
 

 

 

 

Α.Σ.Δ.Ι  ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: 

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΝ 

ΣΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑ.ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ 

ΑΣΟΜΩΝ ΓΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΚΑΙ                                                                                                    

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤ.» 

 

ΟΜΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΩΝ:  Καθνύξε Αδακαληία (4607) 

Καξαβηώηε Υξπζνύια (4664) 

Οηθνλνκνπνύινπ Διέλε (4771) 

 

ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: Παππά Λακπξηλή 

    ΠΑΣΡΑ, 2015 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2015-All rights reserved 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“THE THIRD AGE AND EXPLOITATION OF NEW 

TECHNOLOGIES. RESEARCH” 

  



 

 

 

 

 

Α.Σ.Δ.Ι  ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: 

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΝ 

ΣΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑ.ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ 

ΑΣΟΜΩΝ ΓΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΚΑΙ                                                                                                    

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤ.» 

 

ΟΜΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΩΝ:  Καθνύξε Αδακαληία (4607) 

Καξαβηώηε Υξπζνύια (4664) 

Οηθνλνκνπνύινπ Διέλε (4771) 

 

ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: Παππά Λακπξηλή 

 

Πηπρηαθή εξγαζία γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ζηελ Κνηλσληθή Δξγαζία από ην ηκήκα 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο  θαη Πξόλνηαο ηνπ 

Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο (Α.Σ.Δ.Ι. ) Γπηηθήο Διιάδαο. 

 

 

ΠΑΣΡΑ, 2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2015-All rights reserved 



 

 

Περιεχόμενα 
ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ .............................................................................................................. i 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ................................................................................................................. ii 

ABSTRACT ................................................................................................................ iii 

ΑΡΚΣΗΚΟΛΔΞΑ .......................................................................................................... iv 

Μ Δ Ρ Ο     A ............................................................................................................. 1 

ΔΗΑΓΧΓΖ ................................................................................................................... 2 

KΔΦΑΛΑΗΟ 1Ο: ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ .................................................................................... 5 

1.1. Δννοιολογικόρ πποζδιοπιζμόρ .......................................................................... 5 

1.1.1. ωμαηικά σαπακηηπιζηικά .......................................................................... 7 

1.1.2. Φςσολογικά σαπακηηπιζηικά και ανάγκερ ................................................... 7 

1.1.3. Γνωζηικέρ λειηοςπγίερ ................................................................................ 9 

1.2. Σα πποβλήμαηα ηηρ Σπίηηρ Ζλικίαρ ................................................................. 10 

1.3. Γήπανζη πληθςζμού ...................................................................................... 12 

1.3.1. Ζ διαδικαζία ηηρ γήπανζηρ ...................................................................... 13 

1.4. Ππογπάμμαηα και μέηπα πποζηαζίαρ για ηην Σπίηη Ζλικία............................... 15 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο: ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ – ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ............................... 17 

2.1. Δννοιολογικόρ πποζδιοπιζμόρ ........................................................................ 17 

2.2. Ζ Για Βίος Μάθηζη ζήμεπα ............................................................................ 19 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο : ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ............................................... 20 

3.1. ΔνεπγηηικήΓήπανζη (active aging) .................................................................. 20 

3.2. Ο πόλορ ηηρ μάθηζηρ ζηην Σπίηη Ζλικία ......................................................... 21 

3.3. Κίνηηπα Μάθηζηρ ζηην Σπίηη Ζλικία ............................................................... 22 

3.4. Οι εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ ηηρ ηπίηηρ ηλικίαρ .................................................... 24 

3.5. Δςκαιπίερ  Δκπαίδεςζηρ για ηην Σπίηη Ζλικία .................................................. 25 

3.5.1. Σο Πανεπιζηήμιο ηηρ Σπίηηρ Ζλικίαρ ........................................................ 26 

3.5.2. Οι Νέερ Σεσνολογίερ και η εκμάθηζή ηοςρ από ηην Σπίηη Ζλικία .............. 26 

3.5.3. Ππογπάμμαηα Δκπαίδεςζηρ ζηιρ Νέερ Σεσνολογίερ ................................. 28 

3.6. Γςζκολίερ ηλικιωμένων ζηην εκμάθηζη ηων Νέων Σεσνολογιών .................... 29 

3.7. Πποβλήμαηα ζηην εκπαίδεςζη ηηρ Σπίηηρ  Ζλικίαρ .......................................... 31 

3.7.1. Γνωζηικά και πποζωπικά πποβλήμαηα .................................................... 31 

3.8. Σα πλεονεκηήμαηα ηηρ εκμάθηζηρ ηων Νέων Σεσνολογιών ζηην Σπίηη Ζλικία 33 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4Ο  ΚΔΝΣΡΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ (Κ.Α.Π.Ζ.) ...... 35 



 

 

4.1. Οπιζμόρ .......................................................................................................... 35 

4.2. κοπόρ λειηοςπγίαρ και ζηόσοι ........................................................................ 37 

4.3 Κένηπα Ανοικηήρ Πποζηαζίαρ Ζλικιωμένων ηων Παηπών ................................. 38 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5Ο : ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ..................................................................... 40 

5.1. Οπιζμοί ........................................................................................................... 40 

5.2. Ζ κοινωνική επγαζία ωρ επάγγελμα ................................................................ 42 

5.3. κοποί και ηόσοι ηηρ Κοινωνικήρ Δπγαζίαρ ................................................... 43 

5.4. Βαζικέρ απσέρ ηηρ Κοινωνικήρ Δπγαζίαρ ........................................................ 44 

5.5. Μέθοδοι ηηρ Κοινωνικήρ Δπγαζίαρ .................................................................. 45 

5.5.1. Κοινωνική Δπγαζία με Άηομα (Κ.Δ.Α.) ..................................................... 45 

5.5.1.1. Βαζικέρ απσέρ και ζκοπόρ Κοινωνικήρ Επγαζίαρ με Άηομα ................... 46 

5.5.1.2. Η Μέθοδορ ηηρ Κοινωνικήρ Επγαζίαρ με Άηομα ........................... 47 

5.5.2. Κοινωνική Δπγαζία με Ομάδερ ................................................................ 48 

5.5.2.1. Σκοπόρ Κοινωνικήρ Επγαζίαρ με Ομάδερ .............................................. 49 

5.5.2.2. Μέθοδορ ηηρ Κοινωνικήρ Επγαζίαρ με Ομάδερ ...................................... 49 

5.5.2.3. Πλαίζια εθαπμογήρ Κοινωνικήρ Επγαζίαρ με Ομάδερ ........................... 50 

5.5.3. Ζ Κοινωνική επγαζία με Κοινόηηηα .......................................................... 52 

5.5.3.1. Σηόσοι Κοινωνικήρ Επγαζίαρ με Κοινόηηηα ............................................ 53 

5.6. Ο πόλορ ηος Κοινωνικού Λειηοςπγού ζηην Σπίηη Ζλικία .................................. 53 

5.7. Ο Ρόλορ ηος κοινωνικού Λειηοςπγού ζηο ΚΑΠΖ ............................................. 56 

Μ Δ Ρ Ο     Β ........................................................................................................... 58 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6Ο:  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ............................................................................. 59 

6.1 Ανηικείμενο και κπιηήπια επιλογήρ ηος θέμαηορ ................................................ 59 

6.2 κοπόρ ηηρ έπεςναρ ......................................................................................... 60 

6.3 Δπεςνηηικά Δπωηήμαηα .................................................................................... 61 

6.4 Ο πληθςζμόρ και ηο δείγμα ηηρ έπεςναρ .......................................................... 61 

6.5 Μέθοδορ ζςλλογήρ και ανάλςζηρ δεδομένων .................................................. 63 

6.5.1 Ζ ποιοηική έπεςνα ..................................................................................... 63 

6.5.1.1 Ημιδομημένερ ζςνενηεύξειρ .................................................................... 64 

6.5.2 Ζ ανάλςζη πεπιεσομένος ......................................................................... 66 

6.5.3 Δγκςπόηηηα και αξιοπιζηία ηηρ έπεςναρ .................................................... 67 

6.5.4 Γεονηολογία .............................................................................................. 68 

6.5.5 Πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ ........................................................................... 69 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7Ο:  ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ................................................ 70 



 

 

7.1 Παποςζίαζη ηων απανηήζεων ηων ηλικιωμένων ............................................. 70 

7.1.1. Δπιθςμία πεπαιηέπω εκπαίδεςζηρ/ επιμόπθωζηρ (γενικά) ....................... 70 

7.1.2. Γνώζη και εξοικείωζη με νέερ ηεσνολογίερ ............................................... 71 

7.1.3. Ανάγκη επιμόπθωζηρ ζηιρ νέερ ηεσνολογίερ. Ο πόλορ ηων Κ.Α.Π.Ζ ........ 75 

7.2 Παποςζίαζη ηων απανηήζεων ηων επαγγελμαηιών ......................................... 78 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8Ο:  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ ....................................................... 82 

8.1 ύνδεζη με ηα επεςνηηικά επωηήμαηα .............................................................. 82 

8.2 Πποηάζειρ ........................................................................................................ 88 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ...................................................................................................... 90 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ....................................................................................................... 96 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ...................................................................................................... 97 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ ..................................................................................................... 98 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ ........................................................................................................ 99 

 

 



i 

 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Θα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηηο εηιηθξηλείο καο επραξηζηίεο ζε φινπο απηνχο ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζην λα θέξνπκεζε πέξαο ηελ παξνχζα Πηπρηαθή Δξγαζία. 

Ηδηαίηεξα ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηελ Δπηβιέπνπζα ηεο εξγαζίαοαπηήο, θα. 

Παππά Λακπξηλή γηα ηελ πνιχηηκεβνήζεηα ηεο θαη ηελ δηαξθή ππνζηήξημή ηεο, ηφζν 

θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, φζν θαη θαηά ηελ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Αθφκα ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηα άηνκα πνπ πξνζθέξζεθαλ λα 

αθηεξψζνπλιίγν απφ ηνλ ρξφλν ηνπο ψζηε λα απαληήζνπλεξσηεκαηνιφγηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλφπνπξσηήζεθαλ θαη επίζεο ηελ επνπηηθή νκάδα πνπ ζα αμηνινγήζεη ηελ 

εξγαζία καο. 

Σέινο, ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηηο επραξηζηίεο καο ζηελ νηθνγέλεηά καο γηα ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε, βνήζεηα θαη πξν πάλησλθαηαλφεζε θαη αλνρή θαζ΄ φιν ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ζπνπδψλ καο. 

  



ii 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ απφ ηα άηνκα ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο θαη δηεξεπλά ηηο αλάγθεο ηνπο γηα ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο ζε απηέο, θαζψο επίζεο θαη ην ξφιν ηνπ Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ. 

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ηα 

άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο είλαη εμνηθεησκέλα κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθά 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, αιιά θαη ε θαηαγξαθή ησλ απφςεψλ ηνπο αλαθνξηθά 

κε ηα νθέιε πνπ έρεη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε δσή ηνπο. Σαπηφρξνλα, ζηφρνο καο 

ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο αλαθνξηθά κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, αιιά θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα 

Κ.Α.Π.Ζ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επαγγεικαηίεο- θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο δχλαληαη λα 

θαιχςνπλ ηηο επηκνξθσηηθέο απηέο αλάγθεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο 

θαηαγξάςακε ηηο απφςεηο 10 ειηθησκέλσλ θαη 4 θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ κέζσ ηνπ 

κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο έδεημαλ πσο ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο αλαγλσξίδνπλ ηα νθέιε πνπ έρεη ε 

ηερλνινγία γηα ην ζχλνιν ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Παξά ηνλ ζρεηηθφ 

βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο, φκσο, σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ ηνπο 

αλαγθψλ απφ ην Κ.Α.Π.Ζ, ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο δελ είλαη αθφκα εμνηθεησκέλα 

ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Γηα ην ιφγν απηφ, απαηηείηαη ελίζρπζε ηνπ 

ξφινπ Κ.Α.Π.Ζ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο αλαθνξηθά κε ηελ ηερλνινγία θαη ηε ρξήζε απηήο 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Τξίηε Ηιηθία, Νέεο Τερλνινγίεο, Κνηλσληθόο Λεηηνπξγόο, Κ.Α.Π.Η.. 
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ABSTRACT 
 

This paper addresses the issue of the exploitation of new technologies by seniors and 

explores their needs for their education in these, as well as the role of social worker. 

Specific objectives of the study were to investigate the extent to which elderly people 

are familiar with the use of technology, especially the computer, but also to record 

their views about the benefits of using the Internet in their lives. At the same time, our 

goal was to investigate the views of elderly people on the need for training in new 

technologies, but also the extent to which the KAPI in cooperation with the social-

employed workers may cover the training these needs. For research purposes we 

recorded the views of 10 older and 4 social workers through the methodological tool of 

semi-structured interview. The results showed that the elderly people recognize the 

benefits of technology for all of their daily activities. Despite the relative degree of 

satisfaction, however, as to satisfy the educational needs of KAPI, the elderly are still 

largely unfamiliar with new technologies. For this reason, it requires strengthening the 

role KAPI and professionals as to meet the needs of the elderly regarding the 

technology and its use. 

 

Key words:   Seniors, New Technologies, Social Worker, K.A.P.I  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 Ζ Σξίηε Ζιηθία απνηειεί κηα ηδηαίηεξε πιεζπζκηαθή νκάδα ε νπνία ζεκεηψλεη 

αμηνζεκείσηε αχμεζε ζε εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. Παξνπζηάδεη, επίζεο, 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη αλάγθεο νη νπνίεο έρνπλ απαζρνιήζεη ηελ 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. πσο θάζε θνηλσλία 

εμειίζζεηαη έηζη θαη νη ειηθησκέλνη θαινχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηεο θνηλσλίαο ζήκεξα, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο Κνηλσλία 

ηεο Πιεξνθφξεζεο. Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ςεθηαθή ηερλνινγία θαη 

νη Νέεο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) έρνπλ θαηαθιχζεη 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ ζπκβάιινληαο ζηελ 

επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ, ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δσή, ζηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν επηιέγεη λα αμηνπνηήζεη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ θαη ηέινο ζηε κάζεζε. 

Δίλαη αλακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη ε ζχγρξνλε επνρή θαζηζηά αλαγθαηφηεηα ηελ 

εθκάζεζε θαη εμνηθείσζε ησλ πνιηηψλ φισλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ζηε ρξήζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

πεξηζσξηνπνίεζε, ν απνθιεηζκφο, αιιά θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. 

 Ζ εθπαίδεπζε ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα έρεη μεθηλήζεη ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟70, κε ηε 

ιεηηνπξγία Παλεπηζηεκίσλ γηα ηελ Σξίηε Ζιηθία. Δπίζεο ζηελ Απζηξαιία θαη ζε 

άιιεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ε εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

ζεκεηψλεη κεγάιν ελδηαθέξνλ, φπσο πξνθχπηεη κέζα απφ ηε κειέηε δηεζλψλ εξεπλψλ. 

Αθφκα, ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη ηα ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζα 

έπξεπε λα αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηε δεκηνπξγία πξνπηπρηαθψλ θαη 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο, θαζψο κνλαδηθφ ηνπο 

θίλεηξν απνηειεί ε κάζεζε.  

 Σέινο, ζεκαληηθφο παξνπζηάδεηαη ν ξφινο ηνπ Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ζηε 

δηαδηθαζία εθκάζεζεο ησλ ειηθησκέλσλ, θαζψο είλαη ν επαγγεικαηίαο ν νπνίνο ζα 

ηνπο ελζαξξχλεη θαη ζα ηνπο ππνζηεξίμεη, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα θαη 

ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηεο ειηθίαο ηνπο, αιιά θαη δηαθφξσλ άιισλ 

θνηλσληθψλ παξαγφλησλ. 
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Σελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία πξνθάιεζε ην πξνζσπηθφ εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο είλαη ην θαηάιιειν 

πξφζσπν ην νπνίν, κέζσ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ, είλαη ζε ζέζε λα ζηεξίμεη ηνπο 

ειηθησκέλνπο ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Δπίζεο, θξίλεηαη 

αλαγθαίν λα εληζρπζεί θαη λα πξναρζεί ν ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ. Δπηπιένλ, 

θάζε ζχγρξνλε πνιηηηζκέλε θαη επλνκνχκελε θνηλσλία νθείιεη λα πξνλνεί γηα ηα 

άηνκα ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο θαη λα ηνπο πξνζθέξεη ηνλ ηξφπν ψζηε λα παξακέλνπλ 

ελεξγά κέιε ηεο.  

Σν εξεπλεηηθφ ζέκα παξνπζηάδεη επίζεο ελδηαθέξνλ θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν, 

θαζψο βηβιηνγξαθηθά ππνζηεξίδεηαη αθελφο ε δεκνγξαθηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη αθεηέξνπ ε απμαλφκελε ηερλνινγηθή εμέιημε, απφ 

ηελ νπνία ηα ειηθησκέλα άηνκα δελ είλαη δπλαηφ λα κείλνπλ εθηφο, κε απψηεξν ζθνπφ 

ζηε ζπλερή ζπκκεηνρή ηνπο σο ελεξγά θαη κε απνθιεηζκέλα κέιε ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο. Σέινο, κέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο παξαηεξήζεθε ην 

ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηελ ηξίηε ειηθία θαη ηελ εθκάζεζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα 

απνθνκίζνπλ. ηελ Διιάδα ζπγθεθξηκέλα, ε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

(ΓΓΓΒΜ)  θαη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠΟΠΑΗΘ) 

επλννχλ ηελ εθκάζεζε – εθπαίδεπζε ελειίθσλ, αιιά θαη ε Δπηζηεκνληθή Έλσζε 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Δ.Δ.Δ.Δ.) νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα -  Δθπαηδεπηηθέο δξάζεηο 

γηα ηελ Σξίηε ειηθία. 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζρεηίδεηαη κε ηε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ αηφκσλ ηνπ Κ.Α.Π.Ζ. Πάηξαο γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηηο Νέεο 

Σερλνινγίεο κέζα ζην Κ.Α.Π.Ζ., θαζψο επίζεο θαη ησλ απφςεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ην 

ξφιν ηνπ Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ κέζα ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Σέινο, αλακέλεηαη λα 

αλαδεηρζεί ε ζεκαληηθφηεηα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ εθαξκνγψλ ηεο πιεξνθνξηθήο απφ 

ηα άηνκα ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο φπσο παξνπζηάδεηαη κέζα 

απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο 

ππνζηεξηθηηθήο παξνπζίαο ηνπ Κνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ζε απηή.  
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 Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε. ην Α‟ κέξνο πεξηιακβάλεηαη 

ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ζην Β‟ κέξνο ε κεζνδνινγία κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα. Πην αλαιπηηθά ζην πξψην θεθάιαην δίδεηαη ν νξηζκφο 

ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο. ην δεχηεξν θεθάιαην παξαηίζεηαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε 

ζρεηηθά κε ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ζην ηξίην ε εθπαίδεπζε ζηελ Σξίηε Ζιηθία. 

Αθνινπζεί ην ηέηαξην θεθάιαην κε ηελ παξνπζίαζε ησλ Κέληξσλ Αλνηθηήο 

Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (Κ.Α.Π.Ζ.) θαη ζην πέκπην παξνπζηάδεηαη ε Κνηλσληθή 

Δξγαζία σο επηζηήκε. ην Β κέξνο αθνινπζεί ην έθην θεθάιαην κε ηελ παξνπζίαζε 

ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο, ζην έβδνκν ηα απνηειέζκαηα θαη ηέινο ηα 

ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ ηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα επξήκαηα ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.    
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KΔΦΑΛΑΗΟ 1
ο
: ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ 

 

1.1. Δννοιολογικόρ πποζδιοπιζμόρ 

 

 ηηο θνηλσλίεο ηνπ παξειζφληνο νη άλζξσπνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο δέρνληαλ ην 

ζεβαζκφ ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο θαη ε γλψκε ηνπο είρε βαξχλνπζα 

ζεκαζία. Αλεμάξηεηα απφ ην θχιν, νη ειηθησκέλνη άλδξεο θαη γπλαίθεο, ήηαλ 

πξφζσπα θχξνπο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. ηαλ ε νηθνλνκία απέθηεζε βηνκεραληθφ 

ραξαθηήξα νη θνηλσλίεο άξρηζαλ λα αιιάδνπλ θαη νη ειηθησκέλνη έπαςαλ πηα λα έρνπλ 

ην ξφιν πνπ είραλ ζηελ νηθνγέλεηα, αιιά θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ν άλζξσπνο θαίλεηαη λα κέλεη ζην 

πεξηζψξην, καθξηά απφ ηα παηδηά ηνπ θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ-νηθνλνκηθφ ζηίβν, κε 

απνηέιεζκα λα ράλεη ην θχξνο ηνπ (Giddens, 2002). 

ηε βηβιηνγξαθία εθθξάδεηαη ε δπζθνιία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ειηθηαθνχ 

εχξνπο ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο, εμαηηίαο ηνπ φηη ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία 

ηεο γήξαλζεο ηνπ αλζξψπνπ είλαη βηνινγηθά, ςπρνινγηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη 

ρξνλνινγηθά. 

Ζ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο ην 1983 έδσζε ηνλ παξαθάησ νξηζκφ ζηνλ 

φξν "Σξίηε Ζιηθία". 

 

 «Γερόκαζηε ζπλήζσο όηη κε ηνλ όξν γήξαο ηνπ αλζξώπνπ ελλννύκε ηελ 

θπζηνινγηθή δηαδηθαζία, πνπ αξρίδεη ηε ζηηγκή ηεο ζύιιεςεο πνπ επηθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθέο κεηαβνιέο ηνπ είδνπο ζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Σηα ηειεπηαία 

ρξόληα ηεο δσήο, απηέο νη κεηαβνιέο πξνθαινύλ κηα κείσζε ηεο ηθαλόηεηαο 

πξνζαξκνγήο ηνπ αηόκνπ ζην πεξηβάιινλ…». 

 

χκθσλα κε ηνλ  Ericsson ζηα  ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ ηα νπνία 

θαιχπηνπλ ηελ βξεθηθή, ηα ζηάδηα παηδηθήο ειηθίαο, ηελ εθεβεία, ηε λεαληθή ειηθία, 

ηελ ψξηκε ειηθία θαη ηα γεξαηεηά αθνινπζεί  έλα  ηειεπηαίν ζηάδην, ην νπνίν 

νλνκάδεη «ζηάδην ηεο θαηαμίσζεο ή ηεο απφγλσζεο» θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ελζσκάησζε ή απφγλσζε. Με άιια ιφγηα ζην ζηάδην απηφ, ην ειηθησκέλν άηνκν 
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αλαπνιεί ηε δσή ηνπ θαη δηαπηζηψλεη φηη ελήξγεζε νξζψο θαη θαηφξζσζε θάπνηα 

πξάγκαηα ζηε δσή ηνπ, έρεη ην ζπλαίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο αμίαο θαη θαηαμίσζεο. 

Αηζζάλεηαη απφγλσζε φηαλ ληψζεη φηη ν ρξφλνο ιφγσ ειηθίαο κεηψζεθε θαη ηνλ 

δπζθνιεχεη λα ζέζεη λέεο βάζεηο ζηε δσή ηνπ γηα θαηλνχξγηα μεθηλήκαηα, ηα νπνία 

είλαη δπλαηφλ λα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ θαηαμίσζε. ην ειηθηαθφ απηφ ζηάδην είλαη 

δπλαηφλ λα εθθξάδεη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηα ηηο ιάζνο εθηηκήζεηο θαη απνθάζεηο 

πνπ πήξε ζηε δσή ηνπ. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ηα γεξαηεηά είλαη πξσηίζησο 

θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη χζηεξα βηνινγηθφ. Παξάιιεια, ην ειηθηαθφ απηφ ζηάδην δελ 

απνηειεί κηα λέα ειηθία, αιιά κηα θαηάιεμε ζηελ ειηθηαθή πνξεία ηνπ αλζξψπνπ 

άκεζα επεξεαζκέλε απφ ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη θνηλσληθά αίηηα, φπσο ε 

πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ ειηθησκέλνπ, ε αδξάλεηα, ε απνκφλσζε, ε θνηλσληθή θαη 

ςπρνινγηθή απνμέλσζε απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ 

θαη θπξίσο ν εγθιεηζκφο ζε ηδξχκαηα, επηηαρχλνπλ ηα γεξαηεηά (Ρνχζζνο, 1987). 

ηε βηβιηνγξαθία δίλνληαη δηάθνξνη φξνη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηελ ειηθίαο 

φπσο ε ρξνλνινγηθή, ε βηνινγηθή, ε ςπρνινγηθή, ε θνηλσληθή, ε ηξίηε, ηέηαξηε ειηθία 

θαη απηή ηεο ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηνλ φξν Σξίηε ειηθία, 

σζηφζν θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηηο ππφινηπέο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζεγγηζζνχλ ελλνηνινγηθά. χκθσλα κε ηελ Δκθέ-Πνπινπνχινπ (1999), ε 

ρξνλνινγηθή ειηθία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ ηνλ άλζξσπν απφ 

ηε γέλλεζή ηνπο θαη εμήο. Ζ βηνινγηθή ειηθία αθνξά «ηε κνξθνινγηθή εκθάληζε θαη 

ηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ». Σελ πξνζδηνξίδνπλ ε ηαρχηεηα 

ηεο αληίδξαζεο ησλ εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ θαη ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη απνηειεί κηα εμαηνκηθεπκέλε θαηάζηαζε ε νπνία δελ εκθαλίδεηαη  

απαξαίηεηα φηαλ ζπκπιεξψλεηαη ε ρξνλνινγηθή ειηθία. Ζ βηνινγηθή δηαθέξεη σο 

πξνο ηα άηνκα θαη ηελ επνρή. Καζψο ηφζν γηα ηνλ θάζε άλζξσπν φζν θαη γηα ηελ 

επνρή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη θαλείο, ε ειηθία απηή παξνπζηάδεη δηαθνξνπνηήζεηο θαη 

δελ ζπκπίπηεη κε ηελ ρξνλνινγηθή. Αθφκα, ε θνηλσληθή ειηθία ζρεηίδεηαη κε ηηο 

θνηλσληθέο ζπλήζεηεο θαη ηνπο ξφινπο πνπ έρνπλ ηα άηνκα κέζα ζηελ νκάδα θαη ηελ 

θνηλσλία. πλδέεηαη κε ηελ ρξνλνινγηθή, ηε βηνινγηθή θαη ηελ ςπρνινγηθή αιιά δελ 

θαζνξίδεηαη απφ απηέο.  Δπηπιένλ, ηελ ςπρνινγηθή ειηθία ραξαθηεξίδεη ε ζέζε ησλ 

αηφκσλ ζηνλ πιεζπζκφ αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ 
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πξνζαξκνγή ηνπο. Πην αλαιπηηθά, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη επηπηψζεηο ηνπ 

γήξαηνο ησλ ειηθησκέλσλ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπο 

παξά ε θζνξά ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. ρεηηθά κε ηελ ηξίηε, ηέηαξηε θαη πέκπηε 

ειηθία, αλαθέξεηαη φηη ζηελ Σξίηε ειηθία αλήθνπλ ηα άηνκα απφ 60 – 75 ή 65 – 75 

ρξφλσλ, ελψ ηα άηνκα απφ ηα 75 ρξφληα θαη άλσ αλήθνπλ ζηελ ηέηαξηε ειηθία πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο «γέξνπο ππεξήιηθεο». εκεηψλεηαη φηη, κεηά ηα 75 ρξφληα 

ζεκεηψλεηαη κείσζε ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ειηθησκέλνπ θαη απμάλεη ηελ αλάγθε κηαο 

εμσηεξηθήο βνήζεηαο ηαηξηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηχπνπ. 

 

1.1.1. ωμαηικά σαπακηηπιζηικά 

 

 Οη ειηθησκέλνη άλζξσπνη βηψλνπλ πνηθίιεο ζσκαηηθέο αιιαγέο νη νπνίεο δελ 

επεξεάδνπλ ηε λφεζή ηνπο. ε επίπεδν εκθάληζεο ζηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο 

παξαηεξνχληαη αιιαγέο ζην ρξψκα ησλ καιιηψλ θαη γεληθφηεξα φπνηεο αιιαγέο 

ζπκβαίλνπλ είλαη αηζζεηηθέο. Δπηπιένλ, επεξεάδεηαη ν βαζκφο θηλεηηθφηεηαο ησλ 

ειηθησκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα, ελψ 

παξαηεξείηαη κείσζε ζηελ αληνρή ησλ νζηψλ. Σα πξνβιήκαηα κπνζθειεηηθήο θχζεο 

πξνθαινχλ πεξηνξηζκφ ζηηο θηλήζεηο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ελδέρεηαη λα ην 

δπζθνιεχνπλ ζηελ εθηέιεζε ιεπηψλ θηλήζεσλ (Δπθιείδε, 1999).  

 

1.1.2. Φςσολογικά σαπακηηπιζηικά και ανάγκερ 

 

Οη ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαβνιέο πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο είλαη 

απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο πνηθίισλ παξαγφλησλ, φπσο ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

ηνπο, ε θνηλσληθή ηνπο ζέζε, νη ζρέζεηο κε ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ 

(Γαξδαβέζεο, 1988). Αμίδεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη νη δηάθνξεο ςπρνινγηθέο 

αιιαγέο θαη κεηαπηψζεηο πνπ βηψλνπλ νη ειηθησκέλνη εκθαλίδνπλ κηα επξχηεηα, 

θαζψο απφ ηε κηα πιεπξά βξίζθεηαη ε ζνθία, ε πείξα θαη ε ζπληεξεηηθφηεηα θαη ζηελ 

άιιε ε παζνινγηθή θαηάζηαζε θαη ε άλνηα ιφγσ ειηθίαο (Bromley, 1974).  

Οη ειηθησκέλνη άλζξσπνη παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αλάγθεο. Αλάκεζα ζε απηέο είλαη ε αλάγθε ηνπο λα επηδέρνληαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ 
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γχξσ ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αίζζεζε φηη αμίδνπλ ηνλ ζεβαζκφ ησλ ππνινίπσλ. 

Δπίζεο,  έρνπλ ηελ αλάγθε λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηνπο άιινπο 

πξνθεηκέλνπ λα κελ αηζζάλνληαη ην αίζζεκα ηεο κνλαμηάο. Δπηπιένλ, ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο νη ειηθησκέλνη εμαξηψληαη απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο γηα ηελ 

πεξίζαιςε θαη ηε θξνληίδα ηνπο. Ζ λέα απηή θαηάζηαζε επηθέξεη αξθεηέο δπζθνιίεο, 

κε απνηέιεζκα αξθεηνί ειηθησκέλνη λα κέλνπλ κφλνη ηνπο θαη λα έρνπλ έληνλε ηελ 

αλάγθε ηεο επηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ, ιφγσ ησλ ζσκαηηθψλ αιιαγψλ πνπ βηψλνπλ θαη 

ηηο δπζθνιίεο πνπ θαινχληαη λα μεπεξάζνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, αηζζάλνληαη 

ηελ αλάγθε λα είλαη απνηειεζκαηηθνί κε ηελ δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα 

επηθέξνπλ αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ ηνπο θαη έηζη λα ραίξνπλ ηεο εθηίκεζεο θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ ηεο θνηλσλίαο. Σέινο, παξνπζηάδνπλ ηελ αλάγθε λα έρνπλ ελδηαθέξνληα 

θαη λα αμηνπνηνχλ δεκηνπξγηθά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο 

(Ζλσκέλα Έζλε, 1982). Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε θάιπςε ηεο αλάγθεο ηνπο γηα 

ςπραγσγία, πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο, δεκηνπξγηθή θάιπςε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

ηνπο κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηνπ  αηζζήκαηνο φηη είλαη απαξαίηεηνη θαη 

δεκηνπξγηθνί. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ειηθησκέλνη είλαη θνηλσληθά ελεξγνί, δηαζέηνπλ 

θάπνηα νηθνλνκηθή άλεζε θαη δελ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πγείαο, έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα θαιχςνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο κε ην λα αζρνινχληαη κε δηάθνξα 

ελδηαθέξνληα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε ζπκκεηνρή ζε εθδξνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

δηάθνξσλ ζσκαηείσλ ή νξγαλψζεσλ.  

Δπηπξνζζέησο, έρνπλ αλάγθε λα ληψζνπλ φηη ηνπο ζέβνληαη θαη 

αλαγλσξίδνληαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη νη ειεπζεξίεο ηνπο.  Δμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη 

γη απηνχο ην αίζζεκα ηνπ απηνζεβαζκνχ θαη απηνλνκίαο, θαζψο επίζεο θαη ε 

δπλαηφηεηα λα δνπλ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν ζχκθσλα κε ηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο. 

Πνιχ ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη ε αλεμαξηεζία ηνπο κέζα ζην ρψξν. Γηα παξάδεηγκα 

ππάξρνπλ ειηθησκέλνη νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη έρνπλ 

άκεζε αλάγθε απφ ηξίηα άηνκα πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζήο 

ηνπο ή κε δηάθνξα βνεζήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα θάπνην  κπαζηνχλη, παηεξίηζα ή 

αλαπεξηθφ ακαμίδην. Με ηνλ ηξφπν απηφ, φηαλ ηνπο παξέρεηαη ε απαξαίηεηε θαη 

θαηάιιειε βνήζεηα, ηα ειηθησκέλα άηνκα απνθηνχλ πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο λα 

θηλνχληαη πην άλεηα κέζα ζην ρψξν (Δπθιείδε, 1999).   
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Σέινο, έρνπλ αλάγθε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επηθνηλσλία κε ην πεξηβάιινλ γχξσ 

ηνπο, ψζηε λα κελ κέλνπλ απνθνκκέλνη απφ απηφ.  Γηα ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο νη 

θνηλσληθέο επαθέο, ηα λέα ελδηαθέξνληα κε ηα πλεπκαηηθά εξεζίζκαηα απνηεινχλ, 

ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, πξνζσπηθή ηνπο αλάγθε. 

 

1.1.3. Γνωζηικέρ λειηοςπγίερ 

 

 ην επίπεδν ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζηνπο ειηθησκέλνπο αλζξψπνπο. Απηέο ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν 

είλαη ππεχζπλν γηα ηε δεκηνπξγία, ρξήζε θαη εθαξκνγή ηεο γλψζεο. Βξίζθεηαη ζηνλ 

εγθέθαιν, επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θζάλνπλ ζε απηφλ θαη επζχλεηαη γηα ηηο 

βαζηθέο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο αληίιεςεο, ηεο κάζεζεο/κλήκεο θαη ηεο ζθέςεο. Οη 

ειηθησκέλνη εκθαλίδνπλ κείσζε ηεο ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε 

λνεηηθή βάζε, κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδνληαη επηπιένλ ρξφλν γηα λα εθηειέζνπλ 

θάπνηα λνεηηθή εληνιή, λα ζθεθηνχλ ή λα πάξνπλ κηα απφθαζε, επνκέλσο απηή ε 

επηβξάδπλζε εληείλεη ηηο επηπηψζεηο ηεο αηζζεηεξηαθήο κείσζεο θαη θαζπζηεξεί ην 

ρξφλν αληίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ ζηα αθνπζηηθά  θαη νπηηθά ζήκαηα (Δπθιείδε, 

1999). 

 Πην αλαιπηηθά, νη ειηθησκέλνη βηψλνπλ θπζηνινγηθέο αιιαγέο φζνλ αθνξά 

ζηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, ζηε κλήκε, ηελ αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ 

λνεκνζχλε ηνπο. ζνλ αθνξά ην πξψην, νη άλζξσπνη ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο εκθαλίδνπλ 

αιιαγή σο πξνο ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

δέρνληαη ζε λνεηηθφ επίπεδν, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηε ρξνλνβφξν εθηέιεζε κηαο 

πξάμεο ή πξαγκαηνπνίεζεο κηα ζθέςεο θαη ηέινο ζην λα ιεθζεί θάπνηα 

απφθαζε.ρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο κλήκεο ηνπο, βηβιηνγξαθηθά παξαηεξείηαη φηη 

αιιαγή επηδέρεηαη ε κλήκε, ε νπνία ηίζεηαη ζε εθαξκνγή, φηαλ ν άλζξσπνο δηαηεξεί 

ζηε κλήκε ηνπ ελεξγέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ηνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θαηαλνεί ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ βηψλεη θαη λα επηιχεη πξνβιήκαηα.  

Έλα αθφκα γλσζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ειηθησκέλσλ αθνξά ζηελ αλάθιεζε 

πξνζθάησο απνθηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαζψο παξαηεξείηαη ε δπζθνιία ηνπο λα 

αλαθαινχλ ζηε κλήκε ηνπο γεγνλφηα, πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζε 
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πξφζθαην ρξφλν, ελψ αληηζέησο ηνπο είλαη πην εχθνιν λα ζπκνχληαη γεγνλφηα πνπ 

ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ. Απηφ απνηειεί παξάπνλν ησλ ειηθησκέλσλ, ζχκθσλα κε 

ηελ Δπθιείδε (1999). Ζ ζπγθεθξηκέλε απψιεηα ή ιήζε είλαη δπλαηφλ λα νθείιεηαη ζε 

πνηθίινπο παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε κείσζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα 

επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ ελψ παξάιιεια απμάλεηαη ν ρξφλνο 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ηηο επεμεξγαζηνχλ κε απνηέιεζκα λα ράλνπλ ηηο λέεο 

πιεξνθνξίεο πξηλ πξνιάβνπλ λα ηηο θσδηθνπνηήζνπλ θαη λα κελ απνζεθεχζνπλ ζηε 

κλήκε ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δπζθνιία ησλ ειηθησκέλσλ ζε γλσζηηθφ επίπεδν, 

ζπλδέεηαη κε ηηο θπζηνινγηθέο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

εγθεθάινπ ηνπο ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπο. ε άιιε πεξίπησζε αλαθέξεηαη φηη απηή ε 

δπζθνιία ησλ ειηθησκέλσλ λα αλαθαινχλ ζηε κλήκε ηνπο πξφζθαηεο πιεξνθνξίεο 

νθείιεηαη ζην φηη νη ειηθησκέλνη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο θαη ηξφπνπο ειέγρνπ 

ηεο κλήκεο ηνπο. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη φηη θάπνηνη ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ ηε κλήκε ησλ ειηθησκέλσλ, φπσο ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε. 

Σέινο, ε λνεκνζχλε ησλ ειηθησκέλσλ επηδέρεηαη θη απηή αιιαγή ιφγσ ηεο 

ειηθίαο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ιακβάλνληαη ππφςε νη αιιαγέο ζε αηνκηθφ 

επίπεδν σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο λνεκνζχλεο αιιά θαη σο πξνο ην πνηεο αλζξψπηλεο 

ηθαλφηεηεο κεηψλνληαη θαη πνηεο κέλνπο ζηαζεξέο. Έλα αθφκα ζηνηρείν ην νπνίν θαιφ 

είλαη λα ιακβάλεηαη ππφςε είλαη ε εθπαίδεπζε ηελ νπνία έρεη δερζεί ην άηνκν. 

Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη έλα άηνκν απνδίδεη λνεηηθά αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή ηνπ πγεία (Δπθιείδε, 1999). 

 

 

1.2. Σα πποβλήμαηα ηηρ Σπίηηρ Ζλικίαρ 

 

 Σα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπνη νη ειηθησκέλνη είλαη 

πνηθίια. Σα άηνκα ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο αηζζάλνληαη έληνλν ην αίζζεκα ηεο κνλαμηάο 

εμαηηίαο ηεο απψιεηαο ηνπ ζαλάηνπ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ειηθησκέλνη 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα νηθνλνκηθήο θχζεο ζηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ βηνηηθψλ 

ηνπο αλαγθψλ,  ιφγσ ηεο ρακειήο ζχληαμεο θαη παξάιιεια ηεο απμεκέλεο αλάγθεο 

ηνπο ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Δπίζεο, ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν 
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απνηειεί έλα επηπιένλ πξφβιεκα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αηφκσλ ηεο Σξίηεο 

Ζιηθίαο, θαζψο εμαηηίαο ηνπ δπζθνιεχνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο εμειίμεηο πνπ 

ζεκεηψλνληαη ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα, νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ – ιφγσ ηνπ ζχγρξνλνπ 

ηξφπνπ δσήο – λα επεξεάδνπλ ή θαη λα δπζθνιεχνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

Δπηπιένλ, έλα αθφκα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηε δσή ηνπ ειηθησκέλνπ 

αλζξψπνπ είλαη ε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηεο θνηλσλίαο απέλαληί ηνπο, θαζψο γη‟ 

απηήλ δελ ζεσξνχληαη πιένλ παξαγσγηθνί πνιίηεο, αιιά εκπφδην, κε απνηέιεζκα λα 

κελ ππάξρεη ν απαξαίηεηνο ζεβαζκφο ζην πξφζσπφ ηνπο (Δκθέ - Πνπινπνχινπ, 

1999). 

ην άξζξν ησλ Shapiraetal. (2007) αλαθέξεηαη φηη ε γήξαλζε ζπλνδεχεηαη 

ζπρλά απφ βηνινγηθά θαη πλεπκαηηθά πξνβιήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

επηδείλσζεο ηεο πγείαο θαη ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο. Απηέο νη αιιαγέο νδεγνχλ 

ζηελ εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο θαη ησλ δηαηαξαρψλ άγρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θνηλσληθή  απφζπξζε, ηηο εμαξηήζεηο θαη ηελ απηνθηνλία (Cushmanetal., 1999 ζην 

Shapiraetal., 2007). Δπίζεο, νδεγνχλ ζην αίζζεκα ηεο απνκφλσζεο θαη ηεο κνλαμηάο, 

ζην θφβν ηνπ ζαλάηνπ θαη ηνπο κεησκέλνπο θνηλσληθνχο δεζκνχο (Butleretal., 1998 

ζην Shapiraetal., 2007). Κνκβηθφ ζεκείν αλάκεζα ζε απηά ηα θαηλφκελα είλαη ην 

αίζζεκα ηεο αδπλακίαο (powerlessness), κηα ππνθεηκεληθή εκπεηξία ηελ νπνία βηψλεη 

ην ειηθησκέλν άηνκν θαη πξνθαιείηαη απφ ην ζσκαηηθφ θαη πλεπκαηηθφ άγρνο θαη ηελ 

απψιεηα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ αζθάιεηαο.  Δπηπιένλ,  πξνθχπηεη απφ ην αίζζεκα ηεο 

αδπλακίαο λα αζθήζεη θνηλσληθή θαη πνιηηηθή επηξξνή, απφ ηελ φιν θαη απμαλφκελε 

εμάξηεζε ηνπ ειηθησκέλνπ απφ ηνπο άιινπο ιφγσ ησλ γεξαηεηψλ θαη ηέινο ηελ 

απμαλφκελε αξλεηηθή ζηάζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο 

(Shapiraetal., 2007). 

