
 

  
  
  
  

 
1 

 

 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς 

 

Διπλωματική εργασία : Διάγνωση ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικών 

αντικειμένων υποψηφίων εκπαιδευομένων αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης για ειδικότητες, Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) 

 

 

Φοιτήτρια : Στυλιανή Ζ. Παπαδουράκη 

Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχαήλ Καθαράκης 

 

 

 

 Ιούνιος 2022 



 

  
  
  
  

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Στυλιανή Ζ. Παπαδουράκη, 2022 

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. 

Η έγκριση της διπλωματικής εργασίας από το πρόγραμμα δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και 

αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του τμήματος. 

 

 



 

  
  
  
  

 
3 

 

Ευχαριστίες 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου κύριο Μιχάλη Καθαράκη για την 

πολύτιμη στήριξη και καθοδήγηση που μου παρείχε. Χωρίς την πολύτιμη βοήθειά του η 

παρούσα εργασία δεν θα ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί.  

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή και τους Καθηγητές του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών  για την υπομονή, την στήριξη και την εκπαίδευση που μου 

παρείχαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την συμπαράσταση και τη συνεχή 

υποστήριξη προς το πρόσωπό μου, όπου αδιαμφισβήτητα με βοήθησε στην ολοκλήρωση 

της εργασίας μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 



 

  
  
  
  

 
4 

 

Περίληψη 

Σκοπός έρευνας  

Το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις κλάδους του τομέα 

της εκπαίδευσης. Σήμερα παρά ποτέ είναι επιτακτική η ανάγκη μέσα στο πλαίσιο της 

σύνθετης παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας οι ενήλικες να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο πολύπλοκο και απαιτητικό 

αυτό περιβάλλον. Η προσπάθεια τους αυτή είναι άρρηκτα συνδεόμενη με τη μελλοντική 

επαγγελματική τους αποκατάσταση. Στην πορεία της εκπαιδευτικής τους δράσης και 

διαδρομής, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι συνήθως  ωθούνται προς την εκπαιδευτική 

διαδικασία, από συγκεκριμένα κίνητρα. Ενώ είναι  δυνατόν, κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσής τους  να έρθουν αντιμέτωποι με καταστάσεις και φαινόμενα τα οποία  μπορεί να 

τους δημιουργήσουν ικανοποίηση, προσδοκίες αλλά και να τους σταθούν ως τροχοπέδη ή 

και εμπόδια στην εκπαιδευτική τους αυτή πορεία. Με γνώμονα τα ανωτέρω, η παρούσα 

ερευνητική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης του ζητήματος της εκπαίδευσης 

ενηλίκων η οποία έχει ως στόχο να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα.  

Ερευνητικά ερωτήματα  

Ποια είναι τα κίνητρα συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Δημοσίων ΙΕΚ, 

ακολούθως ποιες είναι οι  προσδοκίες από τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

των Δημοσίων ΙΕΚ. Επίσης ποια είναι τα εμπόδια που συναντούν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη 

φοίτησή τους στα Δημόσια ΙΕΚ και τέλος σε ποιο βαθμό τα κίνητρα και οι προσδοκίες των 

εκπαιδευομένων επηρεάζονται από τα εμπόδια που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των 

Δημοσίων ΙΕΚ. 

Μεθοδολογία έρευνας  

Για την υλοποίηση της παρούσης έρευνας και την εξαγωγή συμπερασμάτων προτιμήθηκε η 

μέθοδος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η οποία αποτελεί μια συνηθισμένη ερευνητική 
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μέθοδο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Ουσιαστικά, μέσω της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης δεν επιχειρείται η εξαγωγή νέων συμπερασμάτων, αλλά 

πρόκειται για την οργάνωση και την παρουσίαση των υπαρχουσών ερευνών. 

Αποτελέσματα έρευνας  

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνες έγινε σαφές ότι η πλειονότητα των ερωτώμενων 

προσδοκούν ότι οι σπουδές τους θα συμβάλλουν στην επαγγελματική τους εξασφάλιση, 

αισθάνονται σχετική ικανοποίηση από τις επιλογές τους  γιατί πιστεύουν πως μετά το πέρας 

των σπουδών τους  θα έχουν καταρτιστεί σε μια συγκεκριμένη ειδικότητα και θα έχουν 

αποκτήσει επαρκείς γνώσεις. Επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευόμενοι επιλέγουν τις ειδικότητές τους με άμεσο κίνητρο την επαγγελματική τους 

αποκατάσταση και στην πλειοψηφία τους δεν έχουν ενδοιασμούς από την επιλογή αυτή. Σε 

ότι αφορά στο ζήτημα των εμποδίων οι πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων οι οποίοι 

αναφέρθηκαν σε αυτά, τα όρισαν ως εμπόδια τα οποία έχουν άμεση συνάρτηση με τη 

διοίκηση, τη λειτουργία και τον ελλειπή τεχνολογικό ή άλλο εξοπλισμό των συγκεκριμένων 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.  

 

Λέξεις κλειδιά: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δια βίου Μάθηση, εκπαίδευση 

ενηλίκων, κίνητρα, εμπόδια, προσδοκίες  
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Αbstract  

Purpose of research 

The field of adult education is one of the fundamental branches of the education sector. 

Today, more than ever, in the context of the complex globalized reality, adults need to 

acquire the knowledge, skills and abilities in order to cope. This effort is inextricably linked to 

their future professional rehabilitation. In the course of their educational activity and journey, 

the adult learners are usually pushed towards the educational process, by specific 

motivations. While it is possible, during their training to be confronted with situations and 

phenomena which can create satisfaction, expectations and also stand as a brake or 

obstacles in their educational process. In view of the above, the present research work is an 

attempt to highlight the issue of adult education This research paper is an attempt to highlight 

the issue of adult education which aims to answer the following questions. 

Research questions 

What are the motivations for participation in the educational programs of Public IEK, then 

what are the expectations from their participation in the educational process of Public IEK. 

Also, what are the obstacles that the trainees encounter during their studies at the Public 

Vocational Schools and finally to what extent the motivations and expectations of the 

trainees are influenced by the obstacles that characterize the operation of the Public 

Vocational Schools. 

Research methodology 

For the implementation of the present research and the drawing of conclusions, the method 

of bibliographic review was preferred, which is a common research method of the humanities 

and social sciences. Essentially, the bibliographic review does not attempt to draw new 

conclusions, but it is about the organization and presentation of existing research. 

Results  
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Based on the results of the research, it became clear that the majority of respondents expect 

that their studies will contribute to their professional security, they feel relative satisfaction 

from their choices because they consider that after finishing their studies as they will have 

been trained in a specific specialty and will have acquired sufficient knowledge. Also, the 

results of the research showed that the trainees choose their specialties with direct 

motivation for their professional rehabilitation and in the majority of them they have no doubts 

from this choice. With regard to the issue of obstacles, the majority of the trainees who 

referred to them defined them as obstacles which are directly related to the administration, 

operation and lack of technological or other equipment of the specific Vocational Institutes of 

Training. 

 

Keywords: Vocational Training Institute, Lifelong Learning, Adult Education, Motivation, 

Barriers, Expectations 
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Εισαγωγή  

 Αναμφίβολα τις τελευταίες δεκαετίες τόσο οι τεχνολογικές, οι οικονομικές αλλά και οι 

κοινωνικές εξελίξεις και ανακατατάξεις, μπορούν να χαρακτηριστούν ραγδαίες. Αυτό έχει ως 

συνέπεια να εμφανίζεται επιτακτική η ανάγκη, της διαρκούς προόδου των γνώσεων όλων 

των πολιτών έτσι ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά και να συμβάλλουν και οι ίδιοι 

στην εξέλιξη και την πρόοδο. Λύση στον παραπάνω προβληματισμό έδωσε η εκπαίδευση 

της Δια βίου μάθησης και συγκεκριμένα η εκπαίδευση η οποία απευθύνεται σε ενήλικα άτομα 

που επιζητούν έναν τρόπο προκειμένου να καταρτιστούν επαγγελματικά ή να εμπλουτίσουν 

περαιτέρω τις γνώσεις τους γύρω από το αντικείμενο κατάρτισης της επιλογής τους. Η 

εκπαίδευση αυτή η οποία αποτελεί παράμετρο της Δια βίου μάθησης ονομάζεται εκπαίδευση 

ενηλίκων. Σύμφωνα με τον ορισμό, ο οποίος έχει δοθεί από τον ΟΟΣΑ το 1997 η εκπαίδευση 

ενηλίκων αφορά στις μαθησιακές δραστηριότητες, στα προγράμματα μάθησης ή γενικά σε 

οποιοδήποτε πρόγραμμα το οποίο έχει ως στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των 

ενήλικων ατόμων για κατάρτιση και περαιτέρω επαγγελματική μόρφωση και εκπαίδευση.  

Η εκπαίδευση ενηλίκων συνιστά μια παγιωμένη πλέον πολιτική - εκπαιδευτική επιλογή την 

οποία έχουν υιοθετήσει όλες οι χώρες μέλη - κράτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρίως 

μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες τις οποίες εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση η 

εκπαίδευση ενηλίκων εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι 

προσκόπτουσες ανάγκες των ενηλίκων για εκπαίδευση, κατάρτιση και συνεπώς ενεργή 

συμμετοχή τόσο στο οικονομικό, όσο και στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των χωρών ξεχωριστά. 

Στον Ελλαδικό χώρο η εκπαίδευση ενηλίκων είναι άρρηκτα συνδεόμενη με τα ΙΕΚ. Τα ΙΕΚ 

αποτελούν μια θεσμοθετημένη μορφή μη τυπικής εκπαίδευσης, η οποία αποσκοπεί στην 

συστηματική και οργανωμένη εκπαίδευση ενηλίκων και ακολούθως στην λήψη 

αναγνωρισμένου από το κράτος πιστοποιητικού σχετικά με συγκεκριμένες ικανότητες, 

δεξιότητες αλλά και εξειδίκευση πάνω σε έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα. Μια 
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σημαντική παράμετρος η οποία λαμβάνεται σημαντικά υπόψη όταν ερευνάται το ζήτημα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων είναι το θέμα των κινήτρων, των προσδοκιών αλλά και των εμποδίων 

τα οποία αντιμετωπίζουν οι δυνάμει ενήλικες εκπαιδευόμενοι και τα οποία δυσχεραίνουν 

τόσο την εκπαίδευση όσο και την εν γένει συμμετοχή τους, στα προγράμματα εκπαίδευσης.  

Το παρόν ερευνητικό έργο έχει ως κύριο στόχο του, να αναδείξει αρχικά μέσω θεωρητικής 

προσέγγισης, το φαινόμενο των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (IEK) καθώς και 

όλες τις παραμέτρους συσχέτισής τους. Παράλληλα φιλοδοξεί να φέρει στο φως και να 

σχολιάσει ζητήματα που αφορούν στα κίνητρα, τις προσδοκίες και τα εμπόδια, με τα οποία 

πιθανά έρχονται αντιμέτωποι οι ενήλικες, οι οποίοι επιλέγουν για την κατάρτισή τους, τα εν 

λόγω εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

Ως προς τη διάρθρωσή της, η εργασία συνίσταται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

γίνεται ανάλυση του βασικού πλαισίου στο οποίο κινείται το θέμα της εργασίας και 

συγκεκριμένα, αναδεικνύονται όψεις και γίνεται ιστορική επισκόπηση της εκπαίδευσης των 

ενηλίκων στην Ελλάδα. Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί μια εκτενή αναφορά στον θεσμό των 

ΙΕΚ, η οποία περιλαμβάνει: ιστορική αναδρομή του θεσμού, καθώς και όλες τις σχετικές 

παραμέτρους. Στο τρίτο κεφάλαιο προσεγγίζονται και αναλύονται οι έννοιες των κινήτρων, 

της προσδοκίας και των εμποδίων, ως σημαντικές παράμετροι, που διαδραματίζουν 

ιδιαίτερης σημασίας ρόλο στην πορεία και στην εξέλιξη των ενήλικων ατόμων που επιλέγουν 

να φοιτήσουν στα ΙΕΚ. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έρευνα εκτενώς και στο 

πέμπτο κεφάλαιο παρατίθεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση των άρθρων της έρευνας. Στην 

κατακλείδα της εργασίας πραγματοποιείται εκ του βάθους ανασκόπηση της έρευνας, ενώ 

κατατίθεται και μια ενδεικτική πρόταση για μελλοντικές έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο 

ζήτημα.  
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Κεφάλαιο 1ο :  Εννοιολογική  προσέγγιση/αποσαφήνιση  των 

βασικών όρων. 

1.1 Η έννοια της μάθησης.  

Μάθηση είναι η διαδικασία απορρόφησης πληροφοριών σχετικά με νέες γνώσεις, τεχνολογία 

ή δεξιότητες. Η μάθηση περιλαμβάνει την απόκτηση, την επεξεργασία, την κατανόηση και την 

εφαρμογή πληροφοριών, που μας διδάσκονται ή που αποκτούμε μέσω της πραγματικής 

εμπειρίας, η μάθηση μπορεί να παρατηρηθεί τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα. Η μάθηση 

είναι μια συνεχής διαδικασία, ένας αιώνιος κύκλος δράσης, αποκτήστε νέες εμπειρίες, 

αντιμετωπίστε τις και συνδυάστε την υπάρχουσα γνώση από την οποία εξάγεται το 

συμπέρασμα. Αυτό με τη σειρά του καθορίζει νέες ενέργειες. Κόκκος, (2005). Είναι γεγονός 

ότι μαθαίνουμε μέσα από την καθημερινή εμπειρία. Συζητήστε με έμπειρους συναδέλφους 

κατά την εκτέλεση έργων. 

Ωστόσο, όταν αναφερόμαστε συγκεκριμένα στους ανθρώπους, η μάθηση είναι το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας της μάθησης, της εμπειρίας, της διδασκαλίας, του συλλογισμού 

και της παρατήρησης. Και όταν αυτή η διαδικασία συμβαίνει νωρίς στη ζωή, κατά τη διάρκεια 

του σχολείου, η μάθηση σημαίνει όχι μόνο απόκτηση νέας γνώσης, αλλά και αλλαγή 

στάσεων, συμπεριφορών και αξιών που σχετίζονται με την κοινωνία στην οποία ζούμε. Η 

μάθηση είναι επίσης σημαντική για τον άνθρωπο, γιατί μέσω αυτής παρέχονται τα κατάλληλα 

εφόδια για την ένταξη και την εναρμόνισή του, με το κοινωνικό πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο 

είναι ενταγμένος. Ακολούθως θα παρατεθούν μερικά από τα είδη της μαθησιακής 

διαδικασίας.  

Αυτόνομη μάθηση 

Ως αυτόνομη μάθηση ορίζεται  η διαδικασία με την οποία τα άτομα αποκτούν νέα γνώση από 

μόνα τους. Έτσι, η αυτοκατευθυνόμενη / αυτόνομη μάθηση προϋποθέτει την ικανότητα  του 
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ατόμου να κατευθύνει, να ελέγχει και να αξιολογεί τη μαθησιακή διαδικασία με συνειδητό 

τρόπο, μέσω της εφαρμογής μεθόδων και στρατηγικών που επιτρέπουν την επίτευξη των 

μαθησιακών στόχων που θέτουν τα άτομα για τον εαυτό τους. Υπό αυτή την έννοια,  η 

αυτόνομη μάθηση αποτελεί μια διαδικασία αυτοστοχασμού που μπορεί να συνοψιστεί ως 

μάθηση για χάρη της μάθησης. Τα άτομα που μαθαίνουν μέσω της αυτοκατευθυνόμενης / 

αυτόνομης μάθησης,  ονομάζονται αυτοδίδακτοι. Κόκκος (2005). 

Συνεργατική μάθηση 

«Η συνεργατική μάθηση δεν είναι μόνο μια συναρπαστική εμπειρία με ουσιαστικά οφέλη για 

τα παιδιά μας, αλλά και μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη μελλοντική τους επιβίωση».  

Α. L. Brown 

Η συνεργατική μάθηση είναι γνωστή ως αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης και περιλαμβάνει την 

οργάνωση ομαδικών δραστηριοτήτων στην τάξη ή σε κάποιο οργανωμένο χώρο, 

προκειμένου η μάθηση να αποτελέσει  μια κοινωνική και σχολική εμπειρία όπου οι μαθητές 

αλληλοϋποστηρίζονται και ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

ομαδικών εργασιών. Κόκκο (2005) 

Σημαντική μάθηση 

Η βασική/σημαντική  μάθηση ορίζεται ως η μάθηση κατά την οποία ένα άτομο μπορεί να 

συσχετίσει νέες πληροφορίες με προηγούμενες γνώσεις και εμπειρία στη διαδικασία 

απόκτησης νέας γνώσης. Με αυτή την έννοια, στην σημαντική μάθηση, το άτομο πρέπει να 

είναι σε θέση να αναδιοργανώσει και να τροποποιήσει τις γνώσεις του μόνο του, σύμφωνα με 

τις νέες πληροφορίες που λαμβάνει. Ο Αμερικανός ψυχολόγος David Ausubel όρισε τη 

σημαντική μάθηση στο γνωστικό παράδειγμα ως τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται νέες 

πληροφορίες για τους μαθητές με ουσιαστικό τρόπο. Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός 

ψυχολόγος Carl Rogers υποστήριξε στο ανθρωπιστικό παράδειγμα ότι η βασική/σημαντική  

μάθηση είναι αποτελεσματική μόνο σε ένα συμμετοχικό κοινωνικό πλαίσιο. 
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1.2 Η Δια βίου μάθηση.  

Οι θεσμικές ρίζες της Δια βίου μάθησης (ΔΒΜ) στην Ελλάδα, εντοπίζονται στις πρώτες 

δεκαετίες του 20ού αιώνα σε νομοθετικές ρυθμίσεις για την καταπολέμηση του 

αναλφαβητισμού και στη συνέχεια για τη λαϊκή επιμόρφωση. Ο θεσμός της λαϊκής 

επιμόρφωσης, είχε στόχο την ανάπτυξη της προσωπικότητας των πολιτών, την ενεργητική 

συμμετοχή τους στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, καθώς και τη δημιουργική χρήση του 

ελεύθερου χρόνου. Με  το ν.1320/1983  ιδρύθηκε ως αρμόδιος κεντρικός φορέας η Γενική 

Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΓΓΛΕ), η οποία με το  ν.2909/2001 μετονομάστηκε σε 

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ),  και με το  ν.3699/2008  σε Γενική 

Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ). Στη συνέχεια, υπό την επίδραση των 

προδιαγραφών της ΕΟΚ και στη συνέχεια της ΕΕ, υπήρξε σημαντική μείωση των παραπάνω 

δραστηριοτήτων και αύξηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Η πρώτη 

σαφής σύγχρονη οριοθέτηση του όρου ΔΒΜ έγινε με το ν. 3369/2005. Στη ΔΒΜ εντάχθηκαν 

η διά βίου εκπαίδευση (λαϊκή επιμόρφωση, εκπαίδευση ενηλίκων) και η διά βίου κατάρτιση 

(αρχική κατάρτιση, συνεχιζόμενη κατάρτιση).  

Η «δια βίου μάθηση» θεσμοθετήθηκε με το (Άρθρο 2 Ν.3879/2010) και χαρακτηρίζεται από  

όλες τις μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που 

αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική 

ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας 

ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη.  

Ο Κόκκος (2005) αναφέρει ότι, η  δια βίου μάθηση υπάγεται στο ευρύτερο πεδίο 

δραστηριοτήτων που μαθαίνει ένα άτομο από την αρχή έως το τέλος της ζωής του. Στον 

αντίποδα η «εκπαίδευση ενηλίκων»  αναφέρεται σε μια σειρά δραστηριοτήτων που έχουν 

σχεδιαστεί μόνο για ενήλικες. Οι τελευταίοι συμμετέχουν συνειδητά στην επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων. Η διαφορά στην ορολογία είναι κυρίως η διαφορά μεταξύ της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGFk_abAsP7xndtvSoClrL8N0XblcQU3VEpCCmqt4mgGEHlbmahCJFQEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQO4s_BWvYLFQf7yHf07PsyaGHlGb9Gpc01eKDyDyi0UaQ..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHgzIpqlooT4HdtvSoClrL8APWkZGPL1bntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHsi-jPFgxF-I_uPabxGf5uEIQi4ALVxaFAykwOBwQT_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHtyK1ZYNhP8HdtvSoClrL8Rc9TCA8iZVd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYHpDLru_jp1nHYxUFkpCZw_KLwy_NL6gizOSKGusZdE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL8cXZ3FBsNLKR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucZvlYCkbtZorpIKrxnGym62nOZ2ZYY6M5XbWnfFQQyy
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έννοιας της μάθησης και της μάθησης με στόχο την  εκπαίδευση και τις διαφορετικές 

ηλικιακές ομάδες, οι οποίες λαμβάνουν κάθε φορά μέρος, στη διαδικασία της μάθησης.  

Σύμφωνα με τον νόμο 3879/2010 (Ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και λοιπές διατάξεις) και 

συγκεκριμένα το άρθρο 2, η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα αποτελείται από την τυπική, 

την μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση. 2.ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ Εκπαίδευση Ενηλίκων  

Εκτός από τον νόμο 3879/2010, μέρος του οποίου είναι ακόμα σε ισχύ, οι προτεραιότητες 

πολιτικής καθορίζονται κυρίως από τον πρόσφατο νόμο 4763/2020 (Κεφ.Θ΄Αρθ.52-66), ο 

οποίος επιχειρεί μια ολιστική μεταρρύθμιση της ΕΕΚ και ΔΒΜ σε τρεις άξονες:  

1 στον κοινό σχεδιασμό της ΕΕΚ και της ΔΒΜ, 

2 στη διασύνδεση της  ΕΕΚ και ΔΒΜ με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας,  

3 στην αναβάθμιση της παρεχόμενης ΕΕΚ.  

Η ευθύνη για τη ΔΒΜ κατανέμεται μεταξύ 2 υπουργείων:  

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Σκοπός των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. Τα ΚΔΒΜ αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών 

στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης1 που παρέχουν σε ενήλικες: α) συνεχιζόμενη 

επαγγελματική κατάρτιση, β) επανειδίκευση (reskilling), γ) αναβάθμιση δεξιοτήτων 

(upskilling), δ) γενική εκπαίδευση ενηλίκων και ε) συμβουλευτική και επαγγελματικό 

προσανατολισμό. Μπορεί να ανήκουν στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Ν.4763/2020 

(Θ΄Αρθρ.52)  

 

1.3 Οι στόχοι της δια βίου Μάθησης.  

Στη σημερινή κοινωνία ο καθένας χρειάζεται να έχει ένα ευρύ σύνολο δεξιοτήτων, γνώσεων  

 

1 
Μη τυπική μάθηση (εκπαίδευση): Η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. 

Περιλαμβάνει την αρχική  επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση 

ενηλίκων. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8goX2c34K7tJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQolKC15UWtF7_bt00e9XOKpB6w0y8rsCXCkyfK1zLBM
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και ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένου επαρκούς επιπέδου γραμματισμού, αριθμητικής και 

ψηφιακής ικανότητας, προκειμένου να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του, ώστε να έχει  

ενεργό ρόλο στην κοινωνία και να αναλάβει κοινωνικές και αστικές ευθύνες. Τέτοιες 

δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την πρόσβαση και την 

πρόοδο στην αγορά εργασίας και για τη συμμετοχή σε περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Όλο και περισσότερο, οι θέσεις εργασίας απαιτούν υψηλότερο επίπεδο και ευρύτερο φάσμα 

δεξιοτήτων. Στο μέλλον θα υπάρξουν λιγότερες θέσεις εργασίας στοιχειώδους 

χαρακτήρα. Ακόμη και οι δουλειές που παραδοσιακά απαιτούσαν προσόντα χαμηλού 

επιπέδου ή καθόλου προσόντα γίνονται πιο απαιτητικές. Η μεγάλη πλειονότητα των θέσεων 

εργασίας απαιτεί κάποιο επίπεδο ψηφιακής ικανότητας και ένας αυξανόμενος αριθμός 

στοιχειωδών θέσεων εργασίας απαιτεί ορισμένες βασικές ή γενικές δεξιότητες (όπως 

επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων, ομαδική εργασία και συναισθηματική νοημοσύνη).        

(https://eur-lex.europa.eu 2016)   

Η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση  των ενηλίκων είναι γεγονός. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η επιτακτική ανάγκη για κατάρτιση προτρέπει στη δημιουργία 

προγραμμάτων  των κρατών μελών για την εντατική μάθηση των ενηλίκων πολιτών  της 

Ε.Ε.. Παρέχει στα άτομα ευκαιρίες δια βίου, μέσω μιας ευέλικτης προσέγγισης. Τα μαθήματα 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων, ικανά να ανταποκριθούν στις σύγχρονες 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Στόχος της δια βίου μάθησης, είναι η ενεργοποίηση του 

ατόμου, για την βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων σε προσωπικό, 

κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. (https://el.wikipedia.org) 

Στόχος της  Δια Βίου Μάθησης στους ενήλικες είναι να εφοδιάσει τους ενήλικες 

εκπαιδευόμενους, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις  γρήγορες και βαθιές αλλαγές 

της επιστήμη και της τεχνολογία, τις τελευταίες δεκαετίες σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις 

στους οικονομικούς, κοινωνικούς αλλά και πολιτισμικούς τομείς παγκοσμίως. Ο Βεργίδης, 

(2005) 

https://eur-lex.europa.eu/
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Η Συνεισφορά της δια βίου μάθησης στους ενήλικες συνίσταται στο γεγονός ότι ενισχύει την 

παραγωγικότητα των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της καριέρας τους και παράλληλα 

συνεισφέρει στην εφαρμογή πολιτικής η οποία έχει ως στόχο την επέκταση της 

επαγγελματικής τους ζωής. Warwick-Report (2006)   

 

1.4 Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας στη διά βίου 

μάθηση (π3). 

Βασική περιοχή αρμοδιότητας του ΕΟΠΠΕΠ αναφορικά με τη διασφάλιση ποιότητας στη διά 

βίου μάθηση είναι: 

Η διασφάλιση ποιότητας της μη τυπικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους λοιπούς 

αρμόδιους  φορείς (ν.4115/2013). 

Η ολοκληρωμένη στρατηγική στην ποιότητα των υπηρεσιών ορίζεται ως μια από τις κύριες 

οριζόντιες δράσεις που υποστηρίζουν την επιχειρηματική λειτουργία του ΕΟΠΠΕΠ και 

σχετίζεται με την ανάπτυξη, την προώθηση και την ενσωμάτωση των αρχών ποιότητας του 

Εθνικού πλαισίου για τη διασφάλιση της δια βίου μάθησης στην πιστοποίηση των εισροών 

και των αποκτηθέντων από την μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση προσόντων 

καθώς και στην συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχει διαμορφωθεί σε συνεργασία με την ΓΓΔΒΜ και τους λοιπούς 

φορείς διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

ένα Εθνικό Πλαίσιο Ποιότητας για τη Δια Βίου Μάθηση  π3 που απευθύνεται εξίσου σε φορείς 

διοίκησης και παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Ο σχεδιασμός του Εθνικού Πλαισίου για τη διασφάλιση της Ποιότητας  στη Δια Βίου Μάθηση 

π3 είναι σε ευθυγράμμιση με τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

2009/C  155/01  της 18ης Ιουνίου.  Το π3 χρησιμεύει ως ενοποιητικό πλαίσιο για τις αρχές 

διασφάλισης ποιότητας για τη δια βίου μάθηση, συμβάλλοντας στη δημιουργία συνθηκών 

ποιότητας σε ένα προηγουμένως ετερογενές πεδίο. Είναι προϊόν διαβούλευσης και 
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συναίνεσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και έρχεται μετά από πιλοτική εφαρμογή και 

συνδυασμό προοπτικών και θέσεων. Κύριος στόχος του είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού και 

ανατροφοδοτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας με κύριο στόχο τη συνεχή 

βελτίωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς όφελος των εκπαιδευομένων. Το πιο 

σημαντικό, όμως, είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα του εθνικού συστήματος εκπαίδευσης και 

κατάρτισης όπου η ποιότητα είναι πάντα η πρώτη προτεραιότητα. Σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η στρατηγική της δια βίου μάθησης αποτελεί τη βάση για την 

ώθηση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα, με στόχο την προώθηση της ποσοτικής και 

ποιοτικής ανάπτυξης της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα. Όπως αποτυπώνεται στις διατάξεις 

του Ν. 4115/2013, η βελτίωση και η διασφάλιση της ποιότητας έχει γίνει βασικός πυλώνας 

μιας στρατηγικής δια βίου μάθησης. 

Τέλος το π3 θέτει το πλαίσιο για τις αρχές διασφάλισης ποιότητας στη δια βίου μάθηση, 

παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους ένα εργαλείο για το σχεδιασμό, την παροχή και την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δια βίου μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, το καινοτόμο αυτό 

πλαίσιο ορίζει την ποιότητα, θέτοντας αρχές ποιότητας, και στις τρείς συνιστώσες της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή στις εισροές, στις διαδικασίες και στις εκροές, και 

ταυτόχρονα λειτουργεί ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τους φορείς διοίκησης και τους 

παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης παρέχοντας μετρήσιμους ποιοτικούς και ποσοτικούς 

δείκτες για την αξιολόγησης της εφαρμογής των αρχών ποιότητας. (https://www.eoppep.gr) 

 

1.5 Οι μορφές εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Διάκριση και συνοπτική 

προσέγγιση.  

H εκπαίδευση αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο είναι σύμφυτο με τις ανθρώπινες κοινωνίες 

και αποτελεί μέρος και κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας και εξέλιξης. Μέρος των θεωριών 

περί ανθρώπινου κεφαλαίου ορίζουν την εκπαίδευση ως το βασικό κανάλι μέσω του οποίου 

παράγεται, συσσωρεύεται και εν τέλει διαχέεται η γνώση.  
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Επιπλέον, σύμφωνα με την τοποθέτηση των Tsamadis & Chanis (2012) η εκπαίδευση 

διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τις έννοιες της εξάσκησης ενός επαγγέλματος και των 

χρηματικών απολαβών από αυτή. Ακολούθως, οι Petridou & Chatzipanagiotou (2004) 

τοποθετούνται σχετικά με το ζήτημα της εκπαίδευσης και αναφέρουν ότι η εκπαίδευση 

αποτελεί και την κύρια πύλη η οποία οδηγεί προς μια οργανωμένη, θεσμική και λειτουργική 

κοινωνία, καθώς αυτή αποτελεί μια εκ των σημαντικότερων συνιστωσών, οι οποίες ορίζουν 

τη μορφή και το περιεχόμενο του πολιτισμικού  πλαισίου μιας χώρας. Μια πρώτη 

παρατήρηση έως το σημείο αυτό, είναι πως η έννοια της εκπαίδευσης, αποτελεί  ένα 

φαινόμενο στο οποίο μπορεί να επιχειρηθούν ποικίλες  νοηματοδοτήσεις,  μέσω 

διαφορετικών κάθε φορά προσεγγίσεων. 

Για τον λόγο αυτό η έννοια της εκπαίδευσης έχει τεθεί στο ερευνητικό στόχαστρο των 

θεωρητικών επιστημόνων, προκειμένου να την προσεγγίσουν και να της αποδώσουν έναν 

ασφαλή και καθολικό ορισμό. Εντούτοις κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να είναι εφικτό, καθώς η 

εκπαίδευση αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο νοηματοδοτείται και σημασιοδοτείται 

με βάση τα ιστορικά/κοινωνικά συγκείμενα.  Προσεγγίζοντας την ετυμολογικά η  λέξη 

εκπαίδευση έλκει την καταγωγή της από τους αρχαίους ελληνικούς χρόνους και προέρχεται 

από το ρήμα εκπαιδεύω, που σημαίνει ανατρέφω, διαπαιδαγωγώ. Tσαούσης (1989).  

