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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα γεννήθηκε η ανάγκη σε κάθε ενήλικο να µπορεί 

να έχει συνεχόµενη πρόσβαση στη γνώση ώστε να µπορεί να προσαρµοστεί στις  

προκλήσεις των µεθόδων εργασίας που προκύπτουν τόσο από τις οικονοµικές,  

τεχνολογικές αλλά και κοινωνικές, πολιτισµικές αλλαγές  λόγω της 

παγκοσµιοποίησης. Για τους λόγους αυτούς αναπτύχθηκε η εκπαίδευση ενηλίκων που 

τελικά επέφερε κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές στην οικοδόµηση της σύγχρονης 

κοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση µάλιστα δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη δια βίου 

µάθηση χρηµατοδότησε και χρηµατοδοτεί τα κράτη µέλη της ώστε να αναπτύξουν 

τέτοιες δραστηριότητες κάτι που επωφελήθηκε και η Ελλάδα ώστε να µπορέσει να 

παρέχει στους πολίτες της ανάλογες δράσεις.  

Σκοπός λοιπόν αυτής της εργασίας είναι η προσπάθεια αποτίµησης τέτοιων 

προγραµµάτων σπουδών που παρέχονται σήµερα από 3 διαφορετικές δοµές (ΙΕΚ, 

Σ∆Ε και Ι.ΚΕΚ) στην περιοχή του Αγρινίου. Για το λόγο αυτό τέθηκαν αρχικά 3 

ερευνητικά ερωτήµατα που αφορούσαν στην διερεύνηση του είδους των 

προγραµµάτων σπουδών που κάθε µια δοµή παρέχει, στην διερεύνηση του βαθµού 

ικανοποίησης σε διάφορους λειτουργικούς τοµείς της και τέλος στην διερεύνηση των 

προσδοκιών από το κάθε πρόγραµµα.  

Καταρτήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις κλειστού τύπου και 

διανεµήθηκε ώστε να απαντηθεί από συνολικά 64 καταρτιζόµενους. Οι απαντήσεις 

αναλύθηκαν στατιστικά και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα. Συµπερασµατικά τα 

προγράµµατα αυτά µπορεί να κρίθηκαν περισσότερο θετικά σε κάποιους τοµείς όπου 

µπορούν να βελτιωθούν, ανέδειξαν όµως και µια µικρή αβεβαιότητα των 

καταρτιζόµενων που αφορούσε στο µέλλον τους µετά την ολοκλήρωση των σπουδών 

τους σε αυτά.  

 

Λέξεις – κλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων, συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, Σ∆Ε, 

ΙΕΚ, I.ΚΕΚ   



II 

 

 

ABSTRACT 

From the beginning of the 20
th

 century the necessity for every adult to acquire 

continuous access to knowledge turned out to be inevitable. Therefore, that way adults 

could adjust to every challenge derived from the latest methods employed in the 

workplace as well as the economic, technological social or cultural changes due to 

globalization. For the aforementioned reasons Adult Education was developed 

bringing both social and economic changes in the modern world. Moreover, the 

European Union emphasizes in the importance of lifelong learning funding its 

member states so that they can take the initiative to develop such kind of activities. 

Greece took advantage of the above funding providing its citizens with similar 

actions. 

Consequently, the aim of the present survey is an attempt to assess such 

courses of study provided by three different educational structures. (IEK, SDE. 

I.KEK) in the Municipality of Agrinio. For this purpose,3 research questions were 

posed and focused on the kind of educational programmes provided by each structure, 

the degree of satisfaction on the part of the participants and finally the expectations 

that may arise from each programme. 

The research tool used was a questionnaire with closed-type questions and was 

answered by 64 trainees. The data was processed and analyzed statistically and the 

conclusions drawn were presented. In conclusion, it’s worth mentioning that the 

particular programmes proved to be effective enough in some fields and space for 

improvement still does exist. However, some uncertainty on behalf of the trainees 

concerning their future in the labor market after completing their studies emerged. 

 

Key words: adult education, continuing vocational training, SDE, IEK, I.KEK 
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1. Εκπαίδευση Ενηλίκων 

1.1. Εισαγωγή  

Η Ευρώπη αντιµετωπίζει κοινωνικό-οικονοµικές αλλαγές που επηρεάζουν τη 

δοµή της αγοράς εργασίας. Με την υιοθέτηση µιας ευρωπαϊκής προοπτικής, τα κράτη 

µέλη θα πρέπει να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προβλέπουν τις αλλαγές και τις 

ανάγκες δεξιοτήτων των ευρωπαίων πολιτών. Η εκπαίδευση ενηλίκων προσδοκά την 

καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων απαραίτητων στο σύγχρονο 

εργαζόµενο πολίτη. Η εκπαίδευση αυτή πρωτίστως αναδεικνύει και στηρίζεται σε 

χαρακτηριστικά των ενηλίκων, όπως η εµπειρία τους σε διάφορους κοινωνικούς 

ρόλους και οι ιδιότητες που κατέχουν.(πνευµατική καλλιέργεια, ιδιότητα γονέα ) 

(Εκπαίδευση ενηλίκων, 2017) 

«Ο ενήλικος εκπαιδευόµενος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς φέρει ένα 

σύνολο εµπειριών και αξιών, έχει διαµορφώσει τα δικά του µοντέλα µάθησης και έχει 

ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα µεγαλύτερης σηµασίας από την εκπαίδευσή του, 

δεδοµένου ότι προέρχεται από ένα σύνθετο κοινωνικό περιβάλλον µε παράγοντες που 

κάποιες φορές αντιστρατεύονται τις µαθησιακές του προσπάθειες» (Rogers, 1999, σσ. 

92-107). Σύµφωνα µε τον Rogers (1999: σ. 20) η Εκπαίδευση Ενηλίκων οφείλει να 

οδηγεί πάντοτε τους ενήλικες προς την ενδυνάµωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

τους και οργανώνεται για διάφορους σκοπούς: για την απόκτηση νέων προσόντων, 

για την αλλαγή προσωπικών στάσεων, ή την ανάπτυξη µιας κοινωνικής οµάδας, 

προκειµένου να αποκτηθούν νέες επαγγελµατικές ή προσωπικές δεξιότητες, ή για τη 

βελτίωση βασικών δεξιοτήτων, ή για να ανοίξουν νέοι δρόµοι για περαιτέρω 

µόρφωση. 

Σε αυτό το πλαίσιο η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά όλα εκείνα τα 

προγράµµατα που σχετίζονται µε ενήλικους. Υπάρχει µια µεγάλη δυνατότητα για τη 

δηµιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, 

ιδιαίτερα αντικατάσταση θέσεων εργασίας λόγω της γήρανσης του πληθυσµού. Το 

επίπεδο προσόντων του Ευρωπαϊκού εργατικού δυναµικού θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο στόχος αυτός µπορεί να 

επιτευχθεί µε τη θέσπιση των ενεργητικών πολιτικών και τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης και των συστηµάτων κατάρτισης. Ο κύριος 
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στόχος του πλαισίου «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» (ΕΚ 2020) είναι η στήριξη 

των κρατών µελών όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισής τους. Αυτά τα συστήµατα θα πρέπει να παρέχουν τα 

µέσα σε όλους τους πολίτες να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, καθώς επίσης να 

διασφαλίζουν τη βιώσιµη οικονοµική ευµάρεια και απασχολησιµότητα.  

Η εκπαίδευση ενηλίκων µπορεί να βοηθήσει ώστε η Ευρώπη να ανταπεξέλθει 

στην οικονοµική κρίση, να καλύψει τις ανάγκες για νέες δεξιότητες και να διατηρήσει 

εργαζοµένους µεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά εργασίας. Η εκπαίδευση ενηλίκων 

έχει επίσης καθοριστική σηµασία για την κοινωνική ένταξη και την ενεργό 

συµµετοχή των πολιτών στην κοινωνία. Οι εργαζόµενοι δεν µπορούν πλέον να 

βασίζονται, µέχρι το τέλος του εργασιακού τους βίου, µόνο στις δεξιότητες που 

απέκτησαν στη βασική τους εκπαίδευση. (Στρατηγική Ευρώπη 2020, 2013).  

1.2. Ιστορική αναδροµή 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι παγκόσµιες πολιτικές, οικονοµικές και 

πολιτισµικές εξελίξεις άλλαξαν τελείως το τοπίο στην εκπαίδευση ενηλίκων. Το 

«Λευκό βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο ∆ιδασκαλία και Μάθηση- Προς 

την κοινωνία της γνώσης», που εκπονήθηκε το 1995, αποτέλεσε το πλαίσιο αναφοράς 

για την ανακήρυξη του 1996 «Ευρωπαϊκού έτους δια βίου εκπαίδευσης και 

κατάρτισης», µε σκοπό την ευρεία συζήτηση µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές, τους 

εκπαιδευτικούς, τις επιχειρήσεις, ή τους κοινωνικούς εταίρους. Τα επόµενα χρόνια η 

δια βίου εκπαίδευση και µάθηση εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την 

απασχόληση και καθιερώθηκε ως βασική διάσταση της ευρωπαϊκής πολιτικής στο 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας το 2000. 

Η προσαρµογή της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα στις πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου 

είχαν και θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Το αναµφισβήτητο αποτέλεσµα αυτής 

της προσαρµογής ήταν η ριζική αναθέσµισή της. Οι κρατικοί φορείς εκπαίδευσης 

ενηλίκων στην καλύτερη περίπτωση διαφοροποιήθηκαν και αναδιοργανώθηκαν, και 

στη χειρότερη καταργήθηκαν. Αντίθετα, αναπτύχθηκε ο ιδιωτικός τοµέας 

εκπαίδευσης ενηλίκων. 
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Αποτέλεσµα της εξέλιξης της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα τις 

τελευταίες δυο δεκαετίες ήταν η σύνδεσή της µε τη δια βίου µάθηση και η ψήφιση 

ενός νέου θεσµικού πλαισίου.» (Εκπαίδευση ενηλίκων, 2017) 

Για την προώθηση της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης και Μάθησης, ψηφίστηκε το 

2003 ειδικός νόµος (Ν. 3191/2003) µε τον οποίο δηµιουργήθηκε Εθνικό Σύστηµα 

Σύνδεσης της Αρχικής και της Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και 

Εκπαίδευσης µε την Απασχόληση. Με το νόµο 3369/2005 για τη « συστηµατοποίηση 

της δια βίου µάθησης» επινοήθηκε ο όρος « δια βίου κατάρτιση». (Βεργίδης, 2008). 

Επίσης και στο Ν. 3879/2010 (άρθρο 2) διατυπώνονται ορισµοί σχετικά µε 

την «∆ια βίου µάθηση», την « τυπική εκπαίδευση», την «µη τυπική εκπαίδευση», την 

«άτυπη µάθηση». Πιο συγκεκριµένα σχετικά η «γενική εκπαίδευση ενηλίκων» 

ορίζεται ως η διαδικασία η οποία « περιλαµβάνει όλες τις οργανωµένες µαθησιακές 

δραστηριότητες που απευθύνονται σε ενηλίκους και στοχεύουν στον εµπλουτισµό 

γνώσεων, στην ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη 

της προσωπικότητας του ατόµου και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, καθώς και 

στην άµβλυνση των µορφωτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Παρέχεται από φορείς 

της τυπικής και από φορείς της µη τυπικής εκπαίδευσης». Στον αντίποδα του πιο 

πάνω ορισµού ορίζεται η αρχική επαγγελµατική κατάρτιση ως «η κατάρτιση η οποία 

προσφέρει βασικές επαγγελµατικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε ειδικότητες 

και εξειδικεύσεις µε στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελµατική κινητικότητα και 

ανέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού στην αγορά εργασίας, καθώς και την 

επαγγελµατική και προσωπική ανάπτυξη». Επίσης ως συνεχιζόµενη επαγγελµατική 

κατάρτιση ορίζεται «η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού που συµπληρώνει, 

εκσυγχρονίζει ή και αναβαθµίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες 

αποκτήθηκαν από τα συστήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και αρχικής 

επαγγελµατικής κατάρτισης ή από επαγγελµατική εµπειρία µε στόχο την ένταξη ή 

επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την 

επαγγελµατική και προσωπική ανάπτυξη».  

« Είναι σαφές ότι το σύστηµα αυτό αποσκοπεί – σε συµφωνία µε την 

Κοινοτική πολιτική για τη δια βίου εκπαίδευση και µάθηση – στην 

απασχολησιµότητα/ προσαρµοστικότητα του εργασιακού δυναµικού. Ο 

προσανατολισµός της εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο του συστήµατος φαίνεται 
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να είναι προς την ανάπτυξη της συµπληρωµατικής κατάρτισης και της επιστηµονικής 

εξειδίκευσης του στελεχιακού δυναµικού, σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας» (Βεργίδης, 2008).  

Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι και στη χώρα µας ισχύουν και επεκτείνονται 

οι στρατηγικοί στόχοι του πλαισίου « Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» που είναι «η 

υλοποίηση της δια βίου µάθησης και της κινητικότητας, η εκπόνηση εθνικών 

πλαισίων προσόντων, η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, η προαγωγή της ισοτιµίας, της κοινωνικής συνοχής και 

της ενεργού συµµετοχής στα κοινά και στο διαπολιτισµικό διάλογο, καθώς και την 

ενίσχυση της καινοτοµίας, της δηµιουργικότητας και του επιχειρηµατικού 

πνεύµατος» (Στρατηγική Ευρώπη 2020, 2013).    
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2. Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας 

Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.) αποτελούν ένα θεσµό που έχει 

καθιερωθεί στην Ελλάδα το 2000 και «συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο και το Ελληνικό ∆ηµόσιο (Σ.∆.Ε. (Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας), 

2013) . Προσφέρεται η ευκαιρία « σε ενήλικες 18 ετών και άνω, που δεν έχουν 

ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν απολυτήριο 

Γυµνασίου» (Σ.∆.Ε. (Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας), 2013). Ως αποτέλεσµα τα άτοµα 

που θα φοιτήσουν στα Σ.∆.Ε αποκτούν γενικές γνώσεις, οι οποίες µπορεί ακόµα να 

περιλαµβάνουν την εκµάθηση ξένης γλώσσας ή το χειρισµό ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Αναπτύσσουν επίσης πέρα από τις γνωστικές, ποικίλες δεξιότητες 

εφόσον οι µέθοδοι διδασκαλίας «στηρίζονται στο διαφορετικό τρόπο που 

προσλαµβάνουν τη γνώση οι ενήλικες» (Σ.∆.Ε. (Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας), 2013). 

Η διαθεµατική και βιωµατική προσέγγιση της γνώσης ωθεί τους εκπαιδευόµενους 

στην οµαλή ένταξή τους όχι µόνο σε κοινωνικό αλλά και σε επαγγελµατικό επίπεδο.  

Καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων των Σ.∆.Ε αποτελεί 

το ειδικευµένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Πέρα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών ο 

εκπαιδευτής οφείλει να είναι ευέλικτος στην επιλογή «διαφορετικών µεθόδων 

µάθησης ώστε να κρατά αµείωτο το ενδιαφέρον των εκπαιδευόµενων»  (Κώττη, 

2008, σ. 39). Κατά αυτόν τον τρόπο η ενεργός συµµετοχή των εκπαιδευοµένων είναι 

εξασφαλισµένη. Τέλος δε θα έπρεπε να παραλειφθεί το γεγονός ότι ένα από τα 

βασικά χαρακτηριστικά των Σ.∆.Ε αποτελεί η συνεργασία ανάµεσα στο σχολείο, τη 

τοπική κοινωνία τον κόσµο των επιχειρήσεων και την εκπαίδευση. 

2.1. ∆οµή του προγράµµατος 

Το Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας είναι ένα δηµόσιο σχολείο µε ευέλικτο 

καινοτοµικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Η δοµή του είναι παντελώς διαφορετική από 

τα γνωστά προγράµµατα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης. 

∆ιαµορφώνεται από τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευοµένων, τις ανάγκες της 

σύγχρονης κοινωνίας και του χώρου εργασίας. « Η συνολική διάρκεια του 

προγράµµατος είναι 18 µήνες. Η εβδοµαδιαία συµµετοχή είναι 25 ώρες και τα 

µαθήµατα γίνονται απογευµατινές ώρες, από ∆ευτέρα ως Παρασκευή. Στους 

αποφοίτους χορηγείται τίτλος σπουδών ισότιµος µε το απολυτήριο Γυµνασίου» 

(Σ.∆.Ε. (Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας), 2013) 
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H Ελ. Χοντολίδου (2010) θεωρεί ότι στα προγράµµατα των Σχολείων 

∆εύτερης Ευκαιρίας « η αφετηρία είναι ο εκπαιδευόµενος στη σηµερινή εποχή και 

όχι η στεγνή µετάδοση επιστηµονικών γνώσεων. Στόχος είναι η απόκτηση 

δεξιοτήτων, οι οποίες βεβαίως περνούν από επιστηµονική γνώση (κάποιες φορές 

επιπέδου ακαδηµαϊκού σχολείου), αλλά µε άξονα πάντοτε τον άνθρωπο που κάνει 

χρήση αυτής της γνώσης. Η γνώση αντιµετωπίζεται ως κοινωνικό αγαθό που 

µεταφράζεται σε κύρος, επαγγελµατική κατοχύρωση, αυτοεκτίµηση και αυτό-

επιβεβαίωση. Το πρόγραµµα των Σ∆Ε, καθώς εξ ορισµού δεν είναι ακαδηµαϊκό 

πρόγραµµα, οφείλει να διακριθεί από τις µέχρι σήµερα πρακτικές και παραδείγµατα 

σχολείων µη ακαδηµαϊκού προσανατολισµού στην Ελλάδα. Λ.χ. οφείλει να διακριθεί 

από τις σχολές µαθητείας, αλλά και από τα εσπερινά και από τα προγράµµατα 

κατάρτισης. Το πρόγραµµα των Σ∆Ε δεν είναι ακαδηµαϊκό και ταυτοχρόνως δεν 

υποβαθµίζει τη σχολική γνώση ούτε υπόσχεται εύκολες λύσεις και συνταγές».  

«Το πρόγραµµα σπουδών που αναπτύσσει κάθε Σ.∆.Ε δεν είναι προϊόν που 

παράγεται πριν από τη διαδικασία διδασκαλίας, ούτε δίνεται έτοιµο στους 

εκπαιδευτικούς για να το εφαρµόσουν.  

Η αξιολόγηση αυτών των προγραµµάτων σπουδών δεν συνίσταται στον 

έλεγχο επιτυχίας κάποιων προκαθορισµένων στόχων, αλλά έχει περισσότερο ποιοτικό 

χαρακτήρα, δίνοντας έµφαση στις διαδικασίες της διδασκαλίας και της µάθησης και 

στις δραστηριότητες που οργανώνονται στην τάξη. ∆εν ελέγχεται µόνο το 

αποτέλεσµα, αλλά αποτιµάται  η ίδια η διαδικασία ως προς τη µορφωτική της αξία, 

τις δυνατότητες δηλαδή που παρέχει στους εκπαιδευοµένους να αξιοποιήσουν και να 

αναπτύξουν τη δική τους δυναµική» ( Έντυπο της Γ.Γ δια Βίου Μάθησης, 2010).  

2.2. Περιεχόµενα του προγράµµατος.      

« Ο βασικός πυρήνας του προγράµµατος σπουδών συγκροτείται από:  

α. τον Γλωσσικό Γραµµατισµό (ελληνική γλώσσα),  

β. τον Αριθµητικό Γραµµατισµό,  

γ. τον Πληροφορικό Γραµµατισµό,  

δ. τον Γλωσσικό Γραµµατισµό (αγγλική γλώσσα),  

ε. τον Κοινωνικό Γραµµατισµό,  

στ. τον Επιστηµονικό Γραµµατισµό,  
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ζ. τον Περιβαλλοντικό Γραµµατισµό, 

 η. την Πολιτιστική και Αισθητική Αγωγή.  

∆ραστηριότητες που σχετίζονται µε την ελεύθερη έκφραση των 

εκπαιδευοµένων, µέσω των τεχνών και του αθλητισµού, µε απώτερο στόχο την 

ποιοτική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου τους και οι οποίες αποτελούν 

αναπόσπαστο τµήµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας πραγµατοποιούνται καθ’ όλη τη 

διάρκεια του σχολικού έτους. Τα προγράµµατα σπουδών των Σ∆Ε είναι ευέλικτα και 

ανοικτά. Αφετηρία της κατάρτισής τους είναι η διάγνωση των αναγκών σε γνώσεις 

αλλά και δεξιότητες των εκπαιδευοµένων». (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

2014). 

«Οι ενήλικοι προς τους οποίους απευθύνονται τα προγράµµατα συνεχιζόµενης 

εκπαίδευσης και κατάρτισης έχουν πολλαπλές ταυτότητες και ρόλους. Είναι άτοµα µε 

ιδιαίτερα βιώµατα και προσωπικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, προσδοκίες, 

κίνητρα, επιθυµίες, ανάγκες, στάσεις και συµπεριφορές. Επίσης είναι µέλη 

κοινωνικών οµάδων, συλλογικών φορέων και θεσµών. Για το σχεδιασµό, λοιπόν, 

προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων απαιτείται όχι µόνο η µελέτη της υπάρχουσας 

κατάστασης και ο προσδιορισµός των σηµαντικών δεδοµένων, αλλά και η 

διερεύνηση των αναγκών του πληθυσµού – στόχου ή πιο εντοπισµένα της οµάδας 

στόχου» (Βεργίδης, 2008).  

2.3. Μέθοδοι διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών της οµάδας - στόχου.  

Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε) επιµορφώνουν τους εκπαιδευοµένους 

ούτως ώστε να µπορέσουν αργότερα να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στην αγορά 

εργασίας. Τα σχολεία αυτά δηµιουργήθηκαν προκειµένου να καλύψουν τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των µελών της κοινωνίας, ατόµων δηλαδή που βρίσκονται σε 

µη προνοµιούχες θέσεις (Ζητοπούλου, 2015).  