εκαληηθά είλαη επίζεο ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ νη ειηθησκέλνη. Έγηλε ήδε κηα αλαθνξά ζηνλ απνθιεηζκφ θαη ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε κε ηελ νπνία έξρνληαη αληηκέησπνη. Οη ειηθησκέλνη 

αληηκεησπίδνληαη σο θνηλσληθφ βάξνο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη θαη 

παχνπλ πιένλ λα παξάγνπλ έξγν. Χο κε παξαγσγηθά απνδνηηθνί ηνπνζεηνχληαη ζην 

πεξηζψξην απφ ηελ θνηλσλία θαη ηελ Πνιηηεία. ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

ζπγθαηαιέγνληαη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηνηθία 
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θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο, ηα πξνβιήκαηα απηνεμππεξέηεζεο, ςπραγσγίαο θαη 

επηθνηλσλίαο. Πην αλαιπηηθά, φζνλ αθνξά ζηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα πνπ θαινχληαη 

λα αληηκεησπίζνπλ νη ειηθησκέλνη, απηά ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο 

αλάγθεο ηνπο ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Δπηπιένλ, νη ειηθησκέλνη είλαη 

δπλαηφλ λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζρεηηθά  κε ηελ θαηνηθία ηνπο φηαλ απηή δελ 

είλαη ε θαηάιιειε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Αθφκα , φζνλ αθνξά ζηα 

πξνβιήκαηα ηεο απηνεμππεξέηεζήο ηνπο, ηα νπνία είλαη θπζηνινγηθφ λα θάλνπλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο ιφγσ ηεο γήξαλζεο, παξαηεξείηαη ε δπζθνιία ζην λα ηθαλνπνηήζνπλ 

βαζηθέο θαζεκεξηλέο αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αηνκηθή πγηεηλή, ηε θξνληίδα 

ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, ηε καγεηξηθή θαη ηελ έλδπζε. Σα άηνκα ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο θαη 

ηδηαίηεξα ηα αλαιθάβεηα ή ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο 

ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηα λεψηεξα άηνκα, αιιά είλαη θηφιαο δπλαηφλ λα 

πεξηζσξηνπνηεζνχλ θνηλσληθά εμαηηίαο απηνχ. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ ςπραγσγία 

ηνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ειηθησκέλνη δελ δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε νηθνλνκηθή 

άλεζε δπζθνιεχνληαη λα αμηνπνηήζνπλ ςπραγσγηθά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Γηα ην 

ιφγν απηφ -φπσο ζα παξνπζηαζηεί θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο- ηα 

Κέληξα Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (Κ.Α.Π.Ζ.) δηνξγαλψλνπλ ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ψζηε φινη λα έρνπλ απηή ηελ επθαηξία, αλεμαξηήησο νηθνλνκηθήο 

επηθάλεηαο (Γαξδαβέζεο, 1999). 

 

1.3. Γήπανζη πληθςζμού 

 

 Με ηνλ φξν δεκνγξαθηθή γήξαλζε ή γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ αχμεζε ηεο αλαινγίαο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ ζην ζπλνιηθφ 

πιεζπζκφ. Βηβιηνγξαθηθά παξαηεξείηαη έλα έληνλν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ην 

θαηλφκελν απηφ. χκθσλα κε έξεπλεο, πξνθχπηεη φηη ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο 

γεξλάεη κε ηαρείο ξπζκνχο. Τπνινγίδεηαη φηη κέρξη ην 2025 πάλσ απφ έλα 

δηζεθαηνκκχξην άλζξσπνη ζε φιν ηνλ θφζκν ζα είλαη ειηθίαο 60 εηψλ θαη άλσ. Μέρξη 

ην 2030 πξνβιέπεηαη φηη 71.5 εθαηνκκχξηα, δειαδή  ζρεδφλ ην 20% ηνπ πιεζπζκνχ 

ησλ ΖΠΑ, ζα απνηειείηαη απφ άηνκα ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ, ζε ζχγθξηζε κε ην 

πνζνζηφ ησλ 12,4% πνπ ίζρπε ην 2000 (Humes, 2005 ζην Grimesetal, 2010). Σν 
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ελδηαθέξνλ γηα ηε δεκνγξαθηθή γήξαλζε μεθίλεζε ζηηο δεθαεηίεο ηνπ „50 θαη ηνπ „60. 

πγθεθξηκέλα, ζηε δεθαεηία ηνπ „70 σο ειηθησκέλνη νξίδνληαλ νη άλζξσπνη πνπ 

μεπεξλνχζαλ ην 75
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.   

 χκθσλα κε ηνλ Μπαινχξδν (2002) ε δεκνγξαθηθή γήξαλζε απνηειεί κηα 

ζχλζεηε δηαδηθαζία, ε νπνία απφ ηε κηα πξνβάιιεη ηελ εμειηθηηθή ζρέζε πνπ 

δηακνξθψλεηαη αλάκεζα ζηνλ πιεζπζκφ ησλ ειηθησκέλσλ θαη ζηνλ αληίζηνηρν 

λεαληθφ, ζηε βάζε ηεο θνηλσληθήο ππξακίδαο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά,  πξνθχπηεη ε 

ζρέζε αλάκεζα ζηηο αθξαίεο ειηθηαθέο νκάδεο κε ηνλ παξαγσγηθφ – αλαπαξαγσγηθφ 

πιεζπζκφ φπσο δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηε δεκνγξαθηθή θαη νηθνλνκηθή εμάξηεζε.  

 ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80 ζηε ζχλνδν ηνπ Ο.Ζ.Δ. πξνβιέθζεθε φηη ν 

αξηζκφο ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 65 ρξφλσλ ην 2015 ζα απμαλφηαλ ζε 1.121.000.000 απφ 

214.000.000 πνπ ήηαλ ην 1950. Αλακέλεηαη φηη κέρξη ην 2050 ζα έρεη πεληαπιαζηαζηεί 

ν πιεζπζκφο ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 60 ρξφλσλ θαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 80 

ζα απμεζεί θαηά επηά θνξέο. πκπεξαζκαηηθά, ην θαηλφκελν ηεο δεκνγξαθηθήο 

γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί έλα αμηνζεκείσην θαηλφκελν ην νπνίν έρεη 

θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, φπσο αλαθέξζεθε, θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δηεξεχλεζε θαη ηε κειέηε ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ ηαηξηθήο 

θαη θνηλσληθήο θχζεο, επίζεο ηδξχνληαη εξεπλεηηθά θέληξα θαη εηαηξείεο κε 

επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηξίηε ειηθία θαζψο επίζεο δηνξγαλψλνληαη δηεζλή 

θαη εζληθά επηζηεκνληθά ζπλέδξηα κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ πξνβιεκάησλ 

πγείαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ αλζξψπσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο ζε 

καθξνπξφζεζκν επίπεδν (Γαξδαβέζεο, 1999).  

 

1.3.1. Ζ διαδικαζία ηηρ γήπανζηρ 

 

 Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη αλαθνξά 

ζηε γήξαλζε θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, σο 

γήξαλζε νξίδεηαη ε ζχλζεηε δηαδηθαζία ησλ κεηαβνιψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην 

αλζξψπηλν ζψκα ζε επίπεδν θπηηαξηθφ, επέξρνληαη πξννδεπηηθά κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαζηξαθνχλ (Γαξδαβέζεο, 1999). Ζ γήξαλζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, ή αιιηψο γεξαηεηά, μεθηλνχλ ήδε απφ ηε γέλλεζε ηνπ 



14 

 

αλζξψπνπ θαη απνηειεί κηα δηαδηθαζία ζπλερηδφκελσλ θπζηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ (Δκθέ - Πνπινπνχινπ, 1999). 

 Σν 1982 ζηε Βηέλλε ζπλήιζε ε «Παγθφζκηα πλέιεπζε Γήξαηνο», έπεηηα απφ 

απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Ο.Ζ.Δ., ζηελ νπνία πηνζεηήζεθε ε ειηθία ησλ 

60 θαη άλσ σο ην φξην γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ Σξίηε 

ειηθία, φπσο αλαθέξζεθε ήδε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Γηεζλψο ζήκεξα έρεη 

επηθξαηήζεη ε ειηθία ησλ 65 ρξφλσλ λα είλαη ην φξην πάλσ απφ ην νπνίν θάπνηνο 

ζεσξείηαη γεξηαηξηθφο. 

 ηε βηβιηνγξαθία, ηέινο, παξαηεξνχληαη θάπνηνη παξάγνληεο νη νπνίνη 

επηδξνχλ θαηαιπηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο γήξαλζεο θαη απηνί είλαη:  

1. ε θιεξνλνκηθφηεηα,  

2. ην θνηλσληθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ,  

3. ε θνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ,  

4. ε ςπρνζχλζεζή ηνπ θαη  

5. ε πγηεηλή δηαβίσζή ηνπ (Hayflick, 1996 ζην Γαξδαβέζεο, 1999). 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ επίζεο νη πνηθίιεο δξάζεηο πνπ ηεινχληαη ζηελ Δπξψπε 

ζρεηηθά κε ηελ Σξίηε Ζιηθία, χζηεξα απφ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ παγθφζκηα γήξαλζε 

ηνπ πιεζπζκνχ. ε απηέο ζπγθαηαιέγνληαη ε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ε 

ζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ε ηαηξν-

θνηλσληθή ηνπο πεξίζαιςε κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Δπίζεο, επηρεηξείηαη 

ε εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηψλ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε (Αγξαθηψηεο, 1998). Απψηεξνο ζθνπφο ησλ παξαπάλσ είλαη ε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ αλζξψπσλ.  

ηνπο Chaffin&Harlow (2005) αλαθέξεηαη επίζεο φηη γήξαλζε απνηειεί ηε 

ζπζηεκαηηθή θαη αξλεηηθή νπηηθή ηελ θνηλσλία ζρεηηθά κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

αλζξψπνπο δίλνληαο έκθαζε ζηελ απνηπρία ησλ ζσκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ αλζξψπσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Καζψο ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ ζηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ησλ ειηθησκέλσλ, απφ ηελ άιιε 

αγλνεί ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ απηήο ηεο ειηθίαο, ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηελ επηπιένλ κάζεζε. Καζψο ε θνηλσλία 

αληηκεησπίδεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε γήξαλζε θαη ηνπο ειηθησκέλνπο, απηνί απφ ηελ 
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πιεπξά ηνπο εζσηεξηθεχνπλ ηέηνηνπ είδνπο αληηιήςεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Σν 

απνηέιεζκα ζχκθσλα κε ηνπο Chaffin&Harlow (2005) είλαη λα κεηψλνληαη ζεκαληηθά 

νη επθαηξίεο πνπ κπνξνχλ αλ δνζνχλ ζηελ ηξίηε ειηθία, κηαο θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ 

ησλ αλζξψπηλσλ ηθαλνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ δελ ζπλεηδεηνπνηείηαη νχηε απφ ηελ 

θνηλσλία νχηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ειηθησκέλνπο.  

 

1.4. Ππογπάμμαηα και μέηπα πποζηαζίαρ για ηην Σπίηη Ζλικία 

 

πσο αλαθέξζεθε ήδε ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, ε δηαδηθαζία ηεο 

γήξαλζεο επηθέξεη ηε θζνξά θαη ηε κείσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ 

εκπνδίδνληαο ηελ απηνλνκία ηνπ θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ζε φιεο εθείλεο ηηο 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο επηδηδφηαλ πξηλ πεξάζεη ζην ζπγθεθξηκέλν 

ειηθηαθφ ζηάδην ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Πξνθεηκέλνπ λα εμαθνινπζήζεη λα δεη θαηά ηξφπν 

αμηνπξεπή θαη λα εμαζθαιίδεη ηνλ απηνζεβαζκφ ηνπ, έρεη αλάγθε ηε ζπκπαξάζηαζε 

ηφζν ηνπ νηθείνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ. 

χκθσλα κε ηνλ ηαζφπνπιν (1999) ππνινγίδεηαη φηη ε νηθνγέλεηα ζπκπαξαζηέθεηαη 

ζηα ειηθησκέλα κέιε ηεο ζε κεγάιν πνζνζηφ. Τπάξρεη φκσο θαη έλα πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 10%, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ελψ 1% πεξλά ην 

ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ ζε ηδξχκαηα πεξίζαιςεο (π.ρ. γεξνθνκεία).  

Ζ θνηλσληθή πξφλνηα γηα ηελ ηξίηε ειηθία ζηνρεχεη ζηελ παξακνλή ηνπο ζηελ 

θνηλφηεηα θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαθνινπζήζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ σο ελεξγά κέιε ζηελ δσή ηεο θνηλφηεηαο. Σν 

απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ειηθησκέλσλ ζηηο πνηθίιεο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηφζν ηεο θνηλφηεηαο, φζν θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο είλαη ν 

πεξηνξηζκφο ηεο ςπρνινγηθήο απνζηαζηνπνίεζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπο απφ ηνλ 

ππφινηπν ελεξγφ πιεζπζκφ. 

χκθσλα κε ηνλ ηαζφπνπιν (1999) γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ειηθησκέλσλ, ε 

θξαηηθή πξφλνηα πξνβιέπεη αξκνδηφηεηεο γηα ηελ ράξαμε ζρεδηαζκνχ θαη ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ Σξίηε Ζιηθία κέζα απφ ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο πεξηιακβάλεηαη ε πεξίζαιςε θαη πξνζηαζία ησλ ειηθησκέλσλ. Πην 
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αλαιπηηθά, ηα κέηξα πξνζηαζίαο πεξηέρνπλ ρξεκαηηθέο παξνρέο ζε θαη παξνρέο ζε 

είδνο, θαζψο επίζεο θαη πξνζσπηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο.  

ηελ θξαηηθή πνιηηηθή γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ζηελ θνηλφηεηα πεξηιακβάλεηαη ε 

θξνληίδα ζην ζπίηη (πξνγξάκκαηα βνήζεηαο ζην ζπίηη θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο). 

Δπίζεο  πξνζθέξνληαη ηα θέληξα πξνζηαζίαο γήξαηνο (Κέληξα Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο 

θαη Κέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ), επηπιένλ ηδξχκαηα θιεηζηήο 

πεξίζαιςεο (δεκφζηα ή δεκνηηθά γεξνθνκεία, αιιά θαη ηδησηηθά) θαη ηέινο 

ζεξαπεπηήξηα ρξφλησλ παζήζεσλ ειηθησκέλσλ, αιιά θαη αλαδφρσλ νηθνγελεηψλ πνπ 

θξνληίδνπλ ειηθησκέλνπο. 

ζνλ αθνξά ηηο παξνρέο ζε είδνο πξνο ηελ ηξίηε ειηθία θαη ζε θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο απηά είλαη: ε Φξνληίδα ζην ζπίηη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ «Βνήζεηα ζην 

ζπίηη» θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο κε ζηφρνο ηελ παξακνλή ηνπ ειηθησκέλνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο επηηξεπφκελεο ζπλζήθεο, θνληά ζην νηθνγελεηαθφ θαη ζπγγεληθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ππάξρνπλ ηα  Πξνγξάκκαηα θξνληίδαο ειηθησκέλσλ κέζα ζηελ 

θνηλόηεηα θαη ηα Πξνγξάκκαηα αλαδνρήο, ηα νπνία δελ είλαη δηαδεδνκέλα ζηε ρψξα 

καο (ηαζφπνπινο 1999). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ο
: ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ – ΓΗΑ ΒΗΟΤ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

2.1. Δννοιολογικόρ πποζδιοπιζμόρ 

 

χκθσλα κε έλαλ κεγάιν ζηνραζηή ηεο θηινζνθίαο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα, ηνλ JohnDewey, ε εθπαίδεπζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ραξαθηεξίδεηαη 

«δηα βίνπ», θαζψο νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπηχζζνληαη ζε πλεπκαηηθφ 

επίπεδν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Ο άλζξσπνο ν νπνίνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα 

λα αλαπηπρζεί πξνζσπηθά, πλεπκαηηθά θαη θνηλσληθά δελ είλαη δπλαηφλ λα ιάβεη φιε 

ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δσή ηνπ ζηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ ηνπ ρξφλσλ, γηα ην ιφγν 

απηφ ε εθπαίδεπζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ άλζξσπν λα καζαίλεη κέζα απφ ηελ ίδηα 

ηε δσή θαη λα δηακνξθψλεη ηνπο φξνπο ηεο δσήο ηνπ κέζα απφ ηε κάζεζε (Cross-

Durant, 2005). 

 Με ηνλ φξν Γηα Βίνπ Μάζεζε νξίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηνρεχνλ ζε 

γλσζηηθφ επίπεδν ζηελ απφθηεζε ή βειηίσζε ηεο γλψζεο, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ θαζίζηαηαη ηθαλφο λα νινθιεξψζεη ηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ ζηνλ επαγγεικαηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα. 

 Ζ Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

γηα ηελ Δθπαίδεπζε, ηελ Δπηζηήκε θαη ηνλ Πνιηηηζκφ (UNESCO) απνηειεί έλα 

θίλεκα, ην νπνίν εθθξάδεη ηελ αλάγθε λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηεο ε εθπαίδεπζε, 

θάζε εκπεηξία ηνπ αλζξψπνπ απφ ηε λεπηαθή ειηθία κέρξη ην ζάλαην. Πην αλαιπηηθά, 

ιφγσ ηεο απμαλφκελεο γλψζεο ηεο επνρήο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ αλζξψπνπ κέζα 

ζηελ θνηλσλία, ε εθπαίδεπζε θαιείηαη λα πξνζθέξεη φια ηα απαξαίηεηα εθείλα 

εθφδηα, ηα νπνία ζα θαηαζηήζνπλ ηθαλφ ηνλ άλζξσπν λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσληθέο απαηηήζεηο θαη αιιαγέο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε Γηα Βίνπ 

Δθπαίδεπζε επηζπκεί λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ ζρνιηθή. Ο ζηφρνο 

ηεο δελ είλαη λα θαιπθζνχλ νη ηπρφλ πξνεγνχκελεο αλεπαξθείο γλψζεηο ηνπ αηφκνπ, 

φζν ην ν άλζξσπνο λα δηαηεξήζεη θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ κέζα 

απφ ηε κάζεζε. Δπίζεο, επηζπκεί λα πξνζθέξεη ζε θάζε άλζξσπν μερσξηζηά ηε 
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δπλαηφηεηα λα απηνπξαγκαησζεί κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη λα αλαγλσξίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο λα ιεηηνπξγεί θαηά ηξφπν απνηειεζκαηηθφ ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπ (Cross-Durant, 2005). 

 Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, φπσο ηελ νξίδεη ν Rogers (1999), απνηειεί ηελ 

εθπαίδεπζε πνπ αθνξά ζηα άηνκα ηα νπνία είλαη ψξηκα φρη σο πξνο ηελ ειηθία ηνπο, 

αιιά σο πξνο ηελ ππεπζπλφηεηά ηνπο, ηελ θνηλσληθή ηνπο εκπεηξία θαη ηνλ 

ηζνξξνπεκέλν ηξφπν δσήο ηνπο θαη κάιηζηα ε ίδηα ζέβεηαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά. 

 χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο UNESCO (1976) (ζην Rogers, 1999:56) γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ε ηειεπηαία πεξηιακβάλεη πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο:  

 

«θάζε πεξηερνκέλνπ, επηπέδνπ ή κεζόδνπ, αλεμάξηεηα εάλ πξόθεηηαη γηα ηππηθή 

εθπαίδεπζε ή όρη, γηα δξαζηεξηόηεηα πνπ επεθηείλεη ή αληηθαζηζηά ηελ ζρνιηθή, 

θνιεγηαθή ή παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, ή γηα θάπνηα άιιε ζπνπδή, κέζσ ηεο νπνίαο 

άηνκα πνπ ζεσξνύληαη ελήιηθα από ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία αλήθνπλ, αλαπηύζζνπλ ηηο 

ηθαλόηεηέο ηνπο, εκπινπηίδνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο, βειηηώλνπλ ηα ηερληθά θαη 

επαγγεικαηηθά ηνπο πξνζόληα ή ηα πξνζαλαηνιίδνπλ πξνο άιιε θαηεύζπλζε θαη 

επηθέξνπλ αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ηε δηπιή πξννπηηθή ηεο 

πιήξνπο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε κηα ελαξκνληζκέλε θαη 

απηνδύλακε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε». 

 

 χκθσλα κε ηνλ Dave (1976, ζην Jarvis, 2003:57) ε Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε 

είλαη «κηα δηαδηθαζία επίηεπμεο πξνζσπηθήο, θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ αηόκσλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πνηόηεηα δσήο 

ηόζν ησλ αηόκσλ όζν θαη ησλ θνηλνηήησλ ηνπο». Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε 

εθπαίδεπζε ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ –ηξίηε ειηθία– απνηειεί κέξνο ηεο επξχηεξεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. 

 Οη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ελήιηθεο αθνξνχλ ζηελ πξνζθνξά ησλ 

βαζηθψλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ γλψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί ν ελήιηθνο 

σο πνιίηεο. Δπηπιένλ, δίλεηαη πξνζνρή ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ γηα 
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επηθνηλσλία, θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Αθφκα ε εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ησλ επαγγεικαηηθψλ εθείλσλ γλψζεσλ πξνθεηκέλνπ ν 

ελήιηθνο λα απνθαηαζηαζεί επαγγεικαηηθά, λα βειηηψζεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ 

ζρέζεηο θαη λα κάζεη λα δηαρεηξίδεηαη κε επάξθεηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Δπηπιένλ, ν 

ελήιηθνο καζαίλεη πψο λα καζαίλεη θαη λα εμειίζζεη ηηο γλψζεηο ηνπ, παξάιιεια 

ζπκκεηέρεη ζηηο εθθάλζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη εθθξάδεηαη δεκηνπξγηθά. 

 

2.2. Ζ Για Βίος Μάθηζη ζήμεπα 

 

χκθσλα κε ην Δζληθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Γηα Βίνπ Μάζεζε (Γ.Β.Μ.) ζηελ 

Διιάδα γηα ηα έηε 2013-2015 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο , 

πξνθχπηεη φηη ε ζπκκεηνρή Διιήλσλ πνιηηψλ ζηε Γ.Β.Μ. θηλείηαη ζε εμαηξεηηθά 

ρακειά επίπεδα θαη ζεκεηψλεη ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. 

Δπίζεο, ζηε ρψξα καο, ε Γ.Β.Μ. αληί λα κεηψλεη ηηο θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 

αληζφηεηεο, ηηο εληζρχεη, εθφζνλ ην πνζνζηφ ησλ πηπρηνχρσλ ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο  είλαη δηπιάζην απφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ απνθνίησλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο θαη νθηαπιάζην απφ εθείλν ησλ απνθνίησλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Αθφκα, πξνθχπηνπλ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ ελειίθσλ. Αλαθέξεηαη ινηπφλ 

φηη, ε ζπκκεηνρή ζηελ Διιάδα αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο, 

θαη θαίλεηαη λα κεδελίδεηαη κεηά ηελ ειηθία ησλ 55 εηψλ. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί 

φηη ε ζπκκεηνρή ελειίθσλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη γεληθά αηφκσλ απφ επάισηεο 

θνηλσληθά νκάδεο, φπσο ε πεξίπησζε ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο, είλαη ηδηαίηεξα 

πεξηνξηζκέλε. (ΤΠ.Δ.Π.Θ., 2013). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ο
 : ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ 

 

Πξηλ απφ 30 ρξφληα μεθίλεζε ε αθαδεκατθή ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο γήξαλζεο, κε ηνλ φξν Δθπαηδεπηηθή Γεξνληνινγία, ζε κηα επνρή 

πνπ νη δηακνξθσηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζπαλίσο αληηκεηψπηδαλ ηνπο 

ειηθησκέλνπο σο ππνςήθηνπο καζεηέο – ζπνπδαζηέο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ζεσξνχηαλ αλάμην αθφκα θαη λα αζρνιεζεί ε εθπαίδεπζε κε ηελ Σξίηε Ζιηθία. 

Δπηπιένλ, ε εκθάληζε ηεο Γ.Β.Μ. σο επίθεληξν γηα ηε ζπδήηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, αλ θαη εμαηξεηηθά ακθηιεγφκελε, δείρλεη φηη νη άλζξσπνη κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο ζα απνηειέζνπλ νκάδα-ζηφρν ησλ δεκηνπξγψλ θαη εθαξκνζηψλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο εμαηηίαο ησλ δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ. (Edwardsetal., 2002 

θαηCrowther 2004 ζην Withnall, 2006). 

 

3.1. ΔνεπγηηικήΓήπανζη (active aging) 

 

Δίλαη ζαθέο φηη ε κάζεζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγηθή γήξαλζε 

γη‟ απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα λα αζρνιεζεί θαη λα 

εληξπθήζεη ζε φ,ηη αθνξά ζην θαηλφκελν ηεο κάζεζεο ησλ ειηθησκέλσλ(Ardelt, 2000; 

Dench&Regan, 2000; Glendenning, 1997 θαη Withnall, 2000 ζην Purdie&Boulton-

Lewis, 2003). 

Παγθνζκίσο, ν πιεζπζκφο ησλ αλζξψπσλ ηεο ειηθίαο ησλ 60 εηψλ θαη άλσ 

ζεκεηψλεη αλνδηθή αχμεζε ζε ζχγθξηζε κε νπνηαδήπνηε άιιε ειηθηαθή νκάδα. πσο 

αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα ησλ Boulton-Lewisetal., (2006), αλάκεζα ζην 1970 θαη ην 

2050 αλακέλεηαη φηη ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ ζα θηάζεη ηα 649 

εθαηνκκχξηα. Σν 2025, ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (2002), 

πξνβιέπεηαη φηη ηα άηνκα άλσ ηεο ειηθίαο ησλ 60 ζα είλαη ζπλνιηθά 1.2 

δηζεθαηνκκχξηα. Οη Boulton-Lewisetal. (2006) αλαθέξνπλ επίζεο ηελ άπνςε ηνπ 

McFadden (2002), ν νπνίνο  ηζρπξίδεηαη φηη πνηέ κέρξη ζήκεξα δελ είραλ μεπεξάζεη ην 

φξην δσήο ησλ 60 ρξφλσλ ηφζνη πνιινί άλζξσπνη. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο 

αλαθέξεη φηη ε «ελεξγή γήξαλζε» (activeaging) απνηειεί κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία βειηηψλνληαη νη επθαηξίεο ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο κεγαιψλεη ειηθηαθά, ζε ηνκείο 
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φπσο ε πγεία, ε ζπκκεηνρή θαη ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο, κε απνηέιεζκα λα 

αλαβαζκίδεηαη ε πνηφηεηα ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Με ηνλ φξν «ελεξγφο» γίλεηαη 

αλαθνξά ζηε ζπλερή ζπκκεηνρή ζηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηζκηθά, πλεπκαηηθά 

θαη πνιηηηθά πξάγκαηα θαζψο επίζεο θαη ζηε ζπλερηδφκελε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

(Boulton-Lewisetal., 2006).  

 χκθσλα κε ηνλ Boulton-Lewis (2010) νη ειηθησκέλνη έρνπλ ηελ αλάγθε θαη 

ηε ζέιεζε λα κάζνπλ εμαηηίαο ηεο βαζχηεξεο αλάγθεο ηνπο λα δηαηεξνχλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε δσή θαη λα απνιακβάλνπλ ηε δσή ζχκθσλα κε ηηο ηθαλφηεηεο 

θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ άπιεην ειεχζεξν ρξφλν ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ εθπαίδεπζε θαη ε κάζεζε ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία, θαζψο επηηξέπνπλ ζηνπο ελήιηθεο λα 

απνιακβάλνπλ ηελ πνηφηεηα ζηε δσή ηνπο θαζψο κεγαιψλνπλ. Ζ ζπκκεηνρή ζε κηα 

επξχηεξε θνηλφηεηα κάζεζεο είλαη ζεκαληηθή, αξρηθά εμαηηίαο ηεο δηαζθέδαζεο θαη 

ηεο ςπραγσγίαο, επηπιένλ επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηελ θνηλσλία ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηερλνινγίαο, ζην λέν ηξφπν δσήο, ζηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο. Ζ ηθαλφηεηα λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο 

απνηεινχλ ηζρπξή έλδεημε καθξνβηφηεηαο θαη φηη γεξλνχλ θαηά ηξφπν ελεξγεηηθφ 

(activeageing) (Smithsetal.,1999 ζην Boulton-Lewis, 2010).    

 

3.2. Ο πόλορ ηηρ μάθηζηρ ζηην Σπίηη Ζλικία 

 

 Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε κάζεζε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

γήξαλζε θαηά ηξφπν παξαγσγηθφ (productiveageing) (Ardelt, 2000; Dench&Regan, 

2000; Glendenning, 1997; Withnall, 2000 ζην Boulton-Lewis, 2010). ηελ έξεπλα ηνπ 

ν Ardelt απέδεημε φηη ε δηα βίνπ κάζεζε θαη ε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε είλαη δπλαηφλ 

λα θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο ηνπο ειηθησκέλνπο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα ηερλνινγηθά 

θαη επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα θαη λα δηαηεξήζνπλ ην επίπεδν ζηελ πνηφηεηα δσήο 

ηνπο, κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο απηνεθπιήξσζήο ηνπο. 

Δπίζεο, ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα βειηηψζνπλ ηηο θνηλσληθέο – δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο ηνπο.   
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ηε βηβιηνγξαθία πεξηγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηππηθήο θαη κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο (άλσ ησλ 50 ρξφλσλ). ε απηά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε απφιαπζε ηεο δσήο, ε απηνπεπνίζεζε, ε αίζζεζε ηνπ εαπηνχ, 

ην αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο δσήο, ε ηθαλφηεηα λα αθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο, ε 

απμεκέλε θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε θαιχηεξε πγεία. Γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ε 

κάζεζε δηαηεξεί ελεξγή ηε ζθέςε θαη ην κπαιφ ηνπο.  χκθσλα κε ηνλ Withnall 

(2000, ζην Boulton-Lewis, 2010), ε πξφζθαηε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο λεπξνινγίαο 

έδεημε φηη ε πλεπκαηηθή εμάζθεζε ζηα κεγαιχηεξα ζηάδηα ηεο δσήο είλαη δπλαηφλ λα 

απνγεηψζεη ηε δηαιεθηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ, λα ζπληεξήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

θαη λα  βνεζήζεη ζηελ αλάθιεζε ηεο απψιεηαο κλήκεο.  

Δίλαη γλσζηφ φηη νη ελήιηθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο κπνξνχλ θαη απνθηνχλ λέεο 

γλψζεηο εθηφο ησλ ηνκέσλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο θαη ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο 

γλψζεηο ηνπο. Μέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη νη 

πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο, θαζψο γεξλνχλ, ζπλήζσο επεμεξγάδνληαη ιηγφηεξεο 

πιεξνθνξίεο θαη νη ξπζκνί ηνπο είλαη πην αξγνί θαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθνί. 

Χζηφζν, ε γλψζε πνπ έρεη ήδε απνθηεζεί, ε ηθαλφηεηα αλάθηεζήο ηεο, θαζψο θαη νη 

νπηηθέο θαη αθνπζηηθέο αηζζεηήξηεο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ δηαηεξνχληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 60. Δάλ ζηνπο ελήιηθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

δνζνχλ ρξφλνο θαη ηθαλνπνηεηηθά θίλεηξα, ηφηε θαζίζηαληαη ηθαλνί λα επηηπγράλνπλ 

ηζνδχλακα απνηειέζκαηα κάζεζεο κε ηνπο λεφηεξνπο ζε ειηθία εθπαηδεπνκέλνπο. ε 

απηφ ζπκθσλεί θαη ν Charness (1992), φπσο αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα ηνπ Boulton-

Lewis (2010), πξνζζέηνληαο αθφκα φηη ε ζπζηεκαηηθή πξαθηηθή κέζα απφ ηε κάζεζε 

βνεζά ηνλ ειηθησκέλν εθπαηδεπφκελν ψζηε λα αληαπνθξηζεί ην ίδην θαιά φπσο θαη 

έλαο άπεηξνο λεφηεξνο ελήιηθαο. 

 

3.3. Κίνηηπα Μάθηζηρ ζηην Σπίηη Ζλικία 

 

Ο ραξαθηήξαο ηεο κάζεζεο ζε γεληθέο γξακκέο είλαη δπλαηφλ λα έρεη 

ραξαθηήξα ηπραίν, απξνζδφθεην αθφκα θαη επηβεβιεκέλν ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Ζ 

κάζεζε ζε κεγαιχηεξε ειηθία είλαη δπλαηφλ λα είλαη ην απνηέιεζκα επηκέξνπο 

πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηεο θξηηηθήο ζηάζεο ηεο δσήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη είλαη 
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δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζηελ απηνγλσζία θαη ηελ αηνκηθή δηνξαηηθφηεηα  (Withnall, 

2000). 

 ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη Boulton-Lewisetal. (2006), νη απαληήζεηο πνπ 

πήξαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζπρλφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο νη ειηθησκέλνη επηζπκνχλ λα κάζνπλ. Απηνί είλαη επεηδή έρνπλ ηελ αλάγθε λα 

θξαηνχλ ζε εγξήγνξζε ηε ζθέςε ηνπο, λα ρξεζηκνπνηνχλ ην κπαιφ ηνπο, λα 

επηηπγράλνπλ ζηφρνπο, λα ζπλερίδνπλ λα καζαίλνπλ θαη λα κέλνπλ δηαλνεηηθά ελεξγνί. 

Με απνηέιεζκα νη ειηθησκέλνη λα θηλεηνπνηνχληαη γηα κάζεζε εμαηηίαο ηεο αλάγθεο 

ηνπο γηα απηνπξαγκάησζε θαη επραξίζηεζε. 

Δπηπιένλ, έλα αθφκα θίλεηξν απνηειεί ε αλάγθε ησλ ειηθησκέλσλ αλζξψπσλ 

γηα ηελ κε απνθνπή ηνπο απφ ηε ζχγρξνλε θνηλσλία, ε νπνία εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο  λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή (Marquie etal., 2002). 

Σα θίλεηξα ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία ελειίθσλ είλαη πνιχπινθα θαη 

πνιπδηάζηαηα. πάληα έλα θαη κφλν θίλεηξν αξθεί γηα λα νδεγήζεη ηνλ ειηθησκέλν 

ζην λα ζπκκεηάζρεη ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γεληθά, ηφζν νη εμσηεξηθνί φζν 

θαη νη εζσηεξηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ησλ ειηθησκέλσλ λα κάζνπλ. 

Ο Peterson (1981, ζην Kim&Merriam, 2004) ππήξμε ν πξψηνο ν νπνίνο κειέηεζε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ειηθησκέλσλ ζηελ εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα, εξεχλεζε 88 

ειηθησκέλνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζε έλα πξφγξακκα κε ηε κνξθή  δηάιεμεο – 

ζπδήηεζεο πνπ έιαβε ρψξα ζην Παλεπηζηήκην ηεο Νφηηα Καιηθφξληα. χκθσλα κε ηε 

κειέηε απηή, ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο κάζεζεο κπνξεί λα δηαθξηζεί αλάκεζα ζηνπο 

εθθξαζηηθνχο (expressive) θαη εξγαιεηαθνχο (instrumental) ζηφρνπο. Οη πξψηνη 

αλαθέξνληαη ζηε κάζεζε γηα ηε κάζεζε, ελψ νη δεχηεξνη ζε θάπνηνπο εμσηεξηθνχο 

ζηφρνπο, φπσο ε εξγαζία Απηνί νη δχν ηχπνη ζηφρσλ εθθξάζηεθαλ γηα πξψηε θνξά 

απφ ηνλ Parsons (1951, ζην Kim&Merriam, 2004) θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπρλά ζε 

ζπνπδέο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ειηθησκέλσλ ζηε κάζεζε. Γελ απνηειεί 

έθπιεμε ην γεγνλφο φηη νη ειηθησκέλνη καζεηέο ζπλήζσο παξαθνινπζνχλ 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ ίδηα ηε κάζεζε, γηα λα αλαθαιχςνπλ ηε γλψζε. 

Μηα αθφκα θαηεγνξία θηλήηξσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ηνπ Scala (1996, ζην 

Kim&Merriam, 2004) γηα ηνπο ειηθησκέλνπο, πεξηιακβάλεη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε 
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θαη ηελ ηθαλνπνίεζε. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηνλ «εκπινπηηζκφ ησλ 

γλψζεψλ ηνπο», ηελ «επραξίζηεζε-δηαζθέδαζε», ηελ «ηθαλνπνίεζε»  θαη ηελ 

«αίζζεζε ηεο πξαγκάησζεο». Οη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπφκελνη ζπρλά 

επηιέγνπλ ηελ θνηλσληθή επαθή ή ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο σο έλαλ παξάγνληα πνπ 

επεξεάδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε (Kim&Merriam, 2004). 

 

3.4. Οι εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ ηηρ ηπίηηρ ηλικίαρ 

 

 Σα πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζηνπο ελήιηθεο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα ηδηαίηεξα βηψκαηα θαη 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο πξνζδνθίεο θαη θίλεηξα ησλ 

ελειίθσλ. Μέζα απφ ηηο αλάγθεο ηνπο νη ελήιηθεο εθθξάδνπλ κηα αληζνξξνπία, ε 

νπνία θαιείηαη λα επηιπζεί θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη ηηο 

αληίζηνηρεο θαη θαηάιιειεο αληηδξάζεηο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί. (Claparede, 

1953). Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ελ πξνθεηκέλσ δηαθξίλνληαη ζε: α) ζπλεηδεηέο θαη 

ξεηέο, β) ζπλεηδεηέο αιιά κε ξεηέο θαη γ) ζε ιαλζάλνπζεο (Κπξηαδή, 1999). 

ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηεο γλψζεο, αιιά θαη ησλ ηερλνινγηψλ, νη αιιαγέο 

πνπ ζεκεηψλνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν επεξεάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ειηθησκέλσλ θαη ηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

γεληθά. Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηψλ δηακνξθψλνληαη φρη θαηά 

ηξφπν θπζηθφ, αιιά πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε θνηλσληθφ 

θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν θαη ζρεηίδνληαη κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη 

ηα θίλεηξα κάζεζήο ηνπο.  

Δπνκέλσο, νη δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ είλαη 

απνηέιεζκα ησλ πεπνηζήζεψλ θαη ησλ αμηψλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ ειηθησκέλσλ. ε νηθνλνκηθφ επίπεδν, νη αλάγθεο εθπαίδεπζεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε πνπ βηψλεη θάζε ζχγρξνλε θνηλσλία (Βεξγίδεο& 

Καξαιήο, 1999).   

 Οη ειηθησκέλνη παξνπζηάδνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. ε 

απηέο ζπγθαηαιέγνληαη ε αλάγθε ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα μεπεξάζνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο κέζα απφ ηελ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, ηελ 



25 

 

νηθνλνκηθή ηνπο αλεμαξηεζία θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο βαζηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο. 

Δπίζεο, έρνπλ ηελ αλάγθε λα εθθξαζηνχλ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο θπξίσο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο επραξίζηεζε. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδνπλ ηελ αλάγθε λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θνηλσλία σο πνιίηεο πνπ 

παξακέλνπλ ελεξγνί. Σέινο, επηζπκνχλ λα παξακέλνπλ ζηελ θνηλσλία σο θνξείο 

θνηλσληθήο αιιαγήο. (Λαδαξίδνπ, 2010). 

 Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ε πνηθηιία πνπ παξνπζηάδνπλ γηα 

ηνλ θάζε άλζξσπν είλαη απηά πνπ ππαγνξεχνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ, 

νη νπνίεο ελδέρεηαη λα απνξξένπλ απφ ηελ αλάγθε πιήξσζεο θάπνηνπ πξνεγνχκελνπ 

καζεζηαθνχ – εθπαηδεπηηθνχ θελνχ. Βηβιηνγξαθηθά παξαηεξνχληαη πεξηπηψζεηο 

ειηθησκέλσλ νη νπνίνη επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε πνπ 

άθεζαλ εκηηειή γηα πνηθίινπο πξνζσπηθνχο ιφγνπο. ε απηφ πξνζηίζεηαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο πγεία, ηελ αζθάιεηά 

ηνπο θαη νη επηρεηξεζηαθέο βιέςεηο ηνπο (Jarvis, 2003). 

 ε φ,ηη αθνξά ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο, ε επηκφξθσζε ησλ ειηθησκέλσλ ζε 

απηέο είλαη απαξαίηεηε ζην ζχγρξνλν ηερλνινγηθά αλαπηπζζφκελν θνηλσληθφ 

πιαίζην.  Ζ εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο ζπκπεξηιακβάλεη, ηε ρξήζε 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ, πξνο ην δηαδίθηπν θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ. 

 

3.5. Δςκαιπίερ  Δκπαίδεςζηρ για ηην Σπίηη Ζλικία 

 

 Σν ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξαγκαηεχεηαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ειηθησκέλσλ αηφκσλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο. Κξίλεηαη σζηφζν ζθφπηκν λα γίλεη 

αλαθνξά πξψηα ζηελ επθαηξία πνπ δίλεηαη ζηα άηνκα ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο λα 

ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο θαη ζην επίπεδν ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα. ηε ζπλέρεηα 

ηνπ θεθαιαίνπ αθνινπζεί ε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ 

ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο απνθιεηζηηθά. 
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3.5.1. Σο Πανεπιζηήμιο ηηρ Σπίηηρ Ζλικίαρ 

 

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν ζεζκφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ Σξίηε Ζιηθία, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δκθέ – Πνπινπνχινπ (1999), ν νπνίνο εκθαλίζηεθε αξρηθά 

ζηε Γαιιία θαη ηελ Πνισλία. Θσξείηαη έλαο απφ ηνπο πην επηηπρεκέλνπο ζεζκνχο ζε 

πνιιέο ρψξεο ηεο Δ.Δ., ν νπνίνο δεκηνπξγήζεθε νδεγνχκελνο απφ ηελ επηζπκία ησλ 

ειηθησκέλσλ γηα κάζεζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ απφθηεζε ή κε ηνπ αληίζηνηρνπ 

πηπρίνπ πηζηνπνίεζεο. ην Παλεπηζηήκην απηφ, ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζε ρψξνπο 

παλεπηζηεκηαθνχο φηαλ δελ γίλνληαη καζήκαηα γηα ηνπο λένπο θνηηεηέο, δηδάζθεη ην 

παλεπηζηεκηαθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο επίζεο θαη άιινη επηζηήκνλεο. 

 Πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηεί έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν ζα 

θαιχπηεη ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ πνπ ζα ην 

παξαθνινπζήζνπλ, ιακβάλνληαη ππφςε εμ‟ αξρήο θάζε επηζπκία θαη ελδηαθέξνλ ηνπο. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα είλαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ.  

 

3.5.2. Οι Νέερ Σεσνολογίερ και η εκμάθηζή ηοςρ από ηην Σπίηη 

Ζλικία 

 

Ζ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ έρεη εηζβάιιεη ζηε Γπηηθή Κνηλσλία κε 

απνηέιεζκα ε πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ λα πηνζεηεί θάζε λέν ηερλνινγηθφ 

επίηεπγκα, θάλνληάο ην κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηεο θαη είλαη αλνηθηή ζε φιεο ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη. Ζ φιν θαη απμαλφκελε πιεζπζκηαθά 

νκάδα ησλ ειηθησκέλσλ αλζξψπσλ (60 θαη άλσ) θαίλεηαη λα έρεη κείλεη πίζσ ζρεηηθά 

κε νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηελ ηερλνινγία. (vandeWatering, 2008).  

