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Abstract: Lifelong learning of teachers is critical to the quality of education they offer as it 

directly affects their educational and scientific background. In the present study, an attempt 

was made to explore some aspects of the lifelong learning of secondary teachers in the region 

of Ilia. Specifically, the degree of their participation in non-formal education programs in the 

field of vocational training and general education was investigated. The reasons and barriers 

that affect teachers' participation in these programs were also explored. The main theoretical 

background was typologies for reasons and barrier, as well as findings of previous relevant 

research. For the needs of the research, quantitative data were collected through a 

questionnaire with mostly closed-ended questions. The questionnaire was based (in terms of 

content and structure) on the PRB (Participation Reasons Barriers Questionnaire), after 

adapting to the needs and conditions of the present study. The findings of the research show 

that the teachers of the sample attend lifelong learning programs about twice as much in 

relation to the general population, which are mainly carried out by public bodies, which is in 

line with the findings of previous relevant surveys. 

Keywords: Participation, reasons, barriers, secondary education teachers, region of Ilia 

Πεπίλητη: Η δηά βίνπ κάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θξίζηκε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ απηνί πξνζθέξνπλ θαζψο επεξεάδεη άκεζα ην κνξθσηηθφ θαη επηζηεκνληθφ 

ηνπο ππφβαζξν. Σηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξήζεθε λα δηεξεπλεζνχλ θάπνηεο πηπρέο ηεο δηά 
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βίνπ κάζεζεο εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο ζηελ Ηιεία. Σπγθεθξηκέλα δηεξεπλήζεθε ν 

βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο γεληθήο παηδείαο. Δπίζεο δηεξεπλήζεθαλ ηα θίλεηξα πνπ 

εληζρχνπλ θαη ηα εκπφδηα πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζ’ απηά ηα 

πξνγξάκκαηα. Τν θχξην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν απνηέιεζαλ ηππνινγίεο θηλήηξσλ θαη 

ηππνινγίεο εκπνδίσλ, αιιά θαη επξήκαηα πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ. Γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο έξεπλαο ζπγθεληξψζεθαλ πνζνηηθά δεδνκέλα κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ κε εξσηήζεηο σο 

επί ην πιείζηνλ θιεηζηνχ ηχπνπ. Τν εξσηεκαηνιφγην ζηεξίρζεθε (σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη 

ηε δνκή) ζην εξσηεκαηνιφγην PRB (Participation Reasons Barriers Questionnaire), αθνχ 

πξνζαξκφζηεθε ζηηο αλάγθεο θαη ζπλζήθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Απφ ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο παξαθνινπζνχλ ζε πεξίπνπ δηπιάζην 

πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ πξνγξάκκαηα δηά βίνπ εθπαίδεπζεο, ηα νπνία 

θπξίσο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ δεκφζηνπο θνξείο, θάηη πνπ είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα 

επξήκαηα πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ. 

Λέξειρ – Κλειδιά: Σπκκεηνρή, θίλεηξα, εκπφδηα, εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο, λνκφο 

Ηιείαο 

1. Διζαγυγή 

Η επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ κε ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζρνιείνπ σο νληφηεηαο. Δθηφο ησλ άιισλ, 

ζπλδέεηαη θαη κε ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη θαηαμίσζε ησλ ίδησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Day, 2003). 

Σεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο είρε ε πξνζσπηθή καο 

ελαζρφιεζε κε ηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ν πξνβιεκαηηζκφο καο ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

πξνγξάκκαηα δηά βίνπ εθπαίδεπζεο. Απφ ζπδεηήζεηο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ γλσξίδνπκε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζε κεγάιν πνζνζηφ επηζπκνχλ ηε ζπλερή επηκφξθσζή ηνπο ζε έλα επξχ θάζκα 

ζεκάησλ, είηε επαγγεικαηηθήο θχζεσο είηε γεληθήο παηδείαο. 

Απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρεηηθήο μελφγισζζεο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψζακε 

φηη ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζε πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Δίλαη φκσο αηζζεηά ιηγφηεξεο απηέο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηα θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα ζπκκεηνρήο θαη αθφκα ιηγφηεξεο απηέο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηνπο Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο σο ηδηαίηεξε επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή νκάδα. 

Σηελ θάιπςε απηνχ ηνπ θελνχ πξνζπάζεζε λα ζπλεηζθέξεη ε παξνχζα εξεπλεηηθή 

πξνζπάζεηα, ε νπνία ήξζε σο ζπλέρεηα ησλ εξεπλψλ ηνπ ΙΝΔ ΓΣΔΔ θαη ΙΜΔ ΓΣΔΒΔΔ 

(Καξαιήο, 2013· Καξαιήο, 2018), ηνπ Γθέξηδνπ (2015) θαη ηνπ Μπεξηδειέηνπ (2016) θαη 

ζηεξίρζεθε ζηε δηεξεχλεζε ηεζζάξσλ βαζηθψλ αμφλσλ: α) ηνλ βαζκφ θαη ηελ έληαζε 

ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη γεληθήο παηδείαο 

β) ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, γ) ηα εκπφδηα 
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ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη δ) ηελ απνηχπσζε (πεξηγξαθηθψλ 

θαη αμηνινγηθψλ) ζηνηρείσλ γηα ηα δχν πην πξφζθαηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη γεληθήο παηδείαο πνπ παξαθνινχζεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο. 

Πξνζδνθία καο ήηαληα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα λα κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε επξήκαηα 

ζπλαθψλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ. Δπίζεο λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ρξήζηκα ζηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επαλαζρεδηαζκνχ ησλ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο. 

2. Κίνηηπα και εμπόδια για ηη ζςμμεηοσή  

Οη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ελειίθσλ είλαη επηδησθφκελεο, εθνχζηεο, ζθφπηκεο: 

ζρεδηάδνληαη γηα λα επηηεπρζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζθνπφο πνπ ζέηνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο νη 

ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη (Rogers, 1999, ζει. 119). Η ζπδήηεζε γηα ηελ παξνρή επθαηξηψλ 

ζηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε είλαη άλεπ νπζίαο, αλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξνρή θηλήηξσλ, 

αιιά θαη απφ ηε δπλαηφηεηα ησλ αηφκσλ λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο, 

ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ απηέο ηηο επθαηξίεο (Καξαιήο, 2021). Σ’ απηφ ην πιαίζην έρεη 

αλαπηπρζεί πιήζνο επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ. 

