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Πρόλογος
Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)
είναι τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων και ένας
από τους βασικούς θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αποτελεί το ανώτατο και μαζικότερο συνδικαλιστικό όργανο των επαγγελματοβιοτεχνών όλης της χώρας. Δραστηριοποιείται
στην προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών, πολιτιστικών και
κοινωνικών συμφερόντων των επιχειρηματιών των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων που αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των οικονομικών μονάδων της
χώρας μας.
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας υλοποίησης μελετών και ερευνών για θέματα που αφορούν τις μικρές
επιχειρήσεις της βιοτεχνίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Το ΙΜΕ ιδρύθηκε το
Δεκέμβριο του 2006 με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ. Αποτελεί τον επιστημονικό της
σύμβουλο σε θέματα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Ασχολείται με τα ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της φορολογίας, του ανταγωνισμού, της ασφάλισης, της απόκτησης δεξιοτήτων, της αδειοδότησης και άλλων θεμάτων που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις. Παρακολουθεί εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ τις
στρατηγικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και αξιολογεί την πορεία των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αποτελεί το φορέα τεκμηρίωσης των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ που
στοχεύουν στην υποστήριξη των επιχειρήσεων.
Επιπλέον, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης
και συνεργάζεται στενά με το πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της
ΓΣΕΒΕΕ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) που οργανώνει και πραγματοποιεί δράσεις επαγγελματικής
κατάρτισης.
Οι έντονες πιέσεις που δέχονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας μας
μέσα στο περιβάλλον της οξύτατης οικονομικής κρίσης οδήγησαν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επίκαιρα αντικείμενα μάθησης. Κύρια επιδίωξη είναι η αναβάθμιση των γενικών γνώσεων και των επαγγελματικών προσόντων των απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να συμβάλλουμε, στο
μέτρο του δυνατού, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων.
Ως φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης, σύμφωνα με το νόμο 3879/2010 περί
«Ανάπτυξης της διά βίου μάθησης», το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οργάνωσε προγράμματα εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης – Α.Π. 7, 8, 9» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
– Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποίησε κατά τα έτη 2012-2014 ένα σημαντικό σε
μέγεθος και σε ποιότητα έργο εκπαίδευσης εργοδοτών, αυτοαπασχολουμένων, εργαζομένων και συμβοηθούντων μελών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Πανελλαδικά πραγματοποιήθηκαν 303 προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης στα οποία συμμετείχαν περίπου 4800 άτομα. Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν όχι μόνο στα μεγάλα αστικά
κέντρα της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Πάτρας, Ιωαννίνων και Ηρακλείου, όπου
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαθέτει δικές του εκπαιδευτικές δομές, αλλά και σε 34 επιπλέον πόλεις της χώρας.
Οι ενέργειες εκπαίδευσης αφορούσαν την ανάπτυξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας ως βασική πτυχή της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων, την απόκτηση βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων πληροφορικής, την ικανοποίηση διαπιστωμένων εκπαιδευτικών αναγκών στους τομείς της υγιεινής και
ασφάλειας, της ξενόγλωσσης επαγγελματικής ορολογίας, της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και προστασίας και των σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων.
Από την επιτυχή υλοποίηση και τη θετική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που
διενεργήθηκε από ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή (ένωση εταιριών Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών και Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων) εδραιώθηκε
ακόμα περισσότερο η πεποίθηση της ΓΣΕΒΕΕ για την αξία της διά βίου μάθησης και
ενισχύθηκε η δέσμευσή της να αναλάβει ξανά νέες πρωτοβουλίες εκπαίδευσης των
απασχολουμένων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Με την παρούσα έκδοση δημοσιοποιούμε τα αποτελέσματα της διερεύνησης αναγκών
εκπαίδευσης των διαφόρων κλάδων και επαγγελμάτων των μικρών επιχειρήσεων, καθώς και της διερεύνησης των επιπτώσεων των ενεργειών διά βίου εκπαίδευσης στην
προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική πορεία των ενήλικων εκπαιδευομένων. Η
έρευνα αυτή, που μετά από διαγωνιστική διαδικασία ανατέθηκε σε επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών με επικεφαλείς τους καθηγητές Κ. Τσεκούρα και Δ.
Βεργίδη, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες
του ανθρώπινου δυναμικού των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και μας προτείνει
συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και αντικείμενα εκπαίδευσης που συγκεντρώνουν
το ενδιαφέρον των εργοδοτών και των εργαζομένων. Τα αποτελέσματά της θα αξιοποιηθούν στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό, αλλά και στη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών έργων της ΓΣΕΒΕΕ.

Γιώργος Καββαθάς
Πρόεδρος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕE
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τη διερεύνηση των αναγκών διά βίου εκπαίδευσης των
ελληνικών μικρών επιχειρήσεων και των επιδράσεων που οι ενέργειες διά βίου εκπαίδευσης
ασκούν στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική πορεία των εκπαιδευόμενων. Για να
γίνει αυτό πραγματοποιήθηκε επισκόπηση της κατάστασης των ελληνικών και ευρωπαϊκών
ΜμΕ, του ρόλου του ανθρώπινου κεφαλαίου και της διά βίου εκπαίδευσης στις ΜμΕ, της
βιβλιογραφίας της διερεύνησης αναγκών εκπαίδευσης και των επιδράσεων της διά βίου
εκπαίδευσης στη ζωή των συμμετεχόντων. Επιπλέον διενεργήθηκε έρευνα πεδίου για τον
προσδιορισμό των αναγκών εκπαίδευσης αλλά και των σχετικών επιδράσεων. Η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε περιελάμβανε ποσοτική έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίου διερεύνησης των αναγκών και των επιδράσεων των προγραμμάτων διά βίου
εκπαίδευσης καθώς επίσης και ποιοτική έρευνα με ομαδικές εστιασμένες συζητήσεις και προσωπικές συνεντεύξεις. Και οι δύο μέθοδοι έρευνας έλαβαν χώρα στις έξι μεγάλες πόλεις
ακολουθώντας συγκεκριμένους οδηγούς διεξαγωγής και ύστερα από σχετική εκπαίδευση
των στελεχών που τις υλοποίησαν. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ειδικό λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας και η προσέγγιση των διαρθρωτικών εξισώσεων (Structural Equation
Modelling – SEM). Η στρατηγική της τριγωνοποίησης που χρησιμοποιήθηκε για να ενισχύσει
τα ευρήματα της έρευνας ανέδειξε σε μεγάλο βαθμό σύγκλιση των αποτελεσμάτων ποσοτικής – ποιοτικής προσέγγισης. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τη σημασία και τις προτιμώμενες
προδιαγραφές χώρου, χρόνου, μεθόδων, θεματικών αντικειμένων, αλλά και τις επιδράσεις σε
διάφορα επίπεδα, τη σχέση τους με τα κίνητρα συμμετοχής και το ρόλο της ανάπτυξης δεξιοτήτων στην αντίληψη των επιδράσεων. Τέλος διατυπώθηκαν προτάσεις που αφορούν όλο
το φάσμα των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης καθώς και οδηγοί πολιτικής για την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

ABSTRACT
This study deals with the investigation of future training needs of Greek small businesses and the
effects of actions of lifelong learning in the personal, social and professional progress of trainees.
Towards this direction we conducted an overview of Greek and European SMEs, the role of human
capital and lifelong learning in SMEs and the literature investigating the training needs and effects of
lifelong education in participants’ lives. Additional fieldwork was conducted to determine the training
needs and related effects. The methodological approach that we adopted includes a quantitative field
survey based on questionnaire for the investigation of the needs and effects of lifelong learning
programs as well as qualitative field survey based on focus groups and personal interviews. Both
surveys took place in six major cities following specific instructions and after training of the staff
implementing them. For the analysis we used special software processing and the approach of
structural equations (Structural Equation Modelling – SEM). The strategy of triangulation which was
used to further support the findings of the survey revealed a strong convergence of the results of
quantitative – qualitative surveys. The results highlighted the importance and the preference for
specifications regarding space, time, methods, training subjects, and the effects at various levels, their
relationship with incentives for participation and the role of skills development in understanding the
effects. Finally we made recommendations that address the whole range of lifelong education
programs as well as policy guides for the next programming period of IME GSEVEE.
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Τα ζητήματα του ανθρώπινου κεφαλαίου και η σχέση τους με την ιδιαίτερα σημαντική
παρουσία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην Ευρωπαϊκή Οικονομία έχουν
απασχολήσει τις πολιτικές, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ πριν την τρέχουσα
οικονομική κρίση. Στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 έχει από τη μια
επισημανθεί ο καταλυτικός ρόλος των ΜμΕ στην οικονομική δραστηριότητα, την
απασχόληση και την κοινωνική ανάπτυξη όσο και ο κρίσιμος ρόλος των ανθρώπινων
πόρων στην παραπάνω συνεισφορά. Κυρίαρχη θέση στις πολιτικές που στοχεύουν στη
βελτίωση των ανθρώπινων πόρων τόσο στο σύνολο της Ευρώπης όσο και στην Ελλάδα
σε ό,τι αφορά τις ΜμΕ σε όλη αυτή την περίοδο κατέχουν οι πολιτικές που αναφέρονται
στη Διά Βίου Μάθηση.
Τα ζητήματα αυτά επανατοποθετούνται και αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά το
ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης ιδιαίτερα για την χώρα μας, που πλήττεται από αυτή
όσο καμία άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Στην πραγματικότητα πια σκιαγραφούνται δύο
μοντέλα που εντάσσουν το ανθρώπινο κεφάλαιο στις ΜμΕ. Στο πρώτο επίπεδο
βρίσκεται το μοντέλο της ΜμΕ που επιδιώκεται να είναι ανταγωνιστική σε όρους
κόστους με το τελευταίο να προσδιορίζεται κυρίως από το κόστος εργασίας. Σύμφωνα
με αυτό το μοντέλο οι δεξιότητες των ανθρώπινων πόρων της τυπικής ΜμΕ είναι
σχετικά ομοιογενείς ως προς μια σειρά παραμέτρων και διαφοροποιούνται κυρίως όσον
αφορά την αξία των εκροών που παράγονται από την εργασία σχετικά με το κόστος που
καταβάλλεται για την εισροή αυτή, δηλαδή με βάση το δείκτη της παραγωγικότητας
εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο οι διαδικασίες της διά βίου εκπαίδευσης προσανατολίζονται
κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, στη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας με τους
όρους που τη συνθέτουν να εκφράζονται σε νομισματικές αξίες. Η προσέγγιση αυτή
θεωρεί δευτερεύοντα ζητήματα που σχετίζονται με την ενίσχυση της γνωσιακής βάσης
της επιχείρησης και του εργαζόμενου όπως και τα ζητήματα της ανάπτυξης δεξιοτήτων
που δεν συνδέονται άμεσα με την παρατηρούμενη παραγωγικότητα της εργασίας.
Σύμφωνα με το δεύτερο μοντέλο οι διαδικασίες της διά βίου εκπαίδευσης συσσωρεύουν
γνωσιακό κεφάλαιο, αποτελούν δηλαδή επενδυτική διαδικασία με την ευρύτερη έννοια
του όρου και δημιουργούν σταδιακά την πολύτιμη εισροή της γνώσης σύμφωνα με την
Γνωσιακή Θεώρηση της Επιχείρησης (Grant, 1996; Knowledge Base View of the Firm).
Σε αυτή την κατεύθυνση η συσσώρευση του γνωσιακού κεφαλαίου γίνεται είτε με
διαδικασίες μάθησης μέσα στα πλαίσια της ίδιας της επιχείρησης είτε μέσω τυπικών
διαδικασιών εκπαίδευσης, όπου το εργατικό δυναμικό σε μια συνεχή διαδικασία
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μάθησης αποκτά γνώσεις και δεξιότητες. Όπως επεσήμαναν οι Lundvall and Johnson
(1994), οι τυπικές διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελούν σημαντικότατες
πηγές γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, αυτοεκτίμησης και ικανότητας επίλυσης
προβλημάτων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Επιπλέον αυτές οι
διαδικασίες στοχεύουν στην τόνωση της δημιουργικότητας, της περιέργειας και των
διαπροσωπικών δεξιοτήτων που συνολικά συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότητα,
την παραγωγικότητα και την επιχειρηματικότητα του ατόμου. Θα πρέπει επίσης να
σημειωθεί ότι οι τυπικές διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης απαντούν στις
απαιτήσεις όλων των κατηγοριών γνώσης όπως τις παρουσιάζουν οι Johnson et al.
(2002). Σε αυτό το δεύτερο μοντέλο, οι διαδικασίες διά βίου εκπαίδευσης οδηγούν στην
τυπική μικρομεσαία επιχείρηση που στηρίζει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στη
γνώση, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα.
Στο πλαίσιο αυτού του Έργου υιοθετούνται προσεγγίσεις που απορρέουν από το
δεύτερο παραπάνω πλαίσιο ενώ διατυπώνονται και διερευνώνται μερικές ακόμα
σημαντικές διαστάσεις της διά βίου εκπαίδευσης που αναφέρονται στις προσωπικές,
κοινωνικές και επαγγελματικές επιδράσεις με τις τελευταίες να ορίζονται πάνω στα
υποκείμενα της διά βίου εκπαίδευσης έξω ή στα όρια των επιχειρησιακών λειτουργιών.
Η συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να χαρακτηρισθεί και σαν το δεύτερο κύμα του σχετικού
κύκλου που ξεκίνησε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ το 2008. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων, όπου
είναι εφικτή, πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή αφού στο μεταξύ έχει παρεμβληθεί η
οικονομική κρίση αλλά και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αποτυπωθούν σε
πρώτο επίπεδο τα αποτελέσματα αυτής της κρίσης σε κάποια από τα θέματα που
ερευνώνται
Η ερευνητική διαδικασία στηρίχτηκε τόσο σε ποσοτικές όσο και σε ποιοτικές
προσεγγίσεις. Στα πλαίσια των ποσοτικών προσεγγίσεων ταυτοποιήθηκαν δύο
πληθυσμοί-στόχοι, εκπαιδευθέντες και μη- εκπαιδευθέντες, δημιουργήθηκαν οι
κατανομές τους ανά φύλο, επαγγελματική κατάσταση, και τόπο διαμονής και στη
συνέχεια με τυχαία δειγματοληψία προέκυψε δείγμα πεντακοσίων πενήντα τριών (553)
ατόμων στρωματοποιημένο ως προς τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Η ομάδα ελέγχου
αποτελεί το 38% της κύριας ομάδας. Η έρευνα διεξήχθη σε έξι πόλεις, Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα και Ιωάννινα και η συμβολή των δομών και
των στελεχών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην επιτυχή ολοκλήρωσή της ήταν ανεκτίμητη. Στα
πλαίσια της ποσοτικής προσέγγισης της έρευνας, και όσον αφορά την ταυτοποίηση των
επιδράσεων της Διά Βίου Εκπαίδευσης, χρησιμοποιούνται τεχνικές Συστημάτων
Διαρθρωτικών Εξισώσεων για να ελεγχθεί ο δια-μεσολαβητικός (mediation) ρόλος των
δεξιοτήτων ανάμεσα στα κίνητρα για συμμετοχή στην Διά Βίου Εκπαίδευση και τις
Επιδράσεις. Από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τέτοια μεθοδολογική προσέγγιση
δεν έχει χρησιμοποιηθεί, τουλάχιστον για την Ελληνική περίπτωση. Στην πλευρά της
ποιοτικής προσέγγισης της έρευνας, θα πρέπει καταρχάς να σημειωθεί ότι αντλούνται
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πληροφορίες από μια επιπλέον ομάδα εμπλεκομένων στις διαδικασίες Διά Βίου
Εκπαίδευσης, αυτής των Ειδικών σε διά βίου Θέματα Εκπαίδευσης. Τα εργαλεία που
χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν ομάδες εστιασμένης συζήτησης και προσωπικές
συνεντεύξεις. Η ιδιαίτερα σημαντική σύγκλιση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής και
της ποιοτικής προσέγγισης καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη οδηγού πολιτικής σε
βραχυ- και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα για τις δράσεις Διά Βίου Εκπαίδευσης
Η διάρθρωση της μελέτης είναι η ακόλουθη. Στο επόμενο κεφάλαιο προσεγγίζεται το
γνωσιακό προφίλ των ΜμΕ στην Ελλάδα και αντιπαραβάλλεται με το αντίστοιχο
γνωσιακό προφίλ των ΜμΕ στην Ευρώπη. Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η
διερεύνηση των αναγκών κατάρτισης παρατίθενται στο τρίτο κεφάλαιο ενώ τα
αντίστοιχα της διερεύνησης των επιδράσεων στο τέταρτο. Τα αποτελέσματα της
ποσοτικής προσέγγισης παρουσιάζονται στο πέμπτο κεφάλαιο και της ποιοτικής
προσέγγισης στο έκτο. Το έβδομο κεφάλαιο επισκοπεί τα αποτελέσματα και παρουσιάζει
τον οδηγό πολιτικής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι για λόγους
έκτασης αλλά και τεχνικής πολυπλοκότητας μεγάλο μέρος των εργασιών που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Έργου δεν παρουσιάζονται σε
αυτό τον Τόμο αλλά περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή σε ψηφιακό δίσκο (cd)
που συνοδεύει τα παραδοτέα της παρούσας μελέτης.
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ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

2.1. Ο ρόλος των ΜμΕ στην Οικονομία
Οι μικρές επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και
στην αύξηση της απασχόλησης. Η ζωτικής σημασίας παρουσία τους στον οικονομικό
ιστό οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνδέονται με το μικρό μέγεθός τους,
όπως η μεγαλύτερη επιχειρηματική ευελιξία και δυναμική, η ένταση εργασίας, η
κερδοφόρος αξιοποίηση παραδοσιακών επαγγελμάτων, η βιοποριστική διέξοδος και
απασχόληση, η αξιοποίηση των τοπικών πόρων, η προώθηση της επιχειρηματικότητας,
η εξαγωγική ευελιξία, η αποκέντρωση της παραγωγής, το ειρηνικό και συνεργατικό
κλίμα που διαπνέει τις εργασιακές σχέσεις.
Ο ρόλος των ΜμΕ στην οικονομία ανιχνεύεται μέσω της μελέτης της αντιστοιχίας τους
επί του συνόλου των επιχειρήσεων, της συμβολής τους στην απασχόληση, της
προστιθέμενης αξίας που παράγουν, του κύκλου εργασιών τους, της μέσης
παραγωγικότητας της εργασίας, ενώ επίσης σημαντικό στοιχείο για την ολοκλήρωση
του χάρτη των ΜμΕ αποτελεί η κατανομή τους σε επίπεδο κλαδικό, περιφερειακό,
εθνικό και ευρωπαϊκό. Οι παραπάνω συνιστώσες του πεδίου των ΜμΕ έχουν μελετηθεί
σε αντίστοιχη προηγούμενη έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τη διερεύνηση των αναγκών
των μικρών επιχειρήσεων σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης (Τσεκούρας,
Κουτσονίκος και Γκυπάλη, 2008). Η παρούσα προσέγγιση χρησιμοποιεί τα πλέον
πρόσφατα στοιχεία από έγκυρες διεθνείς και ελληνικές πηγές προκειμένου προσεγγίσει
το ρόλο των ΜμΕ.
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Σήμερα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η σημαντικότητα των ΜμΕ διαφαίνεται μέσα από την
αντιστοιχία τους επί του συνόλου των επιχειρήσεων και τη συμβολή τους στην
απασχόληση και στην οικονομία, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 2.1.
Πίνακας 2.1. Οι ΜμΕ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη των 27
Αριθμός
επιχειρήσεων
Ελλάδα

Αριθμός
απασχολούμενων
EU27

Ελλάδα

Προστιθέμενη
αξία

EU27

Ελλάδα

EU27

Αριθμός
Αριθμός
Δις
Μερίδιο Μερίδιο
Μερίδιο Μερίδιο
Μερίδιο Μερίδιο
(χιλ.)
(χιλ.)
ευρώ
Πολύ μικρές
(1-9
εργαζόμενοι)

703648

96.6%

92.2%

1338671

57.1%

29.6%

23

34.2%

21.2%

Μικρές
(10-49
εργαζόμενοι)

21586

3.0%

6.5%

404290

17.2%

20.6%

14

21.2%

18.5%

Μεσαίες
(50-249
εργαζόμενοι)

2649

0.4%

1.1%

255492

10.9%

17.2%

10

14.8%

18.4%

ΜμΕ
(1-249
εργαζόμενοι)

727883

99.9%

99.8%

1998453

85.2%

67.4%

47

70.2%

58.1%

Μεγάλες
(>250
εργαζόμενοι)

399

0.1%

0.2%

346200

14.8%

32.6%

20

29.8%

41.9%

Σύνολο

728282

100.0%

100.0%

2344653

100.0%

100.0%

66

100.0%

100.0%

Πηγή: SBA Fact Sheet 2012 – Greece
Σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση του 2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΜμΕ που
αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, οι ΜμΕ αποτελούν το 99,8% των συνολικών
επιχειρήσεων στην Ευρώπη, απασχολούν το 67,4% των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό
τομέα και δημιουργούν το 58,1% της προστιθέμενης αξίας. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αποτελούν το 98,7% των συνολικών
επιχειρήσεων, απασχολώντας το 50,2% του συνόλου των θέσεων εργασίας στον
ιδιωτικό τομέα και παράγοντας 39,7% της προστιθέμενης αξίας. Αν και παρατηρείται
τα τελευταία χρόνια δυσκολία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τα πιστωτικά
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ιδρύματα και την ΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2013), η τελευταία έχοντας συνειδητοποιήσει τη
σπουδαιότητα των ΜμΕ προσανατολίζει την πολιτική της ώστε να διευκολύνει την
πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στις αγορές για τις ΜμΕ ώστε να δημιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας και να δοθεί νέα πνοή στην οικονομία, καταβάλλοντας
προσπάθειες για να διαχειριστεί τη δυναμική του 38 % των Ευρωπαίων που δήλωσαν
ότι θα ήθελαν, αν μπορούσαν, να έχουν τη δική τους επιχείρηση, μιας και σήμερα μόνο
ένα 10 % αυτοαπασχολείται.
Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζεται η συνεισφορά των ΜμΕ στην οικονομία και στην
απασχόληση στην Ελλάδα, όπου το 99,9% επί του συνόλου των επιχειρήσεων είναι
μικρομεσαίες και παρέχουν το 85,4% των συνολικών θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό
τομέα, ενώ παράγουν το 70,2% της προστιθέμενης αξίας. Εντυπωσιακό είναι ότι το
ποσοστό 99,6% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται μικρού ή πολύ μικρού μεγέθους και
δημιουργούν το 74,3% των συνολικών θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ενώ
παράγουν το 55,4% της συνολικής προστιθέμενης αξίας. Ο κλάδος των ελληνικών ΜμΕ
διαφέρει δομικά από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό καθώς είναι σχετικά μεγαλύτερος και
κυριαρχείται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν μεγαλύτερη
κλίμακα συνολικής προστιθέμενης αξίας από τις αντίστοιχες της Ευρώπης. Και ενώ
οι πολύ μικρές επιχειρήσεις παρουσιάζουν χαμηλή παραγωγικότητα σε σχέση με τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο η προστιθέμενη αξία που παράγουν ανά εργαζόμενο είναι πολύ
κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αφού απασχολούν 1,88 εργαζόμενους έκαστη.
Επίσης οι ελληνικές μικρές επιχειρήσεις προσανατολίζονται κυρίως στο εμπόριο (38%
έναντι 30%) περισσότερο από ό,τι οι ευρωπαϊκές και λιγότερο στις υπηρεσίες (40%
έναντι 45%), ενώ οι κλάδοι υψηλής τεχνολογίας και γνώσης που δυνητικά είναι πιο
παραγωγικοί αντιστοιχούν στο 18% του συνόλου των επιχειρήσεων σε αντίθεση με το
ένα τρίτο μεριδίου που καταλαμβάνουν στην Ευρώπη.
Γράφημα 2. 1. Ποσοστιαία κατανομή μεγέθους επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη των 27
Γράφηµα 2. 1. Ποσοστιαία κατανοµή µεγέθους επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη των 27
Πηγή:
SBA
Fact
Sheet
2012
–

Greece

Πηγή: SBA Fact Sheet 2012 – Greece

Γράφηµα 2. 2. Κατανοµή κύκλου εργασιών στις ελληνικές επιχειρήσεις βάσει µεγέθους (εκτίµηση για το
2013).
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Από το 99,9% που αντιστοιχεί στις ΜμΕ επί του συνολικού αριθμού των ελληνικών
επιχειρήσεων, η συντριπτική πλειονότητα (96,6%) απασχολεί μέχρι δέκα εργαζόμενους,
ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες επιχειρήσεων καλύπτουν το υπόλοιπο ποσοστό
παρουσιάζοντας μικρότερα ποσοστά από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά όπως φαίνεται στο
παραπάνω γράφημα 2.1.
Μια τυπική ευρωπαϊκή επιχείρηση απασχολεί κατά μέσο όρο 6,3 εργαζόμενους, τη
στιγμή που η μέση ελληνική επιχείρηση απασχολεί 3,2 εργαζόμενους. Το μικρό μέγεθος
των ελληνικών επιχειρήσεων αποτυπώνεται επίσης στα αποτελέσματα των συνολικών
Greece εργασιών τους όπως αυτά παρουσιάζονται στο γράφημα 2.2.
κύκλων

Γράφημα 2. 2. Κατανομή κύκλου εργασιών στις ελληνικές επιχειρήσεις βάσει μεγέθους (εκτίμηση
για
το 2013).
Γράφηµα
2. 2. Κατανοµή κύκλου εργασιών στις ελληνικές επιχειρήσεις βάσει µεγέθους (εκτίµηση για τ

2013).
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Πηγή:
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Στο σύνολό τους οι ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζουν μέσο κύκλο εργασιών 148.311
	
  
ευρώ, το 65,9% του οποίου αντιστοιχεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμφανίζουν
μέσο κύκλο εργασιών ύψους 97.777 ευρώ. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι πολύ
μικρές επιχειρήσεις έχουν μέσο κύκλο εργασιών 44.604 ευρώ που αντιστοιχεί στο 30%
του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ ακολουθούν οι μικρές και μεσαίες με μέσο κύκλο
εργασιών ύψους 28.892 και 24.280 που αντιστοιχεί στο 19,5% και 16,4% αντίστοιχα του
συνολικού.
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Σε μια προσπάθεια αποτύπωσης του ευρωπαϊκού χάρτη των ΜμΕ, στο γράφημα 2.3.
παρουσιάζεται η κατανομή των ΜμΕ στην Ευρώπη των 27. Παρατηρούμε το υψηλό
ποσοστό της Ιταλίας που κατέχει το 29% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθούν η Ισπανία και η Γαλλία με ποσοστά της τάξης του
13%, 11,5% αντίστοιχα, ενώ η Ελλάδα κατέχει το 4,1% επί του συνόλου των ευρωπαϊκών
ΜμΕ έχοντας την ένατη θέση ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη, η πλειονότητα των οποίων
εμφανίζει ποσοστά κάτω του 5%.
Γράφηµα 2. 3. Ποσοστιαία κατανοµή των ΜΜΕ στην Ευρώπη των 27
Γράφημα 2. 3. Ποσοστιαία κατανομή των ΜμΕ στην Ευρώπη των 27

Πηγή: SME Performance Review 2009 – SBA Country Fact Sheets

Πηγή: SME Performance Review 2009 – SBA Country Fact Sheets
Μια αντίστοιχη ανίχνευση της κατανομής των επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια

Γράφηµα
4. Ποσοστιαία
κατανοµή
των ΜΜΕ στις
περιφέρειες της
Ελλάδας των επιχειρήσεων
εξάγει το2.γράφημα
2.4. όπου
παρουσιάζεται
η ποσοστιαία
κατανομή

ανά περιφέρεια. Η περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το 35,07% της επιχειρηματικής
δραστηριότητας και ακολουθεί η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ποσοστό 17,5%.
Η συγκέντρωση αυτή δικαιολογείται από την ελκυστικότητα των δύο μεγάλων αστικών
30

ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2

κέντρων της χώρας. Ακολουθούν οι περιφέρειες με τα υπόλοιπα μεγάλα αστικά κέντρα
της χώρας, δηλαδή Θεσσαλίας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου με
ποσοστά 6,24%, 6,06%, 5,3% και 5,16% αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιπες περιφέρειες
παρουσιάζουν ποσοστά μικρότερα του 5%.
Γράφημα 2. 4. Ποσοστιαία κατανομή των ΜμΕ στις περιφέρειες της Ελλάδας
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Γράφηµα 2. 5. Κατανοµή των ΜµΕ ανά κλάδο οικονοµίας
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Επίσης ενδιαφέρουσα κατανομή αποτελεί η κλαδική σύνθεση των ΜμΕ στην Ελλάδα.
Στο γράφημα 2.5 παρουσιάζεται η κατανομή των ΜμΕ στους διάφορους κλάδους της
οικονομίας για το τρέχον έτος.
Γράφημα 2. 5. Κατανομή των ΜμΕ ανά κλάδο οικονομίας

Γράφηµα 2. 5. Κατανοµή των ΜµΕ ανά κλάδο οικονοµίας

Κλαδική Σύνθεση των ΜμΕ

Πηγή: Annual
Report on
European
SMEs 2012
Database
Πηγή: Annual
Report
on European
SMEs
2012 Database
3	
  
	
  

Συγκεκριμένα παρατηρούμε την κυριαρχία των ΜμΕ στον τριτογενή τομέα, με τις
περισσότερες επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο,
να ασκούν επαγγελματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εστίασης σε ποσοστά 36,9%, 17,7%
και 13,6% αντίστοιχα. Από το δευτερογενή τομέα της οικονομίας ισχυρή παρουσία
έχουν οι ΜμΕ στις κατασκευές και στη μεταποίηση σε ποσοστό 13% και 9,8% αντίστοιχα.
Οι υπόλοιποι κλάδοι ακολουθούν σε ποσοστό μικρότερο του 10%.
Στους πίνακες 2.2 και 2.3 μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε τη σύνθεση αυτή με
βάση το μέγεθος απασχόλησης και την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία αντίστοιχα.

32

ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2
Πίνακας 2.2. Κλαδική σύνθεση των ΜμΕ με βάση τα ποσοστά απασχόλησης.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Δευτερογενής τομέας
Ορυχεία και λατομεία

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Μεταποιητικές βιομηχανίες

14,8

13,9

14,3

13,9

14,4

14,2

14,3

14,5

14,4

Ηλεκτρισμός - φυσικό αέριο

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Ύδρευση και διαχείριση απορριμάτων

0,3

0,3

0,3

0,0

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Κατασκευές

14,6

13,0

12,7

12,5

12,2

11,4

11,3

11,1

10,9

Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, επισκευές

40,7

39,8

39,4

38,8

39,4

40,3

39,8

39,5

39,3

Μεταφορές και αποθήκευση

7,9

6,9

7,0

5,9

6,0

6,0

6,1

6,1

6,1

Εστίαση

13,3

12,9

12,7

12,6

12,9

13,1

13,4

13,6

13,6

Πληροφορική και επικοινωνίες

0,8

1,2

1,1

1,0

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

Real Estate

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Επαγγελματικές, επιστημονικές
και τεχνικές δραστηριότητες

6,9

11,1

11,7

14,3

12,9

12,9

13,0

13,1

13,5

Υπηρεσίες διοίκησης
και υποστήριξης

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

Τριτογενής τομέας

Πηγή: Annual Report on European SMEs 2012 Database
Με βάση λοιπόν τα ποσοστά απασχόλησης, ο κύριος όγκος της δραστηριότητας
συγκεντρώνεται στον τριτογενή τομέα ο οποίος διαχρονικά παρουσιάζει σχετική
σταθερότητα. Είναι εμφανές ότι δραστηριότητες του δευτερογενή τομέα πλήττονται
περισσότερο από την πρόσφατη κρίση παρουσιάζοντας σχετική μείωση σε όρους
απασχόλησης. Κυρίαρχος κλάδος στη σύνθεση αυτή είναι αυτός του χονδρικού και
λιανικού εμπορίου.
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Πίνακας 2.3. Κλαδική σύνθεση των ΜμΕ με βάση την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία
2005
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2009

2010

2011

2012

2013

Ορυχεία και λατομεία

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Μεταποιητικές βιομηχανίες

19

20

19

19

20

21

22

22

22

Ηλεκτρισμός - φυσικό αέριο

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ύδρευση και διαχείριση
απορριμάτων

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατασκευές

12

12

10

7

7

7

7

7

7

Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, επισκευές

35

40

39

41

40

40

40

40

40

Μεταφορές και αποθήκευση

9

7

7

5

4

4

4

4

4

Εστίαση

7

6

6

7

7

7

7

7

7

Πληροφορική και επικοινωνίες

2

2

1

4

5

6

6

6

5

Real Estate

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Επαγγελματικές,
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

14

11

14

14

14

13

12

12

12

Υπηρεσίες διοίκησης
και υποστήριξης

1

0

1

1

1

1

1

1

1

Δευτερογενής τομέας

Τριτογενής τομέας

Πηγή: Annual Report on European SMEs 2012 Database
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Με βάση την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που παράγεται από τις δραστηριότητες
των ΜμΕ σε διάφορους κλάδους η τάση είναι διαχρονικά αυξητική για κλάδους όπως το
χονδρικό και λιανικό εμπόριο και η πληροφορική με ποσοστά που κυμαίνονται στο 40%
και 7% αντίστοιχα και που αναδεικνύουν την κυριαρχία των ΜμΕ στον τριτογενή τομέα,
όπου σημαντικό ποσοστό ύψους 12% καταλαμβάνουν και οι επαγγελματικές
δραστηριότητες. Στο δευτερογενή τομέα υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις με
πτωτική τάση στην προστιθέμενη αξία για τον κλάδο των κατασκευών και μια σχετικά
αυξητική τάση για τη μεταποίηση.
Στο γράφημα 2.6 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της
παραγωγικότητας εργασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση
των 27 την περίοδο 2005-2011. Παρατηρούμε τη θέση της Ελλάδας που εμφανίζει
υψηλό ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας εργασίας (1,4% κατά μέσο όρο), σε σχέση
με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή (0,98% κατά μέσο όρο), καθώς και τη δραματική μείωση
της παραγωγικότητας εργασίας κατά την περίοδο της κρίσης.
Γράφημα 2. 6. Ρυθμός ανάπτυξης της μέσης παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα

Γράφηµα 2. 6. Ρυθµός ανάπτυξης της µέσης παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα

Πηγή: OECD 2012

Πηγή: OECD 2012

Γράφηµα 2. 7. Τάσεις στην Ελλάδα: ο αριθµός των ΜµΕ 	
  

Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση του ελληνικού και ευρωπαϊκού χάρτη των
ΜμΕ, η συμβολή τους στην ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα μιας οικονομίας
είναι από τους σημαντικότερους οδηγούς για την ανάπτυξη μιας οικονομίας. Ωστόσο,
οι πρόσφατες τάσεις που δημιουργήθηκαν με τη συγκυρία της κρίσης φανερώνουν το
μεγάλο πλήγμα που δέχθηκαν οι ελληνικές ΜμΕ. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του
35
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2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΜμΕ, στην Ελλάδα η κρίση επηρέασε όχι μόνο
τον αριθμό των επιχειρήσεων, ο οποίος βρίσκεται σήμερα σε επίπεδα όχι μόνο κατώτερα
από το 2008, το τελευταίο έτος πριν από την κρίση, αλλά και κατώτερα από το έτος
βάσης 2005. Παρόμοιες τάσεις παρατηρούνται όσον αφορά στην απασχόληση, η οποία
έχει επίσης μειωθεί δραστικά (κατά περίπου 200.000 θέσεις εργασίας μεταξύ 2008 και
2011), καθώς και για την προστιθέμενη αξία. Η απογοητευτική αυτή εικόνα της πτωτικής
τάσης στον αριθμό, στην απασχόληση και την προστιθέμενη αξία των ΜμΕ
αντικατοπτρίζεται στα γραφήματα 2.7, 2.8 και 2.9. Πιο αναλυτικά στα γραφήματα που
ακολουθούν μπορούμε να παρατηρήσουμε τη διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των
ΜμΕ,
της απασχόλησης
που δημιουργούν και της προστιθέμενης αξίας που παράγουν
Πηγή:
OECD 2012
από το 2005 μέχρι και το 2012 στους κλάδους βιομηχανίας, κατασκευών, εμπορίου και
υπηρεσιών, κάνοντας αντιπαράθεση στις επιδόσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής
οικονομίας.
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Γράφηµα 2. 8. Τάσεις στην Ελλάδα: η απασχόληση στις ΜµΕ	
  

36

	
  

Πηγή: SBA Fact Sheet 2012 –ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ
Greece ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2

Γράφημα 2. 8. Τάσεις στην Ελλάδα: η απασχόληση στις ΜμΕ

Γράφηµα 2. 8. Τάσεις στην Ελλάδα: η απασχόληση στις ΜµΕ	
  

ΜμΕ στην Ελλάδα

ΜμΕ στην ΕΕ

Πηγή: SBA Fact Sheet 2012 – Greece

	
  

	
   SBA Fact Sheet 2012 – Greece
Πηγή:
Γράφημα
2. 9. Τάσεις
Ελλάδα: στην
η προστιθέμενη
αξία στις
ΜμΕ
Γράφηµα
2. 9.στην
Τάσεις
Ελλάδα:
η προστιθέµενη

αξία στις ΜµΕ

Προστιθέμενη αξία στις ΜμΕ

ΜμΕ στην Ελλάδα

ΜμΕ στην ΕΕ

Πηγή: SBA Fact Sheet 2012 – Greece

Γράφηµα 2. 10. Small Business Act: το προφίλ της Ελλάδας
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Πέραν όμως από τις δυσμενείς επιπτώσεις που η πρόσφατη κρίση επέφερε στις ΜμΕ,
υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές παράμετροι που συνθέτουν την ελληνική οικονομία
και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και είτε συμβάλλουν είτε όχι στην ανάπτυξη της
οικονομίας. Στο Γράφημα 2.10 παρουσιάζονται οι παράμετροι αυτές που αφορούν στις
ΜμΕ και οι επιδόσεις της Ελλάδας, με γνώμονα πάντα το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Γράφημα 2. 10. Small Business Act: το προφίλ της Ελλάδας
Γράφηµα
2. 10. Small Business Act: το προφίλ της Ελλάδας

Πηγή: SBA Fact Sheet 2012 – Greece
Πηγή: SBA Fact Sheet 2012 – Greece

	
  

Σύμφωνα με το SBA Fact Sheet 2012 οι επιδόσεις της Ελλάδας στους οδηγούς της
οικονομικής ανάπτυξης εμφανίζονται μεγαλύτερες του μέσου όρου μόνο στον τομέα
«δεύτερη ευκαιρία» που δίνεται σε αδύναμες επιχειρήσεις. Σημειώνεται μέση επίδοση
σχετικά με το «περιβάλλον», την «ενιαία αγορά», την «επιχειρηματικότητα» και τις
«δεξιότητες και καινοτομία», ενώ ανησυχητικά χαμηλές επιδόσεις εμφανίζει στους
υπόλοιπους τομείς και κυρίως στη «χρηματοδότηση», με εξαίρεση ίσως την «ανταπόκριση
της δημόσιας διοίκησης», που εμφανίζει σχετική βελτίωση και την «προτεραιότητα στις
μικρές επιχειρήσεις», που εμφανίζει σταθερότητα.
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Ιδιαίτερα σημαντικός τομέας είναι αυτός των δεξιοτήτων και της καινοτομίας καθώς
συνδέεται άρρηκτα με την οικονομία της γνώσης και το ανθρώπινο κεφάλαιο που
διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη τόσο των ΜμΕ όσο και της εθνικής
οικονομίας. Στο Γράφημα 2.11 απεικονίζονται συνιστώσες της διαχείρισης ανθρώπινου
κεφαλαίου και της δυναμικής της γνώσης και της καινοτομίας.
Γράφημα 2. 11. Επιδόσεις των ελληνικών ΜμΕ στον τομέα «Δεξιότητες και Καινοτομία»

Πηγή: SBA Fact Sheet 2012 – Greece
Η παραπάνω ανάλυση αποδεικνύει τη σπουδαιότητα των ΜμΕ και κυρίως των μικρών
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ακριβώς
και στην προηγούμενη έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Τσεκούρας, Κουτσονίκος και Γκυπάλη,
2008). Οι ΜμΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά και την ελπίδα των τοπικών, εθνικών και
ευρωπαϊκών κοινωνιών ειδικά μεσούσης της οικονομικής κρίσης που καθιστά κρίσιμη
την επιβίωση και ευημερία των ΜμΕ, αναδεικνύοντας παράλληλα το σπουδαίο ρόλο
του ανθρώπινου παράγοντα ως φορέα γνώσης και δεξιοτήτων που δυνητικά μπορούν
να αναστρέψουν το αρνητικό κλίμα. Στο ενδιαφέρον και προκλητικό πεδίο των ΜμΕ
που χαρτογραφήθηκε με την παραπάνω ανάλυση, αναδύονται δυνάμεις όπως η
κατάρτιση και εκπαίδευση, οι δεξιότητες, η γνώση και καινοτομία που παίζουν
καταλυτικό ρόλο τείνοντας να επιβεβαιώσουν την αντίληψη ότι η οικονομική ανάπτυξη,
η κοινωνική ευημερία και συνοχή περνούν μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση στο ανθρώπινο κεφάλαιο (Becker, 1975).
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2.2. Ο ρόλος του Ανθρώπινου Κεφαλαίου
Το ανθρώπινο κεφάλαιο περιλαμβάνει ένα μείγμα από εγγενή χαρίσματα και ικανότητες
που διαθέτουν τα άτομα σε συνδυασμό με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτούν
μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Στην οικονομική επιστήμη η έννοια
ανθρώπινο κεφάλαιο αναφέρεται στην εκπαίδευση, την εξειδίκευση, την παιδεία και
την ευρύτερη μόρφωση, ενώ στην επιχειρηματική πρακτική ταυτίζεται με τις δεξιότητες
του εργατικού δυναμικού που σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.
Αν και το ανθρώπινο κεφάλαιο σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
ειδικά λόγω της συμβολής του στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην οικονομική
ανάπτυξη, η στροφή του ενδιαφέροντος από τους συντελεστές παραγωγής
χρονολογείται τουλάχιστον στον 18ο αιώνα, στο έργο του Άνταμ Σμιθ και έπειτα του
Άλφρεντ Μάρσαλ που εξήραν τη σημασία της εκπαίδευσης στη βελτίωση της
παραγωγής. Η έννοια καθιερώθηκε στα μέσα του 20ου αιώνα από οικονομολόγους
όπως ο Τέοντορ Σουλτζ (1961) που δανείστηκαν τον όρο κεφάλαιο από την οικονομική
επιστήμη για να περιγράψουν τη συμβολή της εκπαίδευσης και της εξειδικευμένης
γνώσης στην οικονομική ανάπτυξη αποδίδοντας το ανερμήνευτο μέρος της οικονομικής
ανάπτυξης μιας χώρας στην εκπαίδευση, και ο Σουμπέτερ (1942) που επίσης αναγνώρισε
τον καθοριστικό ρόλο των δεξιοτήτων και των γνώσεων στην οικονομική και
επιχειρηματική ανάπτυξη.
Πάνω σε αυτή τη βάση αναπτύχθηκε στα πανεπιστήμια Κολούμπια και Σικάγο η Θεωρία
του Ανθρώπινου Κεφαλαίου (Schultz, 1961; Becker, 1964) που πρεσβεύει ότι το
ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει αναλλοίωτο και αποτελεί πηγή μελλοντικών
αποδόσεων και πλούτου για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, ενώ αργότερα
αναπτύχθηκε η θεωρία της ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης (new growth theory)
(Romer, 1986; Lukas, 1988) που πρεσβεύει ότι το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης σε μία
χώρα ευθύνεται για την αυξημένη αποτελεσματικότητα όλων των συντελεστών
παραγωγής της.
Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο αδιαμφισβήτητα μπορεί να ωφελήσει τις εθνικές
οικονομίες και να τις ωθήσει στην οικονομική ανάπτυξη (OECD, 2007). Αυτό
επιτυγχάνεται άμεσα μέσω της θετικής επίδρασης που ασκεί ένα ισχυρό ανθρώπινο
κεφάλαιο στην αποτελεσματικότητα της εργασίας και την απορροφητική ικανότητα
των επιχειρήσεων ως προς την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Επίσης, σύμφωνα με
εμπειρικές μελέτες, η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο ενισχύει την παραγωγικότητα
και την ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας (Cohen and Soto (2001); De la Fuente and
Ciccone (2003); De la Fuente and Doménech (2006); Canton, (2007)).
Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι συνώνυμη με την ανάπτυξη των
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που επιτυγχάνεται μέσω των προγραμμάτων
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τυπικής εκπαίδευσης, ενδοεπιχειρησιακά ή μη, ή μέσω άτυπης εκπαίδευσης (π.χ.
σεμινάρια, αυτομόρφωση). Η σημασία που δίνεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο
αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στο παρακάτω γράφημα 2.12. που παρουσιάζει
το μέσο χρόνο που κάποιος αφιερώνει για την εκπαίδευσή του στην Ευρώπη των 27 το
2008.
Γράφημα 2. 12. Έτη εκπαίδευσης στην Ευρώπη των 27
Γράφηµα 2. 12. Έτη εκπαίδευσης στην Ευρώπη των 27

Πηγή:
Yearbook2011
2011
Πηγή:Eurostat
Eurostat Yearbook
Παρατηρούμε την πολύ καλή θέση της Ελλάδας που βρίσκεται στην έβδομη θέση και
πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η θέση αυτή σε συνδυασμό με τη διαχρονική
αύξηση των ετών επίσημης εκπαίδευσης (Cohen and Soto, 2001) αντικατοπτρίζει μια
δυναμική κατάσταση όπου τα αυξημένα έτη εκπαίδευσης και κατάρτισης αντιστοιχούν
σε βελτιωμένες δεξιότητες και ικανότητες για το εργατικό δυναμικό. Σύμφωνα με τον
ΟΟΣΑ (OECD, 2001) η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένη εργασία που ευθύνεται για
τη στροφή στην οικονομία της γνώσης, δε δικαιολογείται μόνο από την αύξηση της
διάρκειας της τυπικής εκπαίδευσης.
	
  

Σχετικά με το ποσοστό των ΜμΕ που απασχολούν προσωπικό ανώτερης εκπαίδευσης,
στο γράφημα 2.13 μπορούμε να δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πως διαμορφώνεται το
σκηνικό. Παρατηρούμε τη θέση της Ελλάδας να βρίσκεται αρκετά χαμηλά, κάτω από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με μόλις μία στις τέσσερις ΜμΕ να απασχολούν εργαζόμενους
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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Γράφημα 2. 13. Ποσοστό ΜμΕ που απασχολούν αποφοίτους ανώτερης εκπαίδευσης στην
Ευρώπη των 27
Γράφηµα 2. 13. Ποσοστό ΜµΕ που απασχολούν αποφοίτους ανώτερης εκπαίδευσης στην Ευρώπη των 27

Πηγή:
SME Performance
PerformanceReview
Review
2009
– SBA
Country
Sheets
Πηγή: SME
2009
– SBA
Country
Fact Fact
Sheets
Γράφηµα 2. 14. Π οσοστό συµµετοχής των πολύ µικρών επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε δραστηριότητα

Ηεκπαίδευσης
εικόνα αυτή συμπληρώνεται από τον πίνακα 2.4. που ακολουθεί και εμφανίζει τα
ποσοστά ανά κατηγορία εκπαίδευσης.
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Πίνακας 2.4. Η κατανομή του πληθυσμού της Ευρώπης των 27 ανά κατηγορία εκπαίδευσης και
φύλο

Πηγή:Eurostat 2010
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Ένα επίσης σημαντικό εύρημα είναι η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε διαδικασίες
εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. Όπως
μπορούμε να διακρίνουμε στο γράφημα 2.14, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
συμμετέχουν ελάχιστα σε τέτοιες διαδικασίες, σε ποσοστό 18,5% από τα χαμηλότερα
στην Ευρώπη των 27. Οι ευρωπαϊκές μικρές επιχειρήσεις ωστόσο δείχνουν να επενδύουν
σημαντικά στην ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου τους σε ποσοστά που κυμαίνονται
στο 30SME
% ενώ
φθάνουνReview
το 90%
σε–μερικές
χώρες.
Πηγή:
Performance
2009
SBA Country
Fact Sheets
Γράφημα 2. 14. Ποσοστό συμμετοχής των πολύ μικρών επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε
Γράφηµα
2. 14. εκπαίδευσης
Π οσοστό συµµετοχής των πολύ µικρών επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε δραστηριότητα
δραστηριότητα
εκπαίδευσης

Πηγή: SME Performance Review 2009 – SBA Country Fact Sheets

Πηγή: SME Performance Review 2009 – SBA Country Fact Sheets
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Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα όπως
φαίνεται στο γράφημα 2.15. Οι περισσότερες δεν ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα
κατάρτισης και εμφανίζουν το χαμηλότερο επί του συνόλου των ΜμΕ σε σχέση με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη αγγίζει το 65% και σε κάποιες χώρες
το ποσοστό αυτό φθάνει στο 90%.
Γράφημα 2. 15. Αντιστοιχία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που καταρτίζουν το προσωπικό
τους επί του συνόλου των ΜμΕ
Γράφηµα 2. 15. Αντιστοιχία των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που καταρτίζουν το προσωπικό τους επί
του συνόλου των ΜµΕ

Πηγή: SME Performance Review 2009 – SBA Country Fact Sheets

Πηγή: SME Performance Review 2009 – SBA Country Fact Sheets
Από την παραπάνω ανάλυση εξάγεται ότι οι ανάγκες των πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων
πολύανεργίας
μεγάλεςανά
σε ανθρώπινο
Γράφηµα 2. 16.είναι
Ποσοστά
εκπαιδευτικόδυναμικό
επίπεδο. καταρτισμένο και εκπαιδευμένο
προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης ανταγωνιστικής
οικονομίας. Η ύπαρξη ενός ισχυρού ανθρώπινου κεφαλαίου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη
σημασία μέσα στην αρνητική συγκυρία της κρίσης αν αναλογιστεί κανείς ότι όσο
μεγαλύτερο είναι το μορφωτικό κεφάλαιο που φέρει κάποιος τόσο πιο πιθανό είναι να
διατηρήσει τη θέση εργασίας του.
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Όπως φαίνεται στο γράφημα 2.16, η ανεργία που προκλήθηκε στην Ελλάδα από την
οικονομική κρίση είναι διπλάσια στα χαμηλότερα μορφωτικά στρώματα από ό,τι μεταξύ
των κατόχων πανεπιστημιακών τίτλων και μεταπτυχιακών ή διδακτορικών διπλωμάτων.
Γράφημα 2. 16. Ποσοστά ανεργίας ανά εκπαιδευτικό επίπεδο

Πηγή: ΚΕΠΕ, Οικονοµικές Εξελίξεις, τεύχος 21, Ιούνιος 2013
Πηγή: ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 21, Ιούνιος 2013

Γράφηµα 2. 17. Συµµετοχή σε δραστηριότητες δια βίου µάθησης στην Ελλάδα και στην Ε
(ποσοστό
του πληθυσµού
ηλικίας 25-64
ετών που
στην
εκπαίδευση και κατάρ
Ωστόσο,
οι %
απαιτήσεις
της οικονομίας
της γνώσης
γιασυµµετείχε
περισσότερη
εκπαίδευση
εβδοµάδες πριν
από
την έρευνα)ότι υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου δυναμικού. Στο
συγκρούονται
με τις
διαπιστώσεις
σημείο αυτό αναδύεται μια πρόκληση για τις επιχειρήσεις, αν θα αρκεστούν σε όσα
παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα ή θα επανεκπαιδεύσουν το εργατικό δυναμικό για να
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ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας. Το ζήτημα της συνεχούς εκπαίδευσης και
κατάρτισης του εργατικού δυναμικού απασχολεί ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή κοινότητα η
οποία έχει θεσπίσει μια σειρά μέτρων στο πλαίσιο του προγράμματος Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του 2010, το οποίο αποτέλεσε τον προπομπό για το στρατηγικό πλαίσιο
ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ΕΚ 2020 που
θεσπίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2009. Ένα από τα
σημαντικότερα στοιχεία αυτής της στρατηγικής είναι η επίτευξη ενός ποσοστού
συμμετοχής σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης τουλάχιστον 15% του ενήλικου
πληθυσμού ηλικίας 25-64 ετών (Eπίσημη εφημερίδα της Eυρωπαϊκής Ένωσης C119/185-2009).

2.3. Ο ρόλος της διά βίου μάθησης
Μέσα στο σύγχρονο οικονομικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον η σημασία του
ανθρώπινου κεφαλαίου είναι αδιαπραγμάτευτη για την ευημερία των επιχειρήσεων και
η συνεχής εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τα
ίδια τα άτομα, τις επιχειρήσεις, τις κοινωνίες και την ευρωπαϊκή κοινότητα. Η συμβολή
της εκπαίδευσης των ενηλίκων σε κάθε ένα από τα επίπεδα αυτά αντικατοπτρίζεται σε
μια σειρά από μεταρρυθμιστικά προγράμματα που έλαβαν χώρα από τη συνθήκη της
Λισσαβόνας μέχρι και σήμερα και είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της
συμμετοχής σε δραστηριότητες διά βίου μάθησης.
Πρoτού όμως παρατηρήσουμε κάποιες τάσεις και δεδομένα από το πεδίο της διά βίου
μάθησης ας ορίσουμε το πεδίο αυτό. Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(2001) Διά βίου μάθηση είναι κάθε μαθησιακή δραστηριότητα η οποία αναλαμβάνεται
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και
των εφοδίων, στο πλαίσιο μιας προσωπικής, κοινωνικής οπτικής και/ή μιας οπτικής που
σχετίζεται με την απασχόληση. Ειδικότερα η έννοια της διά βίου εκπαίδευσης αποτελεί
μια προσέγγιση των μορφωτικών δραστηριοτήτων όλων των μορφών (τυπικής, μη
τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης) και όλων των επιπέδων, που επιτρέπει τη
συγκρότησή τους σε ένα εκπαιδευτικό συνεχές, σε διαρκή αλληλεπίδραση με την
κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική πραγματικότητα (Βεργίδης, 2001).
Η διά βίου εκπαίδευση και μάθηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της
εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία ορίζεται ως οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή
πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει
οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η
«σφαίρα» της, επομένως, καλύπτει μη επαγγελματικές, επαγγελματικές, γενικές, τυπικές
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και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό κοινωνικό
σκοπό (ΟΟΣΑ, 1977 στο Rogers, 2002, σελ.55).
Τα οφέλη από τη διά βίου μάθηση είναι πολλαπλά σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ (2005) επιτυγχάνεται μεγαλύτερη απασχολησιμότητα,
αυξημένη παραγωγικότητα και βελτίωση της ποιότητας απασχόλησης, εξοικονόμηση
δαπανών όπως τα επιδόματα ανεργίας, οι παροχές κοινωνικής πρόνοιας, η πρόωρη
συνταξιοδότηση, αυξημένη συμμετοχή των πολιτών, μειωμένη εγκληματικότητα και
μεγαλύτερη ευημερία και ολοκλήρωση του εκπαιδευόμενου. Ενδοεπιχειρησιακά τα
οφέλη σχετίζονται με την ανάπτυξη γνώσεων σε θέματα για το περιβάλλον και τις
συνθήκες εργασίας, τη συνειδητοποίηση των προβλημάτων στο χώρο εργασίας, την
αλλαγή τρόπου σκέψης και δράσης, την καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων, τη
συμμετοχή σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, στοιχεία που αποτελούν οδηγούς
κέρδους για την επιχείρηση.
Η σημασία που δίνουν οι κυβερνήσεις στη διά βίου εκπαίδευση αποτυπώνεται στη
χρηματοδότηση που δίνουν για την εκπαίδευση είτε άμεσα μέσω της χρηματοδότησης
των φορέων εκπαίδευσης είτε έμμεσα μέσω της ενίσχυσης των εκπαιδευομένων με
υποτροφίες και άλλα μέσα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο ρυθμός
μεταβολής της δημόσιας δαπάνης για την εκπαίδευση για τα κράτη-μέλη της Ευρώπης
των 27.
Η εικόνα που παρουσιάζει η δημόσια χρηματοδότηση της εκπαίδευσης είναι
απογοητευτική για την Ελλάδα η οποία επενδύει από τα χαμηλότερα ποσοστά του ΑΕΠ
στην εκπαίδευση.
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Πίνακας 2.5. Συνολική δημόσια δαπάνη για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

EU27

:

:

5,2

5,3

5,2

5,2

5,2

5,1

5,2

5,5

5,5

5,3

Βέλγιο

5,6

5,8

5,9

6,0

5,8

5,9

5,8

5,7

5,9

6,2

6,1

6,2

Βουλγαρία

4,3

3,7

3,8

4,2

4,1

4,3

3,7

3,8

4,1

4,3

3,8

3,6

Τσεχία

4,3

4,3

5,1

5,0

4,6

4,6

4,7

4,5

4,5

4,8

4,8

4,9

Δανία

7,4

7,4

7,7

7,7

7,6

7,3

7,0

6,7

6,9

8,0

8,0

7,8

Γερμανία

4,1

4,2

4,2

4,2

4,1

4,1

4,0

3,9

4,0

4,4

4,3

4,3

Εσθονία

6,7

6,6

6,8

6,5

6,3

6,0

6,0

5,9

6,7

7,2

6,8

6,5

Ιρλανδία

4,3

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,6

4,8

5,4

5,9

5,5

5,2

Ελλάδα

2,9

2,7

2,9

4,0

3,9

3,9

3,9

3,9

4,1

4,3

4,0

4,1

Ισπανία

4,4

4,3

4,4

4,3

4,4

4,3

4,3

4,4

4,6

5,1

4,9

4,7

Γαλλία

5,9

5,9

6,0

6,0

5,8

5,8

5,7

5,5

5,6

6,1

6,1

6,0

Ιταλία

4,6

4,7

4,7

4,8

4,6

4,7

4,6

4,6

4,4

4,6

4,5

4,2

Κύπρος

5,6

5,6

6,0

6,8

6,5

6,4

6,4

6,3

6,8

7,2

7,5

7,2

Λετονία

5,5

5,5

5,8

5,5

6,1

5,6

6,0

5,9

6,6

6,8

6,1

5,7

Λιθουανία

6,0

6,0

6,0

5,7

5,8

5,4

5,3

5,2

5,8

6,8

6,1

5,8

Λουξεμβούργο

4,3

4,6

4,8

4,9

4,9

4,7

4,4

4,2

4,6

5,3

5,2

5,1

Ουγγαρία

5,2

5,3

5,7

6,2

5,8

5,8

5,8

5,5

5,3

5,3

5,6

5,2

Μάλτα

5,1

5,6

5,8

5,9

5,6

5,5

5,5

5,3

5,2

5,4

5,7

5,8

Ολλανδία

5,0

5,2

5,4

5,6

5,6

5,5

5,3

5,3

5,5

5,9

5,8

5,8

Αυστρία

5,6

5,5

5,5

5,6

5,3

5,2

5,2

5,2

5,4

5,7

5,7

5,6

Πολωνία

:

:

6,1

6,1

5,7

6,1

6,0

5,7

5,7

5,6

5,6

5,5

Πορτογαλία

6,4

6,5

6,7

6,6

6,7

6,8

6,6

6,1

6,2

6,8

7,1

6,3

Ρουμανία

3,2

3,9

4,0

3,5

3,6

3,6

4,1

3,9

4,5

4,1

3,3

4,1

Σλοβενία

6,2

6,5

6,5

6,4

6,5

6,6

6,4

5,9

6,1

6,5

6,6

6,7

Σλοβακία

3,6

3,2

3,6

4,3

3,9

4,0

3,7

3,9

3,5

4,3

4,5

4,0

Φινλανδία

5,9

6,0

6,1

6,4

6,3

6,2

6,0

5,7

5,9

6,6

6,6

6,4

Σουηδία

6,8

7,2

7,3

7,2

7,1

7,0

6,9

6,7

6,8

7,2

6,9

6,8

Ην. Βασίλειο

5,0

5,3

5,7

5,8

5,9

6,1

6,1

6,1

6,4

6,9

6,9

6,5

Ισλανδία

7,5

7,7

8,3

8,3

8,2

8,3

8,3

8,1

8,4

8,6

8,3

8,1

Νορβηγία

5,7

5,9

6,3

6,7

6,2

5,7

5,4

5,4

5,2

6,0

5,9

5,6

Ελβετία

:

:

:

:

:

6,0

5,7

5,6

5,7

6,1

6,1

6,1

Πηγή: Eurostat 2013
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Στο γράφημα 2.17 που ακολουθεί μπορούμε να παρατηρήσουμε πώς διαμορφώνεται η
συμμετοχή σε δραστηριότητες διά βίου εκπαίδευσης από το 2000 μέχρι και σήμερα στην
Ευρώπη των 27 και στην Ελλάδα. Είναι εμφανής η μικρή συμμετοχή που ανέρχεται
σχεδόν στο ένα τρίτο του ευρωπαϊκού μέσου, με το ποσοστό συμμετοχής να κυμαίνεται
γύρω στο 3%. Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι το ποσοστό συμμετοχής
Πηγή: ΚΕΠΕ, Οικονοµικές Εξελίξεις, τεύχος 21, Ιούνιος 2013
ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης απέχει απέχει τραγικά από το
στόχο του 15% που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020.
Γράφημα 2. 17. Συμμετοχή σε δραστηριότητες διά βίου μάθησης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
των 27

Γράφηµα 2. 17. Συµµετοχή σε δραστηριότητες δια βίου µάθησης στην Ελλάδα
(ποσοστό
% του πληθυσμού
25-64 ετών που
συμμετείχε
στην εκπαίδευση
κατάρτιση
τέσσερις εβδομάδες
(ποσοστό
% του ηλικίας
πληθυσµού
ηλικίας
25-64
ετών και
που
συµµετείχε
στην εκπαίδευσ
πριν από την έρευνα)
εβδοµάδες πριν από την έρευνα)

Πηγή:Eurostat
Eurostat
Πηγή:
20132013
Πιο αναλυτικά για την Ελλάδα, σε σχετική ειδική έρευνα του 2009 για την εκπαίδευση
ενηλίκων, η ΕΣΥΕ παρέχει σημαντικά ευρήματα σχετικά με τη συμμετοχή του εργατικού
δυναμικού ηλικίας 25-64 ετών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το ποσοστό
συμμετοχής σε τυπικές ή άτυπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες γενικά ανέρχεται σε
	
  
14,5%, το ποσοστό συμμετοχής αυξάνεται αντίστροφα από την ηλικία των
εκπαιδευομένων, ενώ οι νέοι συμμετέχουν σε τριπλάσιο βαθμό από τους μεγαλύτερους
σε ηλικία. Το 84% των εκπαιδευόμενων δήλωσαν ότι συμμετείχαν σε πρόγραμμα εκτός
του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική
δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε για λόγους κυρίως επαγγελματικούς σε ποσοστό
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78,4%. Άλλο χαρακτηριστικό που επηρεάζει τη συμμετοχή σε δραστηριότητες
εκπαίδευσης είναι η επαγγελματική κατάσταση, καθώς οι ήδη εργαζόμενοι συμμετέχουν
κατά 17,8%, οι άνεργοι κατά 13,2% και οι μη ενεργοί κατά 5,4%. Το ποσοστό συμμετοχής
επίσης επηρεάζεται από το επίπεδο μόρφωσης, καθώς οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης τείνουν να συμμετέχουν δύο φορές περισσότερο σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες από τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οκτώ φορές
περισσότερο από τους αποφοίτους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
η συμμετοχή ως σύνολο ωρών παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης από τους
απασχολούμενους συνοψίζεται στο παρακάτω γράφημα.
Γράφημα 2. 18. ‘Ωρες συμμετοχής του εργατικού δυναμικού σε προγράμματα κατάρτισης

Γράφηµα 2. 18. ‘Ωρες συµµετοχής του εργατικού δυναµικού σε προγράµµατα κατάρτισης

Πηγή: SME Performance Review 2009 – SBA Country Fact Sheets

Πηγή: SME Performance Review 2009 – SBA Country Fact Sheets

ΚΕΦΑΛΑΙΟκατάταξη,
3
Παρατηρούμε την Ελλάδα ως ουραγό στη συγκεκριμένη
καθώς το εργατικό
της δυναμικό αφιερώνει τις λιγότερες ώρες σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τρεις
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ώρες,
τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός
μέσοςΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
είναι 9 ώρες.
Όλα τα παραπάνω ευρήματα φανερώνουν ένα σημαντικό έλλειμμα στις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες
στην Ελλάδα
και παράλληλα
μια ανεκμετάλλευτη δυναμική κατάσταση
Γράφηµα 3. 1. Σχηµατική
διαδικασία
εκπαίδευσης
τα οποία εντείνουν το «μετέωρο βήμα» (Καραλής, 2009) των καινοτόμων προσπαθειών
συχνά προς την οπισθοδρόμηση. Σε μια προσπάθεια ανίχνευσης της προβληματικής
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αυτής κατάστασης δύο πολύ σημαντικές συνιστώσες της διά βίου μάθησης δύνανται να
διαφωτίσουν το πεδίο συνδέοντάς την με τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες και το
περιβάλλον εκπαίδευσης. Πρόκειται για τη διερεύνηση των αναγκών εκπαίδευσης των
μικρών επιχειρήσεων και της επίδρασης που τα προγράμματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης ασκούν σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής των εκπαιδευόμενων. Αποκτώντας
γνώση επί των διαδικασιών αυτών οι επιχειρήσεις και οι φορείς άσκησης εκπαιδευτικής
πολιτικής μπορούν πιο αποτελεσματικά να ασκήσουν το έργο τους συμβάλλοντας στην
καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου με πολλαπλά οφέλη για τους
εκπαιδευόμενους, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, η παγκοσμιοποίηση, η
εισαγωγή νέων τεχνολογιών και οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις αναγκάζουν τις
πολύ μικρές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες μέσω της αξιοποίησης
του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτουν. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, οι διευρυμένες
ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων σε νέα απαιτούμενα προσόντα, γνώσεις και
δεξιότητες καθιστούν ακόμη πιο σημαντική τη διά βίου εκπαίδευση και μάθηση των
εργαζομένων. Στην εκπαιδευτική θεωρία και πρακτική, ο προσδιορισμός των αναγκών
εκπαίδευσης είναι προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων
εκπαίδευσης ως προς τους στόχους του φορέα υλοποίησης, τους στόχους των
συμμετεχόντων και τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Η Gupta (2007) αναγνωρίζει τη
χρησιμότητα του προσδιορισμού εκπαιδευτικών αναγκών σε περιπτώσεις εμφάνισης
επιχειρηματικών ευκαιριών, ανάγκης εφαρμογής νέων τεχνολογιών, ανάγκης
αναθεώρησης των υπαρχόντων προγραμμάτων, ανάληψης νέων αρμοδιοτήτων από
τους εργαζόμενους, προαγωγών, ύφεσης ή γρήγορης ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι η παρούσα επισκόπηση του προσδιορισμού των
αναγκών εκπαίδευσης βασίζεται ως επί το πλείστων σε αντίστοιχη μελέτη που
πραγματοποιήθηκε για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ το 2008 (Τσεκούρας, Κουτσονίκος και
Γκυπάλη).

