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Abstract 

The guarantee of effectiveness in the planning and materialization of educational 

programs for adults depends to a large extent on the investigation and localisation of 

particular characteristics and motives of them. Although the catalytic effect of the 

motives of attendance, in the successful realisation of educational programs, has been 

proved for decades, the subject of encouragement in the field of adult education has 

not been searched considerably. The lack of similar inquiring efforts, in the bosom of 

the Hellenic Open University, turned the researcher’s attention to the adult students of 

the Master’s program in Adult Education. The objectives of the research were at first 

to investigate the influence of the motivational factor “professional advancement”  in 

the attendance of adult students of the Hellenic Open University in the particular 

Master’s program, and secondly if the specific factor was differentiated, depending on 

their individual characteristics. The questionnaire of the Education Participation Scale 

of R. Boshier (which is based on a typology of seven motivational factors) was used 

in a sample of 162 individuals, which was constituted not only by the registered 

students in the thematic units of the particular Master’s program but also by those 

who have been working out their thesis, in the time period of the fulfilment of the 

research. According to the research’s findings the “professional advancement” was 

basic motive and particularly with the higher degree of influence concerning the 

remainder factors. With regard to whether it was differentiated depending on the 

participants’ personal data, the more general finding was that these factors were not 

differentiated in great extend, while wherever this differentiation existed, it was 

relatively of small seriousness. The above discoveries consented to a great extend 

with the corresponding findings from literature. 

 

Πεξίιεςε  
Η δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ελήιηθεο εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε 

δηεξεχλεζε θαη εληνπηζκφ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη θηλήηξσλ απηψλ. 

Μνινλφηη ε  θαηαιπηηθή επίδξαζε ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ζηελ επηηπρή 

πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ έρεη απνδεηρζεί εδψ θαη δεθαεηίεο, ην 

ζέκα ηεο παξαθίλεζεο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, δελ έρεη εξεπλεζεί 

ζεκαληηθά. Η έιιεηςε παξφκνησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ 

Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηνπ εξεπλεηή ζηνπο 

ελειίθνπο θνηηεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ “Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ”. Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη θαηά πξψηνλ ηελ επηξξνή ηνπ 
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ππνθηλεηηθνχ παξάγνληα «επαγγεικαηηθή αλέιημε» ζηε ζπκκεηνρή ελήιηθσλ 

θνηηεηψλ ηνπ Δ.Α.Π. ζην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη θαηά 

δεχηεξνλ εάλ ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο δηαθνξνπνηνχληαλ, αλάινγα κε ηα 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Υξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

Κιίκαθαο πµµεηνρήο ζηελ Δθπαίδεπζε ηνπ Boshier(ην νπνίν είλαη βαζηζκέλν ζε 

µία ηππνινγία επηά παξαγφλησλ παξαθίλεζεο) ζε έλα δείγκα 162 αηφκσλ. χκθσλα 

κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ε «επαγγεικαηηθή αλέιημε» απνηέιεζε βαζηθφ θίλεηξν 

θαη κάιηζηα κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ επηξξνήο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

παξάγνληεο. Όζνλ αθνξά ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπ αλάινγα κε ηα επηκέξνπο 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ ε γεληθφηεξε δηαπίζησζε ήηαλ φηη απηφο 

δε δηαθνξνπνηνχληαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ελψ φπνπ ππήξρε δηαθνξνπνίεζε απηή 

ήηαλ κηθξήο ζρεηηθά βαξχηεηαο. Σα παξαπάλσ επξήκαηα ζπκθσλνχζαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ κε ηα αληίζηνηρα επξήκαηα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά  
Δλήιηθνο θνηηεηήο, θίλεηξα ζπκκεηνρήο, παξάγνληαο παξαθίλεζεο, επαγγεικαηηθή 

αλέιημε 

 

 

Δηζαγσγή 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε δπλακηθή αλαζέζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηε 

ρψξα καο θαη ε σξίκαλζε ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αλάπηπμε αλνηθηψλ θαη εμ 

απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ελφο 

πιέγκαηνο εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ. ε απηφ ην πιέγκα 

εληάζζεηαη θαη ην Δ.Α.Π.(Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην), ην νπνίν κέζα απφ ηελ 

πξνζθνξά πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηνπο ελήιηθεο 

θνηηεηέο ηνπ, ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά αθελφο ζηελ ελίζρπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο, αθεηέξνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο απφ 

απφζηαζε (Βεξγίδεο & Πξφθνπ, 2005). Δληππσζηαθφο ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ, κε 

δηαξθψο απμαλφκελε ηάζε, πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ( Karalis & Vergidis, 2004; Βεξγίδεο θ.ά., 1998). Η 

καδηθή απηή δήηεζε γηα ζπνπδέο ζηελ ελήιηθε δσή απνηειεί πξσηφγλσξν δεδνκέλν 

γηα ηελ ειιεληθή αθαδεκατθή πξαγκαηηθφηεηα θαη γελλά έλα εχινγν εξψηεκα: Πνηα 

είλαη ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ εθαηνληάδεο ελήιηθα άηνκα λα επηζπκνχλ ηε θνίηεζή 

ηνπο ζε έλα αλνηθηφ θαη εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα πνπ πηνζεηεί ηηο αξρέο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, φπσο ην Δ.Α.Π. ;      

Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηρεηξεί λα δψζεη κηα ηεθκεξησκέλε απάληεζε ζην 

παξαπάλσ εξψηεκα, εζηηάδνληαο ζηνλ παξάγνληα παξαθίλεζεο “επαγγεικαηηθή 

αλέιημε” σο θίλεηξν ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Δ.Α.Π. ζην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ». 

Μνινλφηη ε έξεπλα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ, έρεη παξάζρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ “επαγγεικαηηθή αλέιημε” σο θίλεηξν 

ζπκκεηνρήο ησλ ελειίθσλ ζηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη εάλ θαη πσο απηφ 

επεξεάδεηαη απφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, θακία έξεπλα, 

φπσο πξνέθπςε απφ ηα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, δελ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί, ζρεηηθά κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα παξαθίλεζεο κεηαμχ ησλ 

θνηηεηψλ ηνπ Δ.Α.Π. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ. Δπνκέλσο ε 

πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ε “επαγγεικαηηθή αλέιημε” σο θίλεηξν ζπκκεηνρήο ζην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ» είλαη θάηη πνπ πξψηε 
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θνξά επηρεηξείηαη ζπζηεκαηηθά, φρη κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα αιιά θαη 

γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ Δ.Α.Π. γεληθφηεξα. Σν ζέκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη 

αμίδεη ηνλ θφπν ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ην ζέκα απηφ. Σα απνηειέζκαηά ηεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ήδε 

θεθηεκέλε γλψζε θαη εκπεηξία, ηελ νπνία απνθφκηζαλ εξεπλεηέο ζε πξνγελέζηεξν 

ρξφλν θαη ζε ρψξνπο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ εθηφο  νξίσλ ηνπ Δ.Α.Π. αιιά θαη ηεο  

ειιεληθήο επηθξάηεηαο.  

 

Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηεο «παξαθίλεζεο», ηεο «επαγγεικαηηθήο αλέιημεο» 

θαη ε κεηαμύ ηνπο ζρέζε 

ηελ ςπρνινγία, ην θίλεηξν αλαθέξεηαη σο ε πξφζεζε λα επηηχρεη θάπνηνο έλαλ 

ζηφρν, πνπ νδεγεί ζε ζπκπεξηθνξά θαηεπζπλφκελε απφ ηνλ ζηφρν απηφ. 

