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Πεξίιεςε / Λέμεηο – θιεηδηά 

 

 

Σα Αεκφζηα Ελζηηηνχηα Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Α.Ε.Β.Κ.) πξνζθέξνπλ Ώξρηθή θαη 

πλερηδφκελε Βπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε θαη θαηαηάζζνληαη ζηελ κε-ηππηθή 

Βθπαίδεπζε. Δ παξνχζα κειέηε δηεξεπλά εθπαηδεπηηθέο πνξείεο ζπνπδαζηψλ ησλ 

Α.Ε.Β.Κ., νη νπνίνη επηιέγνπλ ή θαηαιήγνπλ λα θαηαξηίδνληαη ζε κία 

Μεηαδεπηεξνβάζκηα-Με Σξηηνβάζκηα δνκή φπσο ηα Α.Ε.Β.Κ. θαη φρη ζε έλα ίδξπκα ηεο 

Ώλψηαηεο Βθπαίδεπζεο. Τηνζεηνχκε πξνζέγγηζε πνιπεπίπεδε, ηζηνξηθή θαη 

θνηλσληνινγηθή, θαη βαζηδφκαζηε πεξηζζφηεξν ζηελ ζεσξία ηνπ Bourdieu, ε νπνία κάο 

βνεζά λα απνθαιχςνπκε ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηινγψλ.   

Εζηνξηθά πξνζεγγίζακε ηελ επίζεκε ξεηνξηθή γηα ηελ Βπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε, 

θαη ηελ λνκνζεζία γηα ηα Α.Ε.Β.Κ. απφ ηελ ίδξπζή ηνπο (1992) έσο θαη ζήκεξα (2012). 

Ώλαδείρζεθαλ θπξίσο δχν δεηήκαηα: ε δηαρξνληθά ρακειφηεξε ζπκβνιηθή αμία ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο έλαληη ηεο αθαδεκατθήο, θαη φηη γχξσ απφ ηα Α.Ε.Β.Κ. 

δεκηνπξγήζεθε έλαο “αγεσγξάθεηνο” γξαθεηνθξαηηθφο ιαβχξηλζνο, θαη κάιινλ γηα ηελ 

δηνηθεηηθή, παξά ηελ εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία ηνπο.  

Σα δεδνκέλα ηεο εκπεηξηθήο πξνζέγγηζεο αληιήζεθαλ κέζσ πξνζσπηθψλ 

εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ κε 10 ζπνπδαζηέο ησλ Α.Ε.Β.Κ.. Καηαγξάθνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπο δηαδξνκή απφ ην Αεκνηηθφ έσο θαη ηελ είζνδφ ηνπο ζηα Α.Ε.Β.Κ., ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε, ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα Α.Ε.Β.Κ. θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην κέιινλ. Σν ζεκαληηθφηεξν εχξεκα ηεο θνηλσληνινγηθήο 

αλάιπζεο είλαη ε ζχλδεζε ή/θαη αζπκβαηφηεηα κεηαμχ αηνκηθψλ/νηθνγελεηαθψλ θαη 

ηδξπκαηηθψλ habitus. ινη, πιελ ελφο, ζηφρεπαλ αξρηθά ζηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε. 

ηελ “επηινγή” ησλ Α.Ε.Β.Κ. επέδξαζαλ παξάγνληεο φπσο ε θνηλσληθή πξνέιεπζε, ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα πνιηηηζκηθά θεθάιαηα, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ. 

Κάπνηνη απφ απηνχο, πξνζπαζνχλ λα αλαηξέςνπλ ηηο ζηαηηζηηθά αλακελφκελεο 

εθπαηδεπηηθέο ηξνρηέο ηνπο.   

Λέμεηο–θιεηδηά: Ώξρηθή θαη πλερηδφκελε Βπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε, Ώλψηαηε 

Βθπαίδεπζε, αηνκηθά/νηθνγελεηαθά habitus, ηδξπκαηηθά habitus, αληηιήςεηο ζπνπδαζηψλ, 

εθπαηδεπηηθέο επηινγέο, εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο, εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο.  
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Abstract / keywords  

 

 

 

The Public Vocational Training Institutes (D.I.E.K.) offer Initial and Continuous 

Vocational Training and according to their official classification belong to the non-formal 

education sector. The present study explores the reasons why students “choose” to get 

their training in a Post Secondary-Non Tertiary structure as D.I.E.K., rather than in a 

Higher Education Institution. The study draws mainly on Bourdieu‟s theory which helps 

to reveal the social character of educational choices. We adopted a historical as well as a 

sociological approach which is multilevel in character.  

We approached the rhetoric on Vocational Education historically, and the 

legislation for D.I.E.K. from their establishment (1992) until the present (2012). This 

approach highlighted two key-issues: a). the lower symbolic value of vocational path 

diachronically, b). the creation of a “geographically” difficult to trace bureaucratic 

labyrinth around D.I.E.K., serving managerial rather than educational functions, in the 

main.    

The data of empirical study was collected through personal semi-structured 

interviews with 10 D.I.E.K.‟s students. The interviews trace their educational paths from 

Elementary Education until their entrance to D.I.E.K., their perceptions about Higher 

Education, their opinions about D.I.E.K. and their expectations for the future.  

The main finding of sociological analysis is the association or/and the 

incompatibility between individuals/families‟ habituses and institutional habituses. The 

initial targets of all but one of them were institutions in the Higher Education Section. 

The “choice” of D.I.E.K. was influenced by factors such as social background, economic 

conditions, cultural capitals and parental educational level. Some students are trying hard 

to go against their statistically expected educational trajectories.  

 

 

Key-words: A-VET/C-VET, Higher Education, individual/family habitus, institutional 

habitus, student‟s perceptions, educational choices, educational trajectories, educational 

inequalities.  
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Δπραξηζηίεο  

 

  

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο νθείισ ζεξκέο επραξηζηίεο ζε αλζξώπνπο πνιινύο. 

 

Πξσηίζησο, ζηελ Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ Άλλα 

Σζαηζαξώλε, γηα ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε, ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε, ηελ 

αθάκαηε (έσο θαη νινλχθηηα) αλαηξνθνδφηεζε. Πεξηζζφηεξν, επεηδή κεηέηξεςε ηηο 

επραξηζηίεο κνπ ζε επγλσκνζχλε θαη βαζχ ζεβαζκφ ζην πξφζσπφ ηεο, σο θαη‟ νπζίαλ 

Βπη-βιέπνπζα: πνηέ ex cathedra, θαη φκσο πάληνηε πςειά ηζηάκελε σο Παξάδεηγκα. 

ε όινπο/όιεο ηνπο/ηηο θαζεγεηέο/θαζεγήηξηεο ηνπ ΜΠ (2010-2011), γηα ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο ζπκβνπιέο πνπ αθεηδψο κνπ πξφζθεξαλ. ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ, 

επεηδή ήηαλ φλησο ζπλ-άδειθνη. ηνλ ζπλάδειθν Βαζίιε ακαξά, ν νπνίνο κνηξάζηεθε 

καδί κνπ ηα απαληεκέλα εξσηεκαηνιφγηα απφ ηελ δηθή ηνπ εξγαζία γηα ηα Α.Ε.Β.Κ.. 

ηνπο Γηεπζπληέο Γ.Η.Δ.Κ. θπξίνπο Γεκήηξην Κύξνπ, Απνζηόιε Απνζηνιάθε 

θαη Γεκήηξε νπιηώηε (Ώηγάιεσ, Γαιαηζίνπ θαη Γιπθάδαο αληηζηνίρσο), γηα ηελ 

ππνδνρή ζηα ηδξχκαηα θαη ηελ παξνρή θάζε δπλαηήο βνήζεηαο. ηνπο Τπνδηεπζπληέο 

θαη ζηνπο Γηνηθεηηθνύο Τπαιιήινπο θάζε Γξακκαηείαο, νη νπνίνη κνπ παξαρψξεζαλ 

αθφκε θαη γξαθεία ηνπο (γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ θαη ηηο “εμνξκήζεηο” ζηα 

Σκήκαηα). ηνπο ππεχζπλνπο Φύιαμεο/Καζαξηόηεηαο πνπ κε θαζνδεγνχζαλ ζηα 

θηήξηα (γηαηί αθφκε ζα έθαλα θχθινπο). ε θάζε Δθπαηδεπηή/-ηξηα, γηα ηελ θηινμελία 

ζηελ Σάμε θαη ζην κάζεκά ηνπ/ηεο. ε όινπο ηνπο Καηαξηηδόκελνπο, γηαηί κνπ έδεημαλ 

πιήζνο δεηεκάησλ. ε θάζε έλαλ/θάζε κία Καηαξηηδόκελν/-ε πνπ κνπ παξαρώξεζε 

ζπλέληεπμε, γηα ηελ ηηκή ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ/ηεο λα κνηξαζηεί καδί κνπ ηελ 

εθπαηδεπηηθή, -θαη φρη κφλν-, βησκέλε  κηθξντζηνξία ηνπ/ηεο.     

ηελ Καζεγήηξηα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζελψλ Βαιεληίλε Μνληάξνπ-Παπαθσλζηαληίλνπ, 

θαη ζηελ Αηδάθηνξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ Αληηγόλε αξαθηληώηε, γηα ηηο 

πνιχηηκεο ππνδείμεηο ηνπο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ νδεγνχ ησλ ζπλεληεχμεσλ. ηνλ θχξην 

ηθαθάθε Υξόλε, Αάζθαιν θαη θάηνρν πηπρίνπ ηνπ ίδηνπ ΜΠ, επεηδή κνχ ππέδεημε 

[θαη άλνημε] νδφ δηεξεχλεζεο. ηνλ θχξην Μαηδάθν Πέηξν, πξψελ Αηεπζπληή Α.Ε.Β.Κ. 

Γαιαηζίνπ, γηα ηηο πξψηεο νδεγίεο πινήγεζεο ζηα Α.Ε.Β.Κ.. ηνλ θχξην ηαζάθε 

Πέηξν, Αηεπζπληή Α.Ε.Β.Κ. Άκθηζζαο, γηα ηελ πξνζθνξά ηεο αδεκνζίεπηεο έξεπλάο ηνπ 
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γηα ηα Α.Ε.Β.Κ.. Ώπφ ηελ Γ.Γ.Α.ΐ.Μ., ζηηο θπξίεο Δύε Αδάκ θαη Μίλα Καιατηδή γηα ηα 

δεδνκέλα πνπ κνπ έδσζαλ γηα ηα Α.Ε.Β.Κ.. Ώπφ ην Ελζηηηνχην Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, 

ζηελ θπξία Φαληάθε Γεσξγία, γηαηί ρσξίο ηελ βνήζεηα ηεο δελ ζα είραλ 

πξαγκαηνπνηεζεί νη κηζέο ζπλεληεχμεηο. ηελ Αλαζηαζία Κπξηαθνπνύινπ, γηαηί ρσξίο 

ηελ νηθεηνζειή έμσζή ηεο δελ ζα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί νη άιιεο κηζέο ζπλεληεχμεηο.   

ηελ Βπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ Άλλα Μαλδπιαξά, ηελ 

πξψηε πνπ κε θαζνδήγεζε ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ Κνηλσληθνχ. Καη ζηνλ Ώλαπιεξσηή 

Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Ώηγαίνπ Παλαγηώηε Κηκνπξηδή, ηνλ πξψην πνπ κε 

κχεζε ζηηο πνιιαπιέο αλαγλψζεηο ηεο Βθπαίδεπζεο. Γηα ην έθηνηε αδηαιείπησο 

ηξνθνδνηνχκελν corpus γλψζεσλ, ρσξίο ην νπνίν δελ ζα κπνξνχζα λα πξνζεγγίζσ ην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, θαη ηελ ηηκή ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπο, ρσξίο ηελ νπνία δελ ζα 

είρα ηνικήζεη λα ζπλερίζσ ζε ΜΠ.  

ηελ Αλαζηαζία θαη ζηελ ηεθαλία, γηα ηελ πνιπηηκφηεξε βνήζεηα: ηνλ Υξφλν 

ηνπο πνπ κνπ πξφζθεξαλ κε έλα «κπξάβν κακά» [κε ην θαιφ θαη ζπκθνηηήηξηεο!].     
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Δηζαγσγή 

 

 
Σα Αεκφζηα Ελζηηηνχηα Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο  (Α.Ε.Β.Κ.) ηδξχζεθαλ ην 1992. Πξνζθέξνπλ ίδηεο εηδηθφηεηεο κε ηα Εδησηηθά 

Ελζηηηνχηα Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ε.Ε.Β.Κ.), επεηδή ην Τπνπξγείν Παηδείαο είλαη ν 

ξπζκηζηήο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ φισλ ησλ 

Ε.Β.Κ.. Βθηφο απηψλ ιεηηνπξγνχλ θαη άιια Ε.Β.Κ., ππφ ηελ αηγίδα νξγαληζκψλ ή/θαη 

ππνπξγείσλ (π.ρ. Β.Κ.Ώ.ΐ., Ο.Σ.Β.Κ.). Σα Α.Ε.Β.Κ. ζπγρένληαη καδί ηνπο, φπσο θαη κε ηα 

Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΒΠΏ.Λ.). Ίζσο παξαηεξνχληαη θάπνηεο νκνηφηεηεο, αιιά ηα 

Α.Ε.Β.Κ. είλαη δνκή δηαθξηηή. Με ζηφρν ηελ ελίζρπζή ηνπο θαη ηελ βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηα ζπγθεθξηκέλα θαη, 

ζε φιε ηελ έθηαζή ηεο, σο Α.Ε.Β.Κ. ελλννχληαη κόλν ηα Αεκφζηα Ελζηηηνχηα 

Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο.   

Ση είλαη ηα Α.Ε.Β.Κ.: είλαη δεκφζηα Ελζηηηνχηα αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

αιιά δελ εληάζζνληαη ζην ηππηθφ Βθπαηδεπηηθφ χζηεκα. Πξνζθέξνπλ Ώξρηθή θαη 

πλερηδφκελε Βπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε, αιιά φρη «Βπαγγεικαηηθή Βθπαίδεπζε». Με 

ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο ρνξεγνχλ Βεβαίσζε Καηάξηηζεο. Ώπφ ηνλ ΏΒΠ θαη 

ηελ ΒΒ (EuroPass) αλαγλσξίδεηαη ε Πηζηνπνίεζε Καηάξηηζεο: ρνξεγείηαη ζε θαηφρνπο 

ΐεβαίσζεο, θαηφπηλ εμεηάζεσλ πνπ νξγαλψλνληαη παλειιαδηθά (γηα φια ηα Ε.Β.Κ. θαη 

εθηφο ησλ ηδξπκάησλ). Καηαηάζζνληαη ζηελ «Μεηαδεπηεξνβάζκηα-κε Σξηηνβάζκηα» 

θιίκαθα, δειαδή, πάλσ απφ ηελ Ώλψηεξε Αεπηεξνβάζκηα (Λχθεην), αιιά πην θάησ απφ 

ηελ Σξηηνβάζκηα (ΏΒΕ/ΣΒΕ), θαη θηινμελνχληαη ζε ρνιηθέο Μνλάδεο. Μεηαμχ άιισλ 

θαη γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ζεσξνχληαη απαμησκέλα, ψζηε γελλάηαη ην εξψηεκα: γηαηί 

επηιέγνπλ νη ζπνπδαζηέο ηελ θαηάξηηζε ζε Γ.Η.Δ.Κ. θαη όρη ηελ θνίηεζε ζε ΑΔΗ/ΣΔΗ; 

ηελ παξνχζα εξγαζία ηα Α.Ε.Β.Κ. πξνζεγγίδνληαη ηζηνξηθά θαη θνηλσληνινγηθά. 

Παξαθνινπζείηαη ε ζεζκηθή ηνπο εμέιημε θαη, σο δνκή Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, 

εμεηάδνληαη ζην επξχηεξν ηδενινγηθφ πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ δηεζλψλ θαη ππεξεζληθψλ 

νξγαληζκψλ, ζε δηαρξνληθή ζχγθξηζε κε ηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε. Δ εμέηαζε ηνπ 

Παξειζφληνο εμεγεί ην Παξφλ, θαη γίλεηαη ην πιαίζην γηα ηελ παξαηήξεζε ζε άιια 

επίπεδα. ε απηήλ ηελ θάζε ε νπηηθή γσλία θαη ν βαζκφο εζηίαζεο αιιάδνπλ. Ώπφ ην 

επξχηεξν ζεζκηθφ πεξλάκε ζηελ παξαηήξεζε ηξηψλ ηδξπκάησλ ηεο Ώηηηθήο, θαη ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ δηαδξνκψλ θαη απφςεσλ γηα ηα Α.Ε.Β.Κ. δέθα θαηαξηηδφκελσλ, νη νπνίνη 

παξαρψξεζαλ πξνζσπηθέο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ελλνηνινγηθά εξγαιεία ηνπ Bourdieu, αιιά θαη ηνπ Bernstein, 

φπσο ε επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έδεημε φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα γηα ηελ 

κειέηε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο θαη ησλ επηινγψλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ ηα άηνκα.  

Ώπφ ηα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ηζηνξηθήο πξνζέγγηζεο είλαη φηη ν 20εηήο 

ζεζκηθφο βίνο ησλ Α.Ε.Β.Κ. αθνινπζεί έλαλ θαλφλα πνπ δηαηξέρεη θαη ην ζψκα ηεο 

Εζηνξίαο ηεο Βθπαίδεπζεο ζηελ Βιιάδα: ζπλερήο παξαγσγή απνθάζεσλ θαη κέηξα 

απνζπαζκαηηθά, κε πξνηίκεζε ζηνλ βξαρχ ρξφλν θαη φρη ζηνλ καθξφπλνν ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ. Γχξσ ηνπο παξαηεξείηαη έλα γξαθεηνθξαηηθφ πιέγκα αγεσγξάθεην, θαη 

κάιινλ γηα ηελ δηνηθεηηθή, παξά ηελ εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Δ έιιεηςε 

ζπλεθηηθήο βάζεο δεδνκέλσλ / αξρείνπ ζην νπνίν λα ζπιιέγνληαη θαη λα ππφθεηληαη ζε 

επεμεξγαζία ηα δεδνκέλα γηα ηα Α.Ε.Β.Κ., θαζηζηά δχζθνιε ηελ εμέηαζή ηνπο. Ο 

ζχληνκνο ρξφλνο πνπ δίλεηαη ζηελ αξρή θάζε έηνπο γηα ηηο εγγξαθέο, δελ αθήλεη 

πεξηζψξηα λεθάιηαο επηινγήο θαη πξνγξακκαηηζκνχ. Δ απνπζία Κέληξνπ 

πκβνπιεπηηθήο δπζθνιεχεη ηνπο ππνςήθηνπο λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα Α.Ε.Β.Κ., θαη ηνπο 

θαηαξηηδφκελνπο γηα ηελ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ο 

πεπαιαησκέλνο εμνπιηζκφο θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο θαη ε αλππαξμία 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, δπζθνιεχνπλ ην έξγν εθπαηδεπηψλ θαη θαηαξηηδφκελσλ.  

Δ θνηλσληνινγηθή αλάιπζε έδεημε, φηη ζηελ δηακφξθσζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ζηηο 

επηινγέο εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο επηδξνχλ θνηλσληθνί παξάγνληεο κε ηξφπν θαη ζε 

βαζκφ ηέηνηνλ, ψζηε ε έλλνηα ηεο “επηινγήο” πξνβιεκαηνπνηείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ Α.Ε.Β.Κ.: 9/10 θαηαξηηδφκελνπο έδεημαλ ηα Α.Ε.Β.Κ. σο δεχηεξε “επηινγή” κεηά ηελ 

Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε, σο «ιχζε αλάγθεο». ηελ απφθαζε ηεο “επηινγήο” εθπαηδεπηηθήο 

δηαδξνκήο κέζσ ησλ Α.Ε.Β.Κ. επέδξαζαλ ε θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε, ε νηθνλνκηθή 

ηνπο θαηάζηαζε, νη πξνζδνθίεο (ή ε απνπζία πξνζδνθηψλ) θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

ησλ γνλέσλ, ηα πνιηηηζκηθά θεθάιαηα, ηα νηθνγελεηαθά θαη ηδξπκαηηθά habituses. 

Σα Α.Ε.Β.Κ. ζα εληζρχνληαλ θαη ε ζπκβνιηθή αμία ηνπο ζα αλαβαζκηδφηαλ, κεηαμχ 

άιισλ κε ηελ ηήξεζε εληαίνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαηά ηελ πξφζιεςε ησλ 

εθπαηδεπηψλ, ηελ άκβιπλζε ηεο «ζρνιεηνπνίεζεο», ηελ απνηειεζκαηηθή απνξξφθεζε 

θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ. Έηζη, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θαη κία πξώηε πνηνηηθή επηινγή, 

ηδηαίηεξα γηα λένπο αλζξψπνπο πνπ αδπλαηνχλ λα θνηηήζνπλ ζηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
  

 
Πξνζεγγίδνληαο ηα Γ.Η.Δ.Κ.: 

Αξρηθόο ζρεδηαζκόο θαη δπζθνιίεο, 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη κεζνδνινγηθά δεηήκαηα 

 

 

Δ ζχγθξηζε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο κε ζπζηήκαηα άιισλ ρσξψλ ζεσξείηαη 

αλαγθαία γηα ηελ βειηίσζε θαη ηνλ ζπγρξνληζκφ ηνπ κε ηηο ηξέρνπζεο εζληθέο αλάγθεο, 

ηηο θνηλνηηθέο πξνηξνπέο θαη ηηο παγθφζκηεο απαηηήζεηο. Δ αληζηνξηθή κειέηε 

απνθιεηζηηθά πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ δελ επαξθεί γηα ηελ εξκελεία θαηλνκέλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε εθπαηδεπηηθέο δνκέο. Βίλαη σζηφζν απαξαίηεηα γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ηα Α.Ε.Β.Κ. θαη ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο 

ηνπο ήηαλ ηα πξψηα πνπ αλαδεηήζεθαλ γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ ρψξνπ θαη ηελ 

ζπγθξφηεζε ζθαηξηθήο άπνςεο γηα ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο. 

ηαδηαθά θαη ζηελ πξάμε, ην «δήηεκα Α.Ε.Β.Κ.» απνδείρηεθε πνιπζρηδέο θαη πνιχπηπρν. 

Δ αλαηξνπή ηνχ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πξνζέγγηζή ηνπο επήιζε, επεηδή βαζίζηεθε 

ζηελ ππφζεζε φηη γηα κία 20εηνχο βίνπ δνκή, φπσο ηα Α.Ε.Β.Κ., ζα ππήξρε ζπγθξνηεκέλε 

βάζε δεδνκέλσλ ή/θαη «ράξηηλν αξρείν» ζηα νπνία ζα κπνξνχζακε λα αλαηξέμνπκε.  

 

1.1.  Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα ηα Γ.Η.Δ.Κ.: δεδνκέλσλ βάζεηο θαη αληηθάζεηο 

 

Ξεθηλήζακε κε δεδνκέλν φηη ηα Α.Ε.Β.Κ. ηεινχλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Οξγαληζκνχ 

Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Β.Β.Κ.). Ο ρξφλνο εθπφλεζεο ηεο 

εξγαζίαο ζπλέπεζε κε κεηαβαηηθή γηα ηα Α.Ε.Β.Κ. πεξίνδν: ν επνπηεχσλ Ο.Β.Β.Κ 

θαηαξγήζεθε, ηα Α.Ε.Β.Κ. πέξαζαλ ζην Ελζηηηνχην Αηαξθνχο Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ 

(Ε.Α.ΒΚ.Β.), θαη ελ ζπλερεία ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αηά ΐίνπ Μάζεζεο (Γ.Γ.Α.ΐ.Μ.). 

Οη πξνζπάζεηεο λα αθνινπζήζνπκε ηα ίρλε ηνπ αξρείνπ ηνχ Ο.Β.Β.Κ. έκεηλαλ άθαξπεο. 

Θα ήηαλ ρξήζηκν λα εληνπηζηεί θαη λα αμηνπνηεζεί, θαη νθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ε 

πίεζε ηνπ ρξφλνπ δελ επέηξεςε ηελ εμάληιεζε ησλ πξνζπαζεηψλ.  

ηξαθήθακε ζε άιιεο πεγέο. Αηαπηζηψζακε φηη πξνείρε ν πξνζαλαηνιηζκφο καο 

ζηνλ ππθλφ ηζηφ ζπζηάδσλ (δεκφζησλ) Ε.Β.Κ. πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ αηγίδα δηαθφξσλ 

Τπνπξγείσλ θαη Οξγαληζκψλ (π.ρ. Ο.Ώ.Β.Α., Β.Κ.Ώ.ΐ., Ο.Σ.Β.Κ.), θαη ε δηάθξηζε φζσλ 

αλαθέξνληαη σο «Α.Ε.Β.Κ. αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο». Πιεξνθνξίεο γηα ηα 
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ηειεπηαία βξίζθνληαλ άθζνλεο ζην Αηαδίθηπν, αιιά δηάζπαξηεο ή/θαη ζε εθδνρέο ηφζεο, 

φζεο ζρεδφλ θαη νη e-βάζεηο δεδνκέλσλ απφ ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ [Βλδεηθηηθά: OECD, 

Eurostat, Eurydice, Cedefop, ΒΛ.ΣΏΣ., Βζληθφ Σππνγξαθείν, Ο.Β.Β.Κ. Ώζελψλ θαη 

Θεζζαινλίθεο, Ε.ΑΒ.ΚΒ., Γ.Γ.Α.ΐ.Μ., αιιά θαη ηζηνζειίδεο ηδξπκάησλ]. Ώπνηέιεζκα 

απηήο ηεο ηξίκελεο θαη πιένλ αλαδήηεζεο ήηαλ κία αζπλάξηεηε ζπιινγή θαηλνκεληθά 

αιιειναλαηξνχκελσλ πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο δελ κπνξνχζακε λα βαζηζηνχκε. 

Δ πξψηε εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα Α.Ε.Β.Κ. ζηνλ επίδνμν κειεηεηή (πφζν 

κάιινλ ζηνλ ππνςήθην θαηαξηηδφκελν) είλαη «αγεσγξάθεηεο ρψξαο», ε νπνία δηαξθψο 

κεηαζρεκαηίδεηαη. Γηα παξάδεηγκα, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα εληνπηζηεί έλαο παγησκέλνο 

αξηζκφο ηδξπκάησλ. Μία αηηία εχξεζεο δηαθνξεηηθνχ θάζε θνξά αξηζκνχ, είλαη ε ίδξπζε 

λέσλ ή/θαη ε παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο παιαηφηεξσλ ηδξπκάησλ, αλά ηελ Βπηθξάηεηα θαη ζε 

βάζνο ρξφλνπ. Βπίζεο, θαη παξφηη πξφθεηηαη γηα έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αιιηψο ζα 

πξνζέδηδε ζηα Α.Ε.Β.Κ. επειημία, νη εηδηθφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη αλά ίδξπκα αιιάδνπλ. 

Ώπφ ηελ κία κεξηά, θαίλεηαη φηη ε αλάξηεζε ηνπ εηήζηνπ θαηαιφγνπ ησλ 

«ιεηηνπξγνχλησλ Α.Ε.Β.Κ.» θαη ησλ «αλά ίδξπκα πξνζθεξνκέλσλ εηδηθνηήησλ» 

δηαγξάθεη ηνλ πξνεγνχκελν, θαη ε ζχγθξηζε κε πξνεγνχκελα έηε δελ είλαη δπλαηή. 

πγρξφλσο, παξακέλνπλ e-απνηππψκαηα ηδξπκάησλ πνπ έπαςαλ λα ιεηηνπξγνχλ, θαη 

εηδηθνηήησλ νη νπνίεο πιένλ δελ πξνζθέξνληαη, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη ζχγρπζε. 

Δ απνηχπσζε ηνπ ρψξνπ ήηαλ σζηφζν αλαγθαία. ηα ρξνληθά θαη θεηκεληθά φξηα 

κίαο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ε θαη‟ έηνο ραξηνγξάθεζε ηνπ ρψξνπ ήηαλ 

αδχλαηε. Χο ιχζε ελαιιαθηηθή, αιιά ηθαλή λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο, 

θξίζεθε ε απνηχπσζε ηδξπκάησλ θαη εηδηθνηήησλ, ε νπνία (πξηλ ηα δεδνκέλα αιιάμνπλ) 

ζα “πάγσλε” ηνλ ρξφλν ζηα φξηα ηνπ Έηνπο Καηάξηηζεο 2010-2011. Σν ζπγθεθξηκέλν 

έηνο επηιέρζεθε, σο ην πιεζηέζηεξν ζην έηνο δηεμαγσγήο ηεο εκπεηξηθήο πξνζέγγηζεο 

(2011-2012), κε ηελ εχινγε ππφζεζε φηη νη πεξπζηλέο ζπλζήθεο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

δηαθέξνπλ απφ ηηο εθεηηλέο, απφ φηη νη ζπλζήθεο παιαηφηεξσλ εηψλ. Σειηθψο, 

ελεκεξσκέλε παλνξακηθή άπνςε ηνπ ρψξνπ κάο πξφζθεξε ην «Μεηξψν ησλ Α.Ε.Β.Κ.-

Φεβξνπάξηνο 2012», ην νπνίν (κεηαμχ άιισλ) κάο δφζεθε απφ ηελ Γ.Γ.Α.ΐ.Μ.. 

ηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ ην Σκήκα Μειεηψλ ηνπ Ο.Β.Κ.Κ. (Φεβξνπάξηνο 2010), έζεζε 

ζηελ δηάζεζή καο ν θ. Καξαζηάζεο, Αηεπζπληήο ηνπ Α.Ε.Β.Κ. Άκθηζζαο. εκεηψλνπκε 

κία κφλν παξαηήξεζε: θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, παλειιαδηθά, ν αξηζκφο ησλ Α.Ε.Β.Κ. 

κεηψζεθε δξαζηηθά, απφ 114 ηδξχκαηα (2010) ζε 93 (2012). 
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χγρπζε δεκηνπξγήζεθε θαη θαηά ηελ αλαδήηεζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο 

ησλ Α.Ε.Β.Κ.. Σελ ελέηεηλαλ νη επάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο ή/θαη αληηθαηαζηάζεηο ηνπ, νη 

νπνίεο δελ εληνπίδνληαη εχθνια ζηελ ρξνληθή ηνπο αιιεινπρία. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

εληνπίδνληαλ, αθφκε θαη φηαλ αλαθέξνληαλ ζε θνηλφ δήηεκα (π.ρ. ζην χζηεκα 

Τπνηξνθηψλ), δελ αλαθέξνληαλ ζηελ ίδηα πεξίνδν, αιιά νχηε θαη ζπλφςηδαλ ηηο 

κεηαβνιέο πνπ είραλ ελ ησ κεηαμχ ζεκεησζεί. Ώληί κίαο ζαθνχο θαη πεξηεθηηθήο 

ελεκέξσζεο γηα ηνλ ηξέρνληα θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, ζην Αηαδίθηπν εληνπίδνληαλ ή 

ξηλίζκαηα θάπνηνπ (πηζαλά) ηζρχνληνο θαλνληζκνχ, ή ζπαξάγκαηα παξειζφλησλ 

θαλνληζκψλ, ή ην ζψκα θάπνηνπ Φ.Β.Κ., ηα νπνία δελ πξνζθέξνληαη γηα ηελ ελεκέξσζε 

ησλ ππνςήθησλ θαηαξηηδφκελσλ. Ώπηφ θαίλεηαη λα εμεγεί θαη ηελ επσδφ ηζηνζειίδσλ 

ηδξπκάησλ, νη νπνίεο πξνηξέπνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά κε 

ην ίδξπκα. εκαίλεη επίζεο, φηη ε έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ 

θαηαξηηδφκελσλ εμαξηάηαη θαη απφ ηελ Γξακκαηεία θάζε ηδξχκαηνο, ηεο νπνίαο ν 

δηνηθεηηθφο ππάιιεινο επηθνξηίδεηαη θαη κε ηελ απάληεζε ζηα ηειεθσλήκαηα, θαζψο 

πξνζπαζεί λα αληαπεμέιζεη ζηα ππφινηπα γξαθεηνθξαηηθά ηνπ θαζήθνληα.  

Με δχν ιφγηα, ε έιιεηςε κίαο ζπλεθηηθήο βάζεο δεδνκέλσλ / Ώξρείνπ, ζην νπνίν 

λα ζπιιέγνληαη θαη λα ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία ζπζηεκαηηθά, δηαρξνληθά θαη αλά 

έηνο, ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη νη πνηθίιεο ζεζκηθέο κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηα 

Α.Ε.Β.Κ., άθεζε ηελ αίζζεζε φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ ζεζκφ κάιινλ ξεπζηφ παξά 

επέιηθην, θαη ηελ εηθφλα ρψξνπ φρη κφλν «αγεσγξάθεηνπ», αιιά θαη αληζηφξεηνπ. 

Ώλαγθαία ζπλζήθε θαηέζηε έηζη θαη ε ζπγθξφηεζε ελφο «ρξνληθνχ ησλ Α.Ε.Β.Κ.», έζησ 

ειιεηπηηθνχ θαη επηιεθηηθνχ, ην νπνίν λα ζθηαγξαθεί ζπλνπηηθά ηελ ζεζκηθή ηνπο 

εμέιημε, απφ ηελ ίδξπζή ηνπο (1992) έσο θαη ζήκεξα (2012).  

 

1.2. Δπίζεκε ξεηνξηθή, απόςεηο θαηαξηηδόκελσλ θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

 

Σν ρξνληθφ ησλ Α.Ε.Β.Κ. ζα θάιππηε ηελ πεξίνδν απφ ηελ ίδξπζή ηνπο (1992) έσο θαη 

ζήκεξα (2012). Δ πξνζπάζεηα μεθίλεζε κε ηελ θαη‟ έηνο αλαδήηεζε θαη ζπιινγή φισλ 

ησλ Φ.Β.Κ. ηεο εηθνζαεηίαο (πεξηζζφηεξα απφ εθαηφ) πνπ έρνπλ θάπνηα αλαθνξά ζηα 

Α.Ε.Β.Κ., θαη πεξηνξίζηεθε ζε φζα θξίλακε φηη δείρλνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο είηε ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο, είηε ζηελ επίζεκε ξεηνξηθή γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο (Κεθάιαην 5). Μία 

δηαπίζησζε ήηαλ θαη ε θαηλνκεληθή δηάζηαζε ησλ απφςεσλ γηα ηα Α.Ε.Β.Κ.: ηεο 

επίζεκεο ξεηνξηθήο απφ ηελ κία κεξηά, θαη ηεο θνηλήο γλψκεο απφ ηελ άιιε.  
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Δ επίζεκε ξεηνξηθή παξνπζηάδεη ηα Α.Ε.Β.Κ. σο βαζηθφ ηζηφ ηνπ ζπζηήκαηνο 

Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Β.Β.Κ.), ν νπνίνο παξέρεη επθαηξίεο 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο. ηελ θνηλή γλψκε θαηλφηαλ λα 

επηθξαηεί ε άπνςε φηη ηα Α.Ε.Β.Κ. είλαη απαμησκέλα, φπσο ζε ζεζκηθφ θαη ζπκβνιηθφ 

επίπεδν ζεσξείηαη γεληθφηεξα απαμησκέλε θαη ε Β.Β.Κ.. ηελ ελίζρπζε ηεο άπνςεο 

ζπλέβαιιε θαη ε (επ)αλάγλσζε ηεο Εζηνξίαο ηεο Βθπαίδεπζεο απφ ηελ νπηηθή ηεο 

Καηάξηηζεο. Μία ζχληνκε αλαδξνκή ζηελ δηάζηαζε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ 

«παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε» θαη ηελ «επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε» ζεσξήζεθε ρξήζηκν 

λα πξνεγεζεί ηεο ζεζκηθήο εμέιημεο ησλ Α.Ε.Β.Κ., σο βαζηθφ ηκήκα ηνπ πιαηζίνπ 

θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ηήο ζεκαζίαο ηεο ίδξπζεο θαη ηεο 20εηνχο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

(Κεθάιαην 4). Σν πιαίζην εμέηαζεο ησλ Α.Ε.Β.Κ. ζπκπιήξσζαλ νη πνιηηηθέο γηα ηελ 

Καηάξηηζε ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ θαη ηα Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ ηα αθνξνχλ, 

ψζηε λα θαηαλνεζεί ν ξφινο πνπ ζήκεξα θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ (Κεθάιαην 6). 