Η επιλογή των εκπαιδευοµένων γίνεται µετά από συνέντευξη (Κανονισµός, 

Κεφ. Γ΄ άρθρο 8) είτε στο τέλος του σχολικού έτους (Ιούνιο), είτε στην αρχή του 

σχολικού έτους (Σεπτέµβριο). Στη διάρκεια της συνέντευξης είναι απαραίτητο να 

καταγραφούν: ατοµικά στοιχεία του υποψηφίου, έτος και λόγος διακοπής της 

εκπαίδευσης, προηγούµενη εκπαίδευση -  επαγγελµατική κατάρτιση (είδος, διάρκεια, 

τίτλος), προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία (είδος, διάρκεια), σηµερινή 



8 

 

απασχόληση, αν υπάρχει (θέση εργασίας, ωράριο), κίνητρα συµµετοχής στο 

Πρόγραµµα, άλλα ενδιαφέροντα.  

Η προσέλκυση της οµάδας – στόχου επιτυγχάνεται µε την ενηµέρωση των 

τοπικών κοινωνιών, µε ηµερίδες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, µε 

καταχωρήσεις στον τύπο και σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης, µε τη µετάδοση 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών µηνυµάτων σχετικών µε τα Σ.∆.Ε. (αρ πρώτ: 

10700/12-09-2014 Απόφαση Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων – Γενική 

Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης, 2014).        

Κατά τη διαδικασία ανίχνευσης αναγκών των εκπαιδευοµένων 

διαπιστώνονται και συγκεκριµένα προβλήµατα που απασχολούν τους 

εκπαιδευοµένους  της σχολικής µονάδας, όπως: η µετακίνηση τους από άλλες 

αποµακρυσµένες περιοχές του ίδιου νοµού, οι οικογενειακές και επαγγελµατικές  

υποχρεώσεις που λειτουργούν περιοριστικά για τη φυσική τους παρουσία σε 

καθορισµένες ώρες, η ανεργία, το γεγονός ότι αρκετοί εκπαιδευόµενοι είναι µέλη 

ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. «Οι αλλαγές παρόλο ότι είναι απαραίτητες και 

θεωρούνται µέρος της ζωής µιας οργάνωσης προκαλούν αντιστάσεις στα άτοµα οι 

οποίες µπορεί να είναι φανερές ή κρυφές και να παρουσιάζονται µε διάφορα 

αληθοφανή επιχειρήµατα» (Μπάκας, 2009). 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη γλώσσα, τα µαθηµατικά, την επικοινωνία, τις 

ξένες γλώσσες, την πληροφορική, η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέµατα πολιτισµού (µουσική, θέατρο, ζωγραφική κ.τ.λ.), η 

προετοιµασία για την εργασιακή ζωή σε συνεργασία µε την τοπική κοινωνία 

αποτελούν πιο συγκεκριµένο περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών.    

2.4. Σ.∆.Ε. Αγρινίου 

Το πρόγραµµα των Σ.∆.Ε. θεσµοθετήθηκε µε νόµο το 1997 και ξεκίνησε την 

λειτουργία τους στην Ελλάδα το 2000 µε την δηµιουργία του πρώτου Σ.∆.Ε στο 

Περιστέρι. Από τότε µέχρι σήµερα δηµιουργήθηκαν άλλα 61 τέτοια ιδρύµατα µε 

αρκετά παραρτήµατα οχτώ εκ των οποίων λειτουργούν µέσα σε σωφρονιστικά 

ιδρύµατα.  

Το 2003 ιδρύεται και ξεκινά την λειτουργία του το Σ∆Ε Αγρινίου. Σύντοµα το 

ίδρυµα εγκαθίσταται στο κέντρο της πόλης σε ένα νεοκλασικό κτίριο που 
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ανακαινίστηκε για το σκοπό αυτό. Από τότε το Σ∆Ε Αγρινίου λειτουργεί επιτυχώς 

παρουσιάζοντας κάθε χρόνο πολλές δράσεις και εργαστήρια ωθώντας και 

επιτυγχάνοντας έτσι την οµαλή ένταξη των καταρτιζόµενων τόσο σε κοινωνικό όσο 

και σε επαγγελµατικό επίπεδο.  
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3. Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

3.1. Επαγγελµατική κατάρτιση και η σηµασία της 

Σύµφωνα µε το Βεργίδη (1999) το εκπαιδευτικό σύστηµα της Ελλάδας δίνει 

έµφαση και προτεραιότητα στη γενική εκπαίδευση, ενώ η τεχνική επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση βρίσκεται σε δεύτερη µοίρα, η επαγγελµατική κατάρτιση-

µόρφωση των ατόµων παρουσιάζει στασιµότητα, άρα τα άτοµα δε µπορούν να 

ενσωµατωθούν και να ικανοποιήσουν µε επιτυχία τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Ο Κωτσίκης (2002,σελ.32) αναφέρει ότι η « η επαγγελµατική κατάρτιση είναι 

µια δραστηριότητα ή ένα πρόγραµµα δραστηριοτήτων που σχεδιάζεται για να 

διδαχθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απαιτούνται για συγκεκριµένα είδη 

εργασιών» .∆ύο φορείς επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ελλάδα είναι τα Ινστιτούτα 

Επαγγελµατικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ) και τα κέντρα επαγγελµατικής 

κατάρτισης.(ΚΕΚ).Τα ΙΕΚ τα οποία ιδρύθηκαν µε το νόµο 2525/97 είναι φορέας της 

Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα της 

ΓΓ∆Μ (www.gsae.edu.gr) στόχος της είναι να «να προσφέρει βασικές 

επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις µε στόχο την 

ένταξη, την επαγγελµατική κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού 

στην αγορά εργασίας» Από την άλλη, τα ΚΕΚ αποτελούν φορείς Συνεχιζόµενης 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης η οποία λειτουργεί συµπληρωµατικά και στοχεύει να 

αναβαθµίσει και να εµπλουτίσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ατόµων τόσο σε 

θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο (πχ άσκηση σε εταιρείες-επιχειρήσεις) που 

αποκτήθηκαν από «τα συστήµατα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Αρχικής 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης». 

3.2. Ορισµός-Τρόπος λειτουργίας 

Ο όρος Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή εν συντοµία ΙΕΚ 

αναφέρεται σε ένα «µετα-δευτεροβάθµιο δηµόσιο ή ιδιωτικό ινστιτούτο 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης,» (Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 2017) µε 

βασικό στόχο να παρέχει στους εκπαιδευόµενους τα απαραίτητα εφόδια που θα 

συντελέσουν στην εκπαιδευτική τους κατάρτιση και εν συνεχεία στην επαγγελµατική 

τους αποκατάσταση. 
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Τα ∆.Ι.Ε.Κ παρέχουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν 

«δίπλωµα» που αναγνωρίζεται από το κράτος και η διάρκεια της φοίτησης είναι 2 

έτη, µε τα µαθήµατα να λαµβάνουν χώρα απογευµατινές ώρες. Κάθε έτος αποτελείται 

από το χειµερινό και το εαρινό εξάµηνο µε 14 «πλήρεις  εβδοµάδες κατάρτισης» 

(www.gsae.edu.gr). Τα µαθήµατα του χειµερινού εξαµήνου ξεκινούν τον Οκτώβρη 

και τελειώνουν το Φεβρουάριο, όταν αρχίζει το εαρινό εξάµηνό η λήξη του οποίου 

ορίζεται τον Ιούνιο.  Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στα ∆.Ι.Ε.Κ είναι ίδιες ανεξάρτητα 

από το φορέα είτε αυτός είναι ο Ο.Α.Ε.∆ ή το Ι.Ε.Κ της Σιβιτανίδειους Σχολής. 

(Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 2017). Η φοίτηση στα ∆.Ι.Ε.Κ είναι 

δωρεάν και οι εκπαιδευόµενοι παρακολουθούν ΄τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικής-

εργαστηριακής φύσεως µαθήµατα. στα οποία εξετάζονται γραπτά κάθε τέλος 

εξαµήνου. Φυσικά κατά τη διάρκεια κάθε εξαµήνου διεξάγεται εξέταση σύντοµης 

διάρκειας η λεγόµενη πρόοδος ,η οποία συµβάλλει στην ολόπλευρη αξιολόγηση των 

καταρτιζόµενων. 

Τέλος σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆ία 

Βίου Μάθησης υλοποιείται ‘Πρόγραµµα Μαθητείας ΙΕΚ που αφορά το 5ο εξάµηνο 

κατάρτισης «στο οποίο ο µαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται µεταξύ χώρου εργασίας 

και εκπαιδευτικής δοµής». Το συνολικό πρόγραµµα αποτελείται από 960 ώρες από 

τις οποίες 192 αφορούν κατάρτιση στο ΙΕΚ και οι υπόλοιπες 768 στο χώρο 

εργασίας.( 1 ηµέρα στο ΙΕΚ και 4 στο χώρο εργασίας).Οι σπουδαστές ορισµένων 

ειδικοτήτων έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση στο συγκεκριµένο πρόγραµµα 

ειδικότερα για το έτος 2017-2018 ,ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραµµα µαθητείας 

µπορούν να υποβάλλουν οι σπουδαστές των παρακάτω ειδικοτήτων:. 

I. Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων 

II. Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων 

III. Βοηθός Νοσηλευτικής 

IV. Στέλεχος ∆ιοίκησης και Οικονοµίας 

V. Στέλεχος Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου 

VI. Τεχνικός ∆ικτύων και Τηλεπικοινωνιών 

VII. Τεχνικός Η/Υ   

3.3. Σύντοµη Ιστορική αναδροµή 

Το 2006 ανατίθεται στον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και  

Κατάρτισης  (Ο.Ε.Ε.Κ) η “οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων Ι.Ε.Κ 
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αρµοδιότητας του Υ.Π.Ε.Π.Θ” (ΟΕΕΚ, χ.χ.). Βασική µέριµνα του Ο.Ε.Ε.Κ αποτελεί 

η αποτίµηση των αναγκών των ∆.Ι.Ε.Κ, ο καθορισµός του περιεχοµένου σπουδών, 

καθώς και η «αναγνώριση και κατοχύρωση επαγγελµάτων, σύµφωνα µε τα δεδοµένα 

και τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς αλλά και όσα ισχύουν στην Ε.Ε». (ΟΕΕΚ, χ.χ.). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Ο.Ε.Ε.Κ ιδρύθηκε στα πλαίσια του 

Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.Α(Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης) µε απώτερο σκοπό την 

ανάπτυξη και παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης και της πιστοποίησής της. Εν 

συνεχεία, µετά την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ, για σύντοµο χρονικό διάστηµα τη 

λειτουργία των ∆.Ι.Ε.Κ  ανέλαβε το Ι.∆.Ε.Κ.Ε.(Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων),για να οριστεί εν τέλει ως φορέας εποπτείας και λειτουργίας των 

∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ η Γενική Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης. ∆ύο από τις βασικές 

αρµοδιότητες της ΓΓ∆Μ είναι η έγκριση των ειδικοτήτων που προτείνεται από το 

κάθε ΙΕΚ καθώς και o καθορισµός του προγράµµατος σπουδών και το πλαίσιο 

ορισµού των ∆ιευθυντών ΙΕΚ. (Υ.Α59.54/ΦΕΚ 1807,τ Β,2/7/2014).Ο ΕΟΠΠΕΠ 

(Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης  Προσόντων) καθορίζει τα επαγγελµατικά 

δικαιώµατα που απορρέουν από τη φοίτηση στα ΙΕΚ, συνεπώς έχει την ευθύνη για 

την οµαλή διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης που λαµβάνουν χώρα 2 φορές το 

χρόνο. Επιπλέον βασική αρµοδιότητα του αποτελεί η διασφάλιση των απαιτούµενων 

προσόντων που απαιτείται όταν ένας εκπαιδευτής επιθυµεί να ενταχθεί στο µητρώο 

εκπαιδευόµενων. 

3.4. Στόχοι-Φιλοσοφία ΙΕΚ 

Σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα της ΓΓ∆Μ ο βασικός στόχος ,επιδίωξη 

των ΙΕΚ έγκειται στην απόκτηση προσόντων και δεξιοτήτων από την πλευρά των 

σπουδαστών τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, η οποία θα τους 

διευκολύνει να αποκτήσουν µια ολόπλευρη επαγγελµατική, τεχνική και 

επαγγελµατική κατάρτιση και θα έχουν τη δυνατότητα να ενσωµατωθούν στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι µε σκοπό την επαγγελµατική τους ανέλιξη. 

Είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτές που επιλέγονται να είναι εµπλουτισµένοι µε 

τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες ώστε να εµπνέουν και να παρέχουν υψηλής 

ποιότητας κατάρτιση στους εκπαιδευόµενους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα 

προγράµµατα σπουδών επιλέγονται και προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες της 

αγοράς και τις απαιτήσεις της. Τέλος η παρακολούθηση των µαθηµάτων θα λαµβάνει 
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χώρα σε ένα φιλόξενο περιβάλλον πλήρως επανδρωµένο µε οπτικοακουστικά µέσα, 

µε εργαστήρια πληροφορικής .αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ή άλλα εργαστήρια 

(µηχανολογίας ,ηλεκτρολογίας ,αυτοκινήτων, κοµµωτικής) καθώς και µε 

οποιαδήποτε µορφή εξοπλισµού που είναι απαραίτητη για τη πρακτική άσκηση των 

σπουδαστών. 

Οι τρεις παραπάνω άξονες αποτελούν τη βασική φιλοσοφία των ΙΕΚ-βασικές 

προϋποθέσεις για την οµαλή λειτουργία τους -αφού το κύριο µέληµά τους είναι η 

εξειδίκευση των σπουδαστών στις νέες τεχνολογίες και µεθόδους που απαιτεί η 

σύγχρονη µορφή εργασίας. 

3.5. ∆.ΙΕΚ Αγρινίου 

Το 1993 δηµιουργείται το ΙΕΚ Αιτωλοακαρνανίας µε έδρα το Μεσολόγγι. 

Λόγω της ιδιοµορφίας του νοµού καθώς είναι ο µεγαλύτερος σε έκταση νοµός της 

Ελλάδας αµέσως δηµιουργείται παράρτηµα του ΙΕΚ Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο. 

Το παράρτηµα αυτό φιλοξενείται στους χώρους του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 

Αγρινίου και λειτουργεί απογευµατινές ώρες. Την επόµενη χρονιά το ΙΕΚ 

Αιτωλοακαρνανίας µετονοµάζεται σε ΙΕΚ Μεσολογγίου και ιδρύεται το ΙΕΚ 

Αγρινίου µε τα τµήµατα του παραρτήµατος της προηγούµενης χρονιάς.  

Σήµερα λειτουργεί ακόµα στον ίδιο χώρο  ,και τα νέα τµήµατα που έχουν εγκριθεί 

για τη περίοδο 2017-2018 αφορούν τις εξής 7 ειδικότητες.  

I. Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων  

II. Τεχνικός Η/Υ  

III. Βοηθός Φαρµακείου  

IV. Στέλεχος Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου  

V. Εσωτερική Αρχιτεκτονική ∆ιακόσµηση και Σχεδιασµός Αντικειµένων  

VI. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ  

VII. Τεχνικός Κοµµωτικής Τέχνης. 
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4. Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 

Όπως προαναφέρθηκε ο όρος ΚΕΚ αναφέρεται στα Κέντρα Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης και αφορά τη Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τα προγράµµατα που 

υλοποιούνται απευθύνονται κυρίως σε άνεργους, αυτοαπασχολούµενους, ή σε άτοµα 

ευπαθών κοινωνικά οµάδων. Είναι σύντοµης διάρκειας και η πλειονότητα τους 

χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Ο βασικός στόχος τους είναι να παρέχουν επιπλέον 

γνώση στους συµµετέχοντες πάνω σε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο και πέρα από το 

θεωρητικό υπόβαθρο παρέχεται επίσης και κάποια πρακτική άσκηση. 

Τα ΚΕΚ διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες µε κριτήριο τη «γεωγραφική 

τους εµβέλεια» 

1) Τα ΚΕΚ Εθνικής Εµβέλειας: Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν τα ΚΕΚ τα οποία 

έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν προγράµµατα σε ολόκληρη την επικράτεια 

2) Τα ΚΕΚ Περιφερειακής Εµβέλειας: Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν τα ΚΕΚ 

που έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν προγράµµατα σε συγκεκριµένα 

γεωγραφικά όρια της χώρας. 

4.1. Φορείς Πιστοποίησης ΚΕΚ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του νόµου 2469/1997 ιδρύεται το Εθνικό Κέντρο 

Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών το οποίο είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση και 

πιστοποίηση προγραµµάτων που αφορούν τη συνεχιζόµενη Επαγγελµατική 

Κατάρτιση. Εν συνεχεία µε το νόµο 3385/2005 µετονοµάσθηκε ως «Εθνικό Κέντρο 

Πιστοποίησης Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης» (Ε.Κ.Ε.ΠΙΣ) και είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνο για την πιστοποίηση των ΚΕΚ ,αφού πρώτα αξιολογηθούν 

θετικά. Επιπλέον το Ε.Κ.Ε.ΠΙΣ ορίζει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που προκύπτουν 

και καθορίζει τη διαδικασία για την απόκτησή τους. Φροντίζει για τη πιστοποίηση 

επαγγελµατικών προσόντων τα οποία είναι απαραίτητα για την άσκηση κάθε 

επαγγέλµατος καθώς και για τη κατάρτιση Μητρώου Επαγγελµάτων. ∆ε πρέπει να 

παραλειφθεί ότι η καταλληλόλητα των κτιρίων και υλικοτεχνικών υποδοµών 

αξιολογείται από το Ε.Κ.Ε.ΠΙΣ. Ένα άλλο κριτήριο που λαµβάνεται υπόψη για να 

πιστοποιηθεί ένα ΚΕΚ είναι η εµπειρία στο τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης. 
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Σήµερα η πιστοποίηση ενός ΚΕΚ αποτελεί έργο του Εθνικού Οργανισµού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού.(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).Ο 

φορέας που επιθυµεί να πιστοποιηθεί ως ΚΕΚ καταθέτει και πλήρη φάκελο µε όλα τα 

δικαιολογητικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση. 

4.2. Αξιολόγηση ΚΕΚ 

Από το 1989-1999 (Ά και ΄Β Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ) δόθηκε η 

δυνατότητα στα ΚΕΚ να υλοποιήσουν προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

και η διαδικασία πιστοποίησης περιλάµβανε ένα υποτυπώδη έλεγχο κυρίως σε ότι 

αφορούσε την υλικοτεχνική υποδοµή (αίθουσες -κτήρια)  και παραµελούσε την 

αποδοτικότητα των προγραµµάτων και την άµεση σύνδεση τους µε την αγορά 

εργασίας. 

Εν συνεχεία η αξιολόγηση των ΚΕΚ «δε θα αφορά µόνο τις υποδοµές και τα 

κτήρια αλλά και το περιεχόµενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας». Θα αξιολογούνται 

οι εκπαιδευτικές µέθοδοι, η διαδικασία και τα κριτήρια µε τα οποία επιλέχθηκαν οι 

άνεργοι καθώς και η συµµετοχή τους σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Επίσης 

η σύσταση νέων ΚΕΚ και η δραστηριοποίηση των ήδη υπάρχοντών σε θέµατα 

διαφορετικά από αυτά για τα οποία είχαν εγκριθεί θα είναι εφικτή και θα συσταθεί 

µητρώο εκπαιδευτών έτσι ώστε η επιλογή του προσωπικού να περιλαµβάνει άτοµα 

άρτια καταρτισµένα και µε τα απαιτούµενα προσόντα. 

Η αξιολόγηση των ΚΕΚ εποπτεύεται τα τελευταία χρόνια από τον 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα(www.eopep.gr)  στόχος του 

συστήµατος αξιολόγησης των ΚΕΚ «είναι η βελτίωση της συνεχιζόµενης 

επαγγελµατικής κατάρτισης ,η ενίσχυση των επαγγελµατικών προσόντων των 

ατόµων και η αύξηση της αξιοπιστίας των φορέων επαγγελµατικής κατάρτισης». Ο 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π έχει την ευθύνη να ελέγχει όλα τα στοιχεία που αφορούν τον ανθρώπινο 

δυναµικό του φορέα τις κτηριακές υποδοµές και να βαθµολογεί τα ΚΕΚ ,η 

βαθµολογία δε του κάθε ΚΕΚ κοινοποιείται  στον φορέα του αποστέλλοντας « 

Έντυπο Τήρησης Πιστοποιηµένων Στοιχείων». Το κάθε ΚΕΚ ελέγχει τα στοιχεία και 

µπορεί να προβεί σε αλλαγές αναφορικά µε ονόµατα τηλέφωνα ,αποστέλλει εκ νέου 

τον πίνακα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ο οποίος ελέγχει και αν χρειαστεί προσαρµόζει τη 

βαθµολογία αντιστοίχως. 
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«Κάθε δύο χρόνια τα ΚΕΚ συµπληρώνουν στο Έντυπο Συλλογής Στοιχείων 

τα δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση ,η οποία λαµβάνει χώρα µε 

ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια».(www.eopep.gr). Τα πεδία φέρουν τους. τίτλους 

‘Οργάνωση και λειτουργία’(περιλαµβάνει δράσεις -υπηρεσίες των ΚΕΚ), 

‘Παρεχόµενη Κατάρτιση’(σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης της 

κατάρτισης’ και τέλος ‘Προώθηση στην Απασχόληση’(τρόποι απορρόφησης και 

ενσωµάτωσης των ατόµων στην αγορά εργασίας.).Τα παραπάνω στοιχεία 

καταγράφονται σε πλατφόρµα που έχει δηµιουργήσει ο Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ για να γίνει ο 

πλήρης έλεγχος µετά την κατάθεση των στοιχείων από όλα τα ΚΕΚ. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι βάσει του νόµου 4093 άρθρο Θ.18 Μεταβατικές 

∆ιατάξεις όλα τα κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης(ΚΕΚ) µετονοµάζονται ως 

Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2.(Κ∆ΒΜ2). 

