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Abstract: The study examines first the attitudes of 380 pupils in the last two school years of 

secondary education towards lifelong learning and second the influence of gender and level of 

parent education on the formation of the attitudes. The most important finding is that the 

majority of adolescents recognize the importance of lifelong learning, which is attributed to 

personal fulfillment and professional implementation, and which can be achieved mainly 

through reading books, postgraduate studies, internet searching, educational trips and 

attending conferences. Girls and adolescents with highly educated parents seem to be even 

more aware of the importance of lifelong learning. 
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Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα εκπεηξηθή κειέηε εμεηάδεη αθελφο ηηο ζηάζεηο 380 καζεηψλ ησλ δχν 

ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη 

αθεηέξνπ ηελ επίδξαζε πνπ ην θνηλσληθφ θχιν θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ 

αζθνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ. Σν ζεκαληηθφηεξν εχξεκα είλαη ε αλαγλψξηζε απφ 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εθήβσλ ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε δηα βίνπ κάζεζε, πνπ απνδίδεηαη ζηελ 

πξνζσπηθή θαη ζηελ επαγγεικαηηθή νινθιήξσζε θαη πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί θπξίσο κέζα 

απφ ην δηάβαζκα βηβιίσλ, ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ηε δηαδηθηπαθή αλαδήηεζε, ηα 

εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα θαη ηελ παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ. Σα θνξίηζηα θαη νη έθεβνη κε 

γνλείο πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε 

ζεκαζία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: δηα βίνπ κάζεζε, θχιν, επίπεδν εθπαίδεπζεο, ζηάζεηο 

1. Δηζαγσγηθά  

Ο Bernstein (1971) είρε εχζηνρα παξαηεξήζεη φηη βαζηθφ κέιεκα ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί 

ε ελαζρφιεζε κε ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηε γεληθφηεξε 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπγθπξία, αληαπνθξηλφκελε έηζη ζηηο επηηαγέο ησλ δεδνκέλσλ ησλ 
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κεηαβαιιφκελσλ θνηλσληψλ. Ζ δηα βίνπ κάζεζε εκθαλίζηεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο σο 

απάληεζε ζηελ παξαδνρή ηεο δνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δσηηθή πνιπζπλζεηφηεηα ησλ 

αλαγθψλ ησλ αηφκσλ θαη νκάδσλ ζε έλα δπλακηθά κεηαβαιιφκελν γίγλεζζαη, πνπ ζέηεη αιιά 

θαη απαηηεί λέεο πξνηεξαηφηεηεο, πξνζαλαηνιηζκνχο, πξνζδνθίεο θαη πξνζεγγίζεηο 

(Φζελάθεο, 1999: 25-26), νη νπνίεο δηακφξθσζαλ θαη απνθξπζηάιισζαλ ηελ εηθφλα ηνπ 

κεηακνληέξλνπ δπηηθνχ θφζκνπ κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: αικαηψδεο εμάπισζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ, αλαθαηαηάμεηο θαη αλαηξνπέο ζην επαγγεικαηηθφ πεδίν, 

αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζηα 

λέα δεδνκέλα θαη αληαπφθξηζεο ζηηο λέεο πξνθιήζεηο, εληαηηθνπνίεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, αλάγθε γηα ηε κεηξήζηκε θαηαγξαθή θαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

πξνζφλησλ, αλάγθε γηα αδηάιεηπηε αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη γηα 

κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε, έκθαζε ζε έλαλ ηχπν παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο πνπ 

βαζίδεηαη ζηε γλψζε, ζηε θαηλνηνκία, ζηελ επειημία θαη εμππεξεηείηαη απφ πιεξνθνξηθέο θαη 

δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο, ε παγθνζκηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ, ν ξηδνζπαζηηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (Καξαβάθνπ, 2011: 2-3). Ζ δηα βίνπ κάζεζε 

ζην θσο φισλ απηψλ ησλ εμειίμεσλ εμεηάζηεθε θαη αλαιχζεθε ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, 

απνηέιεζε επίθεληξν δηαθσληψλ αλάκεζα ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

θηινζνθίεο αιιά θαη απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ζε θάζε αηδέληα θνηλσληθήο αιιαγήο θαη ζε 

θάζε ζρεδηαζκφ θαη λνκνζέηεκα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζπλζέηνληαο λέεο νξίδνπζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Bagnall, 2000).  

Απφ ηνπο βαζηθνχο ζηαζψηεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ππήξμε ν Dewey (1916/1966), ν νπνίνο 

είρε αλαγλσξίζεη πσο ε εθπαίδεπζε δελ εμαληιείηαη κε ην πέξαο ησλ εγθχθιησλ θαη ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ, αιιά ζπληζηά κηα αδηάιεηπηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο, ζε θάζε 

ζηάδην ηεο νπνίαο ην άηνκν θπξίσο κέζσ ηεο εκπεηξίαο εληζρχεη ην γλσζηηθφ θαη πλεπκαηηθφ 

ηνπ ππφβαζξν. Ζ ζεκαζία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο φκσο άξρηζε λα δηαδίδεηαη κεηά ην ηέινο ηνπ 

Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ησλ Faure et al. (1972: 182) ζεσξήζεθε 

φηη πξέπεη λα απνηειέζεη ζην εμήο ηελ θπξίαξρε έλλνηα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ζπληζηψληαο ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο θνηλσλίαο ηεο κάζεζεο. Ζ ζρεδφλ θαζνιηθή, σζηφζν, 

αλαγλψξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζεκεηψζεθε ζην δεχηεξν κηζφ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990. Σν 1995 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπλέηαμε ηε Λεπθή Βίβιν (White 

Paper) επηρεηξεκαηνινγψληαο ππέξ ηεο ζεκαζίαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηελ  αληηκεηψπηζε 

ησλ εμειίμεσλ θαη ζηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην πξνέβε ζηελ επίζεκε αλαθήξπμε ηνπ 1996 σο επξσπατθνχ Έηνπο 

ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη θαηάξηηζεο θαηαλνψληαο φηη ε επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε γηα ηελ αλέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνηειεί ηε βάζε ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ηεο κειινληηθήο Δπξψπεο. Σελ ίδηα ρξνληά ν ΟΟΑ εμέδσζε κηα 

κειέηε κε ηίηιν Making lifelong learning: a reality for all, ππνζηεξίδνληαο φηη είλαη ε δηα 

βίνπ κάζεζε είλαη ε ιχζε θαη ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη αλ πηνζεηεζεί απφ ηα θξάηε γηα 

