνρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαζψο
θαη ηα εκπόδηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηά κε παξάιιειε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνύ βαξύηεηαο
ηεο θάζε επηκέξνπο θαηεγνξίαο θηλήηξσλ ή εκπνδίσλ ζπκκεηνρήο.
Ζ αμία ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγθεηηαη ζηελ έιιεηςε αλάινγσλ επαξθψλ ζηνηρείσλ θαη
κειεηψλ
γηα
ηε
ζπγθεθξηκέλε
θαηεγνξία
πξνγξακκάησλ
(δηεπηρεηξεζηαθά
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απηνρξεκαηνδνηνχκελα), δηφηη δελ ππάξρεη ππνρξεσηηθφηεηα αμηνιφγεζήο ηνπο ζε ζρέζε κε
ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ θαη αλέξγσλ, γηα ηα νπνία
δηακέζνπ ησλ ππνρξεσηηθψλ αμηνινγήζεσλ ππάξρνπλ ζρεηηθά δεδνκέλα.
Ζ κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ έξεπλα πεδίνπ ζηεξίρηεθε ζηε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ
εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ ζπληάρζεθε απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Σν
εξσηεκαηνιφγην πεξηιάκβαλε ζπλνιηθά 52 εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ, νη νπνίεο
δηακνξθψζεθαλ ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο σο εμήο: Ζ πξώηε νκάδα πεξηείρε
εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα δεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ
(θχιν, ειηθία, ηξέρνπζα θαηάζηαζε απαζρφιεζεο, ηνκέαο απαζρφιεζεο, ζπλνιηθά έηε
εξγαζηαθήο εκπεηξίαο). Ζ δεύηεξε νκάδα πεξηείρε εξσηήζεηο νη νπνίεο ζηφρεπαλ ζην λα
δηεξεπλήζνπλ ηε ζρέζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηα πξνγξάκκαηα ΔΚ (ιφγνη ζπκκεηνρήο,
πξσηνβνπιία ζπκκεηνρήο, βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζπκκεηνρή). Σέινο, αθνινχζεζε
εξψηεζε δηεξεχλεζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ αμηνπνηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο
πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ φζα ζεσξνχλ αλαγθαία γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο
αλάπηπμε. Ζ ηξίηε νκάδα εξσηήζεσλ βαζίζηεθε ζε κία ζεηξά παξακέηξσλ πνπ είηε
νδήγεζαλ ζηελ παξαθνινχζεζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο, είηε δηακνξθψλνπλ ηελ ηάζε θαη
επηζπκία γηα κειινληηθή παξαθνινχζεζε. Οη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα δειψζνπλ ζε πνην
βαζκφ ε θαζεκία απφ ηηο δηεξεπλψκελεο παξακέηξνπο απνηειεί γηα απηνχο ζνβαξφ θίλεηξν
ζπκκεηνρήο. πγθεθξηκέλα ην θάζε θίλεηξν ζπκκεηνρήο κπνξνχζε λα αμηνινγεζεί κε
πεληάβαζκε θιίκαθα, επηιέγνληαο κία ηηκή απφ ην 1 έσο ην 5, φπνπ ην 1 αληηζηνηρνχζε ζην
θαζφινπ, ην 2 ζην ειάρηζηα, ην 3 ζην κέηξηα, ην 4 ζην πνιχ θαη ην 5 ζην πάξα πνιχ. Σέινο, ε
ηέηαξηε νκάδα εξσηήζεσλ είρε σο επίθεληξν ηα εκπφδηα ζπκκεηνρήο, θαζψο πεξηιάκβαλε
κία ζεηξά παξακέηξσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ. Αθνινπζψληαο ηελ
ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ ηξίηε νκάδα, νη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα δειψζνπλ γηα θαζεκία
παξάκεηξν ην βαζκφ πνπ ζεσξνχλ φηη απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην ζπκκεηνρήο, επηιέγνληαο
κηα ηηκή απφ ην 1 έσο ην 5.
Ζ δεηγκαηνιεςία έγηλε ηπραία, θαζψο ην εξσηεκαηνιφγην δηαθηλήζεθε κέζσ email θαη κέζσ
ζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ζε άηνκα πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1)
δηεπηρεηξεζηαθφ απηνρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα ΔΚ θαηά ην έηνο δηεμαγσγήο ηεο
έξεπλαο. πλνιηθά δηαθηλήζεθαλ 120 εξσηεκαηνιφγηα, εθ ησλ νπνίσλ 50 αμηνινγήζεθαλ σο
έγθπξα. ηα 50 έγθπξα εξσηεκαηνιφγηα πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε αμηνπηζηίαο θαη
εγθπξόηεηαο κε ην κνληέιν Alfa ηνπ Cronbach, ελψ αλαιχζεθαλ ηα βαζηθά ζηαηηζηηθά
κέηξα ζέζεο γηα ηελ θάζε κεηαβιεηή μερσξηζηά. Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ηα εκπεηξηθά
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.

