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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το πρόγραμμα Erasmus με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την 

απασχολησιμότητα και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη είναι ένα από τα 

εμβληματικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχει επιχορηγήσεις 

κινητικότητας σε μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, προωθώντας την ακαδημαϊκή, 

επαγγελματική και ατομική ανάπτυξη των συμμετεχόντων. Στην παρούσα 

διπλωματική εργασία, διερευνούνται τα αποτελέσματα του προγράμματος Erasmus+ 

στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ειδικότερα, 

καταγράφονται τα κίνητρα συμμετοχής, που ώθησαν τους μαθητές να συμμετάσχουν 

στο πρόγραμμα. Εξετάζονται, λεπτομερώς, το αν υπήρξε βελτίωση των δεξιοτήτων 

των μαθητών στις ξένες γλώσσες, η συμβολή του προγράμματος Erasmus+ στην 

προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων μαθητών, 

καθώς και η διαμόρφωση μελλοντικών προοπτικών εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

εργασίας. Επίσης, ζητήθηκε από τους μαθητές να αξιολογήσουν όλους όσοι 

εμπλέκονται στο πρόγραμμα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Π.Ε. Κοζάνης και 

ειδικότερα στα επαγγελματικά λύκεια της Πτολεμαΐδας με πληθυσμό - στόχο το 

σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν τα τελευταία χρόνια σε προγράμματα 

Erasmus+. Για τη διεξαγωγή της ερευνητικής εργασίας εφαρμόστηκε ποσοτική 

προσέγγιση. Το βασικό εργαλείο συγκέντρωσης των δεδομένων της έρευνας ήταν ένα 

ανώνυμο δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Για την 

επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS, 

έκδοση 24.0. Σύμφωνα με τα ευρήματα, διαπιστώνεται ότι το πρόγραμμα Erasmus+ 

αποφέρει θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στους συμμετέχοντες. Μέσω της 

έρευνας, επιβεβαιώνεται ότι οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται σε πολύ 

μεγάλο βαθμό. Η συνεισφορά της παρούσας μελέτης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, 

καθώς τα συμπεράσματά της μπορούν να ενισχύσουν τη συνέχιση υλοποίησης των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ιδιαίτερα στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Erasmus+, κινητικότητα, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 

αποτελέσματα, μαθητές 
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ABSTRACT 

The Erasmus program, which gives emphasis on the development of skills for 

employability and active citizen participation, is one of the flagship programs of the 

European Union. It provides mobility grants to pupils, students and teachers thus 

promoting the academic, professional and individual development of the participants. 

In this dissertation, the results of the Erasmus+ program in the field of vocational 

education and training are investigated. In particular, the different types of motivation 

which drove students to participate in the program are recorded. It examines in detail 

whether there has been an improvement in the students' foreign language skills, the 

Erasmus+ program's contribution to the personal, social and professional development 

of participating students, and the shaping of future education, training and 

employment prospects. Students were also asked to rate all those involved in the 

program. The research was carried out in the Regional Unit of Kozani, more 

specifically in the vocational secondary schools of Ptolemaida with a target 

population all students who participated in recent years in the Erasmus+ programs. A 

quantitative approach was applied to conduct the research work. The main tool for 

collecting research data was an anonymous structured questionnaire with closed-

ended questions. The statistical program SPSS version 24.0 was used for data 

processing. According to the findings, the Erasmus+ program has positive and long-

term effects on the participants. Through the research, it is confirmed that the goals of 

the program are achieved to a great extent. The contribution of this study is 

considered to be particularly important, as its findings can enhance the continuation of 

the implementation of European programs, especially in the field of vocational 

education and training. 

 

Keywords: Erasmus+, mobility, vocational education and training, effects, students  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει αναπτύξει, εδώ και αρκετά χρόνια, προγράμματα 

κινητικότητας για να εμπλουτίσει τις ευκαιρίες μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών, 

να ανταλλάξουν πολιτιστικές, επαγγελματικές και προσωπικές εμπειρίες εντός των 

ορίων της. Μεταξύ προγραμμάτων όπως το Grundtvig, το Tempus, το Ceepus, το 

Jean Monnet, το πρόγραμμα Erasmus+ είλκυσε την προσοχή μας.  

Το πρόγραμμα Erasmus θεσπίστηκε το 1987 με σκοπό την κινητικότητα των 

σπουδαστών εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και κύριο στόχο την ενίσχυση και 

ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και την προώθηση της έννοιας της 

πολυπολιτισμικότητας, ξεπερνώντας γλωσσικά και πολιτιστικά εμπόδια. Έως το 1995 

το Erasmus ήταν αυτοτελές, αλλά μετά τέθηκε υπό την αιγίδα του «Σωκράτης», το 

οποίο ενσωμάτωσε όχι μόνο την κινητικότητα των σπουδαστών, αλλά και την 

κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των 

πανεπιστημίων, δίνοντας έτσι μεγαλύτερη έμφαση στη συνεργασία στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (Maiworm, 2001). Το 2007 έγινε μέρος του «προγράμματος διά βίου 

μάθησης» το οποίο περιελάμβανε διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2006). 

Το πρόγραμμα Erasmus+ (2014-2020) είναι το τελευταίο πρόγραμμα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον 

αθλητισμό. Το Erasmus+ επικεντρώνεται στην προσαρμογή σε έναν κόσμο που 

αλλάζει γρήγορα, στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και στην προετοιμασία 

των εργαζομένων για θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης. Το πρόγραμμα έχει 

προϋπολογισμό περίπου 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020, 

ποσό που είναι κατά 40% υψηλότερο από τον προϋπολογισμό των προηγούμενων 

προγραμμάτων κινητικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.  

Από την αρχή της δημιουργίας του, το πρόγραμμα Erasmus είχε φιλόδοξους 

στόχους, όπως να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν διεθνείς δεξιότητες 

και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τις απαιτήσεις στην αγορά εργασίας. Ο 

σχεδιασμός του προγράμματος περιελάμβανε την ενδυνάμωση της συνεργασίας 

μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης, την προώθηση και τη διευκόλυνση ανταλλαγής επιτυχημένων 

πρακτικών. 
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Σε αυτό το πλαίσιο, τα οφέλη της διεθνούς εμπειρίας όλων όσοι συμμετέχουν 

σε προγράμματα κινητικότητας πρέπει να αξιολογούνται όσον αφορά την προσωπική 

ανάπτυξη, την ακαδημαϊκή και επαγγελματική βελτίωση, την πολιτιστική ανάπτυξη 

και ιδιαίτερα την ποιότητα ζωής.  

Στην ελληνική και περισσότερο στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές 

έρευνες οι οποίες προσπαθούν να αποτιμήσουν τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων. Οι περισσότερες όμως από αυτές καταγράφουν, συνήθως, απόψεις 

και εμπειρίες εκπαιδευτικών και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Amendola & 

Restaino, 2017· Bryła, 2015· Gunbayi & Vezne, 2016· Patsikas, Aspridis, Kazantzi & 

Sdrolias, 2013· Salajan & Chiper, 2012). Είναι λίγες οι έρευνες που εξετάζουν τις 

επιδράσεις των προγραμμάτων σε μαθητές δευτεροβάθμιας επαγγελματικής 

εκπαίδευσης (Baca & Virginia, 2017· Τζήμα, 2019). Το γεγονός αυτό ενισχύει σε 

ακόμη μεγαλύτερο βαθμό τη σημασία της παρούσας διπλωματικής εργασίας.  

Ο στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι να συμπληρωθεί το πεδίο που έχει 

σχέση με τη μαθησιακή κινητικότητα και ιδιαίτερα του τομέα της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Η έρευνα επιχειρεί να εντοπίσει τα κίνητρα που 

ωθούν τους μαθητές της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά και τις επιδράσεις του προγράμματος ιδιαίτερα 

όσον αφορά τη βελτίωση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων, την προσωπική, την 

κοινωνική και την επαγγελματική τους ανάπτυξη, τις μελλοντικές προοπτικές 

ανάπτυξης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας. Τέλος, μέσω της έρευνας 

αξιολογούνται και όσοι εμπλέκονται στο πρόγραμμα, όπως π.χ. ο οργανισμός 

αποστολής, ο οργανισμός υποδοχής, κ.ά.. 

Η εργασία δομείται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το θεωρητικό, το οποίο 

περιλαμβάνει έξι κεφάλαια. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική 

ανασκόπηση τόσο από την ελληνική όσο και από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία σε 

θέματα σχετικά µε τα προγράμματα κινητικότητας. Στη συνέχεια περιγράφονται 

εκτενώς τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά προγράμματα. Στο τρίτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται διεξοδικά το πρόγραμμα Erasmus+, ενώ στο τέταρτο αναλύεται ο 

θεσμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο πέμπτο κεφάλαιο 

εμφανίζονται ερευνητικές μελέτες από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το θεωρητικό 

μέρος κλείνει με τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων της έρευνας, καθώς και 

με την παρουσίαση των ερευνητικών ερωτημάτων. 
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Στο δεύτερο μέρος, το οποίο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, 

παρουσιάζεται η έρευνα. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της μεθοδολογίας 

της έρευνας, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα 

αυτής. Στο τρίτο κεφάλαιο σχολιάζονται κριτικά και ερμηνεύονται τα συμπεράσματα 

που εξάγονται από τη μελέτη των αποτελεσμάτων, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο 

κατατίθενται χρήσιμες προτάσεις για περαιτέρω συζήτηση και για μελλοντική 

έρευνα. 

Η εργασία τελειώνει µε τις βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν 

στη συγγραφή της, καθώς και µε το παράρτημα, που περιλαμβάνει το 

ερωτηματολόγιο προς απάντηση που δόθηκε στους μαθητές που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα. 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Η παγκοσμιοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η πολιτική σταθερότητα στην Ευρώπη 

επέτρεψαν την πρόοδο σε πολλούς τομείς, μεταξύ άλλων και στον τομέα της 

εκπαίδευσης. Παρόλο που το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας εξακολουθεί να 

βασίζεται στο κοινωνικό, ιστορικό και πολιτικό της υπόβαθρο, αρκετές χώρες 

άρχισαν μεταξύ τους διάλογο για να βρουν παραγωγικές ιδέες και έτσι να βελτιώσουν 

τις μεθόδους διδασκαλίας τους και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η συνεργασία αυτή 

είχε ως επακόλουθο την κινητικότητα, τη μετάβαση δηλαδή από μια χώρα σε μία 

άλλη με σκοπό την πραγματοποίηση σπουδών, κατάρτισης, τυπικής ή άτυπης 

μάθησης. 

Ο στόχος της αύξησης της διεθνούς κινητικότητας των φοιτητών ήταν ένα από 

τα κομβικά θέματα της πολιτικής διεθνοποίησης των πανεπιστημίων σε όλον τον 

κόσμο εδώ και πολλά χρόνια. Η Kehm (2005) υποστηρίζει ότι η διεθνής κινητικότητα 

συμβάλλει στην ανθρώπινη ανάπτυξη και στην παγκόσμια κατανόηση, στο να 

βοηθήσει δηλαδή τους συμμετέχοντες να δουν τον κόσμο από πολλές οπτικές γωνίες, 

να σκεφτούν τη θέση τους σε μια παγκόσμια κοινωνία και να προετοιμαστούν για τη 

μελλοντική τους σταδιοδρομία ως παγκόσμιοι πολίτες. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η επιθυμία για κινητικότητα συνδέεται σαφώς με την 

προετοιμασία των σπουδαστών για την παγκοσμιοποιημένη αγορά, την ανάπτυξη της 

ανεκτικότητας και της διαπολιτισμικής κατανόησης, καθώς και με την καθιέρωση πιο 

παραγωγικών δεσμών μεταξύ των ιδρυμάτων εκπαίδευσης. Πράγματι, τόσο μεγάλη 

σημασία αποδίδεται στην κινητικότητα των φοιτητών, που το ανακοινωθέν της 

διάσκεψης των ευρωπαίων υπουργών υπεύθυνων για την ανώτατη εκπαίδευση, το 

2009, προέτρεπε το 20% τουλάχιστον των πτυχιούχων στον ευρωπαϊκό χώρο 

ανώτατης εκπαίδευσης έως το 2020 να έχει παρακολουθήσει σπουδές ή κατάρτιση 

στο εξωτερικό (O'Dowd, 2010). 

Ωστόσο, η διεθνής συνεργασία απαιτεί ένα οικονομικό βάρος, το οποίο δεν 

είναι σε θέση να καλύψουν όλα τα σχολεία και οι γονείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αντιλαμβανόμενη το μακροπρόθεσμο όφελος από διεθνή project δημιούργησε και 

χρηματοδότησε τα τελευταία τριάντα χρόνια διάφορα προγράμματα τόσο για τα 

άτομα όσο και για τα ιδρύματα. Τα προγράμματα αυτά υποστηρίχτηκαν με την 
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ελπίδα να προωθήσουν την αίσθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μεταξύ των πολιτών 

(Petit, 2007).  

Οι βασικοί στόχοι των εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι η 

βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης, η πρόσβαση στη μάθηση σε 

όλα τα στάδια της ζωής και η υιοθέτηση από τα κράτη της διά βίου μάθησης. 

Επιπλέον, πρέπει οι βασικές δεξιότητες, που έχουν οι νέοι όταν τελειώνουν την 

αρχική εκπαίδευση ή κατάρτιση, να ενσωματώνουν πλήρως τις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Τα σχολεία, τα κέντρα κατάρτισης και τα 

πανεπιστήμια πρέπει να είναι ανοικτά στον κόσμο, να ενισχύσουν τους δεσμούς τους 

με το τοπικό περιβάλλον και να εξασφαλίσουν μια ευρύτητα πνεύματος έναντι ξένων 

κρατών της Ευρώπης, μέσω της μάθησης ξένων γλωσσών και της κινητικότητας 

(Σαβρανίδης, 2005). 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εξέδωσαν αυτά τα χρόνια αποφάσεις για την προώθηση της κινητικότητας, που 

θεωρούνται ως το κύριο εργαλείο για την οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού χώρου 

εκπαίδευσης που να βασίζεται σε μεγαλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης στα 

χαμηλότερα επίπεδα φτώχειας και κυρίως στην ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων 

και των ιδεών. Οι αποφάσεις, αρχικά, αφορούσαν τον τομέα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Στη συνέχεια όμως οι δραστηριότητες της κινητικότητας επεκτάθηκαν 

σε άλλους τομείς, όπως της σχολικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στις οποίες λαμβάνουν μέρος μαθητές πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2011 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, 

η μαθησιακή κινητικότητα συμβάλει τόσο στην προσωπική όσο και στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των νέων και ενισχύει την απασχολησιμότητα και την 

ανταγωνιστικότητα. Έτσι, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των μαθητών της 

ΕΕΚ στη μαθησιακή κινητικότητα, προέτρεψε τα κράτη μέλη της ΕΕ μέχρι το έτος 

2020, τουλάχιστον το 6% όλων των ατόμων ηλικίας 18-34 ετών με επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση να επιμορφωθούν ή να καταρτιστούν στο εξωτερικό για 

τουλάχιστον 2 εβδομάδες (Council of the European Union, 2011). 

Ο Γρόλλιος (2005) αναφέρεται στη στοχοθεσία των ευρωπαϊκών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όσον αφορά την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
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εκπαίδευση, η οποία είναι η ανάγκη καλλιέργειας και προαγωγής κριτικού πνεύματος 

και «εκμάθησης της μάθησης». Οι μαθητές από πολύ νωρίς πρέπει να κατανοήσουν 

ότι στη σημερινή εποχή, λόγω του ταχέως εξελισσόμενου και τεχνολογικά 

καθοδηγούμενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, η αρχική κατάρτιση δεν επαρκεί για 

πάντα. Η διά βίου μάθηση και εκπαίδευση είναι επιτακτική. Κι αν αυτό γίνει βίωμα 

στο σχολείο, το πέρασμα των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα διευκολυνθεί, κι 

από εκεί θα είναι πιο ομαλό το πέρασμα στη συνεχή κατάρτιση. 

Επιπρόσθετα, η μαθησιακή κινητικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στο να 

καταστούν τα συστήματα αλλά και τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

περισσότερο ελκυστικά, πιο ευρωπαϊκά και διεθνή, με μεγαλύτερη προσβασιμότητα 

και αποτελεσματικότητα. Επίσης, μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της 

Ευρώπης και να συντείνει στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας έντασης γνώσης, 

βοηθώντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας για 

μεγέθυνση και απασχόληση. Παράλληλα, μπορεί να συμβάλει, εφόσον παρθούν και 

άλλα μέτρα, στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, η έλλειψη της οποίας 

αναδείχθηκε ως μείζον μειονέκτημα ιδιαίτερα για την ευρωζώνη (Κότιος, 2011). 

Οι Marcotte, Desroches και Poupart (2007) υπογραμμίζουν πως, με βάση τις 

αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διεθνοποίηση στην εκπαίδευση έχει καταστεί 

μέσο επίτευξης διαπολιτισμικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας, τόσο για το 

ακαδημαϊκό προσωπικό όσο και για φοιτητές και μαθητές. Η εμπειρία της ζωής και 

της μελέτης σε ένα διαφορετικό πολιτιστικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο εκθέτει 

τους μαθητές σε «βέλτιστες πρακτικές» σε άλλες χώρες και τους προετοιμάζει 

καλύτερα για τις μελλοντικές τους σταδιοδρομίες.  

Οι Hendershot και Sperandio (2009) θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί ηγέτες 

πρέπει να προετοιμάζουν τους μαθητές του 21ου αιώνα για να ζήσουν και να 

εργαστούν σε έναν όλο και πιο περίπλοκο κόσμο. Ένα μορφωμένο άτομο θα 

χρειαστεί να αναπτύξει γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται για να 

λειτουργήσει και να συμβάλει σε μια παγκόσμια κοινωνία. Για τον λόγο αυτόν, οι 

εμπειρίες με άλλους πολιτισμούς και χώρους που αποκτήθηκαν μέσω οργανωμένων 

προγραμμάτων στο εξωτερικό θεωρούνται ως το πιο σημαντικό στοιχείο στην 

εκπαίδευση των μαθητών. 
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Η Caena (2011) αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην εφαρμογή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων εστιάζοντας στη σημασία της υψηλής ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου, ενώ επισημαίνει ότι είναι υποχρέωση του σχολείου να 

αναπτύξει νέους πολίτες με τα εφόδια που χρειάζονται για να προσαρμοστούν στο 

περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης, το οποίο έχει καταστεί περίπλοκο, αλλά και η 

γνώση πλέον εξαρτάται από την καινοτομία, την πρωτοβουλία την 

επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και τη δέσμευση για διαρκή μάθηση.  

Οι μαθητές στη σημερινή εποχή χρειάζονται τόσο γενικές όσο και 

εξειδικευμένες γνώσεις. Τις γνώσεις αυτές θα πρέπει να τις εφαρμόσουν σε άγνωστες 

και εξελισσόμενες συνθήκες. Γι' αυτό, είναι απαραίτητο ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστικών και μετα-γνωστικών δεξιοτήτων (π.χ. κριτική 

σκέψη, δημιουργική σκέψη, μαθαίνω πώς να μαθαίνω, αυτορρύθμιση), κοινωνικές 

και συναισθηματικές δεξιότητες (π.χ. ενσυναίσθηση, αυτο-αποτελεσματικότητα, 

συνεργασία), πρακτικές και φυσικές δεξιότητες (π.χ. χρήση νέων συσκευών 

τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών). Η χρήση αυτού του ευρύτερου 

φάσματος γνώσεων και δεξιοτήτων εκπροσωπείται από στάσεις και αξίες (π.χ. 

κίνητρο, εμπιστοσύνη, σεβασμός στη διαφορετικότητα, αρετή). Οι στάσεις και οι 

αξίες μπορούν να παρατηρηθούν σε προσωπικό, τοπικό, κοινωνικό και παγκόσμιο 

επίπεδο (OECD, 2018). 

Μέσω των εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκτός από την 

απόκτηση νέων γνώσεων, στο μαθησιακό μέρος, οι μαθητές αναπτύσσουν και 

μεταγνωστικές δεξιότητες για την προσέγγισή τους (Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 

2009). Επίσης, αποκτούν κίνητρα για μάθηση, βελτιώνεται η απόδοσή τους στα 

μαθήματα, αυξάνουν την κοινωνικότητα και την αυτοπεποίθησή τους και μαθαίνουν 

να συνεργάζονται σε ομάδες (Βουδρισλής & Αυγερινού, 2012). 

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα για πολλούς μαθητές αποτελούν εμπειρία ζωής και 

ίσως τη μόνη ευκαιρία να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, εξαιτίας της μειωμένης 

οικονομικής δυνατότητας της οικογένειάς τους. Οι συμμετέχοντες ωριμάζουν, 

ξεπερνούν στερεότυπα και μαθαίνουν να αποδέχονται το διαφορετικό, υιοθετώντας 

ευρωπαϊκή νοοτροπία, η οποία επηρεάζει αποφασιστικά και τις μετέπειτα επιλογές 

των πανεπιστημιακών σπουδών τους. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται με άλλους 

διεθνείς μαθητές συμβάλλουν στην επικοινωνία των ευρωπαϊκών λαών και στην 
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καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και διάδρασης στο διευρυμένο ευρωπαϊκό 

κοινωνικό γίγνεσθαι (Τερζούδη, 2017).  

Εκτός από τους μαθητές, τα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν θετικές επιδράσεις 

και στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε αυτά. Ο Μαυρογιώργος (2003) 

υποστηρίζει πως η συμμετοχή σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι ένας από 

τους βασικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσει την επαγγελματική εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών. Η Desimone (2009) συμπεραίνει ότι οι δραστηριότητες αυτές 

επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν δεξιότητες που θα είναι επωφελείς 

για τη μάθηση, τις πρακτικές διδασκαλίας τους και τη βελτίωση των μαθητών τους.  

Πράγματι, τα αποτελεσματικά προγράμματα επαγγελματικής εξέλιξης μπορούν 

να επηρεάσουν τις δεξιότητες και τη διάθεση των εκπαιδευτικών (Borko, 2004· 

Youngs, 2001), τις πρακτικές διδασκαλίας τους (Fischer κ.ά., 2018), τις πεποιθήσεις 

τους (Guskey, 2002· Nir & Bogler, 2008) και μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία 

επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης (Darling-Hammond κ.ά., 2017). Η συμμετοχή 

των εκπαιδευτικών στα προγράμματα κινητικότητας έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο 

στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τόνωση των 

επιδόσεων των μαθητών (Yoon, Duncan, Lee, Scarloss & Shapley, 2007) και τη 

μείωση του χάσματος της απόδοσης μεταξύ των μαθητών (Meissel, Parr & 

Timperley, 2016).  

Οι Partlova και Humlerova (2018) υποστηρίζουν ότι τα οφέλη των ευρωπαϊκών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι σημαντικά για όλους τους συμμετέχοντες 

μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα για την προσωπική τους ανάπτυξη, 

την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, την ενίσχυση των ικανοτήτων τους και 

την απασχόληση. Η κινητικότητα, επίσης, εξαλείφει τα εμπόδια μεταξύ ατόμων και 

ομάδων και δημιουργεί την αίσθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Με την ολοκλήρωση 

του προγράμματος οι συμμετέχοντες είναι πιο ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις και 

αλλαγές, πιο ανεκτικοί και ενδιαφέρονται περισσότερο για τα ευρωπαϊκά θέματα. 

Επιπρόσθετα, η κινητικότητα προωθεί την πολυπολιτισμική κοινωνία και ενθαρρύνει 

τους συμμετέχοντες να μελετήσουν τις ξένες γλώσσες, που είναι τόσο απαραίτητες 

για την καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. 

Σύμφωνα με τον Choudaha (2011), η διεθνής κινητικότητα είναι πηγή 

εμπλουτισμού και προόδου όχι μόνο για τους συμμετέχοντες μαθητές, φοιτητές ή 
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εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και για τα ίδια τα ιδρύματα. Το σχολείο, μέσω των 

καινοτόμων δράσεων, αυξάνει την αποτελεσματικότητά του και κάνει ένα άνοιγμα 

στην κοινωνία, ενισχύοντας το κύρος του και τη θετική γνώμη των ενδιαφερομένων 

(Τεχλικίδου, 2016). 

Erasmus 

Το πρόγραμμα Erasmus αντιπροσωπεύει το πιο δημοφιλές πρόγραμμα για την 

κινητικότητα των φοιτητών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αποτελεί τη ναυαρχίδα όλων 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (Teichler, 

2004). Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1987, με την πρώτη ανταλλαγή 3244 

φοιτητών από έντεκα κράτη μέλη. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην κινητικότητα 

μέσω του προγράμματος Erasmus αυξήθηκε σημαντικά, από 1 εκατομμύριο κατά την 

περίοδο 2002-2003 σε 2 εκατομμύρια το 2008-2009. Το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 

ήταν ιστορικό, αφού πάνω από τρία εκατομμύρια σπουδαστές συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα. Ο αριθμός των νέων που κάθε χρόνο αποκτούν επιχορηγήσεις για 

σπουδές - κατάρτιση σε ξένα πανεπιστήμια σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

συνεχίζει να αυξάνεται.  

Η επιτυχία του προγράμματος μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι το 

πρόγραμμα επιφέρει πολλά οφέλη. Οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να 

αποκτήσουν ευρύτερη γνώση, αλλά και να ταξιδέψουν, να συναντήσουν νέους 

ανθρώπους και να μάθουν νέες γλώσσες. Ο Teichler (2001) διαπιστώνει ότι το 

πρόγραμμα Erasmus προσφέρεται για πολιτιστική ενίσχυση, την εκμάθηση ξένων 

γλωσσών και την ανάπτυξη προσωπικότητας, και προετοιμάζει τους μαθητές για την 

επαγγελματική τους ζωή. Οι Jacobone και Moro (2015) επισημαίνουν ότι η 

κινητικότητα των μαθητών προάγει την ατομική απασχολησιμότητα και την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται από τις σύγχρονες αγορές εργασίας. 

Το πρόγραμμα Erasmus περιγράφεται από πολλούς συγγραφείς ως ένα από τα 

προγράμματα σύμβολα οικοδόμησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ο Figel (2007) 

αντιλαμβάνεται την ιδέα του Erasmus ως την ανάμιξη μαθητών διαφορετικών 

εθνικοτήτων, η οποία ενσταλάζει ή ενισχύει την αίσθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας 

μεταξύ των συμμετεχόντων και χρησιμεύει ως ένα μονοπάτι για τη δημιουργία 

πραγματικά ευρωπαίων πολιτών. Από τη μεριά του ο Fligstein (2008) θεωρεί ότι η 

εμπειρία του Erasmus στο εξωτερικό και η προσωπική επαφή με άλλες ευρωπαϊκές 
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χώρες προωθούν διακριτικά αλλά σταθερά μια ευρωπαϊκή ταυτότητα. Η Mitchell 

(2012) διαπιστώνει ότι, για τη συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων του 

Erasmus, η παραμονή στο εξωτερικό είναι μια διαπολιτισμική, διακρατική εμπειρία, 

λόγω της επαφής τους με άλλους ευρωπαίους πολίτες. Η εμπειρία του Erasmus 

αυξάνει το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, και, ως άμεσο αποτέλεσμα της παραμονής, οι μαθητές αισθάνονται 

περισσότερο Ευρωπαίοι. 

Η Gouseti (2014) τονίζει ότι, παράλληλα με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

ταυτότητας, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus προσφέρει ιδιαίτερα οφέλη για 

τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς αλλά και ολόκληρη τη σχολική μονάδα. Μέσω 

αυτού, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν άλλες κουλτούρες, 

χώρες, πολιτισμούς, διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, καθώς και να ενισχύσουν 

τις τεχνολογικές, κοινωνικές και γλωσσικές τους δεξιότητες.  

Οι Klemencic, Znidarcic, Vavpetic και Martinc (2017) υποστηρίζουν ότι το 

Erasmus+ αποτελεί το πιο δημοφιλές και εμβληματικό πρόγραμμα κινητικότητας 

σπουδαστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την κυρίαρχη πρωτοβουλία όλων των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρείται το μεγαλύτερο του είδους του παγκοσμίως, και 

δίνει έμφαση στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για την απασχολησιμότητα και 

την ενεργό συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις. 