Όζνλ αθνξά ζηα κίνηηπα ζπκκεηνρήο ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο, ε πξψηε επξχηεξα γλσζηή πξνζπάζεηα δηεξεχλεζήο ηνπο απνδίδεηαη ζηνλ Houle 

ην 1961, ν νπνίνο εμήγαγε ην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ε ζπκκεηνρή ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο βαζίδεηαη φρη ζε έλα, αιιά ζε πνιιαπιά 

θίλεηξα, ηα νπνία ζπλήζσο αιιεινεληζρχνληαη (Jarvis, 2004, ζει. 91) θαη πξφηεηλε κηα 

ηππνινγία ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ δηαθξίλνληαο ηξεηο θχξηνπο ηχπνπο: α) ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηνπο ζηφρνπο, β) ηνπο πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηε δξάζε θαη γ) ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηε κάζεζε (Gordon, 1993). Λίγα ρξφληα αξγφηεξα ν Tough (1968, 

1971), θαηέδεημε φηη νη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηείραλ ζε έλα πξφγξακκα φρη γηα έλαλ, αιιά 

θαηά κέζν φξν γηα πάλσ απφ πέληε δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. 

Με βάζε ηελ ηππνινγία ηνπ Houle, ν Boshier δεκηνχξγεζε ηελ Κιίκαθα Δθπαηδεπηηθήο 

Σπκκεηνρήο (Educational Participation Scale- EPS), δίλνληαο έκθαζε ζηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Έηζη νκαδνπνίεζε ηα θίλεηξα ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο (Boshier&Collins, 1983): α) αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ/επαθψλ, β) 

πξνζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, γ) εμσηεξηθέο πξνζδνθίεο, δ) επαγγεικαηηθή 

πξφνδνο/αλαβάζκηζε θαη ε) ελδηαθέξνλ γηα ηε γλψζε. Απφ ηελ άιιε, ε ζεσξεηηθφο PatriciaK. 

Cross, κέζα απφ κειέηε πνιιψλ εξεπλψλ, θαηέιεμε ζηε ζπζρέηηζε ηεο ζπκκεηνρήο ελφο 

αηφκνπ κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ επίπεδν ππνζηεξίδνληαο φηη «φζν πεξηζζφηεξε εθπαίδεπζε 

έρνπλ νη άλζξσπνη, ηφζν πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνληαη γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε, ηφζν 

πεξηζζφηεξν καζαίλνπλ γηα ηηο δηαζέζηκεο επθαηξίεο θαη ηφζν πεξηζζφηεξν ζπκκεηέρνπλ» 

(Cross, 1981, ζζ. 54-55). Απφ ηελ άιιε, νη Merriametal. (2007, ζ. 62) θσδηθνπνηψληαο 

αξθεηέο έξεπλεο, αλέδεημαλ σο θχξην ιφγν ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα 

θίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία. 
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Δθηφο απφ ηα θαλεξά/πξνθαλή θίλεηξα (explicitmotives), φπσο ε απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ ή 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ζηε βηβιηνγξαθία (Schultheiss&Brunstein, 2010, ζ. 379), 

γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε κε πξνθαλή θίλεηξα (implicitmotives), φπσο ην λα θάλεη θάπνηνο ηα 

πξάγκαηα θαιχηεξα, ην λα έρεη επηξξνή έλαληη άιισλ, ην λα ελεξγεί καδί κε άιινπο, ην λα 

αλαπηχζζεη θηιηθέο ζρέζεηο θιπ. 

Όζνλ αθνξά ζηα εμπόδια γηα ηε ζπκκεηνρή, θαηά ηελ θιαζηθή πιένλ ηππνινγία ηεο Cross 

(1981), απηά δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α. θαηαζηαζηαθά (situational): εκπφδηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ελήιηθνο ζε δεδνκέλε ζηηγκή (π.ρ. έιιεηςε 

ρξφλνπ, ρξεκάησλ, χπαξμε ππνρξεψζεσλ, θξνληίδα παηδηψλ ή γνληψλ, δηαζέζηκνη ρψξνη 

θιπ), β. ζεζκηθά (organizational): εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο (π.ρ. σξάξηα δηεμαγσγήο, πξνυπνζέζεηο επηινγήο 

εθπαηδεπνκέλσλ, έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ην ηη πξνζθέξεηαη, κεγάιεο γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο θιπ) θαη γ. πξνδηαζεηηθά (dispositional): εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

απφςεηο/ζηάζεηο ησλ ίδησλ ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ απέλαληη ζηε κάζεζε θαη ζηνλ 

ξφιν ηνπο ζ’ απηή (π.ρ. ην πξνρσξεκέλν ηεο ειηθίαο κπνξεί λα απνζαξξχλεη κεγαιχηεξα 

άηνκα, νη γλσζηηθέο δπζθνιίεο ή ηα θελά πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί ζην παξειζφλ, ε θαθή 

ζρέζε κε ην ζρνιείν θαη ηε ζρνιηθή ηάμε, έιιεηςε ελέξγεηαο θαη αληνρψλ θιπ). 

Σηελ πξνζπάζεηά ηεο λα δεκηνπξγήζεη έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν πνπ λα εξκελεχεη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ην νπνίν λα ελζσκαηψλεη ηα 

θίλεηξα, ηηο πξνζδνθίεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηα εκπφδηα γηα ηε 

κάζεζε, ε Cross πξφηεηλε ην Μνληέιν ηεο Αιπζίδαο ησλ Αληηδξάζεσλ (ChainofResponse - 

COR). Σχκθσλα κ’ απηφ ην κνληέιν (Stein&Farmer, 2004, ζζ. 30-31), ην αλ ηειηθά ζα 

ζπκκεηάζρεη έλαο ελήιηθνο εθπαηδεπφκελνο ζε κηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα εμαξηάηαη 

απφ ηηο δηαζέζηκεο επθαηξίεο πξνγξακκάησλ, απφ ηα εκπόδηα θαη απφ ηε ζρεηηθή 

πιεξνθόξεζε πνπ δηαζέηεη. 