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο πνπ 

ζπληειείηαη ζηε ζχγρξνλε επνρή είλαη  αλακθηζβήηεηε, θαζψο ε κεηαηξνπή ηεο 

γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο ζε θαζνξηζηηθφ δνκηθφ παξάγνληα ζηε δσή ησλ πνιηηψλ, 

ηνπο βνεζά πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν ηνπο θαη θαζίζηαληαη ηθαλνί 

ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά κέζα ζε απηφλ. Έρεη απνδεηρζεί φηη νη Νέεο 

Σερλνινγίεο έρνπλ θέξεη ηελ αιιαγή ζηελ πιεξνθνξία, ηε δηάδνζε θαη ηε 



27 

 

ζεκαληηθφηεηα ησλ ηδεψλ θαη ηεο αλζξψπηλεο δσήο γηα ην ιφγν απηφ ε απφθηεζε ησλ 

δεμηνηήησλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαζίζηαηαη ζεκειηψδεο.  

ήκεξα απνηειεί θνηλφ ηφπν ε ζθέςε φηη νη ειηθησκέλνη άλζξσπνη είλαη 

απνθιεηζκέλνη απφ ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία, είηε γηαηί δελ κπνξνχλ, είηε γηαηί απιά 

δελ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ (Olson, etal., 2011). Παξφια απηά, νη Νέεο Σερλνινγίεο. 

γίλνληαη ζπλερψο αλαγθαίεο θαη απαξαίηεηεο ζηε δσή ησλ ειηθησκέλσλ. Λακβάλνληαο 

ππφςε ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο απνηεινχλ κηα εηεξνγελή ειηθηαθή 

νκάδα κε δηαθνξέο ζηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα, ην εηζφδεκα, ην θχιν (Crossan, 

etal, 2001), κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη νη Νέεο Σερλνινγίεο είλαη δπλαηφλ λα 

ζεσξεζνχλ σο έλα εξγαιείν γηα ηελ εμέιημή ηνπο. Έρνπλ ηε δπλακηθή πξνθεηκέλνπ λα 

ηνπο βνεζήζνπλ ψζηε λα αλαλεψζνπλ ή λα αλαπηχμνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο επαθέο 

(Pereira&Neves, 2011 ζην Doutoretal., 2012).  

Δπηπιένλ, επεηδή αθξηβψο νη Νέεο Σερλνινγίεο θαη ε αλάπηπμή ηνπο απνηεινχλ 

έλα λέν επίηεπγκα, ε κάζεζε απνηειεί ην θιεηδί ην νπνίν δηαζθαιίδεη φηη νη 

ειηθησκέλνη είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα αμηνπνηνχλ δεκηνπξγηθά ηα 

ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα σο εξγαιεία κέζσ ησλ νπνίσλ ζα εμππεξεηνχλ ηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο. Οη Mitzneretal. (2010, ζην Doutoretal., 2012) νξίδνπλ ηελ 

ηερλνινγία σο θάζε ειεθηξνληθφ ή ςεθηαθφ παξάγσγν ή ππεξεζία. Πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβιεθζεί ε ρξεζηκφηεηα ηεο ηερλνινγίαο γεληθά είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαζηνχλ 

θαηαλνεηνί νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ειηθησκέλνπο ζηελ απνδνρή θαη 

πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο.  

Χο πεγή ελεκέξσζεο θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ην δηαδίθηπν 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία, ηηο ππεξεζίεο θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ή ηεο θνηλσληθήο δσήο. Σν δηαδίθηπν θαη ε 

ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία θαζηζηνχλ πξαγκαηνπνηήζηκε ηελ γξήγνξε θαη 

νηθνλνκηθή επηθνηλσλία ή επαθή κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ησλ ειηθησκέλσλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ειηθησκέλνη (φπσο θαη νη λεφηεξνη ζε ειηθία) είλαη ζε ζέζε 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία θαη γηα άιινπο ιφγνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηε 

κάζεζε θαη απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ δεμηνηήησλ, ηελ πξνψζεζε ηεο ζθέςεο ηνπ 

ελεξγνχ πνιίηε ν νπνίνο ελδηαθέξεηαη γηα ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα θαη ζε 

γεληθέο γξακκέο ε ηερλνινγία βνεζά ηνπο ελήιηθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο λα έρνπλ κηα 
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αλεμάξηεηε δσή θαη ηελ ηθαλφηεηα λα παξακέλνπλ ελεξγνί ζηελ θνηλφηεηα 

(Crossanetal., 2001).  

ηελ πξνζπάζεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο λα δεκηνπξγήζεη ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο 

δηαθνξεηηθέο γεληέο, νη Νέεο Σερλνινγίεο είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ λέεο θαη 

επέιηθηεο καζεζηαθέο επθαηξίεο θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Δπηπξνζζέησο, νη λέεο 

ηερλνινγίεο βνεζνχλ ηνπο ειηθησκέλνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

είλαη ε κάζεζε, ε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία θαη ζηηο ππεξεζίεο, ζην θνηλσληθφ 

δίθηπν (Amaro&Gil, 2011, ζην Doutoretal., 2012).  

Σέινο, νη Νέεο Σερλνινγίεο επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα, ηε δεμηφηεηα, ηηο 

επθαηξίεο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ ειηθησκέλσλ αλζξψπσλ. Δπίζεο, ηνπο παξέρεη ηνλ ηξφπν 

γηα λα βειηηψζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, ηελ απηνλνκία ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα 

κεηψζνπλ ην αίζζεκα ηεο κνλαμηάο (Doutoretal., 2012). 

 

3.5.3. Ππογπάμμαηα Δκπαίδεςζηρ ζηιρ Νέερ Σεσνολογίερ 

 

Παξαηεξείηαη ελδηαθέξνλ θαη δξάζε απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ (Δ.Δ.Δ.Δ.) ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο κέζσ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο, ηα νπνία θξίλεηαη απαξαίηεην 

λα αλαθεξζνχλ ρξνλνινγηθά ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

Έλα πξψην πξφγξακκα γα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Σξίηε ειηθία είλαη απηφ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε Β. Διιάδα ην 2009. Πξφθεηηαη γηα έλα πηινηηθφ πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο έπεηηα απφ ηε ζπκκεηνρή 6 Γήκσλ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. ην 

πιαίζην απηφ δηεξεπλήζεθαλ νη  εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη νη 

εθπαηδεπηέο δέρζεθαλ εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε. Οη ζεκαηηθνί άμνλεο πάλσ ζηνπο 

νπνίνπο βαζίζηεθε ε εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ: α) Νέεο Σερλνινγίεο θαη 

Δπηθνηλσλία, β) Αλζξψπηλεο ρέζεηο θαη γ) Σέρλε θαη Πνιηηηζκφο. Σν πξφγξακκα 

απηφ παξνπζηάζηεθε ζην 1
ν
 Γηεζλέο πλέδξην ηεο ESREA κε ηίηιν 

“DemographicChangeandtheEducationofOlderAdults” ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2010 ζην 

Μφλαρν (Δπηζη. Έλσζε Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, 05/05/2015). 

Δπίζεο, ε Δ.Δ.Δ.Δ. ην 2012 πξαγκαηνπνίεζε ην 2
ν
 πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο 

γηα άηνκα Σξίηεο Ζιηθίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κε ζθνπφ 
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λα δψζεη ηελ επθαηξία ζε άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο πνπ δνχζαλ ζε ιηγφηεξν 

επλνεκέλεο πεξηνρέο γηα ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, κε ζηφρν ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε θαη έθθξαζε. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ειηθησκέλνη απφ ην 

Θξηάζην Πεδίν, σο επί ην πιείζηνλ ρακεινχ εθπαηδεπηηθνχ θαη βηνηηθνχ επηπέδνπ. 

πλνιηθά έιαβαλ κέξνο 150 άηνκα-κέιε Κ.Α.Π.Ζ. ηξηψλ Γήκσλ (Αζπξνπχξγνπ, 

Διεπζίλαο θαη Μάλδξαο). Οη ειηθησκέλνη είραλ ηελ επθαηξία λα εθπαηδεπηνχλ ζε 

ζέκαηα φπσο Γεκηνπξγηθή Έθθξαζε-Υεηξνηερλία, Τγεία θαη Γηαηξνθή, Κίλεζε θαη 

Δπεμία, Δμνηθείσζε κε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη Αλζξψπηλεο ρέζεηο θαη 

Δπηθνηλσλία. Ζ δξάζε απηή παξνπζηάζηεθε ην 2012 ζε δηεζλή εκεξίδα κε ηίηιν 

“SeniorsandEducation – Whatroleforculturalorganisations?” ζηε Ρνπκαλία (Δ.Δ.Δ.Δ., 

05/05/2013).  

 

 

3.6. Γςζκολίερ ηλικιωμένων ζηην εκμάθηζη ηων Νέων 

Σεσνολογιών 

 

 ηελ έξεπλα ησλ Marquie etal., (2002) αλαθέξνληαη θάπνηνη παξάγνληεο νη 

νπνίνη, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ζρεηηθέο έξεπλεο, επζχλνληαη γηα ην βαζκφ δπζθνιίαο 

ηεο εθκάζεζεο λέσλ εξγαιείσλ απφ ηνπο ειηθησκέλνπο. ηελ έξεπλα ησλ παξαπάλσ 

αλαθέξεηαη ην απνηέιεζκα ησλ Sharit&Czaja (1994), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ν πην 

πηζαλφο ιφγνο δπζθνιίαο είλαη νη αιιαγέο ησλ ειηθησκέλσλ ζηηο βαζηθέο γλσζηηθέο 

ηνπο δεμηφηεηεο σο απνηέιεζκα ηεο ειηθίαο ηνπο. ε απηέο ζπγθαηαιέγνληαη ε 

κεησκέλε ηαρχηεηα ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, ε θαηάζηαζε ηεο κλήκεο 

ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ γήξαηνο θαη νη δηαδηθαζίεο αληίιεςεο θαη πξνζνρήο.  

Δπίζεο, νη αξλεηηθέο ζηεξεφηππεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ 

πξνζπκία ησλ ελειίθσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο λα κάζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί  ζηε βηβιηνγξαθία (Ryanetal. 1992 ζην  

Marquie etal., 2002). Αθφκα, νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ 

κεραλνγξαθηθψλ ηερλνινγηψλ έρεη απνδεηρζεί φηη πξνθαινχλ άγρνο ζηα άηνκα 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη πηζαλφ λα επζχλνληαη φηη δεκηνπξγνχλ αξλεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο (Cohenetal. 1981, Marquieetal. 1994 ζην Marquie etal., 
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2002). Αμίδεη λα πξνζηεζεί φηη απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρεη πξνθχςεη πσο ε 

αξλεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ηερλνινγίαο απφ ηνπο ειηθησκέλνπο εκθαλίδεηαη φρη 

εμαηηίαο ηνπ γήξαηνο, αιιά ιφγσ ηνπ φηη δελ είραλ θακία εκπεηξία κε ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή ζηε δσή ηνπο (Zoltan&Chapanis 1982, Arndtetal., 1983, Jay&Willis, 

1992, Marquieetal. 1994 ζην Marquie etal., 2002: 273). πσο απνδεηθλχεηαη κηα 

ζεηξά απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρεη δείμεη φηη θάπνηεο απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ειηθησκέλνη ζηε δηαρείξηζε λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο 

επηθνηλσλίαο πξνθαινχληαη απφ κε  γλσζηηθνχο παξάγνληεο, φπσο ν θφβνο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, νη αξλεηηθέο ζηεξεφηππεο 

αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειηθία, ε ζηάζε δσήο θαη ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο 

(Marquie etal., 2002). 

Σέινο, απφ ηηο έξεπλεο ησλ KelleyandCharness 1995, Marquie&Baracat 1998 

θαη Westermanetal. 1998 (ζην Marquie etal., 2002) πξνθχπηεη φηη νη κέζνδνη 

εθπαίδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επηβάιιεηαη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο  γλσζηηθέο, 

κεηαγλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ειηθησκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή ε εθκάζεζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ απφ 

ηνπο ηειεπηαίνπο. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ειηθησκέλσλ κηα αθφκα έξεπλα ησλ Hilt&Lipschultz 

(2004) αλαθέξεη φηη παξαηεξνχληαη κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ θαη εκπνδίσλ ζηε ζπλερή 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ φπσο νη ζσκαηηθνί θαη γλσζηηθνί παξάγνληεο, νη 

πξνζσπηθέο δηαθνξέο, ηα πξνβιήκαηα ινγηζκηθνχ θαη άβνιεο ζπλζήθεο εληφο ηνπ  

εξγαζηεξίνπ ππνινγηζηψλ. 

Έλα ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο Kelley&Charness (1999) είλαη φηη νη 

ελήιηθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο βηψλνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε δπζθνιία ζην λα 

κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ ππνινγηζηή ζε αληίζεζε κε ηνπο λεψηεξνπο ελήιηθεο, 

θαζψο νη πξψηνη αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απ‟ φηη νη ηειεπηαίνη. Πην 

αλαιπηηθά, νη ειηθησκέλνη ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα κάζνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα, παξάιιεια θάλνπλ πεξηζζφηεξα ιάζε ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ επηδφζεψλ ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο θαη ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξε βνήζεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθκάζεζεο. ε απηά αθξηβψο εζηηάδεηαη ε 

δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. 
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3.7. Πποβλήμαηα ζηην εκπαίδεςζη ηηρ Σπίηηρ  Ζλικίαρ 

 

Δκπφδηα ζηε κάζεζε ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο απνηεινχλ ηα ζσκαηηθά 

πξνβιήκαηα, νη γλσζηηθνί παξάγνληεο, ηα δηάθνξα πξνζσπηθά ζέκαηα θαη νη 

θνηλσληθνί παξάγνληεο. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα πξνβιήκαηα απνδίδνληαη ζηε 

γήξαλζε. Σα ζσκαηηθά ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ ειηθία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εθείλσλ πνπ κεηψλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα, ηηο αζζέλεηεο θαη ηνλ εθθπιηζκφ ηεο φξαζεο 

θαη ηεο αθνήο.  Δπίζεο, νη αλεζπρίεο ησλ ειηθησκέλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ην 

ζπλαίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο πνπ ηνπο δηαθξίλεη θαζψο ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο 

ηξσηνχο. Αθφκα ληψζνπλ φηη νη επθαηξίεο θαη νη δπλαηφηεηέο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλεο 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ιφγσ ειηθίαο θαη γήξαηνο έρνπλ ηελ αλάγθε λα εμαξηψληαη απφ 

θάπνηνλ ηξίην – θξνληηζηή, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ξπζκίδεη θαη λα πξνγξακκαηίδεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο απαζρνινχλ, αιιά θαη ηε κεηαθνξά ηνπο. ηε ζπλέρεηα 

γίλεηαη αλαθνξά ζηα γλσζηηθά θαη πξνζσπηθά ηεο ηξίηεο ειηθίαο ζρεηηθά κε ηελ 

εθκάζεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 

3.7.1. Γνωζηικά και πποζωπικά πποβλήμαηα 

 

Μέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Purdie&Boulton-Lewis (2003)  

γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ ειηθησκέλσλ θαηά ηελ εθκάζεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ν 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο εκπνδίσλ ζρεηίδεηαη κε ηα γλσζηηθά θαη πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα ησλ ειηθησκέλσλ. ζνλ αθνξά ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα, ηα πξνβιήκαηα 

πνπ βηψλνπλ νη ειηθησκέλνη ζρεηίδνληαη κε ηε δπζθνιία ηνπο ζηελ απνξξφθεζε ηεο 

γλψζεο∙ πην ζπγθεθξηκέλα δελ ηνπο είλαη εχθνιν λα ζπγθξαηνχλ ζηε κλήκε ηνπο 

πνιιέο πιεξνθνξίεο. Δπίζεο  αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζην λα ζπκνχληαη δηάθνξεο 

δηαδνρηθέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (π.ρ. 

έλαξμε ζπζθεπήο). Δπηπιένλ, δπζθνιεχνληαη λα κέλνπλ ζπγθεληξσκέλνη γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηδάζθνληαη ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. 

Δπηπξνζζέησο, κέζα απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θαηά 
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ηελ λεφηεξε ειηθία αληηκεηψπηζε δπζθνιίεο ζηε κάζεζε απηφ ζπλερίδεηαη, κε 

απνηέιεζκα λα εκθαλίδεη κεησκέλε ηθαλφηεηα θαη γλψζεηο ζηα γεξαηεηά. 

 ζνλ αθνξά ζηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα, ην πην ζπρλφ πνπ ζπλαληάηαη ζηα 

άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο ζρεηίδεηαη κε ηηο απφςεηο θαη ηε ζηάζε δσήο ηνπ 

ειηθησκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, γηα θάπνηνπο ε εθκάζεζε δελ είλαη γεληθά απαξαίηεηε 

ζηε δσή ηνπο, είηε γηαηί ζεσξνχλ φηη δελ αμίδεη, είηε γηαηί αηζζάλνληαη φηη είλαη πηα 

«αξγά» γη‟ απηνχο. Δπίζεο είλαη δπλαηφλ λα κελ βξίζθνληαη ζηελ θαηάιιειε 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ή λα ληψζνπλ. Δπίζεο ζεκαληηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο 

είλαη ην εηζφδεκα ησλ ειηθησκέλσλ θαζψο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ 

απφθηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Κάπνηεο παγησκέλεο απφςεηο ησλ αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο απνηεινχλ 

πξφβιεκα γηα ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε λέεο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ 

θάπνηνη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ελψ θάπνηνη άιινη φρη, ηφηε ππάξρεη ν 

θίλδπλνο λα δεκηνπξγεζεί ράζκα αλάκεζά ηνπο. Δπνκέλσο, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε 

λα βξεζνχλ νη ηξφπνη πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ 

ηνπο ειηθησκέλνπο, ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε θάζε πηπρή ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο σο ζχγρξνλνη πνιίηεο, ζε θάζε πεγή πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε 

νηθνλνκηθά ζέκαηα, κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπο, κε ηα ηαμίδηα θαη άιιεο 

ζεκαηηθέο ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο. Απηφ γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα ζεκαίλεη ηελ 

πξνζνρή ηεο Πνιηηείαο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ παξνρή αζθαινχο κεηαθνξάο, ζηε 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο κέζα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ζηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ 

επηδνηήζεσλ πξνο ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα 

αγνξάζνπλ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ή κε ην λα έρεη θξνληίζεη ε Πνιηηεία λα 

ππάξρνπλ ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζε κέξε ζηα νπνία έρνπλ πξφζβαζε ηα άηνκα ηεο 

ηξίηεο ειηθίαο (Purdie&Boulton-Lewis, 2003). 

 χκθσλα κε ηνλ Cross (1981) ηα ειηθησκέλα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ θάπνηνπο αξλεηηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη ηνπο 

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο θαηά ηελ έληαμε θαη ηελ παξακνλή ηνπο ζηα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ιφγσ νξγάλσζεο, ε έιιεηςε 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηα νπνία είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηνπλ ηηο 
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πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη ελδηαθέξνληα ησλ ειηθησκέλσλ, ψζηε λα ππάξρεη ε 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη ε έιιεηςε 

ζπλέρεηαο ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο απφ ηνπο θνξείο 

εθπαίδεπζεο εμαηηίαο ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απφ ηα Δπξσπατθά Σακεία. Αθφκα, ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη ε έιιεηςε ζχλδεζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ην επξχηεξν θαη απνηειεζκαηηθφ δίθηπν παξνρήο 

ςπρνθνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο ησλ νκάδσλ απηψλ. Σέινο, ζηα πξνβιήκαηα αλήθνπλ θαη ν 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο, ιφγσ νηθνλνκηθψλ, ςπρηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο. 

 

3.8. Σα πλεονεκηήμαηα ηηρ εκμάθηζηρ ηων Νέων Σεσνολογιών 

ζηην Σπίηη Ζλικία 

 

Αλάκεζα ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο ηδηαίηεξα ρξήζηκν απνδεηθλχεηαη ην 

δηαδίθηπν, θαζψο πξνζθέξεη πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ. Αλάκεζα ζε απηέο 

ζπγθαηαιέγνληαη ε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία κε ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα, ηα 

δηαδηθηπαθά παηρλίδηα θαη άιιεο κνξθέο δηαζθέδαζεο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ 

Gatto&Tak (2008) εθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ην δηαδίθηπν πξνζθέξεη ζηνπο 

ειηθησκέλνπο αλζξψπνπο ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο 

γηα ηελ εχξεζε πνηθίισλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληά ηνπο, 

ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο, ηελ νξγάλσζε 

ηαμηδηψλ, γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, 

αιιά θαη γηα αγνξέο πξντφλησλ κέζσ δηαδηθηχνπ. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ 

κε ηα θηιηθά θαη νηθνγελεηαθά ηνπο πξφζσπα κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Morrell, etal. (2000, ζην Gatto&Tak, 2008) νη 

νπνίνη εξεχλεζαλ έλα δείγκα 381 ειηθησκέλσλ θαη ππεξειίθσλ αηφκσλ, ηα θπξηφηεξα 

ηξία ελδηαθέξνληα ησλ ειηθησκέλσλ ζρεηηθά κε ην δηαδίθηπν ζρεηίδνληαη επίζεο: α) 

κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, β) ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηαμίδηα θαη γ) ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πγεία. 

Δπηπιένλ, θάλεθε φηη νη θπξηφηεξνη θαη ζνβαξφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη 
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ειηθησκέλνη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ παγθφζκην ηζηφ είλαη φηη δελ γλσξίδνπλ ην πψο ζα 

ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ, επίζεο φηη δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε απηφλ ή φηη δελ γλσξίδνπλ 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν.  Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Morrelletal. (2000 ζην Gatto&Tak, 2008) φηη νη 

ειηθησκέλνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ αλέθεξαλ φηη ην δηαδίθηπν ηνπο πξνζθέξεη πνιιά 

ηφζν ζε πξνζσπηθφ επίπεδν αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ, φζν θαη ζηελ γεληθφηεξε 

επεκεξία ηνπο, δείρλεη μεθάζαξα φηη νη άλζξσπνη ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο επσθεινχληαη 

απφ ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, αιιά θαη απφ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Σέινο, 

ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία,  θξίλεηαη ζεκαληηθφ ηα θέληξα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο 

λα παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο αιιά θαη 

ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ο
: ΚΔΝΣΡΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ (Κ.Α.Π.Ζ.) 

 

4.1. Οπιζμόρ 

  

 ην πιαίζην ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ ζεζκνχ «Παξακνλή ζην ζπίηη» έρνπλ 

θαηαξηηζηεί ήδε απφ ην 1979 ηα θξαηηθά πξνγξάκκαηα ηα ιεγφκελα Κέληξα Αλνηθηήο 

Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (Κ.Α.Π.Ζ.). ε αξρηθφ ζηάδην ζηήζεθαλ πεηξακαηηθά θαη 

κέρξη ην 1981 ιεηηνπξγνχζαλ νθηψ πξνγξάκκαηα εζεινληηθνχ ραξαθηήξα. Αξγφηεξα 

εληάρζεθαλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη πιεζπζκηαθά έθηαζαλ ηα 120. Απνηεινχλ 

ηνλ θνξέα πνπ παξέρεη ππεξεζίεο θξνληίδαο αλνηθηνχ ηχπνπ ζηνπο ειηθησκέλνπο, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ απνθπγή απνθιεηζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Υξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο επηρνξεγήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαιχπηνληαο ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο, ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνχ 

ηνπο. (Ακίηζεο, 2001).  

Σα ΚΑΠΖ απνηεινχλ κηα κνξθή εμσηδξπκαηηθήο πξνζηαζίαο ησλ 

ειηθησκέλσλ. Σε ιεηηνπξγία ηνπ θαζνξίδνπλ ε πξφιεςε ησλ βηνινγηθψλ, 

ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ δπζθνιηψλ θαη εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα 

ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο, ε ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ αλαθνξηθά 

κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ειηθησκέλνη θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Δπηπιένλ, 

ηα ΚΑΠΖ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ ηαηξηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, θαζψο 

κέζα ζην ρψξν ησλ ΚΑΠΖ ππάξρνπλ ηαηξεία ζηα νπνία πξνζθέξεηαη πξνιεπηηθή 

ηαηξηθή θξνληίδα ζηα ειηθησκέλα άηνκα, θπζηθνζεξαπεία θαη εξγνζεξαπεία κέζσ ηεο 

δεκηνπξγηθήο ελαζρφιεζήο ηνπο.   

 ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο ηα ΚΑΠΖ πξνζπαζνχλ κε θάζε δπλαηφ 

ηξφπν λα απαζρνινχλ ηα ππεξήιηθα άηνκα θαη λα ηα βνεζνχλ ζηελ δεκηνπξγηθή 

αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο κε απψηεξν ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο 

ελεξγεηηθφηεηάο ηνπο σο ζχγρξνλνη πνιίηεο. Ο ζεζκφο ησλ ΚΑΠΖ απεπζχλεηαη ζε 

φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο αιιά ηδίσο νη ρακειφηεξεο νηθνλνκηθά ηάμεηο 
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εμππεξεηνχληαη κέζσ απηψλ θαζψο ιφγσ νηθνλνκηθήο δπζθνιίαο δελ κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ δηαθνξεηηθά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. 

 Ο ζεζκφο εθαξκφζηεθε αξρηθά ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 θαη ηα άηνκα – κέιε ηνπ 

ήηαλ 70 εηψλ θαη άλσ θαη επξφθεηην θαη γηα ηε γεληά ησλ αλζξψπσλ πνπ βίσζε ηνλ Β‟ 

Παγθφζκην Πφιεκν κεγάιν κέξνο ησλ νπνίσλ ήηαλ αλαιθάβεηνη ή ρακεινχ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. ηελ πνξεία ν ζεζκφο εμαπιψζεθε γξήγνξα θαη έδσζε ηελ 

επθαηξία ζηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο κέζσ ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο λα 

παξεκβαίλνπλ ζηελ πνιιαπιφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ ζπλαηζζεκαηηθνχ ραξαθηήξα 

πνπ πξνέθππηαλ ζηε δσή ησλ ειηθησκέλσλ. Δπηπιένλ, ζε απηά πξνζηίζεληαη θαη ηα 

βηνινγηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζεί ην επίπεδν δσήο ησλ αηφκσλ ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο. Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 

θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα θηλεηνπνηήζνπλ νκάδεο κε ηνπο ειηθησκέλνπο 

αλζξψπνπο θαη λα ηνπο ελζαξξχλνπλ λα εθθξάζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ θάζε δπλαηφηεηά ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαιχθζεθαλ νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ νη 

ειηθησκέλνη λα αλαζεσξήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα θηλεηνπνηεζνχλ, λα αλαπηπρζνχλ 

θνηλσληθά σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά πξάγκαηα, άιιαμε ε ζηάζε ηνπο ζε 

δηάθνξα ζέκαηα θαη πηνζέηεζαλ λέεο ηδέεο θαη ζηάζεηο. Αθφκα, κέζα απφ ηε 

δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο θαη ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζεζκνχ ζηε κνξθή ησλ νκάδσλ έκαζαλ απηφ αθξηβψο, ην λα 

αλήθνπλ ζηελ νκάδα θαη φηη ππάξρνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνζθέξεη απηφο ν 

ηξφπνο έθθξαζεο, φπσο ηα αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο πνπ νδεγεί ζηελ ελζάξξπλζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο θαη ηεο απηελέξγεηαο. Πξάγκαηη, απηφ αθξηβψο απνηειεί ηε ζεηηθή 

πιεπξά ησλ ΚΑΠΖ θαζψο δίλεη ζηνλ ειηθησκέλν πνιίηε ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρεη 

ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 Βηβιηνγξαθηθά πξνηείλεηαη ε εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηνλ 21ν αηψλα κέζα ζην 

πιαίζην ηεο αχμεζεο ηεο πιεζπζκηαθήο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο νη 

ζπληαμηνχρνη ζα είλαη λεφηεξνη ειηθηαθά αιιά κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν θαη 

απφςεηο κε δπλακηθέο δηεθδηθήζεηο ζε αληίζεζε κε ηα ειηθησκέλα άηνκα ηνπ 

παξειζφληνο. Δπνκέλσο, ηα ΚΑΠΖ πξνθεηκέλνπ λα είλαη επίθαηξα επηβάιιεηαη λα 
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δηεπξχλνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο ψζηε λα θαιχπηνπλ ηελ πνηθηιία ησλ αλαγθψλ ησλ 

ειηθησκέλσλ (Παλέξα, 1999). 

 

4.2. κοπόρ λειηοςπγίαρ και ζηόσοι 

 

 Οη ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο νδήγεζαλ ζηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ θξαηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Κ.Α.Π.Ζ. θαζψο 

κέζα απφ ηνλ ζθνπφ πνπ απηά επηηεινχλ δηεπθνιχλνπλ θαη απινπζηεχνπλ ηε δσή ηνπ 

ειηθησκέλνπ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Αξρηθά ινηπφλ, ηα Κ.Α.Π.Ζ. ζηνρεχνπλ ζην λα 

βνεζήζνπλ ηνλ ειηθησκέλν λα δηαηεξήζεη ηελ απηνλνκία ηνπ θαη λα ελεξγεί σο 

ηζφηηκν κέινο ηεο θνηλσλίαο παξά ην γεγνλφο ηεο γήξαλζεο θαη ηεο ζσκαηηθήο 

θζνξάο πνπ αθνινπζεί ηελ ειηθία ηνπ. Ο ηξφπνο επίηεπμεο απηνχ είλαη δπλαηφλ αλ 

ζπκβεί κέζσ ηεο πξφιεςεο ησλ βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. Δπίζεο, ην πξνζσπηθφ ησλ Κ.Α.Π.Ζ. ζπλεζίδεη λα 

ελεκεξψλεη ην θνηλσληθφ ζχλνιν αιιά θαη ηνπο εηδηθνχο ζπγθεθξηκέλα γηα ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ, νχησο ψζηε λα  ηνπο παξέρεηαη ε 

πξνζνρή πνπ ηνπο αξκφδεη ζην πιαίζην κηαο ζπλεξγαζίαο. Σέινο, ζθνπφο ησλ  

Κ.Α.Π.Ζ.  είλαη θαη ε δηεξεχλεζε ησλ πνηθίισλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο 

ειηθησκέλνπο (Ακεξά θ.α., 1986). 

 ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα Κ.Α.Π.Ζ. αλήθνπλ ε ςπραγσγία ησλ 

ειηθησκέλσλ, κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ θαη νκαδηθψλ 

εθδξνκψλ -αθφκα θαη ζεξηλψλ θαηαζθελψζεσλ-,  νη επηκνξθψζεηο κε ηε κνξθή ησλ 

δηαιέμεσλ, ηε κειέηε ζεκάησλ θαη ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο. Δπηπιένλ, ε παξνρή 

νδεγηψλ, αιιά θαη θξνληίδαο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο, θαζψο επίζεο 

ε θπζηθνζεξαπεία θαη ε εξγαζηνζεξαπεία. Γηα ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ δπζθνιεχνληαη 

λα απηνεμππεξεηεζνχλ παξέρνληαη πξνγξάκκαηα γηα βνήζεηα ζην ζπίηη. Δπίζεο, σο 

πξνο ηελ θνηλσληθή εξγαζία, απηή ηνπο πξνζθέξεηαη πξνζσπηθά αιιά θαη ζην άκεζν 

πεξηβάιινλ ηνπο.  

 Ο ζεζκφο ησλ Κ.Α.Π.Ζ. εθηφο απφ ηα παξαπάλσ ζηνρεχεη επίζεο ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ ειηθησκέλσλ, ζηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή, ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 



38 

 

ειηθησκέλνπ σο απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηέινο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθεη ην άηνκν.  

 

4.3 Κένηπα Ανοικηήρ Πποζηαζίαρ Ζλικιωμένων ηων Παηπών 

 

 ηνλ Κνηλσληθφ Οξγαληζκφ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ αλήθνπλ ηα Κ.Α.Π.Ζ., ηα 

νπνία απνηεινχλ ρψξν επηθνηλσλίαο, δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, δξαζηεξηνπνίεζεο, 

ςπραγσγίαο, πιεξνθφξεζεο, θνηλσληθφηεηαο γηα ηνπο δεκφηεο ηεο Πάηξαο άλσ ησλ 

60 εηψλ. 

 Σα  Γξαθεία Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ησλ Κ.Α.Π.Ζ. ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 

ησλ ειηθησκέλσλ, ψζηε λα παξακείλνπλ ηζφηηκα θη ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ. Δπίζεο, θξνληίδνπλ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ θαη ησλ εηδηθψλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

ειηθησκέλσλ. Δπηπιένλ, παξέρεηαη ε Πξσηνγελήο Πξφιεςε (εκβνιηαζκνί, ζπκβνπιέο 

γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ) θαη Γεπηεξνγελήο Πξφιεςε (ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ 

έρνπλ ζθνπφ ηελ έγθαηξε δηάγλσζε).  

 Οη ππεξεζίεο νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ ζηα 

Κ.Α.Π.Ζ. είλαη νη εμήο:  

(α)  Ζ Κνηλσληθή Τπεξεζία, απφ ηελ νπνία δίλεηαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, 

ζπκβνπιεπηηθή θαη γεληθφηεξα θνηλσληθή θξνληίδα. Δδψ ιεηηνπξγνχλ νη δηάθνξεο 

νκάδεο ζηήξημεο θαη ζπδήηεζεο κε ηνπο ειηθησκέλνπο, θαζψο θη αηνκηθέο 

ζπλεδξίεο. 

(β) Ζ Ηαηξηθή θαη Ννζειεπηηθή Τπεξεζία, απφ ηελ νπνία παξέρνληαη ηαηξηθέο 

ζπκβνπιέο θαη θξνληίδεη λα ελεκεξψλεη ηνπο ειηθησκέλνπο γηα ζέκαηα πγείαο. 

(γ) Σν Φπζηθνζεξαπεπηήξην, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλεδξίεο απνθαηάζηαζεο. 

(δ) Σν πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη» ην νπνίν αθνξά ζηα κνλαρηθά θαη ειηθησκέλα 

άηνκα - κέιε ηνπ Κ.Α.Π.Ζ. 

(ε) Οη Οκάδεο Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο. 

(ζη) Σν Δληεπθηήξην, ζην νπνίν παξέρεηαη ειεχζεξε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ζηε 

ρξήζε ππνινγηζηή θαη ζηελ  ελεκέξσζε. 
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(δ) Σν ζεξηλφ ζηέθη ησλ κειψλ ζηελ πιαδ.  

(ε)Οη Οκάδεο Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχλ  παξαζηάζεηο, 

νξγαλψλνπλ νκάδεο ρνξνχ θαη ρνξσδίαο. Αθφκα,  ιεηηνπξγνχλ νκάδεο 

ρεηξνηερλίαο, κνπζηθνχ εξγαζηεξηνχ θαη γπκλαζηηθήο. 

(ζ) Αμηνζεκείσηε είλαη ε Οκάδα Δμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο,  φπνπ ηα κέιε 

ηνπ Κ.Α.Π.Ζ. παξαθνινπζνχλ ην εξγαζηήξη ρξήζεο ππνινγηζηή, internet θαη 

εμ‟απνζηαζεσο επηθνηλσλίαο (e-mail, videocall).  

(η) Σέινο, ε  ςπραγσγία θαηά ηξφπν νξγαλσκέλν κε εηήζην Δθδξνκηθφ Πξφγξακκα 

θαη πνηθίιεο άιιεο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Κνηλσληθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ 

Παηξέσλ, αλαθηήζεθε απφ http://koinorgpatras.blogspot.gr/p/blog-page_290.html, 

ηειεπηαία πξνζπέιαζε 20/06/2015). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ο
 : ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

5.1. Οπιζμοί 

 

 χκθσλα κε ηελ Richmond (1922 ζην Καιιηληθάθε, 1998 :45), «ε θνηλσληθή 

εξγαζία αθνξά ηηο δηεξγαζίεο νη νπνίεο νδεγνύλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο 

κέζσ ησλ πξνζαξκνγώλ πνπ είλαη απόξξνηα ζπλεηδεηώλ πξάμεσλ από έλα άηνκν ζε 

άιιν άηνκν, κεηαμύ αηόκσλ θαη θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο». 

Έλαο αθφκα νξηζκφο ν νπνίνο δφζεθε ην 1929, ζηε πλδηάζθεςε ηνπ Milford 

(MilfordConference), ήηαλ γηα ηελ Κνηλσληθή Δξγαζία θαη ηε ζπλεηζθνξά ηεο:  

«ε ζπλεηζθνξά ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο είλαη ζεκαληηθή ζην ρεηξηζκό ζνβαξώλ 

θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ, όπσο ε θηώρεηα, ε αλαπεξία θαη ε εγθαηάιεηςε παηδηώλ, 

θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ αηόκνπ γηα απηνζπληήξεζε ζηηο ππάξρνπζεο 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Βνεζά ην άηνκν λα αλαγλσξίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα 

αμηνπνηήζεη ηηο πεγέο ηεο θνηλόηεηαο».  

Χζηφζν ην 1950 δφζεθε ν πξψηνο γεληθφο νξηζκφο γηα ηελ Κνηλσληθή Δξγαζία 

(Κ.Δ.) φπσο απηφο εθθξάζηεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ. Απηφο νξίδεη ηελ Κ. Δ. σο ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί 

νχησο ψζηε λα βνεζνχλ ηα άηνκα, ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηηο νκάδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πνηθίια πξνβιήκαηα θαη ηνπο εκπνδίδνπλ ζην λα επεκεξήζνπλ θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά. Δπηπιένλ, νξίδεηαη σο κηα «θνηλσληθή ελέξγεηα» ε νπνία πινπνηείηαη απφ 

κε θεξδνζθνπηθνχο θξαηηθνχο νξγαληζκνχο πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο ζπλνιηθά. 

Μέζα απφ ηελ παξνρή βνήζεηαο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο ηειείηαη κηα «δηαζπλδεηηθή 

ελέξγεηα» κέζσ ηεο νπνίαο δίλεηαη ε επθαηξία θαη ε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα, ηηο 

νηθνγέλεηεο θαη ηηο νκάδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πνηθίιεο δπζθνιίεο, λα εληνπίζνπλ ηηο 

πεγέο πνπ δηαζέηεη ε θνηλφηεηά ηνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο (ΟΖΔ, 1950 

ζην Καιιηληθάθε,  1998).  

Έλαο επηθξαηέζηεξνο νξηζκφο είλαη ν αθφινπζνο. χκθσλα κε απηφλ «Η 

Κνηλσληθή Δξγαζία επηδηώθεη λα εληζρύζεη ηε ιεηηνπξγηθή ηθαλόηεηα ησλ αηόκσλ, 

κεκνλσκέλα θαη ζε νκάδεο, κέζσ ελεξγεηώλ νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηηο ζρέζεηο όπσο 

απηέο δηακνξθώλεηαη από ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπ αηόκνπ θαη ηνπ 
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πεξηβάιινληνο. Οη ελέξγεηεο απηέο κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζε ηξεηο ιεηηνπξγίεο: 

ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηθαλόηεηαο πνπ έρεη ηξσζεί, ζηελ ελίζρπζε ησλ αηνκηθώλ θαη 

ησλ θνηλσληθώλ πεγώλ βνήζεηαο θαη ζηελ πξόιεςε ηεο θνηλσληθήο δπζιεηηνπξγίαο» 

(Boehm, 1959 ζην Καιιηληθάθε, 1998:47).  

ην παξειζφλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο αξρέο ηεο ζχζηαζήο ηεο ε Κ.Δ. είρε 

ραξαθηήξα θηιαλζξσπηθφ κε πξφζεζε αγαζνεξγίαο (Εσγξάθνπ, 1997). Βαζηθφ 

ζεκείν αλαθνξάο ηεο απνηειεί ν άλζξσπνο φρη κφλν ζε αηνκηθφ επίπεδν αιιά θαη 

ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ην θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ (Καηζνξίδνπ-

Παπαδνπνχινπ, 1993). Ζ Καιιηληθάθε (1998) αλαθέξεη φηη ε Κνηλσληθή Δξγαζία - 

Κ.Δ. απνηειεί κηα θνηλσληθή επηζηήκε παγθνζκίνπ θχξνπο θαη εθαξκνγήο.   

Σν πιηθφ ηεο ην αληιεί θπξίσο απφ ηηο ππφινηπεο επηζηήκεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηε θηινζνθία, ηελ ηαηξηθή, ηελ ςπρνινγία, ηελ  θνηλσληνινγία, ηελ 

θνηλσληθή αλζξσπνινγία, ην δίθαην θαη ηελ νηθνλνκία. Ζ Κ.Δ. θιήζεθε λα 

αληηκεησπίζεη πνηθίια πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηβίσζε ησλ αλζξψπσλ ζε 

θαηαζηάζεηο, φπσο νη πφιεκνη, νη νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο, ε αζηηθνπνίεζε θαη ε 

εθβηνκεράληζε. Αξρηθά, σο θηιαλζξσπία κε νξγαλσκέλε κνξθή ζηφρεπε ζην λα 

απαιχλεη κέζα απφ ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο αλζξψπνπο πνπ δπζθνιεχνληαλ θαηά 

ηελ επηβίσζή ηνπο.  

ηε ζπλέρεηα, επεξεαζκέλε απφ ηηο ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο, ε Κ.Δ. αλαπηχρζεθε 

θξνληίδνληαο λα εμεηδηθεχεη ηηο παξνρέο ηεο  θαη νξγαλψζεθε σο έλα απηφλνκνο 

επηζηεκνληθφο θιάδνο επεξεαζκέλνο απφ ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο, ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη ηα θηινζνθηθά θαη ηδενινγηθά ξεχκαηα ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Αθφκα αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ε ίδηα ε Κ.Δ. 

νξγαλψζεθε γχξσ απφ αμίεο φπσο ε δεκνθξαηία, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ε ηζφηεηα 

θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα θαηαζηεί ηθαλή ψζηε λα 

ππεξεηεί ηηο αμίεο πνπ αθνξνχλ θαη θηλνχληαη γχξσ απφ ηελ αλζξψπηλε δσή θαη 

επεκεξία. Καζψο ε Κ.Δ. αιιειεπηδξά κε ηνλ άλζξσπν παξεκβαίλεη ζηελ πξφιεςε 

θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε απηφλ ηε ζηηγκή πνπ επάλσ ηνπο  

επηδξνχλ  απφ ηε κηα ην θπζηθφ θαη απφ ηελ άιιε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. ε απηφ 

ην πεξηβάιινλ ν ίδηνο δέρεηαη επηδξάζεηο Μέζα ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθεηαη 

ν άλζξσπνο θαη δέρεηαη επηδξάζεηο θαη ηφηε ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ 
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ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα. ην ζεκείν απηφ επεκβαίλεη ε Κ.Δ. κε ην έξγν ηεο, ην 

νπνίν μεθηλά απφ ηε ζθέςε φηη ην άηνκν, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, ελδέρεηαη λα 

αληηκεησπίζεη θάπνηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε θαη λα βξεζεί ζηελ αλάγθε βνήζεηαο 

ζε πξνζσπηθφ ή θνηλσληθφ επίπεδν.  

