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 Πεπίλητη  

    Σν θαηλόκελν ηεο αλεξγίαο, σο έλα από ηα κεγαιύηεξα θνηλσληθν- νηθνλνκηθά  

πξνβιήκαηα ζε παγθόζκην επίπεδν , έρεη γίλεη πνιιέο θνξέο αληηθείκελν κειέηεο . 

     Η παξνύζα έξεπλα, ζηόρν ηεο έρεη λα δηεξεπλήζεη ηηο ζεκεξηλέο δηαζηάζεηο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο αλεξγίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Β. Αηγαίνπ ,κε ηε βνήζεηα ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο 

έξεπλαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα λεζηά ηεο Λέζβνπ, ηεο  Υίνπ θαη ηεο άκνπ. 

    Η έξεπλα ζηνρεύεη αθόκε ζηε κειέηε θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ησλ  επαγγεικαηηθώλ 

πξνζόλησλ θαη θαηεπζύλζεσλ, κέζα από ηε  δηα  βίνπ εθπαίδεπζε θαη ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε, 

γηα λα αληηκεησπηζηεί ε αλεξγία, κέζα από ηελ αληηζηνίρεζε ηεο  εθπαίδεπζεο  κε ηηο ζεκεξηλέο 

αλάγθεο ηεο  αγνξάο εξγαζίαο  ζην Β.  Αηγαίν. 

    Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε  απνηειείηαη από ηξία  κέξε. Σν πξώην είλαη ζεσξεηηθό, κε 

νξηζκνύο, ελλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία  θαη  επηζηεκνληθά  επξήκαηα 

πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ θαη βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ. ην δεύηεξν κέξνο, ην θαζαξά εξεπλεηηθό, 

παξνπζηάδεηαη ε Έξεπλα Πεδίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Βνξεηναλαηνιηθνύ Αηγαίνπ, ε κεζνδνινγία 

πνπ αθνινπζήζεθε, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ν ζρνιηαζκόο ησλ απνηειεζκάησλ. ην 

ηξίην κέξνο, γίλεηαη κηα αλαθεθαιαίσζε θαη αλαθέξνληαη ηα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε.   

 

Λέξειρ Κλειδιά:  αλεξγία ζην Β. Αηγαίν, Απαζρφιεζε , Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, Γηα Βίνπ 

κάζεζε, Ζιεθηξνληθή κάζεζε.   

 

Διζαγυγή 

      Ζ Παγθνζκηνπνίεζε, φπσο ηε βηψλνπκε ζήκεξα, είλαη φρη κφλν έλα 

θαηλνχξγην, αιιά θαη έλα επαλαζηαηηθφ θαηλφκελν. Έρεη δηαζηάζεηο πνιηηηθέο, 

ηερλνινγηθέο, πνιηηηζηηθέο, νηθνλνκηθέο. Σν ζνβαξφηεξν πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ζηα πιαίζηα ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο είλαη ε 

φμπλζε ησλ αληζνηήησλ (Giddens ,2002).    

      Με  βάζε απηά ηα λέα δεδνκέλα θαη ε  Δπξσπατθή Έλσζε έρεη εηζέιζεη ζε 

θάζε νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλαδηάξζξσζεο. Αλεζπρεηηθφ είλαη ην γεγνλφο, φηη 

ηειεπηαία παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Σα ηδηαίηεξα πςειά  

πνζνζηά αλεξγίαο ζηηο λεαξέο ειηθίεο (European Commission, 2000. OECD 

Indicators, 2000) θξίλεηαη σο ζέκα κέγηζηεο βαξχηεηαο. Δπηπιένλ, ε αιιειέλδεηε 

εμέιημε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο θηψρεηαο θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο  ηηο ηειεπηαίεο δχν 

δεθαεηίεο, επηβάιιεη, ζχκθσλα κε ηε  γλψκε ηεο ΟΚΔ, λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ε 

έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη φπνηα κέηξα θαη αλ ιεθζνχλ, 



ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηε θηψρεηα θαη ηνλ απνθιεηζκφ, σο δίπηπρν αδηαίξεην 

(ΗΝΔ/ΓΔΔ, 2008. Καξαζαλάζε & Μακνχρα, 2008 . Καξπσηάθε, 2008).  

    Απηή ε αλαγθαηφηεηα πξνθχπηεη θαη απφ  δηαπίζησζε  πξφζθαηεο έξεπλαο 

ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ, πνπ θαηέδεημε φηη  ην πνζνζηφ ηνπ επξσπατθνχ πιεζπζκνχ 

πνπ δηαηξέρεη θίλδπλν θηψρηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θπκαίλεηαη απφ 9 έσο 

θαη 22% ( Απφ Δπεξψηεζε ζηε  Βνπιή, 2004). Με ηε δηεχξπλζε κάιηζηα ηνπ 2004, ν 

πιεζπζκφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλακέλεηαη φηη ζα απμεζεί ηα επφκελα  ρξφληα  

θαηά 20%. Ωζηφζν ην θνηλνηηθφ ΑΔΠ απμάλεηαη κφλν θαηά 5%.  Έηζη, φια δείρλνπλ 

φηη θαη νη ηνπηθέο, εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζα δηπιαζηαζηνχλ. Ζ κέζε 

επκάξεηα αλά θάηνηθν ζηε γεξαηά  ήπεηξν νινέλα θαη κεηψλεηαη, ελψ ν  εξγαζηαθφο  

βίνο, φπσο θαη νη ακνηβέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ επεκεξία αηφκσλ θαη νηθνγελεηψλ, 

δελ είλαη πιένλ πξνβιέςηκεο γηα ζεκαληηθφ αξηζκφ εξγαδφκελσλ. Δπηπιένλ, νη 

ακνηβέο δελ αθνινπζνχλ πηα πξνδηαγεγξακκέλε πνξεία, φπσο γηλφηαλ ζε άιιεο  

ρξνληθέο  πεξηφδνπο, φπνπ ε αλεξγία ήηαλ ρακειή θαη ν αληαγσληζκφο  κεησκέλνο.  

    Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ νηθνλνκηψλ ησλ Κξαηψλ-κειψλ, ιφγσ αθελφο ηνπ 

απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ ηφζν απφ ηηο θαζηεξσκέλεο φζν θαη απφ ηηο λέεο 

βηνκεραληθέο ρψξεο θαη αθεηέξνπ ηεο δηεζλνχο χθεζεο, ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθέο 

απψιεηεο ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ απαηηνχκελε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ψζηε λα 

επαλέιζεη ζε ρακειά επίπεδα ε αλεξγία, δελ κπνξεί λα πξνέιζεη απιά απφ ηελ 

δηαδηθαζία κεγέζπλζεο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο, ηε ζηηγκή δε, πνπ ε δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο είλαη πεξηνξηζκέλε (ΗΝΔ /ΓΔΔ, 2008).  

       Ζ κηζζσηή απαζρφιεζε σζηφζν, πάληνηε απνηεινχζε θαη ζπλερίδεη λα 

απνηειεί  έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πξνζδηνξηζκνχ  ηεο αλζξψπηλεο ηαπηφηεηαο. 

 Πψο νξίδνληαη φκσο  νη έλλνηεο απαζσόληζη  και  ανεπγία; 

    Η Απαζσόληζη ζχκθσλα κε  ηνλ νξηζκφ ηεο EUROSTAT (1992) θαη ηνπ 

ΟΟΑ (1995), είλαη έλα θαζνξηζκέλν ζχλνιν θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ 

πξέπεη λα  εθπιεξσζνχλ απφ έλα άηνκν. Ζ εξγαζία απαηηεί  απφ ηα  άηνκα, θάπνηεο 

δεμηφηεηεο θαη επεηδή  ακείβεηαη, ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ 

πξντφληνο  θάζε  ρψξαο.   

   πλεπψο, σο απαζσολούμενοι, ζεσξνχληαη φια ηα άηνκα πάλσ απφ κία 

νξηζκέλε  ειηθία, ηα νπνία θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θαζνξηζκέλεο πεξηφδνπ, είηε κίαο 

εβδνκάδαο είηε κίαο εκέξαο, εθηέιεζαλ θάπνηα εξγαζία κε εβδνκαδηαία ακνηβή ή 

κηζζφ, ζε κεηξεηά ή ζε είδνο. Οη εξγαδφκελνη θαηαηάζζνληαη ζε δχν θχξηεο 

θαηεγνξίεο:  “κηζζσηνί ” θαη  “απηναπαζρνινχκελνη”( EUROSTAT, 1992). 



     ηνλ αληίπνδα , σο  Ανεπγία, ζχκθσλα κε  ην  Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο θαη 

ην CEDEFOP, ( 1996) νξίδεηαη «ε θαηάζηαζε φζσλ, ελψ είλαη ηθαλνί, πξφζπκνη θαη 

δηαζέζηκνη λα εξγαζηνχλ, δε βξίζθνπλ απαζρφιεζε, έλαληη ακνηβήο, αλάινγε κε ηελ 

εηδίθεπζε θαη ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ. Άνεπγοι, είλαη φια ηα 

άηνκα κηαο νξηζκέλεο ειηθίαο θαη άλσ, ηα νπνία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο δελ εξγάδνληαη, ή βξίζθνληαη ζε πξνζσξηλή παχζε ή αλακέλνπλ λα 

πξνζιεθζνχλ ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα ή είλαη δηαζέζηκνη θαη ςάρλνπλ γηα 

εξγαζία ή απηναπαζρφιεζε (EUROSTAT,1992. Υαηδεληθνιάνπ, ρ.ρ.) .  

    Τπάξρνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ηεο αλεξγίαο : ε επνρηαθή αλεξγία,  ε αλεξγία 

ηξηβήο, ε δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη ε αλεξγία ιφγσ αλεπαξθνχο δήηεζεο (ή θευλζηαλή 

αλεξγία)
 1

. 

Δποσιακή ανεπγία  

  Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο επνρηαθήο αλεξγίαο είλαη φηη επαλαιακβάλεηαη 

θάζε ρξφλν, είλαη πξνζσξηλή θαη κηθξήο ζρεηηθά δηάξθεηαο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο, π.ρ. 

νη αγξνηηθέο θαη νη ηνπξηζηηθέο, παξνπζηάδνπλ ζπζηεκαηηθέο κεηαβνιέο ζηελ 

παξαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Οη κεηαβνιέο ηεο 

παξαγσγήο ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ηεο απαζρφιεζεο  θαη, 

ζπλεπψο, απφ κεηαβνιέο ηεο αλεξγίαο πνπ ηεο πξνζδίδεη έλαλ  επνρηαθφ ραξαθηήξα  

Ανεπγία ηπιβήρ 

    Αλεξγία ηξηβήο είλαη ε αλεξγία ε νπνία νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ηεο αγνξάο 

λα απνξξνθήζεη άκεζα αλέξγνπο, αλ θαη ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη γηα ηηο 

νπνίεο νη άλεξγνη έρνπλ ηα απαξαίηεηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα. Ζ  αλεξγία ηξηβήο 

κπνξεί, επίζεο, λα νθείιεηαη ζηε γεσγξαθηθή απφζηαζε κεηαμχ ηεο πεξηνρήο πνπ 

εκθαλίδεηαη πςειή αλεξγία θαη απηήο φπνπ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Γεληθφηεξα ε αλεξγία ηξηβήο νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ελφο επαγγεικαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζχλδεζε ησλ αλέξγσλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

Γιαπθπυηική ανεπγία 

    ηαλ ζε κηα νηθνλνκία ππάξρνπλ θαη άλεξγνη θαη  θελέο ζέζεηο εξγαζίαο, 

αιιά νη άλεξγνη δελ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζηηο ππάξρνπζεο ζέζεηο, επεηδή 

ππάξρεη αλαληηζηνηρία αλάκεζα  ζηα πξνζφληα θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπο θαη ζε απηά 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ ζέζεσλ ,κηιάκε γηα δηαξζξσηηθή  
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αλεξγία. Απηφ ην είδνο ηεο αλεξγίαο νθείιεηαη  θαηά θχξην ιφγν ζηνλ ηερλνινγηθφ 

εθζπγρξνληζκφ, ν νπνίνο δεκηνπξγεί κηα γθάκα λέσλ  επαγγεικάησλ ηε ζηηγκή πνπ 

άιια πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθά επαγγέικαηα ηείλνπλ λα εγθαηαιεηθζνχλ. πσο 

είλαη θαλεξφ, ε δηαξζξσηηθή αλεξγία δεκηνπξγείηαη απφ ηελ δπζαλαινγία πξνζθνξάο 

θαη δήηεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδηθεχζεσλ, ελψ ε κείσζή ηεο απαηηεί επαλεθπαίδεπζε 

θαη επαλαθαηάξηηζε ησλ αλέξγσλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. 

Κεϋνζιανή ανεπγία 

 Ζ αλεξγία ιφγσ αλεπαξθνχο δήηεζεο , είλαη εθείλε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

πηψζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο θάζεηο ηεο χθεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θχθινπ. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα αδπλακία ηεο νηθνλνκίαο λα απνξξνθήζεη ηε 

ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ αλεξγία απηή έρεη θπθιηθφ 

ραξαθηήξα, δειαδή επαλαιακβάλεηαη θαηά πεξηφδνπο, θαη ε δηάξθεηά ηεο εμαξηάηαη 

απφ ηε δηάξθεηα ηεο θαζνδηθήο πνξείαο  ηεο  νηθνλνκίαο. 

    ρεηηθέο  κε ηελ έλλνηα ηεο αλεξγίαο είλαη νη έλλνηεο, ηνπ επγαηικού 

δςναμικού,  ηνπ μη επγαηικού δςναμικού θαη ηο ποζοζηό ανεπγίαρ. Σν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ απνηειείηαη απφ φινπο φζνπο έρνπλ θάπνηα εξγαζία (απαζρνινχκελνη)  

αιιά θαη εθείλνπο πνπ δελ εξγάδνληαη (άλεξγνη), έρνπλ  φκσο δειψζεη φηη επηζπκνχλ 

λα εξγαζζνχλ θαη είλαη δηαζέζηκνη. Με εξγαηηθφ δπλακηθφ  είλαη ην κέξνο ηνπ 

ελήιηθνπ πιεζπζκνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηα νηθηαθά, ή είλαη ζπληαμηνχρνη, ή αζζελνχλ 

ζνβαξά θαη δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ, ή δελ ελδηαθέξνληαη λα εξγαζηνχλ. Σέινο 

φηαλ κηιάκε γηα ην πνζνζηφ αλεξγίαο, αλαθεξφκαζηε ζηνλ αξηζκφ ησλ αλέξγσλ, 

δηαηξνχκελν κε ην ζπλνιηθφ  εξγαηηθφ δπλακηθφ
2
. 

     ηελ Διιάδα ,ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζήκεξα, ζχκθσλα κε έξεπλα 

ηεο   Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, εθηηκάηαη ζηα 4.589.781 άηνκα. Καηά ην Γ΄ 

Σξίκελν ηνπ 2008 βξήθαλ απαζρφιεζε 98.675 άηνκα, ηα νπνία ήηαλ άλεξγα πξηλ 

απφ έλα έηνο. Παξάιιεια ην ίδην έηνο, 80.795 άηνκα κεηαθηλήζεθαλ απφ ηνλ 

νηθνλνκηθά κε ελεξγφ πιεζπζκφ, ζε ζέζεηο απαζρφιεζεο. Αληίζεηα, άιια 66.292 

άηνκα πνπ ήηαλ απαζρνινχκελα, είλαη πιένλ άλεξγα .Σέινο νη λενεηζεξρφκελνη 

άλεξγνη αλέξρνληαη ζηα 140.100 άηνκα θαη αλαινγνχλ ζην  35,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αλέξγσλ , ηε ζηηγκή πνπ νη καθξνρξφληα άλεξγνη παξακέλνπλ πάλσ απφ ην ήκηζπ ησλ 

αλέξγσλ (208.150 άηνκα θαη 52,3%). Οη άλεξγνη κέρξη 29 εηψλ αλαινγνχλ ηέινο, ζην 
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44,2%  (17.5900 λένη θαη λέεο) ( Έθζεζε ΗΝΔ ΓΔΔ/ ΑΓΔΓΤ ,2008    &  ΔΤΔ, 

2008). 

Απνηειεί ζεκαληηθή εμέιημε,  βέβαηα, ην γεγνλφο φηη κείσζε ηεο αλεξγίαο ζην 

ζχλνιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζπλεπψο θαη ζηε ρψξα καο επήιζε γηα πξψηε 

θνξά ην 2007, κεηά απφ ζεηξά εηψλ θαηά ηα νπνία δελ είρε ζεκεησζεί θακία πξφνδνο 

ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε βειηίσζε απηή γηα ηελ Διιάδα 

πξνήιζε απφ ηελ άλνδν ηεο απαζρφιεζεο θαηά 1,2%. Ωζηφζν, ε κείσζε ηεο 

αλεξγίαο δελ  πξνέθπςε θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο αιιά θαη 

απφ ηελ επηβξάδπλζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν  2005-2007. 

πσο θαίλεηαη θαη απφ ην Γηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, νη απμήζεηο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ  ζηε ρψξα καο ήηαλ ζεκαληηθά κεησκέλεο ηα ηειεπηαία έηε (Έθζεζε ΗΝΔ 

ΓΔΔ/ ΑΓΔΓΤ, 2008). 

 

                       

   

   χκθσλα κε άιια ζηνηρεία απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ,ζηε ρψξα καο  παξά 

ηνπο πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαηά ηε δεθαεηία 1995 – 2005, δελ ππήξμε θαλέλα 

αληίθξηζκα ηφζν ζε επίπεδν κείσζεο ηεο θηψρεηαο φζν θαη ζηελ αληζνθαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο. Ζ Διιάδα θαηέρεη κηα απφ ηηο πςειφηεξεο αξλεηηθέο ζέζεηο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, αθνχ ε νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηα φξηα 



ηεο θηψρεηαο θηάλεη ζην 21%, δειαδή ζρεδφλ δχν εθαηνκκχξηα Έιιελεο. χκθσλα 

κε πξφζθαηα  ζηνηρεία ηνπ ΚΑΝΔΠ /ΓΔΔ(2008 ) πξνθχπηεη φηη :  

 Με βάζε ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2004, ην 19,6% ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο  ήηαλ  

κέιε  λνηθνθπξηνχ κε εηζφδεκα θάησ ηνπ νξίνπ ηεο θηψρεηαο. 

Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα εκθαλίδεηαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπίζεο :  

 Σν πνζνζηφ θηλδχλνπ νηθνλνκηθήο επηζθάιεηαο είλαη πςειφηεξν ζηηο γπλαίθεο 

(20,9%) ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο (18,3%). 

 Σν πνζνζηφ γηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ ππνινγίδεηαη ζην 27,9% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, ελψ γηα άηνκα ειηθίαο 16-24 εηψλ είλαη 22,7%. 

 Σν πνζνζηφ νηθνλνκηθήο επηζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη 12,9% ελψ ησλ 

κε εξγαδνκέλσλ είλαη 25,9% θαη ησλ αλέξγσλ 32,8%. 

 Σν πνζνζηφ ησλ  θησρψλ αηφκσλ κε πςειφ κνξθσηηθφ  επίπεδν αλέξρεηαη  

ζην  6,3%, ελψ ησλ αηφκσλ  κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη ζην 27%.  

(Καξαζαλάζε & Μακνχρα , 2008 ) .                 

Με βάζε ηελ ηειεπηαία δηαπίζησζε  πξνθχπηεη αθφκε  φηη :  

    ^^ Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηε κείσζε ηεο 

θηψρεηαο. Σν 83,7% ησλ θησρψλ ζηε  ρψξα καο είλαη αλαιθάβεηνη ή  έρνπλ 

ηειεηψζεη κεξηθέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ή δεκνηηθφ ή κφλν γπκλάζην, ελψ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο κε θησρνχο εθηηκάηαη ζην 47,3% . 

   ^^ Οη κε θησρνί πνπ έρνπλ ηειεηψζεη ην Λχθεην είλαη 3 θνξέο πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θησρνχο, ελψ νη κε θησρνί πνπ έρνπλ ηειεηψζεη ΑΔΗ 7,7 

θνξέο πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θησρνχο.  

  ^^Σν 54,2% απηψλ πνπ δελ έρνπλ πάεη θαζφινπ ζρνιείν απεηιείηαη απφ 

θηψρεηα. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα άηνκα πνπ έρνπλ ηειεηψζεη ΑΔΗ κεηψλεηαη 
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δξαζηηθά ζην 4,2%. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα επίπεδν εθπαίδεπζεο πςειφηεξν ηεο 

ππνρξεσηηθήο (απφ ιχθεην έσο θαη δηδαθηνξηθφ) εθηηκψληαη γηα κελ ηνπο θησρνχο 

ζην 16,3%, ελψ γηα ηνπο κε θησρνχο ζην 52,7%. 

  Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζρέζε θηψρεηαο θαη εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ καο  

δίλεη ν παξαθάησ  πίλαθαο.  

 

Πίνακαρ . Δπίπεδο εκπαίδεςζηρ και καηανομή ηος πληθςζμού, ανά 

καηηγοπία 

           (ζςνολικόρ, θηυσόρ και μη θηυσόρ, ανά επίπεδο εκπαίδεςζηρ) 

 

Δπίπεδν 

εθπαίδεπζεο 

Καηαλνκή 

ηνπ 

ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ 

Καηαλνκή 

ηνπ θησρνχ 

πιεζπζκνχ 

Καηαλνκή 

ηνπ κε 

θησρνχ 

πιεζπζκνχ 

ύνολο 100,0 100,0 100,0 

Γελ πήγε ζρνιείν 3,4 8,6 1,9 

Γελ ηειείσζε ην δεκνηηθφ 9,8 23,0 6,2 

Γεκνηηθφ 29,2 41,1 26,0 

Γπκλάζην 12,7 11,0 13,2 

Λχθεην / Δμαηάμην 

Γπκλάζην 

20,5 9,7 23,5 

ΣΔΛ, ΣΔ, Πνιπθιαδηθφ 

Λχθεην 

5,1 2,1 5,9 

ΗΔΚ ή Αλψηεξε ρνιή 4,4 1,4 5,1 

ΣΔΗ,  ΚΑΣΔΔ 4,4 1,1 5,3 

ΑΔΗ 9,9 2,0 12,0 

Μεηαπηπρηαθφ 0,5 0,0 0,7 

Γηδαθηνξηθφ 0,2 0,0 0,2 

 

     Απφ  φια ηα παξαπάλσ απνδεηθλχεηαη φηη φζν πςειφηεξν επίπεδν 

εθπαίδεπζεο έρεη απνθηεζεί απφ ηα άηνκα ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα λα 

απεηιεζνχλ απφ θηψρεηα (Καξαζαλάζε & Μακνχρα , 2008). 

    Δθηφο  φκσο απφ φζα πξναλαθέξζεθαλ, παξαηεξείηαη πσο ζηελ Διιάδα, ε 

εθπαίδεπζε δελ έρεη «θαζηεξσζεί» αθφκε, σο ν βαζηθφηεξνο κνριφο αλάπηπμεο.  Έρεη 



δηαπηζησζεί πσο ε ρψξα καο ππνιείπεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ δξάζεσλ  γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, αιιά θαη ζηηο πνιηηηθέο 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ πξνψζεζε ησλ ίζσλ 

εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ γηα φινπο θαη ζηε δηαζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο.  Πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, απνδεηθλχνπλ  φηη  ε αλά καζεηή-

θνηηεηή δαπάλε θαηά ην 2002 ζηελ Διιάδα έθζαζε ηα 4.136$, πνζφ αηζζεηά 

ρακειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ-κειψλ ηνπ ΟΟΑ , πνπ θπκαίλεηαη ζηα 

7.343$. Παξάιιεια, ρψξεο φπσο ε νπεδία, ε Απζηξία, ην Βέιγην, ε Γαλία, ε 

Ννξβεγία, νη ΖΠΑ θαη ε Διβεηία θαηά ην 2002 δαπάλεζαλ πεξηζζφηεξα αλά καζεηή-

θνηηεηή απφ ην κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ, ππνδεηθλχνληαο θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ηε 

ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ ζηελ εθπαίδεπζε σο αλαπηπμηαθφ  πφξν (Αλζνπνχινπ &  

Παιαηνδήκνο, 2006. Σζανχζε, 2006).  

 

 

        

     Δμάιινπ απφ έξεπλα ηνπ CEDEFOP (European Centre for the Development 

of Vocational Training) ην 2003, πξνθχπηεη φηη ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε 

ρεηξφηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαθνξηθά κε ηελ 

απάληεζε ελειίθσλ ζηελ εξψηεζε: «Η δηα βίνπ εθπαίδεπζε είλαη ζεκαληηθή;». 



πγθξίλνληαο  δε, ηελ Διιεληθή νηθνλνκία κε φκνηεο νηθνλνκίεο (ζε φξνπο δεκφζησλ 

δαπαλψλ σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ) εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνθχπηεη φηη ε 

Διιάδα αθηεξψλεη ζηελ εθπαίδεπζε έλα ζεκαληηθά κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ρψξεο, 

φπσο ε Πνξηνγαιία, ην Βέιγην, ε Γαιιία, ε Απζηξία, θαη ε Οιιαλδία(Αλζνπνχινπ &  

Παιαηνδήκνο, 2006 ).  

        χκθσλα κε άιια εξεπλεηηθά επξήκαηα, ε ρψξα καο έρεη ην δεχηεξν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ καθξνρξφληαο αλεξγίαο ζηηο γπλαίθεο (8,7%) κε πξψηε ηελ 

Κξναηία(8,8). Γεληθφηεξα, δηαπηζηψλεηαη φηη ε αγνξά εξγαζίαο εμαθνινπζεί λα 

παξακέλεη δηρνηνκεκέλε κε βάζε ην θχιν. Δλψ κάιηζηα, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο  

ηνπ  ΟΖΔ, νη γπλαίθεο  θάλνπλ ηα 2/3 ηεο παγθφζκηαο εξγαζίαο, εηζπξάηηνπλ κφλν ην 

10% ηνπ παγθφζκηνπ  εηζνδήκαηνο θαη θαηέρνπλ κφιηο ην 1% ηνπ παγθφζκηνπ 

πινχηνπ (Σζανχζε, 2006). 

     Ζ αδχλαηε ζέζε ησλ παληξεκέλσλ, θπξίσο, γπλαηθψλ ζην ρψξν ηεο 

παξαγσγήο θαη ε αδπλακία ηζφηηκεο εξγαζηαθήο ελζσκάησζεο πξνθχπηεη, ζχκθσλα 

κε ηε θφδξα (1993), θαη απφ ηελ ηδενινγία πνπ πεξηβάιιεη ηε γπλαηθεία 

εμσνηθνγελεηαθή απαζρφιεζε, πνπ ηελ πξνβάιιεη κφληκα σο βνεζεηηθή θαη 

ζπκπιεξσκαηηθή ηεο αλδξηθήο. Οη γπλαίθεο παξακέλνπλ δαλεηζκέλεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη εθφζνλ ε νηθνγέλεηα ηηο ρξεηάδεηαη, επηζηξέθνπλ ζε απηήλ θαη ζηνλ 

ξφιν ηεο νηθνγελεηαθήο θξνληίδαο. Έηζη, νη αλάγθεο ηνπ ζπηηηνχ παξακέλνπλ ε θχξηα 

πξνηεξαηφηεηα ηεο εξγαδφκελεο γπλαίθαο, γεγνλφο πνπ ηελ νδεγεί είηε ζε 

ππνβαζκηζκέλεο κνξθέο απαζρφιεζεο, νη νπνίεο φκσο ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο 

ππφινηπνπο ξφινπο ηεο, είηε ζηελ νινθιεξσηηθή έμνδφ ηεο απφ ηελ αγνξά  εξγαζίαο 

(Αζαλαζηάδνπ  & Μηκίθνπ & Πεηξνπνχινπ, 2001).   

    ε  φια ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη δηεζλψο, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ 

γπλαηθψλ παξακέλεη ζπζηεκαηηθά πςειφηεξν ζε ζρέζε κε απηφ ησλ αλδξψλ θαη 

ηείλεη λα είλαη ζρεδφλ δηπιάζην, ελψ θαη ε καθξνρξφληα αλεξγία πιήηηεη πεξηζζφηεξν 

ηηο γπλαίθεο. Παξαηεξείηαη αθφκε φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο γπλαηθείαο  αλεξγίαο  

είλαη κεγαιχηεξνο  απφ  ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ηελ απαξαίηεηε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε. Δπίζεο,  ην πνζνζηφ  απαζρφιεζεο  ησλ 

γπλαηθψλ κεηψλεηαη φηαλ εθείλεο  έρνπλ παηδηά , ελψ ην αληίζεην ηζρχεη γηα ηνπο 

άλδξεο.  Οη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο  πάλσ απφ  20% σο πξνο ηελ  απαζρφιεζε  θαη 5%  

σο  πξνο ηελ  αλεξγία  παξαηεξνχληαη ζηελ Ηζπαλία, ηελ  Ηηαιία  θαη ηελ Διιάδα 

(Παπαγηαλλνπνχινπ & Παπαξνχλε, 2005). 



    Παξφια απηά, ην κνληέιν ησλ νηθνγελεηψλ δηπιήο ζηαδηνδξνκίαο, φπνπ θαη νη 

δχν ζχδπγνη εξγάδνληαη, θαηαθηά φιν θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ελψ ην πνζνζηφ ησλ 

νηθνλνκηθά ελεξγψλ παληξεκέλσλ γπλαηθψλ έρεη πιένλ απμεζεί θαη κάιηζηα 

γξεγνξφηεξα απφ ην ζπλνιηθά νηθνλνκηθά ελεξγφ γπλαηθείν πιεζπζκφ. 

(Αζαλαζηάδνπ  & Μηκίθνπ & Πεηξνπνχινπ, 2001). 

       ηελ Διιάδα, ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππάξρεη 

πνιχ ρακειή ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ηδηαίηεξα απφ ηελ 

αλεξγία πιήηηνληαη νη δηαδεπγκέλεο θαη νη λέεο γπλαίθεο. Ζ Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο αλαθέξεη ηελ Διιάδα, απφ θνηλνχ κε ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία, σο 

αξλεηηθφ παξάδεηγκα ρσξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ πνζνζηά γπλαηθείαο απαζρφιεζεο 

θαηψηεξα ηνπ 50% θαη νη νπνίεο πξέπεη λα θαηαβάινπλ απμεκέλεο πξνζπάζεηεο, γηα 

λα επηηχρνπλ ην ζηφρν ηεο Ληζζαβφλαο. Ωζηφζν  ζηνλ Διιεληθφ  ρψξν δελ ιείπνπλ 

θαη ηα ιίγα αιιά ζεηηθά παξαδείγκαηα . Ζ  Κξήηε  παξνπζηάδεη πνζνζηφ γπλαηθείαο 

απαζρφιεζεο 54% θαη βξίζθεηαη ζηηο πςειφηεξεο ζέζεηο, αλάκεζα ζε 268 

Πεξηθέξεηεο ηεο  Δ.Δ. ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο EUROSTAT (2007). Αληίζεηα, ε  

Γπηηθή Μαθεδνλία ζπγθαηαιέγεηαη  ζηηο  πεξηθέξεηεο  κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά, 

αγγίδνληαο κφλν ην 37%, ελψ θαη ην Β. Αηγαίν εκθαλίδεη κηα  αξλεηηθή δηαθνξά  10% 

απφ ην πνζνζηφ ηεο Κξήηεο. 
3
  

     ε επξσπατθφ επίπεδν, κηα απφ ηηο δεζκεχζεηο ηεο επξσπατθήο  ζηξαηεγηθήο   

είλαη λα απμήζεη  ην  πνζνζηφ ηεο γπλαηθείαο  απαζρφιεζεο  ζην  60%  κέρξη ην  

2010, ελψ ζήκεξα αγγίδεη ην 55,7%. (Παπαγηαλλνπνχινπ & Παπαξνχλε, 2005 ). 

      Πάλησο, ζχκθσλα κε ηε Γ..Δ.Δ., ζε  γεληθά πιαίζηα, ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο αλεξγίαο θαη επνκέλσο θαη ηεο ρακειήο πξφζβαζεο ησλ γπλαηθψλ, νθείιεηαη  

θαηά θχξην, ιφγν  ζηα κέηξα δηεπζέηεζεο ησλ αληζνξξνπηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο          

(Πεηθίδνπ, 2007) . 

    Ζ απνηειεζκαηηθή εχξεζε εξγαζίαο θαη ε δηαηήξεζε απηήο πξνυπνζέηεη ηελ 

φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλε θαη ξεαιηζηηθή γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ζέιεη λα εληαρζεί ν άλεξγνο. Αληίζεηα, 

ζηελ Δπξψπε  παξαηεξείηαη ζήκεξα  :  

 Γπζαλαινγία πξνζθνξάο – δήηεζεο εξγαζίαο. 

 Αλαληηζηνηρία πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο. 

                                                           
3 http://www.makthes.gr/index.php?name=News&file=article&sid=7142 

http://www.makthes.gr/index.php?name=News&file=article&sid=7142


 Δμαθάληζε παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ θαη δεκηνπξγία λέσλ επαγγεικάησλ 

πνπ απαηηνχλ ηελ χπαξμε λέσλ δεμηνηήησλ (εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ζρεηηθή 

εκπεηξία). 

 Δκθάληζε  λέσλ  κνξθψλ απαζρφιεζεο (κεξηθή απαζρφιεζε, ζπκβάζεηο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπκβάζεηο έξγνπ). 

 Δμειίμεηο θαη αιιαγέο ζηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα (ππεξσξίεο, σξάξην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο). 

 Δίζνδνο λένπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο                                   

( πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο, κεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο). 

 Όπαξμε ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ 

αλαθνξηθά κε δεηήκαηα ειηθίαο , θχινπ θαη θαηαγσγήο. 

 Δηζαγσγή θαη ρξήζε ηεο λέα ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 πλερήο αλάγθε γηα θαηάξηηζε – επαλαθαηάξηηζε θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζε 

πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα δηαηεξεί ηελ ηθαλφηεηα έληαμεο θαη παξακνλήο ηνπ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο.  

 Αλάγθε αλαβάζκηζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο απαζρφιεζεο  

ηεο αγνξάο  εξγαζίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 
4
   

      Ο ξφινο ηεο εκπαίδεςζηρ θξίλεηαη θαζνξηζηηθφο, αθνχ ε γλψζε ζεσξείηαη  

έλαο κεραληζκφο πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ, πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ επηβίσζε, ηελ 

κεηαιακπάδεπζε ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ θαη ηειηθά ηελ 

απηνπξαγκάησζε
5
.  

    Ο Durkheim ήδε απφ ην 1956  φξηζε  ηελ εθπαίδεπζε σο ηελ νξγαλσκέλε θαη 

κεζνδεπκέλε άζθεζε αγσγήο ησλ ελειίθσλ επί ησλ αλειίθσλ κε ζηφρν λα 

εζηθνπνηεζνχλ θαη λα θνηλσληθνπνηεζνχλ ζπζηεκαηηθά, ψζηε λα αλαπηχμνπλ εθείλεο 

ηηο αμίεο θαη ηθαλφηεηεο -πλεπκαηηθέο θαη ζσκαηηθέο- πνπ είλαη θαίξηεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία ζα δήζνπλ. Ο νξηζκφο ηνπ Durkheim 

ηνλίδεη ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ δηακφξθσζε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ λέσλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ, ηελ δηαηήξεζε ηεο 

θνηλσλίαο. Σνλίδεη αθφκε ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη ζηα λέα άηνκα  κε ζηφρν ηελ 

                                                           
4 http://www.epiheirimatikotita.gr/nea/consulting_services.pps#23 

5 http://daskalakos.wordpress.com/2008/10/01/school-failure-and-social-causes/ 
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θνηλσληθή έληαμε  θαη ηε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο (Γηαβξίκεο & Παπάλεο &  

Ρνπκειηψηνπ & αξαγάο, 2007).  

    Πην πξφζθαηα, ε αΐηε (2000) νξίδεη ηελ εθπαίδεπζε σο «ηελ νξγαλσκέλε, εθ 

κέξνπο ηεο πνιηηείαο ή ηεο θνηλσλίαο ή θαη ησλ αηφκσλ, ελέξγεηα, κέζσ ηεο νπνίαο 

επηδηψθεηαη, κε βάζε θάπνην ζρέδην, ε κεηάδνζε νξηζκέλσλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, 

φπσο θαη πξαθηηθψλ θαη ηερληθψλ ηθαλνηήησλ ζηε λέα γεληά». Σν ζηνηρείν  δε, πνπ 

ηελ θαζηζηά ηδηαίηεξα πνιχηηκε -εηδηθά γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο- είλαη φηη ζηε 

ζεκεξηλή επνρή ηεο γλψζεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ δηαξθψλ θνηλσληθν- 

νηθνλνκηθψλ  αιιαγψλ, ηα άηνκα  πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληαπνθξίλνληαη 

δηαξθψο ζηηο απμαλφκελεο θαη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  δσήο 

ηνπο (Καξπσηάθε, 2008).   