4.

Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ζπκπεξάζκαηα

Γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ απαληήζεσλ εμεηάζηεθε ε αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ κε ην κνληέιν
Alfa ηνπ Cronbach. Σα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ πσο ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε αλάιπζεο
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ππήξραλ 50 έγθπξεο πεξηπηψζεηο, ήηνη 50 άηνκα απάληεζαλ έγθπξα ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Ζ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο a ηνπ Cronbach είλαη 0,97 γηα ηηο 43 κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη (Ν
of Items = 43). Ζ ελ ιφγσ ηηκή ππνδειψλεη ηα πςειφ πνζνζηφ εγθπξφηεηαο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, μεπεξλψληαο θαηά 0,207 κνλάδεο ην θαηψηαην φξην (0,70).
Πίλαθαο 1: Σηαηηζηηθή Δγθπξόηεηα
Cronbach's
Alpha
,907

N of Items
43

Πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ δείγκαηνο θαηέδεημε πσο αθαηξψληαο κηα νπνηαδήπνηε κεηαβιεηή απφ
ην δείγκα, ην a ηνπ Cronbach είηε κεηψλεηαη ειάρηζηα κεηψλνληαο ηελ εγθπξφηεηα ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, είηε δηαηεξείηαη ζην ίδην αθξηβψο επίπεδν. πλεπψο, ε εγθπξφηεηα θαη ε
αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πνιχ πςειή θαη δελ θξίλεηαη απαξαίηεην λα αθαηξεζεί
θακία κεηαβιεηή.
Πεξηγξαθή ησλ δεκνγξαθηθώλ – επαγγεικαηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο
ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ γπλαίθεο.
πγθεθξηκέλα απφ ηα 50 εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ηα 28 (56%)
ζπκπιεξψζεθαλ απφ γπλαίθεο θαη ηα ππφινηπα 22 (44%) απφ άλδξεο. Παξαθάησ
παξνπζηάδνληαη νη ειηθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ (βι. Πίλαθα 2 θαη Γξάθεκα 4).

Πίλαθαο 1: Ζιηθηαθή θαηαλνκή ζπκκεηερόλησλ

Ζιηθηαθή
θαηεγνξία

Αξηζκόο
ζπκκεηερόλησλ

21-25 εηψλ

9

26-30 εηψλ

15

31-35 εηψλ

11

36-40 εηψλ

6

41-45 εηψλ

2

46-50 εηψλ

2

51 εηψλ θη άλσ

5

Σύλνιν:

50

Γξάθεκα 4: Πνζνζηηαία παξνπζίαζε ησλ
ειηθηαθώλ θαηεγνξηώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ
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Όζνλ αθνξά ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε απαζρόιεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, έλαο ζηνπο δχν
εξσηψκελνπο δήισζε πσο εξγάδεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, εθ ησλ νπνίσλ ην 40% σο
κηζζσηνί πιήξνπο απαζρφιεζεο, ελψ κφιηο ην 10% κε ζχκβαζε κεξηθήο απαζρφιεζεο.
Αθφκε, ην 14% δήισζε φηη εξγάδεηαη σο κηζζσηφο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ελψ
ηζάξηζκν πνζνζηφ (14%) απηνπξνζδηνξίζηεθε σο απηναπαζρνινχκελνη/ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο θαη ην 22% σο άλεξγνη.
Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξέρνληα ηνκέα απαζρόιεζεο, 30 εξσηψκελνη (60%) δήισζαλ πσο
απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη 10 εξσηψκελνη (20%) δήισζαλ πσο
απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ. Σν ππφινηπν 20% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη
δελ απαζρνιείηαη πνπζελά απηή ηελ πεξίνδν.
Σα ζπλνιηθά έηε απαζρόιεζεο/εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδνληαη
ζην αθφινπζν γξάθεκα (βι. Γξάθεκα 5) ζε κνξθή πνζνζηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη
ηνπ δείγκαηνο, 19 απφ ηνπο 50 έρνπλ κηθξή εξγαζηαθή εκπεηξία θαζψο έρνπλ εξγαζηεί απφ 1
έσο 5 έηε, ελψ κφιηο 5 απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο έρνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία απφ 26 έηε θαη
άλσ.