ηελ νκαιή θαη πξνζνδνθφξα πξνζαξκνγή φρη κφλν ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο θαη ηεο ίδηαο ηεο θνηλφηεηαο ζηηο λέεο ζπλζήθεο δσήο. Σν 1997 ε 
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Δπξσπατθή Έλσζε κε ηε ζπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ππεξέβε ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηε 

βαζηθή θαη ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, ζέηνληαο σο πνιηηηθφ ηεο ζηφρν ηε ζηαδηαθή 

δεκηνπξγία ηεο θνηλσλίαο ηεο κάζεζεο, ελψ ην 2000 ε Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ δηαπίζησζε φηη ε δηα βίνπ κάζεζε είλαη αλάγθε λα ηεζεί ζην επίθεληξν ηεο 

πξνψζεζεο αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο σο 

έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηνπο ζηφρνπο. Ο εθηεηακέλνο δηάινγνο πνπ αλαπηχρζεθε απνηέιεζε 

ηελ αθεηεξία πξνζδηνξηζκνχ θαη ζεσξεηηθήο εκβάζπλζεο ηεο κνξθήο, εμέιημεο, ζθνπνχ θαη 

ρξεζηκφηεηαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, γηα λα γίλεη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 φρη κφλν 

κηα κφδα ππφ ηελ έλλνηα ηνπ ελζνπζηαζκνχ θαη ηεο αίζζεζεο φηη κπνξεί λα βνεζήζεη λα 

βιέπνπκε ηνλ θφζκν κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν (Nolan, 1999: 4), αιιά θνηλή ζπλείδεζε φηη 

ε εθπαίδεπζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ζπληζηά ζεκαληηθή πνιηηηθή γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο, ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο απαζρφιεζεο (ηπεηάλνπ, 2005: 

195-201).  

2. Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

Ζ πιεζψξα ησλ ζεσξεηηθψλ αλαδεηήζεσλ, ησλ θξηηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ 

δηεπηζηεκνληθψλ εξκελεηψλ πνπ θπξίσο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 άξρηζε λα 

απνθηά πξνλνκηαθή ζέζε ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ηξνθνδφηεζε ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα κε θίλεηξν θαη ηεο έδσζε ψζεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 2000 εκπεηξηθψλ κειεηψλ.  

ην επίθεληξν ηεο έξεπλαο ηέζεθαλ ζηελ Διιάδα εθπαηδεπηηθνί κε βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηελ 

απνηχπσζε ηεο βεβαηφηεηαο γηα ηελ αμία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ζε δηαξθή 

βάζε απφ ηε κεγάιε πιεηνλφηεηά ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, νη κειέηεο ησλ Βαηάιε (2007) θαη 

Σαξαηφξε-Σζαιθαηίδνπ (2000) έδεημαλ φηη νη δάζθαινη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο 

δηαθαηέρνληαη απφ πνιχ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηα βίνπ κάζεζε, ηε ζεσξνχλ πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, αλαγλσξίδνπλ σο δηθή ηνπο 

επζχλε ηε ζπλερή πξνζπάζεηα γηα αλαδήηεζε επθαηξηψλ κάζεζεο θαη σο ρξένο ηνπο ην λα 

βξίζθνληαη ζε ηξνρηά δηαξθνχο κάζεζεο. Ζ αμηνιφγεζε σο αλαγθαίαο ηεο επηκφξθσζεο αιιά 

θαη ε επηδίσμε ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζρεηηθά πξνγξάκκαηα απνηππψλνληαη θαη ζηελ έξεπλα ηεο 

Παπαλανχκ (2003) απφ ηε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ φρη κφλν ηεο 

πξσηνβάζκηαο αιιά θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηε κειέηε ηεο 

Βηηζηιάθε-νξσληάηε (2002) νη δάζθαινη θαη λεπηαγσγνί ζε πνζνζηφ 91% αληηιακβάλνληαη 

ηε δηα βίνπ κάζεζε σο αλαγθαία γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα 

ηνπο ζπλνδεχεη ζε νιφθιεξε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο θαη φηη ρξεηάδεηαη ε θαηαβνιή 

πξνζσπηθήο πξνζπάζεηαο ελψ παξάιιεια αλακέλνπλ ζηήξημε απφ ηελ Πνιηηεία. Καη νη δέθα 

λεπηαγσγνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ησλ Γνπξγηψηνπ & Κνληάθνο (2001) κε εξγαιείν 

ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε εκθαλίζηεθαλ ζεηηθνί ζην αμίσκα φηη ε κάζεζε είλαη κηα δηα 

βίνπ δηαδηθαζία κε ζηφρν ηε γλψζε θαη ηελ πξνζσπηθή εμέιημε. ην ζχλνιφ ηνπο (97,6%) 

επίζεο νη 380 λεπηαγσγνί, δάζθαινη θαη θαζεγεηέο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο ησλ Τθαληή & 

Καξαληδή (2007) ζεσξνχλ αλαγθαία ηελ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο θαη 
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θαηάξηηζεο, θαζψο νθηψ ζηνπο δέθα εθηηκνχλ φηη ε αξρηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε δελ 

επαξθεί γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. ε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε 

κε ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο αιιά πάιη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο (70%) νη 100 εθπαηδεπηηθνί 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ δείγκαηνο ζηε κειέηε ηεο Σαξαηφξε (2001) ζεσξνχλ 

ηελ επηκφξθσζε πνιχ αλαγθαία, επηθαινχκελνη θπξίσο ηελ ειιηπή επηζηεκνληθή, 

παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ηνπο θαηάξηηζε, ηελ αχμεζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ, ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ έρεη ε θνηλσλία θαη νη καζεηέο 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. ε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Ίδξπκα Πξνψζεζεο 

Έξεπλαο (2005) πξνέθπςε φηη ην 41% ησλ 619 θππξίσλ δαζθάισλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 

δείγκαηνο ζπκκεηείρε ζε δηάθνξεο ζεηξέο καζεκάησλ ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο θπξίσο 

ζε εζεινληηθή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, πξνηάζζνληαο 

σο θπξηφηεξνπο ιφγνπο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ηελ ελεκέξσζε γηα ηηο λέεο εμειίμεηο ζηελ 

παηδαγσγηθή θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο.  