Ένας από τoυς διαδεδομένους και γνωστούς ορισμούς είναι αυτός που δίνει το λεξικό του 

Cambridge Dictionary (2022) και ορίζει ότι: «Ως εκπαίδευση ορίζεται η συστηματική 

διαδικασία μετάδοσης γνώσεων κυρίως μέσα στον χώρο των σχολείων και των έτερων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και  ο ορισμός ο οποίος δίνεται στο 

λεξικό του Τριανταφυλλίδη (1998) και ορίζει την εκπαίδευση ως «την καλλιέργεια μέσω 

συστηματικής διδασκαλίας και άσκησης σε συγκεκριμένα ιδρύματα (π.χ. σχολεία) τόσο των 

σωματικών όσο και των διανοητικών ικανοτήτων των ατόμων - κατά κύριο λόγο των παιδιών -  

προκειμένου αυτά να είναι σε θέση να ασκήσουν επαγγελματικές ή άλλου τύπου 

δραστηριότητες». 
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Από τους ανωτέρω ορισμούς γίνεται σαφές ότι η εκπαίδευση αφορά  μια διαδικασία, η οποία 

πραγματοποιείται σταδιακά και έχει ως στόχο την καλλιέργεια των δεξιοτήτων, τόσο των 

παιδιών, όσο και των ενηλίκων. Η εκπαίδευση όπως επισημάνθηκε λαμβάνει χώρα σε 

συγκεκριμένα ιδρύματα και αφορά μια συστηματική και οργανωμένη διαδικασία.  

 

Οι δυνατότητες εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ν.3879/2010 (ΦΕΚ163Α/21-9-

10),  αποτελείται από τρεις τύπους (μορφές) εκπαίδευσης: τυπική, μη τυπική και άτυπη 

εκπαίδευση, αναλύοντας το περιεχόμενό τους, έχει ως ακολούθως:   

“Τυπική εκπαίδευση”: Η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού 

συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο 

από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας. 

Στην τυπική εκπαίδευση εντάσσεται και η γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων. Το οποίο 

σημαίνει μέσα στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας ελληνικής 

εκπαίδευσης. Άρα η τυπική εκπαίδευση αποτελεί ένα ιεραρχικά δομημένο σύστημα 

εκπαίδευσης το οποίο διαβαθμίζεται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως και το 

πανεπιστήμιο.   

“Μη τυπική μάθηση (εκπαίδευση)”: Η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει 

στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο, περιλαμβάνει την 

αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική 

εκπαίδευση ενηλίκων. 

“Άτυπη μάθηση”: Οι μαθησιακές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός οργανωμένου 

εκπαιδευτικού πλαισίου, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, στο πλαίσιο του 

ελεύθερου χρόνου ή επαγγελματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Περιλαμβάνει τις κάθε είδους δραστηριότητες αυτομόρφωσης, όπως η αυτομόρφωση με 

έντυπο υλικό ή μέσω διαδικτύου ή με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ποικίλων 

εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτά το 

άτομο από την επαγγελματική εμπειρία του. 
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1.6 Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου Ενήλικος.  

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να αποσαφηνιστεί η κύρια έννοια γύρω από την οποία 

στρέφεται το ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας. Συγκεκριμένα η έννοια του ενήλικα. Όπως 

αναφέρει στην έρευνα της η Σάρη (2018) η έννοια του ενήλικου και της περιόδου της 

ενηλικιότητας, αποτελούν έννοιες οι οποίες είναι πολυσχιδείς και πολυσύνθετες ενώ δεν 

μπορεί να δοθεί σε αυτές ένας ασφαλής και καθολικός ορισμός. Ενώ στο ίδιο ζήτημα ο 

Rogers (1999) συμφωνεί ότι η ηλικία αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο εννοιολογείται 

διαφορετικά και με βάση, τα εκάστοτε κοινωνικά και πολιτισμικά συγκείμενα.  

Εντούτοις είναι χρήσιμο σε αυτό το σημείο να παρατεθούν μερικές από τις σημαντικότερες 

εννοιολογικές προσεγγίσεις οι οποίες αποτελούν προσπάθειες αποσαφήνισης των ανωτέρω 

όρων, με βάση πηγές από τη διεθνή βιβλιογραφία. Αρχικά μια πρώτη προσέγγιση στον όρο 

επιχειρεί ο Rogers (1999) ο οποίος παραθέτει τον ορισμό τον οποίο δίνει η UNESCO. Ο 

ορισμός αυτός έχει ως ακολούθως. Σύμφωνα με την UNESCO, ως ενήλικος ορίζεται το 

άτομο ή τα άτομα εκείνα τα οποία έχουν οριστεί ως ενήλικες από το κοινωνικό/πολιτισμικό 

τους πλαίσιο. Ταυτόχρονα τα ενήλικα άτομα θεωρούν τον εαυτό τους ενήλικο και ως ενήλικες 

αναγνωρίζονται και από τους άλλους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο κοινωνικό/πολιτισμικό 

πλαίσιο. Χωρίς να διαφέρουν αισθητά και άλλοι ερευνητές ταυτίζονται με την παραπάνω 

άποψη περί του περιεχομένου της έννοιας ενήλικος. Συγκεκριμένα ο Κόκκος (1999) αναφέρει 

ότι η ενηλικιότητα αποτελεί μια κατάσταση στην οποία εισέρχεται ένα άτομο, όταν και εφόσον 

έχει κατακτήσει το επίπεδο της ενηλικιότητας όπως αυτό ορίζεται από τους άλλους που ζουν 

στο ίδιο κοινωνικό πλαίσιο με το άτομο αυτό. Σε αυτό το σημείο ο Κόκκος (1999) κάνει μια 

σημαντική παρατήρηση, αναφέρει ότι, προκειμένου ένα άτομο να θεωρείται ενήλικο θα 

πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες κατά τον ίδιο είναι οι εξής: να έχει 

ωριμότητα, όπου σημαίνει να ενδιαφέρεται για την προσωπική του ανάπτυξη και να 

προσπαθεί διαρκώς για να αξιοποιεί τις δεξιότητες και τις ικανότητές του, να τον ενδιαφέρει η 

προοπτική σχετικά με την αξιοποίηση των εμπειριών του, προκειμένου να ενταχθεί ομαλά 

στην κοινωνία και να εναρμονιστεί με το κοινωνικό σύνολο και τέλος να είναι σε θέση να αυτό 
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καθορίζεται. Σχετικά με το χαρακτηριστικό του αυτοκαθορισμού ο Κόκκος αναφέρει ότι αυτό 

σημαίνει ότι, το άτομο διαθέτει κριτική σκέψη και μπορεί να λαμβάνει αυτόνομα και εκούσια 

αποφάσεις. Σύμφωνα με τον Roggers (1999) η έννοια της ενηλικίωσης αποτελεί τη μέγιστη 

κατάκτηση του ατόμου, η οποία επηρεάζει τις διεργασίες τόσο σε κοινωνικό όσο και σε 

ατομικό επίπεδο. Καταληκτικά και μελετώντας προσεκτικά τα ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι η 

έννοια του ενήλικα καθώς και η φάση/κατάσταση της ενηλικιότητας αποτελούν έννοιες 

πολυσχιδείς, πολύπλοκες και ευμετάβλητες. Ως εκ τούτου κανένας ασφαλής ορισμός δεν 

μπορεί να τις καλύψει σημασιολογικά. 

1.7 Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική τοποθέτηση. 

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα διεργασιών μακράς ιστορίας και παράδοσης. 

Όπως αναφέρει ο Κόκκος  (2005) η εκπαίδευση στην Ελλάδα έλκει την καταγωγή της από 

του αρχαίους χρόνους, περίοδο κατά την οποία η εκπαίδευση προέκυψε από την ανάγκη των 

ατόμων να συμμετέχουν στα «κοινά και τα δημόσια πράγματα». Οι βασικές έννοιες οι οποίες 

συνδέονταν με την πρακτική της εκπαίδευσης ήταν αυτές της αγωγής και της μόρφωσης.  

Το φαινόμενο της εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεί μια σημαντική πτυχή στο πλαίσιο του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ενώ επίκεντρο του φαινομένου της εκπαίδευσης 

ενηλίκων αποτελεί η ευρωπαϊκή επιτροπή για τη δια βίου μάθηση καθώς και οι επιμέρους 

εθνικές κυβερνήσεις οι οποίες ενέταξαν σταδιακά την μορφή αυτή εκπαίδευσης τα εθνικά 

εκπαιδευτικά τους συστήματα. Πλαισιώνοντας την έννοια της εκπαίδευσης ενηλίκων με έναν 

ορισμό, ο επικρατέστερος σύμφωνα με τον Κόκκο (2005) είναι αυτός ο οποίος εκπόνησε η 

UNESCO το 1975 και ορίζει ότι, η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ένα σύνολο από 

οργανωμένες εκπαιδευτικές δράσεις  οι οποίες ανεξαιρέτως περιεχομένου  και επιπέδου ή 

και μεθόδου, έχουν ως βασικό τους στόχο να συμπληρώσουν, να αναπληρώσουν και να 

συνεχίσουν την μη τυπική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικές αυτές δραστηριότητες αφορούν 

άτομα τα  οποία νοούνται ως ενήλικα από το εκάστοτε κοινωνικό/πολιτισμικό συγκείμενο. 

Ενώ απώτερο και τελικό στόχο έχουν τη βελτίωση της τεχνικής και επαγγελματικής 
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κατάρτισης των ενηλίκων ατόμων. Είτε στρέφοντας τους προς  νέες τεχνικές – 

επαγγελματικές κατευθύνσεις, είτε εμπλουτίζοντας τις ήδη υπάρχουσες επιλογές τους.  

Η εκπαίδευση ενηλίκων από τα τέλη του 19ου αιώνα . 

Ανατρέχοντας στο παρελθόν το ζήτημα της εκπαίδευσης ενηλίκων  εμφανίζεται για πρώτη 

φορά στο δημόσιο λόγο κατά τα τέλη του 19ου αιώνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία 

παρουσιάζει ο Καραλής (2011) η εκπαίδευση ενηλίκων έχει τις ρίζες της σε μικρές 

μορφωτικές οργανώσεις και σε επιμελητήρια τα οποία ενδιαφέρονταν για την εκπαίδευση 

ενηλίκων. Παραδείγματα μορφωτικών οργανώσεων αποτελούν ο σύλλογος Παρνασσός 

καθώς και η Εταιρία Φίλων του Λαού. Στις απαρχές του 20ου αιώνα, δεδομένης της ανόδου 

των εργατικών κινημάτων, τίθεται στο στόχαστρο των κινημάτων αυτών η μέριμνα και το 

ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των αγροτών.  Κατά τους Βεργίδη και 

Πρόκο (2005) το ζήτημα της εκπαίδευσης ενηλίκων τίθεται υπό την κρατική μέριμνα λίγο πριν 

τη δεκαετία του 1930. Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν οι Bεργίδης και Πρόκος (2005) κατά το 

έτος 1929, το κράτος παρεμβαίνει μέσω του ν. 4397 και ιδρύει νυκτερινές σχολές ενηλίκων. 

Κύριος στόχος των σχολών αυτών ήταν, να μειωθεί το ποσοστό των αναλφάβητων. 

Ακολούθως στα μέσα της δεκαετίας του 1930 και συγκεκριμένα το 1935, μέσω νομοθετικού 

διατάγματος τίθενται προς θεσμοθέτηση και κατόπιν σε λειτουργία τα Εργαστήρια 

Ελευθέρων Σπουδών. Όπως εξηγεί ο Καραλής (2011) τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών 

αφορούσαν επαγγελματικές σχολές οι οποίες ιδρύονταν από ιδιωτικούς φορείς. Ακολούθως 

τη δεκαετία του 1940 γίνονται δυο ακόμα βήματα αναφορικά με την εκπαίδευση των 

ενηλίκων. Συγκεκριμένα πρόκειται για την ίδρυση της Διεύθυνσης Λαϊκής Επιμόρφωσης η 

οποία υπαγόταν στο Υπουργείο Παιδείας το 1943 και την ίδρυση τεχνικών και γεωργικών 

σχολών υπό την επιμέλεια του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος. Οι εν λόγω σχολές στόχευαν 

στην άνοδο του μορφωτικού επιπέδου των πολιτών τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε 

κοινωνικό και εν γένει μορφωτικό επίπεδο.  
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Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι μια διακήρυξη που 

υιοθετήθηκε  από την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 10 

Δεκεμβρίου 1948, περιγράφοντας την άποψή τους για τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα 

μεταξύ άλλων ήταν η αναγνώριση  της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας στην 

εκπαίδευση,  της ίσης πρόσβασης στα αγαθά, στην ασφάλεια  και στην εργασία. 

Παρ' όλο που δεν είναι νομικά δεσμευτικό έγγραφο, έγινε η βάση για δύο νομικές συνθήκες, 

το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα 

Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα.  

Aυτή την περίοδο και υπό την πίεση των προαναφερθέντων διεθνών εξελίξεων σημειώνονται 

στην Ελλάδα σημαντικές πρωτοβουλίες γύρω από την εκπαίδευση των ενηλίκων. Όπως 

αναφέρει ο Καραλής (2011) καθ’ όλη τη δεκαετία του 1950 θεσμοθετούνται διάφοροι φορείς 

οι οποίοι αφορούν προγράμματα για την εκπαίδευση ενηλίκων. Παράδειγμα τέτοιων κέντρων 

ήταν τα Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης που αφορούσε στην εκπαίδευση των αγροτών 

καθώς και το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας το οποίο είχε ως κύριο στόχο του την 

εκπαίδευση εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Μέσα στην ίδια δεκαετία δημιουργείται επίσης 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, η Κεντρική Επιτροπή Καταπολέμησης 

Αναλφαβητισμού, (Κ.E.K.A.) ενώ την ίδια περίοδο συγκροτούνται για τον ίδιο σκοπό, οι 

λεγόμενες Νομαρχιακές Επιτροπές Καταπολέμησης Αναλφαβητισμού (Ν.Ε.Κ.Α.).  

Από τη Μεταπολίτευση έως και σήμερα 

Η εκτίμηση πως η εκπαίδευση αποτελούσε μια σημαντική, ίσως τη σημαντικότερη 

παράμετρο η οποία θα οδηγούσε στην επιθυμητή οικονομική ευμάρεια, οδήγησε σε μια 

πληθώρα εκπαιδευτικών  μεταρρυθμίσεων,  οι οποίες ως στόχο είχαν οι νέοι πολίτες την 

επόμενη ημέρα του πολέμου να καταρτίζονται, να εκπαιδεύονται και να λαμβάνουν γνώσεις 

που θα τους προετοίμαζαν για την είσοδό τους στη διεθνή παραγωγική/οικονομική 

διαδικασία. Ως εκ τούτου γίνεται μια σειρά από οικοδόμηση ιδρυμάτων, τα οποία θα είχαν 

μεταξύ άλλων ως στόχο τους, την οικονομική στήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B1_%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B1_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC,_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B1_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC,_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ιδρύεται αρχικά η Παγκόσμια Τράπεζα στα 1944, με τις ΗΠΑ να 

διαδραματίζουν καίριο-οικονομικό-ρόλο στη θεμελίωσή της. Η Παγκόσμια Τράπεζα 

χρηματοδότησε εκπαιδευτικά προγράμματα υπολογίζεται ότι, το διάστημα μεταξύ 1963-1979 

δαπάνησε περί τα δυόμισι  δις δολάρια σε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων. Ο Οργανισμός 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) ο οποίος ιδρύθηκε το 1948 

διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο, καθώς στόχευσε στην ενίσχυση της σχέσης ανάμεσα 

στην οικονομία, την επιστήμη και την τεχνολογία. Τέλος σημαντική ήταν και η ίδρυση της 

UNESCO υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στα 1957. Κεντρικό μέλημα της 

UNESCO ήταν η ενδυνάμωση και ενίσχυση της εκπαίδευσης, της παιδείας και του 

πολιτισμού.  

Σημαντικό είναι επίσης να τονιστεί ότι, μέσω του σχεδίου Μάρσαλ, προωθήθηκε η ιδέα ότι η 

εκπαίδευση ήταν πολύ σημαντική για την ανάπτυξη αλλά την ίδια στιγμή αποτελούσε και μια 

σημαντική παράμετρο την οποία οι δυτικές κυβερνήσεις θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τους, 

προκειμένου να αποδείξουν την υπευθυνότητά τους απέναντι στο κοινωνικό σώμα. Η 

εκπαίδευση ήταν πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με το κράτος, την πρόνοια και την πεποίθηση 

πως όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες και δικαιούνται να λαμβάνουν εκπαίδευση. Σε αυτό συνέβαλε 

και η λεγόμενη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, η οποία διατυπώθηκε από τον 

οικονομολόγο Τheodore Schulzt.  

O Th. Schultz ισχυρίστηκε ότι, η εκπαίδευση αποτελεί ένα κεφάλαιο προς επένδυση και δεν 

θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια ακόμα κρατική δαπάνη. Συμπληρωματικά η θεωρία 

αυτή θεμελίωσε την πεποίθηση ότι, μέσω της εκπαίδευσης μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες 

του ατόμου για απασχόληση, οικονομική ανεξαρτησία, ενώ ενισχύεται παράλληλα και η 

κρατική οικονομία, καθώς μέσω της εκπαίδευσης, παρέχεται στην αγορά εξειδικευμένο 

εργατικό δυναμικό1. Μια άλλη σημαντική παράμετρος η οποία συνέβαλλε αποφασιστικά στην 

                                                
1 Συγκεκριμένα στα 1960 ο Theodore Schultz ανέπτυξε τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, η οποία συνδεόταν άμεσα με την έννοια της 

οικονομικής ανάπτυξης. Η θεωρία αυτή βασιζόταν σε 3 παραδοχές: 1) Οι χώρες οι οποίες δεν έχουν ανθρώπινο κεφάλαιο δεν είναι σε θέση να 
διαχειριστούν με επιτυχία το φυσικό τους κεφάλαιο. 2) Η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας ισούται με την αύξηση του ανθρώπινου και του φυσικού 
κεφαλαίου μαζί. 3) Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ο βασικός παράγοντας ο οποίος μπορεί να συνδράμει στην αύξηση αλλά και στη μείωση της 
ανάπτυξης μιας χώρας. 
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θεμελίωση του κράτους πρόνοιας το οποίο θα προσέφερε την ελεύθερη είσοδο σε όλους 

στην εκπαίδευση ήταν η εκπαιδευτική πράξη του 1944 η οποία εκπονήθηκε στην Αγγλία. 

Καθώς και άλλες καινοτόμες δράσεις και πράξεις οι οποίες έλαβαν χώρα τόσο στις ΗΠΑ όσο 

και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης.   

Με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), το ζήτημα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων τίθεται στο επίκεντρο των αλλαγών. Προκειμένου να ολοκληρωθεί και 

να εξελιχθεί ο στόχος της επαρκούς κατάρτισης των ενηλίκων, σημαντική βοήθεια 

απετέλεσαν τα κονδύλια τα οποία δόθηκαν από το ταμείο της ΕΟΚ. Τα κονδύλια αυτά κατά 

κύριο λόγο χρησιμοποιήθηκαν για να εξελιχθεί όλο το σύστημα και το δίκτυο της λεγόμενης 

Λαϊκής Επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα όπως αναφέρει Καραλής (2011) κατά το έτος 1983 η 

Γενική Αρχή της Λαϊκής Επιμόρφωσης μετατρέπεται σε Γενική Γραμματεία και ακολουθεί 

τροποποίηση  όλων των κανόνων λειτουργίας της. Επίσης κατά την ίδια περίοδο ιδρύονται 

τα Κέντρα Λαϊκής Επιμόρφωσης, ενώ γίνεται σαφές ότι αυξάνεται ο αριθμός των 

συμμετεχόντων στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία οργανώνονται. 

Σημαντικό είναι σύμφωνα με τον Καραλή, (2011)  την περίοδο αυτή εκδηλώνονται οι πρώτες 

προσπάθειες για την δημιουργία κέντρων Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Οι κύριοι 

στόχοι των ανωτέρω προσπαθειών ήταν να αναπτυχθεί η προσωπικότητα των πολιτών, και 

να καλλιεργηθεί η συμμετοχή των πολιτών στα κοινωνικά δρώμενα. Εν κατακλείδι ως 

απώτερο  στόχο είχαν να ωθήσουν τους  ενήλικες να δαπανούν δημιουργικά τον ελεύθερό 

τους χρόνο. Με το Β΄ Κοινωνικό Πλαίσιο Στήριξης πραγματοποιείται η ίδρυση  του Εθνικού 

Κέντρου Πιστοποίησης. Η εκπαίδευση των ενηλίκων αποκτά επιστημονική υπόσταση όταν 

στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ξεκινά η ανάπτυξη του Επιστημονικού Πεδίου Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων. Κατά την ίδια περίοδο μέσω θεσμοθέτησης δημιουργούνται το Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας καθώς και τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

Μέσα στο πλαίσιο της νέας χιλιετίας και με την αρωγή του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 

όπως αναφέρουν οι Λευθεριώτου και Κορρέ  (2014) ο θεσμός της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

αναβαθμίζεται. Το 2004 εκπονείται η ίδρυση της Επιστημονικής Ένωσης Ενηλίκων. Ενώ το 
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2010 και σύμφωνα με τον ν. 3879  τίθενται τα θεμέλια για την δημιουργία ενός ενιαίου 

δικτύου φορέων, οι οποίες αφορούν την Δια Βίου Μάθηση. Ακολούθως και υπό της σκιά της 

διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μειώθηκαν ενώ 

εντοπίστηκαν προβλήματα και οικονομική δυσπραγία, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους 

ίδιους τους ιδιώτες, κάτι το οποίο μείωσε το ενδιαφέρον και την εξέλιξη για την εκπαίδευση 

ενηλίκων.  

Οι τελευταίες εξελίξεις στην εκπαίδευση ενηλίκων  

Στην παρούσα ιστορική φάση, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων,  η οποία αναδιαρθρώθηκε σύμφωνα με τον ν. 4763/2020, σχεδιάζει, 

συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί εθνικές πολιτικές, δράσεις και προγράμματα. Σχετικά 

με την Επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση για τη νεολαία και τους 

ενήλικες που το επιθυμούν, χωρίς διακρίσεις ή αποκλεισμούς. (eacea.ec.europa.eu, 2022). 

1.8 H εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση των ενηλίκων στην Ευρώπη: 

Βασική τοποθέτηση και οι τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο.  

Το ζήτημα της εκπαίδευσης ενηλίκων σύμφωνα με τον Κόκκο (2007) τίθεται στο επίκεντρο 

των δράσεων τόσο των κυβερνήσεων στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρώπη, στο ξεκίνημα του 

20ου αιώνα. Ιδιαίτερα δε τη δεκαετία του 1980, η  Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) δείχνει έντονο 

ενδιαφέρον για την εκπαίδευση ενηλίκων και δαπανά μεγάλο μέρος κονδυλίων για την 

εκπόνηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Σύμφωνα με τον Κόκκο (2007) το 

ενδιαφέρον της Ευρώπης, για την εκπαίδευση των ενηλίκων, έχει ως επίκεντρο της, δυο 

συγκεκριμένους τομείς. Τον οικονομικό και τεχνολογικό τομέα, που σημαίνει την 

παγκοσμιοποίηση και την όξυνση του ανταγωνισμού των αγορών, σε οικονομικό και 

τεχνολογικό επίπεδο και σε δεύτερο χρόνο, τον κοινωνικό και πολιτισμικό τομέα. Ο τομέας 

αυτός περιελάμβανε, όλες τις κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές, οι οποίες συνεπάγονταν 

φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνικών ανισοτήτων.  
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Οι πρόσφατες εξελίξεις  

Μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ζήτηση και για την εκπαίδευση ενηλίκων 

διαρκώς λαμβάνει ανοδική πορεία. Και όλες οι χώρες μέλη έχουν δεσμευτεί σχετικά με την 

ανάπτυξη προγραμμάτων ενηλίκων στις χώρες τους. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις 

στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως αναφέρεται, στο epale.ec.europa.eu (2020) έχει 

εκπονηθεί σχετική έκθεση η οποία έχει υπογραφεί από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο2. Η εν 

λόγω  έκθεση περιέχει  12 ευρωπαϊκά προγράμματα  που αφορούν στην εκπαίδευση 

ενηλίκων σε 28 χώρες της Ευρώπης. Τα έργα αυτά καλύπτουν διάφορα πεδία όπως,  η δια 

βίου μάθηση, η κοινωνική ένταξη, η μη τυπική εκπαίδευση και ο κοινωνικοοικονομικός 

τομέας της αλληλεγγύης. Βασικός σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι να διασφαλιστεί η 

καλή ποιότητα ζωής, για όλους τους πολίτες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το  

κοινωνικό/οικονομικό υπόβαθρό τους, ενώ ταυτόχρονα τα προγράμματα αυτά καλούνται να  

τους εξασφαλίσουν πρόσβαση, σε δεξιότητες και γνώσεις. Μερικά από τα ζητήματα τα οποία 

καλύπτει η έκθεση αυτή είναι η ένταξη των προσφύγων στις χώρες υποδοχής, η χρήση νέων 

τεχνολογιών από τους δασκάλους, η μεταφορά γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας στην 

εκπαίδευση για τον τοκετό, η εκπαιδευτική ένταξη των κρατουμένων, η ανάδυση οικολογικών 

κτιρίων, κ.λπ..  Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το epale.ec.europa.eu (2020) τα ανωτέρω 

αποτελούν απλά παραδείγματα που σχετίζονται με τις μελλοντικές βλέψεις και σχέδια τα 

οποία έχει προς εκπόνηση η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία αφορούν την κατάρτιση και την 

εκπαίδευση ενηλίκων ως προς  ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και δράσεων.  Ως εκ 

τούτου σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν νωρίτερα η ευρωπαϊκή ατζέντα θέτει στο επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος την ανάληψη πολίτικών και μέτρων τα οποία θα εξασφαλίσουν 

ικανοποιητικές συνθήκες πρόσβασης σε εκπαιδευτικές δομές και σε ενήλικες, οι οποίοι δεν 

διαθέτουν  τα απαιτούμενα προσόντα, για να εισαχθούν πλήρως στη σημερινή αγορά 

εργασίας.  Κατά τον τρόπο αυτό η έκθεση μελετά και καλύπτει 35 συνολικά εκπαιδευτικά 

συστήματα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ένα σύνολο 32 χωρών μελών της. Επίσης 

2 Βλ.σχ.eacea.ec.europa.eu,2022 
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 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι κυρίως οι χώρες στα Νότια 

της Ευρώπης, είναι εκείνες οι οποίες σημειώνουν χαμηλά επίπεδα εκπαιδευτικής κατάρτισης 

ενηλίκων.  

1.9 Η σημασία και οι λόγοι για την ανάπτυξη της εκπαίδευση ενηλίκων.  

Όπως έχει γίνει σαφές έως τώρα το ζήτημα της εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεί ένα 

πολυσχιδές πεδίο έρευνας αλλά και προβληματισμού. Καθώς σύμφωνα με τον  Κόκκο (2007) 

μέσα στο πεδίο αυτό τοποθετούνται δραστηριότητες ατόμων οι οποίες λογίζονται ως ενήλικα 

από το κοινωνικό/πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ανήκουν. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν ως 

στόχο οι ενήλικες αυτοί να αποκτήσουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, προκειμένου 

αυτοί να είναι σε θέση να ενταχθούν επιτυχώς στην αγορά εργασίας αλλά και να 

αποτελέσουν μέρος και κομμάτι των σύγχρονων κοινωνιών και των απαιτήσεών τους. Η 

μεγάλη συνεισφορά της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι το ότι μέσω των διαφόρων 

προγραμμάτων και δομών επαγγελματικής κατάρτισης δύναται να ενισχυθεί η 

παραγωγικότητα των εργαζομένων. Σε δεύτερο χρόνο όπως παρατηρεί ο Maurer (2001) η 

εκπαίδευση ενηλίκων προσφέρει στον ενήλικο πληθυσμό αλλά και τις χώρες τους, μια 

σημαντική λύση απέναντι στο φαινόμενο γήρανσης του εργατικού δυναμικού.  Μια ακόμα 

σημαντική παράμετρος είναι το γεγονός  ότι, μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων ο ενήλικος 

πληθυσμός ως εργατικό δυναμικό μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην πληροφορία, τις 

επιστήμες και την τεχνολογία. Όπως ισχυρίζεται ο Maurer (2001) οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι 

προκειμένου να είναι σε θέση να προχωρήσουν στην εκπαίδευσή τους θα πρέπει να 

εξελίξουν και να επικαιροποιήσουν, τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, για να αντεπεξέλθουν 

στις σύγχρονες απαιτήσεις. 
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1.10 Οι επιδόσεις της Ελλάδας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων:  Παραδείγματα 

από έρευνες στο πεδίο. 

Προκειμένου να γίνει με απτά παραδείγματα κατανοητή η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων 

στην Ελλάδα είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να παρατεθεί μια από τις τελευταίες χρονικά 

έρευνες η οποία διεξήχθη από την εταιρία «διαΝόεσις» η οποία ασχολείται με έρευνες στο 

πεδίο της εκπαίδευσης. Όπως αναφέρει ο Νικολαίδης (2021) σχολιάζοντας τα αποτελέσματα 

της έρευνας, με μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι η Ελλάδα σημειώνει χαμηλές επιδόσεις, στο 

πλαίσιο των διεθνών δεικτών οι οποίοι μετρούν την παρεχόμενη ποιότητα στο πλαίσιο της 

Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων. Καθώς επίσης μετρούν και την 

ποιότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων και θεσμών οι οποίοι σχετίζονται με την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Με γνώμονα τα ανωτέρω όπως 

σχολιάζει ο Νικολαίδης (2021) η Ελλάδα στο κομμάτι αυτό συγκέντρωσε βαθμολογία η οποία 

ανάγεται στο 1.3 με άριστα το 5. Η βαθμολογία αυτή σημειώθηκε σε μελέτη την οποία 

διεξήγαγε η Ευρωπαική Ένωση το 2019. Σύμφωνα με την εξήγηση την οποία δίνει ο 

Νικολαίδης (2021) για την κακή αυτή απόδοση της Ελλάδας, τα αίτια για την απόδοση αυτή 

απαντώνται σε κάθε έκφανση του πεδίου της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης 

ενηλίκων στον Ελλαδικό χώρο. Συμπληρωματικά ο Νικολαίδης (2021) αναφέρει ότι η Ελλάδα 

επίσης είναι στην τελευταία κατάταξη ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

πλαίσιο της ίδιας έρευνας. 

Πίνακας 1.1. Κατανομή των συμμετεχόντων σε προγράμματα ΕΚΕ ανά κατηγορία παροχών 

υπηρεσιών. 

