
 

 

 

ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  
Η αφορμή για  τη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία βρίσκεται στην ανάγκη μου 

να  απαντήσω  σε  ένα  φαινομενικά  απλό  αλλά  ουσιαστικά  δύσκολο  ερώτημα:  «Ποιοι 
ενήλικοι  και  για  ποιους  λόγους  συμμετέχουν  σε  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  στην 
Ελλάδα;».  

Το  ερώτημα  για  τους  περισσότερους  ερευνητές  στο  χώρο  αυτό  είναι  κοινό  και 
αφορά  κατά  κύριο  λόγο  στο  ποιοι  συμμετέχουν  και  γιατί  στην  εκπαίδευση  με  έμφαση 
στους παράγοντες ή στα κίνητρα συμμετοχής και όχι στον τρόπο ή στα μέσα πρόσβασης 
(ή  διευκόλυνσης  της)  στην  εκπαίδευση,  αν  και  για  πολλούς  πρόσβαση  και  συμμετοχή 
συνδέονται  ερευνητικά.  Ειδικά  σε  ό,τι  αφορά  τη  συμμετοχή  των  ενηλίκων  στην 
εκπαίδευση  έχει  αναπτυχθεί  ήδη από  τη δεκαετία  του  1960  η  επιχειρηματολογία βάσει 
της οποίας οργανώνεται και η έρευνα (η μεγαλύτερη σε συχνότητα διεξαγωγής και όγκο 
αποτελεσμάτων) στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αν και το βασικό επιχείρημα είναι 
ότι  η  αρχική  εκπαίδευση  ενός  ατόμου  καθορίζεται  ως  η  μεταβλητή  εκείνη  η  οποία 
αποτελεί  και  τον  καλύτερο  δείκτη  πρόγνωσης  της  συμμετοχής  του  στην  εκπαίδευση 
ενηλίκων, υπάρχει ένα πλήθος άλλων παραγόντων που άμεσα ή έμμεσα, ανάλογα με τις 
συνθήκες,  την προδιάθεση, τη δυνατότητα πρόσβασης αλλά και την  ιδιοσυγκρασία των 
ενηλίκων  επιδρούν  καταλυτικά  στη  συμμετοχή  στην  εκπαίδευση.  Η  συσσωρευτική 
επίδραση  της  προηγούμενης  εκπαίδευσης  λοιπόν  διευρύνεται  περισσότερο,  καθώς  οι 
εμπειρίες  συμμετοχής  στην  εκπαίδευση  ενηλίκων  αυξάνουν  την  πιθανότητα  για  εν 
συνεχεία  συμμετοχή.  Οι  θετικές  εμπειρίες  μάθησης  επαυξάνουν  και  συντηρούν  τη 
συμμετοχή.  Από  τη  δεκαετία  του  1980  και  εξής  ένα  άλλο  ζήτημα  το  οποίο  φάνηκε  να 
επηρεάζει τη συμμετοχή είναι και ο τρόπος διάρθρωσης της αγοράς εργασίας αλλά και ο 
και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών επικοινωνίας. Η πλειοψηφία των ενηλίκων επιλέγει να 
συμμετάσχει  στην  εκπαίδευση  προκειμένου  να  ανταπεξέλθει  στον  ανταγωνισμό  της 
κοινωνίας και να αποκτήσει τις δεξιότητες αυτές που δεν θα την αφήσουν να μείνει πίσω 
από  πλευράς  προσόντων  σε  ό,τι  αφορά  τις  νέες  τεχνολογίες.  Ένας  ακόμα  κοινωνικός 
παράγοντας είναι το φύλο. Η εκπαίδευση ενηλίκων αναπτύχθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με 
το φεμινιστικό κίνημα. Η γυναίκα τα τελευταία χρόνια αναζήτησε τη χειραφέτηση και την 
επαγγελματική  καταξίωση  και  συνεπώς  τα  ποσοστά  της  στις  εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες σταδιακά αυξήθηκαν. 