  

   Μηιάκε, ινηπφλ, γηα ηελ εκπαίδεςζη ενηλίκυν, ε νπνία  εθηφο απφ ηε 

ζπκβνιή ηεο ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε, αλαγλσξίδεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ζηα εζληθά κεηαξξπζκηζηηθά πξνγξάκκαηα φισλ ησλ ζχγρξνλσλ 

θξαηψλ. Δληνχηνηο, ππάξρνπλ πεξίπνπ 72 εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνη κε ρακειά 

πξνζφληα ζηελ Δπξψπε, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην έλα ηξίην ηνπ ζπλνιηθνχ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Παξάιιεια, νη εθηηκήζεηο δείρλνπλ φηη κέρξη ην 2010 ,κφλν ην  

15% ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζα είλαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε ρακειά 

πξνζφληα, ελψ ην  50% ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζα απαηηεί πξνζφληα επηπέδνπ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Απφ ηελ Αλαθνίλσζε Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ, 2006). ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ ε εθπαίδεπζε 

δηαδξακαηίδεη θπξίαξρν ξφιν απφ ηελ άπνςε ησλ δηαθφξσλ πξννπηηθψλ 

απαζρφιεζεο. Δηδηθφηεξα ζε ζπκβνπιεπηηθφ  έγγξαθν ηνπ ψκαηνο ησλ πκβνχισλ 

ηεο Δ.Δ. , νη  Liddle & Lerais ηνλίδνπλ φηη :  

 ζν θαιχηεξα εθπαηδεπκέλνο είλαη θάπνηνο, ηφζν ιηγφηεξν θηλδπλεχεη λα 

βξεζεί  άλεξγνο. Σν 2004, ην πνζνζηφ αλεξγίαο γηα ηελ ειηθία ησλ 25-64 κε 

πξνζφληα  ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ήηαλ κφλν 4,7%, έλαληη ηνπ 8,3% εθείλσλ πνπ 

είραλ  ζηακαηήζεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζην ηέινο ηεο δεπηεξνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο 

θαη ηνπ 11,2% φισλ φζσλ δελ είραλ ππεξβεί ην ζηάδην ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο. 

 Οη δηπισκαηνχρνη πάιη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θεξδίδνπλ 120% ηνπ 

κέζνπ  φξνπ ησλ απνδνρψλ ζην εζληθφ ηνπο επίπεδν. Απφ ηνπο  ίδηνπο, κφλν ην 7% 



θαίλεηαη λα είλαη  εθηεζεηκέλνη  ζηνλ θίλδπλν ηεο θηψρεηαο, έλαληη ηνπ 20% απηψλ 

ησλ νπνίσλ ην επίπεδν  εθπαίδεπζεο είλαη ρακειφ.  

    Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο  θαη ε  αλαζεσξεκέλε  αηδέληα ηεο Ληζζαβφλαο 

(2000), έδεημε  ην δξφκν ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ επέλδπζε ζην 

αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ηελ ενήλικη εκπαίδεςζη, θαζψο απηά ηα δχν ,παξακέλνπλ 

θνκβηθά ζεκεία γηα  ηελ επίηεπμε ηεο  θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηελ αληηκεηψπηζε  

ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ Δπξψπε (Αλαθνίλσζε ηεο  

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο  γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 2007). 

    Με ηνλ φξν εθπαίδεπζε ελειίθσλ νη : UNESCO (1976), ΟΟΑ( 1977), Rogers 

(1999), Κφθθνο (2002) ελλννχλ: «έλα πεδίν, πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

ζπζηεκαηηθέο, νξγαλσκέλεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ 

ή επηπέδνπ θαη νπνηαζδήπνηε κεζφδνπ. Οη  ίδηνη, ηνλίδνπλ αθφκε, φηη πξφθεηηαη γηα 

ζθφπηκα ζρεδηαζκέλε κάζεζε, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη νπνηαδήπνηε αλάγθε 

θαηάξηηζεο ή άιιν ελδηαθέξνλ, πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ, πνπ έρεη ππεξβεί ηελ ειηθία ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπ, δελ είλαη πιένλ ε εθπαίδεπζε. Ζ 

«ζθαίξα» ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαιχπηεη, δειαδή κε επαγγεικαηηθέο, 

επαγγεικαηηθέο, γεληθέο, ηππηθέο θαη κε ηππηθέο ζπνπδέο κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ 

ηα άηνκα αλαπηχζζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, πινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο, βειηηψλνπλ ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε. Σέινο, 

κέζα απφ ηελ ελήιηθε εθπαίδεπζε  δίλεηαη ζηα άηνκα ε επθαηξία λα ζηξέθνληαη πξνο 

λέεο θαηεπζχλζεηο, ψζηε λα κεηαβάιινπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο πξνο 

ηε δηπιή πξννπηηθή ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθήο ηνπο εμέιημεο θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε κηα ηζνξξνπεκέλε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή 

αλάπηπμε ( Καξαιήο ) 
6
. 

   Ζ Αλαθνίλσζε Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (2006), νξίδεη ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ «σο θάζε κνξθή εθπαίδεπζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αξρηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, αλεμάξηεηα από ην πόζν κπνξεί λα επεθηαζεί ε 

δηαδηθαζία απηή». 

Όζηεξα απφ  έξεπλα  πνπ νινθιήξσζαλ γηα ην Γεξκαληθφ θξάηνο, νη Lechner and 

Wunsch ην 2006 αλαθνξηθά κε ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα  ελειίθσλ, ηα νπνία 

βνεζνχλ ηνπο αλέξγνπο λα απαζρνιεζνχλ, βιέπνπκε κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα  

                                                           
6 http://www.eap.gr/programmes/ekp/ekp64/docs/Th_Karalis_1.pdf 



ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ θαη ζηε κείσζε ησλ  πνζνζηψλ  

αλεξγίαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. (Πεηθίδνπ, 2007).  

     Πξσηίζησο  φκσο, ηφζν ε εθπαίδεπζε  ελειίθσλ φζν θαη ε δια βίος μάθηζη, 

είλαη κηα παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα ,ηελ  νπνία θαλείο δελ κπνξεί λα αγλνήζεη, 

αθνχ ε παηδεία έρεη  θαηαζηεί πιένλ ,αλαγθαία  ζπλζήθε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη 

επαγγεικαηηθή επηβίσζε ησλ αλζξψπσλ ζε έλα  αληαγσληζηηθφ θαη πινπξαιηζηηθφ 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κηαο πνιππνιηηηζκηθήο  θνηλσλίαο . 

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, επεηδή πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ ειηθία ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, απνηειεί πεξηζζφηεξν νξηνζεηεκέλν φξν ζε ζρέζε κε ηε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε,  ε νπνία απνηειεί γηα ην Βεξγίδε (2001), κηα πξνζέγγηζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ κνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φισλ ησλ επηπέδσλ, πνπ επηηξέπεη ηε ζπγθξφηεζή 

ηνπο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζπλερέο, ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε κε ηελ θνηλσληθν -

νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή δσή ( Καξαιήο, ρ.ρ.) . 

χκθσλα κε ηνλ Tight (1998 ), ε ηδέα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, φπσο θαη άιιεο 

παξφκνηεο ηδέεο, π.ρ. ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά απφ 

ηνλ Paul Lengrand ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60, ζε δηάζθεςε ηεο UNESCO γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηε θχζε ηεο εθπαίδεπζεο. Σν 1970 ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε 

πηνζεηήζεθε απφ ηελ UNESCO σο θχξηα έλλνηα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

εθπαίδεπζε δελ ζα έπξεπε λα  πεξηνξίδεηαη  απνθιεηζηηθά ζηελ παηδηθή ειηθία, αιιά 

ζα  ήηαλ ζθφπηκν λα είλαη δηαζέζηκε θαη νπζηαζηηθή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 

αηφκνπ. Απηφ είλαη απφιπην εθηθηφ, θαζψο ε δηα βίνπ κάζεζε  ραξαθηεξίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Philip Coombs θαη ην CEDEFOP (1996) απφ επθακςία 

ζην ρξφλν, ην ρψξν, ην πεξηερφκελν θαη ηηο ηερληθέο πνπ κεηαρεηξίδεηαη. Σαπηφρξνλα 

δε παξαπέκπεη ζε «κηα θηινζνθηθή έλλνηα», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εθπαίδεπζε 

ζεσξείηαη κηα καθξνρξφληα δηαδηθαζία πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζε φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο γηα πιήξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο κε νπνηαδήπνηε κνξθή 

εθπαίδεπζεο, ηππηθή- κε-ηππηθή θαη άηππε (Καξαιήο, ρρ . Μπαιαηδάξαο, 2005.  

Γεκεηξηάδνπ, 2008). 

   Ζ Δπξσπατθή πξσηνβνπιία γηα ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε (European Lifelong 

Learning  Initiative) αλαθέξεη φηη ε δηα βίνπ κάζεζε είλαη ε αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ κηαο  δηαξθνχο  ππνζηεξηθηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία 

ηα άηνκα κπνξνχλ λα εκπιέθνληαη θαζψο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα 

θαη  πεξηζηάζεηο ηεο δσήο ηνπο (Γεκεηξηάδνπ, 2008). 



    Ωζηφζν νη Cross θαη  Rogers, αλαθεξφκελνη ζηηο πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, δηαπηζηψλνπλ κηα ζχγρπζε ζηηο 

απφπεηξεο ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ. Οη αηηίεο απηήο ηεο ζχγρπζεο ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ : 

• ζηε ζρεηηθά πξφζθαηε αλάπηπμε ηνπ πεδίνπ 

• ζην δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ ελήιηθνη 

• ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ 

• ζηελ αδπλακία ζπκθσλίαο ζε έλαλ νξηζκφ πνπ λα θαιχπηεη ηηο πνηθίιεο 

εθπαηδεπηηθέο θνπιηνχξεο  φπσο π.ρ.  ηεο  Ηξιαλδίαο, ηεο  Ηλδνλεζίαο,  ησλ ΖΠΑ, 

ψζηε λα είλαη θαη ζπγθξίζηκεο νη πξαθηηθέο  ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζε φιεο ηηο 

ρψξεο  (Καξαιήο ,ρ.ρ. Rogers, 1999). 

    Παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο ζηελ απνζαθήληζε ηνπ φξνπ, ππάξρεη εληνχηνηο ε 

αθφινπζε γεληθή ηππνινγία, ζε ζρέζε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

ελειίθσλ  πνπ έρνπλ πξνηείλεη νη Coombs & Ahmed ήδε απφ ην 1974:  

 

  Σςπική εκπαίδεςζη:  πξφθεηηαη γηα ην ζεζκνζεηεκέλν, ηεξαξρηθά δνκεκέλν 

θαη ρξνληθά δηαβαζκηζκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

έσο  θαη ην παλεπηζηήκην.  

  Μη-ηςπική εκπαίδεςζη: ζηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεηαη θάζε 

νξγαλσκέλε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα εθηφο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, είηε κηιάκε γηα κεκνλσκέλε γλψζε είηε σο κέξνο κηαο επξχηεξεο 

δξαζηεξηφηεηαο, πνπ ζηνρεχεη ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ θαη έρεη ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο. 

 Άηςπη εκπαίδεςζη: είλαη ε δηα βίνπ δηαδηθαζία, κε ηελ  νπνία θάζε άηνκν 

ζπγθεληξψλεη θαη δηακνξθψλεη γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη αμίεο, απφ ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπ  εκπεηξία, ηε ζπλαιιαγή θαη ηελ επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο  (επίδξαζε απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηε γεηηνληά, ηελ εξγαζία, ηελ 

ςπραγσγία, ηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο, ηελ αγνξά εξγαζίαο, θ.ν.θ.) (Καξαιήο, 

ρ.ρ.). 

    χκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ Cedefop (2000) & the Communication 

(2001), ε ηππηθή εθπαίδεπζε  έρεη γξαθεηνθξαηηθφ θαη ζθφπηκν ραξαθηήξα. 

Πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο  δξάζεηο πνπ νδεγνχλ ζε ηππηθή αλαγλψξηζε(δίπισκα, 

πηζηνπνίεζε θ.α), ελψ ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε δελ νξίδεηαη απζηεξά σο εθπαίδεπζε. 



Έρεη εληνχηνηο ζεκαληηθά καζεζηαθά ζηνηρεία θαη θπξίσο, είλαη ζθφπηκε απφ ηε  

πιεπξά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ(Cνlardyn & Bjornavold,  2004. Καξαιήο ,ρ.ρ.).  

   Παξάδεηγκα κε ηππηθήο κάζεζεο απνηειεί ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. 

Πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζία, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ 

ελλνηψλ, δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ θαη πεξηβαιινληηθνχ ήζνπο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ δηάθνξα εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα θαη ζηα νπνία κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνληαη  

ηα ζρνιεία θαη ηα Παλεπηζηήκηα. ( Παγγέ )
7
.  

   Δμεηάδνληαο ηα άηππα πεξηβάιινληα κάζεζεο, νη Conner (1997, 2005), 

Ρνχζζνπ (2004) θαη Vavoula (2005), εμεγνχλ φηη ε άηππε κάζεζε πεξηγξάθεη κηα 

ηζφβηα δηαδηθαζία, έληνλα βησκαηηθή, ζθφπηκε ή κε ζθφπηκε ,πνπ ηππηθά δελ νδεγεί 

ζε θάπνηα πηζηνπνίεζε ή πηπρίν (Cνlardyn & Bjornavold, 2004. Πεξδηθάξεο ,2006).   

     Ζ άηππε εθπαίδεπζε ζεσξείηαη   απφ πνιινχο,  έλα ππνζχζηεκα εθπαίδεπζεο, 

θαηψηεξν απφ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. Καηά ηνλ Pigozzi (1999) απηή ε κνξθή 

εθπαίδεπζεο  «ζα κπνξνύζε  λα ζεσξεζεί ζαλ έλα εθήκεξν  αλαγθαίν θαθό, ιόγσ ηεο 

ππάξρνπζαο θξίζεο ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη σο όηνπ ε ηειεπηαία  λα αλαθάκςεη»  

(Rogers, 2004). 

    ηνλ αληίπνδα απηψλ ησλ ζεσξηψλ, ήδε απφ ην 1971, ν Wedemeyer είρε 

αζθήζεη δξηκεία θξηηηθή ζηελ παξαδνζηαθή δηάξζξσζε ηεο εθπαίδεπζεο, 

πξνηείλνληαο  εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, κεγάιν κέξνο ησλ νπνίσλ ζα 

πινπνηνχληαλ κάιηζηα,  απφ  απφζηαζε. Ο  ίδηνο ππνζηήξημε φηη απηή ε δηάζηαζε ηεο 

παηδείαο ζπκβάιιεη ζηελ εκπέδσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ θαη θαζηζηά ηνπο 

καζεηέο κεηφρνπο θαη ζπλδηακνξθσηέο ηεο  γλψζεο. Οη απφςεηο ηνπ κάιηζηα, βξήθαλ 

επξεία απήρεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ Βξεηαληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Γηαβξίκεο &  

Παπάλεο & Ρνπκειηψηνπ, 2007).  

      ηηο κέξεο καο, πνιιά θιαζζηθά θαη δηάζεκα παλεπηζηήκηα παγθνζκίσο, 

εληάζζνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο ζην 

πξφγξακκά  ηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχγρξνλν ηξφπν εθπαίδεπζεο, ιέεη ε Minguillνn, 

αθνχ νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ εχθνια θαη θαιχηεξα λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο απφ 

ην  δηαδίθηπν παξά απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο. Αληίζεηα, ε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία 

είλαη πεξίπινθε θαη ηκεκαηηθή, αλ ζπγθξηζεί κε ηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα πνπ 

πξνζθέξεη ν παγθφζκηνο ηζηφο. 
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    Οη ηάζεηο ηεο αγνξάο επηπιένλ ,θαηαδεηθλχνπλ φηη ε παξαδνζηαθή 

επηκφξθσζε επαλαπξνζδηνξίδεηαη θαη δηεπξχλεηαη  κε ηε βνήζεηα ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο, ψζηε λα πιεξνί κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ: λα είλαη 

άκεζα δηαζέζηκε, πινχζηα ζε πεξηερφκελν  θαη βάζνο, αλαλεψζηκε, πηζηνπνηήζηκε, 

ζπλερήο, κηθξνχ θφζηνπο θηι. Δξγαιείν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο παξαπάλσ αλάγθεο 

απνηειεί  ε Ηλεκηπονική Μάθηζη (Minguillνn,  ρ.ρ.). 

      πσο κε ζαθήλεηα νξίδεη ην Δπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (CEDEFOP), ε  Ζιεθηξνληθή Μάζεζε (Δ-learning) 

είλαη ε κάζεζε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Σερλνινγία Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), σζηφζν δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ΣΠΔ. 

Καιχπηεη έλα επξχ ζχλνιν εθαξκνγψλ θαη δηεξγαζηψλ, φπσο ηελ on-line, web-based, 

computer-based κάζεζε, virtual classrooms θαη εξγαζία κε ςεθηαθά κέζα. 

   Οη Hermans et al(2004) θαη Βerners-Lee et al ( 2006) ππνζηεξίδνπλ πάιη  φηη 

ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ή δηαδπθηηαθή επηζηήκε (Web- Science) είλαη έλα 

πνιπδηάζηαην πεδίν κε ηηο εμήο δηαζηάζεηο:  νξγαλσζηαθή δηάζηαζε, κεζνδνινγηθή, 

ηερλνινγηθή θαη θνηλσληθή (Minguillνn, ρ.ρ.). 

   Γηα ηνπο Taylor(1999) θαη Sangrα (2002), ε Ζιεθηξνληθή Μάζεζε είλαη ε 

ζθφπηκε ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο. Δίλαη 

κηα αζχγρξνλε δηαδηθαζία πνπ ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη θαη δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε 

(Web-Based Learning ), θαζψο  ζηεξίδεηαη ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ 

επηηξέπεη ζε  ζπνπδαζηέο θαη δαζθάινπο  λα αιιειεπηδξνχλ κέζσ απηήο  ηεο λέαο 

εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο (Minguillνn,ρρ) .  

      ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δηαηείλνληαη νη Lave θαη Wenger (1991), Mc 

Givney (1999) θαη ε Παληάλν- Ρφθνπ (2005) φηη ηα κέιε ησλ δπλεηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ θνηλνηήησλ δελ αιιειεπηδξνχλ απνθιεηζηηθά ζ‟ έλα πεξηβάιινλ πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ γεσγξαθηθνχο φξνπο (νη καζεηέο είλαη πνιπάξηζκνη θαη 

γεσγξαθηθά δηάζπαξηνη), αιιά ζ‟ έλα πεξηβάιινλ πνπ πεξηγξάθεηαη σο εηθνληθφ. 

Κάηη ηέηνην θαίλεηαη λα είλαη απφιπηα θπζηνινγηθφ, αθνχ νη καζεζηαθέο θνηλφηεηεο 

αλαπηχζζνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζπλήζσο έμσ απφ ην θπξίαξρν εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ (π.ρ. ζρνιείν ή παλεπηζηήκην) θαη πξνσζνχλ ην είδνο ηεο ιεγφκελεο κε 

ηππηθήο ή άηππεο κάζεζεο ( Πεξδηθάξεο, 2006). 

    Ο Moore ( 1991 ) ππνζηεξίδεη αθφκε  φηη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ε 

απφζηαζε είλαη παηδαγσγηθή θαη φρη γεσγξαθηθή, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ζπάλε νη 

θξαγκνί ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζε νινέλα θαη  



πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο- αλεμαξηήησο κνξθσηηθνχ επηπέδνπ – λα κάζνπλ φ,ηη 

ρξεηάδνληαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην ρξεηάδνληαη . Ζ απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

λα ζέηεη ζηφρνπο, λα επηιέγεη κεζνδνινγίεο,  θαη λα νξηνζεηεί ηηο εθαξκνγέο είλαη γηα 

ην Moore, πξνυπφζεζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Ο ξπζκφο κάζεζεο είλαη 

δηαθνξεηηθφο απφ  άλζξσπν ζε άλζξσπν θαη ε αξρή ηεο δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο 

ζέβεηαη απηή ηελ αξρή  απφιπηα. Ο Bowles πάιη ζεσξεί φηη ε καδηθφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο, αλαπαξάγεη θαη  λνκηκνπνηεί ηηο αληζφηεηεο. Αληίζεηα, ε ζχγρξνλε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ε ειεθηξνληθή κάζεζε κε ηνλ πξνζσπνθεληξηθφ 

ραξαθηήξα ηνπο, πνιιαπιαζηάδνπλ ηηο αηνκηθέο επηινγέο. Απηφκαηα ην ζηνηρείν 

απηφ, επλνεί ηελ αλάιεςε αηνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (εκπεηξηθή κάζεζε). Ζ απηνλνκία 

ζρεηίδεηαη, επίζεο, κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζσπηθήο ππεπζπλφηεηαο, ζηνηρείν ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή. ζν κεγαιχηεξε είλαη  ε δηεθπεξαησηηθή απφζηαζε, 

ηφζν πην απμεκέλε είλαη θαη  ε πξνζσπηθή επζχλε ηνπ θαηαξηηδφκελνπ (Rogers,1990. 

Γηαβξίκεο & ζπλ , 2007). 

    ηηο κέξεο  καο, κε βάζε φια  φζα  πξναλαθέξζεθαλ, ηα πνιπάξηζκα κνληέια 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο, παξέρνπλ δηαθνξεηηθά  θάζε θνξά πιαίζηα γλψζεο, ψζηε λα 

γίλεηαη  θαηαλνεηή  ε ζχλδεζε ηερλνινγίαο θαη παηδαγσγηθήο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ην θιεηδί γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηειηθά, ηελ  

άξζε ηνπο ( Engelbrecht, 2003 ). 

Αλ θαη γηα ηελ Διιάδα ε κάζεζε εμ‟ απνζηάζεσο είλαη έλα θαηλνχξγην 

θαηλφκελν, ζην εμσηεξηθφ είλαη πξαγκαηηθφηεηα γηα πάλσ απφ έλαλ αηψλα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο, φηη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „60 δπν 

αεξνζθάθε ηχπνπ DC-6 πεηνχζαλ πάλσ απφ ηελ πνιηηεία ηεο Ηληηάλαο ησλ ΖΠΑ θαη 

εμέπεκπαλ καζήκαηα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Ακεξηθήο. Ο  Keegan (2001) 

εμεγψληαο ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο αλαθέξεη φηη : « ε 

κάζεζε εμ’ απνζηάζεσο, σο εθπαηδεπηηθό κνληέιν, μεθίλεζε κε ηελ αιιεινγξαθία 

κέζσ ηαρπδξνκείνπ κε ήδε δνθηκαζκέλα ζπκβαηηθά βηβιία, ρξεζηκνπνίεζε ην 

ξαδηόθσλν, κεηά ηελ ηειεόξαζε θαη ην ηειέθσλν, θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα πηνζέηεζε 

όιεο ζρεδόλ ηηο κνξθέο ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, από δνξπθόξνπο έσο θηλεηά 

ηειέθσλα» (Βαιήο & Οξθαλνχ & Παπνχιηαο &  Σζάθσλαο & Υαξκπίια, ρρ).  

Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 θαη κεηά, γηα ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ν φξνο «κάζεζε εμ‟ απνζηάζεσο» είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ην δηαδίθηπν. 

«Με ηα πξψηα βήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ, ιέλε  νη  Hafner & Lyon (1998), νη 



ηερλνινγίεο δηθηχσζεο ησλ ππνινγηζηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνρή 

εθπαίδεπζεο» . ήκεξα πηα, ν εμ‟ απνζηάζεσο θνηηεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

δηαδίθηπν αλά πάζα ζηηγκή γηα λα παξαθνινπζήζεη  ηηο δηαιέμεηο ηνπ θαζεγεηή κέζσ 

ςεθηαθνχ βίληεν, λα επηθνηλσλεί καδί ηνπ, είηε κε γξαπηά κελχκαηα, είηε ζε 

ηειεδηάζθεςε θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπ. ηηο 

ΖΠΑ, πάλσ απφ δπν ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πξνζθέξνπλ καζήκαηα ή θαη 

νινθιεξσκέλνπο θχθινπο ζπνπδψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ο αξηζκφο απηφο 

αληηπξνζσπεχεη ην 70% ησλ ΑΔΗ ζηελ Ακεξηθή ελψ αλαιπηέο εθηηκνχλ φηη ζηα 

επφκελα ηξία ρξφληα ην πνζνζηφ απηφ ζα αγγίμεη ην 90%!  Γπζηπρψο είλαη αηζζεηή ε 

απνπζία ηεο Διιάδαο ζην ρψξν ησλ ηερλνινγηψλ ηεο εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

,παξφιν πνπ, ιφγσ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο, ε ρψξα καο ζα έπξεπε λα 

πξσηνπνξεί ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε, ε  Φηλιαλδία. Ωο ρψξα κε 

κεγάιν αξηζκφ δηεζπαξκέλσλ - απνκνλσκέλσλ θνηλνηήησλ θαη πιένληαο ζην πλεχκα 

ηεο επνρήο, επέλδπζε απφ λσξίο ζηηο ηερλνινγίεο ηνπ δηαδηθηχνπ, κε απνηέιεζκα 

αθφκα θαη θνηλφηεηεο ιίγσλ νηθνγελεηψλ, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φιν ην θάζκα ηεο 

δεκφζηαο  εθπαίδεπζεο. (Βαιήο & ζπλ. ρ.ρ.).    

     Ζ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε –σο θχξηνο ή ελαιιαθηηθφο ηξφπνο απφθηεζεο 

γλψζεσλ- απνηειεί κηα απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο επηινγέο ζηελ ειεθηξνληθή επνρή 

πνπ  δηαλχνπκε. Οη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο απηνχ ηνπ είδνπο, σο κέξνο κηαο λέαο 

πνιηηηθήο γηα ηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, απνηεινχλ πιένλ, νηθνλνκηθή θαη 

απνδνηηθή ιχζε.  Ζ εθαξκνγή ηεο, δηαπηζησκέλα, απνηειεί θέξδνο θαη επέλδπζε 

θαζψο κεηψλνληαη ηα έμνδα  ησλ κεηαθηλήζεσλ, ν ρξφλνο απνπζίαο απφ ηε ζέζε 

εξγαζίαο θαη ην θφζηνο ηεο παξαδνζηαθήο επηκφξθσζεο. Πξνηέξεκα θαη ηαπηφρξνλα 

θίλεηξν είλαη επίζεο ην γεγνλφο ,φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε κάζεζε κπνξεί λα 

ζπκβαδίζεη αξκνληθά κε ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο 

γηα άκεζε, επίθαηξε, επέιηθηε ρσξηθά θαη ρξνληθά, δηαξθή εθπαίδεπζε. Μέζσ ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο κπνξνχλ λα αμηνινγνχληαη νη δηαδηθαζίεο κάζεζεο, λα 

αλαπξνζαξκφδεηαη ην πεξηερφκελν ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη λα παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα κηαο απηφλνκα νξγαλσκέλεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο, είηε ζην 

ζπίηη, είηε ζηνλ εξγαζηαθφ  ρψξν. Ήδε απφ ην 2000 κε ην πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο 

θαη κέζσ ζηαδηαθά νξγαλσκέλσλ δξάζεσλ, απνδφζεθε κεγάιε βαξχηεηα ζηελ 



πξνψζεζε ηεο λενεκθαληδφκελεο απηήο έλλνηαο θαη ζηελ ελζσκάησζή ηεο ζην 

ζχγρξνλν ηξφπν  δσήο  θαη εξγαζίαο   (Εγνχβα )
8
. 

    Δθεί δηαηππψζεθε θαη  ε ζέζε φηη ε εθπαίδεπζε έρεη λα δηαδξακαηίζεη έλαλ 

πνιχ  ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ βαζηθνχ ζηφρνπ σο ην 2010 : «λα γίλεη ε 

Δπξώπε ε πην αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή νηθνλνκηθή δύλακε ηνπ θόζκνπ βαζηζκέλε 

ζηε γλώζε θαη ηθαλή γηα ζηαζεξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε πεξηζζόηεξεο θαη θαιύηεξεο 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη πεξηζζόηεξε θνηλσληθή ζπλνρή» (Γεκεηξηάδνπ, 2008). 

   Ζ κειέηε  σζηφζν ησλ πξαθηηθψλ ηεο αγνξάο αλαδεηθλχεη θαη  ηα εμήο: 

 Ζ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ππνθαηάζηαην γηα ηηο  

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο, φπσο ε παξαδνζηαθή ηάμε, ε δαζθαινθεληξηθή  παξάδνζε 

θηι. 

 Γελ ππάξρεη θαλέλαο απφιπηα νξζφο ηξφπνο λα αλαπηπρζεί θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε Ζιεθηξνληθή Μάζεζε. Γεδνκέλνπ, κάιηζηα, φηη ζπλήζσο ν 

ελήιηθνο καζαίλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ηνπ δίδαμαλ θαηά ηα ζρνιηθά ή αθαδεκατθά ηνπ 

ρξφληα είλαη ζπρλά δχζθνιν λα πξνζαξκνζηεί ζε λένπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ην ρεηξηζκφ εμνπιηζκνχ, κε ηα νπνία δελ είλαη αξθεηά ή θαη θαζφινπ  

εμνηθεησκέλνο. 

 Γηα ηελ επηηπρή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

απαξαίηεηεο ζεσξνχληαη νη δπλαηφηεηεο απηνδηδαζθαιίαο. ζνη  φκσο, δε γλσξίδνπλ 

αθφκε πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηέο ή ηνπιάρηζηνλ λα απνιακβάλνπλ ηε ρξήζε 

ηνπο, πηζαλφλ λα εγθαηαιείςνπλ πξφσξα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αθφκε θη φηαλ 

ε κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο κε νηθείν εμνπιηζκφ.  

 ε  αξθεηέο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε ζε εθαξκνγέο 

Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο γηα φιεο ηηο νκάδεο φισλ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ, ειηθηψλ θαη κνξθσηηθψλ επηπέδσλ, παξά ην γεγνλφο φηη ε 

απμεκέλε ηζφηεηα θαληάδεη σο πιενλέθηεκα.  (Εγνχβα). 

Γεγνλφο πάλησο είλαη πσο δνχκε ζηελ επνρή φπνπ ε δηαξθήο εθπαίδεπζε 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αηνκηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

θάζε πνιίηε θαη εξγαδφκελνπ. ηε ζχγρξνλε αγνξά εξγαζίαο ε απφθηεζε λέσλ 

γλψζεσλ κε  παξαδνζηαθνχο ή κε ηξφπνπο απνηειεί ιεηηνπξγηθφ ηεο ζηνηρείν, αθνχ ε 

                                                           
8 http://www.etpe.gr/files/proceedings/22/1234428983_5%20etpe%2049-56.pdf 

 

 



παξαγσγηθφηεηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν εμαξηάηαη απφ ηελ επειημία, ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο  εμεηδηθεπκέλεο  γλψζεηο ηνπ εξγαηηθνχ  

δπλακηθνχ. 

 

2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ  

 

2.1 ΓΔΙΓΜΑ  

πκκεηέρνληεο  

   Πεδίν έξεπλαο απνηέιεζε ε Πεξηθέξεηα Β. Αηγαίνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα  ηα 

λεζηά  ηεο Λέζβνπ , ηεο Υίνπ θαη ηεο άκνπ. Σν δείγκα, πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα, 

απνηέιεζαλ 150 άλεξγνη  θαη άλεξγεο θαη απφ ηα  ηξία λεζηά. πλνιηθά ζην δείγκα  

ζπκκεηείραλ 40 άλδξεο (26,7%) θαη 110 γπλαίθεο (73,3%). Πην αλαιπηηθά 

αλαθέξνπκε, φηη νη εξσηψκελνη απφ ηε Λέζβν απνηέιεζαλ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ  θαζψο  αλήιζαλ ζηνπο 127 ( 84,7) ελψ απφ ηε Υίν ζπκκεηείραλ  16 

άηνκα (10,7%) θαη  απφ ηε  άκν 7 (4,7 %). Απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ 

εμάιινπ, 123 άηνκα (82%) θαηνηθνχλ ζηελ πφιε (πξσηεχνπζα λνκνχ), ελψ 27  

άηνκα (18%) θαηνηθνχλ ζε ρσξηά  ή θσκνπφιεηο  ησλ παξαπάλσ  λεζηψλ .Σέινο σο  

πξνο ηελ θαηαγσγή, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, δειαδή 146 άηνκα (97,3 %) έρνπλ 

ειιεληθή θαηαγσγή  θαη  κφλν 4 άηνκα ( 2,7% ) είλαη αιινδαπνί.  

Ζιηθία   

   Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ηα 29,32 ρξφληα κε κηθξφηεξε 

ειηθία ηα 18 έηε θαη κεγαιχηεξε ηα 59 έηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δείγκα 

απνηεινχληαλ απφ: 53 ζπκκεηέρνληεο (35,3%) ειηθίαο 18-23 εηψλ, 45 ζπκκεηέρνληεο 

(30%) ειηθίαο 24-30 εηψλ, 35 ζπκκεηέρνληεο (23,3%)  ειηθίαο 31-40  εηψλ, 10 

ζπκκεηέρνληεο ( 6,7% ) ειηθίαο 41-50 εηψλ θαη 7 ζπκκεηέρνληεο ( 4,7% ) ειηθίαο  51  

εηψλ θαη πάλσ.  

Μνξθσηηθφ  επίπεδν   

    Έλα άιιν δεκνγξαθηθφ ζηνηρείν πνπ εμεηάζηεθε ήηαλ ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

ησλ εξσηψκελσλ. Με βάζε απηφ ην ζηνηρείν ,ην δείγκα ρσξίδεηαη ζε: απφθνηηνπο ηεο 

Α/ζκηαο  εθπαίδεπζεο (απφθνηηνη δεκνηηθνχ), 10 ζπκκεηέρνληεο (6,7 %), απφθνηηνπο  

Β/ζκηαο θαη  κεηαδεπηεξνβάζκηαο   εθπαίδεπζεο (απφθνηηνη γπκλαζίνπ,  ιπθείνπ, 

ηδησηηθψλ ζρνιψλ θαη Η.Δ.Κ. ) 81 άηνκα ( 54% ) θαη  απφθνηηνπο ηεο Γ/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο (θνηηεηέο ,απφθνηηνη ΑΔΗ & ΣΔΗ, θάηνρνη Master), 59 άηνκα (39,3 % ). 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  



   Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 89 εξσηψκελνη (59,3%) ήηαλ 

ειεχζεξνη, 9 εξσηψκελνη, δειαδή ην 6% ηνπ δείγκαηνο  ήηαλ παληξεκέλνη ρσξίο 

παηδηά θαη 37 παληξεκέλνη κε παηδηά ( 24,7%). Σέινο 3 εξσηψκελνη  ήηαλ 

δηαδεπγκέλνη ή ζε δηάζηαζε ( 2% ),  3 εξσηψκελνη ( 2% ), ζπδνχζαλ κε  ην / ηε 

ζχληξνθφ ηνπο θαη 9 άηνκα (6%), ήηαλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, 

αξξαβσληαζκέλα. 

   Δπίζεο απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, κε  ηελ νηθνγέλεηά ηνπο δνχζαλ 95 

ζπκκεηέρνληεο ( 63,3% ), κφλνη δνχζαλ 34 ζπκκεηέρνληεο (22,7% ), ελψ κε  ην  /ηε   

ζχληξνθφ ηνπο βξέζεθαλ λα δηακέλνπλ 18 ζπκκεηέρνληεο , δειαδή  ην  12%.Σέινο κε  

ζπγθάηνηθν /νπο δνχζε  κφιηο ην 2%, δειαδή 3 άηνκα.   