Οη Bomia et al. (1997) πξνζδηνξίδνπλ ην θίλεηξν σο πξνζπκία,  αλάγθε,  επηζπκία 

θαη  εμαλαγθαζκφ ελφο καζεηή λα ζπκκεηέρεη θαη λα επηηχρεη ζηε δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο. Δπίζεο αλαθέξνπλ φηη νη παξαθηλεκέλνη καζεηέο επηιέγνπλ ζηφρνπο, ζηα 

φξηα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, αλαιακβάλνπλ δξάζε φηαλ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία θαη 

αζθνχλ έληνλε πξνζπάζεηα θαη ζπγθέληξσζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ. Γείρλνπλ γεληθφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο 

δξάζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ελζνπζηαζκνχ, ηεο αηζηνδνμίαο, ηεο πεξηέξγεηαο 

θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά νη Skinner & Belmont (1991) επηζεκαίλνπλ φηη νη ιηγφηεξν 

παξαθηλεκέλνη ή απνζπλδεκέλνη καζεηέο, , είλαη παζεηηθνί, δελ πξνζπαζνχλ ζθιεξά 

θαη εγθαηαιείπνπλ εχθνια παξά ηηο πξνθιήζεηο.  

Η παξαθίλεζε ελειίθσλ γηα ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δχλαηαη λα 

πξνζεγγηζηεί κέζα απφ δχν δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο: ηελ ςπρνινγηθή, φπνπ ζηε 

ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ππνθεηκεληθέο δηαζηάζεηο θαη ηελ θνηλσληνινγηθή φπνπ νη θνηλσληθνί παξάγνληεο 

είλαη απηνί πνπ επηδξνχλ θαζνξηζηηθά. Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο νδήγεζαλ ηνπο 

εξεπλεηέο ζην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ελδνγελνχο/εγγελνχο παξαθίλεζεο (intrinsic 

motivation) θαη ηεο εμσγελνχο παξαθίλεζεο (extrinsic motivation) (Dollisso & 

Martin, 1999). 

χµθσλα µε ηνπο Ryan & Deci (2000), εγγενήρ παπακίνηζη ππάξρεη φηαλ θάπνηνο 

δξαζηεξηνπνηείηαη γηα λα επηηχρεη θάηη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνλ εζψηεξν θφζµν ηνπ 

παξά γηα λα ιάβεη µηα εμσηεξηθή αληαµνηβή ή λα βηψζεη µηα ζπλέπεηα. Σν άηνµν 

πξάηηεη γηα ηε ραξά ηεο πξφθιεζεο ή ηεο ζπµµεηνρήο παξά γηα λα πάξεη επαίλνπο ή 

λα απνθχγεη θπξψζεηο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εξωγενήρ παπακίνηζη παξαηεξείηαη φηαλ ην άηνκν δξα µε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αλακέλεη έλα απνηέιεζκα πνπ είλαη εμσηεξηθφ απηνχ θαη είλαη 

ζπλάξηεζε ηεο δξάζεο ηνπ. Αθφκε ππνζηεξίδεηαη φηη ε εξωγενήρ παπακίνηζη είλαη 

πην ζχλζεηε απφ ηελ εγγενή (ε νπνία αθνξά ην άηνκν απηφ θαζ’ εαπηφ) γηαηί 

επεξεάδεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ αζθνχλ πνιιέο 

ηαπηφρξνλεο επηξξνέο ζην ίδην άηνκν ( Ference & Vockell, 1994; Alejandro, 2001). 

Η έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο σο παξάγνληαο παξαθίλεζεο εξκελεχηεθε 

απφ  ηνλ  Boshier (1982) σο ζπκκεηνρή γηα επίηεπμε γλψζεο θαη ηθαλνηήησλ κε 

ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο, ηελ πξναγσγή ηεο επαγγεικαηηθήο πξνφδνπ, ηε 

βειηίσζε ή αιιαγή ηεο ζέζεο εξγαζίαο, ηε ιήςε πηζηνπνίεζεο. Η εξκελεία απηή 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ παξάζεζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνηάζεσλ/δειψζεσλ πνπ 

εθθξάδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα ζηελ Κιίκαθα πκκεηνρήο ζηελ Δθπαίδεπζε 

(Πίλαθαο 1).  
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Πίλαθαο 1. Δπαγγεικαηηθή αλέιημε (professional advancement) (πξνηάζεηο 4, 11, 18, 

25, 32, 39). 

4. Να εμαζθαιίζσ επαγγεικαηηθφ πιενλέθηεκα/άλνδν 

11. Να επηηχρσ έλαλ επαγγεικαηηθφ ζηφρν 

18. Να πξνεηνηκαζηψ γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο 

25. Να απνθηήζσ κεγαιχηεξν θχξνο ζηε δνπιεηά κνπ 

32. Να βξσ κηα θαιχηεξε δνπιεηά 
 

Πεγή: Boshier, R., (1982). Education Participation Scale Factor. Vancouver: Learning Press. 

Αθνξά άηνµα ηα νπνία θηινδνμνχλ λα βειηηψζνπλ ή λα αιιάμνπλ ηελ ηξέρνπζα 

επαγγειµαηηθή ηνπο ζέζε / θαηάζηαζε. Γηα ηα άηνκα απηά, ε ζπµµεηνρή ζηελ 

εθπαίδεπζε είλαη έλα κέζν επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη αλέιημεο. 

Δκβαζχλνληαο ζηε ζρέζε παξαθίλεζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλέιημεο 

δηαπηζηψλεηαη φηη ε επαγγεικαηηθή αλέιημε σο παξάγνληαο παξαθίλεζεο εληάζζεηαη 

πεξηζζφηεξν ζην πεδίν ηεο εμσγελνχο παξαθίλεζεο, αθνχ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε θνηλσληθέο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν δνπιεηάο φπσο 

πξνζδνθίεο εξγνδφηε, απαηηήζεηο αγνξάο εξγαζίαο θαη αληαγσληζηηθφηεηα. 
 

 

Έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηε ζπκκεηνρή ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 
Η ζπνπδαηφηεηα ηεο γλψζεο ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ελήιηθσλ θνηηεηψλ ζε 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζπκβαηηθήο 

αιιά θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, νδήγεζε πνιινχο εξεπλεηέο ζηε δηελέξγεηα 

αληίζηνηρσλ εξεπλψλ, πξνζθέξνληαο ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έλα ζεκαληηθφ 

φγθν πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ην ζέκα. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ λα αληιεζνχλ 

κέζα απφ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ δηπισκαηηθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, 

αλαθνηλψζεσλ ζε ζπλαθή ζπλέδξηα αιιά θαη άξζξσλ δεκνζηεπκέλσλ ζε έγθπξα 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. 

Η έξεπλα ησλ Gordon, Olson & Hamsher (1990) πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

παλεπηζηήκην Μarshal ηεο Γπηηθήο Βηξηδίληα. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη πηπρηνχρνη εγγξάθεθαλ  πεξηζζφηεξν γηα ιφγνπο 

πνπ είραλ λα θάλνπλ κε  ηελ επαγγεικαηηθή πξφνδν θαη ην γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ.  

Ο Miller (1992) πξαγκαηνπνίεζε κηα κειέηε κε ζθνπφ λα θαζνξίζεη ηα θίλεηξα 

ζπκκεηνρήο ζε αγξνηηθά ρξεκαηνδνηνχκελα εμσπαλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα.  

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο απνθάιπςαλ φηη ην γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ ήηαλ ην 

πςειφηεξν θίλεηξν θαη αθνινχζεζε ε επαγγεικαηηθή πξφνδνο.  

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ηνπ Haefner (1995) ήηαλ λα θαζνξίζεη θαη λα πεξηγξάςεη ηα 

θίλεηξα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα θπηνθνκηθά πηζηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα ζηνπο 

θήπνπο Longwood ηεο Πελζπιβάληα.  

Όζνλ αθνξά ην θχιν, νη άλδξεο ζπκκεηέρνληεο ζεκείσζαλ πςειφηεξα πνζνζηά 

ζηελ επαγγεικαηηθή πξφνδν θαη ζηηο εμσηεξηθέο πξνζδνθίεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο 

ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίεο ζεκείσζαλ πςειφηεξα πνζνζηά ζην γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ 

ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο.  