Γξάθεκα 5: Πνζνζηηαία παξνπζίαζε ησλ ζπλνιηθώλ εηώλ εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ

Σρέζεηο ζπκκεηερόλησλ κε ηα πξνγξάκκαηα Σπλερηδόκελεο Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
Όπσο πξναλαθέξζεθε ε ελ ιφγσ νκάδα κειεηά ηηο ζρέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηα
πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα εμεηάδνληαο
ηνπο ιόγνπο ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα ΔΚ, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο ην 64% ησλ
ζπκκεηερφλησλ σζείηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ ιφγσλ επαγγεικαηηθήο βειηίσζεο θαη ιφγσλ
πξνζσπηθήο αλάπηπμεο. Σν 32% ησλ ζπκκεηερφλησλ, δήισζε φηη παξαθνινπζεί ηα
πξνγξάκκαηα απηά απνθιεηζηηθά γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο θαη κφιηο ην 4%, απάληεζε φηη
ηα παξαθνινπζεί κφλν γηα ιφγνπο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο (βι. Γξάθεκα 6).
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Γξάθεκα 6: Λόγνη ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα ΣΔΚ

Όζνλ αθνξά ζηελ πξσηνβνπιία ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα ΔΚ νη 40 απφ ηνπο 50
ζπκκεηέρνληεο (80%) δήισζαλ φηη παξαθνινπζνχλ ηα πξνγξάκκαηα κε δηθή ηνπο
πξσηνβνπιία, ελψ νη 10 (20%) απάληεζαλ φηη ηα παξαθνινπζνχλ κε πξσηνβνπιία ηεο
επηρείξεζεο.
Μειεηψληαο ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ εξσηψκελσλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη κέρξη ηε
ζηηγκή ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνγξάκκαηα ΔΚ, ην 14% ησλ
ζπκκεηερφλησλ δήισζε πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλν, ην 36%, πνιχ ηθαλνπνηεκέλν, ελψ, κφιηο,
ην 4% ησλ εξσηψκελσλ δελ αηζζάλεηαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα
πξνγξάκκαηα απηά. πλεπψο, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο θαη ηα δχν θχια έρνπλ ηνλ ίδην
βαζκφ ηθαλνπνίεζεο αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα ΔΚ, ελψ
αλεμαξηήησο θχινπ ε πιεηνςεθία δειψλεη κέηξηα θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλε.
ρεηηθά κε ηνπο ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο απφθηεζεο αλαγθαίσλ γηα ηελ εξγαζία γλψζεσλ, ε
ελεκέξσζε απφ ην δηαδίθηπν ζπγθέληξσζε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. Αθνινχζεζαλ θαηά
θζίλνπζα ζεηξά, ε θαζεκεξηλή ελεκέξσζε θαηά ηελ εξγαζία, ε κειέηε εμεηδηθεπκέλσλ
πεξηνδηθψλ ή ζρεηηθψλ βηβιίσλ θαη ηέινο ε ελεκέξσζε απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη, θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ δήισζε πσο δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη
θάηη παξαπάλσ γηα λα θάλεη απνηειεζκαηηθά ηε δνπιεηά ηνπ.

