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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ



Πιθανώς το πιο καλλιεργημένο αυλάκι στην έρευνα της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι αυτό της
συμμετοχής

(J. Crowther, 2000)

Από όλους τους τύπους και τις μορφές της διά βίου εκπαίδευσης, η εκπαίδευση ενηλίκων

είναι το υποσύστημα εκείνο όπου εμφανίζονται ταυτόχρονα:

• Τα μικρότερα ποσοστά συμμετοχής

• Οι εντονότερες ανισότητες

Γιατί μας ενδιαφέρει η συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων;



• Εύρος δραστηριοτήτων

• Έννοια της συμμετοχής

• Ύπαρξη μεγάλου αριθμού φορέων

• Απουσία μέριμνας εθνικών αρχών για συγκέντρωση στοιχείων

• Αναξιοπιστία και ανομοιογένεια μεθόδων

• Ταυτόχρονη συμμετοχή σε περισσότερα από ένα προγράμματα (συμμετέχων και συμμετοχή)

• Τρόπος που τίθενται οι ερωτήσεις

• Εύρος ηλικιών

• Παράθυρο χρόνου

Μια ερευνητική περιοχή με …πολλά προβλήματα (OECD, 1977)



EUROSTAT – LFS

• Η Ελλάδα κατατάσσεται στις τρεις ή έξι τελευταίες 

θέσεις

(Πολωνία, Κροατία, Σλοβακία, Βουλγαρία και Ρουμανία)

• Διαχρονικά κινείται σε χαμηλά επίπεδα

2011-2016: από 2,8% στο 4,0% (αύξηση: 43%)

EUROSTAT – AES

2011-2016: από 9,6% σε 15,4% (αύξηση: 60,5%)

Τα επίπεδα συμμετοχής με βάση την EUROSTAT



Κλίμακα Συμμετοχής Boshier (EPS)

• Βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας

• Ανάπτυξη κοινωνικών επαφών

• Εκπαιδευτική προετοιμασία

• Επαγγελματική εξέλιξη

• Βελτίωση των σχέσεων στην οικογένεια

• Επιδίωξη κοινωνικών ερεθισμάτων

• Ενδιαφέρον για τη μάθηση

Κίνητρα – Λόγοι συμμετοχής



Τυπολογία Cross (1981)

Καταστασιακά (situational)

φροντίδα προσώπων, εργασιακές υποχρεώσεις

Θεσμικά (organizational)

ωράρια προγραμμάτων, κακή οργάνωση, περιορισμένη προσφορά, προϋποθέσεις εισαγωγής

Προδιαθετικά (dispositional)

στάσεις και αντιλήψεις για τη μάθηση, προηγούμενες μαθησιακές εμπειρίες, ανασφάλεια και άγχος

Εμπόδια για τη συμμετοχή

Rubenson & Desjardins (2009): δομικά (καταστασιακά και θεσμικά)



Bounded Agency Model (Μοντέλο Περιορισμένης Δράσης)
Rubenson & Desjardins, 2009



Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ



Η Έρευνα των δύο Ινστιτούτων

• Οικονομικά ενεργός πληθυσμός

• Ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση

• Ταυτόχρονα: συμμετοχή, κίνητρα και εμπόδια

• Αποτύπωση ανισοτικών τάσεων

• Χρονοσειρά (2011, 2013, 2015, 2016)



Ποσοτική προσέγγιση – Η ταυτότητα της έρευνας

Εξεταζόμενος πληθυσμός
Αντιπροσωπευτικό δείγμα μισθωτών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολούμενων και εργοδοτών, καθώς και
ανέργων

Μέγεθος δείγματος
1200 άτομα (2011), 1210 άτομα (2013), 800 άτομα (2015 και 2016)

Χρονικά διαστήματα συλλογής στοιχείων
18/1/2012 έως 2/2/2012, 6/3/2014 έως 3/4/2014, 10/1/2017 έως 18/1/2017.

Περιοχές διεξαγωγής
Μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα)

Μέθοδος δειγματοληψίας
Πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία με χρήση quota με βάση τη θέση στην απασχόληση, το φύλο και τη γεωγραφική
κατανομή

Μέθοδος συλλογής στοιχείων
Τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει του ερωτηματολογίου maRc A.E.