Παξάιιεια κε ηηο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ απεπζχλνληαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000 κειέηεο πνπ είραλ σο δείγκα εξγαδφκελνπο 

απφ άιιεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο θαη θνηηεηέο. Αλαιπηηθφηεξα, ην βαζηθφ πφξηζκα ηεο 

έξεπλαο ησλ Αζαλαζνχια-Ρέππα & Κακπνπξγηαλλίδνπ-Κνληνγηψξγε (2001), πνπ 

απεπζπλφηαλ ζε 20 άλεξγνπο εθπαηδεπφκελνπο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, 

ππήξμε πσο νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε πεξηζηξέθνληαη θπξίσο 

γχξσ απφ ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ κε ζηφρν ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζεσξψληαο ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο φηη ε δηα βίνπ κάζεζε ζπκβάιιεη 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο. Απφ ηνπο 150 θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πνπ 

ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηε κειέηε ησλ ηαζνπνχινπ & Καξαιή (2007) κφλν νη 15 ηνπνζεηνχληαη 

αξλεηηθά ζηε δηα βίνπ κάζεζε, ηελ νπνία ζπλδένπλ θπξίσο κε ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη 

βειηίσζε αιιά θαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ηελ εχξεζε εξγαζίαο. ε έξεπλα πνπ 

δηεμήγαγε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ ε εηαηξεία VPRC (2008) κε 

ηε κέζνδν ηεο πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλέληεπμεο ζε 1510 έιιελεο κηζζσηνχο θαη αλέξγνπο 

πξνέθπςε φηη ην 61% ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο δελ έρεη ηχρεη λα δηαβάζεη ή λα 

αθνχζεη θάηη ζρεηηθά κε ηνλ φξν δηα βίνπ εθπαίδεπζε (απφ ην ππφινηπν 39%, ην 81% έδσζε 

ζσζηή απάληεζε γηα ηνλ φξν), ην 55% δελ έρεη ζπκκεηάζρεη πνηέ ζε πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο, θαηάξηηζεο, εθκάζεζεο, ελψ ζην ίδην πεξίπνπ πνζνζηφ ζπλδένπλ ηε δηα βίνπ 

κάζεζε κε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Μηα άιιε εηαηξεία ε Public Issue (2011) 

δηελήξγεζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ παλειιαδηθή ηειεθσληθή έξεπλα ζε δείγκα 3050 αηφκσλ ειηθίαο 18 εηψλ θαη 

άλσ κε ηα παξαθάησ ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. Δπηά ζηνπο δέθα εξσηψκελνπο 

εκθαλίζηεθαλ κε ελεκεξσκέλνη γηα ζέκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, κνινλφηη ζηελ πιεηνλφηεηά 

ηνπο (79%) δήισζαλ ελδηαθέξεηαη αξθεηά ή πνιχ γηα’ απηήλ. Δλληά ζηνπο δέθα πηζηεχνπλ 

φηη κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ή πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, δηφηη βνεζά 

θάπνηνλ λα αηζζαλζεί επραξίζηεζε επεηδή καζαίλεη θάηη θαηλνχξην (91%), λα νινθιεξψζεη 

ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ (84%), λα αληηκεησπίζεη ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ 

θνηλσλία (84%), λα πξαγκαηνπνηήζεη επηηπρεκέλε θαξηέξα (76%).  
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Ζ πην εθηεηακέλε έξεπλα δηεμήρζε απφ ην Δπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (European Centre for the Development of Vocational Training - 

Cedefop) (2003) ζε δείγκα 18.227 αλζξψπσλ ειηθίαο άλσ ησλ 15 εηψλ απφ φιεο ηηο ρψξεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ζπκπεξηιήθζεθε ε Ηζιαλδία θαη ην Λνπμεκβνχξγν) κε ηε κέζνδν 

ηεο ζπλέληεπμεο. Σα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο 

απνηειέζκαηα. 9 ζηνπο 10 ζεσξνχλ φηη ε δηα βίνπ κάζεζε είλαη ζεκαληηθή θαη 5 ζηνπο 10 

δειψλνπλ φηη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ γη’ απηήλ. 8 ζηνπο 10 ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηα 

βίνπ κάζεζε ζπλδπάδεη απαζρνιεζηκφηεηα, πξνζσπηθή αλάπηπμε, ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα 

θνηλά θαη θνηλσληθή ζπλνρή, ελψ ζην ίδην πνζνζηφ δέρνληαη φηη αθνξά φιεο ηηο ειηθίεο. 

νβαξά εκπφδηα γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε απνηεινχλ νη νηθνγελεηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

ππνρξεψζεηο, αιιά θαη ε έιιεηςε δηάζεζεο λα εγθαηάιεηςεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Δηδηθφηεξα, νη Έιιελεο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζε κηθξφηεξν 

πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο εκθαλίδνληαη πεπεηζκέλνη γηα 

ηελ αμία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (76,7%) θαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ δειψλνπλ φηη δελ 

ζπκκεηείραλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά  ζε θάπνην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα (81%). 

3. Σηόρνη θαη κέζνδνο ηεο έξεπλαο 

Ζ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα δελ εληφπηζε εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ λα απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά 

ζε καζεηηθφ πιεζπζκφ. Ζ παξνχζα κειέηε, θηινδνμψληαο λα θαιχςεη απηφ ην θελφ, 

επηθεληξψζεθε ζηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ αλαθνξηθά αθελφο κε ηηο ζηάζεηο ησλ εθήβσλ 

γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη αθεηέξνπ κε ηελ επίδξαζε πνπ ην θχιν θαη ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ αζθνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ.     Δηδηθφηεξα, ηα δεηήκαηα-

εξσηήκαηα πνπ απνηέιεζαλ θαη ηηο βαζηθέο πεξηνρέο πξνβιεκαηηζκνχ ηεο έξεπλαο είλαη ηα 

εμήο:  

Α. Πφζν ζεκαληηθφ αμηνινγνχλ νη έθεβνη φηη είλαη γηα έλα άηνκν λα πξνζπαζεί λα καζαίλεη 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσή ηνπ; 

Β. ε πνηνπο ηνκείο εληνπίδνπλ ηελ πξνζθνξά-αμία-ζπκβνιή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, κε 

πνηνπο ηξφπνπο εθηηκνχλ φηη κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη ζε πνηεο ειηθίεο ζεσξνχλ φηη 

απεπζχλεηαη; 

Γ. Πψο ηεξαξρνχλ ηηο γλψζεηο-δεμηφηεηεο γηα ηε δσή ηνπο θαη πφζν ζεσξνχλ φηη ην ζρνιείν 

νθείιεη λα ηηο κεηαδίδεη;  