Σε κηα πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη Rubenson&Desjardins 

(2009·Rubenson, 2011) έλσζαλ ηα θαηαζηαζηαθά θαη ηα ζεζκηθά εκπφδηα (πνπ αλαθέξεη ε 

Cross) ζε κία θαηεγνξία, ηελ νπνία νλνκάδνπλ δνκηθά (structural) εκπφδηα, ελψ δηαηήξεζαλ 

ηα πξνδηαζεζηθά εκπφδηα, πξνηείλνληαο ην Μνληέιν Πεξηνξηζκέλεο Γξάζεο (Bounded-

AgencyModel). Απηφ ην κνληέιν βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ην θξάηνο θνηλσληθήο 

πξφλνηαο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ γηα ζπκκεηνρή, αθνχ εκπιέθεηαη 

ζηηο θνηλσληθέο δνκέο, ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ηηο επθαηξίεο ζηε δσή θαη ηνλ 

βαζκφ επίγλσζήο ηνπο απφ ηνπο πνιίηεο (Rubenson&Desjardins, 2009). 

3. Αναζκόπηζη ζσεηικών επεςνών 

Μηα απφ ηηο έξεπλεο πνπ εμεηάζακε ήηαλ απηή ησλ Egglestoneθ. ζπλ. (2018), ε νπνία 

δηεμήρζε ζε δείγκα 5.039 ελειίθσλ ζηε Μ. Βξεηαλία εζηηάδνληαο ζηα θίλεηξα θαη ζηα 

εκπφδηα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο δηά βίνπ κάζεζεο. 
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ΗέξεπλαCAPE (Critiquing Adult Participationin Education − Patterson, 

2018·Patterson&Song, 2018) ζηεξίρζεθε ζε πνζνηηθά (εξσηεκαηνιφγην) θαη πνηνηηθά 

(νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο) δεδνκέλα απφ έλα δείγκα 125 ελειίθσλ ζε πέληε πνιηηείεο ησλ 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, πξνζπαζψληαο λα δηεξεπλήζεη θίλεηξα ζπκκεηνρήο, εκπφδηα θαη 

ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο κε ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα δηά βίνπ κάζεζεο.Οη δχν απηέο 

έξεπλεο αληηθαηνπηξίδνπλ εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ δηαθέξνπλ ζε αξθεηά ζεκεία απφ ην 

ειιεληθφ,ηφζν ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε φζν θαη ζηε δηά βίνπ κάζεζε. Ήηαλ σζηφζν 

ελδεηθηηθέο ησλ ηάζεσλ θαη ησλ απφςεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζε άιιεο ρψξεο. 

Η έξεπλα ΙΝΔ ΓΣΔΔ θαη ΙΜΔ ΓΣΔΒΔΔ γηα ην 2011 (επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο Θ. Καξαιήο - 

Καξαιήο, 2013) ήηαλ ε πξψηε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ζηελ νπνία δηεξεπλήζεθαλ ηαπηφρξνλα 

ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο, ηα θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα κε πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή πξνζέγγηζε. Έλα απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο επηζεκαίλεη φηη ε 

απνζηέξεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε πιήηηεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ηνπο ιηγφηεξν επλνεκέλνπο ηεο θνηλσλίαο (πνιίηεο κε ζρεηηθά ρακειφ επίπεδν ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο, απφ ρακειφηεξεο εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο ή εθηφο ηεο αγνξάο εξγαζίαο). 

Έηζη έρεη σο απνηέιεζκα λα κεγεζχλνληαη αληί λα ακβιχλνληαη νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο 

(Karalis, 2017).Η δηαρξνληθή έξεπλα ηνπ ΙΝΔ ΓΣΔΔ θαη ηνπ ΙΜΔ ΓΣΔΒΔΔ δηεμήρζε κε 

αληίζηνηρνπο φξνπο θαη ζρεδηαζκφ θαη γηα ηα έηε 2013, 2015, 2016 θαη 2019 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο κηζζσηνχο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, πνπ δελ είραλ ζπκπεξηιεθζεί 

ζηελ πξψηε θάζε. Έηζη ν πιεζπζκφο πνπ απνηππψζεθε ηειηθά ήηαλ ν νηθνλνκηθά ελεξγφο 

πιεζπζκφο.Απφ ηε ζπλνιηθή ζεψξεζε φιεο ηεο ζεηξάο ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ ηνπ ΙΝΔ 

ΓΣΔΔ θαη ΙΜΔ ΓΣΔΒΔΔ, πξνέθπςε φηη ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ζαξάληα εηψλ έρεη 

ζπληειεζζεί εληππσζηαθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Παξαηεξήζεθε γεληθφηεξα 

αλνδηθή ηάζε, παξά ην γεγνλφο φηη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο, ηδίσο ζε θάπνηεο επαγγεικαηηθέο 

θαηεγνξίεο, εμαθνινπζνχλ λα θηλνχληαη ζε ρακειά επίπεδα ζπγθξηηηθά κε ηνλ επξσπατθφ 

κέζν φξν. 

Η έξεπλα ηνπ Γθέξηδνπ (2015) δηεξεχλεζε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζηελ Τερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ηεο Αραΐαο, ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη δηαδηθαζίεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο (επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

γεληθήο παηδείαο), ηα θίλεηξα πνπ εληζρχνπλ ηε δηάζεζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή θαη ηα ηπρφλ 

εκπφδηα πνπ ηε δπζρεξαίλνπλ. Τα παξάζπξα ρξφλνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ελφο θαη 

πέληε εηψλ. Δθαξκφζηεθε ηφζν πνζνηηθή (κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ) φζν θαη πνηνηηθή (κέζσ 

ζπλεληεχμεσλ) πξνζέγγηζε. Τν εξσηεκαηνιφγην βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην PRB 

(Participation Reasons Barriers Questionnaire – βι. Καξαιήο 2021)θαη έλαο απφ ηνπο 

ζηφρνπο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κε άιιεο αλάινγεο έξεπλεο.Η έξεπλα 

ηνπ Μπεξηδειέηνπ (2016), σο ζεκαηηθή επέθηαζε ησλ εξεπλψλ ηνπ ΙΝΔ ΓΣΔΔ θαη ΙΜΔ 

ΓΣΔΒΔΔ (Καξαιήο, 2013), δηεξεχλεζε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο δηαηηνιφγσλ-δηαηξνθνιφγσλ 

απφ φιε ηελ Διιάδα ζε πξνγξάκκαηα δηά βίνπ εθπαίδεπζεο (επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

γεληθήο παηδείαο), ηα θίλεηξα πνπ εληζρχνπλ θαη ηα εκπφδηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε ζπκκεηνρή. 