Marketing Research Communication

maRc A.E.
Marketing Research Communication



Επαγγελματική αναβάθμιση
• Για να διατηρήσω τη θέση εργασίας μου
• Για να αυξήσω τις οικονομικές μου απολαβές
• Για να είμαι περισσότερο αποδοτικός/η στην εργασία μου
• Για να βρω μια καλύτερη εργασία

Πιστοποίηση /αναγνώριση της εκπαίδευσης
• Για να αποκτήσω τη βεβαίωση/πιστοποιητικό συμμετοχής
• Για να αυξήσω τα τυπικά μου προσόντα

Ενδιαφέρον για τη μάθηση
• Γιατί μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα
• Γιατί η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί σε όλη μας τη ζωή

Προσωπική / οικογενειακή ζωή
• Γιατί έτσι δίνω ένα καλό παράδειγμα στα παιδιά μου
• Για να ξεφύγω από προβλήματα της προσωπικής/οικογενειακής ζωής
• Για να αξιοποιήσω τον ελεύθερο χρόνο μου

Κοινωνική συμμετοχή
• Για να είμαι πιο ολοκληρωμένος πολίτης
• Για να συναντήσω καινούργιους ανθρώπους και να βελτιώσω το κοινωνικό μου δίκτυο

Κίνητρα / λόγοι συμμετοχής



Καταστασιακά εμπόδια (situational)
• Έλλειψη χρόνου λόγω φροντίδας παιδιών
• Έλλειψη χρόνου λόγω φροντίδας άλλου συγγενικού προσώπου
• Έλλειψη χρόνου λόγω εργασιακών υποχρεώσεων
• Έλλειψη χρόνου  λόγω άλλων ασχολιών
• Αρνητική τοποθέτηση της οικογένειας ή των φίλων μου

Προδιαθετικά (dispotitional) 
• Με εμποδίζουν προβλήματα υγείας
• Αρκετά έχω μάθει έως τώρα
• Δεν μου αρέσει να παρακολουθώ σεμινάρια, μου θυμίζουν το σχολείο
• Είμαι πολύ μεγάλος/η για να μάθω πλέον
• Μπορώ να μάθω με άλλους τρόπους αυτά που θα μάθαινα σε ένα σεμινάριο

Εμπόδια για συμμετοχή / 1



Θεσμικά (organizational)

• Κόστος συμμετοχής των σεμιναρίων

• Η παρακολούθηση σεμιναρίων δεν παίζει κανέναν ρόλο στη βελτίωση της θέσης εργασίας μου

• Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε ημέρες και ώρες που δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω

• Ο τρόπος επιλογής, δεν νομίζω ότι έχω πιθανότητες να επιλεγώ

• Δυσκολία μετακίνησης προς τον τόπο που γίνεται το σεμινάριο

• Δεν έχω τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την παρακολούθηση 

• Δεν έχω τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την παρακολούθηση 

• Έλλειψη πληροφόρησης και ενημέρωσης για τα σεμινάρια που γίνονται

• Δεν δίνεται βεβαίωση / πιστοποιητικό παρακολούθησης

• Μεγάλη διάρκεια σεμιναρίων

• Η ποιότητα και η οργάνωση των σεμιναρίων δεν είναι στα επιθυμητά επίπεδα

• Δεν θεωρείται ιδιαίτερο προσόν στο εργασιακό μου περιβάλλον

Εμπόδια για συμμετοχή / 2



Ποιοτική προσέγγιση

Πρώτη φάση
22 ημι-δομημένες εις βάθος συνεντεύξεις

Διατυπώσεις για το βασικό αντικείμενο
Άλλα κίνητρα / εμπόδια
Πρόσληψη κινήτρων / εμποδίων
Πιστοποίηση, ποιότητα, εκπαίδευση ενηλίκων και κρίση

Τρίτη φάση
Ομάδα εστίασης (focus froup) με 12 ακαδημαϊκούς, ερευνητές, διαμορφωτές πολιτικής

Επισκόπηση των τριών φάσεων
Προτάσεις πολιτικής

2012-2016
62 ημι-δομημένες εις βάθος συνεντεύξεις



ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ



Διαχρονική συμμετοχή – Πρόθεση συμμετοχής

Διαχρονική συμμετοχή

50,9% (2011)

53,4% (2013)

61,3% (2016)

Πρόθεση συμμετοχής

68,1% (2011)

72,2% (2013)

75,7% (2016)



Η εξέλιξη των ποσοστών συμμετοχής (2011 – 2016)