Γ. Με πνηνπο έρνπλ ζπδεηήζεη γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηα βίνπ κάζεζε; 

Δ. Θεσξνχλ φηη ε νξγάλσζε πξνγξακκάησλ δηά βίνπ κάζεζεο είλαη ππνρξέσζε ηεο 

Πνιηηείαο ή πξέπεη νη ίδηνη πξσηίζησο λα θξνληίδνπλ κφλνη ηνπο θαη κε δηθά ηνπο έμνδα γηα 

λα βειηηψλνπλ ηα πξνζφληα θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο; 

Ζ έξεπλα βαζίζηεθε ζε δείγκα 380 καζεηψλ-ηξηψλ ησλ δχν ηειεπηαίσλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ 

ησλ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε ζχλζεζε ηνπ 

δείγκαηνο σο πξνο ην θχιν ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ηνπο. 
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Πίλαθαο 1. Σύλζεζε ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ην θύιν ησλ ζπκκεηερόλησλ 

 

 

 

 

 

          Πίλαθαο 2. Σύλζεζε ηνπ δείγκαηνο κε βάζε                     Πίλαθαο 3. Σύλζεζε ηνπ δείγκαηνο κε 

             ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα                           βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηεο κεηέξαο 

 

 

 

 

 

 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ε επηζθφπεζε (survey research) κε εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν ην απηνζρέδην γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην. ην πξψην κέξνο ηνπ δεηήζεθαλ -θπξίσο 

κε εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο- πιεξνθνξίεο δεκνγξαθηθνχ ραξαθηήξα. ην δεχηεξν 

κέξνο πεξηιήθζεθαλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ δηαβαζκηζηηθήο επηινγήο πεληάβαζκεο 

ηαθηηθήο θιίκαθαο, κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθήβσλ 

αλαθνξηθά κε ηε δηα βίνπ κάζεζε.  

Γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεξήζεθε ε αξρή ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη εμαζθαιίζηεθε 

απνιχησο ε αλσλπκία ηνπο. Μφιηο νινθιεξψζεθε ε ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, 

αθνινχζεζε ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην 

S.P.S.S. 20 for Windows.  

4. Απνηειέζκαηα 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ελψ παξάιιεια εληνπίδνληαη επαγσγηθά νη 

ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιν θαη επίπεδν εθπαίδεπζεο γνλέσλ) 

θαη ηηο ππφ δηεξεχλεζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο (θαηαλνκέο ζπκκεηαβιεηψλ ζπρλνηήησλ).        

Σν 61,1 θαη 31,1% ησλ ππνθεηκέλσλ ζεσξεί πάξα πνιχ θαη πνιχ ζεκαληηθή αληίζηνηρα ηελ 

θαηαβνιή πξνζπάζεηαο ηνπ θάζε αλζξψπνπ λα καζαίλεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Σν 

6,8 θαη 0,5% ηελ αμηνινγεί σο κεηξίσο θαη ιίγν ζεκαληηθή αληίζηνηρα, ελψ θαλείο δελ 

απνδίδεη ην ραξαθηεξηζκφ ¨θαζφινπ¨. ηαηηζηηθψο ζεκαληηθή είλαη ε ζχλδεζε πνπ 

δηαπηζηψλεηαη αλάκεζα ζηελ ππφ δηεξεχλεζε κεηαβιεηή θαη ην θχιν θαη ην επίπεδν 

 f %  

Αγόξηα 160 42,1 

Κνξίηζηα 220 57,9 

Σύλνιν 380 100,0 

  f %  

Γπκλάζην 19 5,0 

Λύθεην 119 31,3 

Τ.Δ.Ι. 86 22,6 

Α.Δ.Ι. 156 41,1 

Σύλνιν 380 100,0 

 f %  

Γπκλάζην 17 4,5 

Λύθεην 131 34,5 

Τ.Δ.Ι. 96 25,3 

Α.Δ.Ι. 136 35,8 

Σύλνιν 380 100,0 
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εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ. πγθεθξηκέλα, ην θχιν θαίλεηαη λα αζθεί επίδξαζε (Χ
2
(2)=9,089, 

p: 0,01), κε ηα θνξίηζηα λα αληηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξν ηε ζεκαζία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

(πάξα πνιχ: 66,4%, z=2,5) έλαληη ησλ αγνξηψλ (53,8%). Δπίζεο, θξίζηκνο είλαη θαη ν ξφινο 

ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα (Χ
2
(6)=13,337, p: 0,03) θαη ηεο κεηέξαο 

(Χ
2
(6)=35,164, p: 0,00), θαζψο ην 69,2% (z=2,7) θαη 66,2% (z=1,9) ησλ εθήβσλ κε παηέξα 

θαη κεηέξα πηπρηνχρνπο παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο αμηνινγνχλ σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ λα 

πξνζπαζεί θαλείο λα καζαίλεη ζ’ φιε ηε δσή ηνπ, ελψ ζηελ ίδηα αμηνιφγεζε πξνβαίλνπλ ην 

42,1 θαη 23,5% ησλ εθήβσλ κε παηέξα θαη κεηέξα απφθνηηνπο Γπκλαζίνπ.   

Ζ ζπκβνιή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο έγθεηηαη, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ (Βι. 

Πίλαθα 4), πξσηίζησο ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πλεχκαηνο, ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

θαη ζηελ πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε. Αθνινπζνχλ ε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, 

ηεο ηθαλφηεηαο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο αχμεζεο ησλ πηζαλνηήησλ γηα επαγγεικαηηθή 

πξναγσγή. ηηο δχν ηειεπηαίεο ζέζεηο θαηαηάζζνληαη ε δηεπθφιπλζε ηεο εχξεζεο εξγαζίαο 

θαη ε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο. Ο έιεγρνο t αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ καο πιεξνθνξεί φηη ηα 

αγφξηα πξνζδίδνπλ ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηε ζπκβνιή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηελ 

εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία (t(378)=3,295, p:0,00, Μ.Ο.: 3,96 έλαληη 3,64) θαη ζηελ 

επίηεπμε ηεο αχμεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο (t(376)=2,223, p:0,02, Μ.Ο.: 3,57 έλαληη 3,31) θαη 

κηθξφηεξε ζηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (t(378)=-2,568, p:0,01, Μ.Ο.: 3,74 

έλαληη 4,00). Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο ηεο κεηέξαο θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη θάπνην ξφιν, 

θαη πάιη κφλν ζηε ζπκβνιή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

(F(3,376)= 6,060, p:0,00), ζηελ επαγγεικαηηθή πξναγσγή (F(3,376)= 3,202, p:0,02) θαη 

ζηελ πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε (F(3,376)= 6,613, p:0,00), κε ηνπο καζεηέο ησλ νπνίσλ ε 

κεηέξα είλαη πηπρηνχρνο παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο λα ζπγθεληξψλνπλ πςειφηεξνπο κέζνπο 

φξνπο (4,5, 3,75, 4,50) έλαληη εθείλσλ κε κεηέξα πνπ απιψο έρεη ηειεηψζεη ην Γπκλάζην 

(4,14, 3,41, 4,12).  