ηελ δεκηνπξγία πξψηεο αίζζεζεο γηα ηελ γλψκε ησλ ίδησλ ησλ θαηαξηηδφκελσλ 

γηα ηα Α.Ε.Β.Κ. ζπλέβαιαλ πξνζσπηθέο ζπδεηήζεηο κε απνθνίηνπο, νη νπνίνη κνηξάδνληαλ 

ηηο εκπεηξίεο ηνπο, φηαλ κάζαηλαλ γηα ηελ ζρεηηθή ελαζρφιεζε. Κνηλή αίζζεζε, αθφκε 

θαη φζσλ είραλ απνθαηαζηαζεί επαγγεικαηηθά, ήηαλ φηη δελ έλησζαλ λα έρνπλ θάλεη 

«θάηη ηδηαίηεξν [εθπαηδεπηηθά]». ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε αίζζεζε απηή ζπλδεφηαλ κε 

ηελ επηζπκία (ελεξγή ή καηαησκέλε) γηα «πξαγκαηηθέο ζπνπδέο» ζε ΏΒΕ ή ΣΒΕ. Βπθαηξία 

γηα παξφκνηεο ζπδεηήζεηο δφζεθε θαη θαηά ηελ ηειεπηαία Ώπνγξαθή Πιεζπζκνχ ηεο 

ΒΛ.ΣΏΣ. (2011) ζηελ νπνία ε γξάθνπζα ζπκκεηείρε σο Ώπνγξαθέαο.  

Με ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηα Α.Ε.Β.Κ. λα απαζρνιεί απφ ηφηε, θαη θαηά ηελ 

ζπκπιήξσζε ησλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ, άηππα ζπγθξαηήζεθαλ παξαηεξήζεηο, νη νπνίεο 

ζπκθσλνχζαλ κε ηηο πξνεγνχκελεο καξηπξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζην εξψηεκα γηα ην 

«επίπεδν ζπνπδψλ» κφλν έλαο απνγξαθφκελνο απάληεζε απζφξκεηα φηη «ηειείσζε 

Ε.Β.Κ»· ξσηψληαο φκσο ηαπηφρξνλα: «αιιά, “πηάλεηαη” απηφ ζηηο ζπνπδέο;». Καηφπηλ 

απηνχ, θαη άιινη “απφθνηηνη Λπθείνπ” (δχν ή ηξεηο) δήισζαλ φηη «ηειείσζαλ Ε.Β.Κ», 

αιιά κφλν κεηά απφ ζρεηηθή (off the record) ππφδεημε, φηη ζηνλ φξν «ζπνπδέο» 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα Ε.ΒΚ.. πγθξαηήζεθε έηζη σο γεληθόηεξε αίζζεζε φηη ε 

θαηάξηηζε ζηα Ε.Β.Κ. δελ ζεσξείηαη αληάμηα ησλ «ζπνπδψλ» απφ ηελ κία κεξηά, ελψ νη 

«ζπνπδέο ζε ΏΒΕ ή ΏΣΒΕ» απφ ηελ άιιε, ίζσο ζπλδένληαλ κε ην επθηαία επηζπκεηφ 

«θάηη θαιχηεξν». Έδεηρλε επίζεο φηη ε κε ζπκκεηνρή ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε 
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πηζαλά βηψλεηαη απφ θάπνηνπο θαηαξηηδφκελνπο σο «πξνζσπηθφ έιιεηκκα», ην νπνίν 

βαξαίλεη ζπλεηδεζηαθά πεξηζζφηεξν απφ φζν βαξαίλεη ε πηζηνπνίεζε ησλ Ε.Β.Κ. σο 

«επθαηξία επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο».   

ην ζεκείν απηφ, αθνχ εμεηάζηεθαλ ζην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο Β.Β.Κ. θαη ησλ 

Α.Ε.Β.Κ., νη πξνεγνχκελεο παξαηεξήζεηο πέξαζαλ ζην πεδίν ηεο Κνηλσληνινγίαο. Δ 

ζπλδπαζηηθή ηζηνξηθή θαη θνηλσληνινγηθή αλάγλσζε θαηεχζπλε ηελ έξεπλα ζηελ 

πνηνηηθή (ζπκβνιηθή θαη εκπξάγκαηε) δηαθνξά ηήο αμίαο ηεο «θνηλσληθήο έληαμεο» απφ 

απηήλ ηεο «θνηλσληθήο θαηαμίσζεο», θαη ηεο «αμίαο ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο» 

απφ ηελ «(απ)αμία ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο». Σν δείγκα βέβαηα ήηαλ κηθξφ, νη 

απφςεηο άηππα, κε ζπζηεκαηηθά ζπιιεγκέλεο, άξα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα κε 

απνδεηθηηθά. Κξίζεθαλ σζηφζν αξθεηά ελδεηθηηθά ηεο απαμίσζεο ησλ Α.Ε.Β.Κ. θαη απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαξηηδφκελνπο. Οη ελδείμεηο εληζρχζεθαλ απφ ηελ δηαθνξεηηθή 

αλάγλσζε επξεκάησλ πξφζθαηεο έξεπλαο γηα ηελ Ώμηνιφγεζε ηνπ ζεζκνχ ρνξήγεζεο 

ππνηξνθηψλ ζηα Α..Ε.Β.Κ. κε γλψκνλα ηελ Ώξηζηεία (ηαζνπνχινπ, 2011) θαη 

ππξνδφηεζαλ ζεηξά απνξηψλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ επηιέγνπλ νη θαηαξηηδφκελνη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή. 

Οη έλλνηεο ηεο «απηνπξαγκάησζεο» θαη ηεο «θνηλσληθήο θαηαμίσζεο» 

ζπγθξαηήζεθαλ σο «πξνζδνθψκελε αληαπνδνηηθφηεηα», ε νπνία ζπλήζσο ελππάξρεη 

θαηά ηελ επηινγή κίαο εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο. Βπεηδή, φζν ρακειφηεξε είλαη ε 

πξνζδνθία ησλ θαηαξηηδφκελσλ γηα απηνπξαγκάησζε θαη θνηλσληθή θαηαμίσζε, ηφζν 

κεγαιψλεη ην «ινγηθφ θελφ» γηα ηνπο ιφγνπο πνπ επέιεμαλ ηα Α.Ε.Β.Κ.. Σν «ινγηθφ 

θελφ» (εάλ ππάξρεη) ζεσξήζεθε ελδεηθηηθφ άιισλ παξαγφλησλ πνπ πηζαλά επηδξνχλ 

ζηελ επηινγή εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο, φπσο π.ρ. νη ηάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

ε θνηλσληθή πξνέιεπζε, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε αλαγθαηφηεηα άκεζεο 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ε απνπζία «ινγηθνχ θελνχ» θαηά 

ηελ ιήςε απφθαζεο κπνξεί λα έδεηρλε «κε έιινγε» (κε ηελ έλλνηα ηεο «κε 

ζηξαηεγηθήο» επηινγή), ιφγσ έιιεηςεο πιεξνθφξεζεο ή/θαη θαζνδήγεζεο. Βίηε θαη κία 

επηινγή ηελ νπνία νη θαηαξηηδφκελνη δελ απνδίδνπλ ζε παξάγνληεο εμσγελείο ή 

ζπλεηδεηά ελδνγελείο, αιιά π.ρ. σο κία απφθαζε «παξνξκεηηθή», «ζπγθπξηαθή» ή 

«άγλσζηεο αηηηνινγίαο». Παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηηο επηινγέο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδξνκήο αλέδεημε ε επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο (Κεθάιαην 2). 
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Καηά ηα θαηλφκελα, αθφκε θαη φζνη είραλ νινθιεξψζεη Πξφγξακκα Καηάξηηζεο 

ζε Α.Ε.Β.Κ., παξφηη δελ ακθέβαιαλ γηα ηελ θξαηηθή αλαγλψξηζή ηεο, ζεσξνχζαλ ηελ 

Πηζηνπνίεζε πνπ έιαβαλ αλάμηα λα εληαρζεί ζηηο «ζπνπδέο» ή, ζηελ θαιχηεξε ησλ 

πεξηπηψζεσλ, «φρη ηζάμηα ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ πηπρίνπ». Ώιιά ηφηε, φζνη εμέθξαδαλ 

ηελ επηζπκία γηα «πξαγκαηηθέο ζπνπδέο [ζην Παλεπηζηήκην]», γηαηί επέιεμαλ ηα 

Α.Ε.Β.Κ.; Καη κε πνηα θξηηήξηα επέιεμαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα; Ώλ ιάβνπκε 

ππφςε φηη νη πξνζθεξφκελεο θαη‟ έηνο εηδηθφηεηεο αιιάδνπλ, κήπσο πξφθεηηαη γηα κία 

επηινγή πνπ έγηλε επεηδή ήηαλ ε (γηα πνηθίινπο ιφγνπο) “πιεζηέζηεξε” ζε απηνχο; Ση 

πξνζδνθίεο είραλ θαηά ηελ επηινγή λα ιάβνπλ θαηάξηηζε ζε Α.Ε..Β.Κ.; Ση ήηαλ απηφ πνπ 

ηνπο έπεηζε φηη κέζα απφ ηα Α.Ε.Β.Κ. ζα κπνξνχζαλ λα ηηο εθπιεξψζνπλ; Ώπφ ηελ άιιε, 

ε γλψκε πνπ ζεσξεί απαμησκέλε ηελ Β.Β.Κ. θαηλφηαλ λα είλαη ηφζν δηάρπηε, πνπ 

θαζίζηαηαη πνιχ πηζαλφ λα ηελ γλψξηδαλ πξηλ ζηξαθνχλ ζηα Α.Ε.Β.Κ.. Πίζηεπαλ κήπσο 

θαη εθείλνη φηη ηα Α.Ε.Β.Κ. είλαη απαμησκέλα φηαλ ηα επέιεγαλ; Ώλ φρη, (θαη αλ ηα 

Α.Ε.Β.Κ. είλαη φλησο απαμησκέλα), ζε ηη απνδίδνπλ ηελ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο (ή/θαη 

ηελ παξαπιεξνθφξεζε); Ώλ ηo είραλ ππφςε ηνπο, γηαηί ηφηε επέιεμαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή; Βίραλ άξαγε ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο κίαο άιιεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδξνκήο ηελ νπνία απέξξηςαλ ή δελ κπφξεζαλ λα αθνινπζήζνπλ; Πνηα ήηαλ, πξνο 

πνηα θαηεχζπλζε, θαη γηαηί δελ ηελ αθνινχζεζαλ, Πεξηζζφηεξν: είραλ πνηέ ηελ 

πξνζδνθία λα αθνινπζήζνπλ κία άιιε εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή, θαη αλ όρη, γηαηί; Πνηνη 

παξάγνληεο, ζπλζήθεο, πξφζσπα, πηζηεχνπλ φηη δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

επηινγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο δηαδξνκήο; Πνηνη πηζηεχνπλ φηη ιεηηνχξγεζαλ 

αλαζηαιηηθά ζην λα επηιέμνπλ θάηη άιιν (αλ ην επηζπκνχζαλ); Καη πνηνη ζην λα κελ ην 

επηζπκήζνπλ πνηέ, αλ έηζη ζπλέβε; Σα εξσηήκαηα απηά ήηαλ πνπ ζπκπηχρζεθαλ ζην 

θεληξηθφ εξεπλεηηθφ πξφβιεκα θαη ηίηιν ηεο εξγαζίαο:  

 

Βθπαίδεπζε εθηφο Παλεπηζηεκίνπ: 

Δ “επηινγή” ησλ Αεκφζησλ Ελζηηηνχησλ Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

(Α.Ε.Β.Κ. αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο). 

 

 

 



 17 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
  

 

Δπηζθόπεζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο:  

Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηηο “επηινγέο” 

εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο θαη πξώηνπ επαγγέικαηνο 

 

 

 

ε γεληθέο γξακκέο, νη εθπαηδεπηηθέο επηινγέο πξνζδηνξίδνπλ ην είδνο ηεο 

επαγγεικαηηθήο πνξείαο ηνπ αηφκνπ. Αηα κέζνπ ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο 

ππάξρνπλ δχν κνλνπάηηα [pathways] ηα νπνία νη λένη κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ: ε 

«επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε» θαη ε «γεληθή αθαδεκατθή θαηεχζπλζε». Δ επαγγεικαηηθή 

θαηεχζπλζε ηεο Αεπηεξνβάζκηαο ηείλεη λα νδεγεί ζηελ είζνδν ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δ 

γεληθή αθαδεκατθή θαηεχζπλζε νδεγεί πην εχθνια ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε. ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, ε Ώξρηθή Βπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε 

(Ώ.Β.Κ.) θαιχπηεη ηελ Βθπαίδεπζε θαη ηελ Καηάξηηζε θαη είλαη λνκηθά νξηνζεηεκέλε. ε 

ρψξεο φπσο ε Βιιάδα, ε Κχπξνο, ε Γαιιία θαη ε Πνισλία δελ ππάξρεη θαλνληζηηθφο 

νξηζκφο ηεο Ώ.Β.Κ.. Βπξέσο απνδεθηφ είλαη φηη ε Ώ.Β.Κ. ε νπνία πξνζθέξεηαη ζηελ 

Ώλψηεξε Αεπηεξνβάζκηα θιίκαθα εθνδηάδεη ηνπο λένπο κε ηθαλφηεηεο θαη πξνζφληα γηα 

ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, παξφηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αλάινγα Πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη θαη ζηελ Καηψηεξε 

Αεπηεξνβάζκηα, ζηελ Μεηαδεπηεξνβάζκηα-κε Σξηηνβάζκηα, αιιά θαη ζηελ Σξηηνβάζκηα 

θιίκαθα (Cedefop, Comparative Analysis, ρ.ρξ.).  

Δ επαγγεικαηηθή επηινγή δελ ζπληζηά κία ακεηάθιεηε απφθαζε. Δ επηινγή φκσο 

ηνπ πξώηνπ επαγγέικαηνο, σο απφξξνηα ησλ πξνεγνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ επηινγψλ, 

είλαη ζπρλά θαζνξηζηηθή γηα ηελ κεηέπεηηα εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ 

αηφκνπ. Οη ζπλέπεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηινγψλ θαη ηεο πξψηεο επαγγεικαηηθήο 

επηινγήο δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ (πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε, 

απηνεθηίκεζε, απαζρφιεζε, ζέζε θαη είδνο εξγαζίαο, απνιαβέο, θνηλσληθή θαηαμίσζε) 

(Αεκάθε, Κακηληψηε, Κσζηάθε, Σζνχξηε θαη Φαξάθεο, 2004). Οη ζπλέπεηέο ηνπο 

γίλνληαη εκθαλείο ήδε απφ ηελ ειηθία ησλ 20 εηψλ (Power, Whitty & Edwards, 2006) θαη 

δηαθξίλνληαη αθφκε θαη ζηελ ειηθία ησλ 50 εηψλ (Almquista, Modina & Östberga, 

2010). Βδψ θαη δεθαεηίεο, ηηο εθπαηδεπηηθέο επηινγέο θαη ηελ επηινγή ηνπ πξψηνπ 

επαγγέικαηνο πνιπάξηζκεο έξεπλεο ζπλδένπλ κε θνηλσληθνχο παξάγνληεο, θαη δείρλνπλ 
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φηη νη επηινγέο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Ώιιά ζε ηη ζπλίζηαηαη ε 

«επηινγή», κε πνηα θξηηήξηα γίλεηαη θαη πνηνη παξάγνληεο επηδξνχλ ζε απηήλ; 

 

2.1. Οξηζκόο θαη ακθηζβήηεζε ηεο «επηινγήο»   

 

Δ επαγγεικαηηθή επηινγή νξίδεηαη σο «καθξνρξφληα δηαδηθαζία, ε νπνία κπνξεί λα 

δηαθξηζεί ζε εμειηθηηθά ζηάδηα» (Παπάλεο, ρ.ρξ.). Δ βαξχηεηα ηεο επίδξαζεο θάζε 

παξάγνληα ζηελ επηινγή επαγγέικαηνο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή θάζε. 

ηελ παηδηθή ειηθία εγθαζηδξχνληαη ηα «γπλαηθεία» θαη «αλδξηθά» ζηεξεφηππα. 

ΐαξχλνπζαο ζεκαζίαο είλαη ην θαληαζηαθφ θαη ε πξνζνκνίσζε επαγγεικάησλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, νη νηθνγελεηαθέο επηξξνέο θαη ε ηαχηηζε κε ηνλ γνλέα ηνπ ίδηνπ 

θχινπ. ηελ ζπλέρεηα, ηηο πξνηηκήζεηο επεξεάδνπλ ε δπλακηθή ηήο παξέαο, νη 

πξνζσπηθέο αμίεο θαη νη επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ησλ εθήβσλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

θαη πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ηνπο θαηαγσγή θαη ηηο επξχηεξεο ζπλζήθεο 

κέζα ζηηο νπνίεο αλαπηχζζνληαη. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ 

αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα πξνηηκνχλ ζπλήζσο επαγγέικαηα πνπ ηθαλνπνηνχλ 

βαζχηεξα πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα, ελψ παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ρακειφηεξα 

ζηξψκαηα πξνηάζζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε γηα ηελ θάιπςε πξαθηηθψλ 

αλαγθψλ. Ώξγφηεξα, θαηά ηελ «ξεαιηζηηθή θάζε», ην βάξνο κεηαηνπίδεηαη ζε ιηγφηεξν 

ππνθεηκεληθά θξηηήξηα, φπσο νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο, ε θνηλσληθή θαηαμίσζε κέζσ 

ηνπ επαγγέικαηνο, νη πξννπηηθέο θαη ην ελδερφκελν απηναπαζρφιεζεο (Παπάλεο, ρ,ρξ.). 

Δ έλλνηα ηεο «επηινγήο» έρεη πξνβιεκαηνπνηεζεί κέζα απφ ζεηξά θνηλσληνινγηθψλ 

εξεπλψλ πνπ δείρλνπλ φηη νη «επηινγέο», νη εκπεηξίεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ λέσλ 

αλζξψπσλ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε, ηελ εζληθφηεηα θαη ην 

θχιν (Βλδεηθηηθά: Moniarou-Papaconstantinou, et al.2010; Moniarou-Papaconstantinou 

θαη Tsatsaroni, ππφ έθδνζε; Reay et al.,2005), θαη ππνγξακκίδνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ 

αηνκηθψλ, ηδξπκαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ habitus. Βπηγξακκαηηθά, νη θηινδνμίεο ησλ 

καζεηψλ, νη νπνίεο ηνπο πξνηξέπνπλ ζε [ή ηνπο απνηξέπνπλ απφ] ζπγθεθξηκέλεο 

επηινγέο, είλαη ην απνηέιεζκα κίαο ζεηξάο απνθάζεσλ, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη απφ 

ηηο αηνκηθέο πξνηηκήζεηο, αιιά θαη απφ θνηλσληθνχο παξάγνληεο (νηθνγέλεηα, θίινη, 

ρνιείν θαη άιινη θνηλσληθνί ζεζκνί). Μεηαμχ ησλ ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ επηινγή δηαθξίλεηαη ην ζηνηρείν ηνπ «ζπκβηβαζκνχ» 
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(κεηαμχ ππνθεηκεληθψλ πξνηηκήζεσλ θαη αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ). Δ θνηλσληθή 

επίδξαζε είλαη δηηηή: επηδξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο (θαη άξα, ζηηο 

πξνηηκήζεηο), αιιά θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ή θαζνξηζκφ ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν 

γίλεηαη ε ίδηα ε επηινγή. Βμαηηίαο ηεο δηηηήο θνηλσληθήο επίδξαζεο, ν φξνο «επηινγή» 

ακθηζβεηείηαη (Αεκάθε, Κακηληψηε, Κσζηάθε, Σζνχξηε θαη Φαξάθεο, 2004).  

 

2.2. Δθπαίδεπζε θαη Οηθνλνκία: ηα ζηάδηα, ηα είδε θαη ηα όξηα ησλ επηινγώλ 

 

Δ ζχλδεζε ηεο Βθπαίδεπζεο κε ηελ Οηθνλνκία πξνβάιιεηαη νινέλα εληνλφηεξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζπλνςίδεηαη ζε κία θξάζε: νη θπβεξλήζεηο γηα 

λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πξέπεη λα επελδχζνπλ ζε ηνκείο εθπαίδεπζεο 

πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, νη γνλείο 

θαη νη καζεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ πξνζεθηηθά ην πεδίν εθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη γηα 

επηινγή πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο γίλεηαη λσξίο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ, φηαλ 

θαηεπζχλεηαη πξνο Ώθαδεκατθά ή Βπαγγεικαηηθά Πξνγξάκκαηα ή/θαη αξγφηεξα, αλ 

αθνινπζήζεη ηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε. Σελ επηινγή ηνκέα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

νη πξνηηκήζεηο θαη νη ηθαλφηεηεο, ην θφζηνο θαη ν ηφπνο ηεο Σξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, 

νη αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νη δηαθνξέο ζηηο δνκέο ηεο απαζρφιεζεο, θαη νη 

πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ησλ ηξηηνβάζκησλ ηδξπκάησλ. Παξαηεξνχληαη σζηφζν θαη 

θάπνηα δηαρξνληθά, παγθφζκηα θαηλφκελα: ηα πεξηζζφηεξα αγφξηα ζηελ Ώλψηεξε 

Αεπηεξνβάζκηα Βπαγγεικαηηθή Βθπαίδεπζε επηιέγνπλ λα ζπνπδάζνπλ ζηνλ 

κεηαπνηεηηθφ θαη θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, θαη ζε απηφλ ηεο Μεραληθήο. Σα θνξίηζηα - ζε 

αλάινγα Πξνγξάκκαηα - επηιέγνπλ κία ζεηξά δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο επηρεηξήζεηο, ην Αίθαην, ηηο Κνηλσληθέο Βπηζηήκεο θαη ηηο ππεξεζίεο. Οη καζεηέο πνπ 

εηζέξρνληαη ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε, - ζε φιεο ηηο ρψξεο, εθηφο απφ ηελ Φηιαλδία 

θαη ηελ Κνξέα -, ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία επηιέγνπλ ηα πεδία ησλ Κνηλσληθψλ 

Βπηζηεκψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ Αηθαίνπ (OECD, 2011:72, 73). 

ήκεξα -θαηά ηνλ Cedefop- κία απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ζρεδηαζηέο Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο είλαη ε ηφλσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε, ε νπνία ζε πνιιέο ρψξεο εμαζζελεί, επεηδή νη λένη 

πξνηηκνχλ λα αθνινπζνχλ ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε ζην 

Παλεπηζηήκην. Μέρξη ηψξα έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο ελνπνίεζεο ησλ μερσξηζηψλ απηψλ 
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θαηεπζχλζεσλ ζε πεξηζζφηεξν «κηθηέο δηαδξνκέο» κέζσ ηεο Αεπηεξνβάζκηαο (θαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν) θαη ηεο Σξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Δ αίγιε πνπ αζθεί ζηνπο 

λένπο αλζξψπνπο ε «καζεηεία ζε επάγγεικα» έρεη κεησζεί, παξά ηηο πξσηνβνπιίεο γηα 

λα απμεζεί ν αξηζκφο εξγνδνηψλ, ζπνπδαζηψλ θαη εξγαδνκέλσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζ‟ 

απηήλ ηελ κνξθή θαηάξηηζεο. Ο Cedefop απνδίδεη ην γεγνλφο ζε απηήλ ηελ απαμησηηθή 

γηα ηελ Βπαγγεικαηηθή Καηεχζπλζε αληίιεςε. Κχξηα πξφθιεζε παξακέλεη ε αλάπηπμε 

επαγγεικαηηθψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία ζα ηζνξξνπνχλ ηηο αθαδεκατθέο 

θαη επαγγεικαηηθέο αλάγθεο, ψζηε ε Ώ.Β.Κ. λα κελ ζεσξείηαη σο «δεχηεξε θαιχηεξε» 

(Cedefop. Comparative Analysis, ρ.ρξ.).  

Ο ΟΟΏ ζπκθσλεί φηη ζηνλ 21
ν
 αη., εθηφο απφ ηηο αξρηθέο εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο, 

ρξεηάδνληαη θαη επξύηεξεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνύ 

θαξηέξαο. Δ Ώλψηεξε Αεπηεξνβάζκηα Καηάξηηζε πξέπεη ζπρλά λα πξνεηνηκάδεη ηνπο 

καζεηέο ηφζν γηα δνπιεηά, φζν θαη γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε, επεηδή αξθεηνί απφ 

απηνχο πξνζδνθνχλ λα ζπλερίζνπλ ζηελ Μεηαδεπηεξνβάζκηα θαη ζηελ Σξηηνβάζκηα 

Βθπαίδεπζε. Χζηφζν, ζε θάπνηεο ρψξεο νη λεαξνί έθεβνη κπαίλνπλ ζε Πξνγξάκκαηα 

Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζηελ ειηθία ησλ 14-16 εηψλ επηιέγνληαο ηαπηφρξνλα θαη 

ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ζηφρν. Κάπνηνη δηαηείλνληαη φηη απηφ ππνζηεξίδεη εθείλνπο πνπ 

«έρνπλ κηθξφηεξε θιίζε πξνο ηελ αθαδεκατθή γλψζε». Οη πνιέκηνη απηήο ηεο άπνςεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη δελ είλαη δπλαηή ε εκπεξηζηαησκέλε επηινγή ζε ηφζν λεαξή ειηθία. Δ 

δηάζηαζε απηψλ ησλ απφςεσλ είλαη πνπ αληαλαθιάηαη θαη ζηελ χπαξμε θαη 

Αεπηεξνβάζκηαο θαη Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Καηάξηηζεο (OECD, 2010). 

Ο ΟΟΏ ππνζηεξίδεη επίζεο ηελ άπνςε, φηη ε αξρηθή επηινγή εθπαηδεπηηθήο (θαη 

ζπλαθφινπζα επαγγεικαηηθήο) δηαδξνκήο ζα πξέπεη λα αλαβάιιεηαη σο ηελ Ώλψηεξε 

Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε, επεηδή ην θάιεζκα ησλ καζεηψλ ζε πξψηκε επηινγή έρεη 

αξλεηηθή επίδξαζε: επηδεηλψλεη ηηο αληζφηεηεο ζηηο ρακειφηεξεο ηξνρηέο, ρσξίο λα 

απμάλεη ηελ κέζε απφδνζε. Ώληηζέησο, ε αλαζηνιή ηήο πξψηκεο θαηεγνξηνπνίεζεο ζε 

«νκάδεο ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ» απμάλεη ηηο επθαηξίεο ησλ καζεηψλ λα επηηχρνπλ 

πςειφηεξεο επηδφζεηο. Με ηελ αλαζηνιή ηεο πξψηκεο επηινγήο ακβιχλνληαη νη 

επηπηψζεηο ηεο πξψηκεο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη δηνρέηεπζεο ησλ καζεηψλ ζε 

«πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο», θαη απμάλνληαη νη επθαηξίεο ηνπο 

λα αιιάμνπλ θαηεγνξία (OECD, 2012).    
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2.3. Σν εθπαηδεπηηθό επίπεδν ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο θαη ησλ γνλέσλ 

 

ην Statistical Book ηεο Eurostat (2009) παξνπζηάδεηαη έξεπλα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνξεία ησλ λέσλ ζηελ Βπξψπε, ε νπνία δείρλεη φηη θάζε επφκελε γελεά έρεη ηελ ηάζε λα 

πξνρσξά ζε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα αλψηεξε απφ απηήλ ζηελ νπνία ζηακάηεζε ε 

πξνεγνχκελε. Χο κέηξν ζχγθξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ κεηαμχ γελεψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην αλψηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ. πληζηάηαη ηα δεδνκέλα 

λα ηπγράλνπλ εηδηθήο κειέηεο αλά ρψξα, επεηδή ηα ζπγθξίζηκα-ελαξκνληζκέλα δεδνκέλα 

ζε επίπεδν ΒΒ27 είλαη ζπάληα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην δείγκα ήηαλ ηδηαηηέξσο κηθξφ, 

θαη ε αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο πξνέιεπζεο ησλ αλζξψπσλ είλαη πνιχπινθε θαη ζπρλά 

πξνζεγγίδεηαη κε δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο. Βληνχηνηο, ην ρνιείν θαη γεληθφηεξα ε 

Βθπαίδεπζε ππνγξακκίδνληαη θαη εδψ σο παξάγνληεο-θιεηδηά ηεο θνηλσληθήο 

θηλεηηθφηεηαο, ελψ ππνγξακκίδεηαη θαη έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο επηδξά ζηνπο λένπο 

αλεμάξηεηα από ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ: ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ 

πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο ζηελ νπνία δνπλ. Αειαδή, ζε ρψξεο πνπ κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ 

ηνπ πιεζπζκνχ έρεη νινθιεξψζεη ηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε, νη λένη είλαη ιηγφηεξν 

πηζαλφ λα νινθιεξψζνπλ απηφ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, αλεμαξηήησο απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ηνπο, θαη παξά ηελ ηάζε θάζε λέαο γελεάο λα πξνρσξά 

ζε πςειφηεξε βαζκίδα απφ ηελ πξνεγνχκελε (Eurostat, 2009:95-97).  

Με απηφ ζπκθσλνχλ θαη δηαπηζηψζεηο ηνπ ΟΟΏ (δεδνκέλα 2009):  ζηηο ρψξεο 

πνπ ππάξρεη έλα γεληθά πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ε απφζηαζε ηνπ Μέζνπ ξνπ 

(Μ.Ο.) επηπέδνπ εθπαίδεπζεο κεηαμχ αηφκσλ ειηθίαο 25-34 θαη ειηθίαο 55-64 είλαη 

κηθξφηεξε. ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΟΏ, ν Μ.Ο. ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη 

ηνπιάρηζηνλ ηελ Ώλψηεξε Αεπηεξνβάζκηα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 60% γηα ηηο ειηθίεο 55-

64 εηψλ, θαη κεγαιχηεξνο απφ 80% γηα ηηο ειηθίεο απφ 29-34 εηψλ. Σα αληίζηνηρα 

πνζνζηά ζηελ Βιιάδα είλαη > 40% γηα ειηθίεο 55-64 εηψλ θαη < απφ 80% γηα ειηθίεο 29-

34 εηψλ (OECD, 2011:32). Αηαπηζηψλεηαη δειαδή φηη, θαηά ην πέξαζκα απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ζηελ λέα γελεά, έρεη ζεκεησζεί ζηελ Βιιάδα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ αηφκσλ πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ Ώλψηεξε Αεπηεξνβάζκηα (θαη παξά ην 

γεγνλφο φηη κφλν ε Καηψηεξε Αεπηεξνβάζκηα είλαη ππνρξεσηηθή), ελψ ν κέζνο φξνο ηεο 

λέαο γεληάο αγγίδεη ηνλ κέζν φξν ηνπ ΟΟΏ. Ση ζπκβαίλεη άξαγε ζην πέξαζκα απφ ηελ 

Αεπηεξνβάζκηα ζηελ Σξηηνβάζκηα; 
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Δ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη έιιελεο ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ζε 

ζχγθξηζε κε φ,ηη ζπκβαίλεη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, θαη νη απμαλφκελεο δαπάλεο ησλ 

νηθνγελεηψλ κε ζηφρν ηελ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε έρεη 

ηεθκεξησζεί ζε κηα ζεηξά εξεπλψλ (Γνπβηάο, 2010). ηελ Βιιάδα επίζεο είλαη δηάρπηε 

θαη αλαπαξάγεηαη ζηηο ζπδεηήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ε άπνςε φηη «φινη πάλε ζην 

Παλεπηζηήκην». ζηε, ζπλδπαζηηθά, ζα πεξίκελε θαλείο φηη ηα πνζνζηά φζσλ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ Σξηηνβάζκηα ζα έπξεπε λα είλαη ηδηαηηέξσο πςειά θαη, ζπλαθφινπζα, 

-ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Cedefop- λα αζθνχλ κία αλαιφγσο ηζρπξή 

επίδξαζε ζηηο επηινγέο ησλ λέσλ. Βίλαη έηζη;  

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα (2009) ηνπ ΟΟΏ, ν Μ.Ο. φζσλ νινθιήξσζαλ ηελ 

Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε ζηα θξάηε κέιε ηνπ είλαη κεγαιχηεξνο απφ 20% γηα ηηο ειηθίεο 

55-64 εηψλ, θαη κηθξφηεξνο απφ 40% γηα ηηο ειηθίεο 29-34. ηελ Βιιάδα ηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά είλαη πεξίπνπ 15% γηα ηηο ειηθίεο 55-64 εηψλ, θαη ιίγν πεξηζζφηεξν απφ 30% 

γηα ηηο ειηθίεο 29-34. Σν πνζνζηφ δειαδή ηεο λέαο γεληάο ζηελ Βιιάδα πνπ νινθιήξσζε 

ηελ Σξηηνβάζκηα ππνιείπεηαη θαηά 10 πεξίπνπ πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΜΟ ηνπ ΟΟΏ. 

Σν πςειφηεξν πνζνζηφ έρεη ε Κνξέα (> 60%), ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ε ΐξαδηιία (≥ 

10%), ελψ απφ ηηο ρψξεο ηεο Βπξψπεο πξνεγνχληαη ηεο Βιιάδαο π.ρ. ε Εξιαλδία θαη ε 

Ννξβεγία κε πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 50%, θαη αθνινπζνχλ κεηαμχ άιισλ ε Μεγάιε 

ΐξεηαλία, ε Ααλία θαη ε Γαιιία, ην ΐέιγην, ε Οιιαλδία, ε Βιβεηία, ε Φηλιαλδία θαη ε 

Εζπαλία κε πεξίπνπ 40-45% (πνπ θαη πάιη ππεξβαίλεη ηνλ Μ.Ο. ηνπ ΟΟΏ). Δ Πνισλία, 

ε Εζιαλδία θαη ε ινβελία δηαηεξνχλ ρακειφηεξν Μ.Ο. απφ ηνλ ΟΟΏ, αιιά θαη πάιη 

πςειφηεξν απφ απηφλ ηεο Βιιάδαο (> 35%). Μηθξφηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ 

Σξηηνβάζκηα απφ ηελ Βιιάδα έρνπλ ε Γεξκαλία θαη ε Οπγγαξία (πεξίπνπ 25%), ε 

Πνξηνγαιία θαη ε Ώπζηξία (κεηαμχ 20-25%). Έπεηαη ε Εηαιία κε πνζνζηφ κηθξφηεξν 

απφ 20% (OECD, 2011:30).   

Σα πξνεγνχκελα αλαδεηθλχνπλ ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα αζθεί ζηηο επηινγέο 

ησλ λέσλ ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ηεο ρψξαο ηνπο πνπ έρνπλ θνηηήζεη ζηελ Σξηηνβάζκηα. 

Ώιιά ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ Σξηηνβάζκηα δείρλνπλ ηελ γεληθφηεξε ηάζε πξνο 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πιεζπζκνχ θάζε ρψξαο θαη – εηδηθφηεξα – φζνπο θαηάθεξαλ 

λα εηζέιζνπλ ζε απηήλ. Αελ απαληνχλ ζε κηα ζεηξά άιισλ εξσηεκάησλ. Βθφζνλ νη 

πεξηζζφηεξνη λένη παγθνζκίσο πξνηηκνχλ ηελ αθαδεκατθή θαηεχζπλζε, θαη ε 

επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε ζεσξείηαη ε «δεχηεξε θαιχηεξε», πνηνη είλαη εθείλνη πνπ 
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ηειηθά ζπκκεηέρνπλ ζηελ Σξηηνβάζκηα θαη πψο θαηάθεξαλ λα εληαρζνχλ ζην πνζνζηφ 

ησλ «επηηπρφλησλ»; Πφζνη άιινη, επεξεαζκέλνη ίζσο θαη απφ απηήλ ηελ ηάζε, 

εθδήισζαλ απηήλ ηελ πξνηίκεζε, αιιά ηειηθά δελ ηα θαηάθεξαλ; Κπξίσο, γηαηί δελ ηα 

θαηάθεξαλ (θαη εηδηθά φζνη ην επηζπκνχζαλ θαη ην επεδίσμαλ); ηα εξσηήκαηα απηά έρεη 

δψζεη θαη εμαθνινπζεί λα δίλεη απαληήζεηο ε θνηλσληθή-εθπαηδεπηηθή έξεπλα. 

Γεληθεχνληαο, ε θνηλσληθή πξνέιεπζε, ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα [ή αδπλακία] θαη 

ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ εμαθνινπζνχλ λα επηδξνχλ ζηαζεξά ζηηο 

πηζαλφηεηεο πνπ έρνπλ νη λένη άλζξσπνη λα απνθηήζνπλ ηππηθά πξνζφληα πςεινχ 

επηπέδνπ. Άλζξσπνη ησλ νπνίσλ νη γνλείο νινθιήξσζαλ ηελ Ώλψηεξε Αεπηεξνβάζκηα 

είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα εγθαηαιείςνπλ ην ζρνιείν κφιηο κεηά ηελ Καηψηεξε 

Αεπηεξνβάζκηα, θαη έρνπλ θαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα νινθιεξψζνπλ ηελ Ώλψηαηε 

Βθπαίδεπζε, απφ φηη άλζξσπνη ησλ νπνίσλ νη γνλείο θαηφξζσζαλ λα νινθιεξψζνπλ 

κφλν ηελ Καηψηεξε Αεπηεξνβάζκηα. Βπηπξνζζέησο, ε θηλεηηθφηεηα πξνο ηελ 

νινθιήξσζε ηεο Σξηηνβάζκηαο εκθαλίδεηαη αθφκε πην πεξηνξηζκέλε, φηαλ εμεηάδνληαη 

άλζξσπνη πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηνλεθηνχζεο θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 

πξνειεχζεηο. ηελ Βιιάδα, ην αλψηεξν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζην νπνίν θηάλνπλ νη 

άλζξσπνη ειηθίαο 25-34 εηψλ δείρλεη λα εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ: ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ λέσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ γνλείο κε 

ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη θηάλνπλ ζηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε, εμαθνινπζεί λα 

είλαη θαηά πνιχ πεξηνξηζκέλν ζε ζχγθξηζε κε ηα πνζνζηά ησλ αηφκσλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ γνλείο κε πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (Eurostat Statistical Book 2009: 95-97).  