Τα παξάζπξα ρξφλνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ελφο θαη πέληε εηψλ. Δθαξκφζηεθε 
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πνζνηηθή πξνζέγγηζε ζε δείγκα 265 δηαηηνιφγσλ επί ζπλφινπ πεξίπνπ 1.800. Τν 

εξσηεκαηνιφγην πνπ δηαλεκήζεθε βαζίζηεθε θπξίαξρα ζηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο κε ηηο 

αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο. 

Η έξεπλα ηνπ Αλησλφπνπινπ (2016) δηεξεχλεζε θίλεηξα θαη εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη 

δάζθαινη ηνπ Ν. Ηιείαο θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο Β΄ 

επηπέδνπ ζηηο ΤΠΔ, κέζα απφ πνζνηηθή πξνζέγγηζε (ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίνπ κε 

θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο) ζε δείγκα 100 εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ70.Η έξεπλα ηεο Καινγεξάηνπ 

(2018) δηεξεχλεζε θίλεηξα θαη εκπφδηα λεπηαγσγψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αηηηθήο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επηκφξθσζε Β΄ επηπέδνπ, κέζα απφ πνζνηηθή πξνζέγγηζε (ρνξήγεζε 

εξσηεκαηνινγίσλ κε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο) ζε δείγκα 82 εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ60.Η 

έξεπλα ηνπ Σηαζηλνχ (2017) δηεξεχλεζε θίλεηξα θαη εκπφδηα εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Ηιείαο γηα ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο αληηιήςεηο 

ηνπο γηα ηε ζρέζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε. Η 

έξεπλα ηεο Μπαξδάλε (2018) εμέηαζε ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Νάμνπ 

ζηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε, ηνλ βαζκφ πξνζπκίαο ηνπο, ηνπο ιφγνπο ζπκκεηνρήο θαη ηελ 

επίδξαζε πνπ έρεη ην θχιν, ε ειηθία θαη εηδηθφηεηά ηνπο ζηελ παξαθίλεζε γηα ζπκκεηνρή. 

Γηεμήρζε πνζνηηθή πεξηγξαθηθή έξεπλα ζε δείγκα 129 εθπαηδεπηηθψλ (επί ζπλφινπ 167 

ππεξεηνχλησλ) κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θιεηζηψλ εξσηήζεσλ θαη θαηαηάμεσλ ηχπνπ 

Likert. 

Η έξεπλα ηεο Ληνδάθε (2020) εμέηαζε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα δηά βίνπ εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα δηεμήγαγε πνζνηηθή έξεπλα 

κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζε δείγκα 1.217 αηφκσλ απφ φζνπο παξαθνινπζνχζαλ 

πξνγξάκκαηα δηά βίνπ εθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ ΙΝΔ ΓΣΔΔ θαη ΙΜΔ ΓΣΔΒΔΔ απφ ηνλ 

Ννέκβξην 2015 έσο ηνλ Ινχλην 2016. Γηεξεπλήζεθαλ νη ιφγνη ζπκκεηνρήο πνπ παξαθηλνχλ 

ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηα εκπφδηα πνπ ηνπο απνηξέπνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή θαη νη ζηάζεηο ηνπο 

απέλαληη ζηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

Οη παξαπάλσ έξεπλεο είηε δηεξεχλεζαλ ηα θίλεηξα, ηα εκπφδηα θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ ζε πξνγξάκκαηα δηά βίνπ κάζεζεο (Egglestoneθ. ζπλ., 2018·Patterson, 

2018·Patterson&Song, 2018· Καξαιήο, 2013·Ληνδάθε, 2020· Καξαιήο, 2021), είηε εζηίαζαλ 

ην ελδηαθέξνλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ή επαγγεικαηηθέο νκάδεο (Μπεξηδειέηνο, 2016· 

Αλησλφπνπινο, 2016· Σηαζηλφο, 2017· Καινγεξάηνπ, 2018· Μπαξδάλε, 2018). Σηελ 

παξνχζα έξεπλα επηρεηξήζεθε ε δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ, ησλ εκπνδίσλ θαη ηνπ βαζκνχ 

ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα δηά βίνπ κάζεζεο φζνλ αθνξά ζηνλ πιεζπζκφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Ηιείαο. Παξάιιεια πξνζπαζήζακε λα 

δηαθξηβψζνπκε θαηά πφζν ηα ζπκπεξάζκαηά καο ζπλάδνπλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ εξεπλψλ, είηε απηέο αλαθέξνληαλ ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ είηε ζε επηκέξνπο 

επαγγεικαηηθέο νκάδεο. Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ πξνζπαζήζακε λα αλαδείμνπκε κέζσ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, είρε λα θάλεη κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηα δχν πην 

πξφζθαηα ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηα δχν πην πξφζθαηα ζεκηλάξηα γεληθήο 

παηδείαο, πνπ απηνί παξαθνινχζεζαλ. 
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4. κοπόρ και ζηόσοι ηηρ παπούζαρ έπεςναρ 

κοπόρ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ αθ’ ελφο ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δηαδηθαζίεο 

επηκφξθσζεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο επίζεο ε δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ πνπ 

εληζρχνπλ απηή ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ ηε δπζρεξαίλνπλ ή ηελ αλαθφπηνπλ. 

Γηα λα κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο (σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηα εξγαιεία) κε 

αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί, νη επιμέποςρ ζηόσοι δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

- δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο ζε ζεκηλάξηα θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο απφθηεζεο 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο 

- δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ εκπνδίσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δείγκαηνο 

- ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, φπσο αηνκηθά θαη 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν απηά επεξεάδνπλ νξηζκέλεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο 

- δηακφξθσζε ελφο ζπκβαηνχ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ γηα ζχγθξηζε κε αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα παξφκνησλ εξεπλψλ 

- απνηχπσζε ηπρφλ θνηλψλ ή δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ κεηαμχ ηεο παξνχζαο θαη παξφκνησλ 

εξεπλψλ θαη θαηά ην δπλαηφλ ηεθκεξίσζε ηεο χπαξμήο ηνπο 

5. ςμμεηέσονηερ 

Ο πιεζπζκφο-ζηφρνο ηεο έξεπλαο απνηεινχληαλ απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Ηιείαο, νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα 

είλαη1.394 (1.309 κφληκνη θαη 85 αλαπιεξσηέο)(βι. θαη alfavita, 2018). 