3.1. O Προσδιορισμός αναγκών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
Η ανάγκη εκπαίδευσης προκύπτει από την απόκλιση μεταξύ των υφιστάμενων
δεξιοτήτων και των επιθυμητών (Kaufman 1988, Witkin and Altschuld, 1995). Πάνω σε
αυτή τη θεώρηση, στόχος του προσδιορισμού εκπαιδευτικών αναγκών είναι η ανίχνευση
των δεξιοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν μέσω μιας διαδικασίας εκπαίδευσης
(Gillet 1973).
Σύμφωνα με τον Καραλή (2005), ως διαδικασία προσδιορισμού των εκπαιδευτικών
αναγκών ορίζεται η συστηματική ερευνητική διαδικασία διερεύνησης των εκπαιδευτικών
αναγκών ενός πληθυσμού-στόχου σε σχέση με ένα δεδομένο πλαίσιο αναφοράς. Η
διαδικασία αυτή καταλήγει στον προσδιορισμό του εκπαιδευτικού περιεχομένου μιας
παρέμβασης στο συγκεκριμένο πληθυσμό-στόχο και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση
συγκεκριμένων ελλειμμάτων σε σχέση με το πλαίσιο αναφοράς.
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Πηγή: SME Performance Review 2009 – SBA Country Fact Sheets

Σ’ αυτή τη μελέτη προσεγγίζεται ο Προσδιορισμός των Αναγκών Εκπαίδευσης1 (ΠΑΕ
- Training Needs Analysis, TNA), όπως έχει εκτιμηθεί στο παρελθόν από σημαντικό
αριθμό ερευνητών, ως μέρος της διαδικασίας επιμόρφωσης, μιας συνεχούς δηλαδή διαδικασίας, ανάλυσης, σχεδιασμού, ΚΕΦΑΛΑΙΟ
υλοποίησης και3 αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η σχετική θέση του ΠΑΕ σε αυτή την
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
συνολική διαδικασία
επιμόρφωσης
αποτυπώνεται στοΣΤΙΣ
Γράφημα
3.1.
Γράφημα 3. 1. Σχηματική διαδικασία εκπαίδευσης
Γράφηµα 3. 1. Σχηµατική διαδικασία εκπαίδευσης

	
  

Όπως προκύπτει από το Γράφημα 3.1, ο ΠΑΕ αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας
εκπαίδευσης που στη συνέχεια περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και
την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας
εκπαίδευσης αποτελεί και το στάδιο της αποτίμησης των αποτελεσμάτων των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το προϊόν της οποίας τροφοδοτεί τον ΠΑΕ με στοιχεία
και πληροφορίες, με στόχο να τον καταστήσει αποτελεσματικότερο.

3.2. Ο ΠΑΕ στα πλαίσια των Ανοικτών Συστημάτων
Στην προηγούμενη παράγραφο εντοπίστηκε η σχέση του ΠΑΕ ως προς τη συνολική
διαδικασία εκπαίδευσης. Το αμέσως επόμενο ερώτημα που ανακύπτει είναι ‘ποιους
οργανισμούς αφορά ο ΠΑΕ’. Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό κρίνεται σκόπιμο να
εισαχθεί ή έννοια του ανοικτού συστήματος.
1
Για την έννοια της εκπαιδευτικής ανάγκης και τις διαδικασίες διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών, βλ. Βεργίδης,
Δ. (1999). Σχεδιασμός και δόμηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο Δ. Βεργίδης, και Θ. Καραλής,
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων. Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σσ. 11-61. Επίσης, για τα
χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων βλ. Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων, ανιχνεύοντας το πεδίο.
Αθήνα: Μεταίχμιο.
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Το μοντέλο ανοικτού συστήματος (open systems model) είναι η θεώρηση ενός
οργανισμού, ανεξαρτήτως μεγέθους, που αλληλεπιδρά δυναμικά και συνεχώς με το
περιβάλλον του, καθώς δέχεται εισροές από αυτό, μετασχηματίζει τεχνολογικά,
εκπαιδευτικά και οικονομικά αυτές τις εισροές και παράγει εκροές. Αυτή η αλληλεπίδραση
παρουσιάζεται στο επόμενο γράφημα.
Γράφημα 3. 2. Το μοντέλο του ανοικτού συστήματος.
Γράφηµα 3. 2. Το µοντέλο του ανοικτού συστήµατος.
ΕΙΣΡΟΕΣ	
  
Πόροι	
  -‐	
  
Τεχνολογία	
  

Διαδικασία	
  
Τεχνολογικού	
  και	
  
Οικονομικού	
  
Μετασχηματισμού	
  

ΕΚΡΟΕΣ	
  
Προϊόντα	
  -‐	
  
Υπηρεσίες	
  

Η εισαγωγή της έννοιας του ανοικτού συστήματος κρίνεται αναγκαία ώστε να
περιλάβουμε στην παρουσίαση του ΠΑΕ επιμέρους εκφράσεις του, όπως είναι ο ΠΑΕ
στο
επίπεδο:
Γράφηµα
3. 3. Η ανάπτυξη προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.	
  
• μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού,
• ενός κλάδου της οικονομικής δραστηριότητας,
• του συνόλου μιας οικονομίας,
• μιας πόλης, μιας περιφέρειας ή μιας χώρας.
Είναι προφανές ότι μπορούν να γίνουν συνδυασμοί των επιπέδων αυτών και να
προκύψουν διαδικασίες ΠΑΕ τόσο ως προς την οικονομική μονάδα που καλύπτουν όσο
και ως προς το χωρικό επίπεδο στο οποίο αναφέρονται. Αυτό που αλλάζει σ’ αυτή την
περίπτωση
είναι ο βαθμός πολυπλοκότητας στην περιοχή της ανάλυσης των
	
  
	
  
εκπαιδευτικών
αναγκών και του αριθμού των εμπλεκομένων στη διαδικασία. Φαίνεται
	
  
λοιπόν
ότι η παραπάνω προσέγγιση μπορεί να έχει εφαρμογή τόσο σε μακρο- όσο και
	
  
σε
μικροσκοπικό επίπεδο.

3.3. Το περιεχόμενο του ΠΑΕ
Ο προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών έχει σαφή στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ικανοποιούν νέες ανάγκες για εκπαίδευση και στην
κάλυψη της ζήτησης νέων ειδικοτήτων, όπως αυτή εκδηλώνεται στην αγορά εργασίας.
Οι νέες ανάγκες για εκπαίδευση προκύπτουν από το στάδιο της ανάλυσης δεξιοτήτων
– ειδικοτήτων (skill needs analysis) που προσδιορίζει το περιεχόμενο της ζήτησης νέων
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3. 2. Το µοντέλο του ανοικτού συστήµατος.

	
  
ία	
  

ΕΚΡΟΕΣ	
  
Διαδικασία	
  
Προϊόντα	
  
-‐	
  
Τεχνολογικού	
  και	
  
Υπηρεσίες	
  
δεξιοτήτων και
ειδικοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται από οικονομικές, τεχνολογικές
Οικονομικού	
  
και κοινωνικές
μεταβολές. Η σύγκριση του περιεχομένου αυτής της ζήτησης με το
Μετασχηματισμού	
  
περιεχόμενο αλλά και το μέγεθος της προσφοράς του συστήματος επιμόρφωσης
αποτελεί την ουσία της ανάλυσης αναγκών επιμόρφωσης (training needs analysis) που
αποκαλύπτει τις τυχόν ανισορροπίες ανάμεσα στη ζήτηση και προσφορά και τεκμηριώνει
την αναγκαιότητα και τις κατευθύνσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση
προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης.
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Γράφημα 3. 3. Η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

3. 3. Η ανάπτυξη προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.	
  

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μιας επιτυχημένης ενέργειας ΠΑΕ είναι η
ολοκληρωμένη κατανόηση του περιεχομένου της εν λόγω ενέργειας σε όλες τις φάσεις
υλοποίησής της. Η αδυναμία κατανόησης και αποσαφήνισης βασικών στοιχείων του
ΠΑΕ εξηγεί στις περισσότερες των περιπτώσεων τα φτωχά αποτελέσματα υλοποίησης
ενεργειών ΠΑΕ, ακόμα και αυτών που θεωρούνται τεχνικά άρτιες. Αυτή η αδυναμία
μπορεί να εντοπιστεί τόσο στην ίδια τη διαδικασία ανάπτυξης του ΠΑΕ όσο και στους
φορείς - δορυφόρους που συμμετέχουν στην υλοποίησή του. Για το λόγο αυτό θα
διακρίνουμε το περιεχόμενο του ΠΑΕ σε εσωτερικό και εξωτερικό.
Η εσωτερική προσέγγιση του περιεχομένου του ΠΑΕ περιλαμβάνει την πλήρη
κατανόηση:
• των στόχων,
• του μηχανισμού υλοποίησης,
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• της ικανότητας και της προθυμίας των εμπλεκόμενων φορέων που έχουν
στόχο να προσαρμόσουν το περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΠΑΕ.
Η εξωτερική προσέγγιση του ΠΑΕ αναφέρεται στον προσδιορισμό του ιδιαίτερου
ρόλου που καλούνται να παίξουν οι επιμέρους φορείς υλοποίησης ενός τέτοιου έργου.
Συχνά, εκπαιδευτικές πολιτικές και προτεραιότητες παρέμβασης υπαγορεύονται από
βαθύτερες κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές που δεν μπορούν να ανιχνευθούν μέσω
μιας απλής διαδικασίας προσδιορισμού εκπαιδευτικών αναγκών. Υπάρχουν όμως
περιπτώσεις που η εμπλοκή πολλών φορέων κρίνεται πραγματικά αναγκαία. Η εμπλοκή
φορέων έξω από το χώρο της εκπαίδευσης μπορεί να συντελέσει σε μια αποτυχημένη
ενέργεια ΠΑΕ, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει αναγνώριση της εγκυρότητας τέτοιων
ενεργειών από φορείς που δεν έχουν ιδιαίτερη επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία.

3.4. Η Ανάλυση Αναγκών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Ο ΠΑΕ είναι στενά συνδεδεμένος με την αποτελεσματική εκπαίδευση ενηλίκων. Η
αποτελεσματικότητα, όμως, αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έννοια της
απόδοσης του «ανοικτού συστήματος», που με τη σειρά του εξαρτάται από την απόδοση
των ατόμων που προσφέρουν την εργασία τους σε αυτό. Επομένως, η παροχή
υποστήριξης στους εργαζόμενους για να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα πλαίσια
ενός ανοικτού συστήματος είναι το κεντρικό σημείο για την Ανάλυση των Αναγκών
Συνεχούς Εκπαίδευσης (ΑΑΣΕ) και κατά συνέπεια στον ακριβέστερο προσδιορισμό του
ΠΑΕ.
Τα προβλήματα εντοπίζονται όταν δεν παρατηρείται σύμπτωση ανάμεσα στην
«επιθυμητή απόδοση» και στην «πραγματοποιούμενη απόδοση» του εξεταζόμενου
συστήματος. Το μέγεθος του προβλήματος προσδιορίζεται από την απόκλιση ανάμεσα
σε αυτά τα δύο μεγέθη:
Πρόβλημα = [Επιθυμητή Απόδοση] – [Πραγματοποιούμενη Απόδοση]
Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν οφείλονται φυσικά όλα τα παρατηρούμενα
προβλήματα απόδοσης ενός συστήματος σε ελλείμματα εκπαίδευσης. Ένα από τα
στοιχεία της ΑΑΣΕ είναι να διακρίνει ποια από τα προβλήματα απόδοσης που
καταγράφονται στα πλαίσια του εξεταζόμενου συστήματος συνεπάγονται την ανάληψη
δραστηριοτήτων εκπαίδευσης ενηλίκων και ποια απαιτούν, για την επίλυσή τους,
παρεμβάσεις άλλων μορφών.
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Είναι, επίσης, απαραίτητη η αντιδιαστολή των συμπτωμάτων που συνοδεύουν το
πρόβλημα απόδοσης και των αιτίων που το προκαλούν, ακόμα και αν το πρόβλημα
φανερά προκαλείται από ελλείμματα εκπαίδευσης. Οι αποτελεσματικές δράσεις
εκπαίδευσης στοχεύουν στην άρση των αιτίων που δημιουργούν το πρόβλημα απόδοσης
και όχι στην εξάλειψη των σχετικών συμπτωμάτων. Δυστυχώς, όμως, στην καθημερινή
πρακτική, ενώ δίνεται ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση στην εξάλειψη των συμπτωμάτων των
προβλημάτων απόδοσης, δεν ισχύει το ίδιο και για την περίπτωση της υλοποίησης
συστηματικής ανάλυσης των αιτίων - πού, πώς, γιατί και για ποιους.
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80 ήταν ευρέως διαδεδομένη η άποψη ότι η ΑΑΣΕ
ήταν απλά η εκτίμηση της διαφοράς μεταξύ του τι πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός
συστήματος και του τι θα έπρεπε να πραγματοποιείται. Η διαφορά αυτή προσδιόριζε τις
ανάγκες εκπαίδευσης (βλέπε Γράφημα 3.4) και αναπτύχθηκαν αρκετές προσεγγίσεις
πάνω στη βάση αυτή είτε προς την κατεύθυνση της αποτίμησης της επάρκειας
προσόντων (competence based assessment) για τον προσδιορισμό υπαρκτών κενών,
είτε προς την κατεύθυνση του προσδιορισμού των μελλοντικών αναγκών κατάρτισης
(capability based assessment) δίνοντας έμφαση στην αποτίμηση των ικανοτήτων.
Γράφημα 3. 4. Το Έλλειμμα Απόδοσης – Ανάγκες Εκπαίδευσης.

Απαιτούμενη
Απόδοση

Έλλειμμα Απόδοσης
(Ανάγκες Εκπαίδευσης)
Πραγματοποιούμενη
Απόδοση

Σε ένα πολύ απλό εργασιακό περιβάλλον, όπου τα επαγγέλματα ορίζονται και
περιγράφονται με πληρότητα και ακρίβεια, που παραμένουν σταθερά για μεγάλες
χρονικές περιόδους και που η αποδοτικότητα της εργασίας είναι ικανοποιητικά ορισμένη
και μετρήσιμη, μια τέτοια προσέγγιση μπορεί πράγματι να προσδιορίσει τις ανάγκες
εκπαίδευσης στο τρίπτυχο προσωπικές – επαγγελματικές – σταδιοδρομίας.
Σήμερα, όμως, το εργασιακό περιβάλλον και άρα οι ανάγκες εκπαίδευσης βρίσκονται σε
μια κατάσταση συνεχούς μεταβολής, όπου διαδικασίες, δεξιότητες και επαγγέλματα
πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές μεταβολές και στην ανάγκη για συνεχή
βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Επιπρόσθετα, η διαφορά μεταξύ απαιτούμενης και
πραγματοποιούμενης απόδοσης μπορεί να προέρχεται από μια μεγάλη ποικιλία
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επιμέρους αιτίων και ευρύτερων παραγόντων. Η έλλειψη γνώσης και δεξιοτήτων είναι
δύο μόνο από αυτούς.
Η έννοια-κλειδί που απαντά σε αυτή την πολυπλοκότητα είναι «το πλαίσιο» της ΑΑΣΕ
που συνδέεται στενά με τις έννοιες του «υποδείγματος» και της «θεωρίας». Καθώς,
δηλαδή, τα συστήματα και το εργασιακό περιβάλλον γίνονται όλο και συνθετότερα,
τόσο γίνεται περισσότερο προφανές ότι η ΑΑΣΕ είναι λιγότερο μια διαδικασία
εφαρμογής ενός συγκεκριμένου υποδείγματος και περισσότερο ένας τύπος
εφαρμοσμένης έρευνας.
Με βάση αυτή τη φιλοσοφία η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών προϋποθέτει,
σύμφωνα με τον Καραλή (2005):
• τη διερεύνηση παραμέτρων του πλαισίου αναφοράς του προβλήματος, δηλαδή τον καθορισμό του προβλήματος που καλείται να αντιμετωπίσει η εκπαιδευτική παρέμβαση και τον ακριβή προσδιορισμό του πλαισίου αναφοράς
• τη διερεύνηση παραμέτρων για τον πληθυσμό-στόχο, δηλαδή δημογραφικά,
οικογενειακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, το εκπαιδευτικό επίπεδο, τυχόν
προηγούμενη εκπαίδευση και εμπειρία επί του προβλήματος και ειδικά χαρακτηριστικά
Η ανάληψη μιας διαδικασίας ΑΑΣΕ συνεπάγεται τη συγκρότηση μιας δομημένης
ερευνητικής προσέγγισης που θα στοχεύει στην αποκάλυψη εκείνων των σημαντικών
παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση του συστήματος καθώς και της πρωταρχικής
αιτίας ή αιτίων που προκαλούν προβλήματα στην απόδοση των ανθρωπίνων πόρων.
Έτσι, είναι πολύ πιθανό η ΑΑΣΕ να εξετάζει ταυτόχρονα ζητήματα που αφορούν στο
σύστημα, τους ανθρώπους και τις δυναμικές σχέσεις μεταξύ τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις
απαιτείται αυξημένη προσοχή και ακρίβεια στην υλοποίηση της ΑΑΣΕ ώστε να
αποφευχθούν λάθη όπως:
• Αδυναμία διάκρισης μεταξύ προτιμήσεων, επιθυμιών και αναγκών,
• Άκριτη αποδοχή των απόψεων της διοίκησης για τις ανάγκες του συστήματος,
• Αποτυχία στο να συσχετιστούν οι ανάγκες με τα σχέδια και τους στόχους του
συστήματος,
• Υιοθέτηση της υπόθεσης ότι όλες οι ανάγκες του συστήματος μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω δράσεων εκπαίδευσης,
• Μη θέσπιση προτεραιοτήτων στην ανάπτυξη του προγράμματος εκπαίδευσης,
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• Υιοθέτηση της τάσης η διαδικασία προσδιορισμού των αναγκών να αντλεί
στοιχεία περισσότερο από το παρελθόν παρά από τις μελλοντικές προοπτικές.

3.5. Παρακολούθηση και επικαιροποίηση του ΠΑΕ
Στην πραγματικότητα, ο προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών είναι μια πολύπλοκη
διεργασία με κοινωνικό χαρακτήρα και αντίκτυπο που εμπλέκει ανθρώπους από
διαφορετικούς χώρους, (εκπαιδευτικό επιχειρηματικό, εργασιακό) και γι’ αυτό άλλωστε
θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και δύσκολη διαδικασία.
Πολλές φορές οι εκπαιδευτικές ανάγκες μεταβάλλονται με δυναμικό τρόπο ακόμα και
κατά τη διάρκεια ανάλυσης των αποτελεσμάτων συγκεκριμένων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων ή παράλληλα με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
δημιουργώντας νέες παραμέτρους και δεδομένα. Γι’ αυτό το λόγο είναι αναγκαία η επικαιροποίηση και συνεχής παρακολούθηση του ΠΑΕ.
Προκύπτει έτσι ότι μια από τις κυρίαρχες προτεραιότητες του ΠΑΕ είναι να διατηρεί μια
συνεχή παρακολούθηση ολόκληρης της περιοχής που καλύπτουν οι δραστηριότητες
του συστήματος που αναλύει. Ουσιαστικά δηλαδή είναι απαραίτητη η συνεχής
πληροφόρηση και σε σχέση με τις εσωτερικές στρατηγικές αποφάσεις αλλά και σε σχέση
με τους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία του συστήματος. Αυτός ο
τύπος παρακολούθησης μπορεί να υλοποιηθεί με μια συνεχή ανάλυση P.E.S.T2 που
βασίζεται στην εκτίμηση των παρακάτω στοιχείων.
P. Το πολιτικό κλίμα, εντός του οποίου λειτουργεί το σύστημα, μπορεί να έχει σημαντικές
επιδράσεις στις ανάγκες εκπαίδευσης. Μεταβολές αυτού του παράγοντα μπορεί να
οδηγήσουν σε μεταβολές του νομοθετικού πλαισίου ή των πολιτικών που υλοποιούνται
ή της κοινής γνώμης που είναι πιθανό να απαιτούν παρεμβάσεις στο επίπεδο της
εκπαίδευσης.
E. Το οικονομικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει, σε μερικές περιπτώσεις ραγδαία, τη
φύση και την έκταση στην οποία ένα σύστημα είναι ικανό αλλά και πρόθυμο να
υλοποιήσει δράση εκπαίδευσης.
S. Το κοινωνικό περιβάλλον, εντός του οποίου λειτουργεί το σύστημα, μεταβάλλεται
σταθερά και οι αλλαγές αυτές μπορεί να έχουν αντανάκλαση στις ανάγκες εκπαίδευσης.
T. Τέλος, οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από το σύστημα αλλά και από τα
ανταγωνιστικά συστήματα, στο παρόν και στο μέλλον, θα προσδιορίσουν σε μεγάλο
βαθμό τις ανάγκες εκπαίδευσης του συστήματος.
2

Είναι τα αρχικά των λέξεων Political, Economic, Social, Technological.
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3.6. Τα διάφορα είδη του ΠΑΕ
Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται συνοπτικά επιμέρους διακρίσεις του
προσδιορισμού αναγκών εκπαίδευσης, ώστε στη συνέχεια να συνδεθούν με τα διαθέσιμα
μέσα έρευνας.
Αρχική και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Ο πρώτος διαχωρισμός είναι μεταξύ της αρχικής και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η
πρώτη κατηγορία αφορά σε ενέργειες στα πλαίσια του ΠΑΕ, όπου απευθύνονται κυρίως
στον προσδιορισμό των δεξιοτήτων ή συχνότερα των τυπικών προσόντων που
απαιτούνται από νέους που μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. Αυτές οι
ενέργειες αποβλέπουν σε μακροπρόθεσμες ως μεσοπρόθεσμες ανάγκες και
επικεντρώνονται στην ανάλυση και τον προσδιορισμό των τυπικών προσόντων. Τα
αποτελέσματα αυτών των ενεργειών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθοδηγήσουν
νέους που πρόκειται να πάρουν αποφάσεις για την ατομική τους εκπαίδευση και τον
επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Μια ακόμη χρήσιμη εφαρμογή των
αποτελεσμάτων αυτών είναι στον προγραμματισμό και στο σχεδιασμό μακροχρόνιων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Αντιθέτως, ο ΠΑΕ που απευθύνεται στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση επικεντρώνεται
κυρίως σε βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες ανάγκες σε συγκεκριμένες δεξιότητες
παρά στα τυπικά προσόντα που απαιτούνται. Χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό και
προγραμματισμό μικρότερων σε μέγεθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων με περιεχόμενο
που πρέπει να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
Διάκριση του ΠΑΕ ως προς το χρονικό ορίζοντα
Μια δεύτερη κατηγοριοποίηση που προτείνεται και αφορά στο είδος του ΠΑΕ είναι
αυτή που διακρίνει τον ΠΑΕ σε μακροπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο.
Στην μακροπρόθεσμη ανάλυση, τα αποτελέσματα του ΠΑΕ επιχειρούν να προσδιορίσουν
ανάγκες εκπαίδευσης που προβλέπεται ότι θα υπάρχουν σε μεγάλο βάθος χρόνου,
συνήθως πέραν της πενταετίας. Ο ΠΑΕ που πραγματοποιείται σε μεσοπρόθεσμη βάση
επιχειρεί να προσδιορίσει ανάγκες εκπαίδευσης, των οποίων ο χρόνος εκδήλωσής τους
είναι από ένα έως πέντε έτη. Τέλος, όταν ο ΠΑΕ αφορά στον προσδιορισμό των
βραχυπρόθεσμων αναγκών, εννοούνται αυτές οι εκπαιδευτικές ανάγκες τη στιγμή
ενέργειας του ΠΑΕ και ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον.
Προγραμματισμός και Σχεδιασμός ΠΑΕ
Η τρίτη διάκριση γίνεται ανάμεσα στον ΠΑΕ που αφορά κυρίως στον προγραμματισμό
υλοποίησης κατ’ αρχάς σχεδιασμένης εκπαίδευσης και από την άλλη στο σχεδιασμό
νέων προγραμμάτων ή εκπαιδευτικού υλικού.
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Η κύρια διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών ΠΑΕ είναι ότι ο
προγραμματισμός προσανατολίζεται στη συγκέντρωση και επεξεργασία ποσοτικών
πληροφοριών σε ένα επίπεδο (π.χ. δίνει απάντηση στο ερώτημα πόσοι άνθρωποι με μία
συγκεκριμένη δεξιότητα ή προσόν θα απαιτηθούν τα επόμενα τρία χρόνια από την
αγορά εργασίας), ενώ ο σχεδιασμός σκοπεύει στον προσδιορισμό του περιεχομένου της
εκπαίδευσης που απαιτείται, στη φύση και τις συσχετίσεις των δεξιοτήτων που
απαιτούνται.
Συνεχής και μη συνεχής ΠΑΕ
Τελικά, μια τέταρτη διάκριση γίνεται μεταξύ του ΠΑΕ με στόχους ad-hoc, που δεν
στηρίζεται στην περιοδική συλλογή και επεξεργασία ομογενούς σετ πληροφοριών, και
ενός μόνιμου συστήματος ΠΑΕ που καταγράφει και προβλέπει εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η μεθοδολογία του συνεχούς ΠΑΕ έχει περιγραφεί σε γενικές γραμμές με την τεχνική
P.E.S.T.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είμαστε μάρτυρες μιας προσπάθειας διαμόρφωσης
του συστήματος διά βίου εκπαίδευσης και της σύγχυσης που προκαλείται ως προς τον
εννοιολογικό προσδιορισμό της διά βίου εκπαίδευσης και της συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης (Καραντινός, 2010). Η παραπάνω κατάσταση φαίνεται να
έχει επηρεάσει αρνητικά τη σχετική ερευνητική προσπάθεια κυρίως στο επίπεδο της
διερεύνησης της επίδρασης των ενεργειών διά βίου εκπαίδευσης στη ζωή των
εκπαιδευόμενων. Αλλά και διεθνώς μόλις πρόσφατα παρατηρείται αύξηση του
ερευνητικού ενδιαφέροντος για τα αποτελέσματα της διά βίου εκπαίδευσης (Schuller
and Desjardins, 2007).
Σε αυτό το σχετικά ανεξερεύνητο πεδίο των επιδράσεων που οι ενέργειες διά βίου
εκπαίδευσης ασκούν στην πορεία των εκπαιδευόμενων, η ανίχνευση των παραμέτρων
που το συνιστούν είναι σκόπιμο να ξεκινήσει από τον εννοιολογικό προσδιορισμό της
διά βίου εκπαίδευσης και από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, προτού
καταλήξει σε μια λεπτομερή χαρτογράφηση της δυναμικής του πεδίου αυτού.
Σύμφωνα με τον ορισμό της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM, 2001, 59
τελικό) οι ενέργειες διά βίου εκπαίδευσης αναφέρονται σε κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα που αναπτύσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου και
περικλείει όλες τις μορφές μάθησης στοχεύοντας στη βελτίωση των γνώσεων, των
δεξιοτήτων και των εφοδίων στο πλαίσιο της προσωπικής ολοκλήρωσης των
εκπαιδευόμενων, της ενεργού ιδιότητας του πολίτη και της κοινωνικής ένταξης, της
απασχολησιμότητας και προσαρμοστικότητας σε νέες συνθήκες εργασίας.
Στην ίδια κατεύθυνση ο ορισμός που δίνεται από την UNESCO αναφέρεται διά βίου
εκπαίδευση ως:
Κάθε εκπαιδευτική διεργασία, κάθε περιεχομένου, επιπέδου ή μεθόδου είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι είτε για διεργασία που επεκτείνει χρονικά
ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, κολλέγια και πανεπιστήμια,
καθώς και για τη μαθητεία, μέσω των οποίων άτομα που θεωρούνται ενήλικα
από την κοινωνία στην οποία ανήκουν αναπτύσσουν τις ικανότητές τους,
εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και επαγγελματικά τους
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προσόντα ή τα προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση και επιφέρουν αλλαγές
στις στάσεις ή τη συμπεριφορά τους με τη διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της συμμετοχής σε μία εναρμονισμένη και αυτοδύναμη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη (UNESCO, 1976, στο Rogers 2002
σελ. 56)
Όπως παρατηρεί ο Κόκκος (2005), στον ορισμό της διά βίου εκπαίδευσης της UNESCO
διακρίνεται καθαρά το ιδεώδες της συμβολής των μαθησιακών δραστηριοτήτων στην
πλήρη προσωπική ανάπτυξη και στη δημιουργική ένταξη στο κοινωνικό, οικονομικό και
πολιτισμικό γίγνεσθαι.
Έτσι, τα άτομα εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους,
βελτιώνουν την τεχνική και επαγγελματική τους κατάρτιση ή στρέφονται προς νέες
κατευθύνσεις και μεταβάλλουν τις στάσεις τους και τη συμπεριφορά τους προς μια
διπλή κατεύθυνση: την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους, σε μια ατομική
διάσταση, και έπειτα με τη δυνατότητα που τους παρέχεται για συμμετοχή στη
γενικότερη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και συλλογική διάσταση
(Tuijman, 1990).
Είναι εμφανής σε όλες τις εννοιολογικές προσεγγίσεις στη διά βίου εκπαίδευση η
συσχέτισή της με τα αποτελέσματα ή τους απώτερους στόχους της που αφορούν σε
διάφορες εκφάνσεις της ζωής ενός ατόμου, σε προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό
επίπεδο. Θεωρητικά, σύμφωνα με το Ευροβαρόμετρο (CEDEFOP, Eurobarometer 231,
2008), ο βαθμός της επίδρασης των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης στην
εξέλιξη των συμμετεχόντων καθορίζεται από παραμέτρους όπως:
• η σύναψη νέων σχέσεων
• η
 ενίσχυση της θέσης απασχόλησης, μείωση ρίσκου απώλειάς της ή συνταξιοδότησης
• η αποτελεσματική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
• η βελτίωση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας στην εργασία
• η πιστοποίηση αποκτηθείσας γνώσης
• η
 ανάληψη υψηλότερων αρμοδιοτήτων/προαγωγή μετά το τέλος της κατάρτισης
• η αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση καθημερινών προβλημάτων
• η επανακατάρτιση σε ένα νέο αντικείμενο με μεγαλύτερη ευελιξία
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• η προσωπική ικανοποίηση
• η διευκόλυνση της εύρεσης νέας πιο κατάλληλης εργασίας
• η απόκτηση γενικών γνώσεων
Εμπειρικά όμως, το πώς η εκπαίδευση ενηλίκων επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων σε
ατομικό και συλλογικό επίπεδο παραμένει ένα σχετικά αναπάντητο ερώτημα. Σύμφωνα
με τους Schuller et al. (2004) οι μικρής κλίμακας ποιοτικές προσεγγίσεις των επιδράσεων
της εκπαίδευσης είναι περιορισμένες όχι μόνο σε αριθμό αλλά και ως προς το
εννοιολογικό περιεχόμενο των επιδράσεων αυτών. Από την άλλη πλευρά οι μεγάλες
ποσοτικές έρευνες αφορούν σε πλήθος δεδομένων που αποκαλύπτουν συσχετίσεις
μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και κοινωνικών παραμέτρων όπως το προσδόκιμο
ζωής, το μορφωτικό επίπεδο των παιδιών, το περιβάλλον διαβίωσης, ο τρόπος ζωής, και
οι οποίες παρέχουν μεν σημαντικές ενδείξεις για το πώς η εκπαίδευση σχετίζεται με τις
αλλαγές σε διάφορες μορφές της ζωής των ανθρώπων, ελλιπώς δε για την κατανόηση
των επιδράσεων στη ζωή των εκπαιδευομένων.

4.1. Από τη συμμετοχή στις επιδράσεις της διά βίου εκπαίδευσης
Σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων το ενδιαφέρον της έρευνας φαίνεται να εστιάζει
στις εισροές και τις διαδικασίες, παρά στα αποτελέσματα των ενεργειών διά βίου
εκπαίδευσης (Schuller et al. 2004). Οι αιτίες γι’ αυτό το φαινόμενο απορρέουν από την
επικέντρωση στα ευκόλως μετρούμενα και αξιοποιούμενα, από εκπαιδευτικούς και
πολιτικούς φορείς, ποσοστά συμμετοχής στη διά βίου εκπαίδευση, καθώς επίσης και
από το γεγονός ότι η μέτρηση της συμμετοχής απαλλάσσει την ερευνητική προσπάθεια
από ζητήματα αιτιότητας που δημιουργούνται, περιορίζοντάς τα στην αιτιότητα των
κινήτρων και εμποδίων που σχετίζονται με τη συμμετοχή. Ωστόσο η μέτρηση των
επιδράσεων των ενεργειών διά βίου εκπαίδευσης είναι πιο πολύπλοκη λόγω των
αμέτρητων αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά την απόφαση συμμετοχής και
τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτήν. Το σημαντικότερο πρόβλημα όμως της
ελλιπούς αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ενεργειών διά βίου εκπαίδευσης
σχετίζεται με την ανάγκη για ετεροχρονισμένη μέτρηση των επιδράσεων των ενεργειών
αυτών στη ζωή των εκπαιδευόμενων.
Πολλές από τις επιδράσεις αυτές εμφανίζονται στη ζωή των εκπαιδευόμενων αρκετό
διάστημα μετά τη λήξη των προγραμμάτων, γεγονός που κάνει δύσκολη την αποτίμησή
τους δεδομένου ότι στο τέλος των προγραμμάτων μόλις ελάχιστες επιδράσεις
λαμβάνουν χώρα, ενώ η διαδικασία εύρεσης των εκπαιδευόμενων μετά τα προγράμματα
είναι πρακτικά εξαιρετικά δύσκολη. Επιπλέον ανακύπτει το πρόβλημα προσδιορισμού
του κατάλληλου χρόνου μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στον οποίο οι
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επιδράσεις μπορούν να αξιολογηθούν αποτελεσματικά. Γι’ αυτό και ποιοτικές
προσεγγίσεις και αναλύσεις μακροχρόνιων δεδομένων (Bynner et al., 2003)
χρησιμοποιούνται συχνά για τη μελέτη των αλλαγών στη ζωή των εκπαιδευομένων σε
βάθος χρόνου.
Η συμμετοχή στις ενέργειες διά βίου εκπαίδευσης κάθε άλλο παρά αποκομμένη από τις
επιδράσεις της στη ζωή των συμμετεχόντων είναι. Τα άτομα συμμετέχουν στη διά βίου
εκπαίδευση επειδή κινητοποιούνται από διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με την
κάλυψη των αναγκών και την ικανοποίηση των προσδοκιών τους. Υιοθετώντας την
ιεραρχία της πυραμίδας των αναγκών του Maslow θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε
τους παρακάτω παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή στη διά βίου εκπαίδευση και
που αποτελούν δυνητικά αποτελέσματα της συμμετοχής αυτής. Πρόκειται για:
• τις υλικές απολαβές που συνεπάγεται η παρακολούθηση ενός προγράμματος
και που εξασφαλίζουν την επιβίωση και ευημερία του ατόμου
• την ασφάλεια που του προσφέρει η αποκτηθείσα γνώση στο μεταβαλλόμενο
περιβάλλον εργασίας, για μια πιο σταθερή απασχόληση, για ψυχική και σωματική υγεία και εξασφάλιση απέναντι στις αντιξοότητες της ζωής
• την κοινωνικότητα, τη σύναψη φιλικών σχέσεων, την αίσθηση του ανήκειν σε
έναν ομοιοεπαγγελματικό κλάδο ή ομάδα κοινών ενδιαφερόντων
• τη γνωστική και αισθητική του ανάπτυξη και την χρήση τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης
• την αυτοεκτίμηση που πηγάζει από την αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας, του κύρους, της εκτίμησης, του σεβασμού και αυτοσεβασμού που του προσδίδει η αποκτηθείσα γνώση
• την αυτοπραγμάτωση, την αξιοποίηση του εσωτερικού δυναμικού, τη δημιουργικότητα και αυτοέκφραση, την ικανοποίηση των προσδοκιών και των προσωπικών στόχων εξέλιξης
• την ανάπτυξη οριζόντιων ικανοτήτων (επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη, κ.λπ.).
Σύμφωνα με τον Καραλή (2013) η ερευνητική προσπάθεια στο πεδίο της εκπαίδευσης
ενηλίκων, ξεκινώντας από την Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής (Educational Participation Scale – EPS) του Boshier, καταλήγει στην πλέον πρόσφατη ομαδοποίηση των
κινήτρων συμμετοχής – που αποτελούν παράλληλα εν δυνάμει επιδράσεις στη ζωή των
εκπαιδευόμενων σε:
• βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας
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• ανάπτυξη κοινωνικών επαφών
• εκπαιδευτική προετοιμασία
• επαγγελματική εξέλιξη
• βελτίωση των σχέσεων στην οικογένεια
• επιδίωξη κοινωνικών ερεθισμάτων
• ενδιαφέρον για μάθηση σε ένα αντικείμενο
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη των ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τα κίνητρα και
εμπόδια στη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση (Καραλής, 2013) τα
κίνητρα συμμετοχής σχετίζονται, σε σειρά σημαντικότητας, με την ικανοποίηση από
την απόκτηση γνώσεων, την αποδοτικότητα στην εργασία, την διά βίου ιδιότητα της
εκπαίδευσης, τη βελτίωση των τυπικών προσόντων και των οικονομικών απολαβών, τη
διατήρηση της θέσης εργασίας και την εύρεση μιας καλύτερης, την απόκτηση
πιστοποιητικού/βεβαίωσης συμμετοχής, την ολοκλήρωσή τους ως πολίτες, τη
συνάντηση με νέους ανθρώπους και την ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου, την
παραδειγματική συμπεριφορά προς τα παιδιά τους, την αξιοποίηση μιας «δεύτερης
ευκαιρίας», την αποτελεσματική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, την απομάκρυνση
από τα προβλήματα της προσωπικής/οικογενειακής ζωής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός ότι οι επαγγελματικοί λόγοι τείνουν να υπερισχύουν των προσωπικών που
όμως εμφανίζονται σε εξίσου υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας αντίστοιχες έρευνες
στην Ελλάδα σύμφωνα με τις οποίες το 78,4% συμμετείχε στη διά βίου εκπαίδευση για
επαγγελματικούς λόγους, το 16,7% για προσωπικούς και το υπόλοιπο για συνδυασμό
αυτών (ΕΣΥΕ, 2007) ενώ αντίστοιχα το 44% για επαγγελματικούς, το 31% για
προσωπικούς και 25% για συνδυασμό αυτών (Public Issue, 2010).
Στην ελληνική βιβλιογραφία, ωστόσο, σύμφωνα με τον Καραντινό (2010) είναι εμφανής
η απουσία ερευνών για την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων ως προς τις προσδοκίες των ατόμων. Εξαίρεση αποτελεί η μελέτη του
ΚΕΠΕ (Κανελλόπουλος, 2005) που επιχείρησε να συσχετίσει την επίδραση της
επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχολησιμότητα των εκπαιδευομένων. Σε αυτή
την περίπτωση η επίδραση των ενεργειών διά βίου εκπαίδευσης περιορίζεται στα
οικονομικά προσωπικά οφέλη.
Αλλά και σε διεθνές επίπεδο, πέραν της επικέντρωσης της ερευνητικής προσπάθειας
στη συμμετοχή στη διά βίου εκπαίδευση, η πλειονότητα των προσεγγίσεων των
επιδράσεων της διά βίου εκπαίδευσης, ακολουθώντας το υπόδειγμα του Mincer (1974)
εστιάζει στα οικονομικά οφέλη (Cohn and Geske, 1990; Psacharopoulos and Patrinos,
2004; Jacobson et al., 2005; Hanushek and Welch, 2006; De Coulon and Vingoles, 2008;
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Blanden et al., 2008), υποβαθμίζοντας την επίδρασή της στην προσωπική ολοκλήρωση
και πνευματική ανάπτυξη του ατόμου (Wolf et al., 2006). Συγκέντρωση του
ενδιαφέροντος παρατηρείται ακόμη και ως προς τις οικονομικές επιδράσεις της αρχικής
εκπαίδευσης εις βάρος της συνεχιζόμενης (Field, 2012). Επιπλέον παρατηρείται διάκριση
της βιβλιογραφίας σε αυτή που μελετά τον οικονομικό και αυτή που μελετά τον
κοινωνικό αντίκτυπο των ενεργειών για βίου εκπαίδευσης (Blanden et al., 2010).
Η αναγκαιότητα μιας πιο ξεκάθαρης παρουσίασης των επιδράσεων των ενεργειών της
διά βίου εκπαίδευσης στη ζωή των εκπαιδευόμενων έχει τονιστεί (Schuller et al. 2004),
και αρκετά βήματα έχουν αρχίσει να γίνονται τα τελευταία χρόνια, σηματοδοτώντας
την εξισορρόπηση του ερευνητικού ενδιαφέροντος από τη συμμετοχή στις ενέργειες διά
βίου εκπαίδευσης στις επιδράσεις αυτών στη ζωή των εκπαιδευομένων. Σημαντική
προσπάθεια πραγματοποιείται ως προς τη μελέτη όχι μόνο των οικονομικοεπαγγελματικών αλλά και των ευρύτερων επιδράσεων της διά βίου εκπαίδευσης στην
προσωπική και κοινωνική ζωή των εκπαιδευόμενων με σημαντικές έρευνες να
επιβεβαιώνουν το μεγάλο εύρος των θετικών επιδράσεων των ενεργειών διά βίου
εκπαίδευσης (Schuller et al., 2004; Blanden et al. 2010; Jenkins, 2011).
Άλλωστε στην Ευρώπη συγκεκριμένοι φορείς έχουν προσανατολίσει το ερευνητικό
τους ενδιαφέρον προς την κατεύθυνση της ευρύτερης επίδρασης της εκπαίδευσης (wider benefits of learning). Πρόκειται για το Κέντρο Έρευνας των Ευρύτερων Επιδράσεων
της Εκπαίδευσης (Centre of Research for the Wider Benefits of Learning – WBL), το
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (ΙΟΕ), το βρετανικό Εθνικό
Ινστιτούτο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (National Institute of Adult Continuing Education – NIACE) και το Κέντρο για την Εκπαιδευτική Έρευνα και Καινοτομία
υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ (Centre for Educational Research and Innovation – OECD).
Στην κατεύθυνση αυτή έχουν πραγματοποιηθεί προσπάθειες για τον προσδιορισμό των
επιδράσεων της εκπαίδευσης ενηλίκων από τους συγκεκριμένους φορείς (Schuller et al.,
2004; WBL, 2008; CERI, 2007, NIACE, 2008; OECD, 2007), ενώ αξιοσημείωτη είναι και
η μελέτη των επιδράσεων της εκπαίδευσης ενηλίκων στη Φινλανδία (Manninen et al.,
2010). Κοινός τόπος στις παραπάνω προσεγγίσεις των ευρύτερων επιδράσεων της
εκπαίδευσης είναι η χρήση του όρου «ευημερία» (well-being) προκειμένου να
εκφραστούν συνιστώσες όπως η υγεία, οι κοινωνικές σχέσεις και άλλες συνιστώσες του
άμεσου περιβάλλοντος των εκπαιδευομένων, σε μια γλώσσα κατανοητή από τους
πολιτικούς και αρμόδιους φορείς.

4.2. Προς μια τυπολογία των επιδράσεων
Μια προσπάθεια συστηματικής καταγραφής των επιδράσεων των ενεργειών διά βίου
εκπαίδευσης στη ζωή των συμμετεχόντων θα μπορούσε κάλλιστα να ξεκινήσει από τους
ορισμούς της διά βίου εκπαίδευσης όπου και ανιχνεύονται οι συνιστώσες των
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
4
επιδράσεων σε προσωπικό, επαγγελματικό
και κοινωνικό
επίπεδο. Είναι ωστόσο σαφές
ότι οι επιδράσεις της διά βίου εκπαίδευσης είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν καθώς
ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
υπάρχουν άμεσες ή/και έμμεσες συσχετίσεις μεταξύ τους και το πλαίσιο μελέτης τους
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
είναιΠΡΟΣΩΠΙΚΗ,
πολύπλοκο. Για
την αποτελεσματική
καταγραφή ΠΟΡΕΙΑ
τους κρίνεται
αναγκαία η
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
συστηματική διαχείριση και ολιστική παρουσίαση των παραμέτρων που συνιστούν
επιδράσεις εντός του πλαισίου αναφοράς τους. Στη βιβλιογραφία η προσπάθεια
δημιουργίας ενός πλαισίου απεικόνισης των συνιστωσών αυτών απεικονίζεται στο
Γράφημα 4.1. (Schuller and Desjardins, 2007).
Γράφημα 4. 1. Ένα ολιστικό πλαίσιο θεώρησης της διά βίου εκπαίδευσης
Γράφηµα 4. 1. Ένα ολιστικό πλαίσιο θεώρησης της δια βίου εκπαίδευση

Πηγή: Schuller (2007)
Όπως φαίνεται η συμμετοχή στη διά βίου εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια και το εύρος
της ζωής του ατόμου καταλήγει σε δεξιότητες οι οποίες με τη σειρά τους
12	
  
μετασχηματίζονται
σε συγκεκριμένα αποτελέσματα οικονομικά και κοινωνικά, ατομικά
	
  
και συλλογικά, χρηματικά και μη χρηματικά, τα οποία ανατροφοδοτούν εκ νέου τη
συμμετοχή σε ενέργειες διά βίου εκπαίδευσης. Σημαντικό ρόλο στο μετασχηματισμό
των δεξιοτήτων σε επιδράσεις παίζουν το ανθρώπινο και το κοινωνικό κεφάλαιο. Στην
αναφορά του ΟΟΣΑ για την ευημερία των εθνών (OECD, Τhe Well-being of Nations,
2001) ως ανθρώπινο κεφάλαιο ορίζονται οι γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που
είναι εγγεγραμμένες στα άτομα και διευκολύνουν τη δημιουργία προσωπικών
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κοινωνικών και οικονομικών αποτελεσμάτων, ενώ το κοινωνικό κεφάλαιο συνίσταται
σε κοινές νόρμες, αξίες και αντιλήψεις που διευκολύνουν τη συνεργασία των ομάδων.
Ο Schuller (2004) βασίζεται σε αυτές τις δύο μορφές κεφαλαίου και προσθέτει και μια
τρίτη, το κεφάλαιο ταυτότητας, προκειμένου να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο
εννοιολογικό πλαίσιο για τις επιδράσεις της εκπαίδευσης όπως παρουσιάζεται στο
Γράφημα 4.2.

Γράφημα 4. 2. Εννοιολογική
προσέγγιση
των ευρύτερων
επιδράσεων
τηςεκπαίδευσης
εκπαίδευσης
φηµα 4. 2. Εννοιολογική
προσέγγιση
των ευρύτερων
επιδράσεων
της

ή: Schuller et al. (2004)

Πηγή: Schuller et al. (2004)

70

Οι ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ των ενεργειών Δια βίου εκπαίδευσης 4

Το κεφάλαιο ταυτότητας αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του ατόμου και στις αλλαγές
που συντελούνται στην προσωπικότητά του στη διάρκεια του χρόνου. Στο προτεινόμενο
τριγωνοποιημένο πλαίσιο που προτείνεται οι ευρύτερες επιδράσεις, πλέον των
αποκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων, αποκτώνται με δύο τρόπους (Kil et al., 2013).
Πρώτον μέσω των προσωπικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων και δεύτερον μέσω
της αλληλεπίδρασης σε κοινωνικό επίπεδo.
Μια πιο ενδελεχής επισκόπηση της έρευνας στο πεδίο αυτό επιτρέπει τη χαρτογράφηση
των παραμέτρων των επιδράσεων και την εννοιολογική ομαδοποίησή τους στις εξής
γενικές κατηγορίες:
Επιδράσεις στην προσωπική ζωή
Η προσωπική ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης των γνωστικών δεξιοτήτων
και των κοινωνικο-συναισθηματικών ικανοτήτων όπως η ανοχή, η αυτόαποτελεσματικότητα και οι κοινωνικές δεξιότητες, και μέσω της βελτίωσης των
συνηθειών, των αξιών και στάσεων. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω αλλαγών, η ευημερία
σχετίζεται με την ικανότητα να ανταπεξέρχεται κάποιος στις απαιτήσεις της ζωής, με
την υγεία, με τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής και πολιτειακής συμμετοχής. Η ευημερία
που επιφέρει η διά βίου εκπαίδευση αγγίζει τους εκπαιδευόμενους τόσο σε προσωπικό
επίπεδο όσο και σε κοινωνικό. Οι Hammond and Feinstein (2006) παρατηρούν
σημαντικά οφέλη στους εκπαιδευόμενους σε όρους αυτό-αποτελεσματικότητας και
αντιλαμβανόμενου ελέγχου επί σημαντικών αποφάσεων, σε σχέση με τους μη
συμμετέχοντες.
Στην προσωπική τους ζωή οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν αυτοπεποίθηση και αυτοσεβασμό
(Tett and Maclachlan, 2007), αποτελεσματικότητα και ικανοποίηση (Dench and Regan,
1999), ενώ βελτιώνεται η συναισθηματική και ψυχική τους υγεία (McGivney, 1999),
υπάρχουν ενδείξεις για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και βελτιώνεται η φυσική
υγεία και η γνώση για την προαγωγή της (Schuller et al., 2004). Σύμφωνα με τους Feinstein και Hammond (2004) μάλιστα, παρατηρείται μια αξιοσημείωτη αύξηση στο αυτόεκτιμούμενο επίπεδο υγείας των εκπαιδευόμενων. Η Hammond (2004) αναγνωρίζει την
ταυτότητα, τη στοχοθεσία, την κοινωνική ενσωμάτωση, τις δεξιότητες, την επικοινωνία,
την αυτοπεποίθηση και αυτό-αποτελεσματικότητα, ως ψυχολογικούς μηχανισμούς που
μετασχηματίζουν την εκπαίδευση σε φυσική και πνευματική υγεία και ευημερία.
Συσχέτιση παρατηρείται επίσης μεταξύ εκπαίδευσης και ευτυχίας και γενικής
ικανοποίησης (Sabates and Hammond, 2008).
Επιδράσεις στην επαγγελματική ζωή
Σύμφωνα με τον Field (2012) οικονομικές συνιστώσες όπως το εισόδημα και η
απασχόληση παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην απόφαση συμμετοχής σε ενέργειες διά
βίου εκπαίδευσης και έχουν άμεσες επιδράσεις στη ζωή των εκπαιδευόμενων
βελτιώνοντας τις απολαβές και την απασχολησιμότητά τους και έμμεσες επί της υγείας,
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της ευημερίας και της κοινωνικότητας, καταστάσεις εξαρτώμενες από το εισόδημα και
την επαγγελματική κατάσταση. Μέσω της εκπαίδευσης αυξάνεται η παραγωγικότητα
και οι απολαβές (Psacharopoulos and Patrinos, 2002), ενώ μειώνεται η πιθανότητα
ανεργίας και δημιουργούνται συνθήκες σταθερότητας στην εργασία (Mincer, 1993).
Επιδράσεις στην κοινωνική ζωή
Η εκπαίδευση είναι εξ’ ορισμού μια κοινωνική δραστηριότητα, επομένως το αντίκτυπό
της στην κοινωνική ζωή των εκπαιδευομένων είναι ισχυρό. Σύμφωνα με τους Schuller et
al. (2004) η διά βίου εκπαίδευση φέρεται να αυξάνει το κοινωνικό κεφάλαιο και status
μέσω της καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων και της επέκτασης των κοινωνικών
δικτύων. Επιπλέον αυξάνεται η ανοχή και μειώνεται η παραβατικότητα (Preston and
Feinstein, 2004) και ο κοινωνικός αποκλεισμός (Kil et al., 2013). Παράλληλα, βελτιώνεται
η οικογενειακή ζωή (Blackwell and Bynner, 2002) και οι σχέσεις των γενεών καθώς οι
γονείς εμφανίζονται να ασχολούνται και να αλληλεπιδρούν περισσότερο με τα παιδιά
τους (Brasset-Grundy, 2004). Τέλος οι αποκτηθείσες κοινωνικές δεξιότητες συμβάλλουν
σε μια πιο ενεργή συμμετοχή σε πολιτειακά θέματα (Feinstein and Hammond, 2004;
Field, 2005).
Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι ο προσδιορισμός των επιδράσεων είναι
υποκειμενικός, καθώς ό,τι φαίνεται θετικό για κάποιο άτομο μπορεί να έχει αρνητικές
επιπτώσεις στη ζωή ενός άλλου ή στο κοινωνικό σύνολο. Είναι χαρακτηριστικό το
παράδειγμα της ταινίας «Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα», όπου η πρωταγωνίστρια ακολουθεί
το δρόμο της διά βίου εκπαίδευσης με καταιγιστικές αλλαγές στη ζωή της και στο άμεσο
περιβάλλον της, για κάποιους θετικές, για άλλους αρνητικές, λόγω της μεταπήδησης σε
ένα άλλο επίπεδο εκπαίδευσης. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την αντίληψη
των επιδράσεων των ενεργειών διά βίου εκπαίδευσης είναι το είδος του προγράμματος.
Έρευνα των Beinart and Smith (1998) παρουσιάζει διαφορά στις αντιλήψεις όσων
παρακολούθησαν επαγγελματικά προσανατολισμένο πρόγραμμα σε σχέση με όσους
ενδιαφέρονταν για ανάπτυξη προσόντων για μελλοντική εργασία. Οι δεύτεροι
εμφάνισαν κυρίως κοινωνικές και προσωπικές παραμέτρους, όπως η δημιουργία νέων
φιλικών σχέσεων, η συνάντηση με νέους ανθρώπους, η αυξημένη αυτοπεποίθηση, η
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, η ευχαρίστηση και το ενδιαφέρον.
Οι επιδράσεις ωστόσο δεν έχουν απαραίτητα θετικό αντίκτυπο στη ζωή των
εκπαιδευόμενων, αν και είναι φυσικό το ενδιαφέρον, πολιτικό και ερευνητικό, να
επικεντρώνεται σε αυτές. Σύμφωνα με τους Aldridge και Lavender (2000) πέραν των
πολλών θετικών συνεπειών από τη συμμετοχή σε ενέργειες διά βίου εκπαίδευσης οι
εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν επιπτώσεις όπως πίεση, κατεστραμμένες σχέσεις και
έλλειψη ικανοποίησης από τον τρέχοντα τρόπο ζωής. Κατά τους Barton et al. (2007)
αιτία για αυτά τα αρνητικά συναισθήματα απέναντι στην εκπαίδευση μπορεί να είναι η
παρελθούσα αρνητική εμπειρία. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, αν και η συμμετοχή στη
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διά βίου εκπαίδευση συνεπάγεται την επέκταση των κοινωνικών δικτύων, εντούτοις
μπορεί να επιδράσει αρνητικά σε κάποια από αυτά. Οι αρνητικές αυτές επιπτώσεις έχουν
άμεσο αντίκτυπο στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή μεταφέροντας την πίεση και
τυχόν συγκρούσεις.
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Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

5.1. Εισαγωγικά
Το παρόν Έργο, και συγκεκριμένα το μέρος του που αφορά την ποσοτική προσέγγιση,
διερευνά τόσο τον Προσδιορισμό Αναγκών Εκπαίδευσης Ενηλίκων όσο και την
διερεύνηση των επιδράσεων της κατάρτισης στους εκπαιδευθέντες. Προκειμένου να
ανταποκριθούμε στη στοχοθέτηση της έρευνας στο επίπεδο της συλλογής και
επεξεργασίας πληροφοριών ακολουθήσαμε στρατηγική δύο διαστάσεων, που η μια δρα
συμπληρωματικά ως προς την άλλη. Η πρώτη διάσταση είναι αυτή της ποσοτικής
ανάλυσης, η οποία παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο της μελέτης, ενώ η δεύτερη
στρατηγική προσέγγιση εστιάζει στην ποιοτική διερεύνηση των παραπάνω ζητημάτων
και παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο. Επισημαίνεται ότι η παρούσα μελέτη
ακολουθεί όσο το δυνατόν το πρότυπο της αντίστοιχης μελέτης που εκπονήθηκε το
2008 (Τσεκούρας, Κουτσονίκος και Γκυπάλη) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα διαχρονικών
συγκρίσεων.
Στις παρακάτω ενότητες, παρουσιάζεται κατ’ αρχάς η διαδικασία της έρευνας πεδίου και
στη συνέχεια παραθέτουμε τη διαδικασία σύνθεσης των πληροφοριών που προκύπτουν,
σε παράγοντες που απαιτούνται για τη διερεύνηση των αναγκών εκπαίδευσης.
Ακολούθως, παρουσιάζεται η προσέγγιση για την αξιολόγηση της σημαντικότητας των
θεματικών ενοτήτων κατάρτισης αλλά και των αντίστοιχων θεματικών αντικειμένων
από τους συμμετέχοντες στην έρευνα πεδίου. Σε επόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα της συσχέτισης ανάμεσα στην επιμέρους αξιολόγηση των θεματικών
αντικειμένων με τους παράγοντες που σε προηγούμενο στάδιο συνθέτουν τις
πληροφορίες της έρευνας πεδίου. Στο δεύτερο κύριο μέρος της ανάλυσης παρουσιάζονται
τα αποτελέσματα του μηχανισμού των επιμέρους επιδράσεων της εκπαίδευσης ενηλίκων
σε προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο.

5.2. Η Ποσοτική Έρευνα Πεδίου
Τέσσερις είναι οι ομάδες παραγόντων που «κατασκευάστηκαν» για να αποτυπώσουν το
σύνολο του όγκου των πληροφοριών των στατιστικών μονάδων της έρευνας πεδίου:
i. Παράγοντες που αποτυπώνουν προσωπικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών - εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα πεδίου,
ii. Παράγοντες που αποτυπώνουν χαρακτηριστικά των μικρών επιχειρήσεων,
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iii. Παράγοντες που αποτυπώνουν τη στάση των συμμετεχόντων απέναντι στην
εκπαίδευση.
iv. Παράγοντες που αποτυπώνουν την επίδραση των προγραμμάτων κατάρτισης στη βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου.
Η ποσοτική έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου
2013 σε έξι πόλεις που φιλοξενούν αντίστοιχα παραρτήματα του ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ. Οι
έξι πόλεις πραγματοποίησης της έρευνας είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το
Ηράκλειο Κρήτης, η Λάρισα και τα Ιωάννινα. Η έρευνα διεξήχθη με βάση δομημένο
ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε από τη μελετητική ομάδα. Το ερωτηματολόγιο
ελέγχθηκε με συνεργασία στελεχών του ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ, με συμμετέχοντες στην
πρώτη συνάντηση ομάδας εστιασμένης συζήτησης (focus group) αλλά και με
συνεντεύξεις εκπαιδευομένων και στελεχών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Η τελική μορφή του
ερωτηματολογίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της μελέτης. Η έρευνα πεδίου
πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη των τοπικών συντονιστών του ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ,
αφού είχε προηγηθεί ενημέρωσή τους από τα μέλη της μελετητικής ομάδας. Σε όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας, η μελετητική ομάδα ήταν σε επαφή με τους τοπικούς
συντονιστές. Ο βαθμός ανταπόκρισης στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
προσέγγισε το 100%, ενώ ο αντίστοιχος βαθμός πληρότητας απαντήσεων αντιστοιχεί
στο περίπου 80% όσον αφορά το σκέλος του προσδιορισμού των μελλοντικών αναγκών
εκπαίδευσης και 90% όσον αφορά τη διερεύνηση των επιδράσεων της κατάρτισης. Το
ποσοστό του 20% και 10% αντίστοιχα διαχειρίστηκε από τη μελετητική ομάδα στη
διαδικασία της στατιστικής ανάλυσης ως μη διαθέσιμες τιμές (missing values).
Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε αναπτύσσεται σε τέσσερις επιμέρους
ενότητες που περιλαμβάνουν εκατόν εβδομήντα πέντε (175) μεταβλητές. Η
αποκωδικοποίηση των μεταβλητών έγινε με βάση την προσέγγιση του πίνακα
αποκωδικοποίησης που παραθέτουμε σε . Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τριάντα (30)
μεταβλητές που συνθέτουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά, η δεύτερη ενότητα
περιλαμβάνει είκοσι τρείς (23) μεταβλητές που συνθέτουν τα χαρακτηριστικά των
επιχειρήσεων του δείγματος, ενώ η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει ογδόντα τρείς (83)
μεταβλητές που αποτυπώνουν τη στάση των συμμετεχόντων στην έρευνα απέναντι
στην εκπαίδευση. Τέλος, η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις για την αξιολογική
άποψη των συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου σχετικά με τις επιδράσεις των
προγραμμάτων κατάρτισης και περιλαμβάνει τριάντα έξι (36) μεταβλητές. Επιπλέον
μεταβλητές που κατασκευάστηκαν παρουσιάζονται κατά τη συζήτηση των
αποτελεσμάτων της έρευνας, όσον αφορά τόσο στον τρόπο δημιουργίας τους όσο και
στο περιεχόμενό τους. Οι τιμές αυτών των επιπλέον μεταβλητών αναφέρονται στο
αρχείο δεδομένων που συνοδεύει ως παραδοτέο την παρούσα μελέτη. Όλη η στατιστική
επεξεργασία σε αυτή την ενότητα πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό IMB Statistics
v.21 του οποίου η άδεια χρήσης του εξασφαλίζεται μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών.
Τελικά συμπληρώθηκαν πεντακόσια πενήντα τρία (553) ερωτηματολόγια.
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5.3. Προσωπικά Χαρακτηριστικά
Η κατανομή του συνόλου των ερωτηματολογίων ανά πόλη φαίνεται στο Γράφημα 5.1.
Σε
αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι ο ερευνώμενος πληθυσμός αποτελείται
	
  
από δύο κύριες κατηγορίες, όπως προσδιορίζεται από τις προδιαγραφές της έρευνας.

