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1. Εισαγωγή
1.1. Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)
Σύμφωνα με τον FAO (2011), η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) μπορεί να
οριστεί ως η χρήση των τεχνολογιών του υπολογιστή και του Διαδικτύου με στόχο
την παροχή ενός ευρέος φάσματος λύσεων που θα ενισχύσουν τη μάθηση και θα
βελτιώσουν τις επιδόσεις. Με άλλα λόγια, είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα
άτομο αποκτά γνώσεις και εκπαιδεύεται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Η ηλεκτρονική μάθηση χρησιμοποιείται από πολλούς οργανισμούς και
ινστιτούτα, επειδή μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματική με την παραδοσιακή
εκπαίδευση, αλλά με χαμηλότερο κόστος. Παρ’ όλα αυτά, η ηλεκτρονική μάθηση δε
θεωρείται ιδανική για όλες τις περιπτώσεις και γι’ αυτό δεν μπορεί να αντικαταστήσει
πλήρως τον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, ο καλύτερος και πιο
αποτελεσματικός τρόπος από πλευράς κόστους για εφαρμογή της ηλεκτρονικής
μάθησης, είναι να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με την παραδοσιακή
εκπαίδευση, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι χρήστες
(FAO, 2011).
Η ηλεκτρονική μάθηση αποτελεί καλή επιλογή όταν, ανάμεσα σε άλλα (FAO,
2011):


υπάρχει μεγάλος όγκος εκπαιδευτικού υλικού/ πληροφοριών που χρειάζεται
να παραδοθεί σε μεγάλο αριθμό χρηστών/ εκπαιδευόμενων.



οι εκπαιδευόμενοι προέρχονται από γεωγραφικά διάσπαρτες περιοχές.



οι εκπαιδευόμενοι έχουν περιορισμένο καθημερινό χρόνο να αφιερώσουν στη
μάθηση.



οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν αποτελεσματικές ικανότητες ακρόασης και
ανάγνωσης.



οι εκπαιδευόμενοι διαθέτουν βασικές ικανότητες χρήσης ηλεκτρονικού
υπολογιστή και Διαδικτύου.



παρέχονται ισχυρά κίνητρα στους χρήστες να αποκτήσουν γνώσεις και να
εκπαιδευτούν με βάση τον δικό τους ρυθμό (self-paced).
Οι δραστηριότητες ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να είναι σύγχρονες ή

ασύγχρονες. Οι σύγχρονες δραστηριότητες είναι αυτές που λαμβάνουν χώρα σε
πραγματικό χρόνο. Η σύγχρονη επικοινωνία μεταξύ δύο ατόμων προϋποθέτει την
παρουσία και των δύο σε δεδομένη χρονική στιγμή. Παραδείγματα σύγχρονης
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ηλεκτρονικής μάθησης αποτελούν οι τηλεδιασκέψεις και οι συνομιλίες chat ή
«δωμάτια συζητήσεων» (chat rooms) (FAO, 2011). Η σύγχρονη μάθηση απαιτεί
κατάλληλη τεχνολογική υποδομή λόγω της χρήσης διαφόρων πολυμέσων και της
παρουσίας του εκπαιδευτή για σκοπούς αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευόμενους.
Οι ασύγχρονες δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν οπουδήποτε και
οποτεδήποτε, είναι δηλ. ανεξάρτητες από τον χρόνο αφού μπορούν να
πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Επιπρόσθετα, στην ασύγχρονη
μάθηση δε χρειάζεται η παρουσία του εκπαιδευτή. Η ηλεκτρονική μάθηση με βάση
τον ρυθμό του εκπαιδευόμενου (self-paced) αποτελεί παράδειγμα ασύγχρονης
μάθησης, επειδή δύναται να λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και τα φόρουμ συζήτησης (discussion forums)
αποτελούν παραδείγματα ασύγχρονων επικοινωνιακών εργαλείων. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η τεχνολογία του Διαδικτύου έχει δημιουργήσει αμφιβολίες γύρω από
τις έννοιες της σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης. Για παράδειγμα, οι
τηλεσυνεδρίες ή τηλεδιασκέψεις μπορούν να εγγραφούν και να διατεθούν στους
εκπαιδευόμενους που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν σ’ αυτές (FAO, 2011).
1.2. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning platform)
Συνήθως, η ηλεκτρονική μάθηση παρέχεται στους εκπαιδευόμενους μέσα από
τις πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης. Ο FAO (2011) ορίζει την πλατφόρμα
μάθησης ως ένα σύνολο διαδραστικών ηλεκτρονικών (online) υπηρεσιών που
παρέχουν στον εκπαιδευόμενο πρόσβαση σε πληροφορίες, εργαλεία και μέσα για
υποστήριξη και διαχείριση της εκπαίδευσης μέσω του Διαδικτύου. Επιπλέον, παρόλο
που υφίσταται μία μεγάλη ποικιλία από πλατφόρμες μάθησης με διαφορετικά επίπεδα
πολυπλοκότητας, ωστόσο όλες παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Για
περισσότερες λεπτομέρειες στο θέμα των πλατφορμών μάθησης και των
χαρακτηριστικών τους, μπορεί να ανατρέξει κάποιος στον FAO (2011). Σήμερα, ένας
μεγάλος

αριθμός

οργανισμών,

ινστιτούτων

και

εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων

χρησιμοποιεί πλατφόρμες για την παροχή και διαχείριση των μαθησιακών τους
διαδικασιών.
Σύμφωνα με τους Dagger et al. (2007), οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης ή
Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management Systems) παρέχουν
ολιστικά περιβάλλοντα για παράδοση και διαχείριση της γνώσης. Περιλαμβάνουν μία
ακολουθία εργαλείων που υποστηρίζουν τη δημιουργία, συντήρηση και παράδοση
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online μαθημάτων, την εγγραφή και διαχείριση των εκπαιδευόμενων, καθώς και την
καταγραφή των επιδόσεων των εκπαιδευόμενων. Μπορεί να είναι είτε ανοικτής
(open-source platforms) είτε κλειστής πρόσβασης (proprietary platforms) (Dagger et
al., 2007; FAO, 2011).
1.3. Ηλεκτρονική μάθηση και Γεωργικές Εφαρμογές
Διάφορες μελέτες υποδεικνύουν ότι η εκπαίδευση μέσω της ηλεκτρονικής
μάθησης είναι πιο αποτελεσματική για διάφορους λόγους, όπως το ότι ενισχύει τη
διαδικασία μάθησης, εξοικονομεί χρόνο και χρήμα, δε θέτει κανένα όριο στον αριθμό
των εκπαιδευόμενων, προσαρμόζεται με τον ρυθμό του εκπαιδευόμενου, είναι
ευέλικτη στο χρονοδιάγραμμα και εξοικονομεί χρόνο διδασκαλίας. Σήμερα, με την
αυξημένη πρόσβαση στους υπολογιστές και το Διαδίκτυο, η ηλεκτρονική μάθηση
αναπτύσσεται με πιο γρήγορους ρυθμούς και έχουν αναπτυχθεί πολλά επιτυχημένα
online προγράμματα που απευθύνονται στις ομάδες-στόχους των Εφαρμογών (Park et
al., 2007).
Οι Park et al. (2007) αναφέρουν ότι έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κορέα
το 2005, έδειξε ότι το 76% των γεωργών1 ήταν ικανοποιημένοι με το σύστημα
ηλεκτρονικής μάθησης των Γεωργικών Εφαρμογών και το 59% δήλωσε την
προτίμησή του για το σύστημα τηλεδιάσκεψης και το βίντεο κατ’ απαίτηση (Video on
Demand). Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η προτίμηση για την ηλεκτρονική παροχή
πληροφόρησης αναμένεται να αυξηθεί για όλους τους χρήστες. Ίσως, τελικά, ο
παραδοσιακός τρόπος εκπαίδευσης και πληροφόρησης να μην αποτελεί πλέον την
«καλύτερη» προσέγγιση. Το σύστημα Εφαρμογών μπορεί να εκμεταλλευτεί την
εποχή της πληροφορίας για να ενισχύσει τον ρόλο του, χωρίς να χρειάζεται να
αντικαταστήσει πλήρως τις παραδοσιακές του αρμοδιότητες. Εξάλλου, μελέτες (π.χ.
Hall et al., 2003) έδειξαν ότι οι Γεωργικές Εφαρμογές θα πρέπει να συνεχίσουν να
«αγκαλιάζουν» και να ενστερνίζονται τη χρήση του Διαδικτύου.
Το προσωπικό των Γεωργικών Εφαρμογών και οι ειδικοί που παρέχουν
εκπαίδευση στον αγροτικό κόσμο, φαίνεται ότι εκφράζουν την επιθυμία να
πληροφορούν τους γεωργούς μέσω του Διαδικτύου. Παρ’ όλα αυτά, προηγούμενες
μελέτες έδειξαν ότι τα σύγχρονα μέσα πληροφόρησης, όπως οι υπολογιστές, το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το Διαδίκτυο, προτιμούνται λιγότερο από τους

1

Οι ελληνικοί όροι «γεωργός» και «αγρότης» αναφέρονται στον αγγλικό όρο farmer και
χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στο παρόν κείμενο.
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γεωργούς (Park et al., 2007). Έτσι, ένα θέμα το οποίο χρήζει διερεύνησης, είναι κατά
πόσον η προτίμηση ή η πρόθεση για χρήση των σύγχρονων μέσων πληροφόρησης και
εκπαίδευσης,

σχετίζονται

με

τα

κοινωνικοοικονομικά

και

δημογραφικά

χαρακτηριστικά των γεωργών.
Σύμφωνα με τους Hall et al. (2003), οι μικρότερης ηλικίας και περισσότερο
μορφωμένοι γεωργοί δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση για τις σύγχρονες πηγές
πληροφόρησης.

Παρομοίως, οι

Adamides et

al. (2013)

σε έρευνα

που

πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, έδειξαν ότι οι νεαρότεροι και περισσότερο
μορφωμένοι παραγωγοί, με υψηλότερα εισοδήματα, που απασχολούνται μερικώς
στον αγροτικό τομέα, παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να χρησιμοποιούν τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή και το Διαδίκτυο. Επιπλέον, η ίδια έρευνα έδειξε ότι η
συμμετοχή του παραγωγού σε οποιαδήποτε οργάνωση, αυξάνει την πιθανότητα να
χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Με βάση τα πιο πάνω, φαίνεται ότι η ηλεκτρονική μάθηση αναπτύσσεται με
γρήγορο ρυθμό και έχει εισχωρήσει σε όλους τους τομείς της ζωής και της
οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου και του αγροτικού. Παρ’ όλα αυτά, ο αγροτικός
τομέας, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, ακόμη υστερεί
σημαντικά σε θέματα υιοθέτησης και χρήσης νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ), όπως είναι το Διαδίκτυο (Adamides et al., 2013).
2. Σκοπός της έρευνας
Αναγνωρίζοντας την πιο πάνω αδυναμία του αγροτικού τομέα και θέλοντας να
εκμεταλλευτεί τα οφέλη που παρέχει η ηλεκτρονική μάθηση, το Τμήμα Γεωργίας
(ΤΓ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) του Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ), προτίθεται να
δημιουργήσει εξειδικευμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης αγροτών. Το
εγχείρημα αυτό δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Καθεστώς 1.2 «Δράσεις
Ενημέρωσης και Επίδειξης» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20142020.
Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε αναγκαίο όπως πραγματοποιηθεί ποσοτική και
ποιοτική έρευνα με γενικότερο στόχο τη διερεύνηση των απόψεων και αντιλήψεων
των Κυπρίων αγροτών, καθώς και του προσωπικού των Γεωργικών Εφαρμογών του
ΤΓ, σχετικά με την πιθανότητα δημιουργίας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης
αγροτών.
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Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα αγροτών
με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. Ουσιαστικά, μπορεί να λεχθεί
ότι η ποσοτική έρευνα αποτέλεσε μία γενική Ανάλυση Αναγκών (Needs Analysis) της
ομάδας-στόχου. Οι επιμέρους στόχοι της ποσοτικής έρευνας ήταν να καταγράψει:


τη δυνητική ικανότητα και πρόθεση των αγροτών να αξιοποιήσουν την
ηλεκτρονική μάθηση μέσα από τη χρήση ΤΠΕ.



τις ανάγκες και τα θέματα εκπαίδευσης που πιθανόν να καλύψει η πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης.



τις μεθόδους εκπαίδευσης που πιθανόν να χρησιμοποιηθούν.



τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα (α) στη χρήση του Διαδικτύου και στα
κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των αγροτών, και (β)
στη

χρήση

της

πλατφόρμας

ηλεκτρονικής

μάθησης

και

στα

κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των αγροτών.
Η ποιοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα από επτά (7) Ομάδες Εστίασης
(Focus Groups). Οι επιμέρους στόχοι της ήταν να καταγράψει, μέσα από τη
διαχρονική εμπειρία του προσωπικού των Γεωργικών Εφαρμογών:


τη γενικότερη άποψη των συμμετεχόντων για τη δημιουργία πλατφόρμας
ηλεκτρονικής μάθησης.



την ύπαρξη ή μη αγροτών που πιθανόν να χρησιμοποιήσουν άμεσα την
πλατφόρμα.



τον εκτιμώμενο βαθμό αξιοποίησης της πλατφόρμας από τον αγροτικό κόσμο
σε βάθος χρόνου.



τα θέματα και τις μεθόδους που δύνανται να χρησιμοποιηθούν με βάση τις
ανάγκες των αγροτών.

3. Μεθοδολογία έρευνας
3.1. Ποσοτική έρευνα
Τον πληθυσμό της ποσοτικής έρευνας αποτέλεσαν οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι
της ελεύθερης Κύπρου, ανεξαρτήτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, παραγωγικής
κατεύθυνσης και τόπου διαμονής. Ως δειγματοληπτικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε ο
κατάλογος των αιτούμενων για εκταρική επιδότηση με βάση στοιχεία του Κυπριακού
Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) για το έτος 2014. Επειδή στον πιο πάνω
κατάλογο δεν ήταν ξεκάθαρο εάν συμπεριλαμβάνονταν κτηνοτρόφοι, κρίθηκε
αναγκαίο να συμπληρωθεί με στοιχεία που διατηρεί το ΤΓ για όλους τους
7

κτηνοτροφικούς κλάδους. Ως εκ τούτου, ο πληθυσμός της έρευνας ανήλθε στα 33.618
άτομα. Παρά τις αδυναμίες του (π.χ. συμπερίληψη ατόμων που πιθανόν να μην
ασκούν αγροτική δραστηριότητα), το δειγματοληπτικό πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε
αποδείχτηκε αρκετά ολοκληρωμένο. Με βάση δημοσιευμένους πίνακες (Israel, 2009),
το απαιτούμενο μέγεθος του δείγματος καθορίστηκε στα 380 άτομα (n=380).
Εκτιμώντας ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις μη ανταπόκρισης ή/ και άρνησης
συμμετοχής στην έρευνα, το δείγμα αυξήθηκε κατά 20% (n=456). Για την επιλογή
του δείγματος εφαρμόστηκε η μέθοδος της απλής τυχαίας δειγματοληψίας.
Για την επίτευξη του στόχου της ποσοτικής έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ως
βασικό εργαλείο ειδικά διαμορφωμένο και δομημένο ερωτηματολόγιο (βλ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) με ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο
συμπεριλάμβανε συνολικά 13 ερωτήσεις εκ των οποίων οι 12 πρώτες αφορούσαν στη
χρήση του Διαδικτύου και στην ηλεκτρονική μάθηση, ενώ η τελευταία
επικεντρωνόταν στα κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν με τη μέθοδο των προσωπικών
(πρόσωπο με πρόσωπο) συνεντεύξεων από προσωπικό του ΤΓ και του ΙΓΕ.
Σημειώνεται ότι, πριν από την έναρξη της διαδικασίας συμπλήρωσης των
ερωτηματολογίων, το προσωπικό/ συνεντευκτές έτυχε κατάλληλης εκπαίδευσης από
ειδικούς του ΙΓΕ. Επιπρόσθετα, το ερωτηματολόγιο εφαρμόστηκε πιλοτικά για
εντοπισμό τυχόν αδυναμιών. Η διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων
διάρκεσε περίπου 2 μήνες (Μάρτιος-Απρίλιος, 2016). Μετά τη συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων, το τελικό δείγμα ανήλθε στα 383 άτομα (n=383) ξεπερνώντας το
προκαθορισμένο μέγεθος του δείγματος. Βάσει της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε
για την επιλογή του, αλλά και του μεγάλου του μεγέθους, το δείγμα θεωρείται ότι
είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού από τον οποίο προήλθε. Παρά το γεγονός ότι
το δείγμα δεν έτυχε στρωματοποίησης, ωστόσο διαφάνηκε ότι εκπροσωπήθηκαν
επαρκώς σχεδόν όλες οι επιμέρους ομάδες/ στρώματα (κλάδος παραγωγής, ηλικία,
μορφωτικό επίπεδο, γεωργική επαρχία) των αγροτών.
Ακολούθως, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων κωδικοποιήθηκαν και
εισήχθησαν αρχικά σε αρχείο Excel υπό μορφή βάσης δεδομένων και μετέπειτα στο
στατιστικό πακέτο SPSS v.23. Για την ανάλυση των δεδομένων της ποσοτικής
έρευνας εφαρμόστηκε περιγραφική και επαγωγική στατιστική.
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3.2. Ποιοτική έρευνα
Ο συνδυασμός της ποσοτικής με την ποιοτική έρευνα (mixed-methods research)
στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, παρέχει, σύμφωνα με τον Robson (2011), πιο
αξιόπιστα αποτελέσματα, ενώ, παράλληλα, παράγεται μία πιο ολοκληρωμένη και
περιεκτική εικόνα του θέματος της έρευνας. Ουσιαστικά, μπορεί κανείς να πει ότι η
μία μέθοδος συμπληρώνει την άλλη.
Στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας και για τη συλλογή των πρωτογενών
δεδομένων, επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος των Ομάδων Εστίασης (Focus
Groups) ή Ομαδικών Συνεντεύξεων (Rabiee, 2004; Robson, 2011) με απώτερο στόχο
τη διασταύρωση (cross-check) και σύγκριση με τα αποτελέσματα της ποσοτικής
έρευνας, καθώς και την ενίσχυση των αποτελεσμάτων της τελευταίας. Ο κυριότερος
λόγος επιλογής της μεθόδου των Ομάδων Εστίασης, είναι το γεγονός ότι επιτρέπει
την αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των ατόμων της ομάδας, κυρίως όταν
αυτά νιώθουν άνετα μεταξύ τους (Rabiee, 2004), κάτι που θεωρείται ότι ισχύει στη
συγκεκριμένη έρευνα.
Οι Ομάδες Εστίασης πραγματοποιήθηκαν σχεδόν παράλληλα με την ποσοτική
έρευνα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά (7) Ομάδες Εστίασης, μία
σε κάθε Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο (6 ομάδες: Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα,
Αμμόχωστος, Πάφος, Πιτσιλιά) και μία στα κεντρικά γραφεία του ΤΓ όπου
εκπροσωπήθηκαν οι Κεντρικοί Κλάδοι του Τμήματος. Συνολικά συμμετείχαν 61
Λειτουργοί και Επιθεωρητές Γεωργίας. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει των αριθμό των
συμμετεχόντων ανά Ομάδα Εστίασης. Τα άτομα που συμμετείχαν στις ομάδες, ήταν
κυρίως αυτά τα οποία έχουν άμεση επαφή με τους αγρότες και γνωρίζουν σε μεγάλο
βαθμό τις ανάγκες και αντιλήψεις τους. Ο συντονιστής/ διαμεσολαβητής ήταν το ίδιο
άτομο σε όλες τις Ομάδες Εστίασης, ενώ ως είδος συνέντευξης χρησιμοποιήθηκε η
ημι-δομημένη συνέντευξη. Ως εκ τούτου, αναπτύχθηκε συνοπτικός Οδηγός
Συνέντευξης (Interview Guide) ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως κατευθυντήρια γραμμή
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). Τέλος, τα δεδομένα της ποιοτικής έρευνας αναλύθηκαν με τη
μέθοδο της Θεματικής Ανάλυσης (Thematic coding analysis), όπως αυτή
περιγράφεται στον Robson (2011), με τη χρήση των λογισμικών Microsoft Word και
Excel 2007.
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Πίνακας 1. Ομάδες Εστίασης και αριθμός συμμετεχόντων
Ομάδα
Εστίασης*