Δθείλνη ζηε λεφηεξε ειηθηαθή νκάδα απνθάιπςαλ ηε κεγαιχηεξε επηξξνή απφ ηελ 

επαγγεικαηηθή πξφνδν θαη ηηο εμσηεξηθέο πξνζδνθίεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία πνπ ππνθηλήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ην γλσζηηθφ 

ελδηαθέξνλ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ είραλ ζπκπιεξψζεη κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ζεκείσζαλ πςειφηεξα πνζνζηά ζηελ επαγγεικαηηθή πξφνδν θαη ηηο εμσηεξηθέο 
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πξνζδνθίεο θαη ρακειφηεξα ζην γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ηελ θνηλσληθή ππνθίλεζε  

ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ είραλ ζπκπιεξψζεη θάπνην επίπεδν κεηαδεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

Μηα έξεπλα απφ ηνλ Waddel (1993) πεξηέιαβε ηελ αλάιπζε είθνζη δχν κειεηψλ 

γηα λα θαζνξίζεη γηαηί νη λνζνθφκεο ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζπλερηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο.  

Οη εμσηεξηθέο πξνζδνθίεο (γηα επαλεπηβεβαίσζε, πξνζδνθία εξγνδφηε) θαη ην 

γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ ήηαλ ηα θπξηφηεξα θίλεηξα κε 11% θαη 12% αληίζηνηρα.  

Οη λεφηεξνη επαγγεικαηίεο ηαμηλφκεζαλ επίζεο ηελ επαγγεικαηηθή πξφνδν 

ςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία ζπλαδέιθνπο ηνπο 

(Boshier,1971). 

Ο Urbano et al. (1988) επηδίσμαλ λα επεθηαζνχλ ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα, 

κειεηψληαο 282  λνζνθφκεο νη νπνίεο νινθιήξσζαλ   έλαλ επίζεκν θχθιν ζπνπδψλ 

ζην πιαίζην ηεο λνκνζεζίαο γηα ππνρξεσηηθή  ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε.  

Οη ζπκκεηέρνπζεο ππνθηλήζεθαλ πξσηίζησο απφ γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ θαη 

επηζπκία γηα επαγγεικαηηθή πξφνδν θαη ζε κηθξφηεξε έθηαζε απφ θνηλσληθνχο 

ιφγνπο. Απηά ηα απνηειέζκαηα ππνζηεξίδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Ο’Connor 

(1979) θαη Thomas (1986) φηη νη λνζνθφκεο δελ ππνθηλνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε κφλν απφ θξαηηθέο απαηηήζεηο.  

Οη Carp, Peterson & Roelfs (1974)) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα κε ζθνπφ λα 

θαζνξίζνπλ ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο  ελήιηθσλ ζπνπδαζηψλ ζε πξνγξάκκαηα 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ δχν ρηιηάδεο ηέζζεξεηο  

Ακεξηθαλνί ειηθίαο δεθανθηψ έσο εμήληα ρξνλψλ θαη δελ ήηαλ ζπνπδαζηέο πιήξνπο 

σξαξίνπ.  

Η αλαδήηεζε ηεο γλψζεο σο απηνζθνπφο ηαμηλνκήζεθε πξψηε, κε ηελ πξνζσπηθή 

εθπιήξσζε θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηε δνπιεηά λα ηαμηλνκνχληαη ζηε 

δεχηεξε θαη ηξίηε ζεηξά αληίζηνηρα. 

Ο Nason (1998) εμέηαζε ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο δηεπζπληψλ νκνζπνλδηαθήο 

θξαηηθήο ππεξεζίαο ζε ππνζηεξηγκέλε απφ ηελ θπβέξλεζε, εζεινληηθή εθπαίδεπζε. 

Σν γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ε επαγγεικαηηθή πξφνδνο ήηαλ ηα πςειφηεξα θίλεηξα  

γηα ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε.  

Όζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, δελ ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζηελ επαγγεικαηηθή πξφνδν, κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δηεπζπληψλ. Αξλεηηθή 

κέζνπ επηπέδνπ ζπζρέηηζε ππήξμε κφλν κεηαμχ επαγγεικαηηθήο πξνφδνπ θαη 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο.  

H McMillan (2003) δηελήξγεζε κηα κειέηε, ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ λα θαζνξίζεη 

ηα θίλεηξα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηξηάληα γπλαηθψλ ειηθίαο 23-50 εηψλ, νη νπνίεο 

επηιέρζεθαλ απφ ηάμεηο καζεκαηηθψλ θαη αγγιηθψλ ελφο θνηλνηηθνχ θνιιεγίνπ ζην 

βνξεηναλαηνιηθφ Σελλεζί. ρεδφλ φιεο είραλ ηελ εκπεηξία θάπνησλ αθαδεκατθψλ 

επηηπρηψλ ζην παξειζφλ.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ επαγγεικαηηθή πξφνδν 

ππνθίλεζαλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπνπδαζηξηψλ λα επηζηξέςεη ζην θνιιέγην. 

Η πξνζσπηθή αλάπηπμε πάλησο, ήηαλ αθφκε έλα δπλαηφ θίλεηξν.  

Οη Raghavan & Kumar (2007) δηελήξγεζαλ κηα κειέηε πνπ ζηφρεπε λα εμεηάζεη ην 

θνηλσληθν-δεκνγξαθηθφ πξνθίι ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αλνηθηή θαη 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, αιιά θαη λα θαζνξίζεη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ηνπο. Οη 

θνηλσληθν-δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο ήηαλ: ειηθία, επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη 

κεληαίν εηζφδεκα.  
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Η επαγγεικαηηθή αλέιημε, ην γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ε βειηίσζε ηεο 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ήηαλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηα θίλεηξα κε ηνπο 

πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο.  

Η ειηθία δελ εκθάληζε ζεκαληηθή ζρέζε κε ην θίλεηξν ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλέιημεο, ην νπνίν φκσο είρε κηα ζεκαληηθή ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία. 

πγθεθξηκέλα φζν απμάλεη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία  ηφζν κεηψλεηαη ε αλάγθε γηα 

επαγγεικαηηθή πξφνδν ελψ απμάλεη ε αλάγθε γηα γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ. 

Με βάζεη ηα παξαπάλσ επξήκαηα, κηα λέα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο ήδε θεθηεκέλεο γλψζεο ζην πεδίν ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο 

ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Η απφθαζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο 

πνπ αθνινπζεί πξνήιζε θπξίσο απφ ηε δηαπίζησζε έιιεηςεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ 

κε ην ζέκα ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ. 

 

 

ηόρνη ηεο έξεπλαο 

Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη αθελφο κελ ηελ επηξξνή ηνπ ππνθηλεηηθνχ 

παξάγνληα «επαγγεικαηηθή αλέιημε» ζηε ζπκκεηνρή ελήιηθσλ θνηηεηψλ ηνπ Δ.Α.Π. 

ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ» θαη αθεηέξνπ εάλ ν 

ζπγθεθξηκέλνο ππνθηλεηηθφο παξάγνληαο ζπκκεηνρήο δηαθνξνπνηνχληαλ, αλάινγα κε 

ην θχιν θαη ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηελ χπαξμε ή 

φρη παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ, ηελ χπαξμε ή φρη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηελ χπαξμε ή φρη εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ. 