Κίνητρα κινητικότητας σπουδών 

Όσον αφορά τα κίνητρα που ωθούν τους νέους να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν 

στο εξωτερικό, αυτά είναι πολλά και ποικίλα. Η Krzaklewska (2008) θεωρεί ότι τα 

κίνητρα των νέων για να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κινητικότητας είναι η 

προσωπική ανάπτυξη, η ακαδημαϊκή πρόοδος, η γλωσσική βελτίωση και η 

πολιτισμική εξερεύνηση. Ο Kasravi (2009) προσδιορίζει προσωπικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες ως τα βασικά κίνητρα που επηρεάζουν την απόφαση των 

μαθητών για σπουδές - κατάρτιση στο εξωτερικό.  

Σύμφωνα με τη Mitchell (2012), σημαντικά κίνητρα των σπουδαστών είναι το 

να ζήσουν σε μια άλλη χώρα και να μάθουν τον πολιτισμό της. Οι Stone και Petrick 

(2013) ισχυρίζονται ότι οι νέοι έχουν κίνητρα να σπουδάσουν στο εξωτερικό με 
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σκοπό την ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, ευκαιριών 

σταδιοδρομίας, αναψυχής και χαλάρωσης.  

Γλωσσικές δεξιότητες 

Η γνώση των γλωσσών ενισχύει μια από τις σημαντικότερες ικανότητες που πρέπει 

να αναπτύξει ο σημερινός πολίτης, την επικοινωνία. Η Ευρώπη είναι μια κοινωνία η 

οποία χαρακτηρίζεται από πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία. Το 

χαρακτηριστικό αυτό επηρεάζει όχι μόνο την κοινωνική, την πολιτιστική και την 

επαγγελματική ζωή των πολιτών της, αλλά και τις οικονομικές και πολιτικές 

δραστηριότητες των κρατών - μελών της (Vogiatzis, 2016).  

Σύμφωνα με τον Meno (2002), οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν 

γλώσσες για να συμμετέχουν σε αυτήν την κοινωνία. Η πολυγλωσσία διευκολύνει 

την κινητικότητα, τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των ευρωπαίων 

πολιτών. 

Σχετικά με τις γλωσσικές δεξιότητες, πολλοί συγγραφείς (Aydin, 2012· Klapper 

& Rees, 2012· Otero & McCoshan, 2006· Sigalas, 2010) αναφέρουν για τους 

συμμετέχοντες σπουδαστές του Erasmus στατιστικά σημαντική αύξηση των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους, τόσο στην αγγλική γλώσσα όσο και στη γλώσσα 

της χώρας υποδοχής του προγράμματος. Ο Unlu (2015) εκφράζει την άποψη ότι το 

πρόγραμμα Erasmus+ είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση των γλωσσικών 

δεξιοτήτων. 

Προσωπική - κοινωνική - επαγγελματική ανάπτυξη 

Πολλά είναι τα οφέλη του προγράμματος στην προσωπική - κοινωνική - 

επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων. Οι Ingraham και Peterson (2004) 

θεωρούν ότι η προσωπική ανάπτυξη περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που μπορούν να 

ενισχύσουν τον αυτοέλεγχο, την αυτοπεποίθηση και τη διεύρυνση των οριζόντων 

τους, μέσω της γνωριμίας με νέους ανθρώπους και διαφορετικούς πολιτισμούς.  

Οι Otero και McCoshan (2006) υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμα Erasmus 

βοηθάει τους συμμετέχοντες στην ανάπτυξη των γενικών γνώσεών τους, στις 

προσωπικές τους αξίες, στην κατανόηση των ατόμων που προέρχονται από 

διαφορετικούς πολιτισμούς ή εθνοτικές ομάδες, στη βελτίωση των διαπροσωπικών 

τους σχέσεων και στην αυτοπεποίθησή τους. Επιπλέον, το πρόγραμμα έχει θετικό 
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αντίκτυπο όσον αφορά τη στάση των συμμετεχόντων απέναντι στη σταδιοδρομία και 

στις προσδοκίες τους. 

Οι Bracht κ.ά. (2006) επισημαίνουν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη της 

κινητικότητας επικεντρώνεται σε δραστηριότητες που επιτρέπουν την απόκτηση 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, έτσι ώστε να βοηθήσουν την καριέρα και την 

ακαδημαϊκή ανάπτυξη των μαθητών.  

Μελλοντικές προοπτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας 

Τις τελευταίες δεκαετίες, σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας και στη δομή των 

οργανώσεων οδήγησαν σε αυξανόμενη ανησυχία των ατόμων για την 

απασχολησιμότητά τους. Αρκετοί συγγραφείς έχουν υποστηρίξει ότι η παραδοσιακή 

σταδιοδρομία, που χαρακτηρίζεται από τη διά βίου απασχόληση στον ίδιο οργανισμό 

και την ιεραρχική εξέλιξη, είναι καταδικασμένη να εξαφανιστεί. Στη σημερινή εποχή 

οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πρέπει να διαχειρίζονται τη σταδιοδρομία τους και να έχουν 

ένα σχέδιο για την αύξηση της απασχολησιμότητάς τους, μέσω της συνεχούς 

αυτομάθησης και της απόκτησης νέων δεξιοτήτων (Torrington, Hall & Taylor, 2008). 

Ο Bryla (2015) και οι Waibel, Rüger, Ette και Sauer (2017) επιβεβαιώνουν τον 

θετικό αντίκτυπο του προγράμματος Erasmus στις προοπτικές απασχόλησης και στην 

επαγγελματική σταδιοδρομία των συμμετεχόντων, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα ότι η 

απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων είναι αυτό που αναζητούν οι μελλοντικοί 

εργοδότες. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Gough (2013) τονίζει ότι η κινητικότητα 

αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας στο εξωτερικό για τους μαθητές. Επίσης, 

θεωρεί ότι οι συμμετέχοντες εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, αποκτούν περισσότερες 

απαραίτητες δεξιότητες, στοιχεία τα οποία θα τους προσδώσουν ευκαιρίες 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση είναι η συστηματική ανάλυση των σπουδαιότερων πλευρών μιας 

πολιτικής, ενός φορέα ή ενός προγράμματος, με βαρύτητα στην εγκυρότητα των 

αποτελεσμάτων και στη δυνατότητα χρήσης τους. Ο κύριος σκοπός των 

αξιολογήσεων είναι να συνεισφέρουν στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων 

αναφορικά με την κατανομή των πόρων και το επίπεδο υπευθυνότητας (Κουτούζης, 

2019). 
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Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία παρέχουν 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, δηλαδή επιμόρφωση, τελειοποίηση, 

επαγγελματική ανάπτυξη κ.λπ., συνήθως παρουσιάζει δυσκολίες και εμφανίζεται 

πολύπλοκη. Είναι όμως αναγκαία και απαραίτητη, διότι δίνεται έτσι η δυνατότητα 

στον φορέα - οργανισμό που παρέχει τα εκπαιδευτικά προγράμματα - καταρτίσεις να 

τα επανασχεδιάσει ή να τα βελτιώσει σύμφωνα με τις επιθυμίες, τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες και τις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων, συνδυάζοντας σύγχρονες 

παιδαγωγικές απόψεις, την τεχνολογία και την πρόοδο της επιστήμης (Παπαδάκη-

Κλαυδιανού, 2014). 

Οι Jacobone και Moro (2015) θεωρούν ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να 

αποδίδουν μεγάλη σημασία στην αξιολόγηση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων από τους συμμετέχοντες, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ποιότητα 

σπουδών - κατάρτισης, όπως επίσης τις πρακτικές και οργανωτικές διευθετήσεις 

διαμονής και ταξιδιού. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, τα 

ιδρύματα μπορούν να προετοιμάσουν καλύτερα τη διαμονή των συμμετεχόντων στο 

εξωτερικό και να βελτιώσουν το επίπεδο των σπουδών τους. 
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2. Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα 

Για την κατανόηση της δομής των σημερινών προγραμμάτων κινητικότητας των 

νέων, είναι απαραίτητη μια επισκόπηση της εξέλιξης αυτών των προγραμμάτων. 

Η κινητικότητα των εκπαιδευτών και των μαθητευομένων δεν είναι ένα νέο 

φαινόμενο. Από τον Μεσαίωνα ακόμα μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί ταξίδευαν 

σε άλλες χώρες για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τον 18
ο
 και τον 19

ο
 αιώνα Βρετανοί 

θέλησαν να επισκεφτούν, να μείνουν, να σπουδάσουν και να δουλέψουν σε διάφορες 

χώρες της Ευρώπης. Αυτό τους βοήθησε να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την 

ευρωπαϊκή κουλτούρα και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό (Brock & Tulasiewisz, 1994).  

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), μετά την ίδρυσή της στη δεκαετία 

του 1950, αρχικά ασχολήθηκε με τα εκπαιδευτικά θέματα μόνο στους τομείς της 

επαγγελματικής κατάρτισης και της μετάβασης από την εκπαίδευση στην 

απασχόληση. Όταν η τριτοβάθμια εκπαίδευση έγινε μέρος της ευρωπαϊκής ατζέντας 

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, μια από τις πρώτες δραστηριότητες ήταν η 

προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών. Σύμφωνα με στοιχεία της UNESCO, 

μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 περίπου ένα εκατομμύριο φοιτητές σπούδασαν 

σε διαφορετική χώρα της Ευρώπης από αυτήν της καταγωγής ή διαμονής τους 

(Teichler, 1996). 

Τα πρώτα μεγάλης εμβέλειας προγράμματα εμφανίστηκαν στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980. Από τα πρώτα προγράμματα διά βίου μάθησης και υποστήριξης 

της κινητικότητας υπήρξε το κοινοτικό πρόγραμμα Comett. Συμπληρωματικά υπήρχε 

το πρόγραμμα Tempus για τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το πρόγραμμα 

Petra για την επαγγελματική κατάρτιση των νέων προκειμένου να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικότερα το πρόβλημα της ανεργίας, το Lingua αναφορικά με την 

ενθάρρυνση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και το Force για τη στήριξη της 

επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο κυρίως τον εκσυγχρονισμό των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004).  

Το 1987 εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα Erasmus. Το όνομά του προέρχεται από 

τον ολλανδό ανθρωπιστή και θεολόγο Desiderius Erasmus Roterodamus (1466-1536), 

ο οποίος εργάστηκε και έζησε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, για να διευρύνει τις 

γνώσεις του και να αποκτήσει νέες εμπειρίες συγγράφοντας, μελετώντας και 

εκπαιδεύοντας πλήθη διαφόρων χωρών. Το όνομα E.R.A.S.M.U.S. χρησίμευσε και 
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ως ακρωνύμιο για το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την 

Κινητικότητα των Φοιτητών του Πανεπιστημίου (European Region Action Scheme 

for the Mobility of University Students) (Bracht κ.ά., 2006). 

Πιο αναλυτικά το πρώτο πρόγραμμα Erasmus είχε ως στόχο την επικοινωνία 

μεταξύ πανεπιστημίων των κρατών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ώστε να υπάρξει 

αμοιβαία αναγνώριση πτυχίων, καθώς επίσης και για την προώθηση της 

κινητικότητας σπουδαστών και προσωπικού μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

ανά την Κοινότητα (Πασιάς, 2006). 

Το Erasmus δεν αποσκοπούσε μόνο στην αύξηση της ποσότητας των 

ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και στη διεύρυνση 

του πεδίου εφαρμογής τους. Πολύ γρήγορα ξεχώρισε από τα άλλα ευρωπαϊκά 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Αν και η οικονομική βάση του προγράμματος δεν 

έφθασε στον όγκο που απαιτείται για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου που είχε 

θέσει αρχικά η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τη στήριξη μιας προσωρινής περιόδου 

σπουδών σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, το Erasmus έγινε, τελικά, το μεγαλύτερο και 

το πιο πετυχημένο πρόγραμμα κινητικότητας σπουδαστών στην Ευρώπη (Cairns, 

2017). 

Στις 14 Μαρτίου του 1995, με την υπ’ αριθμόν απόφαση 819/1995/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίζεται 

το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης Σωκράτης (Socrates I). Το πρόγραμμα αφορούσε 

την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1995 έως την 31η Δεκεμβρίου 1999 και είχε ως 

στόχο την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης υψηλού επιπέδου και ενός 

ανοιχτού ευρωπαϊκού χώρου συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης. Το εν λόγω 

πρόγραμμα ήταν αποτέλεσμα όλων των εκπαιδευτικών πολιτικών που προηγήθηκαν 

τα προηγούμενα χρόνια, και εισήγαγε μια σειρά νέων προσεγγίσεων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και στη διοικητική διαχείριση των δράσεων (Κασσωτάκης 

& Ρουσάκης, 1995). 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε τρεις τομείς που σχετίζονταν ο πρώτος με την 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Erasmus), ο δεύτερος με τη Σχολική Εκπαίδευση 

(Comenius) και ο τρίτος τομέας με τις εγκάρσιες δραστηριότητες σε τομείς 

γλωσσικών γνώσεων (Lingua), ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 

ανταλλαγών πληροφοριών και εμπειριών (Τσαούσης, 2005). 
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Τον Ιανουάριο του 2000 αποφασίστηκε η συνέχιση του Προγράμματος 

Σωκράτης σε δεύτερο στάδιο (Socrates II) με την υπ’ αριθμόν απόφαση 

253/2000/ΕΚ, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως την 31η Δεκεμβρίου 

2006. Το πρόγραμμα περιείχε ορισμένα νέα στοιχεία, τα οποία έδωσαν μεγαλύτερη 

βαρύτητα στη διά βίου μάθηση και ανέδειξαν την αναγκαιότητα για ενεργό 

συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη, προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά 

απασχολησιμότητας (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Προκειμένου να συμβάλει σε µια 

παιδεία υψηλής ποιότητας, οι στόχοι που είχαν τεθεί ήταν η προώθηση μιας 

ποσοτικής και ποιοτικής βελτίωσης της γνώσης των γλωσσών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η συνεργασία και η κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης 

αναπτύσσοντας την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς επίσης και η ενθάρρυνση της 

χρησιμοποίησης νέων τεχνολογιών. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000). 

Τον Νοέμβριο του 2006 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζουν το πρόγραμμα δράσης Διά Βίου Μάθησης (απόφαση 

1720/2006/ΕΚ) για την περίοδο 2007-2013. Ως γενικός στόχος του προγράμματος 

ορίζεται η συμβολή στην επίτευξη της στρατηγικής της Λισαβόνας, δηλαδή η 

ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγμένης κοινωνίας βασισμένης στη γνώση όπου, 

εκτός των άλλων, δίνεται έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας και μιας 

ευρωπαϊκής διάστασης των συστημάτων εκπαίδευσης των κρατών - μελών, στην 

παροχή ίσων ευκαιριών στη διά βίου μάθηση, στην κοινωνική συνοχή, στην ενεργό 

άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, στον διαπολιτισμικό διάλογο, στην ισότητα των 

φύλων και στην προσωπική ολοκλήρωση του ατόμου, στην προώθηση της 

δημιουργικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της απασχολησιμότητας και της 

επιχειρηματικότητας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006). 

Σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα Σωκράτης το πρόγραμμα δράσης διά 

βίου μάθησης περιελάμβανε τέσσερα τομεακά προγράμματα, το Erasmus 

(Τριτοβάθμια Εκπαίδευση), το Comenius (Σχολική Εκπαίδευση), το Grundtvig 

(Εκπαίδευση Ενηλίκων) και το Leonardo da Vinci (Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση). 
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2.1 Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci στον τομέα ΕΕΚ 

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε τον Δεκέμβριο του 1994 το πρόγραμμα δράσης 

Leonardo da Vinci σχετικά με την εφαρμογή πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

για την επαγγελματική κατάρτιση (απόφαση 94/819/ΕΚ της 6ης Δεκεμβρίου 1994) 

και διέθεσε στο πρόγραμμα συνολικό προϋπολογισμό 620 εκατομμυρίων ECU για 

την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 1995 έως την 31η Δεκεμβρίου 1999 (Valle, 2006). 

Το Leonardo da Vinci υλοποιήθηκε για να ενσωματώσει τα προηγούμενα 

κοινοτικά προγράμματα δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης 

(COMETT, Eurotechnet, FORCE, PETRA, LINGUA) σε ένα ενιαίο πρόγραμμα 

(CORDIS, 1994). 

Οι τέσσερις κύριοι στόχοι του προγράμματος ήταν:  

 Βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη 

 Ενθάρρυνση ανταλλαγών και τοποθετήσεων 

 Καλύτερη κατανόηση της επαγγελματικής κατάρτισης 

 Ενθάρρυνση της προσαρμογής στη νέα κοινωνία της πληροφορίας 

Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci προώθησε τη μεταφορά έργων καινοτομίας 

με τη συμμετοχή διαφόρων τύπων εταίρων όπως επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, 

εκπαιδευτικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια, σχολεία. (CORDIS, 1995). 

Το Συμβούλιο της ΕΕ, με την απόφαση 99/382/ΕΚ της 26ης Απριλίου 1999, 

ενέκρινε τη συνέχιση του προγράμματος για την περίοδο 2000 - 2006, με 

προϋπολογισμό 1150 εκατομμύρια ευρώ (Valle, 2006). 

Το 2006 το Leonardo da Vinci εντάχθηκε στο πρόγραμμα δράσης δια βίου 

μάθησης με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας και μάθησης όσων 

ακολουθούν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση εκτός του τριτοβάθμιου 

επιπέδου, καθώς και τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που παρέχουν ή 

διευκολύνουν αυτή την εκπαίδευση και κατάρτιση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006). 

Τέλος, το 2013 το Leonardo da Vinci ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα 

"ομπρέλα" Erasmus+ και συγκεκριμένα στην κατηγορία της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

 

  

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-16211-5_2#CR9
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-16211-5_2#CR1
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-16211-5_2#CR2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-16211-5_2#CR9
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3. Το πρόγραμμα Erasmus+ 

Το πρόγραμμα Erasmus+ ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1228/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013. Ο 

προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 14,7 δισ. ευρώ για επτά χρόνια 

δράσης. Το πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (Erasmus, Leonardo da Vinci, 

Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα 

διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα 

συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013) (Εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1: Προς ένα ενιαίο πρόγραμμα Erasmus+ 

Τα προγράμματα αυτά υποστηρίζουν δράσεις στους τομείς της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της σχολικής 

εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της νεολαίας. 

Στο πρόγραμμα Erasmus+ υπάγεται και η δράση eTwinning, η ηλεκτρονική 

αδελφοποίηση των σχολείων της Ευρώπης και η προώθηση της κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών, η οποία ξεκίνησε ως δράση του προγράμματος eLearning της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2005. O αρχικός στόχος της δράσης eTwinning ήταν η 

ανάπτυξη και η ενίσχυση της δικτύωσης των σχολικών μονάδων μέσω ενός 

πανευρωπαϊκού σχήματος το οποίο θα έδινε τη δυνατότητα σε ένα ευρωπαϊκό 

σχολείο να δημιουργήσει παιδαγωγικές - εταιρικές σχέσεις με ένα ή περισσότερα 

σχολεία οπουδήποτε στην Ευρώπη (Gilleran, 2006). Το 2007 ενσωματώθηκε στο 

πρόγραμμα Διά βίου Μάθηση, ενώ τώρα ως μέρος του Erasmus+ διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στο πεδίο της ευρωπαϊκής συνεργασίας και της σχολικής 

εκπαίδευσης, παρέχοντας εργαλεία και στήριξη προς τους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές, όπως την πύλη eTwinning και σεμινάρια για το διδακτικό προσωπικό. 

(Παπαδάκης, 2015). 

Το Erasmus+ στοχεύει να προωθήσει τις συνεργασίες και την πολλαπλή 

καλλιέργεια στους διάφορους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 

νεολαίας, αφαιρώντας τα τεχνητά όρια μεταξύ των διαφόρων δράσεων και μορφών 

έργων, προωθώντας νέες ιδέες, προσελκύοντας νέους παράγοντες από τον κόσμο της 

εργασίας, την κοινωνία και ενεργοποιώντας νέες μορφές συνεργασίας. 

Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας το πρόγραμμα να συνδέεται με ένα 

ισχυρό εμπορικό σήμα που να αναγνωρίζεται ευρέως. Για τον λόγο αυτόν, όλες οι 

δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται χρησιμοποιώντας το εμπορικό σήμα «Erasmus+». Ωστόσο, για να 

βοηθηθούν οι συμμετέχοντες και οι δικαιούχοι προηγούμενων προγραμμάτων να 

βρουν τον δρόμο τους στο Erasmus+, με σκοπό την επικοινωνία και τη διάδοση, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα ονόματα για τις ενέργειες που στοχεύουν 

σε συγκεκριμένο τομέα, επιπλέον της κοινής επωνυμίας «Erasmus+», ως εξής 

(Erasmus+, Οδηγός προγράμματος, 2020, σ. 6-7): 

 «Erasmus+: Comenius», σε σχέση με τις δραστηριότητες του προγράμματος 

που σχετίζονται αποκλειστικά με τον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης.  

 «Erasmus+: Erasmus», σε σχέση με τις δραστηριότητες του προγράμματος 

που σχετίζονται αποκλειστικά με τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 «Erasmus+: Erasmus Mundus», σε σχέση με τα κοινά προγράμματα 

μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus. 

 «Erasmus+: Leonardo da Vinci», σε σχέση με τις δραστηριότητες του 

προγράμματος που σχετίζονται αποκλειστικά με τον τομέα της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 



[33] 

 

 «Erasmus +: Grundtvig», σε σχέση με τις δραστηριότητες του προγράμματος 

που σχετίζονται αποκλειστικά με τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 «Erasmus+: Νεολαία σε Δράση», σε σχέση με τις δραστηριότητες του 

προγράμματος που σχετίζονται αποκλειστικά με τον τομέα της μη τυπικής και 

της άτυπης μάθησης των νέων. 

 «Erasmus+: Jean Monnet», σε σχέση με τις δραστηριότητες του 

προγράμματος που συνδέονται αποκλειστικά με τον τομέα των ευρωπαϊκών 

σπουδών 

 «Erasmus+: Αθλητισμός», σε σχέση με τις δραστηριότητες του προγράμματος 

που σχετίζονται αποκλειστικά με τον αθλητικό τομέα. 

Ως γενικός στόχος του προγράμματος ορίζεται η επίτευξη (Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013, άρθρο 4, σ. 57): 

 των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένου του 

πρωταρχικού στόχου της που αφορά την εκπαίδευση 

 των στόχων του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον 

τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020»), 

συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων σημείων αναφοράς 

 της βιώσιμης ανάπτυξης των χωρών εταίρων στον τομέα της ανώτατης 

εκπαίδευσης 

 των συνολικών στόχων του ανανεωμένου πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας 

στον τομέα της νεολαίας (2010-2018) 

 του στόχου της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό, και 

ιδίως στον μαζικό αθλητισμό, σύμφωνα με το σχέδιο εργασίας της Ένωσης 

για τον αθλητισμό και 

 της προαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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3.1 Διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+ 

Σήμερα το πρόγραμμα Erasmus+ αποτελείται από τρεις τρόπους υποστήριξης της 

κινητικότητας μάθησης για άτομα, τη συνεργασία για την καινοτομία και την 

ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την υποστήριξη της πολιτικής μεταρρύθμισης 

(Jansone & Dislere, 2016). Σύμφωνα με τον κανονισμό ίδρυσης του προγράμματος 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013, άρθρα 13-15, σ. 60), το 

Erasmus+ για την επίτευξη των στόχων του υλοποιεί τις εξής δράσεις: 

Βασική Δράση 1 – Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων. 

Στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1 υποστηρίζονται τα ακόλουθα: 

α) κινητικότητα των νέων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες μη τυπικής και 

άτυπης μάθησης, μεταξύ των χωρών του προγράμματος. Η κινητικότητα αυτή μπορεί 

να λάβει τη μορφή ανταλλαγών νέων και εθελοντισμού μέσω της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Εθελοντισμού, καθώς και καινοτόμες δραστηριότητες που θα αξιοποιούν 

τις υφιστάμενες διατάξεις για την κινητικότητα. 

β) κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας ή σε 

οργανώσεις νεολαίας, καθώς και στελεχών της νεολαίας· η κινητικότητα αυτή μπορεί 

να λάβει τη μορφή δραστηριοτήτων κατάρτισης και δικτύωσης. 

Βασική Δράση 2 – Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών 

Στο πλαίσιο της βασικής δράσης 2 υποστηρίζονται τα ακόλουθα: 

α) στρατηγικές συμπράξεις με στόχο την ανάπτυξη και την υλοποίηση κοινών 

πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων πρωτοβουλίες της νεολαίας και σχέδια για την 

αγωγή του πολίτη, σκοπός των οποίων είναι η ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής στα 

κοινά, η κοινωνική καινοτομία και η συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή και στην 

ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος, μέσω της μάθησης από ομοτίμους και 

ανταλλαγή εμπειριών. 

β) πλατφόρμες υποστήριξης τεχνολογιών της πληροφορίας που καθιστούν δυνατή τη 

μάθηση από ομοτίμους, τη βασιζόμενη στη γνώση εργασία στον τομέα της νεολαίας, 

την εικονική κινητικότητα και τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών. 

 

 



[35] 

 

Βασική δράση 3 – Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής 

Στο πλαίσιο της βασικής δράσης 3 περιλαμβάνονται δραστηριότητες που 

αφορούν: 

α) την εφαρμογή του θεματολογίου πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της νεολαίας 

β) την εφαρμογή στις χώρες του προγράμματος των μέσων της Ένωσης για τη 

διαφάνεια και την αναγνώριση, ιδίως του Youthpass, και υποστήριξη των δικτύων 

πανενωσιακής εμβέλειας και των ευρωπαϊκών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

(ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας 

γ) τον διάλογο περί πολιτικής με ευρωπαϊκούς εμπλεκόμενους παράγοντες και τον 

συγκροτημένο διάλογο με τους νέους 

δ) το ευρωπαϊκό φόρουμ νεολαίας, τα κέντρα πόρων για την ανάπτυξη της εργασίας 

στον τομέα της νεολαίας και το δίκτυο Eurodesk. 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) έχει οριστεί Εθνική Μονάδα 

Συντονισμού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για τους 

τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και διαχειρίζεται τη βασική δράση 1 και τη 

βασική δράση 2. Αυτό σημαίνει ότι οι αιτούντες συντονιστικοί φορείς (π.χ. τα 

επαγγελματικά λύκεια) υποβάλουν αίτηση στο ΙΚΥ σύμφωνα με τους κανόνες που 

προβλέπονται για κάθε δράση. 

3.2 Η Βασική Δράση 1 - Κινητικότητα (KA1) 

Η μαθησιακή κινητικότητα ατόμων αποτελεί τη Βασική Δράση 1 (Key Action 1) του 

προγράμματος Erasmus+, σκοπός της οποίας είναι να παρέχει ατομικές ευκαιρίες 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Η δράση αναδεικνύει 

ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης των γνώσεων, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

των ατόμων που εργάζονται ή μαθητεύουν σε φορείς της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας γενικότερα. Τα σχέδια 

προωθούν δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας με σκοπό την ενίσχυση της 

σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, την κατάρτιση, τη 

μαθητεία, την πρακτική άσκηση, σε φορείς υποδοχής που εδρεύουν σε χώρες της 

Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν στο πρόγραμμα.  
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Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος (Erasmus+, Οδηγός προγράμματος, 

2020, σ. 32), οι δραστηριότητες που προωθούνται στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1 

αναμένεται να προσδώσουν σημαντικά οφέλη στους συμμετέχοντες και στους 

εμπλεκόμενους οργανισμούς, καθώς και στα συστήματα των ασκούμενων πολιτικών, 

στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι συγκεκριμένες δράσεις. 