4.3. Ανθρώπινο ∆υναµικό στα ΚΕΚ 

Για να λειτουργήσει ένα ΚΕΚ θα πρέπει να απασχολούνται τουλάχιστον 2 

άτοµα που θα αναλάβουν τους εξής ρόλους. ∆ιευθυντής ΚΕΚ ,∆ιευθυντής 

Κατάρτισης, Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης.(ΦΕΚ 230/21-02-2005).Επίσης 

απασχολούνται άτοµα για τη στελέχωση του διοικητικού προσωπικού. 

Πρώτα απ’ όλα για να γίνει κάποιος ∆ιευθυντής απαιτείται πτυχίο 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και επαγγελµατική πείρα (2 έτη) στα διοικητικά 

καθήκοντα. Γίνεται σύµβαση αρχικά για ένα έτος και η σχέση εργασίας είναι πλήρης 

απασχόληση. Από την άλλη ο υπεύθυνος Κατάρτισης του ΚΕΚ απαιτείται να έχει 

περισσότερα τυπικά προσόντα όπως πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και τριετή 

εµπειρία στην σχεδίαση ,υλοποίηση και αξιολόγηση προγραµµάτων κατάρτισης 

.Τυγχάνει δε ο ∆ιευθυντής ΚΕΚ να είναι το ίδιο πρόσωπο µε τον Υπεύθυνο 

Κατάρτισης. Είναι και αυτός πλήρης απασχόλησης µε σύµβαση τουλάχιστον για ένα 

χρόνο. Όσον αφορά τα µεταπτυχιακά ,τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών 

συνεκτιµώνται για την κάλυψη και των 2 θέσεων. Τέλος για να αναλάβει κάποιος το 

ρόλο του Συντονιστή Ενεργειών Κατάρτισης οφείλει να έχει πτυχίο τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και τριετή εµπειρία σε αντικείµενα παρόµοια µε αυτά που εξειδικεύεται 

το κάθε ΚΕΚ. Το διοικητικό προσωπικό που στελεχώνει το κάθε ΚΕΚ απαιτείται να 

έχει γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή και απολυτήριο λυκείου 
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4.4. ΚΕΚ Αγρινίου 

Την περίοδο συγγραφής της παρούσας διπλωµατικής εργασίας (Σεπτέµβριος 

2017 µε Μάρτιο 2018) στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου λειτουργούν τα 

παρακάτω ΚΕΚ  

1. ΚΕΚ ΑΓΩΓΗ 

2. ΚΕΚ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 

3. CONSUL KEK 

4. KEK Ευρωσυµβουλευτική ΕΠΕ 

5. Θεµέλιο ΚΕΚ 

6. KEK Α.Λ.Φ.Α 

7. 3Mplan ΚΕΚ 

8. ΚΕΚ IRIS 

9. ΚΕΚ Euroteam  

10. KEK ΤΟΜΗ 

11. ΚΕΚ practica 

12. Sigma Πληροφορική 

Τα αντικείµενα κατάρτισης όλων των παραπάνω ΚΕΚ δεν διαφέρουν µεταξύ 

τους αρκετά και το παρών διάστηµα σχεδόν όλα προσφέρουν ενδοεπιχειρησιακά 

επιδοτούµενα σεµινάρια µέσω ΛΑΕΚ, τα προγράµµατα Voucher και χορήγηση 

πιστοποιήσεων σε διάφορους τοµείς.  

Τα Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης εργαζοµένων σε µικρές 

επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-30) προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και µέσω 

ΟΑΕ∆ δίνεται η ευκαιρία σε µικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις (1 έως 30 εργαζόµενοι) να 

καταρτίσουν τους υπαλλήλους τους πάνω σε διάφορους τοµείς. Τα προγράµµατα 

αυτά είναι επιδοτούµενα (ουσιαστικά σε κάθε επιχείρηση επιστρέφεται το ποσό που 

έχει ήδη καταβάλλει µέσω της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ 0,24%) και εκπαιδεύουν 

τους εργαζόµενους εταιρειών πάνω σε διάφορες θεµατολογίες όπως τα λογιστικά, την 

πληροφορική και το µάρκετινγκ.  

Τα προγράµµατα Voucher (επιταγές κατάρτισης) είναι επιδοτούµενα 

προγράµµατα από το  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού» (ΕΠΑΝΑ∆), αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, µε πόρους της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο). Υπάρχουν 

πολλά διαφορετικά προγράµµατα Voucher αλλά στα ΚΕΚ της περιοχής Αγρινίου 

λειτουργούν µόνο δύο είδη. Στο πρώτο είδος (voucher 18-64) µπορούν να 
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συµµετέχουν άνεργοι τεχνίτες οι οποίοι αφού καταρτιστούν ώστε να εξειδικευτούν σε 

κάποιο συγκεκριµένο τοµέα αιχµής, παρακολουθώντας ένα πρόγραµµα από τα  

πιστοποιηµένα ΚΕΚ, µπορούν να συνεχίσουν µε πρακτική άσκηση σε κάποια 

συνεργαζόµενη ιδιωτική επιχείρηση. Στην περιοχή επίσης τα παραπάνω ΚΕΚ 

παρέχουν Voucher κατάρτισης Κοινωφελούς Εργασίας για τους δήµους το οποίο 

απευθύνεται σε όσους εργάζονται στους δήµους µε το παραπάνω πρόγραµµα. 

Προσφέρει κατάρτιση 120 ωρών και µπορεί να αποδώσει µέχρι και πιστοποιητικό 

κατάρτισης σε όποιον τα παρακολουθεί.  

Τέλος στα παραπάνω ΚΕΚ λειτουργούν και προγράµµατα ανέργων µε σκοπό 

την απόκτηση πιστοποιητικών δεξιοτήτων σε διάφορους παραγωγικούς τοµείς. 

Ενδεικτικά να αναφέρουµε ότι υπάρχουν προγράµµατα εκπαίδευσης για προσωπικό 

ασφαλείας, χειριστές τροφίµων, τεχνικούς ασφαλείας και πιστοποίηση αγροτών για 

την ορθολογική χρήση φυτοφαρµάκων 
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5. Μεθοδολογία Έρευνας 

5.1. Σκοπός και στόχοι έρευνας 

Η παρούσα έρευνα ανασκοπεί στην διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών 

των ενηλίκων της περιοχής του Αγρινίου και στην αποτίµηση των παρεχόµενων 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων από τα ΙΕΚ, Σ∆Ε και ΚΕΚ που οι παραπάνω ενήλικες 

παρακολουθούν. Συγκεκριµένα αρχικά θα προσπαθήσουµε να καταγράψουµε τις 

περισσότερο δηµοφιλείς επιλογές προγραµµάτων κατάρτισης που παρέχονται στην 

περιοχή και τους λόγους για τους οποίους επιλέγονται αυτά. Επιµέρους στόχος της 

έρευνας είναι να καταγράψουµε τις απόψεις των καταρτιζόµενων για τις υποδοµές, 

εκπαιδευτικό προσωπικό, οργάνωση και διάφορους άλλους δείκτες αποτίµησης των 

δοµών που παρακολουθούν. Τέλος στόχος µας είναι και η διερεύνηση των 

προσδοκιών των ενήλικων καταρτιζόµενων από τα προγράµµατα που 

παρακολουθούν.  

 

5.2. Ερευνητικά ερωτήµατα 

Με βάση την βιβλιογραφική µελέτη πάνω στην εκπαίδευση ενηλίκων και τις 

εκπαιδευτικές δοµές της καθώς και τις επιδιώξεις των ερευνητών, η παρούσα έρευνα 

καλείται να καλύψει τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήµατα: 

• Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευόµενων που 

παρακολουθούν κάποιο πρόγραµµα κατάρτισης, που υλοποιείται στα ΙΕΚ ή 

Σ∆Ε ή ΚΕΚ της περιοχής του Αγρινίου 

• Πόσο ευχαριστηµένοι ή δυσαρεστηµένοι είναι από τα παραπάνω 

προγράµµατα από την οργάνωση, τις υποδοµές, το εκπαιδευτικό προσωπικό 

και την παρεχόµενη γνώση.   

• Σε ποιο βαθµό αυτά τα προγράµµατα κατάρτισης ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες και τις προσδοκίες τους και που µπορούν να βελτιωθούν. 
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5.3. Τρόπος εργασίας 

Για να µπορέσουµε να διασφαλίσουµε την ποιότητα της ερευνητικής µας 

εργασίας χρειάστηκε να λάβουµε αποφάσεις για τον τρόπο δειγµατοληψίας των 

δεδοµένων µας, τις χρονικές περιόδους συλλογής τους καθώς και την στατιστική τους 

επεξεργασία. Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζουµε και εξηγούµε όλες αυτές τις 

αποφάσεις που πάρθηκαν για την διασφάλιση της ακεραιότητας της έρευνάς µας.  

5.3.1. Το εργαλείο συλλογής των δεδοµένων  

Ως εργαλείο συλλογής των δεδοµένων µας αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθεί 

το ερωτηµατολόγιο. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, το ερωτηµατολόγιο αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα διαδεδοµένο και ιδιαίτερα εύχρηστο εργαλείο συλλογής δεδοµένων, το 

οποίο παρέχει δοµηµένα αριθµητικά δεδοµένα. Ακόµα, το ερωτηµατολόγιο µπορεί να 

επιδοθεί χωρίς την παρουσία του ερευνητή, ενώ χαρακτηρίζεται από ευκολία στην 

ανάλυση (Cohen, Manion , & Morisson, 2008) 

Το ερωτηµατολόγιο (βλέπε παράρτηµα IΙΙ) δοµήθηκε σύµφωνα µε την λογική 

των τριών ερευνητικών ερωτηµάτων που είχαν τεθεί από την αρχή και 

παρουσιάζονται στην προηγούµενη ενότητα. Το ερωτηµατολόγιο λοιπόν είναι 

χωρισµένο σε τέσσερα µέρη από όπου το πρώτο µέρος καταγράφει δηµογραφικά 

στοιχεία των καταρτιζόµενων όπως φύλο, ηλικία, µορφωτικό επίπεδο και 

επαγγελµατική κατάσταση. Το δεύτερο µέρος του είναι προσαρµοσµένο στο δεύτερο 

ερευνητικό ερώτηµα και προσπαθεί να καταγράψει ποιες είναι οι εκπαιδευτικές 

ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευόµενων που παρακολουθούν κάποιο πρόγραµµα 

κατάρτισης, που υλοποιείται στα ΙΕΚ ή Σ∆Ε ή ΚΕΚ της περιοχής του Αγρινίου. Για 

το λόγο αυτό περιλαµβάνει ερωτήσεις για το πρόγραµµα κατάρτισης που 

παρακολουθούσε ο κάθε εκπαιδευόµενος, τους λόγους που το επέλεξε και από ποιόν 

ενηµερώθηκε σχετικά µε αυτό.  

Το τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου είναι το µεγαλύτερο µέρος και 

προσπαθεί να απαντήσει στο δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα και να καταγράψει κατά 

πόσο οι καταρτιζόµενοι ήταν ευχαριστηµένοι ή δυσαρεστηµένοι από το πρόγραµµα 

παρακολούθησής τους. Για το λόγο αυτό έγινε προσπάθεια σε αυτό το µέρος να 

καταγραφεί η άποψή τους πάνω σε τέσσερις διαφορετικούς δείκτες. Αρχικά έγιναν 

πέντε ερωτήσεις σχετικά µε την Οργάνωση του προγράµµατος (∆ιοικητική 

υποστήριξη, Ενηµέρωση για απαιτήσεις προγράµµατος, Προσωπικό υποστήριξης 
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κ.α.). Ο ∆εύτερος δείκτης που διερευνήθηκε είναι αυτός των Υποδοµών όπου έγιναν 

επτά ερωτήσεις γύρω από τις αίθουσες, τα εργαστήρια, την θέρµανση κ.α. Ο τρίτος 

δείκτης για τον οποίο ρωτήθηκαν οι καταρτιζόµενοι είναι πέντε ερωτήσεις γύρω από 

τις Εκπαιδευτικές Συνιστώσες του προγράµµατος (Προσδοκίες σχετικά µε το 

πρόγραµµα, ∆οµή προγράµµατος (αναλογία εργαστηριακών – θεωρητικών ωρών), 

Συνάφεια στόχων και περιεχοµένου κ.α.). Τέλος το τµήµα αυτό κλείνει µε έξι 

ερωτήσεις γύρω από το ∆ιδακτικό Προσωπικό (Πληρότητα (υπήρχε επάρκεια 

εκπαιδευτικών;), Ενεργοποίηση ενδιαφέροντος, Εκπαιδευτικό υλικό κ.α.).  

Το τέταρτο και τελευταίο τµήµα του ερωτηµατολογίου σχετίζεται µε το τρίτο 

ερευνητικό ερώτηµα της εργασίας δηλαδή προσπαθεί καταγράψει κατά πόσο τελικά 

αυτού του είδους προγράµµατα κατάρτισης ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις 

προσδοκίες όλων όσων τα παρακολουθούν. Για το λόγο αυτό αρχικά έγιναν τέσσερις 

ερωτήσεις γύρω από τις προσδοκίες των σπουδαστών και τελικά το ερωτηµατολόγιο 

κλείνει µε δυο ερωτήσεις που ζητούνται να επιλέξουν τις λειτουργίες των 

προγραµµάτων που θεωρούσαν καλύτερη και χειρότερη αντίστοιχα.  

Αναφορικά µε το είδος των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου µας, 

αποφασίστηκε να περιέχει µόνο ερωτήσεις κλειστού τύπου λόγω της ευκολίας που 

παρέχουν τόσο στην συµπλήρωση όσο και στην κωδικοποίηση, χωρίς, βέβαια, να 

δίνουν τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να προσθέσουν σχόλια και αξιολογήσεις, 

γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο προκαταλήψεων και αδυναµίας πλήρους κάλυψης του 

υπό εξέταση θέµατος (Cohen, Manion , & Morisson, 2008). Τα δύο πρώτα µέρη 

λοιπόν αποτελούνται µόνο από ερωτήσεις κλειστού τύπου πολλαπλής επιλογής. Για 

ολόκληρο το τρίτο µέρος καθώς και οι τέσσερις πρώτες ερωτήσεις του τέταρτου 

επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί ο τύπος των κλειστών ερωτήσεων µε την πενταβάθµια 

κλίµακα Likert η οποία προσφέρει διαβάθµιση των απαντήσεων ώστε οι 

συµµετέχοντες να επιλέγουν την απάντηση που τους ταιριάζει µεταξύ των 1= 

καθόλου, 2= λίγο, 3 = µέτρια, 4= αρκετά, 5=πολύ. Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις µας 

είναι και αυτές κλειστού τύπου πολλαπλής επιλογής.  

Αφού δηµιουργήθηκε το ερωτηµατολόγιο προχωρήσαµε στο µοίρασµά τους, 

την συλλογή τους και την στατιστική τους ανάλυση. Η έρευνα διεξήχθη  στο ∆.ΙΕΚ 

Αγρινίου, στο Σ∆Ε Αγρινίου και στο Ιδιωτικό ΚΕΚ CONSUL Α.Ε. 

Πραγµατοποιήθηκε χρονικά στα τέλη Μαΐου  - αρχές Ιουνίου. Αρχικά έγινε µια 
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πρώτη επικοινωνία µε τους ∆ιευθυντές και Υποδιευθυντές των ανωτέρω ιδρυµάτων. 

Αφού εξασφαλίστηκε η προφορική τους άδεια για την διεξαγωγή της καταθέσαµε 

επίσηµη αίτηση προς τη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για 

έγκριση διεξαγωγής έρευνας η οποία µας χορηγήθηκε στις αρχές Ιουνίου µε αριθµούς 

πρωτοκόλλου  Κ1/94048/6-4-2017 και Κ1 98122/12-06-2017 (βλέπε Παράρτηµα Ι 

και ΙΙ). Φυσικά για την διεξαγωγή έρευνας στο Ι. ΚΕΚ δεν απαιτείται έγκριση από το 

Υπουργείο Παιδείας.  

Για την συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από το ∆.ΙΕΚ και του Σ∆Ε 

αρχικά δόθηκε ένα προκαθορισµένο ραντεβού µε τους υποδιευθυντές των ιδρυµάτων. 

Εκεί αφού αναλύθηκε εκ νέου ο σκοπός της έρευνας παραδόθηκε ένας ικανός 

αριθµός ερωτηµατολογίων για να διαµοιραστεί στους καταρτιζόµενους και ορίστηκε 

χρονική προθεσµία µιας εβδοµάδας για την συλλογή των απαντηµένων 

ερωτηµατολογίων.  

Στο Ι.ΚΕΚ αφού ενηµερώσαµε τον ∆ιευθυντή, επιλέχθηκε από αυτόν ένας 

εκπαιδευτής και ύστερα από την άδεια του πραγµατοποιήθηκε η έρευνα σε ώρα 

µαθήµατός του. Αφού ενηµερώσαµε τους καταρτιζόµενους για την έρευνα 

µοιράστηκαν τα ερωτηµατολόγια και απαντήθηκαν από όλους.  

Συνολικά συλλέχθηκαν 64 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια που αποτέλεσαν 

το δείγµα της έρευνάς µας. Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση 

του Microsoft Excel 2016. 

Η κατανοµή του δείγµατος των συµµετεχόντων στην έρευνα κατανέµεται ως 

εξής (πίνακας 1 )στα 3 ιδρύµατα που επιλέχθηκαν για τη διεξαγωγή της µελέτης:  

Πίνακας 1: Συµµετέχοντες ανά ίδρυµα 

 Συµµετέχοντες Συχνότητα Ποσοστό 

∆. ΙΕΚ 36 56,25% 

Σ.∆.Ε. 15 23,43% 

Ι. Κ.Ε.Κ. 13 20,32% 

Σύνολο 64 100% 
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5.4. Ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων. 

Στο παρών κεφάλαιο γίνεται ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων 

της έρευνας είτε µεµονωµένα για κάθε εκπαιδευτικό ίδρυµα είτε συγκεντρωτικά για 

όλα τα ιδρύµατα µαζί ώστε να µπορεί να γίνει καλύτερη εξαγωγή συµπερασµάτων. Η 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων ακολουθεί την δοµή του ερωτηµατολογίου. Αρχικά 

παρουσιάζεται το δηµογραφικό προφίλ του δείγµατος ανά ίδρυµα. Στο δεύτερο µέρος 

διερευνώνται οι λόγοι παρακολούθησης των προγραµµάτων ενώ στο τρίτο µέρος 

παρουσιάζονται οι απαντήσεις που λάβαµε από τους καταρτιζόµενους σε διάφορους 

δείκτες αποτίµησης. Στο τέταρτο και τελευταίο τµήµα βλέπουµε τις προσδοκίες των 

ενηλίκων καταρτιζόµενων από την µέχρι τώρα εµπειρία φοίτησής τους σε αυτά τα 

προγράµµατα.  

5.4.1. ∆ηµογραφικά στοιχεία.  

Πρόκειται για το πρώτο µέρος (τµήµα Α του ερωτηµατολογίου) που ζητήθηκε 

να απαντήσουν οι καταρτιζόµενοι µε το οποίο µέρος αντλούνται πληροφορίες για το 

φύλο, την ηλικία, την επαγγελµατική κατάσταση και το εκπαιδευτικό τους επίπεδο. 

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά ανά δοµή. 

∆.ΙΕΚ Αγρινίου 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το µεγαλύτερο ποσοστό υποκειµένων 

(56,25% ) της συνολικής έρευνας προέρχεται από το ∆.ΙΕΚ Αγρινίου. Στην έρευνα 

µας λοιπόν συµµετείχαν 36 καταρτιζόµενοι των ∆.ΙΕΚ και από αυτούς το 41,67% (15 

υποκείµενα) ήταν άνδρες ενώ το υπόλοιπο 58,33% (21 υποκείµενα) γυναίκες.  

Πίνακας 2: Φύλλο συµµετεχόντων από ∆ΙΕΚ 

Φύλλο συµµετεχόντων από ∆ΙΕΚ Συχνότητα Ποσοστό 

Άνδρες 15 41,67% 

Γυναίκες 21 58,33% 

Σύνολο 36 100% 

 

Αναφορικά µε την ηλικία των συµµετεχόντων στην έρευνα, στην πλειοψηφία 

τους ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα των 18-25 ετών (οι 32 από τους 36 
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συµµετέχοντες, σε ποσοστό 88,89% επί του συνόλου του δείγµατος), ένα οι 

υπόλοιποι (4 από τους 36 σε ποσοστό 11,11%) ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα των 

26-35 ετών. 
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Πίνακας 3 : Ηλικιακή οµάδα καταρτιζόµενων ∆ΙΕΚ 

Ηλικιακή οµάδα  Συχνότητα Ποσοστό 

18-25 32 88,89% 

26-35 4 11,11% 

Σύνολο 36 100% 

 

Όσον αφορά στην επαγγελµατική κατάσταση των καταρτιζόµενων οι 

απαντήσεις µπορούν να χαρακτηρισθούν αναµενόµενες µιας και η συντριπτική 

πλειοψηφία σε ποσοστό 94,44% (34 υποκείµενα) δήλωσαν άνεργοι. Αντίθετα µόνο 2 

από αυτούς, δηλαδή το 5,56% του συνόλου απάντησαν ότι εργάζονται ως υπάλληλοι.  