Κίλεηξα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα Σπλερηδόκελεο Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
Απφ ηε κειέηε ησλ ζηαηηζηηθψλ κέηξσλ ζέζεο θαη δηαζπνξάο γηα θάζε έλα απφ ηα είθνζη
θίλεηξα ζπκκεηνρήο (Κ1-Κ20) ζε πξνγξάκκαηα ΔΚ ζπκπεξαίλεηαη φηη ην 50% ησλ
θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο εξσηψκελνπο εθηηκήζεθαλ σο πνιχ
ζνβαξά, ελψ ηα ππφινηπα αμηνινγήζεθαλ σο ιηγφηεξν ζεκαληηθά. Σν θίλεηξν ην νπνίν
αμηνινγήζεθε σο ην πην ζεκαληηθφ είλαη ην ελδέθαην (Κ11): «Παξαθνινπζείηε πξνγξάκκαηα
ΔΚ γηαηί πηζηεχεηε πσο ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα δηαξθεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ
αηφκνπ», ελψ ην θίλεηξν ην νπνίν εθηηκήζεθε σο ην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ είλαη ην δέθαην
έλαην (Κ19): «Παξαθνινπζείηε πξνγξάκκαηα ΔΚ γηα λα δψζεηε ην θαιφ παξάδεηγκα ζηα
ειίδα 69 απφ 269

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ «eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο»
Σφκνο 5, Σεχρνο 2, 2017 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

παηδηά ζαο».
Δηδηθφηεξα, ν ελδέθαηνο ιφγνο ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα ΔΚ, (Κ11): «Παξαθνινπζείηε
πξνγξάκκαηα ΣΕΚ γηαηί πηζηεύεηε πσο ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα δηαξθεί θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηόκνπ» εθηηκήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο σο ν πην ζεκαληηθφο
φισλ ζπγθεληξψλνληαο ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν κε ηηκή 4,56.
Γηαζηαπξψλνληαο ηα ζηνηρεία ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο «Φχιν» κε ην ελδέθαην θίλεηξν
«Κ11», δεκηνπξγείηαη ν Πίλαθαο 3 απφ ηνλ νπνίν θαίλεηαη πσο ην 3,6% ησλ γπλαηθψλ
αμηνινγνχλ ην θίλεηξν Κ11 σο ειάρηζηα ζεκαληηθφ. Σν 9,1% ησλ αλδξψλ θαη ην 3,6% ησλ
γπλαηθψλ ην ζεσξνχλ ζεκαληηθφ ζε κέηξην βαζκφ, ελψ ην 31,8% ησλ αλδξψλ θαη ην 21,4%
ησλ γπλαηθψλ δήισζαλ φηη ην ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ. Σέινο, ην 59,1% ησλ αλδξψλ θαη ην
71,4% ησλ γπλαηθψλ απάληεζαλ πσο ην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα δηαξθεί ζε φιε
ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ απνηειεί έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν.
Πίλαθαο 3: Γηαζηαύξσζε ηεο κεηαβιεηήο “Φύιν” κε ην “K11”
Παξαθνινπζείηε πξνγξάκκαηα ΣΕΚ γηαηί
πηζηεύεηε πσο ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα δηαξθεί
θαζ'όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηόκνπ
Ειάρηζηα
Φύιν