1

2

3

4

5

6

7

Σύνολο

Αριθμός
συμμετεχόντων**

8

13

8

7

11

4

10

61

13,1

11,5

18,0

6,6

16,4

Ποσοστό του
συνόλου (%)

13,1

21,3

100

1: Λευκωσία, 2: Λεμεσός, 3: Λάρνακα, 4: Αμμόχωστος, 5: Πάφος, 6: Πιτσιλιά, 7: Κεντρικοί
Κλάδοι ΤΓ.
**
Δε συμπεριλαμβάνεται ο διαμεσολαβητής/ συντονιστής.
*

4. Αποτελέσματα
4.1. Ποσοτική έρευνα – περιγραφική στατιστική
4.1.1. Κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά
Σχετικά με τα κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων, όπως αναμενότανε, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άνδρες (77,3%) και
το υπόλοιπο 22,7% γυναίκες, ενώ η μέση ηλικία ανέρχεται στα 58,4 έτη. Η μέση
ηλικία του δείγματος είναι σύμφωνη με τη μέση ηλικία (59 έτη) της τελευταίας
Απογραφής Γεωργίας (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2014), κάτι που ενισχύει την
αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Συγκεκριμένα, το 6% των ερωτηθέντων είναι
κάτω των 35 ετών, το 28,2% είναι από 35 μέχρι 54 ετών και το υπόλοιπο 65,8% είναι
ίσο ή άνω των 55 ετών. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Απογραφή Γεωργίας 2010
ανέρχονται σε 2,6%, 35,2% και 62,2%.
Το διάμεσο ετήσιο γεωργικό εισόδημα ανέρχεται στα €1.100, που σημαίνει ότι
το 50% των συμμετεχόντων δηλώνουν εισόδημα μικρότερο από €1.100 και το 50%
μεγαλύτερο. Σημειώνεται ότι αναφέρεται το διάμεσο (median) ετήσιο γεωργικό
εισόδημα και όχι το μέσο (mean) το οποίο ισούται με €5.572,3, λόγω της ύπαρξης
ακραίων τιμών στο δείγμα (π.χ. €250.000). Το μέσο εκπληρωμένο μορφωτικό επίπεδο
ανέρχεται στα 11,2 έτη και θεωρείται σχετικά υψηλό αν λάβουμε υπόψη ότι η
δειγματοληπτική μονάδα είναι ο γεωργός. Αναλυτικότερα, το 22% του δείγματος
είναι απόφοιτοι Δημοτικού ή λιγότερο (0-6 έτη), το 52,6% απόφοιτοι Λυκείου/
Τεχνικής Σχολής ή λιγότερο (7-12 έτη) και το 25,4% κάτοχοι Πτυχίου ή/ και
Μεταπτυχιακού (13-24 έτη).
Όσον αφορά στην παραγωγική κατεύθυνση των συμμετεχόντων, η συντριπτική
πλειοψηφία (91,5%) είναι γεωργοί (αμιγώς φυτική παραγωγή), ακολουθούμενοι από
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τους γεωργοκτηνοτρόφους (6,9%) (μικτές εκμεταλλεύσεις) και τους κτηνοτρόφους
(1,6%) (αμιγώς κτηνοτροφικές μονάδες). Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Απογραφή
Γεωργίας 2010 ανέρχονται σε 74,5%, 24,2% και 1,4%. Τέλος, το 29,8% των
ερωτώμενων διαμένει στη Λευκωσία, το 25,1% στη Λεμεσό, 18% και 14,9% στην
Πάφο και Λάρνακα, αντίστοιχα, ενώ μικρότερα ποσοστά στις γεωργικές επαρχίες της
Πιτσιλιάς (6,8%) και της Αμμοχώστου (5,5%). Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει
συγκεντρωτικά τα κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του
δείγματος.
Πίνακας 2. Κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος
Μεταβλητή
Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Ηλικία (έτη)
<35
35-54
≥55
Μορφωτικό επίπεδο
(έτη)
0-6
7-12
13-24
Ετήσιο Γεωργικό
Εισόδημα (€)

Μέσος
Όρος

Διάμεσος

Τυπική
Απόκλιση

Ποσοστό
(%)

58,4
11,2

60,0
12,0

12,9
4,0

77,3
22,7

5.572,3

1.100,0

18.654,0**

383
6,0
28,2
65,8
382
22,0
52,6
25,4
374

Παραγωγική
κατεύθυνση
Γεωργός
Κτηνοτρόφος
Γεωργοκτηνοτρόφος

-

-

-

91,5
1,6
6,9

Γεωργική επαρχία
Λευκωσία
Λάρνακα
Λεμεσός
Αμμόχωστος
Πάφος
Πιτσιλιά

-

-

-

29,8
14,9
25,1
5,5
18,0
6,8

*

Δείγμα
(n)*
383

378

383

n<383 λόγω ελλειπουσών τιμών (missing values).
Ύπαρξη ακραίων τιμών.

**
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4.1.2. Χρήση Διαδικτύου και ηλεκτρονική μάθηση
Όπως προαναφέρθηκε, οι ερωτήσεις 1-12 του ερωτηματολογίου (βλ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου και την ηλεκτρονική
μάθηση. Από την ανάλυση των στοιχείων διαφάνηκε ότι ένα αρκετά σημαντικό
ποσοστό (47,5%) του δείγματος χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο είτε μέσω ηλεκτρονικού
υπολογιστή ή ταμπλέτας, είτε μέσω κινητού τηλεφώνου. Αν και το δείγμα τους
συμπεριλάμβανε μεγαλύτερο αριθμό νέων γεωργών, οι Adamides et al. (2013)
βρήκαν ότι το ποσοστό των αγροτών που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για
επιχειρηματικούς σκοπούς ανέρχεται στο 54,2%. Από αυτούς που χρησιμοποιούν το
Διαδίκτυο (n=182), η πλειονότητα (65,4%) δηλώνει ότι το χρησιμοποιεί καθημερινά,
το 22% μία μέχρι δύο φορές την εβδομάδα, ενώ το 5,5% και 7,1% μία μέχρι δύο
φορές το δεκαπενθήμερο και μία μέχρι δύο φορές τον μήνα, αντίστοιχα (Διάγραμμα
1).

Ναι

22

Όχι

5,5

Καθημερινά

7,1

1-2 φορές την
εβδομάδα

47,5%

65,4

1-2 φορές το
δεκαπενθήμερο

52,5%

70
60
50
40
30
20
10
0

1-2 φορές τον μήνα

%

Διάγραμμα 1. Συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου (n=182)

Συχνότητα χρήσης

Οι χρήστες του Διαδικτύου (n=182) κλήθηκαν να δηλώσουν τους λόγους για
τους οποίους το χρησιμοποιούν. Μπορούσαν να επιλέξουν ανάμεσα σε μία
προκαθορισμένη λίστα λόγων, αλλά και να σημειώσουν πιθανούς άλλους λόγους που
δε συμπεριλαμβάνονταν σ’ αυτήν. Όπως προέκυψε, οι κυριότεροι λόγοι χρήσης του
Διαδικτύου είναι για αναζήτηση γενικών πληροφοριών (21,4%), για την ανάγνωση
ειδήσεων (19%), για ενημέρωση και απόκτηση νέων ιδεών στον τομέα της εργασίας
τους (13,6%) και για εκπαίδευση σε θέματα γεωργίας και κτηνοτροφίας (12,4%). Ένα
μικρό ποσοστό (2%) αναφέρεται σε «άλλους λόγους» χρήσης του Διαδικτύου, όπως
παιχνίδια, συμπλήρωση αιτήσεων του ΚΟΑΠ, επικοινωνία με άλλους στο εξωτερικό,
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αθλητικά, συνταγές και γενικότερα για ψυχαγωγία/ διασκέδαση (Πίνακας 3).
Σημειώνεται ότι η ερώτηση «για ποιους λόγους χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο;» είναι
πολλαπλών απαντήσεων και ως εκ τούτου για την ανάλυσή της χρησιμοποιήθηκε η
διαδικασία «Multiple Response» που διαθέτει το SPSS.
Πίνακας 3. Λόγοι χρήσης του Διαδικτύου (n=182)
Λόγος χρήσης

12,1
19,0

170
91

21,4
11,4

93,4
50,0

65

8,2

35,7

108

13,6

59,3

99

12,4

54,4

16
796

2,0
100,0

8,8
437,4

n**

Για πληρωμή λογαριασμών
Για να διαβάζω ειδήσεις (π.χ.
μετεωρολογικό δελτίο)
Για αναζήτηση γενικών πληροφοριών
Για
χρήση
μέσων
κοινωνικής
δικτύωσης (π.χ. Facebook)
Για αγορές μέσω Διαδικτύου (π.χ.
αγορά εισροών, μηχανημάτων)
Για ενημέρωση και απόκτηση νέων
ιδεών στον τομέα της εργασίας μου
Για εκπαίδευση σε θέματα γεωργίας και
κτηνοτροφίας
Άλλοι λόγοι
Σύνολο
*

96
151

Ποσοστό (%)
των
περιπτώσεων
52,7
83,0

Απαντήσεις*
%

Με έντονους χαρακτήρες (bold) σημειώνονται τα ποσοστά ≥12,4.
Οι συμμετέχοντες που απάντησαν καταφατικά στις επιλογές.

**

Ενθαρρυντικό θεωρείται το γεγονός ότι το 69,8% των χρηστών του Διαδικτύου
(n=182) δηλώνει ότι χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), το οποίο
αποτελεί ένα ασύγχρονο επικοινωνιακό εργαλείο που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο
της ηλεκτρονικής μάθησης. Επιπρόσθετα, η συντριπτική πλειοψηφία (92,4%) των
συμμετεχόντων (n=383) ισχυρίζεται ότι έχει άτομο στο στενό οικογενειακό του
περιβάλλον που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο. Μάλιστα, το 75,1% από αυτούς (n=354),
ζητάνε από το άτομο αυτό να βρει χρήσιμες πληροφορίες γι’ αυτούς από το
Διαδίκτυο ή ακόμη και να διεκπεραιώσει διαδικτυακά δικές τους εργασίες.
Σχετικά με την ηλεκτρονική μάθηση, το 64,2% των συμμετεχόντων δε γνωρίζει
τι είναι η ηλεκτρονική μάθηση και η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, ενώ το
35,8%, ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό, γνωρίζει. Παρ’ όλα αυτά, όπως
αναμενόταν, μόνο το 14,1% έχει χρησιμοποιήσει γενικά διαδικτυακή πλατφόρμα
μάθησης. Σημαντικό, όμως, είναι το ότι οι συμμετέχοντες παρουσιάζονται αρκετά
θετικοί ως προς τη δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, αφού το 66,8%
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από αυτούς δηλώνει ότι θα χρησιμοποιούσε μία πλατφόρμα η οποία θα τους παρείχε
ενημέρωση και εκπαίδευση σε γενικά, αλλά και σε ειδικά θέματα που σχετίζονται με
τη γεωργία και κτηνοτροφία (Πίνακας 4).
Πίνακας 4. Ανταπόκριση συμμετεχόντων στις ερωτήσεις 4-9 του ερωτηματολογίου
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)
Απάντηση
(%)

Ερώτηση
Χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail);
Έχετε άτομο στο στενό οικογενειακό σας περιβάλλον που
χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο;
Αν ναι, ζητάτε από το άτομο αυτό να βρει χρήσιμες
πληροφορίες για σας από το Διαδίκτυο ή να διεκπεραιώσει
διαδικτυακά δικές σας εργασίες;
Γνωρίζετε τι είναι η ηλεκτρονική μάθηση και η πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης;
Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ διαδικτυακή πλατφόρμα
μάθησης;
Θα χρησιμοποιούσατε μία διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία
θα σας παρείχε ενημέρωση και εκπαίδευση σε γενικά θέματα
που σχετίζονται με τη γεωργία και κτηνοτροφία, αλλά και σε
ειδικά γεωργοκτηνοτροφικά θέματα που σας ενδιαφέρουν;

Δείγμα
(n)

Ναι

Όχι

69,8
92,4

30,2
7,6

182
383

75,1

24,9

354

35,8

64,2

383

14,1

85,9

383

66,8

33,2

383

Ένας από τους βασικότερους στόχους του ερωτηματολογίου της ποσοτικής
έρευνας, ήταν η διερεύνηση των απόψεων των αγροτών ως προς τα θέματα/
θεματικές ενότητες που θα ήθελαν να συμπεριλαμβάνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα
μάθησης.

Οι

συμμετέχοντες

μπορούσαν

να

επιλέξουν

ανάμεσα

σε

μία

προκαθορισμένη λίστα θεμάτων, αλλά και να σημειώσουν πιθανά άλλα θέματα που
δε συμπεριλαμβάνονταν σ’ αυτήν. Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι πιο σημαντικές
θεματικές ενότητες για τους αγρότες αφορούν στη φυτοπροστασία (11,2%), στις
καλλιέργειες και καλλιεργητικές φροντίδες (10,5%), στα μέτρα του ΠΑΑ (10,1%),
στην εδαφολογία και χρήση νερού (8,7%), στις νέες τεχνολογίες στη γεωργία και
κτηνοτροφία (8,1%) και στις νομοθεσίες/ υποχρεώσεις των αγροτών (7,4%). Ένα
μικρό ποσοστό (1,3%) αναφέρεται σε διάφορα «άλλα θέματα», όπως πληροφορίες για
τα αγροτικά τεμάχια με τη χρήση τεχνολογίας GPS, πληροφόρηση για τεχνικά θέματα
καλλιεργειών ανά εποχή, συμβουλές για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων,
ενημέρωση για νέες «επικερδείς» καλλιέργειες, καθώς και πληροφόρηση για
εξοικονόμηση ενέργειας, για μετεωρολογικά θέματα και πρόβλεψη ακραίων καιρικών
φαινομένων (Πίνακας 5 και Διάγραμμα 2). Σημειώνεται ότι η σχετική με τις
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θεματικές ενότητες ερώτηση (βλ. ερώτηση 10 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), είναι
πολλαπλών απαντήσεων και ως εκ τούτου για την ανάλυσή της χρησιμοποιήθηκε η
διαδικασία «Multiple Response» που διαθέτει το SPSS.
Πίνακας 5. Θεματικές ενότητες ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης (n=323)*
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

n***

%

86

3,3

Ποσοστό (%)
των
περιπτώσεων
26,6

276

10,5

85,4

293
84

11,2
3,2

90,7
26,0

229
171
146

8,7
6,5
5,6

70,9
52,9
45,2

139
194

5,3
7,4

43,0
60,1

184
212

7,0
8,1

57,0
65,6

265
63
105
138

10,1
2,4
4,0
5,3

82,0
19,5
32,5
42,7

33
2618

1,3
100,0

10,2
810,5

Απαντήσεις**

Θεματική ενότητα
Θερμοκηπιακές καλλιέργειες/
υδροπονία
Καλλιέργειες και καλλιεργητικές
φροντίδες
Φυτοπροστασία
Κτηνοτροφία – διαβίωση/
ευημερία ζώων
Εδαφολογία και χρήση νερού
Βιολογική γεωργία
Μάρκετινγκ (εμπορία) αγροτικών
προϊόντων
Κοινή Αγροτική Πολιτική
Νομοθεσίες και υποχρεώσεις των
γεωργών και κτηνοτρόφων
Πολλαπλή Συμμόρφωση
Νέες τεχνολογίες στη γεωργία/
κτηνοτροφία
Μέτρα του ΠΑΑ
Μελισσοκομία
Γεωργική Λογιστική
Διαχείριση Γεωργικής
Εκμετάλλευσης
Άλλα θέματα
Σύνολο

Από το συνολικό δείγμα (n=383), oι 60 συμμετέχοντες δεν επέλεξαν καμία από τις επιλογές και
γι’ αυτό εξαιρούνται από τον πίνακα.
**
Με έντονους χαρακτήρες (bold) σημειώνονται τα ποσοστά >7,0.
***
Οι συμμετέχοντες που απάντησαν καταφατικά στις επιλογές.
*
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Θεματική ενότητα

Διάγραμμα 2. Κατανομή συμμετεχόντων με βάση τις θεματικές ενότητες * (n=383)
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1
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16

Ναι
Όχι
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%
*

Στον κάθετο άξονα αναγράφεται ο Α/Α του πίνακα 5 για ευκολία.