 Ζ Κ. Δ ζχκθσλα κε ηελ Καλδπιάθε (2008) δεηά απφ ηνλ επαγγεικαηία 

θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ λα ιακβάλεη θάζε πξσηνβνπιία, λα παξνπζηάδεη ζηνηρεία 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη λα ζπλδπάδεη ηαπηφρξνλα ηε γλψζε, ηηο αμίεο θαη δεμηφηεηεο. 

ην ίδην αλαθέξεηαη ε άπνςε ηεο  Rapoport (1971) γηα ηελ νπνία νη δεκηνπξγηθέο 

ζηάζεηο απέλαληη ζηα πξάγκαηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο επηβάιινληαη ζηελ θνηλσληθή 

εξγαζία. ε θάζε πεξίπησζε ν Κ.Λ. δελ κπνξεί λα είλαη θνκθνξκηζηήο, αιιά επηκέλεη 

κέρξη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη θαη ηέινο, είλαη αλνηθηφο ζηηο λέεο 

πιεξνθνξίεο.  

 

5.2. Ζ κοινωνική επγαζία ωρ επάγγελμα 

 

Ζ εκθάληζε ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο σο επηζηεκνληθή κέζνδνο,  έγηλε ην 1950 

θαη εμειίρζεθε παξάιιεια κε ηηο ππεξεζίεο πξφλνηαο. Ο ζεζκφο ηνπ θνηλσληθνχ 

ιεηηνπξγνχ αλαγλσξίζηεθε ζηελ Διιάδα ην 1959 κε ηελ έθδνζε ηνπ Ν.Γ. 4018/1959 

«Πεξί ηνπ ζεζκνύ ησλ Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ» (ΦΔΚ 247/η.Α΄/12.11.1959), κε ην 

νπνίν θαηνρπξψζεθε ην επάγγεικα ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ. Ο χλδεζκνο 

Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδαο (.Κ.Λ.Δ.) ηδξχζεθε ην 1954 θαη απφ ην 1956 είλαη 

κέινο ηεο Γηεζλνχο πλνκνζπνλδίαο Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ. Σν Τπνπξγείν 

Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ αλαδηνξγαλψζεθε θαη ζπζηήζεθε κηα ρσξηζηή δηεχζπλζε κε 

ηελ επσλπκία «Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Δξγαζίαο» κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ην 1977. 

θνπφο ηνπο ήηαλ ν ζρεδηαζκφο, ε εθαξκνγή θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

πξφλνηαο. Σνλ επφκελν ρξφλν, ην  1978 ην ΠΓ 891/1978 «Πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ» (ΦΔΚ η. Α΄ 213/7.12.1978), 

φξηζε ηνπο παξαθάησ ηνκείο δξάζεο: Κνηλσληθή Πξφλνηα, Τγεία, Κνηλσληθή 

Αζθάιηζε, Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο θαη Δξγαζία, Δθπαίδεπζε, 

Δγθιεκαηηθφηεηα, θαη Κνηλνηηθή Οξγάλσζε θαη Αλάπηπμε. Αξγφηεξα, ην ΠΓ 50/1989 

«Καζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ απνθνίησλ ησλ Σκεκάησλ 



43 

 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ» (ΦΔΚ η. Α΄ 

23/26.1.1989) εμεηδίθεπζε ηνπο ηνκείο πνπ φξηδε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 891/1978 

(π.ρ. δηαρψξηζε ηνλ ηνκέα ςπρηθήο πγείαο απφ ηνλ ηνκέα πγείαο) θαη πξφζζεζε λένπο 

ηνκείο άζθεζεο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο, φπσο νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζηηο Έλνπιεο 

Γπλάκεηο θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο. ήκεξα κε ην ΠΓ 

23/1992 (ΦΔΚ η.Α΄ 63/30.1.1992) νξίδεηαη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ. Δπίζεο, νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ζε θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο, ε δενληνινγία ηνπ επαγγέικαηνο θαη ε ηδησηηθή άζθεζή ηνπ (Πάξιαιεο, 

2011). 

Ζ Κ.Δ. εθθξάδεη ηελ επηζπκία θάζε νξγαλσκέλεο θαη εχξπζκεο θνηλσλίαο ε 

νπνία επηζπκεί λα εμαζθαιίδεη ηα µέιε ηεο θαη λα ηα πξνζηαηεχεη ιακβάλνληαο 

ζεκαληηθά κέηξα πξφιεςεο, ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο- επαλέληαμεο. 

Παξάιιεια,  ελζαξξχλεη θαη ηνλψλεη ηελ θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε αλζξψπηλε 

ιεηηνπξγηθφηεηα. Άξα, ε Κ.Δ. θξνληίδεη λα πξαγκαηνπνηεί θάζε θνξά απηφ πνπ 

επηζπκεί ε θάζε θνηλφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη επεκεξία ησλ κειψλ ηεο. Γηα ην ιφγν 

απηφ ν ζθνπφο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο έρνπλ ζεκαζία θαη 

ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε κέζα απφ ηνλ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν θνηλσληθφ 

ιεηηνπξγφ, ν νπνίνο κεηαθέξεη ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλφηεηαο θαη κεηαθέξεη ζηελ 

θνηλσληθή νξγάλσζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδενινγία. Άιισζηε θάζε νξγαλσκέλε 

θνηλφηεηα επζχλεηαη γηα  ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία ησλ µειψλ ηεο θαη 

επηδηψθεη ηελ επεκεξία θαη πξφνδν ηεο ίδηαο ηεο θνηλφηεηαο (Παπατσάλλνπ, 1998). 

 

5.3. κοποί και ηόσοι ηηρ Κοινωνικήρ Δπγαζίαρ 

Αλαθέξεηαη βηβιηνγξαθηθά φηη ε πην βαζηθή θαη νπζηψδεο επηδίσμε ηεο 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο είλαη:  

«ε ελίζρπζε θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ αηόκνπ όπσο απηή 

εθθξάδεηαη κέζα από ηηο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ίδηνπ κε ην ζεκαληηθό γη απηό 

πεξηβάιινλ» (Καηζνξίδνπ-Παπαδνπνχινπ, 1993: 19).  

Δπηθεληξψλεηαη δειαδή ζην άηνκν, ην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
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απηνί αιιειεπηδξνχλ.  

ζνλ αθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, απηνί  ζρεηίδνληαη κε  ηελ 

θξνληίδα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ αηφκσλ, ησλ νκάδσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ 

αληηζηνίρσο ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Ζ επεκεξία ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, ε θνηλσληθή 

«απηνπξαγκάησζε», «ε θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ε θνηλσληθή αιιαγή», ε «βειηίσζε ή 

απνθαηάζηαζε ηεο επσθεινύο αιιειεπίδξαζεο αηόκνπ θαη πεξηβάιινληνο (θπζηθνύ, 

θνηλσληθνύ, νξγαλσηηθνύ)». Δπίζεο, «ν εληνπηζκόο θαη ε εμάιεηςε ησλ θνηλσληθώλ 

πξνβιεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ησλ αηόκσλ θαζώο θαη 

εθείλσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από απηά.». Αθφκα, κειεηά ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ  

αιιά θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ζε φια ηα επίπεδα. Δπίζεο, 

θξνληίδεη ψζηε ηα άηνκα λα απνθηήζνπλ απηάξθεηα θαη βνεζά ζηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δσήο ζε πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. ηνρεχεη επηπιένλ ζηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή θάζε πνιίηε ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, ζπκβάιιεη 

θαηαιπηηθά ζηελ πξφιεςε ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ εμάιεηςε 

θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ (Καιιηληθάθε, 1998: 53).  

 

5.4. Βαζικέρ απσέρ ηηρ Κοινωνικήρ Δπγαζίαρ 

 Οη βαζηθέο αξρέο γχξσ απφ ηηο νπνίεο ε Κ.Δ. αζθεί ην έξγν ηεο αθνινπζνχλ 

ζηελ πνξεία ηνπ ππνθεθαιαίνπ. χκθσλα κε απηέο ν θάζε άλζξσπνο είλαη πξφζσπνπ 

πνπ αμίδεη  λα ηνλ ζέβνληαη νη γχξσ ηνπ σο πξνζσπηθφηεηα αιιά θαη ζην επίπεδν ηεο 

αμηνπξέπεηαο ηνπ θαη παξάιιεια απνηειεί κνλαδηθή θαη απζχπαξθηε νληφηεηα θαη 

θάζε ζπκπεξηθνξά ηνπ – νπνηαζδήπνηε έληαζεο- δηθαηνινγείηαη θαη πάληα 

αλαδεηνχληαη ηα αίηηα θαη ε ζεκαζία ηεο γηα ηνλ ίδην. Γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο είλαη 

απνδεθηφ θαη  έρνπλ θάζε δηθαίσκα λα βάδνπλ ζηφρνπο κε ζθνπφ λα ηνπο επηηχρνπλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνιαχζνπλ  ηα σθέιηκα απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ, ην άηνκν  ζέιεη λα 

ηνπ παξέρνληαη επθαηξίεο, ψζηε λα βειηηψλεηαη ν ίδηνο θαη λα κπνξεί λα 

αληαπνθξίλεηαη πιεξέζηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ ζε ςπρηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Γηα 

ηελ Κνηλσληθή Δξγαζία ν άλζξσπνο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

είλαη ν πνιίηεο κε δηθαηψκαηα θαη επζχλεο θαη έρεη γλψκε ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο 
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ππεξεζίεο. Σα παηδηά, νη ειηθησκέλνη θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο δέρνληαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο ζε ζσκαηηθφ, ςπρηθφ ή θνηλσληθφ επίπεδν. Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

αηφκσλ πνπ δνπλ ζε ηδξχκαηα, ε θνηλσληθή εξγαζία επεκβαίλεη πξνθεηκέλνπ λα ηα 

ζηεξίμεη θαηά ηελ επαλέληαμή ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε επηβάιιεηαη θαη δεηείηαη ε 

ζπλαίλεζε θαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ αηφκνπ σο πξνυπφζεζε γηα λα παξέκβεη ε 

KνηλσληθήEξγαζία. Αιιά θαη ε πξνζπάζεηα ηεο επηζηήκεο θάζε θνξά λα θαηαλνεί ζε 

βάζνο ην ίδην ην άηνκν, ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ηε ζεκαληηθφηεηα 

ηεο θαηάζηαζήο ηνπ γηα ηνλ ίδην θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (Καιιηληθάθε, 1998). 

5.5. Μέθοδοι ηηρ Κοινωνικήρ Δπγαζίαρ 

 

ε πξαθηηθφ επίπεδν ε Κνηλσληθή Δξγαζία αζρνιείηαη κε: ην άηνκν, ηελ νκάδα 

θαη ηελ θνηλφηεηα. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε Κνηλσληθή Δξγαζία κε Άηνκα (Κ.Δ.Α.), 

Κνηλσληθή Δξγαζία κε Οκάδεο (Κ.Δ.Ο.) θαη ε Κνηλσληθή Δξγαζία κε ηελ Κνηλφηεηα 

(Κ.Δ.Κ.).  

 

5.5.1. Κοινωνική Δπγαζία με Άηομα (Κ.Δ.Α.) 

 

χκθσλα κε ηνλ Goldstein (1960, ζην Παπατσάλλνπ, 1998: 74), ε Κ.Δ.Α. 

αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη αξρηθά κε ην ίδην ην Άηνκν, 

θαη αθνξνχλ «ηε ζπγθεθξηκέλε αιιαγή (ζπίηη, εξγαζία, γεηηνληά θ.ιπ.)», β) «ηηο δνκηθέο 

αιιαγέο ηνπ θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο» θαη γ) «ηηοάκεζεο αιιαγέο ηεο ηξέρνπζαο 

πξαγκαηηθόηεηαο, ηελ άκεζε βνήζεηα». Δπίζεο ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Πην 

αλαιπηηθά α) «ηνπο ζηόρνπο πνπ βάδεη ην ίδην ην άηνκν πειάηεο» θαη β) «ηε ζηήξημε θαη 

ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηόκνπ». Οη δχν απηνί παξάγνληεο απνηεινχλ ηνλ  

ζθνπφ θαη ηνλ ππξήλα ηεο Κ. Δ. Α.. εκαληηθή πξνυπφζεζε απνηειεί ην ίδην ην άηνκν 

- πειάηεο λα επηιέγεη ηηο ππεξεζίεο πνπ επηζπκεί λα ηνπ πξνζθεξζνχλ θαη φρη λα ηνπ 

επηβάιινληαη. 
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5.5.1.1. Βαζικέρ απσέρ και ζκοπόρ Κοινωνικήρ Επγαζίαρ με Άηομα 

 

Μηα βαζηθή αξρή πνπ δηέπεη ηελ Κ.Δ.Α είλαη ε ακθίδξνκε ζρέζε ηνπ αηφκνπ 

κε ηελ θνηλσλία, θαζψο ην άηνκν έρεη ηελ επθαηξία λα αλαπηπρζεί ην ίδην θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζηα θνηλσληθά ζέκαηα κέζα απφ ηελ επηξξνή πνπ δέρεηαη απφ ηηο 

θνηλσληθέο δπλάκεηο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε δηάζεζή ηνπ. Μηα αθφκα βαζηθή αξρή 

αθνξά ζην  φηη ηα πξνβιήκαηα ελδέρεηαη λα είλαη ςπρνζσκαηηθήο αιιά θαη 

δηαπξνζσπηθήο θχζεο θαη λα εκπιέθνληαη γηα ηελ επίιπζή ηνπο πεξηζζφηεξα άηνκα.  

Ο ζθνπφο ηεο Κ.Δ.Α επηηπγράλεηαη φηαλ ην άηνκν ελζαξξχλεηαη θαη 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ εηδηθφ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, ψζηε λα ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κε ην λα θαηαλνήζεη πξψηα ην ίδην ην 

πξφβιεκα. Αθφκα, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηελ Perlman (ζην Παπατσάλλνπ, 1998: 76), 

α) «µε ηελ ειεύζεξε βνύιεζε, β) ηελ ζηαδηαθή αλάιεςε επζπλώλ αλάινγα µε ην ξπζκό 

ηνπ γ) µε ηε βαζκηαία ηνπ αλεμαξηεηνπνίεζε κέζα από ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ, δ) µε 

παξαδνρή θαη θαηαλόεζε ζηα πιαίζηα ηεο Σρέζεο-Δπαθήο». Δπνκέλσο, φπσο 

πξνθχπηεη, ν ζθνπφο ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ είλαη ε αλαπξνζαξκνγή θαη 

αλαδηάξζξσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ ψζηε λα κπνξεί λα είλαη 

παξαγσγηθφο γηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηελ θνηλφηεηα ζηελ 

νπνία δεη.  

Γηα ηελ Κνηλσληθή Δξγαζία κε Άηνκα(Κ.Δ.Α.) θεληξηθφο άμνλαο είλαη ην 

Άηνκν, ην Πξφβιεκα, ε Οξγάλσζε παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ε Μέζνδνο-

Γηεξγαζία. Ζ ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο δπζθνιίαο επηδηψθεηαη κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ ην πξφβιεκα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ζπλαηζζεκάησλ, 

νη αληηδξάζεσλ  θαη ηα κέζσλ πνπ δηαζέηεη, φζν θαη κε ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο 

φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζρνιείν, ε εξγαζία, ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

(Παπατσάλλνπ, 1998). 

Οη αλάγθεο ηνπ αηφκνπ θαη ε εμνκάιπλζή ηνπο κέζα απφ ηε βνήζεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεη ν επαγγεικαηίαο Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο κε 

ην ίδην ην άηνκν απνηεινχλ βαζηθή ελαζρφιεζε ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο κε Άηνκα 

(Κ.Δ.Α.). Καη απφ απηή αλαγλσξίδεηαη φηη ην πεξηβάιινλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ αηνκηθνχ πξνβιήκαηνο αιιά θαη ζηε ιχζε ηνπ 
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(Καηζνξίδνπ-Παπαδνπνχινπ, 1993: 22).  

Ζ Κνηλσληθή Δξγαζία δελ δηαρσξίδεη ηνπο αλζξψπνπο αλάινγα κε ηελ ειηθία, 

ην θχιν, ηε ζξεζθεία, ηηο πνιηηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο θαη ηελ  θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζή ηνπ. Άιισζηε, γεληθή αξρή ζηελ Κ.Δ.Α είλαη ε άπνςε φηη θάζε άλζξσπνο 

έρεη ηελ αλάγθε λα εμειηρζεί θαη λα αλαπηπρζεί. Ο ζθνπφο ηνπ Κ.Λ. είλαη λα ηελ 

αλαδείμεη θέξλνληάο ηελ ζην πξνζθήλην. Σν θάζε άηνκν είλαη κνλαδηθφ θαη 

πξνζεγγίδεηαη σο κεκνλσκέλε πξνζσπηθφηεηα απφ ηνλ εηδηθφ αιιά ηαπηφρξνλα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε γεληθή αλζξψπηλε θχζε ηνπ. Δίλαη απνδεθηφ φηη ν ίδηνο 

επεξεάδεηαη απφ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ηα βηψκαηά ηνπ, ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ ν Κ.Λ. νθείιεη λα θηλεηνπνηήζεη 

ηηο εζσηεξηθέο δπλάκεηο ηνπ αλζξψπνπ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηνπο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο (πεξηβάιινλ) (Παπατσάλλνπ, 1998).  

 

5.5.1.2. Η Μέθοδορ ηηρ Κοινωνικήρ Επγαζίαρ με Άηομα 

 

Ζ ζπλέληεπμε απνηειεί ηελ πιένλ ελδεδεηγκέλε κέζνδν πνπ αθνινπζεί ε 

Κ.Δ.Α  γηα ηε δηεξγαζία-επίιπζε ησλ  πξνβιεκάησλ. Ο επαγγεικαηίαο Κνηλσληθφο 

Λεηηνπξγφο επηθνηλσλεί ζε πξνζσπηθφ επίπεδν κε ην άηνκν γηα ηε ζπιινγή ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην ίδην, ηα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο, ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρεη 

θάλεη ήδε ην ίδην ην άηνκν, ηηο ζρέζεηο θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ αηφκνπ-πειάηε  κε 

ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηηο πεγέο ηεο θνηλφηεηαο θ.ιπ. ε θάζε πεξίπησζε ε θάζε 

ζπλέληεπμε, πξνγξακκαηίδεηαη απφ θνηλνχ αλάκεζα ζηνλ Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ θαη ην 

άηνκν.  

Κάζε θνξά ππάξρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζθνπφο ε επίηεπμε ηνπ νπνίνπ 

απνηειεί ηκήκα ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ, ν νπνίνο δελ είλαη άιινο απφ ηελ εμνκάιπλζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ν πξψηνο ιεηηνπξγεί σο αθεηεξία γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Μέζσ ηεο ζπλέληεπμεο, ν νπνίνο έρεη απνδεηρζεί σο ην βαζηθφ εξγαιείν 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ εθ κέξνπο ηνπ Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ, 

ζπιιέγνληαη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην παξεκβαηηθφ 

ηνπ έξγν ν επαγγεικαηίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη,  ε ζπλέληεπμε δίλεη ηελ επθαηξία 

ζηνλ Κ.Λ. λα  θαηαλνεί ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ, (δηαζέζεηο, 
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ζπλαηζζήκαηα, εκπεηξίεο-βηψκαηα θ.ιπ.), θαζψο θαη λα παξαηεξεί ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 

θαηά ηελ εμσηεξίθεπζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πιηθήο, ςπρνινγηθήο, θνηλσληθήο 

αλάγθεο. πκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη φηη, θαηά ηε  ζπιινγή ζηνηρείσλ κέζσ ηεο 

ζπλέληεπμεο πξνθχπηνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηεη ην άηνκν, ηνλ 

ηξφπν πνπ ζθέπηεηαη, ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έθαλε γηα λα 

αληηκεηψπηζε ην πξφβιεκά ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο θηινδνμίεο ηνπ, ηε ζέζε ζην 

πεξηβάιινλ, ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε απηφ θαη ηέινο ηελ εηθφλα πνπ έρεη ν ίδηνο γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ. Σέινο, ε ζπλέληεπμε έρεη ην ραξαθηήξα ηεο ζπλεξγαζίαο, θαη 

θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, ρσξίο λα ράλεηαη ν απζνξκεηηζκφο 

(Παπατσάλλνπ, 1998).  

 

 

5.5.2. Κοινωνική Δπγαζία με Ομάδερ 

 

 Ζ Κνηλσληθή Δξγαζία κε Οκάδεο (Κ.Δ.Ο.) αζρνιείηαη κε έλα ζχλνιν αηφκσλ 

πεξηζζνηέξσλ απφ δχν, ηα νπνία έρνπλ επαθή κεηαμχ ηνπο θαη έλα θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ή ηδηφηεηα ή θνηλφ ζηφρν.  Σα πξψηα δείγκα ηεο Κ.Δ.Ο. εκθαλίδνληαη 

ην 1884 ζην πξψην θνηλνηηθφ θέληξν ηνπ ToynbeeHall ηνπ Λνλδίλνπ θαη ζην 

HullHouse ηνπ ηθάγν ην 1889. ηνλ ειιαδηθφ ρψξν εληάρζεθε γηα πξψηε θνξά ζην 

Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Κνιεγίνπ Αζελψλ ζηε ρνιή Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ην 

1945.  

Ο άλζξσπνο παξνπζηάδεη κηα θνηλσληθή ηδηφηεηα. θαζψο απφ ηελ αξρή ηεο 

δσήο ηνπ, είλαη κέινο ζε νκάδεο (νηθνγέλεηα, παξέα ζπλνκειίθσλ) θαη αλαπηχζζεηαη 

βηνινγηθά θαη πλεπκαηηθά κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο. Με απνηέιεζκα ηε 

δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν θαη ζε απηή 

ηελ παξαδνρή ζηεξίδεηαη ε Κ.Δ.Ο.. Με άιια ιφγηα ,ε νκάδα πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν 

ζπλαηζζήκαηα φπσο αγάπε, ζπληξνθηθφηεηα, αζθάιεηα, επηβεβαίσζε ηνπ ηα κπνξεί 

λα θάλεη θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Απφ ηελ άιιε είλαη δπλαηφλ λα ηνπ πξνθαιεί ηελ 

επηζπκία λα εθθξαζηεί θαηά ηξφπν επηζεηηθφ, αληαγσληζηηθφ αθφκα θαη λα έξζεη ζε 

ζχγθξνπζε κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο. Δπνκέλσο,  κέζα ζην πιαίζην κηαο νκάδαο 

λα αλαπηχζζνληαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο. (Καιιηληθάθε, 1998). 
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5.5.2.1. Σκοπόρ Κοινωνικήρ Επγαζίαρ με Ομάδερ 

 Γχν θαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα νκάδα: 

ηνπο βξαρππξφζεζκνπο θαη ηνπο καθξνπξφζεζκνπο. Δλδέρεηαη λα αθνξνχλ ζηελ 

αλάπηπμε ή ηε κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο πνπ ππάξρεη κέζα εληφο ηεο  νκάδα φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, επίζεο 

είλαη δπλαηφλ λα αθνξνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

κειψλ κεκνλσκέλα αιιά θαη ηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ κε ηελ ίδηα ηελ νκάδα θαη ηελ 

νκάδα κε ην πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηελ Καιιηληθάθε (1998) νη βαζηθφηεξνη ζηφρνη 

πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ Κ.Δ.Ο. είλαη ε βειηίσζε θαη ελδπλάκσζε ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο ησλ αηφκσλ – κειψλ ηεο νκάδαο κέζσ ηεο απφθηεζεο ή 

ηεο αλάπηπμεο δηαθφξσλ δεμηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, 

ζπλεξγαζία θαη θηιία. Δπίζεο, ζηνρεχεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ πνηθίισλ δεμηνηήησλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ, επηδηψθεη λα βνεζήζεη 

ηνλ άλζξσπν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ σξίκαλζεο θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπ κέζα απφ θάπνην επίηεπγκα. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

ζηφρν ηεο Κ.Δ.Ο. απνηειεί ε πηνζέηεζε αμηψλ, ζηάζεσλ, ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ εθ 

κέξνπο ηεο νκάδαο θαη ησλ αηφκσλ ηεο θαη ε εμάιεηςε αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Αθφκα, ελδηαθέξεηαη λα εληζρχζεη ηα άηνκα πξνο ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίζνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ 

έπεηηα απφ θάπνηα δχζθνιε θαηάζηαζε ηελ νπνία αλαγθάζηεθαλ λα βηψζνπλ) 

(Καιιηληθάθε, 1998). 

5.5.2.2. Μέθοδορ ηηρ Κοινωνικήρ Επγαζίαρ με Ομάδερ 

 

 πσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Κ.Δ.Α. έηζη θαη ζηελ Κ.Δ.Ο, θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ ηεο ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ε  ηδηαηηεξφηεηα θαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ σο κνλάδα. Γίλεη έκθαζε ζε απηέο αιιά ηαπηφρξνλα επηδηψθεη λα επηιχζεη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ 

αηφκσλ – κειψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θνηλσληθή επεκεξία ηνπο. Οη ζθνπνί  πνπ 

εμππεξεηεί ε Κ.Δ.Ο. είλαη  ε ζεξαπεία, ε θνηλσληθή ή πεξηβαιινληηθή αιιαγή, ε 
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ςπραγσγία θαη ε εθπαίδεπζε. (Καιιηληθάθε, 1998).  

ηελ Κ.Δ.Ο. ε νκάδα απνηειεί γηα ηνλ  επαγγεικαηία Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ ην 

«µέζν θαη πιαίζην» ηεο εξγαζίαο ηνπ, αιιά  ζπρλά θαη ν ίδηνο  έρεη µηα άκεζε, 

επαγγεικαηηθή ζρέζε µε άηνκα - µέιε ή µε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Ο ίδηνο 

αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο θαη ηελ πείξα ηνπ απφ φιεο ηηο κεζφδνπο ηεο επηζηήκεο ηνπ  

πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη βνεζεηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ  θχξησλ 

επηδηψμεψλ ηνπ, πνπ αθνξνχλ «ηε ιεηηνπξγηθή ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ - µέινπο, ηεο 

νκάδαο θαη ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηνπο θαη µε ην πεξηβάιινλ» (Καηζνξίδνπ-

Παπαδνπνχινπ,1993). 

 

5.5.2.3. Πλαίζια εθαπμογήρ Κοινωνικήρ Επγαζίαρ με Ομάδερ 

 

Σα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε Κ.Δ.Ο. αθνξνχλ νξγαλψζεηο θαη 

ππεξεζίεο ηα πξνγξάκκαηα ησλ νπνίσλ απεπζχλνληαη ζε νκάδεο αλζξψπσλ. ε απηέο 

παξαηεξείηαη ηαχηηζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο κε εθείλα ηεο Κ.Δ.Ο.. 

Δπνκέλσο,  νη ζπγθεθξηκέλεο  Οξγαλψζεηο θαη Τπεξεζίεο απνηεινχλ, ην 

θαηαιιειφηεξν πιαίζην κέζα ζην νπνίν ε Κ.Δ.Ο. κπνξεί λα εθαξκνζηεί σο κέζνδνο 

γηα ηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη αλάπηπμε (Καηζνξίδνπ-Παπαδνπνχινπ, 1993):   

1. Κέληξα Νεφηεηαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Δθθιεζίαο  

2. πλνηθηαθά Κνηλσληθά Κέληξα (πξψελ Αζηηθά Κέληξα) θαη Κνηλσληθά Κέληξα 

(πξψελ πίηηα ηνπ Παηδηνχ) ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πξφλνηαο (ΔΟΠ)  

3. Υ.Δ.Ν. θαη ρ.Α.Ν.  

4. ψµα Διιελίδσλ Οδεγψλ, ψµα Διιήλσλ Πξνζθφπσλ  

5. Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπµάησλ ηεο Σξηηνβάζµηαο Δθπαίδεπζεο  

6. Φνηηεηηθέο / πνπδαζηηθέο Λέζρεο  

7. Φνηηεηηθέο Δζηίεο ηνπ Δζληθνχ Ηδξχµαηνο Νεφηεηαο  

8. Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ζε ρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ δεκφζηνπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνµέα 

9. Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ζε ρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζµηαο Δθπαίδεπζεο (Γπκλάζηα, 

Λχθεηα, Σερληθά θαη Πνιπθιαδηθά)  

10. ρνιέο Μαζεηείαο ηνπ Οξγαληζµνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 
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Γπλαµηθνχ(Ο.Α.Δ.Γ.)  

11. Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ  

12. Πξνγξάκκαηα Αγξνηηθήο Οηθηαθήο Οηθνλνµίαο 

13. Κέληξα ΔξγαδφµελεοΝεφηεηνο (ΚΔ.Ν.) ηνπ Οξγαληζµνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο  

14. Οηθνηξνθεία  

15. Κέληξα Παηδηθήο Μέξηµλαο ηνπ δεµφζηνπηνµέα θαη Οξθαλνηξνθεία ηεο 

Δθθιεζίαο θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνµέα 

16. Καηαζθελψζεηο, ηνπ δεµφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνµέα, ηεο Δθθιεζίαο θαη ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

17. Κέληξα Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΑ.Π.Ζ.) ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνµέα, "πίηηα Γαιήλεο" ηεο Δθθιεζίαο  

18. πκβνπιεπηηθά Κέληξα Δλειίθσλ  

19. Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Λατθήο Δπηκφξθσζεο θαη άιια Πξνγξάκκαηα ηεο 

Γεληθήο Πξαγκαηείαο Νέαο Γεληάο  

20. Ηδξχκαηα θαη Κέληξα πκπαξάζηαζεο Οηθνγελείαο θαη Παηδηνχ, φπσο ην 

ΠΗΚΠΑην Κέληξν Βξεθψλ 'Ή ΜΖΣΔΡΑ", ην Ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ, 

πµβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο γηα Οηθνγέλεηεο, Κέληξα Οηθνγελεηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ  

21. Κέληξα Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Αηφκσλ µε Δηδηθέο Αλάγθεο, ηνπ 

δεµφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα  

22. Δηδηθά Θεξαπεπηηθά Πξνγξάκκαηα γηα άηνκα εμαξηεκέλα απφ νπζίεο. Κέληξα 

Απηνβνήζεηαο  

23. Ηδξχκαηα Αγσγήο Αλειίθσλ, σθξνληζηηθά Καηαζηήκαηα, ηέγεο Αλειίθσλ  

24. Φπιαθέο  

25. Δηαηξίεο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ  

26. Δηαηξίεο Πξνζηαζίαο Απνθπιαθηδνκέλσλ  

27. Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο  

28. Ξελψλεο  

29. Ννζνθνκεία, Γεληθά θαη Δηδηθά  

30. Κέληξα Απφδεκνπ Διιεληζκνχ  

31. Τπεξεζίεο Πξνζθχγσλ  
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32. Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ζε Δξγνζηάζηα θαη Βηνκεραλίεο. 

 

5.5.3. Ζ Κοινωνική επγαζία με Κοινόηηηα 

 

 Ζ ηξίηε θαηά ζεηξά κέζνδνο εθαξκνγήο ηεο Κ.Δ. είλαη ε Κνηλσληθή Δξγαζία 

µε ηελ Κνηλφηεηα (Κ.Δ.Κ.) ε νπνία φπσο αθξηβψο αλαθέξεη θαη ν ηίηινο ηεο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ηεο θνηλφηεηαο ψζηε λα «αληηιεθζεί ηελ πξαγκαηηθή 

δηάζηαζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ηελ απαζρνινύλ, λα ηα αμηνινγήζεη, λα ηα ηεξαξρήζεη θαη 

λα ζρεδηάζεη κε ζπζηεκαηηθό θαη θαηάιιειν ηξόπν ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο». Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη σο «θνηλφηεηα» νξίδεηαη ζηελ Κ.Δ κηα ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθά 

νκάδα κε θνηλσληθή νξγάλσζε (δηνίθεζε, εθθιεζία, ζρνιείν) (Καιιηληθάθε, 1998: 

144). χκθσλα κε ηελ Dunham (1974 ζην Εσγξάθνπ, 1997: 50) ε Κ.Δ.Κ. νξίδεηαη σο 

«ε δηαδηθαζία πνπ επηθέξεη θαη δηαηεξεί κηα ελαξκόληζε αλάκεζα ζηηο βνεζεηηθέο πεγέο 

ηεο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο θαη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο κέζα ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή 

ή έλαλ εηδηθό ηνκέα εξγαζίαο». Ζ Κ.Δ.Κ. γηα ηελ ίδηα απνηειεί ηε κέζνδν εθείλε ε 

νπνία εκπεξηέρεη ηελ «θνηλσληθή κειέηε, ηελ εθηίκεζε ησλ εζσηεξηθώλ δπλάκεσλ ηεο 

θαηάζηαζεο, ηε ρξήζε βνεζεηηθώλ κέζσλ, ηελ ηξνπνπνίεζε, αιιαγή θαη αμηνιόγεζε». 

ε αληίζεζε κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο κεζφδνπο εθαξκνγήο ε  

Κ.Δ.Κ.,επηθεληξψλεηαη ζηελ αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζην εζσηεξηθφ 

ηεο Κνηλφηεηαο θαη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα 

ησλ αηφκσλ ηεο. ηελ πεξίπησζε ηεο Κ.Δ.Κ. ν επαγγεικαηίαο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο 

ρξεζηκνπνηεί σο κέζαεξγαζίαο ηελ ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη ηφζν µε ηα άηνκα, φζν θαη 

ζχλνια. Καηά θχξην ιφγν βέβαηα ρξεζηκνπνηεί ηηο νκάδεοπνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε Κνηλφηεηα φπσο είλαη νη Αξρέο ηνπ Σφπνπ, ηα πκβνχιηα θαη νη 

Δπηηξνπέο, πξφζσπα ηζρχνο θ.ά..  Δπηπιένλ, ν Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο ρξεζηκνπνηεί 

δεκηνπξγηθά θαη απνηειεζκαηηθά φιεο εθείλεο ηηο ηερληθέο δεμηφηεηαο πνπ έρεη 

αλαπηχμεη απφ ηηο άιιεο Μεζφδνπο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη ηηο 

αλάγθεο, ηα θίλεηξα ησλ αηφκσλ / νκάδσλ, λα είλαη ζε ζέζε λα αζθεί άκεζε ή έκκεζε 

παξέκβαζε γηα λα  απνκαθξχλεη ηπρφλ εκπφδηα πνπ πξνβάιιεη ε αηνκηθή 

ζπκπεξηθνξά (ε απηνπξνβνιή, ν αληαγσληζµφο, ε πξφζεζε ππνβηβαζκνχ ηνπ άιινπ) 
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ή νη ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο ελφο ζπλφινπ (Καηζνξίδνπ-Παπαδνπνχινπ, 1993). 

 

5.5.3.1. Σηόσοι Κοινωνικήρ Επγαζίαρ με Κοινόηηηα  

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Κ.Δ.Κ νη ζηφρνη εθαξκνγήο ηεο ραξαθηεξίδνληαη γεληθνί 

ή εηδηθνί.  Καηά θχξην ιφγν απνζθνπνχλ ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ ηεο 

θνηλφηεηαο γηα ηηο δηαζέζηκεο πξνο απηνχο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ηα δηθαηψκαηα ηνπο 

θαηά ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζε απηέο θαη γηα ηπρφλ 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ Καιιηληθάθε (1998), ε Κ.Δ.Κ. παξεκβαίλεη ζε θνηλνηηθφ 

πιαίζην κέζα απφ δηάθνξα πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο 

(θακπάληα). Πην ζπγθεθξηκέλα, θξνληίδεη λα αμηνπνηεί ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα 

ελεκέξσζεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο γηα λα πιεξνθνξεί ηελ θνηλφηεηα γηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ην άηνκν ζε πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν (πξνγελλεηηθφο έιεγρνο, 

νηθνγελεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο, αληηκεηψπηζε εθδήισζεο πξψηκσλ 

εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζηελ παηδηθή ειηθία). 

 

 

5.6. Ο πόλορ ηος Κοινωνικού Λειηοςπγού ζηην Σπίηη Ζλικία 

  

 χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε γλψζε γηα ηελ πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε ζηελ 

Κνηλσληθή Δξγαζία κε Κνηλφηεηα (Κ.Δ.Κ.), απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε δεμηφηεηα γηα 

ηνλ Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ (Κ.Λ.) (Naito-Chanetal., 2004, ζην Rowanetal., 2011). Οη 

ειηθησκέλνη άλζξσπνη αλαδεηνχλ ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε ησλ εηδηθψλ ζηηο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ε νπνία θέξεη σο ραξαθηεξηζηηθά ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ 

αμηνπξέπεηα πξνο ηελ εθάζηνηε ειηθηαθή νκάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ηξίηε ειηθία 

θαη απνηειεί έλαλ ζπλδπαζκφ πνπ ηαηξηάδεη θαιά ζην επάγγεικα ηνπ Κ.Λ. 

(Manthrorpeetal., 2008 ζην Rowanetal., 2011). Δμαηηίαο ησλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ 

πνπ ζπκβαίλνπλ ζην πεξηβάιινλ πξαθηηθήο ηεο Κ.Δ., ε γλψζε ζηηο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο  απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο απεπζείαο πξαθηηθήο ηεο Κ.Δ. κε 

ηνπο ειηθησκέλνπο (Buresetal., 2002 ζην Rowanetal., 2011). Οη Κ.Λ. παξέρνπλ 
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βνήζεηα ζηα άηνκα ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο γηα λα εμαζθαιίζνπλ 

ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο θαη θξνληίδνπλ λα έρνπλ κηα ζπλνιηθή γλψζε 

ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη δηαζέζηκεο πεγέο ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη ζηνπο 

θξνληηζηέο ηνπο. Ζ απμεκέλε κνλαμηά ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ ζχκπιεγκα ρξφλησλ 

ςπρνινγηθψλ θαη ςπρηθήο πγείαο πξνβιεκάησλ. Λφγσ ηνπ  απμεκέλνπ αξηζκνχ ησλ 

εππαζψλ ειηθησκέλσλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζηελ θνηλφηεηα απμάλεηαη ε αλάγθε ηεο 

νινθιεξσκέλεο γλψζεο εθ κέξνπο ησλ Κ.Λ. φζνλ αθνξά ζηε θξνληίδα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ ρξεηάδνληαη νη ίδην σο επαγγεικαηίεο γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηελ ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο.  (Buresetal., 2002 θαη Shrestha, 

2006 ζην Rowanetal., 2011). Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ψζηε λα βνεζήζνπλ ηνπο ειηθησκέλνπο 

λα δηαρεηξηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ (Berkmanetal., 2000 ζην 

Rowanetal., 2011).  

Οη ειηθησκέλνη ηππηθά πξνηηκνχλ ηε θξνληίδα πνπ ηνπο παξέρεηαη ζην πιαίζην 

κηαο θνηλφηεηαο. Οη Κ.Λ. ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, επηβάιιεηαη λα είλαη 

θαηαξηηζκέλνη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο 

ειηθησκέλνπο πειάηεο ηνπο θαη ζηνπο θξνληηζηέο ηνπο νη νπνίνη ελδέρεηαη λα έρνπλ 

έιιεηςε γλψζεο ησλ ηαθηηθψλ ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο  κε ηελ θνηλφηεηα. (Berkman 

et al., 2000 θαη Lu et al., 2004 ζην Rowan et al., 2011). Οη ειηθησκέλνη πνπ έρνπλ 

αλάγθε ηηο ππεξεζίεο ηεο Κ.Δ.Κ. έξρνληαη ζπρλά αληηκέησπνη κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

ησλ αιιαγψλ πνπ ηνπο ζπκβαίλνπλ ζε ζσκαηηθφ θαη ςπρηθφ επίπεδν, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηε γήξαλζε θαη απαηηνχλ ηελ επέκβαζε ηεο Κ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα 

παξζνχλ νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. Απφ ηνλ Κ.Λ. 

δεηείηαη επίζεο λα αμηνπνηεί θαηαιιήισο θαη απνηειεζκαηηθά ηα θνηλσληθά θαη 

ηαηξηθά ζπζηήκαηα πγείαο. Ζ γλψζε ησλ ππεξεζηψλ ζηελ θνηλφηεηα είλαη ζεκαληηθή 

γηα: (α) ηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ζε επίπεδν ηεο θνηλφηεηαο θαη (β) ηε θξνληίδα 

ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηελ θνηλφηεηα. (Berkmanetal., 2000 ζην 

Rowanetal., 2011).  

Δπηπξνζζέησο, νη Κ.Λ. εξγάδνληαη γηα λα βειηηψζνπλ ηηο ππεξεζίεο ζηελ 

θνηλφηεηα κε ην λα νξίδνπλ  ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πεγψλ θαη λα αλαπηχζζνπλ 

ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηα θελά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ηνλ 
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θαηαθεξκαηηζκφ, ηηο δηαθξίζεηο θαη ηα εκπφδηα πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ειηθησκέλνπο. 

ηε βηβιηνγξαθία αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ αμηψλ θαη αξρψλ ηεο 

θνηλσληθήο εξγαζίαο, ηεο γλψζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ – δεμηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο. Δθηφο απφ ην ξφιν ηνπο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ππνζέζεσλ θαη ηνπ ζπληνληζκνχ, νη Κ.Λ. εξγάδνληαη επίζεο γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο θνηλφηεηαο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ θαη 

αλαπηχζζνληαο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θελψλ ησλ ππεξεζηψλ, ηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ, ηηο δηαθξίζεηο θαη ηα εκπφδηα πνπ έρνπλ αληίθηππν ειηθησκέλα 

άηνκα. (Damron-Rodriguez, 2006 ζην Rowanetal., 2011).  

Ζ έξεπλα επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ησλ αμηψλ ηεο Κ.Δ., ηεο γλψζεο θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ηεο ζην πιαίζην ησλ ξαγδαίσλ αιιαγψλ ζηνλ θιάδν ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο θαη ηελ έκθαζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε βάζε ηελ θνηλφηεηα 

(Hardiker&Barker, 1999, Damron-Rodriguez, 2006 ζην Rowanetal., 2011). 

Οη θνηλνηηθέο ππεξεζίεο θαη πφξνη γηα ηνπο ελήιηθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εκεξήζηα θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ, ηελ εκεξήζηα θξνληίδα 

πγείαο ηνπο, ηελ ππνβνήζεζε ηεο ζηέγαζεο, ηε ζίηηζε θαη ηε θξνληίδα ζην ζπίηη ή ηελ 

νηθηζηηθή κνλάδα, ηε θξνληίδα ζην ζπίηη / ππεξεζίεο πξνζσπηθήο θξνληίδαο, νηθηαθήο 

θξνληίδαο πγείαο (Damron-Rodriguezetal., 1998 ζην Rowanetal., 2011).  