Άλδξεο

Γπλαίθεο

Total

Count

Μέηξηα

Πάξα
πνιύ

Πνιύ

Total

0

2

7

13

22

% within
Φύιν

,0%

9,1%

31,8%

59,1%

100,0%

% of Total

,0%

4,0%

14,0%

26,0%

44,0%

1

1

6

20

28

% within
Φύιν

3,6%

3,6%

21,4%

71,4%

100,0%

% of Total

2,0%

2,0%

12,0%

40,0%

56,0%

1

3

13

33

50

2,0%

6,0%

26,0%

66,0%

100,0%

Count

Count
% of Total

Όζνλ αθνξά ζηνλ πέκπην ιφγν (Κ5): «Παξαθνινπζείηε πξνγξάκκαηα ΣΕΚ γηα λα
βειηηώζεηε ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ζαο,
ώζηε λα εθηειείηε ηα εξγαζηαθά ζαο θαζήθνληα πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθά θαη
απνδνηηθά» νη εξσηψκελνη ζην ζχλνιφ ηνπο ζεσξνχλ πσο ην ζπγθεθξηκέλν θίλεηξν είλαη
ζεκαληηθφ ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό, θαζψο αμηνινγήζεθε θαηά κέζν φξν κε 4,5
ηείλνληαο ζηνλ πςειφηεξν βαζκφ ηεο θιίκαθαο (5). Δπίζεο, 14 απφ ηνπο 22 άληξεο θαη 18
απφ ηηο 28 γπλαίθεο, ππνζηεξίδνπλ πσο ε βειηίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ απνηειεί πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα ΔΚ.
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Πίλαθαο 4: Γηαζηαύξσζε ηεο κεηαβιεηήο “Φύιν” κε ην “K”
Παξαθνινπζείηε πξνγξάκκαηα ΣΕΚ γηα λα βειηηώζεηε ηηο
γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζην αληηθείκελν ηεο
εξγαζίαο ζαο, ώζηε λα εθηειείηε ηα εξγαζηαθά ζαο
θαζήθνληα πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά
Ειάρηζηα
Φύιν

Άλδξεο

Γπλαίθεο

Total

Count

Μέηξηα

Πνιύ

Πάξα πνιύ

Total

0

2

6

14

22

% within Φύιν

,0%

9,1%

27,3%

63,6%

100,0%

% of Total

,0%

4,0%

12,0%

28,0%

44,0%

1

2

7

18

28

% within Φύιν

3,6%

7,1%

25,0%

64,3%

100,0%

% of Total

2,0%

4,0%

14,0%

36,0%

56,0%

1

4

13

32

50

2,0%

8,0%

26,0%

64,0%

100,0%

Count

Count
% of Total

Εκπόδηα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα Σπλερηδόκελεο Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
ε απηή ηελ ελφηεηα εμεηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ απνζαξξχλνπλ ηνπο ελήιηθεο
απφ ην λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. Απφ ηε
κειέηε ησλ ζηαηηζηηθψλ κέηξσλ ζέζεο θαη δηαζπνξάο γηα θάζε έλα απφ ηα είθνζη ηξία
εκπφδηα ζπκκεηνρήο (Δ1-Δ23) ζε πξνγξάκκαηα ΔΚ φπσο αλαδείρζεθαλ απφ ηηο απαληήζεηο
ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ηα 2/3 ησλ εκπνδίσλ πνπ
παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο εξσηψκελνπο αμηνινγήζεθαλ σο ειάρηζηα ζεκαληηθά ελψ ην 1/3 ησλ
εκπνδίσλ εθηηκήζεθε σο ζεκαληηθφ ζε κηθξφ βαζκφ. Δπίζεο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη θαλέλα
απφ ηα εκπφδηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο εξσηψκελνπο δελ αμηνινγήζεθε σο πνιχ ή πάξα
πνιχ ζεκαληηθφ.
Ωο ζεκαληηθφηεξν αμηνινγήζεθε ην έθην εκπφδην ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα ΔΚ (Δ6):
«Δπζθνιεύεζηε λα ζπκκεηέρεηε ζε πξνγξάκκαηα ΣΕΚ επεηδή ηα πξνγξάκκαηα
πξαγκαηνπνηνύληαη ζε εκέξεο θαη ώξεο πνπ δελ κπνξείηε λα ηα παξαθνινπζήζεηε». Σν ελ
ιφγσ εκπφδην ζπγθέληξσζε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία κε κέζν φξν απαληήζεσλ 3,06.
Μειεηψληαο ηνλ πίλαθα 6 ζπκπεξαίλεηαη πσο ην 18,2% ησλ αλδξψλ θαη ην 7,1% ησλ
γπλαηθψλ αμηνιφγεζαλ ην έθην εκπφδην σο θαζφινπ ζεκαληηθφ, ελψ ην 18,2% ησλ αλδξψλ
θαη ην 10,7% ησλ γπλαηθψλ ην ζεσξνχλ ειάρηζηα ζεκαληηθφ. Δπηπιένλ ην έθην εκπφδην
αμηνινγείηαη σο εκπφδην κε κέηξην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο απφ ην 31,8% θαη ην 39,3% ησλ
αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ αληίζηνηρα, ζπλερίδνληαο ηελ αλάιπζε ηνπ πίλαθα 6 θαίλεηαη πσο
ην 31,8% ησλ αλδξψλ θαη ην 32,1% ησλ γπλαηθψλ αμηνιφγεζαλ ην έθην εκπφδην σο πνιχ
ζεκαληηθφ. Σέινο, κφλν ην 10,7% ησλ γπλαηθψλ απάληεζαλ φηη ε πινπνίεζε ησλ
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πξνγξακκάησλ ζε εκέξεο θαη ψξεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ηα παξαθνινπζήζνπλ, απνηειεί πάξα
πνιχ ζεκαληηθφ εκπφδην ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα.
Πίλαθαο 6: Γηαζηαύξσζε ηεο κεηαβιεηήο "Φύιν" κε ην "Δ6"
Δπζθνιεύεζηε λα ζπκκεηέρεηε ζε πξνγξάκκαηα ΣΕΚ
επεηδή ηα πξνγξάκκαηα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε εκέξεο θαη
ώξεο πνπ δελ κπνξείηε λα ηα παξαθνινπζήζεηε