Γηα λα κελ πξνζθξνχζνπκε ζηελ παξαβίαζε επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 

πξνηηκήζεθε ε βνιηθή δεηγκαηνιεςία (Robson, 2010) απνζηέιινληαο ην εξσηεκαηνιφγην ζε 

εθπαηδεπηηθνχο κέζσ πξνζσπηθψλ ιηζηψλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζπκπιεξψζεθαλ πξναηξεηηθά 130 εξσηεκαηνιφγηα, αξηζκφο πνπ απνηειεί πεξίπνπ ην 10% 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη θξίζεθε αξθεηά αληηπξνζσπεπηηθφο. 

6. Ανάπηςξη ηος επγαλείος ζςλλογήρ δεδομένυν 

Τν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ (εξσηεκαηνιφγην), φπσο πξναλαθέξζεθε, βαζίζηεθε 

θπξίσο ζηε δηαρξνληθή έξεπλα ησλ ΙΝΔ ΓΣΔΔ θαη ΙΜΔ ΓΣΔΒΔΔ (εξσηεκαηνιφγην PRB - 

Participation Reasons Barriers Questionnaire – βι. Καξαιήο, 2013, 2021), ηνπ Γθέξηδνπ (2015) 

θαη ηνπ Μπεξηδειέηνπ (2016)θαη δηακνξθψζεθε κε γλψκνλα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
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ζπκβαηφηεηαο κε αληίζηνηρα εξγαιεία άιισλ εξεπλψλ, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ζχγθξηζεο ησλ επξεκάησλ. Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζην πεξηερφκελν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξσηήζεσλ, ζε ζρέζε κε ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο αθνξνχζαλ:α) ιεθηηθέο ή άιιεο 

πξνζαξκνγέο πνπ θξίζεθαλ αλαγθαίεο γηα ηνλ εμεηαδφκελν πιεζπζκφ, β) πξνζζήθεο 

εξσηήζεσλ (δφζεθε έκθαζε ζηα δχν ηειεπηαία πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

θαη γεληθήο παηδείαο πνπ παξαθνινχζεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο). 

Τν εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην https://bit.ly/3ANs14D θαη ζ’ απηφ πεξηιακβάλνληαη 

ζπλνιηθά 49 εξσηήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2 ήηαλ αλνηθηνχ ηχπνπ. Οη θχξηνη άμνλεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, αθνινπζψληαο ηα πξφηππα ησλ εξεπλψλ ηνπ Καξαιή (2013, 2018), έρνπλ 

σο εμήο:1. Γεκνγξαθηθά θαη Αηνκηθά Σηνηρεία, 2. Σπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε ζεκηλάξηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (κε παξάζπξα ρξφλνπ: έλα έηνο, πέληε έηε, πάλσ απφ πέληε έηε), 

3. Σπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε ζεκηλάξηα γεληθήο παηδείαο (κε παξάζπξα ρξφλνπ: έλα έηνο, 

πέληε έηε, πάλσ απφ πέληε έηε), 4. Κίλεηξα ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

(απαληήζεηο ζρεηηθά κε 14 θίλεηξα ζπκκεηνρήο), 5. Δκπφδηα ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα (απαληήζεηο ζρεηηθά κε 24 εκπφδηα ζπκκεηνρήο). 

Σηελ παξνχζα έξεπλα φινη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ παξαθνινπζήζεη έλα πξφγξακκα 

νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, θάηη πνπ απνξξέεη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα. Σε έλα 

ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο είλαη ζπλεζηζκέλν λα 

δηαθξίλνληαη δχν επηκέξνπο πεδία ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ: α) ε ζπλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (πνπ αθνξά ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ην επάγγεικα θαη ηελ εξγαζία) θαη β) ε γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ (πνπ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ππφινηπεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο εθπαίδεπζε γνλέσλ, 

εζεινληψλ, δηάθνξνπο γξακκαηηζκνχο θιπ) (Καξαιήο, 2018). 

Η έξεπλα δηεμήρζε δηαδηθηπαθά κέζσ ηεο ππεξεζίαο GoogleForms (δηαδηθηπαθέο θφξκεο 

Google) θαηά ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ 2019. Μαδί κε ην εξσηεκαηνιφγην 

απεζηάιε θαη ζπλνδεπηηθφ θείκελν (βι. https://bit.ly/3ANs14D), ζην νπνίν πεξηγξάθεθε ν 

ζθνπφο θαη ην ζέκα ηεο έξεπλαο, ν ηξφπνο ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ, ε 

εζεινληηθή ζπκκεηνρή, ε πξνζηαζία ηεο αλσλπκίαο (Creswell, 2016).Γηα ηελ θαηαιιειφηεηα 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (βαζκφο θαηαλφεζεο εξσηεκάησλ, έθηαζε, ρξφλνο ζπκπιήξσζεο) 

πξνεγήζεθε πηινηηθή ρνξήγεζή ηνπ ζε πέληε εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο θαη έγηλαλ νη 

αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο. 

7. Πεπιγπαθή και Ανάλςζη Γεδομένυν - Αηομικά και δημογπαθικά ζηοισεία 

Γηα ηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα αξρηθά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (πίλαθεο, γξαθήκαηα, ξαβδνγξάκκαηα 

θιπ) (Δκβαισηήο θ.ζπλ., 2006). Αθνινχζσο εθηειέζηεθαλ ζηαηηζηηθνί έιεγρνη ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ (Mann–Whitney U, Kruskal–Wallis H. – επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο α=0.05). 

https://bit.ly/3ANs14D
https://bit.ly/3ANs14D
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Όπσο αλαθέξζεθε, ην δείγκα απνηεινχληαλ απφ 130 εθπαηδεπηηθνχο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνχζαλ ηε δεδνκέλε ζηηγκή ζηελ πεξηθεξεηαθή 

ελφηεηα Ηιείαο θαη πξνζπκνπνηήζεθαλ λα απαληήζνπλ. Σηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο. 