Κατηγορίες παροχών υπηρεσιών % ΕΕ 28(%) Διδακτικές 

ώρες (%) 

Εμπορικοί οργανισμοί και 

επιμελητήρια 

4,2 9,4 1,5 

Επιχειρήσεις 17 35,4 11,2 
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Πηγή: www.dianeosis.org (2021)  

 

Μια ακόμα έρευνα η οποία διεξήχθη για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την 

Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Θεσσαλονίκη, έφερε στο φως στοιχεία τα 

οποία δείχνουν ότι τα όσα τελικά συνεισφέρουν τα κέντρα επαγγελματικής και εκπαιδευτικής 

κατάρτισης στην Ελλάδα είναι πολύ κατώτερα αντίστοιχων της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι 

τα εφόδια τα οποία τελικά παρέχουν οι θεσμοί αυτοί είναι κατώτερης ποιότητας από 

αντίστοιχα κέντρα άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου όπως σχολιάζει ο 

Νικολαίδης (2021) η κατάρτιση των Ελλήνων ενηλίκων καθώς και οι δεξιότητες τις οποίες 

αποκτούν  είναι πενιχρές και μη ικανοποιητικές. Στο πλαίσιο ερευνών ο οποίες μετρούν το 

επίπεδο των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ενήλικου ελληνικού πληθυσμού παρουσιάζεται 

η ίδια απογοητευτική εικόνα. Με βάση τα όσα αναφέρει ο Νικολαίδης (2021) η Ελλάδα 

βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε έρευνα  η 

οποία ήθελε να μετρήσει και να προσδιορίσει τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων. Ο δείκτης 

αυτός αποτελεί ένα εργαλείο μέτρησης σχετικά με εάν οι ενήλικες εργαζόμενοι σε μια χώρα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κατακτήσει δεξιότητες επαγγελματικές αντίστοιχες με τις 

απαιτήσεις της οικονομίας. Και σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα είναι πολύ χαμηλά σε 

κατάταξη. Συγκεκριμένα η Ελλάδα συγκεντρώνει βαθμολογία 23 στα 100. Στο πεδίο της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης των ενηλίκων σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, όπως 

Συλλογικοί εργοδοτικοί οργανισμοί 4,9 4,2 4,1 

Φορείς παροχής τυπικής 

ΕΚΕ(ΣΔΕ,ΙΕΚ,ΑΕΙ, ως προς τις 

δράσεις παροχής ΕΚΕ) 

13,1 7,6 18,8 

Ιδιώτες 19,1 6 20,8 

Φορείς παροχής μη τυπικής ΕΚΕ 

(ΚΔΒΜ, κολέγια, φορείς ΕΚΕ των 

υπουργείων, κ.ά.) 

17,9 17,7 16,2 

Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 6,9 6,7 4,9 

Άλλοι 12 6,3 20,2 

http://www.dianeosis.org/
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αναφέρει ο Νικολαίδης (2021) και εδώ η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά, αναφέρει ότι, η 

Ελλάδα σε ένα σύνολο 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στην 23η θέση 

ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης. Ως εκ τούτου από αυτό συμπεραίνεται ότι η Ελλάδα 

διατηρεί χαμηλά ποσοστά στους Δείκτες Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας.  

Πίνακας 1.2. Ελλείψεις δεξιοτήτων ανά κατηγορία επαγγελμάτων (%απαντήσεων) 

 
Δεξιότητες 

Επαγγέλματα 
υψηλών 

προσόντων 

Επαγγέλματα 
μεσαίων 

προσόντων 

Επαγγέλματα 
χαμηλών 

προσόντων 

Τεχνικές-επαγγελματικές 
 

29% 20% 22% 

Χρήση εφαρμογών πληροφορικής 
 17% 21% 

Επίλυση προβλημάτων 
 15% 17% 

Εργασία σε ομάδες 
 10% 12% 

Οργάνωση και διοίκηση έργων 16%   

Ανάληψη πρωτοβουλιών 12%   

Λοιπές δεξιότητες 43% 38% 27% 

Πηγή : www.dianeosis.org (2021) 

Σύμφωνα με την παρατήρηση την οποία κάνει ο Νικολαίδης (2021) και στο πλαίσιο άλλων 

ερευνών η Ελλάδα καταλαμβάνει χαμηλές θέσεις και έχει αντίστοιχα χαμηλές  και 

απογοητευτικές επιδόσεις. Ως εκ τούτου η Ελλάδα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης ενηλίκων σημειώνει μια διττή αποτυχία. Στο ένα σκέλος σημειώνει αποτυχία 

αναφορικά με την επιμόρφωση των ενηλίκων και στο άλλο σκέλος σημειώνει αποτυχία και 

αστοχίες αναφορικά με τις επαγγελματικές δεξιότητες των ενήλικων εκπαιδευόμενων. Κατά 

συνέπεια φαίνεται πως η μια προβληματική κατάσταση τροφοδοτεί και ενισχύει την άλλη και 

αντίστροφα.  

Εύλογα σε αυτό το σημείο μπορεί να διερωτηθεί κάποιος, από πού προήλθε αυτή η εικόνα; 

Ποιοι παράγοντες συνέβαλλαν στο να διαμορφωθεί μια τέτοια αρνητική κατάσταση; Mερικές 

http://www.dianeosis.org/
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απαντήσεις  σχετικά με τα παραπάνω ερωτήματα επιχειρεί να δώσει μια  νέα μελέτη η οποία 

διεξήχθη για λογαριασμό της  «διαΝΕωση» . Η «διαΝΕωση» οποία αποτελεί μια εταιρία η 

οποία διεξάγει έρευνες σχετικά με την εκπαίδευση η οποία είχε ως βασικό συντονιστή τον 

Αλέξη Κόκκο, ομότιμο καθηγητή εκπαίδευσης ενηλίκων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 

είχε ως στόχο να αναδείξει τις πτυχές του σημαντικού τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Όπως αναφέρεται στο www.dianeosis.org (2021), οι συγγραφείς «χαρτογραφούν» 

λεπτομερώς πώς λειτουργούν τα διάφορα ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων του κέντρου δια 

βίου μάθησης, του ΙΕΚ, των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και συναφών δράσεων από 

πανεπιστήμια, τοπικές αρχές, κολέγια και εταιρείες. Η δημοσίευση της μελέτης συμπίπτει με 

τη διάθεση πολύ σημαντικών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης σε δράσεις που 

σχετίζονται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Όπως γράφουν οι ερευνητές , αυτοί οι πόροι 

είναι περί τα  1,5 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότεροι από το προβλεπόμενο ισοδύναμο του 

ΕΣΠΑ και «αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τη συνολική θέση του συστήματος ΕΚΕ». 

Η σημασία των θεσμών ΕΚΕ για μια χώρα είναι τεράστια. Πολλά κείμενα της ΕΕ το 

καθιστούν προτεραιότητα για την οικονομική ανάπτυξη και όλα τα κράτη μέλη έχουν 

επενδύσει σημαντικά ευρωπαϊκά κεφάλαια για αυτήν. Σύμφωνα με μελέτη του 2016, το 

επίπεδο ανάπτυξης δεξιοτήτων των εργαζομένων συνδέεται στενά με την οικονομική 

παραγωγικότητα σε όλες τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ. Το 2017, μια μελέτη του CEDEFOP 

διαπίστωσε ότι τα άτομα με χαμηλές δεξιότητες είχαν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να 

βρουν δουλειά σε σχέση με τα άτομα με υψηλότερες δεξιότητες - 57% και 92%, αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 1.1. Τα κυριότερα προβλήματα στην ΕΚΕ (σε απόλυτη συχνότητα*) 

 

Πηγή : www.dianeosis.org (2021) 

*Συχνότητα: αναφέρεται στις αναφορές που εντάχθηκαν στη συγκεκριμένη κατηγορία. Οι 

εμπειρογνώμονες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερες από μία κατηγορίες. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των λύσεων που προτείνει η μελέτη περιλαμβάνουν τη δομημένη 

κατάρτιση τριετούς στρατηγικού σχεδίου επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια 

βίου μάθησης που προβλέπει ο νέος Νόμος 4763/2020. Η  ανάπτυξη και η αξιοποίηση 

συστήματος διάγνωσης επαγγελματικών αναγκών και δεξιοτήτων καθώς και την  πιλοτική 

εφαρμογή του συστήματος «τιμολόγησης αποτελεσμάτων». Επίσης την  καθιέρωση 

προτύπων εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και  την εγγραφή όλων των φορέων που 

εμπλέκονται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 
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Κεφάλαιο 2ο  Δομή και Οργάνωση Ι.Ε.Κ. 

2.1 Οι Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης I.E.K.    

 Ίδρυση, ιστορία και κανόνες λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. 

Τα ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) αποτελούν τον κύριο φορέα παροχής μετα-

δευτεροβάθμιας και μη ανώτατης εκπαίδευσης. Τα ΙΕΚ  αποτελούν εκπαιδευτικές δομές οι 

οποίες βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

θεσμοθετήθηκαν από το κράτος σύμφωνα με τον νόμο 2009/1992, ο οποίος καθιερώθηκε 

μέσω του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.).  

Στο πλαίσιο του νέου νόμου ν.4763/2020 τα ΙΕΚ, συνεχίζουν να αποτελούν φορείς μετα-

δευτεροβάθμιας, μη ανώτατης, μη τυπικής εκπαίδευσης. Η μη τυπική εκπαίδευση, όπως ήδη 

αναφέρθηκε αφορά την παροχή εκπαίδευσης, μέσα σε ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο. Στο πλαίσιο των τελευταίων εξελίξεων και με βάση τον νέο ν. 4763/2020 ιδρύονται 

Πειραματικά ΙΕΚ και Θεματικά ΙΕΚ. Αποστολή των Πειραματικών ΙΕΚ είναι η προώθηση της 

ανάπτυξης και πειραματικής εφαρμογής μοντέλου καινοτόμου λειτουργίας στη βάση ειδικών 

προδιαγραφών, ιδίως εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, εκπαιδευτικού προσωπικού, 

στοχευμένων ειδικοτήτων, εποπτικών μέσων διδασκαλίας, υποδομών, εργαστηριακού 

εξοπλισμού και συστήματος διαχείρισης ποιότητας.  

Ειδικότερη αποστολή κάθε Θεματικού Ι.Ε.Κ. αποτελεί η πιλοτική ανάπτυξη και προώθηση 

ειδικοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε στοχευμένο κατά περίπτωση 

αναπτυξιακό τομέα της οικονομίας, εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους λειτουργίας και 

υιοθετώντας καλές διεθνείς πρακτικές.  

Η φοίτηση στα ΙΕΚ δύναται να παράσχει στους εκπαιδευόμενους απόκτηση πιστοποιητικών 

κατάρτισης, ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης  και κατάρτισης 

Επιπέδου 5, χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση. Τα οποία φέρουν 

την αναγνώριση από το κράτος και τις έτερες δημόσιες αρχές.  



 

  
  
  
  

 
39 

 

Πίνακας 2.1 Εθνικό πλαίσιο προσόντων 

*Επίπεδα 
Εθνικού & 
Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου 
Προσόντων 

 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Επαγγελματική 

Κατάρτιση 

 
Γενική Εκπαίδευση 

 
Ανώτατη Εκπαίδευση 

      1 

 Απολυτήριο Δημοτικού  

      2 

 Απολυτήριο Γυμνασίου  

      3 

Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 
(Χορηγείται στους αποφοίτους των σχολών 
επαγγελματικής κατάρτισης ΣΕΚ) 

  

      4 

Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. (Χορηγείται στους αποφοίτους της 
Β΄ τάξης των ΕΠΑΣ).  
 
Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης  
και κατάρτισης Επιπέδου 4 (Χορηγείται στους 
αποφοίτους της Γ΄τάξης των ΕΠΑ.Λ.) μετά από 
ενδοσχολικές εξετάσεις.  
 
Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 
Επιπέδου 4 (Ισότιμο με το απολυτήριο γενικού 
λυκείου), (Χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ 
τάξης των ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές 
εξετάσεις.  
 

Απολυτήριο Γενικού 
Λυκείου  

 

       5 

Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης  
και κατάρτισης Επιπέδου 5 (Χορηγείται στους 
αποφοίτους της τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.) 
Μετά από πιστοποίηση.  
 
Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, 
Εκπαίδευσης  και κατάρτισης Επιπέδου 5 
(Χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ.) Μετά από 
πιστοποίηση.  
 
Δίπλωμα/Πτυχίο ανώτερης σχολής (Τριτοβάθμια 
ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση).  

  

       6 

  Πτυχίο Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 
(Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ)  

       7 

  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης  

       8 

  Διδακτορικό Δίπλωμα 

Πηγή: https://studyingreece.edu.gr/el/ethniko-plaisio-prosonton/  
 
*Επίπεδα To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων είναι ένα πλαίσιο με οκτώ (8) επίπεδα, στα οποία κατατάσσονται αρχικά οι τίτλοι 

σπουδών /τα προσόντα, που έχουν αποκτηθεί μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και της αρχικής επαγγελματικής 
κατάρτισης μετά από πιστοποίηση. Μελλοντικά αναμένεται να αναπτυχθεί σύστημα κατάταξης των προσόντων που αποκτώνται 
μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης. 
     Τα 8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από την πρωτοβάθμια έως 
την ανώτατη εκπαίδευση. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που καθορίζουν τα 
μαθησιακά αποτελέσματα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα συγκροτούν τα προσόντα του αντίστοιχου επιπέδου. Όλες οι 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: proson.eoppep.gr 
      Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) 
είναι ο αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων – ΕΠΠ (www.nqf.gov.gr) και την αντιστοίχισή του 
με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων – EQF (ec.europa.eu/ploteus). 
 

Σύντομη ιστορική τοποθέτηση 

https://studyingreece.edu.gr/el/ethniko-plaisio-prosonton/
http://proson.eoppep.gr/el
http://www.eoppep.gr/
http://www.nqf.gov.gr/
https://ec.europa.eu/ploteus/
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Η λειτουργία των ΙΕΚ ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 1993. Συγκεκριμένα   με βάση τον 

Ν.2009/1992, άρθρο 4,  όλα τα τμήματα των ΙΕΚ ήταν δυνατό να παρακολουθήσουν 

απόφοιτοι, Γυμνασίου, Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής, Σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. 

απόφοιτη όλων των τύπων  Λυκείου, όπως επίσης και ενήλικες απόφοιτοι, κάθε 

εκπαιδευτικής βαθμίδας (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.), προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις και 

τα ανάλογα προσόντα. Επίσης να μεταβούν σε κάποιον άλλο κλάδο προκειμένου να 

προσαρμοστούν καλύτερα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης 

αγοράς.  

 Το ίδιο διάστημα (1993)  ήδη λειτουργούσαν πειραματικά, 15 ΔΙΕΚ.  Τα ΙΕΚ  προχώρησαν 

στην λειτουργία τους κατόπιν κοινής απόφασης η οποία πάρθηκε από το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων αλλά και Οικονομικών. Όλα τα ανωτέρω έγιναν κατόπιν 

εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ.. Η ολοκληρωτική εποπτεία των ΙΕΚ 

ανήκε στον ΟΕΕΚ. Ο  ΟΕΕΚ είχε την ευθύνη για το σύνολο του περιεχομένου αλλά και των 

μεθόδων της επαγγελματικής κατάρτισης, το αναλυτικό πρόγραμμα και εν γένει για όλα τα 

ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την φοίτηση των εκπαιδευόμενων στα ΙΕΚ. Σε ότι αφορά 

στην στέγαση των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτικών αυτή πραγματοποιείται σε 

κτηριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης για τον 

σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθούν και εγκαταστάσεις, οι οποίες πληρούν τις σχετικές 

προϋποθέσεις για στέγαση.  

Ακολούθως όλες οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες διεξήχθησαν στο πεδίο της εκπαίδευσης 

οδήγησαν σε ακόμα περισσότερες αλλαγές. Συγκεκριμένα με βάση τον ν. 3879/2010, άρθρο 

6, η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης,  πήρε υπό την εποπτεία της την οργάνωση, τη 

λειτουργία και διαχείριση των δημοσίων ΙΕΚ. Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, με 

βάση το νομοθέτημα, είναι ο βασικός φορέας ο οποίος επιμελείται και εποπτεύει  τη 

διαχείριση και διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου των μονάδων της, μη τυπικής 

εκπαίδευσης, γενικότερα συμπεριλαμβανομένης της αρχικής και συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης.  Ως εκ τούτου βασική αποστολή της, αποτελεί ο σχεδιασμός της 
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δημόσιας πολιτικής της δια βίου μάθησης, καθώς και   η διαμόρφωση και εκπόνηση του 

αντίστοιχου εθνικού προγράμματος. Αλλά και η ορθή  εποπτεία για την εφαρμογή του.  

Συνεχίζοντας το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)  με βάση τον 

ν.4115/2013 έλαβε υπό τη εποπτεία του  τη διαχείριση και λειτουργία των Δημοσίων ΙΕΚ, 

κατόπιν ανάθεσης από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 

Δια Βίου Μάθησης. Τα βασικά καθήκοντα τα οποία είχε, ήταν να προχωρήσει στην 

πρόσληψη και στην αμοιβή των εκπαιδευτών. Επίσης μεταξύ των καθηκόντων της ήταν η 

διαχείριση των κονδυλίων και των δαπανών των ΙΕΚ. Τα κονδύλια αυτά αφορούσαν την 

προμήθεια τεχνικού υλικού, τη συντήρηση, την αναβάθμιση αλλά και την επιδιόρθωση όπου 

ήταν απαραίτητο των κτηριακών υποδομών, στις οποίες στεγάζονταν τα ΙΕΚ.  

Επίσης, μέσα στο ίδιο πλαίσιο και με βάση το ν.4250/2014, έγινε η ένωση της Γενικής 

Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Από την ένωση αυτή 

προέκυψε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά βίου Μάθησης. Ο νέος αυτός φορέας 

είναι ο  βασικός αρμόδιος για την εν γένει εποπτεία και διαμόρφωση του εκπαιδευτικού 

πλαισίου των ΙΕΚ, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα  18/2018-ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018. Τα  ΙΕΚ 

με τον νέο κανονισμός λειτουργίας   ν.4763/2020, υπάγονται στην Γενική Γραμματεία 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας 

(Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

2.2 Οι Βασικοί στόχοι των Ι.Ε.Κ. 

Συγκεκριμένα βασικοί στόχοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης  όπως ορίζεται 

από τον ν.4186/2013 μετά την τροποποίηση του ν. 4763/2020 είναι οι ακόλουθοι:   

1) Την παροχή Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι απόφοιτοι των ΓΕ.Λ. 

(γενικών λυκείων) και των ΕΠΑ.Λ. (επαγγελματικών λυκείων), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων 

τίτλων.  

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/365710_oaed-diadikasia-kai-kritiria-epilogis-dieythynton-fek
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2) Έχουν ως στόχο την εξασφάλιση σε όλους τους εκπαιδευόμενους την διδασκαλία 

επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών πρακτικών γνώσεων καθώς και την καλλιέργεια 

διαφόρων δεξιοτήτων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί και να διευκολυνθεί η επαγγελματική 

τους πορεία, καθώς και να εξασφαλιστεί ότι, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να 

προσαρμοστούν, στις νέες και απαιτητικές ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς. Τα ΙΕΚ δύνανται 

να είναι δημόσιας ή ιδιωτικής φύσης. Σε ότι αφορά στη φοίτηση στα δημόσια ΙΕΚ, αυτή 

παρέχεται δωρεάν από το κράτος. Η συμβολή των ΙΕΚ είναι πολύπλευρη, καθώς μέσω της 

επαγγελματικής κατάρτισης την οποία παρέχουν, οι απόφοιτοι μπορεί να συμβάλλουν, στην 

αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. 

3) Τα δημόσια και τα  ιδιωτικά ΙΕΚ είναι δυνατόν να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση, διά 

ζώσης ή  εξ αποστάσεως,  την απαραίτητη εκπαίδευση-κατάρτιση σύμφωνα και με βάση 

τους οδηγούς κατάρτισης των ειδικοτήτων κατάρτισης, όπως αυτοί έχουν εκπονηθεί από το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις αρμόδιες δημόσιες επιτροπές. 

(eacea.ec.europa.eu 2021)   

2.3 Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. 

Αναφορικά με τη διάρκεια φοίτησης στα ΙΕΚ, αυτή συνίσταται σε τέσσερα εξάμηνα 

θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης. Ακολούθως περιλαμβάνεται και ένα εξάμηνο 

πρακτικής. Το εξάμηνο αυτό μπορεί να είναι μέσω απολαβής μισθού ή άμισθο.  

 Ο καταρτιζόμενος αποκτά δικαίωμα εγγραφής, στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον, η 

τελική βαθμολογία από το σύνολο των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου είναι τουλάχιστον 

πέντε (5) ανά μάθημα και υστερεί σε ένα μόνο μάθημα.  

Στα ΙΕΚ οι δυνάμει σπουδαστές μπορούν, να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν τόσο 

θεωρητικά όσο και εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της 

ειδικότητας που έχουν επιλέξει. Επίσης μέσα στο νέο διαμορφωμένο πλαίσιο, τα ΙΕΚ 

δέχονται σπουδαστές από όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών βαθμίδων, της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης καθώς και απόφοιτους ή σπουδαστές από ΑΕΙ. Σημαντική σημείωση εδώ είναι 
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ότι τα ΙΕΚ δεν έχουν συγκεκριμένο όριο ηλικίας για τους δυνάμει σπουδαστές. Κατά το τέλος 

της αποφοίτησης ο κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει «Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης» 

(B.E.K.). Οι υποψήφιοι που έχουν τίτλο σπουδών, τον ίδιο με την ειδικότητα που επέλεξαν,  η 

διάρκεια σπουδών τους διαρκεί δύο (2) μέχρι τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης σ΄ 

αυτά περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.  

Καταληκτικά και με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις κατά το έτος 2020-2021 με απόφαση από το 

αρμόδιο υπουργείο, οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων έχουν τη δυνατότητα να 

υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο προκειμένου να φοιτήσουν σε Δημόσιο ΙΕΚ. 

Μέσα στο μηχανογραφικό έχουν συμπεριληφθεί 52 ειδικότητες οι οποίες κρίνονται ως 

υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας αλλά και από τους υποψήφιους – δυνάμει 

σπουδαστές των ΙΕΚ, οι οποίοι θα τις επιλέξουν. (minedu.gov.gr 2021).  

Η διεξαγωγή της διδασκαλίας στα ΙΕΚ  

Αναφορικά με τη διεξαγωγή της διδασκαλίας αυτή διεξάγεται   5 ημέρες την εβδομάδα από 

Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σε ότι αφορά στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, αυτό είναι 

οργανωμένο σε 20 διδακτικές ώρες. Ο μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευτικών ωρών είναι οι 8 

ώρες την ημέρα. Σύμφωνα με τον ν. 4283/2014, η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται 

καθημερινά από 13:00 - 21:00. Η κάθε διδακτική ώρα διαρκεί 45 λεπτά. Αναφορικά με τα 

μαθήματα κατάρτισης αυτά συνίστανται στα ακόλουθα:  

o Tα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου: τα οποία γίνονται εντός των αιθουσών 

διδασκαλίας και έχουν ως στόχο οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις προκειμένου να 

κατανοούν επαρκώς το αντίστοιχο γνωστικό τους αντικείμενο 

o Εργαστηριακά μαθήματα: Tα μαθήματα αυτά διεξάγονται αποκλειστικά σε χώρους 

εργαστηρίου. Βασικός στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και να 

εμπεδώσουν στην πράξη το αντικείμενό τους και κατά συνέπεια να αποκομίσουν τις 

κατάλληλες δεξιότητες που απαιτούνται στην ειδικότητά τους.  

http://www.minedu.gov.gr/
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o Μαθήματα μικτά: Tα μαθήματα αυτά απαιτούν ταυτόχρονα θεωρητική αλλά και 

εργαστηριακή κατάρτιση προκειμένου να αποκτηθούν οι σχετικές δεξιότητες. 

 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΙΕΚ  

Η διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων-μαθημάτων, όπως αυτά περιγράφονται 

στα προγράμματα σπουδών του εκάστοτε εξαμήνου ΙΕΚ, διεξάγονται από εκπαιδευτικούς οι 

οποίοι είναι μόνιμοι και εντάσσονται στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Επίσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό ανήκουν και εκπαιδευτικοί η οποία είναι αναπληρωτές 

ή ωρομίσθιοι. Επίσης σύμφωνα με τον ν. 4283/2014 στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΙΕΚ 

μπορεί να συγκαταλέγονται εκπαιδευτές ενηλίκων. Αναφορικά με τη διδακτέα ύλη και το 

διδακτικό υλικό σύμφωνα με τον ν. 4283/2014 στα ΙΕΚ δεν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα 

διδακτικά εγχειρίδια καθώς η φύσης της εκπαίδευσης η οποία παρέχεται είναι τέτοια η οποία 

απαιτεί έναν ευέλικτο τρόπο εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου γίνεται σαφές ότι ο εκάστοτε 

εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει το υλικό το οποίο θεωρεί κατάλληλο. Ενώ η επιλογή αυτή 

γίνεται πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τον διευθυντή του εκάστοτε ΙΕΚ.  

2.4 Δομή λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. 

Τα ΙΕΚ προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα ειδικοτήτων και οι δυνάμει υποψήφιοι έχουν την 

δυνατότητα επιλογής από πολλαπλές επιλογές. Αναφορικά με την δομή τους τα ΙΕΚ 

συνίστανται σε τρεις βασικούς άξονες. Τις ομάδες προσανατολισμού, τους τομείς και τις 

ειδικότητες. Συγκεκριμένα οι ομάδες προσανατολισμού εμπεριέχουν, η κάθε μια 

διαφορετικούς τομείς, ο κάθε τομέας αποτελείται από ειδικότητες. Με γνώμονα την ομάδα, οι 

ειδικότητες διατηρούν έμμεσο ή άμεσο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο. Με βάση τα ανωτέρω ο 

εκάστοτε δυνάμει εκπαιδευόμενος καταρτίζεται σύμφωνα με την ειδικότητα την οποία έχει 

επιλέξει. Επί παραδείγματι μιλώντας για τις τεχνολογικές ειδικότητες ο εκπαιδευόμενος ο 

οποίος αποφοιτά θα χαρακτηριστεί ως Τεχνικός. Στο ίδιο πλαίσιο ο εκπαιδευόμενος ο οποίος 

εκπαιδεύεται σε κάποια από τις ειδικότητες Υγείας θα χαρακτηριστεί ως Βοηθός. Ακολούθως 
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μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας των ΙΕΚ ο εκάστοτε  δυνάμει σπουδαστής μπορεί να 

δηλώσει την προτίμησή του σε 4 ειδικότητες ΙΕΚ σε όλη την Ελληνική επικράτεια.  

2.5 Επάρκεια και επιλογή των εκπαιδευτών των  Ι.Ε.Κ.  

Mια σημαντική παράμετρος η οποία αποτελεί καίριο ζήτημα προκειμένου να είναι αποδοτική 

η φοίτηση αλλά και η εκπαίδευση στα ΙΕΚ, είναι αυτή που σχετίζεται με τους εκπαιδευτές των 

ινστιτούτων αυτών.  Ένας αποδεκτός ορισμός για τον εκπαιδευτή των ΙΕΚ είναι αυτός που 

ορίζει ότι, ως εκπαιδευτής ΙΕΚ, ορίζεται εκείνος ο επαγγελματίας  ο οποίος κατέχει τις 

πιστοποιημένες εκπαιδευτικές ικανότητες, οι οποίες  απαιτούνται για την απόκτηση τυπικών 

και ουσιαστικών προσόντων στο επάγγελμά του. Επίσης κατέχει δεξιότητες  και γενικής 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, όπως 

ορίζεται στο σχετικό πιστοποιημένο επαγγελματικό προφίλ εκπαιδευτικού. Η επάρκεια των 

προσόντων των εκπαιδευτών, η συνεχής ενημέρωση και η χρήση κατάλληλων μεθόδων και 

εργαλείων διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας εκπαίδευσης ενηλίκων, 

αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της 

παρεχόμενης κατάρτισης. Το επαγγελματικό πρόγραμμα σπουδών του ΙΕΚ περιλαμβάνει 

σαφείς οδηγίες για τα προσόντα των εκπαιδευτικών για κάθε μάθημα και τα απαιτούμενα 

εκπαιδευτικά μέσα, μεθόδους και εργαλεία3.  

Για το λόγο αυτό, δίνεται προτεραιότητα στους πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους 

εκπαιδευτές στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων όπως αναφέρεται στο άρθρο 27, άρθρα 14 

και 15 του Ν. 4186/2013/ΑΔ193. Οι διδάσκοντες του ΙΕΚ περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα 

ατόμων από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, όλα τα επαγγέλματα, από ειδικούς έως 

κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, καθώς τα προσφερόμενα μαθήματα κατάρτισης είναι 

θεωρητικά και πρακτικά. Η εκπαίδευσή τους σχετίζεται μόνο με το αντικείμενο που καλούνται 

να διδάξουν, αλλά δεν λαμβάνουν περαιτέρω εξειδίκευση στον τρόπο διδασκαλίας τους. Οι 

εκπαιδευτές ενηλίκων επιλέγονται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τους              

3. (http://www.gsae.edu.gr, 2017). 



 

  
  
  
  

 
46 

 

 αντίστοιχους διευθυντές ΔΔΒΜ, τους αντίστοιχους διευθυντές ΣΕΚ, IEK, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ  και 

μέλη που διορίζονται από τη ΓΓΔΒΜ. Κατά την επιλογή εκπαιδευτών σχετικών με κάθε 

θεματική ενότητα λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: εργασιακή εμπειρία,                       

διδακτική εμπειρία, εξειδίκευση στο αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν, σχετικά 

μεταπτυχιακά, απόδοση, συνέπεια και επίπεδο συνεργασίας με τα ΙΕΚ και κοινωνικά 

πρότυπα. Στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε κατόπιν 

εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, καθορίζονται τα κριτήρια για την 

επιλογή των εκπαιδευτών ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ. 

Οι βασικοί πάροχοι εκπαιδευτικού έργου είναι κυρίως αναγνωρισμένα: Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ),   Ελεύθερα 

Ερευνητικά Εργαστήρια,   Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 καθώς  και Ακαδημίες 

οι οποίες  διαθέτουν άδεια λειτουργίας, που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του 

Υπουργείου Παιδείας – Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τον ν.4186 ΦΕΚ Α΄193/17-9-2013  

Σε όλη τη δημόσια δομημένη δια βίου μάθηση, ο μέγιστος χρόνος διδασκαλίας ανά 

εκπαιδευτή ενηλίκων ορίζεται σε είκοσι (20) διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Όταν οι 

εκπαιδευτές ενηλίκων είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή εργάζονται με πλήρη απασχόληση στον 

ιδιωτικό τομέα, οι μέγιστες ώρες διδασκαλίας ορίζονται σε δέκα (10) διδακτικές ώρες την 

εβδομάδα.  

Όταν τεθεί σε λειτουργία το κλιμάκιο της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτικών, 

καθώς και οι προυποθέσεις για την υποβολή των αιτήσεων, τότε  είναι η εγγραφή των 

υποψηφίων στο κλιμάκιο, η οποία τηρείται από τον ΕΟΠΠΕΠ και καθορίζεται από το 

Συμβούλιο. Ο ΕΟΠΠΕΠ αναφέρει όλες τις  απαραίτητες λεπτομέρειες της ενότητας  

εκπαιδευτές ενηλίκων όπου έχουν καθοριστεί  και πρέπει να τηρούνται. Δικαίωμα υποβολής 

αίτησης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά προσόντα που απασχολούνται στο 

δημόσιο τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα προσόντα τα οποία οφείλουν να 

κατέχουν οι εκπαιδευτικοί ενηλίκων,  περιγράφονται στο εγκεκριμένο και δημοσιευμένο 
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επαγγελματικό πρόγραμμα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ή ορίζονται ή απονέμονται 

με απόφαση της ΓΓΔΒΜ. Με βάση τη συμβουλή του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, 

διευκρινίστηκαν τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτών του δημόσιου ΙΕΚ. 
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Κεφάλαιο 3ο : Τα κίνητρα, τα ενδιαφέροντα, τα εμπόδια και οι 

προσδοκίες των δυνάμει υποψήφιων εκπαιδευόμενων στα Ι.Ε.Κ. 