Οη Κ.Λ. είλαη απαξαίηεηνη ζηα θνηλνηηθά θέληξα, φπνπ πξνζθέξνπλ έλα επξχ 

θάζκα ππεξεζηψλ.(Pecukonisetal., 2003 ζην Rowanetal., 2011). Ο Κ.Λ.είλαη γλψζηεο 

ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο ελήιηθεο 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ψζηε λα δήζνπλ φζν γίλεηαη πην αλεμάξηεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ παξέρνληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή 

βνήζεηα, δηαηξνθή, ηελ πγεία θαη ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ησλ ειηθησκέλσλ (Buresetal., 

2002 ζην Rowanetal., 2011). 
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5.7. Ο Ρόλορ ηος κοινωνικού Λειηοςπγού ζηο ΚΑΠΖ 

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη ν ζθνπφο ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Κ.ΑΠ.Ζ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ε πξφιεςε, ε ζεξαπεία θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

θνηλσληθήο θαη ςπρηθήο ζθαίξαο. Ο θχξηνο ζπληνληζηήο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο 

φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κ.Α.Π.Ζ. είλαη ν Κνηλσληθόο Λεηηνπξγόο θαη ελεκεξψλεη ζε 

θάζε πεξίπησζε γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην θέληξν. Οη κέζνδνη ηεο Κ.Δ. ηηο 

νπνίεο εθαξκφδεη είλαη θαη νη ηξείο πνπ αλαθέξζεθαλ ήδε ζηα πξνεγνχκελα 

ππνθεθάιαηα. Πην αλαιπηηθά ε Κνηλσληθή Δξγαζία κε άηνκα κέζα απφ ηελ νπνία 

πξνζθέξεη  ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ζηα ειηθησκέλα άηνκα - 

κέιε ηνπ Κ.ΑΠ.Ζ. πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ ηθαλά λα αληηκεησπίζνπλ ηα πνηθίια 

ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ ηνπο ηαιαηπσξνχλ θαη λα μεπεξάζνπλ ηπρφλ δπζθνιίεο. 

Δπίζεο, παξέρνπλ ηελ ζπκβνπιεπηηθή θνηλσληθή εξγαζία πξνο ηνπο ίδηνπο, ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο αιιά θαη ζηνλ  θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. Έκθαζε δίλεηαη ζηα κέιε 

πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο θαη ζηήξημεο θαη είλαη άηνκα ηα νπνία πξφζθαηα 

ρήξεςαλ, δνπλ κνλαρηθά θαη παξνπζηάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο ζηεξήζεηο θαη ηέινο 

ζηνπο ππεξήιηθεο νη νπνίνη ιφγσ ειηθίαο δηαθαηέρνληαη απφ ην θφβν ηνπ ζαλάηνπ, θαη 

ληψζνπλ αλαζθάιεηα. Αθφκα, ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε παξέρεηαη ζηα κέιε ηνπ 

Κ.Α.Π.Ζ. φηαλ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ δεηήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε λνζνθνκεία, αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, πξφλνηα θαη 

άιινπο θνξείο. 

ηα Κ.Α.Π.Ζ. αμηνπνηείηαη θαη ε Κνηλσληθή Δξγαζία κε νκάδεο κέζσ ηεο 

νπνίαο νξγαλψλνληαη, εκςπρψλνληαη, ζπληνλίδνληαη, ππνβνεζνχληαη νη νκάδεο θαη νη 

επηηξνπέο απηελέξγεηαο ησλ κειψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Κ.ΑΠ.Ζ. φπσο γηα 

παξάδεηγκα, νκάδεο  ρνξσδίαο, αιιεινβνήζεηαο, θαιήο ιεηηνπξγία, ςπραγσγίαο, 

εθδξνκψλ. 

Μέζα απφ απηέο ηηο νκάδεο επηδηψθεηαη ε δξαζηεξηνπνίεζε εθ λένπ θαη ε θνηλσληθή 

έληαμε ησλ αηφκσλ ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο, ε θαιιηέξγεηα  ησλ εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ, 

θαζψο «κέζα από ηε δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε δεκηνπξγείηαη ην αίζζεκα ηεο 

ηθαλνπνίεζεο θαη πξνζθνξάο, ε αλάπηπμε δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, ε δεκηνπξγία 
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ζπληξνθηθόηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο». Σν κέζν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ είλαη ε 

παξνπζίαζε δεκνηηθψλ θαη παλειιαδηθψλ εθδειψζεσλ απφ άιια Κ.Α.Π.Ζ. 

Σέινο, κέζσ ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο κε ηελ Κνηλφηεηα αλαπηχζζεηαη έλα 

δίθηπν επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ηνπηθνχο παξάγνληεο ηεο πεξηνρήο θαη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα 

πξάγκαηα. Αθφκα,  θαη κε άιινπο θξαηηθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο φπσο κε 

πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο γηα πξνγξάκκαηα ιατθήο παξάδνζεο, κε ηελ Κνηλσληθή 

Πξφλνηα γηα πξνγξάκκαηα θαηαζθελψζεσλ θαη ινπηξψλ, κε ηελ Ππξνζβεζηηθή 

Τπεξεζία γηα πξνγξάκκαηα Ππξαζθάιεηαο κε ηνλ Δξπζξφ ηαπξφ γηα πξφγξακκα 

Πξψησλ Βνεζεηψλ θαη ηειεζπλαγεξκνχ κε ηελ Σξνραία γηα Πξνγξάκκαηα 

θπθινθνξηαθήο αγσγήο κε ζρνιεία, γηα πξνγξάκκαηα χλδεζεο ειηθηψλ. 

(Αλαθηήζεθε απφhttp://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal 

/DioikitikesYpiresies/DimotikesEpixeiriseis-NPDD/Kapi/ KoinwnikYpiresiesKAPH, 

ηειεπηαία πξνζπέιαζε 10/06/2015). 

 

  

http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal%20/DioikitikesYpiresies/DimotikesEpixeiriseis-NPDD/Kapi/%20KoinwnikYpiresiesKAPH
http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal%20/DioikitikesYpiresies/DimotikesEpixeiriseis-NPDD/Kapi/%20KoinwnikYpiresiesKAPH
http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal%20/DioikitikesYpiresies/DimotikesEpixeiriseis-NPDD/Kapi/%20KoinwnikYpiresiesKAPH
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ο
:  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

6.1 Ανηικείμενο και κπιηήπια επιλογήρ ηος θέμαηορ 
 

πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο, ε ζεκεξηλή 

θνηλσλία ηεο γλψζεο, ε θνηλσλία ηεο πιεξνθφξεζεο, ζέηεη ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηελ ζπλερή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ κειψλ απηήο. ην πιαίζην 

απηφ, ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο 

θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), θαζηζηά αθφκα πην επηηαθηηθή ηελ επηκφξθσζε φισλ 

ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ ρξήζε απηψλ ηφζν ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο φζν θαη ζηελ εξγαζία ηνπο.  

Άιισζηε, απνηειεί θνηλφ ηφπν, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, φηη ηα άηνκα ηεο 

ηξίηεο ειηθίαο είλαη απνθιεηζκέλα απφ ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία, είηε γηαηί δελ 

κπνξνχλ, είηε γηαηί απιά δελ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ (Olson, etal., 2011). Παξφια απηά, 

είλαη ζαθέο φηη νη Νέεο Σερλνινγίεο απνηεινχλεξγαιείν γηα ηελ εμέιημή ηνπο, θαζψο 

έρνπλ ηε δπλακηθή πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαλεψζνπλ ή λα αλαπηχμνπλ 

ηηο θνηλσληθέο ηνπο επαθέο (Pereira&Neves, 2011, φπ. αλαθ. ζην Doutoretal., 2012). 

Γηα ην ιφγν απηφ, άιισζηε, παξαηεξείηαη ελδηαθέξνλ απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Έλσζε 

γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ (Δ.Δ.Δ.Δ.) ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηεο Σξίηεο 

Ζιηθίαο κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο. Δθηφο, φκσο, απφ 

ηα θέληξα απηά θαη ηνπο επίζεκνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο ηεο Πνιηηείαο, ζηελ επαθή 

θαη εμνηθείσζε ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, κπνξνχλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ θαη ηα Κ.Α.Π.Ζ ε πξνζθνξά ησλ νπνίσλ, κεηαμχ άιισλ, έγθεηηαη ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ ειηθησκέλσλ, ζηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή, ζηελ ελεξγνπνίεζήηνπο 

σο απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηέινο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο 

θνηλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα άηνκα απηά. 

Οη ζπνπδέο καο, ινηπφλ, ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ, παξάιιεια κε ηνπο 

πξνζσπηθνχο καο πξνβιεκαηηζκνχο, ζρεηηθά κε ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ 

αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο αλαθνξηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, αιιά θαη ην ξφιν πνπ 

κπνξεί λα επηηειέζεη ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζε 
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ζπλεξγαζία κε ην Κ.Α.Π.Ζ., καο ψζεζαλ λα εμεηάζνπκε ηηο απφςεηο ηφζν ησλ αηφκσλ 

ηεο ηξίηεο ειηθίαο φζν θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ (θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ) πνπ 

εξγάδνληαη ζε Κ.Α.Π.Ζ.  

 

6.2 κοπόρ ηηρ έπεςναρ 
 

 ηελ εξγαζία απηή,  ινηπφλ, ζα επηρεηξήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε ην ζέκα ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ απφ ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο. πγθεθξηκέλα, 

ζθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο 

αλαθνξηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, εηδηθά ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, θαη ηα νθέιε 

πνπ απηέο κπνξεί λα επηθέξνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.  

Δηδηθόηεξνη ζηόρνη απνηεινχλ ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ηα άηνκα 

ηεο ηξίηεο ειηθίαο είλαη εμνηθεησκέλα κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθά ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, αιιά θαη ε θαηαγξαθή ησλ απφςεψλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηα 

νθέιε πνπ έρεη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε δσή ηνπο. Σαπηφρξνλα, ζηφρνο καο είλαη 

λα δηεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο αλαθνξηθά κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, αιιά θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα 

Κ.Α.Π.Ζ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επαγγεικαηίεο- θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο δχλαληαη λα 

θαιχςνπλ ηηο επηκνξθσηηθέο απηέο αλάγθεο. κε ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα 

Κ.Α.Π.Ζ ζηελ επηκφξθσζε θαη εμνηθείσζή ηνπο απηή κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, αιιά 

θαη ν ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ζηε δηεξεχλεζε θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ απηψλ αλαγθψλ. 
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6.3 Δπεςνηηικά Δπωηήμαηα 
 

 Ζ κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, φπσο απηή παξνπζηάζηεθε ζην πξψην κέξνο ηεο 

εξγαζίαο(βι. Μέξνο Πξψην), ε πξνζσπηθή πξνβιεκαηηθή αιιά θαη ε παξαηήξεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο νδήγεζαλ ζηε δηαηχπσζε ησλ εμήο εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ: 

1) Πόζν εμνηθεησκέλα είλαη ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηώλ θαη θπξίσο ηνπ δηαδηθηύνπ;  

2) Πνηα είλαη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη, 

θπξίσο, ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ αηόκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο;  

3) Πνηνη είλαη νη θνξείο εθείλνη (νηθνγέλεηα ή επίζεκνη θνξείο), νη νπνίνη βνεζνύλ 

ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο λα απνθηήζνπλ επρέξεηα ζηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηώλ; 

4) Σε πνην βαζκό ην ΚΑΠΗ θαιύπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ αηόκσλ ηεο 

ηξίηεο ειηθίαο, ηδηαίηεξα απηέο πνπ αθνξνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο; 

5) Πνηεο είλαη νη απόςεηο ησλ θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ αλαθνξηθά κε ηηο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ αηόκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο σο πξνο ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο;  

 

6.4 Ο πληθςζμόρ και ηο δείγμα ηηρ έπεςναρ 
 

 Γηα λα απαληήζνπκε ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην (θεθάιαην 6.3), ζειήζακε λα θαηαγξάςνπκε ηηο απφςεηο 

ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο αλαθνξηθά κε ηελ εμνηθείσζε πνπ έρνπλ 

ιάβεη ζε ζέκαηα ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, αιιά θαη αλαθνξηθά κε ην ξφιν ησλ 

Κ.Α.Π.Ζ θαη ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.Σαπηφρξνλα, 

ζειήζακε λα δηεξεπλήζνπκε θαη ηηο απφςεηο ησλ επαγγεικαηηθψλ (θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ) αλαθνξηθά κε ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο, 

αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο απηψλ απφ ηα Κ.Α.Π.Ζ. 

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ζχκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία, ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν βήκα θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο έξεπλαο, θαη 
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εηδηθά κηα πνηνηηθήο, φπσο είλαη ε δηθή καο, είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ 

νπνίν ζα απεπζπλζεί ν εξεπλεηήο. Έηζη, ν πιεζπζκφο είλαη ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ 

κηαο νκάδαο (Κπξηαδή, 2005) ή ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηα νπνία θέξνπλ εθείλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηζπκεί λα κειεηήζεη ν εξεπλεηήο (Υινπβεξάθεο, 2009, ζει. 

20). 

Παξφια απηά, θαίλεηαη πσο ην λα εξεπλήζεη ν εξεπλεηήο φια απηά ηα άηνκα 

πνπ απνηεινχλ ηνλ ππφ εμέηαζε πιεζπζκφ απνηειεί κηα δηαδηθαζία ηδηαίηεξα 

απαηηεηηθή θαη ρξνλνβφξα. Γηα ην ιφγν απηφ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη εξεπλεηέο 

αξθνχληαη ζην λα εξεπλήζνπλ έλα κφλν κέξνο ηνπ ζπλφινπ απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ 

(Υινπβεξάθεο, 2009, ζει. 20). Πξφθεηηαη γηα ην δείγκα ηεο έξεπλαο, ην νπνίν δελ 

απνηειεί παξά έλα ππνζχλνιν ηνπ επξχηεξνπ ζπλφινπ ην νπνίν επηζπκεί λα κειεηήζεη 

ν εθάζηνηε εξεπλεηήο.   

Φπζηθά, ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπ. Με άιια ιφγηα, ην δείγκα ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη 

λα είλαη ηέηνην ψζηε νη πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνχλ απφ απηφ λα 

είλαη θαηάιιεια. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα παξέρνπλ επαξθείο θαη θαηάιιειεο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ εξεπλεηή λα εμεηάζεη θαη λα κειεηήζεη ζε βάζνο 

ην ζέκα, ην δήηεκα, ην νπνίν εξεπλά (Morse&Field, 1996). Έηζη, αληηιακβαλφκαζηε 

φηη ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηελ πνηφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνζθέξεη, φρη κε βάζε ηελ πνζφηεηα απηψλ. 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ινηπφλ, ζηφρνο ηεο δηθήο καο έξεπλαο είλαη λα 

δηεξεπλήζνπκε ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο αλαθνξηθά 

κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, αιιά θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα Κ.Α.Π.Ζ θαη νη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί πνπ εξγάδνληαη ζε απηά δχλαληαη λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο απηέο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ηνλ πιεζπζκφ καο απνηέιεζαλ άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο, ειηθία απφ 65- 

75 εηψλ, θαζψο θαη επαγγεικαηίεο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηα 

άηνκα απηά ζηα Κ.Α.Π.Ζ. ηεο πεξηνρήο ησλ Παηξψλ. πγθεθξηκέλα, ην δείγκα καο ζα 

απνηειέζνπλ δέθα (10) ειηθησκέλα άηνκα ειηθίαο 65- 75 εηψλ, θαζψο θαη ηέζζεξηο 

(4) θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηα άηνκα απηά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

Κ.Α.Π.Ζ ηεο πεξηνρήο ησλ Παηξψλ. 
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ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέμακε 

λα ζπιιέμνπκε ζπλεληεχμεηο απφ ην ζπγθεθξηκέλν Κ.Α.Π.Ζ είλαη γηαηί εθεί 

πξνζθέξεηαη πξφγξακκα εθκάζεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ην 

νπνίν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Έηζη, ε 

επηινγή ηνπ δείγκαηφο καο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο ζθφπηκεο θαη βνιηθήο 

δεηγκαηνιεςίαο. Πξφθεηηαη γηα εθείλν ην είδνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο ζην νπνίν 

επηιέγνληαη ηα άηνκα ηα νπνία ζεσξνχληαη θαηαιιειφηεξα θαη πιεζηέζηεξα γηα λα 

ρξεζηκεχζνπλ σο απαληψληεο (CohenandManion, 2008). ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη 

λα ζεκεηψζνπκε πσο ηα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ε ειηθία ησλ 

αηφκσλ (δειαδή, άηνκα πάλσ απφ 60 εηψλ έσο θαη 75 εηψλ), αιιά θαη ην επάγγεικα 

(δειαδή, λα αζρνινχληαη κε ην πξφγξακκα γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ πξνζθέξεηαη 

απφ ηα Κ.Α.Π.Ζ. Γηα ηε έξεπλά καο, ινηπφλ, απνθαζίζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο 

ελδεηθηηθφ θαη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 10 ειηθησκέλα άηνκα θαη 4 επαγγεικαηίεο- 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. Πξφθεηηαη γηα έλα δείγκα ηθαλνπνηεηηθφ, αιιά ηαπηφρξνλα 

κηθξφ ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν λα ζπκβάιεη ζηελ νινθιήξσζε 

ηεο έξεπλάο καο. 

 

6.5 Μέθοδορ ζςλλογήρ και ανάλςζηρ δεδομένων 
 

6.5.1 Ζ ποιοηική έπεςνα 

 

 πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, γηα ηελ ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

καο αθνινπζήζακε ηελ πνηνηηθή κέζνδν. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέμακε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν είλαη δηφηη, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε πνηνηηθή κέζνδνο 

ζεσξείηαη κηα θπζηθή κέζνδνο (Lincoln&Guba, 1985), ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ εξεπλεηή λα θαηαλνήζεη ηηο θνηλσληθέο επηξξνέο πνπ δέρνληαη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα δηεηζδχνληαο ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο (Παπαγεσξγίνπ, 1998, ζει. 9- 

10).  

 Με άιια ιφγηα, ζην πιαίζην ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ ν εθάζηνηε εξεπλεηήο  έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα παίξλεη ζπλεληεχμεηο απφ ην δείγκα ηνπ, λα ζεκεηψλεη, λα 
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παξαηεξεί, αιιά θαη λα εξκελεχεη ηα γεγνλφηα σο έρνπλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ν 

εξεπλεηήο δελ θξαηά κηα παζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

Αληίζεηα, είλαη ζε θάζε ζεκείν ηεο έξεπλαο ελεξγφο, θαζψο νθείιεη λα είλαη ζε 

εγξήγνξζε θαη λα αμηνπνηεί φια ηα ζηνηρεία πνπ ζπλαληά, φπσο ηα ζρφιηα, νη 

παξαηεξήζεηο ηνπ, αθφκα θαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ νκηινχλησλ 

πξνζψπσλ (Eisner, 1991, ζει. 217).  

 Βέβαηα, ν θίλδπλνο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη ν εξεπλεηήο ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Καη ηνχην δηφηη θαιείηαη λα ζπλδπάζεη θαη λα εξκελεχζεη 

δεδνκέλα θαη ζηνηρεία ηα νπνία παξαηεξεί, νπφηε θαιείηαη λα αληηιεθζεί ηελ 

παξνπζία πξαγκάησλ θαη ηελ ζπνπδαηφηεηά ηνπο (Eisner, 1991, ζει. 36). Απηφ 

ζεκαίλεη πσο ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα εξκελεχζεη ηα δεδνκέλα ηνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ίδηνπ, γεγνλφο πνπ, φπσο είλαη θπζηθφ, ελέρεη θαη έλα ζεκαληηθφ 

βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πνηνηηθέο έξεπλεο, ν 

εξεπλεηήο επηρεηξεί λα εξκελεχζεη ηα δεδνκέλα ηνπ κε ηε βνήζεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο 

ή άιισλ εξεπλεηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζε κηα πνηνηηθή έξεπλα, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία 

είλαη ηφζν ε θξίζε ηνπ εξεπλεηή φζν θαη ε θξίζε φζσλ ζα δηαβάζνπλ ηελ έξεπλα. ε 

θάζε πεξίπησζε, φπσο θαη ζε θάζε έξεπλα, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πνηνηηθήο, ηα 

απνηειέζκαηα ζέηνπλ πάληνηε πξνβιεκαηηζκνχο πξνο κειινληηθή κειέηε θαη έξεπλα.  

 ηελ εξγαζία απηή, ινηπφλ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, επηιέμακε ηελ πνηνηηθή 

κέζνδν ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ καο. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ καο επηιέμακε ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ειηθησκέλα άηνκα θαη 

επαγγεικαηίεο, ελψ γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο επηιέμακε ηελ αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ. Σα δχν απηά εξγαιεία αλαιχνληαη ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ.  

 

6.5.1.1Ζμιδομημένερ ζςνενηεύξειρ 

 

 Ζ ζπλέληεπμε απνηειεί εθείλν ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ζπιινγήο ησλ 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα εκβαζχλεη 

θαη λα επεθηείλεη ηηο εξσηήζεηο ηνπ. χκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία, ε 

ζπλέληεπμε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ή ηνλ έιεγρν ησλ 
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εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, ελψ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ κε άιιεο ηερληθέο 

θαη κεζφδνπο έξεπλαο (Cohen, Manion&Morrison 2012). 

 Σν ζηνηρείν εθείλν, φκσο, ην νπνίν μερσξίδεη ηηο ζπλεληεχμεηο απφ ηα ππφινηπα 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία, είλαη ε δπλαηφηεηα ζπιινγήο θαη παξαγσγήο πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε βάζνο (Verma&Mallik, 2004). ηε δπλαηφηεηα απηή ζα πξέπεη λα 

πξνζζέζνπκε θαη ηε δπλαηφηεηα, ην κεγάιν βαζκφ πξνζαξκνζηηθφηεηαο πνπ 

παξνπζηάδεη. Με άιια ιφγηα, επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα αληρλεχζεη ζηάζεηο, θίλεηξα 

θαη ζπκπεξηθνξέο, ηα νπνία πηζαλφηαηα δε ζα κπνξνχζε λα αληρλεχζεη κέζσ άιισλ 

εξγαιείσλ, φπσο είλαη ην εξσηεκαηνιφγην. Μάιηζηα, ε επαθή ηνπ εξεπλεηή κε ηνλ 

ζπλεληεπμηαδφκελνπ ίζσο δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πξψην λα αληρλεχζεη 

πεξηζζφηεξα ρξήζηκα ζηνηρεία κέζα απφ ηηο εθθξάζεηο ή ηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη 

ηνπ πξνζψπνπ (Bell, 1997). Βέβαηα, ζην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ παξάιεηςή καο λα κελ 

αλαθεξζνχκε θαη ζηα αξλεηηθά πνπ παξνπζηάδεη ην κεζνδνινγηθφ απηφ εξγαιείν, 

φπσο είλαη ν απμεκέλνο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη ηφζν γηα ηε ζπιινγή φζν θαη γηα ηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ αλνηρηνχ ηχπνπ (Oppenheim, 2005).  

 ε θάζε πεξίπησζε, ε ζπλέληεπμε απνηειεί έλα απφ ηα πην έγθπξα εξεπλεηηθά 

εξγαιεία. Μάιηζηα, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ε βηβιηνγξαθία θαηαγξάθεη ηξία 

είδε ζπλεληεχμεσλ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη θαη δηεμάγεηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. Έηζη, κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν γηα δνκεκέλεο, 

εκηδνκεκέλεο θαη ειεχζεξεο ζπλεληεχμεηο. ηελ εξγαζία απηή έρνπκε επηιέμεη ηελ 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Καη ηνχην δηφηη ην είδνο απηφο ηεο ζπλέληεπμεο αθήλεη κηα 

ζρεηηθή ειεπζεξία ζηνλ εξεπλεηή λα ηξνπνπνηήζεη θάπνηα ζεκεία, θάπνηεο εξσηήζεηο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο (Verma&Mallik, 2004). Μάιηζηα, ζχκθσλα κε 

ηε βηβιηνγξαθία, ε ειεπζεξία ηνπ εξσηψκελνπ δελ πεξηνξίδεηαη κέζα απφ ηηο γεληθέο 

εξσηήζεηο, κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί  λα εληνπίδνληαη 

ζε άιινπο είδνπο ζπλεληεχμεηο (Bell, 1997).  

 Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο ε πνηνηηθή απηή έξεπλα απνζθνπεί ζην λα 

δψζεη ηελ επθαηξία ζηνλ εξσηψκελν λα δψζεη ηε δηθή ηνπ εξκελεία θαη ηε δηθή ηνπ 

πεξηγξαθή ηνπ ππφ εμέηαζε ζέκαηνο- θαηλνκέλνπ, ρσξίο λα ππφθεηηαη ζε 

πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη κηα ηππνπνηεκέλε θαη απζηεξά θαζνξηζκέλε ζπλέληεπμε. 

Με άιια ιφγηα, κέζα απφ ηελ πνηνηηθνχ ραξαθηήξα εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε 
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επηδηψθεηαη ε αλάδεημε θαη ε δεκηνπξγία ηεο ζεσξίαο (Κπξηαδή, 2005). Βέβαηα, ε 

ειεπζεξία πνπ παξέρεηαη ζηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζηνλ εξεπλεηή δελ είλαη 

απφιπηε. Απηφ ζεκαίλεη πσο αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εκηδνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο ππάξρνπλ θάπνηεο γεληθέο αλνηρηέο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 

εξεπλεηήο. Μέζσ ησλ γεληθψλ απηψλ εξσηήζεσλ επηρεηξεί λα θαηεπζχλεη ζηε 

ζπδήηεζε. Παξφια απηά, νη εξσηήζεηο απηέο δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλεο θαη δελ 

δηαηππψλνληαη κε ηελ ίδηα ζεηξά ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αιιά νχηε θαη κε ηνλ 

ίδην ηξφπν. Σν κφλν πνπ θαζνξίδεηαη εμ αξρήο είλαη ην γεληθφ πιαίζην ηεο 

ζπλέληεπμεο θαη νη γεληθνί άμνλεο ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα θηλεζεί, ψζηε λα δψζεη 

απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ζηελ ζπλέρεηα παξέρεηαη ε ζρεηηθή 

ειεπζεξία ζηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα λα αλαπηχμεη ηηο εκπεηξίεο θαη ηε δηθή ηνπ 

πξνζσπηθή άπνςε (Κπξηαδή, 2005). Έηζη, απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ηελ νπνία έρνπκε επηιέμεη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, 

βξίζθεηαη ζην κεηαμχ ηεο απζηεξά δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη ηεο απφιπηα 

ειεχζεξεο, θαζψο ππάξρεη κφλν έλα γεληθφ πιαίζην, έλα γεληθφ ζρέδην ην νπνίν 

αθνινπζείηαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο (Openheim, 2005). 

 

6.5.2 Ζ ανάλςζη πεπιεσομένος 

 

 πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζηελ εξγαζία απηή αθνινπζήζακε ηελ πνηνηηθή 

κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία, ε νπνία θαηαιήγεη ζε έλα 

κεγάιν αξηζκφ δεδνκέλσλ, ηα νπνία απαηηνχλ κηα πνιχ θαιή νξγάλσζε. Έηζη, ην 

πξψην βήκα ην νπνίν πξέπεη λα αθνινπζείηαη θαηά ηελ πξνζπάζεηα αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο (Patton, 2002).  

 Σν επφκελν βήκα, κεηά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, είλαη ε 

ηαμηλφκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε θαηεγνξίεο. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία, ε νπνία 

είλαη γλσζηή σο «αλάιπζε πεξηερνκέλνπ» ή «θσδηθνγξάθεζε». ην ίδην επίπεδν, 

επηρεηξείηαη θαη ε εξκελεπηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή επηρεηξείηαη ε 

δφκεζε ηεο άπνςεο ηνπ εξεπλεηή αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηελ εξκελεία ηνπ εξεπλεηή γηα ην ππφ 

εμέηαζε θαηλφκελν (Mason, 2003). 
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 Με άιια ιφγηα, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αλαγλψξηζε, ηελ 

θσδηθνπνίεζε, ηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ. Με άιια 

ιφγηα, ν εξεπλεηήο θαιείηαη λα αλαιχζεη ηνλ ππξήλα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπλέιεμε θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ, ψζηε λα εληνπίζεη 

ηα νπζηψδε ζηνηρεία απηψλ, απηά, δειαδή, πνπ ζα ηνλ δψζνπλ απαληήζεηο ζηα βαζηθά 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρεη ζέηεη θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο. Φπζηθά, 

αληηιακβάλεηαη θαλείο πσο γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη 

ηαμηλφκεζεο ησλ δεδνκέλσλ απαηηνχληαη δηαδνρηθέο αλαγλψζεηο ησλ δεδνκέλσλ, 

ψζηε λα θαηαθέξεη ν εξεπλεηήο λα εληνπίζεη ηα νπζηψδε ζεκεία απηψλ (Patton, 

2002). 

 

6.5.3 Δγκςπόηηηα και αξιοπιζηία ηηρ έπεςναρ 

 

 ηαλ θάλνπκε ιφγν γηα εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο, αλαθεξφκαζηε 

θαηά θχξην ιφγν ζηελ πνζνηηθή έξεπλα. Αιιά νη αξρέο απηέο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ θαη θαηά ηε δηεμαγσγή κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο. Έηζη, κε ηελ έλλνηα ηεο 

εγθπξφηεηαο αλαθεξφκαζηε ζηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν κεηξάκε απηφ πνπ 

πξαγκαηηθά ζέινπκε λα κεηξήζνπκε. Αληίζηνηρα, κε ηελ έλλνηα ηεο αμηνπηζηίαο 

αλαθεξφκαζηε ζηελ αθξίβεηα ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. 

Με άιια ιφγηα, κεηξάκε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα δεδνκέλα πνπ κεηξάκε είλαη 

αμηφπηζηα θαη αθξηβή. Γηα ην ιφγν απηφ, ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα ειέγρεη αλ ην θάζε 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ έρεη ζέζεη κπνξεί λα απαληεζεί κέζσ κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

εξεπλεηηθήο πεγήο θαη εξεπλεηηθήο κεζφδνπ. Μάιηζηα, δεδνκέλνπ  φηη ε πνηνηηθή 

έξεπλα δελ είλαη ηππνπνηεκέλε, άξα θαη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δελ είλαη 

ηππνπνηεκέλα, είλαη αλάγθε λα δηαζθαιίδεηαη έλαο βαζκφο εγθπξφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο (Mason, 2003). 

 Έηζη, ζηα πιαίζην ηεο εγθπξφηεηαο, ζειήζακε λα δηαζθαιίζνπκε ηφζν ηελ 

εγθπξφηεηα ηεο παξαγσγήο δεδνκέλσλ φζν θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο εξκελείαο απηψλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, πξνζπαζήζακε λα δηεξεπλήζνπκε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη κέζνδνη 

πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ ζπιινγή θαη ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ είλαη 

θαηάιιειεο θαη ελαξκνληζκέλεο κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία ηέζεθαλ ζηελ 
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αξρή ηεο έξεπλαο, αιιά θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε ζχλδεζε κεηαμχ 

απηψλ (Mason, 2003). Παξάιιεια,ζειήζακε λα εμαζθαιίζνπκε φηη ε επηινγή ηνπ 

δείγκαηνο ζα καο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπκε ζε βάζνο ηα δεδνκέλα 

(Openheim, 2005).  

 Αλαθνξηθά, ηψξα κε ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, 

φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ιφγσ ηνπ πνηνηηθνχ ηεο ραξαθηήξα δε κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζα απφ ηελ εκπεηξηθή γελίθεπζε θαη αλαγσγή ζην γεληθφ πιεζπζκφ, φπσο κπνξεί λα 

ζπκβαίλεη κε ηηο πνζνηηθέο έξεπλαο (Cohen&Manion, 2012). Παξφια απηά, νη 

εξεπλεηέο δέρνληαη φηη νη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, φπσο απηέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε θαη εκείο ζηελ παξνχζα έξεπλα, δχλαληαη λα πξνζδψζνπλ ζηελ 

έξεπλα κηα απμεκέλε εγθπξφηεηα ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. Έηζη, ε εγθπξφηεηα απηή δηαζθαιίζηεθε κέζα απφ ηελ αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ, αιιά θαη ηε γεληθφηεξε δηαδηθαζία ηεο αλαιπηηθήο 

παξνπζίαζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θαηαιήμακε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξκελεία 

(Mason,2003). ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, άιισζηε, επηιέμακε έλα αξθεηά επέιηθην 

θαη αλνηρηφ ζρήκα κηαο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη ηεο ζπλέληεπμεο ζε βάζνο, 

ψζηε λα δνζνχλ νη απαξαίηεηεο πεξηγξαθέο θαη νη εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνπο 

νπνίνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ελλνηνινγηθέο 

θαηεγνξίεο.  

 

6.5.4 Γεονηολογία 

 

 Πξνηνχ πξνβνχκε ζηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέμακε απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο πξνζπαζήζακε ψζηε λα ηεξεζνχλ κε 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα δηάθνξα δεηήκαηα δενληνινγίαο. Έηζη, ελεκεξψζακε 

φια ηα άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, ηφζν ηνπο ειηθησκέλνπο, δειαδή, φζν 

θαη ηνπο επαγγεικαηίεο- θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο. ηελ ζπλέρεηα, ηνπο δηαβεβαηψζακε γηα 

ηε δηαζθάιηζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, θαζψο θαη φηη νη απαληήζεηο ηνπο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο απηήο. 

Φπζηθά, ηνπο εμεγήζακε φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα αξλεζνχλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 
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δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, θαζψο δεηήκαηα δενληνινγίαο καο απαγνξεχνπλ λα 

εμαλαγθάζνπκε ηα άηνκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εξεπλεηηθή απηή δηαδηθαζία.  

 

6.5.5 Πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ 

 

 Δθηφο, φκσο, απφ δεηήκαηα δενληνινγίαο, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο ε 

έξεπλα απηή ζέηεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. Έηζη, ν βαζηθφηεξνο  πεξηνξηζκφο αθνξά 

ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζηφρνο ηεο δηθήο καο 

έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο αλαθνξηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, αιιά θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα Κ.Α.Π.Ζ 

θαη νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί πνπ εξγάδνληαη ζε απηά δχλαληαη λα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο απηέο. κσο, ην δείγκα καο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλν (10 ειηθησκέλα άηνκα 

θαη 4 επαγγεικαηίεο, φινη απφ ηελ πεξηνρή ησλ Παηξψλ). Χο εθ ηνχηνπ, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δε κπνξνχλ  λα γεληθεπζνχλ, αιιά απαηηείηαη ε επέθηαζε 

ηεο έξεπλαο θαη ζη ππφινηπα Κ.Α.Π.Ζ ηεο ρψξαο, φπνπ δηελεξγνχληαη ηέηνηα 

πξνγξάκκαηα, ψζηε λα απνθηήζνπκε κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ βαζκνχ 

ζηνλ νπνίν ηα ηδξχκαηα απηά κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ 

αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο αλαθνξηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
ο
:ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

7.1 Παποςζίαζη ηων απανηήζεων ηων ηλικιωμένων 
 

 πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο, γηα λα 

δηαπηζηψζνπκε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο είλαη εμνηθεησκέλα 

κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, πήξακε ζπλεληεχμεηο απφ ηα ίδηα ηα άηνκα απηά. 

Πξνηνχ, φκσο, παξνπζηάζνπκε πην αλαιπηηθά ηνπο άμνλεο ηεο ζπλέληεπμεο 

θαη ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε απηέο, ζα πξέπεη λα δψζνπκε νξηζκέλα ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ. Έηζη, απφ ηνπο δέθα 

(10) ειηθησκέλνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα απηή, νη 6 ήηαλ γπλαίθεο θαη νη 

ππφινηπνη 4 ήηαλ άλδξεο. ινη ηνπο βξίζθνληαη ζε απηνεμππεξεηνχκελε θαηάζηαζε 

πγείαο. Σν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν πεξηνξίδεηαη ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ είλαη  θάηνρνη 

θάπνηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ελφο αλψηεξνπ ή αλψηαηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη 6 απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ, νη 3 απφθνηηνη 

Γπκλαζίνπ θαη κφιηο έλαο (1) είλαη απφθνηηνο Γεκνηηθνχ. 

 Αο δνχκε, φκσο, θάζε άμνλα ηεο ζπλέληεπμεο, θαζψο θαη ηηο απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ πην αλαιπηηθά. 

 

7.1.1. Δπιθςμία πεπαιηέπω εκπαίδεςζηρ/ επιμόπθωζηρ 

(γενικά) 

 Αλαθνξηθά κε ηελ επηζπκία θαη δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζεο, αξρηθά 

ζειήζακε λα δηαπηζηψζνπκε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζα επηζπκνχζαλ 

λα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο («Θα ζπλερίδαηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο, αλ ζαο δηλόηαλ ε 

επθαηξία;»). ηελ εξψηεζε απηή, ινηπφλ, νη 6 απφ ηνπο 10 ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ 

ζεηηθά, ελψ νη ππφινηπνη 4 έδσζαλ αξλεηηθή απάληεζε. Οη ηειεπηαίνη, κάιηζηα, 

αηηηνιφγεζαλ ηελ αξλεηηθή ηνπο απάληεζε ιέγνληαο πσο ην παξφλ κνξθσηηθφ ηνπο 

επίπεδν ηνπο ηθαλνπνηεί («Όρη, δε λνκίδσ, είκαη επραξηζηεκέλνο κέρξη εθεί πνπ θαηάθεξα λα 

θηάζσ», 2), αιιά θαη ιφγσ ηεο πξνρσξεκέλεο ηνπο ειηθίαο θαη ηεο έιιεηςεο αληνρψλ 
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(«Όρη ηώξα ζε απηή ηελ ειηθία δελ ζα ήζεια λα ζπλερίζσ», 5, «Σε απηή ηελ ειηθία, δε λνκίδσ. 

Αλ κνπ δηλόηαλ ε επθαηξία ηόηε, όκσο, ζε κηθξή ειηθία, λαη ζα ήζεια λα ζπλερίζσ ηελ 

εθπαίδεπζή κνπ», 6, «Όρη, όρη. Γε λνκίδσ όηη ζα ήζεια λα ζπλερίζσ ηελ εθπαίδεπζή κνπ, 

ηνπιάρηζηνλ όρη ζε απηή ηελ ειηθία», 8). 

Αληίζεηα, φζνη απάληεζαλ ζεηηθά ζην εξψηεκα αλ ζα επηζπκνχζαλ λα 

ζπλερίζνπλ πεξαηηέξσ ηηο ζπνπδέο ηνπο, ηζρπξίζηεθαλ φηη ζα πξνρσξνχζαλ ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο ζηελ επφκελε βαζκίδα. ρεηηθά κε ηελ αηηηνιφγεζε ηεο απφθαζήο 

ηνπο λα εθπαηδεπηνχλ πεξαηηέξσ, δφζεθαλ 6 απαληήζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα 

ζπλέρηδαλ γηα λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο («Γηα ηνλ ίδην ιόγν πνπ εθπαηδεύνληαη 

όινη. Γηα λα απνθηήζσ γλώζεηο θαη λα έρσ κηα θαιύηεξε δνπιεηά», 1, «Γηα ηη άιιν; Γηα 

γλώζεηο, απηό είλαη ην πην ζεκαληηθό, λα καζαίλεηο ζπλερώο λέα πξάγκαηα», 6 θαη 9). 

Αθφκα, δφζεθαλ 2 απαληήζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε πεξαηηέξσ εθπαίδεπζή ηνπο 

ζπλδέεηαη κε ην επάγγεικα – εξγαζία («Ναη, ζα ήζεια λα ζπλερίζσ. Πηζηεύσ πσο ζα είρα 

βξεη θαιύηεξε δνπιεηά», 4, ). Δπίζεο ππήξμαλ απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ςπραγσγία («Μάιινλ κόλν γηα ςπραγσγία, δελ ήκνπλ ηνπ δηαβάζκαηνο», 2), ελψ  θάπνηνη 

ειηθησκέλνη έθαλαλ ιφγν γηα ηελ πξνζθνξά ηεο γλψζεο θαη ηεο επηκφξθσζεο ζηελ 

απηνεθπιήξσζεθαη ηελ πλεπκαηηθή πιεξφηεηα («Γηα ην πλεύκα κνπ. Η γλώζε, θνπέια 

κνπ, θάλεη θαιό ζην πλεύκα καο, ζηελ ςπρή καο, πξνζθέξεη ζε όπνηνλ ηελ έρεη πλεπκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε. Γη΄ απηό ζα ήζεια λα έρσ κνξθσζεί πεξηζζόηεξν»,10).  

 

7.1.2. Γνώζη και εξοικείωζη με νέερ ηεσνολογίερ 
 

 ηελ ζπλέρεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, ηέζεθαλ εξσηήζεηο ζηνπο ειηθησκέλνπο 

αλαθνξηθά κε ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη θπξίσο ηνπο 

ππνινγηζηέο θαη κε ηελ αμία θαη ηε ρξεζηκφηεηα πνπ ζεσξνχλ νη ίδηνη πσο έρνπλ νη 

λέεο ηερλνινγίεο. 

Έηζη, ζην εξψηεκα αλ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο («Έρεηε 

ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ Η/ Υ;») ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε πσο ρξεζηκνπνηεί 

κέζα ηερλνινγίαο, φπσο είλαη νη ππνινγηζηέο, ελψ πνιινί απάληεζαλ πσο γλσξίδνπλ 

λα ρεηξίδνληαη θαη θηλεηά ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο («Ναη, λαη. Ξέξσ λα ρξεζηκνπνηώλ 
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ππνινγηζηή θαη όηαλ βξσ επθαηξία ησλ ρξεζηκνπνηώ», 1, «Ναη, μέξσ λα ρεηξίδνκαη  θαη 

H/Y θαη θηλεηό από απηά πνπ βγήθαλ ηειεπηαία », 2,«Ναη, μέξσ λα ρεηξίδνκαη  θαη H/Y, 

ηάκπιεη», 4, «Δπηπρώο έρσ θαιή ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία. Ξέξσ λα ρεηξίδνκαη κε επθνιία ην 

θηλεηό κνπ, μέξσ λα ρξεζηκνπνηώ ηάκπιεη, ελώ ηώξα ηειεπηαία έκαζα λα κπαίλσ θαη ζην 

facebook», 6). 

Φπζηθά, δελ έιεηςαλ θαη νη αξλεηηθέο απαληήζεηο, ελψ κία απφ ηηο 

ζπκκεηέρνπζεο δήισζε πσο ελψ είλαη εμνηθεησκέλε κε ηα θηλεηά λέαο ηερλνινγίαο, 

ηψξα βξίζθεηαη ζε έλα αξρηθφ ζηάδην εθκάζεζεο ππνινγηζηή («Κνίηα, έρσ θηλεηό 

ηειέθσλν, ην ρξεζηκνπνηώ κε επθνιία. Υπνινγηζηέο ηώξα καζαίλσ», 5). πγθεθξηκέλα, απφ 

ην ζχλνιν ησλ 10 ζπκκεηερφλησλ, νη 6 απάληεζαλ ζεηηθά, κφιηο έλαο (1) έδσζε 

αξλεηηθή απάληεζε, έλαο (1) δήισζε φηη βξίζθεηαη αθφκα ζε ζηάδην εθκάζεζεο, ελψ 

δχν (2) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο εθηφο απφ ηε γλψζε ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή είλαη εμνηθεησκέλνη θαη κε ηε ρξήζε tablet. 