Πίνακαρ1: Σπλνπηηθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο (Ν=130) 

Καηηγοπία Υποκαηηγοπία Ν % 

Φύλο Άλδξαο 49 37,7 

Γπλαίθα 81 62,3 

Ηλικιακή ομάδα έσο 30 εηψλ 0 0 

31-40 εηψλ 24 18,5 

41-50 εηψλ 65 50 

51-60 εηψλ 39 30 

61-67 εηψλ 2 1,5 

Οικογενειακή καηάζηαζη Άγακνο/ε 22 16,9 

Έγγακνο/ε 101 77,7 

Γηαδεπγκέλνο 7 5,4 

Φήξνο/α 0 0 

Απιθμόρ παιδιών Καλέλα 50 38,5 

Έλα 27 20,8 

Γχν 39 30 

Τξία 11 8,5 

Τέζζεξα 2 1,5 

Πέληε 1 0,8 

πάλσ απφ πέληε 0 0 

Διζόδημα Δπαξθέο 15 11,5 

Οξηαθφ 82 63,1 

Αδχλακν 28 21,5 

Διιηπέο 5 3,8 

ποςδέρ Πηπρίν 108 83,1 

Μεηαπηπρηαθφ 39 30 

Γεχηεξν πηπρίν 11 8,5 

Γεχηεξν κεηαπηπρηαθφ 4 3,1 

ΑΣΠΑΙΤΔ 7 5,4 

Γηδαθηνξηθφ 3 2,3 

Μεηαδηδαθηνξηθέο ζπνπδέο 0 0 
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Δπγαζιακή καηάζηαζη Μφληκνο 115 88,5 

Αλαπιεξσηήο 15 11,5 

Χπόνορ εκπαιδεςηικήρ ςπηπεζίαρ 1-5 έηε 5 4 

6-10 έηε 12 9 

11-15 έηε 42 32 

16-20 έηε 35 27 

21-25 έηε 23 18 

26-33 έηε 13 10 

Θέζη Δθπαηδεπηηθφο 112 86,2 

Υπνδηεπζπληήο 8 6,2 

Γηεπζπληήο 9 6,9 

Σπληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ 1 0,8 

Διδικόηηηα ΠΔ01 - ζενιφγνη 6 4,6 

ΠΔ02 - θηιφινγνη 44 33,8 

ΠΔ03 - καζεκαηηθνί 10 7,7 

ΠΔ04 - θπζηθνί, ρεκηθνί, βηνιφγνη 12 9,2 

ΠΔ05 - γαιιηθήο 6 4,6 

ΠΔ06 - αγγιηθήο 16 12,3 

ΠΔ08/79 - θαιιηηερληθψλ, κνπζηθήο 6 4,6 

ΠΔ11 - θπζηθήο αγσγήο 8 6,2 

ΠΔ78/80 - νηθνλνκνιφγνη, θνηλσληνιφγνη 6 4,6 

ΠΔ82/83 - κεραλνιφγνη, ειεθηξνιφγνη, γεσπφλνη 7 5,4 

ΠΔ86 - πιεξνθνξηθήο 9 6,9 

8. Παποςζίαζη ηυν εςπημάηυν 

Οη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ εμ νξηζκνχ έλαλ πιεζπζκφ πνπ έρεη πνιχ θαιή ζρέζε κε ηελ 

επηκφξθσζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Απηφ ην βιέπνπκε λα 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα. 

Όζνλ αθνξά ζηε ζςμμεηοσή, ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (63,1%) δήισζαλ φηη 

ζπκκεηείραλ ζε θάπνην ζεκηλάξην επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη πεξίπνπ νη κηζνί ζε θάπνην 

ζεκηλάξην γεληθήο παηδείαο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο.Σηελ έξεπλα ησλ Egglestone θ. ζπλ. 

(2018) δελ ππάξρνπλ ηα ίδηα παξάζπξα ρξφλνπ νχηε αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

σζηφζν ηα πνζνζηά ήηαλ πεξίπνπ 36% γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Τα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα 

ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ήηαλ 31,4% ζηελ έξεπλα ησλ ΙΝΔ ΓΣΔΔ θαη ΙΜΔ ΓΣΔΒΔΔ γηα ηνλ 

γεληθφ πιεζπζκφ γηα ην 2013, 57,7% ζηελ έξεπλα ηνπ Γθέξηδνπ γηα ην 2014, 63,4% ζηελ 

έξεπλα ηνπ Μπεξηδειέηνπ γηα ην 2015, 61,3% ζηελ έξεπλα ησλ ΙΝΔ ΓΣΔΔ θαη ΙΜΔ ΓΣΔΒΔΔ 
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γηα ην 2016 θαη 66,2% γηα ην 2019. Απφ ηα παξαπάλσ, αλ θαη δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ επζείεο 

ζπγθξίζεηο, δηαπηζηψλνπκε ζε γεληθέο γξακκέο κηα ηάζε αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο φζν 

πεξλνχλ ηα ρξφληα θαη ε δηά βίνπ εθπαίδεπζε απνθηά κεγαιχηεξν θχξνο ζηε ρψξα καο (βι. 

θαη Karalis, 2017). 

Ωο πξνο ηελ ένηαζη ηηρ ζςμμεηοσήρ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζην παξάδεηγκά καο ν 

κέζνο φξνο ήηαλ 5,75 ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ην επάγγεικα θαη 4,13 ζεκηλάξηα γεληθήο 

παηδείαο. Η έξεπλα ηνπ Γθέξηδνπ (2015) ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαλ ζηελ Τερληθή 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε Αραΐαο απνηχπσζε θαηά κέζν φξν 5,2 ζεκηλάξηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 5,5 γεληθήο παηδείαο. Η έξεπλα ηνπ Μπεξηδειέηνπ (2016) ζε 

δηαηηνιφγνπο-δηαηξνθνιφγνπο θαηέγξαςε θαηά κέζν φξν 5,82 ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη 4,21 ζεκηλάξηα γεληθήο παηδείαο. Σηηο έξεπλεο ησλ ΙΝΔ ΓΣΔΔ θαη ΙΜΔ 

ΓΣΔΒΔΔγηα ην 2016 ε ζπκκεηνρή ήηαλ θαη γηα ηα δχν είδε πξνγξακκάησλ ζην 4,9 (Καξαιήο, 

2018), ελψ γηα ην 2019 ζην 6,1 κε δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο 

(Καξαιήο, 2021).Με βάζε ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα 

απνηππψλνληαη παξφκνηεο ηάζεηο κε άιιεο αληίζηνηρεο έξεπλεο γηα ηελ έληαζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηά βίνπ κάζεζεο. Απηφ, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, κπνξεί λα απνδνζεί ζηε θχζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο, ην νπνίν απαηηεί 

ζπλερή ελεκέξσζε ηφζν ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην επάγγεικα φζν θαη ζε ζέκαηα γεληθφηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο. 