3.1 Κίνητρα και προσδοκίες των υποψηφίων: Η έννοια των κινήτρων και των 

προσδοκιών από την εκπαίδευση.  

To κίνητρο και οι προσδοκίες  

Προκειμένου να εξεταστεί ο σημαντικός ρόλος των οποίο διαδραματίζουν οι προσδοκίες  και 

τα κίνητρα μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης θα πρέπει αρχικά να παρατεθεί μια 

εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων αυτών. Όπως αναφέρει αρχικά ο Μπασέτας (2010) 

επικρατεί γενικότερα μια σύγχυση αναφορικά με το περιεχόμενο των δύο όρων, καθώς αυτοί 

σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται πως λανθασμένα συγχέονται.  

Κατά τον Μπασέτα (2010) ως προσδοκία λογίζεται η αντίληψη η οποία έχει σχηματιστεί 

αναφορικά με καταστάσεις ή αποτελέσματα, με τους στόχους και τους σκοπούς τους οποίους 

ένα άτομο θέλει να εκπληρώσει. 

Το γεγονός ότι ένα άτομο αναμένει το αποτέλεσμα κάποιας κατάστασης του δημιουργεί 

συναισθήματα όπως ο φόβος για τη ματαίωση του στόχου ή της ελπίδας για την εκπλήρωση 

του στόχου αυτού. Όπως συνεχίζει ο Μπασέτας (2010) οι προσδοκίες δεν είναι διεργασίες ή 

καταστάσεις οι οποίες κληρονομούνται, αντίθετα αποκτώνται κατά τη διάρκεια της ζωής του 

ατόμου και αποτελούν κίνητρα ή εναύσματα για την εκπλήρωση των σκοπών τους οποίους 

έχει θέσει ένα άτομο. Με την άποψη αυτή συντάσσεται και η Κωσταρίδου-Ευκλείδη (2012) η 

οποία αναφέρει ότι, οι προσδοκίες μπορεί να είναι δυο μορφών θετικές ή αρνητικές. 

Σύμφωνα με την Κωσταρίδου-Ευκλείδη (2012) οι προσδοκίες είναι θετικής ή αρνητικής 

φύσεως και αντίστοιχα επηρεάζουν και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την συμπεριφορά των 

ατόμων. Εν προκειμένω επηρεάζουν τη συμπεριφορά των σπουδαστών απέναντι στη 

μάθηση. Καθώς είτε ευνοούν τον σπουδαστή και την πορεία του στην εκπαίδευση είτε 

δυσχεραίνουν την προσπάθειά του για μάθηση. Συνεχίζοντας η Κωσταρίδου-Ευκλείδη (2012) 
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τοποθετείται αναφέροντάς ότι στα παιδαγωγικά κυρίως ζητήματα οι προσδοκίες επηρεάζουν 

έντονα και τη συμπεριφορά του σπουδαστή απέναντι στην μάθηση. Κάτι το οποίο σημαίνει 

ότι οι προσδοκίες τις οποίες έχουν οι εκάστοτε σπουδαστές μπορεί να βοηθήσουν ή 

αντίστοιχα να αναστείλουν την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τις οποίες έχουν για μάθηση αλλά 

και για αυτονομία. 

Το κίνητρο επίσης αποτελεί μια έννοια η οποία είναι πολυδιάστατη.  Όπως αναφέρει η 

Τσουρέκα (2020) στην ψυχολογική επιστήμη, υπάρχουν διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις 

για την ανάπτυξη διαφορετικών τύπων κινήτρων.  

Πιο συγκεκριμένα, η ανθρωπιστική προσέγγιση μιλά για κίνητρα που οδηγούν στην 

αυτοπραγμάτωση. Αυτοπραγμάτωση σημαίνει η πλήρης ανάπτυξη και αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων κάθε ατόμου. Σύμφωνα με τον Maslow (2011), η επίτευξη αυτοπραγμάτωσης 

βασίζεται στην ικανοποίηση βασικών αναγκών. Αυτές είναι οι σωματικές ανάγκες, οι ανάγκες 

ασφάλειας, οι ανάγκες αγάπης και συμμετοχής, οι ανάγκες εκτίμησης και, τέλος, οι ανάγκες 

αυτοπραγμάτωσης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι ανάγκες είναι σε ιεραρχική 

κλίμακα, πράγμα που σημαίνει ότι η ικανοποίηση των αναγκών προϋποθέτει την 

ικανοποίηση των αναγκών στο αμέσως προηγούμενο στάδιο. Η βάση της ιεραρχίας είναι οι 

φυσικές ανάγκες που αποτελούν και τις  βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Σύμφωνα με αυτή τη 

θεωρητική προσέγγιση, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναγνωρίσουν τις 

ανάγκες κάθε μαθητή και να κινητοποιηθούν ανάλογα για να προωθήσουν αποτελεσματικά 

την ικανοποίησή τους. Τονίζεται  επίσης εδώ και η  σημασία της ασφάλειας, η οποία 

διασφαλίζεται μέσω σταθερών διαπροσωπικών σχέσεων και μιας θετικής και ευχάριστης 

ατμόσφαιρας μέσα στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, καθώς και της αίσθησης 

του ανήκειν. Η αίσθηση αυτή  καλλιεργείται μέσω της αλληλεπίδρασης και της κοινωνικής 

αναγνώρισης. Μιλώντας συνολικά για ην έννοια των κινήτρων στην εκπαίδευση, αυτή μπαίνει 

στο ερευνητικό στόχαστρο στις αρχές τις δεκαετίας του 1960. Όπως αναφέρει ο Καραλής 

(2011) o θεωρητικός ο οποίος αρχικά ασχολήθηκε με την έννοια αυτή ήταν ο Ηοule. 

Συγκεκριμένα ο Ηοule ξεκίνησε να ερευνά τους λόγους για τους οποίους οι ενήλικες επέλεγαν 
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να συμμετάσχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης. Κατόπιν έρευνας του, ο Ηοule κατέληξε σε 

τρεις χαρακτήρες ενήλικων εκπαιδευόμενων. Οι χαρακτήρες αυτοί ήταν οι ακόλουθοι: 

o Οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι είναι προσανατολισμένοι στους στόχους. 

o Οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι είναι προσανατολισμένοι στη δράση. 

o Οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι είναι προσανατολισμένοι στη μάθηση. Kαραλής (2011) 

Aπό τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι εκπαιδευόμενοι ενήλικες ωθούνται στην εκπαίδευση 

για ποικίλους λόγους ο οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους. Εντούτοις γίνεται επίσης σαφές ότι 

μέσω των κινήτρων οι ενήλικες ωθούνται σε μια συγκεκριμένη δράση αλλά με διαφορετικό 

προσανατολισμό (στόχους, δράση, μάθηση). 

3.2 Η Θεωρία κινήτρων και ο  αυτό- καθορισμός του ατόμου.  

Η θεωρία την οποία ανέπτυξαν οι Deci και Ryan (1985) αποτελεί μια μακροθεωρία της 

ανθρώπινης παρακίνησης η οποία σχετίζεται με την ανάπτυξη και την λειτουργία της 

προσωπικότητας ενός ατόμου μέσα σε κοινωνικά πλαίσια. Ως εκ τούτου η θεωρία αυτή 

σχετίζεται με τα κίνητρα τα οποία βρίσκονται πίσω από τις επιλογές που κάνουν οι άνθρωποι 

χωρίς να υπάρχουν εξωτερικές παρεμβολές ή επιρροές.  Αναφορικά με τα κίνητρα τα οποία 

ρυθμίζουν την συμπεριφορά ενός ατόμου οι Deci και Ryan (1985) αναφέρουν τρείς βασικούς 

τύπους κινητοποίησης.  

Τα εγγενή (εσωτερικά)  κίνητρα, τα εξωτερικά και η μη ύπαρξη κινήτρου.  

Τα εγγενή κίνητρα είναι αυτά τα οποία συνδέονται με την αγνή  απόλαυση και την 

ικανοποίηση που προκύπτουν από την αποδοτικότητα (performance). Επίσης είναι 

συμπεριφορές οι οποίες προκύπτουν εθελοντικά και πηγάζουν από την ανάγκη να 

αισθάνεται κάποιος ικανός και αυτό-καθοριζόμενος.   

Οι συμπεριφορές οι οποίες προκύπτουν από εξωτερικά κίνητρα είναι αυτές οι οποίες 

συνδέονται με την λήψη ανταμοιβής προκειμένου να αποφύγει το άτομο μια πιθανή τιμωρία. 

Σε πρόσφατές τους έρευνες οι Deci και Ryan (2009), προτείνουν πως αναφορικά με την 

εξωτερική κινητοποίηση υπάρχουν τέσσερα είδη εξωτερικής κινητοποίησης. Οι τύποι αυτοί 
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έχουν κατηγοριοποιηθεί αναφορικά με  την συνεχή αύξηση του αυτό-προσδιορισμού και είναι 

οι εξής : η εξωτερική ρύθμιση, η ενδοπροβολή, η αναγνώριση και η ενσωμάτωση. Η 

εξωτερική ρύθμιση αφορά στις συμπεριφορές οι οποίες ελέγχονται από εξωτερικές πηγές 

όπως υλική ανταμοιβή ή περιορισμοί οι οποίοι τίθενται από κάποιον άλλο.  

Στην περίπτωση της ενδοπροβαλόμενης ρύθμισης, η εξωτερική πηγή κινήτρων έχει 

εσωτερικευθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν χρειάζεται πλέον η ύπαρξή της προκειμένου να 

ξεκινήσει μια συμπεριφορά. Αντιθέτως, αυτές οι συμπεριφορές ενισχύονται μέσω εσωτερικών 

πιέσεων, όπως οι ενοχές,  το άγχος ή συναισθήματα που σχετίζονται με την αυτό-εκτίμηση. 

Η αναγνωρίσιμη ρύθμιση σχετίζεται κυρίως με τους ενήλικες και αυτοί την επιλέγουν κυρίως 

λόγω του ότι συμφωνεί με τις αξίες και τους στόχους τους. Η λειτουργία αυτή είναι εγγενώς 

ρυθμιζόμενη και αφορά εξωγενείς λόγους όπως (επιτυχία, επίτευξη προσωπικών στόχων 

κ.λπ.). H αναγνωρίσιμη ρύθμιση αφορά στην συμπεριφορά η οποία πραγματοποιείται όχι 

μόνο γιατί τα άτομα την θεωρούν σημαντική αλλά επειδή αυτή συμφωνεί με άλλα αυτό-

συστήματα και ατομικές διαδικασίες και εν τέλει συμφωνεί με την ταυτότητα του ατόμου. Ο 

χαρακτήρας αυτού του κινήτρου είναι πλήρως αυτό-προσδιοριστικός. Deci και Ryan (2009). 

Τέλος η μη ύπαρξη κινήτρων αφορά την κατάσταση κατά την οποία τα άτομα εκφράζουν μη 

ύπαρξη κινήτρων όταν δεν μπορούν να κατανοήσουν  ή δεν αντιλαμβάνονται την σχέση 

μεταξύ των πράξεων αλλά και των αποτελεσμάτων που έπονται. Σε αυτή την περίπτωση τα 

συναισθήματα που προκύπτουν χαρακτηρίζονται από ανεπάρκεια ή την  μη ύπαρξη ελέγχου. 

Αυτός ο τύπος κυρίως αφορά σε άτομα τα οποία δρουν ή δεσμεύονται να πράξουν μια 

ενέργεια χωρίς να κατανοούν γιατί το κάνουν. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει η 

αίσθηση του σκοπού. Deci και Ryan (2009). 

3.3 Θεωρίες σχετικά με τα κίνητρα εκπαίδευσης των ενηλίκων: Σύντομη 

Bιβλιογραφική ανασκόπηση.  

Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, είναι απαραίτητο να αναδειχθούν και να σχολιαστούν με υπό 

τη μορφή βιβλιογραφικής θεωρητικές προσεγγίσεις  σχετικές με την έννοια των κινήτρων, τα  

οποία σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων. Αρχής γενομένης ο Roggers (1999),  
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αναφέρει ότι το κίνητρο που οδηγεί στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι μια μεγάλη και 

ενδιαφέρουσα περιοχή στο πεδίο της θεωρίας της εκπαίδευσης ενηλίκων.  Πάνω στο ζήτημα 

αυτό ο Leagans (1971) τοποθετείται αναφέροντας ότι,   τα  εγγενή κίνητρα, όπως η διέγερση 

και  το αίσθημα της ανάγκης για μάθηση προάγουν την προσωπική ανάπτυξη. Το μαθησιακό 

κίνητρο αναφέρεται σε παράγοντες που ενεργοποιούν και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στη 

μαθησιακή διαδικασία και μπορεί να είναι εξωγενείς, όπως η υποχρέωση παρακολούθησης 

ενός συγκεκριμένου μαθήματος ή ενδογενείς εγγενείς επιθυμίες και συνειδητές αποφάσεις. Ο 

Rogers (1999) διακρίνει τρεις τύπους θεωριών κινήτρων. Μια κατηγορία περιλαμβάνει 

κίνητρα που σχετίζονται με αντίστοιχες  ανάγκες και παράλληλα  σημείωσε ότι, αυτό ωθεί 

τους ενήλικες προς την αυτόνομη ενηλικίωση και ωριμότητα. Ενώ σύμφωνα με τον Boshier 

(1977) η παρόρμηση για μάθηση διεγείρεται καθώς επιδιώκει να εξαλείψει τις συγκρούσεις 

και την ένταση και να επιτύχει εσωτερική αρμονία. Κατά τον  Rogers (1999)  αυτό  

αναφέρεται ως έμπνευση για την ιεραρχία των αναγκών, στην οποία η ικανοποίηση των 

αναγκών υπογραμμίζει την προσδοκία ικανοποίησης υψηλότερων αναγκών, ξεκινώντας από 

το κάτω μέρος της «πυραμίδας των αναγκών» στο πρώτο επίπεδο είναι η επιβίωση και 

ανεβαίνοντας επίπεδο είναι  η ασφάλεια  και η αγάπη, στο επόμενο  επίπεδο βρίσκεται η 

ανάγκη για αναγνώριση και αυτοεκτίμηση και στο υψηλότερο επίπεδο είναι η 

αυτοπραγμάτωση, σπάνια εκπληρωμένη ανάγκη. 

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η τοποθέτηση του Houle (1961). O ίδιος προσδιόρισε κίνητρα για 

μαθησιακούς στόχους, ως διαδικασίες και εισήγαγε σχετικές τυπολογίες. Το κίνητρο για 

μάθηση που συνοδεύει την ικανοποίηση, την προσωπική επιτυχία, την ανταμοιβή, το 

επίτευγμα, τα κίνητρα που συνδέονται με τους επιθυμητούς αποδεκτούς εφικτούς στόχους. 

Στο ίδιο πλαίσιο συζήτησης ο  Herzberg (1993) στη θεωρία των κινήτρων που αυτός 

ανέπτυξε, θεωρεί ότι,  μέσα στα πλαίσιο μιας θεωρίας κινήτρων πρέπει να ληφθούν υπόψη 

και οι εσωτερικές διεργασίες που συμβαίνουν στο άτομο. Διότι κατά την άποψή του, αυτές οι 

διεργασίες είναι τελικά το κίνητρο που ενισχύουν την ικανοποίηση, την ανταμοιβή, την 

αναγνώριση και μειώνουν την εξωτερική αναστολή, τις κακές συνθήκες μάθησης, τις 
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μεθόδους, τις πρακτικές που προάγουν θετικές στάσεις και θετικότητα στους ενήλικους 

μαθητές. Συμπληρωματικά ο Herzberg(1993), στην θεωρία του αναφορικά με τα κίνητρα των 

ενηλίκων εκπαιδευόμενων υπογραμμίζει την αξία του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων. 

Εξηγώντας ο ίδιος τονίζει ότι η ενθάρρυνση από τους εκπαιδευτικούς είναι μια κινητήρια 

δύναμη για να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να προωθηθεί η αυτοδέσμευση για την επίτευξη 

στόχων των ενήλικων εκπαιδευόμενων.  

Πάνω στις θεωρίες κινήτρων των ενηλίκων εκπαιδευόμενων, ο Miller (1967) βασιζόμενος 

στην Ιεραρχία των Αναγκών του παραθέτει την άποψη πως οι κοινωνικοοικονομικές 

συνθήκες είναι άρρηκτα συνδεόμενες  με τη συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα και εξηγεί τους λόγους της συμμετοχής τους, συγκεκριμένα εξαρτάται από την 

κοινωνική τάξη και τις προσδοκίες. Ακολούθως ο ίδιος καταθέτει την άποψη ότι τα άτομα τα 

οποία είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα απόφοιτοι 

γυμνασίου στοχεύουν στην εκπαίδευση προκειμένου να εξασφαλίσουν και να καλύψουν τις 

βασικές βιοποριστικές τους ανάγκες. Στον αντίποδα τα άτομα τα οποία προέρχονται από 

ανώτερα κοινωνικά στρώματα, φιλοδοξούν μέσω της εκπαίδευση να εξασφαλίσουν 

κοινωνική, οικονομική αλλά και προσωπική ικανοποίηση αλλά και επιτυχία.  

Η κινητήρια δύναμη της κοινωνίας της μεσαίας τάξης είναι θετική, γιατί υπάρχει ανάγκη 

κάλυψης των αναγκών επιβίωσης και ασφάλειας και η έμφαση στην κοινωνική θέση, την 

επιδίωξη κοινωνικής ανάπτυξης και το επάγγελμα είναι γνωστά ως εκπαιδευτική διαδικασία. 

Υπάρχει επίσης και η  «θεωρία ταυτότητας»  Karalis (2013). Κατά την θεωρία αυτή το 

κίνητρο είναι συνάρτηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ εσωτερικών ψυχολογικών συνθηκών 

και εξωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών ή τουλάχιστον μεταξύ των αντιλήψεων των 

συμμετεχόντων και των υποκειμενικών ερμηνειών των περιβαλλοντικών συνθηκών. 

Η μη συμμετοχή και η διαρροή από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμβαίνει όταν ένας 

συμμετέχων δεν ταιριάζει με την αντίληψη του εαυτού του και τα βασικά στοιχεία του 

εκπαιδευτικού του περιβάλλοντος. Όσοι είναι δυσαρεστημένοι με τον εαυτό τους είναι πιο 
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πιθανό να δείξουν αυτή την έλλειψη ικανοποίησης σε οποιοδήποτε περιβάλλον και να τους 

αφήσουν επειδή δεν προσαρμόζονται εύκολα και έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή 

υποκειμενική αυτοεικόνα.  

Με μια άλλη προσέγγιση  όπως υποστηρίζει ο Βεργίδης (2005) η εγγραφή σε πρόγραμμα 

εκπαίδευσης ενηλίκων είναι συνάρτηση της αρχικής πρόβλεψης πιθανών οφελών. Το 

κίνητρο είναι καθαρά υποκειμενικό. Η προσδοκία επιτυχούς συμμετοχής σε ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα και τα θετικά αποτελέσματα που θα φέρει στη ζωή του συμμετέχοντος καθώς και 

ο εκπαιδευτικός δυναμισμός που δημιουργείται από προηγούμενες εμπειρίες και τρέχουσες 

ανάγκες δημιουργεί έναν μαθηματικό τύπο ή μηδενικό κίνητρο συμμετοχής σε θετικά 

αρνητικά αποτελέσματα. Επιπλέον, υπάρχει η «θεωρία της μετάβασης», η οποία περιγράφει 

αλλά και  εξηγεί  το πώς οι ενήλικες λειτουργούν σε καταστάσεις μετάβασης όπως  ο  γάμος,  

η ανεργία, ο θάνατος, ο τοκετός, κ.λπ.. Ακολούθως μια εναλλακτική θεωρία είναι αυτή της 

ομάδας αναφοράς. Η οποία βασίζεται στο σκεπτικό ότι ο λόγος για τον οποίο οι ενήλικες 

συμμετέχουν στην εκπαίδευση είναι το γεγονός ότι αυτοί επιθυμούν να μοιάσουν και να 

αποκτήσουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία διατηρούν οι ομάδες, τις οποίες οι 

ενήλικες θεωρούν ως ομάδες πρότυπα.  

Τέλος μια ακόμα σχετική θεωρία είναι αυτή της κοινωνικής δέσμευσης.  Tη θεωρία αυτή 

σχολιάζει η Φωσκόλου στην έρευνά της. Σύμφωνα με τη Φωσκόλου η θεωρία αυτή εδράζεται 

στη λογική ότι υπάρχει ανάγκη για μια καθολικού τύπου προσέγγιση αναφορικά με τη 

συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο λόγος είναι ότι, η συμμετοχή αυτή 

απορρέει από παράγοντες όπως η κοινωνική συμπεριφορά, η αυτογνωσία του ατόμου, οι 

ατομικές αξίες και πεποιθήσεις του, αλλά και το φύλο, η ηλικία και το εισόδημά του.  

3.4 Επίτευξη στόχων και το συναίσθημα της  ικανοποίησης. 

Ο όρος συναίσθημα συγκαταλέγεται μέσα στις πιο δύσκολα προσδιοριζόμενες έννοιες. Πάρα 

ταύτα σε αυτή την περίπτωση, ο ερευνητής θα παραθέσει τον ορισμό τον οποίο δίνει για το 

συναίσθημα η Fredrickson (2001). Σύμφωνα με την Fredrickson τα συναισθήματα αποτελούν 
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«πολυσύνθετες αντιδραστικές (ως προς κάποια ερεθίσματα) τάσεις που εκδηλώνονται για 

σχετικά μικρά χρονικά διαστήματα». 

Σχετικά με την διαδικασία γένεσης των  συναισθημάτων η Fredrickson (2001)  αναφέρει ότι  

καταρχήν εμφανίζεται στο περιβάλλον του ατόμου ένα γεγονός ή ένα ερέθισμα. Κατόπιν το 

άτομο προσλαμβάνει αυτά (γεγονός και ερέθισμα) με συνειδητό ή ασυνείδητο τρόπο. 

Κατόπιν τα ερεθίσματα ερμηνεύονται από το άτομο και προκαλείται έτσι μια σειρά από 

αντιδράσεις οι οποίες εκτείνονται σε γνωστικό, σωματικό και άλλο επίπεδο. Ως εκ τούτου τα 

συναισθήματα ουσιαστικά είναι η ψυχολογική αντίδραση ενός ατόμου απέναντι σε κάποιο 

ερέθισμα.  

3.5 Τα συναισθήματα Επίτευξης και η έννοια της αυτό αποτελεσματικότητας.  

Ως συναισθήματα επίτευξης ορίζονται τα συναισθήματα τα οποία έχουν σχέση με την 

επίτευξη δραστηριοτήτων καθώς και με την αποτυχία ή την επιτυχία του αποτελέσματος 

Pekrun (2006). Η θεωρία των συναισθημάτων επίτευξης, υποστηρίζει πως τα συγκεκριμένα 

συναισθήματα προκύπτουν από τις γνωστικές εκτιμήσεις του ελέγχου. Αυτές σχετίζονται με 

την αντίληψη της ικανότητας κάποιου να μπορέσει να εκτελέσει σωστά ενέργειες 

προκειμένου να επιτευχθεί  ένα αποτέλεσμα. Επίσης σχετίζονται με το πώς τα άτομα 

εκλαμβάνουν την σημασία των ενεργειών και των αποτελεσμάτων τους.  Σύμφωνα με τον 

Pekrun (2006)  ο ίδιος αναφέρει πως τα συναισθήματα επίτευξης είναι άρρηκτα συνδεδεμένα 

τόσο με τις δραστηριότητες όσο και με τα αποτελέσματα επίτευξης. Μέσα σε ένα γενικό 

πλαίσιο τα συναισθήματα επίτευξης αποτελούν επεισόδια τα οποία είναι στιγμιαία και 

συμβαίνουν σχετικά με μια συγκεκριμένη κατάσταση και σε  συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. 

Προκειμένου να γίνει κατανοητό το παραπάνω, αναφέρεται ως παράδειγμα το άγχος το 

οποίο κατακλύζει ένα άτομο πριν την διεξαγωγή των εξετάσεων. Παράλληλα τα 

συναισθήματα επίτευξης  μπορεί να θεωρηθούν ως συναισθήματα τα οποία 

επαναλαμβάνονται και εμφανίζονται σε ένα άτομο συνήθως όταν αυτό βιώνει δραστηριότητες 

επιτυχίας ή τα αποτελέσματα αυτών.  
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Αναφορικά με την επίτευξη των στόχων τους οποίους έχει θέσει ένα άτομο, βασική 

προϋπόθεση είναι να θεωρεί τον εαυτό του ικανό προκειμένου να παράξει εργασιακές 

διαδρομές προς αυτούς.  Αυτή η διαδικασία ονομάζεται σκέψη διαδρομών (pathway thinking) 

και αφορά τις αντιλαμβανόμενες ικανότητες τις οποίες έχει ένα άτομο για την παραγωγή 

εργασιακών διαδρομών προς τους στόχους που επιθυμεί να κατακτήσει (Snyder et al., 

1998). Η σκέψη διαδρομών  περιλαμβάνει κυρίως σκέψεις ικανότητας δημιουργίας μιας ή 

παραπάνω διαδρομών προς τον επιθυμητό στόχο. Άτομα τα οποία  είναι ικανά να παράγουν 

αρκετές διαδρομές συνήθως είναι άτομα τα οποία διακατέχονται από υψηλά επίπεδα ελπίδας 

και γι’ αυτό τους είναι εύκολο να βρίσκουν εναλλακτικές διαδρομές με αποτέλεσμα να είναι 

συνήθως αποτελεσματικοί σε όποια εργασία επιλέξουν (Irving et al., 1998) 

Στο ίδιο πλαίσιο η συγκεκριμένη θεωρία προτείνει ότι τα ίδια τα συναισθήματα με τη σειρά 

τους επηρεάζουν την συμπεριφορά επίτευξης και απόδοσης.  Ως εκ τούτου καθώς έχει 

αποδειχθεί πως τα αποτελέσματα μιας απόδοσης προσφέρουν αντιλήψεις ευτυχίας του 

ελέγχου περισσότερο από την απόδοση, αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα συναισθήματα, οι 

προγενέστερες εκτιμήσεις καθώς και η απόδοση των αποτελεσμάτων τους συνδέονται 

μεταξύ τους με αμοιβαία αιτιότητα. Pekrun et al.(2017)  

3.6 Η θεωρία ελέγχου – αξίας: Tο θεωρητικό  μοντέλο του Reinhard  Pekrun. 

Σχετικά με την θεωρία ελέγχου-αξίας την οποία εισηγήθηκε ο R. Pekrun, σε αυτήν υπάρχουν 

δυο διαστάσεις οι οποίες μας περιγράφουν την ανθρώπινη επίδραση και χρησιμοποιούνται 

προκειμένου να διαχωρίσουν τα συναισθήματα. Αυτές οι διαστάσεις είναι το σθένος (θετικό, 

αρνητικό, ευχάριστο ή δυσάρεστο) και η δραστηριοποίηση  (ενεργοποίηση- 

απενεργοποίηση). Mε γνώμονα αυτές τις διαστάσεις προκύπτει η δημιουργία τεσσάρων 

ομάδων συναισθημάτων.  

Αυτές σύμφωνα με τον Pekrun et al. (2017) είναι οι  ακόλουθες:  Η θετική ενεργοποίηση 

(απόλαυση, ελπίδα, χαρά) η θετική απενεργοποίηση (χαλάρωση, ανακούφιση), η αρνητική 

ενεργοποίηση(θυμός, άγχος, ντροπή) και τέλος η αρνητική απενεργοποίηση (πλήξη, 
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απόγνωση).  Aναφορικά με τα θετικά ενεργοποιημένα συναισθήματα, αυτά θεωρείται   πως 

κατευθύνουν τις γνωστικές διεργασίες και την συγκέντρωση προσοχής σε ένα συγκεκριμένο 

έργο μάθησης, καθώς αυτά ενισχύουν τόσο το ενδιαφέρον όσο και τα εγγενή κίνητρα με 

αποτέλεσμα να διευκολύνουν την μάθηση.  Στον αντίποδα, το αντίθετο μοτίβο προτείνεται για  

τα αρνητικά συναισθήματα απενεργοποίησης όπως (πλήξη και απόγνωση). Όπως 

αναφέρουν οι Peκrun et al. (2017) τα συναισθήματα αυτά,  θεωρείται πως συμβάλλουν στην 

μείωση των γνωστικών πόρων καθώς στην προσοχή η οποία χρειάζεται και παράλληλα 

σχετίζεται με έργα, τα οποία υπονομεύουν τόσο τα εγγενή όσο και τα εξωτερικά κίνητρα και 

προωθούν την επιφανειακή επεξεργασία των πληροφοριών.  

3.7 Η έννοιας της αυτό-αποτελεσματικότητας και της αυτορρύθμισης και η 

σχέση τους με την επίτευξη.  

Η έννοια της αυτό-αποτελεσματικότητας εισήχθη για πρώτη φορά το 1971 από τον  Αlbert 

Βandura.  Σύμφωνα με την Μακρή-Μπότσαρη (2001) η έννοια αυτή είναι επίκτητη και 

σχετίζεται με την μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ενώ αναφέρεται στις εκτιμήσεις ενός 

ατόμου σχετικά με την ικανότητα την οποία έχει αυτό το άτομο να οργανώσει  και να 

εκτελέσει ένα σχέδιο δράσης σχετικά με την επίτευξη προκαθορισμένων επιπέδων  

επίδοσης. Σύμφωνα με τους τελευταίους η έννοια της αυτό-αποτελεσματικότητας είναι μια 

εννοιολογική κατασκευή η οποία έχει άμεση σχέση με την ικανότητα του ατόμου να δράσει 

στο μέλλον και πρέπει να διαφοροποιείται από την αυτό-αντίληψη την οποία έχει ένα άτομο 

σχετικά με δράσεις στο παρελθόν ή στο παρόν. Με βάση την κοινωνικο-γνωστική θεωρία του 

Bandura (1997) οι προσδοκίες της αυτό-αποτελεσματικότητας επηρεάζονται από τέσσερεις 

πηγές πληροφόρησης και εμπειρίας οι οποίες είναι οι εξής: 

o Οι προσωπικές εμπειρίες και επιδόσεις του ατόμου: αυτές σχετίζονται με το 

παρελθόν και αποτελούν ενδείξεις για το εάν το άτομο θα μπορέσει να ανταποκριθεί 

επαρκώς σχετικά με κάποιο έργο  στο μέλλον.  
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o Oι εμπειρίες μέσω προτύπου: τα άτομα σύμφωνα με τον Bandura χτίζουν τις 

αντιλήψεις τους περί αυτό-αποτελεσματικότητας παρακολουθώντας τις επιδόσεις άλλων 

ατόμων.  

o Η λεκτική–κοινωνική πειθώ: εδώ εννοούνται όλες οι λεκτικές παραινέσεις και 

συμβουλές τις οποίες έχει δεχθεί ένα άτομο στην παιδική του ηλικία και αυτές θα επηρεάσουν 

την αυτό-αποτελεσματικότητά του σχετικά με το αν θα τα καταφέρει σε ένα έργο, στο μέλλον.  

o Η συναισθηματική–κινητική διέγερση: εδώ υπογραμμίζει την σημασία την οποία 

έχει η σωματική διέγερση του ατόμου σε διάφορες καταστάσεις, καθώς από τα συναισθήματα 

τα οποία εισπράττουν από αυτή την διέγερση επηρεάζουν την μελλοντική αντίληψη του 

ατόμου για τον εαυτό του.  