5.1. Εισαγωγικά

Γράφημα 5. 1. Γεωγραφική κατανομή συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου

Γράφηµα 5. 1. Γεωγραφική κατανοµή Συµµετεχόντων στην Έρευνα πεδίου.
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Γράφημα 5. 2. Κατανομή συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου ανάμεσα στην κύρια και την ομάδα
ελέγχου

Γράφηµα 5. 2. Κατανοµή συµµετεχόντων στην έρευνα πεδίου ανάµεσα στην κύρια και την οµάδα ελ
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Επομένως, η στρωματοποίηση γίνεται με βάση τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής σε
εκπαιδευτικά προγράμματα ανά πόλη που φιλοξενεί παράρτημα του ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ
αλλά
και με βάση τα ποσοστά εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκπαιδευτικα
	
  
προγράμματα ανά πόλη όπου λειτουργεί παράρτημα του ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ. Οι μικρές
αποκλίσεις που παρατηρούνται επιλέχθηκε από τη μελετητική ομάδα να διατηρηθούν,
γιατί το όφελος του μεγαλύτερου όγκου πληροφορίας θεωρείται περισσότερο σημαντικό
από την πραγματικά ασήμαντη απώλεια που συνεπάγεται η απόκλιση από τα ποσοστά
της ακριβούς στρωματοποίησης. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της ακριβούς
στρωματοποίησης κάποιες από τις πληροφορίες που προέρχονται από τα μικρά αστικά
κέντρα (π.χ. Ιωάννινα) δεν θα μπορούσαν να αναλυθούν σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο
εξαιτίας του μικρού αριθμού παρατηρήσεων που θα αντιπροσώπευαν.
Στο Γράφημα 5.3 παρουσιάζεται η συνδιασμένη κατανομή των συμμετεχόντων στην
έρευνα πεδίου σε σχέση με την γεωγραφική τους κατανομή και την ομάδα ανάλυσης
που εντάσσονται. Παρατηρείται μια αυξημένη συμμετοχή της ομάδας ελέγχου στην
έρευνα πεδίου στην Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, η οποία ενώ ακολουθεί την αυξημένη
ζήτηση για προγράμματα εκπαίδευσης εντούτοις θεωρείται δυσανάλογη σε σχέση με το
πληθυσμό των συγκεκριμένων πόλεων.
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Γράφημα 5. 4. Κατανομή της ηλικίας του συνόλου των συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου

Γράφηµα 5. 4. Κατανοµή της ηλικίας του συνόλου των συµµετεχόντων στην έρευνα πεδίου
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Προκύπτει σημαντική υπεροχή της ηλικιακής ομάδας 30 έως 49, της αποκαλούμενης
δηλαδή και παραγωγικής ηλικίας ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων στην
έρευνα πεδίου είναι περίπου 38 έτη. Αν και το εύρος της κατανομής της ηλικίας είναι
ιδιαίτερα μεγάλο (53 χρόνια), δεν παρουσιάζεται αντίστοιχα μεγάλη διασπορά σε σχέση
με τον μέσο της κατανομής.
Πίνακας 5.1. Περιγραφικά στατιστικά της ηλικίας των συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου
Μέσος

Τυπική
Απόκλιση

Ελάχιστη Τιμή

Μέγιστη Τιμή

Εύρος

Λοξότητα

Κύρτωση

38.43

10.06

17
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54

0.28
(0.10)*

-0.47
(0.21)

* Οι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι τα αντίστοιχα τυπικά σφάλματα
Οι κατανομές της ηλικίας της κύριας ομάδας και της ομάδας ελέγχου παρουσιάζονται
στα παρακάτω Γραφήματα 5.5α και 5.5β. Με βάση τις δύο αυτές κατανομές είναι εμφανές
ότι οι μέσοι όροι ηλικίας ανάμεσα στις δύο ομάδες παρουσιάζουν αισθητές
διαφοροποιήσεις. Συγκεκριμένα η κύρια ομάδα ανάλυσης παρουσιάζει μικρότερο μέσο
όρο ηλικίας σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Δεν παρατηρείται η ύπαρξη ιδιαίτερης
ουράς σε κάποια κατανομή, ούτε στη συνδυασμένη, που θα ήταν ένδειξη μεροληψίας
στη διαδικασία δειγματοληψίας και θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι πιθανό να
δημιουργήσει προβλήματα στην παραπέρα διαδικασία ανάλυσης.
Γράφημα 5. 5. Κατανομή ηλικίας ανάμεσα στην κύρια ομάδα και την ομάδα ελέγχου

Γράφηµα 5. 6. Κατανοµή φύλου ανά κύρια και οµάδα ελέγχου
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Η κατανομή ανά φύλο της κύριας και ομάδας ελέγχου φαίνεται στον Γράφημα 5.6.
Ειδικότερα στην κύρια ομάδα η διαφορές είναι σχετικά μικρές ενώ αντίθετα στην ομάδα
ελέγχου η συμμετοχή των ανδρών στην έρευνα πεδίου ανέρχεται σε ποσοστό 70%.
Γράφηµα 5. 6. Κατανοµή φύλου ανά κύρια και οµάδα ελέγχου
Γράφημα 5. 6. Κατανομή φύλου ανά κύρια και ομάδα ελέγχου

Κατανομή	
  ανά	
  φύλο	
  κύριας	
  και	
  ομάδας	
  ελέγχου	
  	
  
80%	
  

70%	
  

70%	
  
60%	
  

54%	
  
45%	
  

50%	
  
40%	
  

30%	
  

30%	
  
20%	
  
10%	
  
0%	
  
Κύρια Ομάδα
Συμμετέχοντες	
  

Ομάδα
Ελέγχου
Μη	
  
συμμετέχοντες	
  

Ανδρες	
  

Γυναίκες	
  

Παρακάτω, στο Γράφημα 5.7 παρουσιάζεται η οικογενειακή κατάσταση τόσο της κύριας
όσο και της ομάδας ελέγχου. Σε σχέση με την κύρια ομάδα ανάλυσης η πλειονότητα
των συμμετεχόντων είναι άγαμοι, ενώ αντίθετα στην κατανομή της ομάδας ελέγχου
πλειοψηφούν οι έγγαμοι. Συνυπολογίζοντας τις διαφορές στην κατανομή της ηλικίας
ανάμεσα στις δύο ομάδες, οι διαφορές στην κατανομή της οικογενειακής κατάστασης
Γράφηµατης
5. 7.κύριας
Κατανοµή
κατάστασης
ανάµεσαστο
στην
κύρια και την
οµάδα
ελέγχου
μεταξύ
και της
τηςοικογενειακής
ομάδας ελέγχου
συμβάλλουν
σχηματισμό
του
προφίλ
των συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου.
16	
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Γράφημα 5. 7. Κατανομή της οικογενειακής κατάστασης ανάμεσα στην κύρια και την ομάδα
ελέγχου

Κατανομή	
  ως	
  προς	
  την	
  οικογενειακή	
  κατάσταση	
  κύριας	
  και	
  
ομάδας	
  ελέγχου	
  
100%	
  
80%	
  

42%	
  

64%	
  

60%	
  
40%	
  
20%	
  
0%	
  

51%	
  
31%	
  
6%	
  

4%	
  

Κύρια Ομάδα
Συμμετέχοντες	
  

Ελέγχου
Μη	
  Ομάδα
συμμετέχοντες	
  

Διαζευγμένος	
  

	
  Αγαμος	
  

Εγγαμος	
  

Γράφηµα
5. 8.
Κατανοµή
εργασιακής
κατάστασης
στην
και τηνελέγχου
οµάδα ελέγχου
Η
κατανομή
της
εργασιακής
κατάστασης
ανάμεσα ανάµεσα
στην κύρια
καικύρια
την ομάδα
παρουσιάζεται στο Γράφημα 5.8. Είναι φανερό ότι η μεγάλη πλειονότητα και στις δύο
ομάδες είναι εργοδότες σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζόμενους και
Κατανομή	
  εενώ
ργασιακής	
  
κατάστασης	
  
και	
  ομάδας	
  
αυτοαπασχολούμενοι
σημαντικό
ποσοστόκύριας	
  
καταλαμβάνει
καιελέγχου	
  
η κατηγορία των
υπαλλήλων
και
στις
δύο
ομάδες.
Αντίθετα
σημαντική
διαφοροποίηση
ανάμεσα
100%	
  
2%	
   στην
20%	
  
κύρια
και
την
ομάδα
ελέγχου
παρουσιάζεται
στην
κατηγορία
των
συμβοηθούντων
80%	
  
40%	
  
16%	
  
μελών όπου
το ποσοστό είναι εξαιρετικά μικρό (2%) στην ομάδα ελέγχου. Σημειώνεται
60%	
  
ότι η κατανομή
της ομάδας ελέγχου παρουσιάζει δύο κορυφές όπου οι κατηγορίες
16%	
   των
40%	
   34%	
  
υπαλλήλων
και των εργοδοτών σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζόμενους
20%	
   29%	
   το 80% ενώ αντίθετα στην κύρια ομάδα η κυρίαρχη κατηγορία
40%	
  
καταλαμβάνουν
είναι οι
αυτοαπασχολούμενοι
με ποσοστό 34%.
0%	
  
Συμμετέχοντες	
  

Μη	
  συμμετέχοντες	
  

Τα παραπάνω στοιχεία μας επιτρέπουν να υποστηρίξουμε ότι η πληροφορία που
μεταφέρεται μέσω
του ερωτηματολογίου και 	
  της
έρευνας πεδίου αναμένεται να είναι
Υπάλληλος	
  
Αυτοαπασχολούμενος	
  
αξιόπιστη και να διαφωτίζει πλευρές της επιχείρησης που σχετίζονται με την εκπαίδευση
Εργοδότης	
  (1-‐10	
  εργαζόμενοι)	
  
Συμβοηθούν	
  Μέλος	
  Επιχείρησης	
  
και τη συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου. Βέβαια τα ζητήματα του λευκού θορύβου
όπως σε κάθε ποσοτική έρευνα είναι παρόντα και σε αυτή.
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6%	
  

4%	
  

Συμμετέχοντες	
  

Μη	
  συμμετέχοντες	
  

0%	
  

Διαζευγμένος	
  

	
  Αγαμος	
  

Εγγαμος	
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Γράφηµα 5. 8. Κατανοµή εργασιακής κατάστασης ανάµεσα στην κύρια και την οµάδα ελέγχου

Γράφημα 5. 8. Κατανομή εργασιακής κατάστασης ανάμεσα στην κύρια και την ομάδα ελέγχου

Κατανομή	
  εργασιακής	
  κατάστασης	
  κύριας	
  και	
  ομάδας	
  ελέγχου	
  
100%	
  
80%	
  
60%	
  

2%	
  

20%	
  

40%	
  

16%	
  

40%	
   34%	
  

16%	
  

20%	
   29%	
  
0%	
  

40%	
  
Ομάδα Ελέγχου
Μη	
  συμμετέχοντες	
  

Συμμετέχοντες	
  
Κύρια
Ομάδα
Υπάλληλος	
  

	
  Αυτοαπασχολούμενος	
  

Εργοδότης	
  (1-‐10	
  εργαζόμενοι)	
  

Συμβοηθούν	
  Μέλος	
  Επιχείρησης	
  

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο μέρος της παρούσας έκθεσης, στη διαδικασία
συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου (human capital accumulation) ο πλέον
σημαντικός παράγοντας θεωρείται αυτός της κωδικοποιημένης γνώσης (codified
knowledge). Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, η κωδικοποιημένη γνώση,
ακολουθώντας τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία (Kogut and Zander, 1992), ορίζεται ως
η σύνθεση των χαρακτηριστικών της τυπικής εκπαίδευσης και της συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης / κατάρτισης. Στα Γράφηματα 5.9 και τον Πίνακα 5.2 δίνεται η κατανομή
του επιπέδου εκπαίδευσης όπως προέκυψε από την έρευνα πεδίου3 τόσο για την κύρια
όσο και για την ομάδα ελέγχου.
Γράφηµα 5. 9. Κατανοµή του επιπέδου εκπαίδευσης της κύριας και της οµάδας ελέγχου

	
  

3

Η κατηγορία «Άλλο» περιλαμβάνει κυρίως μεταπτυχιακές σπουδές. Η κατηγορία «Απόφοιτοι Γυμνασίου»
περιλαμβάνει κι ένα πολύ μικρό ποσοστό αποφοίτων Δημοτικού ή μερικών γυμνασιακών τάξεων
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Γράφημα 5. 9. Κατανομή του επιπέδου εκπαίδευσης της κύριας και της ομάδας ελέγχου

Κατανομή	
  επιπέδου	
  εκπαίδευσης	
  κύριας	
  και	
  ομάδας	
  ελέγχου	
  
Ομάδα	
  Ελέγχου	
  

Δεν	
  ολοκλήρωσα	
  την	
  υποχρεωτική	
  
εκπαίδευση	
  
Απόφοιτος	
  Γυμνασίου	
  
Απόφοιτος	
  Λυκείου	
  
Απόφοιτος	
  ΙΕΚ-‐Τεχνικής-‐Σχολής	
  
Απόφοιτος	
  ΑΕΙ-‐ΤΕΙ	
  
Αλλο	
  
Κύρια	
  Ομάδα	
  

Με βάση τον Πίνακα 5.2 προκύπτει ότι ένα ποσοστό της τάξης του 69.3% και 60.6% για
την κύρια και την ομάδα ελέγχου αντίστοιχα έχουν μεταλυκειακή εκπαίδευση και, κατά
Γράφηµα 5.
Κατανοµή
του επιπέδου
αυτοαπασχολούµενων
συνέπεια,
το10.
επίπεδο
ειδίκευσης
μπορεί εκπαίδευσης
να θεωρηθεί των
ικανοποιητικό.
Μπορεί λοιπόν να
υποστηριχθεί, σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης, ότι το ανθρώπινο δυναμικό των μικρών
Κατονομή	
  
Εκπαιδευσης	
  
Αυτοαπασχολούμενων	
  
επιχειρήσεων που αποτελούν
το επίκεντρο
ενδιαφέροντος
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και
35%	
  
εξετάζεται στα πλαίσια της παρούσας έρευνας είναι μάλλον υψηλού επιπέδου
30%	
  παρουσιάζει όμως διαφοροποιήσεις σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.
εκπαίδευσης,
25%	
   τα ποσοστά των αποφοίτων Λυκείου και ΙΕΚ-Τεχνικών σχολών είναι
Συγκεκριμένα,
σημαντικά 20%	
  
υψηλότερα σε σχέση με την κύρια ομάδα. Επομένως, οι όποιες δράσεις
15%	
  
κατάρτισης θα πρέπει να κινούνται σε διπλή κατεύθυνση. Η πρώτη αφορά στην κάλυψη
ελλείψεων 10%	
  
σε δεξιότητες που δημιουργούνται είτε από τα χαρακτηριστικά του
συστήματος5%	
  
τυπικής (formal) εκπαίδευσης στη χώρα μας, ή από τις αναγκαιότητες που
προκύπτουν0%	
  
από τις
οικονομικές
και τεχνολογικές εξελίξεις
που πραγματοποιούνται
Χωρίς	
  
τη	
  
Απόφοιτος/η	
  
Απόφοιτος/η	
   Απόφοιτος/η	
  
Απόφοιτος/η	
  
Bασική	
   από την αποχώρηση των ατόμων
ΙΕΚ-‐Τεχνικής	
  
Αλλο	
  
στο χρόνο που μεσολαβεί
από τα συστήματα
τυπικής
Γυμνασίου	
  
Λυκείου	
  
ΑΕΙ-‐ΤΕΙ	
  
εκπαίδευση	
  
Σχολής	
   αφορά την περεταίρω
εκπαίδευσης. Η δεύτερη
κατευθυντήρια στρατηγική δράσεων
Series1	
  
8%	
  
13%	
  
24%	
  
15%	
  να ανταποκρίνονται
31%	
  
8%	
  
αναβάθμιση
των δεξιοτήτων
των συμμετεχόντων
προκειμένου
στις
εκάστοτε απαιτήσεις της επαγγελματικής τους εξέλιξης.
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Πίνακας 5.2. Κατανομή επιπέδου εκπαίδευσης για την κύρια και την ομάδα ελέγχου
Συμμετέχοντες

Μη συμμετέχοντες

Δεν ολοκλήρωσα την υποχρεωτική εκπαίδευση

1.5%

3.3%

Απόφοιτος Γυμνασίου

4 .0 %

5.9%

Απόφοιτος
Λυκείουεκπαίδευσης	
  κύριας	
  και	
  ομάδας	
  
23.4%ελέγχου	
  
Κατανομή	
  
επιπέδου	
  
Απόφοιτος ΙΕΚ-Τεχνικής-Σχολής
Ομάδα	
  Ελέγχου	
  

18 2

30.3%

42 1

22.4%

%
Δεν	
  ο.λοκλήρωσα	
  
την	
  υποχρεωτική	
  
εκπαίδευση	
  
Απόφοιτος	
  
. % Γυμνασίου	
  

Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ

Απόφοιτος	
  Λυκείου	
  

9.0%

Άλλο

27.6%

Απόφοιτος	
  ΙΕΚ-‐Τεχνικής-‐Σχολής	
  

7.9%

Απόφοιτος	
  ΑΕΙ-‐ΤΕΙ	
  
Εξετάζοντας ιδιαίτερα το επίπεδο κωδικοποιημένης γνώσης
των αυτοαπασχολούμενων,
Αλλο	
  
καθώς καταλαμβάνουν το 29.4% του συνόλου των συμμετεχόντων
στην έρευνα πεδίου,
κατασκευάστηκε η κατανομή της τυπικής τους
που αποτυπώνεται στο
Κύρια	
  Οεκπαίδευσης
μάδα	
  
γράφημα 5.10. Εύκολα λοιπόν προκύπτει ότι η πλειονότητα (46%) των αυτοαπασχολούμενων είναι απόφοιτοι της μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Γράφημα 5. 10. Κατανομή του επιπέδου εκπαίδευσης των αυτοαπασχολούμενων
Γράφηµα 5. 10. Κατανοµή του επιπέδου εκπαίδευσης των αυτοαπασχολούµενων

Κατονομή	
  Εκπαιδευσης	
  Αυτοαπασχολούμενων	
  
35%	
  
30%	
  
25%	
  
20%	
  
15%	
  
10%	
  
5%	
  
0%	
  

Series1	
  

Χωρίς	
  τη	
  
Απόφοιτος/η	
  
Απόφοιτος/η	
   Απόφοιτος/η	
  
Απόφοιτος/η	
  
Bασική	
  
ΙΕΚ-‐Τεχνικής	
  
Γυμνασίου	
  
Λυκείου	
  
ΑΕΙ-‐ΤΕΙ	
  
εκπαίδευση	
  
Σχολής	
  
8%	
  

13%	
  

24%	
  

15%	
  

31%	
  

Αλλο	
  
8%	
  

Η βάση της κωδικοποιημένης γνώσης συμπληρώνεται από την κατάρτιση που τα άτομα
λαμβάνουν με τη μορφή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και αφορούν την κύρια ομάδα
ανάλυσης. Η κατανομή συχνοτήτων του συνόλου των ωρών των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που έχουν παρακολουθήσει οι συμμετέχοντες στην έρευνα πεδίου και
ανήκουν στην κύρια ομάδα, φαίνεται στον Πίνακα 5.3.
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Πίνακας 5.3. Κατανομή κωδικοποιημένης γνώσης της κύριας ομάδας
Τάξεις

Απόλυτη Συχνότητα

Σχετική Συχνότητα

Έως 100 ώρες

291

82.67%

101-200 ώρες

59

16.76%

Περισσότερες από 200 ώρες

2

0.57%

Σύνολο

352

100.00%

Από την άλλη πλευρά, και όπως έχει ήδη αναφερθεί, η βάση της γνώσης έχει ως δεύτερη
5. 11. απερίπτωση
& β. Κατανοµήτης
συνολικής
εργασιακής εµπειρίας για τ
συνιστώσα την άρρητη γνώση (tacit knowledge)Γράφηµα
που στην
παρούσας
μελέτης προσεγγίζεται από δύο μεταβλητές, οι οποίες σχετίζονται με τη συσσώρευση
γνώσης μέσω της εμπειρίας (knowledge by experience) που ουσιαστικά αθροίζει τα
αποτελέσματα της μάθησης – γνώσης από την πράξη (learning by doing). Οι μεταβλητές
που αποτυπώνουν την εργασιακή εμπειρία προκύπτουν από την ερώτηση 6 του
ερωτηματολογίου που παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι. Η κατανομή της συνολικής
εργασιακής εμπειρίας τόσο για την κύρια όσο και για την ομάδα έλεγχου παρουσιάζεται
στα παρακάτω Γραφήματα 5.11α και 5.11β.
Γράφημα 5. 11. α και β. Κατανομή συνολικής εργασιακής εμπειρίας για την κύρια και την ομάδα
ελέγχου

11. α & β. Κατανοµή συνολικής εργασιακής εµπειρίας για την κύρια και την οµάδα ελέγχου

Παρατηρείται ότι στην κύρια ομάδα ο μέσος όρος της συνολικής εργασιακής εμπειρίας
αγγίζει τα 14 έτη ενώ στην ομάδα ελέγχου ο μέσος όρος εργασιακής εμπειρίας κυμαίνεται
ανάμεσα στα 18 με 20 έτη. Επειδή η άρρητη γνώση που αντικατοπτρίζεται στις δύο
μεταβλητές της εμπειρίας είναι αναμενόμενο να επηρεάζονται από την ηλικία των
συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου, ελέγχθηκε ο βαθμός συσχέτισης και ηλικίας των
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συμμετεχόντων και της εργασιακής τους εμπειρίας. Σε αυτή την κατεύθυνση,
καταδεικνύεται, όπως είναι άλλωστε μάλλον αναμενόμενο, μια θετική συσχέτιση
ανάμεσα στην ηλικία και την εργασιακή εμπειρία (r=0.78). Συνδυάζοντας το συγκεκριμένο εύρημα με την κατανομή της κωδικοποιημένης εκπαίδευσης των συμμετεχόντων
των δύο ομάδων στην έρευνα πεδίου προκύπτει ότι η ομάδα ελέγχου που αντιπροσωπεύει το γενικό πληθυσμό υστερεί σε όρους κωδικοποιημένης γνώσης σε σχέση με την κύρια
ομάδα, παρουσιάζει όμως ενισχυμένη άρρητη γνώση μέσω της συσσωρευμένης επαγγελματικής εμπειρίας.

5.4. Τα Χαρακτηριστικά των Επιχειρήσεων
Οι επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στους συμμετέχοντες στην έρευνα πεδίου
κατανέμονται κλαδικά όπως φαίνεται στο Γράφημα 5.12. Η ίδια κατανομή σε όρους
σχετικών συχνοτήτων δίνεται στον Πίνακα 5.4. Η κωδικοποίηση της κλαδικής
ειδίκευσης στηρίζεται στο ΣΤΑΚΟΔ 2003.

5.3. Τα Χαρακτηριστικά
τωντων
Επιχειρήσεων
Γράφημα
5. 12. Κλαδική Κατανομή
συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην έρευνα πεδίου

Γράφηµα 5. 12. Κλαδική Κατανοµή των συµµετεχουσών επιχειρήσεων στην έρευνα πεδίου

Κλαδική	
  Κατανομή	
  Συμμετεχόντων	
  στην	
  Ερευνα	
  Πεδίου	
  
250	
  

Πρωτογενής	
  Τομέας	
  
Ξενοδοχειακές	
  επιχειρήσεις	
  και	
  εστιατόρια	
  

200	
  

Χονδρικό	
  Εμπόριο	
  και	
  λιανική	
  πώληση	
  
Μεταποίηση	
  

150	
  

Μεταφορές,	
  αποθηκεύσεις	
  και	
  μέσα	
  
επικοινωνίας	
  
Οικονομικά	
  μέσα	
  /	
  υπηρεσία	
  

100	
  

Αλλες	
  υπηρεσίες	
  
Υπηρεσίες	
  εκπαίδευσης	
  

50	
  

Υπηρεσία	
  διαχείρισης	
  ακίνητης	
  περιουσίας,	
  
ενοικίασης	
  και	
  εμπορίου	
  
Κατασκευές	
  

0	
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Είναι εύκολο να παρατηρηθεί μια σημαντική συγκέντρωση στον τριτογενή τομέα και
μικρή συμμετοχή επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα. Στον τριτογενή τομέα
υπερτερούν οι επιχειρήσεις των διαφόρων υπηρεσιών, των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
και των επιχειρήσεων εστίασης και τριτευόντως το χονδρικό εμπόριο και λιανική
πώληση. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που ανήκουν στην Μεταποίηση ανέρχεται σε
13.9%. Η πολύ σημαντική παρουσία καταρτισθέντων από μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις που ανήκουν στον τομέα των υπηρεσιών επιβεβαιώνεται και με βάση την
προηγούμενη συναφή μελέτη των Τσεκούρα, Κουτσονίκου και Γκυπάλη (2008). Το
εύρημα αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί σε όρους στρατηγικής εξειδίκευσης και
σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς, οι μελλοντικές ανάγκες εκπαίδευσης
ενηλίκων θα πρέπει να κινούνται στη βάση της δημιουργίας και ενίσχυσης δεξιοτήτων
που οδηγούν στη διαμόρφωση καινοτόμων υπηρεσιών.
Πίνακας 5.4. Απόλυτη και ποσοστιαία κλαδική κατανομή των επιχειρήσεων της έρευνας πεδίου
Κλάδος

Απόλυτος
Αριθμός

Ποσοστό
Επιχειρήσεων

Πρωτογενής Τομέας

4

0.8%

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και εστιατόρια

54

10.3%

Χονδρικό Εμπόριο και λιανική πώληση

61

11.7%

Μεταποίηση

71

13.6%

Μεταφορές, αποθηκεύσεις και μέσα επικοινωνίας

8

1.5%

Οικονομικά μέσα / υπηρεσία

31

5.9%

Άλλες υπηρεσίες

229

44%

Υπηρεσίες εκπαίδευσης

40

8%

Υπηρεσία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας,
ενοικίασης και εμπορίου

17

3.3%

Κατασκευές

8

1.5%

Σύνολο

523

100.0%
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Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τη σύγχρονη οικονομική
θεωρία, δεν είναι το απόλυτο μέγεθος της απασχόλησης αλλά το μέγεθος της
απασχόλησης σε συνδυασμό με την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου που τελικά
προσδιορίζει την παραγωγικότητα της εργασίας που είναι και το κρίσιμο μέγεθος. Σε
αυτή την κατεύθυνση κατασκευάστηκε, στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης, μια νέα
μεταβλητή (KNINTENS) η οποία αποτυπώνει την ένταση της γνώσης σε σχέση με το
σύνολο των κατηγοριών εκπαίδευσης των εργαζομένων ή των απασχολουμένων.
Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη μεταβλητή αφορά στην απασχόληση που δεν
περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους με εξαρτημένη
σχέση εργασίας ή συμβοηθούντα μέλη. Η κατανομή της μεταβλητής αυτής παρουσιάζεται
στο Γράφημα 5.13 για την κύρια και την ομάδα ελέγχου ενώ η απόλυτες και σχετικές
συχνότητες του απόλυτου επιχειρησιακού μεγέθους όπως προσεγγίζεται από τον αριθμό
υπαλλήλων παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.5.
Πίνακας 5.5. Κατανομή επιχειρησιακού μεγέθους απασχόλησης επιχειρήσεων4
Μέγεθος Απασχόλησης
(Αριθμός εργαζομένων)

Αριθμός Επιχειρήσεων

Ποσοστό

Άνω των 10

76
51
22
14

46.6%
31.2%
13.5%
8.7%

Σύνολο

163

100.00%

Έως και 2
3 έως και 5
6 έως και 10

Σύμφωνα με την κατανομή του εκπαιδευτικού επιπέδου του συνόλου των εργαζομένων
του δείγματος, οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται οι ερωτώμενοι που ανήκουν στην
κύρια ομάδα παρουσιάζουν σχετικά μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης εργαζομένων
με ανώτερο επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης. Αντίθετα οι επιχειρήσεις των ερωτώμενων
που ανήκουν στην ομάδα ελέγχου παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά απασχόλησης
εργαζομένων με χαμηλά τυπικά προσόντα.

4

Σημειώνεται ότι ο Πίνακας αφορά το σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου και δεν παρουσιάζονται
ξεχωριστά τα ποσοστά για την κύρια και την ομάδα ελέγχου λόγω της χαμηλής συμμετοχής στην συγκεκριμένη
ερώτηση.
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Γράφημα 5. 13. Κατανομή του εκπαιδευτικού επιπέδου του συνόλου των εργαζομένων της
Γράφηµα 5. 13. Κατανοµή του εκπαιδευτικού επιπέδου του συνόλου των εργαζοµένων της επιχείρησης γ
επιχείρησης για την κύρια και την ομάδα ελέγχου

την κύρια και την οµάδα ελέγχου

Κατανομή	
  Εκπαίδευσης	
  εργαζομένων	
  των	
  επιχειρήσεων	
  
της	
  κύριας	
  και	
  ομάδας	
  ελέγχου	
  
Κύρια	
  Ομάδα	
  	
  

Ομάδα	
  Ελέγχου	
  

50,0%	
  
40,0%	
  

35,6%	
  
37,6%	
  

30,0%	
  
20,0%	
  

43,5%	
  

10,0%	
  

26,7%	
  
29,2%	
  

0,0%	
  

27,3%	
  
Υψηλή	
  Ενταση	
  
Γνώσης	
  

Χαμηλή	
  Ενταση	
  
Γνώσης	
  	
  

Μικτή	
  ένταση	
  
γνώσης	
  

Η ηλικία της επιχείρησης όπως αποτυπώνεται στα Γραφήματα 5.14α και 5.14β,
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς τόσο η κύρια όσο και η ομάδα ελέγχου
παρουσιάζουν μέσο όρο επιχειρησιακής ηλικίας περίπου 10 έτη. Εντούτοις, η
«συγκέντρωση» γύρω από την τιμή του μέσου όρου είναι μεγαλύτερη στην κύρια ομάδα
σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Σε συνδυασμό με το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων
των ερωτώμενων που συμμετείχαν στην έρευνα πεδίου προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι
νέες και μικρές επιχειρήσεις παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εκπαίδευση
και κατάρτιση των εργαζομένων τους. Επομένως, σε πρώτο επίπεδο, επισημαίνεται η
ανάγκη εστίασης του ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών εκπαίδευσης των
εργαζομένων και τη βελτίωση ήδη υπαρχουσών δεξιοτήτων στις νέες μικρές επιχειρήσεις.
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Γράφηµα 5. 14. α & β. Κατανοµή επιχειρησιακής ηλικίας για την κύρια και την οµάδα ελέγχου

Γράφημα 5. 14. α και β. Κατανομή επιχειρησιακής ηλικίας για την κύρια και την ομάδα ελέγχου

Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων που σχετίζεται άμεσα με την
ανάλυση των αναγκών εκπαίδευσης είναι η ταυτοποίηση των ισχυρών και αδύναμων
σημείων τους. Για τον εντοπισμό των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους, οι
επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα πεδίου, κλήθηκαν να αξιολογήσουν σε
15.παρακάτω
Αξιολόγηση στοιχεία:
στοιχείων ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων
κλίμακα 1(=Αδύναμο) έως 3(=Πάρα πολύ Γράφηµα
δυνατό)5.τα
την οµάδα ελέγχου

• Η ποιότητα του προϊόντος / υπηρεσίας
• Το είδος του προϊόντος / υπηρεσίας

• Το ανθρώπινο κεφάλαιο της επιχείρησης
• Ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης
• Το μέγεθος της αγοράς

	
  

• Το διοικητικό μοντέλο της επιχείρησης
• Οι τιμές πώλησης των προϊόντων της επιχείρησης

Γράφηµα 5. 15. Αξιολόγηση στοιχείων ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων των επιχειρήσεων στην κύρια και
την οµάδα ελέγχου
• Οι σχέσεις με τους προμηθευτές

• Η χρηματοοικονομική κατάσταση (κέρδη, δάνεια, ρευστότητα)
• Άλλο
22	
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Με δεδομένο ότι οι μεταβλητές που ορίζονται σε κλίμακα ενέχουν την υποκειμενικότητα
της απάντησης του συμμετέχοντα επιλέχθηκε να κανονικοποιηθούν5 οι απαντήσεις για
κάθε ένα στοιχείο του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ξεχωριστά. Στο παρακάτω
Γράφημα 5.15 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των κανονικοποιημένων αξιολογήσεων για
τα στοιχεία που συγκροτούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων για την
κύρια και την ομάδα ελέγχου.
Γράφημα 5. 15. Αξιολόγηση στοιχείων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων στην
κύρια και την ομάδα ελέγχου

Ποιότητα	
  Προϊόντος/
Υπηρεσίας	
  

Αξιολόγηση	
  των	
  ανταγωνιστικών	
  πλεονεκτημάτων	
  της	
  
επιχείρησης	
  για	
  την	
  κύρια	
  και	
  την	
  ομάδα	
  ελέγχου	
  

0,6	
  
0,4	
  
0,2	
  

Είδος	
  Προϊόντος/Υπηρεσίας	
  

Διοικητικό	
  Μοντέλο	
  

0,0	
  
-‐0,2	
  

Προμηθευτές	
  

Ανθρώπινο	
  Κεφάλαιο	
  
Τιμή	
  	
  

Τοποθεσία	
  

-‐0,4	
  
Μέγεθος	
  αγοράς	
  

-‐0,6	
  

Χρηματοοικονομική	
  
Κατάσταση	
  

-‐0,8	
  
Κύρια	
  Ομάδα	
  

Ομάδα	
  Ελέγχου	
  

Γράφηµα 5. 16. α & β. Κατανοµή του δείκτη αποδοτικότητας NSUMPERF για την κύρια και την οµάδα
ελέγχου
Αν και οι μέσοι όροι των αξιολογήσεων για σχεδόν όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι σχεδόν ίσοι μεταξύ τη κύριας και της ομάδας ελέγχου,
παρατηρούνται κάποιες ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις. Συγκεκριμένα, η ποιότητα
και το είδος του προϊόντος/υπηρεσίας αλλά και το ανθρώπινο κεφάλαιο βρίσκονται
ψηλά στις αξιολογήσεις των επιχειρήσεων. Εντούτοις, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
της κύριας ομάδας έγκειται στην ποιότητα του προϊόντος/υπηρεσίας, του διοικητικού
μοντέλου της επιχείρησης και της τιμής του προϊόντος/υπηρεσίας, ενώ για την ομάδα
ελέγχου τα στοιχεία που συγκροτούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι το είδος του
προϊόντος/υπηρεσίας και οι προμηθευτές της επιχείρησης. Το ανθρώπινο κεφάλαιο, η
τοποθεσία, το μέγεθος της αγοράς έχουν αξιολογηθεί το ίδιο σημαντικά και για τις δύο
ομάδες.
5

Η κανονικοποίηση (normalization) γίνεται με βάση τον τύπο: xij

=

xij

-

σ

μ

όπου

τιμή της κάθε μεταβλητής που συγκροτεί το επιχειρησιακό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,

xi η κανονικοποιημένη
xij η αξιολόγηση της

επιχείρησης i για το στοιχείο j κάθε επιχείρησης, μ ο μέσος της κατανομής της αξιολόγησης όλων των επιχειρήσεων

για το στοιχείο j και

σ η τυπική απόκλιση της ίδιας κατανομής.
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Για τις ανάγκες της ανάλυσης προσδιορισμού των αναγκών εκπαίδευσης, τα στοιχεία
που συγκροτούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων αθροίζονται και
κανονικοποιούνται προκειμένου να προκύψει ένας νέος κανονικοποιημένος δείκτης
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η συγκεκριμένη μεταβλητή (NSTRENGTH)
συνθέτει τα παραπάνω στοιχεία των επιχειρήσεων όπως αυτά αξιολογήθηκαν σε μια
κλίμακα από 1-3 από τις ίδιες. Για κάθε επιχείρηση, προκύπτει το συνολικό άθροισμα
όλων των παραπάνω θεμάτων που στη συνέχεια κανονικοποιείται. Τα περιγραφικά
στατιστικά της μεταβλητής NSTRENGTH παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.6. όπου
παρουσιάζεται διαφοροποίηση στη μέση τιμή του δείκτη ανάμεσα στην κύρια και την
ομάδα ελέγχου. Η μέση τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη για την ομάδα ελέγχου και
μπορεί να υποστηριχθεί σε πρώτο επίπεδο ότι η ομάδα ελέγχου δεν αντιλαμβάνεται
αδύναμα σημεία στην λειτουργία των επιχειρήσεων τους σε σχέση με τους ανταγωνιστές
τους και επομένως σε όρους εκπαιδευτικού σχεδιασμού, οι ανάγκες τους είναι
δυσκολότερο να ταυτοποιηθούν, σε σύγκριση με την κύρια ομάδα.
Πίνακας 5.6. Περιγραφικά στατιστικά του δείκτη επιχειρησιακού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος NSTRENGTH για την κύρια και την ομάδα ελέγχου
Κύρια Ομάδα

Ομάδα Ελέγχου

Μέσος

-0.02

0.06

Τυπική Απόκλιση

0.99

1.02

Ελάχιστη Τιμή

-2.47

-2.47

Μέγιστη Τιμή

1.32

1.32

Εύρος

3.79

3.79

Λοξότητα

-1.23

-1.28

Κύρτωση

0.81

0.83

Tέλος, εξετάζεται η πλευρά της επιχειρηματικής απόδοσης που σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία συνδέεται με το επίπεδο επάρκειας/ικανοτήτων (resource based view). Για
το σκοπό αυτό, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αποτυπώσουν την εκτίμησή τους για την
επίδοση της επιχείρησης τους στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας σε σχέση με:
•
•
•
•
•
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τον κύκλο εργασιών
την απασχόληση
την κερδοφορία
τον αριθμό πελατών
τις επενδύσεις.

Κύρια	
  Ομάδα	
  

Ποιότητα	
  Προϊόντος/

Ομάδα	
  Ελέγχου	
  
Υπηρεσίας	
  

επιχείρησης	
  για	
  την	
  κύρια	
  και	
  την	
  ομάδα

0,6	
  

Γράφηµα 5. 16. α & β. Κατανοµή του δείκτη αποδοτικότητας NSUMPERF για την κύρια και την οµάδα
0,4	
  
ελέγχου
Ανθρώπινο	
  Κεφάλαιο	
  
0,2	
  
0,0	
  

Είδος	
  Προϊόντος/Υπηρεσίας	
  

Διοικητικό	
  Μοντέλο	
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-‐0,2	
  

Τοποθεσία	
  

-‐0,4	
  
Η κλίμακα των απαντήσεων περιλαμβάνει «Μείωση»,
«Σταθερότητα» και «Αύξηση».
-‐0,6	
  
Για τους σκοπούς της ανάλυσης κατασκευάστηκε
κανονικοποιημένος δείκτης Μέγεθος	
  αγοράς	
  
-‐0,8	
   και στα Γραφήματα 5.16α και β,
επιχειρηματικής αποδοτικότητας NSUMPERF
παρουσιαζεται η κατανομή του δείκτη για την κύρια και την ομάδα ελέγχου
από
όπουΟμάδα	
  Ελέγχου	
  
Κύρια	
  
Ομάδα	
  
δεν προκύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Γράφηµα 5. 16. α & β. Κατανοµή του δείκτη αποδοτικότητας NSUM

Γράφημα 5. 16. α και β. Κατανομή του δείκτη αποδοτικότητας
NSUMPERF για την κύρια και την
ελέγχου
ομάδα ελέγχου

	
  

5.5. Η στάση απέναντι στη διά βίου εκπαίδευση ενηλίκων

23	
  

Στην τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου εξετάζεται η στάση των ερωτώμενων στην
έρευνα πεδίου απέναντι στις διαδικασίες της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων με έμφαση
στα κίνητρα, τους περιορισμούς και τις μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης. Με
δεδομένο ότι οι μεταβλητές αυτής της ενότητας σε επόμενο τμήμα της παρούσας
μελέτης συντίθενται σε αξονικούς παράγοντες (factors) και συσχετίζονται με την
αξιολόγηση των θεματικών ενοτήτων, σε αυτό το τμήμα παρουσιάζονται μόνο τα βασικά
χαρακτηριστικά της στάσης των συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου απέναντι στις
διαδικασίες της διά βίου μάθησης.
	
  

Στο Γράφημα 5.17 αποτυπώνονται οι προτιμήσεις της κύριας και της ομάδας ελέγχου
αναφορικά με τον καταλληλότερο χώρο εκπαίδευσης. Κατ’ αρχάς σημειώνεται ότι η
πλειονότητα των συμμετεχόντων προτιμά αποκλειστικά χώρους εκπαιδευτικού
οργανισμού ενώ ισχυρή είναι και η προτίμηση για ένα μικτό σχήμα εκπαίδευσης στον
εργασιακό χώρο και σε χώρους εκπαιδευτικού οργανισμού. Αντίθετα ο εργασιακός
χώρος συγκεντρώνει μόλις το 6.7% και 10.5% αντίστοιχα των προτιμήσεων.
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Γράφημα 5. 17. Κατανομή των προτιμήσεων για τον τόπο εκπαίδευσης της κύριας και της ομάδας
ελέγχου
Γράφηµα 5. 17. Κατανοµή των προτιµήσεων για τον τόπο εκπαίδευσης της κύριας και της οµάδας ελέγχου

Προτιμήσεις	
  Χώρου	
  Εκπαίδευσης	
  για	
  την	
  κύρια	
  και	
  την	
  ομάδα	
  
ελέγχου	
  	
  
60,0%	
  
40,0%	
  
20,0%	
  

Ομάδα	
  Ελέγχου	
  

0,0%	
  

Κύρια	
  Ομάδα	
  
Στο	
  χώρο	
  εργασίας	
  

Σε	
  εκπαιδευτικό	
  οργανισμό	
   Συνδυασμός	
  των	
  παραπάνω	
  

Κύρια	
  Ομάδα	
  

6,7%	
  

48,9%	
  

43,1%	
  

Ομάδα	
  Ελέγχου	
  

10,5%	
  

50,7%	
  

37,5%	
  

Γράφηµα 5. 18. Κίνητρα συµµετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων για την κύρια και την οµάδα ελέγχου

Σχετικά με τους χρόνους πραγματοποίησης των διαδικασιών εκπαίδευσης, η πλειονότητα
των ερωτώμενων, που ανήκουν και στις δύο ομάδες, προτιμά καθημερινές εκτός ωραρίου
εργασίας με ποσοστά 67.8% για την κύρια ομάδα και 60.5% για την ομάδα ελέγχου, και
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εβδομάδα συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις και στις δύο ομάδες
Ελέγχου	
  
Κύρια	
  
μάδα	
  
συμμετεχόντων (46.9% και 41.4%)Ομάδα	
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ηΟδιάρκεια
μέχρι 5 ώρες ανά εβδομάδα
(34.7% και 35.5%). Ακόμα σημειώνεται ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 63% και στις δύο
Αντιμετώπιση	
  προσωπικών	
  προβλημάτων	
  
ομάδες, θεωρεί τις μεθόδους αυτομόρφωσης με τη χρήση βοηθημάτων (έντυπα, DVD,
Αξιοποίηση	
  ελεύθερου	
  χρόνου	
  
video κλπ.) αρκετά έως πολύ αποτελεσματικές. Τα ευρήματα αυτά σκιαγραφούν την
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Αξιολόγηση	
  κινήτρων	
  συμμετοχής	
  σε	
  Προγράμματα	
  Δια	
  βίου	
  
εκπαίδευσης	
  της	
  κύριας	
  και	
  της	
  ομάδας	
  ελέγχου	
  
Ομάδα	
  Ελέγχου	
  

Κύρια	
  Ομάδα	
  

Αντιμετώπιση	
  προσωπικών	
  προβλημάτων	
  
Αξιοποίηση	
  ελεύθερου	
  χρόνου	
  
Ανολοκλήρωτες	
  σπουδές	
  
Διαμόρφωση	
  προτύπου	
  για	
  τους	
  οικείους	
  
Διεύρυνση	
  κοινωνικού	
  δικτύου	
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  συμμετοχής	
  
Διατήρηση/ανεύρεση	
  επαγγελματικής	
  θέσης	
  
Αύξηση	
  	
  οικονομικών	
  απολαβών	
  
Ενίσχυση	
  τυπικών	
  προσώντων	
  
Δια	
  βίου	
  μάθηση	
  
Ενίσχυση	
  αποδοτικότητας	
  
Επιδότηση	
  
Υποστηρίξη	
  της	
  επιχείρησης	
  
Εξειδικευμένες	
  γνώσεις	
  
Γενικές	
  -‐εισαγωγικές	
  γνώσεις	
  

Γίνεται
φανερό πως οι συμμετέχοντες τόσο της κύριας ομάδας όσο και της ομάδας
	
  
ελέγχου, αποδίδουν μεγάλη σημασία στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, την
ενίσχυση των τυπικών τους προσόντων καθώς και στην ενίσχυσης της αποδοτικότητας
τους και την υποστήριξη της επιχείρησής τους. Οι διαδικασίες επιδότησης αποτελούν
σημαντικό κίνητρο για την ομάδα ελέγχου αλλά όχι και για την κύρια ομάδα. Αντίθετα
η απόκτηση πιστοποιητικού συμμετοχής αποτελεί σημαντικότερο κίνητρο για την κύρια
ομάδα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Συνοπτικά, η εξέταση των κινήτρων συμμετοχής
σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων οδηγεί σε ένα πρωταρχικό συμπέρασμα, ότι η
ενίσχυση των δεξιοτήτων και των τυπικών προσόντων των εκπαιδευομένων που στοχεύει στη βελτίωση της εργασιακής τους παραγωγικότητας βρίσκονται στον πυρήνα των
αναγκών τους και επομένως θα πρέπει ο σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης να
κινηθεί πάνω σε αυτόν το βασικό άξονα.
Στη συνέχεια εξετάζεται η αξιολόγηση των στοιχείων σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης
τόσο από την κύρια όσο και από την ομάδα ελέγχου και τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης για κάθε στοιχείο παρουσιάζονται παρακάτω, στο Γράφημα 5.19.
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Γράφημα 5. 19. Αξιολόγηση στοιχείων των Προγραμμάτων εκπαίδευσης για την κύρια και την
ομάδα
ελέγχου
Γράφηµα
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ελέγχου
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Από το σχετικό Γράφημα προκύπτει ότι το θέμα/αντικείμενο του προγράμματος, οι
Γράφηµα 5. 20.καθώς
Διάγραµµα
χαρακτηριστικών
ριζών παραγόντων
χαρακτηριστικών
διδάσκοντες
και ητιµών
συσχέτιση
με το αντικείμενο
εργασίας προσωπικών
των ερωτώμενων
στην
έρευνα πεδίου αξιολογούνται ως τα πιο σημαντικά στοιχεία στα εκπαιδευτικά
προγράμματα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικότερα όσον αφορά στη συσχέτιση με το
αντικείμενο εργασίας, η ομάδα ελέγχου αποδίδει βαρύνουσα σημασία για την επιλογή
ενός προγράμματος ενώ η κύρια ομάδα αξιολογεί ως σημαντικότερο το θέμα/αντικείμενο
του προγράμματος υποδηλώνοντας έτσι μια «ευρύτερη» αντίληψη για την εκπαίδευση
και κατάρτιση γεγονός που μπορεί να ερμηνευθεί με βάση το υψηλότερο επίπεδο
εκπαίδευσης.

5.6. Η ιεράρχηση των προτιμήσεων σε Θέματα Εκπαίδευσης
5.6.1. H Αξιολόγηση Θεματικών Ενοτήτων
Μια καινοτομία της παρούσας μελέτης αφορά τη διάκριση μεταξύ θεματικών ενοτήτων
και θεματικών αντικειμένων. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα πεδίου
κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη σημαντικότητα πέντε (5) θεματικών ενοτήτων και στην
συνέχεια για κάθε θεματική ενότητα κλήθηκαν να αξιολογήσουν επιμέρους θεματικά
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αντικείμενα6 που εντάσσονται στις θεματικές αυτές ενότητες σε μια κλίμακα τριών
βαθμών (0 = καθόλου χρήσιμο, 1 = χρήσιμο, 2 = πολύ χρήσιμο).
Πίνακας 5.7. Αξιολόγηση των θεματικών ενοτήτων
Α.Α

Θεματική Ενότητα

Μέση
τιμή

Τυπική Ελάχιστη Μέγιστη
Διάμεσος
Απόκλιση Τιμή
Τιμή

1.

Διοίκηση Μικρομεσαίας Επιχείρησης (Μμε)

0.323

0.828

-1.788

1.788

0.670

2.

Εξειδικευμένα κλαδικά προγράμματα

0.001

0.938

-1.788

1.788

0.000

3.

Βελτίωση Εξωστρέφειας των ΜμΕ

-0.003

0.872

-1.788

1.788

0.239

4.

Διαμόρφωση επιχειρηματικής
δραστηριότητας και κουλτούρας

-0.041

0.822

-1.788

1.788

0.000

5.

Οριζόντιες δεξιότητες

-0.301

0.851

-1.788

1.788

-0.689

Όπως και στην περίπτωση της κανονικοποίησης των στοιχείων του ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος έτσι και για την αξιολόγηση των θεματικών ενοτήτων και αντικειμένων
η κανονικοποίηση των απαντήσεων έγινε με βάση τον μέσο και την τυπική απόκλιση
των αξιολογήσεων ανά ερωτηθέντα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η μεροληψία που
προκύπτει σε αξιολογικές υποκειμενικές κρίσεις. Στον Πίνακα 5.7, παρουσιάζονται τα
περιγραφικά στατιστικά των κανονικοποιημένων απαντήσεων των ερωτώμενων στην
έρευνα πεδίου για την αξιολόγηση των θεματικών ενοτήτων. Σύμφωνα με τον παραπάνω
πίνακα οι θεματικές ενότητες που αξιολογούνται θετικά από τους ερωτώμενους είναι η
«Διοίκηση Μικρομεσαίας Επιχείρησης» και «Εξειδικευμένα κλαδικά προγράμματα».
Εντούτοις, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των επιμέρους θεματικών
αντικειμένων που αξιολογούνται εκ νέου από τους συμμετέχοντες στην έρευνα πεδίου
και παρουσιάζονται στην επόμενη υποενότητα.

6

Σημειώνεται ότι για τη θεματική ενότητα "Εξειδικευμένα Κλαδικά Προγράμματα" δεν υπάρχουν επιμέρους
θεματικά αντικείμενα προς αξιολόγηση λόγω της μεγάλης διασποράς τέτοιων θεματικών αντικειμένων..
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5.6.2. H Αξιολόγηση Θεματικών Αντικειμένων
Οι θεματικές ενότητες που παρουσιάστηκαν παραπάνω αποτελούν το ευρύτερο πεδίο
εντός του οποίου διαρθρώνονται και αξιολογούνται μια σειρά από θεματικά αντικείμενα.
Σε αυτή την κατεύθυνση, οι συμμετέχοντες στην έρευνα πεδίου κλήθηκαν να
αξιολογήσουν συνολικά σαράντα έξι (46) θεματικά αντικείμενα, εκ των οποίων τα
έντεκα (11) ανήκουν στη θεματική ενότητα «Διαμόρφωση επιχειρηματικής
δραστηριότητας και κουλτούρας», δώδεκα (11) θεματικά αντικείμενα συγκροτούν την
θεματική ενότητα «Διοίκηση Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜμΕ)», εννιά (9) θεματικά
αντικείμενα αντιπροσωπεύουν την θεματική ενότητα «Βελτίωση Εξωστρέφειας των
ΜμΕ» ενώ τα εναπομείναντα θεματικά αντικείμενα συγκροτούν την θεματική ενότητα
«Οριζόντιες Δεξιότητες». Εξαιτίας του μεγάλου όγκου της πληροφορίας, στο Παράρτημα
ΙΙ της μελέτης παρατίθεται ο πλήρης πίνακας με την αξιολόγηση των 46 συνολικά
θεματικών αντικειμένων ανά θεματική ενότητα. Στον Πίνακα 5.8 παρουσιάζονται οι
κανονικοποιημένες αξιολογήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου και οι οποίες
αξιολογήθηκαν θετικά από τους ερωτώμενους. Από τα συνολικά σαράντα έξι (46)
θεματικά αντικείμενα τα είκοσι τέσσερα (24) αξιολογήθηκαν θετικά από τους
συμμετέχοντες στην έρευνα πεδίου.
Διευκρινίζουμε ότι η θετική αξιολόγηση των θεματικών αντικειμένων είναι απαραίτητη
αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την περεταίρω διερεύνηση των παραγόντων που
επηρεάζουν τις ανάγκες εκπαίδευσης. Οι προτιμήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα
πεδίου αποτελούν κρίσιμο στοιχείο της ανάλυσης και αποτυπώνονται στην αξιολογική
κατάταξη των θεματικών αντικειμένων. Πιο συγκεκριμένα, τα θεματικά αντικείμενα τα
οποία αξιολογήθηκαν θετικά και των οποίων η μέση αξιολόγηση είναι μεγαλύτερη από
την μέση αξιολόγηση του συνόλου των θετικά αξιολογημένων θεματικών αντικειμένων
αποτυπώνουν και τις ανάγκες – προτιμήσεις των συμμετεχόντων σε όρους εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Τα θεματικά αντικείμενα που ικανοποιούν αυτή την συνθήκη ανέρχονται
σε δώδεκα (12) και παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.8. με έντονη γραμματοσειρά.
Πίνακας 5.8. Αξιολόγηση Θεματικών Αντικειμένων
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Τυπική Ελάχιστη Μέγιστη Επικρατούσα
Απόκλιση Τιμή
Τιμή
Τιμή

Θεματικά αντικείμενα

Μέση
τιμή

Νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση

0.495

0.761

-2.116

2.121

0.721

Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής κρίσης

0.388

0.889

-2.846

3.015

0.721

Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων

0.348

0.881

-2.427

2.268

0.721

Ανάλυση επιχειρηματικού περιβάλλοντος
και εντοπισμός επιχειρηματικών ευκαιριών

0.133

0.873

-2.427

3.015

0.721

Αναδιοργάνωση επιχείρησης

0.062

0.889

-3.015

2.023

0.721
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Τεχνικές Εξυπηρέτησης Πελατών – Marketing

0.409

0.898

-3.015

3.015

0.870

Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών,
έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση

0.245

0.884

-3.015

2.141

0.870

0.225
0.153
0.138

1.047
0.905
0.920

-6.332
-3.175
-3.015

3.698
2.141
2.427

0.870
0.870
0.870

0.093

0.954

-3.015

3.015

0.870

0.061

0.936

-3.015

3.015

0.870

Προβολή της επιχείρησης – Διαφήμιση

0.319

0.853

-2.667

2.667

0.843

Αντιμετώπιση ανταγωνισμού

0.222

0.879

-2.667

2.667

0.667

Θέματα επικοινωνίας - Δημοσίων σχέσεων

0.087

0.961

-2.667

2.667

0.667

Ηλεκτρονικό εμπόριο

0.072

0.886

-2.667

2.667

0.333

Δημιουργία και λειτουργία
εταιρικής ιστοσελίδας

0.041

0.839

-2.667

1.764

0.843

Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων

0.341

0.792

-2.360

2.205

0.718

Δεξιότητες Η/Υ (αρχικό επίπεδο)

0.330

1.005

-3.474

3.474

0.609

Τεχνικές ανάπτυξης δημιουργικότητας

0.286

0.795

-2.023

2.594

0.609

Δεξιότητες Η/Υ (προχωρημένο επίπεδο)

0.253

0.847

-1.845

2.138

0.609

0.107

0.938

-3.474

2.594

0.609

0.100

0.834

-2.360

1.845

0.503

0.042

1.078

-3.474

3.084

0.609

Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου
Διαχείριση ποιότητας προϊόντων/υπηρεσιών
Κοστολόγηση – τιμολόγηση και λογιστικά θέματα
Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία
Χρηματοοικονομική ανάλυση και διαχείριση – Τρόποι χρηματοδότησης

Εξειδικευμένες ανά κλάδο δεξιότητες σχεδιασμού και οργάνωσης)
Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων
Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και
διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Όπως παρουσιάζεται λοιπόν στον Πίνακα 5.8., οι «Νέες τεχνολογίες και
επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση», οι «Τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών», η
«Λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης», η «Δημιουργία
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καινοτόμων προϊόντων», η «Προβολή της επιχείρησης» αλλά και η «Ανάπτυξη
δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων» βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των
συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου καθώς παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές. Θα
πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ελέγχθηκε με μη παραμετρικά τεστ (Mann-Whitney U test)
η τυχόν διαφοροποίηση στις προτιμήσεις των θεματικών αντικειμένων ανάμεσα στις
δύο ομάδες ελέγχου. Τα στατιστικά αποτελέσματα τα οποία συνοδεύουν την παρούσα
μελέτη, καταδεικνύουν ότι μόνο σε δύο θεματικά αντικείμενα και συγκεκριμένα στη
«Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου» και στις «Τεχνικές ανάπτυξης δημιουργικότητας»
παρουσιάζονται διαφοροποιημένες αξιολογήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες.
Συγκεκριμένα σε επόμενο στάδιο της μεθοδολογικής προσέγγισης της εκτίμησης των
παραγόντων που επηρεάζουν τις προτιμήσεις εκπαίδευσης, αυτές οι διαφοροποιημένες
αξιολογήσεις ελέγχονται με την χρήση ψευδομεταβλητών.
Αυτά τα δώδεκα θεματικά αντικείμενα θα αναλυθούν παραπέρα στη συνέχεια ως προς
τα χαρακτηριστικά των ερωτώμενων στην ποσοτική έρευνα πεδίου, τα χαρακτηριστικά
των επιχειρήσεων όπου αυτοί εργάζονται και τη στάση τους ως προς την διά βίου
εκπαίδευσης. Έτσι επιδιώκεται να προσδιοριστούν:
• οι ομάδες - στόχοι
• τα αναμενόμενα οφέλη
• τα κίνητρα και οι περιορισμοί
• για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών διαδικασιών.

5.7. Πληροφορίες της Έρευνας Πεδίου
Πρέπει να σημειωθεί ότι επιπλέον πληροφορίες για τα προτεινόμενα θεματικά
αντικείμενα των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης αντλήθηκαν από τα
ερωτηματολόγια εσωτερικής αξιολόγησης των προγραμμάτων που υλοποίησε το ΙΜΕ
της ΓΣΕΒΕΕ εντός του 2013. Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκε από τη μελετητική ομάδα το
σύνολο των πληροφοριών που περιλαμβάνεται στα 553 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια
που προέκυψαν από τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και που
συμπληρώνονται από κάθε εκπαιδευόμενο/η. Η κατανομή των ερωτηματολογίων ανά
πόλη φαίνεται στον Πίνακα 5.9.
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Πίνακας 5. 9. Κατανομή ερωτηματολογίων εσωτερικής αξιολόγησης ανά πόλη.
Αριθμός Ερωτηματολογίων
Πόλη

Ποσοστό πόλης επί
του συνόλου

Κύρια Ομάδα

Ομάδα Ελέγχου

Αθήνα

109
(27.2%)

33
(21.7%)

25.7%

Θεσσαλονίκη

98
(24.4%)

68
(44.7%)

30.0%

Πάτρα

73
(18.2%)

12
(7.9%)

15.4%

Ηράκλειο

27
(6.7%)

25
(16.4%)

9.4%

Λάρισα

52
(13.0%)

9
(5.9%)

11.0%

Ιωάννινα

42
(10.5%)

5
(3.3%)

8.5%

Σύνολο

401
(72.5%)

152
(27.4%)

553
100%

Η μελετητική ομάδα συνεκτίμησε: (i) τη λογική της παρούσας έρευνας που εντάσσεται
στα πλαίσια της ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών, (ii) τις προδιαγραφές του παρόντος
έργου, όπως έχουν προσδιοριστεί από το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, και (iii) τον περιορισμό της
ταυτοποίησης των στατιστικών μονάδων της έρευνας που διεξήχθη και παρουσιάστηκε
παραπάνω για τις ανάγκες εκπαίδευσης και της έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια της
εσωτερικής αξιολόγησης των προγραμμάτων. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η
μελετητική ομάδα επικεντρώθηκε κυρίως σε εκείνο το σημείο που αφορά στις
αξιολογικές κρίσεις των συμμετεχόντων στα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης
σχετικά με τις μελλοντικές ανάγκες διά βίου εκπαίδευσης.
Από την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών προκύπτει ότι σχεδόν στο σύνολό τους
τα θεματικά αντικείμενα που προτείνονται έχουν αξιολογηθεί ως τα περισσότερο
σημαντικά από τους ερωτώμενους είτε στα πλαίσια της ποσοτικής έρευνας πεδίου που
παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο, είτε από τις πληροφορίες που αντλήθηκαν κατά
την ποιοτική έρευνα πεδίου που συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη εκπαιδευτικών
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αναγκών και παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο. Σε ελάχιστες περιπτώσεις
προτάθηκαν θέματα που δεν εντάσσονται σε αυτά που προτείνονται από τη μελέτη
εκπαιδευτικών αναγκών αλλά η συχνότητα αναφοράς τους δεν επιτρέπει την παραπέρα
επεξεργασία τους. Μία λίστα τέτοιων θεμάτων παρατίθεται σε σχετικό Παράρτημα (II)
της παρούσας μελέτης.

5.8. Θέματα Εκπαίδευσης και Χαρακτηριστικά
Μέχρι τώρα έχουν παρουσιαστεί τα αποτελέσματα της διερεύνησης επιμέρους
χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου. Πιο συγκεκριμένα
παρουσιάστηκαν αναλυτικά:
i. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου,
ii. Τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται οι συμμετέχοντες στην έρευνα πεδίου,
iii. Τα χαρακτηριστικά της στάσης τους απέναντι στις διαδικασίες της διά βίου
εκπαίδευσης,
iv. Η αξιολογική τους κρίση για έναν μεγάλο αριθμό θεματικών αντικειμένων.
Σε αυτή την ενότητα της μελέτης παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συσχέτισης του
στοιχείου (iv) με τα στοιχεία (i), (ii) και (iii).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω δύο στοιχεία:
(α) τον πολύ μεγάλο αριθμό μεταβλητών που προκύπτουν από το ερευνητικό εργαλείο
και
(β) την υπό διερεύνηση σημαντικότητα κάποιων επιμέρους χαρακτηριστικών στα
θέματα της διά βίου εκπαίδευσης,
επιλέχθηκε κατ’ αρχάς η δημιουργία παραγόντων (factors) για κάθε μία από τις
κατηγορίες (i) και (iii) που αποτυπώνουν το σύνολο της πληροφορίας, απομονώνουν
τα μη σημαντικά χαρακτηριστικά και επιτρέπουν την άμεση συσχέτισή τους με την
αξιολογική κρίση των ερωτώμενων για τα θεματικά αντικείμενα. Αντίθετα τα στοιχεία
που απαρτίζουν την κατηγορία (ii) ενσωματώνονται αυτούσια στην ανάλυση καθώς ο
αριθμός των μεταβλητών που συγκροτεί αυτή την κατηγορία δεν είναι μεγάλος. Σε
αυτή την κατεύθυνση υλοποιήθηκαν διαδικασίες μείωσης / συμπύκνωσης δεδομένων
(data reduction) ανά ενότητα χαρακτηριστικών. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι
αυτή της ανάλυσης παραγόντων (factor analysis). Αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου
αυτής γίνεται από τους Jackson (1991), Jobson (1992) και McLachlan (1992)7.
7

Jackson, J.E. (1991). A user’s guide to principal components, J. Willey, New York.

Jobson, J.D. (1992). Applied Multivariate Data Analysis, Springer Verlag, New York.
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Σημειώνεται πως η μεθοδολογική προσέγγιση ακολουθεί την προσέγγιση που
υιοθετήθηκε από τους Τσεκούρα, Κουτσονίκο και Γκυπάλη (2008) προκειμένου να
υπάρχει η δυνατότητα διαχρονικών συγκρίσεων, όπως προαναφέρθηκε.