Όζνλ αθνξά ζηα κίνηηπα πνπ σζνχλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ, απφ ηελ έξεπλά καο αλαδεηθλχνληαη σο ζεκαληηθφηεξα ε 

«κεγαιχηεξε εξγαζηαθή απνδνηηθφηεηα», ε «εθκάζεζε λέσλ πξαγκάησλ» θαη ν «δηά βίνπ 

ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο». Τα επξήκαηα απηά ζπκπίπηνπλ κε ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ 

ησλ ΙΝΔ ΓΣΔΔ θαη ΙΜΔ ΓΣΔΒΔΔ (Καξαιήο, 2018, 2021), ηνπ Γθέξηδνπ (2015), ηνπ 

Μπεξηδειέηνπ (2016), ηνπ Σηαζηλνχ (2017) θαη ηεο Καινγεξάηνπ (2018) θαη ελ κέξεη κε ηα 

επξήκαηα ηνπ Αλησλφπνπινπ (2016), ηεο Μπαξδάλε (2018), ησλ Egglestoneθ. ζπλ. (2018), 

ηεο Patterson (2018) θαη ηεο Ληνδάθε (2020). 

Όζνλ αθνξά ζηα εμπόδια πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, απφ ηελ παξνχζα έξεπλα αλαδείρζεθαλ σο ζεκαληηθφηεξα «ην θφζηνο 

ζπκκεηνρήο ζηα ζεκηλάξηα», «νη δπζθνιίεο κεηαθίλεζεο πξνο ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ησλ 

ζεκηλαξίσλ» θαη «ε έιιεηςε ρξφλνπ ιφγσ εξγαζηαθψλ ππνρξεψζεσλ ή θξνληίδαο παηδηψλ». 

Τα επξήκαηα απηά κνηάδνπλ πνιχ κε απηά ηεο έξεπλαο ηνπ Μπεξηδειέηνπ (2016) θαη ηεο 

Ληνδάθε (2020). Τα ιεγφκελα «θαηαζηαζηαθά» εκπφδηα (Cross, 1981) μερψξηζαλ θαη ζηελ 

έξεπλα ησλ Patterson&Song (2018). Αληίζηνηρα είλαη ζε γεληθέο γξακκέο θαη ηα εκπφδηα πνπ 

αλαδείρζεθαλ απφ ηηο έξεπλεο ησλΙΝΔ ΓΣΔΔ θαη ΙΜΔ ΓΣΔΒΔΔ (Καξαιήο 2013, 2018, 2021) 

θαη ηνπ Γθέξηδνπ (2015), πνπ κηινχλ γηα θπξηαξρία ζεζκηθψλ θαη θαηαζηαζηαθψλ εκπνδίσλ. 

Τν θφζηνο ζπκκεηνρήο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα αλαδεηθλχεηαη απφ ηε δηθή καο θαη ηηο 

παξαπάλσ έξεπλεο σο ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην. Πξνθαλψο απηφ αληαλαθιά ηε κείσζε ησλ 

εηζνδεκάησλ θαη ηηο αλαθαηαηάμεηο ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ αηφκσλ, πνπ έρνπλ πξνθχςεη σο 

ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δίλαη πάλησο αμηνζεκείσην φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα 
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ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ θάκπηεηαη απφ ηα εκπφδηα θαη επηζπκεί ζαθψο ηελ 

παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνλ επφκελν 

ρξφλν. 

Σε ζρέζε κε ηηο ανιζόηηηερ καηά ηη ζςμμεηοσή, ζηελ παξνχζα έξεπλα νη γπλαίθεο θαη νη 

κφληκνη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη πεξηζζφηεξα ζεκηλάξηα ην 

ηειεπηαίν έηνο, ελψ νη έρνληεο επηπιένλ ζπνπδέο εκθαλίδνληαη λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

πεξηζζφηεξα ζεκηλάξηα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Αμηνζεκείσηεο αληζνηηθέο ηάζεηο ζηηο 

έξεπλεο ησλΙΝΔ ΓΣΔΔ θαη ΙΜΔ ΓΣΔΒΔΔ εκθαλίδνληαη κε βάζε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, ελψ 

ν δείθηεο εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ απνδεηθλχεηαη θαζνξηζηηθφο, επηβεβαηψλνληαο έλα 

ζπκπέξαζκα πνπ απνηππψλεηαη ζε πνιιέο ζρεηηθέο έξεπλεο, φηη «φζν πεξηζζφηεξε 

εθπαίδεπζε έρεη θάπνηνο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα λα ζπκκεηάζρεη ζε έλα 

πξφγξακκα δηά βίνπ κάζεζεο» (Καξαιήο, 2018, ζει. 62). Απηφ ην ζπκπέξαζκα θαίλεηαη λα 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε δηθή καο έξεπλα. 

Σηελ έξεπλα ηνπ Γθέξηδνπ (2015) δελ παξαηεξήζεθαλ αμηφινγεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε 

ζπκκεηνρή κε βάζε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ή ην θχιν, θάηη πνπ απνδφζεθε ζην πςειφ 

επίπεδν πνπ δηαζέηνπλ γεληθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί. Μηθξή δηαθνξνπνίεζε ζεκεηψζεθε ζε 

ζρέζε κε ηε ζέζε επζχλεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θάηη πνπ απνδφζεθε ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

ζέζεσλ απηψλ. Σηελ έξεπλα ηνπ Μπεξηδειέηνπ (2016) δηαθνξνπνηεηηθφ ξφιν θάλεθε λα 

παίδεη ε ηεξαξρηθή ζέζε θαη ν ηνκέαο απαζρφιεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σηε δε έξεπλα ησλ 

Egglestone θ. ζπλ. (2018) κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο εκθάληζαλ νη γπλαίθεο θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο απφ πςειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. 