Πίλαθαο 4. Τνκείο ζπκβνιήο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

 Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ Πάξα πνιύ Μ.Ο. 

Καιιηέξγεηα ηνπ πλεύκαηνο 1,1 2,6 9,0 26,1 61,5 4,43 

Αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο 0,5 3,7 7,4 33,7 54,7 4,38 

Πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε 1,1 3,7 14,3 27,5 53,4 4,28 

Βειηίσζε θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο 0,5 6,3 26,3 35,8 31,1 3,90 

Ιθαλόηεηα ρξήζεο ηερλνινγίαο 1,6 6,8 27,4 40,5 23,7 3,78 

Δπαγγεικαηηθή πξναγσγή 1,6 10,0 32,1 32,1 24,2 3,67 

Δπθνιόηεξε εύξεζε εξγαζίαο 3,2 10,0 32,6 43,2 11,1 3,49 

Οηθνλνκηθή αλάπηπμε 4,8 13,2 36,5 25,9 19,6 3,42 

Γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο νη λένη άλζξσπνη θαη νη επηζηήκνλεο 

είλαη νη θαηεγνξίεο ησλ αλζξψπσλ πνπ κπνξνχλ θπξίσο λα επσθειεζνχλ απφ ηε δηα βίνπ 

κάζεζε. Αθνινπζνχλ κε ζεκαληηθή απφζηαζε νη κεζήιηθεο θαη νη καζεηέο ρακειψλ 
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επηδφζεσλ. Σελ ηειεπηαία ζέζε θαηαιακβάλνπλ νη ειηθησκέλνη (Βι. Πίλαθα 5), πνπ 

απνηεινχλ ηε κνλαδηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία εληνπίδεηαη επίδξαζε ηνπ θχινπ 

(t(376)=3,684, p:0,00), κε ηα θνξίηζηα λα αληηιακβάλνληαη ζπγθξηηηθά κε ηα αγφξηα ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (Μ.Ο.: 3,17 έλαληη 2,68). 

Πίλαθαο 5. Χξεζηκόηεηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο  

 Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ Πάξα πνιύ Μ.Ο. 

Γηα ηνπο λένπο αλζξώπνπο 1,1 2,1 8,5 25,9 62,4 4,46 

Γηα ηνπο κεζήιηθεο 2,9 4,0 27,0 39,1 27,0 3,83 

Γηα ηνπο ειηθησκέλνπο 14,8 24,3 26,5 18,0 16,4 2,96 

Γηα ηνπο θαθνύο καζεηέο 3,2 9,1 24,1 29,4 34,2 3,82 

Γηα ηνπο επηζηήκνλεο 5,8 9,5 11,1 17,5 56,1 4,08 

Οη δχν ηξφπνη ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο αμηνινγνχλ σο πξνζθνξφηεξνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο είλαη ε κειέηε βηβιίσλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 

Αθνινπζνχλ ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ, ε πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

ηαμηδηψλ, ε παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ-ζεκηλαξίσλ θαη ε αλάγλσζε εθεκεξίδσλ. Σηο δχν 

ηειεπηαίεο ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ ε παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο θαη νη ζπκβνπιέο απφ 

ηξίηνπο (Βι. Πίλαθα 6). Σα θνξίηζηα ζπγθξηηηθά κε ηα αγφξηα θαίλεηαη φηη πξνζδίδνπλ 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηα ζπλέδξηα (t(378)=-4,262, p:0,00, Μ.Ο.: 3,92 έλαληη 3,46), ην 

δηαδίθηπν (t(376)=-2,691, p:0,00, Μ.Ο.: 4,07 έλαληη 3,77) θαη ηελ ηειεφξαζε (t(378)=-2,583, 

p:0,01, Μ.Ο.: 2,61 έλαληη 2,13). Έθεβνη κε παηέξα γπκλαζηαθήο ή ιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο 

εθηηκνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηε ζπλεηζθνξά ησλ ζπλεδξίσλ (F(3,376)= 3,190, p:0,02) θαη 

ησλ ηαμηδηψλ (F(3,363)= 6,060, p:0,02) αιιά ζε κεγαιχηεξν ηηο ζπκβνπιέο απφ άιινπο 

αλζξψπνπο (F(3,376)= 6,534, p:0,01), ελψ έθεβνη κε κεηέξα ηδίαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο 

εθηηκνχλ ιηγφηεξν ηελ αμία ησλ  βηβιίσλ (F(4,433)= 3,190, p:0,00) θαη πεξηζζφηεξν ηεο 

ηειεφξαζεο (F(3,376)= 3,411, p:0,01).   

Πίλαθαο 6. Τξόπνη επίηεπμεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

 Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ Πάξα πνιύ Μ.Ο. 

Μειέηε βηβιίσλ 1,1 5,3 14,7 25,8 53,2 4,24 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 0,5 2,6 15,3 39,5 42,1 4,20 

Γηαδίθηπν 1,6 10,1 20,6 27,5 40,2 3,94 

Ταμίδηα 3,2 8,9 20,0 28,9 38,9 3,91 

Σπλέδξηα-Σεκηλάξηα 2,6 10,5 25,3 34,7 26,8 3,72 

Αλάγλσζε εθεκεξίδσλ 5,3 14,2 32,1 29,5 18,9 3,42 

Τειεόξαζε 28,9 30,5 25,3 9,5 5,3 2,41 

Σπκβνπιέο ηξίησλ 26,3 30,0 28,9 10,0 4,7 2,36 
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Οη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ, ζχκθσλα κε ην αμηνινγηθφ θξηηήξην ησλ εθήβσλ, έρνπλ ζηε 

ζεκεξηλή επνρή ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ είλαη ηεξαξρηθά ε ζσζηή 

εθηίκεζε ησλ δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ, ε ζσζηή έθθξαζε, ε ζπλεξγαζία κε άιινπο 

αλζξψπνπο θαη ε νξγαλσηηθφηεηα. Αθνινπζνχλ ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ε γλψζε μέλσλ 

γισζζψλ, ε ρξήζε ππνινγηζηή θαη ε θαιή ζρέζε κε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο, 

ελψ ζηελ ηειεπηαία ζέζε βξίζθεηαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ (Βι. 