 

2.2 Μεθοδολογικά Δπγαλεία 

      ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην, κε 

ζεκαηηθέο γχξσ απφ ηελ  αλεξγία θαη ηελ απαζρφιεζε αιιά θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ην δηαδίθηπν. Σν εξσηεκαηνιφγην  ρνξεγήζεθε ζε άλεξγνπο θαη άλεξγεο, θαηά ηελ 

πεξίνδν απφ 15 Απξηιίνπ  έσο 10 Ηνπλίνπ 2009.  Ζ δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  θαη νη 

εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, βαζίζηεθαλ ζε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο, ζηαηηζηηθά  

ζηνηρεία  θαη επξήκαηα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο γχξσ απφ ηα πξναλαθεξφκελα  

πεδία. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε κέζνδν ηνπ SPSS.  

 

2.3  Αποηελέζμαηα  

   ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη  παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ  

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο γχξσ ηηο ζέζεηο ησλ εξσηψκελσλ γηα ηνπο πξνζσπηθνχο 

ιφγνπο  ηεο αλεξγίαο ηνπο, ηε ζηάζε ηνπο γχξσ απφ ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη ηηο  

ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, αιιά θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο  

παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο  θαη ηε  ρξήζε ησλ ΣΠΔ. ιεο νη απφςεηο  

εξεπλψληαη θαη  αλαιχνληαη  κε  βάζε  ηηο  αλεμάξηεηεο  κεηαβιεηέο  ηνπ θχινπ, ηεο  

ειηθηαθήο νκάδαο θαη ηνπ κνξθσηηθνχ  επηπέδνπ. 

    Απφ ηελ  αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαίλεηαη φηη έλαο κεγάινο  αξηζκφο αηφκσλ  

θαη απφ ηα δχν θχια, 69 άηνκα (46%), (15 άλδξεο θαη 54 γπλαίθεο) δελ έρνπλ αιιάμεη  

σο ηψξα  εξγαζηαθφ ρψξν. Έλα, επίζεο, κεγάιν πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 36 %  ,έρεη 

αιιάμεη αληηθείκελν εξγαζίαο 1-3 θνξέο απφ ηφηε πνπ ηειείσζε  ηηο  ζπνπδέο  ηνπ. 

Απφ απηνχο  νη άλδξεο είλαη 16  θαη  νη γπλαίθεο 38 . Σν 6% ησλ εξσηψκελσλ             

(άλδξεο θαη γπλαίθεο )έρεη αιιάμεη  δνπιεηά 3-5 θνξέο, ελψ κφιηο 3 άλδξεο θαη 1  



γπλαίθα, πνζνζηφ 2,7%, έρνπλ αιιάμεη εξγαζηαθφ αληηθείκελν πεξηζζφηεξεο απφ 5  

θνξέο. Σέινο, έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 9,3%, δελ έδσζαλ 

απάληεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Αμίδεη λα  αλαθέξνπκε  εδψ, φηη ε επίδξαζε  

ηνπ  παξάγνληα «θχιν», ζε ζρέζε κε ηε ζπρλφηεηα αιιαγήο εξγαζηαθνχ  

αληηθεηκέλνπ δελ βξέζεθε  λα είλαη  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, αθνχ {ρ2 = 0,179 ,p > 

0,05}. 

 

                                    (πίλαθαο 1, θάπνπ  εδψ)  

 

     ηαηηζηηθά ζεκαληηθή  είλαη αληίζεηα, ε ζπζρέηηζε ηεο αλεμάξηεηεο  

κεηαβιεηήο « ειηθηαθή νκάδα » κε  ηε ζπρλφηεηα αιιαγήο  εξγαζίαο, φπσο θαίλεηαη 

απφ ηελ αλάιπζε  ηνπ πίλαθα 2, αθνχ { ρ2 =  0,000 ,p < 0,05}.  

Πην αλαιπηηθά, πξνθχπηεη φηη απφ φζνπο  αλήθνπλ ζηελ ειηαθή νκάδα  18-23 

εηψλ, 36 άηνκα (24% ) δελ  έρνπλ αιιάμεη πνηέ σο ηψξα  εξγαζηαθφ  αληηθείκελν, 

ελψ 11 άηνκα ( 7,3% ) έρνπλ αιιάμεη 1-3 θνξέο. Απφ ηελ επφκελε ειηθηαθή νκάδα  

(24- 30  εηψλ ),  24 άηνκα  ( 16% ) έρνπλ κεηαθηλεζεί επαγγεικαηηθά ζε άιια πεδία, 

1- 3 θνξέο, 5  άηνκα  (3,3%)  3- 5  θνξέο θαη 2 (1,3% )  πεξηζζφηεξεο απφ 5  θνξέο. 

11  άηνκα επίζεο  ( 7,3% ) δελ έρνπλ αιιάμεη σο ηψξα  εξγαζηαθφ αληηθείκελν. Απφ  

εθείλνπο  πάιη, πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία  31- 40  εηψλ, νη 14  ( 9,3% ) δήισζαλ  

φηη  δελ έρνπλ αιιάμεη  εξγαζία  πνηέ ,16 ( 10,7% ) έρνπλ κεηαθηλεζεί απφ ηελ αξρηθή 

ηνπο  ζέζε  1- 3  θνξέο  θαη κφιηο  3  άηνκα ( 2% ), 3-5 θνξέο. Γηα φζνπο βξίζθνληαη 

ειηθηαθά αλάκεζα ζηα 41 – 50   έηε,  παξαηεξήζεθε  φηη 4  άηνκα ( 2,7% ), δελ έρνπλ 

αιιάμεη  εξγαζηαθφ αληηθείκελν πνηέ  σο ηψξα, ελψ  κφλν  ην 1,4% ηνπ δείγκαηνο  

έρεη κεηαθηλεζεί απφ 1 σο θαη 5 θνξέο. Δπηπιένλ, έλα κηθξφ πνζνζηφ  (1,3% ) ηεο 

ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο έρεη αιιάμεη εξγαζηαθφ ρψξν πεξηζζφηεξεο απφ 5 θνξέο. 

Σέινο γηα φζνπο αλήθνπλ ζηελ νκάδα απφ 51  εηψλ θαη πάλσ, βξέζεθε  φηη ην 2,7 %, 

δελ έρεη αιιάμεη πνηέ εξγαζία  θαη κφλν 2 άηνκα ( 1,3 % ) έρνπλ κεηαθηλεζεί 1- 3 

θνξέο. Απφ ην ζχλνιν δε ησλ εξσηψκελσλ έλα αξθεηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 9,3 %  δελ ζέιεζε λα  δψζεη απάληεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  

 

(πίλαθαο 2, θάπνπ εδψ ) 

  

           πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, αλαθνξηθά κε ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ ςάρλεη θάπνηνο λα βξεη  δνπιεηά,  ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ  παξάγνληα 



θύιν,  δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: ε ζχλνιν 149 απαληήζεσλ  ( 99,3% ), 21  άλδξεο                   

( 14,1% ), έρνπλ ςάμεη γηα εχξεζε εξγαζίαο απφ 1 κήλα έσο κηζφ ρξφλν, 7 

εξσηψκελνη ( 4,7% ), 6 κήλεο  έσο 1  ρξφλν, 6 άλδξεο ( 4% ), έρνπλ ςάμεη ιηγφηεξν 

απφ 1 έλα κήλα ,ελψ  κφλν 1 άλδξαο ( 0,7 % ), έςαμε γηα πεξηζζφηεξν απφ 1  ρξφλν. 

Σέινο 5 ζπκκεηέρνληεο, ην 3,4% ηνπ αλδξηθνχ δείγκαηνο, δελ έςαρλαλ θαηά ηελ 

πεξίνδν αλαθνξάο θάπνηνπ είδνπο απαζρφιεζε. ηελ ίδηα εξψηεζε ηα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη απφ ην ζχλνιν ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ νη 29 εξσηψκελεο (19,4%) 

έρνπλ ςάμεη  απφ 1  έσο 6  κήλεο θαη 15, δειαδή ην 10,1% , φηη  έρνπλ μεπεξάζεη ηνλ 

1  ρξφλν. 12 εξσηψκελεο  (8,1% )απάληεζαλ φηη  πξνζπαζνχλ απφ  6 κήλεο έσο 1  

ρξφλν, ελψ  7 γπλαίθεο ( 4,7% ) πάιη, έρνπλ πξνζπαζήζεη ζε  δηάζηεκα ιηγφηεξν ηνπ 

1  κήλα λα  βξνπλ δνπιεηά. Σέινο  έλαο κεγάινο  αξηζκφο  ηνπ γπλαηθείνπ  δείγκαηνο, 

πνπ αλέξρεηαη ζην 30,9%, δήισζε  φηη δελ έςαρλε γηα θάπνηα είδνπο απαζρφιεζε 

ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.  

          Απφ ηα  ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα εμάιινπ (πίλαθαο 3) πξνθχπηεη φηη 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε αλδξηθφ θαη γπλαηθείν πιεζπζκφ, 

σο πξνο  ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη  γηα λα  βξεζεί  θάπνηα ζέζε εξγαζίαο, αθνχ  { ρ2 

=  0,001 ,p < 0,05}. 

 

( πίλαθαο 3, θάπνπ εδψ ) 

 

    ζνλ αθνξά  ηψξα, ηε ζπζρέηηζε ηεο κεηαβιεηήο «θχιν» θαη ησλ αηηηψλ πνπ 

ζεσξεί ην θάζε θχιν ,σο  πην ζεκαληηθέο γηα ηελ θαηάζηαζε αλεξγίαο ζηελ νπνία  

βξίζθεηαη, παξαηεξήζεθε φηη απφ έλα ζχλνιν 120 απαληήζεσλ, έλα κέξνο ηνπ 

δείγκαηνο, 8 άλδξεο θαη 21 γπλαίθεο, πνζνζηφ 6,7% θαη 17,5% αληίζηνηρα, 

απάληεζαλ φηη  ζεκαληηθφηεξε αηηία ηεο αλεξγίαο πνπ βηψλνπλ, είλαη  ε  έιιεηςε  

ηθαλνχ αξηζκνχ ζέζεσλ εξγαζίαο. Σν 2,5% ηνπ αλδξηθνχ δείγκαηνο θαη ην 15,8 % ηνπ 

γπλαηθείνπ, απέρνπλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο  γηα πξνζσπηθνχο  θαη νηθνγελεηαθνχο 

ιφγνπο, ελψ 9 άλδξεο  (7,5%)  θαη 10 γπλαίθεο (8,3 %) ζεσξνχλ φηη δελ έρνπλ αξθεηά  

πξνζφληα γηα λα  απαζρνιεζνχλ. Άιισζηε, κφιηο 5 άλδξεο (4,2%) ζε  αληίζεζε κε  

15 γπλαίθεο  (12,5%) έραζαλ ηε δνπιεηά ηνπο, αθνχ  έιεμε ε πξνεγνχκελε  ζχκβαζε  

εξγαζίαο  ηνπο. Δπηπιένλ κφλν 2 απφ ηνπο άλδξεο ηνπ δείγκαηνο (1,7% ) ζε ζρέζε κε 

9 γπλαίθεο (7,5%) δήισζαλ φηη έρεη θνξεζηεί ν  επαγγεικαηηθφο θιάδνο ζηνλ νπνίν 

αλήθνπλ. Μηθξέο απνθιίζεηο παξνπζηάδνπλ ηα δχν θχια σο πξνο ηηο πξνζσπηθέο  

θηινδνμίεο, θαζψο  6 άλδξεο  (5% ) θαη 9 γπλαίθεο (7,5 %) ππνζηήξημαλ φηη άθεζαλ 



νη ίδηνη ηε δνπιεηά ηνπο, επεηδή ήζειαλ κηα  θαιχηεξε ζέζε απφ ηελ πξνεγνχκελε 

Σέινο έλα πνιχ κηθξφ, πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο πνπ αγγίδεη ην 3,3 %  θαη απφ ηα δχν 

θχια, δήισζαλ  φηη δελ εξγάδνληαη γηα ιφγνπο πγείαο, ή γηαηί ε επηρείξεζε ζηελ 

νπνία  δνχιεπαλ,  θάπνηα ζηηγκή έθιεηζε. Πάλησο είλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο  φηη 

παξά ηηο δηαθνξέο  πνπ  ζεκεηψλνληαη αλάκεζα ζε  άλδξεο θαη γπλαίθεο, απφ ηελ 

αλάγλσζε ηνπ ηνλ δείθηε Pearson Chi-Square ζηηο παξαπάλσ απαληήζεηο, δελ  

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θχια θαη ζηηο  αηηίεο  πνπ 

πηζηεχνπλ φηη  επζχλνληαη γηα ηελ αλεξγία ηνπο, θαζψο {x2 = 0,133 , p > 0,05}.  

     Έηζη, άλδξεο θαη γπλαίθεο ζ‟ έλα κεγάιν πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 24,2%, 

ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρνπλ αξθεηέο  ζέζεηο εξγαζίαο γηα λα απαζρνιεζνχλ, ελψ έλα 

επίζεο ζεκαληηθφ πνζνζηφ 18,3%, ζεσξεί ηνπο πξνζσπηθνχο θαη νηθνγελεηαθνχο 

ιφγνπο, σο εκπφδην γηα ηελ εξγαζία.  Οη κηθξήο δηάξθεηαο ζπκβάζεηο ,πνπ δελ 

αλαλεψλνληαη θαη δελ πξνζθέξνπλ κνληκφηεηα, βξίζθνληαη ζηελ ηξίηε ζέζε κε 

16,7% θαη ηέινο ε έιιεηςε πξνζφλησλ ζηελ ηέηαξηε ζέζε κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

15,8%. Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα εξψηεζε, ην 20% ηνπ δείγκαηνο έδσζε θάπνηα  άιιε 

απάληεζε, γηα λα  εμεγήζεη  ηηο  αηηίεο  πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλεξγία. Καη εδψ ν 

δείθηεο  Pearson Chi-Square,  απνδεηθλχεη φηη δελ  ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θχια  θαη ζε φπνηεο άιιεο αηηίεο πηζηεχνπλ φηη  επζχλνληαη 

γηα ηελ θαηάζηαζε αλεξγίαο ηελ νπνία βηψλνπλ , αθνχ { ρ2 = 0,103, p > 0,05. 

 

( πίλαθεο 4 &  5, θάπνπ εδψ) 

  

            Αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα  επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θάλεθε φηη 

κφλν  ην 8,7% ησλ αλδξψλ, ζε αληίζεζε κε ην 27,3% ησλ γπλαηθψλ, έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη  ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά σο ηψξα ζε  θάπνην ηέηνην πξφγξακκα. Ο 

δείθηεο Pearson Chi-Square θαη  πάιη φκσο, δελ  δειψλεη θάπνηα ζηαηηζηηθά  

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θχια, αθνχ { ρ2 = 0,590, p > 0,05 }(Πίλαθαο 

6). Αμηνζεκείσην πάλησο είλαη ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο 64% δελ 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη πνηέ θάπνην πξφγξακκα  επαγγεικαηηθήο  θαηάξηηζεο. 

 

(Πίλαθαο 6, θάπνπ εδψ) 

 

   Δλδηαθέξνπζεο θαίλνληαη λα είλαη νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

εξψηεζε αλ ζεσξνχλ φηη ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε ή δηαθνξεηηθνχ είδνπο  



επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα λα βξνπλ κηα θαιχηεξε δνπιεηά. Σν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ζπκθσλεί ελ κέξεη, απιψο ζπκθσλεί ή ζπκθσλεί απφιπηα ζε απηφ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ 149 απαληήζεηο  (99,3%), ζε  θάπνην βαζκφ ζπκθσλνχλ 45 άηνκα 

(30%), 52 άηνκα απιά ζπκθσλνχλ (34,7%) θαη ηέινο 15 (10%) ζπκθσλνχλ απφιπηα. 

πλνιηθά ην πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ πνπ έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηή 

ηελ πξφηαζε θηάλεη ζην 74,7%, ζε αληίζεζε κε φζνπο δηαθσλνχλ απφ θάπνην βαζκφ 

έσο θαη απφιπηα πνπ θηάλεη ζην 24,6% .  

                                      

( πίλαθαο 7, θάπνπ εδψ ) 

  

    Ζ επφκελε πξφηαζε πνπ δηαηππψζεθε ,είρε  λα θάλεη  κε ηε ζπκβνιή ηεο  

εθπαίδεπζεο ζηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ησλ εξσηψκελσλ. 

Γηαθαίλεηαη κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηα βίνπ κάζεζε, αθνχ  απφ ζπλνιηθά 

149 εξσηήζεηο  (99,3%) νη 32 ζπκκεηέρνληεο (21,35) ζπκθσλνχλ ζε απηφ, έζησ θαη 

έσο θάπνην βαζκφ, νη 49 (32,7 %) απιά ζπκθσλνχλ θαη 20 άηνκα (13,3 %) 

ζπκθσλνχλ απφιπηα. πλνιηθά, ην 67,3% ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ 

εμέιημε ηνπ ,πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή, ελψ ην 32% ηνπ δείγκαηνο, έρεη αληίζεηε 

γλψκε. 

 

(πίλαθαο  8, θάπνπ εδψ) 

 

   Απφ ηνλ πίλαθα 9 γίλεηαη αληηιεπηφ πσο νη εξσηψκελνη ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ πνπ θηάλεη ην 86,6%, ζπκθσλνχλ απφ θάπνην βαζκφ έσο απφιπηα, κε ην φηη 

ζα ήζειαλ λα επηκνξθψλνληαη γχξσ απφ ηηο λέεο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ  

επαγγεικαηηθφ  ηνπο ηνκέα. Έλα αξθεηά κηθξφηεξν  κέξνο ηνπ δείγκαηνο, 11,3%,  

δηαθσλεί κε απηφ (ρσξίο λα είλαη φκσο απφιπηνη), ελψ ηέινο ην 2% ησλ εξσηψκελσλ, 

δελ απάληεζαλ. 

                                     (πίλαθαο  9, θάπνπ εδψ) 

 

            Ο πίλαθαο 10 δειψλεη ηελ πξφζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ λα αιιάμνπλ 

εξγαζηαθφ αληηθείκελν, αλ φκσο ζα είραλ  πξνεγνπκέλσο πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν απηφ. Οη απαληήζεηο δείρλνπλ φηη νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο, ην 66% δειαδή, ζπκθσλεί  είηε σο θάπνην βαζκφ, είηε 



απφιπηα ζε απηφ. Αληίζεηα, δηαθσλεί κεξηθψο ή απφιπηα, ην 32,7% ηνπ δείγκαηνο. 

Κάπνηνη εξσηψκελνη ζε πνζνζηφ 1,3%, δελ απάληεζαλ.  