5.8.1. Ανάλυση Παραγόντων των προσωπικών χαρακτηριστικών
Για τη δημιουργία παραγόντων που απεικονίζουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά του
συνόλου των συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου, χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές
που αντιστοιχούν στις ερωτήσεις της πρώτης ενότητας του ερωτηματολογίου. Με βάση
τα αποτελέσματα της σχετικής ανάλυσης, δημιουργούνται δύο παράγοντες που
ερμηνεύουν το 55% της συνολικής μεταβλητικότητας. Η σχετική βιβλιογραφία,
συμβατικά, προτείνει την υιοθέτηση εκείνων των συνιστωσών που παρουσιάζουν τιμή
της χαρακτηριστικής ρίζας μεγαλύτερη της μονάδας. Εναλλακτικά μπορεί να υιοθετηθεί
η προσέγγιση που στηρίζεται στον εκ των προτέρων προσδιορισμό ενός συγκεκριμένου
αριθμού παραγόντων/συνιστωσών. Προφανώς η δεύτερη προσέγγιση δεν είναι
κατάλληλη για την παρούσα ανάλυση.
Πίνακας 5. 10. Συνολικά Ερμηνευόμενη Μεταβλητικότητα προσωπικών χαρακτηριστικών
Συνολικά Ερμηνευόμενη Μεταβλητικότητα
Αρχικές Τιμές
Χαρακτηριστικών Ριζών
Παράγοντας

Αθροίσματα Τετραγώνων
Περιστροφής Φορτίων

Σύνολο

% Διακύμανσης

Αθροιστικά (%)

Σύνολο

% Διακύμανσης Αθροιστικά (%)

1

3.694

41.039

41.039

3.694

41.039

41.039

2

1.263

14.029

55.068

1.263

14.029

55.068

3

0.985

10.942

66.010

4

0.847

9.408

75.418

5

0.818

9.088

84.506

6

0.763

8.479

92.985

7

0.305

3.386

96.371

8

0.238

2.647

99.018

9

0.088

0.982

100.000

Μέθοδος Εξόρυξης (extraction): Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis - PCA).
McLachlan, G.J. (1992). Discriminant Analysis and Statistical Pattern Recognition, J. Willey, New York.
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Γράφηµα 5. 19. Αξιολόγηση στοιχείων των Προγραµµάτων εκπαίδευσης για την κύρια και την οµάδα
ελέγχου

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης παραγόντων παρουσιάζεται σε τόμο ξεχωριστό από την
Αξιολόγηση	
  Στοιχείων	
  Προγραμμάτων	
  Δια	
  βίου	
  Εκπαίδευσης	
  
Πίνακα
παρούσα μελέτη. Στοντης	
  
5.10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης
Κύριας	
  και	
  ομάδας	
  Ελέγχου	
  
παραγόντων των προσωπικών χαρακτηριστικών που υποδεικνύουν την επιλογή δύο
Το	
  εκπαιδευτικό	
  
κλίμα	
  
παραγόντων με αρχική
τιμή χαρακτηριστικής
ρίζας μεγαλύτερη της μονάδας.
Οι	
  εκπαιδευτικές	
  Τεχνικές	
  

Η	
  συσχέτισή	
  
με	
  την	
  εργασία	
  μου	
  
Το Γράφημα
5.20του	
  
παρουσιάζει
τη σχέση μεταξύ της τιμής της χαρακτηριστικής ρίζας
Οι	
  διδάσκοντες	
  
κάθε συνιστώσας (eigenvalue)
που τροφοδοτεί τη συνολικά ερμηνευόμενη
Η	
  επιδότηση	
  	
  
μεταβλητικότητα και του αριθμού παραγόντων (component number). Είναι φανερό ότι
Οι	
  χώροι	
  πραγματοποίησης	
  του	
  προγράμματος	
  
μετά τον δεύτερο
παράγοντα, ο ρυθμός αύξησης της ερμηνευόμενης μεταβλητικότητας
Τα	
  εκπαιδευτικά	
  βοηθήματα	
  
παραμένει σχεδόν
Με βάση αυτό το στοιχείο αλλά και με βάση την τιμή του
Το	
  ωσταθερός.
ρολόγιο	
  πρόγραμμα	
  
στατιστικού
Kaiser-Meyer-Olkin
Το	
  θέμα/αντικείμενο	
  
του	
  προγράμματος	
   για την πληρότητα του δείγματος και του στατιστικού
ελέγχου της σφαιρικότητας του0,0%	
  
Bartlet,
να υποστηριχθεί
με ασφάλεια ότι η
5,0%	
   μπορεί
10,0%	
   15,0%	
  
20,0%	
   25,0%	
   30,0%	
  
ανάλυση παραγόντων των προσωπικών χαρακτηριστικών είναι αμερόληπτη, αξιόπιστη
Ομάδα	
  Ελέγχου	
  
Κύρια	
  Ομάδα	
  
και συνεπής.

Γράφημα 5. 20. Διάγραμμα τιμών χαρακτηριστικών ριζών παραγόντων προσωπικών
χαρακτηριστικών
Γράφηµα 5. 20. Διάγραµµα τιµών χαρακτηριστικών ριζών παραγόντων προσωπικών χαρακτηριστικών

25	
  
	
  

104

Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5

Στον Πίνακα 5.11 δίνεται η συμμετοχή κάθε μεταβλητής των προσωπικών
χαρακτηριστικών στη διαμόρφωση της τιμής καθενός από τους δύο παράγοντες.
Πίνακας 5. 11. Πίνακας Περιστροφής Συνιστωσών προσωπικών χαρακτηριστικών
Παράγοντας
Μεταβλητή

1

2

Τόπος εργασίας

-0.024

0.703

Ηλικία

0.866

-0.103

Φύλο

-0.299

0.264

Οικογενειακή κατάσταση

0.681

0.191

Αριθμός παιδιών

0.780

0.148

Εργασιακή Σχέση

0.064

0.687

Εκπαίδευση

-0.452

-0.280

Εμπειρία στο αντικείμενο

0.888

-0.198

Εμπειρία συνολικά

0.881

-0.221

Μέθοδος Εξόρυξης (extraction): PCA.
Μέθοδος Περιστροφής (rotation): Varimax με κανονικοποίηση κατά Kaiser

Ο παράγοντας 1 συντίθεται, θετικά, από τις μεταβλητές της ηλικίας, της οικογενειακής
κατάστασης, του αριθμού των παιδιών, την εμπειρία στο τρέχον εργασιακό αντικείμενο
και την εργασιακή εμπειρία συνολικά. Το στοιχείο της οικογενειακής κατάστασης
σημαίνει ότι η τιμή του συγκεκριμένου παράγοντα αυξάνεται όταν ο συμμετέχων στην
έρευνα πεδίου είναι έγγαμος (η τιμή της μεταβλητής είναι FAMSTAT=2) σε σχέση με
την τιμή του παράγοντα αν ο ερωτώμενος είναι διαζευγμένος ή άγαμος (οι τιμές της
μεταβλητής αντίστοιχα είναι FAMSTAT=0 και FAMSTAT=1). Ο παράγοντας 2
συντίθεται κατά κύριο λόγο από τις μεταβλητές που αποτυπώνουν τον τόπο εργασίας
και την εργασιακή σχέση των συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου τα οποία επίσης
παρουσιάζουν θετικό συντελεστή «φόρτισης» (loading).
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5.8.2. Ανάλυση παραγόντων των χαρακτηριστικών της
στάσης απέναντι στη διά βίου εκπαίδευση
Η προσέγγιση της ανάλυσης παραγόντων χρησιμοποιήθηκε και για τη διερεύνηση της
στάσης των συμμετεχόντων απέναντι στις διαδικασίες της διά βίου εκπαίδευσης. Κατ’
αρχάς επιλέχθηκε, όπως και στην περίπτωση των προσωπικών χαρακτηριστικών, το
σύνολο των μεταβλητών που αντιστοιχούν στην τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου.
Το αποτέλεσμα της ανάλυσης παραγόντων δεν ήταν ικανοποιητικό. Συγκεκριμένα
προέκυψαν δώδεκα παράγοντες με τιμή χαρακτηριστικής ρίζας μεγαλύτερη της μονάδας
που ερμηνεύουν το 57.82% της συνολικής μεταβλητικότητας. Το αποτέλεσμα αυτό
απεικονίζεται στο Γράφημα 5.21. Επίσης μη ικανοποιητική ήταν και η τιμή του κριτηρίου
Kaiser - Mayer - Olkin (KMO)8 για τον έλεγχο καταλληλότητας δείγματος (0.397) αλλά
όχι και του Χ2 στατιστικού (1441.936) για τον έλεγχο σφαιρικότητας του Bartlett9. Με
δεδομένο ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός παραγόντων δεν μπορεί να στηρίξει το
επόμενο βήμα της ανάλυσης, επιλέχθηκε η αφαίρεση εκείνων των μεταβλητών που
παρουσιάζουν μέτρο καταλληλότητας δείγματος (Measure of Sampling Adequacy MSA) μεγαλύτερο του 0.5.
Γράφημα 5. 21. Διάγραμμα τιμών χαρακτηριστικών ριζών παραγόντων χαρακτηριστικών στάσης
απέναντι
στη
διά βίουτιµών
εκπαίδευση
με το σύνολο
των μεταβλητών
Γράφηµα
5. 21.
Διάγραµµα
χαρακτηριστικών
ριζών παραγόντων
χαρακτηριστικών στάσης απέναντι
στη δια βίου εκπαίδευση µε το σύνολο των µεταβλητών.

Γράφηµα 5.21. Διάγραµµα τιµών χαρακτηριστικών ριζών παραγόντων χαρακτηριστικών στάσης απέναντι
στη δια βίου εκπαίδευση µε τις µεταβλητές µε MSA > 0.5.
8

Οι τιμές του κριτηρίου KMO κυμαίνονται μεταξύ 0 και 1. Τιμές κοντά στη μονάδα δηλώνουν ότι τα δεδομένα
είναι κατάλληλα για ανάλυση παραγόντων. Αντίθετα, τιμές μικρότερες του 0.5 θεωρούνται μη αποδεκτές και δεν
συνιστάται η συνέχιση της ανάλυσης παραγόντων.
9
Το στατιστικό σφαιρικότητας του Bartlett ελέγχει την ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών που
συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση παραγόντων, δηλαδή δίνει την πιθανότητα ο πίνακας συσχέτισης να περιέχει
σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ κάποιων μεταβλητών.
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Αναλυτικότερα η διαδικασία αποκλεισμού δίνονται σε ξεχωριστό από την παρούσα
μελέτη υλικό. Με βάση την κριτική τιμή του κριτηρίου του μέτρου καταλληλότητας
δείγματος, αποκλείστηκε η μεταβλητή που σχετίζεται με τις προτιμήσεις για τον χρόνο
διεξαγωγής των προγραμμάτων εκπαίδευσης (TrainTime1). Επίσης από την κατηγορία
των κινήτρων συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων αποκλείστηκαν οι
μεταβλητές GenKnowl (συμμετοχή σε πρόγραμμα για την απόκτηση γενικών γνώσεων),
SpecKnowl (συμμετοχή σε πρόγραμμα για την απόκτηση ειδικών γνώσεων), JobPreserv
(διατηρήση θέσης εργασίας ή αναζήτηση νέας), Certif (απόκτηση πιστοποιητικού/
βεβαίωσης συμμετοχής), και PublRel (διεύρυνση κύκλου γνωριμιών). Επιπλέον από την
παραγοντική ανάλυση εξαιρέθηκαν όλα τα στοιχεία ενδιαφέροντος σε ένα πρόγραμμα
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Αντίθετα εντάχθηκαν τελικά στη διαδικασία ανάλυσης παραγόντων οι παρακάτω
μεταβλητές που στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης παρουσίασαν MSA>0.5 :
• TrainLoc (Αίθουσα διδασκαλίας ή τηλεκπαίδευση)
• TrainTime2 (Ώρες Εκπαίδευσης ανά Εβδομάδα)
• SelfTrain (Αυτομόρφωση)
• FirmSupp (Υποστήριξη της επιχείρησης
• FundOpp (Δυνατότητα χρηματοδότησης)
• WorkEff (Βελτίωση εργασιακής αποδοτικότητας)
• LLL (Στάση απέναντι στη Δια Βίου Μάθηση)
• QualImp (Ενίσχυση τυπικών προσόντων)
• FinImp (Αύξηση οικονομικών απολαβών)
• Citizen (Βελτίωση της συμμετοχής στα κοινά-πολιτειότητα)
• kidExampl (Παροχή προτύπων)
• ReTrain (Ανολοκλήρωτη τυπική εκπαίδευση)
• FreeTime (Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου)
• Problem (Αποφυγή προβλημάτων στην προσωπική-οικογενειακή ζωή)
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Με βάση αυτές τις μεταβλητές η σχετική ανάλυση κατέληξε σε έξι παράγοντες με
χαρακτηριστικές τιμές μεγαλύτερες της μονάδας (βλ. Γράφημα 5.22).
Γράφηµα 5.21. Διάγραµµα τιµών χαρακτηριστικών ριζών παραγόντων χαρακτηριστικών στάσης απέναντι

Γράφημα 5.22..Διάγραμμα τιμών χαρακτηριστικών ριζών παραγόντων χαρακτηριστικών στάσης
βίου εκπαίδευση µε τις µεταβλητές µε MSA > 0.5.
απέναντι στηστη
διάδια
βίου
εκπαίδευση με τις μεταβλητές με MSA > 0.5

26	
  

	
  

Η τιμή του κριτηρίου ΚΜΟ εμφανίζεται πολύ βελτιωμένη (0.534), στοιχείο που κατ’
αρχάς επιτρέπει τη συνέχιση της ανάλυσης με βάση τους έξι παράγοντες που
προσδιορίζονται. Αντίθετα, η τιμή του κριτηρίου Bartlett είναι μειωμένη και στατιστικά
σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0.5%. Λαμβάνοντας όμως υπόψη μας το στόχο
της συγκεκριμένης ανάλυσης που δεν προσανατολίζεται τόσο στις συσχετίσεις μεταξύ
των μεταβλητών αλλά κυρίως στην κατασκευή παραγόντων που αποτυπώνουν όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο όγκο πληροφορίας από αυτόν που μεταφέρουν τα πρωτογενή
δεδομένα (raw data) στους παράγοντες, αποφασίστηκε η συνέχιση της διαδικασίας με
βάση αυτούς τους έξι παράγοντες.
Στον Πίνακα 5.12 παραθέτουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης παραγόντων των
χαρακτηριστικών που αποτυπώνουν την στάση απέναντι στις διαδικασίες εκπαίδευσης
και κατάρτισης ενηλίκων. Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν την επιλογή έξι
παραγόντων με αρχική τιμή χαρακτηριστικής ρίζας μεγαλύτερη της μονάδας. Το σύνολο
της ερμηνευόμενης μεταβλητικότητας, από τους τέσσερις παράγοντες, είναι 55.1%.
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Πίνακας 5. 12. Συνολικά Ερμηνευόμενη Μεταβλητικότητα χαρακτηριστικών απέναντι στη Δια
Βίου Εκπαίδευση
Συνολικά Ερμηνευόμενη Μεταβλητικότητα
Αρχικές Τιμές
Χαρακτηριστικών Ριζών
Παράγοντας

Σύνολο

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1.536
1.456
1.370
1.226
1.093
1.032
0.979
0.887
0.876
0.820
0.745
0.695
0.676
0.609

% Διακύμανσης Αθροιστικά (%)

10.970
10.402
9.788
8.756
7.804
7.372
6.993
6.336
6.255
5.858
5.321
4.967
4.828
4.349

10.970
21.373
31.161
39.916
47.720
55.092
62.086
68.422
74.676
80.535
85.856
90.823
95.651
100.000

Αθροίσματα Τετραγώνων Περιστροφής Φορτίων
Σύνολο

% Διακύμανσης

Αθροιστικά
(%)

1.536
1.456
1.370
1.226
1.093
1.032

10.970
10.402
9.788
8.756
7.804
7.372

10.970
21.373
31.161
39.916
47.720
55.092

Στον Πίνακα 5.13 δίνονται οι έξι παράγοντες που τελικά προκύπτουν με τις αντίστοιχες
φορτίσεις ανά μεταβλητή. Οι παράγοντες που σημειώνονται στα σκιασμένα κελιά είναι
αυτοί που εμφανίζουν σημαντική «φόρτιση» στον αντίστοιχο παράγοντα που
κατασκευάζεται. Συγκεκριμένα ο παράγοντας 1 συντίθεται από μεταβλητές που
αντιπροσωπεύουν την θετική κοινωνική συμβολή της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο
παράγοντας 2 συντίθεται από τις προτιμήσεις όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές
των προγραμμάτων εκπαίδευσης (χώρος και διάρκεια εκπαίδευσης). Οι φορτίσεις είναι
θετικές. Λαμβάνοντας υπόψη μας την κωδικοποίηση των συγκεκριμένων μεταβλητών
προκύπτει ότι ο η επιλογή τυπικού χώρου διδασκαλίας και σε περιόδους αργίας οδηγεί
σε αύξηση της τιμής του παράγοντα 2.
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Πίνακας 5. 13. Πίνακας Περιστροφής Συνιστωσών χαρακτηριστικών της στάσης ως προς τα
προγράμματα διά βίου μάθησης
Μεταβλητή

Παράγοντας
1

2

3

4

5

6

Αίθουσα / Τηλεκπαίδευση

-0.033

0.812

0.043

0.046

-0.110

-0.035

Εντός χρόνου εργασίας ή εκτός

-0.045

0.806

0.006

-0.063

0.082

-0.052

Αυτομόρφωση

0.092

0.011

0.078

0.242

0.721

-0.128

Κίνητρο για την καλύτερη υποστήριξη της επιχείρησης

0.068

0.086

0.616

-0.038

-0.038

0.041

Κίνητρο που συνδέεται με διαδικασίες επιδότησης

-0.147

0.032

0.005

-0.063

-0.152

-0.733

Κίνητρο που συνδέεται με την
αύξηση της αποδοτικότητας

-0.183

-0.135

0.402

-0.182

0.475

0.247

Θετική στάση απέναντι στην
Δια Βίου Εκπαίδευση

0.486

0.025

-0.323

-0.362

0.021

0.270

Ενίσχυση τυπικών προσόντων

-0.183

-0.078

0.075

0.032

-0.329

0.585

Κίνητρο που συνδέεται με
την αύξηση αποδοχών

0.133

0.017

0.435

0.361

-0.437

-0.189

Κίνητρο που συνδέεται με
την πολιτειότητα

0.706

-0.092

0.031

-0.053

0.067

-0.160

Κίνητρο που συνδέεται με την
δημιουργία προτύπων

0.676

-0.005

0.140

0.232

-0.074

0.130

Κίνητρο που συνδέεται με ελλιπή/
ανολοκλήρωτη εκπαίδευση

0.295

0.106

-0.074

0.608

0.158

0.096

Κίνητρο που συνδέεται με την
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου

0.003

0.033

-0.673

0.125

-0.145

-0.006

Κίνητρο που συνδέεται με την αποφυγή προσωπικών προβλημάτων

-0.121

-0.094

-0.145

0.708

-0.001

0.042

Μέθοδος Εξόρυξης (extraction): PCA.
Μέθοδος Περιστροφής (rotation): Varimax με κανονικοποίηση κατά Kaiser.

110

Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5

Στην διαμόρφωση του παράγοντα 3 συμβάλλουν θετικά τα κίνητρα που σχετίζονται με
την επαγγελματική και οικονομική πρόοδο ενώ αρνητική συμβολή παρουσιάζει το
κίνητρο της αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου. Με άλλα λόγια ο σχεδιασμός ενός
εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες θα πρέπει να πληροί άλλου τύπου
προδιαγραφές από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε ανέργους ή
ημιαπασχολούμενους τουλάχιστον όσον αφορά τα κίνητρα αυτού του τύπου. Ο
παράγοντας 4 διαμορφώνεται κυρίως από τα κίνητρα που συνδέονται με την ελλιπή/
ανολοκλήρωτη εκπαίδευση και την αποφυγή προσωπικών προβλημάτων τα οποία και
έχουν θετική «φόρτωση». Ο επόμενος παράγοντας (5), αντανακλά κυρίως την ισχυρή
προτίμηση των συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου για τις διαδικασίες αυτομόρφωσης
καθώς και τη θετική «φόρτωση» του κινήτρου που συνδέεται με την αύξηση της
εργασιακής αποδοτικότητας. Τέλος, ο έκτος (6) παράγοντας, συντίθεται κυρίως από τις
διαδικασίες επιδότησης και το κίνητρο των συμμετεχόντων για την ενίσχυση των
τυπικών προσόντων τους. Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες επιδότησης φορτώνουν
αρνητικά στον παράγοντα ενώ το κίνητρο ενίσχυσης τυπικών προσόντων θετικά.

5.8.3. Η αξιολόγηση των θεματικών αντικειμένων εκπαίδευσης
και τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά της
επιχείρησης και η στάση ως προς τη διά βίου εκπαίδευση
Σε αυτό το μέρος της έκθεσης παρουσιάζεται το επόμενο βήμα της στατιστικής
ανάλυσης που βασίστηκε στις πληροφορίες που προέκυψαν από την ποσοτική έρευνα
πεδίου και αφορά τον προσδιορισμό των παραγόντων που διαμορφώνουν τις
εκπαιδευτικές ανάγκες/προτιμήσεις των ενηλίκων. Συγκεκριμένα, για τα δώδεκα
θεματικά αντικείμενα που βρίσκονται υψηλότερα στις προτιμήσεις των συμμετεχόντων
στην έρευνα πεδίου, εκτιμήθηκε η επίδραση των παραγόντων που ταυτοποιήθηκαν
παραπάνω και που, όπως αναφέρθηκε, αντανακλούν τα προσωπικά χαρακτηριστικά
των ερωτώμενων, τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και τα χαρακτηριστικά της
στάσης τους απέναντι στη διά βίου εκπαίδευση. Η εκτίμηση της επίδρασης
προσδιορίστηκε με τη χρήση απλών γραμμικών παλινδρομικών υποδειγμάτων. Καθώς
τα υπό εξέταση θεματικά αντικείμενα ανήκουν σε ευρύτερες θεματικές ενότητες, η
ανάλυση που παρουσιάζεται παρακάτω ακολουθεί το συγκεκριμένο πρότυπο.
Στους παρακάτω Πίνακες παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν και προς ποια
κατεύθυνση κάθε θεματικό αντικείμενο ανά θεματική ενότητα που εντάσσεται.
Συγκεκριμένα, οι παράγοντες που συσχετίζονται θετικά με την τιμή του δείκτη
χαρακτηρίζονται με το σύμβολο (+), οι παράγοντες με αρνητική συσχέτιση με το
σύμβολο (-). Εκεί που δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική επίδραση του αντίστοιχου
παράγοντα στην τιμή του δείκτη χρησιμοποιείται το σύμβολο (0). Θα πρέπει σε αυτό το
σημείο να επισημανθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις ενσωματώθηκε και ελέγχθηκε η
επίδραση της ψευδομεταβλητής «Συμμετοχή» η οποία παίρνει την τιμή 1 εάν ο
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ερωτώμενος ανήκει στην κύρια ομάδα και 0 εάν ο ερωτώμενος ανήκει στην ομάδα
ελέγχου. Σε όλες τις περιπτώσεις βρέθηκε θετική και στατιστικά σημαντική. Το
συγκεκριμένο εύρημα παρέχει ισχυρές ενδείξεις ότι οι προτιμήσεις της ομάδας ελέγχου
αντικατοπτρίζονται έμμεσα στα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και στις
αξιολογικές προτιμήσεις τους και δεν μπορεί να γίνει ξεκάθαρος διαχωρισμός με τις
αξιολογικές προτιμήσεις της κύριας ομάδας. Με άλλα λόγια, θα μπορούσε να
υποστηριχθεί ότι η συμμετοχή σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων
διαμορφώνει έντονα την αντίληψη για το περιεχόμενο και την σημασία της σε αυτούς
που εντάσσονται σε αυτή τη διαδικασία.

5.8.3.1. Εκτίμηση των προσδιοριστικών παραγόντων
των θεματικών αντικειμένων της ΘΕ «Διαμόρφωση
επιχειρηματικής δραστηριότητας και κουλτούρας»
Στον Πίνακα 5.14 παρουσιάζονται οι παράγοντες που προσδιορίζουν τα θεματικά
αντικείμενα που συγκροτούν την θεματική ενότητα «Διαμόρφωση επιχειρηματικής
δραστηριότητας και κουλτούρας» και βρίσκονται υψηλότερα στις αξιολογικές
προτιμήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου.
Θεματικό Αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηματικότητα
στη μικρή επιχείρηση»
Το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο αξιολογείται ως το σημαντικότερο από τους
συμμετέχοντες στην έρευνα πεδίου. Αρνητική και στατιστικά σημαντική επίδραση
παρουσιάζουν ο παράγοντας 2 των προσωπικών χαρακτηριστικών και ο παράγοντας 3
της στάσης απέναντι στη διά βίου εκπαίδευση ενηλίκων. Αντίθετα θετική και στατιστικά
σημαντική επίδραση παρουσιάζουν ο παράγοντας 1 της στάσης απέναντι στη διά βίου
εκπαίδευση ενηλίκων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παράγοντας 2 των προσωπικών χαρακτηριστικών των
συμμετεχόντων «φορτώνει» θετικά από τον τόπο εργασίας και την εργασιακή σχέση
των συμμετεχόντων, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η αρνητική επίδραση στο συγκεκριμένο
θεματικό αντικείμενο αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων που έχουν
εξαρτημένη σχέση εργασίας ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και συγκεντρώνονται στα
μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη).
Όσον αφορά τη στάση απέναντι στη διά βίου εκπαίδευση η θετική και στατιστικά
σημαντική επίδραση του παράγοντα 1 αναδεικνύει την σημασία της θετικής αντίληψης
για την συνεισφορά της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Στην ίδια κατεύθυνση η
αρνητική και στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα 3 παρέχει ενδείξεις για
την αποσύνδεση του συγκεκριμένου θεματικού αντικειμένου από στενά οικονομικά και
επαγγελματικά κίνητρα και την επικέντρωσή του σε εργαζόμενους με χρόνο διαθέσιμο
για διερεύνηση νέων κατευθύνσεων. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσε να υποστηριχθεί
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βάσει των αποτελεσμάτων ότι το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο απευθύνεται σε
εργαζόμενους/ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μεγάλα αστικά
κέντρα και αναζητούν καινοτόμες μεθόδους για να υλοποιήσουν τις ιδέες τους και μπορούν να διαθέσουν χρόνο σε αυτή την κατεύθυνση.
Θεματικό Αντικείμενο «Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον
της Οικονομικής κρίσης»
Το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο είναι εξαιρετικά επίκαιρο την περίοδο
πραγματοποίησης της έρευνας πεδίου και είναι αναμενόμενο να βρίσκεται αρκετά ψηλά
στις αξιολογικές προτιμήσεις των συμμετεχόντων. Αρνητική και στατιστικά σημαντική
επίδραση ασκεί (i) o κανονικοποιημένος δείκτης επιχειρηματικής απόδοσης, και (ii) οι
παράγοντες 1, 2 και 5 που συγκροτούν την στάση των συμμετεχόντων απέναντι στην
διά βίου εκπαίδευση. Αντίθετα, θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση ασκεί ο
παράγοντας 6 της στάσης απέναντι στη διά βίου εκπαίδευση.
Η αρνητική επίδραση του δείκτη επιχειρηματικής αποδοτικότητας, αντανακλά τα προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες και προκύπτουν από την
άσκηση του επαγγέλματός τους. Με άλλα λόγια, το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο
βρίσκεται στις προτιμήσεις εκείνων που αντιμετωπίζουν σημαντικές επαγγελματικές
δυσκολίες, κυρίως βραχυχρόνιου χαρακτήρα, και αναζητούν νέες επαγγελματικές διεξόδους και λύσεις.
Το παραπάνω επιχείρημα ενισχύεται και από την αρνητική επίδραση των παραγόντων
1,2 και του παράγοντα 5 σε αντιδιαστολή με την θετική επίδραση του παράγοντα 6 που
συγκροτούν τη στάση των συμμετεχόντων απέναντι στη διά βίου εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες δεν αντιλαμβάνονται τη συμμετοχή τους
σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης ως μια γενικότερη στάση ζωής/αντίληψης όπως
αποτυπώνεται από την αρνητική επίδραση του παράγοντα 1.
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Πίνακας 5. 14. Επιδράσεις Παραγόντων στην Αξιολόγηση Θεματικών Αντικειμένων που
συγκροτούν την θεματική ενότητα «Διαμόρφωση επιχειρηματικής δραστηριότητας και
κουλτούρας»
Θεματικό Αντικείμενο

Νέες τεχνολογίες και
επιχειρηματικότητα
στη μικρή επιχείρηση

Η λειτουργία της
επιχείρησης στο
περιβάλλον της
oικονομικής κρίσης

Ανάπτυξη
καινοτόμων
προϊόντων

Δείκτης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

0

0

(+)

Δείκτης Επιχειρηματικής Αποδοτικότητας

0

(-)

0

Παράγοντας 1

0

0

0

Παράγοντας 2

(-)

0

(-)

Παράγοντας 1

(+)

(-)

0

Παράγοντας 2

0

(-)

0

Παράγοντας 3

(-)

0

0

Παράγοντας 4

0

0

0

Παράγοντας 5

0

(-)

0

Παράγοντας 6

0

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Παράγοντας

Χαρακτηριστικά
Επιχείρησης

Προσωπικά
Χαρακτηριστικά

Στάση απέναντι
στη Δια βίου
εκπαίδευση
ενηλίκων

Συμμετοχή

Σε σχέση με τις τεχνικές και τα μέσα εκπαίδευσης, η αρνητική επίδραση του παράγοντα
2 που συγκροτείται από τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων για τον χώρο και το χρόνο
πραγματοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης αντανακλά τις προτιμήσεις τους για
ένα μοναδικό χώρο εκπαίδευσης που δεν συνδυάζει χώρο εργασίας και αίθουσα διδασκα114
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λίας καθώς και αποφυγή του συνδυασμού διδασκαλίας σε αργίες και χρόνο εργασίας.
Αυτοί οι περιορισμοί πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό προγραμμάτων διά βίου
εκπαίδευσης με το υπό εξέταση θεματικό αντικείμενο.
Επιπρόσθετα, η αρνητική επίδραση του παράγοντα 5 που φορτώνει θετικά από την
μεταβλητή που αντανακλά τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων για διαδικασίες
αυτομόρφωσης καθώς και από το κίνητρο για την αύξηση της αποδοτικότητας στην
εργασία, αποτυπώνει την επιθυμία των συμμετεχόντων για ‘παρακολούθηση τυπικού
προγράμματος σπουδών’ καθώς και την ‘απροθυμία’ τους για περεταίρω βελτίωσης της
αποδοτικότητας τους στον εργασιακό χώρο που δραστηριοποιούνται. Αντίθετα η θετική
επίδραση του παράγοντα 6, που φορτώνει αρνητικά από τα κίνητρα που συνδέονται με
διαδικασίες επιδότησης και θετικά με το κίνητρο παρακολούθησης για την ενίσχυση
τυπικών προσόντων αντανακλά την αντίληψη ότι το συγκεκριμένου θεματικό αντικείμενο ενισχύει τα τυπικά προσόντα του συμμετέχοντα και κατά συνέπεια η διαδικασία της
διά βίου εκπαίδευσης προσλαμβάνεται υπό το πρίσμα της τυπικής εκπαίδευσης.
Θεματικό Αντικείμενο «Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων»
Το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο επηρεάζεται θετικά από τον δείκτη του
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τον παράγοντα 6 που συγκροτεί τη στάση ζωής
απέναντι στην διά βίου εκπαίδευση ενώ αρνητική επίδραση ασκεί ο παράγοντας 2 των
προσωπικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων. Ξεκινώντας από την αρνητική
επίδραση του παράγοντα 2 που συγκροτεί τα προσωπικά χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων αποτυπώνεται το ίδιο μοτίβο με παραπάνω, δηλαδή αντικατοπτρίζει τις
προτιμήσεις των συμμετεχόντων που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας ή είναι ελεύθεροι
επαγγελματίες και συγκεντρώνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη).
Σε αυτή την κατεύθυνση, η θετική επίδραση του κανονικοποιημένου δείκτη
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος καταδεικνύει ότι οι συμμετέχοντες φαίνεται να αντιλαμβάνονται ποια είναι τα ανταγωνιστικά στοιχεία στη λειτουργία της επιχείρησης τους.
Σε αυτή την κατεύθυνση η θετική επίδραση του παράγοντα 6 που αποτυπώνει την
στάση απέναντι στην διά βίου εκπαίδευση αντανακλά την αρνητική στάση απέναντι
στο κίνητρο της επιδότησης των συμμετεχόντων και την θετική στάση απέναντι στην
ενίσχυση των τυπικών τους προσόντων. Θα μπορούσε επομένως να υποστηριχθεί ότι
το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο απευθύνεται σε εργαζομένους σε επιχειρήσεις
που παρουσιάζουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και κατά συνέπεια έχουν
θετικές προοπτικές ανάπτυξης.
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5.8.3.2. Εκτίμηση των προσδιοριστικών παραγόντων των θεματικών
αντικειμένων της ΘΕ «Διοίκηση Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜμΕ)»
Στον Πίνακα 5.15 παρουσιάζονται οι παράγοντες που προσδιορίζουν τα θεματικά
αντικείμενα που συγκροτούν την θεματική ενότητα «Διοίκηση Μικρομεσαίας
Επιχείρησης (ΜμΕ)» και βρίσκονται υψηλότερα στις αξιολογικές προτιμήσεις των
συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου.
Πίνακας 5. 15. Επιδράσεις Παραγόντων στην Αξιολόγηση Θεματικών Αντικειμένων που
συγκροτούν την θεματική ενότητα «Διοίκηση Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜμΕ)»
Θεματικό Αντικείμενο

Παράγοντας

Χαρακτηριστικά
Επιχείρησης

Προσωπικά
Χαρακτηριστικά

Στάση απέναντι
στη Δια βίου
εκπαίδευση και
κατάρτιση

Δείκτης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

0

0

0

Δείκτης Επιχειρηματικής Αποδοτικότητας

0

(-)

0

Παράγοντας 1

0

0

0

Παράγοντας 2

0

0

0

Παράγοντας 1

0

0

0

Παράγοντας 2

0

0

0

Παράγοντας 3

0

(-)

0

Παράγοντας 4

0

0

0

Παράγοντας 5

0

0

(+)

Παράγοντας 6

0

0

0

(+)

(+)

(+)

Συμμετοχή
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Πελατών –
κού σχεδίου
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Τεχνικές Εξυπηρέτησης Πελατών – Marketing
Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο δε βρέθηκε
κάποιος στατιστικά σημαντικός παράγοντας που να προσδιορίζει τις ανάγκες και τις
προτιμήσεις των συμμετεχόντων σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης παρά μόνο το
γεγονός ότι προτιμάται από την κύρια ομάδα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Με άλλα
λόγια το μεγαλύτερο μέρος της μεταβλητικότητας των προτιμήσεων εμπίπτει στον
παράγοντα της μη παρατηρούμενης ετερογένειας του υποδείγματος και σε αυτή την
περίπτωση μπορεί να υποστηριχθεί ότι προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης με
αντικείμενο «τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών» μπορούν να σχεδιαστούν υπό το πρίσμα
των προγραμμάτων «γενικού σκοπού» ή αλλιώς σαν «οριζόντια». Το γεγονός αυτό θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου θεματικού αντικειμένου.
Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση
Το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο επηρεάζεται αρνητικά και στατιστικά σημαντικά
από τον κανονικοποιημένο δείκτη επιχειρηματικής αποδοτικότητας και τον παράγοντα
3 που αντανακλά την στάση απέναντι στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Η
αρνητική επίδραση του δείκτη επιχειρηματικής αποδοτικότητας σε συνδυασμό με το
περιεχόμενο του θεματικού αντικειμένου υποδεικνύει ότι κύρια ομάδα στόχος πρέπει
να θεωρηθεί αυτή που συγκροτείται από εργαζομένους, ή/και εργοδότες, ή/και
αυτοαπασχολούενους που αναφέρονται σε οικονομικές δραστηριότητες και
αντιμετωπίζουν έντονα ζητήματα επιβίωσης και φυσικά ανάπτυξης. Επιπρόσθετα,
καθώς ο παράγοντας 3 συγκροτείται από τη θετική φόρτωση του κινήτρου καλύτερης
υποστήριξης της επιχείρησης, τη βελτίωση της εργασιακής αποδοτικότητας και των
αποδοχών και αρνητικά με την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι
προτιμήσεις για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο κινούνται στα πλαίσια των προσπαθειών βελτίωσης της λειτουργίας και της απόδοσης μιας υπάρχουσας επιχείρησης και
σε αυτή την κατεύθυνση οι συμμετέχοντες είναι διατεθειμένοι να αφιερώσουν μέρος του
ελεύθερου χρόνου τους.
Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου
Το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο επηρεάζεται θετικά από τον παράγοντα 5 που
αντανακλά τη στάση των συμμετεχόντων σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων. Ο παράγοντας 5 φορτώνει θετικά από τις διαδικασίες αυτομόρφωσης και το
κίνητρο για τη βελτίωση της εργασιακής αποδοτικότητας. Εύκολα εξάγεται το
συμπέρασμα ότι οι ανάγκες των συμμετεχόντων στο συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο
μπορούν να καλυφθούν είτε από ένα μικτό σχήμα διδασκαλίας και αυτομόρφωσης ή αποκλειστικά μέσω διαδικασιών αυτομόρφωσης. Το χαρακτηριστικό στοιχείο των συμμετεχόντων είναι η προσπάθεια τους για τη βελτίωση της εργασιακής τους αποδοτικότητας.
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5.8.3.3. Εκτίμηση των προσδιοριστικών παραγόντων των θεματικών
αντικειμένων της ΘΕ «Βελτίωση Εξωστρέφειας των ΜμΕ»
Στον Πίνακα 5.16 παρουσιάζονται οι παράγοντες που προσδιορίζουν τα θεματικά
αντικείμενα που συγκροτούν την θεματική ενότητα «Βελτίωση Εξωστρέφειας των
ΜμΕ» και βρίσκονται υψηλότερα στις αξιολογικές προτιμήσεις των συμμετεχόντων
στην έρευνα πεδίου.
Προβολή της επιχείρησης – διαφήμιση
Το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο επηρεάζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά
από τον παράγοντα 3, που συγκροτεί τη στάση απέναντι στη διά βίου εκπαίδευση
ενηλίκων. Ο συγκεκριμένος παράγοντας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι
αντικατοπτρίζει κατεξοχήν επιχειρηματικά και οικονομικά κίνητρα. Συγκεκριμένα, τα
κίνητρα για την καλύτερη υποστήριξη της επιχείρησης, τη βελτίωση της εργασιακής
αποδοτικότητας και της αύξησης αποδοχών συνθέτουν κατά κύριο λόγο το συγκεκριμένο
παράγοντα. Εντούτοις, ο περιορισμός της ύπαρξης ελεύθερου χρόνου αντικατοπτρίζεται
από την αρνητική επίδραση του κινήτρου αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου. Επομένως, η
υλοποίηση του συγκεκριμένου θεματικού αντικειμένου που συνεπάγεται και το σχεδιασμό του θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ανησυχίες των συμμετεχόντων που αναζητούν
τρόπους βελτίωσης της εικόνας της επιχείρησης τους με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της και της οικονομικής τους θέσης.
Αντιμετώπιση ανταγωνισμού
Το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο επηρεάζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά
από τον παράγοντα 1 που αντανακλά τα προσωπικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων
σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης και αρνητικά από τον παράγοντα 2 που
αντανακλά τις τεχνικές προδιαγραφές των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο
παράγοντας 1 των προσωπικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων συγκροτείται
από τη θετική φόρτωση των μεταβλητών της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης,
του αριθμού των παιδιών, της εμπειρίας στο τρέχον εργασιακό αντικείμενο αλλά και τη
συνολική εργασιακή εμπειρία. Γίνεται φανερό πως το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο προτιμάται από άτομα στα δεξιά της κατανομής της ηλικίας, παντρεμένους ή διαζευγμένους με παιδιά και μεγάλη εργασιακή εμπειρία. Όσον αφορά την αρνητική επίδραση
του παράγοντα 2 που αποτυπώνει τις προτιμήσεις αναφορικά με τις τεχνικές
προδιαγραφές της στάσης απέναντι στην εκπαίδευση ενηλίκων, προκύπτει ότι
προτιμάται ένας μοναδικός χώρος διδασκαλίας. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τον
χρόνο πραγματοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Με άλλα λόγια για το
συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο πρωτίστως προκρίνεται η υλοποίηση της διαδικασίας εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας και σε πραγματικό χρόνο εργασίας.
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Πίνακας 5. 16. Επιδράσεις Παραγόντων στην Αξιολόγηση Θεματικών Αντικειμένων που
συγκροτούν την θεματική ενότητα «Βελτίωση Εξωστρέφειας των ΜμΕ»
Θεματικό Αντικείμενο

Παράγοντας

Χαρακτηριστικά
Επιχείρησης

Προσωπικά
Χαρακτηριστικά

Στάση απέναντι
στη Δια βίου
εκπαίδευση και
κατάρτιση

Προβολή της επιχείρησης – διαφήμιση

Αντιμετώπιση
ανταγωνισμού

Δείκτης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

0

0

Δείκτης Επιχειρηματικής Αποδοτικότητας

0

0

Παράγοντας 1

0

(+)

Παράγοντας 2

0

0

Παράγοντας 1

0

0

Παράγοντας 2

0

(-)

Παράγοντας 3

(+)

0

Παράγοντας 4

0

0

Παράγοντας 5

0

0

Παράγοντας 6

0

0

(+)

(+)

Συμμετοχή
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5.8.3.4. Εκτίμηση των προσδιοριστικών παραγόντων των
θεματικών αντικειμένων της ΘΕ «Οριζόντιες Δεξιότητες»
Στον Πίνακα 5.17 παρουσιάζονται οι παράγοντες που προσδιορίζουν τα θεματικά
αντικείμενα που συγκροτούν την θεματική ενότητα «Οριζόντιες Δεξιότητες» και
βρίσκονται υψηλότερα στις αξιολογικές προτιμήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα
πεδίου.
Πίνακας 5. 17. Επιδράσεις Παραγόντων στην Αξιολόγηση Θεματικών Αντικειμένων που
συγκροτούν την θεματική ενότητα «Οριζόντιες Δεξιότητες»

Θεματικό Αντικείμενο

Παράγοντας

Χαρακτηριστικά
Επιχείρησης

Προσωπικά
Χαρακτηριστικά

Στάση απέναντι
στη Δια βίου
εκπαίδευση και
κατάρτιση

Δεξιότητες Η/Υ
(προχωρημένο
επίπεδο)

Δείκτης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

0

(-)

0

0

Δείκτης Επιχειρηματικής
Αποδοτικότητας

(-)

0

0

0

Παράγοντας 1

0

0

0

0

Παράγοντας 2

(-)

0

(-)

(-)

Παράγοντας 1

0

0

0

0

Παράγοντας 2

0

(-)

0

0

Παράγοντας 3

0

0

0

0

Παράγοντας 4

0

0

0

0

Παράγοντας 5

0

(-)

0

0

Παράγοντας 6

0

0

0

0

(+)

(+)

(+)

(+)

Συμμετοχή
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Ανάπτυξη
Δεξιότητες
δεξιοτήτων
Τεχνικές ανάπτυξης
Η/Υ (αρχικό
επίλυσης
δημιουργικότητας
επίπεδο)
προβλημάτων
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Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων
Σε αυτό το θεματικό αντικείμενο επιδρούν αρνητικά και στατιστικά σημαντικά ο
κανονικοποιημένος δείκτης της επιχειρηματικής αποδοτικότητας και ο παράγοντας 2
των προσωπικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων σε προγράμματα διά βίου
εκπαίδευσης ενηλίκων. Η συνδυασμένη επίδραση των δύο αυτών μεταβλητών αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων:
i. που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και
κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνονται οι εργοδότες και τα συμβοηθούντα μέλη
ii.

συγκεντρώνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη)

iii. αντιλαμβάνονται ότι η τρέχουσα οικονομική/επαγγελματική τους δραστηριότητα παρουσιάζει σημαντική υστέρηση σε όρους απόδοσης σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.
Δεξιότητες Η/Υ (αρχικό επίπεδο)
Το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο προσδιορίζεται από τον κανονικοποιημένο
δείκτη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, και τους παράγοντες 2 και 5 που συνθέτουν
τα επιμέρους χαρακτηριστικά της στάσης απέναντι στη διά βίου εκπαίδευση. Και οι
τρεις αυτές μεταβλητές ασκούν αρνητική επίδραση. Ο παράγοντας 2 και κατά ένα μέρος
του ο παράγοντας 5, αντανακλούν τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικά
προγράμματα σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών των προγραμμάτων. Οι
προτιμήσεις αφορούν την τοποθεσία, τον χρόνο πραγματοποίησης των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και την μέθοδο διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο πρωτίστως προκρίνεται η διδασκαλία του στο χώρο εργασίας και κατά
τη διάρκεια του χρόνου εργασίας και δευτερευόντως σε αίθουσα διδασκαλίας και σε χρόνο εκτός εργασίας. Επιπλέον, η μέθοδος της αυτομόρφωσης δεν συγκεντρώνει σημαντικό
μέρος των προτιμήσεων.
Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι με βάση την αρνητική και στατιστικά σημαντική
επίδραση του κανονικοποιημένου δείκτη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος καθώς και
του μέρους του παράγοντα 5 που αφορά την συμβολή της διά βίου εκπαίδευσης στην
επιχειρηματική λειτουργία, προκύπτει ότι το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο
στοχεύει σε εκείνους που αντιλαμβάνονται ότι η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται
ή διοικούν παρουσιάζει μειωμένη ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της
και δυσκολεύονται να κατανοήσουν την συμβολή της διά βίου μάθησης στη βελτίωση της
εργασιακής αποδοτικότητας τους.
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Τεχνικές ανάπτυξης δημιουργικότητας και Δεξιότητες Η/Υ
(προχωρημένο επίπεδο)
Τα δύο αυτά θεματικά αντικείμενα παρουσιάζονται μαζί αφού οι παράγοντες που
ασκούν στατιστικά σημαντική επίδραση στις αντίστοιχες προτιμήσεις είναι ταυτόσημοι
αν και φυσικά με διαφορετική οριακή ένταση. Συγκεκριμένα επηρεάζονται αρνητικά και
στατιστικά σημαντικά από τον παράγοντα 2 των προσωπικών χαρακτηριστικών. Με
άλλα λόγια μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα
συγκεντρώνουν τις προτιμήσεις από ενήλικες που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας ή
είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και συγκεντρώνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα,
Θεσσαλονίκη).

5.9. Οι επιδράσεις των ενεργειών της διά βίου εκπαίδευσης
στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική
πορεία των ενήλικων εκπαιδευομένων
Σε αυτό το σημείο η προσοχή στρέφεται στη διερεύνηση της ύπαρξης επιδράσεων από
τη συμμετοχή στα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων.
Συγκεκριμένα υιοθετείται η θεωρητική προσέγγιση των Schuller και Desjardins (2007)
όπως παρουσιάστηκε αναλυτικότερα στο τέταρτο μέρος της παρούσας μελέτης. Η
θεώρηση αυτή στηρίζεται σε τρείς βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά τα
προβλήματα τα οποία αντανακλώνται στα κίνητρα των ενηλίκων για την αναζήτηση και
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Με άλλα λόγια, οι επιδράσεις στη ζωή των
εκπαιδευομένων προσδιορίζονται από διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με την
κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και την ικανοποίηση των προσδοκιών τους. Ο
δεύτερος άξονας συγκροτείται από τις δεξιότητες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της
συμμετοχής στη διά βίου μάθηση. Οι δεξιότητες αυτές τροφοδοτούν την γνωσιακή
βάση (knowledge base) των ατόμων και ενισχύουν την απορροφητική τους ικανότητα
(absorptive capacity). Ο τρίτος άξονας συγκροτείται από τις αλλαγές που προκαλούνται
σε προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο εξαιτίας της συμμετοχής σε
προγράμματα διά βίου μάθησης. Η παραπάνω θεωρητική προσέγγιση αναλύεται σε
επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα τα οποία θα εξεταστούν στο πλαίσιο της ποσοτικής
ανάλυσης. Συγκεκριμένα διερευνάται:

i.

Εάν και σε ποιο βαθμό τα κίνητρα συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων επιδρούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων

ii. Εάν και σε ποιο βαθμό οι αποκτηθείσες δεξιότητες επιφέρουν αλλαγές σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο
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iii. Εάν τα κίνητρα συμμετοχής επιδρούν άμεσα ή έμμεσα μέσω του μετασχηματισμού των δεξιοτήτων στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική πορεία των
εκπαιδευομένων.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ακολουθώντας τις προδιαγραφές της συγκεκριμένης
μελέτης τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα εξετάζονται τόσο για την κύρια όσο και
για την ομάδα ελέγχου. Ειδικότερα για την ομάδα ελέγχου, η ποσοτική διερεύνηση
εξετάζει τις προσδοκώμενες επιδράσεις τόσο σε όρους δεξιοτήτων όσο και σε τομείς της
ζωής των ατόμων. Οι παραπάνω προς έλεγχο υποθέσεις απεικονίζονται σχηματικά στο
παρακάτω Γράφημα 5.23.
Γράφημα 5. 23. Σχηματική απεικόνιση των υποθέσεων προς έλεγχο στο πλαίσιο της ποσοτικής
Γράφηµα 5. 22. Σχηµατική απεικόνιση των υποθέσεων προς έλεγχο στο πλαίσιο της ποσοτικής ανάλυσης
ανάλυσης των επιδράσεων της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων
των επιδράσεων της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων

Στις παρενθέσεις απεικονίζεται το πρόσημο της προσδοκώμενης επίδρασης και είναι σε
όλες τις περιπτώσεις
θετικό.
Όσον
αφορά τα κίνητρα
διά βίου μάθηση
τιµών
χαρακτηριστικών
ριζών συμμετοχής
παραγόντων στην
που συγκροτούν
τα κίνητρα
Γράφηµα
5. 23. Διάγραµµα
ενδέχεται
να
επιδρούν
τόσο
έμμεσα
όσο
κι
έμμεσα
στην
ζωή
των
ενηλίκων.
Συγκεκριμένα
συµµετοχής στη δια βίου µάθηση.
η υπόθεση Η3 διερευνά την άμεση επίδραση των κινήτρων συμμετοχής ενώ το πορτοκαλί
βέλος που αντιστοιχεί και στην τέταρτη υπόθεση (Η4) προς έλεγχο απεικονίζει την
έμμεση επίδραση των κινήτρων συμμετοχής στην διά βίου μάθηση στην ζωή των
συμμετεχόντων μέσω της επίδρασης τους στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των
συμμετεχόντων. Πρόκειται για ανάλυση τύπου μεσολάβησης (mediation analysis). Οι
δυο επιδράσεις θεωρούνται συμπληρωματικές μεταξύ τους. Στην παρακάτω ενότητα
παρουσιάζεται συνοπτικά η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε για την
διερεύνηση των παραπάνω υποθέσεων.
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5.9.1. Η μεθοδολογική προσέγγιση και το ερευνητικό εργαλείο
Τα θεωρητικά πλαίσια που χρησιμοποιούνται στις Κοινωνικές Επιστήμες, και ειδικότερα
στις επιστήμες της εκπαίδευσης, τείνουν να είναι πλουραλιστικά και σύνθετα, όπου τα
υπό διερεύνηση φαινόμενα θεωρούνται ως αποτέλεσμα τόσο της αλληλεπίδρασης
διαφόρων παραγόντων όσο και σειράς αλυσιδωτών ή μεσολαβητικών επιδράσεων.
Προκύπτει έτσι η δυσκολία εμπειρικής διερεύνησης αυτών των σύνθετων και
πολύπλοκων φαινομένων όπου οι σχέσεις αιτιότητας δεν είναι γραμμικές. Σε αυτή την
κατεύθυνση η επιλογή της προσεγγιστικής μεθόδου για την διερεύνηση των
συσχετίσεων μεταξύ των κινήτρων συμμετοχής στην εκπαίδευση και κατάρτιση
ενηλίκων, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και τις επιδράσεις σε προσωπικό, επαγγελματικό
και κοινωνικό επίπεδο των συμμετεχόντων, καθίσταται ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα
ικανό να επηρεάσει τόσο την ποιότητα όσο και την ερμηνευτική ισχύ των εμπειρικών
αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η τυπική μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης
(linear regression) δεν μπορεί να απεικονίσει ικανοποιητικά το θεωρητικό πλαίσιο που
παρουσιάστηκε παραπάνω ωθώντας σε μερική ή περιορισμένη αξιολόγηση και ερμηνεία
των συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών.
Ως εναλλακτική μεθοδολογική προσέγγιση για την μελέτη διερεύνησης προκρίνεται η
προσέγγιση των διαρθρωτικών εξισώσεων (structural equation modeling; SEM) η οποία
επιτρέπει την απεικόνιση και διερεύνηση πολύπλοκων θεωρητικών προσεγγίσεων εντός
ενός ολοκληρωμένου μοντέλου. Πιο συγκεκριμένα, η προσέγγιση των διαρθρωτικών
εξισώσεων δεν αποτελεί κάποια μοναδική στατιστική τεχνική αλλά αντίθετα αναφέρεται
σε μια οικογένεια στατιστικών μοντέλων, τα οποία χρησιμοποιούνται πρωτίστως για
την αξιολόγηση της ερμηνευτικότητας των θεωρητικών μοντέλων όταν αυτά
συγκρίνονται με πραγματικά παρατηρούμενα δεδομένα. Η προσέγγιση των
διαρθρωτικών εξισώσεων αποτελεί ένα πολύ γενικό και ευρύ πλαίσιο, όπου για
παράδειγμα η γραμμική παλινδρόμηση και η Ανάλυση Παραγόντων (Factor Analysis)
αποτελούν ειδικές υπό-περιπτώσεις.
Η χρήση της προσέγγισης διαρθρωτικών εξισώσεων διευκολύνει τους μελετητές να
αντιμετωπίζουν συστηματικά προβλήματα μοντελοποίησης λανθανουσών μεταβλητών
(latent variables). Πιο συγκεκριμένα, πολλά από τα υπο-διερεύνηση φαινόμενα στις
επιστήμες της εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα στις κοινωνικές επιστήμες είναι
πολυσύνθετα και έμμεσα παρατηρούμενα. Είναι εφικτό όμως να μοντελοποιηθούν και
να απεικονιστούν ως λανθάνουσες μεταβλητές μέσα από την αποτύπωση τους σε άλλους
παρατηρούμενους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για να κατηγοριοποιούν και να
ερμηνεύουν παρατηρούμενα φαινόμενα. Παραδείγματα υποθετικών μεταβλητών
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το κοινωνικό κεφάλαιο, την ικανοποίηση από την
εργασία ή άλλη δραστηριότητα, την εμπιστοσύνη κλπ. Η προσέγγιση των διαρθρωτικών
εξισώσεων επιτρέπει την σαφή απεικόνιση αυτών των υποθετικών μεταβλητών μέσα
από τον διαχωρισμό ανάμεσα στη μέτρηση τους (measurement model) και την
124

Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5

διερεύνηση των σημαντικών σχέσεων αιτιότητας που τις διέπει με άλλες υποθετικές ή
άμεσα παρατηρούμενες μεταβλητές (structural model). Με άλλα λόγια η προσέγγιση
των διαρθρωτικών εξισώσεων ενσωματώνει τις μετρήσεις και τις αιτιώδεις σχέσεις σε
μια ταυτόχρονη εκτίμηση.
Για τη συγκεκριμένη περίπτωση της διερεύνησης των επιδράσεων εξαιτίας της
συμμετοχής στη διά βίου μάθηση στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική πορεία
των εκπαιδευομένων προκρίνεται η ανάλυση διαδρομών (path analysis). Η ανάλυση
διαδρομών αποτελεί ειδική περίπτωση της προσέγγισης των διαρθρωτικών εξισώσεων
και χρησιμοποιείται για την εκτίμηση συσχετίσεων ανάμεσα σε ένα σύνολο μεταβλητών.
Εννοιολογικά και μεθοδολογικά βρίσκεται πολύ κοντά στην γραμμική παλινδρόμηση
αλλά εστιάζει κυρίως στην διερεύνηση σχέσεων αιτιότητας (Stage et al., 2004). Με άλλα
λόγια η ανάλυση διαδρομών εστιάζει στο διαρθρωτικό μέρος της προσέγγιση των
διαρθρωτικών εξισώσεων και αφορά παρατηρούμενες μεταβλητές. Προκύπτει έτσι ένα
ζήτημα απεικόνισης των πολυδιάστατων μεταβλητών που αφορούν τόσο τα κίνητρα
συμμετοχής όσο και τις δεξιότητες και τις επιδράσεις της εκπαίδευσης. Σε αυτή την
κατεύθυνση, ακολουθήθηκε η προσέγγιση της δημιουργίας παραγόντων (factors) για
κάθε μια από τις παραπάνω υποθετικές μεταβλητές. Στην επόμενη ενότητα
παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης και οι
μεταβλητές που προκύπτουν χρησιμοποιούνται σε δεύτερο στάδιο για τον έλεγχο των
υποθέσεων που παρουσιάστηκαν παραπάνω με τη χρήση του λογισμικού IMB Statistics
v. 21 και MPlus αντίστοιχα, οι άδειες χρήσης των οποίων εξασφαλίζονται μέσω του
Πανεπιστημίου Πατρών.

5.9.2. Ανάλυση παραγόντων των κινήτρων συμμετοχής, των
δεξιοτήτων και των επιδράσεων της εκπαίδευσης ενηλίκων10
Η προσέγγιση της ανάλυσης παραγόντων χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία
παραγόντων-μεταβλητών που συγκροτούν το σύνολο των κινήτρων για συμμετοχή στη
διά βίου μάθηση όπως παρουσιάστηκαν στο Γράφημα 5.18. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης
παραγόντων είναι πολύ ικανοποιητικό. Συγκεκριμένα προέκυψε ένας και μοναδικός
παράγοντας-μεταβλητή με τιμή χαρακτηριστικής ρίζας μεγαλύτερη της μονάδας που
ερμηνεύει το 54.04% της συνολικής μεταβλητικότητας όπως παρουσιάζεται στον
παρακάτω Πίνακα 5.18.
Το αποτέλεσμα αυτό απεικονίζεται στο Γράφημα 5.24. Επίσης εξαιρετικά ικανοποιητική
είναι και η τιμή του κριτηρίου Kaiser - Mayer - Olkin (KMO) για τον έλεγχο
10

Σημειώνεται ότι οι επιμέρους απαντήσεις που συγκροτούν τις μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν τα κίνητρα, τις
δεξιότητες και τις επιδράσεις της εκπαίδευσης ενέχουν την υποκειμενική αντίληψη των απατούντων. Για τους σκοπούς
της παρούσας ανάλυσης οι απαντήσεις αυτές κανονικοποιήθηκαν και δημιουργήθηκαν νέες κανονικοποιημένες
μεταβλητές που χρησιμοποίηθηκαν στην παραγοντική ανάλυση.
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καταλληλότητας δείγματος (0.964) αλλά και του Χ2 στατιστικού (5811.799) για τον
έλεγχο σφαιρικότητας του Bartlett.
Πίνακας 5. 18. Συνολικά Ερμηνευόμενη μεταβλητικότητα των κινήτρων συμμετοχής στην
εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων
Συνολικά Ερμηνευόμενη Μεταβλητικότητα
Αθροίσματα Τετραγώνων
Περιστροφής Φορτίων

Παράγοντας

Αρχικές Τιμές
Χαρακτηριστικών Ριζών

Σύνολο

%Διακύμανσης

Αθροιστικά(%)

Σύνολο

%Διακύμανσης

Αθροιστικά (%)

1

8.647

54.044

54.044

8.647

54.044

54.044

2

0.904

5.647

59.691

3

0.798

4.989

64.680

4

0.747

4.670

69.351

5

0.718

4.489

73.840

6

0.632

3.953

77.793

7

0.555

3.469

81.262

8

0.508

3.176

84.438

9

0.474

2.961

87.399

10

0.434

2.715

90.114

11

0.422

2.639

92.753

12

0.326

2.035

94.788

13

0.301

1.883

96.670

14

0.264

1.652

98.322

15

0.183

1.141

99.462

16

0.086

0.538

100.000
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Στον πίνακα 5.19 παρουσιάζεται η σύνθεση του παράγοντα και γίνεται αμέσως
αντιληπτό ότι όλες οι επιμέρους μεταβλητές των αναγκών εκπαίδευσης συγκροτούν τον
παράγοντα και στην πλειοψηφία τους η φόρτωση ξεπερνά το 60% της μεταβλητικότητας
του κάθε παράγοντα. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν
επιβεβαιώνουν την κατηγοριοποίηση των Schuller και Desjardins (2007) σε προσωπικά,
επαγγελματικά και κοινωνικα κίνητρα αλλά αντίθετα προκρίνεται η αντίληψη ότι οι
ανάγκες εκπαίδευσης είναι αλληλένδετες σε βαθμό που η όποια κατηγοριοποίηση τους
θα είχε ως αποτέλεσμα την μη αντιπροσωπευτική διερεύνηση τους.

Γράφημα 5. 24. Διάγραμμα τιμών χαρακτηριστικών ριζών παραγόντων που συγκροτούν τα
Γράφηµα 5. 23. Διάγραµµα τιµών χαρακτηριστικών ριζών παραγόντων που συγκροτούν τα κίνητρα
κίνητρα συμμετοχής στη διά βίου μάθηση
συµµετοχής στη δια βίου µάθηση.

27	
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Πίνακας 5. 19. Πίνακας συνιστωσών κινήτρων συμμετοχής στην διά βίου μάθηση
Μεταβλητή-Κίνητρο Συμμετοχής

Παράγοντας

1

Γενικές – εισαγωγικές γνώσεις

0.607

Εξειδικευμένες γνώσεις

0.618

Υποστηρίξη της επιχείρησης

0.560

Επιδότηση

0.677

Ενίσχυση αποδοτικότητας

0.533

Δια βίου μάθηση

0.620

Ενίσχυση τυπικών προσώντων

0.604

Αύξηση οικονομικών απολαβών

0.782

Διατήρηση/ανεύρεση επαγγελματικής θέσης

0.748

Απόκτηση πιστοποιητικού συμμετοχής

0.710

Ολοκληρωμένος πολίτης

0.849

Διεύρυνση κοινωνικού δικτύου

0.759

Διαμόρφωση προτύπου για τους οικείους

0.894

Ανολοκλήρωτες σπουδές

0.833

Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου

0.843

Αντιμετώπιση προσωπικών προβλημάτων

0.957

Μέθοδος Εξόρυξης (extraction): PCA.