Ένας άλλος, επίσης σημαντικός στόχος της ποσοτικής έρευνας, ήταν η
καταγραφή των διαφορετικών τρόπων/ μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στο πλαίσιο μιας διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης, για την ενημέρωση και
εκπαίδευση των ομάδων-στόχων. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να
επιλέξουν ανάμεσα σε μία προκαθορισμένη λίστα μεθόδων εκπαίδευσης, αυτές τις
οποίες θεωρούν ως καταλληλότερες για τον αγροτικό πληθυσμό. Η ανάλυση έδειξε
ότι ως καταλληλότερες μέθοδοι ενημέρωσης και εκπαίδευσης, θεωρούνται τα βίντεο
(13,1%) και οι φωτογραφίες (12,8%) γενικότερα, ενώ ακολουθούν τα κείμενα με
πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν (12,6%), οι βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις
μαθημάτων (10,7%) και η αποστολή ερωτημάτων από τους ίδιους (10,1%) (Πίνακας
6α και Διάγραμμα 3α).
Επειδή οι μέθοδοι εκπαίδευσης/ μεταβλητές «μέσω βίντεο» και μέσω
βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων μαθημάτων» κρύβουν παρόμοιο περιεχόμενο,
μπορούν να θεωρηθούν ως μία μέθοδος/ μεταβλητή την οποία ονομάζουμε
«ενημέρωση και εκπαίδευση με βίντεο». Παρομοίως, οι μέθοδοι/ μεταβλητές «μέσω
φωτογραφιών» και «με αποστολή φωτογραφιών, από εσάς, με προβλήματα που σας
παρουσιάστηκαν για να λάβετε απαντήσεις» μπορούν, επίσης, να θεωρηθούν ως μία
μεταβλητή την οποία ονομάζουμε «ενημέρωση και εκπαίδευση με φωτογραφίες». Οι
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δύο νέες μεταβλητές δημιουργήθηκαν μέσα από τη διαδικασία Compute του SPSS,
όπου οι συμμετέχοντες που επέλεγαν τη μία εκ των δύο αρχικών μεταβλητών,
θεωρούνταν ότι επέλεγαν και τη νέα μεταβλητή. Ως εκ τούτου, όπως προκύπτει μέσα
από την ανάλυση, τα βίντεο και οι φωτογραφίες θεωρούνται από τους συμμετέχοντες
ως οι δύο καταλληλότερες μέθοδοι εκπαίδευσης (16,8% και 16,3%, αντίστοιχα),
ακολουθούμενες από τα κείμενα και την αποστολή ερωτημάτων (15,8% και 12,6%)
(Πίνακας 6β και Διάγραμμα 3β). Σε γενικές γραμμές, μπορεί να λεχθεί ότι οι
απαντήσεις των ερωτώμενων υποδεικνύουν την προτίμησή τους για τις ασύγχρονες
μεθόδους εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι η σχετική με τις μεθόδους εκπαίδευσης
ερώτηση (βλ. ερώτηση 11 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), είναι πολλαπλών απαντήσεων και
ως εκ τούτου για την ανάλυσή της χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία «Multiple
Response» που διαθέτει το SPSS.
Οι συμμετέχοντες είχαν την επιλογή να προτείνουν άλλες μεθόδους
εκπαίδευσης που δε συμπεριλαμβάνονταν στην προκαθορισμένη λίστα. Στις
μεθόδους που προτείνουν συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail),
τα chat rooms (δωμάτια συζητήσεων), discussion forums (φόρουμ συζήτησης) για
γεωργούς και ειδικούς (γεωπόνους), σύνδεση της πλατφόρμας με ιστοσελίδες και
μελέτες άλλων χωρών και οργανισμών για συγκεκριμένες καλλιέργειες, σύνδεση με
άλλα κυβερνητικά τμήματα/ υπηρεσίες και δημιουργία ηλεκτρονικού ημερολογίου με
καταγεγραμμένες τις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες ανά εποχή και καλλιέργεια.
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες προτείνουν την επιμόρφωση των ενδιαφερομένων σε
θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και Διαδικτύου, καθώς και την ύπαρξη
συστήματος επιβράβευσης για τους χρήστες της πλατφόρμας. Ένας πολύ μικρός
αριθμός γεωργών φαίνεται να εμμένει στις πιο παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης,
όπως την αποστολή μηνυμάτων (SMS), τα ενημερωτικά φυλλάδια και τις ομαδικές
εκπαιδεύσεις σε αίθουσες διδασκαλίας.
Πίνακας 6α. Τρόποι/ μέθοδοι εκπαίδευσης (n=320)*
Α/Α
1
2
3
4

287

12,6

Ποσοστό (%)
των
περιπτώσεων
89,7

290
298
243

12,8
13,1
10,7

90,6
93,1
75,9

Απαντήσεις**

Μέθοδος εκπαίδευσης

n***

Με κείμενα που περιέχουν
πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν
Μέσω φωτογραφιών
Μέσω βίντεο
Μέσω βιντεοσκοπημένων
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%

5

6

7

8

9

10

παρουσιάσεων μαθημάτων
Με αποστολή ερωτημάτων, από
εσάς, για να πάρετε τις κατάλληλες
απαντήσεις
Με αποστολή φωτογραφιών, από
εσάς, με προβλήματα που σας
παρουσιάστηκαν για να λάβετε
απαντήσεις
Με
παράθεση
επιτυχών
παραδειγμάτων
από
άλλους
γεωργούς και κτηνοτρόφους
Με δημιουργία ομάδων συζήτησης
στο
Διαδίκτυο
με
άλλους
γεωργούς που ασχολούνται με το
ίδιο αντικείμενο
Ύπαρξη ειδικών εργαλείων που να
υπολογίζουν διάφορες
καλλιεργητικές ανάγκες ή/ και να
παρέχουν σχετική ενημέρωση
Ζωντανές εκπαιδεύσεις μέσω
Διαδικτύου
Σύνολο

229

10,1

71,6

223

9,8

69,7

187

8,2

58,4

129

5,7

40,3

204

9,0

63,8

182

8,0

56,9

2272

100,0

710,0

Από το συνολικό δείγμα (n=383) oι 63 συμμετέχοντες δεν επέλεξαν καμία από τις επιλογές και
γι’ αυτό εξαιρούνται από τον πίνακα.
**
Με έντονους χαρακτήρες (bold) σημειώνονται τα ποσοστά >10,0.
***
Οι συμμετέχοντες που απάντησαν καταφατικά στις επιλογές.
*

Διάγραμμα 3α. Κατανομή συμμετεχόντων με βάση τις μεθόδους εκπαίδευσης *
(n=383)
3

Μέθοδος εκπαίδευσης
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4
5
6

Ναι

9

Όχι
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8
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60

70

%
*

Στον κάθετο άξονα αναγράφεται ο Α/Α του πίνακα 6α για ευκολία.
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80

90

100

Πίνακας 6β. Τρόποι/ μέθοδοι εκπαίδευσης με τις δύο νέες μεταβλητές (n=320)*
Α/Α
1
2

3

4

5

6
7
8

287

15,8

Ποσοστό (%)
των
περιπτώσεων
89,7

229

12,6

71,6

187

10,3

58,4

129

7,1

40,3

204

11,2

63,8

182

10,0

56,9

307

16,8

95,9

297

16,3

92,8

1822

100,0

569,4

Απαντήσεις**

Μέθοδος εκπαίδευσης

n***

Με κείμενα που περιέχουν
πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν
Με αποστολή ερωτημάτων, από
εσάς, για να πάρετε τις κατάλληλες
απαντήσεις
Με
παράθεση
επιτυχών
παραδειγμάτων
από
άλλους
γεωργούς και κτηνοτρόφους
Με δημιουργία ομάδων συζήτησης
στο διαδίκτυο με άλλους γεωργούς
που ασχολούνται με το ίδιο
αντικείμενο
Ύπαρξη ειδικών εργαλείων που να
υπολογίζουν διάφορες
καλλιεργητικές ανάγκες ή/ και να
παρέχουν σχετική ενημέρωση
Ζωντανές εκπαιδεύσεις μέσω
Διαδικτύου
Ενημέρωση και εκπαίδευση με
βίντεο****
Ενημέρωση και εκπαίδευση με
φωτογραφίες****
Σύνολο

%

Από το συνολικό δείγμα (n=383) oι 63 συμμετέχοντες δεν επέλεξαν καμία από τις επιλογές και
γι’ αυτό εξαιρούνται από τον πίνακα.
**
Με έντονους χαρακτήρες (bold) σημειώνονται τα ποσοστά >12,0.
***
Οι συμμετέχοντες που απάντησαν καταφατικά στις επιλογές.
****
Αντικατάσταση μεταβλητών με Α/Α 3 & 4, και 2 & 6 του πίνακα 6α, αντίστοιχα.
*
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Διάγραμμα 3β. Κατανομή συμμετεχόντων με βάση τις μεθόδους εκπαίδευσης με τις
δύο νέες μεταβλητές* (n=383)
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Στον κάθετο άξονα αναγράφεται ο Α/Α του πίνακα 6β για ευκολία.

Για να διερευνηθεί περαιτέρω η δυνητική ικανότητα2 (potential capability, βλ.
King, 2003) των συμμετεχόντων αγροτών να αξιοποιήσουν την ηλεκτρονική
πλατφόρμα μάθησης, χρησιμοποιήθηκε η αθροιστική μεταβλητή (summated variable)
«δυνητική ικανότητα». Η μεταβλητή αυτή προέκυψε από το άθροισμα των
μεταβλητών/ ερωτήσεων 1 και 8 του ερωτηματολογίου (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).
Αρχικά εφαρμόστηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 (Pearson’ s chi-square test), ο οποίος
έδειξε ότι υπάρχει σημαντική εξάρτηση μεταξύ των δύο μεταβλητών (χ 2 = 55,51, df =
1, p < ,001), υποδεικνύοντας, μαζί με τον πίνακα συνάφειας, ότι αυτοί που δηλώνουν
ότι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να έχουν
χρησιμοποιήσει πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (Πίνακας 7). Επιπλέον, η τιμή του
συντελεστή Phi, ο οποίος δείχνει τη δύναμη της σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών,
είναι ,38 (p < ,001) υποδεικνύοντας μία μέτρια συσχέτιση (Field, 2009). Ακολούθως,
οι δύο μεταβλητές, οι οποίες έπαιρναν τις τιμές 1 (Ναι) και 0 (Όχι), αθροίστηκαν
μέσω της διαδικασίας Compute, δίνοντας τη νέα μεταβλητή «δυνητική ικανότητα» με
τιμές 0 = καμία δυνητική ικανότητα, 1 = μέτρια δυνητική ικανότητα και 2 = υψηλή
δυνητική ικανότητα. Ως εκ τούτου, η νέα μεταβλητή αποτελεί μία ένδειξη της
δυνητικής ικανότητας των ερωτώμενων. Με άλλα λόγια, εάν είναι σε θέση να
αξιοποιήσουν μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.
2

Στην Αγγλική ορολογία μπορεί, επίσης, να διατυπωθεί με τις φράσεις «would be able to» ή «would
be in a position to».
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Πίνακας 7. Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 για τις μεταβλητές/ ερωτήσεις 1 και 8 του
ερωτηματολογίου (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)
Χρήση
Διαδικτύου

Χρήση πλατφόρμας
Ναι
Όχι

n

Ναι

182

51

131

Όχι

201

3

198

Σύνολο

383

54

329

*

χ2

Phi

55,51*

,38*

p < ,001

Με βάση τα πιο πάνω, η ανάλυση της νέας μεταβλητής «δυνητική ικανότητα»
έδειξε ότι το 51,7% των συμμετεχόντων δεν παρουσιάζουν καμία δυνητική ικανότητα
αξιοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης, ενώ το 35% και 13,3% φαίνεται
να παρουσιάζουν μέτρια και υψηλή δυνητική ικανότητα, αντίστοιχα. Άρα, περίπου οι
μισοί (48,3%) από τους συμμετέχοντες, ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό,
παρουσιάζουν μέτρια έως υψηλή δυνητική ικανότητα αξιοποίησης της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας μάθησης (Διάγραμμα 4).
Διάγραμμα 4. Δυνητική ικανότητα αξιοποίησης της πλατφόρμας (n=383)
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Μέτρια έως υψηλή

4.2. Ποσοτική έρευνα – επαγωγική στατιστική
Για τη διερεύνηση της σχέσης που υφίσταται ανάμεσα στη χρήση του
Διαδικτύου,

αλλά

κοινωνικοοικονομικά

και
και

της

πλατφόρμας
δημογραφικά

ηλεκτρονικής

μάθησης

χαρακτηριστικά

των

με

τα

αγροτών,

χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι, όπως ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson
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(Pearson’ s product-moment correlation και point-biserial correlation coefficients), ο
συντελεστής συσχέτισης του Spearman, ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 και η Ανάλυση
της Διακύμανσης με ένα παράγοντα (One-Way ANOVA). Σημειώνεται ότι το ετήσιο
γεωργικό εισόδημα δε συμπεριλαμβάνεται στις αναλύσεις λόγω, κυρίως, της ύπαρξης
ακραίων τιμών στο δείγμα.
4.2.1. Διαδίκτυο και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά
Αρχικά, εξετάστηκε η σχέση μεταξύ της χρήσης του Διαδικτύου (βλ. ερώτηση 1
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) και της ηλικίας, καθώς και του μορφωτικού επιπέδου των
συμμετεχόντων. Βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση
μεταξύ της χρήσης του Διαδικτύου και της ηλικίας [r (381) = -,47, p < ,001], καθώς
και σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης του Διαδικτύου και του
μορφωτικού επιπέδου [r (380) = ,54, p < ,001]. (Πίνακας 8). Από τη μία, αυτό
υποδεικνύει ότι οι μικρότερης ηλικίας αγρότες είναι πιο πιθανόν να χρησιμοποιούν το
Διαδίκτυο από τους μεγαλύτερους σε ηλικία και από την άλλη, όσο αυξάνεται το
μορφωτικό επίπεδο των αγροτών, αυξάνεται και η χρήση του Διαδικτύου. Δηλ. οι
αγρότες υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου τείνουν να χρησιμοποιούν περισσότερο
το Διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν αυτά των Adamides et al.
(2013).
Πίνακας 8. Συσχετίσεις για τη χρήση του Διαδικτύου με την ηλικία και το μορφωτικό
επίπεδο
Μέσος
όρος

Δείγμα
(n)

-,47*

58,42
(12,89)

383

,54*

11,23
(4,02)

382

Χρήση
Διαδικτύου
Ηλικία

Μορφωτικό
επίπεδο
*

p < ,001. Στις παρενθέσεις κάτω από τον μέσο όρο εμφανίζονται οι τυπικές αποκλίσεις.

Η χρήση του Διαδικτύου εξετάστηκε και με τη γεωργική επαρχία διαμονής
μέσα από τον έλεγχο ανεξαρτησίας χ2. Διαφάνηκε ότι οι δύο μεταβλητές είναι
σημαντικά εξαρτημένες (χ2 = 14,43, df = 5, p < ,05). Επιπλέον, από τον πίνακα
συνάφειας των δύο μεταβλητών προκύπτει ότι στην επαρχία Αμμοχώστου το 76,2%
των αγροτών χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο, που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό
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ανάμεσα στις επαρχίες, ενώ στην Πιτσιλιά μόνο το 23,1% το χρησιμοποιεί. Τα
ποσοστά στις υπόλοιπες επαρχίες κυμαίνονται από 42 μέχρι 52% (Πίνακας 9).
Πίνακας 9. Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 για τη χρήση του Διαδικτύου και τη γεωργική
επαρχία διαμονής

Λευκωσία

Λάρνακα

Λεμεσός

Αμ/στος

Πάφος

Πιτσιλιά

Επαρχία διαμονής

Ναι

182

54
(47,4)

24
(42,1)

46
(47,9)

16
(76,2)

36
(52,2)

6
(23,1)

Όχι

201

60
(52,6)

33
(57,9)

50
(52,1)

5
(23,8)

33
(47,8)

20
(76,9)

Σύνολο

383

114

57

96

21

69

26

Χρήση
Διαδικτύου

n

χ2
14,43*

p < ,05. Στις παρενθέσεις κάτω από τις συχνότητες αναγράφονται τα αντίστοιχα ποσοστά (%)
επί των στηλών.
*

Σχετικά με τη συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου (βλ. ερώτηση 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), δε βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ηλικία
των συμμετεχόντων. Παρ’ όλα αυτά, η συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου φαίνεται
να συσχετίζεται σημαντικά και θετικά με το μορφωτικό επίπεδο των αγροτών [rs
(180) = ,32, p < ,001], υποδεικνύοντας ότι οι αγρότες υψηλότερου μορφωτικού
επιπέδου τείνουν να χρησιμοποιούν συχνότερα το Διαδίκτυο. Επιπλέον, η συχνότητα
χρήσης του Διαδικτύου και η γεωργική επαρχία διαμονής είναι ανεξάρτητες (δε
συσχετίζονται) και δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επαρχιών ως προς τη
συχνότητα χρήσης, όπως προέκυψε από τον έλεγχο ανεξαρτησίας χ2 και την Ανάλυση
της Διακύμανσης, αντίστοιχα.
4.2.2. Ηλεκτρονική μάθηση και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά
Ακολούθως, διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ των μεταβλητών «γνώση», «χρήση»
και

«πρόθεση

χρήσης»

της

πλατφόρμας

ηλεκτρονικής

μάθησης

και

των

κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων. Η μεταβλητή «γνώση»
αντιστοιχεί στην ερώτηση 7 του ερωτηματολογίου, η «χρήση» στην ερώτηση 8 και η
«πρόθεση χρήσης» στην ερώτηση 9 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Βρέθηκε ότι υπάρχει
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στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στη «γνώση» και την ηλικία των
συμμετεχόντων [r (381) = -,27, p < ,001], υποδεικνύοντας ότι οι μικρότεροι σε ηλικία
αγρότες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να γνωρίζουν γενικά τι είναι η ηλεκτρονική
μάθηση και η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Παρομοίως, στατιστικά σημαντική
αρνητική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ της μεταβλητής «χρήση» και της ηλικίας [r
(381) = -,29, p < ,001], καθώς και μεταξύ της «πρόθεση χρήσης» και της ηλικίας [r
(381) = -,42, p < ,001]. Έτσι, φαίνεται ότι οι αγρότες μικρότερης ηλικίας
παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να έχουν χρησιμοποιήσει γενικά πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης, ενώ είναι επίσης πιθανότερο να χρησιμοποιήσουν μια
εξειδικευμένη πλατφόρμα για αγρότες.
Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο, φαίνεται ότι συσχετίζεται σημαντικά και
θετικά με τις μεταβλητές «γνώση» [r (380) = ,43, p < ,001], «χρήση» [r (380) = ,31, p
< ,001] και «πρόθεση χρήσης» [r (380) = ,39, p < ,001]. Τα αποτελέσματα αυτά
υποδεικνύουν ότι οι αγρότες υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου είναι πιο πιθανόν να
γνωρίζουν γενικά τι είναι η ηλεκτρονική μάθηση και η πλατφόρμα ηλεκτρονικής
μάθησης, να έχουν χρησιμοποιήσει γενικά πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, ενώ
είναι επίσης πιθανότερο να χρησιμοποιήσουν μια εξειδικευμένη πλατφόρμα για
αγρότες (Πίνακας 10).
Πίνακας 10. Συσχετίσεις για τη «γνώση», «χρήση» και «πρόθεση χρήσης» με ηλικία
και μορφωτικό επίπεδο

Ηλικία
Μορφωτικό
επίπεδο
*

Γνώση

Χρήση

Πρόθεση
χρήσης

Δείγμα
(n)

-,27*

-,29*

-,42*

383

,43*

,31*

,39*

382

p < ,001

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης και της πλατφόρμας, εξετάστηκε,
επίσης, η σχέση των μεταβλητών «γνώση», «χρήση» και «πρόθεση χρήσης» με τη
γεωργική επαρχία διαμονής. Όπως διαφάνηκε, δεν υπάρχει σημαντική εξάρτηση
μεταξύ της μεταβλητής «γνώση» και της επαρχίας διαμονής. Ωστόσο, η μεταβλητή
«χρήση» και η γεωργική επαρχία διαμονής είναι σημαντικά εξαρτημένες (χ 2 = 17,48,
df = 5, p < ,01). Από τον σχετικό πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι το 38,1% των
αγροτών στην επαρχία Αμμοχώστου έχει χρησιμοποιήσει γενικά πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης, που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό ανάμεσα στις επαρχίες,
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ενώ στην επαρχία Λάρνακας το ποσοστό αυτό προσεγγίζει το 21,1%. Στις επαρχίες
Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου τα ποσοστά κυμαίνονται από 11 έως 13%.
Αξιοσημείωτο είναι το ότι το ποσοστό των αγροτών στην Πιτσιλιά που έχει
χρησιμοποιήσει γενικά πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης είναι μηδενικό (0%)
(Πίνακας 11α). Επιπρόσθετα, υπάρχει σημαντική εξάρτηση μεταξύ της μεταβλητής
«πρόθεση χρήσης» και της επαρχίας (χ2 = 26,63, df = 5, p < ,001). Ο σχετικός πίνακας
συνάφειας έδειξε ότι το 88,4%, το 76,2% και το 68,8% των αγροτών στην Πάφο,
στην Αμμόχωστο και στη Λεμεσό, αντίστοιχα, θα χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένη
πλατφόρμα για αγρότες. Ακολουθούν οι γεωργικές επαρχίες Λάρνακας, Λευκωσίας
και Πιτσιλιάς με ποσοστά 61,4%, 58,8% και 42,3%, αντίστοιχα (Πίνακας 11β).
Πίνακας 11α. Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 για τη «χρήση» με τη γεωργική επαρχία
διαμονής

Λευκωσία

Λάρνακα

Λεμεσός

Αμ/στος

Πάφος

Πιτσιλιά

Επαρχία διαμονής

Ναι

54

13
(11,4)

12
(21,1)

12
(12,5)

8
(38,1)

9
(13,0)

0
(0,0)

Όχι

329

101
(88,6)

45
(78,9)

84
(87,5)

13
(61,9)

60
(87,0)

26
(100,0)

Σύνολο

383

114

57

96

21

69

26

Χρήση

n

χ2
17,48*

p < ,01. Στις παρενθέσεις κάτω από τις συχνότητες αναγράφονται τα αντίστοιχα ποσοστά (%)
επί των στηλών.
*