Διάγραμμα 2.1  Η θεωρία του Bandura 1971. 1983. 1999. 

                                                     BEHAVIOR 

 

 

 

 

 

              PERSONAL ENVIRONMENTAL 

                      FACRORS                                                                                                FACTORS 

 (Cognitive, affective, 

             and biological events)  

Πηγή: Κωνσταντινίδου (2021) 

3.7.1 Στυλ αυτορρύθμιση συμπεριφοράς και επίτευξη στόχων.   

 Η αυτορρύθμιση αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα ο οποίος επηρεάζει τον τρόπο με τον 

οποίο  το άτομο ρυθμίζει την συμπεριφορά του σε σχέση με την καθημερινότητα αλλά και 

σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Όπως αναφέρει η 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη (2011) η αυτορρύθμιση ενεργοποιείται από πλευράς του ατόμου όταν 
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το άτομο βρίσκεται μπροστά στην αντιμετώπιση νέων καταστάσεων και απαιτείται να 

προσαρμοστεί σε αυτές.  

Σύμφωνα με την Κωσταρίδου-Ευκλείδη(2011) η αυτορρύθμιση είναι ένας μηχανισμός 

διαφορετικός από την αυτόματη επεξεργασία καθώς ως βασικές  προϋποθέσεις για την 

εμφάνισή της  έχει την προσοχή, την συγκέντρωση και την διαρκή λήψη αποφάσεων.  

Ο κύριος μηχανισμός της αυτορρύθμισης είναι ο έλεγχος ο οποίος αποτελεί σύνδεση του 

ατόμου με το περιβάλλον του και είναι σημαντικός προκειμένου το άτομο να εκπληρώσει 

τους στόχους του.  

Προκειμένου να λειτουργήσει η αυτορρύθμιση πρέπει να συμβαίνουν τρεις επί μέρους 

διαδικασίες. Ως εκ τούτου αυτές είναι: η αυτόπαρατήρηση (παρατήρηση του κοινωνικού 

περιβάλλοντος του ατόμου και οι πράξεις του σε αυτό). H αυτόαξιολόγηση η οποία 

αναφέρεται στην λήψη αποφάσεων αναφορικά με την αποδοχή αυτής της συμπεριφοράς και 

τέλος, η αυτόαντίδραση η οποία σχετίζεται με την διαχείριση των συνεπειών της 

συμπεριφοράς, η οποία εξαρτάται από την κατάκτηση ή μη του στόχου που έχει θέσει το 

άτομο.  

3.8 Η έννοια της ικανοποίησης από την εκπαίδευση.  

Αναφέροντας την έννοια ικανοποίηση νοείται μια έννοια η οποία αν και χρησιμοποιείται 

ευρέως είναι δύσκολο να της αποδοθεί ένας καθολικός και ακριβής ορισμός. Η ικανοποίηση 

αποτελεί μια αντίδραση του ατόμου απέναντι στην εκπλήρωση των προσδοκιών του, οι 

οποίες απορρέουν από μια υπηρεσία ή από ένα προϊόν. Oliver (2010) 

Μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης η έννοια της ικανοποίησης  από ένα προϊόν ή υπηρεσία 

συνδέεται με τον όρο «ικανοποίηση του σπουδαστή». Ο όρος αυτός αποδίδεται στους Kane 

και Staiger (2008) οι οποίοι όρισαν την ικανοποίηση του σπουδαστή  «student satisfaction» 

ως μια διαδικασία η οποία απαιτεί συγκεκριμένη και συντονισμένη δράση από την πλευρά 

ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος το οποίο ακούει τις ανάγκες των σπουδαστών που φοιτούν σε 

αυτό.  Εξηγώντας περαιτέρω τα όσα περιλαμβάνει η παραπάνω θέση των Kane et al. (2008) 
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οι ίδιοι αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί ανά τον κόσμο στην ουσία παράγουν 

κάποιες υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την μάθηση. Οι υπηρεσίες αυτές μάθησης δεν 

είναι υλικές άρα δεν είναι ορατές στους σπουδαστές. Επίσης οι υπηρεσίες αυτές είναι 

ποικιλόμορφες καθώς δεν είναι πάντα συγκεκριμένες και δεν αποθηκεύονται όπως τα 

προϊόντα. Με βάση τη σκέψη των Kane et al. (2008) ο σπουδαστής στην ουσία νοείται ως    

«πελάτης» ενώ η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι το προϊόν. Οπότε ένας σπουδαστής είναι 

ικανοποιημένος εάν και εφόσον η εκπαίδευση που του παρέχεται καλύπτει τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες του. Ως εκ τούτου η ικανοποίηση την οποία λαμβάνει ο σπουδαστής  από την 

εκπαίδευση μπορεί να αναλυθεί ως ακολούθως. Σε περίπτωση που η ικανοποίηση από την 

εκπαίδευση είναι μικρότερη από τις προσδοκίες του σπουδαστή τότε ο σπουδαστής δεν είναι 

ικανοποιημένος αλλά δυσαρεστημένος. Επίσης εάν η παρεχόμενη εκπαίδευση συμπίπτει με 

τις προσδοκίες και τα θέλω του σπουδαστή τότε ο σπουδαστής αυτός είναι ικανοποιημένος. 

Τέλος στην περίπτωση κατά την όποια οι παρεχόμενη εκπαίδευση έχει υπερβεί τις 

προσδοκίες και τις απαιτήσεις του σπουδαστή τότε αυτός είναι ενθουσιασμένος ή πάρα πολύ 

ικανοποιημένος.  

3.9 Σύνδεση μεταξύ των συναισθημάτων και της επαγγελματικής 

ικανοποίησης.  

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο της εργασίας να προσεγγιστεί και να αναδειχθεί πια είναι η 

σημασία ανάμεσα στα συναισθήματα των ενηλίκων εκπαιδευόμενων και σε αυτά της 

επαγγελματικής ικανοποίησης τι μελλοντικά προσδοκούν να αποκομίσουν από το επάγγελμα 

πάνω στο οποίο έχουν εκπαιδευτεί μέσω των ΙΕΚ, και όχι μόνο αυτών. Με μια σύντομη ματιά 

στο σχετικό ζήτημα και όπως ισχυρίζεται η Fredrickson (2001) η ικανοποίηση 

(contentment) καθώς και τα συναφή με αυτή συναισθήματα όπως η γαλήνη (serenity) η 

ηρεμία (tranquillity) καθώς και η ανακούφιση (relief) συμβαίνουν και βιώνονται από το άτομο 

όταν αυτό αισθάνεται ασφάλεια, βεβαιότητα και δεν απαιτείται από αυτό να προσπαθήσει 

προκειμένου να επιτύχει κάποιον σκοπό. Πάρα ταύτα η Fredrickson (2001) διευκρινίζει ότι 

την έννοια της ικανοποίησης (contentment) δεν  θα πρέπει να την συγχέουμε με την 
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απλή ικανοποίηση (satisfaction) ή την ευχαρίστηση (pleasure) την οποία αισθάνεται 

κάποιος μετά από την ικανοποίηση μιας σωματικής ανάγκης (π.χ. μετά από ένα καλό γεύμα). 

Eν κατακλείδι η Fredrickson καταλήγει στο ότι η ικανοποίηση ως (contentment) αποτελεί μια 

έννοια υποτιμημένη στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. 

Αναφορικά με την σύνδεση των συναισθημάτων με την εργασιακή/επαγγελματική  

ικανοποίηση οι Ματσαγγούρας και Μακρή-Μπότσαρη (2003), συζητούν πως ο όρος 

επαγγελματική ικανοποίηση αν και είναι ένας πολύ δημοφιλής όρος την ίδια στιγμή αποτελεί 

και έναν από τους πιο συγκεχυμένους τομείς έρευνας καθώς φαίνεται πως στερείτε 

εννοιολογικής σαφήνειας. Έτσι όπως υποστηρίζουν οι παραπάνω παρόλο που οι ερευνητές 

έχουν υιοθετήσει πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις  εντούτοις φαίνεται να συμφωνούν 

στο ότι η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί μια πολυπρισματική εννοιολογική κατασκευή. 

Οι Ματσαγγούρας και Μακρή-Μπότσαρη (2003) βασιζόμενοι σε διεθνή βιβλιογραφία 

υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση είναι  μια κατάσταση η οποία επηρεάζεται 

από ατομικούς και κοινωνικούς-διαπροσωπικούς, οργανωτικούς και θεσμικούς παράγοντες. 

Οι παράγοντες αυτοί ονομάζονται και «πηγές ικανοποίησης».  Αυτές οι πηγές ικανοποίησης 

σχετίζονται τόσο με το περιεχόμενο της εργασίας όσο και με το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

λαμβάνει χώρα η εργασία. Τέλος αναφορικά με τους παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην 

δημιουργία επαγγελματικής ικανοποίησης ή της δυσαρέσκειας από την εργασία, αυτοί 

ταξινομούνται σε «ενδογενείς» όπως η επίτευξη, η αναγνώριση του έργου κ.λπ. και 

«εξωγενείς» όπως  οι χρηματικές απολαβές, οι διαπροσωπικές σχέσεις,  οι συνθήκες 

εργασίας, η πολιτική του οργανισμού καθώς και  ο τρόπος διοίκησης  του οργανισμού ή της 

εταιρίας στην οποία οι δυνάμει εργαζόμενοι ως καταρτισμένοι επαγγελματίες θα 

απασχοληθούν.  

3.10 Τα κύρια χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων. 

Προκειμένου η εκπαιδευτική διαδικασία στην εκπαίδευση ενηλίκων να είναι επαρκής είναι 

χρήσιμο για τους εκπαιδευτές να γνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά των ενήλικων 
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εκπαιδευόμενων. Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο Rogers (1999) οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι 

μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τα ακόλουθα 7 χαρακτηριστικά : 

o Tην ενηλικιότητα. Η ενηλικιότητα συνδέεται άμεσα με την πρόοδο και την 

ολοκλήρωση ενός ατόμου ενώ χαρακτηρίζεται από σαφή αντίληψη της ύπαρξης και του 

εαυτού του.  

o Τη διαρκή εξέλιξη. Όπως αναφέρει κάθε ενήλικο άτομο είναι σε άμεση συνάρτηση με 

την εξέλιξη και την πρόοδο. Καθώς όλες οι πτυχές της ύπαρξής του διαρκώς εξελίσσονται. 

Συγκεκριμένα  εξελίσσονται τόσο φυσικά όσο και νοητικά.  

o Έχουν εμπειρίες και προηγούμενες γνώσεις. Αυτό σημαίνει ότι η διανοητική τους 

κατάσταση είναι τέτοια που ήδη έχουν εμπειρίες από τη ζωή και οι εμπειρίες αυτές 

καθορίζουν και την ταυτότητά τους. 

o Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στα προγράμματα για λόγους οι οποίοι είναι 

συγκεκριμένοι. Ενώ σχετίζονται και με άλλες ανάγκες όπως προσωπικές - ψυχολογικές οι 

οποίες πολλές φορές δεν είναι σαφείς. 

o Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι πολλές φορές έρχονται στο πεδίο της εκπαίδευσης με 

προσδοκίες οι οποίες ποικίλουν. Σημαντικό ρόλο στις προσδοκίες τους παίζει η εμπειρία την 

οποία έχουν από το σχολικό τους περιβάλλον.  

o Ένα άλλο στοιχείο είναι η κοινωνικό/οικονομική τάξη στην οποία ανήκουν οι 

εκπαιδευόμενοι. Καθώς με βάση αυτές καθορίζονται και οι στόχοι και οι προσδοκίες τους 

από την εκπαίδευση.  

o Τέλος ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η εκπαίδευση ενηλίκων είναι μια 

διαδικασία συνεχής  και απαιτεί κάποιες τεχνικές προκειμένου το άτομο να ανταποκριθεί. Oι 

ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν ήδη κάποιες στρατηγικές και μοντέλα εκμάθησης λόγω 

κυρίως των εμπειριών και των ικανοτήτων τις οποίες έχουν. Roggers (1999) 

Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι επίσης σύμφωνα με τους Αθανασίου και συν (2014) μπορεί να 

χαρακτηριστούν ως μια «ευπαθής ομάδα». Όπως αναφέρουν οι Κοντιάδης και 

Κατρούγκαλος (2005) με τον όρο ευπαθής ομάδα νοούνται όλες εκείνες οι ομάδες οι οποίες 
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βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσα στο πλαίσιο των κοινωνιών στο οποίο ζουν. 

Εντούτοις οι ίδιοι αναφέρουν ότι είναι δύσκολο να οριστεί ένας καθολικός και γενικός ορισμός 

για την έννοια της ευπαθούς ομάδας. Οι ίδιοι καταλήγουν στο ότι  ο όρος αυτός παρότι 

χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά γνωστός και χρησιμοποιείται κατά κόρον, εντούτοις δεν έχει 

επαρκώς προσδιοριστεί ως προς το περιεχόμενό του. Μια από τις έννοιες οι οποίες είναι 

βαθιά συνδεόμενη με την έννοια της ευπαθούς ομάδας είναι αυτή της φτώχειας και της 

ένδειας. Πάρα ταύτα στην περίπτωση των ενηλίκων εκπαιδευόμενων δεν ορίζεται με βάση 

αυτό το κριτήριο.  

Όπως αναφέρουν οι Κοντιάδης και Κατρούγκαλος (2005) οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι 

θεωρούνται ως μια ευπαθής ομάδα για τους ακόλουθους λόγους. Σύμφωνα με τους 

προηγούμενους οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν πολλές φορές αρνητικά 

συναισθήματα τα οποία τους συνοδεύουν όταν εισέλθουν σε κάποιο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Παραδείγματα τέτοια αποτελούν, το συναίσθημα του φόβου ότι τα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας θα σταθούν κριτικά απέναντί του. Επίσης ένας ενήλικος εκπαιδευόμενος 

μπορεί να βιώνει καταστάσεις οι οποίες του προκαλούν άγχος και κατάθλιψη στην 

προσωπική τους ζωή όπως π.χ. οικονομικά ή άλλα προβλήματα. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο ένας 

ακόμα παράγοντας με αρνητικό χαρακτήρα είναι το ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι μπορεί να 

αισθάνονται στο πλαίσιο της ομάδας εκπαίδευσης αποξενωμένοι ή και περιθωριοποιημένοι. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν μια αρνητική 

αυτοεικόνα, να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση ή και να αισθάνονται απαξιωμένοι από τους 

συνομήλικους τους εκπαιδευόμενους. Κοντιάδη και Κατρούγκαλο (2005) 

Ένα ακόμα σημείο το οποίο τονίζουν οι Κοντιάδης και Κατρούγκαλος (2005) είναι το ότι έχει 

παρατηρηθεί ότι, πολλοί ενήλικες εκπαιδευόμενοι δύνανται να κρατούν μια επιφυλακτική- 

παθητική  ή στον αντίποδα επιθετική στάση απέναντι στη εκπαίδευση σε κάποιο δημόσιο 

ινστιτούτο εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να προέρχονται ή και 

να  αποτελούν κατάλοιπα προηγούμενων αρνητικών εμπειριών από το σύστημα 

εκπαίδευσης ή να έχουν παρελθοντικά αποκομίσει αρνητικές εμπειρίες αναφορικά με άλλους 
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επίσημους δημόσιους οργανισμούς όπως επί παραδείγματι οι υπηρεσίες υγείας ή υπηρεσίες 

πρόνοιας κ.λπ..  

Πέραν τούτου, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι μπορεί επίσης να επιδείξουν και θετικά 

συναισθήματα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τέτοια συναισθήματα μπορεί 

να είναι η  ελπίδα για τις προοπτικές που μπορεί να προσφέρει η εκπαίδευση. Στο ίδιο 

πλαίσιο μπορεί επίσης να αισθάνονται και να εκδηλώσουν συναισθήματα  αισιοδοξίας καθώς 

και να επιδείξουν  αυτοεκτίμηση. Σημαντικό ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις διαδραματίζει ο 

εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός ενηλίκων θα είναι αυτός που θα τους ενισχύσει θετικά, θα 

δείξει ότι  σέβεται τη μοναδικότητά  τους και θα δημιουργήσει επίσης στον εκπαιδευόμενο την 

πεποίθηση  ότι μπορεί να  αξιοποιήσει  στο έπακρο τις δυνατότητές του. Αυτός είναι ο λόγος 

που  οι εκπαιδευτικοί συχνά καλούνται να αναλάβουν και άλλους ρόλους όπως αυτόν του  

συμβούλου και του εμψυχωτή. Είναι σημαντικό επίσης να τονιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί 

ενήλικων εκπαιδευόμενων θα πρέπει επίσης να  ελέγχουν τις προσδοκίες τους απέναντι 

στους ενήλικους μαθητές τους, καθώς και την στάση τους  απέναντι στα άτομα τα οποία 

εκπαιδεύουν. Κοντιάδης και Κατρούγκαλος (2005) 

3.11 Εμπόδια στην επιλογή εκπαιδευτικών αντικειμένων των δυνάμει 

εκπαιδευόμενων  στα  Ι.Ε.Κ. 

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους θητείας οι ενήλικες έρχονται αντιμέτωποι με 

αρκετούς ανασταλτικούς παράγοντες οι οποίοι τους εμποδίζουν να συνεχίσουν τη μαθησιακή 

τους πορεία. Οι παράγοντες αυτοί γίνονται κατανοητοί ως εμπόδια τα οποία μπορεί να είναι 

δυο τύπων. Είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Όπως αναφέρει ο Κόκκος (2005) τα εσωτερικά 

εμπόδια σχετίζονται με γνώσεις ή αξίες οι οποίες προϋπάρχουν και συνδέονται άμεσα με 

ψυχολογικούς παράγοντες του ατόμου. Στον αντίποδα τα εξωτερικά εμπόδια είναι αυτά τα 

οποία με κάποιον τρόπο αποτελούν τροχοπέδη για την πρόσβαση και την είσοδο των 

ενηλίκων στα διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης. Ένα από τα βασικά εμπόδια τα οποία 

εντάσσονται στα εσωτερικά εμπόδια των ενηλίκων εκπαιδευόμενων είναι αυτά που αφορούν 
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στην άρνηση των ενηλίκων εκπαιδευόμενων να αποδεχτούν τις νέες γνώσεις. Συγκεκριμένα 

όπως αναλύει ο Κόκκος (2005) οι ενήλικες είναι πιθανό να έχουν επενδύσει στις γνώσεις που 

ήδη έχουν και να αρνούνται να δεχθούν νέες γνώσεις. Επίσης μέσα στο ίδιο πλαίσιο και 

αναφορικά με εμπόδια τα οποία άπτονται της ψυχολογίας των ενηλίκων είναι αυτά  που 

σχετίζονται με την ψυχολογία τους. Πιο συγκεκριμένα τα εμπόδια μπορεί να προκύπτουν 

από το γεγονός ότι δεν έχουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση, το γεγονός ότι φοβούνται 

μήπως βρεθούν μπροστά σε αποτυχία και τέλος εμπόδια τα οποία συνδέονται με τον 

παράγοντα άγχος το οποίο αισθάνονται οι ενήλικες κατά τη διαδικασία της διεξαγωγής της 

μαθησιακής διαδικασίας.  

Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, όπως αναφέρουν οι Tσιμπουκλή και Φιλλιπς (2010) έρχονται 

αντιμέτωποι με τρείς κατηγορίες εμποδίων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Τα εμπόδια αυτά έχουν ως εξής: 

o Η πρώτη ομάδα εμποδίων σχετίζεται με τις καταστάσεις της ζωής του ενήλικου 

εκπαιδευόμενου τα οποία υπάρχουν ήδη στη ζωή του κατά τη διάρκεια που διεξάγεται η 

μαθησιακή διεργασία 

o Η δεύτερη ομάδα εμποδίων αφορά στα εμπόδια τα οποία τοποθετούνται μέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο και αφορούν όλες εκείνες τις καταστάσεις οι οποίες δεν βοηθούν ή και 

αποθαρρύνουν τον ενήλικο εκπαιδευόμενο από το να συμμετάσχει στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 

o Η Τρίτη ομάδα εμποδίων αφορά τα εμπόδια τα οποία ονομάζονται εμπόδια 

προδιάθεσης. Η ομάδα αυτή των εμποδίων αφορά εμπόδια τα οποία σχετίζονται με την 

αντίληψη  και τις πεποιθήσεις τις οποίες  έχει ο εκπαιδευόμενος για τον εαυτό του.  

3.12 Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης στους ενήλικες.   

 Όπως αναφέρουν οι Αθανασίου και συν (2014) σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

ενήλικων εκπαιδευομένων, υπάρχουν μερικές προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να 
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πληρούνται προκειμένου η μάθηση των ενηλίκων να είναι αποτελεσματική. Με βάση τα όσα 

ισχυρίζονται οι Αθανασίου και συν (2014) αυτές έχουν ως ακολούθως:  

Α. Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος μπορεί να μάθει ευκολότερα όταν  η εκπαίδευση την οποία 

λαμβάνει έχει άρρηκτη σύνδεση με  την καθημερινότητά του, με τις ανάγκες και τις εμπειρίες 

του.  Ως εκ τούτου υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες , τα παραδείγματα και τα 

προβλήματα που μελετώνται σε μια εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, πρέπει  και είναι 

απαραίτητο να συνδέονται με την πραγματικότητα του εκπαιδευομένου. Βασική παράμετρος 

επίσης στην εκπαίδευση ενηλίκων, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους 

εκπαιδευτές αποτελεί και η αξιοποίηση των εμπειριών των συμμετεχόντων στην εκάστοτε  

μαθησιακή διεργασία.  

Β. Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να  μαθαίνει κυρίως  όταν αντιλαμβάνεται, 

κατανοεί και αποδέχεται τους στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι στόχοι της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας θα  πρέπει επομένως να διατυπώνονται με σαφήνεια στην αρχή 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να είναι συναφείς, όσο είναι δυνατό, με τις προσδοκίες των 

διδασκομένων. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν τόσο η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών 

όσο και ο διάλογος για τους στόχους του προγράμματος, που πρέπει να γίνονται με την 

έναρξη κάθε προγράμματος εκπαίδευσης. Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντική η Εναρκτήρια 

ή η Πρώτη συνάντηση.  

Γ. Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος  μαθαίνει ευκολότερα, όταν μπορεί να συμμετέχει και να 

εμπλέκεται και ο ίδιος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Χρήσιμη σε αυτό το σημείο είναι η 

παρατήρηση την οποία κάνει και ο οποίος αναφέρει σχετικά με την εκπαίδευση ενός ενήλικα 

τα ακόλουθα:  

«Oι ενήλικες μαθαίνουν πιο εύκολα μέσω:  

o 10% από αυτά που διαβάζουν, 

o 20% από αυτά που ακούν, 

o 30% από αυτά που βλέπουν, 
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o 50% από αυτά που βλέπουν και ακούν ταυτόχρονα, 

o 80% από αυτά που λένε 

o 90% από αυτά που λένε, ενώ ταυτόχρονα εκτελούν πράξεις οι οποίες  απαιτούν σκέψη 

και στις οποίες οι ενήλικες  εμπλέκονται  ενεργητικά» (Courau, 2000). 

Όπως αναφέρει ο Courau (2000) όσο πιο ενεργητικός είναι ο ενήλικος, τόσο καλύτερα 

μαθαίνει. Επομένως πρέπει να χρησιμοποιούνται από τον εκπαιδευτή παιδαγωγικές τεχνικές 

οι οποίες  ευνοούν την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων και να αποφεύγεται ο 

παραδοσιακός δασκαλοκεντρικός τρόπος εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει, επίσης, ότι ο ενήλικος 

πρέπει να κατέχει, στο τέλος της εκπαίδευσης, τα μέσα και τον τρόπο για να συνεχίσει μόνος 

του τη διαδικασία μάθησης. 

Δ. Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος μαθαίνει καλύτερα όταν αισθάνεται ότι ανήκει και είναι 

ενταγμένος σε μια ομάδα.  Σύμφωνα με τον Courau (2000) οι ενήλικες λειτουργούν και 

μαθαίνουν περισσότερο εύκολα όταν βρίσκονται μεταξύ άλλων ενηλίκων και μοιράζονται  

τους ίδιους στόχους με αυτούς. Κατά συνέπεια όσο περισσότερο η εκπαιδευτική διαδικασία  

έχει ως κεντρικό άξονα λειτουργίας της, την  ομαδική συνέργεια (ασκήσεις ανά δύο ή σε 

υποομάδες), τόσο πιο αποτελεσματική είναι η μάθηση για τους εκπαιδευόμενους ενήλικες. 

Ε. Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος μπορεί να μάθει ευκολότερα, όταν τα εμπόδια τα οποία 

παρεμβάλλονται μεταξύ αυτού και της εκπαιδευτικής διαδικασίας ερευνώνται και κατόπιν 

ξεπερνούνται. Σύμφωνα με τον Courau (2000), οι μαθησιακές δυσκολίες  και τα εμπόδια στη 

μάθηση είναι συνυφασμένα με την ανθρώπινη φύση και προκαλούνται από διάφορους 

παράγοντες. Είναι σημαντικό οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να τα 

αναγνωρίσουν, ούτως  ώστε οι εκπαιδευόμενοι  να αποδεχτούν την ύπαρξή τους και να 

λάβουν μέτρα για την εξάλειψή τους. Σε αυτή τη διαδικασία, η συμβολή του εκπαιδευτή είναι 

ουσιαστική και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τους παράγοντες που εμποδίζουν τη 

μάθηση με ευαισθησία και κατανόηση. Οι ενήλικες μαθαίνουν όταν λαμβάνονται υπόψη τα 

μεμονωμένα στυλ μάθησης και ρυθμών. Ο δάσκαλος πρέπει να σέβεται τους διαφορετικούς 
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ρυθμούς και τις στρατηγικές μάθησης των μαθητών και να προσπαθεί να οργανώνει τη 

διδασκαλία του.  

ΣΤ. Οι ενήλικες μαθαίνουν επίσης ευκολότερα  όταν ο εκπαιδευτής ξέρει πώς να 

χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της επιτυχίας και της αποτυχίας  Από αυτή την άποψη, ο 

ρόλος του  εκπαιδευτή ενηλίκων είναι θεμελιώδης. Καθώς θα πρέπει αρχικά να εξηγήσει 

στους ενήλικες  μαθητές, τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και  τα διάφορα 

στάδια της μάθησης.  Και εν κατακλείδι να προσδιορίσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και να επισημάνει  τις επιτυχίες όπως και να εξηγήσει και να 

διερευνήσει τις αποτυχίες χρησιμοποιώντας  συγκεκριμένα παραδείγματα.  

Ζ. Τέλος κατά τον Courau (2000) oι ενήλικες μαθαίνουν ευκολότερα όταν βρίσκονται μέσα σε 

ένα περιβάλλον το οποίο  ευνοεί τη συμμετοχική διαδικασία. Αυτό μπορεί να είναι βασική 

προϋπόθεση για να εργαστεί ευκολότερα ολόκληρη η ομάδα των ενηλίκων εκπαιδευόμενων. 

Ο ενήλικας χρειάζεται να εμπλέκεται σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από 

ουσιαστική επικοινωνία και αμοιβαίο σεβασμό καθώς, ο κάθε ενήλικος επιθυμεί να 

αισθάνεται τη συνεισφορά του στην ομάδα και όχι να κρίνεται για την προσπάθειά του.  

3.12.1 Tα στάδια της μάθησης κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης των ενηλίκων.  

 Όπως αναφέρουν οι Αθανασίου και συν (2014) βασιζόμενοι στον Courau (2000),  η 

μαθησιακή διαδικασία των ενηλίκων συνίσταται σε συγκεκριμένα στάδια τα οποία 

περιγράφουν κατά βήμα τον μηχανισμό μάθησης ενός ενήλικου ατόμου-εκπαιδευόμενου. Με 

αυτό το σκεπτικό τα στάδια όπως παρατίθενται από τους Αθανασίου και συν (2014) είναι τα 

ακόλουθα:  

o Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ασυνείδητη ανικανότητα. Δηλαδή τη συνειδητή 

ανικανότητα = η οποία εκφράζεται με «ξέρω ότι δεν ξέρω».  

o Στο δεύτερο στάδιο ο ενήλικος  γνωρίζει  ότι αγνοεί κάτι και λαμβάνει την απόφαση να 

παρακολουθήσει  μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα. 
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o Στο τρίτο στάδιο ο ενήλικος αναπτύσσει τη λεγόμενη συνειδητή ικανότητα = η οποία 

εκφράζεται με το «ξέρω ότι ξέρω». Σε αυτό το στάδιο ο ενήλικος είναι σε  θέση να 

προχωρήσει και να εφαρμόσει την τεχνική ή τις τεχνικές και τις γνώσεις τις οποίες διδάχθηκε 

πρόσφατα. Σύμφωνα με τους Αθανασίου και συν (2014) αυτό είναι κατά τους ίδιους το 

στάδιο, το οποίο θα πρέπει να  καταλαμβάνει περισσότερο χρόνο κατά την  εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

o  Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο  εμφανίζεται η υποσυνείδητη ικανότητα = η οποία 

εκφράζεται με το «δεν ξέρω πια ότι ξέρω» , καθώς από τη στιγμή που  ξέρω κάτι τόσο καλά,  

έχει ξεχάσει ότι κάποτε το έμαθε. Επίσης έχει ξεχάσει  και σε τι ακριβώς συνίσταται αυτό που 

έμαθε. Πρόκειται  εν ολίγοις για τον στόχο της  κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Ο στόχος 

αυτός όμως,  δεν μπορεί να επιτευχθεί σε βραχυχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα. Κατά 

συνέπεια εάν δεν υπάρχει χρόνος, για περαιτέρω εκπαίδευση θα πρέπει να δίνονται τα 

εργαλεία που θα επιτρέψουν στον εκπαιδευόμενο  να κατακτήσει τον στόχο αυτό  στη 

συνέχεια (μακροπρόθεσμα). 
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Κεφάλαιο 4ο : Μεθοδολογία έρευνας. 

4.1 Σκοπός της έρευνας. 

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να διερευνηθούν τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των 

εκπαιδευμένων αρχικής κατάρτισης σχετικά με την επιλογή ειδικότητας στα ΙΕΚ, προκειμένου 

να αναζητηθούν οι παράγοντες που ωθούν τους νέους στη συμμετοχή σε προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης. Επιμέρους στόχοι της έρευνας αφορούν τις προσδοκίες που 

έχουν οι εκπαιδευόμενοι από τις σπουδές τους στα Δημόσια ΙΕΚ, καθώς και τα εμπόδια που 

διέπουν τη λειτουργία τους, και τα οποία μπορεί να επιφέρουν απογοήτευση, δυσαρέσκεια 

και το αίσθημα της ματαίωσης. Επίσης, διερευνάται ο βαθμός ανταπόκρισης της χώρας στις 

επιταγές των καιρών και στη στήριξη που παρέχει στην ανανεωμένη επαγγελματική 

κατάρτιση ως εξίσου αξιόλογη  επιλογή με τις πανεπιστημιακές σπουδές, απομακρύνοντας 

την προκατάληψη που διαπνέει την ελληνική κοινωνία. 