 

 

Μεζνδνινγηθό πιαίζην 

Ο πιεζπζκόο θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο 

Σνλ  πιεζπζκφ-ζηφρν απνηέιεζαλ φινη νη ελ ελεξγεία θνηηεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ “Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ”. Ωο ηέηνηνη ζεσξήζεθαλ φινη νη 

εγγεγξακκέλνη ζηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο αιιά θαη νη εθπνλνχληεο ηε δηπισκαηηθή ηνπο εξγαζία, ηε ρξνληθή 

πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο. ηε δηάζεζε ηνπ εξεπλεηή δελ ππήξμαλ θαη 

πνιιά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηνλ εξεπλεηηθφ πιεζπζκφ. Η κφλε πιεξνθφξεζε ε 

νπνία εζηάιε  ηειηθά ζηνλ εξεπλεηή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κεηά απφ 

αίηεζή ηνπ θαη έγθξηζε απφ ηηο αλψηεξεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, 

ήηαλ ν ζπλνιηθφο  αξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ θαζψο θαη ε θαηαλνκή ηνπ ζηηο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ(Πίλαθαο 1). 

 

Πίλαθαο 1. πλνιηθφο αξηζκφο θνηηεηψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

“Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ”-Καηαλνκή ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

                                 ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2008/2009 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 

ΔΚΔ50 ΔΚΔ51 ΔΚΠ65 ΔΚΠ51 ΔΚΔΓΔ ΤΝΟΛΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

154 99 101 95 88 537 

 
Πεγή: Γξακκαηεία κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ “Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ”-Δ.Α.Π. 
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Ο πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη νη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο 

πξνζέγγηζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιεζπζκνχ θαζφξηζαλ ηειηθά ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο  

 ζηα 175 άηνκα. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο έξεπλαο 13 απφ 

απηά απνξξίθζεθαλ είηε γηαηί δελ ήηαλ νξζά ζπκπιεξσκέλα είηε γηαηί αξθεηά πεδία 

έκεηλαλ θελά. Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ην πνζνζηφ ησλ αμηνπνηήζηκσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ άγγημε ην 90%, ην νπνίν θξίλεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ. (πίλαθαο 2) 

 

Πίλαθαο 2. Γείγκα θαη πνζνζηφ αμηνπνίεζεο εξσηεκαηνινγίσλ 

ΓΔΙΓΜΑ 

ΔΡΔΤΝΑ 

ΑΡΙΘΜΟ ΟΡΘΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΔΝΣΩΝ      

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ 

   ΠΟΟΣΟ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 

         175                             162           90% 

  
Πεγή: Eπεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο έξεπλαο 

 

Σν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Η πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηήζεθε ζην εξεπλεηηθφ ζρέδην ήηαλ ε πνζνηηθή ελψ ην 

εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Boshier(1971), ην νπνίν 

είλαη  ζηαζκηζκέλν θαη έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί ζε 150 πεξίπνπ έξεπλεο(Παξάξηεκα 

1).  

Σν εξσηεκαηνιφγην ζηελ θχξηα ελφηεηά ηνπ πεξηέρεη ηελ Κιίκαθα πκκεηνρήο 

ζηελ Δθπαίδεπζε (Education Participation Scale), ε νπνία πεξηέρεη ζαξάληα δχν 

πξνηάζεηο/δειψζεηο. Γηα θάζε κία απφ απηέο, ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα θαηαγξάςεη 

ην βαζκφ επηξξνήο, κέζα απφ κία θιίκαθα Likert (Likert scale) ηεζζάξσλ ζεκείσλ 

(1=Κακκία επηξξνή, 2=Μηθξή επηξξνή, 3=Μέηξηα επηξξνή, 4=Μεγάιε επηξξνή). Οη 

πξνηάζεηο/δειψζεηο ηεο θιίκαθαο ηαμηλνκνχληαη ζε επηά παξάγνληεο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ  ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα: 

Βεληίωζη ηηρ επικοινωνιακήρ ικανόηηηαρ, Δπιδίωξη κοινωνικήρ επαθήρ, Πποεηοιμαζία 

για εκπαιδεςηικούρ λόγοςρ, Δπαγγελμαηική ανέλιξη, Βεληίωζη ηων οικογενειακών 

ζσέζεων, Δπιδίωξη νέων κοινωνικών επεθιζμάηων, Γενικόηεπο ενδιαθέπον για 

μάθηζη. Οη παξάγνληεο απηνί δελ αλαγξάθνληαη πάλσ ζην εξσηεκαηνιφγην. 

Σν είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζπκκεηείραλ  νη εξσηψκελνη επέβαιε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ  πνπ αθνξά ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

πγθεθξηκέλα, ην θχιν, ην έηνο γέλλεζεο, ν ηφπνο γέλλεζεο θαη ην επάγγεικα 

παξέκεηλαλ σο έρεη. Οη επηινγέο γηα ην επίπεδν εθπαίδεπζεο κεηψζεθαλ απφ επηά ζε 

ηξεηο (Α.Δ.Ι., Σ.Δ.Ι., Μεηαπηπρηαθφ). Γελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εξσηήζεηο γηα ην 

είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εηδίθεπζε ησλ εξσηψκελσλ, εθφζνλ ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ πνπ παξαθνινπζνχζαλ νη εξσηψκελνη ήηαλ ζαθέο θαη ζπγθεθξηκέλν. 

Δληνχηνηο, πξνζηέζεθαλ ηξεηο λέεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ χπαξμε ή φρη 

παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ, ηελ χπαξμε ή φρη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηελ χπαξμε ή φρη εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ. Σέινο, ε εξψηεζε γηα ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ παξέκεηλε σο έρεη 

θιείλνληαο ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ 
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences). εκαληηθφ βνήζεκα ζηα ρέξηα ηνπ 

εξεπλεηή, γηα ηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε θσδηθνπνίεζε ησλ 
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εξσηεκαηνινγίσλ, απνηέιεζε ην scoring key for Basic Education Scale πνπ 

ζπλνδεχεη ηελ Κιίκαθα πκκεηνρήο ζηελ Δθπαίδεπζε ηνπ Boshier.  

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

επηθεληξψζεθε ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θεληξηθνχ ζεκείνπ γχξσ απφ ην νπνίν 

ζπγθεληξψζεθαλ νη ηηκέο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Οη κέζεο ηηκέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κέηξεζε ηεο θεληξηθήο ηάζεο ήηαλ ν «κέζνο», «ε 

επηθξαηνχζα ηηκή», «ην ειάρηζην» θαη «ην κέγηζην». 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

ζηαηηζηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπ 

ππνθηλεηηθνχ παξάγνληα δηεξεπλήζεθε κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ ρ
2 

. Η ηηκή ηνπ 

ρ
2
 έρεη ζηαηηζηηθή ζεκαζία, κφλν φηαλ ππεξβαίλεη ην 10% ελψ φζνλ αθνξά ηα 

επίπεδα ζεκαζίαο(πηζαλφηεηεο, p) νη ηηκέο πνπ δειψλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζρέζε είλαη p<0.05, δειαδή ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο θάηη παξφκνηνπ είλαη κηθξφηεξε 

απφ πέληε ηνηο εθαηφ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζηαηηζηηθήο ζρέζεο 

θαη ππνβαζκίδεη ηνλ παξάγνληα ηεο ηπραίαο εκθάληζεο. 

Η εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ θξηηεξίνπ θξίζεθε ε θαηαιιειφηεξε ιφγσ ηνπ 

πνζνηηθνχ ραξαθηήξα ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάγθεο επεμεξγαζίαο αξηζκεηηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ κε κνξθή ζπρλφηεηαο. Δπίζεο έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα 

ηελ επηινγή ηνπ παξαπάλσ θξηηεξίνπ ήηαλ θαη ην είδνο ηεο έξεπλαο, πνπ 

επηθεληξψζεθε ζην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο ζηε ζπζρέηηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνπ ζεσξήζεθαλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, κε ηελ 

«επαγγεικαηηθή αλέιημε», πνπ απνηέιεζε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο έξεπλαο.   

 

Η ηαπηόηεηα ηνπ δείγκαηνο 

Η ηαπηφηεηα ηνπ δείγκαηνο απνηππψλεηαη παξαζηαηηθά κέζα απφ ηα ζρήκαηα 

1,2,3,4,5 θαη 6.  