Πίνακας 4: Επαγγελµατική κατάσταση καταρτιζόµενων ∆ΙΕΚ 

Επαγγελµατική κατάσταση  Συχνότητα Ποσοστό 

Άνεργοι 34 94,44% 

Υπάλληλοι  2 5,56% 

Σύνολο 36 100% 

 

Τελευταία ερώτηση στην κατηγορία των ερωτήσεων που αφορούσε στην 

καταγραφή των δηµογραφικών στοιχείων του δείγµατος ήταν η ερώτηση για το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των σπουδαστών. Αναµενόµενα όλοι οι καταρτιζόµενοι του 

∆.ΙΕΚ απάντησαν ότι ήταν απόφοιτοι ∆ευτεροβάθµιου εκπαιδευτικού ιδρύµατος 

(Γενικό Λύκειο ή ΕΠΑΛ). 

Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας.  

Από το Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου συλλέξαµε 15 απαντηµένα 

ερωτηµατολόγιο που αποτελούν το 23,43% του δείγµατός µας. Από αυτούς το 80% 

ήταν άντρες (12 υποκείµενα) ενώ µόνο 20% ήταν γυναίκες (3 υποκείµενα). 
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Πίνακας 5: Φύλλο συµµετεχόντων από Σ∆Ε 

Φύλλο συµµετεχόντων από Σ∆Ε Συχνότητα Ποσοστό 

Άνδρες 12 80% 

Γυναίκες 3 20% 

Σύνολο 15 100% 

 

Όσον αφορά την ηλικιακή οµάδα που ανήκαν οι καταρτιζόµενοι του Σ.∆.Ε. 

Αγρινίου που συµµετείχαν στην έρευνά µας παρατηρήθηκε ένας µεγαλύτερος µέσος 

όρος ηλικίας σε σχέση µε τα άλλα 2 εκπαιδευτικά ιδρύµατα ενηλίκων. Συγκεκριµένα 

στο Σ∆Ε η συντριπτική πλειοψηφία σε ποσοστό 73,33% (11 υποκείµενα) ανήκαν 

στην ηλικιακή οµάδα 26-35 ετών. Μόνο 1 από τους ερωτηθέντες δήλωσε ότι άνηκε 

στην οµάδα 18-25 ( ποσοστό 6,67%) ενώ 3 δήλωσαν ηλικία από 36 έως 45 (20% του 

δείγµατος).  

Πίνακας 6: Ηλικιακή οµάδα καταρτιζόµενων Σ∆Ε 

Ηλικιακή οµάδα  Συχνότητα Ποσοστό 

18-25 1 6,67% 

26-35 11 73,33% 

36-45 3 20% 

Σύνολο 15 100% 

 

Αναφορικά µε την επαγγελµατική κατάσταση των καταρτιζόµενων που 

απάντησαν παρατηρήθηκε µεγαλύτερο πλουραλισµός σε σχέση µε τα ∆.ΙΕΚ. Μπορεί 

η συντριπτική πλειοψηφία σε ποσοστό 73,33% (11 υποκείµενα) να δήλωσαν άνεργοι 

όµως καταγράφηκαν 2 περιπτώσεις (13,33%) που δήλωσαν ότι ασχολούνται µε τα 

οικιακά και από 1 περίπτωση (από 6,67% του δείγµατος) που δήλωσαν ελεύθεροι 

επαγγελµατίες και υπάλληλοι αντίστοιχα.  
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Πίνακας 7: Επαγγελµατική κατάσταση καταρτιζόµενων Σ∆Ε 

Επαγγελµατική κατάσταση  Συχνότητα Ποσοστό 

Άνεργος 11 73,33% 

Οικιακά 2 13,33% 

Υπάλληλος 1 6,67% 

Ελεύθερος Επαγγελµατίας  1 6,67% 

Σύνολο 15 100% 

 

Τέλος εντελώς διαφορετικές απαντήσεις συλλέξαµε στην ερώτηση για το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζόµενων του Σ∆Ε. Αναλογιζόµενοι όµως ότι 

σκοπός αυτού του είδους των δοµών είναι η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης από ενήλικες µπορεί να εξηγηθεί γιατί το 26,67% (4 υποκείµενα) 

δήλωσαν απόφοιτοι δηµοτικού ενώ το 73,33% (11 υποκείµενα) ήταν απόφοιτοι 

γυµνασίου.  

 

Πίνακας 8: Εκπαιδευτικό επίπεδο καταρτιζόµενων Σ∆Ε 

Εκπαιδευτικό επίπεδο Συχνότητα Ποσοστό 

Απόφοιτοι ∆ηµοτικού 4 26,67% 

Απόφοιτοι Γυµνασίου  11 73,33% 

Σύνολο 15 100% 

 

Ιδιωτικό ΚΕΚ 

Το ποσοστό των απαντηµένων ερωτηµατολογίων που συλλέξαµε από το ΚΕΚ 

που επιλέξαµε να γίνει η έρευνά µας ήταν 20,32% επί του συνόλου του δείγµατος των 

τριών συνολικά δοµών που επισκεφτήκαµε. Συγκεκριµένα 13 καταρτιζόµενοι 

απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο µας. Από αυτούς το 38,46% ήταν άνδρες (5 

υποκείµενα) ενώ το 61,54% ήταν γυναίκες (8 υποκείµενα). 
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Πίνακας 9: Φύλλο συµµετεχόντων από ΚΕΚ 

Φύλλο συµµετεχόντων από ΚΕΚ Συχνότητα Ποσοστό 

Άνδρες 5 38,46% 

Γυναίκες 8 61,54% 

Σύνολο 13 100% 

 

Οι καταρτιζόµενοι ανήκαν σε 3 διαφορετικές ηλικιακές οµάδες. Από αυτούς 

λοιπόν το 30,77% (4 υποκείµενα) ήταν ηλικίας από 18-25 ετών ενώ οι περισσότεροι 

δηλαδή το 46,15% (6 υποκείµενα) ήταν ηλικίας από 26-35. Τέλος το υπόλοιπο 

23,08% (3 υποκείµενα) του δείγµατος ήταν 36 έως 45 ετών.  

Πίνακας 10: Ηλικιακή οµάδα καταρτιζόµενων ΚΕΚ 

Ηλικιακή οµάδα  Συχνότητα Ποσοστό 

18-25 4 30,77% 

26-35 6 46,15% 

36-45 3 23,08% 

Σύνολο 13 100% 

 

Ως προς την επαγγελµατικής τους αποκατάσταση το συντριπτικό ποσοστό του 

παραπάνω δείγµατος δηλαδή το 84,62% (11 από τα 13 υποκείµενα) δήλωσαν άνεργοι 

ενώ το υπόλοιπο 15,38% (2 υποκείµενα) δήλωσαν ότι ασχολούνται µε τα οικιακά. Οι 

παραπάνω απαντήσεις ωστόσο ήταν αναµενόµενες καθώς όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούµενο κεφάλαιο το τµήµα του ΚΕΚ που επιλέξαµε και έγινε η έρευνα ήταν 

τµήµα ενός προγράµµατος για επιµόρφωση ανέργων.  
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Πίνακας 11: Επαγγελµατική κατάσταση καταρτιζόµενων ΚΕΚ 

Επαγγελµατική κατάσταση  Συχνότητα Ποσοστό 

Άνεργος 11 84,62% 

Οικιακά 2 15,38% 

Σύνολο 13 100% 

 

Στην τελευταία ερώτηση όπου διερευνάται η επαγγελµατική κατάσταση των 

εκπαιδευόµενων καταµετρήθηκε ότι το 84,62% (11 υποκείµενα) ήταν απόφοιτοι 

Λυκείου ενώ το 15,38% µας δήλωσε ότι ήταν απόφοιτοι τριτοβάθµιου εκπαιδευτικού 

ιδρύµατος.  

Πίνακας 12: Εκπαιδευτικό επίπεδο καταρτιζόµενων ΚΕΚ 

Εκπαιδευτικό επίπεδο Συχνότητα Ποσοστό 

Απόφοιτοι Λυκείου 11 84,62% 

Τριτοβάθµιο ίδρυµα 2 15,38% 

Σύνολο 13 100% 

 

5.4.2. Είδος εκπαιδευτικού προγράµµατος – λόγοι παρακολούθησης 

Στο επόµενο τµήµα του ερωτηµατολογίου (τµήµα Β) έγινε προσπάθεια να 

καταγραφούν τα προγράµµατα που παρακολουθούσαν οι καταρτιζόµενοι, οι λόγοι για 

τους οποίους επέλεξε ο κάθε ένας το πρόγραµµα και ποιοι ήταν αυτοί που τους 

επηρέασαν για να κάνουν αυτή την επιλογή. Έτσι λοιπόν στο ΙΕΚ Αγρινίου το 

30,56% των ερωτηθέντων (11 υποκείµενα) παρακολουθούσαν πρόγραµµα σχετικό µε 

τις νέες τεχνολογίες όπως τεχνικός εφαρµογών ΗΥ, τεχνικός δικτύων ή πολυµέσων 

κ.α. Λίγο µεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή το 36,11% (13 υποκείµενα) είχαν διαλέξει 

οικονοµικά ή διοικητικά αντικείµενα σπουδών όπως τεχνικός φορολογικού γραφείου, 

στέλεχος διοίκησης κ.α. Τέλος το 33,33% (12 υποκείµενα) προτίµησαν το τοµέα της 

Αισθητικής (ονυχοπλαστική, κοµµωτική, µακιγιάζ).  
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Πίνακας 13: Είδος προγράµµατος ΙΕΚ 

Είδος προγράµµατος ΙΕΚ Συχνότητα Ποσοστό 

Νέες τεχνολογίες 11 30,56% 

Οικονοµικά – ∆ιοικητικά 13 36,11% 

Αισθητική 12 33,33% 

Σύνολο 35 100% 

 

Αντίθετα µε την δυνατότητα επιλογής προγράµµατος σπουδών που προσφέρει 

ένα ΙΕΚ το Σ∆Ε, µιας προορίζεται για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης από ενήλικες, δεν προσφέρει δυνατότητα επιλογής αντικειµένου 

παρακολούθησης. Για το λόγο αυτό όλοι όσοι ερωτήθηκαν (15 υποκείµενα) 

απάντησαν ότι παρακολουθούν το πρόγραµµα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην εν 

λόγω δοµή.  

Πίνακας 14: Είδος προγράµµατος Σ∆Ε 

Είδος προγράµµατος Σ∆Ε Συχνότητα Ποσοστό 

Υποχρεωτική εκπαίδευση 15 100% 

Σύνολο 15 100% 

 

Αντίστοιχα όλοι όσοι συµµετείχαν στην έρευνα µας (13 υποκείµενα) από το 

Ι.ΚΕΚ απάντησαν ότι παρακολουθούσαν πρόγραµµα επιµόρφωσης στις νέες 

τεχνολογίες.  
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Πίνακας 15: Είδος προγράµµατος ΚΕΚ 

Είδος προγράµµατος ΚΕΚ Συχνότητα Ποσοστό 

Νέες τεχνολογίες 15 100% 

Σύνολο 15 100% 

 

Στην επόµενη ερώτηση του ερωτηµατολογίου (Β2) διερευνήθηκαν οι λόγοι 

που οδήγησαν τον κάθε καταρτιζόµενο στην επιλογή του προγράµµατος που 

παρακολουθεί. Στον κάθε ένα συµµετέχοντα δόθηκε λοιπόν η δυνατότητα να επιλέξει 

όσους από τους παρακάτω λόγους τον οδήγησαν στην επιλογή του προγράµµατος 

σπουδών του: Τα αποτελέσµατα σε κάθε δοµή φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 16: Λόγοι για τους οποίους διαλέξατε το πρόγραµµα 

 IEK Σ∆Ε ΚΕΚ 

Να βελτιώσω την καθηµερινή - προσωπική µου ζωή 16,67% 33,33% 0,00% 

Να µπορώ να επικοινωνώ καλύτερα µε τους άλλους 0,00% 0,00% 0,00% 

Να έρθω σε επαφή και να γνωρίσω κόσµο 33,33% 20,00% 0,00% 

Να βελτιώσω την υπάρχουσα εργασιακή µου θέση 16,67% 0,00% 0,00% 

Να οργανώσω καλύτερα την επιχείρησή µου 0,00% 6,67% 0,00% 

Να ξεφύγω από την καθηµερινότητα  19,44% 40,00% 0,00% 
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Νέες τεχνολογίες Οικονομικά – Διοικητικά Αισθητική Υποχρεωτική εκπαίδευση

Γράφηµα 1: Β1. Είδος προγράµµατος παρακολούθησης ανά δοµή 
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Να καλύψω τον ελεύθερο χρόνο µου 0,00% 0,00% 0,00% 

Να βρω µια καλύτερη δουλειά  83,33% 53,33% 30,77% 

Να βρω εργασία (άνεργος/η)  77,78% 46,67% 69,23% 

Να αναπτύξω επιχειρηµατική δράση 33,33% 13,33% 0,00% 

 

Συγκρίνοντας του λόγους επιλογής του κάθε προγράµµατος είναι φανερό τόσο 

από τον πίνακα όσο και από το γράφηµα ότι οι κύριοι λόγοι επιλογής ενός 

προγράµµατος είναι τα εργασιακά ζητήµατα. Οι περισσότεροι λοιπόν έκαναν την 

επιλογή τους µε σκοπό την εύρεση δουλειά σας, ή την βελτίωση της ή για να 

µπορέσουν να αναπτύξουν επιχειρηµατική δράση µετά το τέλος των σπουδών. Επίσης 

αρκετοί έκαναν την επιλογή τους για να την βελτίωση της προσωπικής τους ζωής και 

την έξοδό τους από την καθηµερινότητα. Οι υπόλοιπες απαντήσεις που είχαν να 

κάνουν µε την έξοδο από την καθηµερινότητά, την κάλυψη του ελεύθερου χρόνου 

και την βελτίωση της επικοινωνίας µε τον υπόλοιπο κόσµο φαίνεται ότι δεν 

επηρέασαν τόσο πολύ την επιλογή προγράµµατος από τους σπουδαστές.  
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Γράφηµα 2: Β2. Λόγοι για τους οποίους επιλέξατε το πρόγραµµα 



33 

 

Στην τελευταία ερώτηση αυτού του τµήµατος του ερωτηµατολογίου 

προσπαθήσαµε να καταγράψουµε από πού ενηµερώθηκε και επηρεάστηκε ο κάθε 

καταρτιζόµενος για την επιλογή του προγράµµατος σπουδών του.  Προέκυψαν λοιπόν 

οι παρακάτω πίνακες ανά δοµή σύµφωνα µε τις απαντήσεις τους.  

 

Πίνακας 17: Λόγοι επιλογής στα ΙΕΚ 

Λόγοι επιλογής στα ΙΕΚ Συχνότητα Ποσοστό 

Σχολείο 14 38,89% 

Άλλο 22 61,11% 

Σύνολο 36 100% 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος µας  (22 

από τους 36 δηλαδή το 61,11% των σπουδαστών) επέλεξε ως απάντηση την επιλογή 

«Άλλο». Συζητώντας µαζί τους µας ενηµέρωσαν ότι µεγάλο ρόλο στην επιλογή τους 

είχαν διατελέσει και τα γραφείο Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού (ΚΕΣΥΠ) 

που λειτουργούν στο νοµό µας και τους είχαν ενηµερώσει για τα προγράµµατα 

σπουδών των ΙΕΚ και τις δυνατότητες επαγγελµατικής αποκατάστασης. 

Πίνακας 18: Λόγοι επιλογής στα Σ∆Ε 

Λόγοι επιλογής στα Σ∆Ε Συχνότητα Ποσοστό 

Φίλοι – Γνωστοί  13 86,67% 

Σχολείο 2 13,33% 

Σύνολο 15 100% 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των καταρτιζόµενων σε ποσοστό 86,67% (13 από 

τα 15 υποκείµενα) µας απάντησε ότι ενηµερώθηκε από τους φίλους ή τους γνωστούς 

για την ύπαρξη των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας.  
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Πίνακας 19: Λόγοι επιλογής στα ΚΕΚ 

Λόγοι επιλογής στα ΚΕΚ Συχνότητα Ποσοστό 

Φίλοι – Γνωστοί  9 62,23% 

Internet 1 7,69% 

Άλλο 3 23,08% 

Σύνολο 13 100% 

 

Αντίστοιχα και στα Ι.ΚΕΚ το µεγαλύτερο ποσοστό καταρτιζόµενων µας 

απάντησε ότι ενηµερώθηκε για το πρόγραµµα από φίλους ή γνωστούς. Συγκρίνοντας 

τα αποτελέσµατα όπως φαίνεται στο γράφηµα µπορούµε εύκολα να συµπεράνουµε 

ότι από τις 3 δοµές τα ΙΕΚ στηρίζονται και προωθούνται από τις υπηρεσίες 

συµβουλευτικής του Υπουργείου Παιδείας. Αντίθετα τα άλλα δύο προγράµµατα 

επιλέγονται ύστερα από προτροπή φίλων και γνωστών και θα έπρεπε να 

διαφηµιστούν καλύτερα.   
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ΚΕΚ ΣΔΕ ΙΕΚ

Γράφηµα 3: Β3. Από που ενηµερωθήκατε για το πρόγραµµα 
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5.4.3.  Αποτίµηση προγράµµατος 

Στο επόµενα κεφάλαια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που συλλέξαµε σε 

κάθε υποερώτηµα συγκριτικά και για τις τρεις δοµές εκπαίδευσης, σχετικά µε την 

αποτίµηση των προγραµµάτων. Όπως αναλύθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο 

υπάρχουν 4 βασικοί άξονες/δείκτες αξιολόγησης, η οργάνωση του προγράµµατος, οι 

υποδοµές, οι εκπαιδευτικές συνιστώσες και το διδακτικό προσωπικό. Σε κάθε 

ερώτηµα παρουσιάζεται συγκεντρωτικός πίνακας των απαντήσεων αλλά και γράφηµα 

για ασφαλέστερη εξαγωγή συµπερασµάτων.  

5.4.3.1. Γ.1 Οργάνωση Προγράµµατος 

Γ.1.α. Στον πίνακα 20 βλέπουµε την κατανοµή των απαντήσεων στην πρώτη 

ερώτηση  

Πίνακας 20: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από την οργάνωση του προγράµµατος στη 

∆ιοικητική υποστήριξη; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 0 0 4 11 21 

Σ.∆.Ε. 0 0 0 7 8 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 0 1 5 7 

Σύνολο 0 0 5 23 36 

Ποσοστό 0% % 7,8% 35,9% 56,2% 

 

Στη συγκεκριµένη ερώτηση ζητήθηκε να αποτιµηθεί η διοικητική υποστήριξη 

τόσο κατά την αρχή όσο και κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. Εδώ βλέπουµε ότι 

οι περισσότερες  απαντήσεις και για τις τρεις δοµές βρίσκονται στο αρκετά και στο 

πολύ ευχαριστηµένοι, µε µόνο συνολικά 5 απαντήσεις στο µέτρια, κάτι που δείχνει 

πώς η επάρκεια του διοικητικού προσωπικού τόσο σε αριθµό όσο και σε διοικητικές 

γνώσεις και για τις τρεις δοµές ήταν σε υψηλό βαθµό, αλλά και σε επίπεδο 

ανταπόκρισης, ιδιαίτερα όσον αφορά το κοµµάτι της γραφειοκρατίας, ανταποκρίθηκε 

πολύ καλά.   
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Γράφηµα 4: Γ.1.α Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από την οργάνωση του προγράµµατος 

στη ∆ιοικητική υποστήριξη. 

Γ.1.β. Στην δεύτερη ερώτηση οι καταρτιζόµενοι ερωτήθηκαν για το πόσο 

ευχαριστηµένοι έµειναν από την ενηµέρωση για τις απαιτήσεις του προγράµµατος; 

Τα αποτελέσµατα των απαντήσεων φαίνονται στο πίνακα 21 

Πίνακας 21: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από την ενηµέρωση για τις απαιτήσεις του 

προγράµµατος. 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 0 0 3 18 15 

Σ.∆.Ε. 0 0 0 9 6 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 0 0 6 7 

Σύνολο 0 0 3 33 28 

Ποσοστό 0% 0% 4,6% 51,6% 43,8% 

 

Στην παραπάνω ερώτηση ζητήθηκε η άποψη των εκπαιδευοµένων για το αν 

είχαν ενηµερωθεί εγκαίρως και µε σαφήνεια για τις απαιτήσεις σε χρόνο 

παρακολούθησης και προσπάθεια από µέρους τους, τόσο από το προσωπικό όσο και 

από τα έντυπα της δήλωσης για το πρόγραµµα. Τα µεγάλα ποσοστά που 

συγκεντρώνουν το Αρκετά και το Πολύ, δείχνουν ότι οι εκπαιδευόµενοι και στις τρεις 
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δοµές είτε γνώριζαν και είχαν ενηµερωθεί από γνωστούς µε προηγούµενη εµπειρία 

για τις απαιτήσεις του προγράµµατος, είτε οι ίδιοι φρόντισαν να ενηµερωθούν 

κατάλληλα. Επίσης µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το ενηµερωτικό υλικό αιτήσεων 

που υπάρχει προκειµένου κάποιος να συµµετάσχει σε ένα τέτοιο πρόγραµµα είναι 

επαρκές και πλήρως διαφωτιστικό.     

 

Γράφηµα 5: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από την ενηµέρωση για απαιτήσεις 

προγράµµατος 

Γ.1.γ. Στην τρίτη ερώτηση διερευνήθηκε κατά πόσο τηρούνταν το 

εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα.  