Τα οφέλη τα οποία επιζητούνται με τις δραστηριότητες κινητικότητας που 

προωθούνται στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1, όσον αφορά τους ασκούμενους, 

τους μαθητευόμενους, τους φοιτητές, και τους νέους, είναι τα εξής: 

 η βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων 

 η βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης και των προοπτικών 

σταδιοδρομίας 

 η καλλιέργεια του πνεύματος ανάληψης πρωτοβουλιών και του 

επιχειρηματικού πνεύματος 

 η αύξηση της αυτό-ενδυνάμωσης και της αυτοεκτίμησης· 

 η βελτίωση των δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες 

 η ενίσχυση της διαπολιτισμικής επίγνωσης 

 η ενεργότερη συμμετοχή στην κοινωνία 

 η ευρύτερη ενημέρωση για το ευρωπαϊκό εγχείρημα και τις αξίες της ΕΕ 

 η αύξηση κινήτρων για τη συμμετοχή σε μελλοντικά προγράμματα 

(τυπικής/μη τυπικής) εκπαίδευσης ή κατάρτισης μετά την περίοδο 

κινητικότητας στο εξωτερικό. 

Η επιχορήγηση στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1 καλύπτει: 

 Δαπάνες ταξιδιού 

 Ατομικές δαπάνες διαβίωσης (ατομική υποστήριξη) 

 Οργανωτικές δαπάνες 

 Γλωσσική υποστήριξη 

 Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατ’ εξαίρεση (όπου ισχύει) 

 Δαπάνες για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) 

Μέσω των σχεδίων κινητικότητας, οι ωφελούμενοι μπορούν να αποκτήσουν 

νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη, να 

βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα 

κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. 
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Ενισχύεται η συνέργεια και διασύνδεση των δομών της τυπικής, άτυπης εκπαίδευσης, 

επαγγελματικής κατάρτισης απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και προωθείται η 

αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτώνται στις περιόδους 

κατάρτισης στο εξωτερικό. 

Τα σχέδια της συγκεκριμένης δράσης έχουν ως σκοπό (Erasmus+, Οδηγός 

προγράμματος, 2020, σ. 33-34): 

 την υποστήριξη των εκπαιδευόμενων ως προς την επίτευξη μαθησιακών 

αποτελεσμάτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων) με στόχο να 

βελτιώσουν την προσωπική τους ανάπτυξη, τη συμμετοχή τους στην κοινωνία 

ως σκεπτόμενοι και ενεργοί πολίτες και τις δυνατότητες απασχόλησής τους 

στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, αλλά και εκτός αυτής· 

 την υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης όσων εργάζονται στην 

εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στον τομέα της  νεολαίας, με στόχο να 

εκσυγχρονίσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα διδασκαλίας, κατάρτισης 

και εργασίας στον τομέα της νεολαίας σε όλη την Ευρώπη· 

 τη βελτίωση –πρωτίστως– της ικανότητας των συμμετεχόντων στις ξένες 

γλώσσες· 

 τον εμπλουτισμό των γνώσεων των συμμετεχόντων και την εξοικείωσή τους 

με άλλους πολιτισμούς και άλλες χώρες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να 

δημιουργήσουν δίκτυα διεθνών επαφών, να συμμετάσχουν ενεργά στην 

κοινωνία και να αναπτύξουν το αίσθημα ευρωπαϊκής ιθαγένειας και 

ταυτότητας· 

 την αύξηση των δυνατοτήτων, της ελκυστικότητας και της διεθνούς 

διάστασης των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 

εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να είναι σε θέση να 

προσφέρουν δραστηριότητες και προγράμματα που ανταποκρίνονται 

καλύτερα στις ανάγκες των ατόμων, εντός και εκτός Ευρώπης· 

 την ενίσχυση των συνεργειών και των μεταβάσεων μεταξύ τυπικής, μη 

τυπικής  εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας· 

 την εξασφάλιση καλύτερης αναγνώρισης των γνώσεων που αποκτώνται στη 

διάρκεια των περιόδων εκπαίδευσης στο εξωτερικό. 
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3.3 Σχέδια κινητικότητας στον τομέα ΕΕΚ 

Τα σχέδια κινητικότητας των εκπαιδευομένων (VET Learners) στον τομέα της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, με βάση 

τη διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό: 

1. Βραχυχρόνια κινητικότητα εκπαιδευομένων σε φορείς της ΕΕΚ ή/και σε 

εταιρείες στο εξωτερικό με διάρκεια κατάρτισης από 2 εβδομάδες έως 3 μήνες. 

2. Μακροχρόνια κινητικότητα σε φορείς της ΕΕΚ ή/και σε εταιρείες στο 

εξωτερικό με διάρκεια κατάρτισης από 3 έως 12 μήνες. 

Συγκεκριμένα στην περίπτωση των σχολείων η διάρκεια της κινητικότητας 

είναι συνήθως δύο εβδομάδων. Στην κινητικότητα εκτός από τους ενεργούς μαθητές 

μπορούν να συμμετέχουν και απόφοιτοι των σχολείων. Βασική προϋπόθεση όμως 

είναι να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών από την 

αποφοίτησή τους. Οι συμμετέχοντες μαθητές επιλέγονται από την παιδαγωγική 

ομάδα εργασίας του προγράμματος η οποία αποτελείται, από τον Διευθυντή του 

σχολείου και τους συνοδούς καθηγητές. Τα βασικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη 

για την επιλογή είναι, η βαθμολογία των μαθητών στα μαθήματα, το επίπεδο γνώσης 

της αγγλικής γλώσσας, το επίπεδο γνώσης και χρήσης των ΤΠΕ, η μη παραβατική 

συμπεριφορά (απουσίες - αποβολές). 

Κάθε δραστηριότητα κινητικότητας είναι διακρατική και περιλαμβάνει δύο 

φορείς από διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Ο ένας είναι ο οργανισμός 

αποστολής και ο άλλος ο οργανισμός υποδοχής. Ο οργανισμός αποστολής είναι 

υπεύθυνος για την επιλογή των εκπαιδευομένων - συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και 

για την αποστολή τους στο εξωτερικό. Ο οργανισμός υποδοχής είναι υπεύθυνος για 

την υποδοχή των αλλοδαπών εκπαιδευομένων και για την προσφορά προγράμματος 

δραστηριοτήτων ή για την αξιοποίηση μιας δραστηριότητας κατάρτισης που 

παρέχεται από προσωπικό ΕΕΚ. 

Ο οργανισμός αποστολής όπως και ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι 

οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑΛ, IEK, ΚΕΚ, Εργαστηριακά 

Κέντρα) και οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται 

στην αγορά εργασίας (Επιχειρήσεις, Εταιρίες, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 

Επιμελητήρια, ΜΚΟ). Ο οργανισμός υποβάλλει την αίτηση για το σχέδιο 
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κινητικότητας στο ΙΚΥ ηλεκτρονικά μέσω web-forms, έως την 5η Φεβρουαρίου κάθε 

έτους. Ο κάθε φορέας μπορεί υποβάλλει μέχρι μία αίτηση. 

Τα σχέδια κινητικότητας των αιτούντων οργανισμών αξιολογούνται με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής: 

α) η συνάφεια του σχεδίου (30 βαθμοί) 

β) η ποιότητα του σχεδιασμού και η υλοποίηση του σχεδίου (40 βαθμοί) και  

γ) ο αντίκτυπος και η διάδοση του σχεδίου (30 βαθμοί) 

Για να διερευνηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να 

συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπρόσθετα, πρέπει να συγκεντρώνουν 

τουλάχιστον το 50% της μέγιστης βαθμολογίας σε καθεμία από τις κατηγορίες των 

κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παραπάνω (δηλαδή, τουλάχιστον 15 βαθμούς 

στις κατηγορίες «Συνάφεια του σχεδίου» και «Αντίκτυπος και διάδοση» και 20 

βαθμούς στην κατηγορία «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του 

σχεδίου») (Erasmus+, Οδηγός προγράμματος, 2020). 

Η διάρκεια του σχεδίου μπορεί να είναι 1 έως 2 χρόνια. Στις δραστηριότητες 

όπου συμμετέχουν τα επαγγελματικά λύκεια, οι μαθητές παρακολουθούν σεμινάριο 

25 έως 35 ωρών, σε εκπαιδευτικό κέντρο - σχολείο της χώρας κατάρτισης. Το θέμα 

του σεμιναρίου σχετίζεται άμεσα με τον τίτλο του εγκεκριμένου προγράμματος. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, οι μαθητές πραγματοποιούν τεχνικές 

επισκέψεις σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, επαγγελματικά σχολεία ή κέντρα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και οργανωμένες πολιτιστικές 

δραστηριότητες (Μπάκα, 2019). 

Στο τέλος της περιόδου κινητικότητας, τα μαθησιακά αποτελέσματα 

αναγνωρίζονται και επικυρώνονται από το «ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων», το 

Europass Mobility. Ο οργανισμός αποστολής μαζί με τον οργανισμό υποδοχής και 

τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) εκδίδουν το πιστοποιητικό κινητικότητας 

Europass, το οποίο είναι ένα προσωπικό έγγραφο που καταγράφει τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που αποκτήθηκαν από συμμετοχή στην κινητικότητα μέσω του 

προγράμματος Erasmus+ (Brassier-Rodrigues, 2016).  
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Ένα σχέδιο κινητικότητας για να θεωρηθεί ολοκληρωμένο και επιτυχημένο 

απαιτεί τη διάχυση των αποτελεσμάτων του. Η διάχυση συνίσταται στη διάδοση και 

στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου. Η διάδοση είναι μια 

προγραμματισμένη διαδικασία παροχής πληροφόρησης που αφορά τα αποτελέσματα 

προγραμμάτων και πρωτοβουλιών σε βασικούς εμπλεκομένους. Η αξιοποίηση είναι η 

προγραμματισμένη διαδικασία μεταφοράς των επιτυχών αποτελεσμάτων στους 

κατάλληλους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και η προτροπή των 

τελικών χρηστών να τα υιοθετήσουν και να τα εφαρμόσουν. Η διάδοση και η 

αξιοποίηση λειτουργούν, συνεπώς, ανεξάρτητα, αλλά είναι στενά συνδεδεμένες. Η 

διάδοση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων ενός σχεδίου κινητικότητας 

συντελούν στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπού του, δηλαδή της επενέργειας που έχει 

τελικά η δραστηριότητα στους συμμετέχοντες και στους οργανισμούς, στις πρακτικές 

και στα συστήματα (Κωσταρής, Μάμμος & Παπαδημητρίου, 2018). 
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4. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

4.1 Η ΕΕΚ στην Ευρώπη 

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ορίζεται ως η εκπαίδευση και κατάρτιση 

που στοχεύει να εξοπλίσει τους ανθρώπους με τις γνώσεις, την τεχνογνωσία, τις 

δεξιότητες ή και τις ικανότητες που απαιτούνται από τις επαγγελματικές θέσεις ή την 

αγορά εργασίας ευρύτερα (Cedefop, 2014). Σύμφωνα με τον Σταμπουλή (2017), η 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέρει τη δυνατότητα στους 

εκπαιδευομένους να αποκτήσουν δεξιότητες σε πρακτικό επίπεδο, γνώσεις και 

ικανότητες απαιτούμενες για τη διεξαγωγή κάποιου εξειδικευμένου επαγγέλματος. Οι 

Sandirasegarane, Sutermaster, Gill, Volz και Mehta (2016) υποστηρίζουν ότι η 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέρεται παγκοσμίως σε 

εκπαιδευομένους με διάφορο εκπαιδευτικό υπόβαθρο και επαγγελματικές προσδοκίες 

σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. 

Στη σημερινή εποχή η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση διατηρεί 

σημαντικό ρόλο στην παροχή των αρχικών δεξιοτήτων και προσόντων προς τα άτομα 

προκειμένου να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, ενώ παρέχει ένα ευρύτερο 

περιβάλλον στήριξης της αναβάθμισης των δεξιοτήτων (upskilling) και της 

επανακατάρτισής τους (reskilling), σε ένα διά βίου πλαίσιο με προοπτική, ώστε να 

μπορούν να διαχειριστούν επιτυχώς τις διάφορες μεταβάσεις που συντελούνται κατά 

τη σταδιοδρομία τους. Επιπλέον, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

συμβάλλει σημαντικά ως προς την προσωπική ανάπτυξη στην εργασία και στη ζωή, 

ενώ προάγει τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τις ευρωπαϊκές αξίες 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018). 

Η Wolf (2011) διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης έχει πολύ θετικά αποτελέσματα στην κοινωνική συνοχή και στην 

οικονομική ζωή. Επιπλέον, συμπεραίνει ότι η συσχέτιση της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της 

οικονομίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ένα σύστημα υψηλής ποιότητας και 

αποδοτικότητας που θα διευκολύνει τη μετάβαση από το σχολείο στην ενεργό ζωή. 

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα Erasmus+ είναι ένα από τα κύρια 

προγράμματα που υποστηρίζουν τον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Περίπου 3 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί στην ΕΕΚ κατά την περίοδο 2014-
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2020. Κάθε χρόνο περίπου 130.000 εκπαιδευόμενοι στην ΕΕΚ και 20.000 στελέχη 

και εκπαιδευτικό προσωπικό της ΕΕΚ επωφελούνται από δράσεις κινητικότητας. 

Επιπλέον, σχεδόν 500 σχέδια ΕΕΚ χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των στρατηγικών 

εταιρικών σχέσεων κάθε χρόνο στο πλαίσιο του Erasmus+. Το πρόγραμμα 

χρηματοδοτεί επίσης άλλες συναφείς δραστηριότητες, όπως οι τομεακές συμμαχίες 

δεξιοτήτων (συμπεριλαμβανομένου του τομεακού σχεδίου) ή οι στοχοθετημένες 

εκκλήσεις για μεταρρυθμιστικές πολιτικές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018). 

4.2 Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Για την επαγγελματική εκπαίδευση κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί, όμως 

κατά έναν πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό ορισμό, η επαγγελματική εκπαίδευση είναι η 

συστηματική και οργανωμένη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης που αποσκοπεί 

στην απόκτηση βασικών επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε έναν ευρύτερο 

κλάδο επαγγελματικής ή οικονομικής δραστηριότητας (Κωτσίκης, 2002). 

Στην Ελλάδα σήμερα, δυστυχώς, η επαγγελματική εκπαίδευση έχει μικρή 

απήχηση στους νέους. Η πλειονότητα των μαθητών επιλέγει τη γενική εκπαίδευση, 

ενώ η επαγγελματική εκπαίδευση παραμένει για την πλειονότητα των γονιών και των 

παιδιών «δεύτερη επιλογή». Την επαγγελματική εκπαίδευση την επιλέγουν κυρίως 

μαθητές με χαμηλές επιδόσεις, οι περισσότεροι από τους οποίους προέρχονται από τα 

χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Αυτή η κατάσταση ενισχύει τις αρνητικές 

προκαταλήψεις και δημιουργεί φαύλο κύκλο σε βάρος αυτής της μορφής 

εκπαίδευσης (Ioannidou & Stavrou, 2013).  

Στην προσπάθεια στήριξης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα τελευταία 

χρόνια έχουν ψηφιστεί στην Ελλάδα αρκετοί νόμοι και πολυάριθμες τροπολογίες. 

Από το 2013 και μετά η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση διέπεται από τον 

Νόμο 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17.09.2013), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 

Νόμο 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α΄/11.05.2016). Η επαγγελματική εκπαίδευση η οποία 

αποβλέπει στον συνδυασμό της γενικής παιδείας και της τεχνικής επαγγελματικής 

γνώσης παρέχεται από το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.). Το Επαγγελματικό 

Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών ως εξής:  

α. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», που ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό 

σύστημα και η φοίτηση διαρκεί τρία (3) χρόνια και 
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β. το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας», που αποτελεί 

«Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα 

και έχει διάρκεια ένα (1) σχολικό έτος.  

Οι 9 τομείς σπουδών των ΕΠΑ.Λ. όπως καθορίζονται με την Υ.Α. 

Φ20/82041/Γ4 (ΦΕΚ 1489 τ.Β΄/26.05.2016) είναι οι εξής: 

1. Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 

2. Διοίκησης και Οικονομίας 

3. Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού 

σχεδιασμού 

4. Εφαρμοσμένων Τεχνών 

5. Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 

6. Μηχανολογίας 

7. Ναυτικών επαγγελμάτων 

8. Πληροφορικής 

9. Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας 

 Στους αποφοίτους του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών των Επαγγελματικών 

Λυκείων χορηγείται: 

 Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου, ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού 

Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, όσο και για την 

πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις 

 Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4, μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, το οποίο 

εξασφαλίζει το δικαίωμα να λάβουν άδεια άσκησης και πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας. 

 Στους αποφοίτους του μεταδευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών των 

Επαγγελματικών Λυκείων χορηγείται: 

 Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 5, μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

πιστοποίησης των προσόντων τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
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4.3 Η επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα 

Η επαγγελματική κατάρτιση ορίζεται ως η κάθε μορφής αρχική επαγγελματική 

εκπαίδευση ή κατάρτιση, στις οποίες περιλαμβάνεται η τεχνική και επαγγελματική 

διδασκαλία και μαθητεία, που συμβάλλει στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων 

αναγνωρισμένων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο χορηγείται, 

καθώς και κάθε μορφής συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση που 

παρακολουθεί ένα πρόσωπο κατά τη διάρκεια της ενεργού επαγγελματικής ζωής του 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). Σύμφωνα με τον Κωτσίκη (2002), η επαγγελματική 

κατάρτιση είναι μέρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης, που παρέχει επαγγελματικές 

γνώσεις και δεξιότητες με τις οποίες ολοκληρώνεται η επαγγελματική επάρκεια του 

εκπαιδευομένου. 

Με βάση τον Νόμο 3879/2010 (ΦΕΚ 163 τ.Α΄/21.09.2010), η επαγγελματική 

κατάρτιση διαχωρίζεται στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση και στη συνεχιζόμενη 

επαγγελματική κατάρτιση.  

Στον χώρο της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται 

δραστηριότητες που προσφέρουν εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες 

και δεξιότητες σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις, με στόχο την ένταξη, την 

επανένταξη, την επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρωπίνου δυναμικού 

στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Η 

αρχική επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (Ζαρίφης, 2014). 

Στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση εντάσσεται η κατάρτιση του 

ανθρώπινου δυναμικού που στοχεύει στη συμπλήρωση, στον εκσυγχρονισμό ή και 

στην αναβάθμιση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων, 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 καλλιέργεια. Η συνεχιζόμενη επαγγελματική 

κατάρτιση παρέχεται από τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και από τα Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) (Ζαρίφης, 2014). 
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5. Ερευνητικές μελέτες 

Δεδομένης της αυξανόμενης τα τελευταία χρόνια διεθνούς κινητικότητας, διάφορες 

έρευνες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχουν εντοπίσει τα κύρια κίνητρα 

που παρακινούν μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να λάβουν μέρος σε ένα 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αναλύοντας τον αντίκτυπο αυτής της εμπειρίας στην 

προσωπική, στην κοινωνική και στην επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων. 

Επιπλέον, ανακαλύπτουν τα κύρια χαρακτηριστικά και τις επιδράσεις της 

κινητικότητας και διερευνούν τα οφέλη των προγραμμάτων ως προς τις μελλοντικές 

προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας των συμμετεχόντων.  

5.1 Έρευνες στην Ελλάδα  

Ο Γκουτζέρης (2007) σε έρευνά του σε εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στις 

διάφορες δράσεις του πρώην ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius διαπίστωσε πως 

απέκτησαν σημαντικές ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη. Γνώρισαν εκπαιδευτικά 

συστήματα άλλων χωρών, νέες μεθοδολογίες σε θέματα διδασκαλίας, εμπλούτισαν 

τις γνώσεις τους, βελτίωσαν το διδακτικό τους έργο, απέκτησαν ελευθερία στην 

υλοποίηση προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αυτοσχεδίασαν και ήρθαν 

σε επαφή με διαδικασίες που αφορούσαν την οργάνωση και τη διοίκηση των 

εκπαιδευτικών οργανισμών. Επιπλέον, ανέπτυξαν τη συνεργασία, την 

αλληλεπίδραση, την αλληλοκατανόηση και τη διαπολιτισμική προσέγγιση. Έτσι, 

υιοθέτησαν θετική στάση απέναντι στο διαφορετικό, ξεπερνώντας προκαταλήψεις, 

στερεότυπα, ξενοφοβία και ρατσισμό. 

Η Λάφτση (2009), σε διερευνητική της μελέτη για τα ευρωπαϊκά προγράμματα 

σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διαπίστωσε πως αυτά εξυπηρετούν 

τις αξίες της διαπολιτισμικότητας, αφού οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 

τον τρόπο ζωής άλλων ευρωπαϊκών λαών, τα ήθη και τα έθιμά τους, να 

ευαισθητοποιηθούν σε πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. Επίσης, οι 

συμμετέχοντες, μέσω της συνεργασίας τους με άτομα με διαφορετικό κοινωνικό και 

πολιτισμικό υπόβαθρο, ανακαλύπτουν αυτά που τους ενώνουν και ανταλλάσσουν 

απόψεις για διάφορα ζητήματα, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους μέσω εμπειριών. 

Στην έρευνα της Διαμαντοπούλου (2010) όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι, με 

τη συμμετοχή τους στο Comenius, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με 

ανθρώπους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και εκπαιδευτικά συστήματα, να 
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βελτιώσουν τις γνώσεις τους στις ξένες γλώσσες και να χρησιμοποιήσουν 

συστηματικότερα τις νέες τεχνολογίες. Ωστόσο, οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα 

μίλησαν για δυσκολίες στην υλοποίηση του προγράμματος σε σχέση με την επάρκειά 

τους στις ξένες γλώσσες, την έλλειψη τεχνικών υποδομών, την περιορισμένη ανάλογη 

εμπειρία τους και τον αυξημένο κεντρικό έλεγχο. Έτσι, πρότειναν να δοθεί 

περισσότερο βάρος στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της αγγλικής 

στα ελληνικά σχολεία, στην ευρεία χρήση αποτελεσματικών τεχνικών μέσων 

επικοινωνίας και στη συστηματική εποπτεία των σχεδίων εταιρικής σχέσης, ώστε η 

ελληνική εκπαίδευση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ευρωπαϊκές προκλήσεις. 

Η Κωνσταντίνου (2010) μελέτησε το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Διά 

Βίου Μάθηση» και κατέληξε πως υπήρξε αλλαγή των εκπαιδευτικών τόσο σε επίπεδο 

γνώσεων και δεξιοτήτων όσο και σε επίπεδο συμπεριφορών. Σύμφωνα πάντα με την 

ίδια έρευνα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες κινητοποιήθηκαν, παρουσίασαν διάθεση 

επιμόρφωσης και αλλαγής πρακτικών στον χώρο του σχολείου. Η επίδραση που είχε 

η συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα ήταν θετική ως προς την επαγγελματική 

τους ανάπτυξη, την ενημέρωσή τους για επίκαιρα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής 

στις χώρες της Ευρώπης και τη δημιουργία κινήτρου για μελλοντική συμμετοχή τους 

σε παρόμοια προγράμματα. Σημαντικό, επίσης, στοιχείο ήταν οι προσπάθειες που 

κατέβαλαν για τη διάχυση των αποτελεσμάτων στον εργασιακό τους χώρο. 

Οι Patsikas κ.ά. (2013) διερεύνησαν τις απόψεις των φοιτητών του ΤΕΙ 

Θεσσαλίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράμματος Erasmus. Οι 

περισσότεροι φοιτητές που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο δήλωσαν ότι τα πιο 

σημαντικά κίνητρα για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ήταν κυρίως για 

ακαδημαϊκούς λόγους, στη συνέχεια για να εξοικειωθούν με την κουλτούρα μιας 

ξένης χώρας και για να αποκτήσουν νέες εμπειρίες. Τα σημαντικότερα οφέλη που 

αποκόμισαν ήταν η προσωπική αυτονομία - ανεξαρτησία, η κατάρτιση σε μια ξένη 

γλώσσα, η δημιουργία νέων φίλων και η κατανόηση της έννοιας της 

πολυπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικότητας. 

Σε έρευνα των Γολικίδου και Τζιμογιάννη (2014) φάνηκε πως το πρόγραμμα 

Comenius είχε θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που 

συμμετείχαν, και παράλληλα αποτέλεσε μια σπουδαία εκπαιδευτική εμπειρία. Οι 

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ενίσχυσαν τη διαπολιτισμική αντίληψη για την 

εκπαίδευση, μέσω της γνωριμίας με τα προγράμματα σπουδών διαφορετικών χωρών, 
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της ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και της σύνδεσης 

του μαθήματος της Πληροφορικής στα δύο συνεργαζόμενα σχολεία. Επιπλέον, η 

κινητικότητα συνετέλεσε στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Από την 

άλλη, οι συμμετέχοντες μαθητές ενίσχυσαν σε αξιοσημείωτο βαθμό τη χρήση της 

αγγλικής γλώσσας, καθώς και τις επικοινωνιακές τους ικανότητες. Επιπρόσθετα, 

ενισχύθηκε η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμησή τους. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας της Δρακονταειδή (2015) αναδεικνύουν την 

επιτυχία των προγραμμάτων σχολικών συμπράξεων στη χώρα μας, αναφορικά με την 

επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τα λεγόμενα της πλειονότητας 

των εκπαιδευτικών, τόσο οι ίδιοι όσο και οι μαθητές τους παρουσίασαν σημαντική 

βελτίωση στο επίπεδο γνώσης και χρήσης των ΤΠΕ. Εξίσου σημαντική ήταν η 

βελτίωση του επιπέδου γνώσης και χρήσης της ξένης γλώσσας επικοινωνίας. 

Επιπλέον, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν ως σημαντική την 

ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας των μαθητών τους. Σύμφωνα πάντα με την 

άποψη των εκπαιδευτικών, οι μαθητές τους κατέκτησαν κοινωνικές δεξιότητες 

συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων και απέκτησαν κίνητρα έρευνας και μάθησης. Οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αντάλλαξαν παιδαγωγικές πρακτικές με τους συναδέλφους τους 

από τις άλλες χώρες, γνώρισαν εκπαιδευτικά συστήματα των συνεργαζόμενων στα 

προγράμματα κρατών και φρόντισαν για τη διάχυση της εμπειρίας της σύμπραξης 

στην ευρύτερη σχολική κοινότητα και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.  

Από την έρευνα της Λυμπέρη (2016) προκύπτει πως η εισαγωγή του 

ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ τυγχάνει αποδοχής από το σύνολο της 

εκπαιδευτικής κοινότητας καθώς αναγνωρίζεται ως καινοτόμο πρόγραμμα, με τις 

σχολικές μονάδες και τους διευθυντές να αιτούνται συμμετοχής σε αυτό. Μέσω 

αυτού αναπτύσσεται η συνεργατικότητα όλων των φορέων, εντός και εκτός του 

σχολικού περιβάλλοντος (διευθυντών, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, τοπικής 

αυτοδιοίκησης). Καταληκτικά, στην έρευνα αναφέρεται πως η εισαγωγή ενός 

προγράμματος, όπως το Erasmus+, ενισχύει το εκπαιδευτικό έργο και αναβαθμίζει τα 

αντικείμενα διδασκαλίας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες σύγχρονο ευρωπαϊκό 

προσανατολισμό αλλά και προσανατολισμό στο μέλλον. 

Η Τεχλικίδου (2016) παρουσίασε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση 

με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Διαπίστωσε πως οι εκπαιδευτικοί από τη μια 

επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους προγράμματα και αναγνωρίζουν τα 
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οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν, αλλά από την άλλη παράγοντες σχετικοί με την 

ελληνική εκπαιδευτική παθογένεια περιορίζουν τη διάθεσή τους για ενεργό 

συμμετοχή. Οι σημαντικότεροι ανασταλτικοί παράγοντες που αναφέρονται είναι η 

ελλιπής επιμόρφωση, η ανεπαρκής διάχυση των αποτελεσμάτων και η δυσκολία 

εισχώρησης και εφαρμογής καινοτομιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Σε έρευνα της Τερζούδη (2017), φάνηκε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

καταδεικνύουν τη σημασία της κινητικότητας και τη θετική της επίδραση όχι μόνο 

στους ίδιους αλλά και στους μαθητές, και συγκεκριμένα στη νοοτροπία, στη 

συνεργασία αλλά κυρίως στο πολιτισμικό επίπεδο. Μέσω των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων ανανεώνεται το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης, διευρύνονται πολύ 

οι δεξιότητες «ζωής» και καλλιεργούνται οι κοινωνικές και οι γλωσσικές δεξιότητες, 

όπως επίσης σε αρκετά μεγάλο βαθμό και οι ψηφιακές. 