ην επφκελν εξψηεκα («Αλ λαη, πνηνο ζαο βνήζεζε λα κάζεηε λα ρεηξίδεζηε Η/ Υ; 

Υπάξρνπλ κέιε ζηελ νηθνγέλεηά ζαο πνπ ρεηξίδνληαη κε επρέξεηα ηνλ Η/Υ θαη ζαο 

βνήζεζαλ;»)ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ πσο ηνπο βνήζεζαλ 

λεφηεξα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, φπσο ηα παηδηά ή ηα εγγφληα ηνπο («Ναη ππάξρεη, ν 

γηνο κνπ. Από απηόλ έκαζα ηα βαζηθά πξάγκαηα. Καη κεηά ξσηνύζα θαη έκαζα αθόκα πην πνιιά 

πξάγκαηα», 3, «Τα αλίςηα κνπ. Απηά είραλ ππνινγηζηή θαη ήμεξαλ λα ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ. 

Έηζη, κνπ έκαζαλ θαη εκέλα θάπνηα βαζηθά βήκαηα», 7) ζε ζπλδπαζκφ κε φζα καζαίλνπλ 

ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ νξγαλψλνληαη θαη πινπνηνχληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν Κ.Α.Π.Ζ («Δδώ ζηα ΚΑΠΗ έρσ παξαθνινπζήζεη πξόγξακκα, είλαη απόιπηα 

νξγαλσκέλν ην πξόγξακκα H/Y ζηα ΚΑΠΗ. Δλλνείηαη πσο ε Πνιηηεία είλαη ππεύζπλε, ζα 

πξέπεη λα καο θξνληίζεη πεξηζζόηεξν», 5, «Να ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, έρσ ζπκκεηάζρεη ζηα 

ΚΑΠΗ θαη ζην Γήκν.  Γηα λα κελ ηα μερλάσ πεγαίλσ. Δλλνείηαη πσο ε Πνιηηεία είλαη 

ππεύζπλε. Αλ δελ καο θξνληίζεη απηή, πνηνο ζα ην θάλεη;», 1). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο  

κφιηο έλαο ζπκκεηέρσλ απάληεζε πσο έκαζε κφλνο ηνπο λα ρεηξίδεηαη ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο, ρσξίο ηε βνήζεηα θάπνηνπ ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ή θάπνηνπ επίζεκνπ 

θνξέα («Μόλε κνπ έκαζα. Άξρηζα λα ςάρλσ ζηγά ζηγά θαη έηζη έκαζα ηα βαζηθά γηα ηνπο 

ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν»,6). 
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Αληίζηνηρεο κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ήηαλ θαη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ 

αλαθνξηθά κε ηελ επθνιία ή φρη κε ηελ νπνία ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο ρεηξίδνληαη 

ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Έηζη, γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε 

ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή είλαη απφ αξθεηά έσο πνιχ δχζθνιε, αλάινγα κε ην 

βαζκφ εμνηθείσζεο ηνλ νπνίν έρνπλ απνθηήζεη («Αθόκα δελ ην έρσ ζπλεζίζεη, νπόηε κνπ 

θαίλεηαη δύζθνιε», 5, «Γύζθνιε είλαη ζηελ αξρή, όπσο όια ηα πξάγκαηα. Μεηά ζπλεζίδεηο», 

3, «Γηα καο ηνπο κεγάινπο είλαη πην δύζθνιε από εζάο ηα λέα παηδηά»,2, «Δ, εληάμεη. Γηα καο 

ηνπο κεγάινπο είλαη δύζθνιε. Σηηο αξρέο κνπ είρε θαλεί πνιύ δύζθνιε, ηώξα λνκίδσ όηη ζηγά 

ζηγά ζπλεζίδσ», 1). πλαθφινπζα, γηα δχνκφλν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ε ρξήζε 

ππνινγηζηή ζεσξείηαη εχθνιε («Γελ μέξσ γεληθά. Δκέλα πάλησο κνπ θάλεθε εύθνιν λα κνπ 

κάζσ. Μπνξώ λα ηνλ ρεηξηζηώ άλεηα λνκίδσ», 4, «Αλ ζθεθηείο όηη έκαζα κόλε κνπ, λνκίδσ 

πσο είλαη εύθνινο ν ππνινγηζηήο. Αξθεί λα ζεο λα κάζεηο θαη λα ςάμεηο, λα αζρνιεζείο κόλνο 

ζνπ», 6). 

Δθηφο, φκσο, απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη 

εμνηθεησκέλνη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ξσηήζακε ηε 

γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ην βαζκφ εμνηθείσζεο πνπ λνκίδνπλ πσο έρνπλ γεληθά νη 

Έιιελεο ειηθησκέλνη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη εηδηθά ηνπο ππνινγηζηέο (Τα άηνκα 

ηεο ειηθίαο ζαο κε ηα νπνία ζπλαλαζηξέθεζηε δείρλνπλ ελδηαθέξνλ λα κάζνπλ θαη  λα 

ρξεζηκνπνηνύλ Η/Υ; Οη Έιιελεο ειηθησκέλνη λνκίδεηε πσο θάλνπλ ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη εηδηθά ηνπ Η/Υ;). Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο, παξά ηε δπζθνιία ηνπο λα 

δψζνπλ γεληθεπηηθέο απαληήζεηο, θάλεθε πσο νη Έιιελεο ειηθησκέλνη δελ ήηαλ 

εμνηθεησκέλνη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη κφιηο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

αξρίζεη λα έρνπλ έλαλ αξθεηά θαιφ βαζκφ εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ιφγσ 

θαη ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία έρνπλ πξφζβαζε, φπσο απηφ πνπ 

νξγαλψλεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν Κ.Α.Π.Ζ («Ννκίδσ πσο λαη, ηνπιάρηζηνλ όζνη είλαη 

θνληά ζηε δηθή κνπ ειηθία.», 5, «Ννκίδσ πσο λαη, ηνπιάρηζηνλ όζνη είλαη θνληά ζηε δηθή κνπ 

ειηθία. Οη κεγαιύηεξνη δε λνκίδσ», 4, «Δ, λαη. Όζνη είλαη ζηελ ειηθία κνπ πεξίπνπ, αξρίδνπλ 

λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ππνινγηζηέο, ην δηαδίθηπν, γεληθά ηηο ηερλνινγίεο. Γελ μέξσ ηη 

ζπκβαίλεη κε όινπο ηνπο Έιιελεο, αιιά κε όζνπο ζπλαλαζηξέθνκαη εγώ, λνκίδσ πσο έρνπλ 

αξρίζεη λα δείρλνπλ πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ από παιηά», 6, «Γελ μέξσ, δε  κπνξώ λα ζνπ 

απαληήζσ. Ννκίδσ πσο ππάξρεη ελδηαθέξνλ, αιιά έρνπκε αθόκα πνιύ δξόκν», 7). 
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Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ αμία θαη ηε ρξεζηκφηεηα πνπ έρνπλ νη ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο, ζα ιέγακε πσο ζπλνιηθά νηπεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ζρεηίδνληαλ κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ελεκέξσζεο, πιεξνθφξεζεο θαη δηεπθφιπλζεο ηεο επηθνηλσλίαο («Κνίηα, 

εγώ έρσ κάζεη λα δσ κε κέηξν. Η ηερλνινγία είλαη απαξαίηεηε, αιιά κε όξηα θαη όρη εζηζκόο. Τη 

πξνζθέξεη; Πνιιά. Δλεκέξσζε, επηθνηλσλία θαη άιια. Όια είλαη πην εύθνια κε ηελ ηερλνινγία 

ζήκεξα», 1, «Δίλαη  απαξαίηεηε ε ηερλνινγία, ιόγσ αλάγθεο επηθνηλσλίαο. Ννκίδσ όηη ζε 

απηό βνεζνύλ πεξηζζόηεξν νη ππνινγηζηέο, ζηελ επηθνηλσλία», 8, «Δίλαη απαξαίηεηε ε 

ηερλνινγία, θπζηθά. Δίλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηθνηλσλία, όπνηε ζέιεη ν θαζέλαο, αιιά 

θαη λα καζαίλνπκε ζπλερώο λέα πξάγκαηα», 9). Πνιιέο απφ ηηο απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ αθνξνχζαλ, θπζηθά, ζηηο δπλαηφηεηεο ςπραγσγίαο πνπ πξνζθέξνπλ νη 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν («Σην δηαδίθηπν βξίζθσ πιεξνθνξίεο γηα ό,ηη 

ρξεηαζηώ, αθνύσ κνπζηθή θηι», 2, «Δίλαη  απαξαίηεηε ε ηερλνινγία θαη ην ηειέθσλν. Τν 

δηαδίθηπν θπξίσο γηα ςπραγσγία θαη ελεκέξσζε», 3, «Βνεζά θαη ζηελ ςπραγσγία, κπνξείο λα 

αθνύζεηο κνπζηθή, λα δεηο ηαηλίεο, λα δεηο ληνθηκαληέξ», 5). Σέινο, αξθεηνί απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο έθαλαλ ιφγν γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο εξγαιείνπ αμηνπνίεζεο 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ («Δίλαη  απαξαίηεηε ε ηερλνινγία γηα λα κπαίλεηο ζην internet θαη γηα 

λα πεξλάεη ε ώξα.», 4). 
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7.1.3. Ανάγκη επιμόπθωζηρ ζηιρ νέερ ηεσνολογίερ. Ο πόλορ 

ηων Κ.Α.Π.Ζ 
  

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, νη εξεπλήηξηεο έζεζαλ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε θαη ηελ επηζπκίαο ηνπο λα ιάβνπλ 

πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαζψο θαη ην ξφιν ηνλ νπνίν δχλαληαη 

λα επηηειέζνπλ ηα Κ.Α.Π.Ζ σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  

Έηζη, ζην εξψηεκα αλαθνξηθά κε ηελ επηζπκίαο ηνπο λα επηκνξθσζνχλ ζε 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, αιιά θαη ην ξφιν πνπ κπνξεί θαη 

πξέπεη λα επηηειέζεη ε πνιηηεία (Θα ζέιαηε λα ζπκκεηέρεηε ζε θάπνην πξόγξακκα 

επηκόξθσζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο; Γηαηί; Ννκίδεηε πσο ε πνιηηεία ζα έπξεπε λα 

δηνξγαλώλεη ζεκηλάξηα γηα λα δηεπθνιύλεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο από ηα ειηθησκέλα 

άηνκα;) ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε ζεηηθά. Με άιια ιφγηα, φινη ζρεδφλ 

νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ πσο ζα ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ, λα παξαθνινπζήζνπλ 

θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο γεληθφηεξα θαη ηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή εηδηθφηεξα. Ο ιφγνο είλαη φηη ε παξαθνινχζεζε ηέηνηνπ 

είδνπο ζεκηλαξίσλ ζα ζπκβάιεη ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ζηε κλήκε ηνπο ηηο γλψζεηο θαη 

ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ ήδε απνθηήζεη («Ναη, ζα ήζεια. Όρη ηόζν γηα λα κάζσ, αιιά γηα 

λα κελ μερλάσ απηά πνπ έρσ κάζεη», 3, «Ναη, λαη ζα ήζεια λα ζπκκεηέρσ ζε πξόγξακκα 

επηκόξθσζεο ζε λέεο ηερλνινγίεο», 7). Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο, φκσο, γηα ηνλ νπνίν ζα 

ήζειαλ λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο είλαη γηαηί κέζσ απηνχ 

ζα θαηαθέξνπλ λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο, λα ελεκεξσζνχλ πεξηζζφηεξν 

θαη αξηηφηεξα ζε δεηήκαηα λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ρξήζεο απηψλ, λα απνθηήζνπλ, κε 

άιια ιφγηα, επηπιένλ δεμηφηεηεο («Ναη, λαη ζα ήζεια λα ζπκκεηέρσ ζε πξόγξακκα 

επηκόξθσζεο ζε λέεο ηερλνινγίεο γηα λα ελεκεξσζώ θαιύηεξα γηα πεξηζζόηεξα πξάγκαηα», 

10, «Ναη, ζα ήζεια, ζέισ λα κάζσ πεξηζζόηεξα. Θα πήγαηλα ζε επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην γηα 

λα κάζσ ηε ζσζηή ρξήζε», 5). Δμαίξεζε απνηειεί έλαο κφλν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν 

νπνίνο δήισζε πσο είλαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ επηκφξθσζε θαη ηηο 

γλψζεηο πνπ έρεη ιάβεη κέρξη ηψξα θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ επηζπκεί πεξαηηέξσ 

επηκφξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο («Όρη, δελ λνκίδσ. Δγώ δελ αηζζάλνκαη απηή ηελ 

αλάγθε, ηώξα γηα ηνπο ππόινηπνπο δελ κπνξώ λα μέξσ», 6) 
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Αλαθνξηθά, κάιηζηα, κε ην ξφιν ηεο πνιηηείαο, ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δειψλεη πσο ε πνιηηεία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξγάλσζε  ηέηνησλ 

επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ, ηα νπνία ζα πινπνηνχληαη ζε θέληξα, φπσο ην Κ.Α.Π.Ζ, 

φπνπ έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ηα ειηθησκέλα άηνκα («Δλλνείηαη πσο ε Πνιηηεία 

είλαη ππεύζπλε. Αλ δελ καο θξνληίζεη απηή, πνηνο ζα ην θάλεη;»,1, «Δλλνείηαη πσο ε 

Πνιηηεία είλαη ππεύζπλε, ζα πξέπεη λα καο θξνληίζεη πεξηζζόηεξν», 2). 

ηελ ζπλέρεηα, ζειήζακε λα εμεηάζνπκε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην 

ζπγθεθξηκέλν Κ.Α.Π.Ζ ζην νπνίν δηεμήρζε ε έξεπλα θαιχπηεη ηηο επηκνξθσηηθέο 

αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ αλαθνξηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ 

ζπιιέμακε, πξνέθπςε πσο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ ην Κ.Α.Π.Ζ. 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη θαιχπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο 

ζρεηηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο («Ναη, είκαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλε, καο βνεζάλε πνιύ εδώ», 

4, «Ναη, είκαη απόιπηα ηθαλνπνηεκέλε από ηελ πξνζθνξά ηνπ ΚΑΠΗ», 6, «Ναη, είκαη 

απόιπηα ηθαλνπνηεκέλε από ηελ πξνζθνξά ηνπ ΚΑΠΗ, ηνπιάρηζηνλ κε ηα δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα πνπ δηνξγαλώλεη», 9).  

Σέινο, ζε ζρεηηθή εξψηεζε γηα ην αλ ζα επηζπκνχζαλ επηπιένλ 

δξαζηεξηφηεηεο ζην Κ.Α.Π.Ζ. (Θα ζέιαηε λα αιιάμεη θάηη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ΚΑΠΗ; Τη είλαη απηό;), ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε πσο παξά ηελ 

ζρεηηθά κεγάιε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ ηειεπηαίνπ, ζα ήζειαλ λα 

δηνξγαλψλεη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο. Σέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο είλαη νη 

εθδξνκέο (5 απαληήζεηο), ε παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ θαη άιισλ παξαζηάζεσλ (2 

απαληήζεηο) θαη νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία (2 απαληήζεηο) («Ννκίδσ πσο ζα ήηαλ θαιό λα 

ππάξμνπλ πεξηζζόηεξεο εθδξνκέο θαη λα ππάξρνπλ θαη πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο», 10,«Να 

θάλεη πεξηζζόηεξεο εθδξνκέο, λα καο πεγαίλεη ζέαηξν, ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο. Τέηνηα 

πξάγκαηα ιείπνπλ», 3, «Να θάλεη πεξηζζόηεξεο εθδξνκέο, αιιά μέξσ όηη ππάξρεη νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη όια απηά είλαη δύζθνια», 2, «Να θάλεη πεξηζζόηεξεο εθδειώζεηο, λα καο πεγαίλεη 

εθδξνκέο, λα καο πεγαίλεη ζέαηξν, ζε κνπζεία, λα βιέπνπκε θαη λα καζαίλνπκε λέα πξάγκαηα.», 

1). Κάπνηνη άιινη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα επηζπκνχζαλ επηπιένλ γπκλαζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ρνξφ θαη γεληθάηελ χπαξμε πεξηζζφηεξνπ θαη κεγαιχηεξνπ ρψξνπ 

γηα πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ Κ.Α.Π.Ζ («ζα ήζεια λα έρεη ιίγν 

κεγαιχηεξν ρψξν γηα γπκλαζηηθή θαη ρψξν γηαηί είλαη ζηξηκσγκέλα»,4).  
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Φπζηθά, δε ιείπνπλ θαη φζνη ζεσξνχλ πσο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην 

ζπγθεθξηκέλν Κ.Α.Π.Ζ θαιχπηεη απφιπηα ηηο αλάγθεο ηνπο, αθφκα θαη απηέο γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ζε πνιιέο θαη πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεσξνχλ πσο 

δε ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη ηίπνηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ («Ννκίδσ πσο δε ρξεηάδεηαη λα 

αιιάμεη ηίπνηα», 8, «Ννκίδσ πσο δε ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη ηίπνηα, όια ιεηηνπξγνύλ αθξηβώο 

όπσο ζα ήζεια», 6).  
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7.2 Παποςζίαζη ηων απανηήζεων ηων επαγγελμαηιών 
 

ηελ ζπλέρεηα ηεο έξεπλάο καο, ζειήζακε λα δηεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο ησλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ αλαθνξηθά κε ηηο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο, αιιά θαη ην ξφιν ηνλ νπνίν 

θαινχληαη ηφζν νη ίδηνη φζν θαη ην Κ.Α.Π.Ζ λα επηηειέζνπλ σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή. Έηζη, απεπζπλζήθακε ζε θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν Κ.Α.Π.Ζ θαη ζπλαλαζηξέθνληαη θαζεκεξηλά κε ηα άηνκα ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο. Γηα ηελ αθξίβεηα, πήξακε ζπλεληεχμεηο απφ ηέζζεξηο (4) θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχο εθ ησλ νπνίσλ νη δχν (2) ήηαλ άλδξεο θαη νη άιιεο δχν (2) γπλαίθεο. ινη 

είραλ ειηθίαο κεηαμχ ησλ 39 θαη ησλ 45 εηψλ, ελψ φινη θαίλεηαη φηη είραλ 

πξνυπεξεζία ζηελ ελαζρφιεζε κε ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη ηεο εξγαζίαο ζε 

Κ.Α.Π.Ζ, κηα πξνυπεξεζία, κάιηζηα, ε νπνία θηάλεη κέρξη θαη ηα 15-20 έηε.  

Έηζη, ζειήζακε αξρηθά λα δηαπηζηψζνπκε ηηο απφςεηο θαη ηηο εληππψζεηο πνπ 

έρνπλ απνθνκίζεη νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί απφ ηελ κέρξη ηψξα επαθή θαη ζπλεξγαζία 

κε ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο (Πνηα είλαη ε κέρξη ηώξα εκπεηξία ζαο από ηελ ζπλεξγαζία 

ζαο κε ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο;). Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζπιιέμακε, ινηπφλ, θάλεθε 

φηη γηα ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο ε επαθή θαη εξγαζία κε ηα άηνκα ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο απνηειεί κηα δηδαθηηθή, πξνζνδνθφξα θαη ακθίδξνκε ζρέζε. Οη ίδηνη 

αληηιακβάλνληαη θη εθθξάδνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο ζηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα, φπσο είλαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο ή ε 

δπζρεξήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη πεξηζζφηεξνη, ζεσξψληαο 

ηνπο σο κηα εππαζή θνηλσληθή νκάδα πνπ βηψλεη ηε κνλαμηά («Δμαηξεηηθή θαη δηδαθηηθή. 

Αξρηθά δελ ήζεια λα έξζσ λα εξγαζζώ εδώ, όκσο όηαλ ηειηθά ήξζα  ζπλεηδεηνπνίεζα πσο ν 

ΚΛ έρεη λα δώζεη θαη λα πάξεη πνιιά πξάγκαηα. Πξαγκαηνπνηνύκε πνιιέο δξάζεηο θαη 

δεκηνπξγνύκε νκάδεο. Δίλαη αμηνζαύκαζηε ε δύλακε ησλ ειηθησκέλσλ γηα ηε δσή ηνπο», 11, 

«Θεηηθή, ηδηαίηεξε, πξνζνδνθόξα, ππάξρνπλ πνιιέο ηδηαηηεξόηεηεο. Δίλαη άλζξσπνη κε ζνθία 

δσήο. Γελ αιιάδνπλ απόςεηο, ηνπο δέρεζαη όπσο είλαη. Όζν κεγαιύηεξνη είλαη ειηθηαθά ηνπο 

ρεηξίδεζαη  κε πεξηζζόηεξε ζηνξγή θαη ζε απηό δηαθέξνπλ από άιιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο», 

12, «Δίλαη δύζθνιε πιεζπζκηαθή νκάδα. Οη δπζθνιίεο πξνθύπηνπλ θπξίσο από ζέκαηα πγείαο 

ή νηθνλνκηθά. Δίλαη ελδηαθέξνπζεο πξνζσπηθόηεηεο θαη ιακβάλσ ζπλερώο πξάγκαηα από 
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εθείλνπο», 13, «Δίλαη εππαζήο θνηλσληθή νκάδα, αλ ζθεθηείο ηε κνλαμηά πνπ βηώλνπλ θαη ηελ 

ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε. Έρσ κάζεη από εθείλνπο θαη εθείλνη από εκέλα. Η ζρέζε καο είλαη 

ακθίδξνκε», 14). 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο αλαθνξηθά κε ηελ επθνιία ή κε κε ηελ νπνία νη 

ειηθησκέλνη ρεηξίδνληαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο (θαη εηδηθά ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή), 

νη απφςεηο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ θαίλεηαη λα ζπκπίπηνπλ κε απηέο ησλ αηφκσλ 

ηεο ηξίηεο ειηθίαο, φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Έηζη, ζην 

εξψηεκα αλ ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο είλαη δεθηηθά ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη αλ 

είλαη ζε ζέζε λα θαηαθηήζνπλ εχθνια ηηο αληίζηνηρεο δεμηφηεηεο (Πόζν εύθνιν είλαη 

γηα ηα άηνκα απηά, ηα νπνία δελ ήηαλ εμνηθεησκέλα κε ηνπο Η/ Υ, λα κάζνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ Η/Υ; Πόζν δεθηηθά είλαη ζηε λέα γλώζε;) νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 

απάληεζαλ φηη νη ειηθησκέλνη είλαη δεθηηθνί παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, 

ελψ είλαη ζπάληεο εθείλεο νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ειηθησκέλνη δε 

ρξεηάδνληαη βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε («Δίλαη πνιύ δύζθνιν λα κάζνπλ γεληθά ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Τνπο εμνηθεηώλνπκε κε ηνλ θόβν ηνπο γηα ηα ηερλνινγηθά κεραλήκαηα. Δίλαη πνιύ 

δεθηηθνί ζην λα κάζνπλ. Σπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ νκάδα  Η / Υ ηνπ ΚΑΠΗ», 11 θαη 12, 

«Από 60 εηώλ θαη άλσ ζέινπλ λα μέξνπλ ηα πάληα γηα  H/Y. Γηαζπλδένληαη κε ηληεξλεη θαη 

ελεκεξώλνληαη γηα ηε επηθαηξόηεηα.», 13, «Δίλαη πνιύ δεθηηθνί θαη ζέινπλ λα έρνπλ ζρέζε κε 

ηνπο Η/Υ. Πνιινί από απηνύο δηθηπώλνληαη ρσξίο βνήζεηα»,14). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο 

απφ ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο δηαθαίλεηαη πσο ν ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ 

ζπλίζηαηαη ζην ηνπο εμνηθεηψζεη κε ην θφβν ηνπο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη ειηθησκέλνη αηζζάλνληαη δπζθνιία. 

ηελ ζπλέρεηα, ξσηήζακε ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο γηα ηα νθέιε ηα 

νπνία ζεσξνχλ πσο νη λέεο ηερλνινγίεο, θαη εηδηθά νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, 

δχλαληαη λα επηθέξνπλ ζηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο (Γηαηί πηζηεύεηε όηη ηα άηνκα ηεο 

ηξίηεο ειηθίαο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο θαη εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο; Τη λνκίδεηε όηη κπνξνύλ νη λέεο ηερλνινγίεο λα ηνπο πξνζθέξνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο;). Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ηεζζάξσλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ 

θάλεθε πσο ε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο ζηα πξνγξάκκαηα 

εθκάζεζεο θη εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηνπο θνηλσληθνπνηεί, απνηξέπεη ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπο ιφγσ ειηθίαο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη βνεζά ζηελ επηθνηλσλία 
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κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν, πεξηνξίδνληαο, έηζη, ην αίζζεκα ηεο κνλαμηάο πνπ ηπρφλ 

αηζζάλνληαη («Τν βαζηθό είλαη όηη βνεζάκε ζηελ εμάιεηςε ηνπ θνηλσληθνύ ηνπο 

απνθιεηζκνύ», 11, «Οη  ππνινγηζηέο  ηνπο πξνζθέξνπλ ηελ  επαθή  κε ηνλ θόζκν, πνπ νη ίδηνη 

πνιιέο θνξέο ζηεξνύληαη θαζεκεξηλά», 13, «Όηαλ ζπκκεηέρνπλ, θνηλσληθνπνηνύληαη θαη 

ζπκβαδίδνπλ κε ηελ επνρή καο», 14). Παξάιιεια, ε ζπκκεηνρή ησλ ειηθησκέλσλ ζε 

θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαζίζηαηαη αλαγθαία, θαζψο 

ηνπο κνξθψλεη («Αλνίγνπλ ηελ ζθέςε ηνπο, κνξθώλνληαη», 14), ελψ κέζσ ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ επηθαηξφηεηα κέζσ δηαδηθηχνπ θαη λα 

βξίζθνπλ  αλέμνδνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο («Άλσ ησλ 60 δηςνύλ γηα γλώζεηο, ςάρλνληαη 

ζπλερώο γηα αλέμνδνπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο», 12). Σέινο ε επηκφξθσζε ζε δεηήκαηα 

ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, βνεζά, ζχκθσλα κε ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο,ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν («Κάλνπκε ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ηνπο πην ιεηηνπξγηθή. π.ρ. (ζύληαμε ΑΤΜ, ζπληαγέο καγεηξηθήο θ.η.ι.)», 11). 

ην εξψηεκα αλαθνξηθά κε ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο, νη νπνίεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θάπνηνπ 

επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ελ πξνθεηκέλσ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο (Πνηεο πηζηεύεηε όηη 

είλαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηεο ηδηαίηεξεο απηήο πιεζπζκηαθήο νκάδαο; Πνηα λνκίδεηε όηη 

είλαη ηα ηδηαίηεξα εθείλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ 

επηκόξθσζή ηνπο (ζπγθεθξηκέλα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο);), νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 

απάληεζαλ πσο ζηα πιαίζηα ηνπ ΚΑΠΖ είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

πξνβιήκαηα φξαζεο, αθήο, θιπ, θαζψο επίζεο θαη νη ζσκαηηθέο δπζθνιίεο θαη ηα 

δηαθνξεηηθά γλσζηηθά επίπεδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαηά ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο («Κνηλά ραξαθηεξηζηηθά → θαιή ζσκαηηθή πγεία όρη άλνηα, κεξηθέο 

παζήζεηο λαη . 60-75 είλαη θαηάιιειε ειηθία εθκάζεζεο ηερλνινγίαο . 75 θαη άλσ ζπλήζσο  ҅҅ 

ράλνληαη ҆҆»,11, «Γηα κεγαιύηεξεο ειηθίεο πξνβιήκαηα όξαζεο, αθήο, ρξσκάησλ νζόλεο  θ.η.ι.. 

Απιντθή ρξήζε όρη αζθήζεηο θαη ιεπηνκέξεηεο ησλ  H/Y», 12, «Θα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηηο 

ζσκαηηθέο ηνπο δπζθνιίεο θαη ηα γλσζηαθά ηνπο επίπεδα», 13).  
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Σέινο, απφ ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ πξνθχπηεη φηη ην Κ.Α.Π.Ζ είλαη ζε 

ζέζε λα θαιχςεη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο 

αλαθνξηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαζψο παξέρεηαη ε θαηάιιειε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή («Ναη, έρνπκε θαιέο ππνδνκέο, λένπο ππνινγηζηέο», 11, «Η νκάδα  H/Y ιεηηνπξγεί 

ζην ΚΑΠΗ ησλ Πξνζθπγηθώλ. Υπάξρνπλ ζην δηθό καο ΚΑΠΗ  Η/Υ  γεληθήο ρξήζεο»,12). 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη ίδηνη νη επαγγεικαηίεο θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θξνληίδνπλ λα 

δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο δηθηχσζεο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ηνπ Κ.Α.Π.Ζ κε ηνπο 

ζπγγελείο ηνπο εθηφο Διιάδνο κέζσ skype («δεκηνπξγνύκε δηθηύσζε γηα εθείλνπο θαη ηνπο 

ζπγγελείο ηνπο πνπ δνπλ ζην εμσηεξηθό.( skype )»,14).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
ο
:ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ 

8.1 ύνδεζη με ηα επεςνηηικά επωηήμαηα 

 

χκθσλα κε φια φζα έρνπλ αλαθεξζεί ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο 

απηήο, είλαη αλακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη ε ζχγρξνλε επνρή θαζηζηά αλαγθαηφηεηα 

ηελ εθκάζεζε θαη εμνηθείσζε ησλ πνιηηψλ φισλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ζηε ρξήζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

πεξηζσξηνπνίεζε, ν απνθιεηζκφο, αιιά θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. 

ηελ πεξίπησζε, κάιηζηα, ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο, ε εμνηθείσζε απηή κε ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαζίζηαηαη αθφκα πην επηηαθηηθή, θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα νκάδα, ε 

νπνία κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ηείλεη λα ράλεη ηελ ελεξγεηηθφηεηά ηεο, λα 

απνκνλψλεηαη θαη λα γεκίδεη κε ζπλαηζζήκαηα κνλαμηάο θαη θαηάζιηςεο. Αληίζεηα, ε 

ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο είλαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, θαίλεηαη πσο 

δχλαληαη λα ελδπλακψζνπλ ηα άηνκα απηά, λα ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαθηήζνπλ, ζην 

κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, ηε δπλακηθφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο.  

ηελ εξγαζία απηή, ινηπφλ, επηρεηξήζακε λα δηεξεπλήζνπκε ην ζέκα ηεο 

αμηνπνίεζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο εμνηθείσζεο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο κε ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη θπξίσο κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. πγθεθξηκέλα, 

ζθνπφηεο έξεπλαο απηήο απνηέιεζε είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ αηφκσλ ηεο 

ηξίηεο ειηθίαο αλαθνξηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, εηδηθά ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή, θαη ηα νθέιε πνπ απηέο κπνξεί λα επηθέξνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ηα 

άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο είλαη εμνηθεησκέλα κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθά 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, αιιά θαη ε θαηαγξαθή ησλ απφςεψλ ηνπο αλαθνξηθά 

κε ηα νθέιε πνπ έρεη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε δσή ηνπο. Σαπηφρξνλα, ζηφρνο καο 

ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο αλαθνξηθά κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, αιιά θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα 

Κ.Α.Π.Ζ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επαγγεικαηίεο- θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο δχλαληαη λα 

θαιχςνπλ ηηο επηκνξθσηηθέο απηέο αλάγθεο.  
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Γηα λα θαηαθέξνπκε λα απαληήζνπκε ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, φπσο απηά 

παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθάιαην 6.3, ζειήζακε λα θαηαγξάςνπκε ηηο απφςεηο ησλ ίδησλ 

ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο αλαθνξηθά κε ηελ εμνηθείσζε πνπ έρνπλ ιάβεη ζε 

ζέκαηα ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, αιιά θαη αλαθνξηθά κε ην ξφιν ησλ Κ.Α.Π.Ζ 

θαη ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.Σαπηφρξνλα, ζειήζακε 

λα δηεξεπλήζνπκε θαη ηηο απφςεηο ησλ επαγγεικαηηθψλ (θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ) 

αλαθνξηθά κε ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο, αιιά θαη ηε 

δπλαηφηεηα θάιπςεο απηψλ απφ ηα Κ.Α.Π.Ζ. 

Έηζη, σο πξνο ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα (Πόζν εμνηθεησκέλα είλαη ηα 

άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη θπξίσο ηνπ 

δηαδηθηύνπ;) απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ρξεζηκνπνηεί κέζα ηερλνινγίαο, φπσο είλαη νη ππνινγηζηέο θαη ηα 

θηλεηά ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε ρξήζε 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή είλαη απφ αξθεηά έσο πνιχ δχζθνιε, αλάινγα κε ην βαζκφ 

εμνηθείσζεο ηνλ νπνίν έρνπλ απνθηήζεη. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ειηθησκέλσλ, 

κάιηζηα, θάλεθε πσο νη Έιιελεο ειηθησκέλνη δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη κφιηο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αξρίζεη λα έρνπλ έλαλ αξθεηά 

θαιφ βαζκφ εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ιφγσ θαη ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηα νπνία έρνπλ πξφζβαζε, φπσο απηφ πνπ νξγαλψλεηαη απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν Κ.Α.Π.Ζ. 

Αληίζηνηρεο είλαη θαη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχλ αλαθνξηθά κε ηελ επθνιία ή κε κε ηελ νπνία ηα ειηθησκέλα άηνκα 

ρεηξίδνληαη ηα ηερλνινγηθά κέζα θαη θπξίσο ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

πγθεθξηκέλα, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά καο, 

απάληεζαλ φηη νη ειηθησκέλνη, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, είλαη δεθηηθνί 

ζηε λέα γλψζε, ελψ είλαη ζπάληεο εθείλεο νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη 

ειηθησκέλνη δε ρξεηάδνληαη βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο απφ 

ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο δηαθαίλεηαη πσο ν ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ 

ζπλίζηαηαη ζην ηνπο εμνηθεηψζεη κε ην θφβν ηνπο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη ειηθησκέλνη αηζζάλνληαη δπζθνιία. 
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Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαίλεηαη λα ζπλάδνπλ κε ηα δεδνκέλα ηεο 

ηξέρνπζαο βηβιηνγξαθίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη βαζηθφηεξεο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο έγθεηληαη νη αιιαγέο ησλ ειηθησκέλσλ 

ζηηο βαζηθέο γλσζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο σο απνηέιεζκα ηεο ειηθίαο ηνπο. ε απηέο 

ζπγθαηαιέγνληαη ε κεησκέλε ηαρχηεηα ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, ε 

θαηάζηαζε ηεο κλήκεο ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ γήξαηνο θαη νη δηαδηθαζίεο αληίιεςεο 

θαη πξνζνρήο (Sharit&Czaja, 1994). Δπίζεο, ε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ζηηο 

αξλεηηθέο ζηεξεφηππεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ πξνζπκία ησλ 

ελειίθσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο λα κάζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο έρνπλ 

επίζεο αλαθεξζεί  ζηε βηβιηνγξαθία (Ryanetal. 1992 ζην  Marquieetal., 2002), αιιά 

θαη ζε έλα πιήζνο ζσκαηηθψλ θαη γλσζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ ίζσο λα δπζρεξαίλνπλ 

ηελ εθκάζεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (Hilt&Lipschultz, 2004). 

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα (Πνηα είλαη ηα νθέιε πνπ 

κπνξεί λα επηθέξεη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη, θπξίσο, ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ησλ αηόκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο;) απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ίδησλ ησλ 

ειηθησκέλσλ αηφκσλ θάλεθε πσο νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο παξνπζηάδνπλ νθέιε 

ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηηο δπλαηφηεηεο ελεκέξσζεο, πιεξνθφξεζεο θαη δηεπθφιπλζεο 

ηεο επηθνηλσλίαο, ελψ πνιιέο απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ αθνξνχζαλ, θπζηθά, 

ζηηο δπλαηφηεηεο ςπραγσγίαο πνπ πξνζθέξνπλ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ην 

δηαδίθηπν. Σέινο, αξθεηνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο έθαλαλ ιφγν γηα ηε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ σο εξγαιείνπ αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

Αληίζηνηρεο ήηαλ θαη νη απαληήζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ, ησλ θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ, αλαθνξηθά κε ηα νθέιε ηα νπνία ζεσξνχλ πσο νη λέεο ηερλνινγίεο, θαη 

εηδηθά νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, δχλαληαη λα επηθέξνπλ ζηα άηνκα ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ηεζζάξσλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ινηπφλ, θάλεθε 

πσο ε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο ζηα πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο θη 

εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηνπο θνηλσληθνπνηεί, απνηξέπεη ηνλ απνθιεηζκφ 

ηνπο ιφγσ ειηθίαο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη βνεζά ζηελ επηθνηλσλία κε ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, πεξηνξίδνληαο, έηζη, ην αίζζεκα ηεο κνλαμηάο πνπ ηπρφλ 
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αηζζάλνληαη. Παξάιιεια, ε ζπκκεηνρή ησλ ειηθησκέλσλ ζε θάπνην πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ηνπο κνξθψλεη, θαζψο κέζσ ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ επηθαηξφηεηα κέζσ δηαδηθηχνπ θαη λα 

βξίζθνπλ  αλέμνδνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, ελψ ζπκβάιιεη θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν.  

Καη ηα απνηειέζκαηα απηά ζπλάδνπλ απφιπηα κε ηα δεδνκέλα ηεο ηξέρνπζαο 

βηβιηνγξαθίαο, θαζψο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, νη 

λέεο ηερλνινγίεο, έρνπλ ηε δπλακηθή πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζνπλ ψζηε λα 

αλαλεψζνπλ ή λα αλαπηχμνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο επαθέο (Pereira&Neves, 2011 ζην 

Doutoretal., 2012), ελψ ε κάζεζε απνηειεί ην θιεηδί ην νπνίν δηαζθαιίδεη φηη νη 

ειηθησκέλνη είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα αμηνπνηνχλ δεκηνπξγηθά ηα 

ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα σο εξγαιεία κέζσ ησλ νπνίσλ ζα εμππεξεηνχλ ηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ειηθησκέλνη (φπσο θαη νη 

λεφηεξνη ζε ειηθία) είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία θαη γηα άιινπο 

ιφγνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηε κάζεζε θαη απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ δεμηνηήησλ, 

ηελ πξνψζεζε ηεο ζθέςεο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε ν νπνίνο ελδηαθέξεηαη γηα ηα πνιηηηθά 

θαη θνηλσληθά ζέκαηα θαη ζε γεληθέο γξακκέο ε ηερλνινγία βνεζά ηνπο ελήιηθεο 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο λα έρνπλ κηα αλεμάξηεηε δσή θαη ηελ ηθαλφηεηα λα παξακέλνπλ 

ελεξγνί ζηελ θνηλφηεηα (Crossanetal., 2001).  

Χο πξνο ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα (Πνηνη είλαη νη θνξείο εθείλνη 

(νηθνγέλεηα ή επίζεκνη θνξείο), νη νπνίνη βνεζνύλ ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο λα 

απνθηήζνπλ επρέξεηα ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ;) απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

ειηθησκέλσλ πξνέθπςε πσο φινη ζρεδφλ νη ζπκκεηέρνληεο ζα ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ, 

λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο 

γεληθφηεξα θαη ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή εηδηθφηεξα. Ο ιφγνο είλαη φηη 

ε παξαθνινχζεζε ηέηνηνπ είδνπο ζεκηλαξίσλ ζα ζπκβάιεη ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ζηε 

κλήκε ηνπο ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ ήδε απνθηήζεη, γηα λα 

απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο, λα ελεκεξσζνχλ πεξηζζφηεξν θαη αξηηφηεξα ζε 

δεηήκαηα λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ρξήζεο απηψλ, λα απνθηήζνπλ, κε άιια ιφγηα, 

επηπιένλ δεμηφηεηεο. Αλαθνξηθά, κάιηζηα, κε ην ξφιν ηεο πνιηηείαο, ε πιεηνςεθία 
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ησλ ζπκκεηερφλησλ δειψλεη πσο ε πνιηηεία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξγάλσζε  

ηέηνησλ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ, ηα νπνία ζα πινπνηνχληαη ζε θέληξα, φπσο ην 

Κ.Α.Π.Ζ, φπνπ έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ηα ειηθησκέλα άηνκα. Ζ επζχλε ησλ 

επίζεκσλ θνξέσλ θαίλεηαη θαη κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, 

νη νπνίνη ηνλίδνπλ πσο ν ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ζπλίζηαηαη ζην ηνπο 

εμνηθεηψζεη κε ην θφβν ηνπο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

ειηθησκέλνη αηζζάλνληαη δπζθνιία.χκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία, 

άιισζηε, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ελδηαθέξνλ θαη δξάζε απφ ηελ 

Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ (Δ.Δ.Δ.Δ.) ζρεηηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο Νέεο 

Σερλνινγίεο, ηα νπνία έρνπκε αλαθέξεη αλαιπηηθά ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο.  

ζνλ αθνξά ζην ηέηαξην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα (Σε πνην βαζκό ην ΚΑΠΗ 

θαιύπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ αηόκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο, ηδηαίηεξα απηέο πνπ 

αθνξνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο;) απφ ηηο απαληήζεηο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο 

πξνέθπςε πσο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ ην Κ.Α.Π.Ζ. αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο θαη θαιχπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο ζρεηηθά κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Αληίζηνηρεο ήηαλ θαη νη απαληήζεηο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ νπνίσλ πξνέθπςε πσο ην Κ.Α.Π.Ζ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο αλαθνξηθά κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, θαζψο παξέρεηαη ε θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή. Απφ ηελ πιεπξά 

ηνπο, νη ίδηνη νη επαγγεικαηίεο θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θξνληίδνπλ λα δεκηνπξγνχλ 

ζπλζήθεο δηθηχσζεο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ηνπ Κ.Α.Π.Ζ κε ηνπο ζπγγελείο ηνπο 

εθηφο Διιάδνο κέζσ skype.  

Γε ζα πξέπεη λα μερλάκε, άιισζηε, πσο ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα 

βηβιηνγξαθία έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ησλ Κ.Α.Π.Ζ είλαη 

πσο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ειηθησκέλν πνιίηε ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρεη ζε 

νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Με ηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

κάιηζηα, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα 

θηλεηνπνηήζνπλ νκάδεο κε ηνπο ειηθησκέλνπο αλζξψπνπο θαη λα ηνπο ελζαξξχλνπλ λα 

εθθξάζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο θαη λα αμηνπνηήζνπλ θάζε δπλαηφηεηά ηνπο. Με 
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απηφλ ηνλ ηξφπν θαιχθζεθαλ νη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ νη ειηθησκέλνη λα αλαζεσξήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα 

θηλεηνπνηεζνχλ, λα αλαπηπρζνχλ θνηλσληθά σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά 

πξάγκαηα, άιιαμε ε ζηάζε ηνπο ζε δηάθνξα ζέκαηα θαη πηνζέηεζαλ λέεο ηδέεο θαη 

ζηάζεηο. Αθφκα, κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο θαη 

ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζεζκνχ ζηε κνξθή ησλ νκάδσλ έκαζαλ 

απηφ αθξηβψο, ην λα αλήθνπλ ζηελ νκάδα θαη φηη ππάξρνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο 

πξνζθέξεη απηφο ν ηξφπνο έθθξαζεο, φπσο ηα αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο πνπ νδεγεί 

ζηελ ελζάξξπλζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο απηελέξγεηαο.  