Φύιν

Άλδξεο

Ειάρηζηα

4

4

7

7

0

22

18,2%

18,2%

31,8%

31,8%

,0%

100,0%

8,0%

8,0%

14,0%

14,0%

,0%

44,0%

2

3

11

9

3

28

% within
Φύιν

7,1%

10,7%

39,3%

32,1%

10,7%

100,0%

% of Total

4,0%

6,0%

22,0%

18,0%

6,0%

56,0%

6

7

18

16

3

50

12,0%

14,0%

36,0%

32,0%

6,0%

100,0%

Count
% within
Φύιν
% of Total

Γπλαίθεο

Total

Count

Count
% of Total

Μέηξηα

Πάξα
πνιύ

Καζόινπ

Πνιύ

Total

Γεχηεξν ζηε ζεηξά είλαη ην δέθαην φγδνν εκπφδην (Δ18) κε ηίηιν «Δπζθνιεύεζηε λα
ζπκκεηέρεηε ζε πξνγξάκκαηα ΣΕΚ επεηδή ππάξρεη έιιεηςε πιεξνθόξεζεο θαη
ελεκέξσζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνύληαη». Οη εξσηψκελνη ην αμηνιφγεζαλ σο
εκπφδην κε κηθξφ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο, θαζψο ν κέζνο φξνο θπκαίλεηαη ζε 3,02.
Μειεηψληαο ηνλ πίλαθα 7 θαίλεηαη πσο νη απφςεηο ησλ αλδξψλ δηίζηαληαη, θαζψο
αμηνινγνχλ ην ελ ιφγσ εκπφδην σο ειάρηζηα θαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, κε πνζνζηά 22,7%
θαη 27,3% αληίζηνηρα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ
θαηαηάζζεη ην ελ ιφγσ εκπφδην ζε κέηξηα θαη πνιχ ζεκαληηθφ κε πνζνζηά 25% θαη 28,6%
αληίζηνηρα.
Πίλαθαο 7: Γηαζηαύξσζε ηεο κεηαβιεηήο "Φύιν" κε ην "Δ18"
Δπζθνιεύεζηε λα ζπκκεηέρεηε ζε πξνγξάκκαηα ΣΕΚ
επεηδή ππάξρεη έιιεηςε πιεξνθόξεζεο θαη ελεκέξσζεο
γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνύληαη

Φύιν

Άλδξεο

Count
% within
Φύιν
% of Total

Γπλαίθεο

Count

Μέηξηα

Πάξα
πνιύ

Καζόινπ

Ειάρηζηα

Πνιύ

4

5

4

3

6

22

18,2%

22,7%

18,2%

13,6%

27,3%

100,0%

8,0%

10,0%

8,0%

6,0%

12,0%

44,0%

5

5

7

8

3

28

Total
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Total

% within
Φύιν

17,9%

17,9%

25,0%

28,6%

10,7%

100,0%

% of Total

10,0%

10,0%

14,0%

16,0%

6,0%

56,0%

9

10

11

11

9

50

18,0%

20,0%

22,0%

22,0%

18,0%

100,0%

Count
% of Total

Σπκπεξάζκαηα
Ο ξφινο θαη ε ζεκαζία ηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο βξίζθεηαη ζην
επίθεληξν ηεο ξεπζηήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο, θαζψο θχξηα ζπζηαηηθά
ζηνηρεία ηεο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε
επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζή ηνπ, ε αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ θαη ε πξναγσγή ηεο
ηθαλφηεηάο ηνπ ζηε ζπλερψο κεηαβαιιφκελε νηθνλνκία θαη αγνξά εξγαζίαο.
Ζ παξνχζα κειέηε έιαβε ππφςηλ ηηο ζπλζήθεο ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο θαη εμεηάδεη
έλα πιήζνο θηλήηξσλ θαη εκπνδίσλ θαη ην βαζκφ πνπ απηά επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ
ελειίθσλ ζε πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. Σν εκπεηξηθφ κέξνο
ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, εζηηάδνληαο ζηα
απηνρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ΔΚ. Σα ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα φπσο
πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ έρνπλ σο εμήο:
Αλαθνξηθά κε ηνπο ιόγνπο ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα ΔΚ, ηα είθνζη θίλεηξα πνπ
παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο εξσηψκελνπο ζπγθέληξσζαλ απφ κέηξηα έσο πάξα πνιχ πςειή
βαζκνινγία, ελψ θαλέλα θίλεηξν δελ βαζκνινγήζεθε σο ειάρηζηα ή θαζφινπ ζεκαληηθφ απφ
ην κέζν φξν ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ βαζκνιφγεζε απηή αληαλαθιά ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ
εξσηώκελσλ απέλαληη ζηα πξνγξάκκαηα απηά, θαζψο εθηηκνχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ ιφγσλ
πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθαλ σο πνιχ ζεκαληηθά θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα ΔΚ.
Πην αλαιπηηθά, ζηελ θνξπθή ηεο βαζκνινγίαο βξίζθνληαη ηα θίλεηξα ηα νπνία αληαλαθινχλ
ην ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα
δηαξθεί ζε φιε ηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ αηφκνπ θαη λα βειηηψλεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο
πνπ είλαη απαξαίηεηεο θαηά ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. Δπηπιένλ θίλεηξα πνπ ζεκείσζαλ
πςειφ κέζν φξν αθνξνχζαλ ζηνλ εκπινπηηζκό ησλ γλώζεσλ ζε έλα αληηθείκελν ιφγσ
γλσζηηθψλ ελδηαθεξφλησλ, ζηελ αύμεζε ησλ ηππηθώλ πξνζόλησλ, ζηελ ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε ζέκαηα αηρκήο, ζηε ιήςε επραξίζηεζεο από ηε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα, ζηε βειηίσζε επαγγεικαηηθώλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ζηε δηαηήξεζε
ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
θηλεηηθόηεηαο. Ωζηφζν νξηζκέλα θίλεηξα πνπ εληάζζνληαη ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν (αχμεζε
απνιαβψλ, ηεξαξρηθή εμέιημε ζηελ επηρείξεζε) βξίζθνληαη ρακειφηεξα ζηελ θιίκαθα
ζεκαληηθφηεηαο ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Δπηπιένλ, ε πςειή
βαζκνινγία πνπ δφζεθε ζηα παξαπάλσ θίλεηξα θαλεξψλεη ηε ζπλνιηθή αμία πνπ απνδίδνπλ