Το 2017 η Μάστορη πραγματοποίησε μια ερευνητική μελέτη σχετικά με το 

πρόγραμμα eTwinning. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν δήλωσαν πως τα βασικά 

κίνητρά τους ήταν η επικοινωνία με άλλους και η επαγγελματική ανάπτυξή τους. 

Μέσω του προγράμματος πέτυχαν την καλύτερη γνώση των άλλων εκπαιδευτικών 

συστημάτων και την ενίσχυση του αισθήματος του «ανήκειν» σε μια επαγγελματική 

κοινότητα. Επίσης, εξέλιξαν τις γνώσεις τους σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες και 

κατόρθωσαν να συνδέσουν τη διδακτέα ύλη με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Αξίζει, 

τέλος, να σημειωθεί πως η πλειονότητα των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 

έρευνα αυτή δεν είχε προηγούμενη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Τα ευρήματα, πάλι, της έρευνας της Σπίτσα (2017) έδειξαν ότι η ενσωμάτωση 

συνεργατικών προγραμμάτων eTwinning αποτελεί καινοτομία σε μια σχολική 

μονάδα προσχολικής εκπαίδευσης. Αυξάνει τη συνεργασία ανάμεσα στα σχολεία, 

εμπλέκει την τοπική κοινωνία στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και δίνει μια ευρωπαϊκή 

ταυτότητα στα σχολεία αυτά. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί καλλιεργούν τις 

γνώσεις τους στις ΤΠΕ και στις ξένες γλώσσες, αυξάνοντας την αυτοπεποίθησή τους. 

Από την άλλη, οι μαθητές γνωρίζουν άλλα σχολεία της Ελλάδας και της Ευρώπης, 

μαθαίνουν να συνεργάζονται και αποκτούν κίνητρο για μάθηση. 

Σύμφωνα με την ερευνητική μελέτη της Δημητρίου (2018), υπάρχει 

περιορισμένη απήχηση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις 

ελληνικές σχολικές μονάδες. Αυτοί, δε, που συνήθως συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές 
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δράσεις είναι εκείνοι που έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχες ενημερωτικές ημερίδες. 

Οι παράγοντες με τη μεγαλύτερη θετική επίδραση είναι αυτοί που έχουν σχέση με το 

εκπαιδευτικό γίγνεσθαι (νέες γνώσεις, μέθοδοι διδασκαλίας, πρόοδος μαθητών κ.ά.). 

Επιπλέον, με βάση τα ευρήματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντική 

την επιμόρφωσή τους, παρακολουθώντας σχετικές ημερίδες. Τέλος, ως αρνητικοί 

παράγοντες θεωρούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται, οι ελλιπείς 

γνώσεις στις ξένες γλώσσες, στις νέες τεχνολογίες και η φτωχή υλικοτεχνική 

υποδομή. 

Οι Foulidi, Papakitsos, Theologis, Vlachopoulou και Vamvakeros (2018) 

μελετούν τρόπους αξιοποίησης του προγράμματος Erasmus+για την ανάπτυξη της 

πολιτιστικής εκπαίδευσης. Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το 

πρόγραμμα προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για 

τους μαθητές. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, μέσω της παρακολούθησης και της 

κατάρτισης τους  σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ΕΕ, καταγράφουν καλές 

πρακτικές για να βοηθήσουν τους μαθητές τους να είναι δημιουργικοί και να 

αποκτήσουν επαγγελματικές προοπτικές σταδιοδρομίας. Οι συμμετέχοντες 

αναπτύσσουν επίσης δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων, ικανότητα συνεργασίας 

με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, βελτιώνουν τις δεξιότητες επικοινωνίας, 

ενώ αναπτύσσουν ικανότητα καλλιέργειας δημοκρατικού πνεύματος στις 

διαπροσωπικές σχέσεις με τους συναδέλφους τους. Μετά την εμπειρία του 

προγράμματος οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν νέες μεθόδους και εργαλεία 

διδασκαλίας, όπως η συνεργατική βιωματική μάθηση, κάνουν καλύτερη χρήση των 

υφιστάμενων υποδομών και των διαθέσιμων πολιτιστικών ή άλλων εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών, προωθώντας έτσι τους στόχους της πολιτιστικής εκπαίδευσης προς 

όφελος των μαθητών τους. 

Η Τζήμα (2019) σε έρευνά της σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος Erasmus+ στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, διαπιστώνει 

ότι οι δράσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 

βοήθησαν τους μαθητές στην ανάπτυξη ή στη βελτίωση των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Ακόμα, τόσο οι μαθητές όσο και οι συνοδοί - εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι η 

συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων του προγράμματος βοηθά σε πολύ σημαντικό 

επίπεδο στην προσωπική βελτίωση και εξέλιξή τους. Επίσης, οι συμμετέχοντες 
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αναγνωρίζουν την αποτελεσματικότητα του προγράμματος ως προς τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων των μαθητών οι οποίες αφορούν την απασχόληση και τις μελλοντικές 

προοπτικές της σταδιοδρομίας τους. 

Τέλος, η Βέτσικα (2020) διερευνά την επίδραση που δέχτηκαν εκπαιδευτικοί 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Erasmus+. Από τα 

ευρήματα αναδεικνύεται ο θετικός αντίκτυπος του προγράμματος, τόσο στη βελτίωση 

των δεξιοτήτων τους στις ξένες γλώσσες και τις ΤΠΕ όσο και στην ανάπτυξη μιας 

κουλτούρας συνεργασίας και βελτίωσης των σχέσεων σε σχολικό και διασχολικό 

πλαίσιο. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες πιστεύουν ότι η εμπλοκή τους στο 

πρόγραμμα είχε μέτρια επίδραση στην εκμάθηση καινοτόμων παιδαγωγικών και 

διδακτικών μεθόδων, ενώ η εφαρμογή αυτών φαίνεται να δυσκολεύεται από τη 

δυσκαμψία των αναλυτικών προγραμμάτων, τη μη ένταξή τους στο σχολικό 

πρόγραμμα και τον φόρτο εργασίας που επιφέρει στους εκπαιδευτικούς. 

5.2 Έρευνες στην Ευρώπη  

Οι Salajan και Chiper (2012) μελετούν τις εμπειρίες και τις προοπτικές ρουμάνων 

σπουδαστών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus, σχετικά με τα οφέλη και την 

αξία της εκπαιδευτικής κινητικότητας. Οι ερωτηθέντες σπουδαστές θεωρούν την 

εμπειρία κινητικότητας ωφέλιμη, μοναδική, εξαιρετική. Τα σημαντικότερα οφέλη 

από την εμπειρία κινητικότητας ήταν:  

 η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων σε ένα νέο περιβάλλον 

 η ανάπτυξη νέων τρόπων σκέψης, τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και στο 

ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο 

 η ευκαιρία να γνωρίσουν νέες μεθόδους διδασκαλίας που διαφέρουν από 

αυτές στην πατρίδα τους 

 η προοπτική βελτίωσης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

 η ευκαιρία να μάθουν για τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής, τις αξίες, τις 

παραδόσεις, τις πρακτικές και τον τρόπο ζωής. 

Επίσης, σημαντικά οφέλη θεωρούν την ανάπτυξη νέων σχέσεων με άτομα από 

άλλους πολιτισμούς, καθώς και την απόκτηση ή τη βελτίωση των γλωσσικών τους 

δεξιοτήτων. 
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Οι Dolga, Filipescu, Popescu-Mitroi και Mazilescu (2015) μελέτησαν τις 

απόψεις φοιτητών τεχνικών πανεπιστημίων της Ρουμανίας που συμμετείχαν στην 

κινητικότητα Erasmus, σχετικά με τον αντίκτυπο του προγράμματος στην 

επαγγελματική κατάρτιση και στην προσωπική ανάπτυξή τους. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι μια κινητικότητα Erasmus βοηθάει στην απόκτηση ενός κοινωνικού και 

πολιτιστικού κεφαλαίου και στην αποκόμιση πολλαπλών γνώσεων - κερδών, τα οποία 

είναι χρήσιμα για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία. Ιδιαίτερα οι γλωσσικές 

δεξιότητες αποτελούν κατά την άποψη των σπουδαστών το σημαντικότερο όφελος 

της κινητικότητας, καθώς μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό σημείο στη 

διαδικασία εύρεσης εργασίας. Επίσης, η εμπειρία του προγράμματος έχει επιφέρει, 

για τους περισσότερους φοιτητές, αύξηση της αυτοπεποίθησης και της προσωπικής 

τους ανεξαρτησίας. Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι η βελτίωση των 

διαπροσωπικών σχέσεων με τους αλλοδαπούς σπουδαστές. 

Σκοπός της μελέτης των Jacobone και Moro (2015) ήταν η διερεύνηση των 

επιδράσεων από τη συμμετοχή ιταλών φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus. Τα 

ευρήματα που προέκυψαν δείχνουν ότι η κινητικότητα στο εξωτερικό είχε θετικό 

αντίκτυπο στην αντίληψη των φοιτητών. Οι σπουδαστές δήλωσαν ότι κατά τη 

διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό ενίσχυσαν τις δεξιότητές τους στις ξένες 

γλώσσες, τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, την αποτελεσματικότητά τους και την 

αυτογνωσία τους. Η επαφή με διαφορετικούς ευρωπαϊκούς πολιτισμούς τους βοήθησε 

να αναπτύξουν τις πολυπολιτισμικές τους δεξιότητες, την ευρωπαϊκή τους συνείδηση 

και να ενημερωθούν για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου 

Μάθησης, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προγράμματος Erasmus+ 

στην Κύπρο, ανέλυσε τις τελικές εκθέσεις των συμμετεχόντων που παραλήφθηκαν 

από τους δικαιούχους 2015. Η μελέτη κατέδειξε ότι οι εκπαιδευόμενοι της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενίσχυσαν σημαντικά τις προσωπικές, 

τις επαγγελματικές και τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Σύμφωνα με το ΙΔΕΠ, σε αυτό 

συνέβαλε το γεγονός ότι οι κινητικότητες είναι διακρατικές και ότι σε αυτές 

εμπλέκονται άτομα που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, προέρχονται από διαφορετικές 

κουλτούρες και διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. 

Οι Gunbayi και Vezne (2016), σε διερευνητική τους μελέτη, αναζητούν τους 

λόγους συμμετοχής τούρκων εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα Erasmus+ KA1, καθώς 
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και τις προετοιμασίες που έγιναν πριν από την κινητικότητα. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στο πρόγραμμα με κίνητρα την 

επαγγελματική ανάπτυξη, τη σύγκριση εκπαιδευτικών συστημάτων, την επαφή με 

διαφορετικούς πολιτισμούς, την εκμάθηση διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας και 

την προσωπική τους ανάπτυξη. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί πριν από την κινητικότητα 

εκπαιδεύτηκαν στην κύρια γλώσσα του προγράμματος, μελέτησαν διεξοδικά το θέμα 

της κατάρτισής τους και συγκέντρωσαν πληροφορίες για τα μέσα μεταφοράς της 

χώρας διαμονής. 

Στη μεταπτυχιακή τους διατριβή, οι Baca και Virginia (2017) αναλύουν τον 

ρόλο που παίζει το πρόγραμμα Erasmus+ σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

στη Μάλαγα της Ισπανίας. Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής: 

πρώτον, το πρόγραμμα αυτό έχει σίγουρα χρησιμεύσει τόσο ως πολυπολιτισμική 

εμπειρία, για τους μαθητές που συμμετείχαν σε αυτό, όσο και ως μια ευκαιρία 

αλληλεπίδρασης με τους μαθητές της χώρας υποδοχής. Δεύτερον, το πρόγραμμα 

χρησίμευσε ως κίνητρο - εργαλείο για τη βελτίωση του ενδιαφέροντος των μαθητών 

στο θέμα της αγγλικής γλώσσας. Τέλος, το πρόγραμμα είχε όλα τα χαρακτηριστικά 

για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των μαθητών: είναι παγκοσμιοποιημένο, 

πολυπολιτισμικό και σχετίζεται με τις νέες τεχνολογίες.  

Το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Λετονίας, το 2017, δημοσίευσε 

έκθεση για την εφαρμογή και τις επιδράσεις του προγράμματος Erasmus+ στη βασική 

δράση KA1, στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η κινητικότητα συνέβαλε θετικά στις επαγγελματικές 

δεξιότητες των συμμετεχόντων, διευρύνοντας τις γνώσεις τους σε διαφορετικές 

μεθόδους διδασκαλίας. Ακόμα, οι συμμετέχοντες βελτίωσαν σημαντικά την 

ικανότητά τους να συνεργάζονται με νέους με διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό 

υπόβαθρο. Επιπλέον, οι μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης ανέπτυξαν ψηφιακές 

ικανότητες, πολιτικές και κοινωνικές ικανότητες, έμαθαν ξένες γλώσσες, 

εξοικειώθηκαν με τους πολιτισμούς και τις παραδόσεις άλλων χωρών. 
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6. Σκοπός - Στόχοι - Ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει τις απόψεις των 

συμμετεχόντων μαθητών σχετικά με τον αντίκτυπο του προγράμματος Erasmus+ 

στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μαθητές των 

επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στη βασική δράση KA1 - κινητικότητα 

των ατόμων απαντούν σε ερωτήσεις που έχουν σχέση με τα κίνητρα συμμετοχής 

τους, τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων, την προσωπική, την κοινωνική και 

την επαγγελματική τους ανάπτυξη, τις μελλοντικές προοπτικές εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και εργασίας, την ποιότητα των σπουδών/κατάρτισης, καθώς και τις 

πρακτικές - οργανωτικές διευθετήσεις του προγράμματος. 

Στο πλαίσιο της έρευνας αποτυπώνονται τόσο οι σημαντικότεροι λόγοι για τους 

οποίους οι μαθητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ όσο και οι 

σημαντικότερες επιδράσεις που το πρόγραμμα έχει σε θέματα επαγγελματικής, 

κοινωνικής και προσωπικής ζωής, αλλά και πώς η κινητικότητα επηρεάζει τη σχέση 

των συμμετεχόντων με την Ευρώπη. Με μια ευρύτερη έννοια, η παρούσα μελέτη 

στοχεύει να δείξει τις συνέπειες του προγράμματος Erasmus (θετικές - αρνητικές), 

καθώς και να συνεισφέρει στη βελτίωση της λειτουργίας του προγράμματος. 

Στόχοι 

Οι στόχοι της έρευνας είναι: 

 Να καταγραφούν τα κίνητρα συμμετοχής, που ωθούν τους μαθητές να 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+. 

 Να διερευνηθεί η βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών στις ξένες γλώσσες 

από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+.  

 Να διερευνηθεί η συμβολή του προγράμματος  Erasmus+ στην προσωπική, 

στην κοινωνική και στην επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων 

μαθητών. 

 Να διερευνηθεί η συμβολή του προγράμματος Erasmus+ στη διαμόρφωση 

μελλοντικών προοπτικών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας. 

 Να αξιολογηθούν από τους μαθητές, όλοι οι εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα 

Erasmus+ (οργανισμός αποστολής, οργανισμός υποδοχής, υπηρεσίες κ.ά.). 
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Ερευνητικά Ερωτήματα 

Για το σκοπό και τους στόχους της έρευνας τέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά 

ερωτήματα: 

1. Ποια είναι τα κύρια κίνητρα συμμετοχής, που ωθούν τους μαθητές να 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+;  

2. Ποια η βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών στις ξένες γλώσσες, από τη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+;  

3. Ποια η συμβολή του προγράμματος Erasmus+ στην προσωπική, στην 

κοινωνική και στην επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων μαθητών;  

4. Ποια η συμβολή του προγράμματος Erasmus+ στη διαμόρφωση μελλοντικών 

προοπτικών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας;  

5. Πως αξιολογούνται από τους μαθητές όλοι οι εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα 

Erasmus+ (οργανισμός αποστολής, οργανισμός υποδοχής, υπηρεσίες κ.ά.);  
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Β΄ ΜΕΡΟΣ - ΕΡΕΥΝΑ 

7. Μεθοδολογία 

7.1 Αναγκαιότητα της έρευνας 

Όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες που 

ασχολήθηκαν με τα αποτελέσματα της ενδοευρωπαϊκής κινητικότητας ατόμων, τόσο 

για φοιτητές όσο και για το εκπαιδευτικό προσωπικό στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων. Πολύ λίγες είναι όμως αυτές οι έρευνες που έχουν ασχοληθεί με τον 

τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα αρκετά προγράμματα 

Erasmus+ σε επαγγελματικά λύκεια. Σημαντικός αριθμός μαθητών από διάφορες 

περιοχές της πατρίδας μας έχουν επισκεφθεί χώρες της Ευρώπης, στο πλαίσιο 

βραχυχρόνιας κινητικότητας, για χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων, και αποκόμισαν 

πολύτιμες εμπειρίες. Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης διαπιστώνεται ότι, 

παρά το μεγάλο πλήθος ερευνών, αυτές καταγράφουν, συνήθως, απόψεις και 

εμπειρίες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που 

συμμετείχαν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και φοιτητών στο πλαίσιο κινητικότητας 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Απουσιάζουν όμως έρευνες που μελετούν τις απόψεις των μαθητών της 

δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης για τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων. Αυτό το κενό ευελπιστεί να καλύψει η παρούσα διπλωματική 

εργασία.  

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έχουν τη δυνατότητα να δώσουν 

σημαντικές πληροφορίες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από τα σχολεία 

όσο και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη 

διαχείριση των προγραμμάτων. Επίσης, τα ευρήματα από την έρευνα μπορούν να 

βοηθήσουν στη βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και υλοποίησης των ευρωπαϊκών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τέλος, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης είναι 

δυνατό να χρησιμοποιηθούν, ως μια μορφή ανατροφοδότησης για την οργάνωση 

επιμορφωτικών δράσεων, είτε σε ενδοσχολικό επίπεδο είτε σε επίπεδο κεντρικού 

σχεδιασμού. 
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7.2 Μεθοδολογία της έρευνας 

Για τη διερεύνηση και την επίτευξη των στόχων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η 

ποσοτική μέθοδος. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέχτηκε διότι θεωρείται προσέγγιση  

αντικειμενική με δυνατότητα γενίκευσης των  πορισμάτων της, είναι κατάλληλη για 

γρήγορη συγκέντρωση μεγάλου όγκου στοιχείων, και επίσης μας επιτρέπει να 

περιγράψουμε, να συγκρίνουμε και να συσχετίσουμε ένα χαρακτηριστικό με ένα 

άλλο (Creswell, 2011). 

Μέσω των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου, 

συγκεντρώθηκαν μετρήσιμα δεδομένα σχετικά με τα κίνητρα, τα οφέλη, τις 

μελλοντικές προοπτικές, καθώς και την αξιολόγηση των μαθητών, σχετικά με τα 

ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα δεδομένα με τη μορφή αυτή διευκόλυναν την 

οργάνωση των απαντήσεων και τη στατιστική επεξεργασία και οδήγησαν μέσω 

συγκρίσεων και συσχετίσεων στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα 

ερευνητικά ερωτήματα. 

7.3 Δείγμα 

Ο πληθυσμός - δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει τους εκατό (100) μαθητές των 

επαγγελματικών λυκείων του δήμου Εορδαίας, που συμμετείχαν σε προγράμματα 

κινητικότητας Erasmus+, στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης βασική δράση KA1, τα έτη 2017, 2018 και 2019. Συγκεκριμένα, οι 

ερωτηθέντες ήταν μαθητές ή απόφοιτοι από το 1
ο
 Επαγγελματικό Λύκειο 

Πτολεμαΐδας, το 2
ο
 Επαγγελματικό Λύκειο Πτολεμαΐδας, το 3

ο 
Εσπερινό 

Επαγγελματικό Λύκειο Πτολεμαΐδας και το 2
ο
 Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης 

(Πτολεμαΐδα). Θα πρέπει να τονιστεί ότι αρκετοί συμμετέχοντες μαθητές ήταν 

ενήλικες, οι οποίοι φοιτούσαν είτε σε εσπερινό λύκειο είτε σε ημερήσιο για την 

απόκτηση πτυχίου. Επίσης, υπήρχαν μαθητές που όταν πήραν μέρος στο πρόγραμμα 

ήταν απόφοιτοι επαγγελματικών λυκείων, αφού αυτό είναι αποδεκτό στους όρους 

συμμετοχής του προγράμματος. Τέλος, διευκρινίζεται ότι στην έρευνα, επειδή ο 

πληθυσμός είναι σχετικά μικρός, επιλέχθηκε να ταυτίζεται με το δείγμα. 

7.4 Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Στη μελέτη αυτή, ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο. Οι λόγοι που οδήγησαν στη επιλογή του ερωτηματολογίου ήταν οι 

εξής (Cohen, Manion & Morrison, 2008): 
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 Οι δυνατότητες που προσδίδει το ερωτηματολόγιο όσον αφορά την 

κωδικοποίηση του περιεχομένου του. Η κωδικοποίηση των ερωτήσεων είναι 

ευκολότερη ως διαδικασία, αν οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου (διχοτομικές, 

με κλίμακα Likert, απλής και σύνθετης επιλογής), κάτι που ισχύει στις ερωτήσεις 

που περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο της έρευνας. 

 Παρέχει σημαντικές δυνατότητες όσον αφορά τη συλλογή μεγάλου όγκου 

πληροφοριών/δεδομένων, που αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 

και απαντήσεις των ερωτηθέντων, που αποτυπώνουν τις πεποιθήσεις, τις 

αντιλήψεις και τις απόψεις που σχετίζονται με το θέμα που μελετάται.  

 Διασφαλίζεται η ανωνυμία των συμμετεχόντων με αποτέλεσμα να ευνοείται η 

συλλογή ειλικρινών απαντήσεων, λόγος για τον οποίον τα δεδομένα της έρευνας 

μπορούν να χαρακτηριστούν αξιόπιστα. 

 Η καλύτερη μελέτη των ερωτήσεων, πριν απαντήσουν οι συμμετέχοντες σε 

αυτές.  

 Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με ευκολία και ταχύτητα, σε σύγκριση με 

την επεξεργασία δεδομένων όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικά ερευνητικά 

εργαλεία, π.χ. συνέντευξη.  

Προφανώς, κάθε ερευνητικό εργαλείο έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Ένα ερωτηματολόγιο, παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματα που δίνει στον ερευνητή, 

ενέχει και μειονεκτήματα, όπως η πιθανότητα οι απαντήσεις των συμμετεχόντων να 

μην είναι ειλικρινείς, η πιθανότητα παρερμηνείας κάποιων ερωτήσεων, καθώς και η 

πιθανότητα να μην ανταποκριθούν οι ερωτηθέντες (Cohen, Manion & Morrison, 

2008).  

Η έρευνα διεξήχθη από την 1 μέχρι τις 10 Απριλίου 2020. Η συλλογή των 

δεδομένων έγινε με τη χορήγηση ενός αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου, το 

οποίο κατασκευάστηκε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει η 

εφαρμογή της Google, χρησιμοποιώντας τις φόρμες του Google Docs. Η ηλεκτρονική 

διεύθυνση του ερωτηματολογίου, https://forms.gle/aJ6NbaSnFgnjUwFT6, στάλθηκε 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συμμετέχοντες στην έρευνα. Κατά τη 

διεξαγωγή της έρευνας δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα και απαντήθηκαν όλα 

τα ερωτηματολόγια και από τους εκατό συμμετέχοντες στην έρευνα. 

  

https://forms.gle/aJ6NbaSnFgnjUwFT6
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7.5 Ανάλυση δεδομένων 

Οι ερωτήσεις της έρευνας είναι μέρος της τελικής έκθεσης - ερωτηματολόγιο του 

ΙΚΥ, το οποίο υποβάλλεται από τους συμμετέχοντες στο τέλος του κάθε 

επιμορφωτικού προγράμματος. Για τον λόγο αυτόν δεν πραγματοποιήθηκε πιλοτική 

έρευνα, αφού οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου έχουν ήδη απαντηθεί από τους 

μαθητές, την περίοδο που έλαβαν χώρα τα συγκεκριμένα προγράμματα κινητικότητας 

Erasmus+ (2017 - 2019). Η επιλογή των ερωτήσεων έγινε με βάση τα ερευνητικά 

ερωτήματα που τέθηκαν για διερεύνηση. 

Στο ερωτηματολόγιο, αρχικά, υπάρχει ένα σύντομο συνοδευτικό κείμενο, στο 

οποίο περιγράφεται ο σκοπός της έρευνας, διαβεβαιώνεται η ανωνυμία της 

διαδικασίας, δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση και ευχαριστίες για τη συμμετοχή. 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από οκτώ βασικές ενότητες 

και όλες οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου. Στην πρώτη ενότητα υπάρχουν τρεις 

ερωτήσεις σχετικές με τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, μία διχοτομική 

για το φύλο, και δύο απλής επιλογής για την ηλικία και το έτος σπουδών. Η δεύτερη 

ενότητα περιλαμβάνει μια ερώτηση σύνθετης επιλογής που διερευνά τα κίνητρα 

συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+. Στην τρίτη ενότητα, η πρώτη διχοτομική 

ερώτηση και η δεύτερη της κλίμακας Likert (1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 

4=αρκετά, 5=πολύ) εστιάζονται στις γλωσσικές δεξιότητες που αποκόμισαν οι 

συμμετέχοντες. Η τέταρτη ενότητα περιέχει τρεις κύριες ερωτήσεις της κλίμακας 

Likert (1=διαφωνώ, 2=μάλλον διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4=μάλλον 

συμφωνώ, 5=συμφωνώ), σχετικές με την προσωπική, την κοινωνική και την 

επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών. Η πρώτη από αυτές έχει έξι υποερωτήματα, η 

δεύτερη τέσσερα και η τρίτη δέκα, αντίστοιχα. Η πέμπτη ενότητα περιλαμβάνει δύο 

κύριες ερωτήσεις της κλίμακας Likert (1=διαφωνώ, 2=μάλλον διαφωνώ, 3=ούτε 

συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4=μάλλον συμφωνώ, 5=συμφωνώ), με αντίστοιχα 

υποερωτήματα κλειστού τύπου τέσσερα και τρία, που έχουν σχέση με τις μελλοντικές 

προοπτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας των ερωτηθέντων.  

Οι τρεις τελευταίες ενότητες (6, 7 και 8) περιέχουν ερωτήσεις με τις οποίες οι 

ερωτώμενοι αξιολογούν το πρόγραμμα Erasmus+. Συγκεκριμένα, στην έκτη ενότητα 

υπάρχουν τρεις ερωτήσεις, με τις οποίες οι συμμετέχοντες αξιολογούν την ποιότητα 

των σπουδών - κατάρτισης. Η πρώτη ερώτηση είναι της κλίμακας Likert (1=πολύ 

ελλιπής, 2=ελλιπής, 3= μέτρια, 4= καλή, 5=πολύ καλή) και έχει δύο υποερωτήματα. 
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Η δεύτερη ερώτηση είναι διχοτομική και η τρίτη είναι της κλίμακας Likert 

(1=διαφωνώ, 2=μάλλον διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4=μάλλον 

συμφωνώ, 5=συμφωνώ) και έχει έξι υποερωτήματα. Η έβδομη ενότητα περιλαμβάνει 

τρεις ερωτήσεις, με τις οποίες οι μαθητές αξιολογούν τις πρακτικές και οργανωτικές 

διευθετήσεις του προγράμματος. Η πρώτη ερώτηση είναι της κλίμακας Likert 

(1=πολύ ελλιπής, 2=ελλιπής, 3= μέτρια, 4=καλή, 5=πολύ καλή) και περιέχει τρία 

υποερωτήματα. Η δεύτερη και η τρίτη ερώτηση είναι της κλίμακας Likert (1=πολύ 

δυσαρεστημένος, 2=μάλλον δυσαρεστημένος, 3=ούτε ικανοποιημένος ούτε 

δυσαρεστημένος, 4=μάλλον ικανοποιημένος, 5= πολύ ικανοποιημένος), με την τρίτη 

να περιέχει δύο υποερωτήματα. Στην τελευταία ενότητα οι συμμετέχοντες 

αξιολογούν γενικά το πρόγραμμα με δύο ερωτήσεις της κλίμακας Likert (1=πολύ 

δυσαρεστημένος, 2=μάλλον δυσαρεστημένος, 3=ούτε ικανοποιημένος ούτε 

δυσαρεστημένος, 4=μάλλον ικανοποιημένος, 5= πολύ ικανοποιημένος), εκ των 

οποίων η πρώτη περιέχει δύο υποερωτήματα.  