Πίλαθα 7). Αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ, ηα θνξίηζηα πξνζδίδνπλ κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα (t(378)=-2,416, p:0,01, Μ.Ο.: 4,37 έλαληη 4,16) θαη ζηελ 

αλάπηπμε θαιψλ ζρέζεσλ κε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο (t(378)=-5,920, p:0,00, 

Μ.Ο.: 4,23 έλαληη 3,27). Ωο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, καζεηέο κε παηέξα πνπ έρεη 

πεξηνξηζηεί ζηηο γπκλαζηαθέο ζπνπδέο δελ αληηιακβάλνληαη ζηνλ ίδην ηζρπξφ βαζκφ ζε 

ζρέζεηο κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο ηε ζεκαζία ηεο γλψζεο μέλσλ 

γισζζψλ (F(3,376)= 3,346, p:0,02), ηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ (F(3,376)= 4,182, p:0,00), 

ηεο εμνηθείσζεο κε ηνλ ππνινγηζηή (F(3,376)= 7,731, p:0,00) θαη ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

(F(3,376)= 9,104, p:0,00).  

Πίλαθαο 7. Σεκαζία ηωλ παξαθάηω γλώζεωλ-δεμηνηήηωλ γηα ηε δωή ηνπ αλζξώπνπ 

 Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ Πάξα πνιύ Μ.Ο. 

Να εθηηκνύλ ζσζηά ηηο δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο 
0,0 1,1 10,5 37,9 50,5 4,37 

Να εθθξάδνληαη ζσζηά 0,5 2,1 15,8 31,6 50,0 4,28 

Να ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο 

αλζξώπνπο 
0,5 3,2 10,5 39,5 46,3 4,27 

Να είλαη νξγαλσηηθνί 0,0 4,2 14,2 33,2 48,2 4,25 

Να αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο 0,0 2,1 22,2 41,8 33,9 4,07 

Να μέξνπλ μέλεο γιώζζεο 2,1 6,3 15,3 38,4 37,9 4,03 

Να ρξεζηκνπνηνύλ θαιά ηνλ 

ππνινγηζηή 
1,6 5,8 18,9 34,7 38,9 4,03 

Να έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κε αλζξώ-πνπο 

δηαθνξεηηθήο θνπιηνύξαο 
1,1 6,3 20,0 36,8 35,8 4,00 

Να παξαθνινπζνύλ ηηο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο 
3,7 6,3 22,6 35,3 32,1 3,85 

ηε κεγάιε ηνπο πιεηνλφηεηα (87,8%) νη έθεβνη ζεσξνχλ ηφζν ηελ νξγάλσζε φζν θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο σο ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο. Μφιηο ην 3,7% εμ απηψλ 

ππνζηεξίδεη φηη ε επζχλε ηεο Πνιηηείαο πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ νξγάλσζε ζρεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ην 8,5% κφλν ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. ρεδφλ έλαο ζηνπο ηξεηο (32,1%) 

καζεηέο εθηηκά φηη νη πνιίηεο πξέπεη κφλνη ηνπο λα επσκίδνληαη κε δηθά ηνπο έμνδα ηε 

θξνληίδα γηα ηε βειηίσζε ησλ πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο. Έλαο ζηνπο ηέζζεξηο (25,2%) 

αληίζεηα δελ δέρεηαη φηη νη ίδηνη νη πνιίηεο πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ, 

ελψ πεξίπνπ ηέζζεξηο ζηνπο δέθα (42,6%) δελ έρνπλ δηακνξθψζεη ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ.      
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Σν 14,5 θαη 22% ησλ ππνθεηκέλσλ, θαηά δήισζή ηνπο, ζπδεηνχλ ζε αληίζηνηρα πάξα πνιχ 

θαη πνιχ κεγάιε ζπρλφηεηα γηα ζέκαηα δηα βίνπ κάζεζεο κε ηνλ παηέξα ηνπο, ην 24,7 θαη 

16,1% κέηξηα θαη ιίγν, ελψ ην 22,6% θαζφινπ. Γηα ηελ ίδηα ζεκαηηθή κε ηε κεηέξα ηνπο ζε 

πάξα πνιχ θαη πνιχ κεγάιε ζπρλφηεηα ζπδεηνχλ ην 16,7 θαη 26,3% αληίζηνηρα, κέηξηα θαη 

ιίγν ην 23,1 θαη 15,1%, ελψ θαζφινπ ην 18,8%. Με θάπνηνλ θαζεγεηή ζπδεηνχλ ζε πάξα 

πνιχ ή πνιχ κεγάιε ζπρλφηεηα ην 18,6 θαη 21,8% ησλ καζεηψλ αληίζηνηρα, κέηξηα ή ιίγν ην 

23,1 θαη 15,1% θαη θαζφινπ ην 27,1% (Βι. Πίλαθα 8). ηαηηζηηθψο ζεκαληηθή είλαη ε 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην θχιν ησλ καζεηψλ θαη ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ζπδεηνχλ κε ηε 

κεηέξα ηνπο (Χ
2
(4)=28,733, p: 0,00), θαζψο ηα θνξίηζηα ζπδεηνχλ πάξα πνιχ ή πνιχ κε 

απηήλ ζε πνζνζηά 22,4 (z=3,5) θαη 31,8 (z=3,5), ελψ γηα ηα αγφξηα ηα αληίζηνηρα πνζνζηά 

κεηψλνληαη ζηα 8,9 θαη 19%. Δπίζεο, ν ρξφλνο ζπδήηεζεο κε ηνπο γνλείο επεξεάδεηαη απφ ην 

επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο. πγθεθξηκέλα νη παηέξεο (Χ
2
(12)=34,249, p: 0,00) θαη κεηέξεο 

(Χ
2
(12)=26,566, p: 0,00) πηπρηνχρνη παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν γηα λα ζπδεηήζνπλ κε ηα παηδηά ηνπο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε 

(παηέξεο: πάξα πνιχ ή πνιχ: 53,0%, z=2,1, κεηέξεο: 41,6% z=2,2) ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο 

ρακειφηεξνπ επηπέδνπ ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

Πίλαθαο 8. Σπδήηεζε εθήβωλ κε ηνπο γνλείο θαη θάπνηνλ θαζεγεηή ηνπο γηα ζέκαηα δηα βίνπ κάζεζεο  