ηελ Κνξέα, ε νπνία δηαηεξεί ην παγθφζκηα πςειφηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε, ην Ελζηηηνχην Αηεζλνχο Βθπαίδεπζεο κάο πιεξνθνξεί φηη, 

φζνλ αθνξά ηε θνηηεηηθή κεηαλάζηεπζε πξνο ηηο ΔΠΏ, ε Κνξέα ηαμηλνκείηαη δίπια 

ζηελ Κίλα θαη ζηελ Ελδία. Σν 80% ησλ θνηηεηψλ ησλ ρνιψλ Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ 

ησλ ηξηψλ θνξπθαίσλ παλεπηζηεκίσλ ηεο Κνξέαο θαη ην 70%-80% ησλ θνηηεηψλ 

Βθαξκνζκέλεο Σερλνινγίαο έιαβε ην Αηδαθηνξηθφ ηνπ ζηηο ΔΠΏ. Δ κειέηε ηεο 

Jongyoung (2011) απφ ηελ νπνία αληιήζακε ηα δεδνκέλα, αλαιχεη ηα θίλεηξα 50 

θνξεαηψλ θνηηεηψλ κέζα απφ ζπλεληεχμεηο ηνπο. Σα θίλεηξά ηνπο ζπλδένληαη κε ηελ 

δηαζηξσκάησζε ηεο παγθφζκηαο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Έλα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο ην νπνίν ζπγθξαηνχκε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, είλαη φηη 

αλαδεηθλχνληαη θαη ν ηξόπνο δεκηνπξγίαο ησλ θηλήηξσλ ηνπο, αιιά θαη νη πξαθηηθέο κε 
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ηηο νπνίεο θαηαθέξλνπλ λα κεηαηξέπνπλ ηα θίλεηξα ζε επηηπρία. πγθεθξηκέλα, νη 

πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο πξνέξρνληαη απφ πξνλνκηνχρα ζηξψκαηα θαη πξνεηνηκάδνληαη 

απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία κε ππεξεληαηηθά καζήκαηα αγγιηθψλ θαη ππφ ηελ ηζρπξή 

πξνηξνπή ησλ γνληψλ γηα ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ. ε απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε πξνηξέπνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη νη γνλείο ρακειφηεξνπ νηθνλνκηθνχ θαη 

κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ, επεηδή νη ζπνπδέο ζηηο ΔΠΏ ζπλδένληαη κε απμεκέλν θνηλσληθφ 

status ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνξέαο. Βζηηάδνληαο ζηηο νηθνγέλεηεο, ε έξεπλα ζπλδέεη ηα 

θίλεηξα ησλ θνηηεηψλ απηψλ, φρη ανξίζησο «κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο», αιιά 

ζπγθεθξηκέλα κε ην επαγγεικαηηθφ ππφβαζξν ησλ γνλέσλ θαη ην ζρνιείν απφ ην νπνίν 

πξνέξρνληαη (Jongyoung, 2011).  

ηελ πνηνηηθή έξεπλα ησλ Waters θαη Brooks (2010) απφ ηελ άιιε κεξηά, 

ζπκκεηείραλ 85 βξεηαλνί καζεηέο νη νπνίνη είηε νινθιήξσζαλ, είηε ζθέθηνληαη λα 

μεθηλήζνπλ ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ. Δ έξεπλα απηή έδεημε φηη νη νηθνγέλεηεο ηεο κεζαίαο 

ηάμεο κε ηηο απνθάζεηο ηνπο γηα ηα παηδηά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ κφξθσζε, ην 

Παλεπηζηήκην θαη ηελ εξγαζία, ζπκβάιινπλ ζηνλ απνθιεηζκφ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο απφ 

«ηα δηθά ηνπο πεδία» θαη ζηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ζέζε ηνπο 

ζηελ ππάξρνπζα θνηλσληθή δνκή (γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο ηεο κεζαίαο ηάμεο βι. 

θαη Cucchiara, 2008). ηελ Ώλψηεξε Βθπαίδεπζε απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε 

πξνζεθηηθή επηινγή αληηθεηκέλνπ (πξνπηπρηαθψλ ή κεηαπηπρηαθψλ) ζπνπδψλ. ε 

παγθφζκην επίπεδν, ζχκθσλα κε ηνπο Walters θαη Brooks, ηα παηδηά ηεο κεζαίαο ηάμεο 

επεξεάδνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ηα θαηάιιεια 

εθφδηα πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηε δψλε ηνπ θνηλσληθνχ status θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θεθαιαίνπ. Χο θνηηεηέο, ελεξγνχλ ζηνρεπκέλα, ζπλεηδεηά θαη κε ζηξαηεγηθή φζνλ 

αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο 

πιενλεθηήκαηνο. Πηζηεχνπλ φηη ε απφθηεζε δηεζλψλ πηζηνπνηεηηθψλ είλαη ε 

ελζσκάησζε αλζξψπηλνπ θαη πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ, ηα νπνία ζηελ ζπλέρεηα ζα 

κεηαηξαπνχλ ζε νηθνλνκηθφ θεθάιαην θαηά ηελ έμνδφ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηα 

ηελ πεξίπησζε ησλ βξεηαλψλ θνηηεηψλ, φκσο, νη εξεπλεηέο δηαπηζηψλνπλ φηη ην 

πνιηηηζκηθφ θεθάιαην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παγθφζκηα εθπαίδεπζε δελ επηδηψθεηαη κε 

ζηξαηεγηθή, φπσο ζα πεξίκελε θαλείο, αιιά ζπζζσξεχεηαη «ηπραία» [ζπκπησκαηηθά] ή 

ηνπιάρηζηνλ ρσξίο θακία ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα λα απνθηεζεί θάπνην πιενλέθηεκα απφ 

ηηο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ. Οη θνηηεηέο φηαλ πεγαίλνπλ λα ζπνπδάζνπλ ζε 
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ππεξαηιαληηθέο ρψξεο αλαδεηνχλ δηαζθέδαζε θαη πεξηπέηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ζπρλά 

ηηο ζπνπδέο σο επθαηξία λα παξαηείλνπλ ηελ αλέκειε θνηηεηηθή, θαη λα θαζπζηεξήζνπλ 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή. Παξά ηελ «αδηάθνξε ζπκπεξηθνξά ηνπο», παξακέλνπλ 

σζηφζν κηα απφ ηηο πνιχ πξνλνκηνχρεο νκάδεο, νη εκπεηξίεο ησλ νπνίσλ εμππεξεηνχλ 

ηελ αλαπαξαγσγή ησλ πξνλνκίσλ ηνπο θαη έρνπλ πξφζβαζε ζε κεγάιε πνζφηεηα 

θεθαιαίνπ (νηθνλνκηθνχ-πνιηηηζκηθνχ-θνηλσληθνχ). Μπνξεί λα δειψλνπλ αδηάθνξνη γηα 

ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπο, αιιά θαίλεηαη λα πεηπραίλνπλ ζε φ,ηη θάλνπλ. Οη 

εξεπλεηέο δείρλνπλ έηζη κία πξνζέγγηζε ελδηάκεζε ηεο «ζηξαηεγηθήο» ή «ηπραίαο» 

ζπζζψξεπζεο θεθαιαίσλ, θαη ππνζηεξίδνπλ φηη νη πξαθηηθέο ηεο θνηλσληθήο 

αλαπαξαγσγήο δελ είλαη νύηε ζπλεηδεηέο, αιιά νύηε θαη αζπλείδεηεο. Ώληηζέησο, αθνξνχλ 

κηα γεληθφηεξε αηζζεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηα habitus, φπνπ νη 

ζπλεζηζκέλεο επείγνπζεο θαηαζηάζεηο/αλάγθεο (urgencies) θαη νη πιηζηηθέο αλεζπρίεο 

έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ ηάζε λα επηδηψθεηαη ε απφιαπζε ησλ εκπεηξηψλ (Waters 

θαη Brooks, 2010).  

Μία επηζήκαλζε είλαη φηη, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, ηπραία ή ζηνρεπκέλα, ηα 

πνηθίια θεθάιαηα πνπ θαηέρνπλ νη θνηηεηέο αλαγλσξίδνληαη θαη είλαη αληαιιάμηκα. Μία 

άιιε δηαπίζησζε είλαη φηη, ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη θαλείο λα αληηθαηαζηήζεη «ηηο 

αλεζπρίεο γηα ηα πιηθά δεηήκαηα» κε «ηελ επηδίσμε ηεο απφιαπζεο ησλ εκπεηξηψλ» 

εμαξηάηαη θαη απηή απφ ηα θεθάιαηα πνπ θαηέρεη, ή δελ θαηέρεη. Βπξχηεξα, ε ζχγρξνλε 

δηεζλήο εξεπλεηηθή παξαγσγή δείρλεη ζηαζεξά φηη ζηελ δηακφξθσζε ησλ 

πξνηηκήζεσλ/θηινδνμηψλ θαη ζηηο επηινγέο εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο θαη επαγγέικαηνο 

ησλ λέσλ ππάξρνπλ δχν πιαίζηα, ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηζρπξή επίδξαζε (ε 

νηθνγέλεηα θαη ην ρνιείν), θαη φηη ην δήηεκα ησλ αληζνηήησλ παξακέλεη επίθαηξν, 

ηνπιάρηζηνλ φζν θαη άιινηε. 

 

2.4. Οη ζηξαηεγηθέο ηεο νηθνγέλεηαο θαη νη πνιηηηθέο ησλ ηδξπκάησλ 

 

Ο παξάγνληαο «επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο» θαζνξίδεηαη απφ/ή πεξηιακβάλεη ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη πξνέιεπζε ησλ γνλέσλ, ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο 

επίπεδν, ηελ εζληθή, ζξεζθεπηηθή θαη γεσγξαθηθή θαηαγσγή ηνπο. Οη παξάγνληεο απηνί 

επηδξνχλ ζηηο «αληηιήςεηο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο αμίεο ησλ γνλέσλ», νη νπνίεο κε 

ηελ ζεηξά ηνπο επηδξνχλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ  (Αεκάθε, Κακηληψηε, Κσζηάθε, 
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Σζνχξηε, Φαξάθεο, 2004). Δ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζεσξείηαη «ειαθξχ πνιηηηζηηθφ 

θεθάιαην», ελψ ε αθαδεκατθή πνξεία «βαξχ πνιηηηζηηθφ θεθάιαην». Δ θαηνρή ηνπο απφ 

ηνπο γνλείο επηδξά αλάινγα ζηελ επηινγή αθαδεκατθήο ή επαγγεικαηηθήο δηαδξνκήο ησλ 

παηδηψλ. Σν γνλετθφ πνιηηηζηηθφ θεθάιαην ηεο αθαδεκατθήο ή επαγγεικαηηθήο γλψζεο 

θαίλεηαη λα επηδξά πεξηζζφηεξν θαη απφ ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην· αθφκε θαη φηαλ νη 

νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο ακβιχλνληαη απφ ην θξαηηθφ πξνλνηαθφ ζχζηεκα (Jæger, 2009).  

Σν γεγνλφο φηη ην ζρνιείν –θαη ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ– επηδξά ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζεη ην παηδί γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηηο νηθνγέλεηεο. Οη 

νηθνγέλεηεο αλαπηχζζνπλ γηα ηνλ ιφγν απηφ ζηξαηεγηθέο επηινγψλ ζρνιείσλ, νη νπνίεο 

θαη πάιη ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε, ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε 

θαη ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν. ρεηίδνληαη επίζεο κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ζρνιείσλ ζε «θαιά» ή «θαθά» θαη ζηελ ζπλαθφινπζε ηεξαξρηθή δηαζηξσκάησζή ηνπο. 

Δ έξεπλα ηνπ Reinoso (2008) ζπλδέεη ηηο νηθνγελεηαθέο ζηξαηεγηθέο επηινγήο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ζηελ Εζπαλία θαη κε ην θαηλφκελν ηεο αγνξαηνπνίεζεο ηεο Βθπαίδεπζεο. ηελ 

έξεπλά ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 24 ζπλεληεχμεηο απφ ιεπθνχο γνλείο ηεο κεζαίαο ηάμεο, 

ηελ νπνία δελ νξηνζεηεί κφλν βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ, αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ θεθαιαίσλ. Οη γνλείο απηνί, σο πξνο ηελ επηινγή ζρνιείνπ γηα ηα παηδηά 

ηνπο, ιακβάλνπλ ππφςε πνηθίια θξηηήξηα, ηα νπνία ηνπο βνεζνχλ λα απνθσδηθνπνηνχλ 

ζπλερψο ηα δεδνκέλα θαη λα ηξνπνπνηνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο. Φαίλεηαη επίζεο φηη είλαη 

ζε ζέζε λα «πιεξψζνπλ ην ζχζηεκα» πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα 

πνπ ζέινπλ γηα ηα παηδηά ηνπο. Ο Reinoso ζεκεηψλεη φηη νη νηθνγέλεηεο φηαλ 

απνθαζίδνπλ ηα επηιέμνπλ ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν κε θίλεηξν ην θνηλσληθφ γφεηξν, ηελ 

επηπρία ησλ παηδηψλ ή ηελ επθαηξία λα επηιέμνπλ ηνλ «ηχπν» ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο 

γίλνληαη ζπκπαξαγσγνί ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Με δεηνχκελν ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν άκβιπλζεο ησλ αληζνηήησλ, επηζείεη ηελ 

πξνζνρή ζηελ θνηλσληθή θαηαλνκή ζηηο πφιεηο θαη ζηηο ζπλνηθίεο, ζηα δηαθνξεηηθά 

επίπεδα πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ ηα νπνία βνεζνχλ [ή φρη] ηνπο γνλείο λα ππνζηεξίμνπλ 

ηα παηδηά ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη αλάπηπμε, θαη ζηηο νκνηφηεηεο 

ή δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα νηθνγελεηαθά habitus θαη ζηα habitus ηνπ 

ζρνιείνπ (Reinoso, 2008). Σν θαηλφκελν παξαηεξείηαη ζε πνιιέο ρψξεο, αθφκε θαη φηαλ 

θάπνηα θξηηήξηα πνηθίινπλ αλά ρψξα ή πεξηνρή. 
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 Οη Yoon θαη Gulson  (2010) έδεημαλ κε έξεπλά ηνπο φηη, ζηνλ Καλαδά, ε επηινγή 

ζρνιείνπ γηα ηα παηδηά ησλ αγγιφθσλσλ ιεπθψλ γνλέσλ πνπ αλήθνπλ ζηε κεζαία ηάμε 

ζπλδέεηαη κε ηελ εθεί γισζζηθή δηαζηξσκάησζε ηεο θνηλσλίαο. Αείρλνπλ φηη νη γνλείο 

ηνπνζεηνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε κηα θνηλσληνγισζζηθή ηεξαξρία βάζεη ηεο νπνίαο 

παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο. Ώπηφ, επεηδή ζηνλ Καλαδά, κία ρψξα πνιππνιηηηζκηθή, ε 

θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ γλψζε θαη ρξήζε ηεο επίζεκεο γιψζζαο 

(αγγιηθά), αιιά θαη κε ηελ επηινγή ηεο δεχηεξεο γιψζζαο (ησλ γαιιηθψλ), ηα νπνία 

ζεσξνχληαη ηεξάζηην ζπκβνιηθφ θαη θνηλσληθφ θεθάιαην. ζνη ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά 

ηηο επίζεκεο γιψζζεο (γισζζηθφ θεθάιαην) ηείλνπλ λα ιακβάλνπλ πςειφηεξα πξνζφληα 

(πνιηηηζκηθφ θεθάιαην) θαη πςειφηεξε αλαγλψξηζε (ζπκβνιηθφ θεθάιαην) πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ απφθηεζε πςειφηεξσλ θνηλσληθψλ θαη θαιχηεξα ακεηβφκελσλ 

επαγγεικαηηθψλ ζέζεσλ. Δ γιψζζα, επίζεο, ζπλδέεηαη κε ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ» θαη 

κε απηήλ δηαθξίλνληαη νη ιεπθνί αγγιφθσλνη ηεο κεζαίαο ηάμεο κε δεχηεξε γιψζζα ηελ 

γαιιηθή, απφ ηνπο πνιππνιηηηζκηθνχο «άιινπο». Ώπηφ δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε φηη ε 

γλψζε ησλ επίζεκσλ γισζζψλ απνηειεί έλα εζληθφ πνιηηηζκηθφ θεθάιαην, αιιά 

δεκηνπξγεί θαη κηα δηαζηξσκάησζε ζηελ δνκή ησλ ζρνιείσλ (Yoon θαη Gulson, 2010).  

Δ δηαζηξσκάησζε ησλ ζρνιείσλ γίλεηαη εκθαλήο κέζα θαη απφ ηηο πξνζθεξφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο εθηφο καζεκάησλ. Σα νθέιε ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο ηνπ ηππηθνχ 

καζήκαηνο θαη ηεο εμσζρνιηθήο ελίζρπζεο ζηα καζήκαηα είλαη πιένλ αλαληίξξεηε. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηνπο ιηγφηεξν «θαινχο καζεηέο» 

πνπ δηαζέηνπλ ιηγφηεξνπο πιηθνχο θαη ζπκβνιηθνχο πφξνπο. Ώπηφ ζεκεηψλνπλ νη Power, 

Taylor, Rees θαη Jones (2009) ζε έξεπλά ηνπο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλνληαη 

ζε δηαθνξεηηθά ζρνιεία. ηα βαζηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα ζπγθαηαιέγεηαη ε δηαπίζησζε 

φηη νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πνηθίινπλ απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν, ηφζν ζε πνζφηεηα, φζν 

θαη ζε είδνο θαη ζε πνηφηεηα. πγθεθξηκέλα, ζε θάπνηα ζρνιεία πξαγκαηνπνηνχληαη 

πινχζηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληεο, ελψ ζε άιια ζρνιεία νη 

δξαζηεξηφηεηεο εθηφο καζήκαηνο είλαη θαηά πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Οη ιεγφκελνη «ηθαλνί 

γηα ηελ αθαδεκατθή θαηεχζπλζε» καζεηέο θαίλεηαη λα ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο 

«ζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» [πέξα απφ ηα καζήκαηα], ελψ ζηνπο πην αδχλακνπο καζεηέο 

θαίλεηαη λα πξνζθέξεηαη πεξηζζφηεξν εμσζρνιηθή ελίζρπζε [ζηα καζήκαηα]. Οη 

καζεηέο πνπ είλαη πηζαλφηεξν λα κελ ιάβνπλ κέξνο ζε θαλελφο είδνπο δξαζηεξηφηεηα 

είλαη νη καζεηέο κε «πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο», φπσο θαη καζεηέο ζηνπο νπνίνπο 
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επηδξά πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ην θχιν θαη ε εζληθή θαηαγσγή ηνπο (π.ρ. ιηγφηεξν 

πηζαλφ είλαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο ηα θνξίηζηα απφ ηελ 

Ώζία). Οη εξεπλεηέο παξαηεξνχλ φηη ε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεπξχλνπλ 

ηνπο νξίδνληεο ζα σθεινχζαλ πεξηζζφηεξν ηνπο αδχλακνπο καζεηέο. ην πιαίζην 

πνιηηηθήο πνπ ακβιχλεη ηηο αληζφηεηεο, ε ζπκκεηνρή ησλ αδχλακσλ καζεηψλ ζα 

εληζρπφηαλ, εάλ απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο εληάζζνληαλ ζην πξφγξακκα ηνπ ρνιείνπ θαη 

δελ είραλ ηελ κνξθή «extra παξνρήο» (Power, Taylor, Rees θαη Jones, 2009).  

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επηδξά ζηηο εθπαηδεπηηθέο επηινγέο πνπ θάλεη ε 

νηθνγέλεηα είλαη θαη ε «θήκε», ε «αίγιε» ή ην «θχξνο» πνπ ζπλνδεχεη θάζε ίδξπκα θαη ε 

πνιηηηθή ησλ ηδξπκάησλ. Δ έξεπλα ησλ Draelantsa θαη Darchy-Koechlin (2011) δείρλεη 

φηη ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ησλ γαιιηθψλ Écoles αληαπνθξίλνληαη θπξίσο γφλνη 

πξνλνκηνχρσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ζπκβάιινληαο ζηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, φπσο 

έδεημε παιαηφηεξα θαη ε έξεπλα ησλ Bourdieu & Passeron (Οη Κιεξνλόκνη),  ηελ νπνία 

θαη επηθαινχληαη. Σελ ηειεπηαία 20εηία, νη θνηηεηέο ηνπο πξνέξρνληαλ ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά απφ πξνλνκηνχρα πεξηβάιινληα θαη νη απφθνηηνί ηνπο ζπγθαηαιέγνληαη 

ζηαζεξά (κε φξνπο Bourdieu) ζηελ «αθαδεκατθή ειίη», ζηελ «επηζηεκνληθή 

αξηζηνθξαηία». Ώμηνζεκείσην είλαη φηη νη Écoles δηαηεξνχλ ηελ θήκε ηνπο αθξηβψο θαη 

ιφγσ ηεο «παξνηκηψδνπο» δπζθνιίαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή 

ζε απηέο, ε νπνία ζρεδφλ a priori εγγπάηαη θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζφλησλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (Draelantsa θαη Darchy-Koechlin, 2011). Άξαγε, ε θαηάξγεζε ησλ 

εμεηάζεσλ ζα ζήκαηλε νπσζδήπνηε φηη νη Écoles ζα γίλνληαλ πξνζβάζηκεο απφ ηα παηδηά 

πνπ πξνέξρνληαη απφ κε πξνλνκηνχρα θνηλσληθά ζηξψκαηα;  

ην εξψηεκα απηφ απαληά ελδερνκεληθά ην παξάδεηγκα ησλ Πεηξακαηηθψλ 

ρνιείσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηελ Βιιάδα, ηα νπνία –αλ θαη βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξε 

εθπαηδεπηηθή θιίκαθα απφ απηήλ ησλ Écoles– ραίξνπλ επίζεο «ηζρπξνχ θνηλσληθνχ 

γνήηξνπ» θαη ζα κπνξνχζε ίζσο ζπγθξηηηθά λα δψζνπλ κία ππφζεζε εξγαζίαο. Σελ 

δηαπίζησζε ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο/αμίαο πνπ απνδίδεηαη ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία 

ζεκεηψλνπλ νη Ώιεμαλδξνπνχινπ, Ώλαγλσζηφπνπινο, Αεκεηξφπνπινο θαη 

Υαηδεαλησλίνπ (ρ.ρξ.) νη νπνίνη εθπφλεζαλ κία δηαρξνληθή κειέηε γηα ην Πεηξακαηηθφ 

ρνιείν ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Παηξψλ. Χο ηζρπξά ηνπ ζεκεία ππνγξακκίδνληαη ηα πςειά 

πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ, νη πςειέο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ θαη ηα πςειά πνζνζηά επηηπρίαο ηνπο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο· θπξίσο 
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φκσο «ην φλνκά ηνπ πνπ παξαπέκπεη ζε θάηη “μερσξηζηφ”». Ώξρηθά νη καζεηέο 

επηιέγνληαλ θαηφπηλ εμεηάζεσλ, πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ πξνζέιθπζε ησλ θαιχηεξσλ 

καζεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. ηελ ζπλέρεηα γηα ηελ 

επηινγή πηνζεηήζεθε ε θιήξσζε· αθελφο, σο αλαπφθεπθην γεγνλφο ηεο θαηάξγεζεο ησλ 

εμεηάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ απφ ην Αεκνηηθφ ζην Γπκλάζην· αθεηέξνπ, 

ζην πιαίζην ηεο θηινζνθίαο φηη νη λέεο κέζνδνη ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη ζηνλ «κέζν 

καζεηή». Οη εξεπλεηέο αλαξσηήζεθαλ: ηειηθά, ε αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο επηινγήο ησλ 

καζεηψλ επέδξαζε έηζη, ψζηε λα θνηηνχλ ζε απηφ φλησο νη «κέζνη» καζεηέο, ή φζνη 

πξνέξρνληαη απφ γνλείο ελεκεξσκέλνπο γηα ην θχξνο ηνπ; Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

έδεημαλ φηη, ε αιιαγή ζην ζχζηεκα εηζαγσγήο ησλ καζεηψλ (απφ εμεηάζεηο ζε θιήξσζε) 

έδσζε –ηππηθά– ηελ δπλαηφηεηα ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ζην Πεηξακαηηθφ ρνιείν ζε φια 

ηα παηδηά. Βληέιεη, φκσο, ην Πεηξακαηηθφ ρνιείν ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Παηξψλ 

κεηαζρεκαηίζζεθε ζε ζρνιείν έκκεζεο θνηλσληθήο επηινγήο /δηαινγήο παξακέλνληαο κία 

επηινγή ηελ νπνία θάλνπλ θαηά θχξην ιφγν γνλείο κε πςειφ ηππηθφ κνξθσηηθφ επίπεδν 

(Ώιεμαλδξνπνχινπ, Ώλαγλσζηφπνπινο, Αεκεηξφπνπινο θαη Υαηδεαλησλίνπ, ρ.ρξ.). 

Δ έξεπλα ησλ Power, Whitty and Edwards (2006) παξαθνινπζεί 600 παηδηά απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, φηαλ μεθηλνχζαλ ηελ Αεπηεξνβάζκηα. Βλδηαθέξνλ (θαη 

δηαθνξεηηθφ απφ ην πξνεγνχκελν) είλαη φηη ε γθάκα ησλ ζρνιείσλ απφ ηα νπνία 

πξνέξρνληαη θαιχπηεη ην θάζκα απφ ζρνιεία ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο έσο θαη θεκηζκέλα 

ηδησηηθά, θαη αθνξά παηδηά ηα νπνία ε θνηλσληθή ηνπο θαηαγσγή θαη ε δηθή ηνπο 

πξνζδνθία γηα αθαδεκατθέο ζπνπδέο ηα θαηέηαζζαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ παηδηψλ κε 

«αθαδεκατθή δπλαηφηεηα» [academically able]. Οη εξεπλεηέο πξνζέγγηζαλ εθ λένπ ηα 

παηδηά απηά φηαλ έθηαζαλ ζηελ ειηθία ησλ 20 γηα λα εμεηάζνπλ ηελ εμέιημε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηνπο πνξείαο, ηελ ζρέζε ηεο κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε 

θαη ηελ ελδερφκελε ζπλέρηζή ηεο ζε δνκέο Αηα ΐίνπ Βθπαίδεπζεο. Οη θαηεγνξίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα απηήλ ηελ πξψηε θαηάηαμε ήηαλ getting on, getting by, getting 

nowhere. ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλάγνληαη είλαη φηη ηα παηδηά απηά ζε κεγάιν 

πνζνζηφ εθπιήξσζαλ ηελ αξρηθή πξνζδνθία [θαηεγνξία: getting on], αιιά φηη νη 

δηαθνξέο ζηελ θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε, αθφκε θαη νη πην κηθξέο, 

είραλ αξρίζεη λα γίλνληαη ήδε εκθαλείο ζηα αληαπνδνηηθά νθέιε πνπ απνθφκηδαλ θαη 

ζηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε [earnings and status] (Power, Whitty and 

Edwards, 2006).  
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Δ έξεπλα ηεο Bodovski (2010) επηβεβαηψλεη ηα πξνεγνχκελα. Υξεζηκνπνίεζε ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ κίαο κεγάιεο εζληθήο έξεπλαο γηα ηνπο καζεηέο ησλ ακεξηθαληθψλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ε νπνία εμέηαδε ηνπο πνιχπινθνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε 

θπιή θαη ε θνηλσληθή ηάμε επεξεάδεη ηηο γνλετθέο πξαθηηθέο, θαη απηέο, κε ηελ ζεηξά 

ηνπο ηηο εθπαηδεπηηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ κφλν ιεπθνί (φρη 

ιαηίλνη ή αθξνακεξηθαλνί) γνλείο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε γνλείο 

θαη δαζθάινπο· ηα παηδηά αμηνινγήζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα απφ ην 

Νεπηαγσγείν κέρξη ηελ Πέκπηε Αεκνηηθνχ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην πνιηηηζκηθφ 

θεθάιαην θαη νη πξνζδνθίεο ησλ γνληψλ ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε πςειέο ζρνιηθέο 

επηδφζεηο. ηη θάπνηεο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο είλαη πην επσθειείο γηαηί είλαη πην θνληά 

ζηελ θπξίαξρε θνπιηνχξα θαη ην ζρνιείν αληακείβεη ηα παηδηά ηεο κεζαίαο ηάμεο φρη 

κφλν γηα ηελ γλψζε, αιιά θαη γηα ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ην ζηπι, εληζρχνληαο ηελ άπνςε 

φηη ε θνηλσληθή αληζφηεηα αλαπαξάγεηαη, κεηαηξέπνληαο ηηο ηαμηθέο ηεξαξρίεο ζε 

αθαδεκατθέο. Ο έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ θπιή, έδεημε φηη 

παξαηεξνχληαη κεγάιεο δηαθνξέο, ηδηαίηεξα ζηα ρακειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, νη 

νπνίεο επεθηείλνληαη θαη ζηνλ ηξφπν αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ αλάινγα κε ην θχιν. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφλ, ε εξεπλήηξηα ζεκεηψλεη φηη, αλ νη γνλετθέο πξνζδνθίεο θαη πξαθηηθέο 

κπνξνχλ λα εηδσζνχλ ζαλ γνλετθά habitus θαη ζαλ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ησλ habitus  

ησλ παηδηψλ ηνπο, ηφηε απηή ε εξγαζία είλαη κηα απάληεζε ζηελ αλάγθε γηα δηεχξπλζε 

ηεο έλλνηαο ηνπ habitus ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηελ θπιή θαη ην θχιν (Bodovski, 2010). 

Καιχηεξεο επηδφζεηο ινηπφλ (άξα, θαη πεξηζζφηεξεο επηινγέο) έρνπλ ηα παηδηά, ηα 

νπνία πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο ησλ νπνίσλ ηα habitus ζπλάδνπλ κε ηα habitus ηνπ 

ρνιείνπ. Βίδακε φκσο φηη ηα habitus ησλ ηδξπκάησλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο θαη φηη 

παξαηεξείηαη ε (ηεξαξρηθή) δηαζηξσκάησζε ησλ ηδξπκάησλ, αλάινγα κε ην θαηά πφζν 

ζπλάδνπλ κε ηελ επηθξαηνχζα θνπιηνχξα. Καηά κία άπνςε, ε πνηνηηθή δηδαζθαιία κέζα 

ζηελ ηάμε κπνξεί λα ακβιχλεη απηέο ηηο αληζφηεηεο. Ώιιά, ε ζρέζε νηθνγελεηαθψλ – 

ζρνιηθψλ habitus δελ είλαη κνλφδξνκε. Σα νηθνγελεηαθά habitus δελ αληαπνθξίλνληαη 

απιψο ζηα ζρνιηθά habitus, αιιά θαη ηα ζπλδηακνξθψλνπλ.  
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2.5. ην κηθξνεπίπεδν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο:  

       ε αιιειεπίδξαζε νηθνγέλεηαο, ρνιείνπ θαη εθπαηδεπηηθώλ 

 

Οη Almquista, Modina θαη Östberga (2010) μεθίλεζαλ κία πνιχρξνλε έξεπλα ζηελ 

ηνθρφικε.  ηφρνο ήηαλ ε  δνθηκή ηεο άπνςεο φηη ε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε βάζεη 

ηεο θαηνρήο δηαθφξσλ κνξθψλ θεθαιαίνπ πθίζηαηαη θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ κηθξν-

επηπέδνπ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ε νπνία επηδξά ζηελ ζπλέρεηα ζηηο επηινγέο γηα ηελ 

κεηάβαζε ζηελ Ώλψηεξε Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε, ζηελ κεηάβαζε ζηελ 

Σξηηνβάζκηα, θαη καθξνπξφζεζκα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ αλεξγία ζηελ κέζε ειηθία. Σα 

δεδνκέλα αλαιχνληαη κε ελλνηνινγηθά εξγαιεία ηνπ Bourdieu (habitus, πεδίν, κνξθέο 

θεθαιαίνπ) θαη ζεσξείηαη πσο κπνξνχλ έηζη λα ζπλδεζνχλ κε ηηο επαγγεικαηηθέο 

επθαηξίεο ζηελ ζνπεδηθή αγνξά εξγαζίαο ζήκεξα. Οκάδα-ζηφρνο ήηαλ παηδηά γελλεκέλα 

ην 1953 ζηελ ηνθρφικε θαη απφ φια ηα ζρνιεία (εμαηξνπκέλσλ ησλ παηδηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο). Οη θνηλσλην-κεηξηθέο πιεξνθνξίεο ζπιιέρζεθαλ θαηά ην 13
ν
  

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, θαη φηαλ έθηαζαλ ζηελ ειηθία ησλ 50, ζπγθξίζεθαλ κε ηα ζηνηρεία 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ απαζρφιεζεο θαη ζλεζηκφηεηαο ηεο ηνθρφικεο (απφ ηα αξρηθά 

15.117 άηνκα αληηζηνηρήζεθαλ 14.294). χκθσλα κε πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα παηδηά 

ηείλνπλ λα δεκηνπξγνχλ θηιίεο «κεηαμχ νκνίσλ». Οη πφξνη πνπ θαηέρνληαη απφ ην παηδί 

φηαλ κπαίλεη ζην ζρνιείν κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ζέζε πνπ ην 

παηδί επηηπγράλεη ζηελ κηθξνδνκή ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (θέξλνληαο ζην πιαίζην ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο ηνχο δηαθνξεηηθνχο δείθηεο ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππνβάζξνπ, φπσο 

π.ρ. εκθάληζε, ηκαηηζκφο, πιηθά αγαζά, αιιά θαη ζπκκφξθσζε, γισζζηθνί πφξνη). ε 

ζχγθξηζε κε παηδηά πξνεξρφκελα απφ ρακειφηεξα ζηξψκαηα, νη γφλνη αλψηεξσλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ κε γνλείο πςειφηεξνπ εηζνδήκαηνο θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 

βξίζθνληαη θαηά 7 θνξέο ζπρλφηεξα ζε πςειή θνηλσληθή ζέζε ζηελ ηεξαξρία ηεο ηάμεο 

(είλαη 7 θνξέο δεκνθηιέζηεξα ζηελ ηάμε ηνπο). Έρνπλ επίζεο πςειφηεξνπο κέζνπο 

φξνπο βαζκνινγίαο θαη 4 θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο ζηελ Ώλψηαηε 

Βθπαίδεπζε. Σα πξνεγνχκελα εξκελεχνληαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα ήδε απνθηεκέλα απφ 

ηελ νηθνγέλεηα habitus, ζπκπιέθνληαη κε ηα ζρνιηθά habitus θαη εληζρχνληαη απφ 

αλάινγε «θνηλσληθή αληαπφθξηζε»/απνδνρή ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Δ ρακειή 

θνηλσληθή ζέζε εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ζπλδέεηαη ζεηηθά θαη κε απμαλφκελν θίλδπλν 

πεξηζσξηνπνίεζεο ζηελ κέζε ειηθία (Almquista, Modina Östberga, 2010).  
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Οη Oliver θαη Kettley (2010) δηεξεχλεζαλ ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

δεκνζίσλ ζρνιείσλ σο πξνο ηελ θαζνδήγεζε πνπ δίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ζρεηηθά κε 

ηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε. Δ έξεπλά ηνπο απνηειεί θνκκάηη ηεο 10-εηνχο εξγαζίαο ηνπ 

Σκήκαηνο Βθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge, πνπ δηεξεπλά ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπ Τπνηξνθηψλ ζηελ εγγξαθή θνηηεηψλ απφ θνηλσληθά 

ζηξψκαηα κε κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ζηα «θαιά παλεπηζηήκηα» (elite universities). 