Όλες οι μεταβλητές της έρευνας, τα χαρακτηριστικά των οποίων μελετούνται, 

είναι ποιοτικές. Οι μεταβλητές «φύλο», «κίνητρα», «κύρια γλώσσα» και «σύσταση 

του οργανισμού υποδοχής» είναι κατηγορικές (το σύνολο των τιμών τους δεν έχει 

καμία ιδιότητα). Όλες οι άλλες μεταβλητές του ερωτηματολογίου είναι διατάξιμες 

(για το σύνολο των τιμών ορίστηκε μια σχέση διάταξης) (Τσακιρίδου, 2019).  

Η επεξεργασία των δεδομένων για την εξαγωγή των στατιστικών στοιχείων 

έγινε μέσω του προγράμματος Microsoft Excel και του στατιστικού προγράμματος 

SPSS 24 (Statistical Package for the Social Sciences). Το συγκεκριμένο στατιστικό 

πακέτο παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης διασταυρωμένης πινακοποίησης για τον 

στατιστικό έλεγχο της σημαντικότητας της σχέσης των μεταβλητών. Η ανάλυση 

περιελάμβανε περιγραφική στατιστική, για την παρουσίαση των δεδομένων της 

έρευνας τα οποία έδωσαν την εικόνα για τις αντιλήψεις των μαθητών στις ερωτήσεις 

του ερωτηματολογίου. Δημιουργήθηκαν πίνακες µε ποσοστά, μέσους όρους και 

τυπικές αποκλίσεις, καθώς και γραφήματα µε διαγράμματα πίτας ή ραβδογράµµατα. 

Επίσης, εφαρμόστηκε ανάλυση επαγωγικής στατιστικής για τον εντοπισμό των 

συσχετίσεων των μεταβλητών της έρευνας ανάλογα με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά. 
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8. Αποτελέσματα 

8.1 Δημογραφική ανάλυση 

Στην έρευνα πήραν μέρος εκατό (100) μαθητές, από το 1
ο
 ΕΠΑ.Λ. Πτολεμαΐδας, το 

2
ο 

ΕΠΑ.Λ. Πτολεμαΐδας, το 3
ο
 Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Πτολεμαΐδας και το 2

ο
 

Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης (Πτολεμαΐδα), οι οποίοι, από το 2017 έως το 2019, 

συμμετείχαν σε πρόγραμμα Erasmus+, στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. Από αυτούς το 71% είναι άνδρες και το 29% είναι γυναίκες 

(Γράφημα 1). 

 
Γράφημα 1: Κατανομή ανάλογα με το φύλο 

Όσον αφορά την ηλικία των συμμετεχόντων όταν συμμετείχαν στο πρόγραμμα, 

το 69% ήταν μεταξύ 16 και 24 ετών, το 18% μεταξύ 25 και 44 ετών και το 13% άνω 

των 45 ετών (Γράφημα 2). 

 
Γράφημα 2: Κατανομή ανάλογα με την ηλικία 
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Ένα ακόμα στοιχείο της δημογραφικής ανάλυσης αφορά το έτος σπουδών στο 

οποίο φοιτούσαν οι μαθητές όταν συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Το 16% ήταν στο 1
ο
 

έτος σπουδών, το 32% στο 2
ο
 έτος σπουδών, το 37% στο 3

ο
 έτος σπουδών και το 16% 

ήταν απόφοιτοι (Γράφημα 3). 

 
Γράφημα 3: Κατανομή ανάλογα με το έτος σπουδών 

Συμπερασματικά, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι άνδρες, ηλικίας 16 έως 

24 ετών, οι οποίοι φοιτούσαν στο 2
ο
 και 3

ο
 έτος του ΕΠΑ.Λ. όταν συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα Erasmus+.  

8.2 Περιγραφική στατιστική 

1
ο
 Ερευνητικό Ερώτημα 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα διερευνά τα κύρια κίνητρα των μαθητών, τα οποία 

τους οδήγησαν στο να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.  

1. Ποια ήταν τα κύρια κίνητρά σας για τις σπουδές/κατάρτιση στο εξωτερικό; 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, τρεις επιλογές έχουν το 

υψηλότερο ποσοστό, η «Να ενισχύσω τις τεχνικές/επαγγελματικές 

δεξιότητες/ικανότητές μου» με ποσοστό 84%, η «Ευκαιρία να βιώσω διαφορετικές 

πρακτικές εκμάθησης» με 67%, η «Ευκαιρία να γνωρίσω νέους ανθρώπους» με 60%. 

Με σημαντικό επίσης ποσοστό 53% έπονται η «Ευκαιρία να ζήσω στο εξωτερικό» 

και η «Ευκαιρία να μάθω/βελτιώσω μια ξένη γλώσσα». Στη συνέχεια, ακολουθούν οι 

επιλογές «Ευκαιρία να αναπτύξω προσωπικές ικανότητες» (35%), «Να ενισχύσω τη 

μελλοντική απασχολησιμότητα στην χώρα μου» (26%), «Να ενισχύσω τη μελλοντική 

απασχολησιμότητα μου στο εξωτερικό» (26%) και τέλος η «Πιθανότητα να επιλέξω 
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τη διεξαγωγή μέρους των σπουδών/κατάρτισης σε μια ξένη γλώσσα» με ποσοστό 

23% (Πίνακας 1 & Γράφημα 4). 

 

Κίνητρα μαθητών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+ Ποσοστό (%) 

Να ενισχύσω τις τεχνικές/επαγγελματικές δεξιότητες/ικανότητές μου 84 

Ευκαιρία να βιώσω διαφορετικές πρακτικές εκμάθησης 67 

Ευκαιρία να γνωρίσω νέους ανθρώπους 60 

Ευκαιρία να ζήσω στο εξωτερικό 53 

Ευκαιρία να μάθω/βελτιώσω μια ξένη γλώσσα 53 

Ευκαιρία να αναπτύξω προσωπικές ικανότητες 35 

Να ενισχύσω τη μελλοντική απασχολησιμότητα στη χώρα μου 26 

Να ενισχύσω τη μελλοντική απασχολησιμότητα μου στο εξωτερικό 26 

Πιθανότητα να επιλέξω τη διεξαγωγή μέρους των σπουδών/κατάρτισης σε 

μια ξένη γλώσσα 
23 

Πίνακας 1: Κίνητρα για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ 

 

 
Γράφημα 4: Κίνητρα για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ 
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2
ο
 Ερευνητικό Ερώτημα 

Στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, διερευνάται ποια είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων 

των μαθητών στις ξένες γλώσσες από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.  

1. Ποια ήταν η κύρια γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας κινητικότητάς σας; 

Οι μαθητές στην πρώτη ερώτηση, γα το ποια ήταν η κύρια γλώσσα που 

χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας κινητικότητάς τους, 

απαντούν με ποσοστό 97% τα αγγλικά και με ποσοστό 3% τη γλώσσα της χώρας 

υποδοχής (Γράφημα 5). 

 
Γράφημα 5: Κύρια γλώσσα κατά τη διάρκεια της κινητικότητας 

2. Πιστεύετε ότι έχετε βελτιώσει τις δεξιότητές σας σε αυτή τη γλώσσα κατά τη 

διάρκεια της διαμονής σας στο εξωτερικό; 

Στη δεύτερη ερώτηση, αν οι μαθητές πιστεύουν ότι έχουν βελτιώσει τις 

δεξιότητές τους σε αυτή τη γλώσσα κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο 

εξωτερικό, το 21% απαντά «πολύ», το 57% «αρκετά», το 16% «μέτρια», το 5% 

«λίγο» και μόλις το 1% «καθόλου». Αθροίζοντας το ποσοστό του «πολύ» και του 

«αρκετά» (5- πολύ και 4- αρκετά), η θετική γνώμη των συμμετεχόντων γίνεται 78%. 

Το 16% θεωρείται ουδέτερη στάση (3- μέτρια) και αρνητική γνώμη έχει το 6% των 

μαθητών (2- λίγο και 1- καθόλου) (Γράφημα 6). Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα 

περιγραφικά μέτρα, η μέση τιμή (Mean, μ) και η τυπική απόκλιση (Standard 

Deviation, s) των απαντήσεων. 
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Γράφημα 6: Βελτίωση δεξιοτήτων στη γλώσσα 

 

 

 

 

Γλώσσα Ν Mean Std. Deviation 

Βελτίωση δεξιοτήτων στη γλώσσα 100 3,92 ,813 

Πίνακας 2: Περιγραφικά μέτρα βελτίωσης δεξιοτήτων στη γλώσσα  
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3
ο
 Ερευνητικό Ερώτημα 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορά τη συμβολή του προγράμματος Erasmus+ στην 

προσωπική - κοινωνική - επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων. 

1. Μέσω της συμμετοχής μου στη δραστηριότητα Erasmus+ πιστεύω έχω 

αναπτύξει τις ακόλουθες ικανότητες: 

 «Ικανότητες στα μαθηματικά, επιστήμες και τεχνολογία» 

Οι ερωτώμενοι απαντούν θετικά, ότι, μέσω της συμμετοχής τους στη 

δραστηριότητα Erasmus+, ανέπτυξαν ικανότητες στα μαθηματικά, επιστήμες και 

τεχνολογία, με ποσοστό 64% (5- συμφωνώ και 4- μάλλον συμφωνώ). Το 25% 

εμφανίζει ουδέτερη στάση (3- ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ), και αρνητικά απαντά 

το 11% (2- μάλλον διαφωνώ και 1- διαφωνώ) (Γράφημα 7). Οι απαντήσεις 

συγκεντρώνουν μέση τιμή 3.64 και τυπική απόκλιση 1.13. 

 

 

 

 
Γράφημα 7: Ικανότητες στα μαθηματικά, επιστήμες και τεχνολογία  
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 «Ψηφιακές ικανότητες»   

Οι συμμετέχοντες με ποσοστό 85% απαντούν θετικά, ότι δηλαδή, μέσω της 

συμμετοχής τους στη δραστηριότητα Erasmus+, ανέπτυξαν ψηφιακές ικανότητες 

(π.χ. χρήση ίντερνετ, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και Η/Υ για τις σπουδές, την 

εργασία ή για προσωπικές δραστηριότητες). Το 11% διατηρεί ουδέτερη στάση, και το 

4% απαντά αρνητικά (Γράφημα 8). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.23 και 

τυπική απόκλιση 0.94. 

 

 

 

 
Γράφημα 8: Ψηφιακές ικανότητες  
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 «Ικανότητες εκμάθησης»  

Το 74% των μαθητών απαντά θετικά, ότι, μέσω της συμμετοχής τους στη 

δραστηριότητα Erasmus+, ανέπτυξαν ικανότητες εκμάθησης (σχεδιασμό και 

διεξαγωγή της μάθησης με ανεξαρτησία). Ουδέτερη στάση έχει το 21%, και το 5% 

εκφράζεται αρνητικά (Γράφημα 9). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.04 και 

τυπική απόκλιση 0.97. 

 

 

 

 
Γράφημα 9: Ικανότητες εκμάθησης 
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 «Κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες» 

Οι ερωτώμενοι στο αν, μέσω της συμμετοχής τους στη δραστηριότητα 

Erasmus+, ανέπτυξαν κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες (π.χ. να εκτιμά κανείς την 

αξία διαφορετικών πολιτισμών και να κατανοεί καλύτερα έννοιες όπως η 

δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η ιδιότητα του πολίτη και τα πολιτικά 

δικαιώματα), απαντούν θετικά με ποσοστό 85%. Ουδέτερη στάση εμφανίζει το 13%, 

και μόλις το 2% παρουσιάζεται αρνητικό (Γράφημα 10). Οι απαντήσεις 

συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.39 και τυπική απόκλιση 0.86. 

 

 

 

 
Γράφημα 10: Κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες 
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 «Αίσθηση πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας» 

Οι συμμετέχοντες απαντούν θετικά με ποσοστό 77%, ότι, μέσω της συμμετοχής 

τους στη δραστηριότητα Erasmus+, ανέπτυξαν την αίσθηση πρωτοβουλίας και 

επιχειρηματικότητας (π.χ. πώς αναπτύσσει κανείς μια ιδέα και την εφαρμόζει στην 

πράξη). Το 17% διατηρεί ουδέτερη στάση, και το 6% απαντά αρνητικά (Γράφημα 

11). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.17 και τυπική απόκλιση 1.07. 

 

 

 

 
Γράφημα 11: Αίσθηση πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας 
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 «Πολιτιστική συνείδηση και έκφραση» 

Το 84% των μαθητών απαντά θετικά, ότι, μέσω της συμμετοχής τους στη 

δραστηριότητα Erasmus+, ανέπτυξαν πολιτιστική συνείδηση και έκφραση (π.χ. να 

εκφράζεται κανείς δημιουργικά και καλύτερα, κατανοώντας τις τέχνες και τα μέσα 

ενημέρωσης). Ουδέτερη στάση έχει το 10%, και το 6% εκφράζεται αρνητικά 

(Γράφημα 12). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.22 και τυπική απόκλιση 

0.96. 

 

 

 

 
Γράφημα 12: Πολιτιστική συνείδηση και έκφραση  

 

 

 

  



[71] 

 

Στον πίνακα 3 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι μέσες τιμές και οι τυπικές 

αποκλίσεις των απαντήσεων στην ερώτηση «Μέσω της συμμετοχής μου στη 

δραστηριότητα Erasmus+ πιστεύω έχω αναπτύξει τις ακόλουθες ικανότητες». 

  

Ικανότητες Ν Mean Std. Deviation 

1. Ικανότητες στα μαθηματικά, 

επιστήμες και τεχνολογία 
100 3,64 1,133 

2. Ψηφιακές ικανότητες 100 4,23 ,941 

3. Ικανότητες εκμάθησης 100 4,04 ,974 

4. Κοινωνικές και πολιτικές 

ικανότητες 
100 4,39 ,863 

5. Αίσθηση πρωτοβουλίας και 

επιχειρηματικότητας 
100 4,17 1,074 

6. Πολιτιστική συνείδηση και 

έκφραση 
100 4,22 ,960 

Πίνακας 3: Περιγραφικά μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων 

 

Στον πίνακα 4 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι κατανομές των ποσοστών των 

απαντήσεων στην ερώτηση «Μέσω της συμμετοχής μου στη δραστηριότητα 

Erasmus+ πιστεύω έχω αναπτύξει τις ακόλουθες ικανότητες». 

 

Ικανότητες Διαφωνώ 
Μάλλον 

διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Μάλλον 

συμφωνώ 
Συμφωνώ 

1. Ικανότητες στα μαθηματικά, 

επιστήμες και τεχνολογία 
10% 1% 25% 43% 21% 

2. Ψηφιακές ικανότητες 4% 0% 11% 39% 46% 

3. Ικανότητες εκμάθησης 3% 2% 21% 36% 38% 

4. Κοινωνικές και πολιτικές 

ικανότητες 
2% 0% 13% 27% 58% 

5. Αίσθηση πρωτοβουλίας και 

επιχειρηματικότητας 
5% 1% 17% 26% 51% 

6. Πολιτιστική συνείδηση και 

έκφραση 
3% 3% 10% 37% 47% 

Πίνακας 4: Ποσοστά ανάπτυξης ικανοτήτων  
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2. Μέσω της συμμετοχής μου σε αυτή τη δραστηριότητα έμαθα καλύτερα πώς 

να... 

 «Σκέφτομαι λογικά και να εξάγω συμπεράσματα» 

Οι συμμετέχοντες με ποσοστό 86% απαντούν θετικά, δηλαδή ότι, μέσω της 

συμμετοχής τους σε αυτή τη δραστηριότητα, έμαθαν καλύτερα πώς να σκέφτονται 

λογικά και να εξάγουν συμπεράσματα (αναλυτικές δεξιότητες). Το 10% διατηρεί 

ουδέτερη στάση, και το 4% απαντά αρνητικά (Γράφημα 13). Οι απαντήσεις 

συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.22 και τυπική απόκλιση 0.86. 

 

 

 

 
Γράφημα 13: Λογική σκέψη και εξαγωγή συμπερασμάτων 

 

 

. 
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 «Βρίσκω λύσεις σε δύσκολα πλαίσια» 

Το 79% των μαθητών απαντά θετικά, ότι, μέσω της συμμετοχής τους σε αυτή 

τη δραστηριότητα, έμαθαν καλύτερα να βρίσκουν λύσεις σε δύσκολα πλαίσια 

(δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων). Ουδέτερη στάση έχει το 15%, και το 6% 

εκφράζεται αρνητικά (Γράφημα 14). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.02 

και τυπική απόκλιση 0.93. 

 

 

 

 
Γράφημα 14: Εύρεση λύσεων σε δύσκολα πλαίσια 
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 «Σχεδιάζω και να οργανώνω καθήκοντα και δραστηριότητες» 

Οι μαθητές στην ερώτηση, αν μέσω της συμμετοχής τους σε αυτή τη 

δραστηριότητα, έμαθαν καλύτερα πώς να σχεδιάζουν και να οργανώνουν καθήκοντα 

απαντούν θετικά με ποσοστό 82%. Ουδέτερη στάση εμφανίζει το 14%, και το 4% 

παρουσιάζεται αρνητικό (Γράφημα 15). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 

4.21 και τυπική απόκλιση 0.90. 

 

 

 

 
Γράφημα 15: Σχεδίαση - οργάνωση καθηκόντων και δραστηριοτήτων 
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 «Συνεργάζομαι σε ομάδες» 

Οι ερωτώμενοι στο αν μέσω της συμμετοχής τους σε αυτή τη δραστηριότητα 

έμαθαν να συνεργάζονται σε ομάδες απαντούν θετικά με υψηλό ποσοστό 93%. Το 

3% διατηρεί ουδέτερη στάση, και το 4% απαντά αρνητικά (Γράφημα 16). Οι 

απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.64 και τυπική απόκλιση 0.81. 

 

 

 

 
Γράφημα 16: Συνεργασία σε ομάδες 
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Στον πίνακα 5 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι μέσες τιμές και οι τυπικές 

αποκλίσεις των απαντήσεων στην ερώτηση «Μέσω της συμμετοχής μου σε αυτή τη 

δραστηριότητα έμαθα καλύτερα πώς να...». 

 

Έμαθα καλύτερα να… Ν Mean Std. Deviation 

1. Σκέφτομαι λογικά και να εξάγω 

συμπεράσματα 
100 4,22 ,860 

2. Βρίσκω λύσεις σε δύσκολα 

πλαίσια 
100 4,02 ,932 

3. Σχεδιάζω και να οργανώνω 

καθήκοντα και δραστηριότητες 
100 4,21 ,902 

4. Συνεργάζομαι σε ομάδες 100 4,64 ,811 

Πίνακας 5: Περιγραφικά μέτρα μάθησης 

 

Στον πίνακα 6 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι κατανομές των ποσοστών των 

απαντήσεων στην ερώτηση «Μέσω της συμμετοχής μου σε αυτή τη δραστηριότητα 

έμαθα καλύτερα πώς να...». 

 

Έμαθα καλύτερα να… Διαφωνώ 
Μάλλον 

διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Μάλλον 

συμφωνώ 
Συμφωνώ 

1. Σκέφτομαι λογικά και να 

εξάγω συμπεράσματα 
2% 2% 10% 44% 42% 

2. Βρίσκω λύσεις σε δύσκολα 

πλαίσια 
3% 3% 15% 47% 32% 

3. Σχεδιάζω και να οργανώνω 

καθήκοντα και δραστηριότητες 
2% 2% 14% 37% 45% 

4. Συνεργάζομαι σε ομάδες 2% 2% 3% 16% 77% 

Πίνακας 6: Ποσοστά μάθησης 
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3. Έχοντας λάβει μέρος σε αυτή τη δραστηριότητα κινητικότητας... 

 «Βελτίωσα τις τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες - ικανότητες» 

Οι ερωτώμενοι απαντούν θετικά, ότι δηλαδή, έχοντας λάβει μέρος σε αυτή τη 

δραστηριότητα κινητικότητας, βελτίωσαν τις τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες 

- ικανότητες τους, με ποσοστό 84%. Το 14% εμφανίζει ουδέτερη στάση, και 

αρνητικά απαντά μόλις το 2% (Γράφημα 17). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση 

τιμή 4.27 και τυπική απόκλιση 0.82. 

 

 

 

 
Γράφημα 17: Τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες - ικανότητες 

  



[78] 

 

 «Είμαι πιο σίγουρος και πεπεισμένος για τις ικανότητες μου»  

Οι συμμετέχοντες με ποσοστό 88% απαντούν θετικά, ότι, έχοντας λάβει μέρος 

σε αυτή τη δραστηριότητα κινητικότητας, είναι πιο σίγουροι και πεπεισμένοι για τις 

ικανότητές τους. Το 11% διατηρεί ουδέτερη στάση, και μόλις το 1% απαντά αρνητικά 

(Γράφημα 18). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.40 και τυπική απόκλιση 

0.77. 

 

 

 

 
Γράφημα 18: Σιγουριά και πεποίθηση για ικανότητες  

  



[79] 

 

 «Γνωρίζω καλύτερα τα δυνατά μου σημεία και τις αδυναμίες μου»  

Το 88% των μαθητών απαντά θετικά, ότι, έχοντας λάβει μέρος σε αυτή τη 

δραστηριότητα κινητικότητας, γνωρίζουν καλύτερα τα δυνατά τους σημεία και τις 

αδυναμίες τους. Ουδέτερη στάση έχει το 10%, και μόλις το 2% εκφράζεται αρνητικά 

(Γράφημα 19). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.40 και τυπική απόκλιση 

0.79. 

 

 

 

 
Γράφημα 19: Γνώση δυνατοτήτων και αδυναμιών 

  



[80] 

 

 «Είμαι περισσότερο ικανός στο να συνεργάζομαι με ανθρώπους με διαφορετικό 

κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο» 

Οι ερωτώμενοι απαντούν θετικά με υψηλό ποσοστό 93%, ότι, έχοντας λάβει 

μέρος σε αυτή τη δραστηριότητα κινητικότητας, είναι περισσότερο ικανοί στο να 

συνεργάζονται με ανθρώπους με διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. 

Ουδέτερη στάση εμφανίζει το 5%, και μόλις το 2% παρουσιάζεται αρνητικό 

(Γράφημα 20). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.54 και τυπική απόκλιση 

0.77. 

 

 

 

 
Γράφημα 20: Συνεργασία με ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο 

  



[81] 

 

 «Είμαι πιο ικανός να προσαρμόζομαι και να δρω σε νέες καταστάσεις» 

Οι συμμετέχοντες απαντούν θετικά με ποσοστό 91%, ότι, έχοντας λάβει μέρος 

σε αυτή τη δραστηριότητα κινητικότητας, είναι πιο ικανοί να προσαρμόζονται και να 

δρουν σε νέες καταστάσεις. Το 6% διατηρεί ουδέτερη στάση, και το 3% απαντά 

αρνητικά (Γράφημα 21). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.50 και τυπική 

απόκλιση 0.79. 

 

 

 

 
Γράφημα 21: Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

  



[82] 

 

 «Είμαι πιο ανεκτικός προς τις αξίες και τη συμπεριφορά άλλων ατόμων» 

Οι ερωτώμενοι απαντούν θετικά, ότι δηλαδή, έχοντας λάβει μέρος σε αυτή τη 

δραστηριότητα κινητικότητας, είναι πιο ανεκτικοί προς τις αξίες και τη συμπεριφορά 

άλλων ατόμων, με υψηλό ποσοστό 93%. Το 6% εμφανίζει ουδέτερη στάση, και 

αρνητικά απαντά μόλις το 1% (Γράφημα 22). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση 

τιμή 4.49 και τυπική απόκλιση 0.70. 

 

 

 

 
Γράφημα 22: Ανεκτικότητα προς τις αξίες - συμπεριφορά των άλλων 

  



[83] 

 

 «Έχω την πρόθεση να συμμετάσχω πιο ενεργά στην κοινωνική και πολιτική ζωή 

της κοινότητάς μου»  

Οι συμμετέχοντες με ποσοστό 87% απαντούν θετικά, ότι, έχοντας λάβει μέρος 

σε αυτή τη δραστηριότητα κινητικότητας, έχουν την πρόθεση να συμμετάσχουν πιο 

ενεργά στην κοινωνική και πολιτική ζωή της κοινότητάς τους. Το 10% διατηρεί 

ουδέτερη στάση, και το 3% απαντά αρνητικά (Γράφημα 23). Οι απαντήσεις 

συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.30 και τυπική απόκλιση 0.85. 

 

 

 

 
Γράφημα 23: Ενεργός συμμετοχή στην πολιτική - κοινωνική ζωή 

  



[84] 

 

 «Ενδιαφέρομαι περισσότερο να γνωρίζω τι συμβαίνει στον κόσμο καθημερινά»  

Το 83% των μαθητών απαντά θετικά, ότι, έχοντας λάβει μέρος σε αυτή τη 

δραστηριότητα κινητικότητας, ενδιαφέρονται περισσότερο να γνωρίζουν τι συμβαίνει 

στον κόσμο καθημερινά. Ουδέτερη στάση έχει το 13%, και το 4% εκφράζεται 

αρνητικά (Γράφημα 24). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.25 και τυπική 

απόκλιση 0.90. 

 

 

 

 
Γράφημα 24: Καθημερινό ενδιαφέρον για τον κόσμο 

  



[85] 

 

 «Είμαι περισσότερο ικανός να λαμβάνω αποφάσεις» 

Οι ερωτώμενοι απαντούν θετικά με υψηλό ποσοστό 85%, ότι, έχοντας λάβει 

μέρος σε αυτή τη δραστηριότητα κινητικότητας, είναι περισσότερο ικανοί να 

λαμβάνουν αποφάσεις. Ουδέτερη στάση εμφανίζει το 13%, και μόλις το 2% 

παρουσιάζεται αρνητικό (Γράφημα 25). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 

4.35 και τυπική απόκλιση 0.82. 

 

 

 

 
Γράφημα 25: Λήψη αποφάσεων 

  



[86] 

 

 «Ενδιαφέρομαι περισσότερο για ευρωπαϊκά θέματα» 

Οι συμμετέχοντες απαντούν θετικά με ποσοστό 73%, ότι, έχοντας λάβει μέρος 

σε αυτή τη δραστηριότητα κινητικότητας, ενδιαφέρονται περισσότερο για ευρωπαϊκά 

θέματα. Το 23% διατηρεί ουδέτερη στάση, και το 4% απαντά αρνητικά (Γράφημα 

21). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.06 και τυπική απόκλιση 0.97. 

 

 

 

 
Γράφημα 26: Ενδιαφέρον για ευρωπαϊκά θέματα 

  



[87] 

 

Στον πίνακα 7 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι μέσες τιμές και οι τυπικές 

αποκλίσεις των απαντήσεων στην ερώτηση «Έχοντας λάβει μέρος σε αυτή τη 

δραστηριότητα κινητικότητας...».  

 

Με τη δραστηριότητα… Ν Mean Std. Deviation 

1. Βελτίωσα τις τεχνικές και 

επαγγελματικές δεξιότητες/ικανότητες 
100 4,27 ,815 

2. Είμαι πιο σίγουρος και πεπεισμένος 

για τις ικανότητες μου 
100 4,40 ,765 

3. Γνωρίζω καλύτερα τα δυνατά μου 

σημεία και τις αδυναμίες μου 
100 4,40 ,791 

4. Είμαι περισσότερο ικανός στο να 

συνεργάζομαι με ανθρώπους με 

διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό 

υπόβαθρο 

100 4,54 ,771 

5. Είμαι πιο ικανός να προσαρμόζομαι 

και να δρω σε νέες καταστάσεις 
100 4,50 ,785 

6. Είμαι πιο ανεκτικός προς τις αξίες και 

τη συμπεριφορά άλλων ατόμων 
100 4,49 ,703 

7. Έχω την πρόθεση να συμμετάσχω πιο 

ενεργά στην κοινωνική και πολιτική ζωή 

της κοινότητάς μου 

100 4,30 ,847 

8. Ενδιαφέρομαι περισσότερο να 

γνωρίζω τι συμβαίνει στον κόσμο 

καθημερινά 

100 4,25 ,903 

9. Είμαι περισσότερο ικανός να λαμβάνω 

αποφάσεις 
100 4,35 ,821 

10. Ενδιαφέρομαι περισσότερο για 

Ευρωπαϊκά Θέματα 
100 4,06 ,973 

Πίνακας 7: Περιγραφικά μέτρα βελτίωσης 

  



[88] 

 

Στον πίνακα 8 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι κατανομές των ποσοστών των 

απαντήσεων στην ερώτηση «Έχοντας λάβει μέρος σε αυτή τη δραστηριότητα 

κινητικότητας...». 