 Με ηνλ παηέξα Με ηε κεηέξα Με θάπνηνλ θαζεγεηή 

Καζόινπ 22,6 18,8 27,1 

Λίγν 16,1 15,1 12,8 

Μέηξηα 24,7 23,1 19,7 

Πνιύ 22,0 26,3 21,8 

Πάξα πνιύ 14,5 16,7 18,6 

5. Σπκπεξάζκαηα  

Ζ παξνχζα κειέηε έζεζε σο θεληξηθφ ηεο ζθνπφ ηε κέηξεζε -κε ηε κέζνδν ηεο επηζθφπεζεο 

θαη εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην εξσηεκαηνιφγην- ησλ ζηάζεσλ ησλ εθήβσλ γηα ηε δηα βίνπ 

κάζεζε θαη ζηελ εμέηαζε ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο πνπ αζθείηαη απφ ην θχιν θαη ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, καζεηέο ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ ησλ Ννκνχ 

Θεζζαινλίθεο, εκθαλίζηεθαλ ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνλφηεηα πεπεηζκέλνη γηα ηε ζεκαζία ηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, ε νπνία ζε γεληθέο γξακκέο έγθεηηαη ζηελ θαίξηα 

ζπκβνιή ηεο πξνο δχν θαηεπζχλζεηο: πξψηνλ ζηελ θαηάθηεζε ηεο πξνζσπηθήο 

νινθιήξσζεο, κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πλεχκαηνο, ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ 

επίηεπμε ηεο πξνζσπηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη δεχηεξνλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ κε ηε βειηίσζε ησλ πνζνζηψλ ηεο εξγαζηαθήο απαζρνιεζηκφηεηαο, 

ηεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο θαη ηεο κηζζνινγηθήο αχμεζεο. χκθσλα ινηπφλ κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ε δηελεθήο θαη ζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε 
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καζεζηαθή δηαδηθαζία ζπλδέεηαη άιινηε (θπξίσο) κε ηελ επξχηεξε κνξθσηηθή αλαδήηεζε 

γηα ηελ απφθηεζε πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ θαη άιινηε (δεπηεξεπφλησο) κε έλαλ πεξηζζφηεξν 

πξαθηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Σν εχξεκα απηφ δείρλεη φηη νη έθεβνη 

αληηιακβάλνληαη ηελ επξχηεηα ηεο αμίαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη δελ ηελ πεξηνξίδνπλ ζην 

ζηελφ ρξεζηκνζεξηθφ πιαίζην.   

 Γηα ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη ειηθηαθά λένη θαη νη αζθνχληεο επηζηεκνληθά επαγγέικαηα 

απνηεινχλ ηηο θαηεγνξίεο ησλ αλζξψπσλ πνπ κπνξνχλ θπξίσο λα επσθειεζνχλ απφ ηε δηα 

βίνπ κάζεζε, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο, νη θπξηφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ 

ζεσξνχληαη ηεξαξρηθά ε κειέηε βηβιίσλ, ε πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ε 

δηαδηθηπαθή έξεπλα, ε πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ηαμηδηψλ θαη ε παξαθνινχζεζε 

ζπλεδξίσλ-ζεκηλαξίσλ. Ζ αλεθηίκεηε αμία ηνπ βηβιίνπ σο ρψξνπ απνζεζαχξηζεο ησλ 

γλψζεσλ αιιά θαη σο κέζνπ δηακφξθσζεο αμηψλ θαη αξεηψλ παξακέλεη, παξά ηελ έμαξζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ θαη ςεθηαθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο, αλαιινίσηε ζηε ζπλείδεζε ησλ 

εθήβσλ θαη αμηνινγείηαη σο ην ζεκαληηθφηεξν εθφδην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

Ζ ίδηα ζρεδφλ βαξχηεηα πνπ πξνζδίδεηαη ζηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο δείρλεη πσο πιένλ έρεη 

γίλεη θαηαλνεηφ φηη έλα απιφ παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν αθήλεη πνιχ πεξηζψξην γηα πεξαηηέξσ 

γλψζε. Ζ δηαδηθηπαθή έξεπλα εληάζζεηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ λέσλ 

ησλ απεξηφξηζησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ελψ ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηαμηδηψλ ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο λεσηεξηθφηεηαο κπνξεί 

λα απνβεί ηδηαίηεξα εθπαηδεπηηθά σθέιηκε.  

Απφ ηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη έθεβνη ζηελ θαηαβνιή πξνζπάζεηαο ηνπ θάζε αλζξψπνπ 

λα καζαίλεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ απνξξέεη ε εθηίκεζή ηνπο πεξί ηεο ππνρξέσζεο 

ηεο Πνιηηείαο λα αλαιάβεη ηφζν ηελ νξγάλσζε φζν θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή ζρεηηθψλ 

δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ. Βέβαηα σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή ζε αηνκηθφ επίπεδν ζπλδξνκή 

ζηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη κέζα γηα ηε βειηίσζε ησλ πξνζφλησλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζχγθιηζε απφςεσλ, 

θαζψο άιινη ζεσξνχλ φηη ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ππνρξέσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνιίηε, 

άιινη ηεο Πνιηηείαο θαη άιινη πηζηεχνπλ φηη ν πνιίηεο νθείιεη λα αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε 

κέξνπο ησλ εμφδσλ.    

Ζ νπνία εθηίκεζε ησλ εκπεηξηθψλ απνηειεζκάησλ αλαθνξηθά κε ην ρξφλν ζπδήηεζεο ησλ 

ππνθεηκέλσλ πεξί ζεκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο κε ηνπο γνλείο ηνπο πξνυπνζέηεη ην 

ζπλππνινγηζκφ αθελφο ηνπ ζπξξηθλσκέλνπ, ππεξπξνγξακκαηηζκέλνπ θαη ππεξθνξησκέλνπ 

δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ησλ δεθαεμάρξνλσλ θαη δεθαεπηάρξνλσλ καζεηψλ ηνπ Λπθείνπ 

(Κπξίηζεο & Υειηαηζίδνπ, 2009α) θαη αθεηέξνπ ηεο ζηαδηαθήο ηνπο ζηξνθήο ζε παξέεο 

ζπλνκειίθσλ θαη ηεο ηάζεο απεγθισβηζκνχ απφ ηελ επηηήξεζε ησλ γνλέσλ (Aster & 

Kuckartz, 1988, Κνξψζεο, 1997), παξά ην γεγνλφο φηη, φπσο έδεημαλ νη έξεπλεο ησλ Γεψξγα 