Σέινο, αλαθνξηθά κε ην πέκπην θαη ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα (Πνηεο 

είλαη νη απόςεηο ησλ θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ αλαθνξηθά κε ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο 

ησλ αηόκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο σο πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο;) απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ πξνέθπςε πσο ζηα πιαίζηα ηνπ Κ.Α.Π.Ζ θαη ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη είλαη ζεκαληηθφ λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξνβιήκαηα φξαζεο, αθήο, θιπ, θαζψο επίζεο θαη νη 

ζσκαηηθέο δπζθνιίεο θαη ηα δηαθνξεηηθά γλσζηηθά επίπεδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαηά 

ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ζ ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία, κάιηζηα, 

επηβεβαηψλεη ηηο απαληήζεηο απηέο, θαζψο θαίλεηαη πσο εκπφδηα ζηε κάζεζε ησλ 

αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο, άξα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά 

ηε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ ηνπο αλαγθψλ, απνηεινχλ ηα ζσκαηηθά 

πξνβιήκαηα, νη γλσζηηθνί παξάγνληεο, ηα δηάθνξα πξνζσπηθά ζέκαηα θαη νη 

θνηλσληθνί παξάγνληεο. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα πξνβιήκαηα απνδίδνληαη ζηε 

γήξαλζε. Σα ζσκαηηθά ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ ειηθία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εθείλσλ πνπ κεηψλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα, ηηο αζζέλεηεο θαη ηνλ εθθπιηζκφ ηεο φξαζεο 

θαη ηεο αθνήο. Δπίζεο, νη αλεζπρίεο ησλ ειηθησκέλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ην 

ζπλαίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο πνπ ηνπο δηαθξίλεη θαζψο ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο 

ηξσηνχο. Αθφκα ληψζνπλ φηη νη επθαηξίεο θαη νη δπλαηφηεηέο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλεο 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ιφγσ ειηθίαο θαη γήξαηνο έρνπλ ηελ αλάγθε λα εμαξηψληαη απφ 

θάπνηνλ ηξίην – θξνληηζηή, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ξπζκίδεη θαη λα πξνγξακκαηίδεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο απαζρνινχλ, αιιά θαη ηε κεηαθνξά ηνπο. 
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8.2 Πποηάζειρ 
 

 πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο έρνπλ αλάγθε απφ ηελ 

εθκάζεζε θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, φπσο είλαη ηα θηλεηά ηειέθσλα, 

ν ππνινγηζηήο θαη ην δηαδίθηπν. Ο ιφγνο είλαη φηη νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα 

ηνπο δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πιεξνθνξνχληαη γηα ηα δεηήκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο, 

λα απνθηνχλ δεμηφηεηεο, λα μεθεχγνπλ απφ ηε κνλαμηά θαη λα επηθνηλσλνχλ κε 

ηαρχηεηα θαη επθνιία κε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ήδε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζεκεησζεί θαη ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο 

πξνζπάζεηεο ησλ επίζεκσλ θνξέσλ ηεο πνιηηείαο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ 

επηκφξθσζε ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ αλαθνξηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. κσο, 

φπσο θάλεθε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ίδησλ ησλ ειηθησκέλσλ, αλ θαη ππάξρεη κηα 

ζρεηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πξνζθνξά ησλ Κ.Α.Π.Ζ σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, 

εληνχηνηο νη ειηθησκέλνη έρνπλ επηκνξθσηηθέο αλάγθεο νη νπνίεο δελ έρνπλ θαιπθζεί. 

Φαίλεηαη, κάιηζηα, πσο είλαη ρξένο ηεο πνιηηείαο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο απηέο κέζσ 

ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο νξγάλσζεο θαη ηειηθά ηεο πινπνίεζεο επηκνξθσηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ ζρεηηθψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο κέζσ ηδξπκάησλ φπσο ηα Κ.Α.Π.Ζ. 

 Έηζη, βάζεη φισλ ησλ παξαπάλσ, θαη θπξίσο βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηα νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα αλαθνξηθά κε ην ξφιν ησλ 

Κ.Α.Π.Ζ. ζηελ θάιπςε ησλ ηερλνινγηθψλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο, ζα ιέγακε πσο απαηηείηαη θαηαξράο ζηειέρσζε ησλ ήδε ππαξρνπζώλ δνκώλ. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο απαηηείηαη ε ζηειέρσζε ησλ Κ.Α.Π.Η κε ειεθηξνληθέο ππνινγηζηέο 

ζηνπο νπνίνπο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλα βίληεν θαη νδεγνί βνήζεηαο. Μάιηζηα, ηα 

ηειεπηαία θαιφ ζα είλαη λα είλαη πξνζβάζηκα θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ψζηε λα δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζηα ειηθησκέλα άηνκα λα αλαηξέρνπλ ζε απηά νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην 

ζειήζνπλ. 

 ην ίδην πιαίζην, πξνηείλεηαη ε ζηειέρσζε ησλ Κ.Α.Π.Η  κε εηδηθνύο ζε ζέκαηα 

ηερλνινγίαο. Με άιια ιφγηα, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα επηζθέπηεηαη ην εθάζηνηε Κ.Α.Π.Ζ 

κηα θνξά ηελ εβδνκάδα έλαο εηδηθφο ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο, ψζηε λα απαληά ζε 

εξσηήζεηο θαη απνξίεο πνπ ζα έρνπλ νη ειηθησκέλνη θαη λα ζπκβάιεη ζηελ εθπαίδεπζή 

ηνπο.  
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 Γεδνκέλνπ, κάιηζηα, φηη ε ηξίηε ειηθία απνηειεί κηα «καζεηηθή» νκάδα κε 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, γηα ηελ πξφζβαζε ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξσλ ειηθησκέλσλ πξνηείλεηαη νη δηάθνξνη δηαδηθηπαθνί ηόπνη λα 

ρξεζηκνπνηνύλ κεγαιύηεξεο γξακκαηνζεηξέο, ψζηε λα είλαη επδηάθξηηεο, αιιά θαη ε 

ύπαξμε πεξηζζόηεξσλ εξγαιείσλ πινήγεζεο.  

 Παξάιιεια, γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη θπξίσο κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 

πεξηζζόηεξσλ ππνινγηζηηθώλ παηρληδηώλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

καζαίλνπλ νη ειηθησκέλνη. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πξνζνκνηψζεηο κεραλεκάησλ ΑΣΜ θαη ρξσκαηηζηά ραξηηά αληί γηα θαλνληθά 

ρξήκαηα, ψζηε νη ειηθησκέλνη λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ απηψλ.  

 Καη επεηδή ζηηο λέεο ηερλνινγίεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη κφλν νη 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν, αιιά θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηα νπνία 

απνηεινχλ κέξνο ηελ θαζεκεξηλφηεηαο φισλ καο, αλεμάξηεηα απφ ηελ  ειηθία, 

επηβάιιεηαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε ύπαξμε θηλεηώλ ηειεθώλσλ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα ηα 

άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο, κε ηελ χπαξμε απινχζηεξνπ κελνχ, κεγαιχηεξεο θαη 

επθξηλνχο γξακκαηνζεηξάο, κεγαιχηεξσλ πιήθηξσλ θηι.  

ε θάζε πεξίπησζε, νη λέεο ηερλνινγίεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο 

ηνπο -θαη εηδηθφηεξα ζε αλζξψπνπο ηεο ηξίηεο ειηθίαο- λα βνεζεζνχλ ζε θάπνηα 

πξαθηηθά θαζεκεξηλά δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ, ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο 

απνκαθξχλνπλ απφ ην θάζκα ηνπ ηδηφηππνπ ζχγρξνλνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ 

επηθπιάζζεηαη ζηηο κέξεο καο γηα φζνπο δελ έρνπλ γλψζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

ΑΞΟΝΔ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΓΗΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ 

1. Φχιν 

2. Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο;  

3. Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε;  

4. Πνην ήηαλ ην επάγγεικά ζαο πξηλ ηε ζπληαμηνδφηεζή ζαο;  

5. Πψο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο (απηνεμππεξεηνύκελνο, 

κεξηθώο εμππεξεηνύκελνο ή κε εμππεξεηνύκελνο);  

6. Πνην είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζή ζαο;  

7. Πνηνο είλαη ν θνξέαο ζπληαμηνδφηεζήο ζαο; (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΤΔΒΔ, Γεκνζίνπ, 

Άιινο) 

8. Θα ζπλερίδαηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο, αλ ζαο δηλφηαλ ε επθαηξία;  

9. ε πνην επίπεδν ζα ζπλερίδαηε ηηο εθπαίδεπζή ζαο; (Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, 

επηκόξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, άιιν..) 

10. Γηα πνην ιφγν ζα ζέιαηε λα εθπαηδεπηείηε; (απόθηεζε γλώζεσλ, πλεπκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε, ςπραγσγία, άιιν..) 

11. Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ Ζ/ Τ;  

12. Αλ λαη, πνηνο ζαο βνήζεζε λα κάζεηε λα ρεηξίδεζηε Ζ/ Τ; Τπάξρνπλ κέιε ζηελ 

νηθνγέλεηά ζαο πνπ ρεηξίδνληαη κε επρέξεηα ηνλ Ζ/Τ θαη ζαο βνήζεζαλ;  

13. Πφζν δχζθνιε ή εχθνιε ζαο θαίλεηαη ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ;  

14. Σα άηνκα ηεο ειηθίαο ζαο κε ηα νπνία ζπλαλαζηξέθεζηε δείρλνπλ ελδηαθέξνλ 

λα κάζνπλ θαη  λα ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ; Οη Έιιελεο ειηθησκέλνη λνκίδεηε πσο 

θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθά ηνπ Ζ/Τ;  

15. Θεσξείηε πσο ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (π.ρ. θηλεηφ ηειέθσλν λέαο 

ηερλνινγίαο, Ζ/ Τ, δηαδίθηπν) είλαη απαξαίηεηε, θαζψο δηεπθνιχλεη (ή ζα 

κπνξνχζε λα δηεπθνιχλεη) νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο δσήο ζαο; Αλ λαη, πνηνη είλαη 

απηνί νη ηνκείο;  

16. Θα ζέιαηε λα ζπκκεηέρεηε ζε θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο; Γηαηί; Ννκίδεηε πσο ε πνιηηεία ζα έπξεπε λα δηνξγαλψλεη 

ζεκηλάξηα γηα λα δηεπθνιχλεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απφ ηα ειηθησκέλα 

άηνκα 

17. Θεσξείηε πσο ην ΚΑΠΖ θαιχπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ζαο αλάγθεο, ηδηαίηεξα 

απηέο πνπ αθνξνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο;  

18. Θα ζέιαηε λα αιιάμεη θάηη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΑΠΖ; Ση είλαη απηφ;  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΠΟΤ ΑΥΟΛΟΤΝΣΑΙ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΔΔ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ 

ΑΞΟΝΔ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

19. Φχιν 

20. Ζιηθία 

21. πνπδέο 

22. Πξνυπεξεζία 

23. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ εξγάδεζηε ζε ΚΑΠΖ;  

24. Πνηα είλαη ε κέρξη ηψξα εκπεηξία ζαο απφ ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηα άηνκα ηεο 

ηξίηεο ειηθίαο; 

25. Πφζν εχθνιν είλαη γηα ηα άηνκα απηά, ηα νπνία δελ ήηαλ εμνηθεησκέλα κε ηνπο 

Ζ/ Τ, λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ; Πφζν δεθηηθά είλαη ζηε λέα γλψζε;  

26. Γηαηί πηζηεχεηε φηη ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο θαη εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο; Ση λνκίδεηε 

φηη κπνξνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο λα ηνπο πξνζθέξνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο;  

27. Πνηεο πηζηεχεηε φηη είλαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηεο ηδηαίηεξεο απηήο 

πιεζπζκηαθήο νκάδαο; Πνηα λνκίδεηε φηη είλαη ηα ηδηαίηεξα εθείλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ επηκφξθσζή 

ηνπο (ζπγθεθξηκέλα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο);  

28. Θεσξείηε πσο ην ΚΑΠΖ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ 

αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηηο λέεο ηερλνινγίεο;  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

Απομαγνηηοθωνημένερ ζςνενηεύξειρ 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ (άηομα ηπίηηρ ηλικίαρ) 

 

πλέληεπμε 1 

 
Γπλαίθα   

 

Δξώηεζε: Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο;  

Απάληεζε: Δίκαη 69 εηψλ 

Δξώηεζε:Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε;  

Απάληεζε: Δίκαη ρήξα εδψ θαη 30 ρξφληα  

Δξώηεζε: Πνην ήηαλ ην επάγγεικά ζαο πξηλ ηε ζπληαμηνδόηεζή ζαο;  

Απάληεζε: Δξγαδφκνπλ σο πσιήηξηα ζε θαηάζηεκα κε γπλαηθεία ξνχρα 

Δξώηεζε: Πώο ζα αμηνινγνύζαηε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο 

(απηνεμππεξεηνύκελνο, κεξηθώο εμππεξεηνύκελνο ή κε εμππεξεηνύκελνο);  

Απάληεζε: Θα έιεγα πσο είκαη απηνεμππεξεηνχκελε 

Δξώηεζε: Πνην είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζή ζαο;  

Απάληεζε: Γπζηπρψο έρσ ηειεηψζεη κφλν ην Γεκνηηθφ ρνιείν. ηελ επνρή καο, 

βιέπεηο, ήηαλ δχζθνιν γηα ηα θνξίηζηα λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο. Θα ήζεια 

φκσο λα έρσ βγάιεη ηνπιάρηζηνλ ην Γπκλάζην. Ίζσο ε δσή κνπ λα ήηαλ πην εχθνιε 

Δξώηεζε: Πνηνο είλαη ν θνξέαο ζπληαμηνδόηεζήο ζαο; (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΣΔΒΔ, 

Γεκνζίνπ, Άιινο) 

Απάληεζε: Απφ ην ΗΚΑ παίξλσ ζχληαμε. Μηα κηθξή ζπληαμνχια, αιιά κνπ θηάλεη 

γηα λα ηα βγάδσ πέξα 

Δξώηεζε: Θα ζπλερίδαηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο, αλ ζαο δηλόηαλ ε επθαηξία;  

Απάληεζε: νπ είπα θαη πάιη. ηελ επνρή κνπ, δελ ήηαλ εχθνιν λα ζπλερίζεη έλα 

θνξίηζη ην ζρνιείν. Τπήξραλ πνιιά πξνβιήκαηα. Αιιά αλ κνπ δηλφηαλ ε επθαηξία, 

θπζηθά θαη ζα ζπλέρηδα. Πνηνο δε ζα ήζειε; Δμάιινπ, ήκνπλ κηα θαιή καζήηξηα, 

δηάβαδε, κ΄ άξεζε λα καζαίλσ πξάγκαηα 

Δξώηεζε: ε πνην επίπεδν ζα ζπλερίδαηε ηηο εθπαίδεπζή ζαο; (Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα, επηκόξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, άιιν..) 

Απάληεζε: Μέρξη πνχ ζα έθηαλα; ζν κπνξνχζα πεξηζζφηεξν! Αλ κπνξνχζα λα 

θηάζσ θαη ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε , ζα ην έθαλα. Θα ήζεια λα έρσ ζπνπδάζεη 

θαη εγψ θάηη. 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιόγν ζα ζέιαηε λα εθπαηδεπηείηε; (απόθηεζε γλώζεσλ, 

πλεπκαηηθή ηθαλνπνίεζε, ςπραγσγία, άιιν..) 

Απάληεζε: Γηα ηνλ ίδην ιφγν πνπ εθπαηδεχνληαη φινη. Γηα λα απνθηήζσ γλψζεηο θαη 

λα έρσ κηα θαιχηεξε δνπιεηά.  

Δξώηεζε: Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ Η/ Τ;  
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Απάληεζε: Ναη, λαη. Ξέξσ λα ρξεζηκνπνηψ ππνινγηζηή θαη φηαλ βξσ επθαηξία ησλ 

ρξεζηκνπνηψ 

Δξώηεζε: Αλ λαη, πνηνο ζαο βνήζεζε λα κάζεηε λα ρεηξίδεζηε Η/ Τ; Τπάξρνπλ κέιε 

ζηελ νηθνγέλεηά ζαο πνπ ρεηξίδνληαη κε επρέξεηα ηνλ Η/Τ θαη ζαο βνήζεζαλ;  

Απάληεζε: Βαζηθά, δελ ήμεξα παιηά λα ρξεζηκνπνηψ ππνινγηζηή. Δδψ ζηα  ΚΑΠΖ  

κνπ ην έκαζαλ. ρη, ζηελ νηθνγέλεηά κνπ δε ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ππνινγηζηή. Γη΄ 

απηφ θαη εγψ δελ ήμεξα πξηλ κνπ δείμνπλ εδψ ζηα ΚΑΠΖ. 

Δξώηεζε: Πόζν δύζθνιε ή εύθνιε ζαο θαίλεηαη ε ρξήζε ηνπ Η/Τ;  

Απάληεζε: Δ, εληάμεη. Γηα καο ηνπο κεγάινπο είλαη δχζθνιε. ηηο αξρέο κνπ είρε 

θαλεί πνιχ δχζθνιε, ηψξα λνκίδσ φηη ζηγά ζηγά ζπλεζίδσ 

Δξώηεζε: Σα άηνκα ηεο ειηθίαο ζαο κε ηα νπνία ζπλαλαζηξέθεζηε δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ λα κάζνπλ θαη  λα ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ; Οη Έιιελεο ειηθησκέλνη 

λνκίδεηε πσο θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθά ηνπ Η/Τ;  

Απάληεζε: Ση λα ζνπ πσ. Γελ μέξσ. Αλ κε ξσηνχζεο παιηφηεξα, ζα ζνπ έιεγα πσο 

δελ ελδηαθέξνληαη. ήκεξα, φκσο, λνκίδσ πσο νη Έιιελεο ειηθησκέλνη, φπσο εγψ, 

αξρίδνπλ λα ελδηαθέξνληαη. Θέινπλ λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηέο. 

Δξώηεζε: Θεσξείηε πσο ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (π.ρ. θηλεηό ηειέθσλν 

λέαο ηερλνινγίαο, Η/ Τ, δηαδίθηπν) είλαη απαξαίηεηε, θαζώο δηεπθνιύλεη (ή ζα 

κπνξνύζε λα δηεπθνιύλεη) νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο δσήο ζαο; Αλ λαη, πνηνη είλαη απηνί 

νη ηνκείο;  

Απάληεζε: Κνίηα, εγψ έρσ κάζεη λα δσ κε κέηξν. Ζ ηερλνινγία είλαη απαξαίηεηε, 

αιιά κε φξηα θαη φρη εζηζκφο. Ση πξνζθέξεη; Πνιιά. Δλεκέξσζε, ςπραγσγία, 

επηθνηλσλία θαη άιια. ια είλαη πην εχθνια κε ηελ ηερλνινγία ζήκεξα. 

Δξώηεζε: Θα ζέιαηε λα ζπκκεηέρεηε ζε θάπνην πξόγξακκα επηκόξθσζεο ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο; Γηαηί; Ννκίδεηε πσο ε πνιηηεία ζα έπξεπε λα δηνξγαλώλεη ζεκηλάξηα 

γηα λα δηεπθνιύλεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο από ηα ειηθησκέλα άηνκα 

Απάληεζε: Να ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, έρσ ζπκκεηάζρεη ζηα ΚΑΠΖ θαη ζην Γήκν.  Γηα 

λα κελ ηα μερλάσ πεγαίλσ. Δλλνείηαη πσο ε Πνιηηεία είλαη ππεχζπλε. Αλ δελ καο 

θξνληίζεη απηή, πνηνο ζα ην θάλεη;  

Δξώηεζε: Θεσξείηε πσο ην ΚΑΠΗ θαιύπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ζαο αλάγθεο, 

ηδηαίηεξα απηέο πνπ αθνξνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο;  

Απάληεζε: Ναη, ζα έιεγα πσο είκαη επραξηζηεκέλε γηα ηελ ελεκέξσζε κε ηνπο H/Y. 

Δξώηεζε: Θα ζέιαηε λα αιιάμεη θάηη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΑΠΗ; Ση είλαη 

απηό;  

Απάληεζε: Να θάλεη πεξηζζφηεξεο εθδειψζεηο, λα καο πεγαίλεη εθδξνκέο, λα καο 

πεγαίλεη ζέαηξν, ζε κνπζεία, λα βιέπνπκε θαη λα καζαίλνπκε λέα πξάγκαηα.  
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πλέληεπμε 2 

 
Άλδξαο 

 

Δξώηεζε: Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο;  

Απάληεζε: Δίκαη 74 εηψλ 

Δξώηεζε:Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε;  

Απάληεζε: Δίκαη παληξεκέλνο  

Δξώηεζε: Πνην ήηαλ ην επάγγεικά ζαο πξηλ ηε ζπληαμηνδόηεζή ζαο;  

Απάληεζε: Ήκνπλ μπινπξγφο   

Δξώηεζε: Πώο ζα αμηνινγνύζαηε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο 

(απηνεμππεξεηνύκελνο, κεξηθώο εμππεξεηνύκελνο ή κε εμππεξεηνύκελνο);  

Απάληεζε: Θα έιεγα πσο είκαη απηνεμππεξεηνχκελνο 

Δξώηεζε: Πνην είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζή ζαο;  

Απάληεζε: Γελ έρσ ηειεηψζεη ην ζρνιείν, κέρξη ηε Γεπηέξα Γπκλαζίνπ πήγα 

Δξώηεζε: Πνηνο είλαη ν θνξέαο ζπληαμηνδόηεζήο ζαο; (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΣΔΒΔ, 

Γεκνζίνπ, Άιινο) 

Απάληεζε: Απφ ην ΗΚΑ παίξλσ ζχληαμε.  

Δξώηεζε: Θα ζπλερίδαηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο, αλ ζαο δηλόηαλ ε επθαηξία;  

Απάληεζε: Ναη, θπζηθά. Ξέξεηο ηη ζα ήζεια λα θάλσ; ζα ήζεια λα πάσ ζε δσγξαθηθή, 

ζε ζρνιή λα κάζσ δσγξαθηθή  

Δξώηεζε: ε πνην επίπεδν ζα ζπλερίδαηε ηηο εθπαίδεπζή ζαο; (Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα, επηκόξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, άιιν..) 

Απάληεζε: Γελ μέξσ, κάιινλ ζα ηειείσλα απιψο ην ζρνιείν, ζα ηειείσλα ηε 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιόγν ζα ζέιαηε λα εθπαηδεπηείηε; (απόθηεζε γλώζεσλ, 

πλεπκαηηθή ηθαλνπνίεζε, ςπραγσγία, άιιν..) 

Απάληεζε: Μάιινλ κφλν γηα ςπραγσγία, δελ ήκνπλ ηνπ δηαβάζκαηνο!  

Δξώηεζε: Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ Η/ Τ;  

Απάληεζε: Ναη, μέξσ λα ρεηξίδνκαη  θαη H/Y θαη θηλεηφ απφ απηά πνπ βγήθαλ 

ηειεπηαία                                                                                

Δξώηεζε: Αλ λαη, πνηνο ζαο βνήζεζε λα κάζεηε λα ρεηξίδεζηε Η/ Τ; Τπάξρνπλ κέιε 

ζηελ νηθνγέλεηά ζαο πνπ ρεηξίδνληαη κε επρέξεηα ηνλ Η/Τ θαη ζαο βνήζεζαλ;  

Απάληεζε: Βαζηθά, δελ ήμεξα παιηά λα ρξεζηκνπνηψ ππνινγηζηή. Δδψ ζηα  ΚΑΠΖ  

κνπ ην έκαζαλ. ρη, ζηελ νηθνγέλεηά κνπ δε ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηή, νχηε ε 

γπλαίθα κνπ ήμεξε 

Δξώηεζε: Πόζν δύζθνιε ή εύθνιε ζαο θαίλεηαη ε ρξήζε ηνπ Η/Τ;  

Απάληεζε: Γηα καο ηνπο κεγάινπο είλαη πην δχζθνιε απφ εζάο ηα λέα παηδηά 

Δξώηεζε: Σα άηνκα ηεο ειηθίαο ζαο κε ηα νπνία ζπλαλαζηξέθεζηε δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ λα κάζνπλ θαη  λα ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ; Οη Έιιελεο ειηθησκέλνη 

λνκίδεηε πσο θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθά ηνπ Η/Τ;  

Απάληεζε: Ση λα ζνπ πσ. Γελ μέξσ, δε λνκίδσ φκσο 
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Δξώηεζε: Θεσξείηε πσο ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (π.ρ. θηλεηό ηειέθσλν 

λέαο ηερλνινγίαο, Η/ Τ, δηαδίθηπν) είλαη απαξαίηεηε, θαζώο δηεπθνιύλεη (ή ζα 

κπνξνύζε λα δηεπθνιύλεη) νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο δσήο ζαο; Αλ λαη, πνηνη είλαη απηνί 

νη ηνκείο;  

Απάληεζε: Δίλαη  απαξαίηεηε ε ηερλνινγία θαη ην ηειέθσλν θαη ε θσηνγξαθηθή 

κεραλή σο   εξγαιείν. ην δηαδίθηπν βξίζθσ πιεξνθνξίεο γηα φ,ηη ρξεηαζηψ, αθνχσ 

κνπζηθή θηι 

Δξώηεζε: Θα ζέιαηε λα ζπκκεηέρεηε ζε θάπνην πξόγξακκα επηκόξθσζεο ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο; Γηαηί; Ννκίδεηε πσο ε πνιηηεία ζα έπξεπε λα δηνξγαλώλεη ζεκηλάξηα 

γηα λα δηεπθνιύλεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο από ηα ειηθησκέλα άηνκα 

Απάληεζε: Δδψ ζηα ΚΑΠΖ έρσ παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα, είλαη απφιπηα 

νξγαλσκέλν ην πξφγξακκα H/Y ζηα ΚΑΠΖ. Δλλνείηαη πσο ε Πνιηηεία είλαη 

ππεχζπλε, ζα πξέπεη λα καο θξνληίζεη πεξηζζφηεξν 

Δξώηεζε: Θεσξείηε πσο ην ΚΑΠΗ θαιύπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ζαο αλάγθεο, 

ηδηαίηεξα απηέο πνπ αθνξνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο;  

Απάληεζε: Ναη, είκαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο  

Δξώηεζε: Θα ζέιαηε λα αιιάμεη θάηη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΑΠΗ; Ση είλαη 

απηό;  

Απάληεζε: Να θάλεη πεξηζζφηεξεο εθδξνκέο, αιιά μέξσ φηη ππάξρεη νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη φια απηά είλαη δχζθνια 
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 πλέληεπμε 3 
        

Άλδξαο 

 

Δξώηεζε: Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο;  

Απάληεζε: Δίκαη 65 εηψλ 

Δξώηεζε:Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε;  

Απάληεζε: Δίκαη παληξεκέλνο  

Δξώηεζε: Πνην ήηαλ ην επάγγεικά ζαο πξηλ ηε ζπληαμηνδόηεζή ζαο;  

Απάληεζε: Ήκνπλ ππάιιεινο ηνπ ΟΣΔ   

Δξώηεζε: Πώο ζα αμηνινγνύζαηε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο 

(απηνεμππεξεηνύκελνο, κεξηθώο εμππεξεηνύκελνο ή κε εμππεξεηνύκελνο);  

Απάληεζε: Θα έιεγα πσο είκαη απηνεμππεξεηνχκελνο 

Δξώηεζε: Πνην είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζή ζαο;  

Απάληεζε: Έρσ ηειεηψζεη θαη ην Λχθεην, παξά ηα δχζθνια ρξφληα  

Δξώηεζε: Πνηνο είλαη ν θνξέαο ζπληαμηνδόηεζήο ζαο; (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΣΔΒΔ, 

Γεκνζίνπ, Άιινο) 

Απάληεζε: Απφ ην ΗΚΑ παίξλσ ζχληαμε.  

Δξώηεζε: Θα ζπλερίδαηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο, αλ ζαο δηλόηαλ ε επθαηξία;  

Απάληεζε: ρη, δε λνκίδσ, είκαη επραξηζηεκέλνο κέρξη εθεί πνπ θαηάθεξα λα θηάζσ  

Δξώηεζε: Γηα πνην ιόγν ζα ζέιαηε λα εθπαηδεπηείηε; (απόθηεζε γλώζεσλ, 

πλεπκαηηθή ηθαλνπνίεζε, ςπραγσγία, άιιν..) 

Απάληεζε: Μάιινλ κφλν γηα ςπραγσγία, δελ ήκνπλ ηνπ δηαβάζκαηνο!  

Δξώηεζε: Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ Η/ Τ;  

Απάληεζε: Ναη, μέξσ λα ρεηξίδνκαη  θαη H/Y θαη θηλεηφ απφ απηά πνπ βγήθαλ 

ηειεπηαία                                                                                

Δξώηεζε: Αλ λαη, πνηνο ζαο βνήζεζε λα κάζεηε λα ρεηξίδεζηε Η/ Τ; Τπάξρνπλ κέιε 

ζηελ νηθνγέλεηά ζαο πνπ ρεηξίδνληαη κε επρέξεηα ηνλ Η/Τ θαη ζαο βνήζεζαλ;  

Απάληεζε: Ναη ππάξρεη, ν γηνο κνπ. Απφ απηφλ έκαζα ηα βαζηθά πξάγκαηα. Καη κεηά 

ξσηνχζα θαη κφλνο θαη έκαζα αθφκα πην πνιιά πξάγκαηα 

Δξώηεζε: Πόζν δύζθνιε ή εύθνιε ζαο θαίλεηαη ε ρξήζε ηνπ Η/Τ;  

Απάληεζε: Γχζθνιε είλαη ζηελ αξρή, φπσο φια ηα πξάγκαηα. Μεηά ζπλεζίδεηο 

Δξώηεζε: Σα άηνκα ηεο ειηθίαο ζαο κε ηα νπνία ζπλαλαζηξέθεζηε δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ λα κάζνπλ θαη  λα ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ; Οη Έιιελεο ειηθησκέλνη 

λνκίδεηε πσο θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθά ηνπ Η/Τ;  

Απάληεζε: Ννκίδσ πσο λαη, ηνπιάρηζηνλ φζνη είλαη θνληά ζηε δηθή κνπ ειηθία. Οη 

κεγαιχηεξνη δε λνκίδσ 

Δξώηεζε: Θεσξείηε πσο ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (π.ρ. θηλεηό ηειέθσλν 

λέαο ηερλνινγίαο, Η/ Τ, δηαδίθηπν) είλαη απαξαίηεηε, θαζώο δηεπθνιύλεη (ή ζα 

κπνξνύζε λα δηεπθνιύλεη) νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο δσήο ζαο; Αλ λαη, πνηνη είλαη απηνί 

νη ηνκείο;  
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Απάληεζε: Δίλαη  απαξαίηεηε ε ηερλνινγία θαη ην ηειέθσλν. Δγψ ρξεζηκνπνηψ 

θηλεηφ γηα επηθνηλσλία θαη γηα αζθάιεηα φηαλ είκαη έμσ. Σν δηαδίθηπν θπξίσο γηα 

ςπραγσγία θαη ελεκέξσζε 

Δξώηεζε: Θα ζέιαηε λα ζπκκεηέρεηε ζε θάπνην πξόγξακκα επηκόξθσζεο ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο; Γηαηί; Ννκίδεηε πσο ε πνιηηεία ζα έπξεπε λα δηνξγαλώλεη ζεκηλάξηα 

γηα λα δηεπθνιύλεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο από ηα ειηθησκέλα άηνκα 

Απάληεζε: Ναη, ζα ήζεια. ρη ηφζν γηα λα κάζσ, αιιά γηα λα κελ μερλάσ απηά πνπ 

έρσ κάζεη 

Δξώηεζε: Θεσξείηε πσο ην ΚΑΠΗ θαιύπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ζαο αλάγθεο, 

ηδηαίηεξα απηέο πνπ αθνξνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο;  

Απάληεζε: Ναη, είκαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο  

Δξώηεζε: Θα ζέιαηε λα αιιάμεη θάηη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΑΠΗ; Ση είλαη 

απηό;  

Απάληεζε: Να θάλεη πεξηζζφηεξεο εθδξνκέο, λα καο πεγαίλεη ζέαηξν, ζε 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. Σέηνηα πξάγκαηα ιείπνπλ.  
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πλέληεπμε 4 

 
Γπλαίθα 

 

Δξώηεζε: Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο;  

Απάληεζε: Δίκαη 65 εηψλ 

Δξώηεζε:Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε;  

Απάληεζε: Δίκαη ρσξηζκέλε  

Δξώηεζε: Πνην ήηαλ ην επάγγεικά ζαο πξηλ ηε ζπληαμηνδόηεζή ζαο;  

Απάληεζε: Γνχιεπα ζην εξγνζηάζην ηεο Πεηξατθήο Παηξατθήο 

Δξώηεζε: Πώο ζα αμηνινγνύζαηε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο 

(απηνεμππεξεηνύκελνο, κεξηθώο εμππεξεηνύκελνο ή κε εμππεξεηνύκελνο);  

Απάληεζε: Θα έιεγα πσο είκαη απηνεμππεξεηνχκελνο 

Δξώηεζε: Πνην είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζή ζαο;  

Απάληεζε: Μεγάισζα κε δπζθνιίεο, κέρξη ην Γπκλάζην έθηαζα 

Δξώηεζε: Πνηνο είλαη ν θνξέαο ζπληαμηνδόηεζήο ζαο; (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΣΔΒΔ, 

Γεκνζίνπ, Άιινο) 

Απάληεζε: Απφ ην ΗΚΑ παίξλσ ζχληαμε.  

Δξώηεζε: Θα ζπλερίδαηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο, αλ ζαο δηλόηαλ ε επθαηξία;  

Απάληεζε: Ναη, ζα ήζεια λα ζπλερίζσ. Πηζηεχσ πσο ζα είρα βξεη θαιχηεξε δνπιεηά 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιόγν ζα ζέιαηε λα εθπαηδεπηείηε; (απόθηεζε γλώζεσλ, 

πλεπκαηηθή ηθαλνπνίεζε, ςπραγσγία, άιιν..) 

Απάληεζε: Γηα λα βξσ θαιχηεξε δνπιεηά θαη λα απνθηήζσ γλψζεηο 

Δξώηεζε: ε πνην επίπεδν ζα ζπλερίδαηε ηηο εθπαίδεπζή ζαο; (Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα, επηκόξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, άιιν..) 

Απάληεζε: Θα ήζεια λα ζπνπδάζσ θαη λα γίλσ λνζνθφκα 

Δξώηεζε: Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ Η/ Τ;  

Απάληεζε: Ναη, μέξσ λα ρεηξίδνκαη  θαη H/Y, ηάκπιεη 

Δξώηεζε: Αλ λαη, πνηνο ζαο βνήζεζε λα κάζεηε λα ρεηξίδεζηε Η/ Τ; Τπάξρνπλ κέιε 

ζηελ νηθνγέλεηά ζαο πνπ ρεηξίδνληαη κε επρέξεηα ηνλ Η/Τ θαη ζαο βνήζεζαλ;  

Απάληεζε: Ναη ππάξρεη, ν γηνο κνπ. Απφ απηφλ έκαζα ηα βαζηθά πξάγκαηα. Καη κεηά 

ξσηνχζα θαη έκαζα αθφκα πην πνιιά πξάγκαηα 

Δξώηεζε: Πόζν δύζθνιε ή εύθνιε ζαο θαίλεηαη ε ρξήζε ηνπ Η/Τ;  

Απάληεζε: Γελ μέξσ γεληθά. Δκέλα πάλησο κνπ θάλεθε εχθνιν λα κνπ κάζσ. Μπνξψ 

λα ηνλ ρεηξηζηψ άλεηα λνκίδσ 

Δξώηεζε: Σα άηνκα ηεο ειηθίαο ζαο κε ηα νπνία ζπλαλαζηξέθεζηε δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ λα κάζνπλ θαη  λα ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ; Οη Έιιελεο ειηθησκέλνη 

λνκίδεηε πσο θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθά ηνπ Η/Τ;  

Απάληεζε: Ννκίδσ πσο λαη, ηνπιάρηζηνλ φζνη είλαη θνληά ζηε δηθή κνπ ειηθία. Οη 

κεγαιχηεξνη δε λνκίδσ 

Δξώηεζε: Θεσξείηε πσο ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (π.ρ. θηλεηό ηειέθσλν 

λέαο ηερλνινγίαο, Η/ Τ, δηαδίθηπν) είλαη απαξαίηεηε, θαζώο δηεπθνιύλεη (ή ζα 
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κπνξνύζε λα δηεπθνιύλεη) νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο δσήο ζαο; Αλ λαη, πνηνη είλαη απηνί 

νη ηνκείο;  

Απάληεζε: Δίλαη  απαξαίηεηε ε ηερλνινγία γηα λα κπαίλεηο ζην internet θαη γηα λα 

πεξλάεη ε ψξα. 

Δξώηεζε: Θα ζέιαηε λα ζπκκεηέρεηε ζε θάπνην πξόγξακκα επηκόξθσζεο ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο; Γηαηί; Ννκίδεηε πσο ε πνιηηεία ζα έπξεπε λα δηνξγαλώλεη ζεκηλάξηα 

γηα λα δηεπθνιύλεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο από ηα ειηθησκέλα άηνκα 

Απάληεζε: Ναη, ζα ήζεια, ζέισ λα κάζσ πεξηζζφηεξα 

Δξώηεζε: Θεσξείηε πσο ην ΚΑΠΗ θαιύπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ζαο αλάγθεο, 

ηδηαίηεξα απηέο πνπ αθνξνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο;  

Απάληεζε: Ναη, είκαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλε, καο βνεζάλε πνιχ εδψ 

Δξώηεζε: Θα ζέιαηε λα αιιάμεη θάηη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΑΠΗ; Ση είλαη 

απηό;  

Απάληεζε: ζα ήζεια λα έρεη ιίγν κεγαιχηεξν ρψξν γηα γπκλαζηηθή θαη ρψξν γηαηί 

είλαη ζηξηκσγκέλα  
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πλέληεπμε 5 
      

Άλδξαο 

 

Δξώηεζε: Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο;  

Απάληεζε: Δίκαη 65 εηψλ 

Δξώηεζε:Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε;  

Απάληεζε: Δίκαη παληξεκέλνο θαη έρσ έλα παηδί  

Δξώηεζε: Πνην ήηαλ ην επάγγεικά ζαο πξηλ ηε ζπληαμηνδόηεζή ζαο;  

Απάληεζε: Ήκνπλ ζηδεξάο ζε έλα εκπνξηθφ θαηάζηεκα 

Δξώηεζε: Πώο ζα αμηνινγνύζαηε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο 

(απηνεμππεξεηνύκελνο, κεξηθώο εμππεξεηνύκελνο ή κε εμππεξεηνύκελνο);  

Απάληεζε: Θα έιεγα πσο είκαη απηνεμππεξεηνχκελνο. Έρσ βέβαηα θάπνηα 

πξνβιήκαηα, έρσ ζάθραξν θαη θάπνηα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα 

Δξώηεζε: Πνην είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζή ζαο;  

Απάληεζε: Σφηε δελ είρα ηε δπλαηφηεηα θαη δελ πήγα ζρνιείν 

Δξώηεζε: Πνηνο είλαη ν θνξέαο ζπληαμηνδόηεζήο ζαο; (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΣΔΒΔ, 

Γεκνζίνπ, Άιινο) 

Απάληεζε: Απφ ην ΗΚΑ παίξλσ ζχληαμε.  

Δξώηεζε: Θα ζπλερίδαηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο, αλ ζαο δηλόηαλ ε επθαηξία;  

Απάληεζε: ρη ηψξα ζε απηή ηελ ειηθία δελ ζα ήζεια λα ζπλερίζσ 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιόγν ζα ζέιαηε λα εθπαηδεπηείηε; (απόθηεζε γλώζεσλ, 

πλεπκαηηθή ηθαλνπνίεζε, ςπραγσγία, άιιν..) 

Απάληεζε: Γηα ηελ πλεπκαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ 

Δξώηεζε: Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ Η/ Τ;  

Απάληεζε: Κνίηα, έρσ θηλεηφ ηειέθσλν, ην ρξεζηκνπνηψ κε επθνιία. Τπνινγηζηέο 

ηψξα καζαίλσ 

Δξώηεζε: Αλ λαη, πνηνο ζαο βνήζεζε λα κάζεηε λα ρεηξίδεζηε Η/ Τ; Τπάξρνπλ κέιε 

ζηελ νηθνγέλεηά ζαο πνπ ρεηξίδνληαη κε επρέξεηα ηνλ Η/Τ θαη ζαο βνήζεζαλ;  

Απάληεζε: Δδψ ζηα ΚΑΠΖ έρσ παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα, είλαη απφιπηα 

νξγαλσκέλν ην πξφγξακκα H/Y ζηα ΚΑΠΖ. Δλλνείηαη πσο ε Πνιηηεία είλαη 

ππεχζπλε, ζα πξέπεη λα καο θξνληίζεη πεξηζζφηεξν 

Δξώηεζε: Πόζν δύζθνιε ή εύθνιε ζαο θαίλεηαη ε ρξήζε ηνπ Η/Τ;  

Απάληεζε: Αθφκα δελ ην έρσ ζπλεζίζεη, νπφηε κνπ θαίλεηαη δχζθνιε 

Δξώηεζε: Σα άηνκα ηεο ειηθίαο ζαο κε ηα νπνία ζπλαλαζηξέθεζηε δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ λα κάζνπλ θαη  λα ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ; Οη Έιιελεο ειηθησκέλνη 

λνκίδεηε πσο θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθά ηνπ Η/Τ;  

Απάληεζε: Ννκίδσ πσο λαη, ηνπιάρηζηνλ φζνη είλαη θνληά ζηε δηθή κνπ ειηθία.  