Σηελ έξεπλά καο δηαθνξνπνηήζεηο ζεκεηψζεθαλ κε βάζε ην θχιν (νη γπλαίθεο εκθαλίδνληαη 

λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη πεξηζζφηεξεο ψξεο ζεκηλαξίσλ γεληθήο παηδείαο ην ηειεπηαίν έηνο 

ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο) θαη κε βάζε ηε ζρέζε εξγαζίαο (νη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί 

εκθαλίδνληαη λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη πεξηζζφηεξεο ψξεο ζεκηλαξίσλ γεληθήο παηδείαο ην 

ηειεπηαίν έηνο ζε ζρέζε κε ηνπο αλαπιεξσηέο). Δπηρεηξψληαο λα εξκελεχζνπκεηελ 

ηειεπηαία ζπζρέηηζε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη αλακελφκελε, αλ ζπλππνινγίζνπκε 

ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, θάησ απφ ηηο νπνίεο εξγάδνληαη ζπρλά νη αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνί: εξγαζία καθξηά απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο, ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ζε πνιιά 

ζρνιεία θιπ. Έηζη ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο θαη ηα ζπξξηθλσκέλα νηθνλνκηθά δπζρεξαίλνπλ 

ηελ πξνζπάζεηα γηα επηκφξθσζε. 

Σπλνςίδνληαο ζεσξνχκε ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε φηη ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε θχξηα επξήκαηα παξφκνησλ εξεπλψλ, ηδίσο απηψλ πνπ 

βαζίζηεθαλ ζε παξαπιήζην εξεπλεηηθφ εξγαιείν. 

9. ςμπεπάζμαηα 

Τν θαηλνχξγην ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα έρεη λα θάλεη κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηα δχν πην πξφζθαηα ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο 
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θαηάξηηζεο θαη γεληθήο παηδείαο πνπ παξαθνινχζεζαλ. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη πσο νη 

ζπκκεηέρνληεο παξαθνινχζεζαλ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα (ηφζν γηα ην 1
ν
 φζν θαη 

γηα ην 2
ν
) ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ δεκφζην θνξέα θαη 

ήηαλ πξναηξεηηθά. Μεγάιν ήηαλ επίζεο ην πνζνζηφ απηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ζεκηλάξηα 

γεληθήο παηδείαο απφ δεκφζην θνξέα. Οη δηαπηζηψζεηο απηέο κπνξνχλ λα ζρεηίδνληαη κε ην 

θχξνο ηνπ θνξέα δηνξγάλσζεο ή κε ηε γεληθφηεξε αλαγλψξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (φπσο είλαη ι.ρ. ε επηκφξθσζε Β΄ επηπέδνπ ζηηο ΤΠΔ). Απφ 

φ,ηη θαίλεηαη πάλησο, νη εθπαηδεπηηθνί δελ παξαθνινπζνχλ κφλν ηα ππνρξεσηηθά ππεξεζηαθά 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα· αθφκε θαη ζε θαηξνχο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο, αλαδεηνχλ 

ζπλερψο ηξφπνπο ελίζρπζεο θαη εκπινπηηζκνχ ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο (Karalis, 

2017). 

Σε ζρέζε κε ηε μοπθή ηυν ζεμιναπίυν, θαίλεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο δνθηκάδνπλ λένπο 

ηχπνπο εθπαίδεπζεο (εμ απνζηάζεσο, κηθηνχ ηχπνπ), ρσξίο φκσο λα εγθαηαιείπνπλ ηνλ 

παξαδνζηαθφ δηά δψζεο ηχπν εθπαίδεπζεο, ηνλ νπνίν εμαθνινπζνχλ λα πξνηηκνχλ ζε κεγάιν 

πνζνζηφ. Οθείινπκε βέβαηα λα επηζεκάλνπκε φηη ε έξεπλα δηεμήρζε πξηλ ηελ εμάπισζε ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνχ, νπφηε δελ ήηαλ επηβεβιεκέλε ε εμ απνζηάζεσο ζπκκεηνρή. Όζνλ 

αθνξά ζηνλ βαθμό ικανοποίηζηρ απφ ηα δχν πην πξφζθαηα ζεκηλάξηα πνπ 

παξαθνινχζεζαλ, νη ζπκκεηέρνληεο εκθαλίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ «πνιχ» ή «πάξα πνιχ» 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο, ην αλαιπηηθφ πεξηερφκελν, ηελ νξγάλσζε, ηηο 

εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο πνπ αμηνπνηήζεθαλ θαη γεληθφηεξα απφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ζπκκεηνρήο ζηα ζεκηλάξηα. 

Τέινο, απφ φ,ηη θαίλεηαη, αλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί αλαδεηνχλ επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, δελ 

δηζηάδνπλ λα δηαζέζνπλ κε επθαηαθξφλεηα πνζά γηα παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζεσξνχλ πσο έρνπλ αλάγθε. 

Όζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (63,1%) δήισζαλ φηη 

ζπκκεηείραλ ζε θάπνην ζεκηλάξην επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη πεξίπνπ νη κηζνί ζε θάπνην 

ζεκηλάξην γεληθήο παηδείαο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο. Όζνλ αθνξά ζηελ έληαζε ηεο 

ζπκκεηνρήο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ν κέζνο φξνο ήηαλ 5,75 ζεκηλάξηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 4,13 ζεκηλάξηα γεληθήο παηδείαο. Τα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα 

πνπ αλαδείρζεθαλ ήηαλ ε «κεγαιχηεξε εξγαζηαθή απνδνηηθφηεηα», ε «εθκάζεζε λέσλ 

πξαγκάησλ» θαη ν «δηά βίνπ ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο». Τα θπξηφηεξα εκπφδηα πνπ 

επηζεκάλζεθαλ ήηαλ «ην θφζηνο ζπκκεηνρήο ζηα ζεκηλάξηα», «νη δπζθνιίεο κεηαθίλεζεο 

πξνο ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ησλ ζεκηλαξίσλ» θαη «ε έιιεηςε ρξφλνπ ιφγσ εξγαζηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ ή θξνληίδαο παηδηψλ». Γεληθφηεξα ηα εκπφδηα πνπ επηθαιέζηεθαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο εληάζζνληαη πξψηηζηα ζηα θαηαζηαζηαθά θαη έπεηηα ζηα ζεζκηθά (θαηά 

Cross). Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζπλεθηηκήζεθαλ 

κε απηά ζπλαθψλ εξεπλψλ. 
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