 

Με τη δραστηριότητα… Διαφωνώ 
Μάλλον 

διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Μάλλον 

συμφωνώ 
Συμφωνώ 

1. Βελτίωσα τις τεχνικές και 

επαγγελματικές 

δεξιότητες/ικανότητες 

1% 1% 14% 38% 46% 

2. Είμαι πιο σίγουρος και 

πεπεισμένος για τις ικανότητες 

μου 

1% 0% 11% 34% 54% 

3. Γνωρίζω καλύτερα τα 

δυνατά μου σημεία και τις 

αδυναμίες μου 

1% 1% 10% 33% 55% 

4. Είμαι περισσότερο ικανός 

στο να συνεργάζομαι με 

ανθρώπους με διαφορετικό 

κοινωνικό και πολιτισμικό 

υπόβαθρο 

2% 0% 5% 28% 65% 

5. Είμαι πιο ικανός να 

προσαρμόζομαι και να δρω σε 

νέες καταστάσεις 

1% 2% 6% 28% 63% 

6. Είμαι πιο ανεκτικός προς τις 

αξίες και τη συμπεριφορά 

άλλων ατόμων 

1% 0% 6% 35% 58% 

7. Έχω την πρόθεση να 

συμμετάσχω πιο ενεργά στην 

κοινωνική και πολιτική ζωή της 

κοινότητάς μου 

2% 1% 10% 39% 48% 

8. Ενδιαφέρομαι περισσότερο 

να γνωρίζω τι συμβαίνει στον 

κόσμο καθημερινά 

2% 2% 13% 35% 48% 

9. Είμαι περισσότερο ικανός να 

λαμβάνω αποφάσεις 
1% 1% 13% 32% 53% 

10. Ενδιαφέρομαι περισσότερο 

για Ευρωπαϊκά Θέματα 
3% 1% 23% 33% 40% 

Πίνακας 8: Ποσοστά βελτίωσης 



[89] 

 

4
ο
 Ερευνητικό Ερώτημα 

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα εξετάζει την συμβολή του προγράμματος στη 

διαμόρφωση μελλοντικών προοπτικών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας. 

1. Χάρη σε αυτή την εμπειρία κινητικότητας… 

 «Πιστεύω ότι οι ευκαιρίες μου να βρω μια νέα ή καλύτερη εργασία έχουν 

αυξηθεί» 

Οι ερωτώμενοι απαντούν θετικά, πως, χάρη σε αυτή την εμπειρία 

κινητικότητας, πιστεύουν ότι οι ευκαιρίες τους να βρουν μια νέα ή καλύτερη εργασία 

έχουν αυξηθεί, με ποσοστό 69%. Το 24% εμφανίζει ουδέτερη στάση, και αρνητικά 

απαντά το 7% (Γράφημα 27). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 3.94 και 

τυπική απόκλιση 1.01. 

 

 

 

 
Γράφημα 27: Ευκαιρίες εργασίας 

  



[90] 

 

 

  «Έχω μια σαφέστερη ιδέα για τις επαγγελματικές φιλοδοξίες σταδιοδρομίας και 

τους στόχους μου»  

Οι συμμετέχοντες με ποσοστό 83% απαντούν θετικά, ότι, χάρη σε αυτή την 

εμπειρία κινητικότητας, έχουν μια σαφέστερη ιδέα για τις επαγγελματικές φιλοδοξίες 

σταδιοδρομίας και τους στόχους τους. Το 14% διατηρεί ουδέτερη στάση, και το 3% 

απαντά αρνητικά (Γράφημα 28). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.15 και 

τυπική απόκλιση 0.81. 

 

 

 

 
Γράφημα 28: Σαφέστερη ιδέα για σταδιοδρομία - στόχους 

  



[91] 

 

 «Έχω καλύτερες ευκαιρίες για πρακτική άσκηση στη χώρα μου»  

Το 71% των μαθητών απαντά θετικά, ότι, χάρη σε αυτή την εμπειρία 

κινητικότητας, έχουν καλύτερες ευκαιρίες για πρακτική άσκηση στη χώρα τους. 

Ουδέτερη στάση έχει το 23%, και το 6% εκφράζεται αρνητικά (Γράφημα 29). Οι 

απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.00 και τυπική απόκλιση 0.97. 

 

 

 

 
Γράφημα 29: Ευκαιρίες πρακτικής άσκησης 

  



[92] 

 

 «Είμαι περισσότερο ικανός να αναλαμβάνω εργασιακά καθήκοντα με υψηλή 

υπευθυνότητα»  

Οι συμμετέχοντες με ποσοστό 81% απαντούν θετικά, ότι, χάρη σε αυτή την 

εμπειρία κινητικότητας, είναι περισσότερο ικανοί να αναλαμβάνουν εργασιακά 

καθήκοντα με υψηλή υπευθυνότητα. Το 12% διατηρεί ουδέτερη στάση, και το 7% 

απαντά αρνητικά (Γράφημα 30). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.12 και 

τυπική απόκλιση 1.01. 

 

 

 

 
Γράφημα 30: Ανάληψη εργασιακών καθηκόντων με υπευθυνότητα 

  



[93] 

 

Στον πίνακα 9 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι μέσες τιμές και οι τυπικές 

αποκλίσεις των απαντήσεων στην ερώτηση «Χάρη σε αυτή την κινητικότητα…».  

Χάρη στην κινητικότητα… Ν Mean Std. Deviation 

1. Πιστεύω ότι οι ευκαιρίες μου να βρω 

μια νέα ή καλύτερη εργασία έχουν 

αυξηθεί 

100 3,94 1,013 

2. Έχω μια σαφέστερη ιδέα για τις 

επαγγελματικές φιλοδοξίες 

σταδιοδρομίας και τους στόχους μου 

100 4,15 ,809 

3. Έχω καλύτερες ευκαιρίες για 

πρακτική άσκηση στη χώρα μου 
100 4,00 ,974 

4. Είμαι περισσότερο ικανός να 

αναλαμβάνω εργασιακά καθήκοντα με 

υψηλή υπευθυνότητα 

100 4,12 1,008 

Πίνακας 9: Περιγραφικά μέτρα μελλοντικών προοπτικών 

 

Στον πίνακα 10 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι κατανομές των ποσοστών των 

απαντήσεων στην ερώτηση «Χάρη σε αυτή την κινητικότητα…». 

Χάρη στην κινητικότητα… Διαφωνώ 
Μάλλον 

διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Μάλλον 

συμφωνώ 
Συμφωνώ 

1. Πιστεύω ότι οι ευκαιρίες μου 

να βρω μια νέα ή καλύτερη 

εργασία έχουν αυξηθεί 

3% 4% 24% 34% 35% 

2. Έχω μια σαφέστερη ιδέα για 

τις επαγγελματικές φιλοδοξίες 

σταδιοδρομίας και τους 

στόχους μου 

1% 2% 14% 47% 36% 

3. Έχω καλύτερες ευκαιρίες για 

πρακτική άσκηση στη χώρα 

μου 

2% 4% 23% 34% 37% 

4. Είμαι περισσότερο ικανός να 

αναλαμβάνω εργασιακά 

καθήκοντα με υψηλή 

υπευθυνότητα 

4% 3% 12% 39% 42% 

Πίνακας 10: Ποσοστά μελλοντικών προοπτικών 



[94] 

 

2. Πώς η διαμονή σας στο εξωτερικό άλλαξε τον τρόπο που βλέπετε τη 

μελλοντική σας εργασία; 

 «Μπορώ εύκολα να φανταστώ την εργασία στο εξωτερικό κάποια στιγμή στο 

μέλλον» 

Οι ερωτώμενοι απαντούν θετικά, ότι μπορούν εύκολα να φανταστούν την 

εργασία στο εξωτερικό κάποια στιγμή στο μέλλον, με ποσοστό 84%. Το 11% 

εμφανίζει ουδέτερη στάση, και αρνητικά απαντά το 5% (Γράφημα 31). Οι απαντήσεις 

συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.30 και τυπική απόκλιση 0.86. 

 

 

 

 
Γράφημα 31: Μελλοντική εργασία στο εξωτερικό 

  



[95] 

 

 «Μπορώ εύκολα να φανταστώ τη μελλοντική εργασία στη χώρα όπου πέρασα 

την περίοδο Erasmus+»  

Οι συμμετέχοντες με ποσοστό 82% απαντούν θετικά, ότι μπορούν εύκολα να 

φανταστούν τη μελλοντική εργασία στη χώρα όπου πέρασαν την περίοδο Erasmus+. 

Το 11% διατηρεί ουδέτερη στάση, και το 7% απαντά αρνητικά (Γράφημα 32). Οι 

απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.26 και τυπική απόκλιση 0.95. 

 

 

 

 
Γράφημα 32: Μελλοντική εργασία στη χώρα του προγράμματος 
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 «Θα ήθελα να εργαστώ σε ένα διεθνές πλαίσιο»  

Το 85% των μαθητών απαντά θετικά, ότι η διαμονή τους στο εξωτερικό άλλαξε 

τον τρόπο με τον οποίον βλέπουν τη μελλοντική τους εργασία και θα ήθελαν να 

εργαστούν σε ένα διεθνές πλαίσιο. Ουδέτερη στάση έχει το 11%, και το 4% 

εκφράζεται αρνητικά (Γράφημα 33). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.25 

και τυπική απόκλιση 0.88. 

 

 

 

 
Γράφημα 33: Μελλοντική εργασία σε διεθνές πλαίσιο 
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Στον πίνακα 11 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι μέσες τιμές και οι τυπικές 

αποκλίσεις των απαντήσεων στην ερώτηση «Πώς η διαμονή σας στο εξωτερικό 

άλλαξε τον τρόπο που βλέπετε τη μελλοντική σας εργασία;».  

 

Μελλοντική εργασία Ν Mean Std. Deviation 

1. Μπορώ εύκολα να φανταστώ την 

εργασία στο εξωτερικό κάποια στιγμή 

στο μέλλον 

100 4,30 ,859 

2. Μπορώ εύκολα να φανταστώ τη 

μελλοντική εργασία στην χώρα όπου 

πέρασα την περίοδο Erasmus+ 

100 4,26 ,949 

3. Θα ήθελα να εργαστώ σε ένα διεθνές 

πλαίσιο 
100 4,25 ,880 

Πίνακας 11: Περιγραφικά μέτρα μελλοντικής εργασίας 

 

Στον πίνακα 12 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι κατανομές των ποσοστών των 

απαντήσεων στην ερώτηση «Πώς η διαμονή σας στο εξωτερικό άλλαξε τον τρόπο 

που βλέπετε τη μελλοντική σας εργασία;». 

 

Μελλοντική εργασία Διαφωνώ 
Μάλλον 

διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Μάλλον 

συμφωνώ 
Συμφωνώ 

1. Μπορώ εύκολα να φανταστώ 

την εργασία στο εξωτερικό 

κάποια στιγμή στο μέλλον 

0% 5% 11% 33% 51% 

2. Μπορώ εύκολα να φανταστώ 

τη μελλοντική εργασία στην 

χώρα όπου πέρασα την περίοδο 

Erasmus+ 

1% 6% 11% 30% 52% 

3. Θα ήθελα να εργαστώ σε ένα 

διεθνές πλαίσιο 
2% 2% 11% 39% 46% 

Πίνακας 12: Ποσοστά μελλοντικής εργασίας 
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5
ο
 Ερευνητικό Ερώτημα 

Στο πέμπτο ερευνητικό ερώτημα οι μαθητές αξιολογούν όλους όσοι εμπλέκονται στο 

πρόγραμμα (φορέας αποστολής, φορέας υποδοχής, υπηρεσίες κ.α.). Αρχικά, με τις 

ερωτήσεις της ενότητας 6 του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες αξιολογούν την 

ποιότητα σπουδών - κατάρτισης του προγράμματος.  

1. Πώς θα αξιολογούσατε την ποιότητα της μάθησης και διδασκαλίας στον 

οργανισμό υποδοχής; 

 «Η ποιότητα του περιεχομένου κατάρτισης»  

Οι συμμετέχοντες με πολύ υψηλό ποσοστό 96% (5- πολύ καλή και 4- καλή) 

αξιολογούν θετικά την ποιότητα του περιεχομένου κατάρτισης στον οργανισμό 

υποδοχής. Το 2% διατηρεί ουδέτερη στάση (3- μέτρια) και μόλις το 2% απαντά 

αρνητικά (2- ελλιπής και 1- πολύ ελλιπής) (Γράφημα 34). Οι απαντήσεις 

συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.63 και τυπική απόκλιση 0.68. 

 

 

 
Γράφημα 34: Αξιολόγηση ποιότητας περιεχομένου κατάρτισης 
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  «Η ποιότητα των μεθόδων διδασκαλίας»  

Το 96% των μαθητών αξιολογούν θετικά την ποιότητα των μεθόδων 

διδασκαλίας στον οργανισμό υποδοχής. Ουδέτερη στάση έχει το 2%, και μόλις το 2% 

εκφράζεται αρνητικά (Γράφημα 35). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.65 

και τυπική απόκλιση 0.67. 

 

 

 

 
Γράφημα 35: Αξιολόγηση ποιότητας μεθόδων διδασκαλίας 
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Στον πίνακα 13 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι μέσες τιμές και οι τυπικές 

αποκλίσεις των απαντήσεων στην ερώτηση «Πώς θα αξιολογούσατε την ποιότητα της 

μάθησης και διδασκαλίας στον οργανισμό υποδοχής;».  

 

Αξιολόγηση οργανισμού υποδοχής Ν Mean Std. Deviation 

1. Η ποιότητα του περιεχομένου 

κατάρτισης  
100 4,63 ,677 

2. Η ποιότητα των μεθόδων διδασκαλίας  100 4,65 ,672 

Πίνακας 13: Περιγραφικά μέτρα αξιολόγησης οργανισμού υποδοχής 

 

 

Στον πίνακα 14 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι κατανομές των ποσοστών των 

απαντήσεων στην ερώτηση «Πώς θα αξιολογούσατε την ποιότητα της μάθησης και 

διδασκαλίας στον οργανισμό υποδοχής;». 

 

Αξιολόγηση οργανισμού 

υποδοχής 

Πολύ 

Ελλιπής 
Ελλιπής Μέτρια Καλή  Πολύ καλή 

1. Η ποιότητα του 

περιεχομένου κατάρτισης  
1% 1% 2% 26% 70% 

2. Η ποιότητα των μεθόδων 

διδασκαλίας  
1% 1% 2% 24% 72% 

Πίνακας 14: Ποσοστά αξιολόγησης οργανισμού υποδοχής 

  



[101] 

 

2. Θα συστήνατε τον οργανισμό υποδοχής σας; 

Ένα ακόμα στοιχείο θετικό της αξιολόγησης προκύπτει από την ερώτηση αν οι 

συμμετέχοντες θα σύστηναν τον οργανισμό υποδοχής σε άλλους. Η συντριπτική 

πλειονότητα απάντησε «Ναι» με ποσοστό 95%, και «Όχι» με ποσοστό μόλις 5% 

(Γράφημα 36). 

 

 

 
Γράφημα 36: Σύσταση οργανισμού υποδοχής 
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3. Πώς θα αξιολογούσατε την ποιότητα υποστήριξης στον οργανισμό αποστολής 

και υποδοχής σας; 

 «Ο οργανισμός στον οποίο εκπαιδεύτηκα ανταποκρίθηκε στις ανάγκες μου» 

Οι ερωτώμενοι αξιολογούν θετικά, ότι ο οργανισμός στον οποίο εκπαιδεύτηκαν 

ανταποκρίθηκε στις ανάγκες τους, με ποσοστό 94%. Το 3% εμφανίζει ουδέτερη 

στάση, και αρνητικά απαντά το 3% (Γράφημα 37). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν 

μέση τιμή 4.60 και τυπική απόκλιση 0.74. 

 

 

 

 
Γράφημα 37: Ανταπόκριση του οργανισμού υποδοχής 
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 «Η διάρκεια της κατάρτισης ήταν αρκετή για μένα για να εκπληρώσω τους 

εκπαιδευτικούς μου στόχους»  

Οι συμμετέχοντες με ποσοστό 80% αξιολογούν θετικά, ότι η διάρκεια της 

κατάρτισης ήταν αρκετή για να εκπληρώσουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους. Το 

15% διατηρεί ουδέτερη στάση, και το 5% απαντά αρνητικά (Γράφημα 38). Οι 

απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.15 και τυπική απόκλιση 0.93. 

 

 

 

 
Γράφημα 38: Διάρκεια κατάρτισης 
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 «Ήξερα ακριβώς τι αναμενόταν να κάνω και να μάθω κατά τη διάρκεια της 

κατάρτισής μου»  

Το 86% των μαθητών αξιολογούν θετικά, ότι ήξεραν ακριβώς τι αναμενόταν να 

κάνουν και να μάθουν κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους. Ουδέτερη στάση έχει 

το 11%, και το 3% εκφράζεται αρνητικά (Γράφημα 39). Οι απαντήσεις 

συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.23 και τυπική απόκλιση 0.80. 

 

 

 

 
Γράφημα 39: Γνώση κατάρτισης 
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 «Οι προτεινόμενες δραστηριότητες σχετίζονταν άμεσα με τους στόχους 

κατάρτισής μου στη χώρα μου» 

Οι ερωτώμενοι αξιολογούν θετικά, ότι oι προτεινόμενες δραστηριότητες 

σχετίζονταν άμεσα με τους στόχους κατάρτισής τους στη χώρα τους, με ποσοστό 

79%. Το 16% εμφανίζει ουδέτερη στάση, και αρνητικά απαντά το 5% (Γράφημα 40). 

Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.10 και τυπική απόκλιση 0.98. 

 

 

 

 
Γράφημα 40: Δραστηριότητες και στόχοι κατάρτισης 
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 «Μου παρασχέθηκε ο κατάλληλος εξοπλισμός»  

Οι συμμετέχοντες με υψηλό ποσοστό 95% αξιολογούν θετικά, ότι τους 

παρασχέθηκε ο κατάλληλος εξοπλισμός κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το 3% 

διατηρεί ουδέτερη στάση, και μόλις το 2% απαντά αρνητικά (Γράφημα 41). Οι 

απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.53 και τυπική απόκλιση 0.70. 

 

 

 

 
Γράφημα 41: Παροχή κατάλληλου εξοπλισμού 
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 «Ο οργανισμός αποστολής μου με βοήθησε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής 

μου»  

Το 92% των μαθητών αξιολογούν θετικά, ότι ο οργανισμός αποστολής τούς 

βοήθησε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους. Ουδέτερη στάση έχει το 7%, και 

μόλις το 1% εκφράζεται αρνητικά (Γράφημα 42). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν 

μέση τιμή 4.61 και τυπική απόκλιση 0.67. 

 

 

 

 
Γράφημα 42: Βοήθεια τοποθέτησης 
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Στον πίνακα 15 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι μέσες τιμές και οι τυπικές 

αποκλίσεις των απαντήσεων στην ερώτηση «Πώς θα αξιολογούσατε την ποιότητα 

υποστήριξης στον οργανισμό αποστολής και υποδοχής σας;». 

  

Αξιολόγηση υποστήριξης Ν Mean Std. Deviation 

1. Ο οργανισμός στον οποίο 

εκπαιδεύτηκα ανταποκρίθηκε στις 

ανάγκες μου 

100 4,60 ,739 

2. Η διάρκεια της κατάρτισης ήταν 

αρκετή για μένα για να εκπληρώσω 

τους εκπαιδευτικούς μου στόχους 

100 4,15 ,925 

3. Ήξερα ακριβώς τι αναμενόταν να 

κάνω και να μάθω κατά τη διάρκεια 

της κατάρτισής μου στο εξωτερικό 

100 4,23 ,802 

4. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες 

σχετίζονταν άμεσα με τους στόχους 

κατάρτισης μου στη χώρα μου 

100 4,10 ,980 

5. Μου παρασχέθηκε ο κατάλληλος 

εξοπλισμός 
100 4,53 ,703 

6. Ο οργανισμός αποστολής μου με 

βοήθησε κατά τη διάρκεια της 

τοποθέτησής μου 

100 4,61 ,665 

Πίνακας 15: Περιγραφικά μέτρα αξιολόγησης υποστήριξης  
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Στον πίνακα 16 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι κατανομές των ποσοστών των 

απαντήσεων στην ερώτηση «Πώς θα αξιολογούσατε την ποιότητα υποστήριξης στον 

οργανισμό αποστολής και υποδοχής σας;». 

 

Αξιολόγηση υποστήριξης Διαφωνώ 
Μάλλον 

διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Μάλλον 

συμφωνώ 
Συμφωνώ 

1. Ο οργανισμός στον οποίο 

εκπαιδεύτηκα ανταποκρίθηκε 

στις ανάγκες μου 

1% 2% 3% 24% 70% 

2. Η διάρκεια της κατάρτισης 

ήταν αρκετή για μένα για να 

εκπληρώσω τους 

εκπαιδευτικούς μου στόχους 

2% 3% 15% 38% 42% 

3. Ήξερα ακριβώς τι 

αναμενόταν να κάνω και να 

μάθω κατά τη διάρκεια της 

κατάρτισής μου στο εξωτερικό 

1% 2% 11% 45% 41% 

4. Οι προτεινόμενες 

δραστηριότητες σχετίζονταν 

άμεσα με τους στόχους 

κατάρτισης μου στη χώρα μου 

4% 1% 16% 39% 40% 

5. Μου παρασχέθηκε ο 

κατάλληλος εξοπλισμός 
1% 1% 3% 34% 61% 

6. Ο οργανισμός αποστολής 

μου με βοήθησε κατά τη 

διάρκεια της τοποθέτησής μου 

0% 1% 7% 22% 70% 

Πίνακας 16: Ποσοστά αξιολόγησης υποστήριξης 
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Στο πέμπτο ερευνητικό ερώτημα εντάσσεται και η ενότητα 7 του 

ερωτηματολογίου. Στην ενότητα αυτή οι συμμετέχοντες αξιολογούν τις πρακτικές και 

οργανωτικές διευθετήσεις του προγράμματος.  

1. Πώς θα αξιολογούσατε τον βαθμό ένταξής σας κατά τη διάρκεια της εμπειρίας 

κινητικότητας; 

 «Στην καθημερινότητα του οργανισμού υποδοχής» 

Οι ερωτώμενοι αξιολογούν θετικά τον βαθμό ένταξής τους κατά τη διάρκεια 

της εμπειρίας κινητικότητας, στην καθημερινότητα του οργανισμού υποδοχής, με 

πολύ υψηλό ποσοστό 97%. Το 2% εμφανίζει ουδέτερη στάση, και αρνητικά απαντά 

μόλις το 1% (Γράφημα 43). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.70 και τυπική 

απόκλιση 0.61. 

 

 

 

 
Γράφημα 43: Αξιολόγηση ένταξης στην καθημερινότητα 
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 «Με τους τοπικούς σπουδαστές»  

Οι συμμετέχοντες με ποσοστό 92% αξιολογούν θετικά τον βαθμό ένταξής τους 

κατά τη διάρκεια της εμπειρίας κινητικότητας, με τους τοπικούς σπουδαστές. Το 5% 

διατηρεί ουδέτερη στάση, και το 3% απαντά αρνητικά (Γράφημα 44). Οι απαντήσεις 

συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.35 και τυπική απόκλιση 0.80. 

 

 

 

 
Γράφημα 44: Αξιολόγηση ένταξης με τοπικούς σπουδαστές 

  



[112] 

 

 «Με άλλους Erasmus+ / διεθνείς σπουδαστές»  

Το 90% των μαθητών αξιολογούν θετικά τον βαθμό ένταξής τους κατά τη 

διάρκεια της εμπειρίας κινητικότητας, με άλλους Erasmus+ / διεθνείς σπουδαστές. 

Ουδέτερη στάση έχει το 8%, και μόλις το 2% εκφράζεται αρνητικά (Γράφημα 45). Οι 

απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.48 και τυπική απόκλιση 0.77. 

 

 

 

 
Γράφημα 45: Αξιολόγηση ένταξης με διεθνείς σπουδαστές 
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Στον πίνακα 17 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι μέσες τιμές και οι τυπικές 

αποκλίσεις των απαντήσεων στην ερώτηση «Πώς θα αξιολογούσατε τον βαθμό 

ένταξης σας κατά τη διάρκεια της εμπειρίας κινητικότητας;». 

 

Αξιολόγηση ένταξης Ν Mean Std. Deviation 

1. Στην καθημερινότητα του 

οργανισμού υποδοχής 
100 4,70 ,611 

2. Με τους τοπικούς σπουδαστές 100 4,35 ,796 

3. Με άλλους Erasmus+/ διεθνείς 

σπουδαστές 
100 4,48 ,772 

Πίνακας 17: Περιγραφικά μέτρα αξιολόγησης ένταξης 

 

 

Στον πίνακα 18 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι κατανομές των ποσοστών των 

απαντήσεων στην ερώτηση «Πώς θα αξιολογούσατε την ποιότητα υποστήριξης στον 

οργανισμό αποστολής και υποδοχής σας;». 

 

Αξιολόγηση ένταξης Πολύ 

Ελλιπής 
Ελλιπής Μέτρια Καλή  Πολύ καλή 

1. Στην καθημερινότητα του 

οργανισμού υποδοχής 
1% 0% 2% 22% 75% 

2. Με τους τοπικούς 

σπουδαστές 
2% 1% 5% 44% 48% 

3. Με άλλους Erasmus+/ 

διεθνείς σπουδαστές 
1% 1% 8% 29% 61% 

Πίνακας 18: Ποσοστά αξιολόγησης ένταξης 
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2. Πόσο ικανοποιημένος ήσασταν από τον μέντορα που παρασχέθηκε από τον 

οργανισμό υποδοχής; 

Οι ερωτώμενοι αξιολογούν θετικά τον μέντορα που τους παρασχέθηκε από τον 

οργανισμό υποδοχής, με ποσοστό 94% (5- πολύ ικανοποιημένος και 4- μάλλον 

ικανοποιημένος). Το 4% εμφανίζει ουδέτερη στάση (3- ούτε ικανοποιημένος ούτε 

δυσαρεστημένος), και αρνητικά απαντά μόλις το 2% (2- μάλλον δυσαρεστημένος και 

1- πολύ δυσαρεστημένος) (Γράφημα 46). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 

4.61 και τυπική απόκλιση 0.71 (Πίνακας 19). 

 

 

 
Γράφημα 46: Αξιολόγηση μέντορα 

 

 

Αξιολόγηση μέντορα Ν Mean Std. Deviation 

Βαθμός ικανοποίησης από μέντορα 100 4,61 ,709 

Πίνακας 19: Περιγραφικά μέτρα αξιολόγησης μέντορα 
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3. Πόσο ικανοποιημένος είστε με τη διαμονή και τις διευθετήσεις ταξιδιού; 

 «Η διαμονή σας»  

Οι συμμετέχοντες με πολύ υψηλό ποσοστό 96% αξιολογούν θετικά τη διαμονή 

τους στη χώρα του προγράμματος Erasmus+. Το 2% διατηρεί ουδέτερη στάση, και 

μόλις το 2% απαντά αρνητικά (Γράφημα 47). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση 

τιμή 4.78 και τυπική απόκλιση 0.68. 

 

 

 

 
Γράφημα 47: Αξιολόγηση διαμονής 
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 «Οι ταξιδιωτικές σας διευθετήσεις»  

Με πολύ υψηλό ποσοστό 97% οι μαθητές αξιολογούν θετικά τις ταξιδιωτικές 

διευθετήσεις σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+. Ουδέτερη στάση έχει το 2%, και 

μόλις το 1% εκφράζεται αρνητικά (Γράφημα 48). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν 

μέση τιμή 4.79 και τυπική απόκλιση 0.57. 