 

  (πίλαθαο 10, θάπνπ εδψ) 

 

            Αληίζεηα κε ηνλ πίλαθα 10, ν επφκελνο πίλαθαο απνδεηθλχεη φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο, ελψ πξνηίζεληαη λα αιιάμνπλ εξγαζηαθφ ρψξν, αλ επαλαθαξηηζηνχλ, 

εληνχηνηο  ζεσξνχλ ζε πνζνζηφ 52,6% φηη επαλεθπαίδεπζε ζε δηαθνξεηηθφ 

αληηθείκελν εξγαζίαο ζα ζήκαηλε ζπαηάιε ρξφλνπ θαη ελέξγεηαο. Βέβαηα, νη 

απνθιίζεηο εδψ δελ είλαη κεγάιεο κε φζνπο δελ ζεσξνχλ ηελ επαλεθπαίδεπζε 

«ράζηκν ρξόλνπ»,  αθνχ νη ζρεηηθέο απαληήζεηο  θηάλνπλ ζην  46%.  Σέινο, θαη πάιη 

ην 1,3% ηνπ δείγκαηνο, δελ έδσζε απάληεζε  ζε απηή ηελ εξψηεζε.  

 

(πίλαθαο  11, θάπνπ εδψ) 

 

           Αθνινχζσο, ε αλάιπζε ησλ απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ, 

αλαθνξηθά κε ηελ παξαδνζηαθή θαη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, 

απέδεημε  φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ πξνηηκνχλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο, αθνχ  ην 51,3%  δελ πηζηεχεη φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κέζσ 

Ζ/Τ είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθή κε ηε δσληαλή δηδαζθαιία. 

 

(πίλαθαο 12, θάπνπ εδψ) 

 

          Δπίζεο, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο (50,7%), δελ 

πηζηεχνπλ φηη  ε κάζεζε κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη πην επράξηζηε  απφ απηή ηνπ 

ζρνιείνπ, αιιά θαη νχηε φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ηνπο πξνζθέξεη 

δπλαηφηεηεο γηα απφθηεζε πξψηνπ ή άιινπ πηπρίνπ, ζε  πνζνζηφ 36%. πκθσλεί 

αληίζεηα, ην  28,7%, ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 35,3%, δελ γλσξίδεη  

ή απιά δελ απαληά ζρεηηθά. 

 

(πίλαθεο 13 & 14, θάπνπ  εδψ) 

 

           ηελ εξψηεζε, αλ  νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ κάζεη πεξηζζφηεξα γηα ζέκαηα 

πνπ ηνπο  ελδηαθέξνπλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ αλαινγηθά κε ηηο γλψζεηο ηνπ  ζρνιείνπ, 



νη απαληήζεηο δείρλνπλ θαη πάιη πεξηζζφηεξε δηαθσλία, άγλνηα ή απξνζπκία λα 

απαληήζνπλ, θαζψο έλα  ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο πνπ θηάλεη ζην 54%, ππεξηεξεί έλαληη 

απηψλ πνπ ζπκθσλνχλ κε απηή ηε δηαηχπσζε θαη πνπ απνηειεί ην 46% ησλ 

εξσηψκελσλ. 

(πίλαθαο 15, θάπνπ εδψ ) 

 

            Απφ ηνλ πίλαθα 16 πάιη, θαίλεηαη φηη νη εξσηψκελνη πξνζδίδνπλ 

πεξηζζφηεξν έλα ζπκπιεξσκαηηθφ παηδαγσγηθφ  ξφιν ζην δηαδίθηπν, αθνχ  ην 62%  

δήισζε πσο  γηα  λα ζπκπιεξψζεη ηηο γλψζεηο  ηνπ ζρνιείνπ επηζθέπηεηαη ζπλήζσο 

ηζηνζειίδεο  κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν. Καη πάιη ε ζπρλφηεηα εθείλσλ πνπ δελ 

απαληνχλ αλέξρεηαη ζε πςειά επίπεδα  (18% ηνπ  ζπλνιηθνχ δείγκαηνο). 

 

(πίλαθαο 16, θάπνπ εδψ) 

 

             Αλ ζειήζνπκε ηψξα λα ζπζρεηίζνπκε ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο  κε ηελ 

ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ νη ζπκκεηέρνληεο, παξαηεξνχκε φηη ζε δχν κφλν 

εξσηήζεηο εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Πην αλαιπηηθά, ζηελ πξφηαζε 

«ε κάζεζε κέζσ δηαδηθηύνπ είλαη πην επράξηζηε από απηή ηνπ ζρνιείνπ » θαίλεηαη απφ 

ηνλ πίλαθα 17 φηη φζν πην λένο είλαη θάπνηνο, ηφζν πην ζεηηθά βιέπεη ηελ εμ 

απνζηάζεσο  εθπαίδεπζε, ζε αληίζεζε κε ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο  ηνπ δείγκαηνο { x2 

= 0,003, p < 0,05. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά εκθαλίδεη ν δείθηεο Pearson Chi-

Square θαη ζηε δηαηχπσζε «έρσ κάζεη πεξηζζόηεξα γηα ζέκαηα πνπ κε ελδηαθέξνπλ 

κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ζε ζρέζε κε ην  ζρνιείν» ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία, αθνχ { x2 = 

0,000, p < 0,05}. 

 

(πίλαθαο 18, θάπνπ εδψ) 

 

            ηηο  ηειεπηαίεο  απαληήζεηο, θάλεθε ε  ζπζρέηηζε ηνπ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ ησλ εξσηψκελσλ ,αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε Ζ/Τ. Έηζη, απφ ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ εθείλσλ πνπ είλαη απφθνηηνη ηεο Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο, ην 5,3% δελ γλσξίδεη 

θαζφινπ Ζ/Τ θαη κφιηο ην 1,3% ηνπ δείγκαηνο, έρεη κέηξηα γλψζε. Αληίζεηα, φζν 

αλεβαίλνπκε ζηελ εθπαηδεπηηθή θιίκαθα, παξαηεξνχκε φηη απφ ηνπο απφθνηηνπο 

Β/ζκηαο θαη Μεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, έλα 10%  δελ  γλσξίδεη θαζφινπ ηε  

ρξήζε ηνπ Ζ/Τ, ην 8%  έρεη ιίγε γλψζε, ελψ  ην 14,7 %  έρεη  κέηξηα γλψζε. Έλα 



πνζνζηφ 13,3% έρεη αξθεηά θαιή γλψζε Ζ/Τ θαη ην ππφινηπν 8%, έρεη πνιχ θαιή  

γλψζε ηνπ ππνινγηζηή. ζνλ αθνξά ηνπο απφθνηηνπο ηεο Γ/ζκηαο εθπαίδεπζεο 

,παξαηεξείηαη φηη κφλν ην 2,6% γλσξίδεη ιίγν ή θαζφινπ ηε ρξήζε Ζ/Τ, ελψ ην 5,3% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ έρνπλ κέηξηα γλψζε. Σν 21,3%  πάιη, έρεη αξθεηά θαιή γλψζε 

θαη ηέινο  ην  10% γλσξίδεη πνιχ θαιά ηε  ρξήζε ηνπ Ζ/Τ. Δίλαη, ινηπφλ, εκθαλήο ε 

ζρέζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ κε ηηο ΣΠΔ, αθνχ θαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ δείθηε  

Pearson Chi-Square , δειψλεηαη ε χπαξμε ζηαηηζηηθά  ζεκαληηθήο δηαθνξάο {x2 = 

0,000, p < 0,05}. 

 

(πίλαθαο 19, θάπνπ εδψ) 

3. ςμπεπάζμαηα  

 

    Ζ  βηνπνξηζηηθή απαζρφιεζε αλ θαη θαηαιακβάλεη κφλν ην 10% ηεο  

δηάξθεηαο δσήο ελφο κέζνπ πνιίηε, εληνχηνηο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ θνηλσληθή 

ηνπ ζέζε θαη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θνηλσληθήο 

δσήο. Ζ εξγαζία  θαη ε εθπαίδεπζε έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ απαίηεζε  κηαο 

απηφλνκα δηακνξθσκέλεο δσήο (Tippelt, 1997).  

   Απφ  ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, θαίλεηαη φηη  έλα κεγάιν πνζνζηφ λέσλ 

αηφκσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ ειηαθή νκάδα απφ 18 έσο 30 εηψλ, δελ έρεη αιιάμεη  

αληηθείκελν εξγαζίαο πνηέ  κέρξη ηψξα. Απηφ ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί σο εμήο: 

γηα  κελ ηηο  ειηθίεο απφ 18 -23 εηψλ φηη πξφθεηηαη γηα άηνκα ηα νπνία ζπνπδάδνπλ 

αθφκε (γεγνλφο πνπ πξνθχπηεη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηηο  απαληήζεηο  πνπ 

δφζεθαλ), ελψ θαη γηα ηελ επφκελε θαηεγνξία ησλ εξσηψκελσλ έσο 30 εηψλ, ε 

δπζθνιία αλεχξεζεο εξγαζίαο, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζπάζεηα κεγαιχηεξεο εμεηδίθεπζεο πνπ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν απαηηείηαη απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, δεκνζίνπ ή 

ηδησηηθνχ ραξαθηήξα, ηνπο έρεη αθήζεη έμσ απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σα 

ζηνηρεία απηά, εμεγνχλ απηφκαηα θαη ηελ πιεζψξα ζπκκεηερφλησλ ηνπ δείγκαηνο 

απφ ηηο λεαξφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο, ζε ζρέζε κε ηηο  κεγαιχηεξεο. 

         Ωζηφζν σο πξνο  ην ρξφλν  πνπ απαηηείηαη γηα εχξεζε εξγαζίαο θαη σο 

πξνο ηνπο ιφγνπο πνπ θξαηνχλ ηα άηνκα καθξηά απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία,  

θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ αιινχ πεξηζζφηεξν θαη αιινχ ιηγφηεξν ηα δχν θχια, ψζηε λα 

γίλεηαη εληνλφηεξε ε  δπζκελέζηεξε ζέζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζην ρψξν ηεο 

απαζρφιεζεο. 



     Έηζη, ε αληζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ νηθνλνκία, 

θαηαγξάθεηαη ζπλνπηηθά σο εμήο: νη γπλαίθεο δελ είλαη  ην ίδην ελζσκαησκέλεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο φζν νη άλδξεο θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο είλαη ιηγφηεξν ηαθηηθέο θαη 

αζθαιείο. Βξίζθνπλ κε άιια ιφγηα δπζθνιφηεξα δνπιεηά θαη  είλαη νη πξψηεο πνπ ηε 

ράλνπλ ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπηπιένλ, επηβαξχλνληαη πεξηζζφηεξν απφ 

ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη άιισλ εμαξηψκελσλ πξνζψπσλ, πνπ ζεκαίλεη φηη 

κπνξεί ε γπλαίθα λα κπήθε ζηελ παξαγσγή, αιιά ηα νηθνγελεηαθά βάξε έρνπλ 

θαζηεξσζεί λα είλαη θπξίσο δηθά ηεο βάξε. Δπνκέλσο, νη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληά ε 

εξγαδφκελε ιφγσ ηνπ θχινπ ηεο είλαη ζχλζεηεο θαη κεγάιεο. Σν  αηζηφδνμν κήλπκα 

είλαη, πσο παξφιεο ηηο αληημνφηεηεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε παξνπζία ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη πεξηζζφηεξν ζηαζεξή γηαηί φιν θαη ιηγφηεξεο γπλαίθεο 

δείρλνπλ δηαηεζεηκέλεο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ιφγσ ησλ νηθνγελεηαθψλ 

ηνπο ππνρξεψζεσλ (Κσλζηαληνπνχινπ, 1994). Απηφ ην ζηνηρείν εμεγεί θαη ηηο κηθξέο 

απνθιίζεηο ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.   

   Γεληθφηεξα φκσο, απνδεηθλχεηαη φηη νη έληνλεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

αιιαγέο  πνπ βηψλνπκε ζήκεξα, εμαζιηψλνπλ νηθνλνκηθά ηα άηνκα θαη ηα νδεγνχλ 

ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη αδπλακία απνξξφθεζεο ησλ  

θνηλσληθψλ θαη δεκφζησλ αγαζψλ. Μέζα ζε απηή ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα, ε 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη:  

 ζηελ  πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ  ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο. 

 ζηε κείσζε ησλ απσιεηψλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε ηνπηθφ, εζληθφ, 

επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν.  

 ηελ ελεξγφ θνηλσληθή ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ πξνζσπηθή  ηνπ 

νινθιήξσζε.   

    Ζ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ ησλ δεμηνηήησλ ηνπ ελήιηθα πιεζπζκνχ 

κε ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ επθαηξηψλ εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο είλαη ζεκαληηθή γηα ιφγνπο ηφζν 

απνδνηηθφηεηαο φζν θαη θνηλσληθήο ηζφηεηαο. Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ βνεζά λα 

γίλνπλ νη ελήιηθεο φρη κφλν απνδνηηθφηεξνη εξγαδφκελνη, αιιά θαη  πεξηζζφηεξν 

ελεξγνί πνιίηεο (Αλαθνίλσζε Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2006, 

Γεκεηξηάδνπ, 2008). Απηφ απνδεηθλχνπλ άιισζηε θαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηα βίνπ κάζεζε. 



   Θα ιέγακε, ινηπφλ, φηη καθξνπξφζεζκα ην κφληκα σθειεκέλν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ζα είλαη εθείλν πνπ ζα θαηαθέξλεη λα αλαλεψλεη θαη λα δηαηεξεί ην 

απφζεκα ησλ γλψζεσλ θαη  ησλ δεμηνηήησλ ηνπ θαη δελ ζα αξθείηαη ζηα εθφδηα πνπ 

ηνπ παξείρε ην ζρνιείν. ηα πιαίζηα ηεο λέαο, αληαγσληζηηθήο θαη 

παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο,  ε εθπαίδεπζε απνδεηθλχεηαη πην θξίζηκε απφ θάζε 

άιιε θνξά, αθνχ απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ησλ αηφκσλ θαη ηελ επεκεξία 

ησλ ιαψλ. Ζ δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαιχπηεη ηηο αλάγθεο γηα αλαλέσζε ησλ 

δεμηνηήησλ, ηφζν ησλ αλέξγσλ, φζν θαη  ησλ εξγαδνκέλσλ. Παξάιιεια πιεζαίλνπλ 

θαη νη πνιίηεο πνπ πξνζδίδνπλ κεγάιε αμία ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα ηεο δσήο, αθνχ 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξα άηνκα, επηζπκψληαο κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζην επάγγεικα  

θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα, αμηνπνηνχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ζε 

πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ παξάιιεια καζαίλνπλ (Μπαιαηδάξαο,  2005). 

    Βέβαηα ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, απνδεηθλχεη θαη ηελ  εμήο αληίθαζε: ελψ 

νη εξσηψκελνη εκθαλίδνληαη ζεηηθνί απέλαληη ζηε δηαξθή κάζεζε, ιέγνληαο φηη ζα 

άιιαδαλ αθφκε θαη  εξγαζηαθφ αληηθείκελν, αλ κπνξνχζαλ λα επαλαθαηαξηηζηνχλ ζε 

απηφ, ηελ ίδηα ζηηγκή δειψλνπλ, φηη ζα ζεσξνχζαλ ηελ επαλεθπαίδεπζε ηνπο  

«ράζηκν ρξφλνπ». Ίζσο, ινηπφλ, ηα νμχηαηα  θνηλσληθν-νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα  λα 

ηνπο απνζαξξχλνπλ απφ ηελ αξρηθή ηνπο πξφζεζε, ζθεπηφκελνη ηειηθά φηη ζηε 

ζεκεξηλή επνρή θάηη ηέηνην δελ ζα απνθέξεη ηα πξαθηηθά νθέιε πνπ επηζπκνχλ, γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο  θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο.  

     Δπηπιένλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ, ε 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο  εμαθνινπζεί  λα ηάζζεηαη ππέξ  ησλ παξαδνζηαθψλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη λα κελ ζεσξεί ηε κάζεζε κέζσ ησλ ΣΠΔ, ηφζν 

απνηειεζκαηηθή θαη επράξηζηε.   

   Απηφ ζεκαίλεη θαηά ηε Martinez ( 2003) φηη πνιιέο θνξέο νη ελήιηθνη άλεξγνη 

ή εξγαδφκελνη δελ θαηέρνπλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ 

ή ηελ εηνηκφηεηα γηα απηφλνκε κάζεζε κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

(Εγνχβα ).       

   Δπηπιένλ, αλ δνχκε ην κέζν ζρνιείν ή ην κέζν παλεπηζηήκην ζηηο εμειηγκέλεο 

θνηλσλίεο, ζα πξνζέμνπκε φηη ε βαζηθή ηερλνινγία πιεξνθφξεζεο, παξακέλεη  εθείλε 

ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα: ν καπξνπίλαθαο, ην ραξηί θαη ην  κνιχβη. Οη ειεθηξνληθέο 

ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (ππνινγηζηέο, βίληεν θιπ) είλαη επηθνπξηθά ζηνηρεία 

ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θη φρη ν θεληξηθφο ππξήλαο ηεο (Φξάγθνπ, 2006). 



   Βέβαηα  ε ζπζρέηηζε ηεο  ειηθίαο κε ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε  θαίλεηαη λα 

έρεη άκεζε ζρέζε, αθνχ νη κηθξφηεξεο ειηθίεο δείρλνπλ λα απνιακβάλνπλ  

πεξηζζφηεξν ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ηφζν γηα κνξθσηηθνχο 

ζθνπνχο, φζν θαη γηα πξνζσπηθή επραξίζηεζε. 

     Αλ ηέινο ζπλδπάζνπκε ηα επξήκαηα απηά  θαη κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

εξσηψκελσλ, ζε ζρέζε κε ηε γλψζε  ηνπ ππνινγηζηή, αληηιακβαλφκαζηε  φηη  νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξα άηνκα  κεγαιχηεξεο ειηθίαο  θαη ρακειφηεξεο κφξθσζεο, 

δπζθνιεχνληαη λα ζπκβαδίζνπλ κε απηέο ηηο αιιαγέο, κε απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη 

ζε εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. ζνη, επηπιένλ, δελ γλσξίδνπλ πψο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ή ηνπιάρηζηνλ λα απνιακβάλνπλ ηε 

ρξήζε ηνπο, πηζαλφλ λα εγθαηαιείςνπλ πξφσξα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

ππνζηεξίδεη ν Dolan (2004) αθφκε θη φηαλ ε κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο κε νηθείν εμνπιηζκφ. Απηφ είλαη ην δήηεκα ηνπ ςεθηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ ησλ ελειίθσλ, πνπ κπνξεί λα εκθαλίδεηαη σο απνηέιεζκα ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, κάιινλ φκσο είλαη πξναπαηηνχκελν γηα επηηπρή ζπκκεηνρή 

ζε πξνγξάκκαηα Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο (Εγνχβα).  