Πίνακας 22: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από την τήρηση του εβδοµαδιαίου 

ωρολογίου προγράµµατος; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 0 3 6 12 15 

Σ.∆.Ε. 0 0 0 1 14 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 0 0 6 7 

Σύνολο 0 3 6 19 36 

Ποσοστό 0% 4,7% 9,3% 29,7%  56,5% 
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Στη συγκεκριµένη ερώτηση παρατηρούµε ότι, ενώ στο Σ∆Ε και στο Ι.ΚΕΚ οι 

απαντήσεις βρίσκονται µεταξύ του Αρκετά και Πολύ, στο ∆ηµόσιο ΙΕΚ έχουµε µια 

διασπορά των απαντήσεων από Λίγο µέχρι Πολύ, µε τις περισσότερες βέβαια να 

βρίσκονται και εδώ στο Αρκετά και στο Πολύ. Κάτι που εξηγείται διότι στα ∆ηµόσια 

ΙΕΚ υπάρχει πρόβληµα στην αρχή κάθε χρονιάς µε την πρόσληψη ωροµισθίων 

εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι είτε επαγγελµατίες είτε εκπαιδευτικοί, είτε 

εκπαιδευτικοί διατιθέµενοι από πρωινά σχολεία για κάλυψη ωραρίου και όχι 

αποκλειστικά κι εξ ολοκλήρου εργαζόµενοι  στη συγκεκριµένη δοµή. Με αποτέλεσµα 

να προκύπτουν είτε δυσλειτουργίες, είτε στενά χρονικά περιθώρια από τη µία εργασία 

στην άλλη. Τέλος το γεγονός της τήρησης του εβδοµαδιαίου ωρολογίου 

προγράµµατος, είναι κάτι που ελέγχεται από τη διεύθυνση του εκάστοτε φορέα και 

επαφίεται και στην ανθρώπινη συνέπεια των εκπαιδευτών. 

 

Γράφηµα 6: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από την τήρηση του εβδοµαδιαίου 

ωρολογίου προγράµµατος; 

 

Γ.1.δ. Στην τέταρτη ερώτηση ερωτήθηκαν για την τήρηση του 

χρονοδιαγράµµατος των προγραµµάτων  
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Πίνακας 23: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος του 

προγράµµατος; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 0 3 6 13 14 

Σ.∆.Ε. 0 0 0 3 12 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 0 0 3 10 

Σύνολο 0 3 6 19 36 

Ποσοστό 0% 4,7%  9,4 % 29,7%  56,2% 

 

Και στη συγκεκριµένη ερώτηση παρατηρούµε ότι, ενώ στο Σ∆Ε και στο 

ΙΚΕΚ οι απαντήσεις βρίσκονται µεταξύ του Αρκετά και Πολύ, στο ∆ηµόσιο ΙΕΚ 

έχουµε µια διασπορά των απαντήσεων από Λίγο µέχρι Πολύ, µε τις περισσότερες 

βέβαια να βρίσκονται και εδώ στο Αρκετά και στο Πολύ. Κάτι που εξηγείται διότι 

στα ∆ηµόσια ΙΕΚ υπάρχει πρόβληµα στην εκκίνηση του προγράµµατος µε την 

εξεύρεση των κατάλληλων εκπαιδευτικών, ή µε διάφορα γραφειοκρατικά κωλύµατα 

(π.χ. έκδοση κατάλληλων αποφάσεων και ΦΕΚ από τη γενική γραµµατεία του 

Υπουργείου, εξεύρεση κατάλληλων πόρων κτλ) τα οποία πολλές φορές δηµιουργούν 

καθυστέρηση στην έναρξη , άρα και στη λήξη των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

 

Γράφηµα 7: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος του 

προγράµµατος; 
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Γ.1.ε. Στην τελευταία ερώτηση του δείκτη αποτίµησης για την οργάνωση του 

κάθε προγράµµατος, οι καταρτιζόµενοι ερωτήθηκαν για το προσωπικό υποστήριξης 

της κάθε δοµής 

Πίνακας 24: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από το  προσωπικό υποστήριξης της κάθε 

δοµής; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 0 0 0 14 22 

Σ.∆.Ε. 0 0 0 2 13 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 0 0 2 11 

Σύνολο 0 0 0 18 46 

Ποσοστό 0% 0% 0% 28,2% 71,8% 

 

Στη συγκεκριµένη ερώτηση βλέπουµε ότι και στις τρεις εκπαιδευτικές δοµές η 

ανταπόκριση και εργασία του προσωπικού υποστήριξης του κάθε εκπαιδευτικού 

προγράµµατος , έχει πολύ υψηλή αποδοχή και εκτίµηση από τους εκπαιδευοµένους, 

κάτι που δείχνει ότι η προσωπική επαφή και η έγκυρη επίλυση καθηµερινών 

προβληµάτων εκτιµάται και είναι εκείνη που µπορεί να κάνει τη διαφορά σε ένα 

πρόγραµµα αλλά και σε ένα χώρο εργασίας ή εκπαίδευσης 
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Γράφηµα 8: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από το  προσωπικό υποστήριξης της κάθε 

δοµής; 

 

5.4.3.2. Γ.2  Υποδοµές 

Στις επόµενες επτά ερωτήσεις προσπαθήσαµε να καταγράψουµε τις απόψεις 

των καταρτιζόµενων για τις υλικοτεχνικές υποδοµές των τριών δοµών.  

Γ.2.α. Στην πρώτη ερώτηση αυτής της κατηγορίας οι ερωτηθέντες απάντησαν 

για τις αίθουσες διδασκαλίας.  

Πίνακας 25: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από τις αίθουσες διδασκαλίας; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 1 2 12 11 10 

Σ.∆.Ε. 0 0 3 2 10 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 0 1 4 7 

Σύνολο 1 2 16 17 27 

Ποσοστό 1,6% 3,1%  25 % 26,6%  42,1% 

 

Τα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου ερωτήµατος είναι αναµενόµενα για την 

περιοχή του Αγρινίου διότι το ∆ΙΕΚ στεγάζεται σε κτήρια άνω των 30 ετών µε 

αίθουσες παλιές µε ότι αυτό συνεπάγεται Ενώ το Σ∆Ε έχει πρόσφατα µετακοµίσει σε 
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ανακαινισµένο κτήριο στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου µε αίθουσες µε σύγχρονα 

µέσα διδασκαλίας. Τέλος το Ι.ΚΕΚ που επισκεφθήκαµε αλλά γενικότερα και τα 

περισσότερα ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα είτε είναι ΚΕΚ είτε φροντιστήρια έχουν 

µεγάλους και προσεγµένους χώρους αιθουσών κάτι που αποτυπώνεται και στην 

έρευνά µας. 

 

Γράφηµα 9: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από τις αίθουσες διδασκαλίας; 

 

Γ.2.β. Στην δεύτερη ερώτηση σχετικά µε τα εργαστήρια είχαµε τις παρακάτω 

απαντήσεις. 

Πίνακας 26: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από τα εργαστήρια διδασκαλίας; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 1 4 15 9 7 

Σ.∆.Ε. 0 0 0 9 6 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 0 0 3 10 

Σύνολο 1 4 15 21 23 

Ποσοστό 1,6% 6,25%  23,4% 32,8%  35,9% 

 

Τα αποτελέσµατα στο παραπάνω ερώτηµα καθώς και στο προηγούµενο έχουν 

µας οδηγούν στο ίδιο συµπέρασµα , ότι οι εργαστηριακές αίθουσες του ∆ΙΕΚ 
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Αγρινίου είναι παλιές και καθόλου σύγχρονες, ώστε να τραβήξουν το ενδιαφέρων 

των εκπαιδευοµένων, ενώ στο Σ∆Ε το οποίο έχει ένα εργαστήριο πληροφορικής, 

προφανώς δεν είναι αρκετό για τις ανάγκες και είναι σχετικά παλαιός ο εξοπλισµός. 

Τέλος στο ΙΚΕΚ βλέπουµε ότι η επένδυση σε εργαστηριακό εξοπλισµό αποτυπώνεται 

ξεκάθαρα 

 

Γράφηµα 10: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από τα εργαστήρια διδασκαλίας; 

  Γ.2.γ. Στην τρίτη ερώτηση του δείκτη των υποδοµών ζητήσαµε την άποψη 

τους για τα εποπτικά µέσα. Να σηµειωθεί ότι στην συγκεκριµένη ερώτηση ζητήθηκε 

διευκρύνιση για την έννοια των εποπτικών µέσων που δόθηκε προφορικά.  

 

Πίνακας 27: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από τα εποπτικά µέσα διδασκαλίας; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 0 2 13 9 12 

Σ.∆.Ε. 0 2 0 8 5 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 0 0 5 8 

Σύνολο 0 4 13 22 25 

Ποσοστό 0% 3,1% 20.3% 34,3% 39% 
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Και στα αποτελέσµατα του παραπάνω ερωτήµατος που αφορά και αυτό τον 

εξοπλισµό και τα διαθέσιµα εποπτικά µέσα διδασκαλίας που χρησιµοποιήθηκαν σε 

κάθε πρόγραµµα, ή ήταν διαθέσιµα σε κάθε εκπαιδευτική δοµή, βλέπουµε ότι το 

∆ΙΕΚ έχει τη µεγαλύτερη κατανοµή απαντήσεων στο Μέτρια , ενώ καλύτερα 

αποτελέσµατα έχουµε στα Σ∆Ε ενώ οι αριθµοί είναι σαφώς βελτιωµένοι στο Ι.ΚΕΚ. 

Κάτι που δείχνει ότι οι επενδύσεις σε µέσα είναι σαφώς µεγαλύτερες στο ιδιωτικό 

εκπαιδευτικό φορέα σε σχέση µε τους δηµόσιους. 

 

 

Γράφηµα 11: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από τα εποπτικά µέσα διδασκαλίας; 

 

Γ.2.δ. Η τέταρτη ερώτηση κατέγραψε τις απόψεις των καταρτιζόµενων για τις 

εργαστηριακές υποδοµές. Να διευκρινιστεί ότι τα Σ.∆.Ε. και τα Ι.ΚΕΚ διαθέτουν 

µόνο εργαστήρια πληροφορικής ενώ το ∆.ΙΕΚ πέραν των εργαστηρίων πληροφορικής 

διαθέτει εργαστήριο νοσηλευτικής και αισθητικής. 
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Πίνακας 28: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από τον εξοπλισµό των εργαστηρίων στα 

οποία εκπαιδευτήκατε; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 2 7 14 7 6 

Σ.∆.Ε. 0 2 2 5 6 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 0 0 2 11 

Σύνολο 2 9 16 14 23 

Ποσοστό 3,1% 14%  25% 21,9%  36% 

 

Όσον αφορά το Σ∆Ε και το Ι.ΚΕΚ οι απαντήσεις των καταρτιζόµενων ήταν 

περισσότερο θετικές µε µεγαλύτερο ποσοστό αυτό στο Ι.ΚΕΚ γεγονός που εξηγείται 

εύκολα καθώς τα εργαστήρια πληροφορικής που διαθέτουν αυτά είναι σχετικά 

σύγχρονα και µπορούν να καλύψουν εύκολα. Αντίθετα οι απόψεις των 

καταρτιζόµενων των ∆.ΙΕΚ κρίνονται µάλλον αρνητικές περισσότερο όµως από τις 

απόψεις αυτών που παρακολουθούν τους τοµείς της αισθητικής που θεωρούν ότι 

υπάρχουν ελλείψεις στα ανάλογα εργαστήρια και των οικονοµικών που 

απασχολούνται σε εργαστήριο πληροφορικής παλαιότερης τεχνολογίες. Οι θετικές 

απόψεις των καταρτιζόµενων των ΙΕΚ προήλθαν από αυτούς του τοµέα 

πληροφορικής όπου παρακολουθούν τα µαθήµατα τους σε εργαστήριο µόλις δύο 

ετών µε µηχανήµατα τελευταίας τεχνολογίας.  
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Γράφηµα 12: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από τον εξοπλισµό των εργαστηρίων στα 

οποία εκπαιδευτήκατε; 

 

  Γ.2.ε. Στην Πέµπτη ερώτηση ασχοληθήκαµε µε την καθαριότητα των χώρων ; 

Πίνακας 29: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από την καθαριότητα των χώρων; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 2 7 14 7 6 

Σ.∆.Ε. 0 2 2 5 6 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 0 0 2 11 

Σύνολο 2 9 16 14 23 

Ποσοστό 3,1% 14%  25% 21,9%  36% 

 

Σε αυτή την ερώτηση οι περισσότερες απαντήσεις κυµαίνονται µεταξύ του 

Αρκετά και του Πολύ, που σηµαίνει ότι η καθαριότητα των χώρων σε όλες 

περιπτώσεις είναι αρκετά ικανοποιητική. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του ∆ΙΕΚ 

που έχουµε πολλές απαντήσεις στο Μέτρια. Κάτι που εξηγείται όχι από την 

πληµµελή καθαριότητα των χώρων, αλλά από την παλαιότητα των χώρων και την 

έλλειψη ανακαίνισής τους εδώ και πολλά χρόνια (π.χ βάψιµο τοίχων).  
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Γράφηµα 13: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από την καθαριότητα των χώρων; 

 

Γ.2.στ. Στην έκτη ερώτηση τέθηκε το καίριο ερώτηµα της θέρµανσης και της 

ψύξης των χώρων των µαθηµάτων . 

 

Πίνακας 30: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από τη θέρµανση – κλιµατισµό των χώρων; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 15 10 4 7 0 

Σ.∆.Ε. 0 0 1 3 11 

Ι. Κ.Ε.Κ. 1 2 4 3 3 

Σύνολο 16 12 9 13 14 

Ποσοστό 25% 18,8%  14% 20,3%  21,9% 

 

Προκειµένου να αναλύσουµε τα παραπάνω αποτελέσµατα πρέπει πρώτα να 

σηµειώσουµε ότι το ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε σε εκπαιδευόµενους του ∆ΙΕΚ το  

µήνα Μάιο, οι οποίοι όµως είχαν φοιτήσει και το χειµερινό εξάµηνο και γνώριζαν τις 

ελλιπείς συνθήκες θέρµανσης. Το ίδιο ισχύει και για το Σ∆Ε, ενώ στο Ι.ΚΕΚ οι 

εκπαιδευόµενοι συµµετείχαν σε πρόγραµµα µόνο για 2 µήνες Απρίλιο – Μάιο. Έτσι 

τα αρνητικά αποτελέσµατα για το ∆ΙΕΚ εξηγούνται ως αποτέλεσµα έλλειψης 
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θέρµανσης κατά τους χειµερινούς µήνες, στους χώρους στεγάζονται πρωινά σχολεία 

και η θέρµανση  δεν ανάβει τις απογευµατινές, ενώ το Σ∆Ε σαν αυτόνοµη µονάδα και 

ανακαινισµένη έχει σε λειτουργία αυτόνοµο σύστηµα ψύξης θέρµανσης. Τέλος όσο 

αφορά το Ι.ΚΕΚ η διασπορά τα αποτελέσµατα είναι από Μέτρια µέχρι Πολύ και 

έχουν να κάνουν µόνο µε συνθήκες ψύξης και εξαερισµού. Σε κάθε περίπτωση όµως 

προκειµένου να εξασφαλιστούν ιδανικές συνθήκες µάθησης είναι απαραίτητη η 

θέρµανση και ο κλιµατισµός το καλοκαίρι.  

 

 

Γράφηµα 14: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από τη θέρµανση – κλιµατισµό των χώρων; 

  Γ.2.ζ. Τελειώνοντας µε τη συγκεκριµένη ενότητα των υποδοµών συζητήθηκε η 

δυνατότητα πρόσβασης για ΑµΕΑ.  

Πίνακας 31: Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης για ΑµΕΑ; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 1 2 9 14 10 

Σ.∆.Ε. 0 0 0 3 12 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 0 0 0 13 

Σύνολο 1 2 9 17 45 

Ποσοστό 1,6% 3,1%  14% 26,6%     70,3% 
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Στη συγκεκριµένη ερώτηση µπορούµε εύκολα να συµπεράνουµε από την 

κατανοµή των αποτελεσµάτων ότι στο Σ∆Ε Αγρινίου και στο Ι.ΚΕΚ που 

επισκεφθήκαµε υπάρχει πρόσβαση για άτοµα ΑµΕΑ, ενώ στο ∆ΙΕΚ βλέπουµε µια 

διστακτικότητα στο να απαντήσουν πολύ διότι το κτήριο έχει ισόγειο και πρώτο 

όροφο αίθουσες, και οι πρώτες προφανώς είναι προσβάσιµες σε ΑµΕΑ , ενώ οι πάνω 

όχι. 

 

 

Γράφηµα 15: Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης για ΑµΕΑ; 

Τελειώνοντας µε την ενότητα των υποδοµών µπορούµε γενικά να 

διαπιστώσουµε ότι οι υποδοµές του ∆ΙΕΚ Αγρινίου υστερούν σηµαντικά σε σχέση µε 

εκείνες του Σ∆Ε Αγρινίου και ενός Ιδιωτικού ΚΕΚ. 

 

5.4.3.3. Γ.3 Εκπαιδευτικές συνιστώσες 

Ο τρίτος δείκτης που ζητήσαµε να αποτιµηθεί είναι αυτός των εκπαιδευτικών 

συνιστωσών. Προσπαθήσαµε λοιπόν να διευρευνήσουµε κατά πόσο οι 

καταρτιζόµενοι είναι ευχαριστηµένοι µε τον τρόπο διδασκαλίας. 

Γ.3.α. Στην πρώτη ερώτηση λοιπόν ζητήθηκε να µας απαντήσουν κατά πόσο 

εκπληρώνονται µέχρι στιγµής οι προσδοκίες τους από το πρόγραµµα. 
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Πίνακας 32: Πόσο εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες σας σχετικά µε το πρόγραµµα; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 0 1 14 15 6 

Σ.∆.Ε. 0 0 3 9 3 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 0 2 5 6 

Σύνολο 0 1 19 29 15 

Ποσοστό 0% 1,6%    29,7% 45,3%  23,4% 

 

Στα αποτελέσµατα από την παραπάνω ερώτηση βλέπουµε ότι η πλειονότητα 

των απαντήσεων κυµαίνεται από Αρκετά έως πολύ, ενώ υπάρχει και ένα 29% στο 

µέτρια που οφείλεται κυρίως στις απαντήσεις του ∆ΙΕΚ. Οι εκπαιδευόµενοι στο Σ∆Ε 

και στο Ι.ΚΕΚ γνωρίζουν εξαρχής το περιεχόµενο και τι θα τους προσφέρει το 

πρόγραµµα, στους πρώτους απολυτήριο πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης και στους δεύτερους γνώσεις και ενδεχοµένως πιστοποίηση σε κάποιες 

δεξιότητες υπολογιστών. Έτσι απαντούν µε µεγαλύτερη ευκολία για την εκπλήρωση 

των προσδοκιών τους από  το πρόγραµµα. Οι εκπαιδευόµενοι του ΙΕΚ ,οι οποίοι 

συµµετέχουν για µεταλυκειακή εκπαίδευση και κατάρτιση, σε προσφερόµενα 

προγράµµατα µιας περιοχής έχουν διαφορετικές προσδοκίες από το κάθε πρόγραµµα 

και απαντούν µε µεγαλύτερη διστακτικότητα  στο ερώτηµα αν εκπληρώθηκαν ή όχι 

οι προσδοκίες τους. 
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Γράφηµα 16: Πόσο εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες σας σχετικά µε το 

πρόγραµµα; 

Γ.3.β. Στη συνέχεια ζητήσαµε από τους συµµετέχοντες του ερωτηµατολογίου 

να µας εκφράσουν την ικανοποίησή τους από τη σαφήνεια και την ενηµέρωση για 

τους στόχους του εκάστοτε προγράµµατος. 

 

Πίνακας 33 Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από τη σαφήνεια και την ενηµέρωση για τους 

στόχους του προγράµµατος; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 0 1 12 16 7 

Σ.∆.Ε. 0 0 1 10 4 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 0 4 4 5 

Σύνολο 0 1 17 30 16 

Ποσοστό 0% 1,6%    26,6% 46,9%  25% 

 

Όπως και στο προηγούµενο ερώτηµα κι εδώ βλέπουµε ότι η πλειονότητα των 

εκπαιδευοµένων στη δοµή του Σ∆Ε και του Ι.ΚΕΚ απαντούν ότι Αρκετά ή Πολύ 

είναι ικανοποιηµένοι µε την αποσαφήνιση των στόχων του προγράµµατος στο οποίο 
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συµµετέχουν, γνωρίζουν εκ των προτέρων τον απώτερο στόχο, βασική µόρφωση 

(Σ∆Ε) ή δεξιότητες σε κάποιο τοµέα (ΙΚΕΚ). 

Αντίθετα οι εκπαιδευόµενοι στο ∆ΙΕΚ προφανώς γνωρίζουν το είδος και την 

ειδίκευση του προγράµµατος που συµµετέχουν, από την άλλη όµως δεν είναι 

ξεκάθαρο σε τι ακριβώς αποσκοπεί αυτή η κατάρτιση και το σηµαντικότερο που 

µπορεί να τους βοηθήσει στην επαγγελµατική τους πορεία. 

 

Γράφηµα 17: Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από τη σαφήνεια και την ενηµέρωση για τους 

στόχους του προγράµµατος; 

Γ.3.γ. Στην Τρίτη ερώτηση αυτού του δείκτη οι καταρτιζόµενοι ρωτήθηκαν 

για τις γνώσεις που αποκτούν 

Πίνακας 34: Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων - 

δεξιοτήτων; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 1 2 13 12 8 

Σ.∆.Ε. 0 0 0 2 13 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 0 3 6 4 

Σύνολο 1 2 16 20 25 

Ποσοστό 1,6% 3,1%    25% 31,3%  39% 
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Από τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι για την 

περίπτωση του Σ∆Ε η πλειονότητα των γνώσεων που παρέχονται είναι νέες για τους 

εκπαιδευόµενους του, κάτι πολύ φυσιολογικό αφού είναι ενήλικες που είχαν διακόψει 

την υποχρεωτική τους εκπαίδευση στο παρελθόν. Στην περίπτωση του Ι.ΚΕΚ πάλι 

διαπιστώνοµε ότι η παρακολούθηση ενός προγράµµατος για νέες τεχνολογίες και 

δεξιότητες υπολογιστών πάντα προσθέτει νέες γνώσεις και οι λίγες απαντήσεις 

Μέτρια δικαιολογούνται µε την εξοικείωση που µπορεί κάποιος να έχει από 

προηγούµενες βαθµίδες (πληροφορική στην υποχρεωτική Βθµια εκπαίδευση) ή από 

προσωπική ενασχόληση.  Στην περίπτωση του ∆ΙΕΚ όµως βλέπουµε µια διακύµανση 

ων απαντήσεων µε τις περισσότερες στο Μέτρια , κάτι που αιτιολογείται πρώτα από 

το γεγονός ότι πολλοί εκπαιδευόµενοι των ∆ΙΕΚ έχουν πριν φοιτήσει σε παρόµοια 

ειδικότητα των ΕΠΑΛ, ή από το ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει πληθώρα 

θεωρητικών γνώσεων. 