Στη συνέχεια διενεργήθηκε παραγοντική ανάλυση για την για την δημιουργία
παραγόντων-μεταβλητών που συγκροτούν τις δεξιότητες που προκύπτουν εξαιτίας είτε
της συμμετοχής ή της αναμενόμενης συμμετοχής των ενηλίκων σε εκπαιδευτικά
προγράμματα. Όπως και στην περίπτωση των κινήτρων συμμετοχής έτσι και σε αυτή
την περίπτωση η παραγοντική ανάλυση έδωσε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα, προέκυψε ένας και μοναδικός παράγοντας-μεταβλητή με τιμή
χαρακτηριστικής ρίζας μεγαλύτερη της μονάδας που ερμηνεύει το 83.1% της συνολικής
μεταβλητότητας όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.20.
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Πίνακας 5. 20. Συνολικά ερμηνευόμενη μεταβλητικότητα των δεξιοτήτων που αναπτύσσονται
ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στην διά βίου μάθηση
Συνολικά Ερμηνευόμενη Μεταβλητικότητα
Αθροίσματα Τετραγώνων
Περιστροφής Φορτίων

Αρχικές Τιμές Χαρακτηριστικών Ριζών
Παράγοντας
Σύνολο

%
Διακύμανσης

Αθροιστικά
(%)

Σύνολο

%
Διακύμανσης

Αθροιστικά
(%)

1

14.959

83.106

83.106

14,959

83,106

83.106

2

0.640

3.555

86.660

3

0.313

1.737

88.398

4

0.278

1.545

89.943

5

0.208

1.156

91.099

6

0.203

1.125

92.224

7

0.182

1.012

93.235

8

0.161

0.893

94.129

9

0.154

0.858

94.986

10

0.135

0.748

95.734

11

0.129

0.717

96.451

12

0.124

0.689

97.140

13

0.111

0.615

97.755

14

0.101

0.559

98.314

15

0.086

0.477

98.791

16

0.085

0.471

99.262

17

0.077

0.427

99.689

18

0.056

0.311

100.000
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Επίσης εξαιρετικά ικανοποιητική είναι και η τιμή του κριτηρίου Kaiser - Mayer - Olkin
(KMO) για τον έλεγχο καταλληλότητας δείγματος (0.982) αλλά και του Χ2 στατιστικού
(10628.689) για τον έλεγχο σφαιρικότητας του Bartlett. Στον πίνακα 5.21 παρουσιάζεται
η σύνθεση του παράγοντα και γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι όλες οι επιμέρους
μεταβλητές που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη ερώτηση του ερωτηματολογίου,
συγκροτούν τον παράγοντα και στην πλειοψηφία τους η φόρτωση ξεπερνά το 89% της
μεταβλητότητας του κάθε παράγοντα.
Πίνακας 5. 21. Πίνακας συνιστωσών δεξιοτήτων που αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα της διά
βίου μάθησης
Μεταβλητή-Δεξιότητα

Παράγοντας

Ανάπτυξη κοινωνικών/φιλικών σχέσεων

1
0.936

Έκφραση και δημιουργικότητα

0.935

Επικοινωνία

0.948

Διαπραγμάτευση

0.933

Συνεργατικότητα

0.943

Αυτό-διαχείριση

0.637

Επίλυση προβλημάτων

0.922

Διαχείριση συγκρούσεων

0.927

Υπευθυνότητα

0.924

Αυτό-αποτελεσματικότητα (ανταπόκριση στις απαιτήσεις του ρόλου)

0.924

Στον ειδικό τομέα εργασίας

0.915

Προσαρμογή και δράση σε νέες καταστάσεις

0.924

Σχεδιασμός και οργάνωση

0.927

Ομαδική εργασία

0.926

Συνεννόηση με συνεργάτες από διαφορετικές κουλτούρες ή/και χώρες

0.906

Λήψη αποφάσεων

0.923

Χρήση ξένων γλωσσών

0.925

Χρήση Η/Υ

0.892

Μέθοδος Εξόρυξης (extraction): PCA.
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Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι ειδικά για την περίπτωση των δεξιοτήτων η όποια
προσπάθεια κατηγοριοποίησης τους στα πλαίσια της διά βίου μάθησης προσκρούει
στην έλλειψη κατάλληλου θεωρητικού πλαισίου γεγονός που αντικατοπτρίζει την
πολυπλοκότητα του φαινομένου.
Τέλος διενεργήθηκε παραγοντική ανάλυση για την για την δημιουργία παραγόντωνμεταβλητών που συγκροτούν επιδράσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στην ίδια
κατεύθυνση με τα αποτελέσματα για τα κίνητρα συμμετοχής και δεξιοτήτων, τα
αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης είναι πολύ ικανοποιητικά. Συγκεκριμένα,
προέκυψε ένας και μοναδικός παράγοντας-μεταβλητή με τιμή χαρακτηριστικής ρίζας
μεγαλύτερη της μονάδας που ερμηνεύει το 79.58% της συνολικής μεταβλητότητας όπως
στο Γράφημα 5.25.
Γράφημα 5. 25. Συνολικά ερμηνευόμενη μεταβλητότητα των επιδράσεων της εκπαίδευσης και
κατάρτισης ενηλίκων
Γράφηµα 5. 24. Συνολικά ερµηνευόµενη µεταβλητότητα των επιδράσεων της εκπαίδευσης και κατάρτισης
ενηλίκων

Επίσης εξαιρετικά ικανοποιητική είναι και η τιμή του κριτηρίου Kaiser - Mayer - Olkin
(KMO) για τον έλεγχο καταλληλότητας δείγματος (0.981) αλλά και του Χ2 στατιστικού
(8778.909) για τον έλεγχο σφαιρικότητας του Bartlett. Στον πίνακα 5.22 παρουσιάζεται
η σύνθεση του παράγοντα και γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι όλες οι επιμέρους
μεταβλητές που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη ερώτηση του ερωτηματολογίου,
συγκροτούν τον παράγοντα των επιδράσεων, και παρατηρείται ότι φορτώνουν θετικά
και πάνω από το 86% της μεταβλητότητάς τους.
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Γίνεται φανερό πως και σε αυτή την περίπτωση, παρόλο που η κατηγοριοποίηση των
επιδράσεων της εκπαίδευσης ενηλίκων στηρίζεται σε στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο,
εντούτοις τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης καταδεικνύουν ότι δεν υφίσταται
καμία κατηγοριοποίηση αλλά αντίθετα οι επιδράσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων δεν
παρουσιάζουν κάποια διαφοροποίηση ως προς το επαγγελματικό, προσωπικό ή
κοινωνικό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη και την αποτύπωση των κινήτρων και των
δεξιοτήτων σε ένα παράγοντα-μεταβλητή αντίστοιχα, γίνεται φανερή η συμπύκνωση
των πληροφοριών αλλά και η πολυπλοκότητα που διέπει τις σχέσεις αιτιότητας και
κατά συνέπεια τις συσχετίσεις μεταξύ τους, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στην
επόμενη ενότητα.
Πίνακας 5. 22. Πίνακας συνιστωσών των επιδράσεων της διά βίου εκπαίδευσης
Μεταβλητή-Επιδράσεις

1

Στη φυσική υγεία

0.919

Σην ψυχική υγεία

0.875

Στις συνήθειες, αξίες και στάσεις

0.882

Στην προσωπική ικανοποίηση και ευχαρίστηση

0.913

Στην αποτελεσματική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου

0.848

Στην επιθυμία για συμμετοχή ξανά σε πρόγραμμα εκπαίδευσης

0.931

Στους μελλοντικούς στόχους

0.912

Στην αυτό-εικόνα
Στη διατήρηση της θέσης εργασίας

0.891
0.887
0.889

Στην εξεύρεση μιας καλύτερης θέσης εργασίας

0.869

Στην αποδοτικότητα/ παραγωγικότητα στην εργασίας

0.891

Στην σύναψη νέων φιλικών σχέσεων

0.903
0.889
0.891
0.900
0.872

Στις χρηματικές απολαβές

Στην οικογενειακή ζωή
Στην ανάπτυξη κοινωνικής δικτύωσης
Στην κοινωνική θέση
Στη συμμετοχή στα κοινά
Μέθοδος Εξόρυξης (extraction): PCA.

132

Παράγοντας

Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5

5.9.3. Αποτελέσματα εκτίμησης συσχετίσεων και σχέσεων
αιτιότητας ανάμεσα στα κινήτρων συμμετοχής, στις δεξιότητες
και στις επιδράσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων
Στις παραπάνω ενότητες παρουσιάστηκε το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο
εξειδικεύονται τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα καθώς και η προσέγγιση
‘κατασκευής’ των βασικών μεταβλητών που αποτυπώνουν τα κίνητρα συμμετοχής, τις
δεξιότητες και τις επιδράσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε αυτή την ενότητα
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης διαδρομών και αφορούν τον
προσδιορισμό των σχέσεων αιτιότητας ανάμεσα στα κίνητρα, τις δεξιότητες και τις
επιδράσεις που προκύπτουν από την εκπαίδευση ενηλίκων τόσο για την κύρια όσο και
για την ομάδα ελέγχου. Συγκεκριμένα, τέσσερις (4) υποθέσεις ελέγχονται όπως
εκφράστηκαν σχηματικά στο Γράφημα 5.22 και για τις δύο ομάδες με στόχο την
αποτύπωση τόσο των σχέσεων αιτιότητας ανάμεσα στις κύριες μεταβλητές αλλά και τις
τυχόν διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της
ανάλυσης διαδρομών κρίνεται απαραίτητη η απεικόνιση των σχέσεων αιτιότητας σε ένα
διάγραμμα διαδρομών (path diagram) αντίστοιχο με αυτό του Γραφήματος 5.22. Κάθε
βέλος αντιστοιχεί και σε μια υπό έλεγχο σχέση αιτιότητας. Η εκτίμηση του μοντέλου
έγινε με τη χρήση εκτιμητή μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood). Στον
Πίνακα 5.23. παρουσιάζονται οι δείκτες προσαρμογής του μοντέλου (fit indices).
Πίνακας 5. 23. Στατιστικοί δείκτες προσαρμογής του μοντέλου
Δείκτης Προσαρμογής

Τιμή δείκτη

Κριτική τιμή

Log Likelihood

-1656.387

-

AIC

3346.239

-

BIC

3403.755

-

BIC Adj.

3353.024

χ2 , df (p-value)

1.465, 2 (0.48)

p-value > 0.05

RMSEA (Root Mean Square
Error Of Approximation)

0.000

<0.02

CFI

1.000

>0.95

TLI

1.059

>0.95

SRMR (Standardized Root
Mean Square Residual)

0.019

<0.08
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Στους παραπάνω δείκτες περιλαμβάνεται και ο έλεγχος Χ2 ο οποίος όμως στη μηδενική
υπόθεση ορίζει ότι το μοντέλο αναπαριστά τις παρατηρούμενες συνδιασπορές των
δεδομένων σε σχέση με τον πληθυσμό. Επομένως μια μικρή τιμή του Χ2 στατιστικού και
αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης υποδεικνύει καλή προσαρμογή του μοντέλου. Ο
Πίνακας 5.23 περιλαμβάνει επιπλέον βαθμωτούς δείκτες προσαρμογής (incremental fit
indices) οι οποίοι με τη σειρά τους καταδεικνύουν ότι το μοντέλο παρουσιάζει καλή
προσαρμογή. Συγκεκριμένα, οι δείκτες CFI παρουσιάζουν τιμές μεγαλύτερες του 0.95
ενώ ο δείκτης RMSEA παίρνει τιμή μικρότερη του 0.01 ενώ ο δείκτης SRMR παίρνει
τιμή 0.019 κατά πολύ μικρότερη της κριτικής τιμής του 0.08. Στις επόμενες υποενότητες
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων για την κύρια και την ομάδα ελέγχου
αντίστοιχα και αξίζει να σημειωθεί η διαφοροποίηση που παρουσιάζουν τα στατιστικά
αποτελέσματα ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες.

5.9.3.1. Αποτελέσματα εκτίμησης της ανάλυσης
διαδρομών για την ομάδα ελέγχου
Η ομάδα ελέγχου συγκροτείται από άτομα που έχουν δύο σημαντικές ιδιότητες και
συγκεκριμένα, ανήκουν στο γενικό πληθυσμό και κυρίως δεν έχουν συμμετάσχει μέχρι
και τη στιγμή της πραγματοποίησης της έρευνας πεδίου σε προγράμματα εκπαίδευσης
ενηλίκων. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης της ανάλυσης διαδρομών παρουσιάζονται
στον Πίνακα 5.24.
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Πίνακας 5. 24. Αποτελέσματα εκτίμησης της ανάλυσης διαδρομών για την ομάδα ελέγχου
Ομάδα Ελέγχου
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δεξιότητες

Σταθερός όρος
Κίνητρα Συμμετοχής
Τοποθεσία

Μη Τυποποιημένες εκτιμήσεις

Τυποποιημένες εκτιμήσεις

(1)

(2)

-0.671

-0.140

(1.211)1

(0.251)

0.484

0.169

(0.334)

(0.115)

0.416
(0.426)

0.114
(0.115)

Εξαρτημένη Μεταβλητή: Επιδράσεις κατάρτισης

Σταθερός όρος
Δεξιότητες
Κίνητρα Συμμετοχής
1

Μη Τυποποιημένες εκτιμήσεις

Τυποποιημένες εκτιμήσεις

(1)

(2)

4.529*

0.391*

(1.188)

(0.102)

-0.207

-0.086

(0.242)

3.913*

(0.694)

(0.100)

0.565*

(0.083)

Οι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι τα τυπικά σφάλματα

* Στατιστικά σημαντικά στο επίπεδο του 1%

Στην στήλη (1) παρουσιάζονται οι μη τυποποιημένες (unstandardized) εκτιμήσεις των
συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών ενώ στη στήλη (2) παρουσιάζονται οι
τυποποιημένες (standardized) εκτιμήσεις των συσχετίσεων. Συγκεκριμένα οι
τυποποιημένες εκτιμήσεις παρουσιάζουν την επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών
στην εξαρτημένη, αφού όμως «απαλλαγούν» από την κλίμακα μέτρησης τους. Με βάση
τα παρακάτω αποτελέσματα, γίνεται φανερό ότι όσον αφορά την ομάδα ελέγχου τα
κίνητρα συμμετοχής τους σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων δεν επηρεάζουν τις
δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσουν ενώ αντίθετα προεξοφλείται η θετική
επίδραση της συμμετοχής τους σε επιμέρους τομείς της ζωής τους. Σημειώνεται ότι
εκτός από τις μεταβλητές κύριου ενδιαφέροντος, συμπεριλήφθηκε και η μεταβλητή της
τοποθεσίας προκειμένου να περιοριστεί η ετερογένεια που προκύπτει από τις
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ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας της Ελλάδας και που για την περίπτωση της ομάδας
ελέγχου δεν ασκεί στατιστικά σημαντική επίδραση.
Εκτός από την άμεση επίδραση των κινήτρων συμμετοχής σε προγράμματα διά βίου
μάθησης στην πορεία των συμμετεχόντων, εξετάζεται και το ενδεχόμενο τα κίνητρα
συμμετοχής να επιδρούν έμμεσα στην πορεία των συμμετεχόντων μέσω των δεξιοτήτων
που αναπτύσσονται. Στα πλαίσια της ανάλυσης διαδρομών καθίσταται δυνατή η
εκτίμηση η εκτίμηση της άμεσης, της έμμεσης αλλά και της συνολικής επίδρασης των
κινήτρων συμμετοχής στους επιμέρους τομείς της ζωής των συμμετεχόντων. Τα
αποτελέσματα των εκτιμήσεων για την ομάδα ελέγχου παρουσιάζονται στον Πίνακα
5.25.
Πίνακας 5. 25. Αποτελέσματα εκτίμησης της συνολικής, άμεσης και έμμεσης επίδρασης των
κινήτρων συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε επιμέρους τομείς της πορείας
των συμμετεχόντων για την ομάδα ελέγχου
Ομάδα Ελέγχου
Επιδράσεις των κινήτρων συμμετοχής σε προγράμματα
εκπαίδευσης στην πορεία των συμμετεχόντων

Συνολικό Αποτέλεσμα

Μη Τυποποιημένες εκτιμήσεις

Τυποποιημένες εκτιμήσεις

(1)

(2)

3.813*

(0.687)1
-0.100

Έμμεσο Αποτέλεσμα
Κίνητρα -(Δεξιότητες)-Επιδράσεις

(0.136)

Άμεσο Αποτέλεσμα
Κίνητρα -Επιδράσεις

(0.694)

3.913*

0.550*

(0.083)
-0.014

(0.020)

0.565*

(0.083)

Οι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι τα τυπικά σφάλματα
* Στατιστικά σημαντικά στο επίπεδο του 1%

1

Τα αποτελέσματα εκτίμησης καταδεικνύουν ότι τα κίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα
εκπαίδευσης ενηλίκων συνολικά επιδρούν θετικά και στατιστικά σημαντικά στους
τομείς ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων. Η επιμέρους σύνθεση του συνολικού αυτού
αποτελέσματος καταδεικνύει ότι ειδικότερα για εκείνους που δεν έχουν συμμετάσχει σε
προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, η αντίληψη που σχηματίζουν για τη λειτουργία
του μηχανισμού της ανάπτυξης και του μετασχηματισμού των δεξιοτήτων είναι
ανεξάρτητη από την αναμενόμενη θετική αντίληψη για τις επιδράσεις της συμμετοχής
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τους σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε επιμέρους τομείς της ζωής τους. Το
εύρημα αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενο καθώς η (μη) συμμετοχή σε
προγράμματα διά βίου μάθησης φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην ίδια την
αντίληψη των συμμετεχόντων για τις επιδράσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων.

5.9.3.2. Αποτελέσματα εκτίμησης της ανάλυσης διαδρομών για την κύρια ομάδα
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης διαδρομών που
διερευνά τις συσχετίσεις και τις σχέσεις αιτιότητας μεταξύ των κύριων μεταβλητών
όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω για την κύρια ομάδα ελέγχου. Συγκεκριμένα τα
αποτελέσματα αφορούν την κύρια ομάδα, δηλαδή άτομα τα οποία έχουν ήδη
συμμετάσχει σε προγράμματα εκπαίδευσης. Στο Πίνακα 5.26 παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα εκτίμησης της ανάλυσης διαδρομών και παρατηρούμε ότι τα
αποτελέσματα είναι αρκετά διαφοροποιημένα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.
Πίνακας 5. 26. Αποτελέσματα εκτίμησης της ανάλυσης διαδρομών για την κύρια ομάδα
Κύρια Ομάδα
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δεξιότητες

Σταθερός όρος
Κίνητρα Συμμετοχής
Τοποθεσία

Μη Τυποποιημένες εκτιμήσεις (1)

Τυποποιημένες εκτιμήσεις

0.393
(0.320)1
0.107*
(0.028)
-0.213**
(0.097)

0.163
(0.132)
0.262*
(0.065)
-0.148**
(0.067)

(2)

Μη Τυποποιημένες εκτιμήσεις
(1)

Σταθερός όρος
Δεξιότητες
Κίνητρα Συμμετοχής

2.631*

0.256*

(0.724)

(0.072)

0.595**
(0.309)
0.103
(0.127)

0.140**
(0.072)
0.059
(0.073)

Οι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι τα τυπικά σφάλματα
* και ** υποδεικνύουν στατιστική σημαντικότητα στο επίπεδο του 1% και 5% αντίστοιχα
1
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Συγκεκριμένα τα κίνητρα συμμετοχής επηρεάζουν θετικά και στατιστικά σημαντικά τις
δεξιότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης. Επιπλέον η τοποθεσία
ασκεί αρνητική και στατιστικά σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων
υποδεικνύοντας ότι οι συμμετέχοντες σε μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα και
Θεσσαλονίκη) ίσως να επωφελούνται περισσότερο από τα προγράμματα εκπαίδευσης
ενηλίκων σε όρους ανάπτυξης δεξιοτήτων σε σχέση με τους συμμετέχοντες σε
επαρχιακές πόλεις. Σε σχέση με τις επιδράσεις των δεξιοτήτων και των κινήτρων σε
επιμέρους τομείς της ζωής των συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
μπορεί να παρατηρηθεί ότι οι δεξιότητες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της
συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα διά βίου μάθησης ασκούν θετική και
στατιστικά σημαντική επίδραση στη βελτίωση της ζωής των συμμετεχόντων σε
επιμέρους τομείς. Επομένως, μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι συμμετέχοντες σε
προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για το
μηχανισμό λειτουργίας και τη δράση της διά βίου μάθησης σε σχέση με την ομάδα
ελέγχου.
Όπως και στην περίπτωση της ομάδας ελέγχου έτσι και για την κύρια ομάδα διερευνάται
η συνολική επίδραση των κινήτρων συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης ενηλίκων καθώς και η αποδόμησή (decomposition) τους σε άμεση και
έμμεση επίδραση. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων για την κύρια ομάδα παρουσιάζονται
στον Πίνακα 5.27.
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Πίνακας 5. 27. Αποτελέσματα εκτίμησης της συνολικής, άμεσης και έμμεσης επίδρασης των
κινήτρων συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε επιμέρους τομείς της πορείας
των συμμετεχόντων για την κύρια ομάδα
Κύρια Ομάδα
Επιδράσεις των κινήτρων συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης
στην πορεία των συμμετεχόντων

Μη Τυποποιημένες εκτιμήσεις
(1)

0.167

Συνολικό Αποτέλεσμα

Τυποποιημένες εκτιμήσεις
(2)

0.096

(0.123)1

(0.070)

Έμμεσο Αποτέλεσμα
Κίνητρα -(Δεξιότητες)-Επιδράσεις

0.064***
(0.037)

0.037***
(0.021)

Άμεσο Αποτέλεσμα
Κίνητρα –Επιδράσεις

(0.127)

1

0.103

0.059

(0.073)

Οι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι τα τυπικά σφάλματα

*** Στατιστικά σημαντικά στο επίπεδο του 10%

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα μπορεί να υποστηριχθεί ότι το πρότυπο που
προκύπτει, για την κύρια ομάδα, είναι ότι η επίδραση των κινήτρων συμμετοχής είναι
μόνο έμμεση μέσω των δεξιοτήτων που αναπτύσσονται από τη συμμετοχή τους στην
διά βίου μάθηση. Αντίθετα η ομάδα ελέγχου που προεξοφλεί τις επιδράσεις της διά βίου
μάθησης σε άμεση συνάρτηση με τις επιδράσεις της διά βίου μάθησης σε επαγγελματικό,
προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο χωρίς να υπεισέρχεται ο μηχανισμός ανάπτυξης
δεξιοτήτων.
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Προκειμένου να εμβαθύνουμε την ανάλυσή μας και να αποκτήσουμε μια πιο λεπτομερή
εικόνα και κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών και των επιδράσεων των
προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων υιοθετήσαμε τη στρατηγική της
τριγωνοποίησης, η οποία συνδυάζει τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας με τα
αποτελέσματα της ποιοτικής προσέγγισης. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν ομάδες
εστιασμένης συζήτησης και προσωπικές συνεντεύξεις. Τα δεδομένα της ποιοτικής
προσέγγισης προέρχονται από διάφορες πηγές προκειμένου να εξασφαλιστεί η έκφραση
των απόψεων όλων των ομάδων ενδιαφερομένων στη σύνθεση του δείγματος.
Συγκεκριμένα ερωτήθηκαν και με τις δύο ποιοτικές μεθόδους καταρτισμένοι σε
προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων που είναι εργαζόμενοι, εργοδότες,
αυτοαπασχολούμενοι και συμβοηθούντα μέλη, μη εκπαιδευθέντες με τις ίδιες ιδιότητες
καθώς και στελέχη επιμόρφωσης και συνδικαλιστικά στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,
εκπαιδευτές στα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων, σχεδιαστές
προγραμμάτων και ειδικοί επιστήμονες-εμπειρογνώμονες. Επίσης τα δεδομένα
προέρχονται από διάφορες πόλεις της ελληνικής επικράτειας προκειμένου να
διασφαλιστεί η έκφραση διαφορετικών τοπικών δυναμικών που μπορεί να υπάρχουν ως
προς τις ανάγκες και τις επιδράσεις, για παράδειγμα τόσο σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο
όσο και σε μια επαρχιακή περιοχή.
Για τις ανάγκες της έρευνας εκπονήθηκαν οδηγοί για τις εστιασμένες συζητήσεις και τις
συνεντεύξεις οι οποίοι παρατίθενται στα Παραρτήματα ΙΙΙ και IV αντίστοιχα. Οι ομάδες
εστιασμένης συζήτησης και οι προσωπικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν από
στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και από μέλη της ερευνητικής ομάδας μετά από την
κατάλληλη εκπαίδευση των πρώτων και σε συνεχή επαφή καθ’ όλη τη διάρκεια
διεξαγωγής της ποιοτικής έρευνας, δηλαδή από αρχές Οκτωβρίου μέχρι και τις αρχές
Δεκεμβρίου του 2013. Για την επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων έγινε από την
ερευνητική ομάδα ψηφιακή καταγραφή και απομαγνητοφώνηση-μεταγραφή από τον
προφορικό λόγο, με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι για
να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ακρίβεια ως προς την απόδοση της κωδικογράφησης
η μεταγραφή και η επεξεργασία των δεδομένων έγιναν από τον ίδιο ερευνητή.
Για την επεξεργασία των απομαγνητοφωνημένων κειμένων πραγματοποιήθηκε ποιοτική
ανάλυση περιεχομένου, δηλαδή έγινε ταξινόμηση των επιμέρους στοιχείων του κειμένου
σε συγκεκριμένες κατηγορίες εκ των προτέρων καθορισμένες. Κριτήριο της ταξινόμησης
αποτέλεσε η σπουδαιότητα που τα διάφορα θέματα/κατηγορίες εμφανίζουν (Grawitz,
2006). Ως μονάδες ανάλυσης του περιεχομένου ορίστηκαν τα πρόσωπα με τις ιδιότητες
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που φέρουν (συμμετέχοντες – κατά δήλωσή τους μη συμμετέχοντες – ειδικοί). Κατά τη
συγκρότηση των κατηγοριών ανάλυσης έγινε προσπάθεια να διατηρηθεί μια μέση
κατάσταση ισορροπίας ως προς τη γενικότητα και το πλήθος των κατηγοριών έτσι ώστε
ούτε να εμφανίζονται μικρές συχνότητες εμφάνισης, ούτε να χάνεται ουσιαστικό
περιεχόμενο χάριν της γενικότητας (Βάμβουκας, 1993).
Τα κυριότερα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας αναλύονται στις επόμενες ενότητες
για κάθε μία υποενότητα, Α: μελλοντικές ανάγκες εκπαίδευσης και Β: επιδράσεις
προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική
πορεία των ενήλικων εκπαιδευόμενων. Η δομή της ανάλυσης ξεκινά από την παρουσίαση
των υποκειμένων της έρευνας και κάποια μεθοδολογικά στοιχεία για τις ομάδες
εστιασμένης συζήτησης και για τις προσωπικές συνεντεύξεις. Κατόπιν συνεχίζεται με
την οργάνωση των ευρημάτων για κάθε κατηγορία ανάλυσης και για κάθε μια από τις
ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Αρχικά για την υποενότητα Α και εν συνεχεία
για την υποενότητα Β.

6.1. Τα ερευνητικά υποκείμενα των ομάδων εστιασμένης συζήτησης
Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σύνθεση των ομάδων εστιασμένης
συζήτησης και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων σε αυτές. Συγκεκριμένα
διεξήχθησαν 3 ομάδες εστιασμένης συζήτησης όπου έγινε διαπραγμάτευση τόσο των
αναγκών εκπαίδευσης (Υποενότητα Α) όσο και των επιδράσεων των προγραμμάτων
στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική πορεία των συμμετεχόντων (Υποενότητα
Β). Στον πίνακα 6.1. που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης.

Επιπλέον ως προς τη φυλετική σύνθεση και την επαγγελματική ιδιότητα των μελών των
ομάδων:
• Η ομάδα εστιασμένης συζήτησης της Αθήνας αποτελούνταν από 6 άνδρες
και 4 γυναίκες. Οι κλάδοι στους οποίους εργάζονταν ήταν κυρίως εμπορικοί και
παροχής επιστημονικών υπηρεσιών, συμμετείχαν κυρίως υπάλληλοι, ελεύθεροι
επαγγελματίες και εργοδότες.
• Η ομάδα εστιασμένης συζήτησης της Θεσσαλονίκης αποτελούνταν από 5
άνδρες και 3 γυναίκες. Τα μέλη της δραστηριοποιούνταν ως ελεύθεροι επαγγελματίες και ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο και τη βιοτεχνία, ενώ παρόντες ήσαν και ένας εκπαιδευτής και δύο στελέχη εκπαίδευσης ενηλίκων.
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• Η ομάδα εστιασμένης συζήτησης της Πάτρας αποτελούνταν από 5 άνδρες
και 4 γυναίκες. Τα μέλη της ομάδας δραστηριοποιούνταν σε κλάδους από οικοδομικές επιχειρήσεις, τεχνολογικά επαγγέλματα, επαγγέλματα εκπαίδευσης
και υπαλληλικά, χονδρικό και λιανικό εμπόριο και ήταν κυρίως μισθωτοί και
εργοδότες/ελεύθεροι επαγγελματίες.
Πίνακας 6. 1. Τα ερευνητικά υποκείμενα των ομάδων εστιασμένης συζήτησης
Αθήνα

Πόλη
Ημερομηνία

2/10/2013

Θεσσαλονίκη
30/10/2013

18/10/2013

Πάτρα

Ιδιότητα
Εκπαιδευθέντες

Εργαζόμενοι

3

1

2

Εργοδότες

1

1

1

Αυτοαπασχολούμενοι

1

1

2

1

1

1

2

Συμβοηθούντα μέλη

Μη εκπαιδευθέντες
Ειδικοί

Συνδικαλιστές

1

1

Στελέχη εκπαίδευσης ενηλίκων

1

1

Εκπαιδευτές

3

1

1

Ειδικοί επιστήμονες

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε διαρροή στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης οι
οποίες προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν από τα στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Ο συντονισμός και η καταγραφή των συζητήσεων
έγινε από μέλη της ερευνητικής ομάδας και στις τρεις πόλεις.
Η συγκεκριμένη σύνθεση των ομάδων αντικατοπτρίζει τόσο γεωγραφικές περιοχές με
διαφορετικά χαρακτηριστικά και κοινωνικο-οικονομικά μεγέθη, όσο και διαφορετικές
ομάδες ενδιαφερόντων. Η σύνθεση κάθε ομάδας με μέλη διαφορετικών ειδικοτήτων,
ιδιοτήτων και συμφερόντων και το μέγεθός τους είναι τέτοια που επέτρεψαν την
αποτελεσματική αλληλεπίδραση και τη δημιουργική αντιπαράθεση των μελών αλλά και
τη συγκριτική αντιπαράθεση των ανά περιοχή ευρημάτων.
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Σε κάθε ομαδική εστιασμένη συζήτηση ακολουθήθηκε συγκεκριμένος οδηγός ο οποίος
εξυπηρετεί το στόχο της έρευνας: να φωτίσει περισσότερο τα εξής ζητήματα:
i. τη συμβολή της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στην επίλυση προβλημάτων
που σχετίζονται με την κρίση
ii. τα εργασιακά/επαγγελματικά, προσωπικά και κοινωνικά προβλήματα στην
επίλυση των οποίων θα μπορούσε να βοηθήσει η διά βίου εκπαίδευση ενηλίκων.
Όπως και από τις συνεντεύξεις αναμένουμε ότι μέσα από την ανίχνευση των προβλημάτων θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τις ανάγκες εκπαίδευσης ως προς
τα θεματικά αντικείμενα
iii. τα εμπόδια συμμετοχής στα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων
iv. τους σημαντικότερους παράγοντες που κάνουν αποτελεσματικό ένα πρόγραμμα διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων τυχόν επιδράσεις που τα προγράμματα
έχουν ή θα έχουν στην επαγγελματική, κοινωνική και προσωπική πορεία των
εκπαιδευομένων
v. συγκεκριμένες προτάσεις.
Κατά την ανάλυση της μεταγραφής των ομαδικών εστιασμένων συζητήσεων
ακολουθήθηκε διαφορετική κωδικοποίηση αλλά πάντα στο ίδιο εύρος με τις
συνεντεύξεις. Ως θυρίδες καταγραφής ορίστηκαν κάποιες κοινές κατηγορίες, αλλά και
ειδικές για κάθε ομάδα. Η αναλυτική κωδικοποίηση και το περιεχόμενο των κατηγοριών
δίνεται ξεχωριστά από την παρούσα μελέτη.
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6.2. Τα ερευνητικά υποκείμενα των προσωπικών συνεντεύξεων
Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων
στις συνεντεύξεις. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 20 προσωπικές συνεντεύξεις για
τη διερεύνηση των μελλοντικών αναγκών εκπαίδευσης (Υποενότητα Α) και 20
προσωπικές συνεντεύξεις για τη διερεύνηση των επιδράσεων των προγραμμάτων στην
προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική πορεία των συμμετεχόντων (Υποενότητα Β)
σε 20 ερευνητικά υποκείμενα διαφόρων ιδιοτήτων και διαφορετικής προέλευσης. Στον
πίνακα 6.2. παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των ερωτώμενων.
Πίνακας 6. 2. Τα ερευνητικά υποκείμενα των προσωπικών συνεντεύξεων
Κωδικός

Φύλο

Ηλικία

Πόλη

Ιδιότητα και εργασιακή κατάσταση

Σ1

Άνδρας

35

Αθήνα

Στέλεχος εκπαίδευσης ενηλίκων

Σ2

Άνδρας

33

Αθήνα

Συμμετέχοντας (μισθωτός)

Σ3

Γυναίκα

31

Αθήνα

Μη συμμετέχουσα (μισθωτή)

Σ4

Άνδρας

47

Θεσσαλονίκη

Στέλεχος εκπαίδευσης ενηλίκων

Σ5

Γυναίκα

35

Θεσσαλονίκη

Στέλεχος εκπαίδευσης ενηλίκων

Σ6

Άνδρας

33

Θεσσαλονίκη

Συμμετέχοντας (ελεύθερος επαγγελματίας)

Σ7

Γυναίκα

31

Θεσσαλονίκη

Μη συμμετέχουσα (μισθωτή)

Σ8

Γυναίκα

33

Θεσσαλονίκη

Συμμετέχουσα (ελεύθερος επαγγελματίας)

Σ9

Γυναίκα

41

Θεσσαλονίκη

Συμμετέχουσα (μισθωτή)

Σ10

Άνδρας

54

Πάτρα

Ειδικός επιστήμονας – εμπειρογνώμονας

Σ11

Άνδρας

44

Πάτρα

Συμμετέχοντας (ελεύθ.επαγγελματίας)

Σ12

Άνδρας

35

Πάτρα

Μη συμμετέχοντας (ελεύθ.επαγγελματίας)

Σ13

Γυναίκα

41

Ηράκλειο

Εκπαιδεύτρια

Σ14

Άνδρας

34

Ηράκλειο

Συμμετέχοντας

Σ15

Γυναίκα

39

Ηράκλειο

Μη συμμετέχοντας

Σ16

Άνδρας

34

Λάρισα

Συμμετέχων

Σ17

Γυναίκα

34

Λάρισα

Μη συμμετέχουσα

Σ18

Άνδρας

53

Λάρισα

Συνδικαλιστικής

Σ19

Γυναίκα

42

Ιωάννινα

Συμμετέχουσα

Σ20

Άνδρας

34

Ιωάννινα

Εκπαιδευτής
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Να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε διαρροή από τις συνεντεύξεις και ότι η ηλικιακή κατανομή
των ερωτώμενων ήταν μεταξύ 31 και 54 ετών.
Ανεξάρτητα από την ομάδα ενδιαφέροντος, ο στόχος των προσωπικών συνεντεύξεων
ήταν να συγκεντρωθούν οι γνώμες και οι εκτιμήσεις των ερωτώμενων σχετικά με:
i. τη συμβολή της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στην επίλυση προβλημάτων
που σχετίζονται με την κρίση
ii. τα εργασιακά/επαγγελματικά, προσωπικά και κοινωνικά προβλήματα στην
επίλυση των οποίων θα μπορούσε να βοηθήσει η διά βίου εκπαίδευση ενηλίκων.
Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι, ελλείψει επαγγελματικού περιγράμματος για
τις ανομοιογενείς ειδικότητες που μελετώνται, προσπαθούμε να προσδιορίσουμε
τα μελλοντικά θεματικά αντικείμενα μέσα από την ανίχνευση των αναγκών των
ερωτώμενων. Αναμένουμε δηλαδή τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, να αποτελέσουν την αφετηρία για τον προσδιορισμό των μελλοντικών
αντικειμένων κατάρτισης.
iii. τους σημαντικότερους παράγοντες/συντελεστές σε ένα πρόγραμμα διά βίου
εκπαίδευσης ενηλίκων
iv. τις διάφορες παραμέτρους των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων όπως είναι τα θεματικά αντικείμενα, οι χωρο-χρονικές προδιαγραφές και οι
προδιαγραφές των εκπαιδευτικών τεχνικών και διδακτικών μέσων
v. τα βιώματα ή τις εκτιμήσεις τους για τυχόν επιδράσεις που τα προγράμματα
έχουν ή θα έχουν στην επαγγελματική, κοινωνική και προσωπική πορεία των
εκπαιδευομένων.
Ωστόσο υπάρχουν και ειδικά θέματα που σχετίζονται με την ιδιότητα της κάθε ομάδας
ενδιαφέροντος. Τέτοια είναι οι λόγοι συμμετοχής για τους εκπαιδευθέντες, οι λόγοι μη
συμμετοχής για τους μη εκπαιδευθέντες και η διαμόρφωση των στόχων και του
περιεχομένου, καθώς και η ενημέρωση για τυχόν προβλήματα για τα στελέχη και τους
λοιπούς ειδικούς της εκπαίδευσης. Επομένως ως θυρίδες καταγραφής ορίστηκαν για
κάθε ομάδα ενδιαφέροντος, δηλαδή για εκπαιδευθέντες, μη εκπαιδευθέντες και την
ομάδα ειδικών και στελεχών τόσο κοινές κατηγορίες όσο και ειδικές ανά ομάδα.
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6.3. Αποτελέσματα για τον προσδιορισμό
αναγκών εκπαίδευσης ενηλίκων
Το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2013 η ερευνητική ομάδα και
εκπαιδευμένα στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διενήργησαν 3 ομαδικών εστιασμένων
συζητήσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα και 20 προσωπικές συνεντεύξεις με
εκπαιδευθέντες, μη εκπαιδευθέντες και συνδικαλιστές, εκπαιδευτές, στελέχη
εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικούς της εκπαίδευσης για την ανίχνευση των
εκπαιδευτικών αναγκών. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δημιούργησε μια λίστα με πιθανούς
ερωτώμενους. Τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν θεαματικά. Παρατίθενται παρακάτω τα
αποτελέσματα και οι πιο αντιπροσωπευτικές απαντήσεις που συναντήσαμε και στις δύο
μεθοδολογικές προσεγγίσεις, οργανωμένα ανά κατηγορίες ανάλυσης.

6.3.1. Η συμβολή της διά βίου εκπαίδευσης στην επίλυση προβλημάτων
Από τις ομάδες εστιασμένων συζητήσεων προκύπτει ότι σε όλες τις πόλεις όλοι,
ανεξαρτήτως ιδιότητας, θεωρούν θετική τη συμβολή της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων
με την έννοια ότι συμβάλλει στην ενίσχυση των εκπαιδευομένων ώστε να αντιμετωπίσουν
τα προβλήματα που τους επέφερε η οικονομική κρίση.
«Υπάρχει μία – για τον κάθε κλάδο – υπάρχει μία αγωνία όπως είναι η οικονομική
κατάσταση σήμερα και ως προς τα… δε συζητώ βέβαια καθόλου για το ότι είναι
πολύ σημαντικό κλειδί η ΔΒΜ και ότι θα πρέπει να υπάρχει και ότι έχουμε οφέλη
πάντα, είναι ασυζητητί το μεγαλύτερο κλειδί που έχουμε. Και καλό για το μέλλον
μας.» (συνδικαλιστής, Αθήνα)
Πολλοί εξάλλου αναφέρονται στη διά βίου εκπαίδευση ενηλίκων ως στάση ζωής: «Αυτό
που λένε όσο ζω μαθαίνω… νομίζω η πλειοψηφία θα πρέπει να σκέφτεται έτσι.» (στέλεχος
εκπαίδευσης ενηλίκων, Πάτρα)
Στο ίδιο μήκος κύματος, στις προσωπικές συνεντεύξεις οι ερωτώμενοι συμφώνησαν στη
θετική συμβολή της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων όσον αφορά στα προβλήματα που
έχει φέρει η κρίση στη ζωή τους, χαρακτηρίζοντάς τη: βασική, σημαντική, υποχρεωτική,
επείγουσα, απαραίτητη. Χαρακτηριστικές λέξεις που χρησιμοποιούν για να εκφράσουν
αυτή τη συμβολή είναι: έξοδος, κλειδί της επιτυχίας, ευκαιρία. Οι απαντήσεις τους σε
μεγάλο βαθμό σχετίζονται με την επίλυση των προβλημάτων που προκαλεί η οικονομική
κρίση στις μικρές επιχειρήσεις:
«Δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος στις μέρες που ζούμε και λόγω της οικονομικής κρίσης
έτσι ώστε να αποφεύγουμε και κάποια προβλήματα.» (Σ16)
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«Πολύ σημαντικός ειδικά σε μια περίοδο κρίσης όπως είναι η σημερινή κι αυτό γιατί
δίνεται η δυνατότητα σε ανθρώπους να μάθουνε κάποια πράγματα.» (Σ17)
«Η γνώμη μου είναι καθαρά, όχι μόνο θετική, θα έλεγα ότι είναι καθαρά επείγον,
δηλαδή ότι πιστεύω ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος ίσως είναι η έξοδος, το κλειδί από την κρίση αλλά με μια συγκεκριμένη κατεύθυνση […] στη διά βίου για να
μπορέσουμε να την εκμεταλλευτούμε σε περίοδο κρίσης θα έπρεπε να κάνουμε λίγο
πιο στοχευμένη πρακτική εκπαίδευση σε συγκεκριμένους άξονες […] δεν ανήκω σ
αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά όποιος μπορούσε να το κάνει θα ήταν ένα
σκόπιμο γεγονός το οποίο θα συνέβαλε προς τη βελτίωση της κρίσης και ίσως ήταν
και η έξοδος δηλαδή το κλειδί της επιτυχίας.»(Σ14)
«Η διά βίου μάθηση σε όλο το φάσμα της είναι σημαντική. Ειδικότερα τώρα που
έχουμε την … που βιώνουμε την κρίση στο πετσί μας θεωρώ ότι όσα πιο πολλά σεμινάρια πραγματοποιούνται τόσες πιο πολλές ευκαιρίες δίνονται σε κόσμο, κυρίως σε
νέο κόσμο, να βγει από το καβούκι του, να βγει δηλαδή από την απομόνωση και να
νιώθει ότι ανήκει κάπου. Και όλο αυτό βέβαια συμβάλλει με τον άλφα ή βήτα τρόπο
σε πρώτη φάση στην καταπολέμηση των όποιων προβλημάτων.» (Σ20)
Κάποιοι αναφέρονται συγκεκριμένα στη δυνατότητα συμβολής της διά βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στην αντιμετώπιση της επαγγελματικής κρίσης:
«Πάρα πολύ σημαντικό για εμένα και για τον κάθε επιχειρηματία να τη βλέπει… να
τη βλέπει τη διά βίου εκπαίδευση ως κάτι αυτονόητο.» (Σ16)
«Πολύ σημαντικό. Ήδη οι συνθήκες μας οδηγούν να έχουμε εκπαίδευση στις επιχειρήσεις μέσα και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες ή όσοι θέλουν να ιδρύσουν μια επιχείρηση ή όσοι
είναι στελέχη στις επιχειρήσεις το βλέπουν αυτό.» (Σ13)
«Εντάξει δεν μπορώ να πω ότι θεωρούν ότι η διά βίου εκπαίδευση θα τους λύσει
όλα τους τα προβλήματα γιατί είναι κυρίως οικονομικό το πρόβλημα που έχουνε,
είτε εργαζόμενοι είτε εργοδότες οικονομικό είναι το θέμα. Αλλά θεωρούν αυτό που
ακούω συχνά, ειδικά από εργοδότες αφού δεν έχουμε δουλειά πολύ τώρα ας έρθουμε
τουλάχιστον να πάρουμε πέντε, έξι γνώσεις έτσι ώστε να βελτιωθούμε όταν θα έχει
αύξηση η εργασία μας να έχουμε γίνει καλύτεροι.» (Σ1)
«Είναι απαραίτητη για τον κάθε επιχειρηματία και για το κάθε φυσικό πρόσωπο το
οποίο σκέφτεται να γίνει επιχειρηματίας ή να ασχοληθεί με το επιχειρείν γενικότερα»
(Σ16)
«Η κρίση έχει φέρει πολλά προβλήματα στη διαχείριση των μικρών επιχειρήσεων
[…] Η διά βίου εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην ενημέρωση, στην κατάρτιση όλων των επαγγελματιών γνωρίζοντάς τους τα προβλήματα και τους τρόπους
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αντιμετώπισης προβλημάτων προκειμένου να βγουν από την κρίση ή να επιβιώσουν
μέσα στην κρίση» (Σ18)
Κάποιοι άλλοι αντιλαμβάνονται τη συμβολή της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων σε
όλο το φάσμα της ζωής των ενήλικων εκπαιδευόμενων: επαγγελματική, κοινωνική
και προσωπική ζωή αναδεικνύοντας και άλλες διαστάσεις πέραν του επαγγελματικού βίου:
«Δεν μπορώ να πω ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίλυση της οικονομικής κρίσης που… στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα αλλά σίγουρα θα μπορούσε
να συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων από προσωπικά θέματα ή οικογενειακά ή
επιχειρηματικά που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος.» (Σ16)
«Όσα περισσότερα ερεθίσματα μπορούμε να λαμβάνουμε με τη βοήθεια της διά βίου
εκπαίδευσης, τόσο θετικότερα θα είναι τα αποτελέσματα για τη μετέπειτα ζωή μας,
τόσο κοινωνική όσο και εργασιακή» (Σ16)
«Πιστεύω ότι σε περιόδους κρίσεων και παλαιότερα δηλαδή που το έχουμε δει και σε
άλλες κοινωνίες σε περιόδους κρίσεων όταν οι κοινωνίες υπερέβησαν το προσωπικό
τους, το εργατικό δυναμικό τους σε πράγματα που θα έρθουνε και τους βοηθήσανε
να γίνουν καλύτεροι μετά όταν πέρασε η κρίση γιατί κύκλος είναι είχαν γίνει όλοι
καλύτεροι και σαν άνθρωποι αλλά και σαν παραγωγικές μονάδες με αποτέλεσμα
μετά είχαν εξελιχθεί στην εργασία τους είναι και ποιοτικά και ποσοτικά πιστεύω τα
αποτελέσματα.» (Σ2)
«Χαίρομαι που σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες κινείται η διά βίου εκπαίδευση
και νομίζω ότι δίνει πολλά. Και όσο τη συστηματοποιούμε και μαθαίνουμε κι εμείς
οι εκπαιδευτές, τα στελέχη και οι φορείς που ασχολούνται σε κεντρικό επίπεδο να
είναι περισσότερο ενήμεροι. Έχει πολλά να δώσει και πιστεύω ότι θα εξακολουθήσει.» (Σ13)
«… έχει να προσφέρει πάρα πολλά σε όλα τα πλαίσια, σε όλους τους πληθυσμούς
στόχους, σε όλες τις κοινωνίες. Δεν τη θεωρώ κατά κανένα τρόπο πολυτέλεια, έτσι
τη θεωρώ κάτι απολύτως αναγκαίο αρκεί κανείς να επιλέγει στοιχεία πολιτικών που
ταιριάζουν όπως σωστά είπες με τη συγκυρία, δηλαδή παράδειγμα λέμε η σημερινή
κρίση. […] Τα προβλήματα λοιπόν που αντιμετωπίζει, εκ πρώτης όψεως δε μπορεί
να τα λύσει αυτή τη στιγμή η εκπαίδευση. […] Τώρα η συνεχιζόμενη εκπαίδευση ή
η διά βίου μάθηση τι μπορεί να προσφέρει στον επιχειρηματία σήμερα. Νομίζω εκεί
που θα μπορούσε να εστιάσει κανείς είναι στη διαχείριση της κρίσης υπό την έννοια
της κρίσης, όχι την έννοια της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, της κρίσης που δημιουργείται στον ίδιο.» (Σ10)

148

Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 6

Αρκετοί επίσης εντάσσουν τη διά βίου εκπαίδευση ενηλίκων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
θεώρησης και στάσης ζωής:
«Πολύ βασική, ο άνθρωπος πρέπει να κυνηγά τη γνώση σε όλη τη φάση, μακροπρόθεσμα όλη του τη ζωή […] Όσα περισσότερα γνωρίζουμε για οποιαδήποτε μορφή
γνώσης είναι πάρα πολύ σημαντική.» (Σ19)
«Πρέπει να σε συνοδεύει σε όλη την επαγγελματική και προσωπική σου ζωή.» (Σ15)
«Γενικά ανεξάρτητα από την κρίση ή όχι το θεωρώ υποχρεωτικό, όχι προαιρετικό
όπως είναι, θεωρώ ότι είναι υποχρεωτικό. Φαντάζομαι τον εαυτό μου ότι ακόμη και
στα 60 μου θα συνεχίζω να προσπαθώ να μαθαίνω πράγματα και να εξελίσσω το
κεφάλι μου, το μυαλό μου σε ό,τι μπορώ όποιο πεδίο είναι αυτό που με ενδιαφέρει
κι ακόμη και πράγματα που ίσως δεν είναι του δικού μου τομέα, θα μπορούσα όμως
να το κάνω γιατί μου αρέσει να επεκτείνω τις γνώσεις μου γενικότερα. Η διά βίου
μάθηση θεωρώ ότι είναι υποχρεωτική, ότι μπορεί να μας κάνει καλύτερους σε όλους
τους τομείς και όχι μόνο στο αντικείμενο που εκπαιδεύεσαι. Γενικότερα σου μαθαίνει
να έχεις παιδεία και τρόπους να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος ανεξάρτητα από το
αντικείμενο που διδάσκεις.» (Σ2)
«Πιστεύω ότι γενικά κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει ποικίλες γνώσεις όχι μόνο στον
τομέα που τον αφορά οπότε εννοείται πως οποιοδήποτε πρόγραμμα παρέχει η διά
βίου εκπαίδευση στάνταρ είναι ένα ατού ενάντια στην επαγγελματική κρίση που
είναι συνέπεια της οικονομικής κρίσης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή κάθε άτομο πρέπει
να το κυνηγήσει ειδικά τώρα σε αυτή την περίπτωση όπου τα περισσότερα προγράμματα είναι και δωρεάν ενώ ας πούμε σε πιο παλιά χρόνια έπρεπε να πληρώσεις πάρα
πολλά για να επιμορφωθείς πάνω σε κάτι θεωρώ χαζό από μέρους κάποιων ατόμων
που δεν το κυνηγάνε ...» (Σ19)
«Κάποιος που ασχολείται με τη διά βίου εκπαίδευση, που έχει δεχθεί σεμινάρια
τέτοιου τύπου ή τέτοιου είδους εκπαίδευσης θα μπορούσε να καταλάβει… για μένα
είναι απαραίτητη. Νομίζω είναι απαραίτητη για τον κάθε επιχειρηματία και για τον
κάθε… και για το κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο σκέφτεται να γίνει επιχειρηματίας
ή να ασχοληθεί με το «επιχειρείν» γενικότερα.» (Σ16)
«Η γνώμη μου είναι καθαρά όχι μόνο θετική, θα έλεγα ότι είναι καθαρά επείγον,
δηλαδή ότι πιστεύω ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος ίσως είναι η έξοδος, το κλειδί από την κρίση αλλά με μια συγκεκριμένη κατεύθυνση […] στη διά βίου για να
μπορέσουμε να την εκμεταλλευτούμε σε περίοδο κρίσης θα έπρεπε να κάνουμε λίγο
πιο στοχευμένη πρακτική εκπαίδευση σε συγκεκριμένους άξονες […] δεν ανήκω σ
αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά όποιος μπορούσε να το κάνει θα ήταν ένα
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σκόπιμο γεγονός το οποίο θα συνέβαλε προς τη βελτίωση της κρίσης και ίσως ήταν
και η έξοδος δηλαδή το κλειδί της επιτυχίας.» (Σ14)
Τέλος, κάποιοι ερωτώμενοι αναφέρονται σε ειδικές προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν
προκειμένου η συμβολή των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων να είναι
αποτελεσματική στην επίλυση των προβλημάτων που δημιουργεί η κρίση:
«Η διά βίου μάθηση και η εκπαίδευση ενηλίκων θα μπορούσε να συμβάλλει εφόσον
οδηγεί στη βελτίωση των οριζοντίων δεξιοτήτων ενός ενήλικα.» (Σ4)
«Η γνώμη μου είναι καθαρά όχι μόνο θετική, θα έλεγα ότι είναι καθαρά επείγον,
δηλαδή ότι πιστεύω ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος ίσως είναι η έξοδος, το κλειδί από την κρίση αλλά με μια συγκεκριμένη κατεύθυνση […] στη διά βίου για να
μπορέσουμε να την εκμεταλλευτούμε σε περίοδο κρίσης θα έπρεπε να κάνουμε λίγο
πιο στοχευμένη πρακτική εκπαίδευση σε συγκεκριμένους άξονες […] δεν ανήκω σ’
αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά όποιος μπορούσε να το κάνει θα ήταν ένα
σκόπιμο γεγονός το οποίο θα συνέβαλε προς τη βελτίωση της κρίσης και ίσως ήταν
και η έξοδος δηλαδή το κλειδί της επιτυχίας.»(Σ16)
«Άμα δε συνδυαστεί με κάποιου είδους πανεπιστημιακή εκπαίδευση πιστεύω ότι δεν
έχει ιδιαίτερη αξία ή άμα δε συνδυαστεί με κάποια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα ή με κάποια επιχειρηματική εφαρμογή ή νέα καινοτομικά προϊόντα δεν έχει
καμία αξία.»(Σ16)

6.3.2. Οι ανάγκες που αναμένεται να καλύψουν τα
προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης
Στην παρούσα κατηγορία οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να παραθέσουν τις καταστάσεις που
βιώνουν ή παρατηρούν και τους προβληματίζουν σε διάφορα επίπεδα και στις οποίες
θεωρούν ότι η Δια Βίου Εκπαίδευση μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει. Από αυτή τη
διαδικασία ανιχνεύσαμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ερωτώμενων που εντοπίζονται
στην επαγγελματική και εργασιακή ζωή, στην κοινωνική ή προσωπική πορεία των
εκπαιδευόμενων και τις πιθανές αλληλεπιδράσεις τους και με τις δύο μεθοδολογικές
προσεγγίσεις.
Ομάδες εστιασμένης συζήτησης
Η ανάλυση των ομαδικών εστιασμένων συζητήσεων ανέδειξε την εξής δυναμική ως
προς τις συνιστώσες της ζήτησης των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων. Η
παράθεση των αποτελεσμάτων γίνεται με ιεραρχική σειρά από το θεωρούμενο ως
σπουδαιότερο (αυτό που τους απασχολεί περισσότερο) και συνεχίζει φθίνουσα.
Οι συμμετέχοντες στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης της Αθήνας συμφωνούν ότι είναι
έντονες οι ανάγκες για βασικές γνώσεις πληροφορικής καθώς ο τεχνολογικός
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αναλφαβητισμός υπάρχει ακόμα ως πρόβλημα σε πολλούς κλάδους, αλλά και για
εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής. Η επιχειρηματικότητα αναδεικνύεται ως ένα
αντικείμενο που διχάζει την ομάδα ως προς τη συμβολή της στην επίλυση προβλημάτων
μέσα στη συγκυρία της κρίσης και για τη στρεβλή της έννοια που παραπέμπει σε
ευκαιριακές λύσεις. Ωστόσο υπήρξε συμφωνία ότι είναι απολύτως αναγκαία αρκεί ο
θεματικός τίτλος της κατάρτισης να προσαρμοστεί στην παρούσα συγκυρία της κρίσης.
Τα υπόλοιπα παραδοσιακά αντικείμενα (πωλήσεις, μάρκετινγκ κ.α.) είναι αναγκαία όσο
και η ψηφιακή τους διάσταση (π.χ. e-marketing, e-επιχειρείν, e-shop) προκειμένου να
συμβαδίζουν με τις ανάγκες τις εποχής και την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων
που παρατηρήθηκε. Νέες δυνατότητες στον κλάδο τις πληροφορικής όπως τα video
games και οι εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα ή η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
προς όφελος της επιχείρησης είναι σύγχρονες ανάγκες που προέρχονται από τον κλάδο
της πληροφορικής. Επομένως άμεση προτεραιότητα έχει η παρακολούθηση των
εξελίξεων σε επιστήμη και τεχνολογία και η προσφορά προγραμμάτων που να
προσφέρουν πιστοποίηση ή βεβαίωση συμμετοχής. Ακολουθούν αντικείμενα δημοφιλή
όπως η εξυπηρέτηση πελατών, ή θέματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και την
ανάπτυξη της επιχείρησης (κοστολόγηση, ταμειακή διαχείριση, απογραφές, λογιστική
παρακολούθηση, υποχρεώσεις προς τρίτους φορολογία, προτυποποίηση, αξιοποίηση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων – όχι όμως χρηματοδότηση, είναι άκαιρο λόγο της
κατάστασης των τραπεζών) και η εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων.
Άλλα θέματα που απασχόλησαν την ομάδα της Αθήνας έντονα ήταν η επιχειρηματική
και εργασιακή κουλτούρα. Το ζήτημα προσεγγίστηκε στο πλαίσιο αντιπαράθεσης
ανάμεσα σε εργαζομένους και εργοδότες μέσα στο «εθνικό πνεύμα μη συνεργασίας» και
αναγνωρίστηκε η ανάγκη να αλλάξει προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση ατομικά,
επαγγελματικά και κοινωνικά. Ιδεοληψίες, ανευθυνότητα, η ιδιαίτερη δυναμική της
παραδοσιακής οικογενειακής επιχείρησης και η επικίνδυνη «κληρονομικότητα»
παρελθουσών επαγγελματικών νοοτροπιών που ελλοχεύει, αναφέρονται ως καταστάσεις
που δε συνάδουν με τις απαιτήσεις της εποχής και του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.
Αντικείμενα κατάρτισης που θα παρουσιάσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα για την
οικογενειακή μικρή επιχείρηση και θα καλλιεργήσουν μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα
είναι το ζητούμενο στο πλαίσιο αυτό.
Μία άλλη ομάδα αναγκών, οι ψυχολογικές, συζητήθηκε αρκετά πάνω στη βάση της
υψηλής ανεργίας και των επιπτώσεών της στα άτομα. Καταστάσεις όπως η διαχείριση
άγχους και η επαγγελματική εξουθένωση, για όσους απομένουν σε θέσεις εργασίας, και
οι συγκρουσιακές σχέσεις που λαμβάνουν χώρα όχι μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο,
αλλά και σε εσωτερικό και κοινωνικό είναι θέματα που διατυπώνεται η επιθυμία να
επιλυθούν μέσω της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων, με σχετικά προγράμματα
ενδυνάμωσης και διαχείρισης συγκρούσεων.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ομάδα της Αθήνας ανιχνεύονται περισσότερο
προβλήματα και ανάγκες που αφορούν την επιχείρηση μιας και η σύστασή της
περιλάμβανε κυρίως συμμετέχοντες οι οποίοι έφεραν την ιδιότητα του εργαζόμενου ή
ελεύθερου επαγγελματία, οι οποίοι είχαν ή ενδιαφέρονταν να ιδρύσουν τη δική τους
επιχείρηση. Επομένως ενδιαφέρονταν και για αντικείμενα κατάρτισης σχετικά με την
ίδρυση νέας επιχείρησης. Έντονη ήταν επίσης η ανάγκη για συμβουλευτική, όπως
τονίστηκε από εκπαιδευτές, καθώς ο ρόλος τους έχει μεταλλαχθεί και τείνει να γίνει
συμβουλευτικός. Οι συμβουλευτικές δομές σύμφωνα με την ομάδα πρέπει να
υποστηρίζουν τον ενδιαφερόμενο πριν μπει στη διαδικασία της εκπαίδευσης.
Όσο για το αντικείμενο κατάρτισης της πράσινης επιχειρηματικότητας συμφωνήθηκε
ότι μπορούν να τεθούν μόνο κάποιες βασικές αρχές στις μικρές επιχειρήσεις και
δικαιολογήθηκε η μικρή ζήτηση που υπάρχει καθώς είναι δύσκολο, μπελάς για τη μικρή
επιχείρηση να υποστεί το κόστος «πράσινης» λειτουργίας, δεδομένου ότι και η πολιτεία
δεν παρέχει τις υποδομές και τα κίνητρα για ένα τέτοιο εγχείρημα.
Τέλος θίχθηκαν και κάποια θέματα, πέραν των αντικειμένων κατάρτισης που τους
ενδιαφέρουν, που καλείται να λύσει ο γενικότερος σχεδιασμός των προδιαγραφών,
όπως είναι η ανομοιογένεια των τμημάτων και η συμπεριφορά των «παλιμπαιδιζόντων»
εκπαιδευόμενων που αναμένεται να τη διαχειριστούν με τις κατάλληλες τεχνικές
εκπαίδευσης ενηλίκων.
Οι συμμετέχοντες στην ομάδα της Θεσσαλονίκης συμφωνούν επίσης ότι το ρευστό και
έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον τους δημιουργεί την ανάγκη συνεχούς
επικαιροποίησης γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι η
ανάγκη για πιο επιστημονικοποιημένη γνώση την οποία και εξέφρασαν προκειμένου να
αντιμετωπιστούν κίνδυνοι του περιβάλλοντος (πχ αυξημένη ευθύνη σε θέματα
ασφαλείας) και να γίνει αποτελεσματική αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται
για την αλλαγή των παραδοσιακών επιχειρηματικών μοντέλων προς νέα, βασισμένα
στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, επιχειρηματικά μοντέλα και
εφαρμογές οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο από την κρίση (ψηφιακή
επιχείρηση, e-marketing). Άλλα θέματα που τους απασχολούν εκτός από την ψηφιακή
μετάβαση και που αναμένουν τη συμβολή προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, η οικονομική διαχείριση
και η ίδρυση μιας νέας επιχείρησης.
Εντούτοις αναφέρθηκαν και στο κοινωνικό πρόβλημα της κοινωνικής απομόνωσης το
οποίο επηρεάζει τη συμμετοχή στα κοινά, το οποίο και αναμένουν να αντιμετωπισθεί ως
ένα βαθμό ίσως όχι τόσο μέσω της προσφοράς σχετικού αντικειμένου κατάρτισης αλλά
μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων και σε
δραστηριότητα δομών όπως είναι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Πάγια, τέλος, θέση των ειδικών της
εκπαίδευσης σε αυτή την ομάδα είναι η ανάγκη συμβουλευτικής η οποία και προκύπτει
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μέσα από τα αιτήματα των εκπαιδευομένων προς τους εκπαιδευτές, των οποίων ο ρόλος
αρχίζει να μεταλλάσσεται προς την κατεύθυνση αυτή δημιουργώντας προβληματισμό.
Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει ειδική αναφορά στη διαφορά που παρατηρείται ως προς
το ζήτημα της συμβουλευτικής ανάμεσα στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα η ομάδα της Αθήνας αντιλαμβάνεται την
ανάγκη παροχής συμβουλευτικής το ίδιο έντονα, τη θέτει όμως μέσα στο πλαίσιο μιας
στοχευμένης διαδικασίας που προηγείται της εκπαίδευσης. Δηλαδή πρώτα γίνεται ο
εντοπισμός των προβλημάτων και μετά η συμβουλευτική προς επίλυσή τους. Η ομάδα
της Θεσσαλονίκης την αντιλαμβάνεται ως ύστερο στάδιο της εκπαίδευσης, να λαμβάνει
χώρα αφού ο εκπαιδευόμενος έχει πάρει τα πρώτα ερεθίσματα μέσω της εκπαίδευσης.
Οι διαστάσεις αυτές αξίζει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να διασφαλιστεί η
αποτελεσματική εκπαίδευση και ο ρόλος του εκπαιδευτή από τη μία πλευρά και να
αναπτυχθούν οι δομές συμβουλευτικής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από την άλλη. Επιπλέον
μεταξύ των δύο ομάδων παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό ταύτιση των θεμάτων που
συγκρίθηκαν.
Στην ομάδα της Πάτρας οι ανάγκες που υπερισχύουν είναι η παρακολούθηση των
τεχνολογικών εξελίξεων και η εφαρμογή τους σε όλο το φάσμα λειτουργίας της
επιχείρησης. Συγκεκριμένα συζητήθηκε ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων παραγωγής,
των τρόπων επικοινωνίας και παραγγελίας, εφαρμογές ακόμη και σε παραδοσιακά
επαγγέλματα (πχ Autocad, CNC σε τεχνικά επαγγέλματα) ή σε πιο εξελιγμένα που
χησιμοποιούνται από πολυεθνικού χαρακτήρα επιχειρήσεις (πχ SAP) και η ικανοποίηση
του πάγιου αιτήματος που είναι η ανάπτυξη της απόδοσης και η καλύτερη οργάνωση
της εργασίας. Συζητήθηκε επίσης η έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων σε πολλά θέματα
(πχ εφαρμογών πληροφορικής, ενεργειακά κτλ). Η ανάγκη επιστημονικοποίησης είναι
κι εδώ εμφανής καθώς η παροχή θεωρητικής γνώσης είναι επιτακτική σε κάποια
επαγγέλματα που οι κίνδυνοι ασφαλείας είναι αυξημένοι. Η παρακολούθηση του
θεσμικού πλαισίου κάθε κλάδου αναδείχθηκε ως ανάγκη κυρίως για επαγγέλματα που
βασανίζονται από συνεχείς νομοθετικές αλλαγές όπως οι λογιστές και ως λύση
προτάθηκε ο προληπτικός σχεδιασμός κλαδικών προγραμμάτων.
Μία άλλη ομάδα αναγκών που συζητήθηκε έντονα στην Πάτρα ήταν η εξυπηρέτηση
πελατών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και οι δημόσιες σχέσεις. Επίσης έχει γίνει
συνειδητή η ανάγκη των επιχειρήσεων για εξωστρέφεια και για ανοίγματα σε νέες
αγορές με παράλληλη μελέτη των ιδιαιτεροτήτων και των τοπικών γλωσσών των
αγορών αυτών, ενώ αναφέρονται και οι δυσκολίες που έχουν αντιμετωπιστεί σε
προσπάθειες εξαγωγών. Έντονη είναι και η ανάγκη υιοθέτησης καλών πρακτικών και
προτύπων από την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά καθώς και η προτυποποίηση/
πιστοποίηση προκειμένου μία επιχείρηση όχι μόνο να βελτιώσει τις παραγωγικές τις
διαδικασίες αλλά και να βγει στις ξένες αγορές. Σε αυτό το πλαίσιο η ανάγκη καλύτερης
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παρουσίασης και προώθησης των προϊόντων λειτουργεί συμπληρωματικά και
συνδυάζεται και με την προοπτική επένδυσης στον αγροτικό τομέα, μία προοπτική που
είναι αρκετά έντονη στην επαρχία.
Κάτι που δημιούργησε έντονη αντιπαράθεση αλλά τελικά συμφωνία των μελών της
ομάδας της Πάτρας είναι η υπάρχουσα κουλτούρα και η επιτακτική ανάγκη για αλλαγή
της. Αυτή η διαπίστωση έρχεται σε συμφωνία με το αντίστοιχο εύρημα από την ομάδα
της Αθήνας σχετικά με την καλλιέργεια μιας καλύτερης κουλτούρας σε εργοδότες και
εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αλλαγής κουλτούρας η ομάδα εστιασμένης συζήτησης της
Πάτρας ενέταξε και τα ζητήματα καινοτομίας ως ανάγκη για την απαγκίστρωση από
ευκαιριακές, κερδοσκοπικές και εφήμερες νοοτροπίες του παρελθόντος, καθώς και τα
ζητήματα κρατικών και ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που αξιοποιούνται διαιωνίζοντας μια
τέτοια κουλτούρα.
Σε ένα άλλο πλαίσιο που εκφράζει την πιεστική κοινωνικο-οικονομική κατάσταση στην
ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας (η οποία θεωρείται από τις φτωχότερες και τις πλέον
πληγείσες οικονομικά) αναδεικνύονται διάφορες επιπτώσεις όπως η μείωση της
αγοραστικής δύναμης, του εργατικού δυναμικού, η συγκέντρωση πολλαπλών ρόλων
πάνω στο μικρό επιχειρηματία και η ανεργία που δημιουργεί προβλήματα προσωπικά
ενώ εντείνει την ανάγκη για επαναπρόσληψη και δημιουργεί μία αλυσίδα συγκρούσεων
σε όλα τα επίπεδα. Χαρακτηριστικές εκφράσεις στο επίπεδο αυτό είναι οι εξής, οι οποίες
αντικατοπτρίζουν την έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ των προσωπικών, κοινωνικών και
επαγγελματικών προβλημάτων.
«Αυτά τα τρία προβλήματα (προσωπικά, κοινωνικά, επαγγελματικά) είναι αλληλένδετα. Όταν δεν έχεις και πολλά χρήματα, κατά συνέπεια έχεις και πρόβλημα στην
προσωπική σου ζωή.» (Ιδιωτική υπάλληλος, Πάτρα)
«Όλα είναι αλυσίδα, το ένα πάει πίσω από το άλλο» (Ελεύθ. Επαγγελματίας, Πάτρα)
«Η κρίση επηρέασε προσωπικά τους εργαζόμενους και αυτά βγαίνανε πάνω στην
εργασία, τους οδήγησε έτσι ώστε να πούνε “να πάω να κάνω αυτό το πρόγραμμα…;”» (στέλεχος εκπαίδευσης ενηλίκων, Πάτρα)
Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό, ότι τα προβλήματα που παρέθεσαν αντικατόπτριζαν
κυρίως επαγγελματικές ανάγκες και σε μικρότερο βαθμό έθιγαν προσωπικά και
κοινωνικά προβλήματα. Επιπλέον, ενδιαφέρον στοιχείο είναι ο τρόπος προσέγγισης
των προβλημάτων που γινόταν μέσω της αναφοράς σε αναμενόμενες επιδράσεις των
προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στη ζωή των συμμετεχόντων.
Η ομοιογενής σύνθεση των ομάδων εστιασμένων συζητήσεων και στις τρεις πόλεις μας
επιτρέπει τη μεταξύ τους σύγκριση και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις
ανάγκες και τα πιθανά θεματικά αντικείμενα που μπορούν να τις ικανοποιήσουν. Είναι
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κοινή απαίτηση ο σχεδιασμός των θεματικών αντικειμένων να κινείται παράλληλα με
τις εξελίξεις όσον αφορά την οικονομική συγκυρία και την τεχνολογική και επιστημονική
πρόοδο είτε κλαδικά είτε σε όσο το δυνατόν πιο ομοιογενή τμήματα. Σημαντικά είναι τα
ζητήματα επιχειρηματικής κουλτούρας που ανακύπτουν και ιδιαίτερος λόγος γίνεται για
την καινοτομία σαν το κλειδί εξόδου από την κρίση. Η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού
μέσα στη συνθήκη της κρίσης και το μάρκετινγκ, οι δημόσιες σχέσεις και η εξυπηρέτηση
πελατών αναδεικνύονται ως θέματα πρώτης ζήτησης για τα μέλη των ομάδων
εστιασμένων συζητήσεων. Ένα σημαντικό αίτημα τόσο από εκπαιδευθέντες, μη
εκπαιδευθέντες όσο και από τους ειδικούς της εκπαίδευσης που πήραν μέρος στις
ομάδες εστιασμένων συζητήσεων είναι να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη διατύπωση
του τίτλου του προγράμματος ώστε να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της κρίσης και
των αναγκών που περιγράφηκαν παραπάνω.
Ωστόσο εκφράζεται και ένας προβληματισμός μήπως ο σχεδιασμός των μελλοντικών
προγραμμάτων δε θα αναφέρεται στην κρίση:
«Μήπως τα σεμινάρια που πρέπει να υλοποιηθούνε σε επόμενη κλίμακα δε θα είναι
για την κρίση… Η κρίση κάποια στιγμή…, είχε έρθει και στο παρελθόν, έφυγε…».
(Στέλεχος εκπαίδευσης ενηλίκων, Αθήνα)
Ενώ παράλληλα τονίζεται η προοπτική εξέλιξης των θεματικών που θα αναδειχθούν
από τη διερεύνηση των μελλοντικών αναγκών:
«Άρα θα πρέπει στη διερεύνηση των μελλοντικών [αναγκών] να σκεφτούμε λίγο
παραπέρα. Μπορεί τώρα να λέμε για παράδειγμα e-shop,μπορεί σε τρία χρόνια να
‘ναι κάτι που είναι η εξέλιξη του e-shop.» (Στέλεχος εκπαίδευσης ενηλίκων, Αθήνα)
Τέλος, όλα τα ευρήματα της ανάλυσης των ομάδων εστιασμένης συζήτησης έρχονται σε
συμφωνία με τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης σχετικά με τις μελλοντικές
ανάγκες για προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης. Ωστόσο ο χαρακτήρας των ομάδων
εστιασμένης συζήτησης είναι διερευνητικός περισσότερο, παρά σε βάθος αναλυτικός,
καθώς οι ερωτώμενοι αναδεικνύουν την επιφάνεια όσων έχουν να πουν. Στην παρακάτω
ανάλυση των προσωπικών συνεντεύξεων αναμένουμε να διαφωτιστεί και να
επιβεβαιωθεί περαιτέρω η παραπάνω σύγκλιση.
Προσωπικές συνεντεύξεις
Ξεκινώντας από μια συνολική θεώρηση των απαντήσεων που συλλέξαμε από τις
προσωπικές συνεντεύξεις γίνεται εμφανές ότι οι ερωτώμενοι πολλές φορές
αντιλαμβάνονται τις τρεις κατηγορίες προβλημάτων (προσωπικά, κοινωνικά,
επαγγελματικά) ως ένα ενιαίο σύνολο από πολλά αλληλένδετα μεταξύ τους στοιχεία.
Οι απαντήσεις που δίνουν φανερώνουν ότι δεν είναι διακριτά τα όρια ανάμεσα στα
προβλήματα που πηγάζουν από την προσωπική, την επαγγελματική και την κοινωνική
155