Ώξρηθή δηαπίζησζε ήηαλ ν κηθξφο αξηζκφο αηηήζεσλ απφ καζεηέο δεκνζίσλ ζρνιείσλ 

γηα ηα «θαιά παλεπηζηήκηα» θαη ε κηθξή ζπκκεηνρή ησλ απνθνίησλ ησλ δεκνζίσλ 

ζρνιείσλ. Δ έξεπλα έγηλε ζε 6 δεκφζηα ζρνιεία. ε θάζε έλα απφ απηά, νη εξεπλεηέο 

πήξαλ ζπλεληεχμεηο απφ 14 εθπαηδεπηηθνχο-ππεχζπλνπο γηα ηελ ελεκέξσζε γηα ηα 

παλεπηζηήκηα, απφ 5 καζεηέο πνπ είραλ θάλεη αίηεζε ζηα θαιά παλεπηζηήκηα, θαη απφ 5 

καζεηέο πνπ δελ είραλ θάλεη αίηεζε. Αηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο πνπ παξαηεξήζεθαλ, 

επηβεβαηψλνπλ φηη ην institutional habitus δηακνξθψλεη πηζαλά κνλνπάηηα γηα ηνπο 

καζεηέο πξνο ηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε. Χζηφζν, νη εξεπλεηέο έδσζαλ ηδηαίηεξε 

πξνζνρή θαη ζην habitus ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Έδεημαλ πψο νη πνιηηηθέο θαη εζηθέο 

ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην δηθφ ηνπο θνηλσληθφ θεθάιαην απνηεινχλ παξάγνληεο 

πνπ επηδξνχλ ζηηο απνθάζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε θαη ηδηαίηεξα 

γηα ηελ επηινγή ησλ θαιψλ παλεπηζηεκίσλ. πγθεθξηκέλα, έλα θξηηήξην γηα ηελ 

απφθαζε ησλ καζεηψλ είλαη ην πνιηηηζκηθό θεθάιαην πνπ θαηέρνπλ. Σν ρακειφ 

πνιηηηζκηθφ θεθάιαην επεξεάδεη θαη ηα επίπεδα απηνπεπνίζεζήο ηνπο. Σν ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, ηα αθαδεκατθά ζηάληαξλη, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, νη απαξαίηεηνη 

πφξνη, επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο ησλ καζεηψλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

institutional habitus. πλδπαζηηθά, ε έλλνηα ηνπ habitus εκπιέθεηαη ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ην institutional habitus είλαη πνπ θάλεη θάπνηεο επηινγέο λα θαληάδνπλ ζε 

άιινπο καζεηέο «αδηαλφεηεο», ζε άιινπο «πηζαλέο» θαη ζε άιινπο απιά «θπζηθή 

ζπλέπεηα». Βμεγεί φηη ηα παηδηά ηεο κεζαίαο ηάμεο ζεσξνχλ δεδνκέλεο ηηο ζπνπδέο ηνπο 

ζε ζπγθεθξηκέλα παλεπηζηήκηα, επεηδή ηα δηθά ηνπο habitus ζπλάδνπλ πεξηζζφηεξν κε 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ ρνιείνπ θαη ίζσο ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο γνλείο ηνπο, νη 

νπνίνη έρνπλ γλψζε ηεο «αγνξάο ηεο Ώλψηαηεο Βθπαίδεπζεο». Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ηα 

παηδηά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο κπεξδεχνληαη κε ηηο επηινγέο θαη δελ έρνπλ βνήζεηα απφ ην 

ζπίηη γη‟ απηέο. Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζεκαληηθφο. Οη πξνεγνχκελεο 

εκπεηξίεο ηνπο θαη ηα δηθά ηνπο habitus θαζνξίδνπλ ηελ ζηάζε πνπ θξαηνχλ απέλαληη ζηα 
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θαιά παλεπηζηήκηα. Βθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ρακειή απηνπεπνίζεζε νη ίδηνη ή 

αηζζάλνληαη άβνια κε ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ θαιψλ παλεπηζηεκίσλ, ζεσξνχλ φηη 

πξνζηαηεχνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο κε ην λα κελ ηνπο ζηέιλνπλ ζε έλα παλεπηζηήκην φπνπ 

ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα κελ ηνπο είλαη νηθείν θαη λα ηνπο απνζαξξχλεη. Σνπο 

εθπαηδεπηηθνχο απηνχο νλνκάδνπλ νη εξεπλεηέο θύιαθεο ησλ ππιώλ (Gatekeepers). Δ 

έξεπλα έδεημε σζηφζν φηη, αληηζέησο, κία νκάδα εθπαηδεπηηθψλ ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο 

λα θνηηάμνπλ πέξα απφ ηα ζπλεζηζκέλα γη‟ απηνχο θαη λα μεπεξάζνπλ ην αίζζεκα 

θαησηεξφηεηαο. Κάπνηεο θνξέο κάιηζηα μεπεξλνχλ θαη θάπνηα «ηππηθά φξηα» ζηηο 

πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Ώλάκεζά ηνπο ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί κε θνηλσληθφ 

θεθάιαην πνπ ην ρξεζηκνπνίεζαλ πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ ηνπο, θαη θάπνηνη πνπ 

έθαλαλ ελέξγεηεο γηα λα απμήζνπλ ην θνηλσληθφ ηνπο θεθάιαην πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο. Ώπνθαινχληαη δηεπθνιπληέο (Facilitators) (Oliver θαη 

Kettley, 2010). Ο ξφινο ινηπφλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζεκαληηθφο. Ώξθεί φκσο ε 

πνηνηηθή δηδαζθαιία θαη ε παξφηξπλζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο;  

H Bæck (2010)  δηεξεχλεζε ηηο απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Ννξβεγία γηα ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο. Αηαπίζησζε φηη αλαγλσξίδνπλ σο πνιχ 

ζεκαληηθφ ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ησλ γνλέσλ: νη γνλείο πνπ βνεζνχλ πξαθηηθά ηα 

παηδηά ηνπο βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη εληέιεη ππνζηεξίδεηαη ην ζρνιείν. 

Αείρλνπλ σζηφζν κία ακπληηθή ζηάζε έλαληη ησλ γνλέσλ κε πςειφ εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν, ηνπο νπνίνπο πξνζπαζνχλ λα θξαηνχλ ζε απφζηαζε θαη κε ξφιν ππνζηεξηθηηθφ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ δηθή ηνπο ζέζε, σο «εηδηθψλ» (Bæck, 2010).   

Οη Mills θαη Galeb (2010) μεθηλνχλ κε ηελ επξέσο δηαδεδνκέλε άπνςε φηη ε 

πνηνηηθή δηδαζθαιία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην αλ νη καζεηέο ηα πεγαίλνπλ, ή δελ ηα 

πεγαίλνπλ θαιά ζην ρνιείν. ηελ ζπλέρεηα, θαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλάο ηνπο, 

ηνλίδνπλ ηελ ζεκαζία ηνπ επξύηεξνπ πιαηζίνπ [context] ησλ καζεηψλ σο 

ζπκπιεξσκαηηθήο εμήγεζεο ησλ επηδόζεσλ, εηδηθά κεηαμχ καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθά 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ππφβαζξα. Αηαπηζηψλνπλ φηη ηα κεηαβαιιφκελα θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά πιαίζηα επηδξνχλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξννπηηθέο ησλ λέσλ κεηά ην ρνιείν 

θαη εηδηθά ζηνπο γεγελείο λένπο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ζηηο νπνίεο νη θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο απμάλνληαη θαη θηάλνπλ ζε πνζνζηά αλεζπρεηηθά. Ξεθηλνχλ κε ηελ 

δηαπίζησζε φηη νη κεηαβνιέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πνπ ζπλδένληαη κε ην θαηλφκελν ηεο 

αλεξγίαο, έρνπλ θαηαζηήζεη ηηο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο αβέβαηεο. Βπηπιένλ, φηη ε 
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ζπληεξεηηθή θπβέξλεζε ηεο Ώπζηξαιίαο έρεη νδεγήζεη ζε πεξηζζφηεξν επηζθαιείο 

ζπλζήθεο ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα γεληθφηεξα. Οη καζεηέο πνπ 

δνπλ ζε ηέηνηα κεηνλεθηνχληα πεξηβάιινληα, θαη ηδηαίηεξα νη γεγελείο λένη αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα νινθιεξψζνπλ ηελ θνίηεζή ηνπο ζην ρνιείν ή λα 

ζπζρεηίζνπλ ηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε κε ηελ δσή θαη ηελ απαζρφιεζε.  Δ έξεπλα 

αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε δεδνκέλα απφ ζρνιεία ηεο Αεπηεξνβάζκηαο πνπ βξίζθνληαη 

ζε κία θησρή, κε πςειά πνζνζηά αλεξγίαο αγξνηηθή πεξηνρή ηεο Ώπζηξαιίαο, ε νπνία 

θαηνηθήζεθε κε αθνξκή ην ηνπηθφ κεηαιιείν θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνζθέξνληαλ 

ζε απηφ. Δ ζηαδηαθή εμάληιεζε ηνπ κεηαιιείνπ επέθεξε ηνλ πςειφηεξν δείθηε αλεξγίαο 

ζηελ ρψξα (22,3%) θαη αχμεζε ηα πνζνζηά φζσλ παίξλνπλ επίδνκα αλεξγίαο. 

Σαπηφρξνλα, ζεκεηψλνληαη πςειά πνζνζηά ζε επηδφκαηα αλαπεξίαο [αληθαλφηεηαο πξνο 

εξγαζία]. Οη εξεπλεηέο επέιεμαλ κία ζρνιηθή κνλάδα ηεο πεξηνρήο, θαη δηεπθξηλίδνπλ φηη 

δελ ζεσξνχλ ην ζρνιείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πφιεο σο «αληηπξνζσπεπηηθφ» φισλ ησλ 

ζρνιείσλ. Παξαηήξεζαλ σζηφζν ζε απηφ ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνπλ 

γεληθφηεξα ηα «ζρνιεία ζε κεηνλεθηνχζεο πεξηνρέο». ην ζρνιείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πφιεο εγγξάθνληαη εηεζίσο 220-255 καζεηέο, 75% ησλ νπνίσλ δνπλ ζηελ πφιε θαη νη 

ππφινηπνη ζηηο γχξσ αγξνηηθέο πεξηνρέο. 28% ησλ καζεηψλ έρνπλ δηαγλσζηεί κε 

«καζεζηαθέο δπζθνιίεο» θαη 2,4% κε δηαλνεηηθή πζηέξεζε. πσο ζε πνιιά 

«κεηνλεθηνχληα ζρνιεία», θαη ζην ζπγθεθξηκέλν παξαηεξείηαη δπζθνιία ζηελ 

πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε εθπαηδεπηηθψλ κε πςειά πξνζφληα. Ώλη‟ απηψλ, ην ζρνιείν 

θαιχπηεη ηηο ζέζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ επηινγήο 

εθπαηδεπηηθψλ. Γεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο. Καηά 

ηελ δηάξθεηα εο έξεπλαο ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ αλήθαλ 4 πξσηνδηνξηδφκελνη 

εθπαηδεπηηθνί, έλαο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο πνπ βξηζθφηαλ ζηελ ζέζε ηνπ γηα 10 

εβδνκάδεο θαη έλαο επηθεθαιήο ηκήκαηνο, ν νπνίνο ήηαλ θαη πάιη πξσηνδηνξηδφκελνο. Οη 

εξεπλεηέο πήξαλ 23 εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο απφ εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θαη καζεηέο 

ηεο θνηλφηεηαο. ε θάπνηα απφ ηα ζρφιηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθαίλνληαη νη ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ησλ καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν λα 

πεγαίλνπλ καζεηέο ζην ζρνιείν λεζηηθνί, ρσξίο λα έρνπλ θάεη ηίπνηα απφ ηελ 

πξνεγνχκελε εκέξα, άιινη λα πεξηπιαληνχληαη φιε ηελ λχρηα εθηφο ζπηηηνχ επεηδή 

αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ζηέγαζεο, ή λα κελ έρνπλ ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο επεηδή νη γνλείο δελ κπνξνχλ λα ην αληέμνπλ 
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νηθνλνκηθά. ε επηζθέςεηο ηνπο ζε ζπίηηα καζεηψλ δηαπηζηψλνπλ φηη δελ ππάξρνπλ 

πνπζελά βηβιία, «νχηε θαλ κία εθεκεξίδα», ελψ ην θφζηνο ησλ εμσζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ δελ επηηξέπεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ. Αελ ιείπνπλ νη πεξηπηψζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ νκνινγνχλ φηη πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν θέξλνληαο καδί ηνπο γξαθηθή 

χιε γηα ηα παηδηά πνπ δελ (κπνξνχλ λα) έρνπλ, θαη φηη δηαθαηέρνληαη απφ ζθέςεηο φπσο 

απηή: «ηη ήξζα ηψξα εγψ λα θάλσ εδψ;». Μεηαμχ ησλ γνλέσλ, φζνη πξνηξέπνπλ ηα 

παηδηά ηνπο ζηελ Βθπαίδεπζε βξίζθνπλ αληίζηαζε ζηα ίδηα ηα παηδηά, ηα νπνία 

δηαπηζηψλνπλ φηη –κε ή ρσξίο Βθπαίδεπζε– δελ ππάξρνπλ πξννπηηθέο ζηελ πεξηνρή ηνπο. 

Κάπνηα παηδηά αλαθέξνπλ φηη νη παππνχδεο θαη νη γνλείο ηνπο ηα θαηάθεξαλ έηζη θη 

αιιηψο φηαλ έθιεηζε ην κεηαιιείν, επεηδή έκεηλαλ φινη καδί θαη κπφξεζαλ λα δήζνπλ κε 

ηα επηδφκαηα, θάηη πνπ ζεσξνχλ κία πξννπηηθή θαη γηα ηα ίδηα. Άιινη γνλείο δελ 

κπνξνχλ έηζη θη αιιηψο λα αληαπνθξηζνχλ ζηα έμνδα ηεο Βθπαίδεπζεο θαη άιινη 

ζεσξνχλ φηη ε Βθπαίδεπζε δελ πξφθεηηαη λα πξνζθέξεη πξννπηηθέο ζηα παηδηά ηνπο. ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαλείο απφ ηελ νηθνγέλεηα δελ δηαθξίλεη θακία αμία ζηελ 

Βθπαίδεπζε, κε ζπλέπεηα θαη ηα παηδηά λα κελ κπνξνχλ λα δνπλ ζε απηήλ θακία αμία. Οη 

εξεπλεηέο ζεκεηψλνπλ φηη νη ζπλζήθεο απηέο δεκηνπξγνχλ κία αηκόζθαηξα απόγλσζεο, ε 

νπνία κεηαθξάδεηαη θαη ζηελ απνδνρή φηη νη ρακειέο επηδφζεηο είλαη θάηη «θπζηθφ θαη 

αλαπφθεπθην». Ώπφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη νη ρακειέο πξνζδνθίεο 

θαη ην ρακειφ ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ πνπ 

ηειηθά πηνζεηείηαη θαη απφ ην ζρνιείν θαη ηνπο δαζθάινπο· ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη 

φηη είλαη «αλαπφθεπθην», αιιά φηη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζηαζεξά ππφςε ε επίδξαζε 

ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ θαη ζηελ δνπιεηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Mills θαη Galeb, 2010). 

To δήηεκα ηεο «αγξνηηθφηεηαο» θαη ηεο «αγξνηηθήο ηαπηφηεηαο», ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηεο κε ηηο ηαπηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηηο ζπλέπεηεο ζηνπο 

καζεηέο, επίζεο απζηξαιηαλψλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, αλαιχεη θαη ε εξγαζία ησλ Pini, 

Price, Robin and McDonald (2010). Σελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ ζηηο επηινγέο γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ζηελ κεηαυπνρξεσηηθή Βθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε νη θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηφπν έδεημε θαη ε έξεπλα ησλ  

Rees, Fevre, Furlong, and Gorard (1997). H  Autar  Dhesi (2001) δείρλεη φηη θαη ζηελ 

Ελδία νη πξνζδνθίεο θαη νη επηινγέο ησλ παηδηψλ γηα ηελ δηαδξνκή ηνπο κεηά ην ρνιείν 

επεξεάδνληαη απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ θαη ην θηιηθφ πεξηβάιινλ, ηα θάζε είδνπο 

θεθάιαηα θαη ηνλ βαζκφ πνπ ηα παηδηά ηα θαηέρνπλ θαη ηνλ ηφπν δηακνλήο. Σηο 
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πςειφηεξεο επηδφζεηο έρνπλ ηα παηδηά απφ ηα αγγιηθά ζρνιεία ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, ηα 

νπνία ηξέθνπλ πςειέο θηινδνμίεο γηα θνηλσληθή θαηαμίσζε θαη θαιή επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε. Σα παηδηά απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη νηθνγελεηψλ ρακειψλ 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη κνξθσηηθψλ θεθαιαίσλ ηξέθνπλ θαη απηά πξνζδνθίεο γηα 

θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα ηελ νπνία φκσο ζπλδένπλ πεξηζζφηεξν κε ηελ επηινγή ελφο 

γάκνπ, ν νπνίνο ζα πξαγκαηψζεη απηέο ηηο πξνζδνθίεο. Πάλησο, ζεκεηψλεη ε Autar 

Dhesi (2009), ε επηινγή ηνπ γάκνπ απαληάηαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο, θαη αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ ζα πξνρσξήζεη θαλείο ή φρη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, επεηδή σο πξαθηηθή 

παξακέλεη ζηελ Ελδία έλαο ηξφπνο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. 

 

2.6. Σν «θαηλόκελo ηνπ απηό-απνθιεηζκνύ» 

 

ην Higher Education and Social Class. Issues of exclusion and inclusion  ησλ Archer, 

Hutchings θαη Ross (2003) παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο θαη ηεο 

ζπγθξηηηθήο ηεο ζεψξεζεο, ζε ζρέζε κε πνξίζκαηα άιισλ εξεπλψλ. ηελ εξεπλεηηθή 

νκάδα ζπκκεηείραλ επίζεο νη Leathwood, Glichrist θαη Philips. Οη εξεπλεηέο 

αζρνιήζεθαλ κε ην δήηεκα ηεο δηεχξπλζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε 

θαη ηα εκκέλνληα ρακειά πνζνζηά εθπξνζψπεζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Σν έξγν ηνπο 

θαίλεηαη λα ζπλνςίδεη πνιιά απφ ηα επί κέξνπο δεηήκαηα θαη πνξίζκαηα ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ εξεπλψλ. Γηα ηνλ νξηζκφ ηεο «εξγαηηθήο ηάμεο» ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ 

ζχλζεην ηξφπν πξνζέγγηζεο· πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηα θιαζηθά νηθνλνκηθά θαη 

γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη άιιεο παξακέηξνπο φπσο απηέο ηνπ θχινπ θαη 

ηεο θπιήο, ζηελ βάζε ηεο παξαδνρήο φηη ζην εζσηεξηθφ θάζε θνηλσληθήο «ηάμεο» 

ππάξρνπλ επί κέξνπο δηαζηξσκαηψζεηο. ΐαζίδνληαη ζε έξεπλεο πνπ ηνλίδνπλ ηηο 

πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ ζρνιηθνί, θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί 

παξάγνληεο θαη αληζφηεηεο αιιειεπηδξνχλ κε επίζεο πνιχπινθνπο ηξφπνπο κε ηηο 

πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο, ψζηε λα θάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο πνξείεο λα 

θαληάδνπλ σο αδηαλφεηεο γηα ηνπο λένπο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Αείρλνπλ φκσο θαη 

ηξφπνπο πνπ εθεπξίζθνπλ νη λένη, ψζηε λα μεπεξλνχλ εκπφδηα ρσξίο λα ζεσξνχλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο ζχκαηα ηεο ηάμεο/θπιήο/θχινπ. Οη εξεπλεηέο μεθίλεζαλ κε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή, αλάιπζε ηεο επίζεκεο ξεηνξηθήο θαη πνζνηηθά δεδνκέλα· πξνρψξεζαλ ζην 

πνηνηηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο, ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο, θαη ζε 
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ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ πνξηζκάησλ ηνπο κε άιιεο έξεπλεο. ηελ ελφηεηα απηή 

παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθφηεξα πνξίζκαηά ηνπο. 

Οη δηαπηζηψζεηο μεθηλνχλ κε ηελ ρξεία πιεξνθφξεζεο γηα ηηο δηαζέζηκεο 

δηαδξνκέο: νη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη ηα παηδηά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο είλαη ζπλήζσο 

πην πνιχπινθεο απφ απηψλ ηεο κεζαίαο ηάμεο, ηδηαίηεξα αλ ε βαζκνινγία ηνπο είλαη 

ρακειή (γηαηί αλ θάπνηνο αξηζηεχζεη, φιεο νη ρνιέο ηνλ δέρνληαη). Σα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο ζεκεηψλνπλ σζηφζν κε επαξθή πιεξνθφξεζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ: ηα παηδηά απηά δελ δηαζέηνπλ ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην πνπ 

δηαζέηνπλ νη ζπλνκήιηθνί ηνπο ηεο κεζαίαο ηάμεο, γηα ηνπο νπνίνπο ε ζπλέρηζε ησλ 

ζπνπδψλ είλαη θάηη ην «θπζηθφ»· νη δηθνί ηνπο γνλείο δελ κπνξνχλ λα ηνπο 

πιεξνθνξήζνπλ, λα ηνπο ζπκβνπιεχζνπλ, λα ηνπο ζηεξίμνπλ. Έλαο άιινο ιφγνο είλαη 

φηη ηα ζρνιεία παξέρνπλ ιηγφηεξε πιεξνθφξεζε ζηα παηδηά ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ θη απηφ ζπρλά ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο καζεηέο. 

Βθηφο απηνχ, ή/θαη εμαηηίαο απηψλ, εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηηο αλεπίζεκεο 

πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ απφ ηηο βησκέλεο εκπεηξίεο γλσζηψλ ηνπο θαη φρη 

απφ επίζεκεο πεγέο. Δ αλαδήηεζε πηζαλψλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο πέξα απφ ην 

θνηηεηηθφ δάλεην δελ είλαη επίζεο εχθνιε, γηαηί ππάξρνπλ θαη εθεί δηαθνξεηηθέο επηινγέο 

γηα θάζε πεξίπησζε θαη νη ίδηνη δελ έρνπλ θαζνδήγεζε. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ ππνρξεσηηθή ζηελ κεηαυπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

θαη θαηάξηηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο εμεηάδεη θαη ε έξεπλα ησλ Ball, Maguire, and 

Macrae (2000). Δ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γίλεηαη αληηιεπηή σο «θνηλσληθή δηαδηθαζία 

θαη ηαπηφηεηα» θαη αλαιχεηαη ε δηαπινθή ησλ «επηινγψλ» κε ηελ έκθπιε, θπιεηηθή θαη 

ηαμηθή ηαπηφηεηα, ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν.  

Οη απφςεηο ηεο «εξγαηηθήο ηάμεο» γηα ηελ αμία ηεο Ώλψηαηεο Βθπαίδεπζεο 

ζχκθσλα κε ηνπο Archer et al θπκαίλνληαη απφ ην θχξην θίλεηξν πνπ είλαη ε νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή βειηίσζε ησλ ίδησλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, σο ηελ άπνςε φηη είλαη 

κφλν γηα «απγνθέθαινπο πινχζηνπο». Σελ «θαιχηεξε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε» 

ελλννχλ σο κία δνπιεηά πνπ λα κελ είλαη «ζθιεξή, βξψκηθε θαη επηθίλδπλε». ην 

ελδερφκελν ζπνπδψλ ζε έλα παλεπηζηήκην, αθφκε θαη φηαλ πξνβάιιεηαη σο κέζν 

θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο θαη απηνβειηίσζεο, παξαηεξείηαη κία ζύγθξνπζε ηαπηνηήησλ, 

ε νπνία ζπλνςίδεηαη ζηελ θξάζε «ειπίδσ λα κελ κε αιιάμεη». Ο ηφπνο γηα παξάδεηγκα 

πνπ βξίζθεηαη κία ρνιή βαξχλεηαη θαη ζπκβνιηθά (πξνζδίδεη ή αθαηξεί θχξνο), γηαηί ην 
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status ελφο παλεπηζηεκίνπ δελ θξίλεηαη κφλν απφ ηηο απαηηήζεηο ή ην φλνκά ηνπ (ηελ 

θήκε ηνπ), αιιά θαη απφ ηελ γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε, ηηο θηηξηαθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο θαη 

ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν (κνξθή campus, θηίξηα, θήπνη θ.ιπ.). Με βάζε ηελ άπνςε φηη 

θάπνηνη ρψξνη επηβάιινπλ «ηελ δηθή ηνπο αίζζεζε», θαη φηη γηα λα ελζσκαησζεί θαλείο 

ζε απηνχο πξέπεη λα ηελ πηνζεηήζεη, νη ρψξνη απηνί απνξξίπηνπλ ηνπο «αζχκβαηνπο» θαη 

εθείλνη, κε ηελ ζεηξά ηνπο, εζσηεξηθεχνπλ ηελ άπνςε/απφξξηςε θηάλνληαο θαη λα απηό-

απνθιείνληαη κε ηελ θξάζε «απηά δελ είλαη γηα αλζξψπνπο ζαλ εκάο». Εδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλε κεηαμχ ηνπο είλαη ε άπνςε φηη ππάξρεη θφβνο απνηπρίαο/εγθαηάιεηςεο ησλ 

ζπνπδψλ ιφγσ αζπκβαηφηεηαο κε ηελ θνπιηνχξα ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο ειιηπνχο 

πξνεηνηκαζίαο ηνπο, πνπ ηνπο ηνπνζεηνχλ σο «Άιινπο». Γηα παξάδεηγκα, ηελ δηαθνξά 

ζην επίπεδν ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γιψζζαο ηελ αλαθέξνπλ σο «ζνθ». Θεσξνχλ 

ηδηαίηεξα ξηςνθίλδπλε ηελ απφπεηξα θνίηεζεο ζηελ Ώλψηαηε –ζε ζρέζε κε ηηο 

πηζαλφηεηεο γηα ζεηηθά απνηειέζκαηα– θαη απηφ απνδίδεηαη ζην έιιεηκκα θνηλσληθνχ, 

νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ, ην νπνίν ηνπο δείρλεη σο «αζχκβαηνπο» κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ παλεπηζηεκίσλ. Έηζη, ζπλήζσο δελ απνηνικνχλ θαλ λα απεπζπλζνχλ ζηα 

«θαηαμησκέλα» παλεπηζηήκηα θαη (αλα)παξάγνπλ (θαη) νη ίδηνη ηελ ηάμε ηνπο, κε ηελ 

δηαηήξεζε ηεο κε πξνλνκηνχρνπ ζέζε ηνπο: ζηνρεχνπλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε ηδξύκαηα 

ρακειφηεξνπ θχξνπο, ηα νπνία νδεγνχλ ζε πηζηνπνηήζεηο ρακειφηεξνπ θχξνπο θαη, 

ηειηθά, ζε ζέζεηο εξγαζίαο θαη θνηλσληθό status ρακειφηεξνπ θχξνπο.  

Ώιιά, θαη αλ ζειήζνπλ λα πξνζπαζήζνπλ, ηνπο απνζαξξχλεη ε ζηεξενηππηθή 

ζεψξεζε ησλ θαζεγεηψλ-ζπκβνχισλ ζηαδηνδξνκίαο, κε θξάζεηο φπσο «κα δελ έρεηο 

ηνπο θαηάιιεινπο βαζκνχο» ή «δελ ζα κπνξνχζεο λα ην θάλεηο απηφ». Ώθφκε θαη αλ 

έρνπλ ηελ δεηνχκελε επίδνζε, απνζαξξχλνληαη απφ ην απμεκέλν ξίζθν πνπ ζπλδέεηαη κε 

νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο, θαη απφ ηα δεηήκαηα ηαπηφηεηαο: ηνλ θφβν 

απψιεηαο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαη άξα ηελ απνμέλσζε απφ ηελ θνηλφηεηά ηνπο. Κάπνηνη 

βέβαηα ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παλεπηζηήκηα νξζψο είλαη ηφζν επηιεθηηθά (κε ην επηρείξεκα 

ηεο δηαηήξεζεο ηεο «πνηφηεηαο»). Βπξχηεξα απνδεθηφ πάλησο είλαη φηη νη πηζηνπνηήζεηο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζεσξνχληαη θαηψηεξεο αμίαο ελφο παλεπηζηεκηαθνχ 

πηπρίνπ. Δ θξάζε «βξψκηθα ρέξηα», σο ππνηηκεηηθφο ραξαθηεξηζκφο γηα ηε 

ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, δείρλεη πσο ε πξνθαηάιεςε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. Σα 

«βξψκηθα ρέξηα» δελ απνηεινχλ πηζαλφηεηα επηινγήο ησλ γνλέσλ ηεο κεζαίαο ηάμεο γηα 

ηα παηδηά ηνπο, γηα ηα νπνία θξνληίδνπλ (θαη κπνξνχλ) λα πξνεηνηκαζηνχλ ζε ζρνιεία κε 
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πςειψλ απαηηήζεσλ αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. ηελ πξψηε πξνηίκεζή ηνπο βξίζθνληαη 

ηα ηδησηηθά ζρνιεία, ηα νπνία πξνεηνηκάδνπλ γηα αθαδεκατθή πνξεία θαη φρη γηα πνξεία 

ηερληθή ή κεραλνινγηθή, ηελ νπνία δελ ζεσξνχλ αληάμηα ελφο gentleman.   

Οη ρακειέο επηδφζεηο ησλ κε πξνλνκηνχρσλ παηδηψλ απνδίδνληαη ζε κία ζεηξά 

αηηίσλ, φπσο ε θηψρεηα, ε απνπζία πξνζδνθηψλ εθ κέξνπο ηεο νηθνγέλεηαο, ε ηαμηθή, 

θπιεηηθή θαη έκθπιε αληίιεςε πεξί ηθαλνηήησλ, ηα πνιηηηζκηθά θεθάιαηα θαη ε 

επίδξαζε ησλ γνλέσλ φζνλ αθνξά ηελ αληίιεςε γηα ηελ Βθπαίδεπζε. Έηζη, απφ λσξίο ηα 

κε πξνλνκηνχρα παηδηά αθνινπζνχλ δξφκνπο πνπ νδεγνχλ ζε ρακεινχ θχξνπο ηδξχκαηα 

θαη ζηελ «δηράια» κεηαμχ αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

επηιέγνπλ ηελ δεχηεξε, ε νπνία δελ ηνπο παξέρεη παξά ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο εηζαγσγήο 

ζηα παλεπηζηήκηα. Σειηθά, κε ηελ δηάθξηζε Βθπαίδεπζεο-Καηάξηηζεο / Ώθαδεκατθνχ- 

Βπαγγεικαηηθνχ ππεξηνλίδνληαη θαη νμχλνληαη νη αληζφηεηεο. Π.ρ. νη ηερληθέο ζρνιέο, νη 

νπνίεο δελ αλαγλσξίζηεθαλ σο Πνιπηερληθέο [εθάκηιιεο ησλ παλεπηζηεκίσλ], επί 

καθξφλ απνηεινχλ ηνλ «θησρφ ζπγγελή ηνπ αγγιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο». 

Βληέιεη, δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο, δηαθνξεηηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

θαη δηαβαζκηζκέλεο πηζηνπνηήζεηο ζεκαίλνπλ δηαθνξεηηθή αμία θαη νθέιε.  

Σν δήηεκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη νη ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ ν 

νηθνλνκηθφο παξάγνληαο θαη ηα ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο ζηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε απαζρφιεζαλ θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

εξεπλεηέο. Αηαπηζηψλνπλ φηη ε λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή ηεο Θάηζεξ πεξηφξηζε ηηο 

ππνηξνθίεο θαη έθεξε ζην πξνζθήλην ηα θνηηεηηθά δάλεηα, ζηελ βάζε ηεο εμήο ινγηθήο: 

εθφζνλ απηφο πνπ επσθειείηαη ηεο Ώλψηαηεο Βθπαίδεπζεο είλαη απηφο πνπ ζπκκεηέρεη 

ζε απηήλ, ζα πξέπεη θαη λα αλαιάβεη ηελ επζχλε ηνπ, γηαηί δελ επσθεινχληαη ην ίδην νη 

ππφινηπνη θνξνινγνχκελνη, ψζηε λα πιεξψλνπλ γη‟ απηφλ. Βπηπξνζζέησο, ζην πιαίζην 

ηεο ξεηνξηθήο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ [θαη ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο], δηαηππψλεηαη 

ν ηζρπξηζκφο φηη είλαη αλάγθε λα πεξηνξηζηεί ε θξαηηθή παξέκβαζε. Ώξγφηεξα, θαη κε 

θπβέξλεζε ηνπ θφκκαηνο ησλ Βξγαηηθψλ, νη ππνηξνθίεο αληηθαηαζηάζεθαλ εμ‟ 

νινθιήξνπ απφ θνηηεηηθά δάλεηα, κε ην επηρείξεκα ηεο «αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο» θαη 

ηελ «ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ κε ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα είλαη δίθαηνο γηα ηνπο θνηηεηέο, 

αιιά θαη γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο». Σα κέηξα απηά δέρζεθαλ έληνλε θξηηηθή, ε νπνία δελ 

εηζαθνχζηεθε. Χο απνηέιεζκα είραλ ηελ επηδείλσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ θαη ηελ επηπιένλ επηβάξπλζε ησλ πιένλ κεηνλεθηνχλησλ νηθνλνκηθά-
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θνηλσληθά θνηηεηψλ. Γηα ηνπο θησρφηεξνπο θνηηεηέο αλαδχζεθαλ λέα εκπφδηα: 

ππνρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο κε δάλεηα απφ ηηο ηξάπεδεο, (γηαηί ην χςνο ηνπ 

δαλείνπ θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ην νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα), δηφγθσζε ησλ νθεηιψλ 

ηνπο ζηηο ηξάπεδεο, ζπρλή επηινγή part-time θνίηεζεο επεηδή δελ κπνξνχζαλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζην θφζηνο ηεο πιήξνπο θνίηεζεο ή/θαη δηαθνπή ηεο θνίηεζεο. Οη 

θνηηεηέο ηεο κεζαίαο ηάμεο βξέζεθαλ κε ιηγφηεξα ρξέε (δελ ππήξρε αλάγθε δαλεηζκνχ), 

ελψ ηα θησρφηεξα παηδηά απνζαξξχλνληαλ αθφκε κηα θνξά απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε, απφ ηνλ θφβν γηα ππεξδηφγθσζε ησλ ρξεψλ θαη εγγξαθή 

ηνπο ζηελ «καχξε ιίζηα» ησλ νθεηιεηψλ ή/θαη θαηάζρεζε ηεο νηθνζθεπήο ηνπο. 

Φησρφηεξνη θνηηεηέο επέιεμαλ λα ζπνπδάζνπλ θνληά ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο γηα λα 

πεξηνξίζνπλ ηα έμνδα δηαβίσζεο (ελνίθην θ.ιπ.), αιιά κε ηνλ ηξφπν απηφλ πεξηφξηζαλ 

θαηά πνιχ θαη ηηο επηινγέο ηνπο. Κάπνηνη άιινη δελ κπφξεζαλ λα πξνυπνινγίζνπλ 

εγθαίξσο ην πξαγκαηηθό θόζηνο ησλ ζπνπδψλ, αγλνψληαο π.ρ. φηη έπξεπε λα πιεξψλνπλ 

επηπιένλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπο θαη βξέζεθαλ ζε δχζθνιε ζέζε. Πνιινί απφ 

ηνπο θησρφηεξνπο θνηηεηέο αλαγθάδνληαη λα εξγάδνληαη παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηνπο, 

γηα λα αληεπεμέιζνπλ ζηα έμνδα γηα ηα νπνία δελ αξθεί ην πνζφ ηνπ δαλείνπ. Δ δνπιεηά 

πνπ βξίζθνπλ είλαη ζπλήζσο part-time, θαθνπιεξσκέλε, άζρεηε κε ην αληηθείκελν ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο θαη επηδξά αξλεηηθά ζηηο θνηηεηηθέο ηνπο επηδφζεηο, εμαηηίαο ηεο 

θνχξαζεο. Κάπνηνη ράλνπλ παξαθνινπζήζεηο καζεκάησλ θαη πξνζεζκίεο εξγαζηψλ 

εμαηηίαο ηεο δνπιεηάο θαη ν θίλδπλνο εγθαηάιεηςεο ησλ ζπνπδψλ απμάλεηαη θαηαθφξπθα. 

Ώπφ ηηο βαζηθέο δηαπηζηψζεηο ησλ Archer, Hutchings θαη Ross (2003) ζπγθξαηείηαη 

ε εμήο: δελ ππάξρεη κία θαη κνλαδηθή «ηαπηφηεηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο» ή κία εληαία 

νπηηθή γσλία ηεο Ώλψηαηεο Βθπαίδεπζεο, αιιά ππάξρνπλ αξθεηά θνηλά ζεκεία ζηνλ 

ηξφπν πνπ νη λένη απφ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ εξγαηηθή ηάμε 

αληηκεησπίδνπλ ην δήηεκα ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε. 