νη ελήιηθνη ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη, ηελ απνδνρή ηεο ΓΒΜ θαη ηεο
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ΔΚ, σο κέζν πξνζσπηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη βειηίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζέζεο
ζηελ εξγαζία.
Όζνλ αθνξά ζηα εκπόδηα ζπκκεηνρήο, νη είθνζη ηξεηο παξάκεηξνη πνπ παξνπζηάζηεθαλ
ζηνπο εξσηψκελνπο ζπγθέληξσζαλ πνιχ ρακειή βαζκνινγία. πγθεθξηκέλα, ηα 2/3 ησλ
εκπνδίσλ πνπ πξνηάζεθαλ ζηνπο εξσηψκελνπο αμηνινγήζεθαλ σο θαζφινπ ή ειάρηζηα
ζεκαληηθά θαη κφιηο ην 1/3 αμηνινγήζεθε σο ζεκαληηθφ ζε κηθξφ βαζκφ. Σν γεγνλφο φηη ε
πιεηνςεθία ησλ εκπνδίσλ δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθή ζε κεγάιν βαζκό απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο θαη ζπλεπάγεηαη φηη δελ απνηειεί νπζηαζηηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα, εθηφο απφ ην δήηεκα ηεο δηαζεζηκφηεηαο ρξφλνπ
απφ ηελ πιεπξά ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, απφ ηα δέθα πξψηα εκπφδηα ηα νπνία ζεκείσζαλ ηελ
πςειφηεξε βαζκνινγία, δειαδή ζεσξνχληαη απφ ην κέζν φξν ησλ ζπκκεηερφλησλ σο ηα πην
ζεκαληηθά, ε πιεηνςεθία ησλ εκπνδίσλ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζεζκηθώλ
εκπνδίσλ θαηά ηελ ηππνινγία ηεο Cross. Σα εκπφδηα απηά αλαθέξνληαη, γηα παξάδεηγκα, ζηα
σξάξηα δηεμαγσγήο ησλ πξνγξακκάησλ, ζηελ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ηα
πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη, ζηηο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ζε νξηζκέλνπο ηχπνπο
πξνγξακκάησλ, ζηελ θαθή πνηφηεηα θαη νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ, ζηε κε ρνξήγεζε
πηζηνπνηεηηθνχ παξαθνινχζεζεο, θ.ιπ. Αλάκεζα ζηα εκπφδηα κε ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν
βξίζθεηαη ην θφζηνο ζπκκεηνρήο θαη ε έιιεηςε ρξφλνπ εμαηηίαο άιισλ ππνρξεψζεσλ θαη
αζρνιηψλ, ηα νπνία απνηεινχλ θαηαζηαζηαθά εκπφδηα.
Γηαζηαπξψλνληαο ηα ζηνηρεία ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο θχιν κε ην θάζε θίλεηξν θαη
εκπφδην, δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο ησλ αλδξψλ θαη ησλ
γπλαηθψλ, πέξαλ ειάρηζησλ εμαηξέζεσλ. πλεπψο, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ν βαζκόο
ζπκκεηνρήο ησλ ελειίθσλ ζε πξνγξάκκαηα ΣΔΚ δελ εμαξηάηαη από ην θύιν ηνπο.
Σέινο, ε ρακειή κέζε ηηκή πνπ ζεκείσζαλ νξηζκέλα θίλεηξα θαη εκπφδηα, φπσο ην δέθαην
έλαην θίλεηξν (Κ19): «Παξαθνινπζείηε πξνγξάκκαηα ΔΚ γηα λα δψζεηε ην θαιφ
παξάδεηγκα ζηα παηδηά ζαο», ην δεχηεξν εκπφδην (Δ2): «Γπζθνιεχεζηε λα ζπκκεηέρεηε ζε
πξνγξάκκαηα ΔΚ ιφγσ πξνβιεκάησλ πγείαο» θαη ην εηθνζηφ εκπφδην (Δ20):
«Γπζθνιεχεζηε λα ζπκκεηέρεηε ζε πξνγξάκκαηα ΔΚ επεηδή ζεσξείηε φηη είζηε πνιχ
κεγάινο/ε γηα λα κάζεηε πιένλ», νθείιεηαη, ελδερνκέλσο, ζην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ
εξσηψκελσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 70%, είλαη λεαξήο ειηθίαο (21-35 εηψλ) θαη πηζαλφλ ε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα ΔΚ δελ επεξεάδεηαη απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο
παξάγνληεο.
Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη σο ζπκπιεξσκαηηθό εξγαιείν κάζεζεο νη εξσηώκελνη
πξνέθξηλαλ ην δηαδίθηπν ζε ζρέζε κε ζπκβαηηθφηεξεο κνξθέο φπσο ε επηηφπηα κάζεζε ζην
ρψξν εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα εληζρχζεη ζην άκεζν κέιινλ ηελ πξνηίκεζε γηα
επέιηθηα πξνγξάκκαηα κέζσ ειεθηξνληθψλ πιαηθνξκψλ κάζεζεο.
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