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

σφαίρα. Επιπλέον στις περισσότερες εκ των περιπτώσεων οι ερωτώμενοι απαντούν
σχετικά με τα προβλήματα ανακαλώντας τις επιδράσεις που η διά βίου εκπαίδευση
ενηλίκων έχει ή αναμένουν να έχει στη ζωή των εκπαιδευθέντων. Χαρακτηριστική
έκφραση της ενιαίας αντίληψης των προβλημάτων είναι η εξής:
«Διαχείριση προβλημάτων [που] προκαλεί η κρίση, δεν είναι δηλαδή ανάγκη να έχει
κλείσει η επιχείρησή του. Έχει προβλήματα γιατί από ‘κει ας πούμε που έχει ένα εισόδημα έχει πέσει στο 1/3 του εισοδήματος. Αυτό δηλαδή ας πούμε δημιουργεί αυτόματα προβλήματα οικονομικά στο σπίτι του, έτσι στην οικογένειά του… μιλάμε για
τέτοιες καταστάσεις.» (Σ10)
Βέβαια για το σύνολο των συνεντεύξεων δε μπορεί να εξαχθεί ότι υπάρχει σαφής αιτιατή
σχέση, ποιο δηλαδή επίπεδο προηγείται και ποιο έπεται. Έτσι άλλοι θεωρούν ότι η
οικονομική κρίση επηρεάζει τα επαγγελματικά/εργασιακά, τα οποία επηρεάζουν εν
συνεχεία τα προσωπικά, ενώ πολλοί ερωτώμενοι ξεκινούν από την προσωπική σφαίρα
κυρίως από τη συνειδητοποίηση της έλλειψης γνώσεων και δεξιοτήτων και κατόπιν
ξετυλίγουν το κουβάρι των προβλημάτων τους των επαγγελματικών και κοινωνικών.
Μελετώντας τα προβλήματα ανά κατηγορία ερωτώμενων διαπιστώνουμε πολλές
αντιλαμβανόμενες προβληματικές καταστάσεις από τους εκπαιδευθέντες, τους μη
εκπαιδευθέντες και τους λοιπούς ερωτώμενους.
Σε μια προσπάθεια εννοιολογικής οργάνωσης των προβλημάτων/καταστάσεων αυτών,
με βάση πάντα με το υλικό της πρωτογενούς έρευνας, μπορούμε να διακρίνουμε
κατηγορίες οι οποίες δεν περιορίζονται στην κατηγοριοποίηση προσωπικές,
επαγγελματικές, κοινωνικές αλλά έχουν να κάνουν με τα προβλήματα που δημιουργεί η
έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων από τη μία πλευρά και η αρνητική συγκυρία της
οικονομικής κρίσης από την άλλη πλευρά. Στο πλαίσιο αυτό οι ερωτώμενοι παραθέτουν
προβλήματα ευρύτερα που σχετίζονται με την προσπάθεια της επιχείρησης να επιβιώσει
και να αναπτυχθεί, την ανάγκη τους να αναπτυχθούν επαγγελματικά και τέλος
προβλήματα προσωπικά και διαπροσωπικών σχέσεων που γεννιούνται από αυτή την
αρνητική συγκυρία. Πιθανά θεματικά αντικείμενα που θα μπορούσαν να ανατρέψουν
την προβληματική αυτή κατάσταση είναι ανά κατηγορία ερωτώμενου τα παρακάτω.
Για τους εκπαιδευθέντες σπουδαία είναι τα αντικείμενα που πραγματεύονται την
εξυπηρέτηση πελατών με έμφαση στην επικοινωνία και τη διαχείριση πελατειακών
σχέσεων, θέματα οργάνωσης και διοίκησης της μικρής επιχείρησης και που αναπτύσσουν
τις γνώσεις τους και τις δεξιότητες στην πληροφορική για να επέλθει προσωπική,
επαγγελματική και επιχειρηματική ανάπτυξη. Πολιτικές επιβίωσης και τεχνικές
ανάπτυξης της καινοτομίας μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και παραγωγής
σύγχρονων προϊόντων με βάση διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα βρίσκονται επίσης στα
ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Σημαντική είναι και η αύξηση της αποδοτικότητας
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του εργαζόμενου. Συχνή αναφορά έχουν αντικείμενα της εκπαίδευσης ενηλίκων όχι
μόνο από συμμετέχοντες εκπαιδευτές αλλά και από εργοδότες, που εκπαιδεύουν το
προσωπικό τους. Επίσης θέματα που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό και την
εξωστρέφεια της επιχείρησης καθώς και την ίδρυση νέας επιχείρησης.
Για τους μη εκπαιδευθέντες σημαντικά είναι αντικείμενα που θα αναπτύξουν
εξειδικευμένες γνώσεις ανά κλάδο και την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Η πιστοποίηση
προσόντων είναι σημαντική γι’ αυτούς. Θέματα επιχειρηματικής/επαγγελματικής
κουλτούρας επίσης τους ενδιαφέρουν καθώς και πιο γενικά θέματα όπως οι πρώτες
βοήθειες, το περιβάλλον και η εξοικονόμηση ενέργειας. Κι εδώ το πιο σημαντικό θέμα
είναι η εξυπηρέτηση πελατών και οι συγκρούσεις στο χώρο εργασίας με συναδέλφους/
πελάτες/προμηθευτές ενώ σημαντική είναι η αναφορά και σε ψυχολογικά θέματα που
δημιουργούνται από την κρίση. Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που εμφανίζει αυτή η ομάδα
είναι η έλλειψη χρόνου για διά βίου εκπαίδευση και θεωρεί σκόπιμο να λαμβάνεται
υπόψη κατά το σχεδιασμό πιο ευέλικτων προγραμμάτων.
Ένα αξιομνημόνευτο και ιδιαίτερο πρόβλημα που αναφέρθηκε από την ομάδα αυτή,
συγκεκριμένα από το τεχνοκρατικό περιβάλλον του λογιστικού επαγγέλματος, είναι
αυτό της «ποσοτικοποίησης» της εργασίας ή οποία αλλάζει τη γενική στάση ζωής, αλλά
και ειδικά την οπτική για κάποια θέματα που θα έπρεπε να προσεγγίζονται πιο
«ποιοτικά», όπως είναι αυτό της συμμετοχής σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης.
Οι ειδικοί της εκπαίδευσης αναφέρουν την ανάγκη για εξειδικευμένες γνώσεις ανά
κλάδο (ακόμη και με τη σύσταση clusters) και για ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων.
Θέματα οικονομίας – διοίκησης με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη
δημιουργικού τρόπου σκέψης τους ενδιαφέρουν ενώ εντοπίζουν την πηγή όλων των
προβλημάτων σε οικονομικά θέματα που δημιούργησε η κρίση. Επίσης θεωρούν
σημαντική την αντιμετώπιση ψυχολογικών και συγκρουσιακών ζητημάτων. Ειδική είναι
η αναφορά στο αντικείμενο της μητρικής γλώσσας που προκύπτει από την αδυναμία
επαγγελματικής χρήσης της ελληνικής γλώσσας. Προτείνουν επίσης τα αντικείμενα
των στρατηγικών επιβίωσης και της καινοτομίας να μπουν οριζόντια στο σχεδιασμό
των προγραμμάτων.
Κάτι ιδιαίτερο που διακρίνεται γενικά στις απαντήσεις των ερωτώμενων – κυρίως μη
εκπαιδευθέντων – είναι η αναγνώριση προβλημάτων της προσωπικής σφαίρας όπως
είναι η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, η κοινωνική τους απομόνωση, η ανάγκη για
πιστοποίηση προσόντων, ο φόρτος εργασίας, η κούραση και το δύσκαμπτο ωράριο
απασχόλησης. Τα θέματα αυτά αναπτύσσονται ως προβλήματα που αναμένεται να
επιλυθούν από προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων όχι φυσικά ως θεματικά
αντικείμενα αλλά μέσα από το σχεδιασμό και την παροχή κατάλληλων εκπαιδευτικών
προδιαγραφών ή ακόμη και από την ίδια τη συμμετοχή σε προγράμματα. Στην ίδια
σφαίρα αναφέρονται θέματα όπως είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τους
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ενδυναμώσουν για να επανεκκινηθούν και να αναπτυχθούν. Ειδικά το ζήτημα της
έλλειψης χρόνου για τη συγκεκριμένη ομάδα φαίνεται να σχετίζεται και με τα εμπόδια
συμμετοχής που εξετάζονται λεπτομερώς στην ειδική κατηγορία που αναπτύσσεται
στην ενότητα 6.3.5.
Αυτά τα ευρήματα έρχονται να επιβεβαιώσουν τα αντίστοιχα ευρήματα της ποσοτικής
ανάλυσης σχετικά με τα δημοφιλή αντικείμενα κατάρτισης και να συμφωνήσουν και να
επεξηγήσουν την ανάγκη για περισσότερες ειδικές γνώσεις εστιασμένες ανά κλάδο και
ιδιότητα εκπαιδευομένου, την υποστήριξη της λειτουργίας της επιχείρησης στην
περίοδο της κρίσης, την εφαρμογή γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων Πληροφορικής
σε όλο το φάσμα λειτουργίας της ΜμΕ, την εξυπηρέτηση πελατών, την ανάπτυξη της
εξωστρέφειας, την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη, την
ανάπτυξη δημιουργικότητας και καινοτομίας και την ανάγκη ανάπτυξης οριζόντιων
δεξιοτήτων και ειδικά όσων σχετίζονται με τη συγκυρία της κρίσης όπως η επίλυση
προβλημάτων. Να σημειώσουμε τέλος ότι το αντικείμενο της επικοινωνίας και
διαχείρισης συγκρούσεων στην ποιοτική έρευνα αξιολογήθηκε ως πολύ σημαντικό
εντασσόμενο μέσα στο πλαίσιο της κρίσης. Παράλληλα θέτουν και άλλες παραμέτρους,
θεματικά αντικείμενα ή την ανάγκη για συμβουλευτική που σε συνδυασμό μπορούν να
εμπλουτίσουν το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

6.3.3. Σημαντικοί παράγοντες και συντελεστές των
προγραμμάτων διά βίου Εκπαίδευσης
Η συγκεκριμένη κατηγορία ανάλυσης αναφέρεται στους αναφερόμενους σημαντικούς
παράγοντες και συντελεστές των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης. Η ανάλυση των
ομάδων εστιασμένης συζήτησης και των προσωπικών συνεντεύξεων ανέδειξε τα
παρακάτω αποτελέσματα.
Ομάδες εστιασμένης συζήτησης
Υπάρχει γενική συμφωνία και στις τρεις ομάδες ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες και
συντελεστές των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων σχετίζονται με τις
εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές, τις υποδομές και τα
επιμέρους χαρακτηριστικά σχεδιασμού των προγραμμάτων. Ωστόσο υπάρχουν
διαφοροποιήσεις μεταξύ των ομάδων ως προς τα εξής:
Η ομάδα της Αθήνας και της Πάτρας επισημαίνει κυρίως στοιχεία που σχετίζονται με τα
«εσωτερικά» χαρακτηριστικά του σχεδιασμού των προγραμμάτων, όπως είναι οι
εκπαιδευτές και οι συμμετοχικές τεχνικές που χρησιμοποιούν, το αντικείμενο, το
περιεχόμενο και οι υποδομές. Η ομάδα της Αθήνας αναφέρεται επιπλέον στα μέσα
διδασκαλίας και τις υλικοτεχνικές υποδομές, στην ποιότητα των αιθουσών και τη
δυνατότητα εναλλακτικών διευθετήσεών τους και στη θεωρητική γνώση. Από την άλλη
πλευρά, η ομάδα της Θεσσαλονίκης εστιάζει περισσότερο σε «εξωτερικά» θέματα που
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βασίζονται στη ζήτηση για τα προγράμματα όπως είναι οι αρχικές προσδοκίες των
συμμετεχόντων, η ενημέρωση, η κλαδική εξειδίκευση και ζητήματα σχεδιασμού όπως
είναι τα μέσα διδασκαλίας και η θεωρητική/πρακτική οργάνωση της ύλης ανάλογα με
τις ανάγκες, η κλιμακωτή διάρθρωση των σεμιναρίων, η ομοιογένεια των τμημάτων και
η χρονική διάσταση του προγράμματος. Συγκεκριμένα οι προσδοκίες απασχόλησαν
πολύ την ομάδα που πρότεινε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εκ των προτέρων
προκειμένου να γίνεται αποτελεσματικότερος σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων.
Προσωπικές Συνεντεύξεις
Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και τα ευρήματα από τις προσωπικές συνεντεύξεις που
αναδεικνύουν ότι ο σημαντικότερος αναφερόμενος παράγοντας επιτυχίας ενός
προγράμματος είναι οι εκπαιδευτές κατά τη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων.
Χαρακτηριστική είναι η εξής δήλωση:
«Ένας καλός εκπαιδευτής μπορεί να παραλλάξει ένα πρόγραμμα, μπορεί να απογειώσει ένα πρόγραμμα, μπορεί να δώσει ένα ειδικό ενδιαφέρον σε ένα πρόγραμμα
[...] να βοηθάει, να υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους στην κάλυψη των αναγκών
τους.» (Σ10)
Κατόπιν ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα σε σχέση με τις αυξημένες υποχρεώσεις το
οποίο και δρα και ως εμπόδιο συμμετοχής καθώς οι μη συμμετέχοντες το δηλώνουν
κατά πλειοψηφία. Εν συνεχεία αναφέρουν ως σημαντικό ζήτημα το θεματικό αντικείμενο
ως τίτλου που αναφέρθηκε από τους μισούς σχεδόν ερωτώμενους ως σημαντικό. Αυτό
το στοιχείο έχει έντονα αξιολογηθεί από τους σχεδιαστές προγραμμάτων και τους
ειδικούς της εκπαίδευσης ενηλίκων ως καθοριστικό για την προσέλκυση των
ενδιαφερομένων. Επίσης, αναδείχθηκε η σπουδαιότητα της ύλης και του περιεχομένου
του προγράμματος. Αυτά τα δύο ευρήματα σε συνδυασμό ενισχύουν τη σημαντικότητα
του θεματικού αντικειμένου και περιεχομένου των προγραμμάτων.
Στα ίδια επίπεδα αξιολογείται και ο χώρος τόσο ως προς την άνεση και εργονομία που
προσφέρει όσο και ως προς την υγιεινή και την καθαριότητα. Παραθέτουμε ένα
χαρακτηριστικό παράθεμα:
«Ένας πρόχειρος χώρος, ένας χώρος που δεν τους αρμόζει, ένας χώρος που θυμίζει
ας πούμε σχολείο, δείχνει ας πούμε ότι η εκπαίδευσή τους μας φαίνεται, εμείς οι ίδιοι
οι σχεδιαστές θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχεια του σχολείου της τεχνικής σχολής, έτσι; όταν ας πούμε παραδείγματος χάριν ότι δεν έχεις το
διάλειμμα να πιει ένα καφέ, ότι δεν καταλαβαίνουμε κάποιες από τις ανάγκες του,
γιατί θέλει να πιει ένα καφέ ο άνθρωπος στο διάλειμμα. Δηλαδή πράγματα τα οποία
φαίνονται εκ πρώτης όψεως θα λέγαμε τετριμμένα ή εν πάσει περιπτώσει χαμηλού
ενδιαφέροντος, που δε θα έπρεπε να είναι ψηλά στην agenda του σχεδιαστή, είναι
ενδεχομένως γιατί η άσχημη διευθέτηση του χώρου, οι παραλήψεις στο χώρο, ο πρό159
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χειρος χώρος, ο ακατάστατος χώρος, συνιστούν προσβολή της ενηλικιότητας του
εκπαιδευόμενου.» (Σ10)
Επίσης ως προς τις εκπαιδευτικές τεχνικές αναγκαίες θεωρούνται οι τεχνικές
εκπαίδευσης ενηλίκων όπως δηλώνονται κυρίως από όσους έχουν βιώσει τις τεχνικές
αυτές ως εκπαιδευόμενοι και όσοι τις χρησιμοποιούν ως εκπαιδευτές.
Από ορισμένους ερωτώμενους θεωρούνται επίσης σημαντικά θέματα όπως το
εκπαιδευτικό υλικό και τα εποπτικά μέσα. Άλλοι συντελεστές της εκπαιδευτικής
διαδικασίας αναφέρονται λιγότερο. Η επιδότηση αναφέρεται σε δηλώσεις ερωτώμενων
που αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα στην κοινωνία της ύφεσης. Να
σημειώσουμε ότι η επιδότηση είναι ένα ζήτημα που διχάζει, καθώς παρατηρείται έντονη
διαφορά μεταξύ μερίδας εκπαιδευθέντων και μη εκπαιδευθέντων που την επιζητούν και
των ειδικών της εκπαίδευσης που είτε τη δέχονται με προβληματισμό είτε την
απορρίπτουν. Το εύρημα αυτό δεν έρχεται σε συμφωνία με το αντίστοιχο της ποσοτικής,
ότι δηλαδή οι μη εκπαιδευθέντες θέλουν επιδότηση, και συνδέεται περισσότερο με τη
δυσχερή οικονομική κατάσταση παρά με την ιδιότητα των ερωτώμενων.
Σημαντικός επίσης συντελεστής είναι η ομοιογένεια των τμημάτων, η απόσταση από το
φορέα υλοποίησης, η δυνατότητα πιστοποίησης, η επικοινωνία και το μάρκετινγκ των
προγραμμάτων, το οποίο προτείνεται σε μεγάλο βαθμό να χρησιμοποιηθούν περισσότερο
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης παροχές όπως το σάντουιτς και ο καφές
σχολιάζονται θετικά.
Να σημειώσουμε ότι τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας για τη συγκεκριμένη
κατηγορία παρουσιάζουν κάποια διαφοροποίηση από τα αντίστοιχα της ποσοτικής
καθώς δίνουν περισσότερη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα. Αναγνωρίζουν μεν
τους ίδιους σημαντικούς παράγοντες σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης (θεματολογία,
εκπαιδευτές κ.ο.κ), ωστόσο εκφράζουν κατά προτεραιότητα τη σπουδαιότητα του
εκπαιδευτή και των τεχνικών που θα χρησιμοποιήσει για να ελέγξει τους λοιπούς
παράγοντες, ενώ στην ποσοτική το θεματικό αντικείμενο αναδείχθηκε ως ο
σημαντικότερος παράγοντας.
Η σπουδαιότητα των παραπάνω και συντελεστών επισημαίνεται επίσης στο πλαίσιο
της απήχησης και εν τέλει της επιτυχίας που έχει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η
ανατροφοδοτική σχέση επιδράσεων-σημαντικών παραγόντων αποτυπώνεται στην
ακόλουθη δήλωση:
«…πολύ σημαντικό θεωρώ και τους παράγοντες επιτυχίας των προγραμμάτων γιατί
όσο υψηλότερου επιπέδου είναι ένα πρόγραμμα τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η συμμετοχή του, άρα τόσο μεγαλύτερη και η ζήτησή του, υπάρχει ζήτηση και εκδήλωση
επιθυμίας για υλοποίηση και συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα ενώ αν ένα πρό160
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γραμμα δεν πληρεί κάποιες προδιαγραφές είτε ο εκπαιδευτής από την πλευρά του αν
το πρόγραμμα πληρεί τις προδιαγραφές αλλά ο εκπαιδευτής δεν είναι ικανός να το
διαχειριστεί, να διατηρήσει τους καταρτιζόμενους, τότε δυστυχώς όλη η προσπάθεια
θα πάει στράφι και είναι κρίμα.» (Σ20)
Όλα αυτά αναδεικνύουν τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο των σχεδιαστών, το οποίο
αναφέρεται και ως σημαντικός παράγοντας από τους ειδικούς της εκπαίδευσης και
συμμετέχοντες, και γενικά του σχεδιασμού και της οργάνωσης των προγραμμάτων
βασικές συνιστώσες των οποίων είναι, εκτός από τα θεματικά αντικείμενα, και οι
κατάλληλες προδιαγραφές ως προς το χρόνο, το χώρο, τις εκπαιδευτικές τεχνικές, τα
διδακτικά μέσα κ.α. Είναι θέματα που συζητήθηκαν στις προσωπικές συνεντεύξεις και
τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρατίθενται στην κατηγορία που ακολουθεί.

6.3.4. Προδιαγραφές εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Εξετάζοντας τις προδιαγραφές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ζητήσαμε τη γνώμη
των ερωτώμενων μέσω προσωπικών συνεντεύξεων για τις προτεινόμενες προδιαγραφές
ως προς το χρόνο (εποχή, ώρες, ημέρες, εντός/εκτός ωραρίου εργασίας), ως προς το
χώρο (εντός/εκτός επιχείρησης/ σπίτι, εκπαιδευτικό κέντρο, e-learning) και τις
εκπαιδευτικές τεχνικές και τα μέσα διδασκαλίας (θεωρία, πρακτική, διδακτικές τεχνικές,
χρήση ίντερνετ, μέσα διδασκαλίας), καθώς και για τυχόν άλλες προδιαγραφές που
προτιμούν ή προτείνουν. Οι απαντήσεις τους συμπυκνώνονται στα εξής :
Ως προς το χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων οι περισσότεροι ερωτώμενοι
προτιμούν να είναι εκτός ωραρίου εργασίας είτε επειδή είναι κάτι που το κάνουν για
καθαρά προσωπικούς λόγους οπότε θέλουν να ανήκει στο δικό τους ελεύθερο χρόνο,
είτε για να αποφύγουν να μείνει πίσω η δουλειά τους αν το σεμινάριο εντασσόταν μέσα
στο ωράριο εργασίας. Ωστόσο μερικοί ερωτώμενοι προτιμούν να είναι εντός του
ωραρίου για να έχουν περισσότερο προσωπικό χρόνο ελεύθερο.
Οι περισσότεροι επίσης προτείνουν ο χρόνος που θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα
να καθορίζεται πάντα σε συνεννόηση με τους εκπαιδευόμενους έτσι ώστε να
προσαρμόζεται όσο το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες τους. Επίσης, κάποιοι κλάδοι
παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως προς την εποχικότητα ή τα ωράρια λειτουργίας.
Παραδείγματα που αναφέρθηκαν είναι ο κλάδος των λογιστών που λόγω αυξημένου
φόρτου εργασίας σε περιόδους υποβολής φορολογικών δηλώσεων δύνανται να
συμμετέχουν σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων μόνο την περίοδο μεταξύ
Αποκριών και Πάσχα ή μετά το καλοκαίρι. Οι υπόλοιποι κλάδοι γενικά προτιμούν
χρόνο υλοποίησης εκτός της καλοκαιρινής περιόδου οπότε και κάνει ζέστη, οι
μετακινήσεις δυσκολεύουν και οι συνθήκες εργασίας είναι διαφορετικές (άδειες). Από
την άλλη πλευρά οι αρτοποιοί έχουν πολύ πρωινό ωράριο και δε μπορούν να μένουν
μέχρι πολύ αργά λόγω φυσικής κούρασης, ενώ οι αισθητικοί δουλεύουν τις μέρες που τα
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καταστήματα είναι κλειστά κ.ο.κ. Γενικά υπάρχει μία δυσκολία στην εξεύρεση μιας
χρυσής τομής σε αυτά τα θέματα από όλους τους ερωτώμενους. Η δημιουργία
ομοιογενών τμημάτων ως προς την ιδιότητα (αν δηλαδή είναι υπάλληλος, ελεύθερος
επαγγελματίας ή άνεργος) πιστεύουν ότι θα βοηθούσε στην καλύτερη οργάνωση των
τμημάτων.
Ως προς τη συχνότητα οι περισσότεροι προτιμούν τα απογεύματα, καθημερινές, αλλά
με ενδιάμεσα κενά εντός της εβδομάδας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις
επαγγελματικές και εκπαιδευτικές υποχρεώσεις τους αλλά και σε τυχόν οικογενειακές.
Αποκλείουν σχεδόν όλοι την εκπαίδευση τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Προτιμούν
τα προγράμματα να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο και να είναι λιγότερες ώρες
εντός της εβδομάδας.
Ως προς τις προδιαγραφές χώρου τα σημαντικότερα ευρήματα αναλύονται παρακάτω.
Η πλειονότητα των ερωτώμενων προτιμά η εκπαίδευση να γίνεται σε εκπαιδευτικό
κέντρο, από ένα φορέα όπως το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έχει πιστοποιημένες εγκαταστάσεις.
Αρκετοί δήλωσαν ότι θα τους εξυπηρετούσε η εκπαίδευση μέσω διαδικτύου, e-learning
δηλαδή, ενώ αρκετοί από αυτούς προσδιόρισαν ότι έχουν ανάγκη και τη διά ζώσης
διδασκαλία και αλληλεπίδραση. Παρόμοια δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να συνδυάσουν
εκπαίδευση στο σπίτι και σε κάποιο εκπαιδευτικό κέντρο ή να συμμετάσχουν μέσω
διαδικτύου σε συνδυασμό με άλλους χώρους. Γενικά η χρήση του διαδικτύου στην
εκπαίδευση τους βοηθάει γιατί εξοικονομούν χρόνο από μετακινήσεις και διαβάζουν
πιο άνετα από το χώρο του σπιτιού τους. Γενικά, ο συνδυασμός φαίνεται να εξυπηρετεί
όσον αφορά στο πιεστικό ζήτημα του χρόνου αρκεί οι εκπαιδευόμενοι και οι σχεδιαστές
να έχουν συναίσθηση των απαιτήσεων του τρόπου αυτού εκπαίδευσης. Χαρακτηριστική,
στο πλαίσιο αυτό, είναι η δήλωση που ακολουθεί:
«Παίρνει κατακερματισμένο fragmented προσωπικό χρόνο τον οποίο το μετατρέπει σε εκπαιδευτικό. […] Σ’ αυτή την περίπτωση έρχεται η εξ΄ αποστάσεως είτε το
e-learning και τι λέει; Λέει σου δίνω εγώ ένα τρόπο να ενώσεις αυτά τα κομμάτια
προσωπικού χρόνου και να τα μετατρέψεις σε εκπαιδευτικό. Αυτή είναι η ουσία του
e-learning, δεν είναι ότι δε θέλει χρόνο, δεν είναι ότι δε θέλει επένδυση, μπορεί να
τα θέλει όλα σε λιγότερο αλλά τα θέλει. Επομένως ναι μπορεί να είναι εναλλακτική
λύση πολύ αξιόπιστη, πολύ καλή, αν σχεδιαστεί βεβαίως με κάποιες προδιαγραφές
αλλά όχι όταν κάποιος μας λέει ότι εγώ δεν έχω καθόλου χρόνο γιατί δουλεύω 12
ώρες τη μέρα και 15 ώρες τη μέρα, πού χρόνος θα κάνω e-learning.» (Σ10)
Άλλες παράμετροι εκπαιδευτικών χώρων που θίχθηκαν στις συνεντεύξεις είναι η
τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο εκπαιδευτικό κέντρο, καθώς και η
δημιουργία συνθηκών άνεσης (π.χ. κατάλληλη θερμοκρασία ανά εποχή). Η
σημαντικότητα αυτών των παραγόντων θίχθηκε τόσο στις συνεντεύξεις όσο και στις
ομάδες εστιασμένης συζήτησης όπου αναφέρθηκε ότι ένας κακός χώρος είναι λόγος
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«διαρροής» από την πλευρά των εκπαιδευτών. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συγκεντρώνει άριστες
κριτικές, τόσο από συμμετέχοντες όσο και εκπαιδευτές, σχετικά με το επίπεδο των
υλικοτεχνικών υποδομών και την ποιότητα των χώρων εν γένει.
Ως προς τις εκπαιδευτικές τεχνικές και τα μέσα διδασκαλίας οι απαντήσεις που λάβαμε
κινούνται στα εξής πλαίσια:
Σε μείζον ζήτημα για τους ερωτώμενους αναδεικνύονται οι εκπαιδευτικές τεχνικές. Οι
μισοί σχεδόν ερωτώμενοι δηλώνουν ότι είναι επιτακτική η υιοθέτηση αρχών εκπαίδευσης
ενηλίκων στα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης. Ειδικά σε όσους εκπαιδευθέντες
έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων οι απαιτήσεις για
υιοθέτηση αντίστοιχων τεχνικών είναι μεγάλες, όπως διαφαίνεται από την παρακάτω
δήλωση.
«Πλέον δε μπορώ να φανταστώ κάποιο σεμινάριο χωρίς να διέπεται από αρχές και
μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων. Δε μπορώ και δε θα το παρακολουθήσω.» (Σ2)
Επίσης ένας στους τρεις θεωρεί αναποτελεσματικές τις παραδοσιακές μεθόδους
διδασκαλίας όπως είναι η εισήγηση, χωρίς εντούτοις να διαφαίνεται έντονος
ενθουσιασμός για την υπεροχή των μέσων έναντι της εισήγησης. Απλά το ζήτημα
αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής μεθόδου μετατίθεται στη δεινότητα και
ποιότητα του εκπαιδευτή. Ωστόσο δεν είναι λίγες οι αναφορές στην ανάγκη εναλλαγών
και συνδυασμών διαφορετικών διδακτικών μεθόδων.
Πέρα από τις τεχνικές εκτεταμένη αναφορά γίνεται στα μέσα που χρησιμοποιούνται
στη διδασκαλία. Οι αναφορές αυτές επικεντρώνονται στη σημασία των εποπτικών
μέσων, του εκπαιδευτικού υλικού (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και τις
υλικοτεχνικές υποδομές που τους επιτρέπουν τη χρήση προηγμένων μέσων (πχ
διαδραστικός πίνακας).
Τέλος οι ερωτώμενοι επιζητούν ισορροπία ανάμεσα στη θεωρία και στην πρακτική.
Εκφράζουν την ανάγκη επιστημονικοποίησης της γνώσης μέσω της θεωρίας αλλά
νοιώθουν ότι μόνο η θεωρία δεν αρκεί ειδικά όταν μιλάμε για πρακτικού προσανατολισμού
επαγγέλματα. Χαρακτηριστική άποψη της παραπάνω κατάστασης η παρακάτω:
«Αλλά και πάλι θα επιμείνω στο ότι η εκπαίδευση ενηλίκων έχει τον τρόπο έχει τις
αρχές και τις μεθόδους να περάσει τη γνώση με ένα ουσιαστικό τρόπο, να πάρει ο
εκπαιδευόμενος αυτό που πρέπει χωρίς να είναι απαραίτητα 100% θεωρητικό κάτι
ούτε 100% πρακτικό.» (Σ2)
Κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων αναδείχθηκαν επίσης κάποιες επιπλέον
προδιαγραφές από τους ερωτώμενους. Μια σημαντική παράμετρος είναι η δυνατότητα
εναλλακτικών διευθετήσεων για την πιο αποτελεσματική διδασκαλία και προσαρμογή
163

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

του χώρου στις απαιτήσεις κάθε μαθήματος, όπως δηλώθηκε κυρίως από τους ειδικούς
της εκπαίδευσης. Επίσης ζητήματα που φαίνονται δευτερεύοντα σχετικά με το χρόνο
και τις παροχές χώρου, όπως το διάλλειμα, ο καφές και το σάντουιτς αποδεικνύονται
σημαντικά για τους ερωτώμενους.
Γενικά τα ευρήματα έρχονται να συμφωνήσουν με αυτά της ποσοτικής έρευνας ως προς
τις προτεραιότητες που θέτουν οι ερωτώμενοι για τις προδιαγραφές των προγραμμάτων
διά βίου εκπαίδευσης και να τα εμπλουτίσουν περαιτέρω παρέχοντας περισσότερη
λεπτομέρεια για τις απαιτήσεις των ερωτώμενων. Όπως και στα ποσοτικά αποτελέσματα
εξ’ άλλου δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις μεταξύ
συμμετεχόντων και μη συμμετεχόντων.

6.3.5. Ειδικά θέματα
Στη συγκεκριμένη κατηγορία εξετάζουμε κάποια ειδικά θέματα που αφορούν στη
συμμετοχή στα προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα αναλύσαμε τους
λόγους συμμετοχής και μη συμμετοχής για τους εκπαιδευθέντες και μη εκπαιδευθέντες
αντίστοιχα. Παράλληλα μελετήσαμε τη στάση των ειδικών της εκπαίδευσης ως προς τη
διαμόρφωση των στόχων και του περιεχομένου και τα χαρακτηριστικά της υπάρχουσας
ενημέρωσης που έχουν και παρέχουν. Επιπλέον αναδύθηκαν κάποια θέματα που
συνιστούν λόγους διαρροής και αναλύονται σε διακριτή ενότητα. Να σημειωθεί ότι οι
ειδικοί της εκπαίδευσης από την κομβική θέση που κατέχουν ως προς την αλληλεπίδραση
με και την ενημέρωση από τους εκπαιδευόμενους ανέδειξαν πολλά στοιχεία για τους
λόγους συμμετοχής και μη συμμετοχής. Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας
παρατίθενται παρακάτω ανά υποκατηγορία ειδικού θέματος.
6.3.5.1. Λόγοι συμμετοχής
Η πλειονότητα των ερωτώμενων στις προσωπικές συνεντεύξεις, κυρίως εκπαιδευθέντες,
θεωρεί ως βασικότερο κίνητρο για συμμετοχή στα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων την ανάπτυξη γνώσεων δεξιοτήτων. Οι γνώσεις αυτές έχουν κυρίως γενικό/
οριζόντιο χαρακτήρα ή μπορεί να σχετίζονται με συγκεκριμένες επαγγελματικές
δεξιότητες. Σημαντικό κίνητρο αποτελεί και η ανάγκη επικαιροποίησης των γνώσεων
καθώς σε πολλά πεδία η επιστημονική πρόοδος είναι ταχύτατη (πχ Πληροφορική) ή οι
θεσμικές αλλαγές συνεχείς.
Ακολουθούν τα προσωπικά κίνητρα που ωθούν τους ερωτώμενους να συμμετάσχουν σε
ένα πρόγραμμα. Οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται τη συμμετοχή ως στάση ζωής, ενώ
σε μικρότερο βαθμό άλλοι κινούνται ορμώμενοι από την ανάγκη τους να
συναναστρέφονται με κόσμο, λόγω προηγούμενης θετικής εμπειρίας κατάρτισης, από
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την ανάγκη να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να καινοτομούν, από περιέργεια ή
ακόμα και από αγάπη για το αντικείμενο εκπαίδευσης.
Κατόπιν αναφέρονται λόγοι επαγγελματικοί που σχετίζονται κυρίως με την αύξηση της
αποδοτικότητας και τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης, στην επαγγελματική
ανάπτυξη γενικά που γίνεται είτε για λόγους αλλαγής καριέρας είτε για την υποστήριξη
νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις βέβαια το κίνητρο ήταν
καθαρά εξωτερικό, δηλαδή προτροπή ή υπόδειξη του εργοδότη ή κάποια θεσμική
υποχρέωση όπως είναι για παράδειγμα τα σεμινάρια Τεχνικών ασφαλείας. Ένα άλλος
λόγος είναι η ανάγκη για πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζεται
άμεσα με την ανταγωνιστικότητα του περιβάλλοντος εργασίας.
Τέλος, σημαντικό κίνητρο για τη συμμετοχή αποτελούν τα χαρακτηριστικά που
συνθέτουν ένα πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης. Το πιο σημαντικό όλων είναι η
δυνατότητα επιδότησης του προγράμματος που αναφέρεται κυρίως από οικονομικά
ευάλωτους συμμετέχοντες, είναι δε μία παράμετρος που διχάζει και στρεβλώνει το
χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Η ελκυστικότητα του τίτλου και του περιεχομένου
θεωρούνται εξίσου σημαντικά κίνητρα. Μία σημαντική αναφορά γίνεται στο υψηλό
επίπεδο των εκπαιδευτών που θα διδάξουν στα προγράμματα και που προσελκύουν
«απαιτητικούς» εκπαιδευόμενους. Αυτή η κατάσταση παρατηρείται κυρίως στις μικρές
πόλεις όπου η φήμη για την ποιότητα κάποιου εκπαιδευτή είναι πιο διάχυτη και δίνει
εύκολα ισχυρό κίνητρο.
Ωστόσο αξίζει στο σημείο αυτό να γίνει μια ειδική αναφορά στο ζήτημα της δυνατότητας
επιδότησης. Είναι ένα ζήτημα που διχάζει έντονα και αναδείχθηκε και μέσα από τις
ομάδες εστιασμένης συζήτησης και μέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις. Θεωρείται
μεν λόγος συμμετοχής για κάποιους εκπαιδευθέντες που αντιμετωπίζουν κυρίως
οικονομικά ζητήματα αλλά για άλλους, κυρίως στελέχη επιμόρφωσης, εκπαιδευτές και
εκπαιδευθέντες που είναι αποφασισμένοι να εκπαιδευτούν και δήλωσαν ότι θα
πλήρωναν κιόλας γι’ αυτό, συνήθως λειτουργεί ως πρόβλημα σε σχέση με την ποιότητα
της εκπαίδευσης και της αλληλεπίδρασης που βασίζεται και στα λοιπά κίνητρα που
οδηγούν κάποιον στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης λειτουργεί ως πρόβλημα
σχεδιασμού καθώς επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητα των μη επιδοτούμενων
προγραμμάτων εκπαίδευσης που υλοποιούνται παράλληλα με τα ανταγωνιστικά
επιδοτούμενα, καθώς έρχονται δεύτερα στην προτίμηση των συμμετεχόντων.
Χαρακτηριστική αυτής της κατάστασης είναι η δήλωση:
«Αυτή ήταν η στρέβλωση όλης της επαγγελματικής κατάρτισης και της διά βίου
μάθησης στην Ελλάδα, όταν ταυτίστηκε ότι θα πας να μάθεις κάτι και θα πληρωθείς.» (Σ4)
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Ενώ εντασσόμενη μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της μέσης αντίληψης και στάσης προς
τη διά βίου εκπαίδευση ενηλίκων παραθέτουμε την εξής δήλωση
«… εγώ παρακολουθώ γύρω μου ότι οι άνθρωποι παρακολουθούν προγράμματα
μόνο για να εισπράξουν κάποια χρήματα. Λάθος. Τεράστιο λάθος και δεν μπορώ να
καταλάβω έναν άνθρωπο που τον ενδιαφέρει ένα θέμα που θα τον κάνει καλύτερο
στη δουλειά του για τον όποιο λόγο τελοσπάντων επιλέγει αυτός να το παρακολουθήσει, γιατί να πρέπει να πληρώνεται γι αυτό; Να μας πληρώνουν για τα αυτονόητα;
Είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο ότι εγώ για να γίνω καλύτερος είτε στη δουλειά
μου είτε σαν άνθρωπος, εγώ μόνη μου θα προσπαθήσω να καταρτιστώ, να εκπαιδευτώ, τελοσπάντων όλοι αυτοί οι όροι. Επίσης η… αυτός ο όρος της διά βίου εκπαίδευσης δεν είναι γνωστός στον κόσμο. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν για αυτά τα προγράμματα δηλαδή το στόχο εννοώ. Ποιος είναι ο σκοπός της διά βίου εκπαίδευσης;
Να πας να εισπράξεις μια επιδότηση; Να έχεις μια βεβαίωση στο αρχείο σου; Πείτε
μου ποιος είναι ο στόχος και τι κάνεις εσύ γι αυτό;» (Σ15)
Ωστόσο η επιδότηση λειτουργεί ευεργετικά για άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες και χωρίς αυτή τη δυνατότητα θα αποκλείονταν από τη διαδικασία διά βίου
Εκπαίδευσης, ειδικά στη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε.
Τα ευρήματα αυτά σκιαγραφούν ένα πλαίσιο όπου οι γνώσεις, ειδικές και γενικές και τα
προσόντα γίνονται ένα εργαλείο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και την ενίσχυση
της αποδοτικότητάς τους και της απόδοσης των εργαζομένων και η υιοθέτηση της Δια
Βίου Εκπαίδευσης ως στάσης ζωής αποτελούν τις βασικότερες δυνάμεις κινητοποίησης
των δυνητικά εκπαιδευόμενων. Επομένως, για τους λόγους συμμετοχής τα ευρήματα
της ποιοτικής έρευνας συμφωνούν με τα αντίστοιχα της ποσοτικής ως προς τον πυρήνα
αναγκών και το σπουδαίο ρόλο που παίζει η απόκτηση γνώσεων, η υποστήριξη της
επιχείρησης, η αύξηση της αποδοτικότητας και άλλοι παράγοντες στην απόφαση
κάποιου να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Πέραν από τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου για τους λόγους
συμμετοχής, αναδείχθηκαν και αποτελέσματα για τους λόγους μη συμμετοχής, οι οποία
παρατίθενται παρακάτω.

6.3.5.2. Λόγοι μη συμμετοχής
Η πλειονότητα των ερωτώμενων στις προσωπικές συνεντεύξεις, κυρίως μη
εκπαιδευθέντες, θεωρεί ότι ο κυριότερος λόγος μη συμμετοχής είναι το ωράριο εργασίας.
Οι πιεστικές εργασιακές υποχρεώσεις σε συνδυασμό με τις λοιπές, οικογενειακές για
πολλούς υποχρεώσεις, περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο που δυνητικά μπορεί να
αφιερωθεί στη διά βίου εκπαίδευση ενηλίκων και προκαλούν εξουθένωση η οποία
σίγουρα λειτουργεί σαν αντικίνητρο στη συμμετοχή. Επίσης άλλοι επαγγελματικοί
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λόγοι σχετίζονται με τη συγκυρία της κρίσης και τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί
στις επιχειρήσεις. Μέσα σε ένα προβληματικό πλαίσιο λειτουργίας η εκπαίδευση μπαίνει
σε δεύτερη μοίρα καθώς προέχει η επιβίωση της επιχείρησης. Στο ίδιο κλίμα αναφέρθηκαν
οικονομικές δυσκολίες οι οποίες αναστέλλουν την απόφαση συμμετοχής είτε επειδή
είναι άλλη η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για επιβίωση, είτε γιατί υπάρχει κόστος για
την παρεχόμενη εκπαίδευση.
Σε ένα πιο προσωπικό πλαίσιο και σε χαμηλότερο ποσοστό αναφέρθηκαν διάφορες
συνιστώσες που έχουν να κάνουν με τη στάση ζωής, την απαξίωση δηλαδή της
απόκτησης γνώσεων, με την ηλικία που όσο μεγαλύτερη τόσο λειτουργεί ως περιορισμός,
τη δυσκολία προσαρμογής σε μια πειθαρχημένη διαδικασία. Ενδιαφέρον στοιχείο στο
επίπεδο αυτό είναι η αναφορά στην ευσυνειδησία με την έννοια ότι αν ο εκπαιδευόμενος
δεν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει στο σύνολό του το πρόγραμμα λόγω
επαγγελματικών υποχρεώσεων τότε προτιμά να απέχει μέχρι να δημιουργηθούν οι
κατάλληλες προϋποθέσεις για να γίνει αποτελεσματικά η διαδικασία. Η ελλιπής βασική
εκπαίδευση δρα επίσης περιοριστικά δημιουργώντας αισθήματα ανασφάλειας,
κατωτερότητας και αποχής από τα εκπαιδευτικά δρώμενα. Ένας τελευταίος προσωπικός
λόγος μη συμμετοχής είναι ότι οι δυνητικά εκπαιδευόμενοι συχνά δεν έχουν στόχους
συγκεκριμένους και προτιμήσεις για κάποιο αντικείμενο ενώ από την άλλη έχουν
πολλές γενικές απαιτήσεις που είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν, κάτι το οποίο φαίνεται
να λειτουργεί και σαν αιτία διαρροής στους συμμετέχοντες.
Σε ένα άλλο επίπεδο πιο ειδικό μέσα στην πραγματικότητα των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων διακρίνουμε αντικίνητρα που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με το
θεματικό αντικείμενο. Συνήθως το θέμα του σεμιναρίου εάν η γνώση είναι ήδη κεκτημένη
ή δε σχετίζεται άμεσα με τα ενδιαφέροντα του συμμετέχοντα ή συγκεκριμένα θέματα
της αγοράς δε λειτουργεί ως κίνητρο συμμετοχής. Αυτό το στοιχείο έρχεται σε συμφωνία
με την το εύρημα της ποσοτικής ότι οι μη εκπαιδευθέντες δίνουν πολύ μεγάλη σημασία
στη συνάφεια του εκπαιδευτικού αντικειμένου με το αντικείμενο της εργασίας τους.
Σημειώθηκε επίσης ότι κάθε δυνητικά εκπαιδευόμενος έχει διαφορετικές ανάγκες ως
προς τα θέματα και τις λοιπές προδιαγραφές εκπαίδευσης και αν αυτές δεν ικανοποιούνται
τότε δεν υπάρχει κίνητρο συμμετοχής. Τεχνικά ζητήματα επίσης αναφέρθηκαν και
αφορούν στη γεωγραφική απόσταση από το εκπαιδευτικό κέντρο καθώς και την ελλιπή
ενημέρωση ότι υλοποιούνται τα προγράμματα.
Τα ευρήματα αυτά έρχονται να συμφωνήσουν με τα αποτελέσματα ανάλυσης των
ομάδων εστιασμένων συζητήσεων οι οποίες ερωτώμενες για τα εμπόδια συμμετοχής
συμφώνησαν απόλυτα ως προς τον παρεμποδιστικό ρόλο του φορτωμένου ωραρίου
εργασίας και της έλλειψης προσωπικού ελεύθερου χρόνου. Συμφώνησαν επίσης
απόλυτα και στο ότι η διάρκεια του προγράμματος αποτελεί αντικίνητρο για πολλούς
δυνητικά εκπαιδευόμενους. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανιχνεύει έναν ακόμη
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παράγοντα, αυτόν της ηλικίας που δρα περιοριστικά όσο μεγαλύτερη είναι. Επίσης
θεωρεί ότι η ελλιπής ενημέρωση περιορίζει τη διάχυση και την επακόλουθη συμμετοχή.
Οι ομάδες της Αθήνας και της Πάτρας, οι οποίες σε γενικές γραμμές παρουσιάζουν
μεγαλύτερη ταύτιση ως προς τις απαντήσεις τους, αναδεικνύουν το εμπόδιο της
απόστασης και της εξουθένωσης, στοιχεία που δρουν είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό
αρνητικά ως προς την παρότρυνση κάποιου να συμμετέχει σε προγράμματα Δια Βίου
Εκπαίδευσης. Ειδικό θέμα που δημιούργησε αντιπαράθεση στην ομάδα της Πάτρας
είναι το θέμα των απουσιών καθώς οι εκπαιδευθέντες το αντιλαμβάνονται εν δυνάμει
περιορισμό σε συνδυασμό με τις αυξημένες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.
Ορισμένα πολύ σημαντικά στοιχεία για τα εμπόδια συμμετοχής σε κλαδικό επίπεδο
δίνονται από την ομάδα της Αθήνας και αφορούν στην έλλειψη εργασιακής συνείδησης
και κουλτούρας, στην εποχικότητα ορισμένων επαγγελμάτων και την κοινωνική
απομόνωση πολλών επαγγελματιών. Επίσης, σε όλες τις εστιασμένες συζητήσεις δίνεται
ιδιαίτερη σημασία στα κίνητρα που έχει κάποιος να γίνει κοινωνός της διά βίου
εκπαίδευσης ενηλίκων. Όσο πιο ισχυρά είναι τόσο μειώνονται τα εμπόδια συμμετοχής
σε προγράμματα. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση:
«Τα εμπόδια τα θέτει ο καθένας μόνος του. Δηλαδή αν μπαίνει κάποιος σε μία διαδικασία να μάθει, διώχνει τα εμπόδια και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να παρακολουθήσει.» (Εργοδότης, Αθήνα)

6.3.5.3. Λόγοι διαρροής
Αναπόφευκτα οι ερωτώμενοι, βασιζόμενοι στην παραπάνω αναφορά των λόγων μη
συμμετοχής και στα γενικότερα εμπόδια συμμετοχής ανακαλούν και αναφέρονται και
στους λόγους διαρροής από τα προγράμματα εκπαίδευσης, χωρίς να τους έχει τεθεί
σχετική ερώτηση. Οι σημαντικότεροι λόγοι που αναφέρονται είναι προσωπικοί.
Ξεκινώντας από τη θέληση που έχει κάποιος να μάθει, χαρακτηριστική δήλωση είναι η
εξής:
«Η θέληση για Δια Βίου Μάθηση δεν είναι τόσο ισχυρή για να αντέξουν τον αντίστοιχο κόπο που θέλει αυτή η προσπάθεια και επένδυση χρόνου.» (Σ13)
Στο πλαίσιο αυτό επίσης σημαντικός λόγος είναι η γενικότερη στάση ζωής να αναζητεί
κανείς το εύκολο, το ευκαιριακό χωρίς κόπο και θυσία. Επιπλέον παρατηρείται μια
γενικότερη απαξίωση του τύπου:
«κι αν το μάθω τι έγινε;» (Σ4)
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Βέβαια όλα αυτά τα ζητήματα της στάσης ζωής και απαξίωσης σύμφωνα με την
πλειοψηφία των ερωτώμενων επιβάλλεται και αναμένεται να αλλάξουν καθώς η κρίση
έχει αλλάξει τα δεδομένα και την αντίληψη του πληθυσμού στόχου καθιστώντας σαφές
ότι η εκπαίδευση σχετίζεται άμεσα με την επιβίωση της μικρής επιχείρησης.
Ένας επιπλέον λόγος διαρροής είναι η προσωπική αδυναμία που εκδηλώνεται, κυρίως
στα αντικείμενα της πληροφορικής και που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να ωθεί
τους εκπαιδευομένους σε αποχώρηση με τη συνήθη δικαιολογία:
«φοβάμαι ότι δε θα τα καταφέρω» (Σ1)
Πέραν των προσωπικών λόγων λόγοι διαρροής εντοπίζονται και στην πραγματικότητα
των προγραμμάτων. Συγκεκριμένα έχει διαπιστωθεί ότι ένας «κακός», είτε με όρους
γνώσεων είτε δεξιοτήτων, εκπαιδευτής μπορεί να αποτελέσει την αιτία να χαθεί το
ενδιαφέρον για μάθηση και να αποχωρήσει κάποιος εκπαιδευόμενος που δε δέχεται να
επενδύσει χρόνο. Επομένως και πάλι επιβεβαιώνεται ο κρίσιμος ρόλος του εκπαιδευτή
στα προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης.
Παράλληλα όμως διαπιστώνεται ότι υπάρχουν εκπαιδευόμενοι που έρχονται στη
διαδικασία της εκπαίδευσης με ειδικές ή γενικές απαιτήσεις και προσδοκίες που είναι
εύκολο να ανατραπούν αν δεν υπάρχει η επιθυμία ή το κίνητρο για μάθηση στο
υπόβαθρο. Δηλώνεται χαρακτηριστικά:
«… κάποιος ο οποίος δεν έχει πολύ συγκεκριμενοποιημένες γνώσεις για το τι θέλει
και έχει μια γενική απαίτηση για το τι θέλει να μάθει πάντα η ανθρώπινη ψυχολογία
τον οδηγεί να το προβάλει αυτό. Και έρχεσαι και σε μια διαδικασία και λες απογοητεύομαι μα εγώ δεν περίμενα αυτό, περίμενα κάτι άλλο.» (Σ4)
Σε αυτό το σημείο διατυπώνεται διάκριση με τους εκπαιδευόμενους που έρχονται
στοχευμένα και οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και επανακαταρτίζονται μετά
την πρώτη εμπειρία.

6.3.5.4. Σχεδιασμός στόχων και περιεχομένου
Η συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των στόχων και
του περιεχομένου των προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης, απευθύνθηκε μόνο στους
ειδικούς της εκπαίδευσης (εκπαιδευτές, εμπειρογνώμονες, στελέχη εκπαίδευσης
ενηλίκων, συνδικαλιστές). Οι απαντήσεις τους περιγράφουν κατά πλειοψηφία το
πλαίσιο, τη σημασία και την ανάγκη μιας επιστημονικής ανίχνευσης εκπαιδευτικών
αναγκών σε επίπεδο τοπικό και εθνικό και την ανάγκη για προγράμματα βασισμένα
στις πραγματικές, πρακτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Χαρακτηριστική είναι η
δήλωση:
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«Πολύ καλή διάγνωση αναγκών και σε κρατικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο.
Διαφορετικές τοπικές κοινωνίες έχουνε διαφορετικά τοπικά ζητήματα. Άλλες μπορεί να έχουνε περισσότερη ανεργία, άλλες λιγότερη, άλλες να έχουνε περισσότερο
κάποιους κλάδους ανεπτυγμένους όπως λ.χ. τουρισμό ή εμπόριο ή βιομηχανία ή δεν
ξέρω ‘γω τι άλλο. Από αυτές τις δύο πηγές, κρατικό και τοπικό επίπεδο, να έχουμε
μετά το σχεδιασμό των προγραμμάτων.» (Σ13)
Πολλοί επισημαίνουν τη σημασία του τίτλου του θεματικού αντικειμένου αλλά και των
υπολοίπων προδιαγραφών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
«Πρέπει να διερευνήσουμε τι θέλουν, τι θέλουν όχι μόνο σαν τίτλους ενοτήτων, αλλά
τι ανάγκες έχεις, θες βελτίωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών; … αλλά πώς περισσότερο θα τον βάλουμε να συμμετέχει σε μια εκπαιδευτική διαδικασία έτσι ώστε να
μπορέσουμε αποτελεσματικότερα και συντομότερα να του προσφέρουμε όλες αυτές
τις γνώσεις.» (Σ4)
Μέσα στο πλαίσιο της διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών εκφράζεται και η ανάγκη
για μία ολιστική bottom-up θεώρηση της στοχοθεσίας βασισμένη στην ανατροφοδότηση
όλων των ενδιαφερομένων μερών που συμπυκνώνεται στην παρακάτω δήλωση:
«Αν την κάνει μία τέτοιου τύπου ας πούμε διαδικασία, διερεύνηση εκπαιδευτικών
αναγκών με τους τρόπους που το οικείο επιστημονικό πεδίο λέει, σίγουρα σε αυτή
την περίπτωση έχετε μέσα και τις απόψεις αντιπροσωπευτικών οργανώσεων, κλαδικών οργανώσεων, έτσι αυτό εννοείται, […] αλλά έχετε σίγουρα συμπεριλάβει στοχοθεσία και όλα τα αιτήματα και τις απόψεις των ενδιαφερομένων.» (Σ10)

6.3.5.5. Ενημέρωση και επικοινωνία εντός και
εκτός του εκπαιδευτικού οργανισμού
Ένα άλλο ειδικό θέμα που ανιχνεύθηκε στις συνεντεύξεις προς τους ειδικούς της
εκπαίδευσης είναι η μορφή και τα κανάλια επικοινωνίας μέσα και έξω από τα όρια του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Οι περισσότεροι ερωτώμενοι, είτε είναι εκπαιδευτές είτε είναι στελέχη
εκπαίδευσης ενηλίκων, αντιλαμβάνονται μια αποτελεσματική άτυπη ενημέρωση να
λαμβάνει χώρα μέσω καναλιών προφορικής επικοινωνίας σε ανεπίσημο χώρο (διάδρομοι
εκπαιδευτικού κέντρου, εξωτερικός χώρος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και χρόνο ή
τηλεφωνικά σε σχέση με τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές. Διενεργείται
αξιολόγηση των προγραμμάτων με ερωτηματολόγια και σχετικές εκθέσεις στη λήξη
τους, ή και στη μέση για μεγάλα σε διάρκεια προγράμματα για περαιτέρω βελτίωση. Σε
σχέση με τα συνδικαλιστικά σωματεία και τις ωφελούμενες επιχειρήσεις η επικοινωνία
παίρνει τυπική μορφή. Η επικοινωνία αυτή αντικατοπτρίζει ένα διευρυμένο δίκτυο που
περιλαμβάνει τους εκπαιδευόμενους, τα σωματεία, τις ομοσπονδίες, εκπαιδευτές με τα
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στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ να έχουν κομβικό ρόλο στην επικοινώνηση των
προγραμμάτων.
Μία άλλη συνιστώσα της ενημέρωσης αυτής είναι το περιεχόμενο της ανατροφοδότησης,
των προβλημάτων ή παραπόνων που εκφράστηκαν. Όλες οι αναφορές που έγιναν ήταν
σε συμφωνία με τα προηγούμενα ευρήματα της ανάλυσης των συνεντεύξεων. Οι
εκπαιδευόμενοι εκφράζουν παράπονα «για τα πάντα» (Σ4). Από τον καφέ και το
σάντουιτς μέχρι την αναντιστοιχία των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της
εκπαίδευσης σε σχέση με τα πραγματικά εκλαμβανόμενα. Σημαντική επίσης είναι η
ανατροφοδότηση σχετικά με τις επιδράσεις που είχαν τα προγράμματα στη ζωή τους.
Γενικά τα παράπονα που δέχονται οι εκπαιδευτές σχετίζονται με την αποτελεσματική ή
μη σύναψη του εκπαιδευτικού συμβολαίου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται:
«Αν δε λάβουν αυτό που έχει συμφωνηθεί τότε αρχίζουν να έχουν παράπονα» (Σ18)
Ένα ζήτημα που παρατηρείται σε σχέση με τις επικοινωνιακές στρατηγικές για την
διαφήμιση των προγραμμάτων είναι η αδυναμία αποτελεσματικής συστηματικής
αξιοποίησης των καναλιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και γενικά η μειωμένη
διάχυση της πληροφορίας σχετικά με τη διεξαγωγή προγραμμάτων σε μεγάλη μερίδα
δικαιούχων, ενδιαφερομένων και συμμετεχόντων σε αυτά. Γενικά το πρόβλημα αυτό
εντάσσεται μέσα στη γενικότερη δυνατότητα για δημοσιότητα η οποία, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης της Θεσσαλονίκης:
«… στηρίχθηκε και σε πολύ μεγάλο βαθμό και στα συνδικαλιστικά κανάλια δημοσιότητας και επικοινωνίας που έχει. Επίσης οι πόροι για δημοσιότητα που είχαμε ήτανε
περιορισμένοι, πχ διαφήμιση την τηλεόραση ή διαφήμιση στο ραδιόφωνο. Δηλαδή
δεν είχαμε τη δυνατότητα να πάρει μια πλατιά δημοσιότητα όπως είναι μια εμπειρική προώθηση γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε και έσοδα από αυτό, δε μπορείς να πεις
να κάνω δημοσιότητα για να εισπράξω. Άρα λοιπόν η δημοσιότητα κινήθηκε στα
πλαίσια του κόσμου που αντιπροσωπεύει η ΓΣΕΒΕΕ κατά κύριο λόγο και σε όμορους
χώρους και από στόμα σε στόμα.» (Σ4)
Άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι το site, το facebook και περιοδικά. Ωστόσο η
χρήση ηλεκτρονικών μέσων όπως το e-mail αποδεικνύεται πολύ αποδοτική αν
υιοθετείται στοχευμένα σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους.