Πίνακας 11β. Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 για την «πρόθεση χρήσης» με τη γεωργική
επαρχία διαμονής

Αμ/στος

Πάφος

Πιτσιλιά

256

Λεμεσός

Ναι

n

Λάρνακα

Πρόθεση
χρήσης

Λευκωσία

Επαρχία διαμονής

67
(58,8)

35
(61,4)

66
(68,8)

16
(76,2)

61
(88,4)

11
(42,3)

25

χ2
26,63*

Όχι

127

47
(41,2)

22
(38,6)

30
(31,3)

5
(23,8)

8
(11,6)

15
(57,7)

Σύνολο

383

114

57

96

21

69

26

p < ,001. Στις παρενθέσεις κάτω από τις συχνότητες αναγράφονται τα αντίστοιχα ποσοστά (%)
επί των στηλών.
*

Θεωρήθηκε, επίσης, χρήσιμο να εξεταστεί η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις
μεταβλητές «γνώση» και «πρόθεση χρήσης». Η ανάλυση έδειξε ότι οι δύο μεταβλητές
είναι σημαντικά εξαρτημένες (χ2 = 50,65, df = 1, p < ,001). Μάλιστα, από τον σχετικό
πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι από τους αγρότες που γνωρίζουν τι είναι η
ηλεκτρονική μάθηση και η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, το 89,8% θα
χρησιμοποιούσε μία εξειδικευμένη πλατφόρμα για αγρότες, ενώ μόνο το 10,2% δε θα
χρησιμοποιούσε. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 12.
Πίνακας 12. Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 για τις μεταβλητές «γνώση» και «πρόθεση
χρήσης»
Γνώση

n

Πρόθεση χρήσης (%)
Ναι
Όχι

Ναι

137

123
(89,8)

14
(10,2)

Όχι

246

133
(54,1)

113
(45,9)

Σύνολο

383

256

127

χ2

Phi

50,65*

,36*

p < ,001. Στις παρενθέσεις κάτω από τις συχνότητες αναγράφονται τα αντίστοιχα ποσοστά (%)
επί των γραμμών.
*

Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) θεωρείται
ένα σημαντικό ασύγχρονο επικοινωνιακό εργαλείο που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο
της ηλεκτρονικής μάθησης, θεωρήθηκε σκόπιμο να εξεταστεί η σχέση που υπάρχει
ανάμεσα στη χρήση του e-mail (βλ. ερώτηση 4 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) και των
κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων (ηλικία και μορφωτικό
επίπεδο). Βρέθηκε ότι δεν υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης του email και της ηλικίας, ενώ στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση φαίνεται να
υπάρχει μεταξύ της χρήσης του e-mail και του μορφωτικού επιπέδου ([r (180) = ,31, p
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< ,001], υποδεικνύοντας ότι οι περισσότερο μορφωμένοι αγρότες τείνουν να
χρησιμοποιούν περισσότερο το e-mail (Πίνακας 13).
Πίνακας 13. Συσχετίσεις για τη χρήση του e-mail με την ηλικία και το μορφωτικό
επίπεδο
Χρήση e-mail
Ηλικία

Μορφωτικό
επίπεδο
*

-,11

,31*

Μέσος
όρος

Δείγμα
(n)

58,42
(12,89)

182

11,23
(4,02)

182

p < ,001. Στις παρενθέσεις κάτω από τον μέσο όρο εμφανίζονται οι τυπικές αποκλίσεις.

4.2.3. Δυνητική ικανότητα και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά
Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της ποσοτικής έρευνας, είναι η
διερεύνηση της δυνητικής ικανότητας των αγροτών να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης. Η μεταβλητή «δυνητική ικανότητα» περιγράφεται στο τέλος
της ενότητας 4.1.2. Ως εκ τούτου, κρίθηκε σημαντικό να εξεταστεί η σχέση της
δυνητικής ικανότητας με την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 14, υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση
με την ηλικία ([rs (381) = -,49, p < ,001] και σημαντική θετική συσχέτιση με το
μορφωτικό επίπεδο [rs (380) = ,56, p < ,001]. Η πρώτη σχέση υποδεικνύει ότι οι
μικρότεροι σε ηλικία αγρότες τείνουν να έχουν υψηλότερη δυνητική ικανότητα
αξιοποίησης της πλατφόρμας. Με άλλα λόγια, όσο η ηλικία αυξάνεται, τόσο
μειώνεται η δυνητική ικανότητα. Η δεύτερη σχέση δείχνει ότι οι αγρότες υψηλότερου
μορφωτικού επιπέδου παρουσιάζουν υψηλότερη δυνητική ικανότητα, δηλ. όσο
αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο, τόσο αυξάνεται και η δυνητική ικανότητα.
Πίνακας 14. Συσχετίσεις για τη δυνητική ικανότητα με την ηλικία και το μορφωτικό
επίπεδο
Μέσος
όρος

Δείγμα
(n)

-,49*

58,42
(12,89)

383

,56*

11,23
(4,02)

382

Δυνητική
ικανότητα
Ηλικία

Μορφωτικό
επίπεδο
*

p < ,001. Στις παρενθέσεις κάτω από τον μέσο όρο εμφανίζονται οι τυπικές αποκλίσεις.
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Επιπρόσθετα, εφαρμόστηκε Ανάλυση της Διακύμανσης για να εξεταστεί κατά
πόσον υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των επιπέδων της
μεταβλητής «δυνητική ικανότητα», ως προς την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο των
συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι γενικότερα υπάρχουν στατιστικά
σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των επιπέδων της δυνητικής ικανότητας ως
προς την ηλικία [F (2, 380) = 57,46, p < ,001] και ως προς το μορφωτικό επίπεδο [F
(2, 379) = 83,38, p < ,001].
Σχετικά με την ηλικία, ο έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων Tukey HSD έδειξε ότι
οι αγρότες με καμία δυνητική ικανότητα έχουν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη
ηλικία (64,19 ± 10,75 έτη, p < ,05) από τους αγρότες με μέτρια (53,74 ± 12,19 έτη)
και υψηλή (48,31 ± 11,09 έτη) δυνητική ικανότητα. Επίσης, οι αγρότες με υψηλή
δυνητική ικανότητα έχουν στατιστικά σημαντικά μικρότερη ηλικία (48,31 ± 11,09
έτη, p < ,05) από τους αγρότες με μέτρια (53,74 ± 12,19 έτη) δυνητική ικανότητα
(Πίνακας 15). Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 5α, όσο αυξάνεται η ηλικία των
αγροτών, τόσο μειώνεται και ο βαθμός δυνητικής ικανότητας να αξιοποιήσουν την
πλατφόρμα.
Επίσης, όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο, ο έλεγχος Tukey HSD έδειξε ότι
οι αγρότες με καμία δυνητική ικανότητα παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά
χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο (9,12 ± 3,63 έτη, p < ,05) από τους αγρότες με μέτρια
(13,11 ± 2,69 έτη) και υψηλή (14,45 ± 3,81 έτη) δυνητική ικανότητα. Ακόμη, οι
αγρότες με υψηλή δυνητική ικανότητα παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά
υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο (14,45 ± 3,81 έτη, p < ,05) από τους αγρότες με
μέτρια δυνητική ικανότητα (13,11 ± 2,69 έτη). Στο Διάγραμμα 5β φαίνεται ότι όσο
αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο των αγροτών, τόσο αυξάνεται και ο βαθμός
δυνητικής ικανότητας να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα.
Πίνακας 15. Ανάλυση της Διακύμανσης για την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο ως
προς τα επίπεδα της δυνητικής ικανότητας
Δυνητική ικανότητα
Καμία

Μέτρια

Υψηλή

F

η

Ηλικία (έτη)

64,19a
(10,75)

53,74b
(12,19)

48,31c
(11,09)

57,46*

0,48

Μορφωτικό επίπεδο
(έτη)

9,12a
(3,63)

13,11b
(2,69)

14,45c
(3,81)

83,38*

0,55
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p < ,001. Στις παρενθέσεις κάτω από τον μέσο όρο εμφανίζονται οι τυπικές αποκλίσεις. Οι
μέσοι όροι με διαφορετικά γράμματα (a, b, c) εντός των γραμμών είναι σημαντικά διαφορετικοί
(p < ,05) με βάση τον έλεγχο Tukey HSD.
η (eta) ≥ |,45|υποδεικνύει μεγάλη επίδραση (large effect size).
*

Διάγραμμα 5α. Δυνητική ικανότητα ως προς τη μέση ηλικία (n=383)

Διάγραμμα 5β. Δυνητική ικανότητα ως προς το μέσο μορφωτικό επίπεδο (n=382)
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4.3. Ποιοτική έρευνα - Ομάδες Εστίασης
Τα δεδομένα της ποιοτικής έρευνας αναλύθηκαν με τη μέθοδο της Θεματικής
Ανάλυσης (Thematic coding analysis) μέσα από πέντε γενικότερα βήματα (Robson,
2001):
1. Εξοικείωση με τα δεδομένα.
2. Δημιουργία αρχικών κωδικών (initial codes).
3. Αναγνώριση θεμάτων (themes).
4. Δημιουργία θεματικών δικτύων (thematic networks).
5. Περιγραφή και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
4.3.1. Εξοικείωση με τα δεδομένα και δημιουργία αρχικών κωδικών
Αρχικά, τα πρωτογενή δεδομένα υπό μορφή χειρόγραφων σημειώσεων και
πρόχειρων αρχείων Word, συγκεντρώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νέο αρχείο Word
όπου ταξινομήθηκαν για να αποκτήσουν μία λογική ροή. Ακολούθως, μελετήθηκαν
επανειλημμένα και κρατήθηκαν σημειώσεις στο αρχείο καθεαυτό, κάτι που οδήγησε
στη δημιουργία των αρχικών κωδικών. Ουσιαστικά, οι κωδικοί στοχεύουν στην
οργάνωση των δεδομένων σε σημαντικές ομάδες. Με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα
και τον Οδηγό Συνέντευξης, προέκυψαν αρχικά 47 κωδικοί, οι οποίοι παρουσιάζονται
στον Πίνακα 16. Η τρίτη στήλη του Πίνακα 16 αφορά στην απόλυτη συχνότητα
εμφάνισης του αντίστοιχου κωδικού στο κείμενο, ενώ η τέταρτη στήλη είναι η
απόλυτη συχνότητα εκφρασμένη ως ποσοστό. Με έντονους χαρακτήρες (bold)
σημειώνονται οι απόλυτες συχνότητες ≥3.
Πίνακας 16. Αρχικοί κωδικοί και συχνότητες
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Κωδικός
Επικρότηση εγχειρήματος/ θετική εξέλιξη
Συμπόρευση με τεχνολογική εξέλιξη του ΥΓΑΑΠ
Αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Επίπεδο πλατφόρμας
Συνεργασία με ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς
φορείς
Χρονοβόρα διαδικασία
Μείωση χρόνου για Γεωργικές Εφαρμογές
Νομικά θέματα και προσωπικά δεδομένα
Εσωτερικές αδυναμίες
Δύσκολο εγχείρημα
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Απόλυτη
συχνότητα

Σχετική
συχνότητα
(%)

6
1
2
7
1

7,6
1,3
2,5
8,9
1,3

1
1
1
3
1

1,3
1,3
1,3
3,8
1,3

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Πιλοτική εφαρμογή σε γεωπόνους
Αναβάθμιση ιστοσελίδας ΤΓ
Επιφυλάξεις για δημιουργία πλατφόρμας
Καλή εκπαιδευτική λύση η πλατφόρμα
Απαισιοδοξία
Έρευνα για χρήση πλατφόρμας
Προηγούμενες θετικές εμπειρίες
Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Αξιοποίηση υπαρχουσών πλατφορμών
Πιλοτική εφαρμογή σε γεωργούς
Ομάδα IT στο ΤΓ
Ενδιαφέρον από γεωργούς
Διαδικτυακή υποχρεωτική εκπαίδευση
Περιορισμένη χρήση λόγω μεγάλης ηλικίας
Υστέρηση γεωργών στη χρήση νέων ΤΠΕ
Αξιοποίηση από νέους και προοδευτικούς
Ανανέωση αγροτικού κόσμου και μεγαλύτερη
επαφή με Διαδίκτυο
Επιφυλάξεις για χρήση πλατφόρμας
Μικρός αριθμός νέων γεωργών
Κτηνοτροφία
Αξιοποίηση από γεωργούς και φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ από αρκετούς γεωργούς
Αδυναμία εκτίμησης αξιοποίησης
Διαφήμιση πλατφόρμας
Προτάσεις γεωργών για θέματα εκπαίδευσης μέσω
της πλατφόρμας
Δυνατότητα ΤΓ να καλύψει τα θέματα εκπαίδευσης
Φυτοπροστασία
Δομημένο και στοχευμένο εκπαιδευτικό υλικό
Καλλιέργειες και καλλιεργητικές φροντίδες
Πολλαπλή Συμμόρφωση
Αμπελουργία/ οινολογία
Φόρουμ συζήτησης
Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και παρουσιάσεις
Επιφυλάξεις για σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης
Αυτοκατευθυνόμενη εκπαίδευση
Βίντεο
Αποστολή ερωτημάτων
Σύνολο
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1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
1

1,3
2,5
2,5
1,3
2,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
2,5
3,8
3,8
1,3

3
2
1
1
2
2
1
1

3,8
2,5
1,3
1,3
2,5
2,5
1,3
1,3

1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
79

1,3
3,8
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
3,8
1,3
1,3
2,5
1,3

100,0

4.3.2. Αναγνώριση θεμάτων (themes)
Μετά από προσεκτική ανάλυση, διαπιστώθηκε ότι οι 47 αρχικοί κωδικοί του
Πίνακα 16 εμπίπτουν σε 4 γενικότερα θέματα: «Γενική άποψη» που συμπεριλαμβάνει
τους κωδικούς 1-23, «Άμεση και μελλοντική αξιοποίηση» με τους κωδικούς 24-34,
«Θέματα πλατφόρμας» με τους κωδικούς 35-41 και «Μέθοδοι εκπαίδευσης» με τους
κωδικούς 42-47. Ακολούθως, οι αρχικοί κωδικοί σε κάθε θέμα αναθεωρήθηκαν και
συρρικνώθηκαν, με αποτέλεσμα να μειωθούν σε συνολικά 20 κωδικούς ή υπο-θέματα
(sub-themes). Το υπο-θέμα περιλαμβάνει ουσιαστικά ένα αριθμό αρχικών κωδικών
και τα υπο-θέματα απαρτίζουν το γενικότερο θέμα. Σημειώνεται ότι ένας κωδικός
δύναται να αποτελεί από μόνος του ένα υπο-θέμα, λόγω της σημαντικότητάς του ή/
και της μικρής του συχνότητας. Οι 20 κωδικοί/ υπο-θέματα που δημιουργήθηκαν και
οι αρχικοί κωδικοί που τους απαρτίζουν, καθώς και το ευρύτερο θέμα στο οποίο
εμπίπτουν, παρουσιάζονται στον Πίνακα 17. Όπως φαίνεται, προκύπτουν 4
γενικότερα θέματα που το καθένα συμπεριλαμβάνει 5 υπο-θέματα.
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Πίνακας 17. Θέματα και αναθεωρημένοι κωδικοί/ υπο-θέματα

Α/Α

1

Θέμα

Γενική άποψη

Υπο-θέμα

Επικρότηση
εγχειρήματος/ θετική
εξέλιξη

Επικρότηση εγχειρήματος/ θετική
εξέλιξη (1)
Συμπόρευση με τεχνολογική εξέλιξη
του ΥΓΑΑΠ (2)
Καλή εκπαιδευτική λύση η
πλατφόρμα (14)
Ενδιαφέρον από γεωργούς (22)
Σύνολο

6

Σχετική
συχνότητα
αρχικού
κωδικού
στο υποθέμα (%)
66,7

1

11,1

1

11,1

1
9

11,1
100,0

Αρχικοί κωδικοί*

Απόλυτη
συχνότητα

Σχετική
συχνότητα
υποθέματος
στο θέμα
(%)
22,5

Σχετική
συχνότητα
υποθέματος
στο σύνολο
(%)
11,4

2

Γενική άποψη

Επίπεδο πλατφόρμας

Επίπεδο πλατφόρμας (4)
Σύνολο

7
7

100,0
100,0

17,5

8,9

3

Γενική άποψη

Εσωτερικές αδυναμίες/
επιφυλάξεις/ αμφιβολίες

Χρονοβόρα διαδικασία (6)
Μείωση χρόνου για Γεωργικές
Εφαρμογές (7)
Νομικά θέματα και προσωπικά
δεδομένα (8)
Εσωτερικές αδυναμίες (9)
Δύσκολο εγχείρημα (10)
Επιφυλάξεις για δημιουργία
πλατφόρμας (13)
Απαισιοδοξία (15)
Ομάδα IT στο ΤΓ (21)
Σύνολο

1
1

8,3
8,3

30,0

15,2

1

8,3

3
1
2

25,0
8,3
16,7

2
1
12

16,7
8,3
100,0
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Α/Α

4

5

Θέμα

Γενική άποψη

Γενική άποψη

Υπο-θέμα

Αρχικοί κωδικοί*

Προϋποθέσεις επιτυχίας

Αξιοποίηση μέσων κοινωνικής
δικτύωσης (3)
Συνεργασία με ερευνητικούς και
εκπαιδευτικούς φορείς (5)
Πιλοτική εφαρμογή σε γεωπόνους
(11)
Έρευνα για χρήση πλατφόρμας (16)
Προηγούμενες θετικές εμπειρίες (17)
Αξιοποίηση υπαρχουσών
πλατφορμών (19)
Πιλοτική εφαρμογή σε γεωργούς (20)
Σύνολο

2

Σχετική
συχνότητα
αρχικού
κωδικού
στο υποθέμα (%)
25,0

1

12,5

1

12,5

1
1
1

12,5
12,5
12,5

1
8

12,5
100,0

Αναβάθμιση ιστοσελίδας ΤΓ (12)
Πιστοποιητικό παρακολούθησης (18)
Διαδικτυακή υποχρεωτική
εκπαίδευση (23)
Σύνολο

2
1
1

50,0
25,0
25,0

4

100,0

Άλλες προτάσεις

Σύνολο «Γενική
άποψη»
6

Άμεση και μελλοντική
αξιοποίηση

Απόλυτη
συχνότητα

40
Ανασταλτικοί
παράγοντες αξιοποίησης

Περιορισμένη χρήση λόγω μεγάλης
ηλικίας (24)
Υστέρηση γεωργών στη χρήση νέων
ΤΠΕ (25)
Μικρός αριθμός νέων γεωργών (29)
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2

28,6

3

42,9

2

28,6

Σχετική
συχνότητα
υποθέματος
στο θέμα
(%)
20,0

Σχετική
συχνότητα
υποθέματος
στο σύνολο
(%)
10,1

10,0

5,1

100,0

50,6

33,3

8,9

Α/Α

7

Θέμα

Άμεση και μελλοντική
αξιοποίηση

Άμεση και μελλοντική
αξιοποίηση

8

9

10

Άμεση και μελλοντική
αξιοποίηση
Άμεση και μελλοντική
αξιοποίηση

Σύνολο

7

Σχετική
συχνότητα
αρχικού
κωδικού
στο υποθέμα (%)
100,0

Αξιοποίηση από νέους και
προοδευτικούς (26)
Αξιοποίηση από γεωργούς και
φοιτητές (31)
Σύνολο

3

75,0

1

25,0

4

100,0

Ανανέωση αγροτικού κόσμου και
μεγαλύτερη επαφή με Διαδίκτυο (27)
Κτηνοτροφία (30)
Χρήση ΤΠΕ από αρκετούς γεωργούς
(32)
Σύνολο