Ειδικότερα τώρα και σε ό,τι αφορά στην κατάσταση στην Ευρώπη, φαίνεται ότι η 
ανάγκη για συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση (επαγγελματική και μη) θεωρείται 
υψηλή προτεραιότητα.  Αυτή  η  ανάγκη  γίνεται  ακόμη  πιο  επιτακτική  σε  χώρες  όπως  η 
δική  μας  αν  μάλιστα  προσεγγίσουμε  τη  συμμετοχή  σε  συνάρτηση  με  τις  πολιτικές  οι 
οποίες προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η περίπτωση της Ελλάδας δεν είναι 
φυσικά η μοναδική. Είναι ωστόσο αξιοπερίεργο το ότι ενώ έχουν επενδυθεί τόσα πολλά 
χρήματα  στην  εκπαίδευση  και  κατάρτιση  τα  τελευταία  τριάντα  χρόνια  (κυρίως  από  το 
1990 και μετά) στη χώρα μας και ενώ οι περισσότεροι Έλληνες θεωρούν ότι η εκπαίδευση 
είναι  υψηλή  προτεραιότητα  για  την  ανάπτυξη  της  κοινωνίας  μας,  τα  ποσοστά 
συμμετοχής  ενηλίκων  (25‐64)  στην  εκπαίδευση  και  την  κατάρτιση,  παραμένουν 
εξαιρετικά χαμηλά,  ίσως τα χαμηλότερα αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Σχήμα 1). 



   

Σχήμα 1 
Ποσοστά συμμετοχής του ενήλικου πληθυσμού (25‐64) στην εκπαίδευση και την κατάρτιση το έτος 2008. 

 
           

  1,4% – 3,1%    6,4% – 8,5%    14% – 32,4% 
           
  3,2% – 6,3%    8,6% – 13,9%    Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Πηγή: Eurostat (2008) 

 
Η συγκεκριμένη εργασία είναι προϊόν μακρόχρονης και κοπιαστικής προσπάθειας. 

Το  τελικό  αποτέλεσμα  δεν  θα  ήταν  εφικτό  χωρίς  την  βοήθεια,  συμπαράσταση  και 
συνεργασία  των  παρακάτω  συναδέλφων  μου  τους  οποίους  ευχαριστώ  βαθύτατα:  τη 
συνάδελφο μου Γραβάνη Μαρία Λέκτορα του ΑΠΚΥ, για τη μεσολάβησή της στο  ΙΔΕΚΕ 
την περίοδο της έρευνας μου, τον Γενικό Διευθυντή του ΙΔΕΚΕ την περίοδο της έρευνας, 
κο  Ευθύμιο  Δρόσο  για  την  έγκριση  και  χορήγηση  της  σχετικής  άδειας,  την  κα  Ζ. 
Κορόμηλου για τη διεκπεραίωση, τους προϊσταμένους και τους υπευθύνους εκπαίδευσης 
των ΚΕΕ την περίοδο της έρευνας, και συγκεκριμένα την κα Μπορούση Βάσω από το ΚΕΕ 
Αθηνών (Πατησίων), τον κο Παπαδόπουλο Βασίλειο από το ΚΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, την 
κα  Αντωνοπούλου  Γεωργία  από  το  ΚΕΕ Ανατολικής  Αττικής,  τον  κο  Σπυρόπουλο Ηλία 
από  το  ΚΕΕ  Αρκαδίας,  την  κα  Μαρία  Παππά  από  το  ΚΕΕ  Βοιωτίας,  την  κα  Θεοδώρου 
Μαρία  από  το  ΚΕΕ  Γρεβενών,  την  κα  Χειράκη  Γεωργία  από  το  ΚΕΕ  Δράμας,  τον  κο 
Φρεζάδο  Νίκο  και  την  κα  Παπούλια  Γεωργία  από  το  ΚΕΕ  Ηλείας,  την  κα 
Θεοδωρακοπούλου Θωμαΐτσα  από  το ΚΕΕ Ηλιουπόλεως Αττικής,  την  κα Σούρλα Άννα 
από το ΚΕΕ Θεσπρωτίας, την κα Τόλη Αγγελική από το ΚΕΕ Ιωαννίνων, τον κο Γραμμένο 
Στέφανο από το ΚΕΕ Κερκύρας, τον κο Θεοδωρακάτο και την κα Παπαδάτου Αλεξάνδρα 
από το ΚΕΕ Κεφαλληνίας &  Ιθάκης, την κα Κωνσταντούλα Θωμαή από το ΚΕΕ Κοζάνης, 
την κα Τσώλη Κωνσταντίνα από το ΚΕΕ Κορινθίας, τον κο Μπαρμπούνη Ευστάθιο και την 
κα Πριοβόλου από το ΚΕΕ Κυκλάδων, την κα Πιταροκήλη Καλλιόπη από το ΚΕΕ Λασιθίου, 