4.2 Τα ερευνητικά ερωτήματα 

Βάσει του σκοπού της έρευνας και των επιμέρους στόχων, διαμορφώθηκαν τα ερευνητικά 

ερωτήματα, τα οποία θα αποτελέσουν τον άξονα της καταγραφής των δεδομένων και της 

εξαγωγής των συμπερασμάτων. Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: 

1. Ποια είναι τα κίνητρα συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Δημοσίων ΙΕΚ; 

2. Ποιες είναι οι προσδοκίες που διαμορφώνουν οι εκπαιδευόμενοι από τη συμμετοχή τους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία των Δημοσίων ΙΕΚ; 

3. Ποια είναι τα εμπόδια που συναντούν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη φοίτησή τους στα 

Δημόσια ΙΕΚ; 

4. Σε ποιο βαθμό τα κίνητρα και οι προσδοκίες των εκπαιδευομένων επηρεάζονται από τα 

εμπόδια που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των Δημοσίων ΙΕΚ; 
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5. Υπάρχουν προγράμματα αναβάθμισης προς την επαγγελματική κατάρτιση, με 

αποτέλεσμα την εξάλειψη της  προκατάληψης ως επιλογή υστέρησης, σε σύγκριση με τις 

πανεπιστημιακές σπουδές; 

4.3 Μεθοδολογικό πλαίσιο. 

Για την υλοποίηση της παρούσης έρευνας και την εξαγωγή συμπερασμάτων προτιμήθηκε η 

μέθοδος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η οποία αποτελεί μια συνηθισμένη ερευνητική 

μέθοδο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Ουσιαστικά, μέσω της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης δεν επιχειρείται η εξαγωγή νέων συμπερασμάτων, αλλά 

πρόκειται για την οργάνωση και την παρουσίαση των υπαρχουσών ερευνών Creswell 

(2016). Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί ένα είδος μελέτης και έρευνας του 

επιστημονικού υλικού που έχει δημοσιευτεί σχετικά με ένα συγκεκριμένα ερευνητικό θέμα. 

Μέσω της μελέτης αυτής, συλλέγονται και παρουσιάζονται αποτελέσματα, τα οποία 

προέκυψαν από τις ανάλογες έρευνες επιστημόνων του ίδιου ερευνητικού πεδίου Cohen, 

Manion & Morrison (2008). 

Όσον αφορά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι δεν πρόκειται 

για μία βιβλιογραφική καταγραφή σχετικά με ένα θέμα. Είναι, επί της ουσίας, η σύνοψη και η 

κριτική ερευνών με ανάλογο θέμα, χωρίς να υφίστανται στην υποκειμενική κρίση του 

εκάστοτε ερευνητή. Αντιθέτως, η καταγραφή, η αξιολόγηση και κριτική στάση απέναντι στις 

έρευνες προσφέρει μια αντικειμενική προοπτική, η οποία προκύπτει κατόπιν ενδελεχούς 

αξιολόγησης της ποιότητας και των ευρημάτων κάθε αναφερόμενης πηγής Lune και Berg 

(2017). 

Κατά τη διεξαγωγή της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, ο ερευνητής οφείλει, αφού επιλέξει το 

υπό διερεύνηση θέμα, να καθορίσει το εύρος των μελετών που θα αξιοποιήσει. Στη συνέχεια, 

θα πρέπει να επιλέξει τις βάσεις δεδομένων που θα χρησιμοποιήσει κατά την αναζήτηση της 

ανάλογης βιβλιογραφία και έπειτα, μπορεί να προχωρήσει στην αναζήτηση των δεδομένων, 

θέτοντας τα κριτήρια αναζήτησης, όπως λέξεις-κλειδιά ή χρόνος διεξαγωγής της έρευνας. 
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Τέλος, ο ερευνητής οφείλει να εξετάσει προσεκτικά το σύνολο της βιβλιογραφία, 

αξιολογώντας τη σχετικότητα του υλικού, έτσι ώστε να καταλήξει στις έρευνες που θα 

αξιοποιήσει κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση Cohen, Manion και Morrison (2008). 

4.4 Δείγμα της έρευνας. 

Για την εξεύρεση των ερευνών που αξιοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα, επιλέχθηκε η 

μηχανή αναζήτησης του Google Scholar. Με βάση, λοιπόν, τα ερευνητικά ερωτήματα, 

διαμορφώθηκαν οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν, οι οποίες ήταν «ΙΕΚ», «κίνητρα», 

«προσδοκίες», «εμπόδια», «εκπαιδευόμενοι». Οι λέξεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν 

συνδυαστικά στη μηχανή αναζήτησης, ενώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι μετά την πρώτη 

αναζήτηση στα ελληνικά, έγινε αναζήτηση σε ξενόγλωσση αρθρογραφία με τη χρήση των 

λέξεων «vocational students» (φοιτητές επαγγελματικής εκπαίδευσης), «vocational training, 

identity» (επαγγελματική κατάρτιση/ταυτότητα) και «vocational education» (επαγγελματική 

εκπαίδευση). Ωστόσο, κατά την αναζήτηση της ξενόγλωσσης αρθρογραφίας υπήρξε μέριμνα, 

ώστε η διερεύνηση να γίνεται σε ελληνικά ΙΕΚ, καθώς το θέμα αναφέρεται στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, αναφορικά με το χρόνο, προτιμήθηκαν έρευνες της 

τελευταίας δεκαετίας, δηλαδή από 2012 και έπειτα, καθώς τα κίνητρα και οι προσδοκίες που 

αφορούν τις σπουδές ενός ανθρώπου, διαμορφώνονται ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες 

και την εποχή. Έτσι, θεωρήθηκε ότι το χρονικό εύρος της δεκαετίας 2012-2022 

ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις. Παράλληλα, ένα ακόμη κριτήριο που τέθηκε ήταν οι 

έρευνες να είναι μεταπτυχιακές ή διδακτορικές διατριβές, ή επιστημονικά άρθρα, με ποιοτική 

ή ποσοτική έρευνα, προκειμένου να καταγραφούν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα.  

Με βάση τα κριτήρια επιλογής που τέθηκαν, στη βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσης 

έρευνας, εντάχθηκαν 17 έρευνες, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής:  
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Α/Α 

 
Συγγραφέας 

Χρονολο
γία 

έκδοσης 

 
Τίτλος έρευνας 

Είδος 
έρευνας 

1 Ματούση, Μ., 
Σαρακινιώτη, Α. & 
Τσατσαρώνη, Α.  

2014 Μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Ι.Ε.Κ.: Δικαίωμα στη γνώση η ευκαιρία στη δια βίου 
μάθηση. 

Ποιοτική 

2 Σοφίτση, Δ.  2016 Διερεύνηση των προσδοκιών των καταρτιζομένων στα 
Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) 
του νομού Σερρών  

Ποσοτική 

3 Παπαδομανωλάκης
, Ε.  

2017 Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε 
προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Νομό 
Ρεθύμνης. Η περίπτωση του δημόσιου ΙΕΚ και του 
Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας  

Ποσοτική 

4 Πολυζωάκη, Ά.  2018 Απόψεις καταρτιζομένων αρχικής επαγγελματικής 
κατάρτισης αναφορικά με την ικανοποίηση τους από τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες και την αποτελεσματικότητα της 
κατάρτισης τους: Μια έρευνα στα ΙΕΚ του Νομού 
Θεσσαλονίκης 

Ποσοτική 

5 Τάνος, Θ. 2018 Ενδιαφέρον, βασικές ψυχολογικές ανάγκες και κίνητρα 
σπουδαστών Δ.ΙΕΚ του νομού Θεσσαλονίκης  

Ποσοτική 

6 Μουντράκη, Ν. 2018 Η ελκυστικότητα της Τουριστικής εκπαίδευσης ως 
επιλογή μαθητών στα Δημόσια ΙΕΚ.  

Ποσοτική 

7 Σάρη, Α.  2018 Συμμετοχή ενήλικων εκπαιδευόμενων στα δημόσια ΙΕΚ: 
κίνητρα και εμπόδια. Η περίπτωση του Δημόσιου ΙΕΚ 
Ρόδου  

Ποσοτική 

8 Φώσκολου, Μ.   2019 Διερεύνηση των αντιλήψεων ενηλίκων εκπαιδευόμενων 
για τα κίνητρα και τα εμπόδια που συναντούν κατά τη 
συμμετοχή τους σε Δημόσιο ΙΕΚ  

Ποσοτική 

9 Δημητρίου, Β.  2019 Μελέτη ικανοποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών των 
εκπαιδευομένων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ): Η περίπτωση της ειδικότητας 
«Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων».  

Ποσοτική 

10 Μπαλάσκα, Θ.  2020 Τα κίνητρα και οι επιμορφωτικές ανάγκες των 
εκπαιδευόμενων στα δημόσια Ι.Ε.Κ. Μελέτη περίπτωσης 
στο Δ.Ι.Ε.Κ. Βόνιτσας στο νομό Αιτωλοακαρνανίας  

Ποιοτική 

11 Δήμα, Ε.  2020 Κίνητρα συμμετοχής, προσδοκίες φοιτητών και εμπόδια 
φοίτησης στην εκπαίδευση ενηλίκων. Διερεύνηση των 
απόψεων των σπουδαστών σε Δ.Ι.Ε.Κ. του νομού 
Αττικής  

Ποσοτική 

12 Κώτση, Ο. & 
Σαμαντά, Μ.  

2021 Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους εκπαιδευόμενους 
να επιλέξουν την τουριστική επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση.  

Ποσοτική 

13 Αργύρη, Α. 2021 Οι απόψεις των διευθυντικών στελεχών της 
μεταλυκειακής εκπαίδευσης, για τις αρχές, αξίες και 
στάσεις στην διοίκηση των οργανισμών τους. Περίπτωση 
μελέτης: ΙΕΚ Αττικής 

Ποσοτική 

14 Γούλας, Χ. & 
Φωτόπουλος Ν.  

2021 Εμπειρική και συγκριτική διερεύνηση 
των όρων μετάβασης αποφοίτων ΙΕΚ στην απασχόληση: 
Προκλήσεις και στρατηγικά διακυβεύματα 

Ποσοτική - 
Ποιοτική 

15 Mortaki S. 2012  The Contribution of Vocational Education and Training in 
the Preservation and Diffusion of Cultural Heritage in 
Greece: The Case of the Specialty “Guardian of 
Museums and Archaeological Sites”  

Ποιοτική 

16 Arvanitidou S. & 
Arvanitis E.  

2021 Comparative study of adulthood: the case studies of 
university students and students of vocational training on 
the island of Lemnos, Greece  

Ποσοτική 

17 Chondrogiannis, 
E., Symeonaki, E., 
Papachristos, D., 
Loukatos, D. & 
Arvanitis, K.G.  

2021 Computational Thinking and STEM in Agriculture 
Vocational Training: A Case Study in a Greek Vocational 
Education Institution 

Ποσοτική 
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Κεφάλαιο 5ο : Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία ερευνών, οι οποίες σχετίζονται 

με το θέμα της παρούσης έρευνας.  

Αρχικά, στο ερευνητικό άρθρο των  Ματούση, Σαρακινιώτη και Τσατσαρώνη (2014), με τίτλο 

«Μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. ΙΕΚ: Δικαίωμα στη γνώση ή 

ευκαιρία στη δια βίου μάθηση», διερευνώνται οι εκπαιδευτικές επιλογές και προοπτικές των 

σπουδαστών σε Δημόσια ΙΕΚ.  

Η έρευνα τους βασίστηκε σε δεδομένα μελέτης που υλοποιήθηκε κατά τα έτη 2012-2013 και 

πρόκειται, ουσιαστικά για μία πιλοτική μελέτη, που αποσκοπούσε την μεταλυκειακή 

εκπαίδευση και την κατάρτιση που αποκτούν οι σπουδαστές των ΙΕΚ. Συγκεκριμένα, για την 

υλοποίηση του σκοπού, προτιμήθηκε ένας συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής έρευνα, με 

την χρήση ερωτηματολογίου και με τη διεξαγωγή συνεντεύξεων. Το ερωτηματολόγιο 

συμπλήρωσαν καταρτιζόμενοι από 7 διαφορετικά δημόσια ΙΕΚ της Αττικής και της Κορινθίας, 

ενώ συνεντεύξεις ελήφθησαν από 20 εκπαιδευόμενους των Δημοσίων ΙΕΚ, οι οποίοι 

παρακολουθούσαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 12 διαφορετικών ειδικοτήτων. Κατά τη 

διενέργεια της έρευνας θεωρήθηκε δεδομένη η αρχή της «flexicurity», η οποία διαπνέει τη δια 

βίου μάθηση και χαρακτηρίζει την εξισορρόπηση μεταξύ ευελιξία και επαγγελματικής 

ασφάλειας.  

Ουσιαστικά, με την έννοια «flexicurity» περιγράφεται η ανάγκη των αγορών για ευέλικτες 

εργασιακές συμβάσεις, με το ανάλογο, βέβαια, αντίτιμο προς τους εργαζόμενους. Καθώς, 

λοιπόν, τα σύγχρονα επαγγελματικά δεδομένα απαιτούν εργασιακή ευελιξία προκρίνεται η 

σημασία της δια βίου εκπαίδευσης και αναδεικνύεται η σημασία της μεταλυκειακής 

κατάρτισης.  

Από τα δεδομένα της έρευνας προέκυψε ότι περίπου  

 το 1/3 των συμμετεχόντων δεν ακολουθούν την ειδικότητα της επιλογής τους, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον για τις σπουδές τους. 
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 η πλειονότητα των ερωτώμενων θεωρούν ότι οι σπουδές τους θα συμβάλλουν στην 

επαγγελματική τους εξασφάλιση, καθώς θα έχουν καταρτιστεί σε μια συγκεκριμένη ειδικότητα 

και θα έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις. 

 Αρκετοί δηλώνουν ότι επιλέγουν να φοιτήσουν στο ΙΕΚ είτε για να αξιοποιήσουν τον 

ελεύθερο χρόνο που τους δημιουργεί η έλλειψη εργασίας ή  

 ως μέσο για να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες και έτσι να 

διεκδικήσουν εργασία σε περισσότερους επαγγελματικούς χώρους και ειδικότητες.  

 Όσον αφορά τους εργαζομένους που συνδυάζουν την απασχόληση με την κατάρτιση, 

σημειώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν από την ανελαστικότητα τόσο στο όριο των 

επιτρεπόμενων ανά μάθημα απουσιών όσο και στο ωράριο λειτουργίας των ΙΕΚ. 

 Το ζήτημα του εκπαιδευτικού υλικού αναδεικνύεται σε πολύ σημαντικό στο λόγο των 

καταρτιζομένων.  

«Δεν υπάρχει Εκπαιδευτικό Υλικό: αυτό αν λέει κάτι…;». (Άνδρας, 38 ετών)  

«Δεν έχουμε βιβλία». (Γυναίκα, 45 ετών)  

Οι ίδιοι οι καταρτιζόμενοι και σε σύγκριση με την κατάσταση στα ΑΕΙ/ΤΕΙ αποδίδουν την 

ανυπαρξία Εκπαιδευτικού Υλικού στην απαξία των δημόσιων ΙΕΚ από το Σύστημα. Το ΙΕΚ, 

αναφέρουν «δεν έχει την αναγνωρισιμότητα που θα έπρεπε να έχει στην Ελλάδα», «έχει 

απαξιωθεί απ’ το σύστημα πρώτον και σε συνέχεια κι από μας τους ίδιους», «λες και είναι 

κλωτσοσκούφι», για «τους αποτυχημένους της ζωής και τους κακούς μαθητές». 

 Τα περισσότερα από τα άτομα αναγνωρίζουν την αδυναμία των ΔΙΕΚ να 

συγκροτήσουν τους καταρτιζόμενους και να επιτρέψουν την εξέλιξή τους σε ανεξάρτητα 

παιδαγωγικά υποκείμενα της γνώσης και της επαγγελματικής πρακτικής, ως αποτέλεσμα της 

έλλειψης ενός σαφούς και καλά δομημένου προγράμματος καθώς και αυστηρότερου ελέγχου 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τέλος, τείνουν να τοποθετούνται θετικά απέναντι στην 

προοπτική μεγαλύτερης γνωστικής εμβάθυνσης και εξειδίκευσης εφόσον οι θεσμικές 

προϋποθέσεις επιτρέψουν την ατομική πρωτοβουλία. 
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Τα ευρήματά μας φωτίζουν προβληματικές πτυχές του θεσμού των ΔΙΕΚ κυρίως όσον 

αφορά στις αρχές οργάνωσης της γνώσης και της παιδαγωγικής επικοινωνίας. Τα 

παιδαγωγικά μηνύματα που εκπέμπονται είναι ασαφή και συχνά αντικρουόμενα με 

αποτέλεσμα την απορρύθμιση των παιδαγωγικών ταυτοτήτων. Σε συμφωνία με συναφείς 

έρευνες (Γούλας κ.ά., 2013), τα ευρήματα μας υποδεικνύουν την ανάγκη και μπορούν να 

κατευθύνουν προσπάθειες ανασυγκρότησης του θεσμού στην κατεύθυνση της διαμόρφωσής 

του ως μιας διακριτής και ισχυρής δομής γνώσης (Beck, 2014) κατάρτισης και 

επαγγελματικής εξειδίκευσης, με σαφείς διόδους και διαδικασίες διασύνδεσης με άλλες 

εκπαιδευτικές δομές. 

 

Συμπέρασμα 

Προκύπτει ότι οι εκπαιδευόμενοι των ΙΕΚ έχουν ως βασικό κίνητρο για την επιλογή 

τους την επαγγελματική τους αποκατάσταση πετυχαίνοντας καλύτερες συνθήκες 

βιοπορισμού. 

Τα εμπόδια είναι πολλά και εμφανή καθώς αναγνωρίζονται από τους περισσότερους 

συμμετέχοντες στην έρευνα, αναγνωρίζουν την αδυναμία των ΔΙΕΚ να καταρτίσουν επαρκώς 

τους εκπαιδευόμενους, λόγω έλλειψης δομημένου προγράμματος και αυστηρού ελέγχου της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Οι προσδοκίες του, δηλώνουν ότι θα επιθυμούσαν μεγαλύτερη γνωστική εμβάθυνση 

και εξειδίκευση, ώστε να αποκτήσουν πιστοποιημένη γνώση που θα τους δημιουργήσει 

καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. 

 

Στην έρευνα της Σοφίτση (2016) με τίτλο «Διερεύνηση των προσδοκιών των καταρτιζομένων 

στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του νομού Σερρών»,  

ο σκοπός ήταν να διερευνηθούν και να καταγραφούν τα κίνητρα και οι προσδοκίες των 

εκπαιδευόμενων σε Δημόσια ΙΕΚ του νομού Σερρών.  
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Στην έρευνα συμμετείχαν 99 σπουδαστές διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίο κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο, αλλά και να απαντήσουν σε ερωτήσεις συνέντευξης, 

καθώς προτιμήθηκε η μεικτή έρευνα, δηλαδή ένας συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής 

έρευνας.  

Από τη διερεύνηση των δεδομένων που συλλέχθηκαν προέκυψε ότι τα προσωπικά 

ενδιαφέροντα, οι κλίσεις και η προσωπικότητα διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην επιλογή 

της ειδικότητας από πλευράς των σπουδαστών.  

Τα κίνητρα που τους οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή συνδέονται με την απόκτηση ενός 

πτυχίου, με την επαγγελματική αποκατάσταση και καταξίωση, καθώς και με το γεγονός ότι η 

επιλογή των Δημοσίων ΙΕΚ είναι μια οικονομική επιλογή σπουδών. Παράλληλα, από τις 

σπουδές στο ΙΕΚ, οι εκπαιδευόμενοι αναμένουν να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις στο 

αντικείμενο που επέλεξαν, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί και να μπορούν εργαστούν. Τέλος, 

γίνεται αναφορά σε παραλείψεις και παθογένειες που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των 

Δημοσίων ΙΕΚ και έτσι, πολλές φορές, απογοητεύουν τους σπουδαστές και τους επηρεάζουν 

αρνητικά. 

   

Ο Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ (2017), διεξήγε έρευνα με θέμα «Κίνητρα και εμπόδια 

συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Νομό 

Ρεθύμνης. Η περίπτωση του δημόσιου ΙΕΚ και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας».  

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν τα κίνητρα που οδήγησαν τους εκπαιδευόμενους 

στην επιλογή των Δημοσίων ΙΕΚ του νομού Ρεθύμνου. 

 Για την υλοποίηση της έρευνας προτιμήθηκε η συλλογή στοιχείων μέσω της συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίου.  

Η μελέτη των στοιχείων έδειξε ότι οι εκπαιδευόμενοι των ΙΕΚ χαρακτηρίζονται από εσωτερικά 

και εξωτερικά κίνητρα, όπως είναι η επίτευξη στόχου για απόκτηση ενός τίτλου σπουδών, το 

ενδιαφέρον για την απόκτηση νέων γνώσεων, η κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και η 

επαγγελματική εξέλιξη.  
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Γενικότερα, από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων γίνεται αντιληπτό ότι αναμένεται η 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής των εκπαιδευομένων. 

Ωστόσο, και στη συγκεκριμένη έρευνα έγινε αναφορά στα σημαντικά εμπόδια και στις 

δυσκολίες που διέπουν τη λειτουργία των Δημοσίων ΙΕΚ και απογοητεύουν, αποθαρρύνουν 

τους σπουδαστές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.  

 

Στην έρευνα της Πολυζωάκη Άννας (2018), με τίτλο «Απόψεις καταρτιζομένων αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης αναφορικά με την ικανοποίηση τους από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες και την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης τους: Μια έρευνα στα ΙΕΚ του Νομού 

Θεσσαλονίκης»  

Διερευνήθηκε η ικανοποίηση των εκπαιδευομένων από την αποδοτικότητα της 

επαγγελματική κατάρτισης που έλαβαν από το Δημόσιο ΙΕΚ, στο οποίο επέλεξαν να 

σπουδάσουν. Σκοπό της έρευνας αποτέλεσε η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των 

καταρτιζομένων, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο θα 

βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Ο σκοπός της έρευνας 

διαμορφώθηκε, βάσει του σύγχρονου πλαισίου αναβάθμισης και αποδοτικότερης λειτουργίας 

των υπηρεσιών, το οποίο απαιτεί την ορθή επαγγελματική κατάρτιση των υποψηφίων 

εκπαιδευομένων. Έτσι, λοιπόν, αναπτύχθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την 

Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ), μέσω του οποίου σχεδιάζονται 

και υλοποιούνται δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων που 

προσφέρονται μέσω των δημοσίων ΙΕΚ. Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας 

προτιμήθηκε η χρήση του ερωτηματολογίου, ώστε οι συμμετέχοντες να απαντήσουν σε 

συγκεκριμένες ερωτήσεις.  

Το δείγμα της έρευνας ήταν 117 εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι φοιτούσαν σε ΙΕΚ του νομού 

Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα, προτιμήθηκαν οι καταρτιζόμενοι σε πρακτικά μαθησιακά 

αντικείμενα, έτσι ώστε να συλλεχθούν στοιχεία και για τη λειτουργία των εργαστηριακών 
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υποδομών. Η ανάλυση των δεδομένων οδήγησε στην εξαγωγή συμπερασμάτων, βάσει των 

οποίων  

 Πιστεύουν σε μέτριο βαθμό πως η κατάρτιση που έχουν λάβει έως τώρα αναφορικά 

με το αντικείμενο των σπουδών τους, θα μπορέσει να τους βοηθήσει μελλοντικά στην 

εξάσκηση του επαγγέλματός. 

 Η συνολική ποιότητα των υπηρεσιών και την εικόνα-φήμη του τμήματος που 

προσφέρουν τα ΔΙΕΚ είναι μέτρια, επομένως θεωρούν πως υπάρχουν αρκετά περιθώρια 

βελτίωσης. 

 Η συνολική ικανοποίηση από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως μέτρια.  

Συγκεκριμένα, μεγαλύτερη ικανοποίηση υπάρχει από την ποικιλία των μαθημάτων και 

ακολουθούν ο φόρτος εργασίας και συνάφεια μεταξύ του προγράμματος σπουδών και 

επαγγέλματος ενώ χαμηλότερη ικανοποίηση υπάρχει από την οργανωτική διάρθρωση. 

Συμπερασματικά, θα πρέπει να γίνουν αρκετές οργανωτικές αλλαγές οι οποίες θα 

ωφελήσουν το πρόγραμμα σπουδών. Η ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό προσωπικό 

μπορεί να χαρακτηριστεί επίσης ως μέτρια, με μεγαλύτερη ικανοποίηση να υπάρχει από την 

προσβασιμότητα και την εκπαιδευτική μεθοδολογία, ενώ χαμηλότερη από την 

αντικειμενικότητα της αξιολόγησης. Επομένως θα πρέπει να υιοθετηθούν νέοι μέθοδοι 

αξιολόγησης των εκπαιδευομένων με σκοπό την καλύτερη απόδοσή τους και την ενίσχυση 

του ενδιαφέροντός τους.  

Η ικανοποίηση από τις υποδομές μπορεί να χαρακτηριστεί ως χαμηλή και επομένως θα 

πρέπει να γίνουν αρκετές αλλαγές κυρίως αναφορικά με την άνεση και την λειτουργικότητα 

των εκπαιδευτικών χώρων, καθώς και τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Τέλος η ικανοποίηση 

από τη διοικητική υποστήριξη μπορεί να χαρακτηριστεί από μέτρια έως αρκετά υψηλή, ενώ η 

ικανοποίηση από τη εικόνα-φήμη του ιδρύματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως χαμηλή και 

επομένως θα πρέπει να γίνουν ενέργειες αναφορικά με την βελτίωση της εικόνας των ΙΕΚ 

προς το κοινωνικό σύνολο. 
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Σε σχέση με την αποτελεσματικότητα, η προσβασιμότητα των εκπαιδευτών παράλληλα με 

την εκπαιδευτική μεθοδολογία εμφανίζουν πιο αυξημένες τιμές και άρα οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν ότι  είναι τα δυο κριτήρια με την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ενώ το κριτήριο 

που θεωρούν λιγότερο αποτελεσματικό είναι η αντικειμενικότητα της αξιολόγησης. 

Το φύλο, ανδρών ή γυναικών, των εκπαιδευομένων δεν καθορίζει την αποτελεσματικότητα 

της επαγγελματικής κατάρτισης των ΔΙΕΚ σε σχέση με την μελλοντική εξάσκηση του 

επαγγέλματος. Το φύλο, ανδρών ή γυναικών, των εκπαιδευομένων δεν καθορίζει το επίπεδο 

συνολικής ικανοποίησης από την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρουν 

τα ΔΙΕΚ. Το φύλο, ανδρών ή γυναικών, των εκπαιδευομένων δεν καθορίζει το επίπεδο των 

επιμέρους παραγόντων που καθορίζουν την ικανοποίηση από την ποιότητα των 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΔΙΕΚ. 

Γενικότερα, από τη συγκεκριμένη έρευνα φαίνεται ότι τα ΙΕΚ εξυπηρετούν σε μέτριο βαθμό 

τις εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων και δεν καλύπτουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα 

ενδιαφέροντα και δεν παρέχουν κίνητρα για συμμετοχή στα προγράμματα. Πολυζωάκη 

(2018). 

 

Η έρευνα του Τάνου Θωμά, που διενεργήθηκε το 2018, είχε θέμα το «Ενδιαφέρον, βασικές 

ψυχολογικές ανάγκες και κίνητρα σπουδαστών Δ.ΙΕΚ του νομού Θεσσαλονίκης».  

Σκοπό της έρευνας αποτέλεσε η σύνδεση του ενδιαφέροντος και της κάλυψης των βασικών 

ψυχολογικών αναγκών των εκπαιδευόμενων από τη φοίτηση τους σε κάποια ειδικότητα των 

Δημοσίων ΙΕΚ.  

Για την επίτευξη του αρχικού σκοπού, μελετήθηκε ο βαθμός ενδιαφέροντος, καθώς και η 

αντιληπτή κάλυψη ψυχολογικών αναγκών και κινήτρων. Παράλληλα, διερευνήθηκε η σχέση 

των μεγεθών αυτών, ώστε να προκύψει αν το ενδιαφέρον και η αντιληπτή κάλυψη 

ψυχολογικών αναγκών μπορεί να συμβάλλει στην πρόβλεψη των κινήτρων. Στο πλαίσιο 

αυτό, ο ερευνητής θέλησε να μελετήσει το βαθμό ενδιαφέροντος, αλλά και την κάλυψη των 

ψυχολογικών αναγκών που οδηγούν στο κίνητρο φοίτησης σε ένα ΙΕΚ. Προτιμήθηκε η 
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ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου και το δείγμα αποτέλεσαν 356 σπουδαστές 

από έξι ΙΕΚ του νομού Θεσσαλονίκης, οι οποίοι φοιτούσαν σε διάφορες ειδικότητες, όπως 

τεχνικός λογισμικού Η/Υ, τεχνικός αρτοποιός, βοηθός φαρμακείου, βοηθός εργοθεραπείας, 

τεχνικός κομμωτικής τέχνης και άλλα.  

Κατόπιν της συλλογής των δεδομένων, ακολούθησε στατιστική ανάλυση, η οποία οδήγησε 

στην εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας. 

Προέκυψε, λοιπόν, ότι οι σπουδαστές των Δημοσίων ΙΕΚ του νομού Θεσσαλονίκης θεωρούν 

ότι η φοίτηση τους θα τους καταρτίσει επαρκώς και θα τους βοηθήσει στην επαγγελματική 

τους πορεία. Για την πλειονότητα των συμμετεχόντων, το ενδιαφέρον για την ειδικότητα τους 

καταγράφεται από μέτριο έως υψηλό και πιστεύουν ότι έχουν κάνει τη σωστή επιλογή που 

ταιριάζει στις προσωπικές τους επιθυμίες παρά από συναισθηματικές αξίες. Όμως από όπου 

και να προέρχεται το ενδιαφέρον, η πλειοψηφία των φοιτητών θεωρεί ότι η ειδικότητά που 

σπουδάζουν τους ταιριάζει. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι οι διαφορές στα κίνητρα και στην 

αίσθηση αυτονομίας των σπουδαστών διαφορετικών εξαμήνων. Οι σπουδαστές του 

Β’εξαμήνου έχουν υψηλότερα κίνητρα γενικώς και χαμηλότερη έλλειψη κινήτρων από τους 

σπουδαστές του Δ’ εξαμήνου. Επίσης αισθάνονται περισσότερο αυτόνομοι και ελεύθεροι 

μέσα στο Δ.ΙΕΚ. Ένα αξιοσημείωτο εύρημα η διαφορά στην έλλειψη κινήτρων και στις 

πτωτικές τάσεις των κινήτρων ανάμεσα στα εξάμηνα φοίτησης. 

Τα κίνητρα συνδέονται με την επίτευξη των στόχων τους, της αυτονομίας της ικανότητας, της 

δυνατότητας για συναναστροφές ουσίας μέσα στο ΙΕΚ, της επαγγελματικής τους εξέλιξης και 

σε κάποιες περιπτώσεις, το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, μπορεί να συμβάλλει στη 

μείωση του ενδιαφέροντος και στην εξάλειψη των κινήτρων.  

Ως εκ τούτου, από την έρευνα προκύπτει το συμπέρασμα ότι αποτελεί χρέος των 

εκπαιδευτικών μονάδων να σχεδιάζουν δράσεις που μπορούν να διατηρήσουν το 

ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων και να δώσουν κίνητρα για την επαγγελματική τους εξέλιξη. 