1

25,0

1
2

25,0
50,0

4

100,0

Επιφυλάξεις για χρήση πλατφόρμας
(28)
Σύνολο

3

100,0

3

100,0

Αδυναμία εκτίμησης αξιοποίησης
(33)
Διαφήμιση πλατφόρμας (34)
Σύνολο

2

66,7

1
3

33,3
100,0

Υπο-θέμα

Αξιοποίηση από νέους
και προοδευτικούς
γεωργούς (και φοιτητές)

Προτρεπτικοί
παράγοντες αξιοποίησης

Επιφυλάξεις για χρήση
πλατφόρμας
Άλλα

Αρχικοί κωδικοί*

Σύνολο «Άμεση και
μελλοντική
αξιοποίηση»

Απόλυτη
συχνότητα

21

35

Σχετική
συχνότητα
υποθέματος
στο θέμα
(%)

Σχετική
συχνότητα
υποθέματος
στο σύνολο
(%)

19,0

5,1

19,0

5,1

14,3

3,8

14,3

3,8

100,0

26,6

Α/Α

11

Θέμα

Θέματα πλατφόρμας

Υπο-θέμα

Διάφορα

Προτάσεις γεωργών για θέματα
εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας
(35)
Δυνατότητα ΤΓ να καλύψει τα
θέματα εκπαίδευσης (36)
Δομημένο και στοχευμένο
εκπαιδευτικό υλικό (38)
Σύνολο

1

Σχετική
συχνότητα
αρχικού
κωδικού
στο υποθέμα (%)
33,3

1

33,3

1

33,3

3

100,0

Αρχικοί κωδικοί*

Απόλυτη
συχνότητα

Σχετική
συχνότητα
υποθέματος
στο θέμα
(%)
33,3

Σχετική
συχνότητα
υποθέματος
στο σύνολο
(%)
3,8

12

Θέματα πλατφόρμας

Φυτοπροστασία

Φυτοπροστασία (37)
Σύνολο

3
3

100,0
100,0

33,3

3,8

13

Θέματα πλατφόρμας

Καλλιέργειες και
καλλιεργητικές
φροντίδες

Καλλιέργειες και καλλιεργητικές
φροντίδες (39)
Σύνολο

1

100,0

11,1

1,3

1

100,0

14

Θέματα πλατφόρμας

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Πολλαπλή Συμμόρφωση (40)
Σύνολο

1
1

100,0
100,0

11,1

1,3

15

Θέματα πλατφόρμας

Αμπελουργία/ οινολογία

Αμπελουργία/ οινολογία (41)
Σύνολο

1
1

100,0
100,0

11,1

1,3

100,0

11,4

11,1

1,3

Σύνολο «Θέματα
πλατφόρμας»
16

Μέθοδοι εκπαίδευσης

9
Φόρουμ συζήτησης

Φόρουμ συζήτησης (42)
Σύνολο

36

1
1

100,0
100,0

Α/Α

17

18

*

Θέμα

Μέθοδοι εκπαίδευσης

Μέθοδοι εκπαίδευσης

Βίντεο,
βιντεοσκοπημένες
διαλέξεις και
παρουσιάσεις

Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και
παρουσιάσεις (43)
Βίντεο (46)
Σύνολο

3

Σχετική
συχνότητα
αρχικού
κωδικού
στο υποθέμα (%)
60,0

2
5

40,0
100,0

Επιφυλάξεις για
σύγχρονες μεθόδους
εκπαίδευσης

Επιφυλάξεις για σύγχρονες μεθόδους
εκπαίδευσης (44)
Σύνολο

1

100,0

1

100,0

Υπο-θέμα

Αρχικοί κωδικοί*

Απόλυτη
συχνότητα

Σχετική
συχνότητα
υποθέματος
στο θέμα
(%)
55,6

Σχετική
συχνότητα
υποθέματος
στο σύνολο
(%)
6,3

11,1

1,3

19

Μέθοδοι εκπαίδευσης

Αυτοκατευθυνόμενη
εκπαίδευση

Αυτοκατευθυνόμενη εκπαίδευση (45)
Σύνολο

1
1

100,0
100,0

11,1

1,3

20

Μέθοδοι εκπαίδευσης

Αποστολή ερωτημάτων

Αποστολή ερωτημάτων (47)
Σύνολο

1
1

100,0
100,0

11,1

1,3

100,0

11,4

Σύνολο «Μέθοδοι
εκπαίδευσης»

9

Σύνολο θεμάτων
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Στις παρενθέσεις αναγράφεται ο αριθμός του κωδικού με βάση τον Πίνακα 16.
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100,0

4.3.3. Δημιουργία θεματικών δικτύων (thematic networks)
Με βάση τα 4 θέματα και τους 20 κωδικούς/ υπο-θέματα που δημιουργήθηκαν,
προκύπτουν 5 θεματικά δίκτυα, τα οποία απεικονίζουν το περιεχόμενο των Ομάδων
Εστίασης. Το Διάγραμμα 6α δείχνει το γενικό θεματικό δίκτυο, το οποίο αποτελείται
από τα 4 θέματα. Τα υπόλοιπα Διαγράμματα (6β-ε), απεικονίζουν το κάθε θέμα με τα
5 υπο-θέματα που το απαρτίζουν.
Διάγραμμα 6α. Γενικό θεματικό δίκτυο (4 βασικά θέματα)
Γενική
άποψη

Άμεση και
μελλοντική
αξιοποίηση

Πλατφόρμα
ηλεκτρονικής
μάθησης

Θέματα
πλατφόρμας

Μέθοδοι
εκπαίδευσης

Διάγραμμα 6β. Θεματικό δίκτυο «Γενική άποψη»

Εσωτερικές
αδυναμίες/
επιφυλάξεις/
αμφιβολίες
Επικρότηση
εγχειρήματος/
θετική εξέλιξη

Προϋποθέσεις
επιτυχίας

Γενική
άποψη

Άλλες
προτάσεις

Επίπεδο
πλατφόρμας
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Διάγραμμα 6γ. Θεματικό δίκτυο «Άμεση και μελλοντική αξιοποίηση»

Αξιοποίηση από
νέους και
προοδευτικούς
γεωργούς (και
φοιτητές)

Ανασταλτικοί
παράγοντες
αξιοποίησης

Προτρεπτικοί
παράγοντες
αξιοποίησης

Άμεση και
μελλοντική
αξιοποίηση

Επιφυλάξεις για
χρήση
πλατφόρμας

Άλλα

Διάγραμμα 6δ. Θεματικό δίκτυο «Θέματα πλατφόρμας»

Φυτοπροστασία
Πολλαπλή
συμμόρφωση

Καλλιέργειες και
καλλιεργητικές
φροντίδες
Θέματα
πλατφόρμας

Αμπελουργία/
οινολογία

Διάφορα
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Διάγραμμα 6ε. Θεματικό δίκτυο «Μέθοδοι εκπαίδευσης»
Βίντεο,
βιντεοσκοπημένες
διαλέξεις και
παρουσιάσεις
Φόρουμ
συζήτησης

Αποστολή
ερωτημάτων

Μέθοδοι
εκπαίδευσης
Επιφυλάξεις για
σύγχρονες
μεθόδους
εκπαίδευσης

Αυτοκατευθυνόμενη
μάθηση

4.3.4. Περιγραφή και ερμηνεία των αποτελεσμάτων3
Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι η συζήτηση στις Ομάδες Εστίασης
επικεντρώθηκε γύρω από 4 βασικά θέματα, τα οποία στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό
στις προκαθορισμένες ερωτήσεις του Οδηγού Συνέντευξης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).
Κυρίαρχο θέμα φαίνεται να είναι η «Γενική άποψη» με ποσοστό 50,6% του συνόλου,
ακολουθούμενο από την «Άμεση και μελλοντική αξιοποίηση», τα «Θέματα
πλατφόρμας» και το θέμα «Μέθοδοι εκπαίδευσης» με ποσοστά 26,6%, 11,4% και
11,4%, αντίστοιχα. Είναι φανερό ότι οι συμμετέχοντες στις Ομάδες Εστίασης
επικεντρώθηκαν περισσότερο σε γενικές απόψεις, παρά σε ειδικά με την πλατφόρμα
θέματα (περιεχόμενο, μέθοδοι εκπαίδευσης, κ.λπ.).
Στον Πίνακα 18 παρουσιάζονται τα 20 υπο-θέματα ταξινομημένα με βάση τη
σχετική συχνότητά τους στο σύνολο. Όπως φαίνεται, στο σύνολο των υπο-θεμάτων,
το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων εστιάστηκε κυρίως στις εσωτερικές αδυναμίες,
καθώς και στις επιφυλάξεις και αμφιβολίες για τη δημιουργία πλατφόρμας (15,2%).
Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι το ΤΓ παρουσιάζει εσωτερικές αδυναμίες, όπως η
έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης για υποστήριξη της πλατφόρμας, η απουσία ομάδας
IT (Information Technology) στο ΤΓ και η διαφορετική αντιμετώπιση του
προσωπικού για το συγκεκριμένο εγχείρημα. Μάλιστα, στις Ομάδες Εστίασης
αναφέρθηκαν τα εξής: «Δεν είμαστε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Να μην εμπλακούμε σε
3

Σε εισαγωγικά αναφέρονται αυτούσια αποσπάσματα από τις Ομάδες Εστίασης.
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τέτοια θέματα γιατί δεν μπορούμε να τα στηρίξουμε….» και «Ως εγχείρημα θεωρείται
δύσκολο….» που επιβεβαιώνουν την ανησυχία του προσωπικού για υποστήριξη της
πλατφόρμας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του ίδιου υπο-θέματος, αναφέρθηκε ότι η
δημιουργία πλατφόρμας αποτελεί μία χρονοβόρο διαδικασία, η οποία πιθανόν να
επηρεάσει αρνητικά τον διαθέσιμο χρόνο για (παραδοσιακές) Γεωργικές Εφαρμογές,
ενώ θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον τίθενται νομικά θέματα ή/ και θέματα
προσωπικών

δεδομένων

(π.χ.

στην

περίπτωση

«ανεβάσματος»

μιας

βιντεοσκοπημένης διάλεξης στην πλατφόρμα).
Από την άλλη, το δεύτερο κυριότερο υπο-θέμα αφορά στην επικρότηση του
εγχειρήματος δημιουργίας πλατφόρμας (11,4%). Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η
πιθανή δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης θα αποτελέσει θετική εξέλιξη
για το ΥΓΑΑΠ επιβεβαιώνοντας τη συμπόρευσή του με την τεχνολογία, ενώ είναι μία
διαδικασία η οποία, είτε άμεσα είτε στο μέλλον, θα πρέπει ούτως ή άλλως να
εφαρμοστεί. Αναφέρουν, επίσης, ότι η πλατφόρμα αποτελεί μία καλή εκπαιδευτική
λύση και ότι πιθανόν να υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιους γεωργούς. Σε γενικές
γραμμές, στο πλαίσιο του υπο-θέματος αυτού, οι συμμετέχοντες επικροτούν τη
δημιουργία της πλατφόρμας και τη θεωρούν ως ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο
βήμα για το ΥΓΑΑΠ και κατ’ επέκταση για την κυπριακή αγροτική οικονομία.
Ακολουθεί το υπο-θέμα «Προϋποθέσεις επιτυχίας» με ποσοστό 10,1%, στο
πλαίσιο του οποίου οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την άποψη ότι για να επιτύχει το
όλο εγχείρημα, θα πρέπει να τύχουν αξιοποίησης τα διάφορα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (π.χ. Facebook), να υπάρξει συνεργασία με ερευνητικούς φορείς και
πανεπιστήμια, αλλά και να αξιοποιηθούν με διάφορους τρόπους ήδη υπάρχουσες
επιτυχημένες πλατφόρμες και online εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και
προηγούμενες θετικές εμπειρίες του προσωπικού σχετικές με την ηλεκτρονική
μάθηση. Επιπρόσθετα, τόνισαν την ανάγκη για πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας
τόσο σε γεωργούς όσο και σε γεωπόνους, αλλά και την πραγματοποίηση άτυπης
έρευνας σε γεωργούς μέσω των Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων για διερεύνηση
του βαθμού αξιοποίησης της πλατφόρμας. «Αν αξίζει τον κόπο τότε να
προχωρήσουμε», υπογράμμισαν οι συμμετέχοντες.
Επόμενα σημαντικά υπο-θέματα φαίνεται να είναι το «Επίπεδο πλατφόρμας»
και «Ανασταλτικοί παράγοντες αξιοποίησης» (8,9% έκαστο). Στο πλαίσιο του
πρώτου, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στο επίπεδο που θα πρέπει να έχει η
πλατφόρμα: «Αν είναι κάτι καλό, θα αποκτήσει και χρήστες και θα διαδοθεί. Αν δεν
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είναι καλό……..δε θα “αγκαλιαστεί” από τον κόσμο». Σύμφωνα με το προσωπικό του
ΤΓ, το επίπεδο της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι επαγγελματικό, η πλατφόρμα
καθεαυτή να είναι απλή, φιλική προς τον χρήστη (user-friendly), εύχρηστη και
περιεκτική, αλλά παράλληλα ανταγωνιστική. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
συμμετέχοντες θεωρούν ότι είναι καλύτερα η πλατφόρμα να επικεντρωθεί
περισσότερο σε ασύγχρονες (π.χ. κείμενα και βιντεοσκοπημένες διαλέξεις) παρά σε
σύγχρονες δραστηριότητες (π.χ. ζωντανές εκπαιδεύσεις).
Σχετικά με το υπο-θέμα «Ανασταλτικοί παράγοντες αξιοποίησης», οι
συμμετέχοντες εξέφρασαν την άποψη ότι η χρήση της πλατφόρμας αναμένεται να
είναι περιορισμένη λόγω της σχετικά μεγάλης ηλικίας των γεωργών και της
υστέρησής τους στη χρήση νέων ΤΠΕ (π.χ. υπολογιστές και Διαδίκτυο), αλλά και
λόγω του σχετικά μικρού αριθμού νέων γεωργών. Οι τελευταίοι, εκτιμάται ότι είναι
περισσότερο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες. Σε μία από τις Ομάδες Εστίασης
αναφέρθηκε χαρακτηριστικά: «…..το μεγαλύτερο ποσοστό των γεωργών είναι μεγάλοι
σε

ηλικία

και

δεν

έχουν

ενδιαφέρον/

γνώση

σε

θέματα

ηλεκτρονικών

υπολογιστών……το ποσοστό των νεοεισερχόμενων γεωργών είναι πολύ μικρό». Σε
άλλη Ομάδα Εστίασης αναφέρθηκε ότι «μία πολύ μικρή ομάδα γεωργών ψάχνουν
διαδικτυακά. Αυτοί ήδη το κάνουν χωρίς την ύπαρξη πλατφόρμας».
Σε αντίθεση με το πιο πάνω υπο-θέμα, εκφράστηκαν και κάποιοι προτρεπτικοί
παράγοντες αξιοποίησης, αλλά με χαμηλότερη συχνότητα (5,1%). Για παράδειγμα, οι
συμμετέχοντες θεωρούν ότι ο αγροτικός κόσμος ανανεώνεται και μελλοντικά θα
υπάρχει μεγαλύτερη επαφή με το Διαδίκτυο και τις νέες ΤΠΕ. Όμως, σύμφωνα με τα
λεγόμενα κάποιων συμμετεχόντων: «Οι γεωργοί αξιοποιούν το Διαδίκτυο για
επικοινωνία με φίλους, αλλά όχι για σκοπούς μάθησης». Αξίζει να σημειωθεί ότι,
σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, μεγαλύτερα περιθώρια αξιοποίησης της
πλατφόρμας φαίνεται να υπάρχουν σε συγκεκριμένους κτηνοτροφικούς κλάδους,
όπου τους κατόχους διαδέχονται τα παιδιά τους τα οποία είναι, συνήθως, σχετικά
υψηλού μορφωτικού επιπέδου και έχουν μεγαλύτερη επαφή με τις νέες ΤΠΕ.
Από το θέμα «Μέθοδοι εκπαίδευσης», το σημαντικότερο υπο-θέμα φαίνεται να
είναι το «Βίντεο, βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και παρουσιάσεις» με ποσοστό 6,3%
του συνόλου. Η χρήση των βίντεο ως μέθοδος εκπαίδευσης φαίνεται να είναι σχετικά
υψηλά στις προτιμήσεις των συμμετεχόντων. Όπως αναφέρθηκε στις Ομάδες
Εστίασης: «Μπορούν να γίνουν μικρά βίντεο με διάφορα θέματα τα οποία να
αξιοποιούν οι γεωργοί, π.χ. σωστός ψεκασμός» και «Πολλές από τις διαλέξεις μας
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μπορούν να αξιοποιηθούν από την πλατφόρμα», εννοώντας ότι μπορούν να
βιντεοσκοπούνται και να «ανεβάζονται» στην πλατφόρμα. Με τον τρόπο αυτό, θα
αξιοποιούνται οι διάφορες διαλέξεις που, ούτως ή άλλως, πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο των Γεωργικών Εφαρμογών. Παράλληλα, θα μπορούν να αξιοποιηθούν και
διαλέξεις που πραγματοποιούνται από ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια.
Στο πλαίσιο των μεθόδων εκπαίδευσης, αναφέρθηκαν, όπως φαίνεται στον
Πίνακα 18, η δημιουργία φόρουμ συζήτησης, η αποστολή ερωτημάτων από τους
χρήστες και η αυτοκατευθυνόμενη εκπαίδευση με ποσοστά 1,3% εκάστη.
Εκφράστηκαν, επίσης, κάποιες επιφυλάξεις ως προς τις σύγχρονες μεθόδους
εκπαίδευσης (π.χ. ζωντανές εκπαιδεύσεις).
Όσον αφορά στην άμεση και μελλοντική αξιοποίηση της πλατφόρμας, οι
συμμετέχοντες θεωρούν ότι πιθανότερο να αξιοποιηθεί από νέους και προοδευτικούς
γεωργούς, αλλά και φοιτητές (5,1%). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε: «Τα άτομα
που θα ασχοληθούν με την πλατφόρμα αναμένεται να είναι κάτω των 40 ετών» και
«…..θα χρησιμοποιηθεί και από κόσμο πέραν των γεωργών, π.χ. φοιτητές…..στο
μέλλον θα αξιοποιηθεί και από γεωργούς. Ακόμα και σήμερα κάποιοι γεωργοί θα την
αξιοποιήσουν». Παρ’ όλα αυτά, εκφράστηκαν κάποιες επιφυλάξεις για χρήση της
πλατφόρμας από γεωργούς (3,8%). Μάλιστα, κάποιοι εκτιμούν ότι η πλατφόρμα θα
χρησιμοποιηθεί περισσότερο από ερασιτέχνες (μερικής απασχόλησης) γεωργούς και
όχι από επαγγελματίες (πλήρους απασχόλησης). Τέλος, στο πλαίσιο του ίδιου
θέματος και του υπο-θέματος «Άλλα» (3,8%), θεωρούν ότι δεν είναι σε θέση να
γνωρίζουν κατά πόσον θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα από τους γεωργούς, αλλά
πιστεύουν ότι για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση, χρειάζεται σωστή
προώθηση και διαφήμιση της πλατφόρμας.
Αναφορικά με τα θέματα και το περιεχόμενο της πλατφόρμας, αναφέρθηκαν
συγκεκριμένα η φυτοπροστασία (3,8%), οι καλλιέργειες και καλλιεργητικές
φροντίδες (1,3%), η πολλαπλή συμμόρφωση (1,3%) και η αμπελουργία/ οινολογία
(1,3%). Όπως φαίνεται, ο τομέας της φυτοπροστασίας εξακολουθεί να αποτελεί
προτεραιότητα για το προσωπικό των Γεωργικών Εφαρμογών. Στις Ομάδες Εστίασης
αναφέρθηκε