(1997), Georgas et al. (2001), Κνθθέβε et al. (2006) θαη Σεπέξνγινπ (1999), νη 

ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο σο επί ην πιείζηνλ παξακέλνπλ ζηελέο. Βάζεη ησλ παξαπάλσ ην 

36,5 θαη 43% ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ, θαηά δήισζή ηνπο, ζπδεηνχλ ζε πνιχ θαη πάξα πνιχ 

κεγάιν βαζκφ κε ηνλ παηέξα θαη ηε κεηέξα ηνπο αληίζηνηρα θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ, σο 
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απφξξνηα ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο αμίαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο αιιά θαη ησλ 

πξνβιεκαηηζκψλ θαη αλεζπρηψλ ηεο εθεβηθήο ειηθίαο. Σν εχξεκα πνπ εκθαλίδεη φηη ν 

δηαζέζηκνο ρξφλνο ζπδήηεζεο κε ηε κεηέξα είλαη απμεκέλνο ζε ζχγθξηζε κε ηνπ παηέξα είλαη 

αλακελφκελν, θαζψο ελαξκνλίδεηαη κε έξεπλεο πνπ έδεημαλ φηη ζε γεληθέο γξακκέο νη έθεβνη 

ζπδεηνχλ πεξηζζφηεξν κε ηε κεηέξα ηνπο θαη επθνιφηεξα εθκπζηεξεχνληαη ζε απηέο ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο (Κπξίηζεο, 2010). Παξάιιεια, ην φηη 4 ζηνπο 10 δειψλνπλ πσο ζπδεηνχλ 

πνιχ ή πάξα πνιχ κε νξηζκέλνπο θαζεγεηέο είλαη επράξηζην αιιά σο πνζνζηφ πςειφ θαη 

κάιινλ κε αλακελφκελν, αλ αλαινγηζηεί θαλείο πξψηνλ ην ειάρηζην πεξηζψξην παξέθθιηζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ην απζηεξφ σξνιφγην θαη αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη δεχηεξνλ ηεο 

αθνζίσζεο ησλ καζεηψλ ελ φςεη ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο.  

Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ηνπ θχινπ θαη ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ 

γνλέσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςαλ αξθεηέο ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο -πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο-, νξηζκέλεο απφ ηηο 

νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.  

Ζ ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε παξνπζηάδεηαη απμεκέλε ζηνπο εθήβνπο ησλ 

νπνίσλ ν παηέξαο θαη ε κεηέξα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Απμεκέλνο 

παξάιιεια είλαη θαη ν ρξφλνο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο κε παηέξα θαη κεηέξα πςεινχ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο δειψλνπλ φηη ζπδεηνχλ κε ηνπο γνλείο ηνπο γηα ζέκαηα δηα βίνπ κάζεζεο. Οη 

παξαπάλσ ζπλάθεηεο εξκελεχνληαη ζηελ εκπεηξηθή παξαδνρή φηη ην επίπεδν ησλ 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ απνηειεί βαζηθφ ζπληειεζηή ηεο δηακφξθσζεο 

ζπκπεξηθνξηθψλ γλσξηζκάησλ θαη πηπρψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ. Παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κνξθσζηνγελέο νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, θαζψο αλαπηχζζνληαη ζε έλα 

επξχηεξν πιέγκα επλντθψλ επηδξάζεσλ, δέρνληαη πνηθηιία πλεπκαηηθψλ παξαζηάζεσλ, 

πνιηηηζηηθψλ εξεζηζκάησλ θαη θηλήηξσλ επηηπρίαο, κε απνηέιεζκα λα ζπγθεληξψλνπλ 

θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο εμέιημεο, βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ, επίδεημεο θηινκαζνχο 

ζπκπεξηθνξάο θαη εληνλφηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηελ 

πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα (Γεσξγίνπ, 1993, Coltrane & Collins, 2001, Lareau, 2003, Μπισλάο, 

1991, ηάλνπ-Κχξγηνπ, 2006,Thompson et al., 1988). 

Παξάιιεια κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ θξίζηκνο αλαδεηθλχεηαη θαη ν ξφινο ηνπ 

θχινπ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηε δηακφξθσζε νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ. 

πγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα αλαγλσξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ αμία ηνπ λα καζαίλεη 

θαλείο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσή ηνπ πξνδίδνληαο κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ηα 

αγφξηα ζηε ζπκβνιή ηεο δηαδηθηπαθήο έξεπλαο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ζπλεδξίσλ θαη 

ηειεφξαζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Ωο κε αλακελφκελν θξίλεηαη ην εχξεκα 

ηεο έκθαζεο ζην δηαδίθηπν, αθνχ ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή είλαη 

αζζελέζηεξε ζπγθξηηηθά κε ησλ αγνξηψλ  (Papastergiou & Solomonidou, 2005, 

Φξαγθνπιίδνπ, 2006). Αληίζεηα αλακελφκελε είλαη ε έκθπιε δηαθνξνπνίεζε ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, αθνχ απφ ηα καζεηηθά ηνπο ρξφληα ηα θνξίηζηα 

επηδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε θηινκάζεηα πνπ κεηνπζηψλεηαη ζε θαιχηεξε ζρνιηθή επίδνζε 

(Κπξίηζεο & Υειηαηζίδνπ, 2009β, Σνπξηνχξαο, Μπαιή & Αιηηληαζηψηεο, 2008). Σν θχιν 
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επίζεο απνηειεί πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ην ρξφλν ζπδήηεζεο πνπ αλαπηχζζεηαη 

αλαθνξηθά κε ηε δηα βίνπ αλάκεζα ζηνπο εθήβνπο θαη ηε κεηέξα ηνπο, κε ηα θνξίηζηα ζε 

ζρέζε κε ηα αγφξηα λα δηεμάγνπλ κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο κε ηε κεηέξα 

ηνπο. Ζ δηα βίνπ κάζεζε ζπληζηά κέξνο κηαο επξχηεξεο ζεκαηηθήο απνηεινχκελεο απφ 

πξνζσπηθά, θαζεκεξηλά, θνηλσληθά δεηήκαηα, αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ηίζεληαη 

πξνλνκηαθά ζηελ επηθνηλσληαθή δπαδηθή ζρέζε κεηέξαο-θφξεο (Κπξίηζεο, 2010, Nielsen, 

2007).  
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