Ώπηφ, επεηδή νη ηαπηφηεηεο θαη νη αληζφηεηεο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, ηεο θπιήο θαη ηνπ 

γέλνπο θαηαζθεπάδνπλ ηνπο πφξνπο θαη ηα θεθάιαηα (πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά) πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ εξγαηηθή ηάμε, θαη απηά είλαη πνπ κεζνιαβνχλ 

(θαη δηακνξθψλνπλ) ηηο πηζαλφηεηέο ηνπο, αιιά θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο (γνχζηα) 

ζρεηηθά κε ηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ηεο εξγαηηθήο ηάμεο 

βηψλνπλ σο απεηιή ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο ηελ ηάζε ηεο θπβέξλεζεο λα ηνπο σζεί λα 

κνηάζνπλ ζηελ κεζαία ηάμε, φζνλ αθνξά ην life style, ηα γνχζηα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά 
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ηνπο, θάηη πνπ ζπκίδεη ηελ καξμηθή έλλνηα ηεο «αιινηξίσζεο». Δ αιιαγή πνπ ζεσξνχλ 

ζεκηηή θαη επηζπκεηή, είλαη απηή πνπ ζα βειηηψζεη ηηο πιηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ρσξίο 

φκσο λα αιινηψζεη ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηά ηνπο, θαη ε Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε ζεσξείηαη 

φηη κπνξεί λα θάλεη θαη ηα δχν.  

 

2.7. Σα «αλζεθηηθά παηδηά»: κία πξόηαζε γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε θαη έξεπλα 

 

ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο δηαλνεηηθά εξγαιεία ησλ Basil 

Bernstein θαη Piérre Bourdieu ην έξγν ησλ νπνίσλ δελ πεξηνξίζηεθε ζηελ δηαπίζησζε 

ηεο χπαξμεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, αιιά απαζρφιεζε ηδηαίηεξα θαη ην πψο απηέο 

αλαπαξάγνληαη (αιιηψο: δηαησλίδνληαη). ηελ ελφηεηα απηήλ παξνπζηάδνληαη νη 

πξνβιεκαηηζκνί πνπ θαηαζέηεη ε Sue Clegg (2011) ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ζεσξηψλ 

θαη ησλ ελλνηνινγηθψλ εξγαιείσλ ησλ δχν δηαλνεηψλ, ελψ δείρλεη θαη θαηεπζχλζεηο γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα. Βλ πξψηνηο, πξνηείλεη ηελ αλαςειάθεζε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο 

ελλνηνινγηθψλ εξγαιείσλ, ζεσξηψλ θαη απφςεσλ, νη νπνίεο δείρλνπλ ηελ αλαπαξαγσγή 

ησλ αληζνηήησλ. Βλλνηνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ αλάιπζή ηνπο, φπσο ε έλλνηα ησλ 

habitus θαη νη δηάθνξεο κνξθέο θεθαιαίνπ ηνπ Bourdieu, θαη ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ 

παηδαγσγηθήο θαη ε ζπγθξφηεζε ηαπηνηήησλ ηνπ Berstein ζεκεηψλνληαη σο αθφκε 

ηζρπξά θαη ηθαλά λα απνδψζνπλ ρξήζηκα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα. Ώιιά φηη νη έλλνηεο 

απηέο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ θαη άιιεο δηαζηάζεηο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επξχηεξε 

ζεζκηθή θιίκαθα.   

Οη Bourdieu θαη Bernstein έρνπλ δείμεη φηη γηα ηελ ζρνιηθή απνηπρία θαη ηελ 

αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ επζχλνληαη ελ πνιινίο ε αληζνθαηαλνκή 

δηαθφξσλ κνξθψλ θεθαιαίνπ, ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηα habitus πνπ εζσηεξηθεχνληαη εμ 

απαιψλ νλχρσλ απφ ηα παηδηά, ηα νπνία ζπγθξνηνχλ κε απηά έλα είδνο ηαπηφηεηαο 

ηέηνην, ην νπνίν δελ κπνξεί π.ρ. λα θαηαιάβεη ηνπο θψδηθεο ησλ «αφξαησλ 

παηδαγσγηθψλ», κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζρνιηθή επηηπρία. Με δχν 

ιφγηα, φηη νη θνηλσληθέο αληζόηεηεο δεκηνπξγνύλ δηαθνξεηηθέο ηαπηόηεηεο, ηα habitus ησλ 

νπνίσλ δελ ζπλάδνπλ κε ηα ζεζκηθά habitus, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύλ έλα είδνο 

κεηαμύ ηνπο αζπκβαηόηεηαο, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ ζρνιηθή απνηπρία θαη ζπλαθόινπζα 

ζηελ δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ. ηελ θαηεχζπλζε άκβιπλζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, νη νπνίεο πξνζάξκνδαλ ηα Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ζηηο 
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δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κε πξνλνκηνχρα ζηξψκαηα. 

Βπηζεκαίλεηαη, σζηφζν, φηη ζα είρε ελδηαθέξνλ λα εξεπλεζεί ζε πνηα ηξηηνβάζκηα 

ηδξχκαηα εθαξκφδεηαη θαη, αληηζέησο, πνηα ηδξχκαηα έρνπλ πνιιαπιαζηάζεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ην θφζηνο θνίηεζεο.  

χκθσλα πάληα κε ηελ Clegg (2011), ηα ηδξχκαηα πνπ πνπινχλ αθξηβά ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο εκπίπηνπλ ζηελ αγνξαία ινγηθή ηνπ «είδνπο πνιπηειείαο», ε νπνία 

ζπλνςίδεηαη ζηελ θξάζε «φζν πην αθξηβφ είλαη θάηη, ηφζν θαη πην θαιφ». Βλ 

πξνθεηκέλσ, ε απαίηεζε επέλδπζεο πςεινχ νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ θνίηεζε ζηα 

ζπγθεθξηκέλα ηδξχκαηα ηαπηίδεηαη κε κία αλάινγα πςειή απφδνζε ζε κνξθσηηθφ 

θεθάιαην θαη ζπλαθφινπζα, απμάλεη ην ζπκβνιηθφ θεθάιαην απηψλ ησλ ηδξπκάησλ. Με 

ηνλ ηξφπν απηφλ, ηα «αθξηβά ηδξχκαηα» θαηαηάζζνληαη πςειά ζηελ παγθφζκηα 

θαηάηαμε κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ. Σα δίδαθηξα (ηα νπνία κφλν ιίγνη κπνξνχλ λα 

πιεξψζνπλ) εμαξγπξψλνληαη ζηελ ζπλέρεηα ζε ζπκβνιηθφ-κνξθσηηθφ θεθάιαην, ην 

νπνίν αλαγλσξίδεηαη σο ηέηνην απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε νπνία θαη ην πξνηηκά. Ώπφ 

ηελ άιιε κεξηά, ε ηάζε πξνο εμαηνκίθεπζε ησλ Ώλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, κε βάζε 

ηελ ινγηθή ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ λα ραξάζζεη ηελ αηνκηθή ηνπ πνξεία, εμεηαδφκελε 

ζην πιαίζην ηεο άκβιπλζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, βαζίδεηαη ζηελ επίθιεζε γηα 

αηνκηθή βνήζεηα. Βδψ, ειινρεχεη ν εμήο θίλδπλνο: ε εμαηνκίθεπζε ησλ Πξνγξακκάησλ 

αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη ε παξνρή βνήζεηαο αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο 

αδπλακίεο, λα αληηκεησπίδεη ηνπο θνηηεηέο σο απνθνκκέλνπο απφ ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ πξνέιεπζεο, κε απνηέιεζκα νη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλεο έμεηο θαη 

ηαπηφηεηεο, νη νπνίεο γίλνληαη αληηιεπηέο σο «αδπλακίεο», λα εμαηνκηθεχνληαη θαη 

απηέο, λα πξνζσπνπνηνχληαη θαη λα απνδίδνληαη σο αηνκηθά, ίζσο δηαλνεηηθά 

ειιείκκαηα (ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα απνδίδνληαη θαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, 

φπσο ην θχιν, ε εζληθφηεηα, θ.ιπ.).  

Δ Clegg (2011) ηνλίδεη απηφλ αθξηβψο ηνλ θίλδπλν παξεξκελείαο ησλ αλαιχζεσλ, 

ιφγσ ησλ παγθνζκίσλ αλαθαηαηάμεσλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε, ζπλεπεία ηεο 

λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθήο· θαη ηεο (παγθφζκηαο) ηάζεο ησλ Ώλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ γηα εμαηνκίθεπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο, ε νπνία ελέρεη ηνλ θίλδπλν 

λα δηαβαζηνχλ νη πξνζεγγίζεηο ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηαλνεηψλ σο πξνζσπηθφ 

δηαλνεηηθφ έιιεηκκα ησλ αλζξψπσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κε πξνλνκηνχρα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα, θαη λα απνδίδνληαη κε θξηηήξηα θχινπ, θπιήο θ.ιπ. Πξνηείλεη ινηπφλ ηελ 
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ρξήζε ησλ ελλνηνινγηθψλ εξγαιείσλ ησλ Bernstein θαη Bourdieu γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ππφ κία νπηηθή γσλία αληίζηξνθε ζρεδόλ ηεο κέρξη ζήκεξα 

ζπλεζηζκέλεο, ηελ νπνία βαζίδεη ζην θαηλφκελν ησλ «αλζεθηηθψλ παηδηψλ».  

πγθεθξηκέλα, επηζεκαίλεη ηνλ θίλδπλν λα απνθνπνχλ νη παξάγνληεο νη νπνίνη 

επζχλνληαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ αληζνηήησλ απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπο θαη λα εξκελεπζνχλ-απνδνζνχλ σο αηνκηθέο αλεπάξθεηεο ιφγσ θχινπ, 

θπιήο θ.ιπ.. Βθηφο ηνπ θηλδχλνπ ηεο κνξθήο ησλ δηαθξίζεσλ, επηζεκαίλεηαη θαη ν 

θίλδπλνο εζσηεξίθεπζεο, θάηη ην νπνίν ζα σζνχζε ζε απηφ-αλαπαξαγσγή ησλ 

αληζνηήησλ ππφ ηε κνξθή «απηνεθπιεξνχκελσλ πξνθεηεηψλ». Δ Clegg (2011) 

παξαηεξεί φκσο ηαπηφρξνλα φηη, παξά ηελ απνδεδεηγκέλε χπαξμε ησλ θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ, ππάξρνπλ παηδηά απφ κε πξνλνκηνχρα ζηξψκαηα ηα νπνία απνδεηθλχνληαη 

ηδηαηηέξσο «αλζεθηηθά» θαη ηα νπνία, παξά ηηο αληημνφηεηεο, θαηαθέξλνπλ λα επηηχρνπλ 

κία ηέηνηα εθπαηδεπηηθή πνξεία, ε νπνία νδεγεί ζε επαγγεικαηηθή πνξεία κε 

ζπλαθφινπζε θνηλσληθή άλνδν. εκεηψλεη φηη, ζε θάπνηεο απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, 

ζηηο νπνίεο ε έιιεηςε νηθνλνκηθνχ-πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ δελ εμεγεί ηελ άλνδφ ηνπο, 

κπνξεί ελδερνκέλσο λα δψζεη εμεγήζεηο ν παξάγνληαο ηνπ ιεγφκελνπ «εζηθνχ 

θεθαιαίνπ», ππφ ηελ κνξθή ηεο ςπρνινγηθήο ζηήξημεο απφ ηνπο γνλείο θαη ησλ ζπζηψλ 

ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη γηα λα ζπνπδάζνπλ απηά ηα παηδηά. Γηα ηνπο πξνεγνχκελνπο 

ιφγνπο, πξνηείλεη θαη ηελ δηεξεχλεζε, ηελ αλάδεημε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ παξαγφλησλ 

πνπ ελδπλακψλνπλ θάπνηα παηδηά, ψζηε λα γίλνληαη αξθεηά «αλζεθηηθά» θαη λα 

επηβηψλνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ (Clegg, 2011).  

Δ έξεπλα ησλ Heath, Fuller θαη Johnston (2010) δείρλεη φηη ε επηηπρία ησλ παηδηψλ 

πνπ θαλείο απφ ηελ πξνεγνχκελε γεληά ηνπο δελ είρε ιάβεη Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε 

ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ δεκηνπξγία πνιιψλ λέσλ παλεπηζηεκίσλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ ζε ζρέζε κε ηελ ζέζε πνπ θαηαιακβάλνπλ ζηελ ηεξάξρεζε ησλ ηδξπκάησλ. 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, δείρλνπλ φηη «νη πξσηνπφξνη ηεο γεληάο ηνπο», απηνί νη νπνίνη 

πξψηνη παίξλνπλ ηελ απφθαζε λα ζπλερίζνπλ ζηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε, φηαλ θαλείο 

πξνεγνπκέλσο δελ ην είρε επηρεηξήζεη, απνδεηθλχνπλ φηη ε επίδξαζε ησλ θεθαιαίσλ δελ 

αζθείηαη κφλν «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» (απφ ηνπο γνλείο ζηα παηδηά), αιιά θαη 

αληηζηξφθσο (απφ ηα παηδηά ζηνπο γνλείο), φπσο θαη «νξηδφληηα» (κεηαμχ αδειθψλ). 

Χζηφζν ε επίδξαζε απηή δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλε: ζηα επξήκαηά ηνπο 

ζπγθαηαιέγνληαη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε ζπκκεηνρή «ηνπ πξψηνπ απφ ηελ γεληά ηνπ 
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ζηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε» επέδξαζε ακβιχλνληαο ηηο πξνθαηαιήςεηο γηα απηήλ, αιιά 

θαη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο έγηλε αθνξκή λα ζθιεξχλεη ε ζηάζε ησλ ππνινίπσλ κειψλ 

έλαληη ηεο Ώλψηαηεο Βθπαίδεπζεο. Οη δηαθνξέο ζηηο πξνζιήςεηο ζπλδένληαη κεηαμχ 

άιισλ θαη κε ηελ εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο πνξείαο εθείλνπ πνπ 

θνίηεζε ζην Παλεπηζηήκην, γηα ηνλ νπνίν νη εξεπλεηέο ζεκεηψλνπλ φηη επηθνξηίδεηαη 

έηζη κε έλα επηπιένλ άγρνο λα επηηχρεη, γηα λα απνδείμεη φηη νη επελδχζεηο ηνπ ίδηνπ θαη 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ δελ πήγαλ ρακέλεο (Heath, Fuller θαη Johnston, 2010). Δ Mullen 

(2010) δηεξεχλεζε ην πνηνη θαη γηαηί επηιέγνπλ θαη θνηηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν πςεινχ 

θχξνπο παλεπηζηήκην θαη επηβεβαίσζε φηη είλαη πνιχ πηζαλφηεξν λα πξνέξρνληαη απφ 

πξνλνκηνχρα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Γηα ηα παηδηά ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ κε 

πξνλνκηνχρα ζηξψκαηα θαη δελ ήηαλ αλακελφκελν λα θνηηνχλ εθεί, ζεκεηψλεη φηη ηα 

πεξηζζφηεξα δελ ζα ην είραλ επηηχρεη, αλ δελ ππήξρε «έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ 

ελδηαθέξζεθε, έλαο πξνζεθηηθφο σο ζπκβνπιάηνξαο ή απνθαζηζκέλνο γνληφο, ή ρσξίο 

ηελ δηθή ηνπο παξνξκεηηθφηεηα [πείζκα/επηκνλή]»  (Mullen, 2010). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  3
ν
   

 

Σν ζεσξεηηθό πιαίζην 

 

 

 

Δ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε πξψηε αλάγλσζε αλέδεημε κία ζεηξά δεηεκάησλ πνπ 

απαζρνινχλ ηελ δηεζλή εξεπλεηηθή θνηλφηεηα, φπσο  

▪ Δ αληίιεςε ηεο Βθπαίδεπζεο σο «πξντφληνο» 

▪ Δ έληνλε θνηηεηηθή θηλεηηθφηεηα πξνο ηηο ΔΠΏ θαη ηηο αγγιφθσλεο ρψξεο 

▪ Δ ζχγθιηζε ησλ εζληθψλ Ώλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

▪ Δ εμαηνκίθεπζε ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

▪ Δ ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα 

▪ Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ηδξπκάησλ γηα πςειή θαηάηαμε ζηελ παγθφζκηα θιίκαθα 

▪ Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ζπνπδαζηψλ θαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα γηα ηηο ζέζεηο ζηα 

   ειίη-παλεπηζηήκηα  

▪ Δ εχινγα πηζαλή δηεχξπλζε ησλ αληζνηήησλ 

 

3.1. Οη “επηινγέο” εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο θαη αξρηθνύ επαγγέικαηνο  

        θαη νη θνηλσληθέο / εθπαηδεπηηθέο αληζόηεηεο 

 

Δ θνηλσληνινγηθή εθπαηδεπηηθή έξεπλα επί ηνπιάρηζηνλ κηζφλ αηψλα δείρλεη ζηαζεξά φηη 

νη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο ζπλδένληαη ζεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, κε θιαζηθή 

πηα ηελ έξεπλα ησλ Bourdieu θαη Passeron (1996). ε έξεπλεο πνπ αζρνινχληαη κε ην 

δήηεκα ησλ αληζνηήησλ παξαηεξνχληαη ζθάικαηα πνπ πξνέξρνληαη «απφ ηελ ίδηα ηε 

ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ 

εμαηνκίθεπζε ησλ κεηαβιεηψλ φπσο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ» 

(Παλαγησηφπνπινο, 2009:36). Σνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηέηνηνπ είδνπο 

ζθάικαηα ππνγξάκκηζε κε έκθαζε ε Clegg (2011).   

Δ επηζθφπεζε, ζε δεχηεξε αλάγλσζε, έδεημε φηη νη θνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ 

ζπλδένληαη ζεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο, ζπλδένληαη θαη κε ηηο επηινγέο 

εθπαηδεπηηθψλ δηαδξνκψλ θαη πξψηνπ επαγγέικαηνο ζε βαζκφ θαη κε ηξφπν ηέηνηνλ, 

ψζηε ε έλλνηα ηεο «επηινγήο» ηειηθά λα ακθηζβεηείηαη (Αεκάθε, Κακηληψηε, Κσζηάθε, 

Σζνχξηε θαη Φαξάθεο, 2004). Με δχν ιφγηα, νη πξνζδνθίεο ησλ αηφκσλ δηακνξθψλνληαη 

απφ/θαη κέζα ζηηο (άληζεο) θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηνπο. Οη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλεο 
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πξνζδνθίεο σζνχλ ζηελ ζπλέρεηα ζε “επηινγέο” δηαθνξεηηθήο θαη αλάινγεο αμίαο 

εθπαηδεπηηθψλ δηαδξνκψλ. Οη δηαθνξεηηθήο αμίαο εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο εθβάιινπλ 

ζε επαγγέικαηα αλαιφγσο δηαβαζκηζκέλνπ θνηλσληθνχ θχξνπο θαη νηθνλνκηθήο 

αληαπνδνηηθφηεηαο.  

Δ ζεκαζία ηεο δηαθνξηθήο θνηλσληθήο αμίαο ησλ δηπισκάησλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

ηα Α.Ε.Β.Κ.. Σν επξχηεξν πεδίν ηεο Β.Β.Κ., ζην νπνίν ηα Α.Ε.Β.Κ. αλαθέξνληαη, 

ζεσξείηαη δηαρξνληθά ρακειφηεξεο ζπκβνιηθήο αμίαο θαη ζπλαθφινπζα ρακειφηεξεο 

(ζπκβνιηθήο θαη εκπξάγκαηεο) αληαπνδνηηθφηεηαο απφ ηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε. πσο 

θαη ε Καηάξηηζε δηαρξνληθά ζεσξείηαη ρακειφηεξεο αμίαο απφ ηελ Βθπαίδεπζε. ήκεξα, 

ε «επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε» εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη σο «δεχηεξε θαιχηεξε» ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ «αθαδεκατθή θαηεχζπλζε», θαη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε «ειαθξχ 

πνιηηηζηηθφ θεθάιαην», έλαληη ηεο αθαδεκατθήο πνξείαο πνπ ζεσξείηαη «βαξχ 

πνιηηηζηηθφ θεθάιαην» (Jæger, 2009). Σα Α.Ε.Β.Κ. δειψλεηαη εμ νξηζκνχ φηη δελ 

πξνζθέξνπλ «Βπαγγεικαηηθή Βθπαίδεπζε», αιιά κφλν «Βπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε». ε 

αληίζεζε κε ηα Ώλψηαηα Εδξχκαηα, ηα Α.Ε.Β.Κ. κπνξνχλ λα ρνξεγήζνπλ κφλν ΐεβαίσζε 

Καηάξηηζεο, ε νπνία δελ έρεη ηελ ηζρχ ηεο Πηζηνπνίεζεο. Δ ιήςε ηεο Πηζηνπνίεζεο 

απαηηεί ηελ επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζε παλειιαδηθή θιίκαθα εθηφο 

ησλ ηδξπκάησλ, ζπκίδνληαο κάιινλ ηηο «παλειιήληεο» γηα ηελ είζνδν, θαη φρη ηηο 

εμεηάζεηο γηα ηελ «επηηπρή έμνδν» απφ ηα Ώλψηαηα Εδξχκαηα. Σέινο, ηα Α.Ε.Β.Κ. 

θαηαηάζζνληαη ζηελ Μεηαδεπηεξνβάζκηα-Με Σξηηνβάζκηα θιίκαθα θαη άξα, θαη ε 

θαηάηαμε ηεο Πηζηνπνίεζήο ηνπο είλαη θαη ηππηθά θαηψηεξε ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ 

Πηπρίνπ. ζηε δελ ζα ήηαλ αβάζηκν λα ππνζηεξίμεη θαλείο, φηη ε επηινγή ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε Α.Ε.Β.Κ. ζπγθαηαιέγεηαη ζε φζεο ζεσξνχληαη σο 

«δεχηεξε θαιχηεξε» κεηά ηελ επηινγή ηεο «αθαδεκατθήο θαηεχζπλζεο». Σν αξρηθφ 

εξψηεκα ινηπφλ ζπγθξαηείηαη: γηαηί θάπνηνο επηιέγεη ην «δεχηεξν θαιχηεξν» (λα 

θαηαξηηζηεί ζηα Α.Ε.Β.Κ)., θαη φρη «ην πξψην θαιχηεξν» (λα θνηηήζεη ζε ΏΒΕ/ΣΒΕ); Μία 

πηζαλή, πιάγηα απάληεζε ζα κπνξνχζε λα δψζεη ε απάληεζε ζε έλα άιιν εξψηεκα: 

πνηνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε; 

Δ έξεπλα ησλ Archer, Hutchings θαη Ross (2003) δείρλεη φηη ε ρξήζε πνζνηηθψλ 

δεηθηψλ εμίζσζεο ησλ επθαηξηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηα πνζνζηά πξφζβαζεο ζηελ 

Σξηηνβάζκηα δελ αξθεί γηα λα δείμεη ηελ εμίζσζε ησλ επθαηξηψλ. Βπεηδή ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ εμαθνινπζεί λα είλαη 
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άληζε, παξά ηελ γεληθφηεξε δηεχξπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα. Υακειφηεξα 

παξακέλνπλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρακειφηεξα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ Βιιάδα (Eurostat Statistical Book, 

2009:95-97). Δ επηζθφπεζε έδεημε φηη ζηηο επηινγέο εθπαηδεπηηθψλ δηαδξνκψλ επηδξνχλ 

εζληθνί, θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί, γεσγξαθηθνί, θπιεηηθνί θαη έκθπινη 

παξάγνληεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο επηινγήο 

ησλ Α.Ε.Β.Κ.. ην ζχλνιν ησλ εξεπλψλ ηεο επηζθφπεζεο ρξεζηκνπνηείηαη σο πιαίζην ε 

ζεσξία ηνπ Piérre Bourdieu. ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηνχληαη έλλνηεο ηνπ ίδηνπ, φπσο ηα 

habitus θαη ηα δηαθφξσλ εηδψλ θεθάιαηα.  

Γηα φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο ιφγνπο, έλα κπνπξληηετθφ πιαίζην θξίζεθε 

θαηάιιειν σο πεξηβάιινλ θαη γηα ηελ δηθή καο αλάιπζε. Έλλνηεο ηνπ Bourdieu 

δηαζηαπξψλνληαη κε έλλνηεο ηνπ Bernstein αθνινπζψληαο ζχγρξνλεο επηζηεκνινγηθέο 

εμειίμεηο θαη εξεπλεηηθέο (ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο) πξνηάζεηο θαη πξνζεγγίζεηο 

ζην πεδίν ησλ Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ, πνπ απνθεχγνπλ ηελ ζηεγαλνπνίεζε θαη ηηο 

πνιψζεηο κεηαμχ επηζηνκνινγηθψλ παξαδφζεσλ θαη επηζηεκνληθψλ θιάδσλ 

(αξαθηληψηε θαη Σζαηζαξψλε, 2011; Κηκνπξηδήο, 2011; Σζαηζαξψλε θαη Κνπιατδήο, 

2010; Αεξηηιήο,1995). Ήηαλ εμάιινπ ην ίδην ην δήηεκα ηεο εξγαζίαο, ην νπνίν κάο 

απαίηεζε γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζή ηνπ λα αλαδεηήζνπκε εμ αξρήο ηελ ζπλδξνκή, ηφζν 

ηεο Εζηνξίαο φζν θαη ηεο Κνηλσληνινγίαο.  

   

3.2. Οη Κιεξνλόκνη  

 

Δ έξεπλα ησλ Bourdieu θαη  Passeron ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 πνπ είλαη γλσζηή σο Οη 

Κιεξνλόκνη (1996) άζθεζε ηζρπξή θξηηηθή ζηελ «αμηνθξαηία», ζπγθεθξηκελνπνηψληαο 

πσο είλαη νη απφγνλνη επηζηεκφλσλ, απηναπαζρνινχκελσλ, ππαιιήισλ γξαθείσλ θαη 

εκπφξσλ πνπ επσθεινχληαη πεξηζζφηεξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ «ίζσλ επθαηξηψλ» 

(Bourdieu & Passeron, 1996:58-59). Ώπέδεημαλ φηη ε ζρνιηθή επηηπρία πξναπαηηεί έλα 

θεθάιαην δηαλνεηηθψλ εξγαιείσλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζπλεζεηψλ, ηα νπνία νη 

εθπαηδεπηηθνί [έρνπλ εθπαηδεπηεί λα] αληηιακβάλνληαη σο «ραξίζκαηα», σο «έκθπηεο 

ηθαλφηεηεο». Βλψ φζα κε βάζε ηα θαζηεξσκέλα [λνκηκνπνηεκέλα] ζρνιηθά θξηηήξηα 

εθιακβάλνληαη σο «έκθπηα ραξίζκαηα» [θαη αμηνινγνχληαη αλαιφγσο ζεηηθά] είλαη κία 

«πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά», έλα «πνιηηηζηηθφ θεθάιαην», ην νπνίν νη πξνεξρφκελνη απφ 
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αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα θιεξνλνκνύλ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, κέζσ 

ζπλεζεηψλ/πξαθηηθψλ (ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο, εθζέζεηο δσγξαθηθήο, θ.ιπ.). Βθηφο 

απηψλ, θιεξνλνκνχλ «γλψζεηο θαη ηερλνγλσζία, αηζζεηηθά θξηηήξηα θαη έλα “θαιφ 

γνχζην”» ηα νπνία ζπλάδνπλ κε απηά πνπ ην ρνιείν πξνζπαζεί λα κεηαδψζεη. Σα 

παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ρακειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε 

απηά ηα θεθάιαηα θαη πεξηνξίδνληαη ζηα πιαίζηα, «ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ πνζφηεηα» 

πνπ ην ρνιείν πξνβιέπεη λα ηα πξνζθέξεη (Bourdieu & Passeron, 1996:48-70).  

Οη Almquista, Modina θαη Östberga (2010) έδεημαλ φηη ε επίδξαζε ησλ αξρηθψο 

θαηερφκελσλ (ε κε θαηερφκελσλ) θεθαιαίσλ είλαη εκθαλήο ζηελ πνξεία ηεο δσήο ησλ 

αηφκσλ αθφκε θαη ζηελ ειηθία ησλ 50 εηψλ. Δ πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ νξγαλψλνληαη εθηφο καζήκαηνο είλαη αλάινγε ηεο 

δηαζηξσκάησζεο ησλ ζρνιείσλ. Βπηπιένλ, θαη ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο εθηφο καζήκαηνο 

ζα σθεινχζαλ πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο πνπ θαίλεηαη λα «πζηεξνχλ», θνηλσληθνί 

παξάγνληεο επηδξνχλ έηζη, ψζηε απηνί αθξηβψο νη καζεηέο λα κελ επσθεινχληαη απηψλ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Power, Taylor, Rees θαη Jones, 2009). Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, νη 

νηθνγέλεηεο αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο επηινγήο ζρνιείσλ (Reinoso, 2008), νη νπνίεο 

εμαξηψληαη απφ ηα θεθάιαηα πνπ ε νηθνγέλεηα δηαζέηεη (Ee-Seul and Gulson, 2010) θαη 

ηειηθά είλαη θαη πάιη νη νηθνγέλεηεο πνπ θαηέρνπλ πςειά θεθάιαηα, απηέο πνπ επηιέγνπλ 

θαη ηα πςεινχ θχξνπο ζρνιεία/ρνιέο (Draelantsa θαη Darchy-Koechlin, 2011; 

Ώιεμαλδξνπνχινπ, Ώλαγλσζηφπνπινο, Αεκεηξφπνπινο θαη Υαηδεαλησλίνπ, ρ.ρξ.).  

 

3.3. Ζ αλαπαξαγσγή: θξηηηθή θαη ζέζε 

 

Δ «ζεσξία ηεο αλαπαξαγσγήο» φπσο απνθαιείηαη ε ζεσξία ηνπ Bourdieu  έρεη δερζεί 

πνιιέο θξηηηθέο. Κπξηφηεξε είλαη φηη απνδίδεη κία αληζηνξηθή ζεψξεζε ηνπ θνηλσληθνχ, 

ε νπνία εθκεδελίδεη ηηο αληηζηάζεηο ησλ δξψλησλ θαη ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ δνκψλ. 

Σν βηβιίν La Reproduction (Bourdieu θαη Passeron, 2000) ν  Passeron νλνκάδεη 

«δίδπκν έξγν» ηεο γλσζηήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κε ηνλ Bourdieu, ε νπνία 

είλαη επίζεο επξέσο γλσζηή κε ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ Οη Κιεξνλόκνη (Bourdieu θαη 

Passeron, 1996). πγθεθξηκέλα, ν Passeron ηα ραξαθηεξίδεη σο «δίδπκα έξγα», 

ηνλίδνληαο ηελ ζεκαζία ηεο παξάιιειεο κειέηεο ηνπο. Σα δχν απηά έξγα, φπσο ν ίδηνο 

ζεκεηψλεη, πξαγκαηεχνληαη δεηήκαηα πνπ κέρξη ηφηε πνπ θπθινθφξεζαλ 

παξνπζηάδνληαλ «ζηε δεκφζηα δηακάρε ζαλ έλαο κπεξδεκέλνο θφκπνο πξνβιεκάησλ 
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παηδαγσγηθήο πνιηηηθήο» θαη ε δηακάρε γχξσ απφ ηελ επηζηεκνληθή αμία ηνπο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν ηδενινγηθή (Passeron, 2002:221,242-244,248). Ο Passeron εμεγεί φηη ηα δχν 

έξγα έηπραλ πνιηηηθήο, ζπλδηθαιηζηηθήο θαη ηδενινγηθήο ρξήζεο ηέηνηαο, ψζηε «ν ηφλνο 

ηεο ακθηζβήηεζεο θάζε ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο ή θαλφλσλ, “θάζε απζεληίαο”, πνπ 

γηλφηαλ αληηιεπηή σο θαηαζηαιηηθή, δφζεθε ζην επξχ θνηλφ πεξηζζφηεξν απφ ηέηνηα 

πξνπαγαλδηζηηθά rewriting [sic] παξά απφ ηελ αλάγλσζε ησλ δηθψλ καο έξγσλ» 

(Passeron, 2002: 250). Ο ίδηνο ν Bourdieu εμεγεί [ε έκθαζε είλαη δηθή καο]:  

 
«(…) κε ην λα ππελζπκίδνπκε ηηο αληζνπνηεηηθέο επηδξάζεηο κηαο παηδαγσγηθήο πνπ 

ηππηθά ζηεξίδεη ηελ αληζφηεηα, αδηάθνξε γηα ηηο δηαθνξέο, θαη κε ην λα απνζησπνχκε 

έλα νιφθιεξν ζχλνιν πξνυπαξρνπζψλ γλψζεσλ πνπ, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, 

απαηηνχληαη ζησπεξά, δελ θαηαινγίδνπκε ζηνπο θαζεγεηέο φιε ηελ επζχλε ηεο 

απνηπρίαο ησλ πεξηζζφηεξν ζηεξεκέλσλ. Οη Κιεξνλόκνη, θαη αλακθίβνια 

πεξηζζφηεξν αθφκε ε Reproduction, ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην ίδην ην ζψκα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζαλ έλα εξγαιείν απνθαξδίσζεο: εάλ ήηαλ αιήζεηα, φπσο ζέινπκε λα 

πηζηεχνπκε, φηη ην ζρνιηθφ ζχζηεκα δελ θάλεη άιιν παξά λα αλαπαξάγεη ηηο 

αληζφηεηεο (πξάγκα πνπ δελ ηνλίδεηαη πνηέ ζ‟ απηά ηα βηβιία, ζηα νπνία ιέγεηαη φηη 

ην ρνιείν συμβάλλει ζηελ αλαπαξαγσγή …), δε ζα κπνξνχζε λα γίλεη ηίπνηα άιιν 

απφ λα κείλνπλ ηα πξάγκαηα σο έρνπλ : νη θαζεγεηέο ζα απαιιάζζνληαλ ηεο επζχλεο 

ηνπο … Ή, αθφκα, ζα κπνξνχζαλ λα αξθεζηνχλ λα θάλνπλ δήισζε κεηαλνίαο θαη λα 

απνδερηνχλ ηελ ελνρή ηνπο» (Bourdieu, 1994 : 15-16). 

 

Δ ζέζε απηή, ηελ νπνία θαη ιακβάλνπκε, εληζρχεηαη φηαλ ε αλαπαξαγσγή 

(Bourdieu θαη Passerón, 2000) ζπλεμεηάδεηαη κε άιιεο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Bourdieu, φπσο ην πεδίν, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ππεξβεί ηελ 

αληίζεζε δνκήο-αηφκνπ. Φαίλεηαη επίζεο λα εληζρχεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο Clegg 

(2011) γηα ην «θαηλφκελν ησλ αλζεθηηθψλ παηδηψλ», ηα νπνία θαηαθέξλνπλ λα 

δηαγξάςνπλ εθπαηδεπηηθέο ηξνρηέο ηέηνηεο, νη νπνίεο δηαςεχδνπλ ηηο ζηαηηζηηθά 

κεηξήζηκεο πξνβιέςεηο γη‟ απηά. Γηαηί, εθφζνλ θαηαθέξλνπλ λα “επηβηψζνπλ” ζην 

ζχζηεκα θαη λα δηαγξάςνπλ ηξνρηέο κε ζηαηηζηηθά αλακελφκελα αλνδηθέο, ηφηε, νη φξνη 

ηεο θνηλσληθήο αλέιημεο κπνξεί λα είλαη άληζνη, αιιά ε θνηλσληθή αλαπαξαγσγή δελ 

είλαη αλππέξβιεηε. Δ Clegg (2011) ζε θάπνηεο απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ε 

έιιεηςε νηθνλνκηθνχ-πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ δελ εμεγεί ηελ άλνδφ ηνπο, πηζαλνινγεί 

φηη κπνξεί ελδερνκέλσο λα δψζεη εμεγήζεηο ν παξάγνληαο ηνπ ιεγφκελνπ «εζηθνχ 

θεθαιαίνπ», ππφ ηε κνξθή ηεο ςπρνινγηθήο ζηήξημεο απφ ηνπο γνλείο θαη ησλ ζπζηψλ 

ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη γηα λα ζπνπδάζνπλ απηά ηα παηδηά. ην δήηεκα απαληά ε 

έξεπλα ηεο Mullen (2010) ε νπνία αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 
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παηδηά απηά δελ ζα ην είραλ επηηχρεη, αλ δελ ππήξρε «έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ 

ελδηαθέξζεθε, έλαο πξνζεθηηθφο σο ζπκβνπιάηνξαο ή απνθαζηζκέλνο γνληφο, ή ρσξίο 

ηελ δηθή ηνπο παξνξκεηηθφηεηα». Δ Clegg (2011) εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηηο 

«απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείεο», θαη νη Archer, Hutchings θαη Ross (2003) δείρλνπλ ην 

«θαηλφκελν ηνπ απηναπνθιεηζκνχ» θαη ηελ δπζθνιία ξεηνχ νξηζκνχ θάζε θνηλσληθήο 

«ηάμεο», επεηδή ζην εζσηεξηθφ θάζε «ηάμεο» ππάξρνπλ πνιιέο δηαζηξσκαηψζεηο. ζηε 

ην θαηλφκελν ηεο «αλαπαξαγσγήο» είλαη πνιπζρηδέο θαη πνιπεπίπεδν.  