χαρακτηριστικά:

«Να

επικεντρωθούμε

περισσότερο

σε

θέματα

φυτοπροστασίας» και «….(η πλατφόρμα) μπορεί να αξιοποιηθεί για την εκπαίδευση
των χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων». Επιπλέον, στο πλαίσιο του υποθέματος «Διάφορα» (3,8%), οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την άποψη οι γεωργοί να
μπορούν να στέλνουν προτάσεις για θέματα εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας και
43

φυσικά να υπάρχει η δυνατότητα από πλευράς του ΤΓ να καλύψει τις προτεινόμενες
εκπαιδευτικές ανάγκες. Σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό, το προσωπικό του ΤΓ
αναφέρει ότι πρέπει να είναι στοχευμένο και σωστά δομημένο, αφού θεωρεί ότι «Από
αυτό θα εξαρτηθεί και η επιτυχία της πλατφόρμας».
Τέλος, σημαντικό μπορεί να θεωρηθεί και το υπο-θέμα «Άλλες προτάσεις»,
μιας και το ποσοστό του κυμαίνεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα (5,1% του συνόλου).
Στο υπο-θέμα αυτό συμπεριλαμβάνονται κάποιες εναλλακτικές γενικές προτάσεις από
τους συμμετέχοντες στις Ομάδες Εστίασης. Για παράδειγμα, προτείνουν όπως, αντί
για τη δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, να αναβαθμιστεί και να
βελτιωθεί η ιστοσελίδα του ΤΓ, αφού όπως αναφέρουν «Αν μέσω της ιστοσελίδας
λύνονται τα ερωτήματα (των γεωργών) δε χρειάζεται η διαδικτυακή εκπαίδευση».
Όμως, στην περίπτωση δημιουργίας της πλατφόρμας, καλό θα ήταν τα υφιστάμενα
υποχρεωτικά μαθήματα (π.χ. στο πλαίσιο του ΠΑΑ), να πραγματοποιούνται μέσω της
πλατφόρμας και, παράλληλα, να παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης/
επιτυχίας.
Πίνακας 18. Ταξινόμηση υπο-θεμάτων
Α/Α*
3

Γενική άποψη

1

Γενική άποψη

4
2
6

Γενική άποψη
Γενική άποψη
Άμεση και
μελλοντική
αξιοποίηση
Μέθοδοι
εκπαίδευσης
Γενική άποψη
Άμεση και
μελλοντική
αξιοποίηση
Άμεση και
μελλοντική
αξιοποίηση
Άμεση και
μελλοντική
αξιοποίηση
Άμεση και
μελλοντική
αξιοποίηση

17
5
7

8

9

10

% στο
θέμα
30,0

% στο
σύνολο
15,2

9

22,5

11,4

8
7
7

20,0
17,5
33,3

10,1
8,9
8,9

Βίντεο, βιντεοσκοπημένες
διαλέξεις και παρουσιάσεις
Άλλες προτάσεις
Αξιοποίηση από νέους και
προοδευτικούς γεωργούς
(και φοιτητές)
Προτρεπτικοί παράγοντες
αξιοποίησης

5

55,6

6,3

4
4

10,0
19,0

5,1
5,1

4

19,0

5,1

Επιφυλάξεις για χρήση
πλατφόρμας

3

14,3

3,8

Άλλα

3

14,3

3,8

Θέμα

Υπό-θέμα
Εσωτερικές αδυναμίες/
επιφυλάξεις/ αμφιβολίες
Επικρότηση εγχειρήματος/
θετική εξέλιξη
Προϋποθέσεις επιτυχίας
Επίπεδο πλατφόρμας
Ανασταλτικοί παράγοντες
αξιοποίησης
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Απόλυτη
συχνότητα
12

Α/Α*
11
12
13
14
15
16
18
19
20

*

Θέμα
Θέματα
πλατφόρμας
Θέματα
πλατφόρμας
Θέματα
πλατφόρμας
Θέματα
πλατφόρμας
Θέματα
πλατφόρμας
Μέθοδοι
εκπαίδευσης
Μέθοδοι
εκπαίδευσης
Μέθοδοι
εκπαίδευσης
Μέθοδοι
εκπαίδευσης
Σύνολο

Υπό-θέμα
Διάφορα

Απόλυτη
συχνότητα
3

% στο
θέμα
33,3

% στο
σύνολο
3,8

Φυτοπροστασία

3

33,3

3,8

Καλλιέργειες και
καλλιεργητικές φροντίδες
Πολλαπλή Συμμόρφωση

1

11,1

1,3

1

11,1

1,3

Αμπελουργία/ οινολογία

1

11,1

1,3

Φόρουμ συζήτησης

1

11,1

1,3

Επιφυλάξεις για σύγχρονες
μεθόδους εκπαίδευσης
Αυτοκατευθυνόμενη
εκπαίδευση
Αποστολή ερωτημάτων

1

11,1

1,3

1

11,1

1,3

1

11,1

1,3

79

100,0

Αύξων αριθμός υπο-θέματος με βάση τον Πίνακα 17.

5. Συζήτηση
5.1. Ποσοτική έρευνα
Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην ποσοτική έρευνα θεωρείται ότι είναι
αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται. Ως εκ τούτου, μπορεί
να εξαχθούν αρκετά ασφαλή συμπεράσματα για τον αγροτικό πληθυσμό της Κύπρου
σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου και την ηλεκτρονική μάθηση. Αρκετά από τα
αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας ενισχύονται και επιβεβαιώνονται από τις
Ομάδες Εστίασης, ενώ ο συνδυασμός των δύο μεθόδων στο πλαίσιο του ίδιου
προγράμματος παρέχει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα και δίνει μία πιο ολοκληρωμένη
εικόνα του θέματος της έρευνας (Robson, 2011).
Η μέση ηλικία των αγροτών συνάδει με αυτήν της τελευταίας Απογραφής
Γεωργίας (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2014), με τη συντριπτική πλειοψηφία
αυτών να είναι άνω των 55 ετών. Αυτό δείχνει ότι η Κύπριοι αγρότες είναι ακόμη
σχετικά μεγάλοι σε ηλικία και εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ηλικιακή ανανέωση
του αγροτικού πληθυσμού. Από την άλλη, λαμβάνοντας υπόψη τη δειγματοληπτική
μονάδα (γεωργός), το μέσο μορφωτικό επίπεδο εμφανίζεται σχετικά υψηλό, αφού ο
μέσος αγρότης έχει σχεδόν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρ’ όλα
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αυτά, το αποτέλεσμα αυτό δεν αποκλίνει κατά πολύ από άλλες παρόμοιες έρευνες
(π.χ. Tucker and Napier, 2002; Adamides et al., 2013). Το σχετικά υψηλό μορφωτικό
επίπεδο των αγροτών πιθανόν να ενισχύσει τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
μάθησης.
Το Διαδίκτυο γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό από τους αγρότες, κυρίως
από τους νεαρούς και περισσότερο μορφωμένους (Tucker and Napier, 2002), ενώ
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική μάθηση (FAO, 2011). Αν και
γενικότερα ο αγροτικός πληθυσμός φαίνεται να υστερεί σε θέματα υιοθέτησης νέων
ΤΠΕ (Adamides et al., 2013) και να προτιμά παραδοσιακές πηγές πληροφόρησης
(Tucker and Napier, 2002), ωστόσο, στην παρούσα έρευνα σχεδόν οι μισοί αγρότες
δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, αποτέλεσμα το οποίο δεν αποκλίνει κατά
πολύ από προηγούμενη παρόμοια έρευνα (Adamides et al., 2013). Μάλιστα, η
συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει ότι το χρησιμοποιεί καθημερινά. Ανάμεσα στους
κυριότερους λόγους χρήσης του Διαδικτύου από τους αγρότες, είναι η ενημέρωση και
η απόκτηση νέων ιδεών στον τομέα της εργασία τους, καθώς και η εκπαίδευση σε
θέματα γεωργίας και κτηνοτροφίας. Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι από τους
αγρότες που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, περίπου εφτά στους δέκα χρησιμοποιούν email, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό ασύγχρονο επικοινωνιακό εργαλείο στο
πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης (FAO, 2011). Τα πιο πάνω ευρήματα
υποδεικνύουν ότι οι Γεωργικές Εφαρμογές θα πρέπει να συνεχίσουν να
ενστερνίζονται τη χρήση του Διαδικτύου (Hall et al., 2003), ενώ αποτελούν
ενθαρρυντικά μηνύματα για τη δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης
αγροτών.
Όπως αναμενόταν, οι περισσότεροι αγρότες δε γνωρίζουν τι είναι η
ηλεκτρονική μάθηση και η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, ενώ λίγοι είναι αυτοί
που έχουν χρησιμοποιήσει γενικά διαδικτυακή πλατφόρμα. Ωστόσο, η πλειονότητα
των αγροτών δηλώνει ότι θα χρησιμοποιούσε μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης
για αγρότες, υποδεικνύοντας ότι η ηλεκτρονική μάθηση ειδικότερα και οι νέες ΤΠΕ
γενικότερα, γίνονται όλο και περισσότερο αποδεκτές από τον αγροτικό πληθυσμό.
Εξάλλου, οι Park et al. (2007) αναφέρουν ότι πάνω από εφτά σους δέκα γεωργούς
ήταν ικανοποιημένοι με το σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης των Γεωργικών
Εφαρμογών στην Κορέα.
Σχετικά με το περιεχόμενο και τα θέματα της πλατφόρμας, οι αγρότες
παρουσιάζονται προσκολλημένοι σε παραδοσιακά θέματα, όπως η φυτοπροστασία, οι
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καλλιέργειες και καλλιεργητικές φροντίδες, και τα μέτρα του ΠΑΑ. Παρόλη τη
γεωργική εμπειρία τους και τη διαχρονική στήριξη των Γεωργικών Εφαρμογών,
φαίνεται ότι οι αγρότες θεωρούν τα θέματα της φυτοπροστασίας και των
καλλιεργητικών

φροντίδων

ως

τα

σημαντικότερα

που

θα

πρέπει

να

συμπεριλαμβάνονται σε μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Θέματα που
αφορούν στα διάφορα μέτρα του ΠΑΑ φαίνεται ότι ενδιαφέρουν αρκετά τους
γεωργούς, λόγω, πιθανόν, της χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχουν. Μολονότι
βάσει προηγούμενων ερευνών (Αδαμίδης και Στυλιανού, 2010; Στυλιανού κ.ά., 2016)
τα θέματα εμπορίας και διάθεσης των αγροτικών προϊόντων συγκαταλέγονται
ανάμεσα στα σημαντικότερα προβλήματα του αγροτικού τομέα της Κύπρου, στην
παρούσα έρευνα μόνο περίπου τέσσερις στους δέκα αγρότες δηλώνουν ότι στην
πλατφόρμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται θέμα σχετικό με το μάρκετινγκ
αγροτικών προϊόντων. Παρομοίως, τα ποσοστά που σχετίζονται με τα θέματα
γεωργικής λογιστικής και διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι σχετικά
χαμηλά, υποδηλώνοντας ότι οι αγρότες πιθανόν να μην αντιλαμβάνονται τη
σημαντικότητα της εκπαίδευσης στα θέματα αυτά για την εκμετάλλευσή τους.
Οι καταλληλότερες μέθοδοι διαδικτυακής εκπαίδευσης σύμφωνα με τους
αγρότες, είναι αυτές που σχετίζονται με τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Ωστόσο,
υψηλά στις προτιμήσεις τους είναι και τα απλά κείμενα και η αποστολή ερωτημάτων.
Τα πιο πάνω συγκαταλέγονται στις ασύγχρονες δραστηριότητες της ηλεκτρονικής
μάθησης, ενώ οι ζωντανές εκπαιδεύσεις μέσω Διαδικτύου, ως σύγχρονη
δραστηριότητα, βρίσκεται χαμηλά στις προτιμήσεις των αγροτών. Η υψηλότερη
προτίμηση των αγροτών για τα βίντεο και τις φωτογραφίες, πιθανόν να οφείλεται στο
ότι ο καθημερινός τους χρόνος είναι συνήθως περιορισμένος. Έτσι, είναι ευκολότερο
γι’ αυτούς να παρακολουθήσουν ένα βίντεο ή να δουν μία φωτογραφία από το να
διαβάσουν ένα κείμενο. Ακόμη, μεγάλος αριθμός αγροτών πιθανόν να ανήκει στα
άτομα εκείνα τα οποία δεν έχουν αρκετά αποτελεσματικές ικανότητες ανάγνωσης
(FAO, 2011). Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από πέντε στους δέκα αγρότες έχουν
επιλέξει τις διαδικτυακές εφαρμογές/ εργαλεία (web applications) ως μέθοδο
διαδικτυακής εκπαίδευσης. Το ΙΓΕ έχει ήδη αναπτύξει τέτοια απλά εργαλεία, τα
οποία απευθύνονται κυρίως σε αγρότες και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του
(http://news.ari.gov.cy/ariapp.html?ver_2).
Ένας από τους βασικούς στόχους της ποσοτικής έρευνας ήταν η διερεύνηση της
δυνητικής ικανότητας των αγροτών να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα ηλεκτρονικής
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μάθησης. Όπως διαφάνηκε, περίπου πέντε στους δέκα αγρότες παρουσιάζουν μέτρια
έως υψηλή δυνητική ικανότητα αξιοποίησης της πλατφόρμας. Λαμβάνοντας υπόψη
τη σχετικά μεγάλη ηλικία και το σχετικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των αγροτών,
τον χαμηλό βαθμό υιοθέτησης των νέων ΤΠΕ στη γεωργία, καθώς και το ότι
προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι τα σύγχρονα μέσα πληροφόρησης, όπως οι
υπολογιστές και το Διαδίκτυο, προτιμούνται λιγότερο από τους αγρότες (Park et al.,
2007), το πιο πάνω αποτέλεσμα θεωρείται αρκετά ενθαρρυντικό. Επιπρόσθετα, η
έρευνα έδειξε ότι οι μικρότεροι σε ηλικία αγρότες τείνουν να έχουν υψηλότερη
δυνητική ικανότητα, ενώ όσο αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο των αγροτών, τόσο
αυξάνεται και η δυνητική τους ικανότητα. Εκτιμάται ότι η δυνητική ικανότητα των
αγροτών θα αυξηθεί μελλοντικά λόγω των εκπαιδεύσεων που παρέχουν οι Γεωργικές
Εφαρμογές σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, της προσδοκώμενης ηλικιακής
ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού, αλλά και της αλληλεπίδρασης με άτομα του
στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.
Εξάλλου, όπως προκύπτει από την παρούσα έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία των
αγροτών δηλώνει ότι έχουν άτομο στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον που
χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο.
Προηγούμενες μελέτες (Hall et al., 2003; Adamides et al., 2013) έδειξαν ότι η
ηλικία των αγροτών συσχετίζεται αρνητικά με τη χρήση των σύγχρονων πηγών
πληροφόρησης, όπως το Διαδίκτυο, και θετικά με το μορφωτικό επίπεδο. Τα
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υποστηρίζουν το εύρημα αυτό· οι νεαρότεροι
αγρότες τείνουν να χρησιμοποιούν περισσότερο το Διαδίκτυο, ενώ όσο αυξάνεται το
μορφωτικό επίπεδο τόσο αυξάνεται και η χρήση του Διαδικτύου. Επιπλέον, η
συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου συσχετίζεται θετικά με το μορφωτικό επίπεδο.
Ομοίως, οι περισσότερο μορφωμένοι αγρότες τείνουν να χρησιμοποιούν περισσότερο
το e-mail. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η χρήση του Διαδικτύου φαίνεται να
είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη στην επαρχία Αμμοχώστου, απ’ ότι στις υπόλοιπες
επαρχίες. Από την άλλη, το χαμηλότερο ποσοστό χρηστών του Διαδικτύου
παρατηρείται στην Πιτσιλιά, πιθανόν λόγω του μεγάλου υψομέτρου της και της
συγκριτικά μεγαλύτερης ηλικίας των γεωργών της περιοχής (μέση ηλικία: 62,2 έτη).
Εξάλλου, η μετακίνηση νέων ατόμων στις πόλεις, είναι ένα φαινόμενο που, ακόμη,
χαρακτηρίζει τις ορεινές περιοχές της Κύπρου.
Παρομοίως, όσον αφορά στη γνώση για την ηλεκτρονική μάθηση και την
πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, τη χρήση και την πρόθεση χρήσης της
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πλατφόρμας, φαίνεται ότι συσχετίζονται σημαντικά και αρνητικά με την ηλικία των
αγροτών, και σημαντικά και θετικά με το μορφωτικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι οι
νεαρότεροι αγρότες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να γνωρίζουν για την
ηλεκτρονική μάθηση και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, να έχουν
χρησιμοποιήσει γενικά πλατφόρμα μάθησης και να χρησιμοποιήσουν μία
εξειδικευμένη πλατφόρμα για αγρότες. Επίσης, οι αγρότες υψηλότερου μορφωτικού
επιπέδου είναι πιθανότερο να γνωρίζουν τι είναι η ηλεκτρονική μάθηση και η
πλατφόρμα μάθησης, να έχουν χρησιμοποιήσει γενικά πλατφόρμα μάθησης και να
χρησιμοποιήσουν μία εξειδικευμένη πλατφόρμα για αγρότες. Μεταξύ των επαρχιών,
το μεγαλύτερο συγκριτικά ποσοστό των αγροτών που έχει χρησιμοποιήσει
πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, βρίσκεται στην Αμμόχωστο, ενώ το ποσοστό
στην Πιτσιλιά είναι μηδενικό. Η κυριαρχία των αγροτών της επαρχίας Αμμοχώστου
στη χρήση πλατφόρμας μάθησης, πιθανόν να οφείλεται στη σχετικά μικρή ηλικία των
συμμετεχόντων στην έρευνα (μέση ηλικία: 48 έτη). Ωστόσο, σχετικά με την πρόθεση
χρήσης πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για αγρότες, τα ποσοστά είναι σχετικά
υψηλά σε όλες τις επαρχίες, με την Πάφο και Αμμόχωστο να έχουν τα υψηλότερα
ποσοστά, και την Πιτσιλιά το χαμηλότερο. Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω, οι
αγρότες της Πιτσιλιάς, σε σύγκριση με αυτούς των άλλων επαρχιών, υστερούν
σημαντικά στη χρήση τόσο του Διαδικτύου όσο και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής
μάθησης, ενώ είναι οι λιγότερο πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν πλατφόρμα για
αγρότες.
Οι αγρότες που γνωρίζουν τι είναι η ηλεκτρονική μάθηση και η πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης, παρουσιάζονται πιο πρόθυμοι από αυτούς που δε γνωρίζουν,
να χρησιμοποιήσουν εξειδικευμένη πλατφόρμα για αγρότες. Το αποτέλεσμα αυτό,
πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι οι αγρότες που γνωρίζουν για την ηλεκτρονική
μάθηση, να έχουν εντοπίσει κάποια πλεονεκτήματα και δυνατότητες που παρέχει
στους χρήστες της και έτσι να θεωρούν ότι θα ήταν καλό να εφαρμοστεί και στον
αγροτικό τομέα.
5.2. Ποιοτική έρευνα και σύγκριση με την ποσοτική έρευνα
Οι Ομάδες Εστίασης πραγματοποιήθηκαν με απώτερο στόχο τη διερεύνηση των
απόψεων του προσωπικού του ΤΓ, το οποίο θεωρείται ότι γνωρίζει τις βασικές
εκπαιδευτικές ανάγκες των αγροτών, για τη δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής
μάθησης. Από την ανάλυση των δεδομένων, φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες
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επικεντρώθηκαν κυρίως σε γενικές απόψεις, παρά στην αξιοποίηση της πλατφόρμας
από τους αγρότες, στο περιεχόμενο της πλατφόρμας και στις μεθόδους εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, εστίασαν την προσοχή τους στις εσωτερικές αδυναμίες του ΤΓ για
υποστήριξη της πλατφόρμας, καθώς και σε επιφυλάξεις και αμφιβολίες για τη
δημιουργία πλατφόρμας. Αυτό υποδεικνύει τη γενικότερη ανησυχία του προσωπικού
για την πιθανή δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και έρχεται σε
αντίθεση με αυτό που αναφέρουν οι Park et al. (2007), ότι το προσωπικό των
Γεωργικών Εφαρμογών και οι ειδικοί που παρέχουν εκπαίδευση στους αγρότες
φαίνεται ότι εκφράζουν την επιθυμία να πληροφορούν τους γεωργούς μέσω του
Διαδικτύου. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανησυχία ότι η υποστήριξη
της πλατφόρμας θα επηρεάσει αρνητικά τον διαθέσιμο χρόνο τους για παραδοσιακές
Γεωργικές Εφαρμογές και θα επιβαρύνει περισσότερο το ήδη βεβαρημένο πρόγραμμά
τους. Ωστόσο, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης καθεαυτή θα αποτελεί
συμπληρωματικό εργαλείο Γεωργικών Εφαρμογών και ενδέχεται μελλοντικά να
αντικαταστήσει μερικώς ή/ και πλήρως κάποιες από τις παραδοσιακές ευθύνες του
προσωπικού.
Παράλληλα με τις επιφυλάξεις και αμφιβολίες που εξέφρασε το προσωπικό των
Γεωργικών