 

 

 

ρήκα 1 

Φύιν ησλ ελειίθσλ θνηηεηώλ ηνπ δείγκαηνο 

 

 

 

 

 

 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία πεγψλ πξσηνγελνχο έξεπλαο 

 
ΦΤΛΟ

48%

52%

Άνδρας Γσναίκα
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ρήκα 2 

Ηιηθηαθέο θαηεγνξίεο ησλ ελειίθσλ θνηηεηώλ ηνπ δείγκαηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία πεγψλ πξσηνγελνχο έξεπλαο 

 

 

 

 

 

ρήκα 3 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ θνηηεηώλ ηνπ δείγκαηνο 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

53%

27%

20%

Α.Ε.Ι. T.E.I. Μεταπτστιακό

 
 

Πεγή: Δπεμεξγαζία πεγψλ πξσηνγελνχο έξεπλαο 
 

 

 

   

8,64%

12,96%

33,33%

23,46%

14,81%

2,47%
4,32%
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ρήκα 4 

Οινθιήξσζε παηδαγσγηθώλ ζπνπδώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία πεγψλ πξσηνγελνχο έξεπλαο 

 

 

 

 

 

ρήκα 5 

Ύπαξμε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία πεγψλ πξσηνγελνχο έξεπλαο 

 

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕ ΠΟΤΔΕ

43%

57%

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

75%

25%

ΝΑΙ ΟΧΙ
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ρήκα 6 

Ύπαξμε εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία πεγψλ πξσηνγελνχο έξεπλαο 

 

 

Απνηειέζκαηα 

Ο παξάγνληαο παξαθίλεζεο «επαγγεικαηηθή αλέιημε» σο θίλεηξν ζπκκεηνρήο  

Η «επαγγελμαηική ανέλιξη» αλαδείρζεθε ζε βαζηθφ παξάγνληα παξαθίλεζεο, κε 

πςειέο ηηκέο ηφζν ζην κέζν φξν φζν θαη ζηελ επηθξαηνχζα ηηκή(πίλαθαο 3). 

 

Πίλαθαο 3. Αλάιπζε απαληήζεσλ ησλ ελειίθσλ θνηηεηψλ ηνπ δείγκαηνο  

 Δπαγγεικαηηθή 

αλέιημε 

Ν                                   
Έγθπξα 

     

                    Κελά 

 

Μέζνο 

 

Δπηθξαηνχζα ηηκή 

 

Διάρηζην 

 

Μέγηζην 

 
                      162 

 
                          0 

 

                 2.8364 

 

                    3.00 

 

                    1.00 

 

                    4.00 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία πεγψλ πξσηνγελνχο έξεπλαο 
 

ε ζρέζε κάιηζηα κε ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο ηεξαξρήζεθε ζηελ 

πξψηε ζέζε. 

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ζπλάδνπλ κε ηα επξήκαηα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, 

αθνχ ζην ζχλνιν ησλ εξεπλψλ ε επαγγελμαηική ππόοδορ απνηειεί έλα απφ ηα 

πςειφηεξα θίλεηξα ζπκκεηνρήο, ηεξαξρεκέλε πφηε ζηελ πξψηε θαη πφηε ζηε δεχηεξε 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

80%

20%

ΝΑΙ ΟΧΙ
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ζέζε επηινγήο(Urbano et al., 1988; Gordon, Olson & Hamsher, 1990; Miller, 1992; 

Haefner, 1995; Nason, 1998; McMilan, 2003; Raghavan & Kumar, 2007).    

 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη «επαγγεικαηηθή αλέιημε» 

ρεηηθά κε ην αλ ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο δηαθνξνπνηνχληαλ αλάινγα κε ηα 

επηκέξνπο δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ ε γεληθφηεξε δηαπίζησζε ήηαλ φηη 

απηφο δε δηαθνξνπνηνχληαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ελψ φπνπ ππήξρε δηαθνξνπνίεζε 

απηή ήηαλ κηθξήο ζρεηηθά βαξχηεηαο.  

πγθεθξηκέλα, ν παξάγνληαο  «επαγγελμαηική ανέλιξη», είρε ειαθξά κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα γηα ηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο.  

Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία απνηέιεζε ην ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν γηα ηηο θαηεγνξίεο 25-

30, 31-35, 36-40 θαη 41-45 θαη κεηά αηνλνχζε θαζψο ε ειηθία ησλ εξσηψκελσλ 

απμάλνληαλ.  

ε ζρέζε κε ην πεξαησζέλ επίπεδν εθπαίδεπζεο, η «επαγγελμαηική ανέλιξη»  

παξνπζίαζε πξνβάδηζκα ζε φια ηα επίπεδα. Η κνλαδηθή εμαίξεζε, αθνξνχζε ηνπο 

θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ, νη νπνίνη έδηλαλ ηελ ίδηα βαξχηεηα  ζηην «επαγγελμαηική 

ανέλιξη» θαη  ζηο  «γενικόηεπο ενδιαθέπον για μάθηζη και γνώζη». Καζψο δειαδή 

απμαλφηαλ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηο  «γενικόηεπο ενδιαθέπον για μάθηζη και 

γνώζη» θέξδηδε έδαθνο ζε ζρέζε κε ηην «επαγγελμαηική ανέλιξη». Δπίζεο  

αμηνζεκείσην ήηαλ φηη νη απφθνηηνη Α.Δ.Ι. ππεξηεξνχζαλ φισλ ησλ άιισλ σο πξνο 

ηε κεγαιχηεξε «έληαζε» κε ηελ νπνία εμέθξαζαλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα ηνλ 

παξάγνληα απηφλ. Αθνινχζεζαλ νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ θαη νη απφθνηηνη Σ.Δ.Ι.  

Όζνλ αθνξά ηελ νινθιήξσζε ή κε παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ παξαηεξήζεθε φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο ππεξηεξνχζε θάπσο πεξηζζφηεξν ζηνπο κε έρνληεο 

νινθιεξψζεη παηδαγσγηθέο ζπνπδέο.    

ρεηηθά, κε ηελ χπαξμε ή κε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ε ηεξάξρεζε ησλ 

παξαγφλησλ παξέκεηλε ακεηάβιεηε, κε ηελ «επαγγεικαηηθή αλέιημε» λα δηαηεξείηαη 

ζηελ θνξπθή, κε ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν. Αλάκεζα ζηηο δχν θαηεγνξίεο 

εκθαληδφηαλ θάπσο πςειφηεξα ζηνπο κε έρνληεο επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

ε ζρέζε κε ηελ χπαξμε ή κε εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ε ηεξάξρεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα ζηελ πξψηε ζέζε παξέκεηλε ακεηάβιεηε γηα ηηο δχν 

θαηεγνξίεο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Παξαηεξνχκε αθφκε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

παξάγνληαο δε δηαθνξνπνηνχληαλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο 

είραλ ή δελ είραλ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

 Όζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ζπγθεθξηκέλα απηά ηνπ θχινπ θαη ηεο 

ειηθίαο, πνπ θπξίσο εμεηάζηεθαλ ζηηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα έξεπλεο, ηα απνηειέζκαηα 

ζπκθσλνχλ ζην κηθξφ βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο πνπ αζθνχλ απηά ζηελ 

«επαγγεικαηηθή αλέιημε». 