Τάνος (2018). 
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Το 2018 δημοσιεύτηκε και η έρευνα της Μουντράκη Νίκης με τίτλο «Η ελκυστικότητα της 

Τουριστικής εκπαίδευσης ως επιλογή μαθητών στα Δημόσια ΙΕΚ». Ο σκοπός της έρευνας 

υπήρξε η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευόμενων σχετικά με την επιλογή της 

ειδικότητας φοίτησης και ανίχνευση των κινήτρων. Αναλυτικότερα, η έρευνα επικεντρώθηκε 

στη διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ σχετικά με την ελκυστικότητα 

των τουριστικών ειδικοτήτων. Αυτό συνέβη, διότι για την Ελλάδα, ο τουρισμός αποτελεί ένα 

σημαντικό επαγγελματικό και οικονομικό τομέα που φαίνεται ότι επηρεάζει τις 

επαγγελματικές αποφάσεις, καθορίζοντας τη δια βίου μάθηση. Για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων στην συγκεκριμένη έρευνα, προτιμήθηκε η ποσοτική έρευνα με τη χρήση 

ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε από 80 καταρτιζόμενους των Δημόσιων ΙΕΚ της 

Κορίνθου, του Ναυπλίου, της Καλαμάτας και της Σπάρτης. Οι ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου είχαν ως στόχο τη συγκέντρωση των δημογραφικών στοιχείων, του 

κοινωνικό – οικονομικού υπόβαθρου των σπουδαστών, των υφιστάμενων αντιλήψεων για 

την τουριστική εκπαίδευση, το βαθμό επιρροής της οικογένειας, την πρόθεση πρόσβασης 

στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα εμπόδια που συνάντησαν οι σπουδαστές κατά την 

υλοποίηση της απόφασης τους να ακολουθήσουν την ειδικότητα των τουριστικών 

επαγγελμάτων. Αφού συλλέχθηκαν τα στοιχεία και έγινε η στατιστική ανάλυση, προέκυψε το 

συμπέρασμα ότι, οι  απόψεις των φοιτητών για θέματα των ΔΙΕΚ (μετά την είσοδο τους σε 

αυτά) οι απαντήσεις είναι πολύ πιο θετικές από πριν και γενικά δείχνουν περισσότερο 

ενδιαφέρον για τις σπουδές τους. Θεωρούν ότι οι γνώσεις που αποκομίζουν είναι καλές και 

προτίθενται όσοι έχουν οικογενειακή τουριστική επιχείρηση να ασχοληθούν σε αυτήν. Αυτό 

υποδηλώνει ότι μέσα στη σχολή οι φοιτητές μαθαίνουν ενδιαφέροντα και πρακτικά θέματα 

σχετικά με το αντικείμενό τους.  

H επιλογή καριέρας είναι μία από τις πολλές σημαντικές επιλογές που κάνουν οι μαθητές για 

τον καθορισμό των μελλοντικών τους σχεδίων. Η απόφαση αυτή θα τους καθοδηγεί σε όλη 

τη ζωή τους. Ακολουθεί η βελτίωση της παρούσας εργασιακής κατάστασης και οι οικονομικές 

απολαβές. 
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Επίσης διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση του κινήτρου σπουδών των φοιτητών, με 

το επίπεδο μόρφωσης του πατέρα. Τα υψηλά επίπεδα μόρφωσης του πατέρα, σχετίζονται με 

τη συνειδητή επιλογή σπουδών στο ΔΙΕΚ. Το παραπάνω εύρημα συμφωνεί με τη Γωνιδά 

(2008), βάσει της οποίας, τα άτομα αναπτύσσουν προσδοκίες με γνώμονα την κοινωνική 

τους θέση, η οποία εξαρτάται από την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους. 

Άτομα με υψηλή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση αναπτύσσουν υψηλές επαγγελματικές 

φιλοδοξίες. 

Ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων, επιδιώκει την διεύρυνση των γνώσεών του. 

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (2014-2020) η Διά Βίου Μάθηση προτείνεται ως 

λύση για την αντιμετώπιση της ανεργίας, αφού θα προσφέρει στον άνθρωπο τις απαραίτητες 

δεξιότητες για να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. 

Ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων, προσδοκά την επαγγελματική ανέλιξη και ένα 

λιγότερο σημαντικό ποσοστό την αύξηση των τυπικών προσόντων. 

Επιπλέον, οι φοιτητές προσδοκούν να ενισχύσουν περαιτέρω το πτυχίο τους παρόλο που 

θεωρούν ότι θα τους προσφέρει επαγγελματική αποκατάσταση, βάσει της οποίας υπάρχει 

μια σαφής άποψη σχετικά με την ανάγκη για πρόσθετη πρακτική εκπαίδευση. Μουντράκη 

(2018) 

 

 Τα κίνητρα και τα εμπόδια που συνάντησαν οι εκπαιδευόμενοι αναφορικά με τη φοίτησή 

τους στο Δημόσιο ΙΕΚ της Ρόδου, διερεύνησε το 2018, η Σάρη Αρετή.  

Ο κύριος σκοπός της έρευνας υπήρξε η αναζήτηση των κινήτρων, των προσδοκιών και των 

ενδιαφερόντων που οδήγησαν τους εκπαιδευόμενους στην επιλογή να καταρτιστούν σε 

Δημόσιο ΙΕΚ. Παράλληλα, αναδείχθηκαν τα εμπόδια που συνάντησαν κατά τη διαδικασία 

αυτή. Ο σκοπός της έρευνας προέκυψε από την παραδοχή της συγγραφέως ότι τα τελευταία 

έτη έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, με αποτέλεσμα 

να απαιτείται η συνακόλουθη αναβάθμιση και επικαιροποίηση των γνώσεων, προκειμένου να 

υπάρχει επαγγελματική ανταπόκριση. Αναλυτικότερα, προκρίνεται η σημασία των ΙΕΚ και 

των παρεχόμενων ειδικοτήτων, καθώς θεωρούνται εκπαιδευτικοί φορείς που μπορούν να 
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καλύψουν τις απαιτήσεις για επαγγελματική κατάρτιση. Η έρευνα που διενεργήθηκε ήταν 

ποσοτική με 117 συμμετέχοντες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως φύλακες, μάγειρες, βοηθοί 

βρεφονηπιοκόμων, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο 19 ερωτήσεων. Η 

έρευνα υλοποιήθηκε σε δημόσιο ΙΕΚ της Ρόδου σε επιμορφωτικά προγράμματα που 

διενεργήθηκαν κατά την περίοδο 2017-2018. Το ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε προς 

συμπλήρωση στους σπουδαστές, κάλυπτε δύο βασικούς άξονες. Στον πρώτο με εφτά 

ερωτήσεις ελήφθησαν δημογραφικά και προσωπικά στοιχεία, ενώ στο δεύτερο, με 12 

ερωτήσεις συλλέχθηκαν στοιχεία που αφορούν τη βελτίωση της επαγγελματικής κατάστασης 

των σπουδαστών, τα κίνητρα συμμετοχής, τα εμπόδια και τις αδυναμίες, καθώς και τα οφέλη 

που τελικά αποκόμισαν.  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας αναδείχθηκε η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ κινήτρων και 

επιλογής ειδικότητας.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα υψηλότερα κίνητρα συγκέντρωσε η ειδικότητα «τεχνικός 

τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων», γεγονός που είναι λογικά, αν συνυπολογιστεί ότι η 

Ρόδος αποτελεί έναν κατεξοχήν τουριστικό προορισμό. Συνεπώς, οι εκπαιδευόμενοι που 

επιλέγουν την ειδικότητα αυτή έχουν κίνητρο την επαγγελματική αποκατάσταση και δεν 

έχουν ενδοιασμούς ως προς την επιλογή τους. Σάρη (2018). 

 

Έρευνα με ανάλογο θέμα διεξήχθη το 2019 από τη Φώσκολου Μαρία, με τίτλο «Διερεύνηση 

των αντιλήψεων ενηλίκων εκπαιδευόμενων για τα κίνητρα και τα εμπόδια που συναντούν 

κατά τη συμμετοχή τους σε Δημόσιο ΙΕΚ». Ο σκοπός της έρευνας επικεντρώθηκε στη 

διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευομένων σχετικά με τα κίνητρα που τους ώθησαν 

στη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Δημοσίων ΙΕΚ, καθώς και τα εμπόδια 

που συνάντησαν. Η ερευνήτρια προκρίνει τη σημασία της έρευνάς της, καθώς θεωρεί ότι θα 

προάγει και θα εμπλουτίσει τη γνώση και την πρακτική, μέσω των αξιοποιήσιμων 

ευρημάτων, ενώ παράλληλα, θα καταστεί εφικτή η συνειδητοποίηση των συνθηκών που θα 

αυξήσουν την ελκυστικότητα και την συμμετοχή στα προγράμματα των ΙΕΚ. Επίσης, θα 

επιτευχθεί η ενημέρωση εκπαιδευτών, σπουδαστών και όλων των εμπλεκόμενων τοπικών 
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και μη φορέων, για την οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ΙΕΚ, που θα 

επιτρέψουν τη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου και θα οδηγήσουν στον εμπλουτισμό των 

επαγγελματικών επιλογών. Η υλοποίηση της έρευνας, λοιπόν, έγινε με τη χρήση 

ερωτηματολογίου, το οποίο απαντήθηκε από 160 σπουδαστές του Δημοσίου ΙΕΚ 

Κορυδαλλού και του Δημόσιου ΙΕΚ Χαλανδρίου. Η ερευνήτρια θεώρησε ότι μόνο μέσω της 

ποσοτικής προσέγγισης, θα ήταν δυνατή η διερεύνηση και η περιγραφή των αντιλήψεων των 

σπουδαστών των ΙΕΚ, σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Αφού συλλέχθηκαν τα στοιχεία, έγινε η περιγραφική στατιστική ανάλυση τους, 

προκειμένου να εξαχθούν τα συμπεράσματα. Προέκυψε, λοιπόν, ότι οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες προκρίνουν το κίνητρο της επαγγελματικής τους εξέλιξης και της ανεύρεσης 

εργασίας. Τα στοιχεία της έρευνας αναδεικνύουν το γεγονός ότι οι ειδικότητες των ΙΕΚ 

φαίνεται να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις και ως εκ τούτου, πολλοί 

είναι αυτοί που προτιμούν να καταρτιστούν μέσω των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων, 

ώστε να μπορέσουν να αναβαθμιστούν επαγγελματικά. Ωστόσο, αναφέρονται και τα εμπόδια 

που συναντούν οι εκπαιδευόμενοι, τα οποία σχετίζονται με τη θεσμική λειτουργία των ΙΕΚ. 

Αρχικά, λοιπόν, αναδεικνύεται ο περιορισμένος αριθμός απουσιών, και στη συνέχεια, 

αναφέρεται το υποχρεωτικό και απαιτητικό ωράριο, καθώς και οι ελλείψεις υλικοτεχνικών 

υποδομών. Όσον αφορά τις προσδοκίες, αναδεικνύεται η παρέμβαση της πολιτείας, ώστε να 

ενισχύσει τη λειτουργία των ΙΕΚ και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες δομής και 

οργάνωσης που θα επιτρέψει στους σπουδαστές των ΙΕΚ να καταρτιστούν ουσιαστικά και 

αποτελεσματικά. Παράλληλα, αναφέρεται η εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτάσεων για την 

επαγγελματική εκπαίδευση, ώστε να αναδειχθεί η καινοτομία, η δημιουργικότητα, η ισότητα 

και η πρακτική εφαρμογή μέσω της δια βίου μάθησης (Φώσκολου, 2019).  

 

Το 2019, η Βασιλική Δημητρίου διερεύνησε το ίδιο θέμα, στην εργασία της, με τίτλο «Μελέτη 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων στα Δημόσια Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ): Η περίπτωση της ειδικότητας  Φύλακας μουσείων και 

αρχαιολογικών χώρων». Αναλυτικότερα, ο στόχος της έρευνας ήταν να εντοπιστεί το επίπεδο 
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ικανοποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών και σε τι βαθμό συνδέεται με το αρχικό 

ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων αναφορικά με την επιλεγόμενη ειδικότητα. Η έρευνα 

διεξάγεται υπό το πρίσμα της αναγκαιότητας που έχει προκύψει για την προώθηση 

προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από τους αρμόδιους φορείς, 

προκειμένου να μειωθεί η ανεργία και να αυξηθεί η απασχόληση. Η ερευνήτρια ασχολείται με 

την ειδικότητα «Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων», την οποία θεωρεί πολύ 

σημαντική για τη διαφύλαξη και εδραίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για την υλοποίηση 

της έρευνας προτιμήθηκε η ποσοτική έρευνα, με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, 

το οποίο συμπληρώθηκε από 122 άτομα που εκπαιδεύονταν στην ειδικότητα του «Φύλακα 

μουσείων και αρχαιολογικών χώρων» σε Δημόσια ΙΕΚ του νομού Αττικής. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας κατέδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καταρτιζόμενων είναι ικανοποιημένοι 

από την επιλογή τους να φοιτήσουν στη συγκεκριμένη ειδικότητα. Θεωρούν ότι το 

πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στο αρχικό ενδιαφέρον τους, τους προσφέρει την 

επιστημονική επάρκεια και ικανοποιεί τις επαγγελματικές απαιτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, 

αυξημένο ενδιαφέρον και ικανοποίηση δείχνουν οι σπουδαστές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει 

μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η επιλογή φοίτησης σε ένα ΙΕΚ υπήρξε η πρώτη τους 

μεταλυκειακή  επιλογή. Παράλληλα, από την έρευνα προκύπτει ότι τα τελευταία χρόνια το 

ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τη συγκεκριμένη ειδικότητα του φύλακα αυξάνεται, 

καθώς θεωρείται ότι προσφέρει μελλοντικές προοπτικές για επαγγελματική απασχόληση, 

λόγω της σύνδεσης του πολιτισμού με τις αυξητικές τάσεις του τουρισμού. Φαίνεται να είναι 

μια ειδικότητα που έχει ζήτηση, καθώς υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες πρόσληψης σε 

χώρους πολιτισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εμπόδια τα οποία αναφέρθηκαν από 

τους συμμετέχοντες στην έρευνα, επικεντρώνονται κυρίως στην έλλειψη των υποδομών των 

εργαστηρίων και στην ηλεκτρονική προσβασιμότητα των ΙΕΚ. Παράλληλα, εμπόδιο αποτελεί 

η απουσία κατάλληλων κτηριακών υποδομών και η απουσία λειτουργικότητας των 

εκπαιδευτικών χώρων. Οι προσδοκίες τους αφορούν, κυρίως τη βελτίωση των κτηριακών και 

υλικοτεχνικών υποδομών, έτσι ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να επικεντρωθούν στο 

εκπαιδευτικό έργο (Δημητρίου, 2019).  
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Ανάλογο ήταν το θέμα που διερεύνησε η Μπαλάσκα Θεοδώρα, το 2020, στην έρευνα της με 

τίτλο «Τα κίνητρα και οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων στα δημόσια Ι.Ε.Κ. 

Μελέτη περίπτωσης στο Δ.Ι.Ε.Κ. Βόνιτσας στο νομό Αιτωλοακαρνανίας». Αναλυτικότερα, 

στην έρευνα αυτή, έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν και να καταγραφούν τα κίνητρα και οι 

επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων στα Δημόσια ΙΕΚ του Νομού 

Αιτωλοακαρνανίας. Η ερευνήτρια αποδέχεται το γεγονός ότι στη σύγχρονη εποχή είναι 

απαραίτητη η παροχή γνώσεων που θα επιτρέψουν την επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξη 

των ανθρώπων. Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν είναι 

αρκετές και έτσι, ένας νέος, μετά τη λήψη του απολυτηρίου λυκείου, καλείται να επιλέξει την 

εκπαίδευση που θα λάβει για να αντεπεξέλθει στις εργασιακές απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό 

εξετάζεται η θέση των δημοσίων ΙΕΚ, τα οποία προσφέρουν προγράμματα εξειδικευμένα, 

προκειμένου να καλυφθούν οι επαγγελματικές απαιτήσεις. Για την εκπλήρωση του σκοπού 

της έρευνας προτιμήθηκε η ποιοτική ανάλυση με την διεξαγωγή συνεντεύξεων. Μέσω των 

συνεντεύξεων, η ερευνήτρια κατάφερε να προσεγγίσει τις αντιλήψεις, τις απόψεις και τις 

εμπειρίες των συμμετεχόντων, ενώ, αξίζει να αναφερθεί ότι οι συνεντεύξεις ήταν 

ημιδομημένες, που σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι είχαν το περιθώριο να εμβαθύνουν σε 

πτυχές του θέματος που οι ίδιοι θεωρούσαν σημαντικές. Στην έρευνα συμμετείχαν 10 

εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι φοιτούσαν σε διαφορετικές ειδικότητες του ΙΕΚ. Κατόπιν της 

ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων ακολουθήθηκε η ανάλυση του περιεχομένου, δηλαδή η 

ταξινόμηση του υλικού με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα. Από την ανάλυση, προέκυψε το 

συμπέρασμα ότι οι συμμετέχοντες επέλεξαν τη φοίτηση σε ένα ΙΕΚ έχοντας ως κίνητρο την 

εύρεση εργασίας, προσπαθώντας να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό ή να 

εξειδικευτούν στο επάγγελμα του ενδιαφέροντός τους. Αναλυτικότερα, από την έρευνα 

φαίνεται ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είτε δεν είχαν συγκεκριμένο επαγγελματικό 

προσανατολισμό, είτε εργάζονταν σε θέσεις που δεν είχαν ενδιαφέρον, και έτσι επέλεξαν τη 

φοίτηση σε ένα Δημόσιο ΙΕΚ, για να κάνουν πραγματικότητα τις επαγγελματικές τους 

επιθυμίες. Από την έρευνα αναδείχθηκαν τα εμπόδια που συναντούν οι σπουδαστές και τα 

οποία σχετίζονται κυρίως με την έλλειψη επαρκών ωρών πρακτικής άσκησης και την 
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απουσία σύγχρονων υποδομών και εργαστηριακού εξοπλισμού. Ωστόσο, αναφορικά με τις 

προσδοκίες προέκυψε ότι τα ΙΕΚ ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους και στις ανάγκες 

τους, καθώς τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολουθούν τους ικανοποιούν και 

θεωρούν ότι καλύπτουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 

Αναφορικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τους παρέχονται από το ΙΕΚ, ο μεγαλύτερος 

αριθμός των συμμετεχόντων θεωρεί ότι απέκτησαν πολλές χρήσιμες γνώσεις, αλλά, όπως 

αναφέρθηκε, επισημάνθηκε η απουσία πρακτικής άσκησης, η οποία θα μπορούσε να 

ωφελήσει τους εκπαιδευόμενους. Γενικά, από την έρευνα, προκύπτει ότι σε έναν 

ικανοποιητικό βαθμό, οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ, κατάφεραν να καλύψουν τις εκπαιδευτικές 

τους ανάγκες, να καταρτιστούν και να αποκτήσουν νέες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. 

Μπαλάσκα (2020). 

 

Κατά το ίδιο έτος, διενεργήθηκε η έρευνα της Δήμα Ελένης, με τίτλο «Κίνητρα συμμετοχής, 

προσδοκίες φοιτητών και εμπόδια φοίτησης στην εκπαίδευση ενηλίκων. Διερεύνηση των 

απόψεων των σπουδαστών σε Δ.Ι.Ε.Κ. του νομού Αττικής». Σκοπό της έρευνας αποτέλεσε η 

διερεύνηση των κινήτρων που οδηγούν τους σπουδαστές να επιλέξουν τη φοίτηση τους σε 

ένα Δημόσιο ΙΕΚ, καθώς και τα εμπόδια που συναντούν. Για την ερευνήτρια τα κίνητρα που 

θα οδηγήσουν έναν νέο στην επιλογή του κατάλληλου προγράμματος κατάρτισης είναι πολύ 

σημαντικά και θα πρέπει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της εποχής, ώστε να 

εξελιχθούν. Εξάλλου, η εκπαίδευση αποτελεί ένα μέσο που συμβάλλει στην κοινωνική 

πρόοδο και στον περιορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού των σπουδαστών. Ως εκ τούτου, 

τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος των ΙΕΚ στην Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να 

δοθούν περισσότερα κίνητρα για επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη των γνωστικών 

ενδιαφερόντων.  

Ωστόσο, αν και υπάρχουν κίνητρα συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση των ΙΕΚ δεν 

λείπουν και οι δυσκολίες, οι οποίες αποτελούν εμπόδιο στην κατάκτηση της γνώσης. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 129 εκπαιδευόμενοι των Δημοσίων ΙΕΚ Μεταμόρφωσης, Νέας Σμύρνης 

και Χαϊδαρίου, οι οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο. Από τη 
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διερεύνηση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι το βασικότερο κίνητρο που ωθεί τους 

εκπαιδευόμενους στην επιλογή σπουδών σε ένα Δημόσιο ΙΕΚ είναι η απόκτηση νέων 

γνώσεων, οι οποίες συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την επαγγελματική αποκατάσταση και 

την εργασιακή εξέλιξη. Παράλληλα, μεταξύ των απαντήσεων ξεχώρισε το κίνητρο της ηθικής 

ανταμοιβής, δηλαδή την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών που να πιστοποιεί τις γνώσεις σε 

ένα αντικείμενο. Ωστόσο, υπάρχουν ποικίλα εμπόδια στη διοικητική και οργανωτική 

λειτουργία των ΙΕΚ, τα οποία δεν επιτρέπουν την εκπλήρωση των προσδοκιών των 

σπουδαστών, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό δηλώνουν δυσαρεστημένοι και απογοητευμένοι. Οι 

προσδοκίες των σπουδαστών σχετίζονται με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, ώστε να 

οργανωθεί καλύτερα η λειτουργία του ΙΕΚ και να μπορέσουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία 

τις σπουδές τους. Δήμα (2020).  

 

Η έρευνα των Κώτση και Σαμαντά (2021), με τίτλο «Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους 

εκπαιδευόμενους να επιλέξουν την τουριστική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση» είχε 

ως σκοπό τη διερεύνηση των παραγόντων που οδηγούν τους εκπαιδευόμενους στην 

επιλογή φοίτησης στις τουριστικές κατευθύνσεις των τμημάτων των Δημόσιων ΙΕΚ. Οι 

συγγραφείς της έρευνας τονίζουν το γεγονός ότι με την πάροδο των ετών αυξάνονται 

συνεχώς οι σπουδαστές που επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισης, 

γεγονός που αποδίδεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Για την επίτευξη του 

σκοπού της έρευνας επιλέχθηκαν ως δείγμα, οι απόφοιτοι των τριών Δημόσιων ΙΕΚ του 

νομού Αιτωλοακαρνανία και της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ του Μεσολογγίου. Προτιμήθηκε η ποσοτική 

έρευνα, με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου 42 ερωτήσεων, σχετικά με τα κίνητρα και τους 

λόγους που οδήγησαν τους εκπαιδευόμενους στην επιλογή φοίτησης στις ειδικότητες των 

τουριστικών επαγγελμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελείτο 

από πέντε ενότητες, με την πρώτη ενότητα να περιέχει ερωτήσεις για τα δημογραφικά 

στοιχεία και τη δεύτερη σχετικά με το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο των γονέων. Στην 

τρίτη ενότητα, οι ερωτήσεις αφορούσαν το μορφωτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο των 

συμμετεχόντων, ενώ στην τέταρτη ενότητα, μέσω των ερωτήσεων, διερευνήθηκε η σύνδεση 
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της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες. Στην τελευταία ενότητα 

συλλέχθηκαν στοιχεία για τα επαγγελματικά κίνητρα που συνέβαλαν στις επιλογές των 

σπουδαστών. Το σύνολο των συμμετεχόντων ανήλθε σε 121 άτομα, από όλες τις ηλικιακές 

βαθμίδες. Κατόπιν της στατιστικής ανάλυσης των απαντήσεων, οι ερευνήτριες κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ, επέλεξαν τις τουριστικές ειδικότητες, καθώς τις 

θεωρούν μια ασφαλή εκπαιδευτική επιλογή, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την 

επαγγελματική αποκατάσταση και την οικονομική ανεξαρτησία. 

Τα κίνητρα που οδήγησαν τους περισσότερους συμμετέχοντες σε αυτή την επιλογή έχουν 

κυρίως οικονομικό χαρακτήρα, αλλά παράλληλα γίνεται αναφορά και στην ολοένα 

αυξανόμενη ενίσχυση του τουριστικού κλάδου, η οποία δημιουργεί θετικές προοπτικές για το 

μέλλον. Έτσι, το ενδιαφέρον για τα τουριστικά επαγγέλματα και η φοίτηση στις ανάλογες 

ειδικότητες των ΙΕΚ φαίνεται να είναι μια συνειδητή επιλογή, η οποία επιτρέπει στους 

εκπαιδευόμενους να καταρτιστούν κατάλληλα και επαρκώς, ώστε να απασχοληθούν 

επαγγελματικά στον κλάδο. Στη συγκεκριμένη έρευνα δεν διερευνήθηκαν τα εμπόδια, τα 

οποία μπορεί να συνάντησαν οι σπουδαστές κατά τη φοίτησή τους στα ΙΕΚ, ενώ αναφορικά 

με τις προσδοκίες, οι σπουδαστές ανέδειξαν την επαγγελματική εξέλιξη και την εύρεση 

θέσεων εργασίας στο χωρο του τουρισμού.  

Κώτση και Σαμαντά (2021). 

 

Κατά το ίδιο έτος, το 2021, διενεργήθηκε και η έρευνα της Αργύρη Αργυρώς, με τίτλο «Οι 

απόψεις των διευθυντικών στελεχών της μεταλυκειακής εκπαίδευσης, για τις αρχές, αξίες και 

στάσεις στην διοίκηση των οργανισμών τους. Περίπτωση μελέτης: ΙΕΚ Αττικής». Σύμφωνα με 

την προβληματική της παρούσης έρευνας, η εκπαίδευση στη σύγχρονη εποχή αποτελεί έναν 

πολύ σημαντικό παράγοντα που μπορεί να διαμορφώσει αξίες, στάσεις και αρχές που θα 

συμβάλλουν στην κατάρτιση των σπουδαστών και στην αποδοτικότερη εργασία. Στο πλαίσιο 

αυτό, αναμένεται, εξάλλου, ότι θα προκύψουν κοινωνίες με λιγότερες παθογένειες και με 

μεγαλύτερη ευημερία. Παράλληλα, γίνεται λόγος για τη σημασία της επαγγελματικής 
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εκπαίδευσης και κατάρτισης σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο ως λύση στις κοινωνικές 

και οικονομικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν τη σημερινή εποχή. Ο ρόλος των ΙΕΚ 

αναδεικνύεται ως πρωταρχικός, στην ευρύτερη προσπάθεια εξέλιξης και κατάρτισης των 

ενηλίκων σε ειδικότητες που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Και ακριβώς, επειδή 

αναδεικνύεται η σπουδαιότητα του ρόλου των ΙΕΚ, παράλληλα, τίθεται στο επίκεντρο και ο 

ρόλος του διευθυντή ενός ΙΕΚ, ο οποίος καλείται να διεκπεραιώσει το έργο της οργάνωσης, 

συντονισμού και υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με επιτυχία. Στο παραπάνω 

πλαίσιο, λοιπόν, ο σκοπός της έρευνας της Αργύρη (2021) είναι να παρουσιαστούν οι αρχές, 

οι αξίες και οι στάσεις των διοικούντων των ΙΕΚ, αναδεικνύοντας, παράλληλα, τον τρόπο που 

η διοίκηση συμβάλλει στην αποδοτική λειτουργία των ΙΕΚ και στην αλλαγή της νοοτροπίας 

που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση στην ελληνική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, 

στην εν λόγω έρευνα δεν διερευνώνται τα κίνητρα, τα εμπόδια και οι προσδοκίες των 

σπουδαστών, αλλά δίνεται έμφαση στις απόψεις των διευθυντών των ΙΕΚ. 

Για την υλοποίηση της έρευνας, προτιμήθηκε η ποσοτική έρευνα με τη χρήση ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου, μέσω του οποίου συλλέχθηκαν οι απαντήσεις. Αναλυτικότερα, 

χρησιμοποιήθηκε ένα σταθμισμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείτο από 28 ερωτήσεις. 

Οι πρώτες επτά αφορούσαν τα δημογραφικά στοιχεία και οι υπόλοιπες είκοσι μία ερωτήσεις 

αφορούσαν τις αρχές των διευθυντών των ΙΕΚ, καθώς και τις στάσεις που μεταδίδουν μέσω 

του έργου τους, στους εκπαιδευόμενους. Στην έρευνα συμμετείχαν 73 διευθυντές δημόσιων 

και ιδιωτικών ΙΕΚ και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο 

SPSS. Από τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων, προέκυψε ότι οι προσωπικές αξίες και η 

ηθική στάση των διευθυντών, μπορεί να συμβάλλει στην αποδοτικότερη λειτουργία των ΙΕΚ 

και στην ικανοποίηση των καταρτιζόμενων. Στοιχεία, όπως η επικοινωνία, η γεφύρωση 

χασμάτων, η συνεργασία, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός, δημιουργούν ένα καλό κλίμα, το 

οποίο επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους. 

Αργύρη (2021) 
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Παράλληλα, το 2021 δημοσιεύτηκε η έρευνα των Γούλα και Φωτόπουλου (2021), με τίτλο 

«Εμπειρική και συγκριτική διερεύνηση των όρων μετάβασης αποφοίτων ΙΕΚ στην 

απασχόληση: Προκλήσεις και στρατηγικά διακυβεύματα». Πρόκειται, ουσιαστικά για έρευνα 

που έγινε υπό την αιγίδα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της 

Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, με σκοπό να αποτυπωθούν οι τάσεις της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα, διατυπώνεται η αναγκαιότητα διερεύνησης του 

θέματος, καθώς οι ρυθμοί ζωής έχον οδηγήσει σε ανακατατάξεις και εξελίξεις στην εργασιακή 

πραγματικότητα, ενώ παράλληλα προκύπτουν νέες απαιτήσεις και προϋποθέσεις για την 

ένταξη στην αγορά εργασίας. Η αρχική κατάρτιση των εκπαιδευομένων μπορεί να προσφέρει 

τις επαγγελματικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν την απαραίτητη 

τεχνογνωσία και τις γνώσεις για να ανταποκριθούν στις επαγγελματικές απαιτήσεις. Τα ΙΕΚ 

της χώρας προσφέρουν την αρχική επαγγελματική κατάρτιση με τα απαραίτητο εκπαιδευτικό 

προσωπικό, με τα προγράμματα σπουδών, το υλικό και όλα τα προαπαιτούμενα που 

μπορούν να προσδώσουν στους εκπαιδευόμενους τα κατάλληλα προσόντα για να 

ανταποκριθούν στις προσδοκίες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Σκοπό της έρευνας 

αποτέλεσε η μελέτη και διερεύνηση της σύνδεσης και των διαστάσεων της Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης στη χώρα μας με την απασχόληση, εξάγοντας συμπεράσματα 

τόσο για τη μετάβαση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας όσο και για τη δυναμική 

αυτής της μετάβασης Η μεθοδολογία που αξιοποιήθηκε ήταν μεικτή με τη χρήση ποσοτικής 

και ποιοτικής  έρευνας. Με τη χρήση της μεικτής μεθοδολογίας συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν 

στοιχεία ποσοτικά και ποιοτικά, έτσι ώστε να διαφωτιστεί το θέμα πολύπλευρα και να 

καλυφθεί ο αρχικός σκοπός της έρευνας.  