 

3.4. Ζ αληίζεζε αλάκεζα ζην άηνκν-πξόζσπν, εζσηεξηθόηεηα, κνλαδηθόηεηα,  

       θαη ηελ θνηλσλία-πξάγκα, εμσηεξηθόηεηα 

 

Ο Bourdieu ηζρπξηδφηαλ φηη ε Κνηλσληνινγία κπνξεί λα παξέρεη γλψζεηο φζνλ αθνξά ηνλ 

θνηλσληθφ θφζκν, αιιά θαη φζνλ αθνξά ηνλ εαπηφ θαζελφο θαη ζεσξνχζε ηελ γλψζε-επη-

ηνπ-εαπηνχ αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο επί ηνπ θνηλσληθνχ. Βπεηδή 

έηζη βησκέλε ε Κνηλσληνινγία, ην «θνηλσληνινγηθφ βιέκκα», «πξνζθέξεη, ζηελ 

θπξηνιεμία, θαηλνχξηα κάηηα» (Bourdieu, 1999: 25). ην πιαίζην απηφ δελ παξέιεηςε θαη 

«ζρεδίαζκα γηα κία απηφ-αλάιπζε» (Bourdieu, 2007a:210-252). Γηα ην ιεγφκελν 

«αηψλην πξφβιεκα ηεο Κνηλσληνινγίαο», ην δίπνιν δνκήο-αηφκνπ, ν Bourdieu 

ππνζηήξηδε φηη επξφθεηην γηα «εζηθνπνιηηηθέο έξηδεο» θαη φρη γηα πξαγκαηηθφ 

επηζηεκνινγηθφ πξφβιεκα: 

 

«Καη ζα ήηαλ αηειείσηε ε θαηαγξαθή ησλ ςεχηηθσλ πξνβιεκάησλ, πνπ 

γελληνχληαη κέζα ζηελ αληίζεζε αλάκεζα ζην άηνκν-πξφζσπν, εζσηεξηθφηεηα, 

κνλαδηθφηεηα, θαη ηελ θνηλσλία-πξάγκα, εμσηεξηθφηεηα: νη εζηθνπνιηηηθέο έξηδεο 

αλάκεζα ζ‟ απηνχο πνπ δίλνπλ απφιπηε εμνπζία ζην άηνκν, ζην αηνκηθφ, ζηελ 

αηνκνθξαηία, θαη ζε θείλνπο πνπ παξαρσξνχλ ηελ πξνηεξαηφηεηα ζηελ θνηλσλία, 

ζην θνηλσληθφ, ζην ζνζηαιηζκφ, βξίζθνληαη ζην παξαζθήλην ηεο ζεσξεηηθήο 

θηινληθίαο, πνπ αλαγελληέηαη αζηακάηεηα, αλάκεζα ζε κηα νλνκαηνθξαηία, πνπ 

κεηψλεη ηηο θνηλσληθέο πξαγκαηηθφηεηεο, νκάδεο ή ζεζκνχο, ζε ζεσξεηηθέο ηερληθέο 

θαηαζθεπέο ρσξίο αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, θαη ζ‟ έλα ππνθεηκεληθφ 

πξαγκαηηζκφ, πνπ αλαθαηαζθεπάδεη αθεξεκέλεο έλλνηεο» (Bourdieu, 2001: 55-56). 

 

Χο ιφγν πνπ ηξνθνδνηεί ηελ πφισζε κεηαμχ αηφκνπ-δνκήο, ν Bourdieu ζεκείσλε 

ην γεγνλφο φηη «είλαη πην εχθνιν λα πξαγκαηεχεηαη θάπνηνο ηα θνηλσληθά γεγνλφηα ζαλ 

πξάγκαηα ή ζαλ πξφζσπα παξά ζαλ ζρέζεηο». Κάηη πνπ νδήγεζε ζην «λα επηξξίπηνπκε 

ζην ζπκβαληνινγηθφ, ζην ελδερφκελν, κε ιίγα ιφγηα έμσ απφ ηα φξηα ηεο επηζηήκεο, 

θαζεηί πνπ πξαγκαηεπφηαλ άιινηε ε ηζηνξία, αληί λα παξαθηλνχκαζηε λα ππεξβνχκε ηελ 

αληίζεζε αλάκεζα ζηελ ηζηνξία, ηελ αζρνινχκελε κε ηηο ππνδνκέο, θαη ζηελ ηζηνξία ησλ 
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γεγνλφησλ, αλάκεζα ζηελ καθξνθνηλσληνινγία θαη ζηε κηθξνθνηλσληνινγία» (Bourdieu, 

2001:55-57). Σελ ππέξβαζε ηεο αληίζεζεο δνκήο-αηφκνπ ν Bourdieu επηρείξεζε 

αληηκεησπίδνληαο ηνλ θνηλσληθφ θφζκν σο “ζχκπιεγκα” ζπζρεηηδφκελσλ κηθξφθνζκσλ, 

θάζε έλαο εθ ησλ νπνίσλ ζπληζηά έλα πεδίν:  

 
«Σν λα ζθεθηφκαζηε ηνλ θαζέλα απφ απηνχο ηνπο ηδηαίηεξνπο θφζκνπο σο πεδία, 

ζεκαίλεη φηη έρνπκε ην κέζνλ λα εηζδχζνπκε, ζαλ ηνπο πην ιεπηνιφγνπο ηζηνξηθνχο 

(…) ψζηε λα δηαθξίλνπκε ζ‟ απηνχο (…) ην ζρήκα, αλάκεζα ζε άιια, κηαο δνκήο 

ζρέζεσλ. Κάηη πνπ πξνυπνζέηεη (…) λα είκαζηε πξνζεθηηθνί ζηεο πξνζήθνπζεο 

ζρέζεηο, αφξαηεο θαη απαξαηήξεηεο πνιχ ζπρλά κε ηελ πξψηε καηηά, αλάκεζα ζηηο 

άκεζα νξαηέο πξαγκαηηθφηεηεο, φπσο είλαη ηα άηνκα, πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε 

θχξηα νλφκαηα, ή νη ζπιινγηθέο νληφηεηεο, πνπ νλνκάδνληαη θαη ηαπηφρξνλα 

παξνπζηάδνληαη κε ζχκβνια ή ζπληνκνγξαθίεο, πνπ ηηο ζπληζηνχλ σο λνκηθά 

πξφζσπα» (Bourdieu, 2001: 60-61). 

 

Γηα ηνλ Bourdieu, απηφ πνπ ππάξρεη είλαη «έλα θνηλσληθφ πεδίν ζπγθξνηεκέλν απφ 

δηαθνξέο», «ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ νη ηάμεηο ππάξρνπλ σο πξνζρέδηα ή σο δπλαηόηεηεο, 

φρη δειαδή σο έλα δεδνκέλν, αιιά σο θάηη πνπ δύλαηαη λα πξαγκαησζεί» (Bourdieu, 

2000: 27).
1
 Βπηζεκαίλεη φηη θάπνηεο δνκέο/πεδία (π.ρ. ζεζκνί φπσο ην ρνιείν), έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα «αληηθεηκεληθνπνηνχληαη», (κε ηελ έλλνηα ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ νξίσλ 

θαη ησλ θαλφλσλ ηνπο). πσο ν ίδηνο αλαθέξεη: «κία απφ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο 

ηδηφηεηεο ελφο πεδίνπ είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα δπλακηθά ηνπ φξηα, (…), 

κεηαηξέπνληαη ζε ζχλνξν κε ηζρχ λφκνπ, πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ έλα ξεηά 

θσδηθνπνηεκέλν δηθαίσκα εηζφδνπ, φπσο είλαη ε θαηνρή ζρνιηθψλ ηίηισλ, ε επηηπρία ζε 

δηαγσληζκνχο θηι (…) (Bourdieu, 2002:344). Ο ιφγνο γηα ηα «φξηα κε ηζρχ λφκνπ» 

παξαπέκπεη ζηελ ζεσξία ηνπ Bernstein, ζηηο έλλνηεο «ηαμηλφκεζε» θαη «πεξηράξαμε»: 

 
Δ ηαμηλφκεζε (…)  αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκφ δηαθχιαμεο ζπλφξσλ κεηαμχ 

πεξηερνκέλσλ [...] ε έλλνηα ηεο πεξηράξαμεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο κελπκάησλ πνπ ζπληζηά ε παηδαγσγηθή. Δ πεξηράξαμε 

αλαθέξεηαη ζηελ κνξθή ηνπ πιαηζίνπ [context] κέζα ζην νπνίν ε γλψζε 

κεηαδίδεηαη θαη πξνζιακβάλεηαη. Δ πεξηράξαμε αλαθέξεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

παηδαγσγηθή ζρέζε κεηαμχ δηδάζθνληνο δηδαζθνκέλνπ. […] πνπ ε ηαμηλφκεζε 

είλαη ηζρπξή, ηα ζχλνξα κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ πεξηερφκελσλ δηαγξάθνληαη κε 

ζαθήλεηα. Ώπηή ε πεξίπησζε πξνυπνζέηεη ηζρπξνχο θχιαθεο ζπλφξσλ. Βπίζεο, ε 

ηζρπξή ηαμηλφκεζε δεκηνπξγεί κηα ηζρπξή αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα ηδηαίηεξε 

ηάμε/θαηεγνξία θαη έηζη κηα ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα. Οη ηζρπξέο πεξηραξάμεηο 

κεηψλνπλ ηελ εμνπζία ηνπ καζεηή πάλσ ζην πνηα γλψζε, πφηε θαη πψο ηελ 

                                                 
1
 ζνλ αθνξά ηελ άπνςε φηη ην πεδίν λνείηαη σο ππεξβαηηθφ ηνπ ηζηνξηθνχ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη, ζα 

κπνξνχζε λα απαληήζεη ην βηβιίν ηνπ  Οη θαλόλεο ηεο ηέρλεο. Γέλεζε θαη Γνκή ηνπ Λνγνηερληθνύ Πεδίνπ 

(2002), ζην νπνίν δεηθλχεηαη ε ηζηνξηθή θνηλσληθή γέλεζε ελφο πεδίνπ. 
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πξνζιακβάλεη θαη απμάλεη ηελ εμνπζία ηνπ δηδάζθνληνο πάλσ ζηελ παηδαγσγηθή 

ζρέζε. πσο ε ηζρπξή ηαμηλόκεζε κεηψλεη ηελ εμνπζία ηνπ δηδάζθνληνο πάλσ ζην 

ηη κεηαδίδεη, θαζψο δελ ηνπ επηηξέπεηαη λα δξαζθειίζεη ην ζχλνξν κεηαμχ 

πεξηερνκέλσλ. Δπίζεο ε ηζρπξή ηαμηλφκεζε κεηψλεη ηελ εμνπζία ηνπ δηδάζθνληνο 

απέλαληη ζηνπο θχιαθεο ησλ ζπλφξσλ/»  (Bernstein, 1991: 67-68, 70). 

 

Δ έξεπλα ησλ Mills θαη Galeb (2010) έδεημε ηελ ζεκαζία θαη ηνπ επξύηεξνπ 

πιαηζίνπ [context] ησλ καζεηψλ σο ζπκπιεξσκαηηθήο εμήγεζεο ησλ επηδφζεσλ, εηδηθά 

κεηαμχ καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ππφβαζξα. Δ έξεπλα ησλ Oliver 

θαη Kettley (2010) έδεημε φηη θαη νη δηδάζθνληεο δξνπλ, είηε σο «θχιαθεο ησλ ζπλφξσλ» 

(Gatekeepers) απνηξέπνληαο ηνπο καζεηέο ηνπο λα θνηηάμνπλ «πέξα απφ ηα γη‟ απηνχο 

θαζηεξσκέλα», είηε φκσο θαη σο «δηεπθνιπληέο» (Facilitators), πξνηξέπνληαο ηνπο 

καζεηέο ηνπο λα θνηηάμνπλ πέξα απφ ηα θαζηεξσκέλα γη‟ απηνχο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

κάιηζηα, δξαζθειίδνληαο «ην ζχλνξν». Ο Bourdieu εμεγεί:  

 
«Οη θπξίαξρνη επηβάινπλ εθ ησλ πξαγκάησλ σο θαζνιηθφ θαλνληζηηθφ πξφηππν ηεο  

επηζηεκνληθήο αμίαο ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ ηηο αξρέο πνπ νη ίδηνη πηνζεηνχλ 

ζπλεηδεηά ή κε ζηηο πξαθηηθέο ηνπο, ηδηαίηεξα ζηελ επηινγή ησλ αληηθεηκέλσλ, ζηηο 

κεζφδνπο θ.ν.θ. […] εμεγεί θαη ηε βίαηε κνξθή πνπ κπνξεί λα  ιάβνπλ νη δηελέμεηο 

ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα ηεο αλψηαηεο παηδείαο (…) νη νπνίεο απνζθνπνχζαλ ζηε 

δηαηψληζε ελφο νιφθιεξνπ ζπζηήκαηνο πεπνηζήζεσλ, ή, θαιχηεξα, επελδχζεσλ, 

δηαησλίδνληαο ηε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο» (Bourdieu, 2005: 146). 

 

3.5.  Αλαπαξαγσγή, habitus θαη ηαπηόηεηεο   

 

Ο Bourdieu ππεξαζπηδφηαλ ηελ πξφζδεζε ηεο Κνηλσληνινγίαο ζηελ Εζηνξία θαη, 

ζπλδένληαο ηελ έλλνηα ηεο αλαπαξαγσγήο κε ηηο έλλνηεο ησλ πεδίσλ, ησλ habitus, ησλ 

(δηαθφξσλ κνξθψλ) θεθαιαίσλ θαη ηεο ζπκβνιηθήο βίαο, λα ζπγθεξάζεη ηηο απφςεηο 

δηαθφξσλ ζρνιψλ ζθέςεο. Αελ αξλήζεθε ηελ «αληηθεηκεληθνπνίεζε» ησλ δνκψλ, 

ζπλππνιφγηζε ηελ επίδξαζε ηνπ (νηθνλνκηθνχ) θεθαιαίνπ, αιιά ζηξάθεθε πξνο ηελ 

ιεγφκελε «θαηαλννχζα» βεκπεξηαλή θνηλσληνινγία, ζηελ νπνία νη «ηδέεο» μεθεχγνπλ 

απφ ηελ πιαησληθή κεηαθπζηθή ηνπο ζεψξεζε θαη επηθέξνπλ «εκπξάγκαηεο», ηζηνξηθά 

κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο. Μεηαμχ δνκηζκνχ θαη αηνκνθξαηίαο, 

αηηηνθξαηίαο θαη ηπραηνθξαηίαο,
2
 πξφηεηλε κία ζχλζεηε ζεψξεζε: 

 
«Δ αξρή ηεο ηζηνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο (…) Αελ εδξεχεη νχηε ζηε ζπλείδεζε νχηε 

κέζα ζηα πξάγκαηα, αιιά ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ αληηθεηκεληθνπνηεκέλε κέζα 

                                                 
2
 ρεηηθά κε ην δήηεκα, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ «πξνβιεςηκφηεηα» θαη ηελ «απξνζδηνξηζηία» ζηηο 

Κνηλσληθέο Βπηζηήκεο, βι. Αεξηηιήο, 1995.  
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ζηα πξάγκαηα ηζηνξία, κε ηε κνξθή ησλ ζεζκψλ, θαη ζηελ ελζαξθσκέλε ζηα 

ζψκαηα ηζηνξία, κε ηε κνξθή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ κφληκσλ δηαζέζεσλ πνπ 

νλνκάδσ habitus (έμεηο). Σν ζψκα βξίζθεηαη κέζα ζηνλ θνηλσληθφ θφζκν, αιιά θαη 

ν θνηλσληθφο θφζκνο βξίζθεηαη κέζα ζην ζψκα. Καη ε ελζσκάησζε ηνπ 

θνηλσληθνχ, πνπ πξαγκαηνπνηεί ε κάζεζε, είλαη ε βάζε ηεο παξνπζίαο καο ζηνλ 

θνηλσληθφ θφζκν, (…), πνπ θαίλεηαη ζαλ λα δξαζηεξηνπνηείηαη απφ κφλνο ηνπ. 

Μφλν κηα ζσζηή αλάιπζε πεξηπηψζεσλ, (…) ζα κπνξνχζε λα καο θάλεη λα 

δνχκε ηελ απνθαζηζηηθή ξήμε κε ηε ζπλήζε άπνςε ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ, πνπ 

θαζνξίδεη ην γεγνλφο λα ππνθαζηζηνχκε ηελ απιντθή ζρέζε αλάκεζα ζην άηνκν θαη 

ζηελ θνηλσλία κε ηελ θαηαζθεπαζκέλε ζρέζε, αλάκεζα ζ‟ απηνχο ηνπο δπν 

ηξφπνπο χπαξμεο ηνπ θνηλσληθνχ, ζηελ έμε (habitus) θαη ζην πεδίν, ζηελ ηζηνξία 

πνπ έγηλε ζψκα, θαη ζηελ ηζηνξία πνπ έγηλε πξάγκα» (Bourdieu, 2001: 58-60). 

 

Γηα ηνλ Bourdieu ε αλαπαξαγσγή είλαη έλα «δεχηεξν ζχζηεκα θιεξνλνκηθφηεηαο». 

Σν εμεγεί κε ηελ έλλνηα ησλ habitus, κία έλλνηα πνπ θαηεγνξήζεθε πσο αληηιακβάλεηαη 

ηα άηνκα σο αγφκελα θαη θεξφκελα απφ ηηο δπλάκεηο ησλ δνκψλ. Ο ίδηνο δηεπθξηλίδεη 

πσο είλαη «θεθηεκέλεο δηαζέζεηο» απηέο ηηο νπνίεο νλνκάδεη «habitus, δειαδή «κφληκνη 

θαη δηαξθείο ηξφπνη χπαξμεο» ησλ αηφκσλ, αιιά εμεγεί ηαπηφρξνλα πψο απηέο είλαη θαη 

«πνπ κπνξνχλ, εηδηθφηεξα, λα ηνπο νδεγήζνπλ ζην λ‟ αληηζηαζνχλ, λ‟ αληηηαρηνχλ ζηηο 

δπλάκεηο ηνπ πεδίνπ». Βπεηδή «ε κείδσλ δηαθνξά κεηαμχ ελφο πεδίνπ θαη ελφο παηρληδηνχ 

(…) είλαη ην γεγνλφο φηη ην πεδίν είλαη έλα παηρλίδη κέζα ζην νπνίν δηαθπβεχνληαη νη 

θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ […] Οη θνηλσληθνί δξψληεο εληάζζνληαη ζηε δνκή ζε ζέζεηο πνπ 

εμαξηψληαη απφ ην θεθάιαηφ ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ, κέζα ζηα φξηα ησλ δηαζέζεψλ ηνπο, 

ζηξαηεγηθέο (…) [νη νπνίεο] πξνζαλαηνιίδνληαη είηε πξνο ηε δηαηήξεζε ηεο δνκήο είηε 

πξνο ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο (…)» (Bourdieu 2005: 33-35). Χο ζρεηηθφ παξάδεηγκα 

κπνξεί λα ζηαζεί ε ζχγθξηζε ηνπ «θαηλνκέλνπ ηνπ απηναπνθιεηζκνχ» (Archer, 

Hutchings θαη Ross, 2003) κε ην «θαηλφκελν ησλ αλζεθηηθψλ παηδηψλ» (Clegg, 2011), 

θαη ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο δξάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο Gatekeepers ή Facilitators 

(Oliver θαη Kettley, 2010). Σελ δπλαηφηεηα ηεο έλλνηαο ησλ [θαη φηη «ηνπ»] habitus λα 

ζπιιακβάλεη ηφζν ηελ δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο φζν θαη ηεο αιιαγήο, θαη ην πψο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ Βθπαηδεπηηθή Έξεπλα, πξαγκαηεχεηαη ε Ray (2010).  

Σα άηνκα θαηαηάζζνληαη ζηελ ηεξαξρία θάζε πεδίνπ αλάινγα κε ηα θεθάιαηα πνπ 

δηαζέηνπλ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθά, πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά θαη κεηαμχ ηνπο 

αληαιιάμηκα [θαη ηζηνξηθά κεηαβαιιφκελα]. Καζέλα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε, ή/θαη λα 

επηθέξεη θάπνην άιιν. ζνλ αθνξά ηελ ζρνιηθή αμηνιφγεζε, ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην 

εμαζθαιίδεη θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ θεθάιαην ηέηνην, ην νπνίν –θαη εθφζνλ ην 

ρνιείν ην αμηνινγεί ζεηηθά– κπνξεί λα «ζεζκνπνηεζεί ππφ κνξθή εθπαηδεπηηθψλ 
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πξνζφλησλ», πνπ ζηελ ζπλέρεηα κεηαηξέπνληαη θαη πάιη ζε νηθνλνκηθφ θεθάιαην (πςειά 

ακεηβφκελε εξγαζία) ή/θαη ζε θνηλσληθφ θεθάιαην (πςεινχ θχξνπο εξγαζία) (Bourdieu, 

1997 :16). Σα ζπκβνιηθά θεθάιαηα, -φπσο θαη ηα πιηθά/νηθνλνκηθά-, θιεξνλνκνχληαη, 

κεηαβηβάδνληαη ζηνπο απνγφλνπο (θιεξνλφκνπο). Έηζη, θαη εθφζνλ ε ζέζε πνπ 

θαηαιακβάλεη θαλείο ζην πεδίν εμαξηάηαη απφ ηα θαηερφκελα θεθάιαηα, νη θιεξνλφκνη 

πςειήο (πιηθήο ή/θαη ζπκβνιηθήο) αμίαο θεθαιαίσλ θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο αξρεγεηηθέο.  

Παιαηφηεξα ηελ «θαζηέξσζε» θάπνηνπ ζεκαηνδνηνχζε ε απνλνκή ηίηινπ 

επγελείαο. ήκεξα, θαη φπσο δείρλνπλ ε Κνηλσληθή Εζηνξία θαη ε Εζηνξία ηεο 

Βθπαίδεπζεο, νη ηίηινη απηνί έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε ηνπο ηίηινπο πνπ ρνξεγεί ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Έηζη, παξαηεξείηαη κελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα (κέζσ ηεο 

ζπιινγήο θεθαιαίσλ), αιιά εθφζνλ ηελ (ζπκβνιηθή θαη πιηθή) αμία ησλ θεθαιαίσλ, ηηο 

αξρέο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (απνηίκεζεο θαη ειέγρνπ) ηα θαζνξίδνπλ θαη ηα 

επηβάιινπλ νη θπξίαξρνη (φπσο π.ρ. ζην επηζηεκνληθφ πεδίν) (Bourdieu, 2005:146), ηα 

θξηηήξηα ηεο ζρνιηθήο αμηνιφγεζεο θαζνξίδνληαη έηζη, ψζηε εληέιεη ζπλάδνπλ κε ηα ήδε 

θεθηεκέλα απφ απηνχο θεθάιαηα. Τπνζηεξίδεηαη ινηπφλ ε ζέζε πσο θαη ηα ζρνιηθά 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο είλαη ηζηνξηθά-θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλα «πνιηηηζηηθά 

απζαίξεηα», ηα νπνία ρξήδνπλ θαζηέξσζεο, λνκηκνπνίεζεο κε ηελ άζθεζε ζπκβνιηθήο 

βίαο θαη επηθπξψλνληαη κε ηειεηέο ζέζκηζεο. 

 

3.6. Αλαπαξαγσγή θαη ηειεηέο ζέζκηζεο  

 

Οη εμεηάζεηο θαη νη δηαγσληζκνί δηθαην-ινγνχλ κε βάζε ηνλ ιφγν (raison) δηαηξέζεηο πνπ 

δελ έρνπλ απαξαίηεηα σο αξρή ηνλ ιφγν (raison). Οη ηίηινη πνπ επηθπξψλνπλ ην 

απνηέιεζκα παξνπζηάδνληαη φπσο άιινηε νη ηίηινη αξηζηνθξαηίαο. ήκεξα, νη εμεηάζεηο 

θαη νη δηαγσληζκνί (θάζε κνξθή ζεζκηζκέλεο, ξεηήο ή/θαη ππφξξεηεο αμηνιφγεζεο) είλαη 

ην ζηάδην ειέγρνπ πξηλ ηελ είζνδν ζην πεδίν, αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο. 

Βίλαη ε δνθηκαζία κέζα απφ ηελ νπνία θξίλεηαη θαλείο σο άμηνο ή αλάμηνο ηνπ ηίηινπ. Με 

ηελ αμηνιφγεζε θξίλεηαη ε ζρνιηθή επίδνζε θαη εμνπζηνδνηείηαη ε απφδνζε ή κε ηνπ 

ηίηινπ ζπνπδψλ, είλαη ε «βνχια» πνπ ζεκαηνδνηεί φηη ν αμηνινγνχκελνο κπνξεί λα 

θαζηεξσζεί, λα ιάβεη κέξνο ζηελ ηειεηή ζέζκηζήο ηνπ, ζηελ νξθσκνζία.  

Δ ηειεηή ζέζκηζεο είλαη κία επηηειεζηηθή πξάμε αλάκεζα ζηε καγεία θαη ζην δίθαην 

(«εάλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηνπο») θαη ε ζέζκηζε έρεη δηηηή ζεκαζία: «παξαπέκπεη 
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ζηελ πξάμε ηελ νπνία ηειεί απηφ ην ζπιινγηθφ ζψκα, φπσο ην Παλεπηζηήκην […] είλαη 

πξάμεηο καγηθέο κέζσ ησλ νπνίσλ έλαο ζεζκφο θαηνρπξψλεη ηε δηαηψληζε εθείλνπ ηνλ 

νπνίν θαζ-ηεξψλεη […] φπνπ κπνξνχκε λα εληάμνπκε ηνλ γάκν, ηελ πεξηηνκή, ηελ 

βάπηηζε, ηελ αλαθήξπμε θάπνηνπ ζε δηδάθηνξα, ηε ζηέςε ελφο βαζηιηά, ηελ απνλνκή ηνπ 

ηίηινπ ηνπ ηππφηε, ζχκθσλα κε ηηο παιαηφηεξεο αλαιχζεηο ηνπ Marc Bloch (….) 

επηηεινχλ ην κεηαζρεκαηηζκφ ελφο πξνζψπνπ απφ ην θαζεζηψο ηνπ ηπρφληνο  

κεκνλσκέλνπ αηφκνπ ζε θαζ-ηεξσκέλν άηνκν» (Bourdieu, 1999 : 44-45). Σν «πψο», -θαη 

γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα-, δείρλνπλ παξαδεηγκαηηθά νη Κηκνπξηδήο θαη 

Μαλδπιαξά (2011). 

 

3.7. Αλαπαξαγσγή θαη ζπκβνιηθή βία 

 

Ώλ φκσο δίλνληαη ζε φινπο ίζεο επθαηξίεο, γηαηί ζπλερίδεηαη ε αλαπαξαγσγή ησλ 

αληζνηήησλ; Βπεηδή θάζε εθπαηδεπηηθή πνξεία, ε νπνία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε, νδεγεί ζε δηαθνξεηηθφ θιάδν, θαη νη θιάδνη είλαη ήδε 

ηεξαξρεκέλνη:   

 
«Γλσξίδνπκε, γηα παξάδεηγκα, φηη, παξά ηελ απηνλνκία πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

ζπιινγηθφ θεθάιαην, ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηνλ έλα ή ηνλ άιιν θιάδν, ή ζην 

εζσηεξηθφ ελφο θιάδνπ, πξνο ηε κηα ή ηελ άιιε εηδίθεπζε, πξνο ην έλα ή ην άιιν 

επηζηεκνληθφ “χθνο”, δελ είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε: ε 

θνηλσληθή ηεξαξρία ησλ θιάδσλ δελ είλαη άζρεηε κε ηελ ηεξαξρία ησλ 

πξνειεχζεσλ» (Bourdieu, 2005:102-103). 

 
 «Δ ζπκβνιηθή ηζρχο είλαη κηα κνξθή εμνπζίαο πνπ αζθείηαη πάλσ ζηα ζψκαηα, 

άκεζα θαη σο δηα καγείαο, έμσ απφ θάζε ζσκαηηθφ θαηαλαγθαζκφ· (…) δε 

ιεηηνπξγεί παξά κφλν ζηεξηδφκελε ζηηο δηαζέζεηο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο, ζαλ 

ειαηήξηα, ζηνλ ππξήλα ησλ ζσκάησλ. (…) ελεξγνπνηεί ηηο δηαζέζεηο πνπ έρεη 

ελαπνζέζεη ε εξγαζία εγράξαμεο θαη ελζσκάησζεο (…), γη‟ απηφλ αθξηβψο ηνλ 

ιφγν, ηεο αθήλνπλ πεξηζψξηα δξάζεο, ε ζπκβνιηθή ηζρχο κπνξεί λα δξα σο 

δηαθόπηεο, (…) βξίζθεη ηηο ζπλζήθεο δπλαηφηεηάο ηεο, (…) ζηελ ηεξάζηηα 

πξνεγνχκελε εξγαζία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα επηηειεζηεί έλαο δηαξθήο 

κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ζσκάησλ θαη λα παξαρζνχλ νη κφληκεο δηαζέζεηο πνπ απηή 

ελεξγνπνηεί θαη αθππλίδεη: (…) ζηελ νπζία ηεο, κε ηξφπν αζέαην θαη ππφγεην κέζσ 

ηεο αλεπαίζζεηεο εμνηθείσζεο κε έλα θπζηθφ θφζκν ζπκβνιηθά δνκεκέλν θαη 

κέζσ ηεο πξψηκεο θαη παξαηεηακέλεο εκπεηξίαο δηαδξάζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο 

δνκέο θπξηαξρίαο» (Bourdieu, 2007b: 86). 

 

Ο θπξηαξρνχκελνο, γηα ηνλ Bourdieu, παηδηφζελ “εζίδεηαη” ζην λα «εθαξκφδεη 

θαηεγνξίεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ ην ζεκείν ζέαζεο ησλ θπξίαξρσλ ζηηο ζέζεηο 

θπξηαξρίαο, θάλνληάο ηεο έηζη λα εκθαλίδνληαη σο θπζηθέο. Καη απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη 
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«ζε έλα είδνο ζπζηεκαηηθήο απηνυπνηίκεζεο, αθφκα θαη απηνεμεπηειηζκνχ». Βπεηδή ηα 

ζρήκαηα πνπ ελεξγνπνηεί γηα λα αληηιεθζεί θαη λα αμηνινγήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ή γηα λα 

θαηαλνήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηνπο θπξίαξρνπο (…) είλαη ην πξντφλ ηεο ελζσκάησζεο 

ηαμηλνκήζεσλ πνπ έηζη θπζηθνπνηνχληαη, θαη ησλ νπνίσλ πξντφλ απνηειεί ην θνηλσληθφ 

ηνπ “είλαη”» (Bourdieu, 2007b:81-82). Πξφθεηηαη γηα απηφ ην νπνίν, γηα ηα παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα, ε Clegg (2011) αλαθέξεη σο «θίλδπλν 

εζσηεξίθεπζεο», θάηη ην νπνίν ζα σζνχζε ζε απηφ-αλαπαξαγσγή ησλ αληζνηήησλ ππφ 

ηε κνξθή «απηνεθπιεξνχκελσλ πξνθεηεηψλ». Οη Archer, Hutchings θαη Ross (2003) 

δείρλνπλ φηη απηφ ήδε ζπκβαίλεη.   

Οη αληζφηεηεο θαίλεηαη έηζη λα αλαπαξάγνληαη κε ηξφπν παξφκνην ηεο Αλδξηθήο 

θπξηαξρίαο: «νη έμεηο ιεηηνπξγνχλ σο κήηξεο αληηιήςεσλ, ζθέςεσλ θαη πξάμεσλ φισλ 

ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο, σο ηζηνξηθά ππεξβαηηθά πνπ, ζην βαζκφ πνπ είλαη θνηλά ζε 

φινπο, επηβάιινληαη ζε θάζε δξψληα σο ππεξβαηηθά» (Bourdieu, 2007b:79). Δ 

απνκπζνπνίεζε ηελ νπνία πξνηείλεη θαη απηά ηα ίδηα ηα habitus ίζσο λα είλαη θαη ε 

δπλαηφηεηα  κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο δνκήο, ηελ νπνία ν Bourdieu εληφπηδε κέζα ζε θάζε 

δνκή. Ώλ θαη ηζρπξηδφηαλ πσο ε ζπλεηδεηνπνίεζε είλαη κφλν ε αξρή ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ· ν νπνίνο φκσο κπνξεί λα είλαη θαη δήηεκα επηινγήο. 

 
«πσο νη δηαζέζεηο ζηελ ππνηαγή, έηζη θαη απηέο πνπ νδεγνχλ ζηελ δηεθδίθεζε θαη 

ζηελ άζθεζε ηεο θπξηαξρίαο δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε θάπνηα θχζε θαη νθείινπλ λα 

θαηαζθεπαζηνχλ κέζσ κηαο καθξάο εξγαζίαο θνηλσληθνπνίεζεο, (…) πνπ εγγξάθεηαη 

ζην ζψκα κε ηε κνξθή ελφο ζπλφινπ θαηλνκεληθά θπζηθψλ δηαζέζεσλ, ζπρλά νξαηψλ 

ζε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν λα ζηέθεηαη θάπνηνο, λα ζηήλεη ην ζψκα ηνπ, ζε έλα ζηήζηκν 

ηνπ θεθαιηνχ, ζε κηα ζηάζε, ζε έλαλ ηξφπν βαδίζκαηνο, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ 

ηξφπν λα ζθέθηεηαη θαη λα δξα, έλα ήζνο, κηα πίζηε θηι. (…) Αηεπζχλεη (κε ηε δηπιή 

έλλνηα) ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ κε ηνλ ηξφπν κηαο δχλακεο («είλαη πην δπλαηφ 

απφ απηφλ») αιιά ρσξίο λα ηνλ εμαλαγθάδεη κεραληθά (κπνξεί λα δηαθχγεη θαη λα κελ 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο)· θαζνδεγεί ηελ δξάζε ηνπ κε ηνλ ηξφπν κηαο ινγηθήο 

αλαγθαηφηεηαο («δελ κπνξεί λα θάλεη δηαθνξεηηθά», ππφ ηελ απεηιή λα απαξλεζεί ηνλ 

εαπηφ ηνπ), αιιά ρσξίο λα επηβάιιεηαη σο θαλφλαο ή απαξέγθιηηε ινγηθή εηπκεγνξία 

θάπνηνπ νξζνινγηθνχ ππνινγηζκνχ. […] Δ επγέλεηα, ή ην ζεκείν ηηκήο (nif) κε ηελ 

έλλνηα ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζέζεσλ πνπ ζεσξνχληαη επγελείο (ζσκαηηθφ θαη εζηθφ 

ζάξξνο, γελλαηνδσξία, κεγαινςπρία θηι.), είλαη ην πξντφλ κηαο θνηλσληθήο εξγαζίαο 

νλνκαηνζεζίαο θαη εγράξαμεο, ζην ηέινο ηεο νπνίαο κηα θνηλσληθή ηαπηφηεηα πνπ έρεη 

ζεζκηζηεί απφ θάπνηα απφ απηέο ηηο γλσζηέο θαη αλαγλσξηζκέλεο απφ φινπο «κπζηηθέο 

γξακκέο νξηνζέηεζεο» πνπ ραξάζζεη ν θνηλσληθφο θφζκνο εγγξάθεηαη ζε κηα 

βηνινγηθή θχζε θαη γίλεηαη έμε, ελζσκαησκέλνο θνηλσληθφο λφκνο» (Bourdieu, 

2007b:103-104). 
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πλνςίδνληαο, νη Bourdieu θαη Passeron έδεημαλ πσο, φζα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

αμηνινγεί σο «θπζηθφ» ράξηζκα (κε ηελ έλλνηα ηνπ «βηνινγηθνχ», ηνπ «έκθπηνπ») δελ 

είλαη παξά επίθηεηεο, βαζεηά εζσηεξηθεπκέλεο έμεηο (habitus). Ώλαδείρζεθε έηζη έλαο 

“θξπθφο”, ππφξξεηνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο, ε άζθεζε κίαο ζπκβνιηθήο βίαο, ε νπνία, 

φπσο θάζε άιιε, φηαλ αζθείηαη απφ κία νκάδα, κία θνηλσληθή ηάμε, έλα έζλνο (…) έρεη 

ζηφρν λα επηβάιεη κηα «πνιηηηζκηθή απζαηξεζία» σο «απηνλφεηε αιήζεηα», κε ηελ 

«ζησπεξή αλαγλψξηζε», ηελ «λνκηκνπνίεζή ηεο» (Bourdieu & Passeron, 1996:24). Τπφ 

ην πξίζκα απηφ, ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή 

θαηαγσγή θαη ηα θιεξνλνκεκέλα θεθάιαηα θαη κε ην γεγνλφο φηη ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλάδνπλ κε ηα πνιηηηζηηθά θεθάιαηα ησλ 

αλψηεξσλ ζηξσκάησλ, ηα νπνία ηα θησρφηεξα παηδηά δελ δχλαληαη λα δηαζέηνπλ. Δ 

«θνηλσληθή ηαπηφηεηα πνπ έρεη ζεζκηζηεί» φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη παηδηά απφ 

ρακειά ζηξψκαηα, δελ ζπλάδεη κε ηελ (θαηά Bernstein) ηαπηφηεηα πνπ ηα πςεινχ 

θχξνπο ηδξχκαηα πξναπαηηνχλ γηα ηελ είζνδν ζε απηά ή /θαη πξνζπαζνχλ λα επηβάινπλ, 

θαη ηα παηδηά απηά βηψλνπλ κε θφβν ην ελδερφκελν ηεο αιινίσζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, 

πνπ ζα ηα απνθφςεη απφ ηελ θνηλφηεηά ηνπο (Archer, Hutchings θαη Ross, 2003). 