Απφ ηα δεκνγξαθηθά, θνηλσληθά, εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηιέρηεθαλ γηα λα δηεξεπλεζεί αλ επεξεάδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν 

παξάγνληα, εθείλα πνπ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή ζηαηηζηηθά ζρέζε κε ηελ 

«επαγγεικαηηθή αλέιημε» ήηαλ ην θχιν θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο(πίλαθαο 4). 
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Πίλαθαο 4. εκαληηθφηεηα ζηαηηζηηθήο ζρέζεο κεηαμχ 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη «επαγγεικαηηθήο αλέιημεο». 
 Φχιν 

 

Ηιηθία 

 

Δπίπεδν 

εθπαίδεπζεο 

Παηδαγσγηθέο 

ζπνπδέο 

Δπαγγεικαηηθή 

εκπεηξία 

Δθπαηδεπηηθή 

εκπεηξία 

  ρ
2
   ξ    ρ

2
 ξ     ρ

2
 ξ     ρ

2
      ξ    ρ

2
      ξ    ρ

2
  ξ 

Δπαγγεικαηηθή 

αλέιημε 
16,425 0,001 24,155 0,150 13,460 0,036 3,790 0,285 4,788 0,188 0,822 0,834 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία πεγψλ πξσηνγελνχο έξεπλαο  

(εκαληηθή ζηαηηζηηθά ζρέζε πθίζηαηαη φηαλ ρ
2
>10% θαη p<0.05) 

 

 

πδήηεζε 

Δξκελεία ηαπηόηεηαο δείγκαηνο 

Όζνλ αθνξά ην θχιν, νη γπλαίθεο ππεξηεξνχζαλ αξηζκεηηθψο, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή ηνπο έλαληη ησλ αλδξψλ ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ελειίθνπο θαη ζπκθσλεί απφιπηα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ 

Gordon, Olson & Hamser(1990). Η πξαγκαηηθφηεηα απηή εξκελεχεηαη θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα, απφ ηε κεγαιχηεξε αλάγθε ησλ γπλαηθψλ γηα αλάθηεζε ρακέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ηνπ παξειζφληνο, ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο αιιά 

θαη αχμεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ. ηελ 

πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο αξηζκεηηθήο ππεξνρήο ησλ γπλαηθψλ, δελ κπνξεί βέβαηα 

λα παξαβιεθζεί ν ηξφπνο εηζαγσγήο ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε 

θιήξσζε, φπνπ ν παξάγνληαο ηχρε αιιά θαη ν κεγαιχηεξνο πιεζπζκφο ησλ γπλαηθψλ 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν.  

Ηιηθηαθά, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηαηάρζεθε   ζηηο θαηεγνξίεο 

κεηαμχ 30 θαη 50 εηψλ. πγθεθξηκέλα ζην εχξνο 36-45 ζπγθεληξψζεθε πάλσ απφ ην 

½ ηνπ αξηζκνχ ησλ εξσηψκελσλ (58.1%), ελψ φζν πξνρσξνχζακε πξνο ηηο 

θαηεγνξίεο ησλ άθξσλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο παξνπζίαδαλ θζίλνπζα πνξεία. Σα 

επξήκαηα απηά βξίζθνληαη  ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα φζα δηαπηζηψζεθαλ θαη ζηελ 

έξεπλα ηεο McMilan(2003).  

Σα κηθξά πνζνζηά ζηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο θάησ ησλ 30 εηψλ, νθείινληαλ 

ελδερνκέλσο ζηελ απνπζία θάπνηνπ πξναπαηηνχκελνπ πξνπηπρηαθνχ ηίηινπ αιιά θαη 

ζηελ πξνηίκεζε ησλ λεαξψλ θνηηεηψλ γηα παξαθνινχζεζε κάιινλ ζπκβαηηθνχ  

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.  

Απφ ηελ άιιε, ε θζίλνπζα πνξεία πξνο ηηο θαηεγνξίεο ησλ κεγάισλ ειηθηψλ, 

εξκελεχεηαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα απφ ηηο κηθξέο πιένλ πηζαλφηεηεο 

επαγγεικαηηθήο αλέιημεο αιιά θαη ηελ εγγχηεηα  ηεο ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο. 

ρεηηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζηνπο απνθνίηνπο ησλ 

Α.Δ.Ι. ζε ζρέζε κε απηνχο ησλ Σ.Δ.Ι., εξκελεχεηαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, πνπ 

ζέηεη ην Δ.Α.Π. Σν κηθξφ πνζνζηφ ζηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ, νθείιεηαη 

ελδερνκέλσο ζην κηθξφηεξν ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δχν 

θαηεγνξίεο, γηα ηελ απφθηεζε ηίηινπ παξφκνηνπ επηπέδνπ. 

Σα πςειφηεξα πνζνζηά ζηελ θαηεγνξία ησλ αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη 

παηδαγσγηθέο ζπνπδέο, νθείιεηαη κάιινλ ζην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, θαηέρνπλ βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ απφ 

ζρνιέο αλψηεξεο θαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, πνπ δελ εκπεξηέρνπλ παηδαγσγηθά 
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καζήκαηα ζηα αλαιπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα (απφθνηηνη πιεξνθνξηθήο, ινγηζηηθήο, 

κάξθεηηλγθ, νηθνλνκηθψλ, γεσπνληθψλ θαη άιισλ ζρνιψλ). Η παξαπάλσ δηαπίζησζε 

θπζηθά ζε θακία πεξίπησζε δελ αλαηξεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία ελδερνκέλσο 

θαζηζηνχζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο ήδε εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, νη νπνίνη 

φκσο επηζπκνχζαλ ηελ επηκφξθσζε θαη εμεηδίθεπζή ηνπο ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα 

αιιά θαη ηελ επίζεκε πηζηνπνίεζε ηεο παηδαγσγηθήο ηνπο θαηάξηηζεο.  

Όζνλ αθνξά ηελ έληαμε ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνπο 

έρνληεο πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ ( κε πνζνζηά 75% & 80% αληίζηνηρα), ην γεγνλφο απηφ εχθνια 

εξκελεχεηαη απφ ηε ζπλάθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο κε 

ην επαγγεικαηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ παξειζφλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Γηα ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηελ νινθιήξσζε ή κε παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ, ηελ 

χπαξμε ή κε επαγγεικαηηθήο αιιά θαη εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ ζε ζρέζε µε ην δείγκα ηεο έξεπλαο, δελ έρνπκε θάπνηεο ελδείμεηο απφ ηελ 

αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία. 

 

Δξκελεία  απνηειεζκάησλ έξεπλαο 

Σν γεγνλφο φηη ε επαγγεικαηηθή αλέιημε αλαδείρζεθε ζε βαζηθφ παξάγνληα 

παξαθίλεζεο θαη κάιηζηα κε ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν ππνδεηθλχεη θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα φηη νη ζπκκεηέρνληεο πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ δίλνπλ βαξχλνπζα 

ζεκαζία ζηελ ηεξαξρηθή ηνπο εμέιημε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα. Ιδηαίηεξα ζε έλα 

ρψξν φπσο ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη θαη νη απαηηήζεηο 

απμάλνπλ, ε απφθηεζε επηπιένλ επαγγεικαηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνζφλησλ, πνπ 

πηζηνπνηνχληαη κέζσ αθαδεκατθψλ ηίηισλ, απνηειεί πξσηαξρηθφ κέιεκα γηα απηνχο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. 