Κίνητρα / λόγοι συμμετοχής (όλες οι επιλογές)

2011 2013 2016

Γιατί μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα 90,0 89,9 92,4

Για να είμαι περισσότερο αποδοτικός/η στην εργασία μου 86,4 88,9 90,5

Γιατί η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί σε όλη μας τη ζωή 85,1 85,5 89,0

Για να αυξήσω τα τυπικά μου προσόντα 79,2 81,1 84,1

Για να αυξήσω τις οικονομικές μου απολαβές 76,3 79,3 75,4

Για να διατηρήσω τη θέση εργασίας μου 71,8 77,3 74,6

Για να βρω μια καλύτερη εργασία 63,9 64,7 62,1

Για να αποκτήσω το πιστοποιητικό / βεβαίωση συμμετοχής 58,0 62,4 61,9

Για να είμαι πιο ολοκληρωμένος πολίτης 57,7 66,6 68,9

Για να συναντήσω καινούργιους ανθρώπους και να βελτιώσω το κοινωνικό μου 

δίκτυο
56,1 54,4 62,5



Κίνητρα / λόγοι συμμετοχής (μια επιλογή)

2011 2013 2016

Για να είμαι περισσότερο αποδοτικός/η στην εργασία μου 24,3 20,3 25,9

Για να διατηρήσω τη θέση εργασίας μου 19,3 16,8 9,7

Γιατί μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα 17,2 15,2 21,5

Για να αυξήσω τις οικονομικές μου απολαβές 16,9 18,5 17,0

Για να βρω μια καλύτερη εργασία 6,2 7,9 5,2

Γιατί η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί σε όλη μας τη ζωή 5,7 7,7 10,3

Για να αυξήσω τα τυπικά μου προσόντα 3,1 2,6 4,9

Για να συναντήσω καινούργιους ανθρώπους και να βελτιώσω το κοινωνικό μου 

δίκτυο
2 2,1 2,8

Γιατί έτσι δίνω ένα καλό παράδειγμα στα παιδιά μου 1,2 2,3 ---

Γιατί στο παρελθόν δεν μπόρεσα να σπουδάσω όσο και όσα ήθελα 1 1,3 ---



Εμπόδια για συμμετοχή (όλες οι επιλογές)

2011 2013 2016

Κόστος συμμετοχής 81,4 82,9 83,4

Έλλειψη πληροφόρησης και ενημέρωσης για τα σεμινάρια που γίνονται 68,2 70,6 66,8

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε ημέρες και ώρες που δεν μπορώ να 

παρακολουθήσω

56,5 62,4 63,3

Έλλειψη χρόνου λόγω εργασιακών υποχρεώσεων 48,0 57,5 57,9

Η ποιότητα και η οργάνωση των σεμιναρίων δεν είναι στα επιθυμητά επίπεδα 47,4 54,2 59,0

Μεγάλη διάρκεια σεμιναρίων 44,7 48,1 43,1

Δυσκολία μετακίνησης προς τον τόπο που γίνεται το σεμινάριο 42,0 45,0 47,1

Δεν δίνεται βεβαίωση / πιστοποιητικό παρακολούθησης 29,7 34,2 32,2

Έλλειψη χρόνου λόγω άλλων ασχολιών 29,2 31,7 30,9

Έλλειψη χρόνου λόγω φροντίδας παιδιών 28,3 41,8 46,2



Εμπόδια για συμμετοχή (μια επιλογή)

2011 2013 2016

Κόστος συμμετοχής 46,9 44,1 38,1

Έλλειψη χρόνου λόγω εργασιακών υποχρεώσεων 11,9 12,9 16,1

Έλλειψη χρόνου λόγω φροντίδας παιδιών 8,5 12,1 13,5

Έλλειψη πληροφόρησης και ενημέρωσης για τα σεμινάρια που γίνονται 5,9 5,3 6,5

Δυσκολία μετακίνησης προς τον τόπο που γίνεται το σεμινάριο 4,9 3,1 5,1

Η ποιότητα και η οργάνωση των σεμιναρίων δεν είναι στα επιθυμητά επίπεδα 3,3 2,6 11,1

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε ημέρες και ώρες που δεν μπορώ να 