Ώπαληήζεηο βαζχηεξεο θαη ιεπηαίζζεηεο γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη ηαπηφηεηεο 

ζπγθξνηνχληαη, αλάινγα κε ηα ηη θαη πώο κεηαδίδνληαη δίλνπλ έλλνηεο ηνπ Bernstein 

(1991), φπσο νη νξαηέο θαη αφξαηεο παηδαγσγηθέο θαη νη ξεηνί θαη άξξεηνη θαλφλεο.  

Βλ θαηαθιείδη,  πεξηζζφηεξεο «επηηπρίεο» ζεκεηψλνπλ ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη 

απφ αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ηα habitus  ησλ νηθνγελεηψλ ησλ νπνίσλ ζπλάδνπλ κε 

ηα ηδξπκαηηθά habitus. Σα habitus ησλ ηδξπκάησλ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ 

ηεξαξρηθή ηνπο δηαζηξσκάησζε θαη επηβάιινληαη. Υσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε ζρέζε 

νηθνγελεηαθψλ–ζρνιηθψλ habitus είλαη κνλφδξνκε (απφ ην ρνιείν ζηελ νηθνγέλεηα), 

αιιά φηη ηα νηθνγελεηαθά habitus ζπλδηακνξθψλνπλ ηα ζρνιηθά habitus. Οη αληίξξνπεο 

απηέο, εμηζσηηθέο ή/θαη αλαπαξαγσγηθέο ηάζεηο ζπγθξνχνληαη ζην πεδίν ηεο 

Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο: 

«Ο εμηζσηηθφο ραξαθηήξαο αθνξά ηε δηεχξπλζε ησλ επθαηξηψλ (…) ζηηο ηεξαξρηθά 

αλψηεξεο βαζκίδεο θαη θιάδνπο ηεο εθπαίδεπζεο. Ο αλαπαξαγσγηθφο ραξαθηήξαο 

ηνπ (…) είλαη δηθπήο: αθνξά θαηαξρήλ ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή 

κε βάζε ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ. Παξάιιεια, αθνξά ηνλ ηξφπν 

νξηζκνχ θαη ηδηνπνίεζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη, ζε ζρέζε κε απηφ, ηνλ ηξφπν 

αλαπαξαγσγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ εθπαίδεπζε ζηε ζρέζε ηεο 

κε ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο» (Κνληνγηαλλνπνχινπ-Πνιπδσξίδε, 2003: 11-12). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  4
ν
  

 
Ζ (απ)αμία ηεο Δ.Δ.Κ. δηαρξνληθά (ειιεηπηηθά θαη επηιεθηηθά). 

Μία πξνζέγγηζε κε αθνξκή ηελ ίδξπζε θαη ηελ ζεζκηθή εμέιημε ησλ Γ.Η.Δ.Κ. 

 

  

Γεληθεχνληαο, ζηηο δεκφζηεο ζπδεηήζεηο ε «πζηέξεζε» ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ  

ζπζηήκαηνο παξνπζηάδεηαη σο αλππέξβιεην κεηνλέθηεκα. πρλά, -θαη απινπζηεπηηθά-, 

σο αίηην ππνδεηθλχεηαη κία γξακκηθή αληίιεςε, ε νπνία μεθηλά απφ ηελ ζεκειηψηξηα ηνπ 

θξάηνπο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο «μελφθεξηε βαπαξνθξαηία» θαη ζπλερίδεη 

δείρλνληαο ηα «γξαλάδηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο», ην «πειαηεηαθφ ζχζηεκα», ηελ «θξαηηθή 

αδηαθνξία». ηηο ζπδεηήζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο δνκέο ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη θπξίσο 

άηνκα πξνεξρφκελα απφ κε πξνλνκηνχρα ζηξψκαηα, ε έληαζε θνξπθψλεηαη ηδηαίηεξα 

φηαλ ζπγθξίλνληαη παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο παξαδνζηαθά «πςεινχ θχξνπο, 

πξννξηδφκελεο γηα ηελ ειίη» (π.ρ. Ννκηθή), κε ζρνιέο θαηάξηηζεο «απαμησκέλεο, 

πξννξηδφκελεο γηα ηνλ θησρφ ιαφ» (π.ρ. Α.Ε.Β.Κ.). Δ ππεξάζπηζε θάζε ζέζεο επηθέξεη 

απφ ηνλ αληίζεην πφιν ηεο ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ «ειηηηζκνχ» ή ηνπ «ιατθηζκνχ».   

Βληφο επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, ην χζηεκα εμεηάδεηαη ζηηο πνιηηηζκηθέο-πνιηηηθέο-

νηθνλνκηθέο-θνηλσληθέο ζπλζήθεο θάζε πεξηφδνπ ππφ ηελ επίδξαζε θαη εμσγελψλ 

παξαγφλησλ (επξσπατθέο θαη παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη θνηλσληθέο 

δπκψζεηο, εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο άιισλ ρσξψλ, ηεο ΒΒ, ησλ Αηεζλψλ 

Οξγαληζκψλ). Δ «πζηέξεζή» ηνπ έλαληη άιισλ -θπξίσο επξσπατθψλ ρσξψλ- 

αληηκεησπίδεηαη σο δήηεκα ζχλζεην θαη πνιππαξαγνληηθφ. Με θνηλφ ηφπν ηελ ρξνληθή 

θαζπζηέξεζε θαηά ηελ εθθίλεζε, αιιά θαη ηελ επνκέλσο ινγηθή δηαπίζησζε, φηη ε 

άληζε εθθίλεζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη φηαλ ππνινγίδεηαη ε «πξφνδφο» ηνπ. 

Βπίζεο φηη, αλ ην χζηεκα θαζπζηέξεζε λα εδξαησζεί, ε Βπαγγεικαηηθή Βθπαίδεπζε θαη 

Καηάξηηζε (Β.Β.Κ.) ζηελ Βιιάδα θαζπζηέξεζε αθφκε πεξηζζφηεξν.  

Δ απαμία ηεο Β.Β.Κ. έλαληη ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαηαγξάθεηαη 

δηαρξνληθά. Δ ηζηνξία ησλ ζπζηεκάησλ θαη άιισλ ρσξψλ δείρλεη φηη ε αμία πνπ 

πξνζδίδεηαη δηαρξνληθά ζηελ Β.Β.Κ., δελ ζπληζηά απάληεζε ζην πάγην αίηεκα γηα 

ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. Ώιιά κάιινλ, φηη πξφθεηηαη γηα αμία ηφζε θαη 

ηέηνηα, ψζηε λα εληάζζεη κελ ηα άηνκα θνηλσληθά, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αιιά ρσξίο λα απνιήγεη ζε επαγγέικαηα πςεινχ θχξνπο θαη 



 59 

ακνηβήο. Φαίλεηαη λα θαζίζηαηαη κία «εμ νξηζκνχ» εθπαηδεπηηθή επηινγή ε νπνία, (θαη 

αλ) νδεγεί ζε «επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε» θαη «θνηλσληθή έληαμε», δελ επηηξέπεη 

εχθνια ηελ «επαγγεικαηηθή αλέιημε» θαη ηελ «θνηλσληθή θαηαμίσζε».   

Δ ηζηνξία ηεο Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζηελ Βιιάδα δηαθξίλεηαη κε δπζθνιία 

αλάκεζα ζηηο ππθλέο γξακκέο γηα ηελ «Γεληθή Παηδεία», ηελ «παλεπηζηεκηαθή, Ώλψηαηε 

Βθπαίδεπζε» θαη ηελ δηαθνξεηηθή δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζε ε «Σερληθή/Σερλνινγηθή 

Βθπαίδεπζε». Δ παξνπζία ησλ Α.Ε.Β.Κ. εηδηθφηεξα, κφιηο γίλεηαη αηζζεηή ζε ζχληνκεο 

αλαθνξέο θαη φρη αλεμήγεηα: ηα Α.Ε.Β.Κ. δελ εληάζζνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

δελ θαηαηάζζνληαη ζηελ Αεπηεξνβάζκηα ή Σξηηνβάζκηα θιίκαθα, δελ παξέρνπλ Γεληθή ή 

Σερλνινγηθή Βθπαίδεπζε θαη δελ απαζρνινχλ ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα παξά κφλν γηα δχν δεθαεηίεο.  

Δ “πξντζηνξία” ησλ Α.Ε.Β.Κ. (αλ ηα δνχκε σο δνκή απφηνθν ηεο Β.Β.Κ.) κφιηο 

πξνζρεκαηηθά αληρλεχεηαη ζηηο απφπεηξεο εδξαίσζεο ηεο Σερληθήο-Βπαγγεικαηηθήο 

Βθπαίδεπζεο, ε νπνία ζηελ Βιιάδα αλαπηχρζεθε αξρηθά άληζα, θαη θαηφπηλ παξάιιεια 

θαη αληαγσληζηηθά πξνο ηελ Παλεπηζηεκηαθή Βθπαίδεπζε. Δ Σερληθή Βθπαίδεπζε 

κεηεμειίρζεθε ελ ζπλερεία ζε Σερλνινγηθή, θαη αλαξξηρήζεθε ζηελ ηξηηνβάζκηα θιίκαθα 

σο Ώλψηαηε Σερλνινγηθή αθήλνληαο ηελ «Βπαγγεικαηηθή» κεηαμχ άιισλ ζε δνκέο ηεο 

Αεπηεξνβάζκηαο πνπ δηαηεξνχλ θαη ηνλ φξν «Βθπαίδεπζε» (π.ρ. ηα Βπαγγεικαηηθά 

Λχθεηα). Ώλάκεζά ηνπο, θαη ζηελ ζρεηηθά λεφθνπε θιίκαθα ηεο «Μεηαδεπηεξνβάζκηαο-

Με Σξηηνβάζκηαο» αλαπηχρζεθαλ ηα Α.Ε.Β.Κ., ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα θαζνξίζνπλ ηελ 

θπζηνγλσκία ηνπο ζπγθξαηψληαο κφλν ηνλ φξν «Καηάξηηζε». ηνπο δηαιφγνπο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ε δηάθξηζε «αθαδεκατθήο» θαη «επαγγεικαηηθήο» θαηεχζπλζεο θαη ε 

δηαθνξά κεηαμχ «Βθπαίδεπζεο» θαη «Καηάξηηζεο» ίζσο πεξλά σο ινγνπαίγλην. πσο 

ππνγξακκίδεη φκσο ν Γ.Αεξηηιήο (1998): 

 
«Δ επηζηήκε είλαη θαη ιίγν παηρλίδη, επηπρψο. Ώιιά ην παηρλίδη είλαη ζνβαξή 

ππφζεζε· γη' απηφ άιισζηε έρεη πάληνηε θαλφλεο. ηελ Εζηνξία ην παίγλην ησλ 

ιέμεσλ δελ είλαη ινγνπαίγλην. Βίλαη έλαο απφ ηνπο κίηνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

αηηηφηεηα θαη ζηελ εξκελεία· πνπ καο βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπκε ηηο κεηαβνιέο 

ζηνλ ρξφλν, ηηο δηαθνξέο απφ ηφπν ζε ηφπν». 

 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ εηζαγσγή 

βαζηθψλ αλά πεξίνδν φξσλ θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεκαζίαο ηνπο ζηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. Βπεηδή εθβάιινπλ έσο θαη ζηηο εκέξεο καο θαη ζρεκαηνπνηνχλ ηηο αληηιήςεηο 
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γηα ηελ Βθπαίδεπζε θαη ηελ Καηάξηηζε. ηφρνο καο είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ επξχηεξνπ 

ηδενινγηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ηα Α.Ε.Β.Κ. ηδξχζεθαλ (1992) θαη ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν ε απαμίσζή ηνπο ζπλδέεηαη πηζαλά κε ηελ απαμία ηεο Β.Β.Κ.. Δ πξνζέγγηζε 

μεθηλά απφ ηνλ 19
ν
 αη. (απαξρή ηνπ ζπζηήκαηνο) θαη θάλεη κία παχζε πξηλ ην ηέινο ηνπ 

20νχ αη. πλερίδεηαη ζην επφκελν Κεθάιαην, γηα λα εμεηάζεη ηδηαηηέξσο ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία ηνπ 20νχ θαη ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 21
νπ

 αη., ζηηο νπνίεο  θαη ηζνκνηξάδεηαη ν 

ζεζκηθφο βίνο ησλ Α.Ε.Β.Κ. (1992-2012).  

 

4.1.    19
νο

 αη.: Κξάηνο, εζληθηζκόο, θαη ειηηηζκόο ησλ επξσπατθώλ παλεπηζηεκίσλ 

 

Σελ Βπξψπε ηνπ 19
νπ

 αη. ραξαθηήξηζε ν εζληθηζκφο. Δ Γαιιηθή Βπαλάζηαζε επέδξαζε 

ζηελ δηακφξθσζε ησλ λέσλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ δνκψλ (Bernstein θαη Milza, 1997, 

ηφκ.ΐ΄:18), θαη ε αγγιηθή ΐηνκεραληθή Βπαλάζηαζε θαζφξηζε ηελ κνξθή ηήο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο (Hobsbawm, 2005:83). Κεληξηθέο έλλνηεο ηεο πεξηφδνπ είλαη ην 

Κξάηνο θαη ην Έζλνο, ην νπνίν «λνείηαη κφλνλ αλαθνξηθά κε κηαλ επηθξάηεηα» ζηα 

πιαίζηα ηεο νπνίαο έρεη δηθαίσκα χπαξμεο «ε δηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηάζε 

πνιηηηζηηθήο νκνγελνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ» (Αεκεξηδήο, 1995:92). Σν Κξάηνο λνείηαη 

σο έλαο ζεζκφο ή ζχζηεκα ζεζκψλ, γηα ην νπνίν ε εηδίθεπζε θαη ην θαζνξηζηηθφ γηα ηελ 

αηνκηθή ηαπηφηεηα κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη νη θνηλέο γεληθέο δεμηφηεηεο 

εμαξηψκελεο απφ κηα θνηλή πςειή θνπιηνχξα ε νπνία θαζνξίδεη έλα “έζλνο”» (Gellner, 

2
1992: 16, 248, 249).  Δ επηηαρπλφκελε δηαδηθαζία θξαηηθήο ζπγθξφηεζεο (ζπγθξφηεζεο 

ηνπ έζλνπο), επέθεξε θαη γξήγνξε ζπγθξφηεζε εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ε 

νπνία έρεη θπξίσο ζπλδεζεί κε ηξεηο ηζηνξηθνχο παξάγνληεο: ηελ χπαξμε εμσηεξηθψλ 

απεηιψλ ή εδαθηθψλ δηεθδηθήζεσλ· ηελ εθδήισζε εζσηεξηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ 

(εμαηηίαο επαλάζηαζεο ζην εζσηεξηθφ ελφο θξάηνπο ή επηηπρνχο έθβαζε αγψλα εζληθήο 

αλεμαξηεζίαο)· ηελ πξνζπάζεηα απαγθίζηξσζεο απφ ηελ νηθνλνκηθή ππαλάπηπμε 

(Green, 2010:453-454). Οη ρψξεο νη νπνίεο ζπγθξηηηθά εδψ αλαθέξνληαη είλαη ε Ώγγιία, 

ε Γαιιία, ε Γεξκαλία (νη νπνίεο πξσηαγσληζηνχλ αξρηθά ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα), νη 

Δ.Π.Ώ. (νη νπνίεο έξρνληαη αξγφηεξα θαη θαηαιπηηθά ζην πξνζθήλην), θαη  ε Βιιάδα. 

Αγγιία: Καηά ηνλ 19
ν
 αη., πξψηε βηνκεραληθά πξνεγκέλε ρψξα είλαη ε Ώγγιία. Δ 

νηθνλνκηθή ηεο επκάξεηα νθείιεηαη ζηελ εηδίθεπζε κέζα ζηα επαγγέικαηα. Σν θξάηνο 

αξθείηαη ζε απηφ θαη αδηαθνξεί γηα ηνπο ππφινηπνπο ζθνπνχο ηεο Βθπαίδεπζεο. Δ 

αξηζηνθξαηία δπζθνξεί ζηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ θαη αδηαθνξεί γηα ηελ εθπαίδεπζε 
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ηεο κάδαο. Οη αξηζηνθξάηεο ζπληεξνχλ ηχπνπο ζρνιείσλ πνπ αλαπαξάγνπλ ηελ ηάμε 

ηνπο: ιεηηνπξγνχλ κελ πξφηππα ζρνιεία γηα ηηο κεζαίεο ηάμεηο, αιιά ηα δεκφζηα ζρνιεία 

θαηεπζχλνπλ ηνπο γφλνπο ησλ αξηζηνθξαηψλ ζηα παλεπηζηήκηα πξνεηνηκάδνληάο ηνπο 

γηα ηα πςειφβαζκα αμηψκαηα ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ηεο ρψξαο (πξηάηνπ, 

2001:150-154). ηελ θπξηαξρία ηεο Βθθιεζίαο ηίζεηαη ηέινο, θαη ε ίδξπζε ηνπ 

University College (1826) αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο λέαο 

αζηηθήο ειίη (Ράζεο, 2004). Δ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε έσο θαη ην 1860/1870 

«ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ δηαηήξεζε ησλ “παξαδνζηαθψλ” παλεπηζηεκηαθψλ αληηιήςεσλ 

(πνπ ζπκππθλψλνληαη ζηνλ γλσζηφηαην θαη πνιπζήκαλην φξν “Oxbridge”)», νη νπνίεο 

ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή, κε «(…) πςειά δίδαθηξα, ρσξίο ζεκαληηθφ 

“πξνλνηαθφ” ππνζχζηεκα» (Κηκνπξηδήο, 2003:135,138).   

Γεξκαλία: ηελ Γεξκαλία ε ίδξπζε (1810) ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ ΐεξνιίλνπ 

επηζπεχδεηαη  «(…) ηφζν γηα ιφγνπο εζληθνχ θχξνπο φζν θαη γηα λα απαληήζεη ζηνλ 

πνιηηηζηηθφ ηκπεξηαιηζκφ ηνπ θαηαθηεηή», θαη «επνκέλσο ην πξσζηθφ παλεπηζηήκην 

απνθηά εμαξρήο εζληθφ πξννξηζκφ» πξνηάζζνληαο ην επέιηθην Bildung. Σα γεξκαληθά 

παλεπηζηήκηα παξέκεηλαλ ππφ ηνλ πνιηηηθφ έιεγρν θξαηψληαο ηνλ εζληθφ ηνπο ξφιν, 

παξά ηελ ίδξπζε ηλζηηηνχησλ θαη ζεκηλαξίσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αζηψλ (Κηκνπξηδήο, 2003:144-146). Δ Γεξκαλία φκσο 

θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα δηαηεξεί ήδε θαη έλα δίθηπν ζρνιείσλ πνπ πξνλννχζε γηα ηελ 

εθπαίδεπζε απφ ην Νεπηαγσγείν έσο ην Παλεπηζηήκην. Ο Υνχκπνιη πξνψζεζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γηα «φιν ην έζλνο θαη φιν ην ιαφ» θαη ν Νηίζηεξβεγθ πξνψζεζε 

ηελ Βπαγγεικαηηθή Βθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο θηιειεχζεξεο ζεσξίαο. Μεηά ην 1850 

ηα επαγγεικαηηθά ζρνιεία ζπλέβαιιαλ ζηελ βηνκεραληθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε, 

αιιά απφ ην 1871 (ελνπνίεζε ηεο Γεξκαλίαο) ζθνπφο ηεο Παηδείαο έγηλε ε δεκηνπξγία 

πεηζήλησλ πνιηηψλ, κε πξνζφληα πνπ λα ππεξεηνχλ ην Κξάηνο. Βληέιεη πηνζεηήζεθε έλα 

δπαδηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ηξνθνδνηνχζε ην θξάηνο, απφ ηελ κία κεξηά κε 

αλεηδίθεπηνπο-εγγξάκκαηνπο πνιίηεο θαη, απφ ηελ άιιε, κε πνιίηεο-ζηειέρε αλψηεξσλ 

επαγγεικάησλ πνπ εηδηθεχνληαλ ζηα παλεπηζηήκηα (πξηάηνπ, 2001:146-150). 

Γαιιία: ηελ Γαιιία ζθνπφο ηεο Βθπαίδεπζεο είλαη ε δεκηνπξγία πνιηηψλ κε 

εζληθή ζπλείδεζε. Δ επηβνιή ηνπ Κξάηνπο ζην Βθπαηδεπηηθφ χζηεκα ζεζκνζεηήζεθε 

κε ηελ ίδξπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γαιιίαο (1808): ν Grand Master θαηεχζπλε ην 

παλεπηζηήκην θαη εθείλν κε ηε ζεηξά ηνπ φιν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σν 1833, κε ηνλ 
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λφκν Guizot, δηράζηεθε θαη εδψ ε Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε θαζνξίδνληαο ηελ 

δηαδξνκή θάζε θνηλσληθήο ηάμεο. Πην απιά: νη αλψηεξεο ηάμεηο ζηελ Ώλψηαηε 

Βθπαίδεπζε. Μεηά ην 1848 θαη έσο ην 1870, ν έιεγρνο ηεο θπβέξλεζεο γίλεηαη 

αζθπθηηθφο. Καηάξγεζε ησλ δηδάθηξσλ θαη έκθαζε ζηελ Σερληθή θαη Βπαγγεικαηηθή 

Βθπαίδεπζε επήιζαλ ην 1881 θαη 1883 (λφκνη Φιεξχ). Δ νλνκαζία «παλεπηζηήκην», 

«αλαθέξεηαη ζην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα ππφ ην νπνίν ζπλελψλνληαλ δηνηθεηηθά νη 

Écoles Supérieures». Σν γαιιηθφ θξάηνο, -ρσξίο λα εγθαηαιείςεη θαη ηελ ππεξεζία ησλ 

εζληθψλ θξαηηθψλ επηδηψμεσλ-, πξνζαξκφδεη ηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε ζηελ αλάγθε 

θαηαζθεπήο ζηειερψλ-επαγγεικαηηψλ, θαη πξνρσξά ζηελ ίδξπζε δηαθφξσλ Ώλσηάησλ 

ρνιψλ (Κηκνπξηδήο, 2003:141-142).  

Διιάδα: ηελ Βιιάδα ε ζχζηαζε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θξίζεθε απαξαίηεηε 

απφ ηελ ΐαπαξηθή Ώληηβαζηιεία γηα ηελ νξγάλσζε ησλ λνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δνκψλ 

ηνπ λενζχζηαηνπ θξάηνπο. ηεξίρζεθε, φπσο θαη ζηελ Γαιιία, ζηνλ λφκν Guizot θαη 

εμεγεί ηνλ ζπγθεληξσηηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Βιιείςεη εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, πιένλ 

θαηάιιειε κέζνδνο θξίζεθε ε αιιεινδηδαθηηθή γηα ηελ γξήγνξε κφξθσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ (ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ εδξαίσζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο θνηλήο γιψζζαο, 

ηελ ελνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε κίαο εληαίαο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο). «Δ αξρή ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ γλψζεσλ (…) 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ζρνιείν πξνεηνηκάδεη ηνλ κέιινληα κηζζσηφ εξγαδφκελν θαη 

ζπληαγκαηηθφ πνιίηε», εηζάγεηαη κφιηο θαηά ηελ εθπλνή ηνπ αηψλα (Αεκαξάο, 2004:153-

186). Ο ζεσξεηηθφο ραξαθηήξαο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

δηαδφζεθε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο βαζκίδεο. Αείρλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ 

δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ «ηεο λέαο εγεηηθήο νκάδαο ηνπ λένπ θξάηνπο» (Αεκαξάο, 

2004:189), ηελ «παξαγσγή κηαο νκνγελνπνηεκέλεο εθπαηδεπκέλεο ειίη», αιιά, «(…) 

εθηφο απφ ηελ αλάγθε λα θαιπθζεί ην θελφ απφ εθπαηδεπκέλα ζηειέρε, λα δεκηνπξγεζεί 

ηαπηνρξφλσο θαη ην ππφζηξσκά ηεο, δειαδή ε ηζηνξηθή-θνηλσληθή ζπλζήθε (…)» 

(Κηκνπξηδήο, 2003:143). Λίγν πξηλ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αη. θαη ζε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα, 

ν πιεζπζκφο ηεο Βιιάδαο είλαη αλαιθάβεηνο, θαη ε εζληθή νηθνλνκία μεθηλά κε ηξφπν 

πνπ ζπκίδεη ηελ ζεκεξηλή ηεο απφιεμε. ηελ επηθξάηεηα ηνπ ειιεληθνχ βαζηιείνπ ε 

χπαηζξνο θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο ζε ζηηεξά ελ κέξεη απφ ηελ απηνθαηαλάισζε, θαη ελ 

κέξεη απφ ηηο αγνξέο ησλ πφιεσλ. Οη πφιεηο εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο δηθέο ηνπο 

αγνξέο, νη νπνίεο εθνδηάδνληαη κε εηζαγσγέο απφ ην εμσηεξηθφ (Αεξηηιήο, 2006:236). Σν 
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παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί είλαη πεληρξφ, αιιά ελδεηθηηθφ ησλ ζπλζεθψλ πελίαο 

επξχηεξεο παηδείαο ηεο ειιαδηθήο θνηλσλίαο ηνπ 19
νπ

 αη. αθφκε θαη ζε δεηήκαηα βαζηθά, 

φπσο ε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. Βλαιιαθηηθά, δείρλεη ηηο αληηιήςεηο ηεο γηα ηελ 

“επαγγεικαηηθή” απαζρφιεζε ζε «κχινπο, θξενπσιεία, αγνξάο ή εηο εξγαζηήξηα φπνπ 

εηνηκάδνληαη ή πσινχληαη ηξφθηκα», ηα νπνία ζπκίδνπλ αξθεηέο εηδηθφηεηεο ησλ 

ζεκεξηλψλ Α.Ε.Β.Κ.:  

 
«ζηηο κνιχλε βξχζεηο, ζηέξλαο, ή πδξαγσγείνλ χδαηνο πνηίκνπ ή πξνο καγείξεπκα 

ρξεζίκνπ δηα πξαγκάησλ αεδψλ, ή λνζσδψλ, φζηηο κνιχλε ηξνθήο εηο πψιεζηλ 

εθηεζεηκέλαο, ηηκσξαίηαη κε θπιαθήλ ηξηψλ έσο δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ. (…) ζηηο 

παξαβή ηνπο πεξί θαζαξηφηεηνο θαλφλαο εηο κχινπο, θξενπσιεία, αγνξάο, ή εηο 

εξγαζηήξηα, φπνπ εηνηκάδνληαη ή πσινχληαη ηξφθηκα, ηηκσξείηαη κε πέληε έσο 

ηξηάληα Αξαρκψλ πξφζηηκνλ». (Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο 

Διιάδνο, Ώξηζκ.10, 26 Μαξηίνπ 1833, Ναχπιην, ζ.66-67). 

 

ηελ Απηηθή Βπξψπε θαη ζηελ ΐφξεηα Ώκεξηθή κεηά ην 1850 ηα παλεπηζηήκηα 

ζπξξηθλψλνληαη ζπλεπεία ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερλνινγηθήο εμέιημεο, γηα λα επαλέιζνπλ 

απφ ην 1870 αθνινπζψληαο δχν θπξίαξρεο ηάζεηο γηα εληνλφηεξε ζηξνθή ζηελ Σερληθή 

Βπαγγεικαηηθή Βθπαίδεπζε. ηηο Δ.Π.Ώ. επηρεηξείηαη ν ζπγθεξαζκφο ηεο Σερληθήο-

Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο κε ηελ Κιαζζηθή Παηδεία ζηα ίδηα ηδξχκαηα. Δ Βιιάδα 

ζα αθνινπζήζεη ηελ άιιε ηάζε, ην παξάδεηγκα ηεο Γεξκαλίαο, ζηελ νπνία ε Σερληθή 

Βπαγγεικαηηθή Βθπαίδεπζε αλαπηχζζεηαη εθηφο Παλεπηζηεκίνπ θαη αληαγσληζηηθά σο 

πξνο απηφ. Ώπφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αη. ηδξχνληαη «θάπνηα επαγή ηδξχκαηα, ηα νπνία 

παξέρνπλ ζηνπο νηθνηξφθνπο επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε δηάθνξνπο ηνκείο», ρσξίο 

φκσο ε ιεηηνπξγία ηνπο λα εδξάδεηαη ζε θάπνηα αξρή. Βληείλεηαη σζηφζν ε θξηηηθή γηα 

ηελ κνλνκέξεηα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία θαηεγνξείηαη γηα πξνζθφιιεζε ζηα 

«ζεσξεηηθά» καζήκαηα έλαληη ησλ «πξαθηηθψλ», κε ζπλέπεηα ηελ «αηξνθία ηεο ηερληθήο 

θαη επαγγεικαηηθήο εθπαηδεχζεσο». Με πξσηνζηάηε ηελ Καιιηξξφε Παξξέλ, ε Σερληθή 

θαη Βπαγγεικαηηθή Βθπαίδεπζε εθηφο απφ θάιπςε ηεο αλάγθεο γηα εξγαζία, 

κεηαηξέπεηαη θαη ζε δηθαίσκα ησλ γπλαηθψλ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ρεηξαθέηεζή ηνπο 

(Κππξηαλφο, 2004:163,167).   

Βπξχηεξα, φπσο ν Αεξηηιήο ζπλνςίδεη, θαίξηνο ζπληειεζηήο δηακφξθσζεο ηεο 

Βθπαίδεπζεο ππήξμε ν θαπηηαιηζκφο. Δ έληαμε ρσξψλ ζην λέν θνηλσληθφ-παξαγσγηθφ 

ζχζηεκα επέβαιε κία εθπαίδεπζε ηεξαξρεκέλε, «κε βάζε αθ‟ ελφο ηηο αλάγθεο ηεο 

παξαγσγήο, αθ‟ εηέξνπ ηηο δεδνκέλεο θνηλσληθέο ηεξαξρίεο, ηηο νπνίεο εθ‟ εμήο 
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αλαπαξάγεη». Ο ίδηνο εμεγεί φηη «ε ρεηξαγψγεζε ζηεξίδεηαη ζηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηε 

βαζηθή εθπαίδεπζε, ζηελ επξχηεξε γεληθή παηδεία θαη ζηελ εμεηδίθεπζε»: ε βαζηθή 

εθπαίδεπζε είλαη θνηλή (δεκηνπξγία εληαίαο ζπλείδεζεο), ηα θαηψηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα πξννξίδνληαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε (παξαγσγή-ζηήξημε 

νηθνλνκίαο) θαη ηα αλψηεξα γηα επηζηεκνληθή-ηερλνγλσζηηθή θαη δηεπζπληηθή 

εμεηδίθεπζε (έξεπλα θαη ζηειέρσζε ηνπ θξάηνπο) (Αεξηηιήο, 1996:54-55). Παξάιιεια, ν 

Σζνπθαιάο παξαηεξεί «κία δηαθαηλφκελε αληίθαζε αλάκεζα ζ‟ έλα ζεζκηθφ πιαίζην 

αζηηθήο πξνέιεπζεο –φπσο είλαη ην ειιεληθφ θξάηνο κε ηε κνξθή πνπ εκθαλίζηεθε θαη 

αλδξψζεθε ηνλ 19
ν
 αη.- έλα θξάηνο κε αζηηθνχο ζεζκνχο, ην νπνίν έξρεηαη θαη εηζάγεηαη 

βαζηθά απφ ηε Αχζε, (…) ζε κηα θνηλσλία θπξίαξρε πξναζηηθή, πξνθαπηηαιηζηηθή, πνπ 

παξακέλεη δειαδή νξγαλσκέλε, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά, ζε βάζεηο κε 

θαπηηαιηζηηθέο» (Σζνπθαιάο,
2
1998:39).  

 

4.2.  20όο αη.: Κξάηνο Πξόλνηαο, πιαλεηηθέο αληαιιαγέο θαη εξγαιεηαθή εθπαίδεπζε 

 

Ο 20φο αη. μεθηλά δηαπνηηζκέλνο απφ ην «πλεχκα ηνπ 19
νπ

 αηψλα»: καδηθνπνίεζε θαη 

δεκηνπξγία ηεο «κεραλήο ηεο χπαξμεο», «απνπξνζσπνπνίεζε» θαη «απαλζξσπνπνίεζε» 

ηνπ Ώλζξψπνπ, θαη επηβνιή κίαο άιιεο «αίζζεζεο δσήο» ζηελ ππεξεζία ηνπ 

«πξαγκαηηθνχ θφζκνπ» (Reble, 2005:383-386). «Σν κνλνπψιην ηεο λφκηκεο εθπαίδεπζεο 

γηα ην θξάηνο ηνπ 20νχ αη. θαζίζηαηαη πην ζεκαληηθφ θαη απφ ην κνλνπψιην ηεο έλλνκεο 

βίαο», θαη «ζηε λεφηεξε θνηλσληθή βάζε, ν θαζεγεηήο πήξε ηε ζέζε ηνπ εθηειεζηή, κε 

γθηινηίλα  ην doctorat d’ État, ην λέν ζχκβνιν ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο» (Gellner, 

2
1992:70). Οη εληνιέο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο εθαξκφδνληαη εληαία θαη νκνηφκνξθα ζε 

φιε ηελ επηθξάηεηα. Γη‟ απηφ θξνληίδεη ε Αεκφζηα Αηνίθεζε, ε νπνία θαη νξίδεη 

«αληηθεηκεληθά θαη απξφζσπα ηηο ζέζεηο, ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ αλάιεςε 

κηαο ζέζεο θαη ην επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο ζην νπνίν εληάζζεηαη θάζε ζέζε» (Κειπαλίδεο, 

2002:198-199). Με ηελ πξνζεκεησκέλε δηαθνξά: ε Βθπαίδεπζε ηεξαξρείηαη κε ηξφπν 

ηέηνην, ψζηε αλαπαξάγεηαη ε θνηλσληθή ηεξαξρία κέζσ ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ 

θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, ζηα νπνία «λαη κελ επηηξέπεη ηελ εθπαίδεπζε, αιιά 

απνηξέπεη ηελ επξχηεξε παηδεία. (…) βαζηδφκελε ζηε δηάθξηζε βαζηθήο εθπαίδεπζεο, 

επξχηεξεο γεληθήο παηδείαο θαη εμεηδίθεπζεο» (Αεξηηιήο, 1996).  