 

Δξκελεία ζπζρέηηζεο δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη  «επαγγεικαηηθήο 

αλέιημεο»  

Όπσο είδακε θαη παξαπάλσ, ζηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο, ν 

παξάγνληαο  «επαγγελμαηική ανέλιξη», είρε ειαθξά κεγαιχηεξε βαξχηεηα γηα ηηο 

γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο, θάηη πνπ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο ησλ Gordon, Olson & Hamsher(1990) αιιά λα δηαθσλεί κε ηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο ηνπ Haefner(1995). Η κεγαιχηεξε έληαζε κε ηελ νπνία νη γπλαίθεο 

επέιεμαλ ην ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο είλαη κάιινλ 

δεισηηθή ηεο πξφζεζήο ηνπο λα αλαηξέςνπλ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη λα 

αλαιάβνπλ θεληξηθνχο ξφινπο, φρη κφλν ζηα ζηελά φξηα ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά θαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 
Σν φηη νη λεφηεξνη ζε ειηθία ελήιηθεο ππνθηλήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

«επαγγελμαηική ανέλιξη», νθείιεηαη ελδερνκέλσο ζην γεγνλφο φηη βξίζθνληαη ζηελ 

αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο θαη θπζηθά πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο 

πνπ ζα ηνπο παξέρνπλ επαγγεικαηηθή πξφνδν θαη θαηαμίσζε. Αληίζεηα, νη 

κεγαιχηεξνη ζε ειηθία ππνθηλήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ην «γενικόηεπο ενδιαθέπον για 

μάθηζη και γνώζη» θαη ηελ «πποεηοιμαζία για εκπαιδεςηικούρ ζκοπούρ», κάιινλ 

εμαηηίαο ησλ κηθξφηεξσλ πηζαλνηήησλ επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη ηεο επηζπκίαο 

πιένλ γηα πεξηζζφηεξε πξνζσπηθή αλάπηπμε. Σα πξναλαθεξζέληα ζπκβαδίδνπλ 

απφιπηα κε ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ Haefner(1995) θαη Waddel(1993). 

Η δηαπίζησζε φηη θαζψο απμάλεηαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηο «γενικόηεπο 

ενδιαθέπον για μάθηζη και γνώζη» θεξδίδεη έδαθνο ζε ζρέζε κε ηην «επαγγελμαηική 

ανέλιξη» έξρεηαη ζε δηαθσλία κε ηα αληίζηνηρα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ 
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Miller(1992) ελψ ζπκθσλεί απφιπηα κε ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ Haefner(1995) 

θαη Nason(1998).  

Η παξαπάλσ εμέιημε δηθαηνινγείηαη κάιινλ απφ ην γεγνλφο φηη φζν πςειφηεξν ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηφζν πεξηζζφηεξα ηα πξνζφληα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη άξα 

κεγαιχηεξεο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο. Οη ζπλζήθεο απηέο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, φρη κφλν γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο αιιά θαη γηα ιφγνπο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη γνήηξνπ 

κέζσ θάπνηνπ γλσζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Αληίζεηα νη ζπκκεηέρνληεο ζηα ρακειφηεξα 

επίπεδα εθπαίδεπζεο, αληηκεησπίδνπλ ελδερνκέλσο ηελ απφθηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, σο έλα επηπιένλ πξνζφλ πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

πξαγκάησζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο πξνζδνθηψλ. 

ρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε ή κε παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ παξαηεξνχκε φηη ε 

«επαγγεικαηηθή αλέιημε» ππεξηεξεί θάπσο πεξηζζφηεξν ζηνπο κε έρνληεο 

νινθιεξψζεη παηδαγσγηθέο ζπνπδέο θάηη πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα πξνθχπηεη απφ 

ηελ έιιεηςε επαξθνχο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, πνπ δεκηνπξγεί εληνλφηεξε ηελ 

αλάγθε ζπκκεηνρήο ζε κεηαπηπρηαθφ εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Ο ειαθξά πςειφηεξνο κέζνο φξνο ηεο «επαγγεικαηηθήο αλέιημεο» ζηνπο κε 

έρνληεο επαγγεικαηηθή εκπεηξία κπνξεί λα εξκελεπηεί θαηά πάζα πηζαλφηεηα κέζσ 

ηεο πξφζεζεο ησλ ελ ιφγσ ζπκκεηερφλησλ, λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο 

γχξσ απφ ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ψζηε λα ζηαδηνδξνκήζνπλ ζε έλα ρψξν πνπ 

άπηεηαη άκεζα ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο ελδηαθέξνληνο. Μηα αθφκε εξκελεία πνπ ζα 

κπνξνχζε λα δνζεί είλαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ίζσο πηζηεχνπλ φηη ε είζνδφο ηνπο ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζα ιχζεη ην επαγγεικαηηθφ ηνπο πξφβιεκα. Σν γεγνλφο φηη 

φζν απμάλεη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηφζν κεηψλεηαη ε αλάγθε γηα επαγγεικαηηθή 

πξφνδν έξρεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Raghavan & 

Kumar(2007). 

Όζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία θακηά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε δελ 

παξνπζηάζηεθε αλάκεζα ζηηο δχν θαηεγνξίεο ζε ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα πνπ 

κειεηήζεθε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππήξμε αλάγθε αιιά θαη δπλαηφηεηα εξκελείαο 

νπνηαδήπνηε ζπζρέηηζεο.  

ρεηηθά κε ην αλ ν παξάγνληαο ηεο «επαγγεικαηηθήο αλέιημεο» δηαθνξνπνηνχληαλ 

κε ηελ χπαξμε ή φρη παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ, ηελ χπαξμε ή φρη επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηελ χπαξμε ή φρη εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ δελ πξνέθπςαλ αληίζηνηρα επξήκαηα απφ ηελ 

αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο.  

Μέζα απφ ηελ εξκελεία ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο θαηαδεηθλχεηαη ε ζπκθσλία 

ησλ επξεκάησλ απηψλ, ζρεδφλ ζε φια ηα ζέκαηα, κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ 

παξαηέζεθε θαη ε νπνία πξνήιζε θπξίσο  απφ ηε Βνξεηνακεξηθαληθή επηθξάηεηα. Η 

εξκελεία ηεο ζχκπιεπζεο απηήο κάιινλ δελ κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηελ νκνηφηεηα ησλ 

ζπλζεθψλ ζπνπδψλ κεηαμχ ηνπ Δ.Α.Π. θαη ησλ ακεξηθαληθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη νξγαληζκψλ. Θα πξέπεη λα αλαδεηεζεί πεξηζζφηεξν ζηα θνηλά 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ θνηηεηψλ αλά ηνλ θφζκν αιιά θαη ζηελ 

θνηλή ζεψξεζε ηεο έλλνηαο ηεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο σο ππνθηλεηηθνχ παξάγνληα 

ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.  

 

Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

Όπσο θάζε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, έηζη θαη ε ζπγθεθξηκέλε εξκελεχεη πνιιά 

ζέκαηα αιιά ζπγρξφλσο αλαδεηθλχεη θαη άιια πνιιά πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ φπσο παξαθάησ: 
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 Η δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ επηξξνήο θαη ησλ ππνινίπσλ έμη ππνθηλεηηθψλ 

παξαγφλησλ ηεο Κιίκαθαο πκκεηνρήο ζηελ Δθπαίδεπζε ζηε ζπκκεηνρή ελήιηθσλ 

θνηηεηψλ ηνπ Δ.Α.Π. ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ «Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ». 

 Η αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνπ ζα θαηαζηήζεη ην δείγκα ηεο 

έξεπλαο αληηπξνζσπεπηηθφηεξν ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά 

ζηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ εγθπξφηεηαο ηεο έξεπλαο. 

 Η δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ δηαθνξνπνίεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο 

αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ ππνθηλεηηθψλ παξαγφλησλ ζε ζρέζε θαη κε άιια 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ φπσο ην επάγγεικα, ηελ ηεξαξρηθή ζέζε 

ζην ρψξν εξγαζίαο, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κεληαίν ή εηήζην εηζφδεκα, ην 

επάγγεικα παηέξα, ην επάγγεικα κεηέξαο θ.η.ι. 