Εφαρμογών,

ειπώθηκαν

και

κάποιοι

ανασταλτικοί

παράγοντες

αξιοποίησης της πλατφόρμας, όπως η σχετικά μεγάλη ηλικία των αγροτών, η
υστέρησή τους στη χρήση νέων ΤΠΕ και ο σχετικά μικρός αριθμός νέων γεωργών.
Σημειώνεται ότι από την ποσοτική έρευνα προέκυψε ότι η ηλικία επηρεάζει αρνητικά
τη χρήση του Διαδικτύου και της πλατφόρμας, ενώ η υστέρηση των αγροτών στη
χρήση νέων ΤΠΕ αναφέρεται σε αρκετές έρευνες (π.χ. Adamides et al., 2013).
Ωστόσο, μπορεί να ειπωθεί ότι οι αγρότες, σε σύγκριση με το παρελθόν,
παρουσιάζονται σχετικά πιο εξοικειωμένοι με τις νέες ΤΠΕ.
Παρ’ όλα αυτά, το προσωπικό επικροτεί το εγχείρημα δημιουργίας πλατφόρμας
και θεωρεί ότι αποτελεί καινοτομία, τόσο για το ΥΓΑΑΠ, όσο και για την κυπριακή
αγροτική οικονομία. Για την επιτυχία του εγχειρήματος, χρειάζεται πρώτα να
εφαρμοστεί πιλοτικά η πλατφόρμα, να αξιοποιηθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
να υπάρξει συνεργασία με ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και να
αξιοποιηθούν υπάρχουσες επιτυχημένες πλατφόρμες και online εκπαιδευτικά
προγράμματα. Σύμφωνα με τους Park et al. (2007), έχουν ήδη αναπτυχθεί πολλά
επιτυχημένα online προγράμματα που απευθύνονται στις ομάδες-στόχους των
Εφαρμογών. Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Γεωργικών Εφαρμογών θεωρεί ότι
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υπάρχουν και κάποιοι προτρεπτικοί παράγοντες αξιοποίησης, όπως η ηλικιακή
ανανέωση του αγροτικού κόσμου και η μεγαλύτερη επαφή με το Διαδίκτυο και τις
νέες ΤΠΕ στο μέλλον, ενώ μεγαλύτερα περιθώρια αξιοποίησης εντοπίζουν σε
συγκεκριμένους κτηνοτροφικούς κλάδους. Η άποψη αυτή είναι σύμφωνη με τα
αποτελέσματα των Adamides et al. (2013), οι οποίοι βρήκαν ότι οι κτηνοτρόφοι
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να χρησιμοποιούν τις νέες ΤΠΕ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σχετικά με την άμεση και μελλοντική αξιοποίηση της
πλατφόρμας, οι συμμετέχοντες στις Ομάδες Εστίασης θεωρούν ότι η πλατφόρμα θα
αξιοποιηθεί περισσότερο από νέους και προοδευτικούς γεωργούς, αλλά και φοιτητές.
Όμως, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση, απαραίτητη είναι η σωστή
προώθηση και διαφήμιση της πλατφόρμας. Εκτιμούν, επίσης, ότι θα χρησιμοποιηθεί
περισσότερο από τους μερικής απασχόλησης και λιγότερο από τους πλήρους
απασχόλησης γεωργούς. Οι Adamides et al. (2013), βρήκαν ότι οι γεωργοί μερικής
απασχόλησης έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να χρησιμοποιούν τις νέες ΤΠΕ, όπως
τον υπολογιστή και το Διαδίκτυο, αφού πιθανόν να εκτίθενται περισσότερο σε αυτές,
απ’ ότι οι πλήρους απασχόλησης γεωργοί, μιας και οι τελευταίοι εργάζονται πολλές
ώρες στα χωράφια και μάλλον δεν έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν με τον
υπολογιστή και το Διαδίκτυο. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια πηγή, συχνά οι αγρότες
εισάγονται στις νέες τεχνολογίες μέσω της εξωγεωργικής απασχόλησης.
Οι συμμετέχοντες στις Ομάδες Εστίασης θεωρούν ότι το επίπεδο της
πλατφόρμας θα πρέπει να είναι υψηλό και επαγγελματικό, η πλατφόρμα καθεαυτή να
είναι απλή, φιλική προς τον χρήστη, εύχρηστη και περιεκτική, αλλά παράλληλα
ανταγωνιστική. Ακόμη, πιστεύουν ότι η πλατφόρμα θα πρέπει να εστιάζεται
περισσότερο σε ασύγχρονες παρά σε σύγχρονες δραστηριότητες. Η άποψη αυτή είναι
σύμφωνη με αυτήν των αγροτών, όπως προέκυψε από την ποσοτική έρευνα. Φαίνεται
ότι τόσο οι αγρότες όσο και το προσωπικό του ΤΓ, εκφράζουν μία επιφύλαξη ή/ και
ανασφάλεια ως προς τις σύγχρονες δραστηριότητες ηλεκτρονικής μάθησης, όπως
είναι οι ζωντανές εκπαιδεύσεις. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στη, μέχρι τώρα, μικρή
επαφή τόσο των αγροτών όσο και του προσωπικού του ΤΓ με τις σύγχρονες
δραστηριότητες μάθησης, κάτι που, ίσως, να τους καθιστά διστακτικούς για την
επιτυχή εφαρμογή τους. Ωστόσο, έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κορέα, έδειξε
ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των γεωργών δήλωσε την προτίμησή του για το
σύστημα τηλεδιάσκεψης (Park et al., 2007), το οποίο αποτελεί μία σύγχρονη
δραστηριότητα μάθησης.
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Αναφορικά με τις μεθόδους εκπαίδευσης, η περισσότερο προτιμητέα μέθοδος
για το προσωπικό του ΤΓ, φαίνεται να είναι τα βίντεο και οι βιντεοσκοπημένες
διαλέξεις και παρουσιάσεις. Η άποψη αυτή είναι σύμφωνη με αυτήν των αγροτών,
όπως έδειξε η ποσοτική έρευνα. Με τη χρήση των βίντεο, αναμένεται να
αξιοποιηθούν οι διαλέξεις που, ούτως ή άλλως, πραγματοποιεί το προσωπικό του ΤΓ,
καθώς και τα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Μέσω των βίντεο, πιθανόν να
εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος τόσο για τους αγρότες όσο και για τους εκπαιδευτές
των Γεωργικών Εφαρμογών, αφού οι πρώτοι θα είναι σε θέση να εκπαιδεύονται
οπουδήποτε και οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμούν, χωρίς να είναι
απαραίτητη η φυσική παρουσία των εκπαιδευτών. Τόσο τα βίντεο, όσο και η
αποστολή ερωτημάτων από τους αγρότες για επίλυση προβλημάτων, αποτελούν
παραδείγματα ασύγχρονων δραστηριοτήτων και αυτοκατευθυνόμενης μάθησης,
υποδηλώνοντας από τη μία τον δισταγμό των εκπαιδευτών και των αγροτών ως προς
τις σύγχρονες δραστηριότητες μάθησης, και, από την άλλη, την προτίμησή τους για
τις ασύγχρονες δραστηριότητες.
Τα αποτελέσματα των Ομάδων Εστίασης για τα θέματα και το περιεχόμενο της
πλατφόρμας, φαίνεται να συμφωνούν αρκετά με αυτά της ποσοτικής έρευνας. Όπως
και οι αγρότες, έτσι και το προσωπικό του ΤΓ, υποστηρίζει ότι η φυτοπροστασία, και
οι καλλιέργειες και καλλιεργητικές φροντίδες αποτελούν τα δύο σημαντικότερα
θέματα τα οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει η πλατφόρμα μάθησης. Όπως
φαίνεται, ο τομέας της φυτοπροστασίας εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα
τόσο για τους αγρότες, όσο και για το προσωπικό του ΤΓ, ενισχύοντας τη θεωρία ότι
παρατηρείται μία προσκόλληση των ενδιαφερόμενων μερών σε παραδοσιακά θέματα
εκπαίδευσης. Αντίθετα, θέματα τα οποία θεωρούνται σημαντικά για την ανάπτυξη
του αγροτικού τομέα, όπως η διάθεση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων, δεν
αναφέρθηκαν σχεδόν καθόλου στις Ομάδες Εστίασης, ενώ αξιολογήθηκαν σχετικά
χαμηλά από τους αγρότες. Παρ’ όλα αυτά, το προσωπικό του ΤΓ υποστηρίζει ότι για
την επιτυχία της πλατφόρμας, το οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό αναπτυχθεί, θα
πρέπει να είναι στοχευμένο και σωστά δομημένο.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εναλλακτικές γενικές προτάσεις του
προσωπικού του ΤΓ, από τις οποίες ξεχωρίζει η πρόταση για αναβάθμιση και
βελτίωση της υφιστάμενης ιστοσελίδας του ΤΓ, αντί της δημιουργίας, ξεχωριστά,
πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι με τον τρόπο
αυτό θα παρέχονται στους χρήστες βασικές υπηρεσίες και πληροφορίες, όπως η
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επίλυση αποριών, χωρίς να είναι απαραίτητη η δημιουργία πλατφόρμας. Στο πλαίσιο
αυτό, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον η προτεινόμενη αυτή λύση είναι πιο
αποτελεσματική από πλευράς κόστους και παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και κατά
πόσον είναι τεχνικά εφικτή η πιθανή ενσωμάτωση της πλατφόρμας στην ιστοσελίδα
του ΤΓ. Αξίζει να αναφερθεί ότι διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως το
Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο

Γεωπονικό

Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης
Αθηνών

(https://elearning.auth.gr/)
(http://www.e-learning.aua.gr/

και το
και

https://mediasrv.aua.gr/eclass/), έχουν αναπτύξει πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης,
οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τόσο σύγχρονες όσο και ασύγχρονες δραστηριότητες
εκπαίδευσης. Αξιόλογη είναι και η δωρεάν ηλεκτρονική μάθηση που προσφέρεται
μέσω της συνεργασίας μεγάλου αριθμού ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
(http://project.opencourses.gr/ και http://www.opencourses.gr/). Τα πιο πάνω,
δύνανται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας ως «καλές
πρακτικές».
5.3. Αδυναμίες της έρευνας
Το γεωργικό εισόδημα θεωρείται ως ένα από τα βασικά κοινωνικοοικονομικά
χαρακτηριστικά των αγροτών και έχει χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο αρκετών ερευνών
που εξέτασαν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Για
παράδειγμα, οι Adamides et al. (2013) βρήκαν ότι οι αγρότες με υψηλά εισοδήματα
τείνουν να χρησιμοποιούν περισσότερο ηλεκτρονικό υπολογιστή και Διαδίκτυο.
Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα δε χρησιμοποιήθηκε το γεωργικό εισόδημα σε
βασικές αναλύσεις λόγω, κυρίως, της ύπαρξης ακραίων τιμών στο δείγμα.
Σύμφωνα με τους Adamides et al. (2013), η συμμετοχή των αγροτών σε Ομάδες
και Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) αυξάνει την πιθανότητα να χρησιμοποιούν
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ
των αγροτών, αλλά και στις πιθανές κατευθυντήριες γραμμές των ΟΠ για χρήση των
νέων τεχνολογιών. Παρ’ όλα αυτά, στην παρούσα έρευνα δεν εξετάστηκε η
συμμετοχή των αγροτών σε ΟΠ και η πιθανότητα να επηρεάζει τη χρήση του
Διαδικτύου και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Επιπλέον, η έλλειψη
συνεργασίας μεταξύ των αγροτών αποτελεί βασικό πρόβλημα του αγροτικού τομέα
της Κύπρου και ως εκ τούτου η σωστή λειτουργία των ΟΠ θα μπορούσε να
συμβάλλει σημαντικά στη βιωσιμότητά του (Στυλιανού κ.ά., 2016). Εξυπακούεται ότι
για τη συνεργασία μεταξύ των αγροτών, απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η
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εκπαίδευσή τους σε σχετικά θέματα και η δημιουργία πνεύματος συνεργασίας. Έτσι,
στην προκαθορισμένη λίστα των θεματικών ενοτήτων του ερωτηματολογίου της
ποσοτικής έρευνας (βλ. ερώτηση 10 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), θα ήταν ορθό να υπήρχε
ξεχωριστή επιλογή για εκπαίδευση σε θέματα συνεργασίας και οργάνωσης, παρόλο
που η συνεργασία μπορεί να συμπεριληφθεί στη θεματική ενότητα που αφορά στο
μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων.
Κατά τη διάρκεια των Ομάδων Εστίασης κρατήθηκαν σημειώσεις από τον
διαμεσολαβητή/ συντονιστή, αλλά δε χρησιμοποιήθηκε μαγνητόφωνο ηχογράφησης.
Αυτό πιθανόν να οδήγησε σε απώλεια πληροφοριών, μιας και ο συντονισμός μίας
Ομάδας Εστίασης με παράλληλη καταγραφή των απόψεων, δε θεωρείται καθόλου
εύκολη υπόθεση. Η χρήση μαγνητοφώνου ηχογράφησης και η μετέπειτα
απομαγνητοφώνηση των συζητήσεων, θα μείωνε τον πιθανό κίνδυνο να χαθεί μέρος
των δεδομένων των Ομάδων Εστίασης.
6. Συμπεράσματα και εισηγήσεις
Η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να είναι σε πολλές περιπτώσεις το ίδιο
αποτελεσματική με την παραδοσιακή εκπαίδευση, αλλά με χαμηλότερο κόστος. Παρά
τα πλεονεκτήματά της, δε δύναται να αντικαταστήσει πλήρως την παραδοσιακή
εκπαίδευση και για όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα συστήνεται να
χρησιμοποιείται

συμπληρωματικά

μ’

αυτήν.

Παρέχεται,

συνήθως,

στους

εκπαιδευόμενους μέσα από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, οι οποίες
χρησιμοποιούνται σήμερα από μεγάλο αριθμό οργανισμών, ινστιτούτων και
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η έρευνα αυτή εξετάζει τις απόψεις και αντιλήψεις των
αγροτών και του προσωπικού των Γεωργικών Εφαρμογών, σχετικά με τη δημιουργία
πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης αγροτών.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σχεδόν το 48% των αγροτών χρησιμοποιεί το
Διαδίκτυο κυρίως για αναζήτηση γενικών πληροφοριών, για ανάγνωση ειδήσεων,
αλλά και για ενημέρωση και εκπαίδευση σε αγροτικά θέματα. Μάλιστα, η
πλειονότητα το χρησιμοποιεί καθημερινά, ενώ περίπου εφτά στους δέκα
χρησιμοποιούν e-mail, το οποίο αποτελεί σημαντικό ασύγχρονο επικοινωνιακό
εργαλείο στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το
Διαδίκτυο αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη χρήση της πλατφόρμας, τα
αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι οι Γεωργικές Εφαρμογές θα πρέπει να
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συνεχίσουν να «αγκαλιάζουν» τη χρήση του Διαδικτύου, ενώ, παράλληλα,
ενθαρρύνουν τη δημιουργία πλατφόρμας.
Παρόλο που η πλειοψηφία των αγροτών δε γνωρίζει τι είναι η πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης και μόνο το 14% έχει χρησιμοποιήσει γενικά πλατφόρμα,
ωστόσο το 67% θα χρησιμοποιούσε μία πλατφόρμα για αγρότες. Φαίνεται ότι οι νέες
ΤΠΕ γίνονται όλο και περισσότερο αποδεκτές από τους αγρότες, κάτι που ίσως
υποβοηθήσει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αγροτικών και αστικών
περιοχών.
Οι

αγρότες,

αλλά

και

το

προσωπικό

των

Γεωργικών

Εφαρμογών,

παρουσιάζονται προσκολλημένοι σε παραδοσιακά θέματα εκπαίδευσης, όπως η
φυτοπροστασία και οι καλλιέργειες και καλλιεργητικές φροντίδες. Αν και βάσει
προηγούμενων ερευνών, η εμπορία των αγροτικών προϊόντων φαίνεται να αποτελεί
σημαντικό πρόβλημα για την αγροτική οικονομία, ωστόσο στην παρούσα έρευνα τα
σχετικά με την εμπορία θέματα εκπαίδευσης δε συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα
από τους αγρότες. Πιθανόν να μην αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα της
εκπαίδευσης στα θέματα αυτά για την εκμετάλλευσή τους. Οι Γεωργικές Εφαρμογές
θα πρέπει μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων (π.χ. διαλέξεις) να βοηθήσουν τους
αγρότες να κατανοήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη σημασία των θεμάτων
αυτών για τις δραστηριότητές τους. Έτσι, προτείνεται τα θέματα που αφορούν στο
μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων και στη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων να
συμπεριληφθούν στην πλατφόρμα.
Καταλληλότερες μέθοδοι διαδικτυακή εκπαίδευσης για τους αγρότες είναι τα
βίντεο, οι βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, οι φωτογραφίες, τα απλά κείμενα και η
αποστολή ερωτημάτων. Παρομοίως, από τις Ομάδες Εστίασης διαφάνηκε ότι τα
βίντεο αποτελούν σημαντική μέθοδο εκπαίδευσης. Οι πιο πάνω μέθοδοι
συγκαταλέγονται στις ασύγχρονες δραστηριότητες της ηλεκτρονικής μάθησης. Με
βάση αυτά, θα ήταν, ίσως, ορθότερο εάν η πλατφόρμα επικεντρωνόταν αρχικά σε
ασύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, εισάγοντας σταδιακά και σύγχρονες μεθόδους,
όπως οι τηλεδιασκέψεις. Επιπλέον, οι Γεωργικές Εφαρμογές μπορούν να
αξιοποιήσουν ήδη υπάρχουσες διαδικτυακές εφαρμογές που έχει αναπτύξει το ΙΓΕ
και να τις συμπεριλάβουν στην πλατφόρμα.
Περίπου το 48% των αγροτών παρουσιάζει μέτρια έως υψηλή δυνητική
ικανότητα

αξιοποίησης

της

πλατφόρμας.