 

 

 

 
Γράφημα 48: Αξιολόγηση διευθετήσεων ταξιδιού 

  



[117] 

 

Στον πίνακα 20 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι μέσες τιμές και οι τυπικές 

αποκλίσεις των απαντήσεων στην ερώτηση «Πόσο ικανοποιημένος είστε με τη 

διαμονή και τις διευθετήσεις ταξιδιού;». 

 

Αξιολόγηση διαμονή-ταξίδι Ν Mean Std. Deviation 

1. Η διαμονή σας 100 4,78 ,675 

2. Οι ταξιδιωτικές σας διευθετήσεις 100 4,79 ,574 

Πίνακας 20: Περιγραφικά μέτρα αξιολόγησης διαμονής - ταξιδιού 

 

 

Στον πίνακα 21 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι κατανομές των ποσοστών των 

απαντήσεων στην ερώτηση «Πόσο ικανοποιημένος είστε με τη διαμονή και τις 

διευθετήσεις ταξιδιού;». 

 

Αξιολόγηση διαμονή-ταξίδι 

Πολύ 

δυσαρεστη-

μένος 

Μάλλον 

δυσαρεστη-

μένος 

Ούτε 

ικανοποιη-

μένος     

ούτε 

δυσαρεστη-

μένος 

Μάλλον 

ικανοποιη-

μένος 

Πολύ 

ικανοποιη-

μένος 

1. Η διαμονή σας 
2% 0% 2% 10% 86% 

2. Οι ταξιδιωτικές σας 

διευθετήσεις 

1% 0% 2% 13% 84% 

Πίνακας 21: Ποσοστά αξιολόγησης διαμονής - ταξιδιού 
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Η έρευνα ολοκληρώνεται με την ενότητα 8 του ερωτηματολογίου, η οποία 

εντάσσεται στο πέμπτο ερευνητικό ερώτημα. Στην ενότητα αυτή οι συμμετέχοντες 

αξιολογούν τον φορέα αποστολής, τον φορέα υποδοχής, καθώς επίσης και συνολικά 

το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+.  

1. Πώς θα αξιολογούσατε την υποστήριξη (απάντηση σε ερωτήσεις, παράπονα ή 

προβλήματα) που λάβατε από… 

 «Τον οργανισμό αποστολής σας»  

Οι συμμετέχοντες με υψηλό ποσοστό 95% αξιολογούν θετικά την υποστήριξη 

που έλαβαν από τον οργανισμό αποστολής τους (σχολείο). Το 4% διατηρεί ουδέτερη 

στάση, και μόλις το 1% απαντά αρνητικά (Γράφημα 49). Οι απαντήσεις 

συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.76 και τυπική απόκλιση 0.57. 

 

 

 
Γράφημα 49: Αξιολόγηση οργανισμού αποστολής 
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  «Τον οργανισμό υποδοχής σας»  

Με πολύ υψηλό ποσοστό 96% οι μαθητές αξιολογούν θετικά την υποστήριξη 

που έλαβαν από τον οργανισμό υποδοχής τους στη χώρα του προγράμματος. 

Ουδέτερη στάση έχει το 4%, ενώ κανένας μαθητής δεν εκφράζεται αρνητικά 

(Γράφημα 50). Οι απαντήσεις συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.71 και τυπική απόκλιση 

0.54. 

 

 

 

 
Γράφημα 50: Αξιολόγηση οργανισμού υποδοχής 
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Στον πίνακα 22 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι μέσες τιμές και οι τυπικές 

αποκλίσεις των απαντήσεων στην ερώτηση «Πώς θα αξιολογούσατε την υποστήριξη 

(απάντηση σε ερωτήσεις, παράπονα ή προβλήματα) που λάβατε από…». 

 

Αξιολόγηση υποστήριξης Ν Mean Std. Deviation 

1. Από οργανισμό αποστολής 100 4,76 ,571 

2. Από οργανισμό υποδοχής 100 4,71 ,537 

Πίνακας 22: Περιγραφικά μέτρα αξιολόγησης υποστήριξης 

 

 

Στον πίνακα 23 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι κατανομές των ποσοστών των 

απαντήσεων στην ερώτηση «Πώς θα αξιολογούσατε την υποστήριξη (απάντηση σε 

ερωτήσεις, παράπονα ή προβλήματα) που λάβατε από…». 

 

Αξιολόγηση υποστήριξης 

Πολύ 

δυσαρεστη-

μένος 

Μάλλον 

δυσαρεστη-

μένος 

Ούτε 

ικανοποιη-

μένος     

ούτε 

δυσαρεστη-

μένος 

Μάλλον 

ικανοποιη-

μένος 

Πολύ 

ικανοποιη-

μένος 

1. Από οργανισμό αποστολής 
0% 1% 4% 13% 82% 

2. Από οργανισμό υποδοχής 
0% 0% 4% 21% 75% 

Πίνακας 23: Ποσοστά αξιολόγησης υποστήριξης 
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2. Πόσο ικανοποιημένος είστε με την εμπειρία κινητικότητας Erasmus+ γενικά; 

Οι μαθητές αξιολογούν θετικά την εμπειρία κινητικότητας Erasmus+ με πολύ 

υψηλό ποσοστό 98%. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν εμφανίζει ουδέτερη 

στάση, και αρνητικά απαντά μόλις το 2% (Γράφημα 51). Οι απαντήσεις 

συγκεντρώνουν μέση τιμή 4.82 και τυπική απόκλιση 0.58 (Πίνακας 24). 

 

 

 

 
Γράφημα 51: Αξιολόγηση Erasmus+ 

 

 

 

Αξιολόγηση γενικά Ν Mean Std. Deviation 

Εμπειρία κινητικότητας Erasmus+  100 4,82 ,575 

Πίνακας 24: Περιγραφικά μέτρα αξιολόγησης Erasmus+ 
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8.3 Επαγωγική στατιστική 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τον έλεγχο στατιστικών υποθέσεων (Testing 

Hypotheses), ελέγχεται αν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των μεταβλητών της έρευνας ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, 

ηλικία, έτος σπουδών). Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας που 

χρησιμοποιήθηκε για όλους τους ελέγχους είναι p = 0.05 (Field, 2013). 

Όπως αναφέρθηκε, όλες οι μεταβλητές είναι ποιοτικές, κατηγορικές ή 

διατάξιμες. Επίσης, μετά από έλεγχο παρατηρείται ότι καμία από τις μεταβλητές της 

έρευνας, δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. Για αυτούς τους λόγους, ο έλεγχος 

στατιστικών υποθέσεων πραγματοποιείται με μη παραμετρικά τεστ (Χ
2
, Mann-

Whitney, Kruskal-Wallis) (Τσακιρίδου, 2019). 

ΦΥΛΟ  

Χρησιμοποιώντας τα μη παραμετρικά τεστ Χ
2
 και Mann-Whitney, 

διαπιστώνεται σε στάθμη σημαντικότητας 5% ότι μόνο για μία μεταβλητή 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά, αναφορικά με το φύλο των 

συμμετεχόντων.  

4ο Ερευνητικό Ερώτημα 

  «Πιστεύω ότι οι ευκαιρίες μου να βρω μια νέα ή καλύτερη εργασία έχουν 

αυξηθεί» 

Χρησιμοποιώντας τον στατιστικό έλεγχο Χ
2
,
 

διαπιστώνεται στατιστικά 

σημαντική εξάρτηση μεταξύ της μεταβλητής «φύλο» με τη μεταβλητή «ευκαιρίες 

εργασίας»    (Χ
2 

= 12.472, df = 4, p = 0.014 < 0.05), (Πίνακας 25). 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymptotic 

Significance   

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,472 4 ,014 

Likelihood Ratio 12,654 4 ,013 

Linear-by-Linear Association 4,980 1 ,026 

N of Valid Cases 100   

Πίνακας 25: Έλεγχος Χ
2
 «ευκαιρίες εργασίας» - «φύλο» 
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Αυτό φαίνεται και στον πίνακα 26 (διασταύρωσης), στον οποίο η κατανομή των 

απαντήσεων ανδρών και γυναικών διαφέρουν. Συγκεκριμένα, οι άνδρες 

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα απαντούν θετικά, πως, χάρη σε αυτή την εμπειρία 

κινητικότητας, πιστεύουν ότι οι ευκαιρίες τους να βρουν μια νέα ή καλύτερη εργασία 

έχουν αυξηθεί, με ποσοστό 76%. Το 21.2% εμφανίζει ουδέτερη στάση, και αρνητικά 

απαντά το 2.8%. Αντίθετα, οι γυναίκες απαντούν θετικά με ποσοστό 51.7%. Το 31% 

εμφανίζει ουδέτερη στάση, και αρνητικά απαντά το 17.3%.  

 

 

Ευκαιρίες εργασίας * Φύλο Crosstabulation 

 

Φύλο 

Total Άνδρας Γυναίκα 

Πιστεύω ότι οι 

ευκαιρίες μου να 

βρω μια νέα ή 

καλύτερη εργασία 

έχουν αυξηθεί 

Διαφωνώ 
Count 2 1 3 

% within Φύλο 2,8% 3,5% 3,0% 

Μάλλον 

διαφωνώ 

Count 0 4 4 

% within Φύλο 0,0% 13,8% 4,0% 

Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 

Count 15 9 24 

% within Φύλο 21,2% 31,0% 24,0% 

Μάλλον 

συμφωνώ 

Count 27 7 34 

% within Φύλο 38,0% 24,1% 34,0% 

Συμφωνώ 
Count 27 8 35 

% within Φύλο 38,0% 27,6% 35,0% 

Total Count 71 29 100 

% within Φύλο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 26: Διασταύρωση «ευκαιρίες εργασίας» - «φύλο» 
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Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και από τον έλεγχο με το μη παραμετρικό 

τεστ Mann-Whitney, που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των μέσων τιμών δύο μη 

συζευγμένων ομάδων της ίδιας μεταβλητής (Λαγουμιντζής, Βλαχόπουλος & 

Κουτσογιάννης, 2015). Από τον πίνακα 27, παρατηρείται ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές των δύο υπό εξέταση ομάδων, ανδρών και 

γυναικών (Ζ = -2.089, p = 0.037 < 0.05). Συγκεκριμένα, η μέση τιμή για τους άνδρες 

είναι 4.08 με τυπική απόκλιση 0.92, ενώ στις γυναίκες η μέση τιμή είναι 3.59 με 

τυπική απόκλιση 1.15.  

 

Test Statistics
a
 

 Ευκαιρίες εργασίας 

Mann-Whitney U 768,000 

Wilcoxon W 1203,000 

Z -2,089 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,037 

a. Grouping Variable: Φύλο 

Πίνακας 27: Έλεγχος Mann-Whitney «ευκαιρίες εργασίας» - «φύλο» 

 

Επομένως, μπορούμε να ισχυριστούμε σε στάθμη σημαντικότητας 5% ότι οι 

άνδρες συμμετέχοντες στο πρόγραμμα πιστεύουν πως, χάρη σε αυτή την εμπειρία 

κινητικότητας, οι ευκαιρίες τους να βρουν μια νέα ή καλύτερη εργασία έχουν αυξηθεί 

περισσότερο, σε σχέση με τις γυναίκες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
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ΗΛΙΚΙΑ 

Σε σχέση με την ηλικία, εφαρμόζεται το μη παραμετρικό τεστ Kruskal-Wallis, 

που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των μέσων τιμών τριών μη συζευγμένων 

ομάδων της ίδιας μεταβλητής (Λαγουμιντζής, Βλαχόπουλος & Κουτσογιάννης, 

2015). Παρατηρείται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ  ηλικίας και 

των παρακάτω μεταβλητών. 

3ο Ερευνητικό Ερώτημα 

  «Είμαι πιο ικανός να προσαρμόζομαι και να δρω σε νέες καταστάσεις» 

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές των 

τριών υπό εξέταση ομάδων 16-24, 25-44 και 45+ της μεταβλητής «ηλικία», με τη 

μεταβλητή «προσαρμογή σε νέες καταστάσεις» (p = 0.026 < 0.05) (Πίνακας 28).  

Test Statistics
a,b

 

 

Προσαρμογή σε       

νέες καταστάσεις 

Chi-Square 7,327 

df 2 

Asymp. Sig. ,026 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ηλικία 

Πίνακας 28: Έλεγχος Kruskal-Wallis «προσαρμογή σε νέες καταστάσεις» - «ηλικία» 

 

Η μέση τιμή για τους συμμετέχοντες 16-24 είναι 4.58 με τυπική απόκλιση 0.70, 

για τους συμμετέχοντες 25-44 είναι 4.11 με τυπική απόκλιση 0.96, και για τους 

συμμετέχοντες 45+ είναι 4.62 με τυπική απόκλιση 0.87 (Γράφημα 52). 
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Γράφημα 52: Μέσες τιμές «προσαρμογή σε νέες καταστάσεις» - «ηλικία» 

 

Από τον πίνακα 29 (πολλαπλών συγκρίσεων) διαπιστώνεται ότι η στατιστικά 

σημαντική διαφορά των μέσων τιμών υφίσταται μεταξύ των συμμετεχόντων με 

ηλικία 25-44 και των συμμετεχόντων με ηλικία 16-24 (p = 0.036 < 0.05).  

Sample1  -  Sample2 
Test 

Statistic 

Std.  

Error 

Std. Test 

 Statistic 
Sig. Adj. Sig. 

25-44  -  16-24 16,484 6,551 2,516 ,012 ,036 

25-44   -  45+ -20,412 9,009 -2,266 ,023 ,070 

16-24   -  45+ -3,928 7,483 -,525 ,600 1,000 

Πίνακας 29: Πολλαπλές συγκρίσεις «προσαρμογή σε νέες καταστάσεις» - «ηλικία» 

 

Επομένως, μπορούμε να ισχυριστούμε σε στάθμη σημαντικότητας 5% ότι οι 

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα με ηλικία 16-24 θεωρούν ότι, έχοντας λάβει μέρος σε 

αυτή τη δραστηριότητα κινητικότητας, είναι πιο ικανοί να προσαρμόζονται και να 

δρουν σε νέες καταστάσεις περισσότερο, σε σχέση με τους συμμετέχοντες με ηλικία 

25-44.  
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4ο Ερευνητικό Ερώτημα 

  «Πιστεύω ότι οι ευκαιρίες μου να βρω μια νέα ή καλύτερη εργασία έχουν 

αυξηθεί» 

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές των 

τριών υπό εξέταση ομάδων 16-24, 25-44 και 45+ της μεταβλητής «ηλικία», με τη 

μεταβλητή «ευκαιρίες εργασίας» (p = 0.002 < 0.05) (Πίνακας 30).  

Test Statistics
a,b

 

 

Ευκαιρίες          

εργασίας 

Chi-Square 12,604 

df 2 

Asymp. Sig. ,002 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ηλικία 

Πίνακας 30: Έλεγχος Kruskal-Wallis «ευκαιρίες εργασίας» - «ηλικία» 

 

Η μέση τιμή για τους συμμετέχοντες 16-24 είναι 4.14 με τυπική απόκλιση 0.94, 

για τους συμμετέχοντες 25-44 είναι 3.17 με τυπική απόκλιση 1.10, και για τους 

συμμετέχοντες 45+ είναι 3.92 με τυπική απόκλιση 0.76 (Γράφημα 53). 

 
Γράφημα 53: Μέσες τιμές «ευκαιρίες εργασίας» - «ηλικία» 
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Από τον πίνακα 31 (πολλαπλών συγκρίσεων) διαπιστώνεται ότι η στατιστικά 

σημαντική διαφορά των μέσων τιμών υφίσταται μεταξύ των συμμετεχόντων με 

ηλικία 25-44 και των συμμετεχόντων με ηλικία 16-24 (p = 0.001 < 0.05).  

Sample1  -  Sample2 
Test 

Statistic 

Std.  

Error 

Std. Test 

 Statistic 
Sig. Adj. Sig. 

25-44  -  45+ -17,011 10,040 -1,694 ,090 ,271 

25-44  -  16-24 25,740 7,300 3,526 ,000 ,001 

45+     -  16-24 8,730 8,340 1,047 ,295 ,886 

Πίνακας 31: Πολλαπλές συγκρίσεις «ευκαιρίες εργασίας» - «ηλικία» 

 

Επομένως, μπορούμε να ισχυριστούμε σε στάθμη σημαντικότητας 5%, ότι οι 

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα με ηλικία 16-24 πιστεύουν πως, χάρη σε αυτή την 

εμπειρία κινητικότητας, οι ευκαιρίες τους να βρουν μια νέα ή καλύτερη εργασία 

έχουν αυξηθεί περισσότερο, σε σχέση με τους συμμετέχοντες με ηλικία 45+, και πολύ 

περισσότερο σε σχέση με τους συμμετέχοντες με ηλικία 25-44.  
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4ο Ερευνητικό Ερώτημα 

  «Έχω καλύτερες ευκαιρίες για πρακτική άσκηση στη χώρα μου» 

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές των 

τριών υπό εξέταση ομάδων 16-24, 25-44 και 45+ της μεταβλητής «ηλικία», με τη 

μεταβλητή «ευκαιρίες πρακτικής άσκησης» (p = 0.036 < 0.05) (Πίνακας 32).  

Test Statistics
a,b

 

 

Ευκαιρίες          

πρακτικής άσκησης 

Chi-Square 6,634 

df 2 

Asymp. Sig. ,036 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ηλικία 

Πίνακας 32: Έλεγχος Kruskal-Wallis «ευκαιρίες πρακτικής άσκησης» - «ηλικία» 

 

Η μέση τιμή για τους συμμετέχοντες 16-24 είναι 4.13 με τυπική απόκλιση 0.89, 

για τους συμμετέχοντες 25-44 είναι 3.39 με τυπική απόκλιση 1.20, και για τους 

συμμετέχοντες 45+ είναι 4.15 με τυπική απόκλιση 0.80 (Γράφημα 54). 

 
Γράφημα 54: Μέσες τιμές «ευκαιρίες πρακτικής άσκησης» - «ηλικία» 
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Από τον πίνακα 33 (πολλαπλών συγκρίσεων) διαπιστώνεται ότι η στατιστικά 

σημαντική διαφορά των μέσων τιμών υφίσταται μεταξύ των συμμετεχόντων με 

ηλικία 25-44 και των συμμετεχόντων με ηλικία 16-24 (p = 0.033 < 0.05).  

Sample1  -  Sample2 
Test 

Statistic 

Std.  

Error 

Std. Test 

 Statistic 
Sig. Adj. Sig. 

25-44  -  45+ -18,188 10,006 -1,818 ,069 ,207 

25-44  -  16-24 18,473 7,276 2,539 ,011 ,033 

45+     -  16-24 ,285 8,312 ,034 ,973 1,000 

Πίνακας 33: Πολλαπλές συγκρίσεις «ευκαιρίες πρακτικής άσκησης» - «ηλικία» 

 

Επομένως, μπορούμε να ισχυριστούμε σε στάθμη σημαντικότητας 5% ότι οι 

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα με ηλικία 16-24 πιστεύουν πως, χάρη σε αυτή την 

εμπειρία κινητικότητας, έχουν καλύτερες ευκαιρίες για πρακτική άσκηση στη χώρα 

τους πολύ περισσότερο, σε σχέση με τους συμμετέχοντες με ηλικία 25-44.  

  



[131] 

 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Σε σχέση με το έτος σπουδών, εφαρμόζεται το μη παραμετρικό τεστ Kruskal-

Wallis. Παρατηρείται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ έτους 

σπουδών και της παρακάτω μεταβλητής. 

5ο Ερευνητικό Ερώτημα 

  «Οι προτεινόμενες δραστηριότητες σχετίζονταν άμεσα με τους στόχους 

κατάρτισής μου στη χώρα μου» 

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές των 

τεσσάρων υπό εξέταση ομάδων, 1
ο
 έτος, 2

ο
 έτος, 3

ο
 έτος και απόφοιτος, της 

μεταβλητής «έτος σπουδών», με τη μεταβλητή «δραστηριότητες και στόχοι 

κατάρτισης» (p = 0.028 < 0.05) (Πίνακας 34).  

Test Statistics
a,b

 

 

Δραστηριότητες και 

στόχοι κατάρτισης 

Chi-Square 9,097 

df 3 

Asymp. Sig. ,028 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Έτος σπουδών 

Πίνακας 34: Έλεγχος Kruskal-Wallis «δραστηριότητες και στόχοι κατάρτισης» -     

«έτος σπουδών» 

 

Η μέση τιμή για τους συμμετέχοντες στο 1
ο
 έτος σπουδών είναι 4.07 με τυπική 

απόκλιση 1.22, για τους συμμετέχοντες στο 2
ο
 έτος σπουδών είναι 4.03 με τυπική 

απόκλιση 0.97, για τους συμμετέχοντες στο 3
ο
 έτος σπουδών είναι 3.92 με τυπική 

απόκλιση 0.98, και για τους συμμετέχοντες αποφοίτους είναι 4.69 με τυπική 

απόκλιση 0.48 (Γράφημα 55). 
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Γράφημα 55: Μέσες τιμές «δραστηριότητες και στόχοι κατάρτισης» - «έτος σπουδών» 

Από τον πίνακα 35 (πολλαπλών συγκρίσεων) διαπιστώνεται ότι η στατιστικά 

σημαντική διαφορά των μέσων τιμών υφίσταται μεταξύ των αποφοίτων 

συμμετεχόντων και των συμμετεχόντων στο 3
ο
 έτος σπουδών (p = 0.02 < 0.05).  

Sample1  -  Sample2 
Test 

Statistic 

Std.  

Error 

Std. Test 

 Statistic 
Sig. Adj. Sig. 

3o  -  2o 3,342 6,542 ,511 ,609 1,000 

3o  -  2o 8,241 8,295 ,994 ,320 1,000 

3o  -  Απόφοιτος -23,764 8,109 -2,931 ,003 ,020 

2o  -  1o 4,899 8,480 ,578 ,563 1,000 

2o  -  Απόφοιτος -20,422 8,298 -2,461 ,014 ,083 

1o  -  Απόφοιτος -15,523 9,740 -1,594 ,111 ,666 

Πίνακας 35: Πολλαπλές συγκρίσεις «δραστηριότητες και στόχοι κατάρτισης» -        

«έτος σπουδών» 

Επομένως, μπορούμε να ισχυριστούμε σε στάθμη σημαντικότητας 5% ότι οι 

συμμετέχοντες απόφοιτοι στο πρόγραμμα θεωρούν ότι οι προτεινόμενες 

δραστηριότητες της κινητικότητας σχετίζονταν άμεσα με τους στόχους κατάρτισής 

τους στη χώρα τους περισσότερο, σε σχέση με τους συμμετέχοντες στο 1
ο
 και 2

ο
 έτος 

σπουδών, και πολύ περισσότερο σε σχέση με τους συμμετέχοντες στο 3
ο
 έτος 

σπουδών.  
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9. Συμπεράσματα - Συζήτηση 

Ο σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει τα αποτελέσματα της συμμετοχής στο 

πρόγραμμα Erasmus+ στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν τη δημοφιλή απεικόνιση του 

προγράμματος, ως μιας ευχάριστης εμπειρίας με πολλά οφέλη για τους 

συμμετέχοντες σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. 

Όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, για τα κίνητρα που ωθούν τους 

μαθητές να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, διαφαίνεται από τις απαντήσεις 

ότι μεγαλύτερο βάρος έχουν η ενίσχυση των τεχνικών/επαγγελματικών δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων τους, το να βιώσουν διαφορετικές πρακτικές εκμάθησης (Patsikas 

κ.ά., 2013), η ευκαιρία να γνωρίσουν νέους ανθρώπους (Kasravi, 2009), να ζήσουν 

στο εξωτερικό (Mitchell, 2012) και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε μια ξένη 

γλώσσα (Krzaklewska, 2008). Τα ευρήματα ταυτίζονται με τη μελέτη των Fombona, 

Rodríguez και Sevillano (2013), σύμφωνα με τα οποία οι σπουδαστές παρακινούνται 

από την επιθυμία να λάβουν μέρος σε πρόγραμμα κινητικότητας, έτσι ώστε να 

αναπτύξουν τις τεχνικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, να γνωρίσουν νέους 

πολιτισμούς, να έχουν μια «ευρωπαϊκή» εμπειρία, να εξασκήσουν τις γνώσεις τους σε 

μια ξένη γλώσσα. 

Οι ερωτηθέντες σε μικρότερο ποσοστό επιλέγουν κίνητρα όπως η ευκαιρία να 

αναπτύξουν προσωπικές ικανότητες, να ενισχύσουν τη μελλοντική 

απασχολησιμότητα στη χώρα τους ή στο εξωτερικό και η πιθανότητα να προτιμήσουν 

τη διεξαγωγή μέρους των σπουδών - κατάρτισης σε μια ξένη γλώσσα. Οι επιλογές 

αυτές των μαθητών είναι αναμενόμενες, διότι η παραμονή τους στη χώρα διεξαγωγής 

του προγράμματος διαρκεί για μικρό χρονικό διάστημα. Αντιθέτως, η μελέτη των 

Severino, Messina και Llorent (2014), που ερευνά τα κίνητρα για σπουδές στο 

εξωτερικό για μεγάλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον ένα έτος), δείχνει ότι αυτά 

συνδέονται στενά με την προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων και τη διεύρυνση 

των ευκαιριών μελλοντικής απασχολησιμότητας. 

Στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, που έχει σχέση με τη βελτίωση των 

δεξιοτήτων των μαθητών στις ξένες γλώσσες, από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 

Erasmus+, οι απαντήσεις είναι θετικές. Παρότι πρόκειται για διαμονή μόνο δύο 

εβδομάδων, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι αυτή ήταν αρκετή για να ενισχύσει τις 
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γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα, η οποία είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα 

επικοινωνίας στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται 

και από άλλες έρευνες (Aydın, 2012· Klapper & Rees, 2012· Knight, 2004· Unlu, 

2015· Urquía-Grande & Del Campo, 2016· Willis, 2010), όπου η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων αντιλαμβάνονται ότι βελτίωσαν τις γλωσσικές τους ικανότητες όχι 

μόνο στα αγγλικά, αλλά και στη γλώσσα της χώρας προορισμού.  

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορά τη συμβολή του προγράμματος Erasmus+ 

στο τρίπτυχο προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των 

συμμετεχόντων. Μέσω μιας σειράς ερωτημάτων οι μαθητές απαντούν για τις 

ικανότητες που ανέπτυξαν, σε τι έγιναν καλύτεροι και για τα οφέλη που απέκτησαν.  

Αναφορικά με τις ικανότητες, οι περισσότεροι μαθητές θεωρούν ότι έχουν 

αναπτύξει κυρίως κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες (μ=4.39) (Λάφτση, 2009), 

ψηφιακές ικανότητες όπως χρήση internet, μέσων κοινωνικής δικτύωσης (μ=4.23) 

(Δρακονταειδή, 2015· Τερζούδη, 2017), πολιτιστική συνείδηση και έκφραση 

(μ=4.22). Επιπλέον, οι μαθητές θεωρούν ότι απέκτησαν την αίσθηση πρωτοβουλίας 

και επιχειρηματικότητας (μ=4.17), ικανότητες εκμάθησης στον σχεδιασμό και στη 

διεξαγωγή του μαθήματος (μ=4.04). Συγκριτικά, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι 

απέκτησαν λιγότερες ικανότητες στα μαθηματικά, στις επιστήμες και στην 

τεχνολογία (μ=3.64). 

Στην επόμενη ερώτηση του ερευνητικού ερωτήματος οι συμμετέχοντες 

θεωρούν κατά κύριο λόγο ότι μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα έμαθαν 

καλύτερα να συνεργάζονται σε ομάδες (μ=4.64) (Βουδρισλής & Αυγερινού, 2012· 

Σπίτσα, 2017). Εξίσου σημαντικό οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι έμαθαν να 

σκέφτονται λογικά και να εξάγουν συμπεράσματα (μ=4.22), καθώς και να σχεδιάζουν 

και να οργανώνουν καθήκοντα και δραστηριότητες (μ=4.21). Ο μικρότερος μέσος 

όρος σημειώνεται στο ότι οι μαθητές έμαθαν να βρίσκουν λύσεις σε δύσκολα πλαίσια 

(μ=4.02). 