Δξώηεζε: Θεσξείηε πσο ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (π.ρ. θηλεηό ηειέθσλν 

λέαο ηερλνινγίαο, Η/ Τ, δηαδίθηπν) είλαη απαξαίηεηε, θαζώο δηεπθνιύλεη (ή ζα 

κπνξνύζε λα δηεπθνιύλεη) νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο δσήο ζαο; Αλ λαη, πνηνη είλαη απηνί 

νη ηνκείο;  

Απάληεζε: Δίλαη  απαξαίηεηε ε ηερλνινγία. Βνεζάεη, δηεπθνιχλεη ηελ δσή, βνεζά 

ζηελ επηθνηλσλία. Βνεζά θαη ζηελ ςπραγσγία, κπνξείο λα αθνχζεηο κνπζηθή, λα δεηο 

ηαηλίεο, λα δεηο ληνθηκαληέξ. 
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Δξώηεζε: Θα ζέιαηε λα ζπκκεηέρεηε ζε θάπνην πξόγξακκα επηκόξθσζεο ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο; Γηαηί; Ννκίδεηε πσο ε πνιηηεία ζα έπξεπε λα δηνξγαλώλεη ζεκηλάξηα 

γηα λα δηεπθνιύλεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο από ηα ειηθησκέλα άηνκα 

Απάληεζε: Ναη, ζα ήζεια, ζέισ λα κάζσ πεξηζζφηεξα. Θα πήγαηλα ζε επηκνξθσηηθφ 

ζεκηλάξην γηα λα κάζσ ηε ζσζηή ρξήζε 

Δξώηεζε: Θεσξείηε πσο ην ΚΑΠΗ θαιύπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ζαο αλάγθεο, 

ηδηαίηεξα απηέο πνπ αθνξνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο;  

Απάληεζε: Ναη, είκαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο, καο βνεζάλε πνιχ εδψ 

Δξώηεζε: Θα ζέιαηε λα αιιάμεη θάηη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΑΠΗ; Ση είλαη 

απηό;  

Απάληεζε: ρη, φια είλαη κηα ραξά εδψ, δε ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη θάηη 
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πλέληεπμε 6 
 

Γπλαίθα 

 

Δξώηεζε: Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο;  

Απάληεζε: Δίκαη 63 εηψλ 

Δξώηεζε:Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε;  

Απάληεζε: Δίκαη παληξεκέλε θαη έρσ ηξία παηδηά  

Δξώηεζε: Πνην ήηαλ ην επάγγεικά ζαο πξηλ ηε ζπληαμηνδόηεζή ζαο;  

Απάληεζε: Γνχιεπα ζε έλα εξγνζηάζην κε ελδχκαηα 

Δξώηεζε: Πώο ζα αμηνινγνύζαηε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο 

(απηνεμππεξεηνύκελνο, κεξηθώο εμππεξεηνύκελνο ή κε εμππεξεηνύκελνο);  

Απάληεζε: Ζ θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ, επηπρψο, είλαη πνιχ θαιή. Γελ 

αληηκεησπίδσ θάπνην πξφβιεκα, κπνξψ λα εμππεξεηψ κφλε κνπ ηηο αλάγθεο κνπ 

Δξώηεζε: Πνην είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζή ζαο;  

Απάληεζε: Έρσ ηειεηψζεη κέρξη θαη ην Γπκλάζην. Μεηά ιφγσ ησλ θαηαζηάζεσλ, δελ 

θαηάθεξα λα ζπλερίζσ  

Δξώηεζε: Πνηνο είλαη ν θνξέαο ζπληαμηνδόηεζήο ζαο; (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΣΔΒΔ, 

Γεκνζίνπ, Άιινο) 

Απάληεζε: Απφ ην ΗΚΑ παίξλσ ζχληαμε.  

Δξώηεζε: Θα ζπλερίδαηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο, αλ ζαο δηλόηαλ ε επθαηξία;  

Απάληεζε: ε απηή ηελ ειηθία, δε λνκίδσ. Αλ κνπ δηλφηαλ ε επθαηξία ηφηε, φκσο, ζε 

κηθξή ειηθία, λαη ζα ήζεια λα ζπλερίζσ ηελ εθπαίδεπζή κνπ 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιόγν ζα ζέιαηε λα εθπαηδεπηείηε; (απόθηεζε γλώζεσλ, 

πλεπκαηηθή ηθαλνπνίεζε, ςπραγσγία, άιιν..) 

Απάληεζε: Γηα ηη άιιν; Γηα γλψζεηο, απηφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ, λα καζαίλεηο 

ζπλερψο λέα πξάγκαηα 

Δξώηεζε: Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ Η/ Τ;  

Απάληεζε: Δπηπρψο έρσ θαιή ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία. Ξέξσ λα ρεηξίδνκαη κε 

επθνιία ην θηλεηφ κνπ, μέξσ λα ρξεζηκνπνηψ ηάκπιεη, ελψ ηψξα ηειεπηαία έκαζα λα 

κπαίλσ θαη ζην facebook 

Δξώηεζε: Αλ λαη, πνηνο ζαο βνήζεζε λα κάζεηε λα ρεηξίδεζηε Η/ Τ; Τπάξρνπλ κέιε 

ζηελ νηθνγέλεηά ζαο πνπ ρεηξίδνληαη κε επρέξεηα ηνλ Η/Τ θαη ζαο βνήζεζαλ;  

Απάληεζε: Μφλε κνπ έκαζα. Άξρηζα λα ςάρλσ ζηγά ζηγά θαη έηζη έκαζα ηα βαζηθά 

γηα ηνπο ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν 

Δξώηεζε: Πόζν δύζθνιε ή εύθνιε ζαο θαίλεηαη ε ρξήζε ηνπ Η/Τ;  

Απάληεζε: Αλ ζθεθηείο φηη έκαζα κφλε κνπ, λνκίδσ πσο είλαη εχθνινο ν 

ππνινγηζηήο. Αξθεί λα ζεο λα κάζεηο θαη λα ςάμεηο, λα αζρνιεζείο κφλνο ζνπ 

Δξώηεζε: Σα άηνκα ηεο ειηθίαο ζαο κε ηα νπνία ζπλαλαζηξέθεζηε δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ λα κάζνπλ θαη  λα ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ; Οη Έιιελεο ειηθησκέλνη 

λνκίδεηε πσο θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθά ηνπ Η/Τ;  

Απάληεζε: Δ, λαη. ζνη είλαη ζηελ ειηθία κνπ πεξίπνπ, αξρίδνπλ λα δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ππνινγηζηέο, ην δηαδίθηπν, γεληθά ηηο ηερλνινγίεο. Γελ μέξσ ηη 

ζπκβαίλεη κε φινπο ηνπο Έιιελεο, αιιά κε φζνπο ζπλαλαζηξέθνκαη εγψ, λνκίδσ πσο 

έρνπλ αξρίζεη λα δείρλνπλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ απφ παιηά  
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Δξώηεζε: Θεσξείηε πσο ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (π.ρ. θηλεηό ηειέθσλν 

λέαο ηερλνινγίαο, Η/ Τ, δηαδίθηπν) είλαη απαξαίηεηε, θαζώο δηεπθνιύλεη (ή ζα 

κπνξνύζε λα δηεπθνιύλεη) νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο δσήο ζαο; Αλ λαη, πνηνη είλαη απηνί 

νη ηνκείο;  

Απάληεζε: Δίλαη  απαξαίηεηε ε ηερλνινγία, αιιά κε κέηξν. Βνεζάεη, θάλεη πην 

εχθνιε ηε δσή θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο θαη θπζηθά βνεζά ζηελ ςπραγσγία καο 

Δξώηεζε: Θα ζέιαηε λα ζπκκεηέρεηε ζε θάπνην πξόγξακκα επηκόξθσζεο ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο; Γηαηί; Ννκίδεηε πσο ε πνιηηεία ζα έπξεπε λα δηνξγαλώλεη ζεκηλάξηα 

γηα λα δηεπθνιύλεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο από ηα ειηθησκέλα άηνκα 

Απάληεζε: ρη, δελ λνκίδσ. Δγψ δελ αηζζάλνκαη απηή ηελ αλάγθε, ηψξα γηα ηνπο 

ππφινηπνπο δελ κπνξψ λα μέξσ 

Δξώηεζε: Θεσξείηε πσο ην ΚΑΠΗ θαιύπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ζαο αλάγθεο, 

ηδηαίηεξα απηέο πνπ αθνξνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο;  

Απάληεζε: Ναη, είκαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ ΚΑΠΖ 

Δξώηεζε: Θα ζέιαηε λα αιιάμεη θάηη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΑΠΗ; Ση είλαη 

απηό;  

Απάληεζε: Ννκίδσ πσο δε ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη ηίπνηα, φια ιεηηνπξγνχλ αθξηβψο 

φπσο ζα ήζεια. 
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πλέληεπμε 7 
  

Γπλαίθα 

 

Δξώηεζε: Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο;  

Απάληεζε: Δίκαη 64 εηψλ 

Δξώηεζε:Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε;  

Απάληεζε: Δίκαη παληξεκέλε, αιιά δπζηπρψο δελ θαηάθεξα λα απνθηήζσ παηδηά 

Δξώηεζε: Πνην ήηαλ ην επάγγεικά ζαο πξηλ ηε ζπληαμηνδόηεζή ζαο;  

Απάληεζε: Γνχιεπα ζε έλα εξγνζηάζην  

Δξώηεζε: Πώο ζα αμηνινγνύζαηε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο 

(απηνεμππεξεηνύκελνο, κεξηθώο εμππεξεηνύκελνο ή κε εμππεξεηνύκελνο);  

Απάληεζε: Ζ θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ, επηπρψο, είλαη πνιχ θαιή. Γελ 

αληηκεησπίδσ θάπνην πξφβιεκα, κπνξψ λα εμππεξεηψ κφλε κνπ ηηο αλάγθεο κνπ 

Δξώηεζε: Πνην είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζή ζαο;  

Απάληεζε: Έρσ ηειεηψζεη κέρξη θαη ην Λχθεην 

Δξώηεζε: Πνηνο είλαη ν θνξέαο ζπληαμηνδόηεζήο ζαο; (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΣΔΒΔ, 

Γεκνζίνπ, Άιινο) 

Απάληεζε: Απφ ην ΗΚΑ παίξλσ ζχληαμε.  

Δξώηεζε: Θα ζπλερίδαηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο, αλ ζαο δηλόηαλ ε επθαηξία;  

Απάληεζε: ε απηή ηελ ειηθία, δε λνκίδσ. Γεληθά, δε λνκίδσ, δε ζα ήζεια λα 

ζπλερίζσ ηηο ζπνπδέο κνπ, δε ζα ήζεια λα εθπαηδεπηψ ζε θάηη ή λα ζπλερίζσ ηηο 

ζπνπδέο κνπ ζε θάπνην αληηθείκελν 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιόγν ζα ζέιαηε λα εθπαηδεπηείηε; (απόθηεζε γλώζεσλ, 

πλεπκαηηθή ηθαλνπνίεζε, ςπραγσγία, άιιν..) 

Απάληεζε: πσο ζνπ είπα θαη πξηλ, δε ζα ήζεια λα εθπαηδεπηψ ζε θάηη 

Δξώηεζε: Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ Η/ Τ;  

Απάληεζε: Έρσ θηλεηφ, ην ρξεζηκνπνηψ ζρεηηθά εχθνια, θαζψο πηζηεχσ φηη είλαη 

απαξαίηεην πηα, έρσ θαη ππνινγηζηή ηνλ νπνίν μέξσ θαη κπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ 

Δξώηεζε: Αλ λαη, πνηνο ζαο βνήζεζε λα κάζεηε λα ρεηξίδεζηε Η/ Τ; Τπάξρνπλ κέιε 

ζηελ νηθνγέλεηά ζαο πνπ ρεηξίδνληαη κε επρέξεηα ηνλ Η/Τ θαη ζαο βνήζεζαλ;  

Απάληεζε: Σα αλίςηα κνπ. Απηά είραλ ππνινγηζηή θαη ήμεξαλ λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ. 

Έηζη, κνπ έκαζαλ θαη εκέλα θάπνηα βαζηθά βήκαηα 

Δξώηεζε: Πόζν δύζθνιε ή εύθνιε ζαο θαίλεηαη ε ρξήζε ηνπ Η/Τ;  

Απάληεζε: Γηα κέλα είλαη αθφκα αξθεηά δχζθνιε. Γελ έρσ εμνηθεησζεί αξθεηά θαη 

δπζθνιεχνκαη αιιά ζηγά ζηγά ζα ζπλεζίζσ πηζηεχσ 

Δξώηεζε: Σα άηνκα ηεο ειηθίαο ζαο κε ηα νπνία ζπλαλαζηξέθεζηε δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ λα κάζνπλ θαη  λα ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ; Οη Έιιελεο ειηθησκέλνη 

λνκίδεηε πσο θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθά ηνπ Η/Τ;  

Απάληεζε: Γελ μέξσ, δε  κπνξψ λα ζνπ απαληήζσ. Ννκίδσ πσο ππάξρεη ελδηαθέξνλ, 

αιιά έρνπκε αθφκα πνιχ δξφκν 

Δξώηεζε: Θεσξείηε πσο ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (π.ρ. θηλεηό ηειέθσλν 

λέαο ηερλνινγίαο, Η/ Τ, δηαδίθηπν) είλαη απαξαίηεηε, θαζώο δηεπθνιύλεη (ή ζα 
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κπνξνύζε λα δηεπθνιύλεη) νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο δσήο ζαο; Αλ λαη, πνηνη είλαη απηνί 

νη ηνκείο;  

Απάληεζε: Δίλαη  απαξαίηεηε ε ηερλνινγία, ιφγσ αλάγθεο/επηθνηλσλίαο. Σν 

δηαδίθηπν θαη ν ππνινγηζηήο βνεζνχλ ζηελ ςπραγσγία, κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη 

θαλείο γηα λα γξάθεη, λα θηηάρλεη θαθέινπο, είλαη ρξήζηκν γηα ηελ εμάζθεζε ηεο 

κλήκεο, λα βξίζθνπλ φζνη ζέινπλ πιεξνθνξίεο  

Δξώηεζε: Θα ζέιαηε λα ζπκκεηέρεηε ζε θάπνην πξόγξακκα επηκόξθσζεο ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο; Γηαηί; Ννκίδεηε πσο ε πνιηηεία ζα έπξεπε λα δηνξγαλώλεη ζεκηλάξηα 

γηα λα δηεπθνιύλεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο από ηα ειηθησκέλα άηνκα 

Απάληεζε: Ναη, λαη ζα ήζεια λα ζπκκεηέρσ ζε πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζε λέεο 

ηερλνινγίεο          

Δξώηεζε: Θεσξείηε πσο ην ΚΑΠΗ θαιύπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ζαο αλάγθεο, 

ηδηαίηεξα απηέο πνπ αθνξνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο;  

Απάληεζε: Ναη, είκαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ ΚΑΠΖ 

Δξώηεζε: Θα ζέιαηε λα αιιάμεη θάηη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΑΠΗ; Ση είλαη 

απηό;  

Απάληεζε: Ννκίδσ πσο δε ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη ηίπνηα, φια ιεηηνπξγνχλ αθξηβψο 

φπσο ζα ήζεια. 
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πλέληεπμε 8 
 

Γπλαίθα 

 

Δξώηεζε: Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο;  

Απάληεζε: Δίκαη 75 εηψλ 

Δξώηεζε:Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε;  

Απάληεζε: Δίκαη παληξεκέλε θαη έρσ 3 παηδηά 

Δξώηεζε: Πνην ήηαλ ην επάγγεικά ζαο πξηλ ηε ζπληαμηνδόηεζή ζαο;  

Απάληεζε: Ήκνπλ δεκφζηνο ππάιιεινο, δνχιεπα ζην ΗΚΑ 

Δξώηεζε: Πώο ζα αμηνινγνύζαηε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο 

(απηνεμππεξεηνύκελνο, κεξηθώο εμππεξεηνύκελνο ή κε εμππεξεηνύκελνο);  

Απάληεζε: Ζ θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ, επηπρψο, είλαη πνιχ θαιή. Γελ 

αληηκεησπίδσ θάπνην πξφβιεκα, κπνξψ λα εμππεξεηψ κφλε κνπ ηηο αλάγθεο κνπ 

Δξώηεζε: Πνην είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζή ζαο;  

Απάληεζε: Έρσ ηειεηψζεη κέρξη θαη ην Λχθεην 

Δξώηεζε: Πνηνο είλαη ν θνξέαο ζπληαμηνδόηεζήο ζαο; (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΣΔΒΔ, 

Γεκνζίνπ, Άιινο) 

Απάληεζε: Απφ ην ΗΚΑ παίξλσ ζχληαμε.  

Δξώηεζε: Θα ζπλερίδαηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο, αλ ζαο δηλόηαλ ε επθαηξία;  

Απάληεζε: ρη, φρη. Γε λνκίδσ φηη ζα ήζεια λα ζπλερίζσ ηελ εθπαίδεπζή κνπ, 

ηνπιάρηζηνλ φρη ζε απηή ηελ ειηθία 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιόγν ζα ζέιαηε λα εθπαηδεπηείηε; (απόθηεζε γλώζεσλ, 

πλεπκαηηθή ηθαλνπνίεζε, ςπραγσγία, άιιν..) 

Απάληεζε: πσο ζνπ είπα θαη πξηλ, δε ζα ήζεια λα εθπαηδεπηψ ζε θάηη. Αλ 

εθπαηδεπφκνπλ, φκσο, ζα ήηαλ γηα λα απνθηήζσ θαη άιιεο γλψζεηο. 

Δξώηεζε: Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ Η/ Τ;  

Απάληεζε: ρη ππνινγηζηή δελ έρσ, κφλν θηλεηφ ηειέθσλν έρσ θαη μέξσ λα ην 

ρξεζηκνπνηψ 

Δξώηεζε: Πόζν δύζθνιε ή εύθνιε ζαο θαίλεηαη ε ρξήζε ηνπ Η/Τ;  

Απάληεζε: Γηα κέλα είλαη πνπ δελ μέξσ λα ρξεζηκνπνηψ θαίλεηαη πνιχ δχζθνιε. Γελ 

έρσ εμνηθεησζεί αξθεηά θαη δπζθνιεχνκαη αιιά ζηγά ζηγά ζα ζπλεζίζσ πηζηεχσ 

Δξώηεζε: Σα άηνκα ηεο ειηθίαο ζαο κε ηα νπνία ζπλαλαζηξέθεζηε δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ λα κάζνπλ θαη  λα ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ; Οη Έιιελεο ειηθησκέλνη 

λνκίδεηε πσο θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθά ηνπ Η/Τ;  

Απάληεζε: Γελ μέξσ, δε  κπνξψ λα ζνπ απαληήζσ 

Δξώηεζε: Θεσξείηε πσο ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (π.ρ. θηλεηό ηειέθσλν 

λέαο ηερλνινγίαο, Η/ Τ, δηαδίθηπν) είλαη απαξαίηεηε, θαζώο δηεπθνιύλεη (ή ζα 

κπνξνύζε λα δηεπθνιύλεη) νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο δσήο ζαο; Αλ λαη, πνηνη είλαη απηνί 

νη ηνκείο;  

Απάληεζε: Δίλαη  απαξαίηεηε ε ηερλνινγία, ιφγσ αλάγθεο επηθνηλσλίαο. Ννκίδσ φηη 

ζε απηφ βνεζνχλ πεξηζζφηεξν νη ππνινγηζηέο, ζηελ επηθνηλσλία 
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Δξώηεζε: Θα ζέιαηε λα ζπκκεηέρεηε ζε θάπνην πξόγξακκα επηκόξθσζεο ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο; Γηαηί; Ννκίδεηε πσο ε πνιηηεία ζα έπξεπε λα δηνξγαλώλεη ζεκηλάξηα 

γηα λα δηεπθνιύλεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο από ηα ειηθησκέλα άηνκα 

Απάληεζε: Ναη, λαη ζα ήζεια λα ζπκκεηέρσ ζε πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζε λέεο 

ηερλνινγίεο γηα λα ελεκεξσζψ θαιχηεξα γηα πεξηζζφηεξα πξάγκαηα       

Δξώηεζε: Θεσξείηε πσο ην ΚΑΠΗ θαιύπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ζαο αλάγθεο, 

ηδηαίηεξα απηέο πνπ αθνξνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο;  

Απάληεζε: Ναη, είκαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ ΚΑΠΖ 

Δξώηεζε: Θα ζέιαηε λα αιιάμεη θάηη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΑΠΗ; Ση είλαη 

απηό;  

Απάληεζε: Ννκίδσ πσο δε ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη ηίπνηα 
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πλέληεπμε 9 
 

Γπλαίθα 

 

Δξώηεζε: Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο;  

Απάληεζε: Δίκαη 68 εηψλ 

Δξώηεζε:Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε;  

Απάληεζε: Δίκαη παληξεκέλε, αιιά δελ έρσ παηδηά 

Δξώηεζε: Πνην ήηαλ ην επάγγεικά ζαο πξηλ ηε ζπληαμηνδόηεζή ζαο;  

Απάληεζε: Γνχιεπα ζηελ Απζηξαιία ζε εξγνζηάζην 

Δξώηεζε: Πώο ζα αμηνινγνύζαηε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο 

(απηνεμππεξεηνύκελνο, κεξηθώο εμππεξεηνύκελνο ή κε εμππεξεηνύκελνο);  

Απάληεζε: Ζ θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ, επηπρψο, είλαη πνιχ θαιή. Γελ 

αληηκεησπίδσ θάπνην πξφβιεκα, κπνξψ λα εμππεξεηψ κφλε κνπ ηηο αλάγθεο κνπ 

Δξώηεζε: Πνην είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζή ζαο;  

Απάληεζε: Έρσ ηειεηψζεη κέρξη θαη ην Γπκλάζην 

Δξώηεζε: Πνηνο είλαη ν θνξέαο ζπληαμηνδόηεζήο ζαο; (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΣΔΒΔ, 

Γεκνζίνπ, Άιινο) 

Απάληεζε: Απφ ην ΗΚΑ παίξλσ ζχληαμε.  

Δξώηεζε: Θα ζπλερίδαηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο, αλ ζαο δηλόηαλ ε επθαηξία;  

Απάληεζε: Ναη, ζα ήζεια, Μαθάξη λα είρα ηε δπλαηφηεηα λα θηάζσ κέρξη θαη ην 

Γεκνηηθφ. 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιόγν ζα ζέιαηε λα εθπαηδεπηείηε; (απόθηεζε γλώζεσλ, 

πλεπκαηηθή ηθαλνπνίεζε, ςπραγσγία, άιιν..) 

Απάληεζε: Γηα ηη άιιν? Γηα λα απνθηήζσ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο, λα κάζσ 

πεξηζζφηεξα πξάγκαηα. 

Δξώηεζε: Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ Η/ Τ;  

Απάληεζε: Ναη, ρξεζηκνπνηψ ππνινγηζηή ζρεδφλ θαζεκεξηλά 

Δξώηεζε: Πόζν δύζθνιε ή εύθνιε ζαο θαίλεηαη ε ρξήζε ηνπ Η/Τ;  

Απάληεζε: Γηα κέλα είλαη πνιχ εχθνιν λα ρξεζηκνπνηψ ππνινγηζηή. 

Δξώηεζε: Σα άηνκα ηεο ειηθίαο ζαο κε ηα νπνία ζπλαλαζηξέθεζηε δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ λα κάζνπλ θαη  λα ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ; Οη Έιιελεο ειηθησκέλνη 

λνκίδεηε πσο θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθά ηνπ Η/Τ;  

Απάληεζε: Γελ μέξσ, δε  κπνξψ λα ζνπ απαληήζσ κε ζηγνπξηά. ίγνπξα πάλησο 

βιέπσ φιν θαη πεξηζζφηεξα άηνκα ηεο ειηθίαο κνπ λα αζρνινχληαη κε ηνλ ππνινγηζηή 

Δξώηεζε: Θεσξείηε πσο ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (π.ρ. θηλεηό ηειέθσλν 

λέαο ηερλνινγίαο, Η/ Τ, δηαδίθηπν) είλαη απαξαίηεηε, θαζώο δηεπθνιύλεη (ή ζα 

κπνξνύζε λα δηεπθνιύλεη) νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο δσήο ζαο; Αλ λαη, πνηνη είλαη απηνί 

νη ηνκείο;  

Απάληεζε: Δίλαη  απαξαίηεηε ε ηερλνινγία, θπζηθά. Δίλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

επηθνηλσλία, φπνηε ζέιεη ν θαζέλαο, αιιά θαη λα καζαίλνπκε ζπλερψο λέα πξάγκαηα. 

Δξώηεζε: Θα ζέιαηε λα ζπκκεηέρεηε ζε θάπνην πξόγξακκα επηκόξθσζεο ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο; Γηαηί; Ννκίδεηε πσο ε πνιηηεία ζα έπξεπε λα δηνξγαλώλεη ζεκηλάξηα 

γηα λα δηεπθνιύλεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο από ηα ειηθησκέλα άηνκα 
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Απάληεζε: Ναη, λαη ζα ήζεια λα ζπκκεηέρσ ζε πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζε λέεο 

ηερλνινγίεο γηα λα ελεκεξσζψ θαιχηεξα γηα πεξηζζφηεξα πξάγκαηα       

Δξώηεζε: Θεσξείηε πσο ην ΚΑΠΗ θαιύπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ζαο αλάγθεο, 

ηδηαίηεξα απηέο πνπ αθνξνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο;  

Απάληεζε: Ναη, είκαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ ΚΑΠΖ, 

ηνπιάρηζηνλ κε ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα πνπ δηνξγαλψλεη 

Δξώηεζε: Θα ζέιαηε λα αιιάμεη θάηη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΑΠΗ; Ση είλαη 

απηό;  

Απάληεζε: Ννκίδσ πσο ζα ήηαλ θαιφ λα ππάξμνπλ πεξηζζφηεξεο εθδξνκέο θαη λα 

ππάξρνπλ θαη πεξηζζφηεξεο ψξεο γηα ρνξφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

πλέληεπμε 10 
 

Άλδξαο 

 

Δξώηεζε: Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο;  

Απάληεζε: Δίκαη 72 εηψλ 

Δξώηεζε:Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε;  

Απάληεζε: Δίκαη παληξεκέλνο θαη έρσ κία θφξε 

Δξώηεζε: Πνην ήηαλ ην επάγγεικά ζαο πξηλ ηε ζπληαμηνδόηεζή ζαο;  
Απάληεζε: Ήκνπλ θχιαθεο ζηηο θπιαθέο 

Δξώηεζε: Πώο ζα αμηνινγνύζαηε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο 

(απηνεμππεξεηνύκελνο, κεξηθώο εμππεξεηνύκελνο ή κε εμππεξεηνύκελνο);  

Απάληεζε: Ζ θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ, επηπρψο, είλαη πνιχ θαιή, είκαη 

απηνεμππεξεηνχκελνο 

Δξώηεζε: Πνην είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζή ζαο;  

Απάληεζε: Έρσ ηειεηψζεη κέρξη θαη ην Λχθεην 

Δξώηεζε: Πνηνο είλαη ν θνξέαο ζπληαμηνδόηεζήο ζαο; (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΣΔΒΔ, 

Γεκνζίνπ, Άιινο) 

Απάληεζε: Σν Γεκφζην  

Δξώηεζε: Θα ζπλερίδαηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο, αλ ζαο δηλόηαλ ε επθαηξία;  

Απάληεζε: Ναη, ζα ήζεια, Μαθάξη λα είρα ηε δπλαηφηεηα ηειεηψζσ θάπνηα ζρνιή 

θαη λα ζπκκεηέρσ ζε ζεκηλάξηα 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιόγν ζα ζέιαηε λα εθπαηδεπηείηε; (απόθηεζε γλώζεσλ, 

πλεπκαηηθή ηθαλνπνίεζε, ςπραγσγία, άιιν..) 

Απάληεζε: Γηα ην πλεχκα κνπ. Ζ γλψζε, θνπέια κνπ, θάλεη θαιφ ζην πλεχκα καο, 

ζηελ ςπρή καο, πξνζθέξεη ζε φπνηνλ ηελ έρεη πλεπκαηηθή ηθαλνπνίεζε. Γη΄ απηφ ζα 

ήζεια λα έρσ κνξθσζεί πεξηζζφηεξν 

Δξώηεζε: Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ Η/ Τ;  

Απάληεζε: Ναη, ρξεζηκνπνηψ ππνινγηζηή ζρεδφλ θαζεκεξηλά 

Δξώηεζε: Πόζν δύζθνιε ή εύθνιε ζαο θαίλεηαη ε ρξήζε ηνπ Η/Τ;  

Απάληεζε: Γηα κέλα είλαη πνιχ εχθνιν λα ρξεζηκνπνηψ ππνινγηζηή. Μνπ θαίλεηαη 

εχθνιν θαη ρξήζηκν ζηελ θαζεκεξηλφηεηά κνπ 

Δξώηεζε: Σα άηνκα ηεο ειηθίαο ζαο κε ηα νπνία ζπλαλαζηξέθεζηε δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ λα κάζνπλ θαη  λα ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ; Οη Έιιελεο ειηθησκέλνη 

λνκίδεηε πσο θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθά ηνπ Η/Τ;  

Απάληεζε: Γελ μέξσ, δε  κπνξψ λα ζνπ απαληήζσ κε ζηγνπξηά. ίγνπξα πάλησο 

βιέπσ φιν θαη πεξηζζφηεξα άηνκα ηεο ειηθίαο κνπ λα αζρνινχληαη κε ηνλ ππνινγηζηή 

Δξώηεζε: Θεσξείηε πσο ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (π.ρ. θηλεηό ηειέθσλν 

λέαο ηερλνινγίαο, Η/ Τ, δηαδίθηπν) είλαη απαξαίηεηε, θαζώο δηεπθνιύλεη (ή ζα 

κπνξνύζε λα δηεπθνιύλεη) νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο δσήο ζαο; Αλ λαη, πνηνη είλαη απηνί 

νη ηνκείο;  

Απάληεζε: Δίλαη  απαξαίηεηε ε ηερλνινγία, θπζηθά. Πξνζθέξεη ελεκέξσζε, 

ςπραγσγία, επηκφξθσζε . 
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Δξώηεζε: Θα ζέιαηε λα ζπκκεηέρεηε ζε θάπνην πξόγξακκα επηκόξθσζεο ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο; Γηαηί; Ννκίδεηε πσο ε πνιηηεία ζα έπξεπε λα δηνξγαλώλεη ζεκηλάξηα 

γηα λα δηεπθνιύλεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο από ηα ειηθησκέλα άηνκα 

Απάληεζε: Ναη, λαη ζα ήζεια λα ζπκκεηέρσ ζε πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζε λέεο 

ηερλνινγίεο γηα λα ελεκεξσζψ θαιχηεξα γηα πεξηζζφηεξα πξάγκαηα       

Δξώηεζε: Θεσξείηε πσο ην ΚΑΠΗ θαιύπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ζαο αλάγθεο, 

ηδηαίηεξα απηέο πνπ αθνξνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο;  

Απάληεζε: Ναη, είκαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ ΚΑΠΖ, 

ηνπιάρηζηνλ κε ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα πνπ δηνξγαλψλεη 

Δξώηεζε: Θα ζέιαηε λα αιιάμεη θάηη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΑΠΗ; Ση είλαη 

απηό;  

Απάληεζε: Ννκίδσ πσο ζα ήηαλ θαιφ λα ππάξμνπλ πεξηζζφηεξεο εθδξνκέο θαη λα 

ππάξρνπλ θαη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΙ (επαγγεικαηίεο) 
 

ΤΝΈΝΣΔΤΞΗ 11 
                                                                                                                                                   

Φχιν:    Άλδξαο   

Ζιηθία:   45 

πνπδέο:    Κνηλσληθφο ιεηηνπξγφο  

Πξνυπεξεζία:  20 ρξφληα ζηνλ δήκν Παηξέσλ, ΚΑΠΖ Πξνζθπγηθά ( Βνζπφξνπ 7) 

 

- Δίλαη ε πξώηε θνξά πνπ εξγάδεζηε ζε ΚΑΠΗ;  

Ναη ε πξψηε, εξγάδνκαη εδψ ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα. 

 

- Πνηα είλαη ε κέρξη ηώξα εκπεηξία ζαο από ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηα 

άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο;  

Δμαηξεηηθή θαη δηδαθηηθή. Αξρηθά δελ ήζεια λα έξζσ λα εξγαζζψ εδψ, φκσο φηαλ 

ηειηθά ήξζα  ζπλεηδεηνπνίεζα πσο ν ΚΛ έρεη λα δψζεη θαη λα πάξεη πνιιά πξάγκαηα. 

Πξαγκαηνπνηνχκε πνιιέο δξάζεηο θαη δεκηνπξγνχκε νκάδεο. Δίλαη αμηνζαχκαζηε ε 

δχλακε ησλ ειηθησκέλσλ γηα ηε δσή ηνπο.  

 

- Πόζν εύθνιν είλαη γηα ηα άηνκα απηά, ηα νπνία δελ ήηαλ εμνηθεησκέλα κε 

ηνπο Η/ Τ, λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ; Πόζν δεθηηθά είλαη ζηε λέα 

γλώζε;  

Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα κάζνπλ γεληθά ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σνπο εμνηθεηψλνπκε κε 

ηνλ θφβν ηνπο γηα ηα ηερλνινγηθά κεραλήκαηα. Δίλαη πνιχ δεθηηθνί ζην λα κάζνπλ. 

πκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ νκάδα  Τ/Ζ ηνπ ΚΑΠΖ  

 

- Γηαηί πηζηεύεηε όηη ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο θαη εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο; Ση 

λνκίδεηε όηη κπνξνύλ νη λέεο ηερλνινγίεο λα ηνπο πξνζθέξνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο;  

Σν βαζηθφ είλαη φηη βνεζάκε ζηελ εμάιεηςε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο απνθιεηζκνχ. 

Κάλνπκε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο πην ιεηηνπξγηθή. π.ρ. (ζχληαμε ΑΣΜ, ζπληαγέο 

καγεηξηθήο θ.η.ι.) 

 

- Πνηεο πηζηεύεηε όηη είλαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηεο ηδηαίηεξεο απηήο 

πιεζπζκηαθήο νκάδαο; Πνηα λνκίδεηε όηη είλαη ηα ηδηαίηεξα εθείλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ 

επηκόξθσζή ηνπο (ζπγθεθξηκέλα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο);  

Κνηλά ραξαθηεξηζηηθά → θαιή ζσκαηηθή πγεία φρη άλνηα , κεξηθέο παζήζεηο λαη . 60-

75 είλαη θαηάιιειε ειηθία εθκάζεζεο ηερλνινγίαο. 75 θαη άλσ ζπλήζσο ҅ ҅ ράλνληαη ҆ ҆.  

 

- Θεσξείηε πσο ην ΚΑΠΗ κπνξεί λα θαιύςεη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο 

ησλ αηόκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο, εηδηθά όζνλ αθνξά ηηο λέεο ηερλνινγίεο;  

Ναη, έρνπκε θαιέο ππνδνκέο, λένπο ππνινγηζηέο, δεκηνπξγνχκε δηθηχσζε γηα 

εθείλνπο θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο πνπ δνπλ ζην εμσηεξηθφ.( skype ) 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 12  
 

Φχιν:      Άλδξαο  

πνπδέο:   Κνηλσληθφο ιεηηνπξγφο  /  κεηαπηπρηαθφ: κεηαλάζηεο  

Πξνυπεξεζία:    Πξντζηάκελνο ησλ ΚΑΠΖ (Εαξνπριέτθσλ), βνήζεηα ζην ζπίηη  

 

- Δίλαη ε πξώηε θνξά πνπ εξγάδεζηε ζε ΚΑΠΗ;  

ρη 

 

- Πνηα είλαη ε κέρξη ηώξα εκπεηξία ζαο από ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηα 

άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο;  

Θεηηθή, ηδηαίηεξε, πξνζνδνθφξα, ππάξρνπλ πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο. Δίλαη άλζξσπνη κε 

ζνθία δσήο. Γελ αιιάδνπλ απφςεηο, ηνπο δέρεζαη φπσο είλαη. ζν κεγαιχηεξνη είλαη 

ειηθηαθά ηνπο ρεηξίδεζαη  κε πεξηζζφηεξε ζηνξγή θαη ζε απηφ δηαθέξνπλ απφ άιιεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο. 

 

- Πόζν εύθνιν είλαη γηα ηα άηνκα απηά, ηα νπνία δελ ήηαλ εμνηθεησκέλα κε 

ηνπο Η/ Τ, λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ; Πόζν δεθηηθά είλαη ζηε λέα 

γλώζε;  

Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα κάζνπλ γεληθά ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σνπο εμνηθεηψλνπκε κε 

ηνλ θφβν ηνπο γηα ηα ηερλνινγηθά κεραλήκαηα. Δίλαη πνιχ δεθηηθνί ζην λα κάζνπλ. 

πκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ νκάδα  Τ/Ζ ηνπ ΚΑΠΖ  

 

- Γηαηί πηζηεύεηε όηη ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο θαη εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο; Ση 

λνκίδεηε όηη κπνξνύλ νη λέεο ηερλνινγίεο λα ηνπο πξνζθέξνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο;  

ηα 60 ηνπο ρξφληα δελ απέρνπλ πνιχ απφ ηε ρξήζε ηνπ Τ/Ζ. Άξα είλαη πνιχ δεθηηθνί 

θαη έρνπλ γλψζε. Άλσ ησλ 60 δηςνχλ γηα γλψζεηο, ςάρλνληαη ζπλερψο γηα αλέμνδνπο 

ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. 

- Πνηεο πηζηεύεηε όηη είλαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηεο ηδηαίηεξεο απηήο 

πιεζπζκηαθήο νκάδαο; Πνηα λνκίδεηε όηη είλαη ηα ηδηαίηεξα εθείλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ 

επηκόξθσζή ηνπο (ζπγθεθξηκέλα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο);  

Γηα κεγαιχηεξεο ειηθίεο πξνβιήκαηα φξαζεο, αθήο, ρξσκάησλ νζφλεο  θ.η.ι.. 

Απιντθή ρξήζε φρη αζθήζεηο θαη ιεπηνκέξεηεο ησλ  H/Y.      

 

- Θεσξείηε πσο ην ΚΑΠΗ κπνξεί λα θαιύςεη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο 

ησλ αηόκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο, εηδηθά όζνλ αθνξά ηηο λέεο ηερλνινγίεο;  

Ζ νκάδα  H/Y ιεηηνπξγεί ζην ΚΑΠΖ ησλ Πξνζθπγηθψλ. Τπάξρνπλ ζην δηθφ καο 

ΚΑΠΖ  Ζ /Τ  γεληθήο ρξήζεο.  
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ΤΝΈΝΣΔΤΞΗ 13 
 

Φχιν:   γπλαίθα  

Ζιηθία:  39 εηψλ 

πνπδέο:  Κνηλσληθή ιεηηνπξγφο  

Πξνυπεξεζία:  

 

 

- Δίλαη ε πξώηε θνξά πνπ εξγάδεζηε ζε ΚΑΠΗ;  

ρη. Έρσ εξγαζηεί ην  ҅ ҅ βνήζεηα ζην ζπίηη  ҆ ҆ (12 ρξφληα) θαη ζζην ΚΑΠΖ ηεο Αγπηάο 

(2 ρξφληα)  

 

- Πνηα είλαη ε κέρξη ηώξα εκπεηξία ζαο από ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηα 

άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο;  

Δίλαη δχζθνιε πιεζπζκηαθή νκάδα. Οη δπζθνιίεο πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ζέκαηα 

πγείαο ή νηθνλνκηθά. Δίλαη ελδηαθέξνπζεο πξνζσπηθφηεηεο θαη ιακβάλσ ζπλερψο 

πξάγκαηα απφ εθείλνπο. 

- Πόζν εύθνιν είλαη γηα ηα άηνκα απηά, ηα νπνία δελ ήηαλ εμνηθεησκέλα κε 

ηνπο Η/ Τ, λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ; Πόζν δεθηηθά είλαη ζηε λέα 

γλώζε;  

Απφ 60 εηψλ θαη άλσ ζέινπλ λα μέξνπλ ηα πάληα γηα  H/Y. Γηαζπλδένληαη κε ην 

ηληεξλεη θαη ελεκεξψλνληαη γηα ηε επηθαηξφηεηα.  

- Γηαηί πηζηεύεηε όηη ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο θαη εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο; Ση 

λνκίδεηε όηη κπνξνύλ νη λέεο ηερλνινγίεο λα ηνπο πξνζθέξνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο;  

Οη  Y/Π  ηνπο πξνζθέξνπλ ηελ ҅ ҅ επαθή ҆ ҆ κε ηνλ θφζκν, πνπ νη ίδηνη πνιιέο θνξέο 

ζηεξνχληαη θαζεκεξηλά. 

 

- Πνηεο πηζηεύεηε όηη είλαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηεο ηδηαίηεξεο απηήο 

πιεζπζκηαθήο νκάδαο; Πνηα λνκίδεηε όηη είλαη ηα ηδηαίηεξα εθείλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ 

επηκόξθσζή ηνπο (ζπγθεθξηκέλα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο);  

Θα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηηο ζσκαηηθέο ηνπο δπζθνιίεο θαη ηα γλσζηαθά ηνπο 

επίπεδα.     

 

- Θεσξείηε πσο ην ΚΑΠΗ κπνξεί λα θαιύςεη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο 

ησλ αηόκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο, εηδηθά όζνλ αθνξά ηηο λέεο ηερλνινγίεο;  

Πάλε αλά νκάδα ζην ΚΑΠΖ Πξνζθπγηθψλ θαη καζαίλνπλ Ζ/Τ 
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 ΤΝΈΝΣΔΤΞΗ 14 
 

Φχιν:    γπλαίθα          

Ζιηθία:   45 εηψλ 

πνπδέο:   Κνηλσληθή ιεηηνπξγφο  

Πξνυπεξεζία: Κ.ΟΓΗΠ θαη Α΄ ΚΑΠΖ  θαη   ҅ ҅ βνήζεηα ζην ζπίηη ҆ ҆ (ζχλνιν 15 ρξφληα)  

 

 

 

- Δίλαη ε πξώηε θνξά πνπ εξγάδεζηε ζε ΚΑΠΗ;  

ρη, έρσ αξθεηή εκπεηξία ζηελ Σξίηε ειηθία 

 

- Πνηα είλαη ε κέρξη ηώξα εκπεηξία ζαο από ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηα 

άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο;  

Δίλαη εππαζήο θνηλσληθή νκάδα, αλ ζθεθηείο ηε κνλαμηά πνπ βηψλνπλ θαη ηελ 

ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε. Έρσ κάζεη απφ εθείλνπο θαη εθείλνη απφ εκέλα. Ζ ζρέζε 

καο είλαη ακθίδξνκε 

- Πόζν εύθνιν είλαη γηα ηα άηνκα απηά, ηα νπνία δελ ήηαλ εμνηθεησκέλα κε 

ηνπο Η/ Τ, λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ; Πόζν δεθηηθά είλαη ζηε λέα 

γλώζε;  

Δίλαη πνιχ δεθηηθνί θαη ζέινπλ λα έρνπλ ζρέζε κε ηνπο Ζ/Τ. Πνιινί απφ απηνχο 

δηθηπψλνληαη ρσξίο βνήζεηα..  

- Γηαηί πηζηεύεηε όηη ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο θαη εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο; Ση 

λνκίδεηε όηη κπνξνύλ νη λέεο ηερλνινγίεο λα ηνπο πξνζθέξνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο;  

ηαλ ζπκκεηέρνπλ, θνηλσληθνπνηνχληαη θαη ζπκβαδίδνπλ κε ηελ επνρή καο. Αλνίγνπλ 

ηελ ζθέςε ηνπο, κνξθψλνληαη. 

- Θεσξείηε πσο ην ΚΑΠΗ κπνξεί λα θαιύςεη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο 

ησλ αηόκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο, εηδηθά όζνλ αθνξά ηηο λέεο ηερλνινγίεο;  

Πάλε αλά νκάδα ζην ΚΑΠΖ Πξνζθπγηθψλ θαη καζαίλνπλ Ζ/Τ 

 

 

 

 

 