Για τη διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 55 ερωτήσεων 

κλειστού τύπου, ενώ τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και τη 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το δείγμα της έρευνας αποτελείτο από 1504 άτομα, τα 

οποία ήταν απόφοιτοι από δομές αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατά τη διετία 2017 -

2018. Για την ποιοτική έρευνα διεξήχθη, αρχικά μια online ομαδική συζήτηση με άτομα που 

είχαν αποφοιτήσει από δημόσια ΙΕΚ και είχαν καταρτιστεί ως βοηθοί βρεφονηπιοκόμων, 
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Φύλακες μουσείων και Τεχνικοί μαγειρικής τέχνη. Έπειτα, διεξήχθησαν πέντε ατομικές 

συνεντεύξεις με διευθυντές δημοσίων ΙΕΚ. Από τη διερεύνηση των στοιχείων που 

συλλέχθηκαν, προέκυψε το συμπέρασμα ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει ενίσχυση των 

ατόμων που επιλέγουν την επαγγελματική κατάρτιση στα δημόσια ΙΕΚ. Οι λόγοι και τα 

κίνητρα που ωθούν τους εκπαιδευόμενους σε αυτή την επιλογή είναι η αναζήτηση 

εναλλακτικών επαγγελματικών διαδρομών για απασχόληση, καθώς και το γεγονός ότι στα 

ΙΕΚ υπάρχει σύνδεση εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι επιμελητές της έρευνας προέβησαν σε 

συγκριτική παράθεση των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας με παλαιότερη ανάλογη 

έρευνα του 2012. Η σύγκριση έδειξε ότι μέσα σε μία, σχεδόν, δεκαετία, τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα κατάρτισης βελτιώθηκαν αρκετά, χωρίς ωστόσο, να υπάρχει πλήρης 

ικανοποίηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έρευνα του 2021 οι δείκτες «συνάφεια», 

«ικανοποίηση», «διατήρηση απασχόλησης» παρουσιάζουν βελτίωση, αλλά όχι τόση, ώστε 

να χαρακτηριστούν απόλυτα αποδοτικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΙΕΚ. Παρ’ όλ’ 

αυτά, οι ειδικότητες των ΙΕΚ είναι ελκυστικές για τους σπουδαστές και καλλιεργούν 

προσδοκίες, αλλά και εμπιστοσύνη για τις δομές της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. 

Επίσης, από την έρευνα προέκυψε ότι η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργία των 

ΙΕΚ, των προγραμμάτων σπουδών, του εκπαιδευτικού υλικού και άλλων βασικών 

παραμέτρων αποτελεί κίνητρο για τους σπουδαστές που επιλέγουν να καταρτιστούν σε 

κάποια ειδικότητα. Μολονότι, οι αδυναμίες και οι παθογένειες υφίστανται, και ιδιαίτερα κατά 

την περίοδο της οικονομικής κρίσης γίνονται περισσότερο εμφανείς, αποτελώντας έτσι 

εμπόδιο για τη φοίτηση των σπουδαστών στα ΙΕΚ, οι ερευνητές καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι τα ΙΕΚ έχουν θέσει γερές βάσεις στην επαγγελματική κατάρτιση και ότι θα 

πρέπει να γίνουν κατάλληλες και στοχευμένες παρεμβάσεις, ώστε να ενδυναμωθεί η 

λειτουργία τους και να ενισχυθεί ο ρόλος ως εκπαιδευτικές δομές. Αυτές, άλλωστε είναι και οι 

προσδοκίες των ερευνητών αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίες των ΙΕΚ και την 

οργανωτική τους αναδιάρθρωση, ώστε να εξυπηρετούν με τον καλύτερο και πιο αποδοτικό 

τρόπο τους σπουδαστές που τα επιλέγουν. Γούλα και Φωτόπουλου (2021) 
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Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά σε ξενόγλωσση βιβλιογραφία, η οποία αφορά τη λειτουργία 

των ΙΕΚ της Ελλάδας. Αρχικά, στο άρθρο της Μορτάκη Σαπφούς, με τίτλο «The Contribution 

of Vocational Education and Training in the Preservation and Diffusion of Cultural Heritage in 

Greece: The Case of the Specialty “Guardian of Museums and Archaeological Sites», το 

οποίο δημοσιεύτηκε το 2012, αναλύεται η συμβολή της επαγγελματικής εκπαίδευσης που 

παρέχεται από τα ΙΕΚ, μέσω της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών 

Χώρων» στη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Στο πλαίσιο 

της έρευνας γίνεται αποδεκτό ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση έχει γνωρίσει 

μεγάλη ανάπτυξη καθώς εφαρμόζεται ευρέως σε ανεπτυγμένες χώρες, προκειμένου να 

εξοπλίσουν το εργατικό δυναμικό τους με τις νέες δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας. 

Επιπλέον, βοηθά στην κοινωνική αφομοίωση διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Η παλαιότερη 

αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η επαγγελματική κατάρτιση θεωρείτο ως συμβιβαστική 

εναλλακτική λύση που απευθύνεται μόνο σε όσους απέτυχαν να συνεχίσουν τις σπουδές 

τους από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πανεπιστημιακό επίπεδο, είναι πλέον 

παρωχημένη και έχει ξεπεραστεί.  

Στο πλαίσιο αυτό ακολουθείται μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική με στόχο τη δημιουργία ενός 

κοινού πλαισίου προσόντων σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο και το οποίο 

περιλαμβάνει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, γεγονός που επηρεάζει άμεσα 

τη διαμόρφωση των συστημάτων που την παρέχουν. Στην εν λόγω έρευνα αξιοποιείται η 

μελέτη περίπτωσης με την αναφορά σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Πιο συγκεκριμένα, 

γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων», το οποίο 

εντάσσεται στον τομέα του πολιτισμού και υλοποιείται σε ΙΕΚ της χώρας. Απευθύνεται σε 

άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να ασκήσουν το 

επάγγελμα του φύλακα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων είτε στο δημόσιο είτε στον 

ιδιωτικό τομέα. Η ερευνήτρια μελέτησε τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου προγράμματος, 

τον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής, τους στόχους και την πρακτική εφαρμογή και 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι συνδυάζονται θεωρητικά ζητήματα σχετικά με τη σημασία της 

διατήρησης της ελληνικής εθνικής κληρονομιάς με την πρακτική εφαρμογή πρακτικών, που 
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υποστηρίζουν ουσιαστικά αυτόν τον στόχο. Επομένως, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ΙΕΚ 

θεωρείται ότι εξυπηρετεί τους στόχους του και ότι μπορεί να παράσχει στους σπουδαστές 

του όλες τις προϋποθέσεις για να υλοποιήσουν το επαγγελματικό τους όραμα. Πιο 

συγκεκριμένα, τα κίνητρα των σπουδαστών για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

συνδέονται με την αποδοτική λειτουργία του. Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες μέσα από έναν κύκλο ενοτήτων, οι οποίες στοχεύουν να 

τους καταστήσουν ικανούς να εκτελούν τα καθήκοντά τους με επιτυχία και 

αποτελεσματικότητα. Επίσης, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπάρχουν θεωρητικά αλλά και 

πρακτικά μαθήματα, σχεδιασμένα ειδικά για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, υποστηρίζοντας 

αυτόν τον στόχο. Ως προς τους εκπαιδευτικούς στόχους, το επάγγελμα του φύλακα 

μουσείων και αρχαιολογικών χώρων συνεπάγεται και απαιτεί καλή γνώση των αντικειμένων, 

της υλικής κληρονομιάς που θα κληθούν να προστατεύσουν αλλά και της συνολικής 

αξιολόγησης του υλικού πολιτισμού. Στο πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης και σύμφωνα με 

τις επαγγελματικές προδιαγραφές, ο εκπαιδευόμενος αποκτά χειρωνακτικές ικανότητες και 

δεξιότητες, όπως να μπορεί να προσφέρει πρώτες βοήθειες, να ανταποκρίνεται σε έκτακτες 

ανάγκες, να μεταφέρει αντικείμενα με ασφάλεια, καθώς και να ενημερώνεται συνεχώς για τις 

εξελίξεις σε αυτό το πεδίο. Στην εν λόγω έρευνα, δεν έγινε αναφορά σε εμπόδια και 

προσδοκίες, καθώς, όπως φαίνεται για ένα πρόγραμμα, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

των σπουδαστών. Μορτάκη Σαπφούς (2012) 

 

Η έρευνα των Arvanitidou Sofia και Arvanitis Eugenia (2021), με τίτλο «Comparative study of 

adulthood: the case studies of university students and students of vocational training on the 

island of Lemnos, Greece» αποτελεί μια συγκριτική μελέτη για τη διερεύνηση των επιπέδων 

αυτοεκτίμησης και των παραμέτρων της ενηλικίωσης μεταξύ των φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Δ.Φ.Σ.Ν.) και 

των φοιτητών του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ). Ουσιαστικά 

σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί αν το να είναι κάποιος φοιτητής Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης ή φοιτητής Επαγγελματικής Κατάρτισης έχει επίδραση στην έννοια της 
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ενηλικίωσης ή επηρεάζει το επίπεδο της ατομικής αυτοεκτίμησης. Ο σχεδιασμός αυτής της 

διερευνητικής μελέτης ήταν ποσοτικός καθώς μετρήθηκαν οι βαθμολογίες της ενηλικίωσης 

μεταξύ δύο ομάδων διαφορετικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και τα επίπεδα 

αυτοεκτίμησής τους.  

Αφού εξετάστηκε η κεντρική έννοια της ενηλικίωσης, τα στοιχεία της ωριμότητας, της 

αυτονομίας, της αυτοδιάθεσης, της αυτοδιαχείρισης και του αισθήματος κοινωνικής ευθύνης, 

διερευνήθηκαν χωριστά, με αποτέλεσμα να γίνει ευκολότερος ο ποσοτικός προσδιορισμός 

των βαθμολογιών και να εξασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη της κεντρικής έννοιας της 

ενηλικίωσης και η διασύνδεσή της με την αυτοεκτίμηση Το δείγμα του αποτελείται από δύο 

ομάδες, μια ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και 

Διατροφής) και μια ομάδα φοιτητών του Δημόσιου ΙΕΚ. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στη 

συγκεκριμένη έρευνα ήταν 143 φοιτητές σε σύγκριση με 65 φοιτητές Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, εκ των οποίων το 38% ήταν άνδρες και το 62% γυναίκες. Συνολικά, 

υποβλήθηκαν σε επεξεργασία δεδομένα από 208 μαθητές, (79 άνδρες και 129 γυναίκες 

συμμετέχοντες) με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS.  

Σε αυτή τη μελέτη, οι συνολικές βαθμολογίες έδειξαν ότι δεν υπάρχει σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ της ενηλικίωσης και του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου καθώς και μεταξύ του 

Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου και της αυτοεκτίμησης. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αποκάλυψαν 

ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των φοιτητών 

του Επαγγελματικού Ινστιτούτου στην επίτευξη συγκεκριμένων αξόνων ενηλικίωσης. 

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα ωριμότητας σε σύγκριση με τους φοιτητές του 

Πανεπιστημίου, ωστόσο οι φοιτητές του Πανεπιστημίου, επιδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα 

αυτοδιαχείρισης σε σύγκριση με τους φοιτητές του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής 

Κατάρτισης. Όπως υποστηρίζει ο Κόκκος (2005), η έννοια της αυτοδιαχείρισης είναι 

συνυφασμένη με την ενηλικίωση και ο δρόμος προς την ενηλικίωση είναι μόνο μια «συνεχής 

προσπάθεια για ενσωμάτωση και μια κίνηση προς ολοένα μεγαλύτερη αυτοδιαχείριση και 

αυτοδιάθεση.  
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Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, όσον αφορά τον βαθμό αυτοεκτίμησης και τα στοιχεία της 

ενηλικίωσης, οι γυναίκες φάνηκε να έχουν υψηλότερες εκπαιδευτικές και κοινωνικές 

απαιτήσεις από τον εαυτό τους σε σχέση με τους άνδρες των οποίων η αυτοεκτίμηση και τα 

κριτήρια ενηλικίωσης δεν επηρεάζονται από το φύλο ή την επιλογή τους. 

Επίσης ότι, τα ευρήματα συνδέθηκαν στενά με αυτά των ερευνητών που υποστηρίζουν ότι 

τόσο η ενηλικίωση όσο και η αυτοεκτίμηση επηρεάζονται όχι μόνο από τη μαθησιακή 

διαδικασία αλλά και από το περιβάλλον, τις εμπειρίες, τα κοινωνικά και πολιτιστικά τους 

πλαίσια.  

Τέλος, ενώ τα πολιτιστικά σενάρια της πορείας ζωής αλλάζουν και εξελίσσονται, η επιθυμία 

των μαθητών για σταθερότητα και ασφάλεια και ωστόσο η προσπάθεια για αλλαγή φαίνεται 

να παραμένει επίκαιρη. (Janusz&Walkiewicz, 2018). Arvanitidou Sofia και Arvanitis Eugenia 

(2021). 

 

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε το 2021 με τον τίτλο «Computational Thinking and STEM in 

Agriculture Vocational Training: A Case Study in a Greek Vocational Education Institution», 

οι ερευνητές Chondrogiannis E., Symeonaki E., Papachristos D., Loukatos D., & Arvanitis K. 

έχουν ως σκοπό να διερευνήσουν τη σχέση των επιστημών και της τεχνολογίας στην 

εκπαιδευτική κατάρτιση της γεωργικής εκπαίδευσης, όπως αυτή παρέχεται από τα ελληνικά 

δημόσια ΙΕΚ. Αυτή η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο ΙΕΚ Γεωπονίας της Μεταμόρφωσης 

στην Αττική, το οποίο προσφέρει 11 επαγγελματικές ειδικότητες. Στην παρούσα έρευνα 

σχεδιάστηκαν δύο ειδικά ερωτηματολόγια, των οποίων οι ερωτήσεις χωρίζονται σε 

διχοτομικές, πολλαπλής επιλογής και κλίμακες Lickert. Στην παρούσα εργασία η επιλογή του 

δείγματος έγινε με τη βοήθεια της χιονοστιβάδας, μιας μεθόδου κατά την οποία τα άτομα που 

επιλέγονται έχουν χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν την έρευνα και τα οποία με τη σειρά 

τους, φέρνουν τον ερευνητή σε επαφή με άλλα άτομα με παρόμοια χαρακτηριστικά. Το 

δείγμα της έρευνας αποτελείται από εκπαιδευτικούς και φοιτητές της ειδικότητας 

«Αμπελουργία και Τεχνικός Οινολογίας» του ΙΕΚ. Το κύριο χαρακτηριστικό ελέγχου που 

χρησιμοποιήθηκε για τη συμμετοχή στο δείγμα είναι να εργάζεται (εκπαιδευτικός) ή να 
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σπουδάζει (φοιτητής) στην ειδικότητα «Αμπελουργία και Τεχνικός Οινολογίας» κατά την 

ερευνητική περίοδο.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του φθινόπωρου του 2020.Το δείγμα 

αποτελείται από 22 εκπαιδευτικούς και 24 φοιτητές, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγια. Από τη μελέτη των δεδομένων προέκυψε ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και 

οι εκπαιδευόμενοι του ΙΕΚ θεωρούν την τεχνολογία και την επιστήμη απαραίτητα στοιχεία για 

την επαγγελματική του κατάρτιση, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η γεωργική παραγωγή. Οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αυτού του είδους τα εκπαιδευτικά προγράμματα προάγουν την 

κριτική σκέψη, βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων και εφαρμόζουν τη γνώση στον 

πραγματικό κόσμο, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Από 

την άλλη, θεωρούν σημαντικό το γεγονός ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών βοηθά στην 

επίλυση προβλημάτων στον αγροτικό τομέα. Έτσι, οι φοιτητές έχουν το κίνητρο της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ένα ΙΕΚ που τους προσφέρει σύγχρονους τρόπους 

αξιοποίησης των τεχνολογικών μέσων, χωρίς αυτό βέβαια, να σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες 

δεν ανέδειξαν τα προβλήματα και τα εμπόδια που χαρακτηρίζουν την οργάνωση του ΙΕΚ και 

σχετίζονται με την έλλειψη μέσων και πρακτικής εφαρμογής. 

Οι προσδοκίες τους, λοιπόν, έγκειται στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση των 

προγραμμάτων σπουδών, με την ταυτόχρονη βελτίωση υλικοτεχνικών υποδομών, ώστε η 

εκπαίδευση που παρέχεται από το εν λόγω ΙΕΚ να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

επαγγελματικές απαιτήσεις. 

Chondrogiannis E., Symeonaki E., Papachristos D., Loukatos D., & Arvanitis K. (2021). 
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Συμπεράσματα 

Η ερευνητική προσπάθεια η οποία προηγήθηκε είχε ως κεντρικό της άξονα τη διερεύνηση 

των εμποδίων, των κινήτρων και των προσδοκιών των ενηλίκων εκπαιδευόμενων κατά τη 

διάρκεια της φοίτησής τους σε συγκεκριμένης κατεύθυνσης ΙΕΚ.  Με βάση τα αποτελέσματα 

της έρευνας τα  τελικά συμπεράσματα τα οποία συνάγονται έχουν ως ακολούθως. 

Κατά την πρώτη έρευνα  ερευνητικό άρθρο των Ματούση, Σαρακινιώτη και Τσατσαρώνη 

(2014), με τίτλο «Μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ι.Ε.Κ.: Δικαίωμα 

στη γνώση ή ευκαιρία στη δια βίου μάθηση» ως προς το θέμα των κινήτρων αυτά φάνηκε να 

έχουν θετικό πρόσημο, καθώς οι εκπαιδευόμενοι εδώ αφορμώνται από την ανάγκη της 

επαγγελματικής αποκατάστασης και την κατάκτηση καλύτερων συνθηκών βιοπορισμού. Η 

έρευνα της Σοφίτση Δ.(2016) με τίτλο «Διερεύνηση των προσδοκιών των καταρτιζομένων 

στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) του νομού Σερρών» ανέδειξε ότι 

τα  προσωπικά ενδιαφέροντα, οι κλίσεις και η προσωπικότητα διαδραμάτισαν σημαντικό 

ρόλο στην επιλογή της ειδικότητας από πλευράς των σπουδαστών. Τα κίνητρα που τους 

οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή συνδέονται με την απόκτηση ενός πτυχίου για την 

επαγγελματική τους αποκατάσταση. Επισημαίνουν παραλείψεις και παθογένειες που 

χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των Δημοσίων ΙΕΚ με αποτέλεσμα να απογοητεύονται και να 

επηρεάζονται αρνητικά. 

Ο Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ (2017), διεξήγε έρευνα με θέμα «Κίνητρα και εμπόδια 

συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Νομό 

Ρεθύμνης. Η περίπτωση του δημόσιου ΙΕΚ και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας». Σε αυτή 

την περίπτωση φάνηκε ότι οι προσδοκίες των εκπαιδευόμενων είναι να βελτιώσουν την 

ποιότητα ζωή τους. Ως προς τα εμπόδια αυτά κυρίως σχετίζονται και σε αυτή την περίπτωση 

με ζητήματα τα οποία άπτονται της οργάνωσης και της λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ.  

Και η έρευνα της Πολυζωάκη Άννας (2018), με τίτλο «Απόψεις καταρτιζόμενων αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης αναφορικά με την ικανοποίηση τους από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες και την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης τους: μια έρευνα στα Δ.ΙΕΚ του 
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Νομού Θεσσαλονίκης» αναδεικνύει πως προσφέρουν ικανοποίηση στους εκπαιδευόμενους 

σε αρκετό βαθμό. Ενώ ως εμπόδιο θεωρούν, κάποια ζητήματα οργάνωσης τα οποία έχουν 

όμως περιθώρια βελτίωσης.  

Τα κίνητρα και τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι στα Δ.ΙΕΚ αφορούσε 

και η έρευνα του Τάνου Θωμά, που διενεργήθηκε το 2018, με θέμα το «Ενδιαφέρον, βασικές 

ψυχολογικές ανάγκες και κίνητρα σπουδαστών Δ.ΙΕΚ του νομού Θεσσαλονίκης». Σε αυτή την 

περίπτωση ως προς την  ικανοποίησή τους είναι εμφανής, ο υψηλός βαθμός κατάρτισής  

τους, κατά την διάρκεια των σπουδών τους, με αποτέλεσμα αυτό να τους βοηθήσει στην 

επαγγελματική τους πορεία. Ως προς τα κίνητρα έχουν ως βασικό τους άξονα την επίτευξη 

των στόχων τους, την αυτονομία και της επαγγελματικής τους εξέλιξης σε κάποιες 

περιπτώσεις. Εμπόδιο σε αυτή την περίπτωση αποτελεί το γεγονός ότι  το παρεχόμενο 

εκπαιδευτικό έργο, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του ενδιαφέροντος και στην εξάλειψη 

των κινήτρων.  

Με το ίδιο ζήτημα των κινήτρων, των εμποδίων και των προσδοκιών και της ικανοποίησης 

ασχολήθηκε και η έρευνα της Μουντράκη Νίκης (2018) με τίτλο «Η ελκυστικότητα της 

τουριστικής εκπαίδευσης ως επιλογή μαθητών στα Δημόσια ΙΕΚ». Και σε αυτή την 

περίπτωση εντοπίστηκαν κίνητρα με  βασικότερο το ότι η επιλογή της ειδικότητας των 

τουριστικών επαγγελμάτων υπήρξε η επαγγελματική αποκατάσταση. 

Ακολούθως το 2018, η Σαρή Αρετή διεξήγαγε την έρευνα της και κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι βασικό κίνητρο για την επιλογή συγκεκριμένης επαγγελματικής ειδικότητας, απετέλεσε  η 

επαγγελματική αποκατάσταση και ως εκ τούτου εμφανίζονταν ικανοποιημένοι και χωρίς 

ενδοιασμούς  ως προς την επιλογή τους. 

Με τα κίνητρα και τα εμπόδια ασχολείται και η έρευνα της Φώσκολου Μαρία, με τίτλο 

«Διερεύνηση των αντιλήψεων ενηλίκων εκπαιδευόμενων για τα κίνητρα και τα εμπόδια που 

συναντούν κατά τη συμμετοχή τους σε Δημόσιο ΙΕΚ». Ως προς τα κίνητρα αυτά και εδώ 

σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη με απώτερο στόχο την ανεύρεση 

εργασίας επίσης ως προς την ικανοποίηση φαίνεται και εδώ ότι είναι σε υψηλά σχετικά 

επίπεδα.  
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Το 2019, η Βασιλική Δημητρίου διερεύνησε το ίδιο θέμα, στην εργασία της, με τίτλο «Μελέτη 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων στα Δημόσια Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ): Η περίπτωση της ειδικότητας «Φύλακας μουσείων και 

αρχαιολογικών χώρων». Σε αυτή την περίπτωση σχετικά με τα κίνητρα φάνηκε πως είναι 

άμεσα σχετιζόμενα με την εθνική υπερηφάνεια και τη διατήρηση της πολιτισμικής 

κληρονομιάς. Επίσης ένα ακόμα κίνητρο ήταν οι αυξημένες πιθανότητες πρόσληψης σε 

χώρους πολιτισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού.  

Η έρευνα της  Μπαλάσκα Θεοδώρας, το 2020, με τίτλο «Τα κίνητρα και οι επιμορφωτικές 

ανάγκες των εκπαιδευόμενων στα δημόσια Ι.Ε.Κ. Μελέτη περίπτωσης στο Δ.Ι.Ε.Κ. Βόνιτσας 

στο νομό Αιτωλοακαρνανίας» Από την ανάλυση, προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι 

συμμετέχοντες επέλεξαν τη φοίτηση σε ένα ΙΕΚ έχοντας ως κίνητρο την εύρεση εργασίας, 

προσπαθώντας να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό ή να εξειδικευτούν στο 

επάγγελμα του ενδιαφέροντός τους, αλλά επισημάνθηκε η απουσία πρακτικής άσκησης, η 

οποία θα μπορούσε να ωφελήσει τους εκπαιδευόμενους. 

Ακολούθως η έρευνα της Δήμα Ελένης, με τίτλο «Κίνητρα συμμετοχής, προσδοκίες φοιτητών 

και εμπόδια φοίτησης στην εκπαίδευση ενηλίκων. Διερεύνηση των απόψεων των 

σπουδαστών σε Δ.Ι.Ε.Κ. του νομού Αττικής». Φάνηκε ότι ως προς  το κίνητρο κυρίαρχό  

μεταξύ των ενήλικων σπουδαστών είναι αυτό της ηθικής ανταμοιβής, κάτι το οποίο 

μεταφράζεται στην απόκτηση ενός τίτλου σπουδών που να πιστοποιεί τις γνώσεις σε ένα 

αντικείμενο. Ωστόσο, υπάρχουν ποικίλα εμπόδια στη διοικητική και οργανωτική λειτουργία 

των ΙΕΚ, τα οποία δεν επιτρέπουν την εκπλήρωση των προσδοκιών των σπουδαστών, οι 

οποίοι σε μεγάλο βαθμό δηλώνουν δυσαρεστημένοι και απογοητευμένοι 

Η έρευνα των Κώτση και Σαμαντά (2021), με τίτλο «Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους 

εκπαιδευόμενους να επιλέξουν την τουριστική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση» Τα 

κίνητρα που οδήγησαν τους περισσότερους συμμετέχοντες σε αυτή την επιλογή έχουν 

κυρίως οικονομικό χαρακτήρα, αλλά παράλληλα γίνεται αναφορά και στην ολοένα 

αυξανόμενη ενίσχυση του τουριστικού κλάδου, η οποία δημιουργεί θετικές προοπτικές για το 

μέλλον.  
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Ακολούθως το 2021, διενεργήθηκε και η έρευνα της Αργύρη Αργυρώς, με τίτλο «Οι απόψεις 

των διευθυντικών στελεχών της μεταλυκειακής εκπαίδευσης, για τις αρχές, αξίες και στάσεις 

στην διοίκηση των οργανισμών τους. Περίπτωση μελέτης: ΙΕΚ Αττικής» αξίες και η ηθική 

στάση των διευθυντών, μπορεί να συμβάλλει στην αποδοτικότερη λειτουργία των ΙΕΚ και 

στην ικανοποίηση των καταρτιζομένων. Στοιχεία, όπως η επικοινωνία, η γεφύρωση 

χασμάτων, η συνεργασία, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός, δημιουργούν ένα καλό κλίμα, το 

οποίο επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους. 

Την ικανοποίηση των σπουδαστών ΙΕΚ πραγματεύεται και η  έρευνα των Γούλα & 

Φωτόπουλου (2021), με τίτλο «Εμπειρική και συγκριτική διερεύνηση των όρων μετάβασης 

αποφοίτων ΙΕΚ στ ην απασχόληση: Προκλήσεις και στρατηγικά διακυβεύματα». Η σύγκριση 

έδειξε ότι μέσα σε μία, σχεδόν, δεκαετία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης 

βελτιώθηκαν αρκετά, χωρίς ωστόσο, να υπάρχει πλήρης ικανοποίηση. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι στην έρευνα του 2021 οι δείκτες «συνάφεια», «ικανοποίηση», «διατήρηση απασχόλησης» 

παρουσιάζουν βελτίωση, από την έρευνα προέκυψε ότι η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση της 

λειτουργία των ΙΕΚ, των προγραμμάτων σπουδών, του εκπαιδευτικού υλικού και άλλων 

βασικών παραμέτρων αποτελεί κίνητρο για τους σπουδαστές που επιλέγουν να 

καταρτιστούν σε κάποια ειδικότητα. 

Με τα κίνητρα και της προσδοκίες αλλά και τα εμπόδια ήταν σχετική και η έρευνα της  

Μορτάκη Σαπφούς, με τίτλο «The Contribution of Vocational Education and Training in the 

Preservation and Diffusion of Cultural Heritage in Greece: The Case of the Specialty 

“Guardian of Museums and Archaeological Sites», το οποίο δημοσιεύτηκε το 2012 και σε 

αυτή την περίπτωση τα κίνητρα σχετίζονται με την διατήρηση της εθνικής κληρονομιάς. 

Επομένως, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ΙΕΚ θεωρείται ότι εξυπηρετεί τους στόχους του 

και ότι μπορεί να παράσχει στους σπουδαστές του όλες τις προϋποθέσεις για να 

υλοποιήσουν το επαγγελματικό τους όραμα.  

Συνεχίζοντας μέσα από την έρευνα των Arvanitidou Sofia και Arvanitis Eugenia (2021), με 

τίτλο «Comparative study of adulthood: the case studies of university students and students 

of vocational training on the island of Lemnos, Greece». Φάνηκε ότι οι φοιτητές των ΙΕΚ 
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έχουν χαμηλότερες δεξιότητες αυτοδιαχείρισης σε σύγκριση με αντίστοιχους σπουδαστές 

των πανεπιστήμιων.  

Επίσης κατόπιν έρευνας άρθρου το οποίο δημοσιεύτηκε το 2021 με τον τίτλο «Computational 

Thinking and STEM in Agriculture Vocational Training: A Case Study in a Greek Vocational 

Education Institution», οι ερευνητές Chondrogiannis E., Symeonaki E., Papachristos D., 

Loukatos D., & Arvanitis K, έδειξε ότι το ΙΕΚ προσφέρει σύγχρονους τρόπους αξιοποίησης 

των τεχνολογικών μέσων, χωρίς αυτό βέβαια, να σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες δεν 

αντιμετωπίζουν εμπόδια που χαρακτηρίζουν την οργάνωση του ΙΕΚ και σχετίζονται με την 

έλλειψη μέσων και πρακτικής εφαρμογής. 

 

Κάνοντας μια γενικότερη προσέγγιση των αποτελεσμάτων της έρευνας, αναφορικά με τα 

κίνητρα των σπουδαστών για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΙΕΚ, επικρατεί 

η επαγγελματική αποκατάσταση, προκειμένου να διεκδικήσουν καλύτερες θέσεις εργασίας, 

έχοντας καλύτερη κατάρτιση και πιο εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε ένα αντικείμενο. 

Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις τα εμπόδια είναι σημαντικά και απογοητεύουν τους 

σπουδαστές.  

Αναφέρθηκαν ως εμπόδια και προβλήματα, τα παρωχημένα προγράμματα σπουδών, η 

απουσία σύνδεσης θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής, οι ελάχιστες ώρες πρακτικής 

άσκησης, η έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού, καθώς επίσης, οι διοικητικές και θεσμικές 

δυσλειτουργίες των ΙΕΚ.  

Οι προσδοκίες των σπουδαστών και των εκπαιδευτών των Δ.ΙΕΚ είναι να επιλυθούν όλες οι 

δυσλειτουργίες, ώστε τα Δ.ΙΕΚ να μπορέσουν να διαδραματίσουν το ρόλο που αρμόζει στην 

εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, με ευθύνη της πολιτείας αναμένεται ο εκσυγχρονισμός των 

δομών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις 

σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις και να καταρτίζουν επαρκώς τους σπουδαστές στο 

αντικείμενο της επιλογής τους. Έτσι, λοιπόν, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις τα ΙΕΚ, θα 

αποτελέσουν τον κύριο εκπαιδευτικό φορέα της επαγγελματικής κατάρτισης των 

σπουδαστών.  
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 Πρόταση για μελλοντική έρευνα 

Έχοντας ως γνώμονα τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής εργασίας θα μπορούσε 

να προταθεί ως μελλοντική ερευνητική πρόταση, η εμβάθυνση και έρευνα σχετικά με το 

ζήτημα της ικανοποίησης των σπουδαστών των ΙΕΚ. Συγκεκριμένα θα μπορούσε να γίνει μια 

ενδελεχής έρευνα αναφορικά με τους παράγοντες οι οποίοι τόσο σε διοικητικό όσο και σε 

εκπαιδευτικό επίπεδο προκαλούν και εξασφαλίζουν ταυτόχρονα την ικανοποίηση των 

σπουδαστών των ΙΕΚ. 
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