 Η δηαρξνληθή κειέηε ηεο ίδηαο νκάδαο θνηηεηψλ απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα έσο θαη ηελ απνθνίηεζή ηνπο κε ζθνπφ   ηε δηαπίζησζε ηεο 

κεηαβνιήο ή φρη ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο. 
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ε πνηα έθηαζε ζαο επεξέαζαλ νη παξαθάησ ιόγνη γηα λα εγγξαθείηε 

ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ παξαθνινπζείηε ; 
 

Πεγαίλεηε κε ην κπαιφ ζαο πίζσ φηαλ θάλαηε ηελ εγγξαθή ζε απηφ ην πξφγξακκα θαη δείμηε 

ζε πνηα έθηαζε, θάζε έλαο απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο, ζαο επεξέαζε ψζηε λα ζπκκεηάζρεηε 

(ζην πξφγξακκα απηφ). Κπθιώζηε ηελ επηινγή ε νπνία αληαλαθιά κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ν θάζε ιφγνο ζαο επεξέαζε ψζηε λα εγγξαθείηε. Κπθιψζηε κία 

επηινγή γηα θάζε ιφγν. Να είζηε εηιηθξηλείο. Γελ ππάξρεη ζσζηή ή ιαλζαζκέλε απάληεζε.    

 
1. Να βειηηψζσ ηηο δεμηφηεηέο κνπ ζηνλ ρεηξηζκφ 

ηεο γιψζζαο 

Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

2. Να γλσξίζσ θηιηθά δηαθείκελνπο αλζξψπνπο Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

3.Να αληηζηαζκίζσ ηελ ειιηπή πξνεγνχκελε 

εθπαίδεπζή κνπ 

Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

4.Να εμαζθαιίζσ επαγγεικαηηθφ πιενλέθηεκα / 

άλνδν  

Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

5. Να πξνεηνηκαζηψ γηα αιιαγέο ζηελ νηθνγέλεηά 

κνπ 

Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

6. Να μεπεξάζσ  ηελ απνγνήηεπζε / ζχγρπζε ηεο  

    θαζεκεξηλφηεηαο 

Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

7. Να βξσ θάπνην λφεκα ζηε δσή Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

8. Να κηιψ θαη λα εθθξάδνκαη θαιχηεξα Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

9. Να πεξλάσ θαιά κε θίινπο Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

10. Να  έρσ ηελ εθπαίδεπζε πνπ δελ κπφξεζα λα 

έρσ ζην  

      παξειζφλ 

Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

11. Να επηηχρσ έλαλ επαγγεικαηηθφ ζηφρν Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

12. Να κνηξαζηψ έλα θνηλφ ελδηαθέξνλ κε ηνλ/-ελ 

ζχληξνθφ  

      κνπ 

Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

13. Να μεθχγσ απφ ηε κνλαμηά Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

14. Να απνθηήζσ γεληθέο γλψζεηο Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

15. Να κάζσ κηα άιιε γιψζζα Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

16. Να γλσξίζσ δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

17. Να απνθηήζσ γλψζεηο πνπ ζα κε βνεζήζνπλ 

ζε άιια  

      εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

18. Να πξνεηνηκαζηψ γηα ηεο εχξεζε εξγαζίαο Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

19. Να ζπκβαδίζσ κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο κνπ 

Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

20. Να αλαθνπθηζηψ απφ ηελ πιήμε Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 
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21. Να κάζσ κφλν θαη κφλν γηα ηε ραξά ηεο 

κάζεζεο 

Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

22. Να γξάθσ θαη λα εθθξάδνκαη θαιχηεξα 

γξαπηψο 

Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

23. Να θάλσ θίινπο Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

24. Να πξνεηνηκαζηψ γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

25. Να απνθηήζσ κεγαιχηεξν θχξνο ζηε δνπιεηά 

κνπ 

Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

26. Να ζπκβαδίζσ κε ηα παηδηά κνπ Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

27. Να θάλσ έλα δηάιεηκκα απφ ηε ξνπηίλα ηνπ 

ζπηηηνχ ή ηεο δνπιεηάο 

Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

28. Να ηθαλνπνηήζσ έλα αλήζπρν πλεχκα πνπ 

αξέζθεηαη λα δηεξεπλά 
Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

29. Να κε βνεζήζεη λα θαηαιάβσ ηη ιέλε θαη ηη 

γξάθνπλ νη  

      άλζξσπνη 

Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

30. Να θάλσ λένπο θίινπο Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

31. Να θάλσ καζήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

θάπνην άιιν   

      ζρνιείν ή παλεπηζηήκην 

Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

32. Να βξσ κηα θαιχηεξε δνπιεηά  Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

33. Να απαληψ ζε εξσηήζεηο ησλ παηδηψλ κνπ Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

34. Να θάλσ θάηη απφ ην λα κελ θάλσ ηίπνηα Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

35. Να αλαδεηψ ηε γλψζε γηα ην δηθφ κνπ ην θαιφ Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

36.Να κάζσ γηα ηα ζπλεζηζκέλα ήζε θαη έζηκα 

εδψ 

Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

37. Να γλσξίζσ θαηλνχξγηνπο αλζξψπνπο Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

38. Να επηηχρσ ηελ είζνδφ κνπ ζε άιιν ζρνιείν ή    

      παλεπηζηήκην 

Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

39. Να απμήζσ ηελ ηθαλφηεηά κνπ ζηελ εξγαζία 

κνπ 

Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

40. Να κε βνεζήζεη λα κηιάσ κε ηα παηδηά κνπ Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

41. Να μεθχγσ απφ κηα δπζάξεζηε αλζξψπηλε 

ζρέζε   
 

Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 

42. Να δηεπξχλσ ηνπο νξίδνληέο κνπ / λα «αλνίμσ 

ην κπαιφ κνπ» 

Κακκία  

επηξξνή 

Μηθξή  

επηξξνή 

Μέηξηα  

επηξξνή 

Μεγάιε  

επηξξνή 
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Δπραξηζηώ πνιύ! Μόλν κεξηθέο εξσηήζεηο γηα εζάο. Γε ρξεηάδεηαη ην όλνκά ζαο. 

 

1. Φχιν:   Γπλαίθα      Άλδξαο 

 

2. Έηνο γέλλεζεο:  19____ 

 

3. Σφπνο γέλλεζεο:  ________________________________ 

 

4. Πνηφ είλαη ην επάγγεικά ζαο ; 

 

 

 Η εξγαζία ζαο (π.ρ. καζεηήο/-ηξηα, θνηηεηήο/-ηξηα, …, θεπνπξφο, γξακκαηέαο, 

εθπαηδεπηηθφο…) 
 

____________________________________________________________________ 

 

 Βαζκίδα (π.ρ. αλψηεξν ζηέιερνο, εξγάηεο, επφπηεο, καζεηεπφκελνο, δηεπζπληήο…) 

____________________________________________________________________ 

 

 

5. Δπηιέμηε ην πςειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο ην νπνίν έρεηε πεξαηψζεη (παξαθαιψ 

ζεκεηψζηε κε έλα  κφλν ην έλα – ην πςειφηεξν) : 

 

 T.E.I  

 

 A.E.I.   

 

 Μεηαπηπρηαθφ  

 

6. Έρεηε νινθιεξψζεη παηδαγσγηθέο ζπνπδέο;           Nαη             Όρη 

 

7. Τπάξρεη πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ;          Ναη           

 Όρη  

 

8. Τπάξρεη πξνεγνχκελε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ;                Ναη           

 Όρη              

 

9. Πνην είλαη ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ ζαο ; 

 

Η Μεηέξα ζαο Ο Παηέξαο ζαο 

 Δξγαζία ( π.ρ. νηθηαθά, γξακκαηέαο, 

δαζθάια…) 

 

____________________________________ 

 

 Δξγαζία (π.ρ. θεπνπξφο, νδεγφο, 

δάζθαινο…) 

 

_____________________________________ 

 Βαζκίδα (π.ρ. αλψηεξν ζηέιερνο, 

εξγάηξηα, επφπηξηα, καζεηεπφκελε, 

δηεπζχληξηα…) 
 

____________________________________ 

 

 Βαζκίδα (π.ρ. αλψηεξν ζηέιερνο, 

εξγάηεο, επφπηεο, καζεηεπφκελνο, 

δηεπζπληήο…) 

 

_____________________________________ 

 

Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο! 
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