παρακολουθήσω

3,2 3,5 4,6

Μεγάλη διάρκεια σεμιναρίων 2,1 2,6 1,9

Έλλειψη χρόνου λόγω φροντίδας άλλου συγγενικού προσώπου 2,0 0,9 ---

Έλλειψη χρόνου λόγω άλλων ασχολιών 1,9 1,2 1,9



Τι θα διευκόλυνε τη συμμετοχή

2011 2013 2016

Βελτίωση του μισθού 39,3 34,2 41,5

Περισσότερη πληροφόρηση για τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται 27,3 26,4 24,1

Να γίνονται με εξ αποστάσεως εκπαίδευση 26,9 31,0 37,9

Αναγνώριση των προσόντων που αποκτώνται με την παρακολούθηση 23,4 29,0 36,0

Διευκολύνσεις από την εργασία 23,3 25,4 25,3

Καλύτερη ποιότητα υλοποίησης των σεμιναρίων 17,2 16,2 24,8

Υπηρεσίες απασχόλησης παιδιών κατά το σεμινάριο 9,9 13,3 12,3



Ανισότητες κατά τη συμμετοχή (φύλο, εισόδημα, εκπαίδευσης)

2011 2013 2015 2016

Φύλο (άνδρας/γυναίκα) 1,23 0,99 1,12 1,16

Εισόδημα (επαρκές/ανεπαρκές) 1,84 1,50 1,78 3,04

Τριτοβάθμια/πρωτοβάθμια 2,73 7,93 --- ---

Τριτοβάθμια/δευτεροβάθμια 1,71 2,76 2,57 3,24



Ανισότητες κατά τη συμμετοχή (κατάσταση απασχόλησης)

2011 2013 2015 2016

Δημόσιοι υπάλληλοι / μισθωτοί ιδιωτικού τομέα --- 1,55 1,35 1,15

Δημόσιοι υπάλληλοι / αυτοαπασχολούμενοι --- 1,80 1,26 1,49

Δημόσιοι υπάλληλοι / άνεργοι ---- 4,90 4,30 5,21

Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα / αυτοαπασχολούμενοι 1,45 1,16 0,93 1,30

Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα / άνεργοι 2,67 3,16 3,18 4,53

Αυτοαπασχολούμενοι / άνεργοι 1,85 2,74 3,41 3,49



ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



Ενώ… 3 στους 4 δηλώνουν ότι επιθυμούν να συμμετέχουν

Δεν συμμετέχουν σε προγράμματα 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

• 14 στους 15 ανέργους

• 3 στους 4 αυτοαπασχολούμενους

• 2 στους 3 μισθωτούς

Δεν συμμετέχουν σε προγράμματα 

γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων

• 9 στους 10 πολίτες

Σε όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές έρευνες η χώρα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις

Τα ποσοστά συμμετοχής – μια «απαισιόδοξη» ανάγνωση



• Τα τελευταία σαράντα χρόνια το ποσοστό δεκαπλασιάζεται

• Τα τελευταία τριάντα χρόνια το ποσοστό πενταπλασιάζεται

• Η διαχρονική συμμετοχή από το 2001 (19,0%) έως το 2016 τριπλασιάζεται (61,3%)

• Οι πολίτες έχουν θετική προδιάθεση για συμμετοχή

Τα ποσοστά συμμετοχής – μια «αισιόδοξη» ανάγνωση



• Σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης λόγω των ευρωπαϊκών πόρων

• Δραστηριότητα της Λαϊκής Επιμόρφωσης κατά τη δεκαετία του 1980

• Ίδρυση και λειτουργία θεσμών (ΕΑΠ, ΣΔΕ, Ερευνητικά Ινστιτούτα, ΚΕΕ, ΚΔΒΜ)

• Επιστημονική κοινότητα

• Εκπαίδευση περίπου 20.000 εκπαιδευτών

Απόπειρα ερμηνείας με βάση το σχήμα των Rubenson-Desjardins



• Επιδότηση για τους ανέργους – ένα σημαντικό κίνητρο (27,2% - 19,1%)

• Απόκτηση πιστοποιητικού (δέκατος κατά σειρά παράγοντας)

• Θετικές προδιαθέσεις

• Ανταπόκριση στο εργασιακό περιβάλλον

Κίνητρα και λόγοι συμμετοχής



• Κόστος συμμετοχής – ένα σύνθετο πρόβλημα

• Έλλειμμα χρόνου (φροντίδα παιδιών και εργασιακές υποχρεώσεις)