    Έλα  άιιν δήηεκα πνπ ηίζεηαη, είλαη ε πνηφηεηα ηεο γλψζεο πνπ πξνζθέξεηαη  

δηαδηθηπαθά, αθνχ  πνιιά απφ ηα  πξψηα  e- learning πξνγξάκκαηα, απέηπραλ. Έλαο 

απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο, δελ  ήηαλ θπζηθά ε ίδηα ε ηερλνινγία, αιιά ε απνηπρία  

ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ λα δψζνπλ πνηνηηθφ 

πεξηερφκελν  ζηε  δηδαζθαιία  ηνπο  θαη  λα δεκηνπξγήζνπλ κηα απνηειεζκαηηθή, 

αιιειεπηδξαζηηθή παηδαγσγηθή θαη ζπλάκα  δηαδηθηπαθή  εκπεηξία  (Engelbrecht, 

2003). 

      Οη λέεο  ηερλνινγίεο, αλακθίβνια, απνηεινχλ κηα επαλάζηαζε πνπ δελ κπνξεί 

λα αγλνεζεί. κσο δελ κπνξεί λα κελ ππάξρνπλ θαη επηθπιάμεηο ηφζν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  φζν θαη γηα ηε ζπκβνιή 

ηνπο ζηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.  Ζ  ειεθηξνληθή κάζεζε  (Crompton et 

al, 2001), δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα ελήιηθα  άηνκα λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα 

θαη ζεκηλάξηα ειεθηξνληθά, ηφζν γηα ηελ επηπιένλ εθπαίδεπζή ηνπο φζν θαη γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε, φκσο  νη θίλδπλνη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζε 

φζνπο δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία είλαη πιένλ νξαηνί( Παγγέ)
9
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Πέξα, ινηπφλ, απφ ηε κνξθή  πνπ κπνξεί λα πάξεη ε νπνηαδήπνηε εθπαίδεπζε, 

ζεκαληηθφ είλαη λα ηεζεί ζην επίθεληξν ν άλεξγνο ή ν εξγαδφκελνο  ελήιηθνο, θαζψο 

θαη νη αηνκηθέο, θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο. Σν νπζηαζηηθφ 

κήλπκα πνπ παξακέλεη ηειηθά είλαη φηη ε ελήιηθε εθπαίδεπζε απνηειεί ηελ θαιχηεξε 

ζηξαηεγηθή πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ζήκεξα ηνλ νηθνλνκηθφ αληαγσληζκφ, ηελ 

αλεξγία θαη ηνλ απνθιεηζκφ θαη λα νδεγήζεη ζηελ πξνζσπηθή νινθιήξσζε θαη ηελ 

αηνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία. Ζ δηα βίνπ εθπαίδεπζε κε φπνηα κνξθή θη αλ 

παξέρεηαη, απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν (Faure et al, 1996) ηεο θνηλσλίαο ηεο κάζεζεο 

(Colardyn  & Bjornavold , 2004. Γεκεηξηάδνπ, 2008). 
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Πίλαθαο 1: Απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ζηελ εξψηεζε «Πφζεο θνξέο  έρεηε  αιιάμεη 

αληηθείκελν εξγαζίαο απφ ηφηε  πνπ ηειεηψζαηε  ηηο ζπνπδέο ζαο;» ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  θχιν.  

       Φφλο  

 Συχνότθτεσ  

  

  

 Πόςεσ φορζσ  ζχετε  αλλάξει αντικείμενο εργαςίασ από τότε  

που τελειϊςατε  τισ ςπουδζσ ςασ; 

Σφνολο  

καμία 

φορά 

1-3 

φορζσ 3-5 φορζσ 

πάνω από 5  

φορζσ 

δεν 

απαντϊ 

      

 

 

        Άνδρασ 

  

  

  

  

Απόλυτθ 

ςυχνότθτα  

 

15 16 3 3 3 40 

 

Σχετικι 

ςυχνότθτα  

10,0% 10,7% 2,0% 2,0% 2,0% 100,0% 

 

 

 

Απόλυτθ 

ςυχνότθτα  

54 38 6 1 11 110 

http://equipe.up.pt/RESOURCES/Casestudies/original_languages/Ioannina_GR.doc
http://www.epiheirimatikotita.gr/nea/consulting_services.pps#23
http://www.infed.org/featured.htm
http://www.phs.uoa.gr/~ahatzis/SGH08.pdf


 

 

 

  

     Γυναίκα 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Σχετικι 

ςυχνότθτα 

36,0% 25,3% 4,0% 0,7% 7,3% 100,0% 

Σφνολο 46,0% 36,0% 6,0% 2,7% 9,3% 100,0% 

     100,0% 

1=  καμία φορά ,  2= 1-3 φορζσ ,  3= 3-5  φορζσ  ,  4= πάνω από 5  φορζσ   ,   5= δεν απαντϊ  

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,279(a) 4 ,179 

Likelihood Ratio 5,585 4 ,232 

Linear-by-Linear 

Association 
,744 1 ,388 

N of Valid Cases 150     

 

Πίλαθαο 2: Απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ζηελ εξψηεζε «Πφζεο θνξέο έρεηε  αιιάμεη 

αληηθείκελν εξγαζίαο απφ ηφηε  πνπ ηειεηψζαηε ηηο ζπνπδέο ζαο;» ζε ζπλδπαζκφ  κε ηε 

κεηαβιεηή: ειηθηαθή νκάδα.  



 

 

Ηλικιακή 

ομάδα Συχνότητεσ 

Πόςεσ φορζσ  ζχετε  αλλάξει αντικείμενο εργαςίασ από τότε  που 

τελειϊςατε  τισ ςπουδζσ ςασ Σφνολο  

καμία φορά 1-3 φορζσ 3-5 φορζσ 

πάνω από 

5  φορζσ δεν απαντϊ  

 

 

18-23 

Απόλυτθ ςυχνότθτα 36 11 0 0 6 53 

Σχετικι ςυχνότθτα 24,0% 7,3% ,0% ,0% 4,0% 35,3% 

 

 

 

24-30 

 

 

 

 

 

 

Απόλυτθ ςυχνότθτα 

 
11 24 5 2 3 45 

 

 

Σχετικι ςυχνότθτα 

7,3% 16,0% 3,3% 

 

 

 

1,3% 

 

 

 

2,0% 30,0% 

 

31-40 

 

 

 

 

Απόλυτθ ςυχνότθτα 

 

 

14 16 3 0 2 35 

Σχετικι ςυχνότθτα 

 
9,3% 10,7% 2,0% ,0% 1,3% 23,3% 

 

 

 

Απόλυτθ ςυχνότθτα 

 

 

4 1 1 2 2 10 



 

  1=  καμία φορά ,  2= 1-3 φορζσ ,  3= 3-5  φορζσ  ,  4= πάνω από 5  φορζσ,   5= δεν απαντϊ  

 

 

Chi-Square Tests 

 

41-50 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικι ςυχνότθτα 
2,7% ,7% ,7% 1,3% 1,3% 6,7% 

 

 

 

 

51  και άνω 

 

 

 

Απόλυτθ ςυχνότθτα  

 

 

4 2 0 0 1 7 

 

Σχετικι ςυχνότθτα 

 2,7% 1,3% ,0% ,0% ,7% 4,7% 

                   

 

                              Σφνολο  

 

  

  

 

69 54 9 4 14 150 

46,0% 36,0% 6,0% 2,7% 9,3% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

46,0% 36,0% 6,0% 2,7% 9,3% 100,0% 



  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 43,711(a) 16 ,000 

Likelihood Ratio 43,427 16 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
2,362 1 ,124 

N of Valid Cases 150     

a  19 cells (76,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,19. 

Πίλαθαο  3:  Απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ζηελ εξψηεζε «πόζν  ρξνληθό δηάζηεκα  

ςάρλεηε γηα εξγαζία;» ζε  ζπλάξηεζε κε  ην θχιν ησλ εξσηψκελσλ.  

       Φφλο  Συχνότητεσ  

Πόςο  χρονικό διάςτθμα  ψάχνετε για εργαςία; 

Σφνολο  

λιγότερο 

από ζνα 

μινα 

1- 3  

μινεσ 4-6  μινεσ 6-12  μινεσ 

πάνω από 

12  μινεσ 

δεν ψάχνω 

εργαςία 

 

 

Άνδρασ 

 

 

 

 

 

 

 

Απόλυτθ 

ςυχνότθτα  

 

 

6 12 9 7 1 5 40 

 

Σχετικι 

ςυχνότθτα 4,0% 8,1% 6,0% 4,7% ,7% 3,4% 26,8% 

 

Γυναίκα 

 

 

 

 

 

Απόλυτθ 

ςυχνότθτα  

 

 

7 16 13 12 15 46 109 

 

Σχετικι 

4,7% 10,7% 8,7% 8,1% 10,1% 30,9% 73,2% 



 

 

ςυχνότθτα 

 

 

 

 

 

Σφνολο  

13 28 22 19 16 51 149 

8,7% 18,8% 14,8% 12,8% 10,7% 34,2% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

8,7% 18,8% 14,8% 12,8% 10,7% 34,2% 100,0% 

1= λιγότερο από ζνα μινα , 2= 1- 3  μινεσ , 3= 4-6  μινεσ,  4= 6-12  μινεσ ,  5= πάνω από 12  

μινεσ, 6= δεν ψάχνω  εργαςία  

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 20,303(a) 5 ,001 

Likelihood Ratio 22,191 5 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
17,413 1 ,000 

N of Valid Cases 149     

a  2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,49. 

 

Πίλαθαο 4: Απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ζηελ εξψηεζε «πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ηα 

αίηηα  πνπ ζαο νδήγεζαλ ζηελ  αλεξγία ;» ζε  ζπλάξηεζε κε  ηνλ παξάγνληα  θχιν. 

 

       

Φφλο  

Συχνότητε

σ  

Ποια πιςτεφετε ότι είναι τα αίτια  που ςασ οδιγθςαν ςτθν  ανεργία;; 

Σφνολο  

δεν ζχω 

αρκετά 

προςόντα 

για να 

απαςχολθκ

ϊ 

λόγοι 

υγείασ 

προςωπ

ικοί και 

οικογεν

ειακοί 

λόγοι 

ζλθξε  θ 

ςφμβας

θ από 

τθν 

προθγο

φμενθ 

δουλειά 

ικελα 

μια 

καλφτερ

θ 

εργαςία 

από τθν 

προθγο

φμενθ 

δεν 

υπάρχου

ν  

αρκετζσ  

κζςεισ 

εργαςίασ 

Έκλειςε θ 

επιχείρθς

θ ςτθν 

οποία  

δοφλευα  

Έχει 

κορεςτε

ί ο 

επαγγελ

ματικόσ 

κλάδοσ 

ςτον 

οποίο 

ανικω  

και 

υπάρχει 



ηιτθςθ 

ςε 

άλλουσ 

τομείσ  

    

 

        

Άνδρασ 

   

  

  

  

 

Απόλυτθ 

ςυχνότθτα  

 

9 0 3 5 6 8 1 2 34 

 

Σχετικι 

ςυχνότθτα 7,5% ,0% 2,5% 4,2% 5,0% 6,7% 0,8% 1,7% 28,3% 

  

         

Γυναίκα 

  

  

 

Απόλυτθ 

ςυχνότθτα  

10 3 19 15 9 21 0 9 86 

Σχετικι 

ςυχνότθτα 

 

8,3% 2,5% 15,8% 12,5% 7,5% 17,5% ,0% 7,5% 71,7% 

 

                 Σφνολο  

19 3 22 20 15 29 1 11 120 

15,8% 2,5% 18,3% 16,7% 12,5% 24,2% 0,8% 9,2% 100,00% 

 

1=  δελ έρσ αξθεηά πξνζφληα γηα λα απαζρνιεζψ, 2=ιφγνη πγείαο, 3 = πξνζσπηθνί θαη 

νηθνγελεηαθνί ιφγνη, 4=έιεμε  ε ζχκβαζε απφ ηελ πξνεγνχκελε δνπιεηά, 5= ήζεια κηα 

θαιχηεξε εξγαζία απφ ηελ πξνεγνχκελε, 6= δελ ππάξρνπλ  αξθεηέο  ζέζεηο εξγαζίαο, 7= 

Έθιεηζε ε επηρείξεζε ζηελ νπνία  δνχιεπα, 8 = Έρεη θνξεζηεί ν επαγγεικαηηθφο θιάδνο ζηνλ 

νπνίν αλήθσ  θαη ππάξρεη δήηεζε ζε άιινπο ηνκείο. 

 

 

 

 

 



Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,127(a) 7 ,133 

Likelihood Ratio 11,968 7 ,102 

Linear-by-Linear 

Association 
,383 1 ,536 

N of Valid Cases 120     

a  6 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,28. 

  Πίλαθαο 5 : Απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ζηελ εξψηεζε «άιιε αηηία πνπ ζαο νδήγεζε 

ζηελ  αλεξγία ζε  ζπλάξηεζε κε  ηνλ παξάγνληα : θχιν». 

       Φφλο  Συχνότητεσ  

Άλλη αιτία που ςασ οδήγηςε ςτην 

ανεργία; 

Σφνολο  

άλλοι λόγοι 

, χωρίσ 

επεξιγθςθ Σπουδζσ 

υπθρετϊ τθ 

κθτεία  μου 

    

 

        Άνδρασ 

   

  

  

  

 

Απόλυτθ ςυχνότθτα  

 

2 3 1 6 

 

Σχετικι ςυχνότθτα 
6,7% 10,0% 3,3% 20,00% 

  

         Γυναίκα 

  

  

 

Απόλυτθ ςυχνότθτα  
6 18 0 24 

Σχετικι ςυχνότθτα 

 
20,0% 60,0% ,0% 80,00% 

                       8 21 1 30 



                                         Σφνολο  26,7% 70,0% 3,3% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

26,7% 70,0% 3,3% 100,00% 

           1= άλλοι λόγοι , χωρίσ επεξιγθςθ, 2= ςπουδζσ , 3= υπθρετϊ τθ κθτεία  μου 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,554(a) 2 ,103 

Likelihood Ratio 3,802 2 ,149 

Linear-by-Linear 

Association 
,131 1 ,717 

N of Valid Cases 30     

a  4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 

  Πίλαθαο 6 : Απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ζηελ εξψηεζε  «πκκεηείραηε  πνηέ  ζε  

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο  θαηάξηηζεο » ζε ζρέζε κε ην θύιν ησλ εξσηώκελσλ.  

 

       Φφλο  Συχνότητεσ  

Συμμετείχατε  ποτζ  ςε  προγράμματα 

επαγγελματικισ  κατάρτιςθσ; 

 

Ναι  Όχι  Σφνολο  

 

 

Άνδρασ 

 

 

 

 

 

 

 

Απόλυτθ 

ςυχνότθτα  

 

 

13 27 40 

 

Σχετικι 

ςυχνότθτα 8,7% 18,0% 26,7% 



 

 

Γυναίκα 

 

 

 

 

 

 

 

Απόλυτθ 

ςυχνότθτα  

 

 

41 69 110 

 

Σχετικι 

ςυχνότθτα 

 

27,3% 46,0% 73,3% 

                              

                               Σφνολο  

36,0% 64,0% 100, 0% 

100,0% 100,0% 
100,0% 

 

 

Chi-Square Test 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,290(b) 1 ,590     

Continuity 

Correction(a) 
,120 1 ,729     

Likelihood Ratio ,293 1 ,588     

Fisher's Exact Test       ,701 ,368 

Linear-by-Linear 

Association 
,288 1 ,591     

N of Valid Cases 150         

a  Computed only for a 2x2 table 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,40. 

 

 

 



Πίνακασ 7 : Απόλυτεσ και ςχετικζσ ςυχνότθτεσ ςτθν ερϊτθςθ «χρειάζομαι περιςςότερη / 

διαφορετικθ επαγγελματικθ κατάρτιςη για να βρω καλφτερη δουλειά» 

 Χρειάηομαι περιςςότερθ / 

διαφορετικι επαγγελματικι 

κατάρτιςθ για να βρω καλφτερθ 

δουλειά  

Απόλυτη 

Συχνότητα  

Σχετική  

Συχνότητα  

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 

 

 

 

Μεταβλητζσ  

  

  

  

  

  

  

διαφωνϊ απόλυτα 6 4,0 4,0 4,0 

διαφωνϊ 23 15,3 15,4 19,5 

διαφωνϊ εν μζρει 8 5,3 5,4 24,8 

ςυμφωνϊ εν μζρει 45 30,0 30,2 55,0 

ςυμφωνϊ 52 34,7 34,9 89,9 

ςυμφωνϊ απόλυτα 15 10,0 10,1 100,0 

Σφνολο  

απαντιςεων  

149 99,3 100,0  

 Δεν απάντθςαν  1 ,7     

 Σφνολο 150 100,0     

1: διαφωνϊ απόλυτα , 2 :διαφωνϊ,  3 : διαφωνϊ εν μζρει , 4: ςυμφωνϊ εν μζρει ,  5: 

ςυμφωνϊ, 6: ςυμφωνϊ απόλυτα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακασ 8 : Απόλυτεσ και ςχετικζσ ςυχνότθτεσ ςτθν ερϊτθςθ «Η  εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ  

που ζχω λάβει  με βοικθςε να εξελιχκϊ  επαγγελματικά και  κοινωνικά». 