Λαμβάνοντας

υπόψη

τα

ειδικά

χαρακτηριστικά των αγροτών και του αγροτικού τομέα γενικότερα, το αποτέλεσμα
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αυτό θεωρείται αρκετά ενθαρρυντικό. Υπάρχουν, βέβαια, σημαντικά περιθώρια
βελτίωσης. Η δυνητική ικανότητα των αγροτών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί μελλοντικά
λόγω των εκπαιδεύσεων που πραγματοποιούν οι Γεωργικές Εφαρμογές σε θέματα
ηλεκτρονικών υπολογιστών, της προσδοκώμενης ηλικιακής ανανέωσης του
αγροτικού πληθυσμού, αλλά και της αλληλεπίδρασης των αγροτών με προοδευτικούς
συναδέλφους τους και με άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Από την έρευνα προέκυψε, επίσης, ότι όσο αυξάνεται η
ηλικία των αγροτών τόσο μειώνεται η δυνητική τους ικανότητα. Αντίθετα, όσο
αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο, τόσο αυξάνεται και η δυνητική ικανότητα.
Συστήνεται όπως οι Γεωργικές Εφαρμογές συνεχίσουν τις εκπαιδεύσεις που
πραγματοποιούν σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς επίσης και μέσω
συγκεκριμένων αγροτών «γνωμοηγητόρων»4 (Μυλοπούλου, κ.ά., 2012), κυρίως
μικρής σχετικά ηλικίας και υψηλού μορφωτικού επιπέδου, αλλά και μέσω
οργανωμένων συνόλων, να προωθήσουν περαιτέρω τη χρήση των νέων ΤΠΕ και την
ηλεκτρονική μάθηση.
Η έρευνα έδειξε ότι η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο των αγροτών
επηρεάζουν σημαντικά τη χρήση των ΤΠΕ, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες έρευνες.
Οι μικρότεροι σε ηλικία αγρότες και αυτοί με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, έχουν
μεγαλύτερες πιθανότητες να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, να γνωρίζουν τι είναι η
πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και να έχουν χρησιμοποιήσει γενικά πλατφόρμα,
ενώ είναι πιο πιθανόν να χρησιμοποιήσουν μία πλατφόρμα ειδικά για αγρότες.
Επιπλέον, οι αγρότες που γνωρίζουν τι είναι η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης,
παρουσιάζονται πιο πρόθυμοι από αυτούς που δε γνωρίζουν, να χρησιμοποιήσουν
πλατφόρμα για αγρότες. Σημειώνεται ότι από τις Ομάδες Εστίασης προέκυψε ότι η
πλατφόρμα πιθανόν να αξιοποιηθεί περισσότερο από νέους και προοδευτικούς
γεωργούς, ενώ μεγαλύτερα περιθώρια αξιοποίησης εντοπίζονται σε συγκεκριμένους
κτηνοτροφικούς κλάδους. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, οι Γεωργικές Εφαρμογές,
σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τα οργανωμένα σύνολα, μπορούν αρχικά
να εντοπίσουν τους νεαρότερους και πιο μορφωμένους αγρότες, και να προωθήσουν
σ’ αυτούς την πλατφόρμα. Μπορούν, επίσης, εάν αυτό είναι δυνατό, να εντοπίσουν
τους αγρότες που έχουν χρησιμοποιήσει γενικά πλατφόρμα, και μέσω αυτών, αλλά
και των αγροτών «γνωμοηγητόρων», να καθοδηγήσουν τον ευρύτερο αγροτικό
4

Άτομα που έχουν την ικανότητα να ασκούν επιρροή πάνω σε άλλους και στο άμεσο περιβάλλον
τους· «ηγέτες γνώμης», «επηρεαστές». Στην αγγλική ορολογία αναφέρονται ως opinion leaders.
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πληθυσμό για χρήση της πλατφόρμας. Ακόμη, η πλατφόρμα θα μπορούσε να
εφαρμοστεί πιλοτικά στους νέους, μορφωμένους και προοδευτικούς αγρότες.
Οι αγρότες της Αμμοχώστου φαίνεται να είναι αυτοί που, συγκριτικά με τις
υπόλοιπες

επαρχίες,

χρησιμοποιούν

περισσότερο

το

Διαδίκτυο

και

έχουν

χρησιμοποιήσει γενικά πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Από την άλλη, οι αγρότες
της Πιτσιλιάς είναι αυτοί που υστερούν περισσότερο στη χρήση του Διαδικτύου, ενώ
κανένας από αυτούς δεν έχει χρησιμοποιήσει πλατφόρμα. Ωστόσο, οι αγρότες και των
έξι γεωργικών επαρχιών παρουσιάζονται αρκετά πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν
αγροτική πλατφόρμα, με αυτούς της Πιτσιλιάς να είναι οι λιγότερο πρόθυμοι. Η
κυριαρχία της Αμμοχώστου πιθανόν να οφείλεται στη σχετικά μικρή ηλικία των
συμμετεχόντων

στην

έρευνα,

αλλά και

στις

περισσότερες

ευκαιρίες

για

αλληλεπίδραση, αφού εκεί παρατηρείται έντονη διασύνδεση του πρωτογενή με τον
τριτογενή τομέα της οικονομίας (Στυλιανού κ.ά., 2016). Αντίθετα, η υστέρηση της

Πιτσιλιάς στη χρήση των νέων ΤΠΕ, οφείλεται, ίσως, στη συγκριτικά μεγαλύτερη
ηλικία των αγροτών της, αλλά και στις λιγότερες ευκαιρίες για αλληλεπίδραση, λόγω
πιθανόν της απόστασης από τα αστικά κέντρα. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν
ότι η πλατφόρμα θα μπορούσε αρχικά να εφαρμοστεί στις επαρχίες με μεγαλύτερη
χρήση των ΤΠΕ, όπως η Αμμόχωστος, και ακολούθως στις υπόλοιπες επαρχίες.
Επιπλέον, η σχετικά μεγάλη υστέρηση των αγροτών της Πιτσιλιάς στη χρήση νέων
ΤΠΕ, δείχνει ότι στην περιοχή αυτή θα χρειαστεί μεγαλύτερη προσπάθεια από τις
Γεωργικές Εφαρμογές για εκπαίδευση και καθοδήγηση των αγροτών, καθώς και για
προώθηση της πλατφόρμας. Η προσπάθεια που πραγματοποιείται μέσω του ΠΑΑ και
των τοπικών φορέων και οργανώσεων για ανάπτυξη των ορεινών αυτών περιοχών,
πιθανόν να συμβάλει θετικά στο έργο των Γεωργικών Εφαρμογών.
Μολονότι στις Ομάδες Εστίασης εκφράστηκε περισσότερο η γενικότερη
ανησυχία του προσωπικού για τη δημιουργία και υποστήριξη της πλατφόρμας
ηλεκτρονικής μάθησης, το προσωπικό επικροτεί το όλο εγχείρημα και θεωρεί ότι
υφίστανται κάποιοι προτρεπτικοί παράγοντες αξιοποίησης της πλατφόρμας.
Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα καθεαυτή θα πρέπει να είναι απλή, περιεκτική και φιλική
προς τον χρήστη, με δομημένο και στοχευμένο εκπαιδευτικό υλικό. Η εκτίμηση για
πιθανή χρήση της πλατφόρμας περισσότερο από γεωργούς μερικής απασχόλησης, δεν
είναι κατ’ ανάγκη κάτι το αρνητικό. Εξάλλου, η πλατφόρμα θα ήταν καλό να
απευθύνεται σε ολόκληρο τον υφιστάμενο αγροτικό πληθυσμό, καθώς και σε κάθε
υποψήφιο αγρότη. Η προτεινόμενη λύση από το προσωπικό για αναβάθμιση της
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ιστοσελίδας του ΤΓ αντί της δημιουργίας, ξεχωριστά, πλατφόρμας μάθησης,
χρειάζεται να εξεταστεί ως προς την αποτελεσματικότητά της.
Δεδομένου ότι η προτίμηση για την ηλεκτρονική παροχή πληροφόρησης
αναμένεται να αυξηθεί για όλους τους χρήστες, ο παραδοσιακός τρόπος εκπαίδευσης
και πληροφόρησης από μόνος του, πιθανόν να μην αποτελεί πλέον την καλύτερη
προσέγγιση. Οι Γεωργικές Εφαρμογές μπορούν να ενισχύσουν τον ρόλο τους
αξιοποιώντας τις νέες ΤΠΕ, χωρίς να χρειάζεται να αντικαταστήσουν πλήρως τις
παραδοσιακές τους αρμοδιότητες. Λόγω της έλλειψης προσωπικού και των
αυξημένων υποχρεώσεων των Γεωργικών Εφαρμογών, η δημιουργία πλατφόρμας
ηλεκτρονικής μάθησης σε συνδυασμό με την παραδοσιακή εκπαίδευση, αποτελεί
καλή λύση για συνέχιση του έργου των Γεωργικών Εφαρμογών, αφού μελλοντικά
δύναται να αντικαταστήσει μερικώς ή/ και πλήρως κάποιες από τις παραδοσιακές
ευθύνες του προσωπικού. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη κάποια ειδικά χαρακτηριστικά
των αγροτών, όπως ο περιορισμένος καθημερινός χρόνος και η γεωγραφική
διασπορά, η ηλεκτρονική μάθηση πιθανόν να αποτελεί καλή επιλογή για τον
αγροτικό πληθυσμό.
Απαραίτητη για την επιτυχία της πλατφόρμας είναι η συνεχής συνεργασία
μεταξύ του προσωπικού του ΤΓ, αλλά και ο καθορισμός ατόμων που θα
απασχολούνται μερικώς ή/ και πλήρως με την υποστήριξη της πλατφόρμας, ανάλογα
με τις δυνατότητες του ΤΓ σε ανθρώπινους πόρους. Σημαντική είναι, ακόμη, η
συνεργασία με ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και η σωστή και
επαρκής προώθηση της πλατφόρμας. Επιτυχημένα παραδείγματα υφιστάμενων
πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης και online εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
προτείνεται να χρησιμοποιηθούν ως «καλές πρακτικές». Εν κατακλείδι, με βάση τα
αποτελέσματα της έρευνας, αλλά και τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του
ΠΑΑ, συστήνεται όπως το ΤΓ προχωρήσει στη σταδιακή δημιουργία πλατφόρμας
ηλεκτρονικής μάθησης ως συμπληρωματικό εργαλείο Γεωργικών Εφαρμογών. Με
την προϋπόθεση ότι το ΤΓ θα προχωρήσει στη δημιουργία της πλατφόρμας,
μελλοντική έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στη γενική αξιολόγησή της, στον
βαθμό αξιοποίησής της από τους αγρότες, καθώς και στα χαρακτηριστικά των
αγροτών που πιθανόν να επηρεάζουν τη χρήση της, όπως η ηλικία, το μορφωτικό
επίπεδο, το εισόδημα, η παραγωγική κατεύθυνση, η απασχόληση (πλήρης ή μερική)
και η συμμετοχή σε οργανώσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ερωτηματολόγιο της ποσοτικής έρευνας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΛΟΓΙΟ

Δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης
αγροτών

Καθεστώς 1.2 «Δράσεις Ενημέρωσης και Επίδειξης»

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020
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Η ηλεκτρονική μάθηση στον σύγχρονο κόσμο παρουσιάζει
αλματώδη ανάπτυξη και έχει εισχωρήσει σε όλους τους τομείς της
ζωής, συμπεριλαμβανομένου και του γεωργικού. Αποτελεί νέο
εργαλείο πρόσβασης στη γνώση, το οποίο αξιοποιεί τις νέες
τεχνολογίες και ειδικά το διαδίκτυο. Η ηλεκτρονική μάθηση
πραγματοποιείται σε χρόνο και χώρο που επιλέγει ο ίδιος ο
εκπαιδευόμενος, μέσω της δημιουργίας ειδικής ηλεκτρονικής
πλατφόρμας.
Το Τμήμα Γεωργίας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών,
προτίθεται να δημιουργήσει εξειδικευμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής
μάθησης, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020, που θα απευθύνεται σε γεωργούς και κτηνοτρόφους.
Στο πλαίσιο αυτό, ετοιμάστηκε το παρόν ερωτηματολόγιο, που σκοπό
έχει να καταγράψει: (α) την ικανότητα των αγροτών να αξιοποιήσουν την
ηλεκτρονική μάθηση, (β) τις ανάγκες και τα θέματα εκπαίδευσης που θα
καλύψει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, και (γ) τις μεθόδους εκπαίδευσης
που θα χρησιμοποιηθούν.
Παρακαλούμε όπως απαντηθούν οι πιο κάτω ερωτήσεις με
μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Σημειώστε με √ όπου εφαρμόζεται.

τη

1)
Χρησιμοποιείτε
το
διαδίκτυο
(Internet),
είτε
μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ταμπλέτας, είτε μέσω τηλεφώνου;
Ναι
Όχι
Αν όχι αγνοήστε τις ερωτήσεις 2, 3 και 4.
2) Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο;
1-2 φορές τον μήνα
1-2 φορές το δεκαπενθήμερο
1-2 φορές την εβδομάδα
Καθημερινά

3) Για ποιους λόγους χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο;
Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις
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Για πληρωμή λογαριασμών
Για να διαβάζω ειδήσεις (π.χ. μετεωρολογικό δελτίο)
Για αναζήτηση γενικών πληροφοριών
Για χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook)
Για αγορές μέσω διαδικτύου (π.χ. αγορά εισροών, μηχανημάτων)
Για ενημέρωση και απόκτηση νέων ιδεών στον τομέα της εργασίας μου
Για εκπαίδευση σε θέματα γεωργίας και κτηνοτροφίας
Σημειώστε άλλους λόγους…………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4) Χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email);
Ναι
Όχι
5) Έχετε άτομο στο στενό οικογενειακό σας περιβάλλον που
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο;
Ναι
Όχι
6) Αν ναι, ζητείτε από το άτομο αυτό να βρει χρήσιμες
πληροφορίες για σας από το διαδίκτυο ή να διεκπεραιώσει
διαδικτυακά δικές σας εργασίες;
Ναι
Όχι
7) Γνωρίζετε τι είναι η ηλεκτρονική μάθηση και η πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης;
Ναι
Όχι

8) Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης;
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Ναι
Όχι

9) Θα χρησιμοποιούσατε μία διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία θα
σας παρείχε ενημέρωση και εκπαίδευση σε γενικά θέματα που
σχετίζονται με τη γεωργία και κτηνοτροφία, αλλά και σε ειδικά
γεωργοκτηνοτροφικά θέματα που σας ενδιαφέρουν;
Ναι
Όχι
10) Σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης αγροτών, ποια
θέματα θεωρείτε ότι θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθούν;
Παρακαλώ σημειώστε √ σε αυτά που θα σας ενδιέφεραν να
ενημερώνεστε ή/και να εκπαιδεύεστε.
Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις
α/α

θέματα εκπαίδευσης

1

Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες-Υδροπονία

2

Καλλιέργειες και καλλιεργητικές φροντίδες

3

Φυτοπροστασία

4

Κτηνοτροφία – διαβίωση/ευημερία ζώων

5

Εδαφολογία και χρήση νερού

6

Βιολογική γεωργία

7

Μάρκετινγκ (εμπορία) αγροτικών προϊόντων

8

Κοινή Γεωργική Πολιτική

9

Νομοθεσίες και υποχρεώσεις των γεωργών και
κτηνοτρόφων

10

Πολλαπλή συμμόρφωση

11

Νέες τεχνολογίες στη γεωργία-κτηνοτροφία

12

Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

13

Μελισσοκομία
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√

14

Γεωργική Λογιστική

15

Διαχείριση Γεωργικής Εκμετάλλευσης

16

Άλλα:

11) Σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα υπάρχουν πολλοί και
διαφορετικοί τρόποι/μέθοδοι για να λάβει κάποιος ενημέρωση
και εκπαίδευση. Πιο κάτω παρατίθενται διάφοροι τέτοιοι τρόποι
και παρακαλώ σημειώστε √ σε αυτούς που θεωρείτε
καταλληλότερους:
Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις
α/α

Τρόπος/Μέθοδος εκπαίδευσης

1

Με κείμενα που περιέχουν πληροφορίες που σας
ενδιαφέρουν

2

Μέσω φωτογραφιών

3

Μέσω βίντεο

4

Μέσω βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων μαθημάτων

5

Με αποστολή ερωτημάτων, από εσάς, για να πάρετε τις
κατάλληλες απαντήσεις

6

Με αποστολή φωτογραφιών, από εσάς,, με προβλήματα
που σας παρουσιάστηκαν για να λάβετε απαντήσεις

7

Με παράθεση επιτυχών παραδειγμάτων από άλλους
γεωργούς και κτηνοτρόφους

8

Με δημιουργία ομάδων συζήτησης στο διαδίκτυο με
άλλους γεωργούς που ασχολούνται με το ίδιο
αντικείμενο, π.χ. ομάδα ντοματοπαραγωγών,
αιγοπροβατοτρόφων, κ.λπ.

9

Ύπαρξη ειδικών εργαλείων που να υπολογίζουν διάφορες
καλλιεργητικές ανάγκες ή και να παρέχουν σχετική
ενημέρωση, π.χ. υπολογισμός των υδατικών αναγκών ή
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√

των αναγκών θρέψης, υπολογισμός του κόστους
παραγωγής, ενημέρωση για τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα που είναι κατάλληλα για συγκεκριμένη
καλλιέργεια και συγκεκριμένη ασθένεια ή εχθρό.
10

Ζωντανές εκπαιδεύσεις μέσω διαδικτύου

12) Σημειώστε άλλους τρόπους/μεθόδους ενημέρωσης και
εκπαίδευσης που θα θέλατε να περιλαμβάνει μια διαδικτυακή
πλατφόρμα.
…………………………………………………………..……………………………..
…………………………………………………………….……………………………
……………………….…………………………………………………………………
………………………………………………..…………..……………………………
………………………………………………………………………………………….
13) Κοινωνικοοικονομικά στοιχεία
Φύλο:

Άρρεν

Θήλυ

Ηλικία (έτη):…… …………..
Μορφωτικό επίπεδο (έτη):…………………………………
Παραγωγική κατεύθυνση: Γεωργός

Κτηνοτρόφος

Γεωργοκτηνοτρόφος
Ετήσιο Γεωργικό Εισόδημα (ευρώ):……………………………………………….
Γεωργική επαρχία διαμονής: Λευκωσία
Αμμόχωστος

Λάρνακα
Πάφος

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας
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Λεμεσός
Πιτσιλιά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Οδηγός Συνέντευξης (Interview Guide)
 Εισαγωγή από τον διαμεσολαβητή/ συντονιστή.


Ο γενικότερος στόχος της έρευνας και ο ειδικός στόχος των
Ομάδων Εστίασης.



Πώς συνδέονται οι Ομάδες Εστίασης με την ποσοτική έρευνα
(συμπλήρωση ερωτηματολογίων).

 Πώς βλέπετε το εγχείρημα δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας
μάθησης αγροτών; Υφίσταται ή/ και θα δημιουργηθεί τέτοια
ανάγκη στον αγροτικό κόσμο;
 Πιστεύετε ότι υπάρχουν στην επαρχία σας αγρότες έτοιμοι να
αξιοποιήσουν άμεσα το εργαλείο αυτό;
 Πιστεύετε ότι θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα από κάποια μερίδα
αγροτών σε βάθος χρόνου;
 Ποια θέματα (π.χ. μάρκετινγκ, φυτοπροστασία, κ.λπ.) πιστεύετε
ότι θα ενδιέφερε τους αγρότες να περιλαμβάνει η πλατφόρμα;
 Ποιες μέθοδοι εκπαίδευσης (π.χ. απλά κείμενα, βίντεο,
φωτογραφίες, κ.λπ.) πιστεύετε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν σε
συνάρτηση με τις ανάγκες των αγροτών;
 Κλείσιμο της συζήτησης από τον διαμεσολαβητή/ ευχαριστίες.
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