 

 

Γράφηµα 18: Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων - 

δεξιοτήτων; 

Γ.3.δ. Στην τέταρτη κατά σειρά ερώτηση διερευνήθηκε η συνάφεια στόχων 

και περιεχοµένου του κάθε προγράµµατος; 
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Πίνακας 35: Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από τη συνάφεια στόχων και περιεχοµένου του 

προγράµµατος ; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 1 2 11 17 5 

Σ.∆.Ε. 0 0 2 5 8 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 1 3 6 3 

Σύνολο 1 3 16 28 16 

Ποσοστό 1,6% 4,9%    25% 43,8%  25% 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα βλέπουµε ότι σε πολύ µεγάλο ποσοστό 

43,8% Αρκετά και 25% Πολύ υπάρχει ικανοποίηση από τη συνάφεια µεταξύ στόχων 

και περιεχοµένου κάθε προγράµµατος. Το 25% Μέτρια που οφείλεται κυρίως στις 

απαντήσεις των εκπαιδευοµένων του ∆ΙΕΚ έχει να κάνει κυρίως µε την αναλογία 

θεωρητικών και εργαστηριακών ωρών, για ανθρώπους που βρίσκονται σε 

µεταλυκειακή εκπαίδευση, κάτι που στις άλλες δύο δοµές δεν παρατηρείται 

 

 

Γράφηµα 19: Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από τη συνάφεια στόχων και περιεχοµένου 

του προγράµµατος ; 
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Γ.3.ε. Στην προτελευταία ερώτηση της κατηγορίας οι καταρτιζόµενοι 

ερωτήθηκαν για το πώς έβλεπαν την αναλογία θεωρητικών και εργαστηριακών ωρών. 

Πίνακας 36: Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από τη δοµή του προγράµµατος (αναλογία 

εργαστηριακών – θεωρητικών ωρών); 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 2 4 12 11 7 

Σ.∆.Ε. 0 0 6 6 3 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 0 4 5 4 

Σύνολο 2 4 22 22 14 

Ποσοστό 3,1% 6,2%    34,4% 34,4%  21,9% 

 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα 34.4% Μέτρια και Αρκετά, µε µόνο 21.9% 

Πολύ, ενώ έχουµε και ένα ποσοστό γύρω στο 10% Καθόλου  ή Λίγο κυρίως από το 

∆ΙΕΚ, έρχονται να επιβεβαιώσουν σε κάθε περίπτωση ότι οι ενήλικες προτιµούν τη 

µάθηση µέσα από µεθόδους που εµπλέκουν και τους ίδιους (εργαστήρια) και όχι µε 

τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων. Ακόµη 

σε σχέση µε το σχεδιασµό των προγραµµάτων, ότι έχει να κάνει µε  το Σ∆Ε πιθανόν 

δεν µπορούν πολλά να αλλάξουν λόγω του σκοπού που εξυπηρετεί, αλλά στα ∆ΙΕΚ 

και στα Ι.ΚΕΚ είναι απαραίτητο να υπάρχει µεγάλος χρόνος σε εργαστηριακή 

εκπαίδευση και να χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν νέοι µέθοδοι διδασκαλίας. Κάτι 

τέτοιο προϋποθέτει νέες καλά εξοπλισµένες εργαστηριακές εγκαταστάσεις και 

αίθουσες.   
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Γράφηµα 20: Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από τη δοµή του προγράµµατος (αναλογία 

εργαστηριακών – θεωρητικών ωρών); 

Γ.3.στ.Τελειώνοντας την ενότητα των ερωτηµάτων των εκπαιδευτικών 

συνιστωσών ρωτήσαµε για το ποσοστό ικανοποίησης από τη διάρκεια του κάθε 

προγράµµατος  

Πίνακας 37: Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από τη διάρκεια του προγράµµατος; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 0 0 18 13 5 

Σ.∆.Ε. 3 2 6 3 1 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 2 5 4 2 

Σύνολο 3 4 29 20 8 

Ποσοστό 4,6% 6,2%    45,3% 31,2%  12,5% 

 

Παρατηρώντας το γράφηµα βλέπουµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 45.3% 

συγκεντρώνει το Μέτρια ικανοποιηµένοι από τη διάρκεια του προγράµµατος, ενώ 

µεγάλα ποσοστά έχουµε στο Αρκετά και το Πολύ, µε ένα 10% συνολικά στο 

Καθόλου και το Λίγο που οφείλεται κυρίως σε απαντήσεις των εκπαιδευοµένων του 

Σ∆Ε . Μπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι εκπαιδευόµενοι του ∆ΙΕΚ που είναι 

ηλικιακά πιο κοντά στα µαθητικά χρόνια, µε ένα πρόγραµµα 2ετούς διάρκειας για 
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κατάρτιση  είναι σε γενικές γραµµές ευχαριστηµένοι, ενώ οι αντίστοιχοι του Σ∆Ε οι 

οποίοι απέχουν αρκετά από τα σχολικά χρόνια, βρίσκουν ένα πρόγραµµα  3ετούς ή 

4ετούς διάρκειας µάλλον υπερβολικό. Τέλος οι ενήλικες που συµµετέχουν σε 

προγράµµατα Ιδιωτικών ΚΕΚ µε συγκεκριµένο αντικείµενο, 2µηνης ή 3µηνης 

διάρκειας βλέπουµε ότι και εδώ το χρονικό διάστηµα θεωρείται µεγάλο, θα 

προτιµούσαν ίσως πιο πολλές ώρες ηµερησίως µε πιο λίγη διάρκεια σε µήνες. Αυτό 

αιτιολογείται από το σκοπό για τον οποίο παρακολουθούν το πρόγραµµα, εξεύρεση 

εργασίας, ώστε  να έχουν ένα επιπλέον προσόν το συντοµότερο. 

 

Γράφηµα 21: Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από τη διάρκεια του προγράµµατος; 

 

5.4.3.4. Γ.4  ∆ιδακτικό Προσωπικό. 

Στον τελευταίο δείκτη της αποτίµησης προσπαθήσαµε να συλλέξουµε 

απαντήσεις γύρω από το διδακτικό προσωπικό του κάθε προγράµµατος 

Γ.4.α. Στην πρώτη ερώτηση λοιπόν της κατηγορίας ρωτήσαµε για το βαθµό 

ικανοποίησης από την πληρότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού. Να σηµειωθεί ότι 

εξηγήθηκε στους εκπαιδευόµενους ότι αφορά στην επάρκεια όχι τη γνωστική αλλά 

την αριθµητική των εκπαιδευτικών ως προς τα µαθήµατα. 
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Πίνακας 38: Υπήρχε πληρότητα εκπαιδευτικών; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 0 0 9 21 6 

Σ.∆.Ε. 1 2 9 0 3 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 0 0 2 11 

Σύνολο 1 2 18 23 20 

Ποσοστό 1.6% 3.1%    28.1% 35.9%  31.3% 

 

Στα παραπάνω αποτελέσµατα παρατηρούµε, ότι στην περίπτωση του Ι.ΚΕΚ 

που σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραµµα εµπλέκονται ένας το πολύ δύο εκπαιδευτές, η 

πληρότητα αγγίζει το τέλειο. Στις άλλες δύο περιπτώσεις του Σ∆Ε και του ∆ΙΕΚ 

έχουµε αποτελέσµατα που κυµαίνονται στο Μέτρια 28,1% και στο Αρκετά 35,9%. 

Αυτό εξηγείται από τις γνωστές καθυστερήσεις που υπάρχουν κάθε χρονιά τόσο στην 

πρόσληψη ωροµισθίων του Σ∆Ε, η οποία γίνεται σε φάσεις αναπληρωτών και µε 

αποσπάσεις µόνιµων εκπαιδευτικών. Ενώ για τους εκπαιδευτές των ∆ΙΕΚ η 

πρόσληψη γίνεται από πίνακα που καταρτίζεται πριν την έναρξη των προγραµµάτων, 

αλλά και από διαθέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών Βθµιας εκπαίδευσης οι οποίες πολλές 

φορές καθυστερούν και γίνονται σε φάσεις. Το αποτέλεσµα των παραπάνω είναι για 

τις δοµές του Σ∆Ε περισσότερο και του ∆ΙΕΚ λιγότερο να υπάρχουν κενά ωρών στην 

αρχή κάθε έτους.   
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Γράφηµα 22: Υπήρχε πληρότητα εκπαιδευτικών; 

Γ.4.β. Ο δεύτερος παράγοντας που ζητήθηκε να αξιολογήσουν οι καταρτιζόµενοι 

ήταν αυτός της µεταδοτικότητας των εκπαιδευτικών 

Πίνακας 39: Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από τη µεταδοτικότητα του εκπαιδευτικού 

προσωπικού; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 0 0 8 18 10 

Σ.∆.Ε. 1 1 8 3 2 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 0 2 3 8 

Σύνολο 1 1 18 24 20 

Ποσοστό 1,6% 1,6%    28,1% 37,5%  31,2% 

 

Στο παραπάνω ερώτηµα τα µεγαλύτερα ποσοστά 31,2% και 37,5% λαµβάνουν 

οι απαντήσεις Πολύ και Αρκετά , ενώ ένα 30% περίπου που δίνει απαντήσεις Μέτρια, 

προέρχεται από το χώρο του ∆ΙΕΚ και του Σ∆Ε, και έχει να κάνει µε το γεγονός ότι 

υπάρχουν πολλά αντικείµενα στα συγκεκριµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα, µε 

πολλούς εκπαιδευτές και προφανώς δεν µπορεί να έχουν όλοι τα ίδια επίπεδα 

µεταδοτικότητας. Επίσης όταν έχεις πολλούς εκπαιδευτές το ίδιο χρονικό διάστηµα 
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µοιραία µπορείς να συγκρίνεις, σε αντίθεση µε το να υπάρχει µόνο ένας εκπαιδευτής 

για όλο το πρόγραµµα µε τον οποίο δένεσαι.   

 

 

Γράφηµα 23: Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από τη µεταδοτικότητα του εκπαιδευτικού 

προσωπικού; 

Γ.4.γ. Στην τρίτη ερώτηση διερευνήθηκε η ικανοποίηση των συµµετεχόντων 

από την οργάνωση του µαθήµατος.  

Πίνακας 40: Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από την οργάνωση του µαθήµατος; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 0 0 6 16 14 

Σ.∆.Ε. 0 0 5 7 3 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 0 1 4 8 

Σύνολο 0 0 12 27 25 

Ποσοστό 0% 0% 18,8% 42,2% 39% 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα βλέπουµε ότι πάνω από 80% είναι από πολύ 

µέχρι αρκετά ικανοποιηµένο από την οργάνωση των µαθηµάτων. Προφανώς το 

συγκεκριµένο αποτέλεσµα έχει να κάνει µε την υποκειµενική άποψη του κάθε 
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εκπαιδευόµενου, µε την καλή οργάνωση από πλευράς του εκπαιδευτή, αλλά πρέπει 

να λάβουµε υπόψιν ότι ηλικιακά οι εκπαιδευόµενοι του Σ∆Ε κυρίως και σε µικρότερο 

ποσοστό του ∆ΙΕΚ και του Ι.ΚΕΚ, απέχουν πολύ από τα µαθητικά χρόνια και οι 

εµπειρίες τους για την εκπαιδευτική διαδικασία έχουν αναφορά δεκαετίες πριν. Έτσι 

η παρακολούθηση µαθηµάτων µέσα από υπολογιστή ή η προβολή διαφανειών στα 

πλαίσια µιας διδακτικής ώρας είναι κάτι καινούργιο. 

 

Γράφηµα 24: Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από την οργάνωση του µαθήµατος; 

Γ.4.δ. Έπειτα ρωτήσαµε για το ποσοστό ικανοποίηση των καταρτιζόµενων 

από την ενεργοποίηση ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτές. 

 

Πίνακας 41: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 0 1 11 13 11 

Σ.∆.Ε. 0 0 4 5 6 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 0 2 4 7 

Σύνολο 0 1 17 22 24 

Ποσοστό 0% 1,6%    26,6% 34,4%  37,5% 

Και στη συγκεκριµένη ερώτηση οι απαντήσεις που παίρνοµε έχουν αρκετά το 

υποκειµενικό στοιχείο, η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος έχει να κάνει σε µεγάλο 
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βαθµό µε τον εκπαιδευτή, την εµπειρία ή την απειρία του, αλλά και µε το 

εκπαιδευτικό αντικείµενο και τις εµπειρίες των εκπαιδευοµένων. Έτσι µπορούµε µε 

βάση το παραπάνω γράφηµα να συµπεράνουµε ότι όταν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

έχει πολλά εκπαιδευτικά αντικείµενα , πολλά από αυτά παραδοσιακά (π.χ. 

µαθηµατικά, νέα … ) τότε το ενδιαφέρον µειώνεται (∆ΙΕΚ – Σ∆Ε), ενώ όταν είναι 

επικεντρωµένο µια ειδίκευση, τότε για τους ενήλικες εκπαιδευόµενους το ενδιαφέρον 

κορυφώνεται (περίπτωση Ι,ΚΕΚ). 

 

Γράφηµα 25: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος; 

Γ.4.ε. Σε αυτή την ερώτηση διερευνήθηκε η ικανοποίηση από την 

συνεργασίας εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων. 

Πίνακας 42: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από τη συνεργασία που είχατε µε το 

διδακτικό προσωπικό; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 0 0 9 17 10 

Σ.∆.Ε. 0 0 2 6 7 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 0 0 2 11 

Σύνολο 0 0 11 25 28 

Ποσοστό 0% 0%    17,2% 39%  43,8% 
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Αναλύοντας τα παραπάνω αποτελέσµατα βλέπουµε ότι ένα ποσοστό πάνω 

από 80% κρίνει ότι η συνεργασία µε το διδακτικό προσωπικό ήταν πολύ καλή έως 

άριστη. Είναι πολύ φυσιολογικό διότι η επικοινωνία ενός εκπαιδευτή µε ενήλικες 

εκπαιδευόµενους σε τέτοιου είδους προγράµµατα είναι πολύ πιο άµεση , βασίζεται 

εύκολα σε κοινές εµπειρίες και βιώµατα και υπάρχει µικρή η µηδενική διαφορά 

ηλικίας µεταξύ τους, σε αντίθεση µε την δευτεροβάθµια η πρωτοβάθµια εκπαίδευση, 

όπου υπάρχουν ξεκάθαρα διακριτοί οι ρόλοι καθηγητή µαθητή και η συνεργασία 

υπάρχει µόνο στα πλαίσια του µαθήµατος, χωρίς βέβαια να αποκλείεται αυτή να είναι 

στενή. Το µικρό ποσοστό 17,2% του µέτρια οφείλεται κυρίως σε απαντήσεις του 

∆ΙΕΚ, όπου οι περισσότεροι εκπαιδευόµενοι είναι νεαρής ηλικίας. 

 

Γράφηµα 26: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από τη συνεργασία που είχατε µε το 

διδακτικό προσωπικό; 

Γ.4.στ. Τελειώνοντας µε τη συγκεκριµένη ενότητα έχουµε τα αποτελέσµατα 

στην ερώτηση: «Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από το εκπαιδευτικό υλικό που σας 

δόθηκε;». Εδώ να σηµειώσουµε ότι εξηγήσαµε στους εκπαιδευόµενους πως σαν 

εκπαιδευτικό υλικό εννοούµε τα βιβλία, τις σηµειώσεις, τις ασκήσεις και ό,τι άλλο 

τους δόθηκε ή χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια της κατάρτισης 
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Πίνακας 43: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από το εκπαιδευτικό υλικό που σας δόθηκε; 

Συµµετέχοντες 1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Μέτρια 4-Αρκετά 5-Πολύ 

∆. ΙΕΚ 1 5 13 10 7 

Σ.∆.Ε. 0 0 5 6 4 

Ι. Κ.Ε.Κ. 0 0 2 3 8 

Σύνολο 1 5 20 19 19 

Ποσοστό 1,6% 7,8%    31,3% 29,7%  29,6% 

 

Σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο παρέχεται είτε από το φορέα, 

είτε από τον εκπαιδευτή, βλέπουµε µια µεγάλη διακύµανση των απαντήσεων στο 

∆ΙΕΚ το οποίο εξηγείται διότι σε όλα τα εκπαιδευτικά αντικείµενα δεν υπάρχουν 

συγκεκριµένες σηµειώσεις αλλά ο κάθε εκπαιδευτής είναι υποχρεωµένος να φτιάξει 

και να διανείµει τις δικές του, σύµφωνα πάντα µε την ύλη που πρέπει να διδαχθεί. 

Έτσι βλέπουµε ότι αυτή η διαφορετικότητα στο εκπαιδευτικό υλικό του κάθε 

εκπαιδευτή αποτυπώνεται στην έρευνα µας. Στην περίπτωση όµως του Σ∆Ε όπου 

έχουµε σαν βασικό εκπαιδευτικό υλικό βιβλία τυπωµένα από τον φορέα µαζί µε 

τυχόν σηµειώσεις του κάθε εκπαιδευτή, τα αποτελέσµατα είναι καλύτερα. Τέλος στο 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Ι.ΚΕΚ όπου έχει µοιραστεί ένα συραµµένο µπλοκ 

σηµειώσεων µε εξηγήσεις για την κάθε ενότητα, σαν εκπαιδευτικό υλικό, τα 

αποτελέσµατα είναι ακόµη καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση µπορούµε αν πούµε ότι οι 

ενήλικες εκπαιδευόµενοι είναι  πιο αυστηροί κριτές όσον αφορά την παρεχόµενη 

γνώση, σε σχέση µε τον τρόπο και το εκπαιδευτικό υλικό.   
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Γράφηµα 27: Πόσο ευχαριστηµένοι µείνατε από το εκπαιδευτικό υλικό που σας 

δόθηκε; 

 

5.4.4. Προσδοκίες – Βελτίωση του προγράµµατος 

Στο τελευταίο µέρος του ερωτηµατολογίου έγινε αρχικά προσπάθεια να 

καταγραφούν οι προσδοκίες των καταρτιζόµενων από το µέλλον τους µετά την 

ολοκλήρωση του σπουδών τους στις δοµές που παρακολουθούν. Αρχικά λοιπόν 

ερωτήθηκαν (ερώτηση ∆α) να απαντήσουν σε µια κλίµακα 1 (καθόλου) έως 5 (πολύ) 

κατά πόσο πίστευαν ότι οι γνώσεις που θα αποκόµιζαν από την κατάρτισή τους θα 

τους βοηθούσαν να ικανοποιήσουν τους λόγους για τους οποίους αρχικά 

εγγράφτηκαν στο κάθε πρόγραµµα. Τα αποτελέσµατα από τις απαντήσεις φαίνονται 

στον πίνακα 44: 

Πίνακας 44: ∆.α. Πόσο πιστεύετε ότι οι γνώσεις που αποκοµίσατε θα σας βοηθήσουν 

πραγµατικά στους λογούς για τους οποίους επιλέξατε το πρόγραµµα; 

 
ΙΕΚ Σ∆Ε ΚΕΚ 

Καθόλου 0,00% 0,00% 0,00% 

Λιγο 0,00% 0,00% 15,38% 

Μέτρια 16,67% 33,33% 30,77% 

Αρκετά 47,22% 26,67% 30,77% 
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Πολύ 36,11% 40,00% 23,08% 

 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε στο παρακάτω γράφηµα διασποράς οι 

περισσότεροι καταρτιζόµενοι των ΙΕΚ φαίνονται να έχουν αρκετές προσδοκίες από 

το πρόγραµµα παρακολούθησης και µεγάλη εµπιστοσύνη στις γνώσεις που θα 

αποκτήσουν. Συγκεκριµένα οι  περισσότεροι από αυτούς (47,22%) δήλωσαν ότι 

πιστεύουν αρκετά σε αυτό ενώ 36.11% από αυτούς δήλωσαν πολύ. Αντίστοιχα 

κινήθηκαν και οι απαντήσεις των καταρτιζόµενων στα Σ∆Ε. Το 40% από αυτούς 

δήλωσαν ότι πιστεύουν πολύ ότι οι γνώσεις που αποκτούν καθηµερινά θα τους 

βοηθήσουν, ενώ το 26,67% και το 33,33% δήλωσαν ότι το πιστεύουν αρκετά και 

µέτρια.  Τέλος οι καταρτιζόµενοι των ΚΕΚ φάνηκαν διχασµένοι ως προς τις απόψεις 

τους και σχεδόν όλες οι απαντήσεις πήραν παραπλήσια ποσοστά. Το 15,38% από 

αυτούς δήλωσαν ότι η παρεχόµενη γνώση της δοµής θα τους βοηθήσει λίγο, το 

30,77% δήλωσαν µέτρια και Αρκετά και τέλος το 23,08% Πολύ.  

 

Γράφηµα 28: Πόσο πιστεύετε ότι οι γνώσεις που αποκοµίσατε θα σας 

βοηθήσουν πραγµατικά στους λογούς για τους οποίους επιλέξατε το πρόγραµµα; 

∆.β. Στην επόµενη ερώτηση οι καταρτιζόµενοι ερωτήθηκαν αν σκέφτηκαν σε 

κάποια στιγµή των σπουδών να διακόψουν την παρακολούθηση του προγράµµατος. 