Στην τελευταία ερώτηση του τρίτου ερευνητικού ερωτήματος οι μαθητές 

αποτιμούν τα οφέλη που αποκόμισαν από την κινητικότητα. Στην πρώτη θέση των 

επιλογών τους είναι πως μετά από την εμπειρία της κινητικότητας οι μαθητές νιώθουν 

πλέον περισσότερο ικανοί να συνεργάζονται με ανθρώπους με διαφορετικό κοινωνικό 

και πολιτισμικό υπόβαθρο (μ=4.54), συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν και άλλοι 
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μελετητές (Λάφτση, 2009· Salajan & Chiper, 2012· Sigalas, 2010). Επιπρόσθετα, 

αισθάνονται πιο ικανοί να προσαρμόζονται και να δρουν σε νέες καταστάσεις 

(μ=4.50). Σε αυτή τη μεταβλητή, παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά ως 

προς την ηλικία των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες ηλικίας 16-24 δηλώνουν ότι, 

έχοντας λάβει μέρος σε αυτή τη δραστηριότητα κινητικότητας, είναι πιο ικανοί να 

προσαρμόζονται και να δρουν σε νέες καταστάσεις σε σχέση με τους συμμετέχοντες 

με ηλικία 25-44 (Trewartha, Penhune & Li, 2011). Το αποτέλεσμα αυτό είναι 

σημαντικό, ιδιαίτερα σε σχέση με την επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων. 

Σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010) σχετικά με την 

απασχολησιμότητα των νέων, υψηλό ποσοστό των ερωτηθέντων εργοδοτών (97%) 

δηλώνουν ότι για την πρόσληψη στις εταιρείες τους εκτιμούν στους υποψηφίους την 

ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις. 

Εν συνεχεία, ως οφέλη τα οποία αποκόμισαν λαμβάνοντας μέρος στο 

πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι είναι πιο ανεκτικοί προς τις αξίες και τη 

συμπεριφορά άλλων ατόμων (μ=4.49) (Otero & McCoshan, 2006· Partlova & 

Humlerova, 2018), είναι πιο σίγουροι και πεπεισμένοι για τις ικανότητές τους 

(μ=4.40) (Γολικίδου & Τζιμογιάννης, 2014), γνωρίζουν καλύτερα τα δυνατά τους 

σημεία και τις αδυναμίες τους (μ=4.40), είναι περισσότερο ικανοί να λαμβάνουν 

αποφάσεις (μ=4.35), και έχουν την πρόθεση να συμμετάσχουν πιο ενεργά στην 

κοινωνική και στην πολιτική ζωή της κοινότητάς τους (μ=4.30). Τέλος, οι 

ερωτηθέντες πιστεύουν ότι βελτίωσαν τις τεχνικές και επαγγελματικές 

δεξιότητες/ικανότητές τους (μ=4.27), ενδιαφέρονται περισσότερο να γνωρίζουν τι 

συμβαίνει στον κόσμο καθημερινά (μ=4.25), αλλά και για ευρωπαϊκά θέματα 

(μ=4.06) (Mitchell, 2012· Partlova & Humlerova, 2018). 

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα εξετάζει τη συμβολή του προγράμματος στη 

διαμόρφωση μελλοντικών προοπτικών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι χάρη στην εμπειρία της κινητικότητας οι μαθητές έχουν 

μια σαφέστερη ιδέα για τις επαγγελματικές φιλοδοξίες σταδιοδρομίας και τους 

στόχους τους (μ=4.15), και έχουν την πεποίθηση ότι είναι περισσότερο ικανοί να 

αναλαμβάνουν εργασιακά καθήκοντα με υψηλή υπευθυνότητα μετά τη διαμονή τους 

στο εξωτερικό (μ=4.12). Σε μικρότερο βαθμό, οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι έχουν 

καλύτερες ευκαιρίες για πρακτική άσκηση στη χώρα τους (μ=4.00) και ότι οι 

ευκαιρίες τους να βρουν μια νέα ή καλύτερη εργασία έχουν αυξηθεί (μ=3.94).  
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Στις δύο αυτές μεταβλητές, διαπιστώνονται στατιστικά σημαντικές διαφορές ως 

προς την ηλικία των συμμετεχόντων. Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις ευκαιρίες 

εργασίας παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά και ως προς το φύλο. 

Συγκεκριμένα, οι άνδρες ηλικίας 16-24 ετών θεωρούν ότι το πρόγραμμα θα τους 

βοηθήσει στην εύρεση εργασίας σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις γυναίκες 

ηλικίας 25-44 ετών. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι οι νέοι μικρότερης ηλικίας, οι 

οποίοι δεν έχουν ακόμα επαγγελματική εμπειρία, βλέπουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία 

το επαγγελματικό τους μέλλον, συγκριτικά με αυτούς που έχουν εργαστεί ή 

εργάζονται και γνωρίζουν καλύτερα τις δυσκολίες και τα προβλήματα της αγοράς 

εργασίας. Αυτή η διχογνωμία παρατηρείται και στη διεθνή βιβλιογραφία, όπου 

αρκετές μελέτες καταδεικνύουν τον θετικό αντίκτυπο του προγράμματος Erasmus 

στις προοπτικές απασχόλησης και στην επαγγελματική σταδιοδρομία των 

συμμετεχόντων (Bryla, 2015· Gough, 2013· Waibel κ.ά., 2017), ενώ ορισμένοι 

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η διεθνής κινητικότητα μπορεί ακόμη και να 

καθυστερήσει την πρόσβαση στην πρώτη απασχόληση (Oosterbeek & Webbink, 

2011· Rodrigues, 2013· Wiers-Jenssen & Try, 2005).  

Αναφορικά με το πώς η διαμονή στο εξωτερικό άλλαξε τον τρόπο με τον 

οποίον οι μαθητές βλέπουν τη μελλοντική τους εργασία, οι μαθητές πιστεύουν ότι 

μπορούν εύκολα να φανταστούν την εργασία στο εξωτερικό κάποια στιγμή στο 

μέλλον (μ=4.30). Μάλιστα, μπορούν να φανταστούν να εργάζονται στη χώρα όπου 

πέρασαν την περίοδο του προγράμματος (μ=4.26), και γενικά θα τους ενδιέφερε να 

εργαστούν σε ένα διεθνές πλαίσιο (μ=4.25). 

Στο πέμπτο ερευνητικό ερώτημα οι μαθητές αξιολογούν όλους όσοι 

εμπλέκονται στο πρόγραμμα (οργανισμός αποστολής, οργανισμός υποδοχής, 

υπηρεσίες κ.ά.). Στον άξονα «Ποιότητα Σπουδών / Κατάρτισης» οι μαθητές κρίνουν 

και την ποιότητα των μεθόδων διδασκαλίας (μ=4.65), αλλά και την ποιότητα του 

περιεχομένου κατάρτισης στον οργανισμό υποδοχής (μ=4.63), ως υψηλού επιπέδου 

(ΙΔΕΠ, 2015). Αυτό επιβεβαιώνεται και με την πολύ θετική τους στάση στον αν θα 

σύστηναν τον οργανισμό υποδοχής τους.  

Συνεχίζοντας τη θετική αξιολόγηση στην ποιότητα υποστήριξης, οι μαθητές 

θεωρούν ότι ο οργανισμός αποστολής τούς βοήθησε κατά τη διάρκεια της παραμονής 

τους στη χώρα που επισκέφθηκαν (μ=4.61), αλλά και ότι ο οργανισμός στον οποίο 

εκπαιδεύτηκαν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες τους (μ=4.60), και τους παρασχέθηκε ο 
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κατάλληλος εξοπλισμός (μ=4.53). Ανάλογη θετική αξιολόγηση δείχνουν και τα 

ευρήματα της έρευνας των Amendola και Restaino (2017). Με μικρότερο βαθμό οι 

μαθητές αξιολογούν το ότι ήξεραν ακριβώς τι αναμενόταν να κάνουν και να μάθουν 

κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους στο εξωτερικό (μ=4.23). Επίσης, υπήρξε 

προβληματισμός από τους συμμετέχοντες για το αν η διάρκεια της κατάρτισης ήταν 

αρκετή γι' αυτούς ώστε να εκπληρώσουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους (μ=4.15).  

Στην τελευταία θέση της αξιολόγησης οι μαθητές κατατάσσουν το ότι οι 

προτεινόμενες δραστηριότητες σχετίζονταν άμεσα με τους στόχους κατάρτισής τους 

στη χώρα τους (μ=4.10). Στη μεταβλητή αυτή παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά ως προς το έτος σπουδών των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, οι 

συμμετέχοντες απόφοιτοι αξιολογούν με μεγαλύτερο βαθμό το ότι οι προτεινόμενες 

δραστηριότητες της κινητικότητας σχετίζονταν άμεσα με τους στόχους κατάρτισής 

τους στη χώρα τους, σε σχέση με τους συμμετέχοντες εν ενεργεία μαθητές. Μια 

ενδεχόμενη εξήγηση σε αυτό είναι ότι οι απόφοιτοι, έχοντας ολοκληρώσει τη 

δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, έχουν πιο σφαιρική εικόνα και γνώση για 

τα προγράμματα σπουδών και κατάρτισης, σε σύγκριση με τους μαθητές που ακόμα 

φοιτούν στο σχολείο. Για τον λόγο αυτόν μπορούν να κρίνουν καλύτερα τις 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της κινητικότητας και αν 

αυτές επικουρούν την κατάρτισή τους. 

Στον επόμενο άξονα, «Πρακτικές και Οργανωτικές Διευθετήσεις», οι μαθητές 

αξιολογούν θετικά τον βαθμό ένταξής τους κατά τη διάρκεια της εμπειρίας 

κινητικότητας στην καθημερινότητα του οργανισμού υποδοχής (μ=4.70), τις σχέσεις 

τους με άλλους διεθνείς σπουδαστές του προγράμματος Erasmus+ (μ=4.48), αλλά και 

με τους τοπικούς σπουδαστές της χώρας υποδοχής (μ=4.35) (Baca & Virginia, 2017· 

Dolga κ.ά., 2015). Επιπρόσθετα, πολύ θετική από τους συμμετέχοντες είναι η 

αξιολόγηση του μέντορα που τους παρασχέθηκε από τον οργανισμό υποδοχής 

(μ=4.61). Υψηλή βαθμολογία δίνεται από τους μαθητές στους εμπλεκόμενους φορείς 

του προγράμματος, τόσο για τις διευθετήσεις του ταξιδιού (μ=4.79) όσο και για τη 

διαμονή τους (μ=4.78). Παρομοίως, στην έρευνα των Fombona κ.ά. (2013), οι 

συμμετέχοντες αξιολογούν από πολύ καλή έως εξαιρετική τη διαμονή τους στη χώρα 

υποδοχής. 

Επιπλέον, οι ερωτηθέντες αξιολογούν πολύ θετικά την υποστήριξη που έλαβαν 

από τον οργανισμό αποστολής (μ=4.76) και τον οργανισμό υποδοχής (μ=4.71). Στη 
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μελέτη των Jacobone και Moro (2015), οι συμμετέχοντες αξιολογούν την υποστήριξη 

που παρέχεται από τον οργανισμό υποδοχής κατά μέσο όρο ευνοϊκότερα από εκείνη 

του οργανισμού αποστολής.  

Την υψηλότερη τιμή στην αξιολόγηση (μ=4.82) συγκεντρώνει η ικανοποίηση 

των συμμετεχόντων μαθητών από τη γενικότερη εμπειρία της κινητικότητας μέσω 

του προγράμματος Erasmus+. Στο ίδιο πολύ θετικό αποτέλεσμα καταλήγει και 

έρευνα της Τζήμα (2019).  

Καταληκτικά, η μελέτη καταδεικνύει τη σημασία της κινητικότητας των 

μαθητών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης σε πολλούς τομείς. Με 

βασικό κίνητρο συμμετοχής στο πρόγραμμα την ενίσχυση των 

τεχνικών/επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, οι μαθητές θεωρούν ως 

σημαντικότερα αποτελέσματα του Erasmus+ τα εξής: Βελτίωση των δεξιοτήτων τους 

στις ξένες γλώσσες, ανάπτυξη κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων, ομαδική 

συνεργασία και επικοινωνία με ανθρώπους με διαφορετικό κοινωνικό και 

πολιτισμικό υπόβαθρο, σαφέστερη εικόνα για τις επαγγελματικές φιλοδοξίες 

σταδιοδρομίας και τους στόχους τους και ενδιαφέρον για μελλοντική εργασία στο 

εξωτερικό. Επιπλέον, στο πεδίο της αξιολόγησης του προγράμματος οι μαθητές 

κρίνουν ως υψηλού επιπέδου την ποιότητα των μεθόδων διδασκαλίας και κατάρτισης, 

καθώς και τις πρακτικές - οργανωτικές διευθετήσεις τόσο από τον οργανισμό 

αποστολής όσο και από τον οργανισμό υποδοχής.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, όπως και τον πολύ υψηλό βαθμό 

ικανοποίησης των συμμετεχόντων μαθητών από τη γενικότερη εμπειρία της 

κινητικότητας Erasmus+, μπορεί δικαιωματικά να ειπωθεί ότι η έρευνα επιβεβαιώνει 

περίτρανα το μότο του προγράμματος (Εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2: Erasmus+: Ανοίγει Δρόμους, Αλλάζει Ζωές 
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10. Προτάσεις  

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσφέρεται να αποτελέσει την αρχή νέων ερευνών 

που θα ασχοληθούν με τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους 

μαθητές που φοιτούν όχι μόνο στην επαγγελματική, αλλά και στη γενική 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από την εμπειρία που αποκτήθηκε από την έρευνα 

μπορούν να διατυπωθούν κάποιες προτάσεις για μελλοντικές μελέτες με παρόμοιο 

θέμα.  

Ο πληθυσμός που ερευνήθηκε στην παρούσα μελέτη αποτελεί το σύνολο των 

συμμετεχόντων μαθητών στα επαγγελματικά λύκεια του Δήμου Εορδαίας στην 

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Η γενίκευση, όμως, των αποτελεσμάτων της 

έρευνας στον συνολικό πληθυσμό δεν είναι επιτρεπτή τόσο για λόγους στάθμισης 

όσο και για λόγους μεγέθους του δείγματος. Μια μελλοντική έρευνα μπορεί να 

διεξαχθεί με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων, σε σχέση με τον αριθμό της 

παρούσας έρευνας. Παρότι ο αριθμός του πληθυσμού - δείγματος θεωρείται επαρκής 

για την ποσοτική μέθοδο, αύξηση του μεγέθους του δείγματος είναι πιθανό να 

παράσχει περισσότερες πληροφορίες σε βάθος ή σε πρόσθετα θέματα σχετικά με το 

πρόγραμμα Erasmus+ και τις επιδράσεις του. 

Περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να διερευνήσει τα αποτελέσματα του 

προγράμματος Erasmus+ με μαθητές άλλων χωρών του εξωτερικού. Η μελέτη 

διεξήχθη με μαθητές από την Ελλάδα, και οι απαντήσεις τους, όπως είναι λογικό, 

συνδέονται στενά με την προσωπικότητα, τις αξίες, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό 

της χώρας. Νέοι με διαφορετική κουλτούρα ενδεχομένως θα αντιδρούσαν 

διαφορετικά στην ίδια εμπειρία. Έτσι, η διεξαγωγή της ίδιας μελέτης με 

συμμετέχοντες από σχολεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών θα μπορούσε να είναι 

χρήσιμη και ενδιαφέρουσα, για μια συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και 

των συνεπειών του προγράμματος Erasmus+ με μαθητές από διαφορετικές χώρες. 

Επίσης, επιπλέον μελέτες δύνανται να εξετάσουν άλλα ευρωπαϊκά 

προγράμματα κινητικότητας στο εξωτερικό. Το δείγμα της έρευνας επιλέχθηκε από 

συμμετέχοντες του προγράμματος Erasmus+. Το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο 

είναι το πιο δημοφιλές πρόγραμμα κινητικότητας στην ελληνική εκπαίδευση, 

αποτέλεσε το επίκεντρο της μελέτης. Άλλα προγράμματα και άλλες ευκαιρίες 
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σπουδών στο εξωτερικό πιθανώς θα οδηγούσαν σε διαφορετικά ευρήματα ανάλογα 

με το χρονικό διάστημα ή τις διαφορετικές συνθήκες των προγραμμάτων. 

Τέλος, ένας διαφορετικός τρόπος μελλοντικής έρευνας θα ήταν η διεξαγωγή της 

μελέτης μέσω προσωπικών συνεντεύξεων (ποιοτική μέθοδο). Στην παρούσα μελέτη 

χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος μέσω ερωτηματολογίου. Αν και η έρευνα που 

διεξήχθη κατέληξε σε ικανοποιητικά ευρήματα, με την ποιοτική μέθοδο υπάρχει η 

αλληλεπίδραση μεταξύ του συμμετέχοντα μαθητή στο πρόγραμμα Erasmus+ και του 

ερευνητή. Οι στόχοι της μελέτης συνδέονται στενά με τα συναισθήματα. Για να 

παρατηρηθούν και να αναλυθούν αυτά τα συναισθήματα, μελλοντικές μελέτες θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος Erasmus+ στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εμπιστευτικό και οι πληροφορίες που θα 

συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο πλαίσιο διπλωματικής 

εργασίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση 

της εκπαίδευσης-Εκπαιδευτική Ηγεσία» του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής 

εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου απαιτεί λίγα μόνο λεπτά. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθειά σας. 

Με εκτίμηση 

Κολίτσας Δημήτριος 

 

 

 

 

1. Στοιχεία Συμμετέχοντα 

1. Φύλο 

   Άνδρας     Γυναίκα 

 

2. Ηλικία (όταν συμμετείχατε στο πρόγραμμα)  

(Επιλέξτε την ηλικία που είχατε όταν συμμετείχατε στην κινητικότητα) 

   16-24     25-44     45+  

  

3. Σε ποιο έτος σπουδών σας συμμετείχατε σε κινητικότητα Erasmus+; 

   1ο     2ο     3ο     Απόφοιτος 
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2. Κίνητρα Συμμετοχής 

1. Ποια ήταν τα κύρια κίνητρά σας για τις σπουδές/κατάρτιση στο εξωτερικό;  

 Να ενισχύσω τις τεχνικές/επαγγελματικές δεξιότητες/ικανότητές μου 

 Ευκαιρία να ζήσω στο εξωτερικό 

 Ευκαιρία να μάθω/βελτιώσω μια ξένη γλώσσα 

 Ευκαιρία να γνωρίσω νέους ανθρώπους 

 Ευκαιρία να αναπτύξω προσωπικές ικανότητες 

 Να ενισχύσω τη μελλοντική απασχολησιμότητα στην χώρα μου 

 Να ενισχύσω τη μελλοντική απασχολησιμότητα μου στο εξωτερικό 

 Ευκαιρία να βιώσω διαφορετικές πρακτικές εκμάθησης 

 Πιθανότητα να επιλέξω τη διεξαγωγή μέρους των σπουδών/κατάρτισης σε μια 

ξένη γλώσσα 

 

 

3. Γλωσσικές δεξιότητες  

1. Ποια ήταν η κύρια γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας κινητικότητάς σας; 

 Αγγλικά 

 Άλλη (Χώρας υποδοχής) 

 

2. Πιστεύετε ότι έχετε βελτιώσει τις δεξιότητές σας σε αυτή τη γλώσσα κατά τη 

διάρκεια της διαμονής σας στο εξωτερικό; 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Μέτρια  

 Αρκετά  

 Πολύ   
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4. Προσωπική – Κοινωνική – Επαγγελματική Ανάπτυξη 

1. Μέσω της συμμετοχής μου στη δραστηριότητα Erasmus+ πιστεύω έχω 

αναπτύξει τις ακόλουθες ικανότητες: 

 

Διαφωνώ 
Μάλλον  

διαφωνώ 

Ούτε  

συμφωνώ  

ούτε  

διαφωνώ 

Μάλλον  

συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Ικανότητες στα 

μαθηματικά, επιστήμες 

και τεχνολογία 

     

Ψηφιακές ικανότητες  

     

Ικανότητες εκμάθησης 

     

Κοινωνικές και 

πολιτικές ικανότητες  

     

Αίσθηση πρωτοβουλίας 

και επιχειρηματικότητας  

     

Πολιτιστική συνείδηση 

και έκφραση 
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2. Μέσω της συμμετοχής μου σε αυτή τη δραστηριότητα έμαθα καλύτερα πώς 

να... 

 

Διαφωνώ 
Μάλλον  

διαφωνώ 

Ούτε  

συμφωνώ  

ούτε  

διαφωνώ 

Μάλλον  

συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Σκέφτομαι λογικά και να 

εξάγω συμπεράσματα 
     

Βρίσκω λύσεις σε 

δύσκολα πλαίσια 
     

Σχεδιάζω και να 

οργανώνω καθήκοντα 

και δραστηριότητες 

     

Συνεργάζομαι σε ομάδες      
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3. Έχοντας λάβει μέρος σε αυτή τη δραστηριότητα κινητικότητας... 

 

Διαφωνώ 
Μάλλον  

διαφωνώ 

Ούτε  

συμφωνώ  

ούτε  

διαφωνώ 

Μάλλον  

συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Βελτίωσα τις τεχνικές 

και επαγγελματικές 

δεξιότητες/ικανότητες 

     

Είμαι πιο σίγουρος και 

πεπεισμένος για τις 

ικανότητες μου 

     

Γνωρίζω καλύτερα τα 

δυνατά μου σημεία και 

τις αδυναμίες μου 

     

Είμαι περισσότερο 

ικανός στο να 

συνεργάζομαι με 

ανθρώπους με 

διαφορετικό κοινωνικό 

και πολιτισμικό 

υπόβαθρο 

     

Είμαι πιο ικανός να 

προσαρμόζομαι και να 

δρω σε νέες καταστάσεις 

     

Είμαι πιο ανεκτικός προς 

τις αξίες και τη 

συμπεριφορά άλλων 

ατόμων 

     

Έχω την πρόθεση να 

συμμετάσχω πιο ενεργά 

στην κοινωνική και 

πολιτική ζωή της 

κοινότητάς μου 
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Ενδιαφέρομαι 

περισσότερο να γνωρίζω 

τι συμβαίνει στον κόσμο 

καθημερινά 

     

Είμαι περισσότερο 

ικανός να λαμβάνω 

αποφάσεις 

     

Ενδιαφέρομαι 

περισσότερο για 

Ευρωπαϊκά Θέματα 
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5. Μελλοντικές Προοπτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Εργασίας 

1. Χάρη σε αυτή την εμπειρία κινητικότητας… 

 

Διαφωνώ 
Μάλλον  

διαφωνώ 

Ούτε  

συμφωνώ  

ούτε  

διαφωνώ 

Μάλλον  

συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Πιστεύω ότι οι ευκαιρίες 

μου να βρω μια νέα ή 

καλύτερη εργασία έχουν 

αυξηθεί 

     

Έχω μια σαφέστερη ιδέα 

για τις επαγγελματικές 

φιλοδοξίες 

σταδιοδρομίας και τους 

στόχους μου 

     

Έχω καλύτερες 

ευκαιρίες για πρακτική 

άσκηση στη χώρα μου 

     

Είμαι περισσότερο 

ικανός να αναλαμβάνω 

εργασιακά καθήκοντα με 

υψηλή υπευθυνότητα 
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2. Πώς η διαμονή σας στο εξωτερικό άλλαξε τον τρόπο που βλέπετε τη 

μελλοντική σας εργασία; 

 

Διαφωνώ 
Μάλλον  

διαφωνώ 

Ούτε  

συμφωνώ  

ούτε  

διαφωνώ 

Μάλλον  

συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Μπορώ εύκολα να 

φανταστώ την εργασία 

στο εξωτερικό κάποια 

στιγμή στο μέλλον 

  

   

Μπορώ εύκολα να 

φανταστώ τη μελλοντική 

εργασία στην χώρα όπου 

πέρασα την περίοδο 

Erasmus+ 

  

   

Θα ήθελα να εργαστώ σε 

ένα διεθνές πλαίσιο 
  

   

  



[161] 

 

6. Ποιότητα Σπουδών / Κατάρτισης 

1. Πώς θα αξιολογούσατε την ποιότητα της μάθησης και διδασκαλίας στον 

οργανισμό υποδοχής; 

 Πολύ 

ελλιπής  
Ελλιπής Μέτρια Καλή 

Πολύ 

καλή 

Η ποιότητα του 

περιεχομένου 

κατάρτισης 

     

Η ποιότητα των μεθόδων 

διδασκαλίας 
     

 

2. Θα συστήνατε τον οργανισμό υποδοχής σας; 

 Ναι 

 Όχι 

  



[162] 

 

3. Πώς θα αξιολογούσατε την ποιότητα υποστήριξης στον οργανισμό αποστολής 

και υποδοχής σας; 

 

Διαφωνώ 
Μάλλον  

διαφωνώ 

Ούτε  

συμφωνώ  

ούτε  

διαφωνώ 

Μάλλον  

συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Ο οργανισμός στον 

οποίο εκπαιδεύτηκα 

ανταποκρίθηκε στις 

ανάγκες μου 

     

Η διάρκεια της 

κατάρτισης ήταν αρκετή 

για μένα για να 

εκπληρώσω τους 

εκπαιδευτικούς μου 

στόχους 

     

Ήξερα ακριβώς τι 

αναμενόταν να κάνω και 

να μάθω κατά τη 

διάρκεια της κατάρτισής 

μου 

     

Οι προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

σχετίζονταν άμεσα με 

τους στόχους κατάρτισής 

μου στη χώρα μου 

     

Μου παρασχέθηκε ο 

κατάλληλος εξοπλισμός 

     

Ο οργανισμός 

αποστολής μου με 

βοήθησε κατά τη 

διάρκεια της 

τοποθέτησής μου 
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7. Πρακτικές και Οργανωτικές Διευθετήσεις 

1. Πώς θα αξιολογούσατε τον βαθμό ένταξής σας κατά τη διάρκεια της εμπειρίας 

κινητικότητας; 

 Πολύ 

ελλιπής  
Ελλιπής Μέτρια Καλή 

Πολύ 

καλή 

Στην καθημερινότητα 

του οργανισμού 

υποδοχής 

   

  

Με τους τοπικούς 

σπουδαστές 
   

  

Με άλλους 

Erasmus+/διεθνείς 

σπουδαστές 

   

  

 

2. Πόσο ικανοποιημένος ήσασταν από τον μέντορα που παρασχέθηκε από τον 

οργανισμό υποδοχής; 

 Πολύ δυσαρεστημένος 

 Μάλλον δυσαρεστημένος 

 Ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος 

 Μάλλον ικανοποιημένος 

 Πολύ ικανοποιημένος 

 

3. Πόσο ικανοποιημένος είστε με τη διαμονή και τις διευθετήσεις ταξιδίου; 

 

Πολύ 

δυσαρεστη-

μένος 

Μάλλον 

δυσαρεστη-

μένος 

Ούτε 

ικανοποιη-

μένος     

ούτε 

δυσαρεστη-

μένος 

Μάλλον 

ικανοποιη-

μένος 

Πολύ 

ικανοποιη-

μένος 

Η διαμονή σας 
     

Οι ταξιδιωτικές σας 

διευθετήσεις 
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8. Συμπεράσματα 

1. Πώς θα αξιολογούσατε την υποστήριξη (απάντηση σε ερωτήσεις, παράπονα ή 

προβλήματα) που λάβατε από… 

 

Πολύ 

δυσαρεστη-

μένος 

Μάλλον 

δυσαρεστη-

μένος 

Ούτε 

ικανοποιη-

μένος     

ούτε 

δυσαρεστη-

μένος 

Μάλλον 

ικανοποιη-

μένος 

Πολύ 

ικανοποιη-

μένος 

τον οργανισμό 

αποστολής σας 
     

τον οργανισμό 

υποδοχής σας 
     

 

2. Πόσο ικανοποιημένος είστε με την εμπειρία κινητικότητας Erasmus+ γενικά; 

 Πολύ δυσαρεστημένος 

 Μάλλον δυσαρεστημένος 

 Ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος 

 Μάλλον ικανοποιημένος 

 Πολύ ικανοποιημένος 

 