6.4. Αποτελέσματα για τις επιδράσεις των
προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης
Η ανάλυση της δεύτερης υποενότητας περιλαμβάνει την ανίχνευση των επιδράσεων
που τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν ή αναμένεται να έχουν στην
επαγγελματική, κοινωνική και προσωπική πορεία των ενήλικων εκπαιδευομένων. Στο
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πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται ανάλυση περιεχομένου του ποιοτικού πρωτογενούς
υλικού που συλλέχθηκε παράλληλα με το υλικό της υποενότητας Α σε συνεργασία με
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και τα παραρτήματά του σε όλη την Ελλάδα. Στις ενότητες που
ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και οι πιο αντιπροσωπευτικές απαντήσεις
που λάβαμε και από τις δύο μεθοδολογικές προσεγγίσεις, δηλαδή τις ομάδες εστιασμένης
συζήτησης και τις προσωπικές συνεντεύξεις. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, με βάση το
θεωρητικό υπόβαθρο και το πλαίσιο της έρευνας των Schuller και Desjardins (2007)
που αναπτύχθηκε στο αντίστοιχο κεφάλαιο της παρούσης, θα εξεταστεί αν οι ανάγκες
οδηγούν σε δεξιότητες, και αυτές με τη σειρά τους σε αλλαγές στην πορεία των
εκπαιδευόμενων ή αν αυτή η μετάβαση από τα προβλήματα στις επιδράσεις είναι άμεση
ή έμμεση, γίνεται δηλαδή μέσω της παρεμβολής της αντίληψης των δεξιοτήτων.
Ομάδες εστιασμένης συζήτησης
Και στις τρεις ομάδες η συντριπτική πλειονότητα των ερωτώμενων εκφράζει τη θετική
της στάση απέναντι στη διά βίου εκπαίδευση ενηλίκων, όπως είναι άλλωστε
αναμενόμενο. Ήδη από τη διεξαγωγή και την ανάλυση των εστιασμένων συζητήσεων
παρατηρήσαμε ότι σε όλες τις ομάδες οι ερωτώμενοι προσέγγιζαν τις βιωμένες,
προσδοκώμενες ή παρατηρούμενες επιδράσεις των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων ως ένα σύνολο από αλληλένδετα στοιχεία χωρίς να διακρίνουν τις επιμέρους
επιδράσεις στις κατηγορίες που τους ζητούσε η ερώτηση, δηλαδή σε επαγγελματικές/
εργασιακές, προσωπικές και κοινωνικές. Αυτό που εξάγεται από τα λεγόμενά τους είναι
οι σχέσεις αλληλεπίδρασης των επιδράσεων με τα προβλήματα/ανάγκες και τις
αποκτούμενες δεξιότητες. Χαρακτηριστικές εκφράσεις αυτής της δυναμικής είναι οι
ακόλουθες:
«Είδαμε όμως ότι θέλαν να μάθουν να στήνουνε το ηλεκτρονικό μαγαζί. Τους άρεσε
γιατί τους έμαθε τη νοοτροπία να στήσω ένα δικό μου μαγαζί κτλ, αλλά θέλαν το
κάτι τις παραπάνω.» (Στέλεχος εκπαίδευσης ενηλίκων, Αθήνα)
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ανάγκη της επιχείρησης για ηλεκτρονική μετάβαση
αποτέλεσε το κίνητρο για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης. Μετά τη
συμμετοχή απέκτησαν τη δεξιότητα κατασκευής ιστοσελίδων, το οποίο αποτελεί την
άμεση επίδραση, παράλληλα όμως απέκτησαν την επιθυμία για περαιτέρω γνώση επί
του θέματος, που είναι η έμμεση επίδραση.
«Επειδή έκανα τις πρώτες βοήθειες, ναι μεν έχει σχέση με το χώρο εργασίας αλλά
μπορεί να εφαρμοστεί παντού. Και απ’ τα δύο γκρουπ που έκανα μου είπαν ότι βοηθήθηκαν πάρα πολύ και σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή είχε την ίδιου βαθμού επίδραση, τόσο επαγγελματικά όσο και σε προσωπικό επίπεδο.» (Εκπαιδεύτρια, Αθήνα)
Στη δεύτερη αυτή περίπτωση το κίνητρο μπορεί να ήταν επαγγελματικό ή προσωπικό, η
συμμετοχή ανέπτυξε συγκεκριμένες γνώσεις, εντούτοις η ανάπτυξη των γνώσεων
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επέδρασε σε διαφορετικά επίπεδα της ζωής των συμμετεχόντων βελτιώνοντας τη ζωή
τους εργασιακά και προσωπικά. Κι εδώ δηλαδή υπάρχει συσχέτιση των αναγκών, άμεση
με τις δεξιότητες και έμμεση με βελτιώσεις στη ζωή τους.
«Γενική εικόνα ότι θα με βοηθήσει (στην προσωπική ζωή). Γιατί μετά όλα θα κυλήσουν, θα κυλήσει η δουλειά πιο καλά, θα έχω ίσως ελεύθερο χρόνο στη ζωή μας
βασικό για να μπορούμε να ασχοληθούμε με κάτι παραπέρα, είτε θες να ασχοληθείς
με την οικογένειά σου είτε θες να ασχοληθείς με τη δουλειά σου παραπέρα ένα βηματάκι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρόνο.» (Μη συμμετέχοντας, Πάτρα)
Συνεχίζοντας την παρουσίαση των ευρημάτων της ποιοτικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε
ποιοτική ανάλυση περιεχομένου προκειμένου να διερευνηθεί η δυναμική των διαφόρων
επιδράσεων που οι ερωτώμενοι αντιλαμβάνονται σε διάφορα επίπεδα της ζωής τους. Τα
κυριότερα ευρήματα είναι τα εξής:
• Και στις τρεις ομάδες εστιασμένης συζήτησης οι πιο συχνά αναφερόμενες
επιδράσεις αφορούν στις γνώσεις και δεξιότητες. Η συστηματοποίηση της
υπάρχουσας γνώσης, η απόκτηση γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων, η
εφαρμογή των γνώσεων αυτών, η κινητοποίηση για περαιτέρω γνώση, η ανάπτυξη των τυπικών προσόντων περιγράφουν τις άμεσες επιδράσεις στο γνωστικό υπόβαθρο των εκπαιδευομένων.
• Η κοινωνική διάσταση των επιδράσεων είναι πολύ έντονη και στις τρεις ομάδες και περιλαμβάνει την ανάπτυξη της κοινωνικότητας και τη διεύρυνση του
κοινωνικού κύκλου, τη σύναψη φιλιών, τη σύσφιξη των σχέσεων και την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευομένων για την ανταλλαγή εμπειριών και την επίλυση προβλημάτων. Επίσης όλες οι ομάδες αναφέρονται στην επαγγελματική
και επιχειρηματική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας που
είναι ιδιαίτερα σημαντική την περίοδο που βιώνουμε.
• Η ομάδα της Αθήνας αναφέρεται περαιτέρω σε διάφορες επιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης όπως είναι ο εκσυγχρονισμός και γενικά η βελτίωση της παραγωγής και η βελτίωση της εικόνας
προς τον καταναλωτή. Μια εξίσου σημαντική συνιστώσα που αναδεικνύεται
από την ομάδα της Αθήνας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών η οποία δρα
πολλαπλασιαστικά καθώς δημιουργεί κοινωνικό όφελος. Κάνει επίσης λόγο για
τον επαγγελματικό ρόλο που μέσα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης αναθεωρείται και επαναπροσδιορίζεται καθώς και για την ανάπτυξη πέραν της επαγγελματικής και της κλαδικής συνείδησης του συμμετέχοντα μέσω της αλληλεπίδρασης κατά την εκπαιδευτική εμπειρία. Επιπλέον αναφέρονται ψυχολογικές
επιδράσεις όπως η φυγή από τα προβλήματα της καθημερινότητας, η ψυχολογική ενίσχυση και μηχανισμοί σκέψης που ανατρέπουν παρελθούσες νοοτροπί173

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ες και ιδεοληψίες δημιουργώντας μια διαφορετική αντίληψη για πράγματα που
θεωρούνταν μέχρι πρότινος δεδομένα.
• Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πέραν των κοινωνικών και γνωστικών παραμέτρων αναφέρεται και στην εύρεση εργασίας σαν επακόλουθο της συμμετοχής
σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης. Παράλληλα αναγνωρίζει ως επιδράσεις τη
δημιουργία διαφορετικής αντίληψης για πολλά θέματα μετά τη συμμετοχή,
όπως για παράδειγμα τα πολύ σημαντικά θέματα ασφαλείας.
• Η ομάδα της Πάτρας δεν αναφέρει κάτι επιπλέον στη συγκεκριμένη ερώτηση
παρά μόνο στη διάχυση των γνώσεων και της στάσης ζωής για τη διά βίου
εκπαίδευσης ενηλίκων και στα πολλαπλασιαστικά οφέλη που μπορεί να φέρει
στην κοινωνία.
Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι οι ερωτώμενοι σε μεγάλο ποσοστό προσέγγιζαν
την έννοια της επίδρασης έμμεσα, ανακαλώντας τις ανάγκες, τα προβλήματα δηλαδή
που τους ωθούσαν να συμμετάσχουν σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων.
Αυτό φανερώνει την άρρηκτη σχέση μεταξύ προβλημάτων και επιδράσεων που είναι
ουσιαστικά αναμενόμενη και δηλώνει την κοινωνική αποστολή των προγραμμάτων
κατάρτισης ως προς την επίλυση των προβλημάτων και την εξυπηρέτηση των
πραγματικών αναγκών των συμμετεχόντων.
Ακολουθεί η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τις προσωπικές
συνεντεύξεις και που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις αλληλεξαρτήσεις των
επιδράσεων και στις σχέσεις τους με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
εκπαιδευόμενοι.
Προσωπικές συνεντεύξεις
Σε μια προσπάθεια χαρτογράφησης των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων,
παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου και κατόπιν
τις δυναμικές σχέσεις ανάμεσα στις επιδράσεις και στα προβλήματα/ανάγκες.
Κατ’ αρχάς οι επιδράσεις των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων
εκφράζονται ως ένα σύνολο από αλληλένδετα στοιχεία χωρίς να γίνεται διάκριση σε
επιμέρους κατηγορίες, δηλαδή σε επαγγελματικές/εργασιακές, προσωπικές και
κοινωνικές επιδράσεις. Αυτό παρατηρήθηκε συστηματικά κατά την υλοποίηση της
ποιοτικής μεθοδολογίας στις απαντήσεις των ερωτώμενων που ενώ τους ζητούνταν να
απαντήσουν σε ένα μόνο πεδίο, απαντούσαν σε συνδυασμό επιδράσεις σε προσωπικό,
επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Παράλληλα εκφράζεται και μία αιτιατή σχέση
ανάμεσα στα προβλήματα/ανάγκες και τις αποκτούμενες δεξιότητες. Χαρακτηριστική
έκφραση αυτής της δυναμικής είναι η ακόλουθη:
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«Γενική εικόνα ότι θα με βοηθήσει (στην προσωπική ζωή). Γιατί μετά όλα θα κυλήσουν, θα κυλήσει η δουλειά πιο καλά, θα έχω ίσως ελεύθερο χρόνο στη ζωή μας
βασικό για να μπορούμε να ασχοληθούμε με κάτι παραπέρα, είτε θες να ασχοληθείς
με την οικογένειά σου είτε θες να ασχοληθείς με τη δουλειά σου παραπέρα ένα βηματάκι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρόνο.» (Μη συμμετέχοντας, Πάτρα)
Η πλειοψηφία των ερωτώμενων εντοπίζει τη σημαντικότερη επίδραση στη βελτίωση
των γνώσεων και ικανοτήτων που επιτυγχάνεται μετά την παρακολούθηση ενός
προγράμματος. Ακολουθούν επιδράσεις που σχετίζονται με την κοινωνική δικτύωση
και την προσωπική ολοκλήρωση, ικανοποίηση και ευχαρίστηση από την αποτελεσματική
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Η ενίσχυση της αποδοτικότητας είναι σημαντική
επίδραση για πάνω απ΄ τους μισούς ερωτώμενους. Στο ίδιο πλαίσιο η επαγγελματική
ανάπτυξη και η εφαρμογή των γνώσεων στην εργασία προσμετρείται ισότιμα. Το ένα
τρίτο των ερωτώμενων δήλωσαν ό,τι βελτιώνεται η ψυχική τους υγεία καθώς επίσης και
ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται καταστάσεις εντός και εκτός του χώρου
εργασίας. Εμφανής επίδραση είναι η κινητοποίηση για περαιτέρω γνώση καθώς πολλοί
εκπαιδευόμενοι επιστρέφουν και επανακαταρτίζονται μετά απ’ την πρώτη εμπειρία
εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο της προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι η
διά βίου εκπαίδευση επιτρέπει την διεκδίκηση μιας καλύτερης ή νέας θέσης απασχόλησης,
παράλληλα βελτιώνεται το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευόμενου και μέσα απ’
την αλληλεπίδραση που λαμβάνει χώρα στην εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργείται
νέα γνώση που συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων. Σπουδαίο θεωρούν επίσης το
γεγονός ότι το πρόγραμμα κατάρτισης τους ώθησε ώστε να αλλάξουν επαγγελματικό
προσανατολισμό και να βελτιώσουν την επικοινωνία με άλλους και γενικά τις
διαπροσωπικές σχέσεις και την οικογενειακή τους ζωή. Γενικά οι επιδράσεις που βιώνουν
ή αναμένουν να βιώσουν ή παρατηρούν οι ερωτώμενοι και σχετίζονται με τον κοινωνικό
αντίκτυπο της επαγγελματικής βελτίωσης, το κοινωνικό και οικονομικό όφελος, την
ενδυνάμωση (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, κτλ), την αυτοδιαχείριση, το κοινωνικό
status, την ασφάλεια που παρέχεται από την απόκτηση γνώσεων, την κοινωνική και
κλαδική συνείδηση κ.ο.κ.
Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε επίσης μία συστηματική προσπάθεια
ανίχνευσης τυχόν συσχέτισης των επιδράσεων με την ιδιότητα των ερωτώμενων
(συμμετέχοντες, μη συμμετέχοντες, ειδικοί κτλ). Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης
οδήγησαν στη δημιουργία έξι κατηγοριών/ομάδων επιδράσεων οι οποίες φαίνεται να
λειτουργούν αυτόνομα ως εξής:
Στην πρώτη κατηγορία οι επιδράσεις για τις επιμέρους κατηγορίες ερωτώμενων
ταυτίζονται. Περιλαμβάνονται οι βιωμένες επιδράσεις από τους συμμετέχοντες, οι
αναμενόμενες από τους μη συμμετέχοντες και οι παρατηρούμενες από τους ειδικούς
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της εκπαίδευσης. Αναφέρονται στη βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων, στη
διεύρυνση του κοινωνικού κύκλου και την ανάπτυξη φιλιών, τη βελτίωση της
αποδοτικότητας και εφαρμογή γνώσεων στην εργασία, την αίσθηση αποτελεσματικής
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, την προσωπική εξέλιξη, ικανοποίηση και
ολοκλήρωση, την κινητοποίηση για περαιτέρω γνώση, την επαγγελματική ανάπτυξη
και βελτίωση της εικόνας, τη διεκδίκηση μιας καλύτερης ή νέας θέσης εργασίας, την
υιοθέτηση μιας διαφορετικής αντίληψης εντός και εκτός εργασίας, τη βελτίωση της
ψυχικής υγείας από τη συμμετοχή και την απόκτηση ασφάλεια με τη νέα γνώση, τη
βελτίωση της ζωής των πελατών, της κοινωνίας εν γένει, της οικογενειακής ζωής, την
ανάπτυξη τυπικών προσόντων. Γενικά οι συνιστώσες των επιδράσεων που
αντιλαμβάνεται αυτή η κατηγορία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από την επαγγελματική
οργάνωση μέχρι την προσωπική υγεία και την κοινωνική αλληλεπίδραση.
Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται σε επιδράσεις που δήλωσαν οι συμμετέχοντες και οι
ειδικοί της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν αλλαγές που βιώθηκαν ή
παρατηρήθηκαν περισσότερο σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, ξεκινώντας από τη
βελτίωση της επικοινωνίας και των διαπροσωπικών σχέσεων, την κοινωνικοποίηση, την
εξοικονόμηση σε όρους έμμεσης χρονικής και οικονομικής ανταποδοτικότητας από την
επίλυση προβλημάτων, και την προσωπική ενδυνάμωση μέσω ενίσχυσης της
αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης, της αποφόρτισης και κλείνοντας με την αλλαγή
του τρόπου σκέψης και αντίληψης.
Κοινές βιωμένες και αναμενόμενες επιδράσεις μεταξύ συμμετεχόντων και μη
συμμετεχόντων περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. Αναφέρονται κυρίως σε
θέματα που σχετίζονται με τη θέση εργασίας, τη διατήρησή της εργασίας ή της
επιχείρησης και την αλλαγή καριέρας. Παράλληλα δηλώνονται βελτιώσεις στην
ικανότητα αυτοδιαχείρισης και αποφεύγονται αισθήματα κατωτερότητας λόγω
μειωμένων προσόντων.
Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τις βιωμένες επιδράσεις από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι
δήλωσαν ότι βίωσαν αλλαγές σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών. Συγκεκριμένα,
αλλαγή στη συμπεριφορά τους ως προς την οικογένεια και την κοινωνία, την ανάπτυξη
κοινωνικής ευαισθησίας, και παράλληλα την κοινωνική αναρρίχηση, τη διάχυση των
δεξιοτήτων την αλλαγή στάσης ζωής εν γένει, τη βελτίωση της προσωπικής οργάνωσης
και γενικά τον επαναπροσδιορισμό ως προς τον επαγγελματικό ρόλο, τους στόχους,
την ανάπτυξη υπευθυνότητας και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, τη διάχυση των γνώσεων
εκτός εργασίας.
Η επόμενη κατηγορία αφορά στις αναμενόμενες επιδράσεις που μόνο οι μη
συμμετέχοντες δήλωσαν ότι περιμένουν να βιώσουν. Αφορούν στο κοινωνικό κυρίως
επίπεδο τόσο μέσω της ενεργοποίησης για συμμετοχή στα κοινά, όσο και μέσω της
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διάχυσης της γνώσης που έλαβαν και της παραδειγματικής υιοθέτησης του
παραδείγματος και από άλλους.
Όπως είναι αναμενόμενο, η τελευταία κατηγορία που αφορά στις δηλώσεις των ειδικών
για τις παρατηρούμενες επιδράσεις, εστιάζει περισσότερο στη διάχυση και στην
κοινωνική συνεργασία. Πιο αναλυτικά επιδράσεις που αναγνωρίστηκαν αφορούν στις
επαγγελματικές και κλαδικές συνεργασίες, στη διάχυση των γνώσεων και των
δεξιοτήτων στην κοινωνία, τη γέννηση καινοτόμων ιδεών προς όφελος της κοινωνίας.
Από την παραπάνω οργάνωση των επιδράσεων με βάση την ιδιότητα των ερωτώμενων
προκύπτει ένας σαφής προσανατολισμός της κάθε ομάδας σε θέματα που συνάδουν με
την μίκρο ή τη μάκρο οπτική που έχει ο καθένας. Οι ειδικοί φαίνεται να εκφράζουν τη
μάρκο-διάσταση των επιδράσεων καθώς τις αντιλαμβάνονται μέσα σε ένα ευρύτερο
κοινωνικό πλαίσιο. Οι μη συμμετέχοντες φαίνεται να δίνουν έμφαση στο μίκρο-επίπεδο
στην απόκτηση προσόντων που θα τους διαφοροποιήσουν και θα τους στηρίξουν σε
νέα εγχειρήματα, ενώ παράλληλα εκφράζουν προσδοκίες για την κοινωνική τους
ενσωμάτωση και την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη. Την προσωπική και
επαγγελματική τους ανάπτυξη μαζί και αλλαγές σε στάσεις και συμπεριφορές βιώνουν
οι συμμετέχοντες οι οποίοι φαίνεται να έχουν μια οπτική που καλύπτει εκτός από το
επαγγελματικό, το προσωπικό και το κοινωνικό επίπεδο.
Παράλληλα διενεργήθηκε έλεγχος εντός του χάρτη των επιδράσεων προκειμένου να
εξεταστούν τυχόν εσωτερικές αλληλεξαρτήσεις, δηλαδή καταστάσεις που η απόκτηση
μιας δεξιότητας επηρεάζει συγκεκριμένα πεδία στη ζωή των εκπαιδευόμενων. Ο έλεγχος
πραγματοποιήθηκε αρχικά για τις βιωμένες και τις αναμενόμενες επιδράσεις, και
ανιχνεύθηκαν οι σχετικές δηλώσεις των συμμετεχόντων και των μη συμμετεχόντων.
Ακολούθησε ανάλυση του περιεχομένου των δηλώσεων προκειμένου να διαπιστωθεί ο
βαθμός που αυτές συνιστούν στάσεις σχετικά με τις επιδράσεις για κάθε κατηγορία
ανάλυσης.
Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων αλλά και των μη συμμετεχόντων
συσχετίζει τα προβλήματα και τις ανάγκες που την κινητοποιούν να συμμετάσχει σε
προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης με τις επιδράσεις που βιώνουν στη ζωή τους
παρεμβάλλοντας το μηχανισμό της απόκτησης δεξιοτήτων. Αντιλαμβάνονται δηλαδή
μία έμμεση σχέση κινήτρων-επιδράσεων. Τα τεκμήρια για αυτή τη σχέση παρατίθενται
παρακάτω.
«αν κάποια στιγμή σταματήσω να εργάζομαι στη συγκεκριμένη εταιρεία και βγω
έξω να ψάξω δουλειά στην αγορά εργασίας ίσως να είναι λόγοι να επιλεχθώ εγώ κι
όχι κάποιος άλλος επειδή έχω παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο για εκπαίδευση
ενηλίκων για παράδειγμα.» (Σ2)
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«... κάποιες εταιρίες ψάχνουν τέτοιο εξειδικευμένο προσωπικό και δεν μπορούμε να
το βρούμε και γι’ αυτό έρχομαι και λέω ότι η διά βίου μάθηση […] αν μπορέσει να
βελτιώσει τις ικανότητες και τις γνώσεις συγκεκριμένων ανθρώπων ώστε να τους
διοχετεύσει σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, τότε θα έχουμε την ανάπτυξη της επιχείρησης, θα έχουμε τη βελτίωση της επιχείρησης αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και
βελτίωση και των προσόντων και των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ατόμων των
οποίων θα συμμετέχουν. Ναι βεβαία και με αυτό το πράγμα θα εξαλείψουμε λίγο και
τις συγκρούσεις που τα τελευταία δύο χρόνια ανάμεσα σε μέλη της ειδικότητας μου
δηλαδή στον τομέα της πληροφορικής είναι μεγάλες ...» (Σ14)
«Εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τα business plan και τα market plan στη συμβουλευτική και πολλές φορές οι ανάγκες των επιχειρήσεων είναι πολύ διαφορετικές ή
μάλλον είναι ίδιες σε σχέση με το τι ζητάνε αλλά διαφορετικές με τον τρόπο επίλυσης
τους οπότε μία περαιτέρω γνώση στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επίλυση τέτοιων προβλημάτων όπως μπορεί να ναι η κοστολόγηση, η φορολόγηση ή οι
μέθοδοι ανάπτυξης και καινοτομίας της επιχείρησης ε… θα μπορούν… μπορούν να
βοηθήσουν πάρα πολύ και με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα προγράμματα διά βίου
εκπαίδευσης. Στην ουσία να λάβω γνώση, να… και να την μεταφέρω στην πράξη σε
κάποια επιχείρηση.» (Σ19)
«…με το πλήθος των εργασιών των διαφορετικών που κάνουμε είναι απαγορευτική η μη χρήση υπολογιστή στη δουλειά μας. Συν όλα τα άλλα που μπορεί να σου
προσφέρει όπως το ότι φτιάχνεις ένα αρχείο, βγάζεις μια πολύ καλύτερη προσφορά,
πολύ καλύτερη από άποψη παρουσίασης. Μπορείς να κρατήσεις στατιστικά στοιχεία
και χίλια δυο άλλα.» (Σ11)
«… μέσα απ΄ τις γνώσεις αν μη τι άλλο για μία βιωσιμότητα είτε αφορά στις επιχειρήσεις είτε αφορά και σε μία εργασία κάποιου, για μένα. Εγώ σαν υπάλληλος θα
χρησιμοποιώ αυτά που μαθαίνω στην εργασία μου για να είμαι πιο αποδοτικός και
κατ’ αυτό το αποτέλεσμα πιο απαραίτητος στην εργασίας μου.» (Σ6)
«Κατ’ αρχήν το ότι όλοι ‘ξέραν να χειρίζονται το computer εκτός από μένα, το πιο
βασικό. Μετά άλλο βασικό εργαλείο δουλειάς. Μπορώ να κάνω τώρα άλλα πράγματα που έχω στο μυαλό μου μέσω της Access δηλαδή, να κάνω πίνακες που θα με
βοηθήσει και στην οικογένειά μου, να κάνω κάποια αρχεία, να αρχίζω να τα βάζω σε
μία τάξη γιατί εγώ τώρα είμαι με χαρτιά.»(Σ9)
«Αν σχετίζεται δηλαδή με τη δουλειά μου νομίζω ότι με εξυπηρετεί πάρα πολύ γιατί
ποτέ δεν έχουμε τόσο χρόνο ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε τα καινούργια
δεδομένα, τις καινούργιες έρευνες πάνω στη δουλειά μας. Νομίζω ότι θα μου ανοίξει
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τους ορίζοντές μου πάνω στη δουλειά μου. Μιλώ πάντα για τη δουλειά μου γιατί
είναι πολύ σημαντική για μένα ε… να γίνω καλύτερη, να βοηθήσω την επιχείρηση
μου, να βοηθήσω τον εαυτό μου.»(Σ15)
«Όσον αφορά τα εργασιακά προβλήματα πιστεύω ότι η συμμετοχή μου σε ένα πρόγραμμα ΔΒΕ θα με βοηθήσει στην προσωπική μου ανέλιξη και στη βελτίωση των
προσόντων μου ούτως ώστε να διεκδικήσω μία θέση εργασίας, μια καλύτερη θέση
εργασίας στο μέλλον καθώς και επαγγελματικά στο ότι να έχω καλύτερη αποτελεσματικότητα και οργάνωση στο χώρο της εργασίας μου, να γίνομαι συνεχώς καλύτερη.»(Σ17)
«… να σου δώσει κάποιες γνώσεις και να τις χρησιμοποιήσεις πια και στη δουλειά
σου […] Γιατί συνεχώς όλα αλλάζουνε και έτσι αναπτύσσονται κάποια πράγματα
που δεν τα έχεις μάθει είτε από τη σχολή, από τη σχολή που έχεις σπουδάσει και
επειδή χρειάζονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια έτσι βεβαιώσεις, πιστοποιητικά είναι καλό όσο υπάρχουν αυτά να ενημερώνεσαι, να τα παρακολουθείς για
να είσαι κι εσύ ενημερωμένος αν χρειαστεί κάτι περαιτέρω.»(Σ7)
«Γι’ αυτό μου φαίνεται δύσκολο η διαχείριση της επιχείρησης και όλο το γραφειο-νταβαντούρι. Πρέπει δηλαδή να μαθαίνεις πράγματα να μπορείς να αρχίζεις να
τη διαχειρίζεσαι την επιχείρηση σαν αφεντικό και αν κάποια στιγμή χρειαστεί να
χρησιμοποιήσεις υπαλλήλους πρώτα πρέπει να ξέρει το αφεντικό λογιστικά και διαχείριση και μετά να δείξει του υπαλλήλου έτσι, έτσι… ή εκεί το κάνεις λάθος, κάντο
αλλιώς.» (Σ12)
«… δεν είχα πάρα πάρα πολύ μεγάλο κύκλο οπότε τα προγράμματα είναι ένας τρόπος να διευρύνω και τον κοινωνικό μου κύκλο.» (Σ19)
«Όσο για τα κοινωνικά προβλήματα ή δυσκολίες στις οποίες θα μπορούσε να με βοηθήσει ήδη με έχουνε βοηθήσει και νομίζω η διά βίου εκπαίδευση και όλα αυτά τα
προγράμματα δεν είναι τόσο πολύ… δεν έρχονται να σου μάθουνε κάποια πράγματα
αλλά έρχονται να σε βοηθήσουν να μάθεις περισσότερα πράγματα δηλαδή να σου
ανοίξουν το δρόμο, να σου δείξουν, να σε κατευθύνουν, να σου βάλουν το μικρόβιο
όπως λέμε.» (Σ16)
Συγκεντρωτικά μπορούμε να διακρίνουμε μία ιδιαίτερη δυναμική στον τρόπο σύνδεσης
των αναγκών που ωθούν κάποιον στη συμμετοχή και των επιδράσεων που βιώνει ή
αναμένει να βιώσει σε διάφορες διαστάσεις της ζωής του.
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Συνέντευξη

Πίνακας 6. 3. Ευρήματα σχετικά με την ανάπτυξη ενδιάμεσου μηχανισμού μετασχηματισμού
γνώσεων και δεξιοτήτων στην ποιοτική έρευνα

Ιδιότητα

Ανάγκη/δυσκολία

Ύπαρξη
μηχανισμού

Επίδραση

2

Εκπαιδευθείς

Επισφάλεια εργασίας ανεργία

√

Αλλαγή θέσης εργασίας

14

Εκπαιδευθείς

Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

√

Ανάπτυξη επιχείρησης και προσωπική

19

Εκπαιδευθείς

Επίλυση προβλημάτων
πελατών

√

Μεταφορά γνώσης και
εξυπηρέτηση πελάτη

11

Εκπαιδευθείς

Ανάγκης χρήσης υπολογιστών

√

Καλύτερη
οργάνωση επιχείρησης

6

Εκπαιδευθείς

Βιωσιμότητα θέσεων
εργασίας και επιχείρησης

√

Καλύτερη
απόδοση στην εργασία

9

Εκπαιδευθείς

Έλλειψη προσόντων

√

Καλύτερη προσωπική,
οικογενειακή οργάνωση και
επαγγελματική ανέλιξη

15

Μη εκπαιδευθείς

Επικαιροποίηση γνώσεων

√

Βελτίωση προσόντων

17

Μη εκπαιδευθείς

Εργασιακή στασιμότητα

√

Διεκδίκηση καλύτερης
θέσης εργασίας και αύξηση
αποτελεσματικότητας

7

Μη εκπαιδευθείς

Ανάγκη για επικαιροποίηση και πιστοποίηση

√

Ανάπτυξη τυπικών προσόντων

12

Μη εκπαιδευθείς

Υποχρεώσεις και
λειτουργία επιχείρησης

√

Αποτελεσματική διαχείριση

19

Εκπαιδευθείς

Μικρή πελατειακή βάση

-

Διεύρυνση κοινωνικού δικτύου

16

Εκπαιδευθείς

Κοινωνικές δυσκολίες

-

Ενεργοποίηση για περαιτέρω μάθηση

180

Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 6

Στον πίνακα 6.3 φαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι ανάγκες συμμετοχής συνδέονται
με τις επιδράσεις. Ωστόσο στις περισσότερες των περιπτώσεων φαίνεται να διαμεσολαβεί
ο μηχανισμός των δεξιοτήτων είτε πρόκειται για συμμετέχοντες είτε όχι. Το εύρημα
αυτό συμφωνεί εν μέρει με την ποσοτική ανάλυση που απέδειξε ότι η αντίληψη που
σχηματίζουν οι συμμετέχοντες για τη λειτουργία του μηχανισμού της ανάπτυξης και
του μετασχηματισμού των δεξιοτήτων είναι ανεξάρτητη από την αναμενόμενη θετική
αντίληψη για τις επιδράσεις της συμμετοχής τους σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων σε επιμέρους τομείς της ζωής τους. Έχουν υπό μία έννοια πιο ολοκληρωμένη
αντίληψη για το πώς λειτουργεί η διά βίου εκπαίδευση ενηλίκων. Ωστόσο όσον αφορά
στους μη συμμετέχοντες τα ευρήματα έρχονται σε αντίθεση καθώς η ποσοτική ανέδειξε
την άμεση σχέση αναγκών-επιδράσεων, ενώ η παρούσα ποιοτική διαπιστώνει ότι ισχύει
η ίδια έμμεση σχέση όπως και για τους συμμετέχοντες.
Επιπλέον αναδεικνύεται ένα νέο στοιχείο, ότι δηλαδή ο μηχανισμός ανάπτυξης και
μετασχηματισμού των δεξιοτήτων δεν παρεμβάλλεται στην περίπτωση των επιδράσεων
που βασίζονται σε κοινωνικές ανάγκες και προβλήματα (όπως φαίνεται από τις δύο
τελευταίες δηλώσεις στον παραπάνω πίνακα). Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός
λειτουργεί ανάλογα με το είδος της ανάγκης και όχι την ιδιότητα του ερωτώμενου και
αναδεικνύει τη σπουδαιότητα των κινήτρων στη διαδικασία μετασχηματισμού των
γνώσεων και δεξιοτήτων και παράλληλα την πολυπλοκότητα που υπάρχει στην αλυσίδα
αλληλεπίδρασης ανάγκες —> απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων —> επιδράσεις.
Χαρακτηριστικές εκφράσεις της πολυπλοκότητας ανάλυσης του θέματος αυτού είναι οι
παρακάτω που διαπραγματεύονται την αλυσίδα αλληλεπίδρασης των δεξιοτήτων και
επιδράσεων από τη μία και τη διάχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα
της ζωής του εκπαιδευόμενου από την άλλη:
«Αυτό [οι επιδράσεις] εξαρτάται από το λόγο που ο καθένας παρακολούθησε το πρόγραμμα. Άλλος μπορεί να το παρακολούθησε επειδή θέλει να πάρει ένα χαρτί για
να γίνει διευθυντής κάπου με αυτό το χαρτί. […] Και βελτιώνεται έτσι η οικονομική
του κατάσταση, η κοινωνική του κατάσταση γιατί… γιατί αυτό ήθελε. Αυτό τον
ενδιέφερε.» (Σ13)
«Και επίσης ένα πρόγραμμα που γίνεται για προσωπική ενδυνάμωση και όχι για
επαγγελματική, πάλι θα πρέπει να επισημάνω ότι συζητούνται θέματα και αποκτώνται δεξιότητες, οριζόντιες, και για προσωπικά και για επαγγελματικά και για κοινωνικά δεδομένα. Αποκτά δεξιότητες λόγου χάρη για το πώς θα διαχειρίζεται κρίσεις
ή πώς να επικοινωνεί με κάποιον άνθρωπο που είναι σε ένταση… Όλα αυτά δεν
έχουν αναφορά μόνο στην προσωπική ανάπτυξη. Θα μπορέσει να το αξιοποιήσει και
στην επαγγελματική του θέση.» (Σ13)
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7.1. Γενικά συμπεράσματα από το πλαίσιο της έρευνας
Η σημαντικότητα των ΜμΕ ως πυλώνας για την ανάπτυξη της οικονομίας και της
απασχόλησης είναι αδιαμφισβήτητη. Αν και αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία των
επιχειρήσεων και προσφέρουν στη δημιουργία τόσο απασχόλησης όσο και προστιθέμενης
αξίας στην κοινωνία, η συγκυρία της κρίσης θέτει μια σειρά από νέα ερωτήματα και
προτεραιότητες με κυρίαρχη αυτή που αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο των ΜμΕ. Οι
τυπικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού των ελληνικών ΜμΕ φαίνεται να
υστερούν σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Σε σημαντικό βαθμό αυτή η υστέρηση
αποδίδεται και στην μικρότερη σε σύγκριση με τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς μέσους
όρους συμμετοχής των εργαζομένων σε διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο
σε όρους αριθμού καταρτιζόμενων όσο και σε διάρκεια κατάρτισης. Η ανάπτυξη των
γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να λειτουργήσει ως
καταλύτης για την ανάπτυξη των ΜμΕ και της εθνικής οικονομίας μέσω της ενίσχυσης
της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, ειδικά στην περίοδο της κρίσης. Σε
αυτή την κατεύθυνση οι διαδικασίες κατάρτισης εντάσσονται στα πλαίσια αναπτυξιακού
μοντέλου έντασης γνώσης και καινοτομίας και όχι μοντέλου που προσανατολίζεται
στην ανταγωνιστικότητα κόστους με κύριο κέντρο βάρος το κόστος εργασίας.
Το σημαντικό έλλειμμα στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και η
παράλληλη ανεκμετάλλευτη δυναμική ως προς την εξειδίκευση του εργατικού
δυναμικού έχουν μέχρι και σήμερα σοβαρό αντίκτυπο σε όρους ανταγωνιστικότητας,
παραγωγικότητας και καινοτομίας στις ΜμΕ, στους άξονες δηλαδή ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
πολιτικών ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των ΜμΕ καθίσταται
από την μια ιδιαίτερα δύσκολη και από την άλλη σημαντική. Η ιδιαιτερότητα της
ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στην τρέχουσα περίοδο
ανάλυσης, προκύπτει από τους πρωτόγνωρα υψηλούς δείκτες ανεργίας, την
σημαντικότατη αρνητική εξέλιξη της κλαδικής δυναμικής των ΜμΕ την τελευταία
εξαετία και από την δραματική μείωση της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής τους που
υπερβαίνει τα αντίστοιχα ποσοστά μείωσης του ΑΕΠ της χώρας. Οι παράγοντες αυτοί,
απαιτούν τη χρήση ιδιαίτερα πλούσιων πληροφοριακών συνόλων που στα πλαίσια της
παρούσας μελέτης συγκροτούνται από εκτεταμένες διαδικασίες συλλογής πληροφοριών.
Σε επόμενη φάση διερευνώνται οι επιδράσεις των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης
οι οποίες συσχετίζονται με τα οφέλη που προκύπτουν για τους εκπαιδευθέντες σε
προσωπικό, επαγγελματικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Η διερεύνηση των παραπάνω
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παραμέτρων από τη μια μεριά παρέχει στους σχεδιαστές των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων τη δυνατότητα για στοχευμένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις ενώ από
την άλλη, διοχετεύει στην αγορά καταρτισμένο προσωπικό σύμφωνα αφενός με το
παραγωγικό προφίλ των ΜμΕ αλλά συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες της
οικονομικής κρίσης.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η παρούσα μελέτη με σκοπό να καθορίσει το
περιεχόμενο και τις προδιαγραφές των μελλοντικών προγραμμάτων εκπαίδευσης του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αλλά και να διερευνήσει και να προσδιορίσει την ύπαρξη επιδράσεων που
ασκούν αυτά στη ζωή των εκπαιδευόμενων. Επισημαίνεται ότι για κάθε μία από τις
υποενότητες ανάλυσης υιοθετήθηκαν ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογικές
προσεγγίσεις ώστε να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της μελέτης και
να δοθεί περαιτέρω δυνατότητα ερμηνείας και ελέγχου των αποτελεσμάτων των δύο
προσεγγίσεων. Επιπλέον στοιχείο αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων αποτελεί η ύπαρξη
δύο πληθυσμών από τους οποίους αντλεί πληροφοριακό υλικό η συγκεκριμένη μελέτη
και συγκροτεί δύο ομάδες ανάλυσης, (i) την κύρια ομάδα που περιλαμβάνει ενήλικους
εκπαιδευθέντες και (ii) την ομάδα ελέγχου που περιλαμβάνει ενήλικους από το γενικό
πληθυσμό.
Η ποσοτική προσέγγιση στόχο έχει την αποτύπωση των παρακάτω παραγόντων τόσο
για την κύρια και όσο και για την ομάδα ελέγχου:
i. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευθέντων και μη εκπαιδευθέντων
ii. Τα χαρακτηριστικά των μικρών επιχειρήσεων
iii. Την στάση των συμμετεχόντων απέναντι στην εκπαίδευση
iv. Τις επιδράσεις των προγραμμάτων κατάρτισης στη βελτίωση των δεξιοτήτων
των συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου.
Η ποιοτική έρευνα εστίασε περισσότερο στη διερεύνηση της στάσης τόσο των
εκπαιδευθέντων αλλά και των μη εκπαιδευθέντων στα προγράμματα Δια βίου
Εκπαίδευσης αναδεικνύοντας ένα ευρύτερο πλαίσιο και για τις επιδράσεις τους στη ζωή
τους. Τα ζητήματα αυτά εξετάστηκαν επιπλέον αντλώντας πληροφορία και από ομάδα
ειδικών της εκπαίδευσης. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των επιμέρους
προσεγγίσεων ο βαθμός συμβατότητας και σύγκλισης είναι πολύ μεγάλος.
Το εκπαιδευτικό προφίλ των συμμετεχόντων στα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης
χαρακτηρίζεται από άτομα που κατέχουν ήδη υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων,
όπως αποτυπώνονται στα επίπεδα της τυπικής εκπαίδευσης, ενώ σε μεγάλη απόσταση
ακολουθούν οι συμμετέχοντες με μεγαλύτερη υστέρηση γνώσεων και δεξιοτήτων.
Μπορεί επομένως να υποστηριχθεί ότι είναι δύο ειδών τα ελλείμματα που παρουσιάζει
το διερευνούμενο ανθρώπινο κεφάλαιο. Το πρώτο ένα προέρχεται από το ήδη
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κατεχόμενο επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης και το άλλο προέρχεται από το έλλειμμα στις
δεξιότητες σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιπλέον ένας σημαντικός
παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι όσοι δεν έχουν ακόμη εκπαιδευθεί
έχουν μικρότερο βαθμό κωδικοποιημένης γνώσης αλλά υψηλότερο βαθμό άρρητης
γνώσης που προέρχεται από την πλούσια επαγγελματική τους εμπειρία. Επομένως, οι
δύο ομάδες που διερευνώνται, χρήζουν ιδιαίτερης στρατηγικής προσέγγισης καθώς
παρουσιάζουν διαφοροποιημένο μίγμα αναγκών και ελλειμμάτων κατάρτισης. Η
διαφοροποίηση αυτή εδράζεται στην διαφορετική σύνθεση τυπικών και επαγγελματικών
χαρακτηριστικών μεταξύ των δύο ομάδων. Το εύρημα αυτό έρχεται σε συμφωνία με το
αντίστοιχο της έρευνας Τσεκούρα, Κουτσονίκου και Γκυπάλη (2008).
Σε επίπεδο επιχειρήσεων τα εμπειρικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την κρίσιμη
παρουσία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών και
βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα ευρήματα Τσεκούρα, Κουτσονίκου και Γκυπάλη (2008).
Η κλαδική εξειδίκευση των επιχειρήσεων αντικατοπτρίζει τις μελλοντικές ανάγκες
εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών. Μία επιπλέον
διάσταση των αναγκών των επιχειρήσεων προκύπτει από το γεγονός της συσσώρευσης
υψηλού μορφωτικού επιπέδου εκπαιδευθέντων σε αυτές, σε σχέση με το χαμηλότερο
των ατόμων που δεν έχουν ακόμη εκπαιδευθεί. Σημαντικό επίσης στοιχείο είναι το
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης που εμφανίζουν νέες και
μικρές επιχειρήσεις δημιουργώντας ένα επιπλέον φάσμα εκπαιδευτικών πολιτικών. Τα
αντιλαμβανόμενα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από τις επιχειρήσεις αποτελούν
στοιχεία στα οποία μπορεί να προσανατολιστεί η μελλοντική κατάρτιση. Συγκεκριμένα,
το ανθρώπινο κεφάλαιο, η ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών, το διοικητικό μοντέλο
της επιχείρησης και η τιμή του προϊόντος/υπηρεσίας είναι στοιχεία που οι εκπαιδευθέντες
θεωρούν σημαντικά, ενώ οι μη εκπαιδευθέντες θεωρούν το είδος του προϊόντος/
υπηρεσίας και τους προμηθευτές της επιχείρησης τους.
Ένα στοιχείο διαφοροποίησης της παρούσας μελέτης σε σχέση με την αντίστοιχη των
Τσεκούρα, κ.ά. (2008) αποτελεί η βαθύτερη ανάλυση και εξειδίκευση των θεματικών
αντικειμένων. Σε αυτή την κατεύθυνση ορίζονται και αξιολογούνται θεματικές ενότητες
οι οποίες περιλαμβάνουν επιμέρους θεματικά αντικείμενα τα οποία αξιολογούνται στη
συνέχεια εντός της αντίστοιχης θεματικής ενότητας. Σε σχέση με την αξιολόγηση των
θεματικών ενοτήτων προκύπτει ότι οι ερωτώμενους αποκαλύπτουν ιδιαίτερη προτίμηση
σε ζητήματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης και κουλτούρας καθώς και θεματικά
αντικείμενα που σχετίζονται ειδικά με την κλαδική εξειδίκευση τους. Αναδεικνύεται
έτσι η σημαντικότητα για τη διερεύνηση ειδικών, ως προς την κλαδική κατανομή,
αναγκών εκπαίδευσης.
Ως προς τα θεματικά αντικείμενα που οι εκπαιδευθέντες και μη εκπαιδευθέντες
αξιολογούν θετικά, τόσο από την ποσοτική όσο και από την ποιοτική ερευνητική
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προσέγγιση αναδεικνύεται η ανάγκη να είναι προσανατολισμένα στις νέες τεχνολογίες
και την επιχειρηματικότητα, στις τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών, στη δημιουργία και
λειτουργία της επιχείρησης σε περίοδο κρίσης, στην ανάπτυξη καινοτομίας και
δημιουργικότητας, στην προβολή της επιχείρησης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
επίλυσης προβλημάτων. Ειδικά για την ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων Η/Υ τονίστηκε η
σημασία της ομαδοποίησης των εκπαιδευθέντων ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων σε
προχωρημένους και αρχάριους καθώς και η επιτακτική ανάγκη για εκμάθηση
εξειδικευμένων προγραμμάτων ανά κλάδο. Η γεωγραφική διασπορά των
δραστηριοτήτων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επέτρεψε την ανάδειξη και μιας επιπλέον διάστασης
ως προς την επιλογή θεματικών αντικειμένων προσανατολισμένων στις τοπικές ανάγκες
των ωφελούμενων περιοχών όπως είναι (α) η ανάγκη για εκμάθηση ξένων γλωσσών
(ρώσικα, τούρκικα, σέρβικα) για εμπορικές και τουριστικές συναλλαγές στα Βαλκάνια
και την Ανατολική Ευρώπη που εκφράστηκε από το Παράρτημα Θεσσαλονίκης και για
τουριστικούς λόγους στην Κρήτη (ρώσικα), και (β) η ανάγκη για θεματικά αντικείμενα
προσανατολισμένα στην αγροτική ανάπτυξη ή στην μεταποίηση και εμπορία αγροτικών
προϊόντων που εκφράστηκε από το Παράρτημα Πάτρας.
Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα θεματικά ανταποκρίνονται
στην ανάγκη των μικρών επιχειρήσεων για επιβίωση. Η ιεράρχηση δηλαδή των
επιχειρηματικών στόχων θέτει, μέσα στην περίοδο της κρίσης, σε δεύτερο επίπεδο τα
ζητήματα της μεγέθυνσης. Σημειώνεται ότι στην αντίστοιχη έρευνα των Τσεκούρα κ. ά.
(2008) η ιεράρχηση των επιχειρηματικών στόχων και οι παρεπόμενες ανάγκες
εκπαίδευσης προέκυπταν από τον κυρίαρχο χαρακτήρα που είχε τότε ο στόχος της
επιχειρηματικής μεγέθυνσης.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που αναδείχθηκε στο πλαίσιο της ποιοτική έρευνας
πεδίου σε σχέση με την ονοματολογία των προγραμμάτων είναι ότι οι ανάγκες είναι
διαχρονικά υπαρκτές και ανάλογα με τον ορίζοντα υλοποίησής τους τα προγράμματα
μπορούν να λαμβάνουν τίτλους βάσει των εξελίξεων της οικονομικής συγκυρίας και της
τεχνολογικής προόδου. Επίσης οι ερωτώμενους θεωρούν ότι είναι ανάγκη των καιρών
όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων να οδηγούν σε πιστοποίηση. Επιπλέον
προσδοκίες που εκφράστηκαν από τους ερωτώμενους για να ληφθούν υπόψη στο
σχεδιασμό των προγραμμάτων αφορούν στην εξέλιξη του μοντέλου της μικρής
επιχείρησης στην κατεύθυνση της καλλιέργειας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας/
νοοτροπίας
Προέκυψαν επίσης σημαντικά επιμέρους στοιχεία σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά
των ομάδων που προτιμούν το κάθε πρόγραμμα και συνιστούν ομάδα-στόχο. Βάσει των
στοιχείων αυτών διαμορφώθηκε ο οδηγός πολιτικής που παρουσιάζεται στην επόμενη
ενότητα.
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Η στάση των εκπαιδευθέντων και μη εκπαιδευθέντων σε σχέση με τις προδιαγραφές
των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης αποτυπώνεται τόσο στα αποτελέσματα της
ποσοτικής όσο και σε εκείνα της ποιοτικής προσέγγισης της έρευνας. Ξεκινώντας από
τις προδιαγραφές του χρόνου, εκπαιδευθέντες και μη επιθυμούν την πραγματοποίηση
των προγραμμάτων κατάρτισης εκτός ωραρίου εργασίας και πάντα σε συνεννόηση με
τους συμμετέχοντες και την οργάνωσή τους σε κατά το δυνατόν ομοιογενείς ομάδες.
Απογεύματα καθημερινών με ενδιάμεσα κενά είναι αυτά που προτιμώνται ενώ ισχυρή
προτίμηση αποτυπώνεται σε μακροχρόνια προγράμματα που καλύπτουν μόνο μικρό
μέρος του διαθέσιμου χρόνου ανά εβδομάδα. Όσον αφορά τον χώρο εκπαίδευσης, είναι
σχεδόν καθολική η προτίμηση από εκπαιδευθέντες και μη, για πραγματοποίηση της
εκπαίδευσης σε ποιοτικές/πιστοποιημένες εγκαταστάσεις εκπαιδευτικού κέντρου.
Παράλληλα εκφράζεται η ανάγκη για μεγαλύτερη χρονική ευελιξία από πολλούς,
εκπαιδευθέντες και μη, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα τους ενδιέφερε η εκπαίδευση μέσω
διαδικτύου σε συνδυασμό με διά ζώσης εκπαίδευση και μέσω της χρήσης μεθόδων
αυτό-εκπαίδευσης.
Η ποιοτική προσέγγιση έρευνας έρχεται να συμπληρώσει σχετικά με τις εκπαιδευτικές
τεχνικές την αυξημένη προτίμηση για υιοθέτηση τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων και να
επισημάνει τη σημασία των εποπτικών μέσων. Επίσης αναδεικνύει μία πολύ σημαντική
δυναμική η οποία έρχεται να διευρύνει το πλαίσιο βιωματικής μάθησης, την ανάγκη
επιστημονικοποίησης της παρεχόμενης γνώσης μέσα σε ένα πλαίσιο ισορροπημένης
θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης. Η απόκτηση θεωρητικής γνώσης αξιολογείται
ως αναγκαία προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειάς των συμμετεχόντων σε
μελλοντικά προγράμματα κατάρτισης απέναντι στους κινδύνους του μεταβαλλόμενου
περιβάλλοντος ώστε οι ίδιοι να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον εντεινόμενο
ανταγωνισμό χρησιμοποιώντας σύγχρονες και σύνθετες τεχνικές πειθούς με
τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Εν ολίγοις οι απαιτήσεις των ενηλίκων για ένα υψηλό
επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών έχουν αυξηθεί δραματικά. Επιπλέον στοιχεία που
προσθέτει η ποιοτική έρευνα στην παρούσα ανάλυση είναι η σημασία της δυνατότητας
εναλλακτικών διευθετήσεων του χώρου διδασκαλίας και «λεπτομερειών» όπως το
διάλλειμα, το σάντουιτς και ο καφές. Γενικά εκφράστηκε η προσδοκία να λυθούν
συγκεκριμένα προβλήματα μέσα από το σχεδιασμό των προγραμμάτων διά βίου
εκπαίδευσης ενηλίκων, τα οποία δε σχετίζονται με την οικονομική στενότητα όπως θα
περίμενε κανείς, αλλά με την υπέρβαση τεχνικών εμποδίων όπως η έλλειψη χρόνου.
Αναδείχθηκε επίσης η στάση ως προς τους σημαντικότερους παράγοντες και συντελεστές που καθιστούν ένα πρόγραμμα επιτυχημένο. Στο σημείο αυτό παρατηρείται
διάσταση μεταξύ των ευρημάτων της ποιοτικής και της ποσοτικής έρευνας καθώς η
πρώτη αναδεικνύει τους εκπαιδευτές ως καταλύτη για τη ρύθμιση όλων των υπόλοιπων
παραγόντων ενώ η ποσοτική αναδεικνύει το θεματικό αντικείμενο και το περιεχόμενο
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των προγραμμάτων. Ως προς τα υπόλοιπα θέματα, όπως το ωρολόγιο πρόγραμμα και οι
λοιπές προδιαγραφές, υπάρχει συμφωνία ως προς το βαθμό σπουδαιότητας.
Ως προς τα κίνητρα συμμετοχής στα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης τόσο τα
αποτελέσματα της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής προσέγγισης της έρευνας
συγκλίνουν στο τα κίνητρα πρέπει να προσανατολίζονται στην ενίσχυση των δεξιοτήτων
και των προσόντων των εκπαιδευομένων με απώτερο σκοπό την αύξηση της
αποδοτικότητά της εργασίας τους και της παρεπόμενης επιχειρησιακής απόδοσης. Τα
ευρήματα έρχονται σε συμφωνία με τα αντίστοιχα της έρευνας των Τσεκούρα,
Κουτσονίκου και Γκυπάλη (2008) εκφράζοντας τη διαχρονική σημασία της ανάπτυξης
γνώσεων και δεξιοτήτων και της επαγγελματικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η
τάση αυτή έχει επιβεβαιωθεί και από και από την έρευνα του Καραλή (2013) σχετικά με
τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής.
Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με τα ευρήματα των Τσεκούρα, κ.ά. (2008),
τα εμπειρικά ευρήματα της παρούσας μελέτης ανέδειξαν ότι οι προδιαγραφές και τα
στοιχεία που συγκροτούν τα προγράμματα εκπαίδευσης δεν αποτελούν προσδιοριστικούς
παράγοντες για την επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης. Αντίθετα, τα κίνητρα
συμμετοχής ή αλλιώς «οι αρχικές προσδοκίες» των ενηλίκων παίζουν σημαντικό ρόλο
στον προσδιορισμό των αναγκών εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί
στο ότι τόσο οι συμμετέχοντες σε προγράμματα Δια βίου εκπαίδευσης όσο και οι
εκπαιδευτές αλλά και ειδικοί της εκπαίδευσης συμφώνησαν στην παροχή υπηρεσιών
εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Μάλιστα, τόσο
εκπαιδευθέντες όσο και εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι οι υλικές και άυλες υποδομές που
προσφέρει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την πραγματοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης
κινούνται στο τεχνολογικό όριο.
Η ποιοτική προσέγγιση της έρευνας εξέτασε περαιτέρω τους λόγους μη συμμετοχής στα
προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης και ανέδειξε τη σημαντικότητα των εμποδίων του
πιεστικού ωραρίου και των ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων καθώς και
περιορισμούς όπως η γενικότερη στάση ζωής, η ηλικία, η ψυχοσύνθεση του ενήλικα και
η ελλιπής τυπική εκπαίδευση. Το πλαίσιο της μη συμμετοχής αναδεικνύει μια σειρά
εμποδίων και δυσκολιών που είναι κρίσιμο να γνωρίζουν οι σχεδιαστές των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων προκειμένου να μπορέσουν να παρέμβουν πιο
αποτελεσματικά. Τα εμπόδια που ανιχνεύτηκαν από την ποιοτική ερευνητική προσέγγιση
είναι κατά βάση δομικά ή καταστασιακά και ως τέτοια είναι πιο άμεσα διαχειρίσιμα
μέσω της αύξησης της ενημέρωσης σε σχέση με τα προδιαθετικά εμπόδια που
δημιουργούνται από τη στάση ζωής. Οι περιοριστικοί παράγοντες που αναφέρθηκαν
παραπάνω βρίσκονται σε συμφωνία με τα αντίστοιχα εμπόδια πρόσφατης έρευνας του
Καραλή (2013) ενώ αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ία και δεν υπήρξε εκτεταμένη αναφορά
στο κόστος συμμετοχής σαν αποτρεπτικός παράγοντας συμμετοχής, εύρημα που
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δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της συνειδητής
επένδυσης στα προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης και παράλληλα τη σημασία της
παροχής δωρεάν και επιδοτούμενων προγραμμάτων.
Συγκρίνοντας τα ευρήματα για το πλαίσιο συμμετοχής στην Ελλάδα με την πρώτη
ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τους μη συμμετέχοντες (Aquettaz et al.,
2000), παρατηρείται ότι τα χαρακτηριστικά των μη συμμετεχόντων δεν έχουν
παραλλαχθεί διαχρονικά καθώς τείνουν να έχουν μεγαλύτερη ηλικία, χαμηλότερο
επίπεδο μόρφωσης και να κατοικούν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Οι λόγοι μη
συμμετοχής της ίδιας έρευνας ανέδειξαν τις ίδιες δυσκολίες με την παρούσα (έλλειψη
χρόνου και μειωμένη διαθεσιμότητα, ελλιπής ενημέρωση, αδυναμία ανταπόκρισης στις
ανάγκες) και μία γενικότερη αμφισβήτηση της χρησιμότητας των προγραμμάτων Δια
βίου Εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων θα πρέπει να λάβει υπόψη του
αυτές τις διαχρονικές συνθήκες προκειμένου να προσελκύσει το κοινό των μη
συμμετεχόντων. Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο που αναδείχθηκε από την ποιοτική
έρευνα είναι και η διαρροή από τα προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης, που κατά κύριο
λόγο οφείλεται σε προσωπικούς λόγους, στη στάση ζωής, και στην έλλειψη κινήτρων.
Δεδομένου ότι η ποιοτική προσέγγιση της έρευνας μελετά και τη στάση των ειδικών της
εκπαίδευσης ενηλίκων, κάποια ειδικά θέματα που συζητήθηκαν αφορούν στο σχεδιασμό
των στόχων και του περιεχομένου των προγραμμάτων Δια βίου Εκπαίδευσης. Σε αυτή
την κατεύθυνση, εκφράστηκε γενική συμφωνία ως προς την ανάγκη για επιστημονική
διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών και τονίστηκε επίσης η ανάγκη για στοχευμένη
ονοματολογία των προτεινόμενων προγραμμάτων. Επίσης διερευνήθηκαν ζητήματα
ενημέρωσης και πληροφόρησης από και προς τον εκπαιδευτικό οργανισμό τα οποία
αναδεικνύουν μεν την ύπαρξη τυπικών και άτυπων καναλιών αλλά θεωρείται ότι
υπάρχουν σημαντικές προοπτικές περεταίρω ανάπτυξης τους. Ταυτόχρονα εντοπίζεται
και προτείνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την
προώθηση των προγραμμάτων.
Οι επιδράσεις των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης θεωρούνται από τους
ερωτώμενους ότι είναι θετικές αλλά παράλληλα αποτελούν μία παράμετρο δύσκολα
μετρήσιμη. Υπάρχουν πολλές παράπλευρες επιδράσεις που δεν ακολουθούν την
κατηγοριοποίηση σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο καθώς και
άμεσες και έμμεσες σχέσεις αιτιότητας που αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα της
μελέτης τους. Από την άλλη, οι επιδράσεις γίνονται αντιληπτές διαφορετικά ανάλογα
με την ιδιότητα του ερωτώμενου. Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικοί της εκπαίδευσης
αναπτύσσουν μια μάκρο-θεώρηση των επιδράσεων επικεντρώνοντας στις κοινωνικές
προεκτάσεις των επιδράσεων, τη στιγμή που εκπαιδευθέντες και μη αναφέρονται σε
μικρο-επιδράσεις που σχετίζονται με την επαγγελματική και προσωπική κυρίως σφαίρα.
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Παράλληλα, η σχέση αιτιότητας που παρατηρείται μεταξύ κινήτρων-δεξιοτήτωνεπιδράσεων επιτρέπει – με βάση την ποσοτική προσέγγιση της έρευνας – την εξαγωγή
σημαντικών συμπερασμάτων σχετικά με την παρεμβολή του μηχανισμού
μετασχηματισμού γνώσεων που υπεισέρχεται στην αντίληψη των εκπαιδευθέντων σε
προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης, ενώ για τους μη εκπαιδευθέντες οι οποίοι δεν
έχουν βιώσει την διαδικασία απόκτησης γνώσεων μέσω των προγραμμάτων διά βίου
μάθησης δεν αναπτύσσουν αυτό το μηχανισμό. Στα πλαίσια της ποιοτικής προσέγγισης
αναδεικνύεται επίσης η σχέση του μηχανισμού ανάπτυξης δεξιοτήτων ανεξάρτητα από
την ιδιότητα του ερωτώμενου αλλά σε στενή σχέση με το είδος του κινήτρου και της
επίδρασης. Η ισχυρή επίδραση των κινήτρων στις αποκτούμενες δεξιότητες και η
ανάδειξη του μετασχηματιστικού μηχανισμού αποτυπώνει την ενσυνείδητη προσέγγιση
της συμμετοχής στα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης. Σε επίπεδο υλοποίησης αυτό
αναδεικνύεται η ανάγκη οι σχεδιαστές και οι εκπαιδευτές, από το ξεκίνημα ήδη των
προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης, να κάνουν αναφορά στα προσδοκώμενα
μαθησιακά αποτελέσματα και να συνεχίζουν να τα τονίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης των προγραμμάτων.

7.2. Προτάσεις
Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ποσοτική και την ποιοτική
προσέγγιση της έρευνας τεκμηριώνονται στα πλαίσια του παρόντος Έργου
συγκεκριμένες προτάσεις διαχείρισης και πολιτικής που οργανώνονται σε δύο ομάδες.
Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τις προτάσεις που εκφράζονται από τις ομάδες
εστιασμένης συζήτησης και τις προσωπικές συνεντεύξεις για την αποτελεσματική
διαχείριση των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης. Οι προτάσεις αυτές καλύπτουν
ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων σε ζητήματα σχεδιασμού προγραμμάτων, φορέα και
θεσμικού πλαισίου. Η δεύτερη ομάδα προτάσεων προκύπτει από την αξιολόγηση των
θεματικών αντικειμένων με βάση την ποσοτική διερεύνηση των αναγκών εκπαίδευσης.