Οι απαντήσεις που πήραµε από τους σπουδαστές της κάθε δοµής φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακας 45: ∆.β. Σκεφτήκατε ποτέ να διακόψετε το πρόγραµµα; 

  ΙΕΚ Σ∆Ε ΚΕΚ 

Καθόλου 38,89% 53,33% 69,23% 

Λίγο 38,89% 6,67% 23,08% 

Μέτρια 16,67% 0,00% 7,69% 

Αρκετά 5,56% 13,33% 0,00% 

Πολύ 0,00% 26,67% 0,00% 

 

Αναπαριστώντας τα παραπάνω ποσοστά του πίνακα σε ένα γράφηµα 

διασποράς µπορούµε εύκολα να παρατηρήσουµε ότι σε γενικές γραµµές οι 

καταρτιζόµενοι δεν έχουν σκεφτεί ιδιαίτερα την διακοπή των προγραµµάτων τους. 

Συγκεκριµένα το 38,9%   ποσοστό αυτών που παρακολουθούν ΙΕΚ µας δήλωσε ότι 

δεν το σκέφτηκαν καθόλου ενώ ένα αντίστοιχο ποσοστό το σκέφτηκε Λίγο. Στο Σ∆Ε 

το µεγαλύτερο ποσοστό (53,33%) δήλωσε Καθόλου  ενώ µόνο το 26,67% πολύ. 

Τέλος στα ΚΕΚ µπορούµε εύκολα να συµπεράνουµε ότι δεν υπήρχε αρνητικό κλίµα 

ώστε κάποιος να σκέφτεται να εγκαταλείψει το πρόγραµµα µιας και το 69,23% µας 

δήλωσε ότι κάτι τέτοιο το έχει σκεφτεί καθόλου και 23,08% λίγο.  

 

 

Γράφηµα 29: Σκεφτήκατε ποτέ να διακόψετε το πρόγραµµα; 
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∆.γ. Στην τρίτη ερώτηση αυτού του τµήµατος ερωτήθηκαν οι καταρτιζόµενοι 

να απαντήσουν σε κλίµακα 1 (καθόλου) έως 5 (πολύ) κατά πόσο είναι πιθανό να 

προτείνουν το συγκεκριµένο πρόγραµµα σε κάποιον φίλο. Το ποσοστό των 

απαντήσεων που λάβαµε από τους καταρτιζόµενους της κάθε δοµής φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα  

Πίνακας 46: Θα προτείνατε το πρόγραµµα σε κάποιο φίλο; 

  IEK Σ∆Ε ΚΕΚ 

Καθόλου 0,00% 0,00% 0,00% 

Λίγο 0,00% 0,00% 0,00% 

Μέτρια 8,33% 0,00% 0,00% 

Αρκετά 38,89% 40,00% 30,77% 

Πολύ 52,78% 60,00% 69,23% 

 

Συγκρίνοντας τον παραπάνω πίνακα καθώς και το γράφηµα διασποράς 

παρακάτω για τις συγκεκριµένες µετρήσεις είναι εµφανές ότι όλοι οι σπουδαστές και 

των τριών δοµών είναι αρκετά πιθανό να πρότειναν το πρόγραµµα τους και σε 

κάποιον τρίτο. Συγκεκριµένα το 52,78% των φοιτητών των ΙΕΚ µας δήλωσαν ότι 

είναι πολύ πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο και το 38,89% αρκετά πιθανό. Αντίστοιχα 

δήλωσε αρκετά το 40% των καταρτιζόµενων των Σ∆Ε και το υπόλοιπο 60% αυτών 

πολύ. Τέλος το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο 

µας από το Σ∆Ε δήλωσε σε ποσοστό 69,23% ότι είναι πολύ πιθανό να προτείνουν το 

πρόγραµµα τους σε κάποιον άλλο και το υπόλοιπο 30,77% αρκετά.   
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Γράφηµα 30: Θα προτείνατε το πρόγραµµα σε κάποιο φίλο; 

∆.γ. Στην τελευταία ερώτηση του ερωτηµατολογίου που ζητήσαµε να 

απαντηθεί στην κλίµακα 1 έως 5, οι καταρτιζόµενοι κλήθηκαν να απαντήσουν πόσο 

πιθανό είναι να παρακολουθήσουν ένα αντίστοιχο πρόγραµµα στο µέλλον. Τα 

ποσοστά των απαντήσεων που λάβαµε φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 47: Πόσο ο πιθανόν είναι να παρακολουθήσετε ένα αντίστοιχο πρόγραµµα στο 

µέλλον; 

  IEK Σ∆Ε ΚΕΚ 

Καθόλου 5,56% 0,00% 0,00% 

Λίγο 13,89% 0,00% 0,00% 

Μέτρια 44,44% 13,33% 23,08% 

Αρκετά 16,67% 33,33% 23,08% 

Πολύ 19,44% 53,33% 53,85% 

  

Μελετώντας τα αποτελέσµατα για την περίπτωση των καταρτιζόµενων του 

ΙΕΚ καταλαβαίνουµε ότι οι απόψεις διίστανται µε αυτή την ερώτηση και η απάντηση 

µέτρια πιθανότητα παρακολούθησης αντίστοιχου προγράµµατος στο µέλλον να είναι 

αυτή που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό (44,44%) αντίθετα τόσο στα Σ∆Ε 

όσο και στα ΚΕΚ παραπάνω από τους µισούς κατά περίπτωση απάντησαν ότι είναι 

πολύ µεγάλη η πιθανότητα η επανάληψη τέτοιου είδους κατάρτισης.  
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Γράφηµα 31: Πόσο ο πιθανόν είναι να παρακολουθήσετε ένα αντίστοιχο πρόγραµµα 

στο µέλλον; 

Στις δύο τελευταίες ερωτήσεις αυτού του τµήµατος και ουσιαστικά τις δύο 

τελευταίες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου µας ζητήσαµε από όλους να µας 

επιλέξουν τις λειτουργίες του προγράµµατος παρακολούθησής τους που θεωρούν 

αρχικά τις καλύτερες και στην συνέχεια εκείνες που θεωρούν ότι χρειάζονται την 

µεγαλύτερη βελτίωση από όλες. Όσον αφορά στη καλύτερη λειτουργία της κάθε 

δοµής λάβαµε τον παρακάτω πίνακα µε τα ποσοστά απάντησης από όπου προέκυψε 

και το αντίστοιχο γράφηµα. 

Πίνακας 48: Επιλέξτε την λειτουργία του προγράµµατος που θεωρείται ότι ήταν η 

καλύτερη: 

ΙΕΚ Σ∆Ε ΚΕΚ 

Οργάνωση προγράµµατος  33,33% 26,67% 30,77% 

Υποδοµές  2,78% 0,00% 23,08% 

Εκπαιδευτικές συνιστώσες  13,89% 40,00% 7,69% 

∆ιδακτικό προσωπικό  50,00% 33,33% 38,46% 
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Γράφηµα 32: Επιλέξτε την λειτουργία του προγράµµατος που θεωρείται ότι ήταν η 

καλύτερη: 

Για την ερώτηση που ζητήσαµε να µας επιλέξουν την λειτουργία που 

χρειάζεται την µεγαλύτερη βελτίωση προέκυψαν ο παρακάτω πίνακας ποσοστών και 

το αντίστοιχο γράφηµα.  

Πίνακας 49:  Επιλέξτε την λειτουργία του προγράµµατος που θεωρείται ότι χρειάζεται 

την µεγαλύτερη βελτίωση: 

ΙΕΚ Σ∆Ε ΚΕΚ 

Οργάνωση προγράµµατος  16,67% 13,33% 15,38% 

Υποδοµές  44,44% 40,00% 30,77% 

Εκπαιδευτικές συνιστώσες  19,44% 0,00% 38,46% 

∆ιδακτικό προσωπικό  19,44% 46,67% 15,38% 
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Γράφηµα 33:  Επιλέξτε την λειτουργία του προγράµµατος που θεωρείται ότι χρειάζεται 

την µεγαλύτερη βελτίωση: 

Συγκρίνοντας λοιπόν τα αποτελέσµατα από τις 2 ερωτήσεις αντιλαµβάνεται 

κανείς ότι οι Υποδοµές θεωρούνται το µεγαλύτερο πρόβληµα για όλους και ιδιαίτερα 

για τους καταρτιζόµενους του ΙΕΚ. Αυτό φάνηκε και από το µεγάλο ποσοστό 

δυσαρέσκειας εξέφρασαν στο δείκτη αποτίµησης των υποδοµών που. Αντίθετα οι 

περισσότεροι απάντησαν θετικά ως προς το διδακτικό προσωπικό της κάθε δοµής 

παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις αυτό µπορεί να προσλαµβάνεται 

καθυστερηµένα.  

 

6. Συµπεράσµατα 

6.1. Επισκόπηση διπλωµατικής εργασίας 

Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η αποτίµηση των 

προγραµµάτων σπουδών τριών διαφορετικών δοµών εκπαίδευσης ενηλίκων, δηλαδή 

των ΙΕΚ, Σ∆Ε και ΚΕΚ που λειτουργούν στην περιοχή του Αγρινίου. , 

Ξεκινήσαµε µελετώντας την βιβλιογραφία που υπάρχει πάνω στην 

εκπαίδευση ενηλίκων τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσµο. Στη συνέχεια 

προσπαθήσαµε να καταγράψουµε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της κάθε µιας 

δοµής όπως την ιστορική της αναδροµή, το εκπαιδευτικό της πλαίσιο, τους σκοπούς 

της κτλ. Έχοντας όλα τα παραπάνω υπόψη αλλά και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής 
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του Αγρινίου, θέσαµε τα ερευνητικά ερωτήµατα που θα ζητούσαµε να µελετήσουµε. 

Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκε ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις κλειστού τύπου. 

Για τους σκοπούς της έρευνας αυτής απευθυνθήκαµε σε 64 διαφορετικούς 

ενήλικες που παρακολουθούσαν το Μάιο του 2017 ένα από τα παραπάνω 

προγράµµατα εκπαίδευσης. Τα ερωτηµατολόγια συλλέχθηκαν, µελετήθηκαν 

στατιστικά και αναλύθηκαν τα αποτελέσµατά τους. Από την µελέτη όλων αυτών 

προέκυψαν τα παρακάτω συµπεράσµατα για κάθε ερευνητικό ερώτηµα που είχαµε 

θέσει εξ’ αρχής.   

6.2. Πρώτο ερευνητικό ερώτηµα 

Αναφορικά λοιπόν µε το πρώτο ερευνητικό ερώτηµα (Ποιες είναι οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευόµενων που παρακολουθούν κάποιο 

πρόγραµµα κατάρτισης, που υλοποιείται στα ΙΕΚ ή Σ∆Ε ή ΚΕΚ της περιοχής του 

Αγρινίου)  φάνηκε η ανάγκη των καταρτιζόµενων να µπορέσουν να διασφαλίσουν ένα 

καλύτερο µέλλον για αυτούς και τις οικογένειές τους καθώς στην κρίσιµη ερώτηση 

για τους λόγους που επέλεξαν το πρόγραµµα παρακολούθησής τους η απάντηση ήταν 

συντριπτικά υπέρ της εύρεσης καλύτερης δουλειάς. 

Η δύσκολη οικονοµική κατάσταση της χώρας µας αλλά και η ακόµα 

χειρότερη οικονοµική κατάσταση της συγκεκριµένης περιοχής του Αγρινίου όπου 

βρίσκεται σε µια από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ελλάδας µε κύρια οικονοµική 

δραστηριότητα την γεωργία και την ζωοτροφία οδηγεί τους νέους της συγκεκριµένης 

περιοχής στην αναζήτηση µιας ‘ποιοτικότερης’ εργασίας. Με την παραπάνω λογική 

µπορεί άµεσα να δικαιολογηθεί η επιλογή ως αντικείµενο σπουδών των 

περισσότερων καταρτιζόµενων οι νέες τεχνολογίες καθώς και τα διοικητικά και 

οικονοµικά, τα οποία αντικείµενα θεωρούνται δουλειές γραφείου µε ευκολότερο 

αντικείµενο απασχόλησης από την γεωργία και την κτηνοτροφία.  

∆υστυχώς όµως γύρω από την συγκεκριµένη περιοχή και σε απόσταση όχι 

µεγαλύτερη των 150 χιλιοµέτρων υπάρχει πληθώρα πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων µε 

ανάλογο αντικείµενο σπουδών (ΑΤΕΙ Μεσολογγίου, Πάτρας,  Άρτας, Λευκάδας, 

Πρέβεζας, Ναυπάκτου, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και Πολυτεχνείο Πάτρας). Πολλοί 

απόφοιτοι από τα παραπάνω ιδρύµατα δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά πλέον 
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στην περιοχή και όπως είναι αναµενόµενο είναι προτιµότεροι σε µια πιθανή θέση 

εργασίας από ότι οι απόφοιτοι των ΙΕΚ και ΚΕΚ µε ανάλογο αντικείµενο σπουδών. 

Όσον αφορά λοιπόν περισσότερο στα ΙΕΚ και λιγότερο στα ΚΕΚ, θεωρούµε 

ότι θα έπρεπε να γίνει µια νέα ανάλυση των πραγµατικών απαιτήσεων της περιοχής 

ώστε να προσφερθούν νέα προγράµµατα σπουδών από όπου θα αποφοιτήσουν 

καταρτισµένοι σε νέες ειδικότητες όπου θα δώσουν ώθηση σε νέους κλάδους 

απασχόλησης. Μιας και η περιοχή είναι καθαρά γεωργική θα έπρεπε να ιδρυθούν 

ανάλογα τµήµατα εκπαίδευσης ώστε να εκπαιδεύσουν σε νέες µορφές αγροτικής 

ανάπτυξης και τυποποίησης προϊόντων   µε σύγχρονα µέσα. Ακόµα και τα υπάρχοντα 

τµήµατα όπως αυτά της τεχνολογίας θα έπρεπε να εξειδικευτούν πάνω στους 

προηγούµενους τοµείς. Με τον τρόπο αυτό θα µπορούν οι καταρτιζόµενοι  να 

απορροφούνται  οι ίδιοι γρηγορότερα από την αγορά εργασίας αλλά και να 

δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά σε τοµείς µε µεγάλες ευκαιρίες άνθησης στην 

περιοχή και λιγότερο ανταγωνισµό. 

Για την περίπτωση των Ιδιωτικών ΚΕΚ που δραστηριοποιούνται τόσο στην 

Αιτωλοακαρνανία αλλά και σε όλη τη χώρα, τα προσφερόµενα προγράµµατα είναι 

συνήθως µέσω χρηµατοδοτήσεων ΕΣΠΑ  και καλύπτουν  κάποια συγκεκριµένα 

γνωστικά πεδία και δεξιότητες (π.χ. για εκµάθηση υπολογιστών, ξένων γλωσσών ). 

Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε  ότι θα πρέπει να υπάρχει µια µεγαλύτερη γκάµα 

επιλογών και περισσότερο εξειδίκευση µέσω προγραµµάτων για το τι ζητούν τοπικές  

επιχειρήσεις µιας περιοχής και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες µε βάση τις 

προοπτικές και τις παραγωγικές δυνατότητες µιας περιοχής. 

Τελειώνοντας πρέπει να τονιστεί για τα Σ∆Ε ότι µπορεί µεν αυτά ως ιδρύµατα 

να έχουν µια διαφορετική φιλοσοφία από τα 2 προηγούµενα καλύπτοντας την ανάγκη 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των καταρτιζόµενων τους, θα µπορούσαν δε να 

ωθήσουν τους απόφοιτούς τους να συνεχίσουν την προσπάθεια κατάρτισης τους και 

σε άλλη δοµή πέραν από αυτή. 

6.3. ∆εύτερο ερευνητικό ερώτηµα 

Μέσω του δεύτερου ερευνητικού ερωτήµατος της έρευνας που τέθηκε στους 

καταρτιζόµενους (Πόσο ευχαριστηµένοι ή δυσαρεστηµένοι είστε από τα παραπάνω 

προγράµµατα από την οργάνωση, τις υποδοµές, το εκπαιδευτικό προσωπικό και την 
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παρεχόµενη γνώση) προκύπτουν διάφορα ασφαλή συµπεράσµατα. Αρχικά σε ότι έχει 

να κάνει µε την οργάνωση των προγραµµάτων στην κάθε εκπαιδευτική δοµή, στο 

ιδιωτικό ΚΕΚ σε όλα τα ερωτήµατα που σχετίζονται την οργάνωση, τόσο τη 

διοικητική όσο και του προγράµµατος οι εκπαιδευόµενοι έµειναν πολύ 

ευχαριστηµένοι. Κάτι που εξηγείται λόγω των λίγων εκπαιδευτών που απαιτεί κάθε 

πρόγραµµα , της µικρής διάρκειας του αλλά και των συγκεκριµένων απαιτήσεων που 

έχουν τα Ευρωπαϊκά προγράµµατα για την υλοποίησή και τη χρηµατοδότησή τους. 

Σε ότι αφορά στο Σ∆Ε και εκεί στο οργανωτικό κοµµάτι οι περισσότερες απαντήσεις 

ήταν πολύ καλές, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι αποσπασµένοι για 2 ή 3 έτη, 

έτσι λίγοι είναι οι έκτακτοι που καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες, στο µόνο τοµέα 

που επισηµάναµε κάποια µέτρια αποτελέσµατα είναι στη διάρκεια των 

προγραµµάτων που είναι πολυετής ώστε να ολοκληρωθεί ο κύκλος σπουδών. Τέλος 

στα ∆.ΙΕΚ για τον οργανωτικό τοµέα έχουµε παράπονα σε σχέση µε την τήρηση 

χρονοδιαγράµµατος και του εβδοµαδιαίου προγράµµατος  κάτι που σχετίζεται µε την 

πρόσληψη και την κατανοµή ωρών σε ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς και γενικότερα µε 

τον τρόπο λειτουργίας µέσω αποφάσεων του υπουργείου. 

Όσον αφορά στην αποτίµηση των υποδοµών, παρατηρούµε ότι σε αυτό τον 

τοµέα το ιδιωτικό ΚΕΚ υπερτερεί και δεν έχουµε σχεδόν καµία αρνητική 

καταγεγραµµένη άποψη, συνήθως οι χώροι και οι υποδοµές τους (εργαστήρια) είναι 

προσεγµένοι και σύγχρονοι προκειµένου να προσελκύσουν εκπαιδευόµενους. Επίσης 

στον τοµέα των υποδοµών και το Σ∆Ε της πόλης του Αγρινίου το οποίο εδώ και λίγα 

χρόνια έχει στεγαστεί σε πρόσφατα ανακατασκευασµένο κτήριο της πόλης δεν έχει 

να επιδείξει κάποια αρνητικά σχόλια παρά µόνο για το  εργαστήριο υπολογιστών το 

οποίο όπως και σε πολλά σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχει περισσότερο 

από 10 έτη να ανανεωθεί σε εξοπλισµό. Τέλος για τον τοµέα των υποδοµών πολλές 

µέτριες και αρνητικές απόψεις είχαµε στα ∆.ΙΕΚ λόγω τόσο της παλαιότητας των 

κτηρίων , στεγάζονται σε κτήρια άνω των 30 ετών µε ανύπαρκτες συνθήκες 

κλιµατισµού και θέρµανσης και ο εξοπλισµός των εργαστηρίων είτε δεν λειτουργεί 

είτε έχει χρόνια να αναβαθµισθεί. Σαν συνέπεια έχουµε την απογοήτευση αρκετών 

εκπαιδευοµένων, οι οποίοι σε αριθµό συµµετέχουν µαζικά στα ∆.ΙΕΚ, σε σχέση µε το 

τι τελικά θα αποκοµίσουν µετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Οι 

εργαστηριακές και κτηριακές υποδοµές είναι κάτι που θα πρέπει το αρµόδιο 

υπουργείο να βελτιώσει ώστε να ενισχυθούν τα προγράµµατα των ∆.ΙΕΚ. 
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Τέλος αναµενόµενα µπορούν να θεωρηθούν τα συµπεράσµατα γύρω από την 

αποτίµηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και της παρεχόµενης γνώσης στις τρεις 

εκπαιδευτικές δοµές. Σε ότι έχει να κάνει µε το προσωπικό δεν υπάρχουν αρνητικές 

απόψεις για τη µεταδοτικότητα, τη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευοµένων – 

εκπαιδευτών, το υλικό το οποίο δόθηκε και το κλίµα που υπήρξε καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας  σε καµία από τις τρεις δοµές. Στο Σ∆Ε και 

το ∆.ΙΕΚ όµως σε αντίθεση µε το Ι.ΚΕΚ εντοπίζονται προβλήµατα µε την πληρότητα 

του εκπαιδευτικού  προσωπικού ιδιαίτερα στο ξεκίνηµα των προγραµµάτων, κάτι που 

οφείλεται στον τρόπο πρόσληψης εκπαιδευτών, στις χρονοβόρες διαδικασίες για 

κατάρτιση πινάκων µε πιθανές ενστάσεις και γενικότερα στη δυσκολία άµεσης 

αντικατάστασης ή πρόσληψης ενός εκπαιδευτή. Εδώ να σηµειώσουµε ότι το κλίµα σε 

µια αίθουσα µε ενήλικες εκπαιδευόµενους είναι πάντα πιο ευχάριστο και εµπεδώνεται 

γρήγορα µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ εκπαιδευτή – εκπαιδευόµενων, ιδιαίτερα 

όταν η παρεχόµενη γνώση βασίζεται σε εµπειρίες των εκπαιδευόµενων. Βλέπουµε 

έτσι ότι η παρεχόµενη γνώση και στις τρεις δοµές είναι κατανοητή και αποδεκτή από 

τους εκπαιδευόµενους.  