 

 

την κα Πάντσαρη Παναγιώτα από το ΚΕΕ Λέσβου, την κα Σούρλα Πηνελόπη από το ΚΕΕ 
Μαγνησίας, την κα Αδαμοπούλου Θεανώ από το ΚΕΕ Μεσσηνίας, την κα Ξηρού Βασιλική 
από το ΚΕΕ Πειραιά, τον κο Παναγιωτίδη Γεώργιο από το ΚΕΕ Πέλλας, τον κο Δραγούμη 
Ιωάννη από το ΚΕΕ Πιερίας, την κα Κοσμίδου Αγάπη και τον κο Φειδιαράκη Ιωάννη από 
το  ΚΕΕ  Πολίχνης  Θεσσαλονίκης,  την  κα  Τσεγγελίδου  από  το  ΚΕΕ  Σερρών,  την  κα 
Γιωτοπούλου Αντιγόνη από  το ΚΕΕ Τρικάλων,  τον  κο  Γιαγκούλη Τρύφωνα από  το ΚΕΕ 
Φλώρινας, την κα Κωνσταντίνου Ανδρονίκη από το ΚΕΕ Χαλκιδικής, την κα Καρτσωνάκη 
Δήμητρα από το ΚΕΕ Χανίων, και την κα Καρίβαλη Μαρίκα από το ΚΕΕ Χίου, όλους τους 
εκπαιδευτές και τις εκπαιδεύτριες των ΚΕΕ που βοήθησαν στην έρευνα με την διανομή 
των  ερωτηματολογίων  στους  συμμετέχοντες  και  στις  συμμετέχουσες,  τους 
μεταπτυχιακούς μου φοιτητές και τις μεταπτυχιακές μου φοιτήτριες που με βοήθησαν με 
την  κατηγοριοποίηση  και  την  ανάλυση  των  δεδομένων,  και  συγκεκριμένα  τον  κο 
Γκαράνη Ανδρέα, την κα Δαρβούδη Καλλιόπη και την κα Δολιώτη Άσπα για την βοήθεια 
που μου παρείχαν στο πέρασμα των δεδομένων στη βάση του SPSS, την κα Γαλογαύρου 
Δάφνη,  την  κα  Δεληδημούδη  Ιωάννα,  την  κα  Δράινα  Παναγιώτα,  την  κα  Καραγιάννη 
Χάρις, την κα Κατσικοπούλου Τζοάννα, την κα Μήλιου Ουρανία, τον κο Μουτσίση Θέμη, 
την κα Μπλέτσα Αναστασία, την κα Μπουρουτζή Γεωργία, την κα Νοταρίδου Κατερίνα, 
την κα Οκτσελόγλου Κική, την κα Παπαδοπούλου Στέλλα, τον κο Πασχαλίδη Πέτρο, την 
κα Ταμπουρά Γιώτα, την κα Ταρενίδου Ευγενία, την κα Τριανταφύλλου Ελένη και την κα 
Χατζημπέη  Πασχαλίνα  για  τις  αναλύσεις  των  δεδομένων  ανά  γεωγραφική  περιφέρεια, 
και  φυσικά  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τους  και  τις  2.187  ανώνυμους  και  ανώνυμες 
συμμετέχοντες  και  συμμετέχουσες  στην  έρευνα,  που  με  τις  απαντήσεις  τους  στα 
ερωτηματολόγια  που  τους  μοιράστηκαν,  κατέστησαν  δυνατή  την  εύρεση 
αποτελεσμάτων και την επιβεβαίωση πολλών από τις υποθέσεις της έρευνας. 
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