7.2.1. Προτάσεις πολιτικής με βάση την ποιοτική έρευνα
Ως προς τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης διακρίνουμε χαρακτηριστικές προτάσεις
που αφορούν στην έγκαιρη διοργάνωση των προγραμμάτων, στην επιτακτική ανάγκη
πιστοποίησης των παρεχόμενων προγραμμάτων, στην παροχή περισσότερων και πιο
ευέλικτων χρονικά προγραμμάτων σε θεματολογίες σχετικές με τις ανάγκες της εποχής,
στην ενίσχυση της προσπάθειας ενημέρωσης μέσω της αξιοποίησης των κοινωνικών
δικτύων, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον τίτλο του προγράμματος σε σχέση με
την πιθανή ανταγωνιστικότητά του με άλλα του φορέα:
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«…η πρότασή μου θα ήτανε να είναι ίσως, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να ξεπεραστούν διάφορες δυσκολίες, να είναι πιο σύντομα με την έννοια εγώ ας πούμε είχα
ξεχάσει ότι έκανα αίτηση. Έκανα την αίτηση πέρυσι και το πρόγραμμα έγινε τώρα.
Προφανώς υπήρχαν δυσκολίες μέχρι να συμπληρωθούνε τμήματα, προφανώς δε
μπορούσε να γίνει μόνο ένα τμήμα, να λειτουργήσει μόνο ένα σεμινάριο. Φαντάζομαι ότι τρέχουνε ταυτόχρονα. Οπότε θα ήθελα να είναι πιο άμεσα, αυτό μόνο […] Ο
χρόνος που πρέπει να γίνονται όλα πρέπει να είναι σύντομος για να μην είναι κουραστικός.» (Εκπαιδευόμενη, Θεσσαλονίκη)
«…για τις μικρές επιχειρήσεις αυτό το χαρτί, αυτή η βεβαίωση, η πιστοποίηση,
ο,τιδήποτε βγαίνει μέσα από το ΙΜΕ ή από το ΚΕΚ οι περισσότεροι συνάδελφοι σ’
όποιον κλάδο κι αν είναι το χρησιμοποιούν για να βγάλουν χρήματα.» (Συνδικαλιστικό στέλεχος, Αθήνα)
«…να υπάρχει μεγαλύτερη υλοποίηση προγραμμάτων σε μεγαλύτερο φάσμα, μην
το εστιάσουμε ας πούμε είτε ενέργεια, είτε πληροφορία, είτε παραγωγή. Να υπάρχει έτσι ένα μεγαλύτερο φάσμα γιατί και άσχετα να είναι με το αντικείμενο με το
οποίο ασχολείται ο καθένας σήμερα, σίγουρα θα πάρει κάποιες γνώσεις και κάποια
παραπάνω εξειδίκευση σε κάτι άλλο που μπορεί να το συσχετίσει στην πορεία…»
(Ιδιωτική υπάλληλος, Πάτρα)
«… αυτό που θα πρότεινα είναι για μελλοντικό κύκλο σεμιναρίων πιο πρακτικότητα στα θέματα των σεμιναρίων, των προγραμμάτων εκπαίδευσης, στοχευμένα στην
εποχή, την τρέχουσα εποχή αλλά και στα προβλήματά τους, ίσως ορισμένα να είναι
λίγο πιο μικρής διάρκειας να μην υπερβαίνουν τις 40 ώρες αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό, πιο πολλούς τρόπους, αυτό που είπα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως για την
διάχυση του έργου αλλά και των προγραμμάτων που τρέχουνε γιατί πολλές φορές
έχω ακούσει «δεν το ήξερα ή δεν γνώριζα» παρόλο που εμείς έχουμε κάνει πέντε-έξι
προσπάθειες διάδοσης – κατά τα λοιπά όχι – χωράνε περιθώριο βελτίωσης και πιο
συμπυκνωμένοι ίσως τίτλοι αλλά στοχευμένοι δηλαδή να έχεις ένα συμπυκνωμένο
τίτλο στο πρόγραμμα το οποίο όμως με το που διαβάζει κάποιος τρεις, τέσσερις λέξεις
να καταλαβαίνει κυρίως τι θα διδαχτεί.» (Στέλεχος εκπαίδευσης ενηλίκων, Αθήνα)
«… όλες οι ενέργειες διά βίου μάθησης πρέπει να οδηγούν σε κάποια μορφή πιστοποίησης αυτών των γνώσεων, των προσόντων μέσα από αυτή τη μαθησιακή διαδικασία και την αναγνώριση.» (Στέλεχος επιμόρφωσης Θεσσαλονίκη)
«… να μην πλησιάζουν τόσο πολύ ή και σε κάποιο αντικείμενο όσον αφορά την
πληροφορική συγκεκριμένα σχεδιασμός ιστοσελίδων.» (Στέλεχος εκπαίδευσης ενηλίκων, Θεσσαλονίκη)
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Προτάσεις διατυπώθηκαν επίσης και προς το φορέα υλοποίησης και αφορούν στη
συνέχιση και ενίσχυση του έργου του, στην προβολή αυτού του έργου στο ευρύ κοινό με
όλα τα μέσα, στο σχεδιασμό προγραμμάτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών,
κλαδικής εξειδίκευσης, στην ενίσχυση της συνδικαλιστικής συνείδησης και οργάνωσης
και στην ενίσχυση των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης στην επαρχία. Προτάσεις
που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο αυτό είναι:
«Να γίνονται τέτοια πράγματα να βοηθάει τον κόσμο. Εμένα με βοήθησε πολύ.»
(Εκπαιδευόμενη Θεσσαλονίκη)
«…είναι πολύ σημαντικό να προβάλλεται το ΙΜΕ γι’ αυτή τη δουλειά που κάνει
όπως προβάλλεται μέσα από το ίντερνετ, από το σάιτ του, θα μπορούσε να πάρει
κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα να προβληθεί και να πληρώσει και στην τηλεόραση
για διαφήμιση που να λέει ότι εκπαιδεύει κάποιους ανθρώπους να είναι καλύτεροι
απέναντι στον καταναλωτή. Είναι πολύ σημαντικό. Η δουλειά που κάνει το ΙΜΕ
είναι για μας τους επαγγελματίες μας κάνει καλύτερους απέναντι στον καταναλωτή. Μας κάνει σημαντικό έργο μας έχει αναβαθμίσει. Αυτό δεν προβάλλεται καθόλου.» (Συνδικαλιστικό στέλεχος, Αθήνα)
«Δηλαδή και εξ’ ορισμού σαν λόγος ύπαρξης της ΓΣΕΒΕΕ θα πρέπει να είναι κατά
του υδροκέφαλου κράτους του ελληνικού δημοσίου. Δεν πρέπει όλα τα ανοίγματα να
γίνονται στην Αθήνα.» (Εργοδότης, Πάτρα)
«… είναι σημαντικό η σωστή διάγνωση αναγκών. Ακόμα και διαφήμιση να μη γίνει
σε ένα πρόγραμμα, όταν αυτό καλύπτει ανάγκες, τότε έρχονται εκπαιδευόμενοι από
«στόμα σε στόμα». Το μαθαίνουν και έρχονται στο πρόγραμμα». (Εκπαιδεύτρια,
Ηράκλειο)
«Σαν γεωγραφική περιφέρεια θα πρέπει να γίνει ανά κλάδο καταγραφή των προβλημάτων, καταγραφή των αναγκαιοτήτων του κάθε κλάδου. Λιγότερη γραφειοκρατία.
Άμεση επικοινωνία με τον κάθε καταρτιζόμενο για το θέμα το οποίο τον απασχολεί.
Και κυρίως πρέπει το ΚΕΚ να είναι πάρα μα πάρα πολύ κοντά, και η ΓΣΕΒΕΕ γενικότερα να είναι κοντά στον επαγγελματία να του δίνει εκείνα τα εφόδια τις δεξιότητες και τις τεχνικές προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση.» (Συνδικαλιστής,
Λάρισα)
«Αλλά σίγουρα οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες δεν έχουν κατανοήσει τα οφέλη
της εκπαίδευσης. Άρα κάτι το οποίο ξέχασα να πω προηγουμένως είναι καμπάνια;
Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει… ομιλίες;… που πάντως να δώσουν στους μικρούς επιχειρηματίες απτά να κατανοήσουν το ποια οφέλη μπορούν να έχουν από την εκπαίδευση.» (Εμπειρογνώμονας, Πάτρα)
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«Από το σωματειακό επίπεδο στο πιο επαγγελματικό να πιάσει τον κάθε επαγγελματία, υπάρχει ένα κενό αλλά δε μπορούμε εμείς να το γεφυρώσουμε αυτό. Πρέπει
και οι δυο πλευρές να πλησιάσουν. Ο επαγγελματίας να πλησιάσει το συνδικαλιστικό του χώρο για να καταλάβει ότι ο συνδικαλιστικός του χώρος έχει εξειδικευμένο
εκπαιδευτικό κενό, γι’ αυτό.» (Στέλεχος εκπαίδευσης ενηλίκων, Θεσσαλονίκη)
Διατυπώθηκε επίσης η εξής πρόταση που αντανακλά το πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την ανάγκη αλλαγής του.
«… θα ήθελα γενικά απλά να πω ότι η συμβολή όλων των... κάθε μορφής διά βίου
εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ σημαντική και γενικά επειδή δυστυχώς αυτή τη στιγμή βλέπουμε το ελληνικό κράτος να κόβει πάρα πολλά πράγματα και δυστυχώς από
την παιδεία δεν ξέρω στους υπευθύνους να πω, στους αρμόδιους οι οποίοι παρέχουν
αυτούς τους τρόπους διά βίου εκπαίδευσης να συνεχίσουν αυτά τα προγράμματα
όσο μπορούνε και να τα κρατήσουν στη ζωή γιατί δυστυχώς κάποια άλλα έχουν σταματήσει αυτή τη στιγμή γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πάρα πολύ απαραίτητα και δη
της οικονομικής κρίσης είναι ακόμα πιο σημαντικός ο ρόλος τους. Οπότε αυτό μόνο
θα ήθελα να παρακαλέσω ας πούμε σαν ένας απλός άνθρωπος, σαν μία απλή μητέρα που εγώ τελοσπάντων θέλω και το παιδί μου να επιμορφωθεί και σε κάτι άλλο ή
κάποιος φίλος μου κτλ.» (Εκπαιδευόμενη, Ιωάννινα)

7.2.2. Προτάσεις πολιτικής με βάση την ποσοτική προσέγγιση
Η δεύτερη ομάδα προτάσεων τεκμηριώνεται κυρίως από τα ευρήματα της ποσοτικής
προσέγγισης της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών. Για όλα τα αντικείμενα
διαμορφώνεται μια κοινή – οριζόντια βάση συνθηκών:
• Επιδότηση μόνο σε άτομα που δεν έχουν ποτέ καταρτιστεί στο παρελθόν ή
αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα οικονομική στενότητα.
• Υιοθέτηση τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων.
• Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων στη βάση των τοπικών και κλαδικών αναγκών. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει μία σειρά από επιπλέον προτεινόμενα προγράμματα, για τον προσδιορισμό των οποίων απαιτείται παραπέρα
έρευνα.
• Συνυπολογισμός των χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τις ειδικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν και τις προσδοκίες τις οποίες έχουν οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι.
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα προτεινόμενα προγράμματα διά βίου
εκπαίδευσης που αξιολογήθηκαν ως σημαντικότερα από τους ερωτώμενους στην
ποσοτική προσέγγιση της έρευνας πεδίου σε συνδυασμό μ ε βασικά στοιχεία σχεδιασμού
και υλοποίησής τους, Τα προγράμματα αυτά έχουν αναλυθεί διεξοδικά σε προηγούμενο
κεφάλαιο.
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Προτεινόμενο Πρόγραμμα 1
Θεματική ενότητα

Διαμόρφωση επιχειρηματικής
δραστηριότητας και κουλτούρας

Θεματικό αντικείμενο

Νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικότητα
στη μικρή επιχείρηση

Σύνθεση συμμετεχόντων

Ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχοντες
εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Χρόνος υλοποίησης

Ομοιογένεια (ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά)

Τόπος υλοποίησης

Μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Ειδικά χαρακτηριστικά

Οι εκπαιδευθέντες αντιλαμβάνονται την κοινωνική συμβολή της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων. Αναζητούν καινοτόμες λύσεις και μπορούν να διαθέσουν χρόνο για εκπαίδευση.

Προτεινόμενο Πρόγραμμα 2
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Θεματική ενότητα

Διαμόρφωση επιχειρηματικής
δραστηριότητας και κουλτούρας

Θεματικό αντικείμενο

Η λειτουργία της επιχείρησης στο
περιβάλλον της οικονομικής κρίσης

Σύνθεση συμμετεχόντων

Ομοιογένεια (ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά).

Χρόνος υλοποίησης

Εκτός ωραρίου εργασίας και αργιών.

Τόπος υλοποίησης

Εκτός χώρου εργασίας και αίθουσας διδασκαλίας.

Ειδικά χαρακτηριστικά

Οι εκπαιδευθέντες αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες βραχυχρόνιου χαρακτήρα και επιζητούν νέες λύσεις.
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Προτεινόμενο Πρόγραμμα 3
Θεματική ενότητα

Διαμόρφωση επιχειρηματικής ταυτότητας και κουλτούρας

Θεματικό αντικείμενο

Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων

Σύνθεση συμμετεχόντων

Ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχοντες
εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Χρόνος υλοποίησης

Ομοιογένεια (ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά).

Τόπος υλοποίησης

Μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη).

Ειδικά χαρακτηριστικά

Οι εκπαιδευθέντες αντιλαμβάνονται τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα και τις προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων όπου εργάζονται.

Προτεινόμενο Πρόγραμμα 4
Θεματική ενότητα

Διοίκηση μικρομεσαίας επιχείρησης

Θεματικό αντικείμενο

Τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών – Marketing

Σύνθεση συμμετεχόντων

Ήδη εκπαιδευθέντες ανεξαρτήτου ιδιότητας/εργασιακής σχέσης.

Χρόνος υλοποίησης

Ομοιογένεια (ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά).

Τόπος υλοποίησης

Ομοιογένεια (ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά).

Ειδικά χαρακτηριστικά

Μπορούν να μπουν οριζόντια σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων.
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Προτεινόμενο Πρόγραμμα 5
Θεματική ενότητα

Διοίκηση μικρομεσαίας επιχείρησης

Θεματικό αντικείμενο

Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών –
έξυπνες αγορές – διαπραγματεύσεις

Σύνθεση συμμετεχόντων

Εργαζόμενοι, εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι.

Χρόνος υλοποίησης

Ομοιογένεια (ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά).

Τόπος υλοποίησης

Ομοιογένεια (ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά).

Ειδικά χαρακτηριστικά

Οι εκπαιδευθέντες στοχεύουν να αφιερώσουν το
χρόνο τους στην αντιμετώπιση προβλημάτων επιβίωσης και ανάπτυξης της επιχείρησής τους.

Προτεινόμενο Πρόγραμμα 6
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Θεματική ενότητα

Διοίκηση μικρομεσαίας επιχείρησης

Θεματικό αντικείμενο

Επιχειρηματικό σχέδιο

Σύνθεση συμμετεχόντων

Ομοιογένεια (ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά).

Χρόνος υλοποίησης

Ομοιογένεια (ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά).

Τόπος υλοποίησης

Ομοιογένεια (ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά).

Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις

Συνδυασμός αυτοεκπαίδευσης και διδασκαλίας ή μόνο αυτοεκπαίδευσης.

Ειδικά χαρακτηριστικά

Οι εκπαιδευθέντες προσπαθούν να βελτιώσουν την εργασιακή τους αποδοτικότητα.
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Προτεινόμενο Πρόγραμμα 7
Θεματική ενότητα

Βελτίωση εξωστρέφειας των ΜμΕ

Θεματικό αντικείμενο

Προβολή – Διαφήμιση

Σύνθεση συμμετεχόντων

Ομοιογένεια (ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά).

Χρόνος υλοποίησης

Ομοιογένεια (ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά).

Τόπος υλοποίησης

Ομοιογένεια (ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά).

Ειδικά χαρακτηριστικά

Οι εκπαιδευθέντες δεν έχουν ελεύθερο χρόνο αλλά
θέλουν να βελτιώσουν την εικόνα της επιχείρησης και τη δική τους θέση και αποδοτικότητα.

Προτεινόμενο Πρόγραμμα 8
Θεματική ενότητα

Βελτίωση εξωστρέφειας των ΜμΕ

Θεματικό αντικείμενο

Αντιμετώπιση ανταγωνισμού

Σύνθεση συμμετεχόντων

Μεγάλοι σε ηλικία και σε εργασιακή εμπειρία.

Χρόνος υλοποίησης

Πραγματικός χρόνος εργασίας.

Τόπος υλοποίησης

Πραγματικός χώρος εργασίας.

Ειδικά χαρακτηριστικά

Δεν εντοπίστηκαν ειδικά χαρακτηριστικά.
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Προτεινόμενο Πρόγραμμα 9
Θεματική ενότητα

Οριζόντιες δεξιότητες

Θεματικό αντικείμενο

Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων

Σύνθεση συμμετεχόντων

Ελεύθεροι επαγγελματίες και έχοντες εξαρτημένη σχέση
εργασίας (όχι εργοδότες ή συμβοηθούντα μέλη).

Χρόνος υλοποίησης

Ομοιογένεια (ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά).

Τόπος υλοποίησης

Τα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη).

Ειδικά χαρακτηριστικά

Οι εκπαιδευθέντες αντιλαμβάνονται μειωμένη οικονομική και επαγγελματική απόδοση σε σχέση με τους ανταγωνιστές.

Προτεινόμενο Πρόγραμμα 10
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Θεματική ενότητα

Οριζόντιες δεξιότητες

Θεματικό αντικείμενο

Δεξιότητες Η/Υ για αρχάριους

Σύνθεση συμμετεχόντων

Ομοιογένεια (ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά).

Χρόνος υλοποίησης

Διδασκαλία αρχικά στο χρόνο εργασίας, δευτερευόντως σε χρόνος εκτός εργασίας.

Τόπος υλοποίησης

Διδασκαλία αρχικά στο χώρο εργασίας, δευτερευόντως σε αίθουσα διδασκαλίας.

Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις

Όχι αυτοεκπαίδευση.

Ειδικά χαρακτηριστικά

Οι εκπαιδευθέντες αντιλαμβάνονται μειωμένη οικονομική και επιχειρηματική απόδοση σε
σχέση με τον ανταγωνισμό και δυσκολία κατανόησης της συμβολής της διά βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στην αύξηση της αποδοτικότητας.
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Προτεινόμενο Πρόγραμμα 11
Θεματική ενότητα

Οριζόντιες δεξιότητες

Θεματικό αντικείμενο

Δεξιότητες Η/Υ για προχωρημένους

Σύνθεση συμμετεχόντων

Ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχοντες εξαρτημένη σχέση εργασίας

Χρόνος υλοποίησης

Ομοιογένεια (ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά)

Τόπος υλοποίησης

Τα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Ειδικά χαρακτηριστικά

Δεν εντοπίστηκαν ειδικά χαρακτηριστικά.

Προτεινόμενο Πρόγραμμα 12
Θεματική ενότητα

Οριζόντιες δεξιότητες

Θεματικό αντικείμενο

Τεχνικές ανάπτυξης δημιουργικότητας

Σύνθεση συμμετεχόντων

Ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχοντες εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Χρόνος υλοποίησης

Ομοιογένεια (ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά).

Τόπος υλοποίησης

Τα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη).

Ειδικά χαρακτηριστικά

Δεν εντοπίστηκαν ειδικά χαρακτηριστικά.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ
Ο κατάλογος αυτός δημιουργήθηκε προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι κυριότεροι
όροι που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας προκειμένου να γίνει πιο
κατανοητή η μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Συμμετέχων: ο ενήλικας εκπαιδευόμενος σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης.
Εναλλακτικά χρησιμοποιείται ο όρος εκπαιδευθείς ή καταρτισθέντας προκειμένου
να μην συγχέεται με την έννοια του συμμετέχοντα στις διαδικασίες της έρευνας.
Μη συμμετέχων: ο ενήλικας που δεν έχει ακόμη παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα διά βίου εκπαίδευσης. Εναλλακτικά χρησιμοποιούμε τον όρο μη εκπαιδευθείς ή
μη καταρτισθέντας για να μην συγχέεται με την έννοια του μη συμμετέχοντα στις
διαδικασίες της έρευνας.
Ειδικοί της εκπαίδευσης: μία ευρύτερη ομάδα ατόμων που απασχολούνται στον
κλάδο της εκπαίδευσης ενηλίκων ως σχεδιαστές προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης, στελέχη επιμόρφωσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, εκπαιδευτές στα προγράμματα διά
βίου εκπαίδευσης. Στην ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα συνδικαλιστικά
στελέχη της ΓΣΕΒΕΕ για τις ανάγκες της έρευνας.
Ερωτώμενος: όλοι όσοι ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και συμμετέχουν στην
ποιοτική ή/και στην ποσοτική έρευνα.
Κύρια ομάδα: είναι η ομάδα των ερωτώμενων της έρευνας που φέρουν την ιδιότητα
του εκπαιδευθέντα/καταρτισθέντα.
Ομάδα ελέγχου: ή αλλιώς control group είναι η ομάδα των ερωτώμενων της έρευνας που φέρουν την ιδιότητα του μη εκπαιδευθέντα/μη καταρτισθέντα.
Ικανότητα: η αποδεδειγµένη δυνατότητα του ατόµου να αξιοποιεί τεχνογνωσία,
δεξιότητες, προσόντα ή γνώσεις ώστε να διαχειρίζεται µε επιτυχία, τόσο οικείες όσο
και νέες επαγγελµατικές καταστάσεις και απαιτήσεις.
Δεξιότητα: η γνώση και η εµπειρία που έχει το άτοµο και είναι αναγκαία για την
εκτέλεση ενός συγκεκριµένου καθήκοντος ή µιας εργασίας.
Πιστοποίηση: έγγραφο μιας αρμόδιας αρχής που επιβεβαιώνει την ολοκληρωμένη
παρακολούθηση, ενός προγράμματος κατάρτισης ή αποδεικνύεται με επιτυχία στις
εξετάσεις.
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Επιδότηση: η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται από κρατικούς ή ευρωπαϊκούς
φορείς για την ενίσχυση της κατάρτισης των ενήλικων εκπαιδευόμενων.
Χρηματοδότηση: το σύνολο των ενεργειών εκείνων για τη διάθεση κεφαλαίων σε
μία νόμιμη επιχείρηση, ανεξάρτητα του είδους της, με στόχο την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Δίνεται από τραπεζικούς φορείς, από την Πολιτεία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων: πρόκειται για τεχνικές που χρησιμοποιούνται
στην εκπαίδευση ενηλίκων προκειμένου να ενεργοποιήσουν τη βιωματική/ενεργητική μάθηση. Μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές όπως εμπλουτισμένη εισήγηση,
καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες, μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδι ρόλων, επίδειξη, συνέντευξη από ειδικό.
Θεματικά αντικείμενα διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων: πρόκειται για αντικείμενα στα οποία καταρτίζονται οι ενδιαφερόμενοι και που φέρουν ένα χαρακτηριστικό
τίτλο και περιεχόμενο. Στην παρούσα έρευνα εντάσσονται μέσα σε ευρύτερες θεματικές ενότητες.
Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων: πρόκειται για το αποτέλεσμα του
σχεδιασμού εκπαίδευσης το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες προδιαγραφές ως
προς το θεματικό αντικείμενο και το αναλυτικό περιεχόμενο, το χώρο και το χρόνο
υλοποίησης και διάφορες άλλες παραμέτρους.
Κανονικοποίηση: είναι η στατιστική διαδικασία απλοποίηση πινάκων σε πιο
απλούς, σαφείς και χωρίς επαναλήψεις.
Τριγωνοποίηση: είναι ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων μεθόδων για τη συλλογή
των δεδομένων με σκοπό την εξασφάλιση της εγκυρότητας. Στην παρούσα μελέτη
συνδυάζουμε την ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο με ποιοτική έρευνα ομαδικών εστιασμένων συζητήσεων και προσωπικών συνεντεύξεων.
Προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών: είναι η διαδικασία προσδιορισμού των
απαιτήσεων σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζεται το ανθρώπινο
δυναμικό για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας ή της επιχείρησης/οργανισμού. Εναλλακτικά χρησιμοποιούμε τις συντομογραφίες ΤΝΑ και ΠΑΕ.
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Ι. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας
α.α. Ερωτηματολογίου: ……. Ημερομηνία: …/…/2013
Τόπος: ………………..

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης: ………………………

1η ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.

Έτος Γέννησης: ……..

2.

Φύλο Καταρτιζόμενου:

o
3.

o

Άνδρας

Γυναίκα

Οικογενειακή Κατάσταση

o
4.

Άγαμος

o

Έγγαμος (Αριθμός Παιδιών …… )

o

Διαζευγμένος

Ποια είναι η εργασιακή σας κατάσταση;

5.

o
o

Εργαζόμενος (Ειδικότητα…………………………………..………………………..)

o

Εργοδότης (1-10 εργαζόμενοι)

o
o
o

Εργοδότης (11-50 εργαζόμενοι)

Αυτοαπασχολούμενος

Συμβοηθούν Μέλος Επιχείρησης
Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε………………………………………………)

Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας?
Επίπεδο Εκπαίδευσης
Δεν ολοκλήρωσα την υποχρεωτική εκπαίδευση
Απόφοιτη/ος Γυμνασίου
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Απόφοιτη/ος Λυκείου
Απόφοιτη/ος ΙΕΚ-Τεχνικής Σχολής
Απόφοιτη/ος ΑΕΙ-ΤΕΙ
Άλλο

6.

Πόσα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας έχετε

o
o
7.

Σχετική με το αντικείμενο της παρούσας απασχόλησής σας ……
Γενικά, ανεξάρτητα από αντικείμενο απασχόλησης ……..

Αν συμμετείχατε σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα που αφορά τα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης στα οποία έχετε συμμετάσχει μέχρι
σήμερα.
Θέμα

Διάρκεια (σε ώρες)

Έτος

Γενικά Θέματα Επιχειρηματικότητας
Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας
(παρακαλώ προσδιορίστε το θέμα)
……………………………………………
Θέματα Εισαγωγής στη χρήση Η/Υ και Πληροφορικής (παρακαλώ προσδιορίστε το θέμα)
…………………………………………….
Θέματα σχετικά με το αντικείμενο εργασιών της
επιχείρησής σας (παρακαλώ προσδιορίστε το θέμα)
………………………………………………
Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων
(παρακαλώ προσδιορίστε το θέμα)
…………………………………………….
Άλλο πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης (παρακαλώ προσδιορίστε το θέμα)
………………………………………………
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2η ΕΝΟΤΗΤΑ – Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

8.

Ποιο είναι το αντικείμενο εργασιών της επιχείρησής που εργάζεστε?

……………………………………………………………………………..

9.

Από ποιο έτος λειτουργεί η συγκεκριμένη επιχείρηση?

12.

Ποια θεωρείτε τα πιο ισχυρά και ποια τα πιο αδύναμα σημεία της επιχείρησης σας

………

(1 = Αδύναμο, 3 = Πάρα πολύ δυνατό);
Σημείο
Η ποιότητα του προϊόντος/υπηρεσίας που παράγει
Το είδος του προϊόντος/υπηρεσίας που παράγει
Το προσωπικό της επιχείρησης
Ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης
Το μέγεθος της αγοράς
Ο τρόπος διοίκησης της επιχείρησης
Οι τιμές πώλησης των προϊόντων
Οι σχέσεις με τους προμηθευτές
Η χρηματοοικονομική κατάσταση (κέρδη,
δάνεια, ρευστότητα, ύπαρξη κεφαλαίων)
Άλλο ………………………………..
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10.

Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολούμενων στην επιχείρηση,
συμπεριλαμβανομένων και των συγγενικών προσώπων που εργάζονται σε
αυτήν;
Αριθμός Εργαζομένων

Επίπεδο Εκπαίδευσης
Δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση
Απόφοιτος/η Γυμνασίου
Απόφοιτος/η Λυκείου
Απόφοιτος/η ΙΕΚ-Τεχνικής Σχολής
Απόφοιτος/η ΑΕΙ-ΤΕΙ
Άλλο

11.

Π
 αρακαλώ εκτιμήστε την απόδοση της επιχείρησής σας τα τελευταία 3
χρόνια (αν η εταιρία είναι πιο πρόσφατη, λάβετε υπόψη τα πιο πρόσφατα
έτη λειτουργίας) όσον αφορά τα παρακάτω (σημειώστε με ¸):
Μείωση

Καμιά Αλλαγή

Αύξηση

Απασχόληση (αριθμός εργαζομένων)
Σύνολο Πωλήσεων (τζίρος)
Σύνολο Κερδών
Επενδύσεις σε Εξοπλισμό
Αριθμός Πελατών
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3η ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
12.

Αν παρακολουθούσατε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης θα προτιμούσατε να γίνεται:

o
o
13.

o

o

Καθημερινές εκτός ωραρίου εργασίας

Συνδυασμός των παραπάνω

0-5 ώρες

o

6-10 ώρες

o

Περισσότερες από

Λίγο

o

Αρκετά

o

Πολύ

Ο λόγος που θα παρακολουθούσα ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι:
(έως 5 επιλογές)

o
o
o
o
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Στο χρόνο εργασίας

Κατά την άποψή σας πόσο αποτελεσματικά θα μπορούσατε να εκπαιδευτείτε
μελετώντας μόνοι σας κάποιο υλικό που θα σας δινόταν (έντυπο, cd, dvd, video,
e learning κλπ)

o
16.

Συνδυασμός των παραπάνω (εναλλασσόμενη εκπαίδευση)

Μέχρι πόσες ώρες την εβδομάδα είστε σε θέση να διαθέσετε για να παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που σας ενδιαφέρει?

10 ώρες
15.

Σε εκπαιδευτικό οργανισμό

Αν παρακολουθούσατε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης θα προτιμούσατε να γίνεται:

o
o
14.

o

Στο χώρο εργασίας

Για να αποκτήσω γενικές – εισαγωγικές γνώσεις σε νέους τομείς
Για να αποκτήσω εξειδικευμένες γνώσεις
Για να υποστηρίξω καλύτερα την επιχείρησή μου
Γιατί επιδοτείται

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

17.

o
o
o
o
o
o
o
o

Για να είμαι περισσότερο αποδοτικός/η στην εργασία μου

o
o
o
o

Γιατί έτσι δίνω ένα καλό παράδειγμα στα παιδιά μου

Γιατί η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί σε όλη μας τη ζωή
Για να αυξήσω τα τυπικά μου προσόντα
Για να αυξήσω τις οικονομικές μου απολαβές
Για να διατηρήσω τη θέση εργασίας μου ή να βρω μια καλύτερη εργασία
Για να αποκτήσω το πιστοποιητικό / βεβαίωση συμμετοχής
Για να είμαι πιο ολοκληρωμένος πολίτης
Γ
ια να συναντήσω καινούργιους ανθρώπους και να βελτιώσω το κοινωνικό μου
δίκτυο
Γιατί στο παρελθόν δεν μπόρεσα να σπουδάσω όσο και όσα ήθελα
Για να αξιοποιήσω τον ελεύθερο χρόνο μου
Για να ξεφύγω από τα προβλήματα της προσωπικής / οικογενειακής ζωής

Τα σημαντικότερα στοιχεία σ’ ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης κατά τη γνώμη
σας είναι (έως 3 επιλογές):

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Το θέμα/αντικείμενο του προγράμματος
Το ωρολόγιο πρόγραμμα
Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα
Οι χώροι πραγματοποίησης του προγράμματος
Η επιδότηση
Οι διδάσκοντες
Η συσχέτισή του με το αντικείμενο της δουλειάς μου
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές
Το εκπαιδευτικό κλίμα
Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε………………………………………………)
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18.

Παρακαλώ επιλέξτε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας τις παρακάτω θεματικές
ενότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης

Θεματικές ενότητες

Διαμόρφωση επιχειρηματικής δραστηριότητας και κουλτούρας

Διοίκηση Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜμΕ)
Βελτίωση Εξωστρέφειας των ΜμΕ
Οριζόντιες δεξιότητες
Εξειδικευμένα κλαδικά προγράμματα
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Καθόλου
επιθυμητό

Αρκετά
επιθυμητό

Πολύ
επιθυμητό
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19.

Παρακαλώ αξιολογήστε ως προς τη χρησιμότητά τους τα παρακάτω αντικείμενα εκπαίδευσης που σχετίζονται με την διαμόρφωση επιχειρηματικής δραστηριότητας και κουλτούρας (σημειώστε με ¸)

Εκτίμηση ανάγκης εκπαίδευσης
Αντικείμενα εκπαίδευσης στο πλαίσιο
διαμόρφωσης επιχειρηματικής
συνείδησης και κουλτούρας
Καθόλου
χρήσιμο

Αρκετά
χρήσιμο

Πολύ
χρήσιμο

Ανάλυση επιχειρηματικού περιβάλλοντος και
Εντοπισμός επιχειρηματικών ευκαιριών

Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων
Διαχείριση επιχειρηματικού ρίσκου
Αναδιοργάνωση επιχείρησης
Πράσινη επιχειρηματικότητα
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Κοινωνική οικονομία και καινοτόμες μορφές επιχειρηματικότητας
Γενική Οικονομική Εκπαίδευση
Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης
Θέματα οικονομίας και εργασιακός βίος

Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση
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20.

Παρακαλώ αξιολογήστε ως προς τη χρησιμότητά τους τα παρακάτω αντικείμενα εκπαίδευσης που σχετίζονται με την διοίκηση ΜμΕ (σημειώστε με ¸)
Εκτίμηση ανάγκης εκπαίδευσης
Αντικείμενα εκπαίδευσης στο
πλαίσιο της διοίκησης ΜμΕ

Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business plan)
Διοίκηση και διαχείριση έργου

Χρηματοοικονομική ανάλυση και διαχείριση – Τρόποι χρηματοδότησης

Κοστολόγηση – τιμολόγηση και λογιστικά θέματα

Φορολογικά και Ασφαλιστικά θέματα - Υποχρεώσεις
έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων

Διαχείριση ποιότητας προϊόντων/υπηρεσιών
Τεχνικές Εξυπηρέτησης Πελατών – Marketing
Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών,
έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση
Διαχείριση Αποθεμάτων
Στοιχεία Σύγχρονης Εργατικής
Νομοθεσίας & Εργασιακές Σχέσεις στο
σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον
Πρακτικές & Τεχνικές Διαπραγματεύσεων
Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία
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Καθόλου
χρήσιμο

Αρκετά
χρήσιμο

Πολύ
χρήσιμο
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21.

Παρακαλώ αξιολογήστε ως προς τη χρησιμότητά τους τα παρακάτω αντικείμενα εκπαίδευσης που σχετίζονται με βελτίωση της εξωστρέφειας των ΜμΕ
(σημειώστε με ¸)

Εκτίμηση ανάγκης εκπαίδευσης
Αντικείμενα εκπαίδευσης στο
πλαίσιο εξωστρέφειας της
επιχειρηματικής δραστηριότητας
Καθόλου
χρήσιμο

Αρκετά
χρήσιμο

Πολύ
χρήσιμο

Τεχνικές εντοπισμού αγορών του
εσωτερικού και εξωτερικού

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξαγωγικής
και υπερ-τοπικής δραστηριότητας

Αντιμετώπιση ανταγωνισμού
Θέματα επικοινωνίας - Δημοσίων σχέσεων
Προβολή της επιχείρησης – διαφήμιση
Δημιουργία και λειτουργία εταιρικής ιστοσελίδας
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Συμμετοχή σε συνεργατικούς σχηματισμούς ομοειδών επιχειρήσεων (clusters)
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22.

Παρακαλώ αξιολογήστε ως προς τη χρησιμότητά τους τα παρακάτω αντικείμενα εκπαίδευσης που σχετίζονται με άλλες οριζόντιες δεξιότητες.
Εκτίμηση ανάγκης εκπαίδευσης
Αντικείμενα εκπαίδευσης
Καθόλου
χρήσιμο
Ζητήματα διακρίσεων και ετερότητας
στην εργασία
Δεξιότητες εργαζομένων στον γραπτό λόγο και
την επικοινωνία (προφορική και μη-λεκτική)

Θέματα Οικονομικού και Επιχειρησιακού Γραμματισμού
Αδειοδότηση επιχειρήσεων και πιστοποίηση προσόντων
Προγράμματα γλωσσομάθειας εστιασμένα στις
επαγγελματικές επιχειρηματικές ανάγκες
Εκπαίδευση εργαζομένων για ανάπτυξη συνεργατικότητας
Διοικητικές και Οργανωτικές Ικανότητες
Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας
δεξιότητες Η/Υ (αρχικό επίπεδο
δεξιότητες Η/Υ (προχωρημένο επίπεδο
Εξειδικευμένες ανά κλάδο δεξιότητες σχεδιασμού και οργάνωσης)
Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων
Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων
Τεχνικές ανάπτυξης δημιουργικότητας
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Αρκετά
χρήσιμο

Πολύ
χρήσιμο
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23.

Ποια γενικά και ειδικά ανά κλάδο θέματα προτείνετε για την υλοποίηση
μελλοντικών προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης:
1……………………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………………….
4η ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

24.

Παρακαλώ αξιολογήστε το βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα εκπαίδευσης που
παρακολουθήσατε επηρέασε κάθε μία από τις παρακάτω δεξιότητες (σημειώστε με ¸

Σε τι βαθμό το πρόγραμμα εκπαίδευσης
επηρέασε τις δεξιότητες

Βαθμός επίδρασης
Αρνητικά

Καμία
επίδραση

Θετικά

Ανάπτυξης κοινωνικών/φιλικών σχέσεων
Έκφρασης και δημιουργικότητας
Επικοινωνίας
Διαπραγμάτευσης
Συνεργατικότητας
Αυτό-διαχείρισης
Επίλυσης προβλημάτων
Διαχείρισης συγκρούσεων
Υπευθυνότητας
Αυτό-αποτελεσματικότητας (ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του ρόλου μου)
Στον ειδικό τομέα εργασίας μου
Προσαρμογής και δράσης σε νέες καταστάσεις
Σχεδιασμού και οργάνωσης
Ομαδικής εργασίας
Συνεννόησης με συνεργάτες από διαφορετικές κουλτούρες ή/και χώρες
Λήψης αποφάσεων
Χρήσης ξένων γλωσσών
Χρήσης Η/Υ
Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε
…………...............…………………………
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25.

Παρακαλώ αξιολογήστε το βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα εκπαίδευσης που
παρακολουθήσατε επέδρασε στη ζωή σας για κάθε μία από τις παρακάτω
παραμέτρους (σημειώστε με ü)x
Βαθμός επίδρασης
Σε τι βαθμό το πρόγραμμα εκπαίδευσης επηρέασε
Αρνητικά
Τη φυσική σας υγεία
Την ψυχική υγεία σας
Τις συνήθειες, αξίες και στάσεις σας
Την προσωπική σας ικανοποίησή και ευχαρίστηση

Την αποτελεσματική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου σας
Την επιθυμία να συμμετέχετε ξανά σε
πρόγραμμα εκπαίδευσης
Τους μελλοντικούς σας στόχους
Την αυτό-εικόνα σας
Τις χρηματικές απολαβές σας
Τη διατήρηση της θέσης εργασίας
Την εξεύρεση μιας καλύτερης θέσης εργασίας
Την αποδοτικότητα/παραγωγικότητα στην εργασίας σας
Την σύναψη νέων φιλικών σχέσεων
Την οικογενειακή σας ζωή
Την ανάπτυξη κοινωνικής δικτύωσης
Την κοινωνική σας θέση
Τη συμμετοχή στα κοινά
Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε
…………………...............……………………
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Καμία
επίδραση

Θετικά
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ΙΙ. Αξιολόγηση θεματικών ενοτήτων

Θεματικό
Αντικείμενο

Μέση
τιμή

Τυπική
Απόκλιση

Ελάχιστη
Τιμή

Μέγιστη
Τιμή

Επικρατούσα
Τιμή

Αξιολόγηση του συνόλου των Θεματικών αντικειμένων από τους συμμετέχοντες στην
έρευνα πεδίου ανά θεματική ενότητα

Ανάλυση επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και εντοπισμός
επιχειρηματικών ευκαιριών

0.133

0.873

-2.427

3.015

0.721

Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων

0.348

0.881

-2.427

2.268

0.721

Διαχείριση επιχειρηματικού ρίσκου

-0.062

0.934

-2.846

2.023

-0.721

Αναδιοργάνωση
επιχειρήσης

0.062

0.889

-3.015

2.023

0.721

Πράσινη ε
πιχειρηματικότητα

-0.194

1.007

-3.015

3.015

-0.870

Εταιρική κοινωνική
ευθύνη

-0.689

0.861

-3.015

2.023

-0.721

Κοινωνική Οικονομία και
Καινοτόμες μορφές επιχειρηματικότητας

-0.123

0.883

-2.041

2.023

0.721
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Θεματικό
Αντικείμενο

Μέση
τιμή

Τυπική
Απόκλιση

Ελάχιστη
Τιμή

Μέγιστη
Τιμή

Επικρατούσα
Τιμή
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Γενική Οικονομική
Εκπαιδευση

-0.202

0.931

-2.671

2.846

-1.261

Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της
Οικονομικής κρίσης

0.388

0.889

-2.846

3.015

0.721

Θέματα Οικονομίας και
Εργασιακός Βίος

-0.205

0.921

-3.015

2.023

-0.721

Νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικότητα στη
μικρή επιχείρηση

0.495

0.761

-2.116

2.121

0.721

Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου

0.225

1.047

-6.332

3.698

0.870

Διοίκηση και διαχείριση έργου

-0.060

0.958

-3.015

3.015

-1.044

Χρηματοοικονομική
ανάλυση και διαχείριση –
Τρόποι χρηματοδότησης

0.061

0.936

-3.015

3.015

0.870

Κοστολόγηση – τιμολόγηση και λογιστικά θέματα

0.138

0.920

-3.015

2.427

0.870
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Θεματικό
Αντικείμενο

Μέση
τιμή

Τυπική
Απόκλιση

Ελάχιστη
Τιμή

Μέγιστη
Τιμή

Επικρατούσα
Τιμή
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Φορολογικά και Ασφαλιστικά θέματα - Υποχρεώσεις
έναντι Δημοσίων Φορέων
/ Οργανισμών και Τρίτων

-0.083

0.938

-3.015

2.023

-1.044

Διαχείριση ποιότητας
προϊόντων/υπηρεσιών

0.153

0.905

-3.175

2.141

0.870

Τεχνικές Εξυπηρέτησης
Πελατών – Marketing

0.409

0.898

-3.015

3.015

0.870

Διερεύνηση εναλλακτικών
προμηθευτών, έξυπνες
αγορές και διαπραγμάτευση

0.245

0.884

-3.015

2.141

0.870

Διαχείριση Αποθεμάτων

-0.345

0.911

-3.015

2.141

-0.870

Στοιχεία Σύγχρονης Εργατικής Νομοθεσίας & Εργασιακές Σχέσεις στο σύγχρονο
οικονομικό περιβάλλον

-0.472

0.893

-3.015

1.557

-1.044

Πρακτικές & Τεχνικές
Διαπραγματεύσεων

-0.140

0.936

-3.015

1.884

-0.870

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

0.093

0.954

-3.015

3.015

0.870
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Θεματικό
Αντικείμενο

Μέση
τιμή

Τυπική
Απόκλιση

Ελάχιστη
Τιμή

Μέγιστη
Τιμή

Επικρατούσα
Τιμή

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Τεχνικές εντοπισμού
αγορών του εσωτερικού και εξωτερικού

-0.012

0.947

-2.667

2.667

0.333

Σχεδιασμός και ανάπτυξη
εξαγωγικής και υπερ-τοπικής δραστηριότητας

-0.162

0.979

-2.667

1.833

0.843

Αντιμετώπιση ανταγωνισμού

0.222

0.879

-2.667

2.667

0.667

Θέματα επικοινωνίας Δημοσίων σχέσεων

0.087

0.961

-2.667

2.667

0.667

Προβολή της επιχείρησης – διαφήμιση

0.319

0.853

-2.667

2.667

0.843

Δημιουργία και λειτουργία
εταιρικής ιστοσελίδας

0.041

0.839

-2.667

1.764

0.843

Ηλεκτρονικό εμπόριο

0.072

0.886

-2.667

2.667

0.333

Αξιοποίηση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης

-0.008

0.873

-2.667

1.764

0.667
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Θεματικό
Αντικείμενο

Μέση
τιμή

Τυπική
Απόκλιση

Ελάχιστη
Τιμή

Μέγιστη
Τιμή

Επικρατούσα
Τιμή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Συμμετοχή σε συνεργατικούς
σχηματισμούς ομοειδών
επιχειρήσεων (clusters)

-0.576

0.953

-2.667

2.667

-0.843

Ζητήματα διακρίσεων και
ετερότητας στην εργασία

-0.738

0.934

-3.474

1.845

-0.718

Δεξιότητες εργαζομένων στον
γραπτό λόγο και την επικοινωνία (προφορική και μη-λεκτική)

-0.317

0.894

-3.474

1.956

-0.718

Θέματα Οικονομικού και
Επιχειρησιακού Γραμματισμού

-0.346

0.934

-3.474

2.475

-0.718

Αδειοδότηση επιχειρήσεων
και πιστοποίηση προσόντων

-0.003

0.997

-3.474

3.474

-0.503

Προγράμματα γλωσσομάθειας
εστιασμένα στις επαγγελματικές επιχειρηματικές ανάγκες

-0.046

1.004

-3.474

3.474

0.503

Εκπαίδευση εργαζομένων για
ανάπτυξη συνεργατικότητας

-0.025

0.886

-2.484

3.474

0.609

Διοικητικές και
Οργανωτικές Ικανότητες

-0.005

0.867

-2.846

2.097

-0.718
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Ανάπτυξη δεξιοτήτων
επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων
στο χώρο εργασίας

0.042

1.078

-3.474

3.084

0.609

δεξιότητες Η/Υ
(αρχικό επίπεδο)

0.330

1.005

-3.474

3.474

0.609

δεξιότητες Η/Υ (προχωρημένο επίπεδο)

0.253

0.847

-1.845

2.138

0.609

Εξειδικευμένες ανά κλάδο δεξιότητες σχεδιασμού και οργάνωσης)

0.107

0.938

-3.474

2.594

0.609

Ανάπτυξη δεξιοτήτων
λήψης αποφάσεων

0.100

0.834

-2.360

1.845

0.503

Ανάπτυξη δεξιοτήτων
επίλυσης προβλημάτων

0.341

0.792

-2.360

2.205

0.718

Τεχνικές ανάπτυξης
δημιουργικότητας

0.286

0.795

-2.023

2.594

0.609
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ΙΙΙ. Οδηγός εστιασμένης συζήτησης
ΦΑΣΗ
(εκτιμώμενη
διάρκεια)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(40’)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
(στόχος)

ΕΡΩΤΗΣΗ

Έναρξη
(Αύξηση συνοχής
της ομάδας)

• Γνωριμία συμμετεχόντων, δημιουργία θετικού κλίματος

Εισαγωγικές
(Αρχικές τοποθετήσεις)

• Ποια είναι η άποψή σας για τη διά βίου εκπαίδευση ως προς τη δυνατότητα συμβολής της στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κρίσης;

Μεταβατικές
(Καθοδήγηση της
συζήτησης προς το
κυρίως ερευνητικό πρόβλημα)

• Παρουσίαση του προβλήματος – οδηγίες

• Ποια είναι τα κυριότερα εργασιακά/επαγγελματικά προβλήματα ή
δυσκολίες που παρατηρείτε στα οποία πιστεύετε ότι ενδεχομένως
θα βοηθήσει η συμμετοχή σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης;
• Ποια είναι τα κυριότερα προσωπικά και κοινωνικά προβλήματα ή
δυσκολίες που παρατηρείτε στα οποία πιστεύετε ότι ενδεχομένως
θα βοηθήσει η συμμετοχή σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης;

• Ποια εμπόδια εντοπίζετε ως προς τη συμμετοχή στα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης;

ΚΥΡΙΩΣ
ΜΕΡΟΣ
(60’)

Ερωτήσεις
- κλειδιά
(Ανάδυση κρίσιμων
παραμέτρων και
διαστάσεων)

• Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης;
• Περιγράψτε τυχόν αλλαγές που σημειώνονται στην
πορεία των εκπαιδευομένων μετά από την παρακολούθηση ενός προγράμματος διά βίου εκπαίδευσης.

• Από όλα τα θέματα που συζητήσαμε ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό;

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
(20’)

Συμπερασματικές
(Έλεγχος συμπερασμάτων, σύνοψη)

• Τι προτείνετε για την αποτελεσματική διαχείριση των παραπάνω θεμάτων;
• Συνοψίζοντας καταλήγουμε στο εξής πόρισμα...
Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο σε αυτό το σημείο;
• Ευχαριστίες και κλείσιμο της συζήτησης.
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IV. Οδηγός συνεντεύξεων

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

«Διερεύνηση μελλοντικών αναγκών εκπαίδευσης στις μικρές
επιχειρήσεις και διερεύνηση των επιπτώσεων των ενεργειών διά
βίου εκπαίδευσης στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική
πορεία των ενήλικων εκπαιδευομένων»
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Ερωτώμενος/η: ..................................
Ιδιότητα: ……………………
Αριθμός συνέντευξης: ................................
Ημερομηνία:

.................................

Συνεντευκτής: .................................
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΕΣ
Για την πιο αποτελεσματική διεξαγωγή της συνέντευξης ακολουθούμε τον οδηγό ως
προς την προτεινόμενη ροή ανοικτών ερωτήσεων και καταγράφουμε τη συζήτηση σε
συσκευή ηχογράφησης. Σκοπός είναι να αφήσουμε τον ερωτώμενο να εκφραστεί όσο
το δυνατόν πιο ελεύθερα. Προσέχουμε ιδιαίτερα να μην καθοδηγούμε τις απαντήσεις
του, αλλά παράλληλα προσπαθούμε να τον κινητοποιήσουμε προκειμένου να εκφραστεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Τέλος προσπαθούμε να τηρήσουμε το χρονικό περιορισμό της μιας ώρας για κάθε συνέντευξη.
Στα σημεία ενδιαφέροντος μπορείτε να συμβουλευτείτε οδηγίες διαχείρισης των ερωτήσεων και τυχόν προβλημάτων.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (5’)

Α1. Ενημερώνουμε ότι η συνέντευξη πρόκειται να ηχογραφηθεί προκειμένου να γίνει
πιο αποτελεσματική η επεξεργασία των απαντήσεων αργότερα.
Α2. Συστηνόμαστε στον ερωτώμενο και παρουσιάζουμε το σκοπό της συνέντευξης.
Ο σκοπός της συνέντευξης είναι να διερευνήσει τις απόψεις σας πάνω σε διάφορες
παραμέτρους των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης και στις επιδράσεις που τυχόν
έχουν στη ζωή των συμμετεχόντων.

Α3. Γνωριμία με τον ερωτώμενο
«Καταρχάς θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για το εαυτό σας. Συγκεκριμένα…»
• Ηλικία
• Ειδικότητα και κλάδος
• Επίπεδο εκπαίδευσης
• Εμπειρία συμμετοχής στα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ
Στην ερώτηση αυτή καλούμε τον ερωτώμενο να ανακαλέσει και να περιγράψει την
εμπειρία του όσον αφορά:
• στο περιεχόμενο του προγράμματος διά βίου εκπαίδευσης
• στις λοιπές παραμέτρους (εκπαιδευτές, διδακτικές τεχνικές και μέσα κτλ)
• στη γενική αίσθηση/ικανοποίηση που αποκόμισε
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Β. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (15’)

Β1. Για ποιους λόγους αποφασίσατε να συμμετάσχετε σε κάποιο πρόγραμμα διά βίου

εκπαίδευσης;
Στην ερώτηση αυτή αφήνουμε τον ερωτώμενο να εκφραστεί ελεύθερα. Σε περίπτωση που
παρατηρήσουμε δυσκολία στην απάντησή του ή μια πολύ σύντομη απάντηση τον κινητοποιούμε παρουσιάζοντας λόγους που δεν έχει αναφέρει σε ερωτήσεις του στυλ «Τι θα
λέγατε για το λόγο Α», «Σχολιάστε όμως το λόγο Β», «Πώς σας κινητοποίησε ο λόγος Γ»
κοκ:
• Απόκτηση νέων γενικών ή ειδικών γνώσεων
• Υποστήριξη επιχείρησης μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας
• Επιδότηση του σεμιναρίου
• Στάση ζωής να εκπαιδεύομαι διά βίου
• Μεγαλύτερες οικονομικές απολαβές μελλοντικά
• Διατήρηση ή βελτίωση της θέσης εργασίας
• Πιστοποιητικό/βεβαίωση συμμετοχής
• Πιο ολοκληρωμένος πολίτης
• Σύναψη κοινωνικών σχέσεων/ανάπτυξη κοινωνικού δικτύου
• Απωθημένο – στο παρελθόν δε σπούδασα όσο ήθελα
• Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου
• Φυγή από τα προβλήματα της προσωπικής/οικογενειακής ζωής

B2. Πώς αντιλαμβάνεστε το ρόλο της διά βίου εκπαίδευσης; Σχολιάστε τη δυνατότητα συμβολής της στην επίλυση τυχόν προβλημάτων που σχετίζονται με την κρίση.

Β3. Ποια είναι τα κυριότερα εργασιακά/επαγγελματικά σας προβλήματα ή δυσκολίες
στα οποία πιστεύετε ότι ενδεχομένως θα σας βοηθήσει η συμμετοχή σας σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης;
Στην ερώτηση αυτή δεν καθοδηγούμε τον ερωτώμενο, τον αφήνουμε απλά να εκφραστεί
ελεύθερα, προσέχοντας η απάντησή του να σχετίζεται με ζητήματα εργασίας (πχ ανάγκη
βελτίωσης/ανάπτυξης της επιχείρησης, επαγγελματική εξουθένωση, ανάγκη ανέλιξη/
βελτίωση των προσόντων και της θέσης εργασίας, μειωμένη αποτελεσματικότητα οργάνωσης, συγκρούσεις, χαμηλές απολαβές/έσοδα κτλ).

Β4. Ποια είναι τα κυριότερα προσωπικά και κοινωνικά προβλήματα ή δυσκολίες στα
οποία πιστεύετε ότι ενδεχομένως θα σας βοηθήσει η συμμετοχή σας σε προγράμματα
διά βίου εκπαίδευσης;
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Στην ερώτηση αυτή δεν καθοδηγούμε τον ερωτώμενο, τον αφήνουμε απλά να εκφραστεί
ελεύθερα, προσέχοντας η απάντησή του να καλύπτει τόσο τα προσωπικά προβλήματα
(πχ ψυχολογικοί παράγοντες όπως πίεση και στρες, αυτοπεποίθηση, ανεπαρκείς γνώσεις-δεξιότητες κτλ) όσο και τα κοινωνικά (πχ οικογενειακά προβλήματα, κοινωνική απομόνωση, χαμηλή κοινωνική θέση κτλ).

Γ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (10’)
Γ1. Ποιους παράγοντες θεωρείτε σημαντικούς σε ένα πρόγραμμα διά βίου εκπαίδευσης;
Στην ερώτηση αυτή αφήνουμε τον ερωτώμενο να εκφραστεί ελεύθερα. Σε περίπτωση που
παρατηρήσουμε δυσκολία στην απάντησή του ή μια πολύ σύντομη απάντηση τον κινητοποιούμε παρουσιάζοντας τους παράγοντες της παρακάτω λίστας με τη μορφή συμπληρωματικών ερωτήσεων του στυλ «Πώς κρίνετε όμως τον παράγοντα Α», «Πώς σχολιάζετε
τον παράγοντα Β», «Τι θα λέγατε για τον παράγοντα Γ» κοκ
• Το θέμα/αντικείμενο του προγράμματος
• Το ωρολόγιο πρόγραμμα
• Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα
• Οι χώροι πραγματοποίησης του προγράμματος
• Η επιδότηση
• Οι διδάσκοντες
• Η συσχέτισή του με το αντικείμενο της δουλειάς μου
• Οι εκπαιδευτικές τεχνικές
• Το εκπαιδευτικό κλίμα

Γ2. Ποιες προδιαγραφές θεωρείτε ότι ενδείκνυνται για τα προγράμματα διά βίου
εκπαίδευσης ως προς:
• το χρόνο (εποχή, ώρες, ημέρες, εντός/εκτός ωραρίου)
• το χώρο (εντός/εκτός επιχείρησης, σπίτι/εκπαιδευτικό κέντρο, e-learning)
• τις εκπαιδευτικές τεχνικές και τα μέσα διδασκαλίας (θεωρία, πρακτική, διδακτικές τεχνικές, χρήση internet, μέσα διδασκαλίας)
Στην ερώτηση αυτή καθοδηγούμε από την αρχή τον ερωτώμενο να εκφραστεί επί των
παραπάνω θεμάτων παραθέτοντάς μία προς μία τις παραμέτρους που βρίσκονται στις
παρενθέσεις
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Δ. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (10’)

Δ1. Περιγράψτε κατά πόσο και πώς επέδρασε στην προσωπική, στην επαγγελματική

και στην κοινωνική σας ζωή η παρακολούθηση ενός προγράμματος διά βίου εκπαίδευσης (εφόσον ισχύει).

Στην ερώτηση αυτή αφήνουμε τον ερωτώμενο να εκφραστεί ελεύθερα. Σε περίπτωση που
παρατηρήσουμε δυσκολία στην απάντησή του ή μια πολύ σύντομη απάντηση τον κινητοποιούμε παρουσιάζοντας συνιστώσες της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής
ζωής της παρακάτω λίστας με τη μορφή συμπληρωματικών ερωτήσεων του στυλ «Παρατηρήσατε κάποια αλλαγή ως προς...»
Επιβεβαιώνουμε ότι ο ερωτώμενος έχει εκφέρει άποψη πάνω και στις τρεις κατηγορίες
επιδράσεων. Σε περίπτωση που έχει παραλείψει κάποια κάνουμε συμπληρωματική ερώτηση του στυλ «Πολύ ωραία, αλλά πώς επέδρασε το πρόγραμμα διά βίου εκπαίδευσης
στην προσωπική ή κοινωνική ή επαγγελματική πορεία σας;»

Τις γνώσεις και δεξιότητες (κοινωνικές, επικοινωνίας,

Προσωπικό
επίπεδο

Επαγγελματικό
επίπεδο

Κοινωνικό
επίπεδο

τεχνικές και εργαλειακές πχ ξ.γλώσσες, Η/Υ)
Την φυσική και ψυχική υγεία σας
Τις συνήθειες, αξίες και στάσεις σας
Την προσωπική σας ικανοποίηση και ευχαρίστηση
Τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου σας
Την επιθυμία να συμμετέχετε ξανά σε πρόγραμμα εκπαίδευσης
Τους μελλοντικούς σας στόχους
Την αυτό-εικόνα σας

Τις χρηματικές απολαβές σας
Τη διατήρηση της θέσης εργασίας ή εξεύρεση μιας καλύτερης
Την αποδοτικότητα/παραγωγικότητα στην εργασίας σας
Την σύναψη νέων φιλικών σχέσεων και την
ανάπτυξη κοινωνικής δικτύωσης
Την οικογενειακή σας ζωή
Την κοινωνική σας θέση
Τη συμμετοχή στα κοινά
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Ε. ΚΛΕΙΣΙΜΟ (5’)

Ε1. Από όλα τα θέματα που συζητήσαμε ποιο είναι το πιο σημαντικό για εσάς και γιατί;
επίπεδο.
Για να διευκολύνουμε τον ερωτώμενο στο σημείο αυτό μπορούμε να κάνουμε μια σύνοψη
των όσων συζητήθηκαν, δηλαδή τις απόψεις του για τη συμβολή της διά βίου εκπαίδευσης, τους παράγοντες συμμετοχής και επιτυχίας των προγραμμάτων, τις προδιαγραφές
των προγραμμάτων, τα προβλήματα/δυσκολίες και τις επιδράσεις σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο

Ε2. Μετά από αυτή τη συζήτηση, σε τι είδους πρόγραμμα θα επιθυμούσατε να

συμμετάσχετε ως προς το περιεχόμενο και τις λοιπές παραμέτρους που αναφέρατε
προηγουμένως (χώρο, χρόνο, μέσα κοκ);

Ε3. Έχετε κάτι να προσθέσετε πριν κλείσουμε τη συζήτηση;

ΣΤ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και για τις πολύ σημαντικές απόψεις που
καταθέσατε σε αυτή τη συνέντευξη. Η συμμετοχή σας στη διερεύνηση των αναγκών
εκπαίδευσης και των επιδράσεων των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης είναι
ιδιαίτερα σημαντική για εμάς.
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Ο Καθηγητής Δημήτρης
Βεργίδης είναι μέλος ΔΕΠ
του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου
Πατρών, συνεργάζεται με το
ΕΑΠ και ασχολείται ερευνητικά
με ζητήματα αξιολόγησης
εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς
και με τις επιδράσεις της
διά βίου μάθησης στους
στόχους των εκπαιδευομένων.
H ερευνήτρια οικονομολόγος
Δρ. Αρετή Γκυπάλη ασχολείται
ερευνητικά με ζητήματα
καινοτομικής συμπεριφοράς
των Ελληνικών και Διεθνών
επιχειρήσεων, αλλά και ανάπτυξης
ικανοτήτων (competencies) και
δυνατοτήτων (capabilities) μέσα
από συνεργασίες σε ζητήματα
έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης (ΕΤΑ) στη βάση
της γνωσιακής θεωρίας της
επιχείρησης (knowledge base
view of the firm).
Η ερευνήτρια Ελένη Καρφάκη
(ΜΒΑ, Υπ. Δρ.) ασχολείται
ερευνητικά με θέματα χάραξης
στρατηγικής στις ΜμΕ και
οργανωσιακής δομής των ΜμΕ.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τη διερεύνηση των αναγκών
διά βίου εκπαίδευσης των ελληνικών μικρών επιχειρήσεων
και των επιδράσεων που οι ενέργειες διά βίου εκπαίδευσης
ασκούν στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική πορεία
των εκπαιδευομένων.
Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τη σημασία και τις προτιμώμενες
προδιαγραφές χώρου, χρόνου, μεθόδων, θεματικών
αντικειμένων, αλλά και τις επιδράσεις σε διάφορα επίπεδα,
τη σχέση τους με τα κίνητρα συμμετοχής
και το ρόλο της ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Τέλος διατυπώθηκαν προτάσεις για νέα θεματικά αντικείμενα
που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των απασχολουμένων
στις μικρές επιχειρήσεις για την υλοποίηση μελλοντικών
προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης.

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853
www.imegsevee.gr • info@imegsevee.gr
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ αναγκών εκπαίδευσης ΣΤΙΣ μικρΕΣ επιχειρήσεΙΣ ΚΑΙ επιπτώσεων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ο Kαθηγητής Κωνσταντίνος
Τσεκούρας είναι μέλος ΔΕΠ
του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πατρών και ανάμεσα στα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα
βρίσκονται τα ζητήματα
καινοτομικής συμπεριφοράς
των Ελληνικών και Διεθνών
επιχειρήσεων και της ανάπτυξης
ικανοτήτων (competencies)
και δυνατοτήτων (capabilities)
που σχετίζονται με τη γνώση
και την τεχνολογία.

αναγκών εκπαίδευσης ΣΤΙΣ μικρΕΣ επιχειρήσεΙΣ
ΚΑΙ επιπτώσεων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΚΥΠΑΛΗ ΑΡΕΤΗ |

ΚΑΡΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Το Ινστιτούτο Μικρών
Επιχειρήσεων της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι μη
κερδοσκοπικός φορέας
υλοποίησης μελετών και
ερευνών για θέματα που
αφορούν στις πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
της βιοτεχνίας, του εμπορίου
και των υπηρεσιών. Ιδρύθηκε
το 2006 και αποτελεί το φορέα
τεκμηρίωσης, ανάπτυξης,
υποστήριξης και προβολής
των θέσεων και προτάσεων της
ΓΣΕΒΕΕ για την οικονομία, την
απασχόληση, τη φορολογία,
την ασφάλιση, την εκπαίδευση κατάρτιση και τα επαγγελματικά
προσόντα. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
διαθέτει πιστοποιητικό
διαχειριστικής επάρκειας
δικαιούχου και παράλληλα
είναι θεσμοθετημένος φορέας
παροχής υπηρεσιών διά βίου
εκπαίδευσης (ν.3879/2010)
για το ανθρώπινο δυναμικό
των μικρών επιχειρήσεων.

www.imegsevee.gr
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
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