6.4. Τρίτο ερευνητικό ερώτηµα 

Κλείνοντας σχετικά µε το τρίτο ερευνητικό ερώτηµα που τέθηκε (Σε ποιο 

βαθµό αυτά τα προγράµµατα κατάρτισης ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις 

προσδοκίες τους και που µπορούν να βελτιωθούν) διακρίναµε ότι σε µεγάλο βαθµό 

εκπληρώνονται οι προσδοκίες των εκπαιδευοµένων τόσο στο Σ∆Ε όσο και στο Ι.ΚΕΚ 

διότι εκεί ο εκπαιδευτικός στόχος είναι ξεκάθαρος και έχει τεθεί από την αρχή, στο 

Σ∆Ε η απόκτηση βασικών γνώσεων για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει την 

υποχρεωτική εκπαίδευση, ενώ στο Ι.ΚΕΚ η απόκτηση κάποιων συγκεκριµένων 

δεξιοτήτων (σε υπολογιστές) για εξεύρεση µιας καλύτερης θέσης εργασίας από 

οµάδα ανέργων. Στο δηµόσιο ΙΕΚ όµως οι απαντήσεις εκτείνονται και στο µέτρια 

στον τοµέα της εκπλήρωσης των προσδοκιών όχι γιατί δεν ήταν ξεκάθαροι από την 

αρχή οι εκπαιδευτικοί στόχοι, αλλά διότι σε πολλές περιπτώσεις ειδικοτήτων τα 

γνωστικά αντικείµενα σχετίζονται µε αντικείµενα  ειδικοτήτων ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ 

ΟΑΕ∆, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν εκπαιδευόµενοι οι όποιοι είναι απόφοιτοι 

τέτοιων σχολών και να έχουν συγκεχυµένες προσδοκίες από το ∆.ΙΕΚ.  
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Βλέπουµε λοιπόν ότι ένας τοµέας βελτίωσης είναι ο επαναπροσδιορισµός των 

στόχων και του εύρους των γνώσεων που θα παρέχει µια δοµή σαν τα ∆.ΙΕΚ µέσα 

στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα, ώστε να υπάρχει καθορισµένο πεδίο γνώσεων και 

εξειδίκευσης – κατάρτισης που θα παρέχει αλλά  και καθορισµένα επαγγελµατικά 

δικαιώµατα µεταξύ ΑΕΙ, ΤΕΙ , ΙΕΚ, ΕΠΑΛ σε κάποιες ειδικότητες. Ένας επιπλέον 

τοµέας που χρειάζεται βελτίωση είναι οι υποδοµές τόσο του Σ∆Ε όσο και του ∆.ΙΕΚ, 

ώστε να είναι πιο ελκυστικά για τους εκπαιδευόµενους και µε σύγχρονα εργαστήρια 

να επιτελούν το ρόλο της κατάρτισης που διεκδικούν στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα. 

Τέλος ένας ακόµη τοµέας που χρειάζεται βελτίωση είναι ο καλύτερος 

σχεδιασµός και παροχή προγραµµάτων κατάρτισης και εξειδίκευσης από τα ∆.ΙΕΚ 

που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, τόσο στις αναπτυξιακές 

προοπτικές κάθε περιοχής όσο και στις τάσεις της αγοράς εργασίας γενικότερα στον 

Ελλαδικό χώρο, κάτι που στα ιδιωτικά ΚΕΚ φαίνεται να το πετυχαίνουν 

περισσότερο. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Κλείνοντας την παρούσα εργασία, αξίζει να σηµειώσουµε το σηµαντικό ρόλο 

που έχουν διαδραµατίσει τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια οι τρεις δοµές ∆.ΙΕΚ,  

Σ∆Ε και Ι.ΚΕΚ που σήµερα ονοµάζονται Κ∆ΒΜ2 στην εκπαίδευση ενηλίκων στην 

Ελλάδα. Έχουν καταφέρει να εδραιώσουν στη συνείδηση των ενηλίκων της χώρας 

µας ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση- εξειδίκευση δεν σταµατά µε το τέλος της 

δευτεροβάθµιας ή της τριτοβάθµιας, αλλά όσες γνώσεις και αν διαθέτει κάποιος 

πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ή ολοκλήρωσης ενός κύκλου σπουδών. Το ρόλο 

της επιπλέον εκπαίδευσης σε ενήλικες έρχονται να καλύψουν είτε τα Σ∆Ε για 

ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, είτε τα ∆.ΙΕΚ µε διετή προγράµµατα 

κατάρτισης σε κάποιο αντικείµενο, είτε τα Ι.ΚΕΚ µε παροχή εξιδεικευµένων 

γνώσεων σε ορισµένους τοµείς, για εµπλουτισµό γνώσεων ή προσωπική εξέλιξη ενός 

ενήλικα. 

Βασικός και κινητήριος λόγος για εµπλοκή ενός ενήλικα στη µαθησιακή 

διαδικασία  είναι όπως προέκυψε από την έρευνά µας ο εµπλουτισµός του 

βιογραφικού του, ή ελπίδα εξεύρεσης εργασίας, ή η αναζήτηση µιας καλύτερης 

δουλειάς. Για αυτό είναι σηµαντική η παρουσία σε µεγάλα αστικά κέντρα όπως η 

πόλη του Αγρινίου και της ευρύτερης περιοχής και των τριών δοµών εκπαίδευσης 

ώστε να καλύπτονται οι µαθησιακές  ανάγκες όσο το δυνατόν περισσότερων οµάδων 

ενηλίκων. 

Μέσα από την έρευνα µας διαπιστώσαµε τις προσδοκίες και τη θέληση 

ενηλίκων γνώσεις, αλλά επίσης αποτιµώντας το έργο τους διαπιστώθηκε η καλή 

παρουσία στο εκπαιδευτικό κοµµάτι και στην παροχή γνώσεων και βοήθειας από το 

ανθρώπινο δυναµικό και των τριών συγκεκριµένων δοµών. Επίσης διαφάνηκε η 

ανάγκη για σχεδιασµό νέων προγραµµάτων, πιο ευέλικτων χρονικά, αλλά και η 

αναβάθµιση του υλικοτεχνικού , κτηριακού και εργαστηριακού εξοπλισµού ιδιαίτερα 

στο ∆.ΙΕΚ Αγρινίου που είναι και η πιο παλιά σε λειτουργία δοµή. 

Βλέπουµε λοιπόν πόσο σηµαντική είναι η ύπαρξη και η ενίσχυση των 

συγκεκριµένων δοµών ιδιαίτερα στις µέρες µας που η οικονοµική κρίση δεν δίνει 

περιθώρια σε πολλούς ενήλικες για έξοδα σε εκπαίδευση για βελτίωση του 

επαγγελµατικού τους προφίλ, παρά µόνο µέσα από επιδοτούµενα σεµινάρια και 

σύγχρονες ειδικότητες των ∆.ΙΕΚ.  Πρέπει λοιπόν σε αυτή την πρόκληση να 
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ενισχυθούν δοµές όπως τα ∆.ΙΕΚ ή τα Σ∆Ε αλλά και µέσω προγραµµάτων  ΕΣΠΑ τα  

Κ∆ΒΜ2 τόσο σε έµψυχο δυναµικό όσο και οικονοµικά, ώστε να φέρουν εις πέρας 

και στο µέλλον το φορτίο της εκπαίδευσης ενηλίκων που τόσο σηµαντική είναι για 

την ανάπτυξη µιας χώρας. Επίσης µέσα από επανασχεδιασµό των παρεχόµενων 

προγραµµάτων τόσο για ανέργους, όσο και για οµάδες εργαζοµένων που 

απασχολούνται σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα και επιθυµούν περαιτέρω επιµόρφωση 

σε συγκεκριµένα θέµατα, οι εκπαιδευτικές δοµές των Σ∆Ε, των ∆.ΙΕΚ και των Ι.ΚΕΚ 

είναι και πρέπει να γίνουν εκείνες που θα δώσουν διεξόδους και επαγγελµατικούς 

προσανατολισµούς σε τοµείς που αναπτύσσονται στην Ελλάδα, ώστε εργατικό 

δυναµικό ή άνεργοι σε µέσες ηλικίες να µπορεί να επιµορφωθεί και να γίνει 

ανταγωνιστικό και ενεργό σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον που διαγράφεται 

µπροστά µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Έγκριση έρευνας   Σ∆Ε

                               
                 EΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

               ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

                        ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

Ταχ. ∆/νση : Α. Παπανδρέου 37 

Τ.Κ.- Πόλη : 15180, Μαρούσι 

Πληροφορίες : Α. Λύτσιου 

Τηλέφωνο    : 213 131 1659 

 

Μαρούσι, 06/06/2017 

        Αρ. Πρωτ: Κ1/94048 

 

                                                                            ΠΡΟΣ:  1) κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

                                                                                Περιµετρική οδός Αγρινίου, 

Αγρίνιο, Τ.Κ. 30100  

                                                                                         2) ∆/ντή Σ∆Ε  Αγρινίου  κ. 

Νάσιο Ν. 

                                                                                          ∆ΙΕΚ Νοσηλευτικής 

Υπουργείου Υγείας 

                                                                                             ∆εληγιώργη 27, Αγρίνιο, 

Τ.Κ. 30133 

                                                                            ΚΟΙΝ.:  1) ∆/νση Προγραµµάτων 

Νεολαίας  

                                                                                               και ∆ιά Βίου Μάθησης 

ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ 

        Υπόψη:  ∆/ντριας  κας  Γ. Σουλιώτη 

                                                                                          2) Υπεύθυνη Έργου Σ∆Ε κα 

Ρ.Πριγκιφίλη 

                                                                             Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 

Τ.Κ.11143, Αθήνα  

 

Θέµα: Έγκριση διεξαγωγής έρευνας στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου 

Σχετ.: Κ1/93862/06-06-2017 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας ενηµερώνουµε ότι µετά από 

εξέταση του φακέλου της αίτησης των προπτυχιακών φοιτητών ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑΣ και ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για 
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έρευνα στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας 33Αγρινίου, η οποία θα διεξαχθεί στο 

πλαίσιο της κοινής πτυχιακής τους εργασίας, διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος πληροί τις 

προϋποθέσεις, και ως εκ τούτου εγκρίνεται η διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας. 

Επισηµαίνεται ότι η διεξαγωγή των ερευνών σε Σ∆Ε θα πρέπει να γίνεται 

αφενός σε συνεργασία µε τους ∆ιευθυντές των Σ.∆.Ε., προκειµένου να µην 

διαταράσσεται  η εύρυθµη λειτουργία των Σχολείων και αφετέρου µε τη συναίνεση 

εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων (στις περιπτώσεις που συµµετέχουν στις έρευνες). 

Τέλος, παρακαλούµε τα αποτελέσµατα των ερευνών να κοινοποιούνται στη 

ΓΓ∆ΒΜΝΓ, καθώς µπορεί να φανούν χρήσιµα για τη βελτίωση της λειτουργίας των 

Σ.∆.Ε. 

 

 

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 

                      

 

        Βάσω Νικολοπούλου 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανοµή: 

1. ∆ιεύθυνση ∆ιά Βίου Μάθησης  

2. Τµήµα Σπουδών Προγραµµάτων & Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Έγκριση έρευνας   ∆ΙΕΚ 

 

                               
                 EΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

               ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

                        ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

 

Ταχ. ∆/νση : Α. Παπανδρέου 37 

Τ.Κ.- Πόλη : 15180, Μαρούσι 

Πληροφορίες : Κ.Καλαθάς 

Τηλέφωνο         : 213 131 1646 

 

                                                                                                     Μαρούσι, 12/06/2017 

       Αρ. Πρωτ: Κ1 98122/12-06-2017 

  

                                                                          ΠΡΟΣ: κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

                                                                                                 vkaragiann@yahoo.gr  

                                                                          KOIN : ∆/ντή ∆ΙΕΚ  Αγρινίου  κ. 

ΚΑΠΠΑ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ 

                                                                                               grammateia@iek-

agrin.ait.sch.gr 

                                                                             

 

Θέµα: Έγκριση διεξαγωγής έρευνας στο ∆ΙΕΚ  Αγρινίου 

Σχετ.: Κ1/94602/07-06-2017 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας ενηµερώνουµε ότι µετά από 

εξέταση του φακέλου της αίτησης των προπτυχιακών φοιτητών ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑΣ και ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για 

έρευνα στο ∆ΙΕΚ Αγρινίου, η οποία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της κοινής πτυχιακής 

τους εργασίας, διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος πληροί τις προϋποθέσεις, και ως εκ 

τούτου εγκρίνεται η διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας. 

Επισηµαίνεται ότι η διεξαγωγή των ερευνών σε ∆ΙΕΚ θα πρέπει να γίνεται 

αφενός σε συνεργασία µε τους ∆ιευθυντές των ∆ΙΕΚ., προκειµένου να µην 
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διαταράσσεται  η εύρυθµη λειτουργία του ∆ΙΕΚ και αφετέρου µε τη συναίνεση 

εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων (στις περιπτώσεις που συµµετέχουν στις έρευνες). 

Τέλος, παρακαλούµε τα αποτελέσµατα των ερευνών να κοινοποιούνται στη 

ΓΓ∆ΒΜΝΓ, καθώς µπορεί να φανούν χρήσιµα για τη βελτίωση της λειτουργίας των 

∆ΙΕΚ. 

 

 

                                                                  Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του 

Τµήµατος 

                      

 

           ∆ήµητρα Χαλκιά 

  

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανοµή: 

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μπαξεβανάκη 

2. ∆ιεύθυνση ∆ιά Βίου Μάθησης  

3. Τµήµα Σπουδών Προγραµµάτων & Οργάνωσης Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Ερωτηµατολόγιο 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Αγαπητοί εκπαιδευόµενοι, 

 

Η παρούσα έρευνα στην οποία σας καλούµε να λάβετε µέρος, διεξάγεται στο πλαίσιο της πτυχιακής µας εργασίας µε 

θέµα: "Αποτίµηση Προγραµµάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η Περίπτωση των ∆ηµοσίων ΙΕΚ, Κέντρων ∆ια Βίου 

Μάθησης και Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου". 

Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο, τα δεδοµένα που θα συλλεχθούν, θα αναλυθούν στατιστικά και θα 

χρησιµοποιηθούν για καθαρά εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, διασφαλίζοντας την εµπιστευτικότητα και την 

ανωνυµία, όπως επιβάλλει η ερευνητική δεοντολογία. 

Σας ευχαριστούµε θερµά εκ των προτέρων για τη συµµετοχή σας 

Με εκτίµηση, 

Γαρεφαλάκης Εµµανουήλ,  

Γιαννακά Μαρία,  

Καραγιάννης Βασίλειος 

 

Α. ∆ηµογραφικά στοιχεία 

Φύλο:   

Άνδρας ▢▢▢▢  Γυναίκα ▢▢▢▢ 

Ηλικία:   

18-25 ▢▢▢▢ 26-35 ▢▢▢▢ 36-45 ▢▢▢▢ 46-55 ▢▢▢▢ 56 και άνω ▢▢▢▢ 

Επαγγελµατική κατάσταση: 

Άνεργος ▢▢▢▢ Οικιακά ▢▢▢▢ Υπάλληλος ▢▢▢▢ Ελεύθερος Επαγγελµατίας ▢▢▢▢ Συνταξιούχος ▢▢▢▢ 

Εκπαιδευτικό επίπεδο: 

Απόφοιτος δηµοτικού ▢▢▢▢  Απόφοιτος γυµνασίου ▢▢▢▢ Απόφοιτος λυκείου▢▢▢▢ Τριτοβάθµιο ίδρυµα▢▢▢▢ 

 

Β. Είδος εκπαιδευτικού προγράµµατος – λόγοι παρακολούθησης 

Επιλέξτε το είδος του προγράµµατος που παρακολουθείται:  

Υποχρεωτική εκπαίδευση ........▢▢▢▢ Νέες τεχνολογίες ......................  ▢▢▢▢ 

Τεχνικές ειδικότητες ................▢▢▢▢ Οικονοµικά – ∆ιοικητικά  ........ ▢▢▢▢ 

Παραϊατρικά  ...........................▢▢▢▢ Τουριστικά  .............................. ▢▢▢▢ 

Εκπαίδευσης  ...........................▢▢▢▢ Αισθητική  ............................... ▢▢▢▢ 

Αγροτικά – Γεωπονικά  ............. ▢▢▢▢ Άλλο  ........................................ ▢▢▢▢ 
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Λόγοι για το οποίους επιλέξατε το παραπάνω πρόγραµµα: 

(στην ερώτηση αυτή µπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από µια απαντήσεις) 

Να βελτιώσω την καθηµερινή - προσωπική µου ζωή ..... ▢▢▢▢ Να ξεφύγω από την καθηµερινότητα   .. ▢▢▢▢ 

Να µπορώ να επικοινωνώ καλύτερα µε τους άλλους   .... ▢▢▢▢ Να καλύψω τον ελεύθερο χρόνο µου   .. ▢▢▢▢ 

Να έρθω σε επαφή και να γνωρίσω κόσµο   .................... ▢▢▢▢ Να βρω µια καλύτερη δουλειά  ............. ▢▢▢▢ 

Να βελτιώσω την υπάρχουσα εργασιακή µου θέση  ....... ▢▢▢▢ Να βρω εργασία (άνεργος/η)   ............... ▢▢▢▢ 

Να οργανώσω καλύτερα την επιχείρησή µου  ................. ▢▢▢▢ Να αναπτύξω επιχειρηµατική δράση  .... ▢▢▢▢ 

 

Από πού ενηµερωθήκατε για το παραπάνω πρόγραµµα: 

Φίλοι- Γνωστοί  ▢▢▢▢  Internet ▢▢▢▢  ∆ιαφήµιση ▢▢▢▢  Σχολείο ▢▢▢▢  Άλλο ▢▢▢▢ 

 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στις παρακάτω ερωτήσεις πείτε µας σε κλίµακα από 1-καθόλου έως 5- πολύ πόσοι ευχαριστηµένοι µείνατε από τα 

παρακάτω στοιχεία του προγράµµατος  

 

 
( 1 ) 

Καθόλου 
( 2 ) 
Λίγο 

 ( 3 ) 
Μέτρια 

( 4 ) 
Αρκετά 

( 5 ) 
Πολύ 

1. Οργάνωση προγράµµατος 

α. ∆ιοικητική υποστήριξη ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

β. Ενηµέρωση για απαιτήσεις προγράµµατος ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

γ. Τήρηση εβδοµαδιαίου ωρολογίου προγράµµατος ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

δ. Τήρηση χρονοδιαγράµµατος προγράµµατος   ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

ε. Προσωπικό υποστήριξης  ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

2. Υποδοµές 

α. Αίθουσες ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

β. Εργαστήρια ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

γ. Εποπτικά µέσα ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

δ. Εξοπλισµός εργαστήριων ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

ε. Καθαριότητα ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

στ. Κλιµατισµός – Θέρµανση ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

ζ Πρόσβαση ΑΜΕΑ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

3. Εκπαιδευτικές συνιστώσες 

α. Προσδοκίες σχετικά µε το πρόγραµµα ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

β. Ενηµέρωση και σαφήνεια Στόχων ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 
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( 1 ) 

Καθόλου 
( 2 ) 
Λίγο 

 ( 3 ) 
Μέτρια 

( 4 ) 
Αρκετά 

( 5 ) 
Πολύ 

γ. Απόκτηση Πρόσθετων Γνώσεων – ∆εξιοτήτων ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

δ. Συνάφεια στόχων και περιεχοµένου ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

Ε. 
∆οµή προγράµµατος (αναλογία εργαστηριακών – 

θεωρητικών ωρών) 
▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

στ. 
∆ιάρκεια Προγράµµατος (διάρκεια εξοντωτική για 

ενήλικες;). 
▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

4. ∆ιδακτικό προσωπικό: 

α. Πληρότητα (υπήρχε επάρκεια εκπαιδευτικών;), ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

β. Μεταδοτικότητα ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

γ Οργάνωση (πόσο οργανωµένοι ήταν µέσα στο µάθηµα) ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

δ Ενεργοποίηση ενδιαφέροντος ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

ε. Συνεργασία ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

στ. Εκπαιδευτικό υλικό ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

 

 

∆. Προσδοκίες – Βελτίωση προγράµµατος 

 

 
( 1 ) 

Καθόλου 
( 2 ) 
Λίγο 

 ( 3 ) 
Μέτρια 

( 4 ) 
Αρκετά 

( 5 ) 
Πολύ 

α. 

Πόσο πιστεύετε ότι οι γνώσεις που αποκοµίσατε θα σας 

βοηθήσουν πραγµατικά στους λογούς για τους οποίους 

επιλέξατε το πρόγραµµα; 
▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

β. Σκεφτήκατε ποτέ να διακόψετε το πρόγραµµα; ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

γ. 
Πόσο πιθανόν είναι να προτείνεται το συγκεκριµένο 

πρόγραµµα σε ένα φίλο; 
▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

δ. 
Πόσο ο πιθανόν είναι να παρακολουθήσετε ένα αντίστοιχο 

πρόγραµµα στο µέλλον; 
▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢ 

 

Επιλέξτε την λειτουργία του προγράµµατος που θεωρείται ότι ήταν η καλύτερη: 

Οργάνωση προγράµµατος ▢▢▢▢  Υποδοµές ▢▢▢▢  Εκπαιδευτικές συνιστώσες ▢▢▢▢  ∆ιδακτικό προσωπικό ▢▢▢▢  

 Επιλέξτε την λειτουργία του προγράµµατος που θεωρείται ότι χρειάζεται την µεγαλύτερη βελτίωση: 

Οργάνωση προγράµµατος ▢▢▢▢  Υποδοµές ▢▢▢▢  Εκπαιδευτικές συνιστώσες ▢▢▢▢  ∆ιδακτικό προσωπικό ▢▢▢▢  

  

 

Σας ευχαριστούµε πολύ για την συµµετοχή σας στην έρευνα! 
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