• Έλλειψη πληροφόρησης

• Ποιότητα (περιεχόμενο, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικές ανάγκες)

• Στα δέκα πρώτα εμπόδια: όλα δομικά κατά Rubenson-Desjardins και κατά Cross επτά θεσμικά 

και τρία καταστασιακά

Εμπόδια για συμμετοχή



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ



Οι προτάσεις από το focus group / 1

• Ανάπτυξη ενός συστήματος καταγραφής και πρόγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών

• Θέσπιση προδιαγραφών λειτουργίας των φορέων με έμφαση στο στελεχιακό δυναμικό και τα 

εσωτερικά συστήματα σχεδιασμού και αξιολόγησης

• Αξιοποίηση της εμπειρίας των φορέων, των κοινωνικών εταίρων και του επιστημονικού δυναμικού 

• Ανάπτυξη μια ενδογενούς ατζέντας για τη διά βίου μάθηση

• Επανασχεδιασμός των διαδικασιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης των εκπαιδευτών ενηλίκων



Οι προτάσεις από το focus group / 2

• Ανανέωση των επαγγελματικών περιγραμμάτων και ανασχεδιασμός της διαδικασίας δόμησής τους

• Διάνοιξη διαύλων επικοινωνίας μεταξύ της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης

• Αναγνώριση της μάθησης που έχει συντελεστεί σε άτυπα πλαίσια και ιδίως στους χώρους εργασίας

• Προσφορά προγραμμάτων για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων



Προτάσεις για τη διεύρυνση της συμμετοχής

• Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και τάσεων στη συμμετοχή – Παρατηρητήρια Διά Βίου 

Εκπαίδευσης

• Προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας φορέων για τις δράσεις «δημοσίου συμφέροντος»

• Επαναλειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης – πρωτοβουλίες ΟΤΑ

• Δίκτυα φορέων της κοινωνίας των πολιτών

• Ροή και κατεύθυνση της πληροφόρησης για νέα προγράμματα (step.gov.gr)

• Προγράμματα μεικτού ή υβριδικού τύπου

• Διευκολύνσεις σε εργαζόμενους 

• Μέτρα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις



Θεωρώ ότι σε περιόδους κρίσης η εκπαίδευση ενηλίκων είναι πάρα πολύ σημαντική… Στις περιόδους
κρίσης το αρνητικό είναι ότι ο άνθρωπος επειδή πιστεύει ότι δεν πρόκειται να πάει τίποτε καλύτερα,
απογοητεύεται. Πρέπει πάντα να θεωρείς και είναι σίγουρο ότι τα πράγματα θα φτιάξουν, κύκλος είναι θα
γυρίσει δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει λοιπόν, εσύ να είσαι έτοιμος, εξοπλισμένος ώστε με το που
θα καλυτερεύσουν τα πράγματα να είσαι σε θέση αμέσως να καταφέρεις αυτό που θες. Και σε βοηθάει να
ολοκληρωθείς σαν άνθρωπος και σε βοηθάει να αντιμετωπίσεις τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν.

Γυναίκα, ελεύθ. επαγγελματίας

Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες κρίσης και
ανασφάλειας… μάλλον αυξάνεται ο ρόλος της
εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο ρόλος, λοιπόν, της
εκπαίδευσης ενηλίκων είναι πολύ σημαντικός κυρίως
γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα
είναι πολύ οξυμένα και δυστυχώς ο τρόπος με τον
οποίο τα αντιμετωπίζουμε είναι απαράδεκτος. Η
εκπαίδευση σίγουρα θα βοηθούσε στο να αλλάξουμε
αντιμετώπιση και τρόπο σκέψης και αντίληψης των
πραγμάτων. Θα διαμόρφωνε καλύτερα τα κριτήριά
μας.

Άνδρας, ελεύθ. επαγγελματίας

Τώρα να καθόμαστε παθητικά, ειδικά τώρα στις
εποχές που τα επίπεδα της ανεργίας έχουν ανέβει
πάρα πολύ, να καθόμαστε παθητικά και να μην
κάνουμε τίποτε και να μην ασχολούμαστε με κάτι
δημιουργικό ή τουλάχιστον κάτι το οποίο να μας
ενδιαφέρει έστω και λίγο, το θεωρώ λάθος,
τουλάχιστον λάθος.

Άνδρας, άνεργος