Η  εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ  που 

ζχω λάβει  με βοικθςε να 

εξελιχκϊ  επαγγελματικά και  

κοινωνικά 

Απόλυτη 

Συχνότητα  

Σχετική  

Συχνότητα  

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 

 

 

 

Μεταβλητζσ  

  

  

  

  

  

  

διαφωνϊ απόλυτα 3 2,0 2,0 2,0 

διαφωνϊ 22 14,7 14,8 16,8 

διαφωνϊ εν μζρει 23 15,3 15,4 32,2 

ςυμφωνϊ εν μζρει 32 21,3 21,5 53,7 

ςυμφωνϊ 49 32,7 32,9 86,6 

ςυμφωνϊ απόλυτα 20 13,3 13,4 100,0 

Σφνολο  

απαντιςεων  

149 99,3 100,0   

 Δεν απάντθςαν  1 ,7     

 Σφνολο  150 100,0   

               1: διαφωνϊ απόλυτα , 2 :διαφωνϊ,  3 : διαφωνϊ εν μζρει , 4: ςυμφωνϊ εν μζρει ,  

5: ςυμφωνϊ, 6: ςυμφωνϊ απόλυτα 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακασ 9 : Απόλυτεσ και ςχετικζσ ςυχνότθτεσ ςτθν ερϊτθςθ «Θα ικελα να επιμορφϊνομαι  

ςυχνότερα ςτισ  νζεσ  εξελίξεισ  ςτον επαγγελματικό  μου  τομζα». 

Θα ικελα να επιμορφϊνομαι  

ςυχνότερα ςτισ  νζεσ  εξελίξεισ  

ςτον επαγγελματικό  μου  τομζα 

 

Απόλυτη 

Συχνότητα  

Σχετική  

Συχνότητα  

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 

 

 

 

Μεταβλητζσ  

  

  

  

  

  

  

διαφωνϊ 14 9,3 9,5 9,5 

διαφωνϊ εν μζρει 3 2,0 2,0 11,6 

ςυμφωνϊ εν μζρει 18 12,0 12,2 23,8 

ςυμφωνϊ 68 45,3 46,3 70,1 

ςυμφωνϊ απόλυτα 44 29,3 29,9 100,0 

Σφνολο  

απαντιςεων  

147 98,0 100,0  

 Δεν απάντθςαν  3 2,0   

 Σφνολο 150 100,0   

1: διαφωνϊ απόλυτα , 2 :διαφωνϊ,  3 : διαφωνϊ εν μζρει , 4: ςυμφωνϊ εν μζρει ,  5: 

ςυμφωνϊ, 6: ςυμφωνϊ απόλυτα 

  

 

 

 

 

 



Πίλαθαο 10: Απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ζηελ εξψηεζε «Γελ ζα κε  πείξαδε λα αιιάμσ 

εξγαζηαθό αληηθείκελν αλ είρα πξόζβαζε ζε  πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο  ζρεηηθά  κε ην 

αληηθείκελν απηό». 

Δεν κα με  πείραηε να αλλάξω 

εργαςιακό αντικείμενο αν είχα 

πρόςβαςθ ςε  προγράμματα 

κατάρτιςθσ  ςχετικά  με το 

αντικείμενο αυτό  

 

Απόλυτη 

Συχνότητα  

Σχετική  

Συχνότητα  

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 

 

 

 

Μεταβλητζσ  

  

  

  

  

  

  

διαφωνϊ απόλυτα 9 6,0 6,1 6,1 

διαφωνϊ 28 18,7 18,9 25,0 

διαφωνϊ εν μζρει 12 8,0 8,1 33,1 

ςυμφωνϊ εν μζρει 39 26,0 26,4 59,5 

ςυμφωνϊ 45 30,0 30,4 89,9 

ςυμφωνϊ απόλυτα 15 10,0 10,1 100,0 

Σφνολο  

απαντιςεων  

148 98,7 100,0  

 Δεν απάντθςαν  2 1,3    

 Σφνολο  150 100,0   

 1: διαφωνϊ απόλυτα , 2 :διαφωνϊ,  3 : διαφωνϊ εν μζρει , 4: ςυμφωνϊ εν μζρει ,  5: 

ςυμφωνϊ, 6: ςυμφωνϊ απόλυτα 

 

 

 

 

 

 



Πίλαθαο 11 : Απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ζηελ εξψηεζε «Η επαλεθπαίδεπζή  κνπ ζε 

δηαθνξεηηθό αληηθείκελν εξγαζίαο ζα απνηεινύζε ζπαηάιε ρξόλνπ θαη ελέξγεηαο». 

Η  επανεκπαίδευςι  μου ςε 

διαφορετικό αντικείμενο 

εργαςίασ κα αποτελοφςε 

ςπατάλθ χρόνου και ενζργειασ 

Απόλυτη 

Συχνότητα  

Σχετική  

Συχνότητα  Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

 

 

 

Μεταβλητ

ζσ  

  

  

  

  

  

  

διαφωνϊ απόλυτα 6 4,0 4,1 4,1 

διαφωνϊ 41 27,3 27,7 31,8 

διαφωνϊ εν μζρει 22 14,7 14,9 46,6 

ςυμφωνϊ εν μζρει 20 13,3 13,5 60,1 

ςυμφωνϊ 38 25,3 25,7 85,8 

ςυμφωνϊ απόλυτα 21 14,0 14,2 100,0 

Σφνολο 

απαντιςεων 

148 98,7 100,0  

 Δεν απάντθςαν  2 1,3   

Σφνολο  150 100,0   

1: διαφωνϊ απόλυτα , 2 :διαφωνϊ,  3 : διαφωνϊ εν μζρει , 4: ςυμφωνϊ εν μζρει ,  5: 

ςυμφωνϊ, 6: ςυμφωνϊ απόλυτα 

 

 

 

 



1= διαφωνϊ απόλυτα , 2= διαφωνϊ, 3=  διαφωνϊ εν μζρει,  4= ςυμφωνϊ εν μζρει , 5= 

ςυμφωνϊ, 6= ςυμφωνϊ απόλυτα 

Πίλαθαο 12: Απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ζηελ εξψηεζε  «Η εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε κέζσ Η/Τ είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθή κε ηε δσληαλή δηδαζθαιία;».  

Η εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 

μζςω Η/Υ είναι εξίςου 

αποτελεςματικι με τθ ηωντανι 

διδαςκαλία; 

 

Απόλυτθ 

Συχνότθτα  

Σχετικι  

Συχνότθτα  

 

 

Μεταβλητζσ  

  

  

  

ςυμφωνϊ 41 27,3 

διαφωνϊ 77 51,3 

δεν ξζρω / δεν  

απαντϊ 
32 21,3 

Σφνολο  

150 100,0 

            1: ςυμφωνϊ , 2 :διαφωνϊ,  3 : δεν ξζρω /δεν απαντϊ 

 

 

 

χρειάηομαι 

περιςςότερθ / 

διαφορετικι 

επαγγελματικι 

κατάρτιςθ για 

να βρω 

καλφτερθ 

δουλειά 

 θ 

επανεκπαίδευ

ςι  μου ςε 

διαφορετικό 

αντικείμενο 

εργαςίασ κα 

αποτελοφςε 

ςπατάλθ 

χρόνου και 

ενζργειασ 

θ εκπαίδευςθ 

και κατάρτιςθ  

που ζχω 

λάβει  με 

βοικθςε να 

εξελιχκϊ  

επαγγελματικ

ά κ κοινωνικά 

κα ικελα να 

επιμορφϊνομ

αι  ςυχνότερα 

ςτισ  νζεσ  

εξελίξεισ  ςτον 

επαγγελματικι  

μου  τομζα 

δεν κα με  

πείραηε να 

αλλάξω 

εργαςιακό 

αντικείμενο αν 

είχα πρόςβαςθ 

ςε  

προγράμματα 

κατάρτιςθσ  

ςχετικά  με το 

αντικείμενο 

αυτό 

Σφνολο 

απαντιςεων  
149 148 149 147 148 

Δεν απάντθςαν  1 2 1 3 2 

Μζςοσ όροσ  4,07 3,72 4,09 4,85 3,86 

Κεντρικι τιμι  4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 



Πίλαθαο 13: Απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ζηελ εξψηεζε «Η κάζεζε κέζσ δηαδηθηύνπ 

είλαη πην επράξηζηε  από απηή ηνπ ζρνιείνπ;». 

Η μάκθςθ μζςω διαδικτφου είναι 

πιο ευχάριςτθ  από αυτι του 

ςχολείου; 

 

 

Απόλυτθ 

Συχνότθτα  

Σχετικι  

Συχνότθτα  

 

 

Μεταβλητζσ  

  

  

  

ςυμφωνϊ 51 34,0 

διαφωνϊ 76 50,7 

δεν ξζρω / δεν  

απαντϊ 
23 15,3 

Σφνολο  

150 100,0 

 

 1: ςυμφωνϊ , 2 :διαφωνϊ,  3 : δεν ξζρω /δεν απαντϊ 

Πίλαθαο 14: Απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ζηελ εξψηεζε «Ζ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε κνπ πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο   γηα απφθηεζε  πξψηνπ ή άιινπ πηπρίνπ  πνπ 

αιιηψο  δελ ζα κπνξνχζα λα ιάβσ;». 

Η εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ μου 

προςφζρει δυνατότθτεσ   για 

απόκτθςθ  πρϊτου ι άλλου 

πτυχίου  που αλλιϊσ  δεν κα 

μποροφςα να λάβω ;  

 

Απόλυτθ 

Συχνότθτα  

Σχετικι  

Συχνότθτα  

 

 

Μεταβλητζσ  

  

  

  

ςυμφωνϊ 43 28,7 

διαφωνϊ 54 36,0 

δεν ξζρω / δεν  

απαντϊ 
53 35,3 

Σφνολο  

150 100,0 

           1: ςυμφωνϊ , 2 :διαφωνϊ,  3 : δεν ξζρω /δεν απαντϊ 



Πίλαθαο 15: Απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ζηελ εξψηεζε «Έρσ κάζεη πεξηζζφηεξα γηα 

ζέκαηα πνπ κε  ελδηαθέξνπλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε ζρέζε κε ην  ζρνιείν;». 

Έχω μάκει περιςςότερα για 

κζματα που με  ενδιαφζρουν μζςω 

του διαδικτφου ςε ςχζςθ με το  

ςχολείο; 

Απόλυτθ 

Συχνότθτα  

Σχετικι  

Συχνότθτα  

 

 

Μεταβλητζσ  

  

  

  

ςυμφωνϊ 69 46,0 

διαφωνϊ 59 39,3 

δεν ξζρω / δεν  

απαντϊ 
22 14,7 

Σφνολο  

150 100,0 

            1: ςυμφωνϊ , 2 :διαφωνϊ,  3 : δεν ξζρω /δεν απαντϊ 

Πίλαθαο 16: Απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ζηελ εξψηεζε «Γηα λα ζπκπιεξψζσ ηηο 

γλψζεηο ηνπ ζρνιείνπ επηζθέπηνκαη ζπλήζσο ηζηνζειίδεο κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν;». 

Για να ςυμπλθρϊςω τισ γνϊςεισ  του 

ςχολείου επιςκζπτομαι ςυνικωσ 

ιςτοςελίδεσ  με εκπαιδευτικό περιεχόμενο; 

Απόλυτθ 

Συχνότθτα  

Σχετικι  

Συχνότθτα  

 

 

Μεταβλητζσ  

  

  

  

ςυμφωνϊ 93 62,0 

διαφωνϊ 30 20,0 

δεν ξζρω / δεν  απαντϊ 27 18,0 

Σφνολο  

150 100,0 

            1: ςυμφωνϊ , 2 :διαφωνϊ,  3 : δεν ξζρω /δεν απαντϊ 

 

 

 



 

θ εξ 

αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ 

μζςω Η/Υ είναι 

εξίςου 

αποτελεςματικ

ι με τθ 

ηωντανι 

διδαςκαλία 

θ μάκθςθ 

μζςω 

διαδικτφου 

είναι πιο 

ευχάριςτθ  

από αυτι του 

ςχολείου 

ζχω μάκει 

περιςςότερα 

για κζματα 

που με  

ενδιαφζρουν 

μζςω του 

διαδικτφου ςε 

ςχζςθ με το  

ςχολείο 

για να 

ςυμπλθρϊςω 

τισ γνϊςεισ  

του ςχολείου 

επιςκζπτομαι 

ςυνικωσ 

ιςτοςελίδεσ  

με 

εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο 

θ  εξ 

αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ 

μου 

προςφζρει 

δυνατότθτεσ   

για απόκτθςθ  

πρϊτου ι 

άλλου πτυχίου  

που αλλιϊσ  

δεν κα 

μποροφςα να 

λάβω 

Σφνολο 

απαντιςεων  
150 150 150 150 150 

Δεν απάντθςαν  0 0 0 0 0 

Μζςοσ όροσ  1,94 1,81 1,69 1,56 2,07 

Κεντρικι τιμι  2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 

 

Πίλαθαο 17: Απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ζηελ εξψηεζε «Ζ κάζεζε κέζσ δηαδηθηχνπ 

είλαη πην επράξηζηε  απφ απηή ηνπ ζρνιείνπ» ζε ζπλάξηεζε κε  ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή:   

ειηθηαθή νκάδα. 

 

 

 

 

Ηλικιακή ομάδα 

Συχνότητεσ 

 

Η  μάκθςθ μζςω διαδικτφου είναι πιο 

ευχάριςτθ  από αυτι του ςχολείου 

Σφνολο  ςυμφωνϊ διαφωνϊ 

δεν ξζρω / 

δεν  απαντϊ 

 

 

 

 

18-23 

 

 

 

Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

 

24 24 5 53 

 

 

Σχετικι ςυχνότθτα 

16,0% 16,0% 3,3% 35,3% 



 

 

 

 

 

 

 

 

24-30 

 

 

 

 

 

 

 

Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

12 29 4 45 

 

 

Σχετικι ςυχνότθτα 

8,0% 19,3% 2,7% 30,0% 

 

 

 

 

31-40 

 

 

 

 

 

 

 

Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

 

10 19 6 35 

 

 

Σχετικι ςυχνότθτα 

6,7% 12,7% 4,0% 23,3% 

 

 

 

Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

4 2 4 10 



 

41-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικι ςυχνότθτα 

2,7% 1,3% 2,7% 6,7% 

 

 

 

 

51  και άνω 

 

 

 

 

 

 

 

Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

1 2 4 7 

 

 

Σχετικι ςυχνότθτα 

,7% 1,3% 2,7% 4,7% 

 

 

 

                                      Σφνολο  

51 76 23 150 

34,0% 50,7% 15,3% 100,0% 

34,0% 50,7% 15,3% 100,0% 

                                      1: ςυμφωνϊ , 2 :διαφωνϊ,  3 : δεν ξζρω /δεν απαντϊ 

 

 

 

 



Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 22,961(a) 8 ,003 

Likelihood Ratio 19,497 8 ,012 

Linear-by-Linear 

Association 
9,251 1 ,002 

N of Valid Cases 150     

a  5 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,07. 

Πίλαθαο 18: Απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ζηελ εξψηεζε «Έρσ κάζεη πεξηζζφηεξα γηα 

ζέκαηα πνπ κε  ελδηαθέξνπλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε ζρέζε κε ην  ζρνιείν»  ζε  ζπλάξηεζε 

κε  ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή:   ειηθηαθή νκάδα. 

 

 

 

 

Ηλικιακή ομάδα 

Συχνότητεσ 

 

Έχω μάκει περιςςότερα για κζματα που με  

ενδιαφζρουν μζςω του διαδικτφου ςε ςχζςθ 

με το  ςχολείο 

Σφνολο  ςυμφωνϊ διαφωνϊ 

δεν ξζρω / 

δεν  απαντϊ 

 

 

 

 

18-23 

 

 

 

 

 

 

 

Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

 

34 14 5 53 

 

 

Σχετικι ςυχνότθτα 

22,7% 9,3% 3,3% 35,3% 

  18 24 3 45 



 

 

 

24-30 

 

 

 

 

 

 

Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

 

 

Σχετικι ςυχνότθτα 

12,0% 16,0% 2,0% 30,0% 

 

31-40 

 

 

 

 

 

 

 

Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

14 15 6 35 

 

 

Σχετικι ςυχνότθτα 9,3% 10,0% 4,0% 23,3% 

 

 

 

41-50 

 

 

 

 

 

 

 

Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

2 4 4 10 

 

 

Σχετικι ςυχνότθτα 

1,3% 2,7% 2,7% 6,7% 



 

 

 

 

51  και άνω 

 

 

 

 

 

 

 

Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

1 2 4 7 

 

 

Σχετικι ςυχνότθτα 

 

 

 

,7% 1,3% 2,7% 4,7% 

 

 

 

                                      Σφνολο  

69 59 22 150 

46,0% 39,3% 14,7% 100,0% 

46,0% 39,3% 14,7% 100,0% 

                                     1: ςυμφωνϊ , 2 :διαφωνϊ,  3 : δεν ξζρω /δεν απαντϊ 

Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 28,317(a) 8 ,000 

Likelihood Ratio 24,534 8 ,002 

Linear-by-Linear 

Association 
17,693 1 ,000 

N of Valid Cases 150     

a  6 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,03. 

 

 

 



Πίλαθαο 19: Απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ζηελ εξψηεζε  «πφζν θαιά  γλσξίδεηε ηε 

ρξήζε  Ζ/Τ ζε ζπλάξηεζε κε  ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηψκελσλ». 

Ποιο  είναι το 

μορφωτικό   ςασ   

επίπεδο; Συχνότητεσ 

 

Πόςο καλά  γνωρίηετε τθ χριςθ   Η/Υϋ; 

Σφνολο  κακόλου λίγο μζτρια 

αρκετ

ά  

καλά 

πολφ 

καλά 

    

 

    

Α/κμια  

εκπαίδευςθ 

 

  

  

  

  

  

 

Απόλυτθ 

ςυχνότθτα  

8 0 2 0 0 10 

 

Σχετικι 

ςυχνότθτα 

5,3% ,0% 1,3% ,0% ,0% 6,7% 

 

Β/κμια &     

μεταδευτεροβάκμ

ια    εκπαίδευςθ 

 

 

 

 

 

 

 

Απόλυτθ 

ςυχνότθτα  

15 12 22 20 12 81 

 

Σχετικι 

ςυχνότθτα 

10,0% 8,0% 14,7% 13,3% 8,0% 54,0% 

  

Γ/κμια 

εκπαίδευςθ 

  

 

Απόλυτθ 

ςυχνότθτα 

2 2 8 32 15 59 

 1,3% 1,3% 5,3% 21,3% 10,0% 39,3% 



  Σχετικι 

ςυχνότθτα 

                              

                                   Σφνολο  

25 14 32 52 27 150 

16,7% 9,3% 21,3% 34,7% 18,0% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 
100,0% 100,0% 

1= κακόλου , 2=  λίγο , 3= μζτρια , 4= αρκετά καλά  , 5= πολφ καλά   

 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 55,590(a) 8 ,000 

Likelihood Ratio 52,800 8 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
36,417 1 ,000 

N of Valid Cases 150     

a  5 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,93. 

 