εκαληηθή κεηαβνιή θαηά ηνλ 20φ αη. είλαη ε κεηαηφπηζε ηεο επξσθεληξηθήο 

νπηηθήο θαη ε ζηξνθή ησλ βιεκκάησλ ζηελ Ώκεξηθή. Δ ξαγδαία εθβηνκεράληζή ηεο 
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πξνζέιθπε εθαηνκκχξηα κεηαλαζηψλ, αλέδεημε ηελ αλάγθε νκνγελνπνίεζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ηεο κεηάδνζεο εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ. Ώληί ηνπ ειηηηζκνχ ησλ 

επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ πηνζεηήζεθε ε «ρξεζηηθφηεηα» ηεο Σξηηνβάζκηαο 

Βθπαίδεπζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πξαθηηθψλ αλαγθψλ». Οη ηδέεο απηέο επηθξάηεζαλ έσο 

ηελ [θαη ηφηε] παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε (1929-1932). Ο νηθνλνκηθφο-πνιηηηθφο 

θηιειεπζεξηζκφο δέρζεθε έληνλε θξηηηθή. ηα πιαίζηα ηεο δεκνθξαηηθήο αληίιεςεο, ν 

Roosevelt ζίγαζε ηηο δηακαξηπξίεο πξνβαίλνληαο ζε κεηαξξπζκίζεηο κε ηελ πνιηηηθή ηνπ 

New Deal θαη ηνπ Κξάηνπο Πξφλνηαο. Έλαληη ηνπ «παξαδνζηαθνχ-αλζξσπηζηηθνχ» 

ξφινπ ηεο Βθπαίδεπζεο εθθξάζηεθε ν «ζχγρξνλνο-επηζηεκνληθφο», πξνέθηαζε ηνπ 

Δπηζηεκνληθνύ Κηλήκαηνο. ε κία θξάζε: ε Βθπαίδεπζε φθεηιε λα παξέρεη γλψζεηο 

«εξγαιεηαθέο». ηελ ζπλέρεηα ν ζπζρεηηζκφο ησλ δπλάκεσλ παγθνζκίσο άιιαμε θαη ηελ 

Βπξψπε δίραζε ν Φπρξφο Πφιεκνο. Δ «Αχζε» αληηθαηέζηεζε ηνλ φξν «εμεπξσπατζκφο» 

(Πεζκαδφγινπ, 1994:195), ηνλ νπνίν ελ ζπλερεία επηζθίαζε ε έλλνηα ηεο 

«Παγθνζκηνπνίεζεο» (Hobsbawm,2007). Δ αλάπηπμε ηεο Σερλνινγίαο δηεπθφιπλε ηελ 

πιαλεηηθή νηθνλνκία, ηελ πιαλεηηθή ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή, ηηο πιαλεηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αληαιιαγέο. Σνλ κέρξη ηφηε πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο 

ζπλνςίδεη ν παλεπηζηεκηαθφο θαζεγεηήο Ώκίιθαο Ώιηβηδάηνο ζε θείκελφ ηνπ γηα ηα 

«Παλεπηζηεκηαθά Πξνβιήκαηα» (1947): 

«Δ δεκνηηθή θαη κέζε εθπαίδεπζηο απνιχησο παλεπηζηεκηαθά πξνζαλαηνιηζκέλε 

πξνεηνίκαδε ηελ “καζεηηψζαλ λενιαίαλ” απνθιεηζηηθψο δηα ην Παλεπηζηήκηνλ, θαη 

ηνχην απέκεηλελ ε κφλε ειπίο (επαγγεικαηηθή ειπίο) δηα ηελ ζπνπδάδνπζαλ 

λενιαίαλ καο επί δεκηνπξγία αθνξήηνπ πιεζσξηζκνχ επηζηεκφλσλ δεπηέξαο θαη 

ηξίηεο πνηφηεηνο» (Αεκαξάο, 2005, ΐ΄:214). 

 

Δ Βιιάδα ελ ζπλερεία ζα πξνζδεζεί ζηελ «Αχζε», ζηελ νπνία απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 

1950 θαη ζην πιαίζην ηεο «ζπλερνχο αλάπηπμεο» θπξηαξρεί ε ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ. Πινπηνπαξαγσγηθή πεγή κίαο ρψξαο ζεσξείηαη ν «Άλζξσπνο». Χο 

«Άλζξσπνο» λννχληαη νη «γλψζεηο», νη «δεμηφηεηεο» θαη «νη δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο». 

Σν Αηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΑΝΣ), ε Οπλέζθν θαη ν ΟΟΏ πξνέηξεςαλ ηηο 

θπβεξλήζεηο λα απμήζνπλ ηηο δαπάλεο γηα ηελ Βθπαίδεπζε, επεηδή «φπσο ε ηερλνινγηθή 

πξφνδνο απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεραλψλ, ε εθπαίδεπζε απμάλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» (Φξαγθνπδάθε, 1985). Δ ζεσξία ηνπ Keynes 

ελίζρπζε ηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ θαη δεκηνπξγήζεθαλ λένη ζεζκνί γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο νηθνλνκίαο. Δ νπεδία εθάξκνζε πξψηε ηελ active man power 
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policy: «(…) ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο επέιηθηεο θαη ηαρχξξπζκεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζε κεηαβνιέο ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο» (Κειπαλίδεο, 2000: 49-51). ήκεξα ζπκπηχζζνληαη 

ζε δχν φξνπο: «Αηα ΐίνπ Μάζεζε» θαη «flexicurity». 

ηνλ  ζεκεξηλφ αληίπνδα, ε Βιιάδα απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ζεκεηψλεη 

πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Βλζσκαηψλεηαη ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, ηνλ ΟΟΏ θαη 

ην ΝΏΣΟ, ην 1961 μεθηλά ηελ «πνξεία ηεο πξνο ηελ Βπξψπε», θαη «ην ακεξηθαληθφ 

εθπαηδεπηηθφ κνληέιν ππνθαζηζηά δηαξθψο ην κέρξη ηφηε θπξίαξρν γεξκαληθφ» 

(Κππξηαλφο, 2004:236). Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ρψξαο, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ν 

εληεηλφκελνο αληαγσληζκφο, εθηζηνχλ επηηαθηηθά ηελ πξνζνρή ζηελ Βπαγγεικαηηθή 

Βθπαίδεπζε θαη ζηελ έλλνηα ηνπ «επαγγέικαηνο», πξνο κία θαηεχζπλζε δηαθνξεηηθή απφ 

ηελ θιαζηθή πνξεία Παλεπηζηήκην-Αεκνζηνυπαιιειία.  

ην θέιεπζκα ησλ θαηξψλ αληαπνθξίλνληαη ην Ννκνζεηηθφ Αηάηαγκα 3971/1959 

«Πεξί Σερληθήο θαη Βπαγγεικαηηθήο Βθπαηδεχζεσο θαη Αηνηθήζεσο ηεο Παηδείαο», θαη 

ην 3973 «Πεξί Βλνπνηήζεσο θαη πληνληζκνχ ηεο Αηνηθήζεσο ηεο Βπαγγεικαηηθήο 

Βθπαίδεπζεο». Σν πξψην πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο βηνκεραλίαο θαη 

ηεο παξαγσγήο κε ηερληθνχο θαη κέζα ηερληθά ζηειέρε. Με ην δεχηεξν αθνινπζείηαη ην 

πξφηππν άιισλ ρσξψλ, «ε ελνπνίεζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο θαηαθεξκαηηζκέλεο 

δηνίθεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο», θαη ζπλνςίδεηαη ζε δχν θξάζεηο ηνπ, νη 

νπνίεο αθνινπζνχλ ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα γηα λα δηαηξέμνπλ θαη 

ηελ εηθνζαεηή ιεηηνπξγία ησλ Α.Ε.Β.Κ.: 

 

 «Ώη πάζεο εηδηθφηεηεο θαη βαζκίδνο επαγγεικαηηθαί ζρνιαί […] ππάγνληαη κεηά 

ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ παξφληνο εηο ην Τπνπξγείνλ 

Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Κππξηαλφο, 2004:242-243).   

 

ηα πνξίζκαηα ηεο Βπηηξνπήο Παηδείαο ζηα νπνία νη λφκνη βαζίζηεθαλ, νη δηεζλείο 

επηδξάζεηο είλαη εκθαλείο ζηελ αμηνδφηεζε ηεο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη ζηελ 

αληίιεςε γηα ην «επάγγεικα», σο θξαηηθήο πξφλνηαο γηα παξνρή βνήζεηαο ζηνπο 

αδχλακνπο. Υξεζηκνπνηείηαη επηρείξεκα δηηηφ, πνπ πξνβάιεη ηελ Βθπαίδεπζε σο 

αηνκηθφ δεκνθξαηηθφ δηθαίσκα φισλ, θαη ηνπο «απνδεδεηγκέλσο ηθαλνχο» σο «πνιχηηκα 

θεθάιαηα» πνπ δελ πξέπεη λα ράλνληαη (Αεκαξάο, 2005, ΐ΄:232-233). Έσο ην 1967, φηαλ 

αλαθφπηεηαη ε δεκνθξαηηθή θαη επξσπατθή πνξεία ηεο ρψξαο, ε επφκελε θπβέξλεζε 

θαζηεξψλεη κεηαμχ άιισλ ηελ Ασξεάλ Παηδεία, θαη εηζεγείηαη μερσξηζηφ λφκν γηα ηελ 
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πξνψζεζε ηεο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο, ν νπνίνο δελ ζα ςεθηζηεί ιφγσ ησλ 

πνιηηηθψλ εμειίμεσλ.   

Βλ ησ κεηαμχ, απφ ην 1949 έσο ην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ζηηο 

δπηηθέο δεκνθξαηίεο νη θνηλσληθέο δαπάλεο γηα ηελ Βθπαίδεπζε έθηαζαλ ζην 25%, κε 

ηελ Βθπαίδεπζε δεχηεξν απνδέθηε κεηά ηελ Κνηλσληθή Ώζθάιηζε (Κειπαλίδεο, 

2002:178-179). Γηα ηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ αξθνχζε άξαγε ε απνθιεηζηηθά 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ; Σελ ίδηα πεξίνδν, ε Σερληθή-Βπαγγεικαηηθή 

Βθπαίδεπζε έρεη πιένλ εηζαρζεί ζηηο δνκέο θαη ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαη ε ζεκαζία ηεο έρεη ππνγξακκηζηεί. Δ αμία ηεο έρεη ηνληζηεί, φζνλ 

αθνξά ηελ αληαπνδνηηθφηεηά ηεο ζηελ εζληθή νηθνλνκία. Δ ζπκβνιηθή ηεο αμία 

παξακέλεη ρακειή, θάηη πνπ θαίλεηαη επθξηλψο παξφηη πξνβάιιεηαη σο ζπκβνιή ζηελ 

δηεχξπλζε ηεο Βθπαίδεπζεο θαη ζηελ παξνρή ίζσο επθαηξηψλ πξφζβαζεο. Δ 

Βπαγγεικαηηθή Βθπαίδεπζε είλαη φλησο κία εθπαηδεπηηθή επθαηξία, ε νπνία φκσο 

πξνηάζζεηαη εμ‟ αξρήο πξνο εθείλνπο πνπ δελ δχλαληαη λα εθκεηαιιεπηνχλ –έηζη θη 

αιιηψο– ηηο «ίζεο επθαηξίεο» γηα αλψηεξε κφξθσζε. Βίλαη κία επθαηξία γηα ηνπο 

νηθνλνκηθά αδχλακνπο ζηελ επνρή ηεο «ηερλνινγηθήο θνηλσλίαο», κίαο αληίιεςεο ηεο 

θνηλσλίαο πνπ ζηεξίρζεθε ζηελ ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ζηελ «ηζφηεηα 

ησλ επθαηξηψλ». Καη πξάγκαηη, ζηηο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

«άλνημαλ» γηα φινπο. Οη «ςπρνθνηλσληνινγηθνί παξάγνληεο», φκσο, φπσο ε ίδηα ζεσξία 

ηνπο νλνκάδεη, απνδεηθλχνπλ φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ παίδεη 

ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ απφ φηη ε νηθνλνκηθή ηνπο δχλακε 

(Φξαγθνπδάθε, 1985:32-33,66). Κνηλσληνινγηθέο έξεπλεο αξρίδνπλ λα ην 

επηβεβαηψλνπλ.   

Βλδεηθηηθά: ν Husén έδεημε φηη ην Κξάηνο επζχλεηαη γηα ηελ παξνρή ίζσλ 

επθαηξηψλ, ελψ ε  επζχλε γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο παξακέλεη ζηα άηνκα θαη ζηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. ηη «νη ξπζκίζεηο εηζαγσγήο (…) ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πνπ 

βαζίδνληαη ζε αληηθεηκεληθή κέηξεζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο δελ εκπνδίδνπλ ηηο επηδξάζεηο 

ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ» (Κειπαλίδεο, 2000:69-70). Οη Bourdieu θαη 

Passerón απέδεημαλ φηη νη απφγνλνη επηζηεκφλσλ, απηναπαζρνινχκελσλ, ππαιιήισλ 

γξαθείσλ θαη εκπφξσλ επσθεινχληαη πεξηζζφηεξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ 

(Bourdieu P. & Passeron, 1996: 58-59). Με δχν ιφγηα, φηη ε θνηλσληθή πξνέιεπζε 

επηδξά θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ ζπνπδψλ θαη φηη «νη πξνεξρφκελνη απφ 
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θαηψηεξεο ηάμεηο πεξηνξίδνληαη ζε επαγγεικαηηθή ή ηερληθή εμεηδίθεπζε, ζε αληίζεζε κε 

φζνπο πξνέξρνληαη απφ αλψηεξα ζηξψκαηα, νη νπνίνη «πξνρσξνχλ ζπλήζσο ζε κία 

εμεηδίθεπζε επηζηεκνληθή, ηερλνγλσζηηθή, “δηεπζπληηθή”. Έηζη, νη κελ πξψηνη 

αζθνχληαη θπξίσο ζηελ εθαξκνζκέλε θαη εθηειεζηηθή ζθέςε∙ νη δε δεχηεξνη, ζε κηα 

ζθέςε δηεξεπλεηηθή, θξηηηθή, “αξρεγεηηθή”» (Αεξηηιήο,1999).  

 

4.3.  Κνηλσλία ηεο Γλώζεο, Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη απηνξπζκηδόκελε Οηθνλνκία 

 

Ώπφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 1960 ζπγθξαηνχκε ηελ εηζαγσγή απφ ηνλ Πήηεξ Φνλ 

Νηξάθεξ ηνπ φξνπ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο, ν νπνίνο δηαηεξεί κέρξη θαη ζήκεξα ηελ έλλνηα 

ηεο «αλαπηπγκέλεο θνηλσλίαο». Βπεηδή πηνζεηήζεθε ην 1996 απφ ηελ ΒΒ θαη ηνλ ΟΟΏ 

πνπ εηζήγαλ ηαπηφρξνλα έλαλ άιινλ φξν, ν νπνίνο ζηηο εκέξεο καο επηθξαηεί: ηνλ φξν 

“νκπξέια” Γηα Βίνπ Μάζεζε (Σζανχζεο, 2007:275). Μεηά ην 1970 ήξζε ζην πξνζθήλην 

θαη ε «ειεχζεξε αγνξά», ζχκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο νπνίαο «νη νηθνλνκίεο 

ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα φηαλ δελ παξεκβαίλεη ζ‟ απηέο ε θπβέξλεζε» (Heywood, 

2006:125). Μία άπνςε πνπ ζπκπηχρζεθε ζηελ επξχηεξα δηαδεδνκέλε θξάζε: «νη αγνξέο 

απηνξπζκίδνληαη». ηαλ νη ππνζηεξηθηέο ηεο ελαληηψζεθαλ «ζην θξάηνο πξφλνηαο ζην 

φλνκα ηεο δηθαηνζχλεο –δειαδή, επηκέλνληαο φηη ε θνξνιφγεζε ππέξ ησλ 

δεηλνπαζνχλησλ απνηειεί άδηθε ηδηνπνίεζε ησλ ζεκηηψλ ηίηισλ ησλ αλζξψπσλ– είραλ 

ιίγε επηηπρία. (…) είλαη πνιχ ζθιεξή ζεσξία γηα λα κπνξέζνπλ λα ηε δερηνχλ νη 

πεξηζζφηεξνη πνιίηεο. ηαλ φκσο (…) άξρηζε λα επηθξίλεη ην θξάηνο πξφλνηαο 

επηθαινχκελε ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιίηε – δειαδή επηκέλνληαο φηη ην 

θξάηνο πξφλνηαο εθηξέθεη ηελ εμάξηεζε, παζεηηθφηεηα θαη ηε κφληκε πεξηζσξηνπνίεζε– 

ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξν επηηπρήο» (Kymlicka, 2005:441).  Χζηφζν, ε ΒΟΚ ήδε απφ  

 
«(…) ηεο 2αο Ώπξηιίνπ 1963, εζέζπηζε ηηο γεληθέο αξρέο γηα ηελ θαζηέξσζε θνηλήο πνιηηηθήο 

επαγγεικαηηθήο θαηαξηίζεσο (…) έρεη σο απνζηνιή ηελ πξνψζεζε ζηελήο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ Κξαηψλ κειψλ ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, ηδίσο ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο 

θαηαξηίζεσο θαη επηκνξθψζεσο (…),  ψξηζε κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηελ 

εθαξκνγή θνηλήο πνιηηηθήο επαγγεικαηηθήο θαηαξηίζεσο γηα ηελ επίηεπμε πξννδεπηηθά ησλ 

νπζησδψλ ζηφρσλ ηνπ θαη, ηδηαίηεξα ηελ πξνζέγγηζε ησλ επηπέδσλ ηεο θαηαξηίζεσο, κε ηε 

δεκηνπξγία ηδίσο Βπξσπατθνχ Κέληξνπ Βπαγγεικαηηθήο Καηαξηίζεσο (…) νξγαληζκνχ 

αλεμαξηήηνπ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Βπηηξνπήο, κε ηηο νπνίεο ελ ηνχηνηο πξέπεη λα ππάξρεη 

πιήξεο ζπλεξγαζία - είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή απηήο ηεο θνηλήο 

πνιηηηθήο (…)» (Καλνληζκφο (ΒΟΚ) αξηζ. 337/75 ηνπ πκβνπιίνπ). 
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Σν πξνζρέδην ηνπ κεηέπεηηα Cedefop (Βπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ Ώλάπηπμε ηεο 

Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο) ήηαλ έηνηκν. Σν 1985 πιένλ, ζηελ απφθαζε ηνπ 

Βπξσπατθνχ Αηθαζηεξίνπ γηα ηελ ππφζεζε Gravier, σο Καηάξηηζε νξίδεηαη «θάζε 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πνπ πξνεηνηκάδεη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή εξγαζία ή 

αθφκα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε γηα απηφ ην επάγγεικα ή ηελ 

εξγαζία, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

θνηηεηψλ ή αθφκα αλεμαξηήησο ηνπ γεγνλφηνο φηη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία 

γεληθήο εθπαηδεχζεσο» (ηακέινο θαη ΐαζηιφπνπινο, 2004: 54). Σξία κφιηο ρξφληα 

αξγφηεξα, ην 1988, ε απφθαζε Blaizot ζα απνηειέζεη «ην επηζηέγαζκα κηαο εμέιημεο 

φζνλ αθνξά ηελ βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ππαγσγή ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ 

ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε […] ε έλλνηα ηεο (…) [νπνίαο] θαιχπηεη θαη ηηο 

παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο πνπ απνηεινχλ πξνπαξαζθεπή γηα ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο 

ή απαζρνιήζεσο» (Σζανχζεο, 2007:370).  

Βζηηάδνληαο ζηελ Βιιάδα παξαηεξνχκε φηη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Β.Β.Κ. 

εληείλεηαη. Σν 1975 είρε ηδξπζεί ην Cedefop  κε έδξα ην ΐεξνιίλν, ε νπνία ην 1995 

κεηαθέξζεθε θαη παξακέλεη έθηνηε ζηελ Θεζζαινλίθε. Βίρε πξνεγεζεί (ην 1992) ε 

θαζηέξσζε ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Β..Β.Β.Κ.), ε 

ζχζηαζε ηνπ Οξγαληζκνχ Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Β.Β.Κ.), ε 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πξψησλ πεηξακαηηθψλ Αεκφζησλ Ε.Β.Κ. (Α.Ε.Β.Κ.) θαη, 

ηαπηνρξφλσο, ησλ πξψησλ Εδησηηθψλ Ε.Β.Κ. (Ε.Ε.Β.Κ).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  5
ν  

 

Σα Γεκόζηα Ηλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο αξκνδηόηεηνο Τπ. Παηδείαο:  

Ίδξπζε θαη ζεζκηθή εμέιημε (1992-2012) 

 

 

 

ην Κεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη αδξά ε ζεζκηθή εμέιημε ησλ Α.Ε.Β.Κ., απφ ηελ ίδξπζή 

ηνπο (1992) έσο θαη ζήκεξα (2012). Σελ πξνζπάζεηα ππξνδφηεζε ε αλάγθε λα 

θαηαλνήζνπκε, πνηεο θαη γηαηί απφ ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη ηνπο λφκνπο πνπ 

ζπλαληνχζακε έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, θαηαξγεζεί ή/θαη δελ εθαξκφζηεθαλ, θαη πνηνη 

ηειηθψο ηζρχνπλ θαη ξπζκίδνπλ ζήκεξα ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δ πξνζπάζεηα 

γίλεηαη κε θάζε επίγλσζε φηη ε ρξήζε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά θξαηηθψλ εγγξάθσλ σο 

πεγψλ πφξξσ απέρεη απφ ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο θαη ηηο εμειίμεηο ζηελ Εζηνξηνγξαθία 

δηεζλψο, γηα ηελ ελεκέξσζε ζηηο νπνίεο ζα αξθνχζε θαη κφλν ε αλάγλσζε ηεο ίδηαο ηεο 

Εζηνξίαο ηεο Εζηνξηνγξαθίαο, αιιά θαη ρσξίο λα ιεζκνλείηαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο 

ηζηνξηθήο ζπγθξηηηθήο κεζφδνπ φηαλ εμεηάδεηαη ε Βθπαίδεπζε [ελδεηθηηθά: Bouzakis & 

Koustourakis, 2009; Ληάθνο, 
3
2009; Dray, 2007; Dosse, 2000; Ίγθεξο, 1999; Κφθθηλνο, 

1998; Λε Γθνθ, 1998; Hobsbawm, 1997; Bloch, 1994; Λε Γθνθ θαη Ννξά, 1988].   

Γη‟ απηφ θαη ε (ζπλνπηηθή θαη επηιεθηηθή) παξνπζίαζε βαζηθψλ επεηζνδίσλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηγκηφηππσλ απφ ηελ ζεζκηθή εμέιημε ησλ Α.Ε.Β.Κ., ζε θακία 

πεξίπησζε δελ πξνβάιιεηαη σο «Εζηνξία ησλ Α.Ε.Β.Κ.», ε νπνία ζα απαηηνχζε 

πνιχρξνλε έξεπλα ζε δηάθνξεο θαη δηαθνξεηηθνχ είδνπο πεγέο θαη επίπεδα. Πξνζεγγίδεη 

κάιινλ ηελ κνξθή «ρξνληθνχ», ηηο αδπλακίεο ηνπ νπνίνπ πξνζπαζεί λα κεηξηάζεη ε 

ζχλδεζή ηνπ κε ηελ Εζηνξία ηεο Βθπαίδεπζεο (Κεθάιαην 4), θαη κε ηηο πνιηηηθέο δηεζλψλ 

θαη ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ Β.Β.Κ. (Κεθάιαην 6). ζηε νη ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο 

ηδξχζεθαλ ηα Α.Ε.Β.Κ. λα θσηίδνληαη κέζα θαη απφ ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ Βθπαίδεπζε: 

απφ ηελ ρξήζε ηεο γηα ηελ δηακφξθσζε εζληθήο ζπλείδεζεο, έσο θαη ηελ ζχγρξνλε 

αληίιεςε γηα ηελ Βθπαίδεπζε σο εξγαιείνπ ρξήζηκνπ γηα ηελ Οηθνλνκία. Βπεηδή, απφ 

ηελ άιιε κεξηά, ε Βπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε ζπλδέζεθε εμ αξρήο κε ηελ Οηθνλνκία, 

αιιά ηειηθά δηαθξίζεθε απφ ηελ Βθπαίδεπζε, θαη ηα Α.Ε.Β.Κ. ζπλδένληαη κε απηήλ ηελ 

αληίιεςε απφ ηελ ίδξπζή ηνπο θαη εμ νξηζκνχ: είλαη Αεκφζηα Ελζηηηνχηα αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ηα νπνία πξνζθέξνπλ Βπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (Ώξρηθή θαη 

πλερηδφκελε) θαη φρη Βπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε.   
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Δ επηινγή ησλ Φ.Β.Κ. ζηα νπνία αλαθεξφκαζηε έγηλε κε γλψκνλα ηνπο 

πξνεγνχκελνπο ζηφρνπο. Παξφηη δελ αλαθέξνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο, ε κειέηε ηνπο 

νδήγεζε ζε κία θνηλφηππε γηα ηελ Εζηνξία ηεο Βθπαίδεπζεο ζηελ Βιιάδα δηαπίζησζε: 

ηελ αιιαγή θπβέξλεζεο αθνινπζεί ζπλήζσο ηξνπή ηεο ζηνρνζεζίαο ηεο Βθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο, κε πξνηίκεζε ζηνλ βξαρχ ρξφλν θαη ζηελ απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ. 

Σα Α.Ε.Β.Κ., παξφηη δελ εληάζζνληαη ζην Βθπαηδεπηηθφ χζηεκα, δελ δηαθεχγνπλ ηνπ 

θαλφλα. Βπεηδή ε ιεηηνπξγία ηνπο εμαξηάηαη απφ ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ, ηνλ 

ζπγθεληξσηηθφ ηνπ ραξαθηήξα. 

Σν θξαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηα Α.Ε.Β.Κ. θαηαγξάθεηαη θαη‟ έηνο αλειιηπέο απφ ηελ 

ίδξπζή ηνπο, θαη εληεηλφκελν θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία (2010-2011). Υσξίο λα 

ππνζηεξίδεηαη φηη δελ ππνιείπνληαη πνιιά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, θαη άιια πνπ ζα 

κπνξνχζαλ ήδε λα έρνπλ γίλεη. Τπνζηεξίδεηαη κία λεθάιηα ζεψξεζε ζηελ βάζε ηεο 

ππελζχκηζεο, φηη είλαη πνιιά θαη φζα έρνπλ ήδε επηηεπρζεί θαη ζηνλ ρψξν ηεο Β.Β.Κ., 

θαη ζε ρξφλνπο ζπληνκφηεξνπο απφ φηη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, 

ηνλίδεηαη φηη ππάξρνπλ θαη πνιιά πνπ απνθαζίδνληαη ρσξίο ηειηθά λα πινπνηνχληαη, θαη 

εληέιεη θαηαγξάθνληαη σο αηειέζθνξεο πξνζπάζεηεο ή/θαη απφπεηξεο πξνζπαζεηψλ. ε 

κία δηαθνξεηηθή αλάγλσζε, ην θαη‟ έηνο αλειιηπέο ελδηαθέξνλ ηεο Πνιηηείαο θαίλεηαη 

λα ζπλίζηαηαη (θαη ζπρλά λα πεξηνξίδεηαη) ζε ζσξεία ηξνπνπνηήζεσλ ή/θαη θαηαξγήζεσλ 

πξνεγνχκελσλ θαλνληζκψλ, θαη κάιινλ γηα ηελ δηνηθεηηθή, παξά γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπο.   

Δ εμηζηφξεζε μεθηλά κε ηελ δηάθξηζε Καηάξηηζεο-Βθπαίδεπζεο, ηελ πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη θαη ηελ ίδξπζε ησλ Α.Ε.Β.Κ.. Αίλεη ηελ ζθπηάιε ζηηο πνιηηηθέο δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ, θαη ζηα ηξέρνληα Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ άκεζα ηα Α.Ε.Β.Κ., 

ζην επφκελν θεθάιαην (6
ν
). Κάπνηα επεηζφδηα ή/θαη ζηηγκηφηππα πνπ παξεκβάιινληαη, 

ρσξίο λα πξνζθέξνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζεζκηθήο εμέιημεο ησλ Α.Ε.Β.Κ., θξίζεθε 

ρξήζηκν λα παξαηεζνχλ, είηε επεηδή θσηίδνπλ ην “πλεχκα” θάπνησλ απνθάζεσλ, είηε θαη 

ην πψο ζηαδηαθά γχξσ απφ ηα Α.Ε.Β.Κ δεκηνπξγήζεθε έλαο γξαθεηνθξαηηθφο δαίδαινο.  

 

5.1. Καζηέξσζε Δ..Δ.Δ.Κ., ζύζηαζε Ο.Δ.Δ.Κ. θαη ίδξπζε πεηξακαηηθώλ Γ.Η.Δ.Κ. 

  

ηελ 20εηία κεηαμχ ίδξπζεο ηνπ Cedefop θαη κεηαθνξάο ηεο έδξαο ηνπ ζηελ 

Θεζζαινλίθε (1975-1995), ζηελ Βιιάδα ε Καηψηεξε Σερληθή Βθπαίδεπζε θαηαξγήζεθε 
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κε ηελ ζέζπηζε ηεο ελληάρξνλεο ππνρξεσηηθήο.
3
 ε απνθάζεηο ηνπ Βπξσπατθνχ 

Αηθαζηεξίνπ δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο νη φξνη «απαζρφιεζε», «επάγγεικα» θαη 

«εξγαζία», θαη νη φξνη «καζεηέο» θαη «θνηηεηέο» ηεο Καηάξηηζεο, νη νπνίνη ζηελ 

ζπλέρεηα ζα κεηνλνκαζηνχλ ζε «θαηαξηηδφκελνπο». Ο παγθφζκηνο ράξηεο άιιαμε, φπσο 

θαη ν ζπζρεηηζκφο δπλάκεσλ παγθνζκίσο. Σν νηθνδφκεκα ηεο Β...Α. θαηέξξεπζε 

ζπκπαξαζχξνληαο ην Σείρνο ηνπ ΐεξνιίλνπ, ν ζαηζεξηζκφο θαη ν ξετγθαληζκφο έρνπλ 

επηθξαηήζεη, ε Γεξκαλία κνηάδεη λα ράλεη ηελ επζηάζεηά ηεο γηα λα θηάζεη ηειηθψο ζηελ 

ζέζε ηεο πξψηεο επξσπατθήο νηθνλνκηθήο δχλακεο. Δ κεηαπνιεκηθή ξεηνξηθή γηα κία 

«επξσπατθή Γεξκαλία θαη φρη γηα κία γεξκαληθή Βπξψπε» ζα είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

λα ζπγθξηζεί κε ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, αιιά εδψ ζα ζηαζνχκε ζε έλα έηνο πεξηεθηηθφ 

ζε δξψκελα ζεζκηθά θαη ζπκβνιηθά, ζε επίπεδν δηεζλέο, επξσπατθφ θαη ηνπηθφ: 1992.  

Σν 1992 αλαθνηλψλεηαη απφ ηνλ ΟΟΏ ε επεξρφκελε ζχλνδνο ησλ Τπνπξγψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηνπ, νη νπνίνη είραλ δεηήζεη έλα πιάλν γηα ηελ νηθνλνκία απφ ην 1986. 

Κχξην ζέκα ζπδήηεζεο  είλαη ην εμήο (νηθείν) θαηλφκελν: απφ ην 1983 έσο θαη ηηο αξρέο 

ηνπ 1990 ζεκεηψλεηαη ζπλερήο νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αιιά θαη παξάιιειε άλνδνο ηεο 

αλεξγίαο, ελψ απφ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 1990 ζεκεηψλεηαη θαη επηβξάδπλζε ζηνπο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο. Ο ΟΟΏ σο θχξην δήηεκα ζέηεη ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ 

ησλ ψξηκσλ εξγαδφκελσλ θαη ηελ παξνρή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο δηα 

βίνπ θαη «γηα φινπο». πζηήλνληαη νη απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηνλ 

επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, θαη ε ζπλνρή ησλ πνιηηηθψλ 

γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ θνξνινγηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή 

(OECD SG/PRESS(92)1992:1-2). Σν 1992, έηνο επίζεο ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, 

«ε ζρέζε ηεο Έλσζεο κε ηελ εθπαίδεπζε απνθηά επίζεκν ραξαθηήξα». Αηαθξίλεηαη 

επηζήκσο ε Βθπαίδεπζε απφ ηελ Καηάξηηζε, ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε εκπίπηεη ζηελ 

δηθαηνδνζία παξέκβαζεο ηεο ΒΒ, θαη ε Β.Β.Κ. ρσξίδεηαη ζε Σππηθή θαη Άηππε. ηαλ 

θαηά ην ίδην έηνο ηδξχνληαλ ηα Α.Ε.Β.Κ., ε πλζήθε «επηβεβαίσλε ην παγησκέλν θαη 

θπξίαξρν: ηελ νηθνλνκηθή πξσηνθαζεδξία θαη κάιηζηα ππφ ηελ επηθπξηαξρία ηεο 

λενθηιειεχζεξεο αληίιεςεο θαη πξαθηηθήο» (ηακέινο θαη ΐαζηιφπνπινο, 2004: 45,61). 

                                                 
3
 Ο Νφκνο 576/1977 «Πεξί Οξγαλψζεσο θαη Αηνηθήζεσο ηεο Μέζεο θαη Ώλσηέξαο Βπαγγεικαηηθήο θαη 

Σερληθήο Βθπαηδεχζεσο» ζέζπηζε δχν ηχπνπο ζρνιείσλ: Σερληθέο θαη Βπαγγεικαηηθέο ρνιέο, θαη Σερληθά 

θαη Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα. Ο Νφκνο 1566/1985 ζέζπηζε ην «Πνιπθιαδηθφ Λχθεην», κε ζθνπφ ηελ 

ζχλδεζε Γεληθήο θαη Σερληθήο-Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο. Σν Σερληθφ Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ΣΒΕ ή ΏΒΕ. Οη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

κνλνεηνχο ή δηεηνχο θνίηεζεο Γεληθή Βπαγγεικαηηθή ρνιή (Κππξηαλφο, 2004:305-306, 309). 
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Οη εμειίμεηο ζηελ ζρέζε (ή δηάξξεμε ηεο ζρέζεο) ηεο Καηάξηηζεο κε ηελ Βθπαίδεπζε 

πεξλνχλ ζηελ Βιιάδα κεζνχζεο ηεο Γ΄ ΐνπιεπηηθήο Πεξηφδνπ, κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ 

Βζληθνχ πζηήκαηνο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο (Β..Β.Β.Κ.), ηελ ζχζηαζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Β.Β.Κ.), θαη ηελ ίδξπζε 

ησλ Α.Ε.Β.Κ (Φ.Β.Κ.Ώ18,14/02/1992:309-310).   

Ο Δ..Δ.Δ.Κ. θαζηεξψζεθε κε ζθνπφ ηελ «νξγάλσζε, αλάπηπμε θαη παξνρή 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο», ηελ ηππηθή πηζηνπνίεζήο ηεο, ηελ ελαξκφληζή ηεο κε ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηελ εθηέιεζε εζληθψλ ή Κνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ. Βπίζεο, γηα 

λα παξαθνινπζεί ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηηο θνηλσληθέο-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

θαη ηηο επηζηεκνληθέο-ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πξνάγνληαο ηελ ζπλεξγαζία κε Αηεζλείο 

Οξγαληζκνχο θαη εηδηθφηεξα ηελ Β.Ο.Κ. (Φ.Β.Κ.Ώ18, 14/02/1992:309).  

 Ο Ο.Δ.Δ.Κ. ηδξχζεθε γηα λα εθηηκά ηηο αλάγθεο ζε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαηά 

θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, ψζηε λα ππνβάιεη πξνηάζεηο ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο γηα ηελ 

ράξαμε θαηεπζχλζεσλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

Β.Β.Κ., ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Α.Ε.Β.Κ., ηελ επνπηεία ησλ ηδησηηθψλ Ε.Β.Κ. 

(Ε.Ε.Β.Κ.), ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ ζε φια ηα Ε.Β.Κ.. ηηο αξκνδηφηεηέο 

ηνπ είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ απνλεκφκελσλ ηίηισλ θαη ε αλαγλψξηζε θαη θαηνρχξσζε 

επαγγεικάησλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο, αιιά θαη ηα φζα ηζρχνπλ 

ζηελ Β.Ο.Κ., ζε απεπζείαο ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηεο  (Φ.Β.Κ.Ώ18,14/02/1992:309).   

Σα Γ.Η.Δ.Κ. νξγαλψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ «γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ 

Β..Β.Β.Κ.». ηεγάδνληαη ζε «θηίξηα κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ή άιια 

θηίξηα, πνπ πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο» θαη «δελ εληάζζνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαη ζε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα» (Φ.Β.Κ.Ώ18,14/02/1992: 310,311). Δ ίδξπζε θαη 

ε ιεηηνπξγία ηνπο, ηα πεξηερφκελα θαη νη κέζνδνη παξνρήο ηεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, ηα αλαιπηηθά θαη σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ θαη 

ησλ εξγαζηεξίσλ, θαη νη φξνη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Α.. 

ηνπ Ο.Β.Β.Κ. (Φ.Β.Κ.Ώ18,14/02/1992:310). Ννκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή 

ηδηψηεο κπνξνχλ λα ηδξχζνπλ Ε.Ε.Β.Κ. θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο απφ 

ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο (Φ.Β.Κ.Ώ18,14/02/1992:311).  

Με ηνλ ηδξπηηθφ λφκν ησλ Α.Ε.Β.Κ., θάζε Έηνο Καηάξηηζεο νξίδεηαη λα αξρίδεη ηελ 

1
ε
 επηεκβξίνπ θαη λα ιήγεη ηελ 31

ε
 Ώπγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Πεξηιακβάλεη 

έθηνηε δχν απηνηειή Βμάκελα: ην Υεηκεξηλφ, πνπ δηαξθεί απφ ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ έσο ηελ 
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14
ε
 Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, θαη ην Βαξηλφ, πνπ δηαξθεί απφ ηελ 15

ε
 

Φεβξνπαξίνπ έσο ηελ 30ή Ενπλίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Κάζε Βμάκελν πεξηιακβάλεη 14 

πιήξεηο εβδνκάδεο εθπαίδεπζεο θαη 2 εβδνκάδεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ησλ εμεηάζεσλ, ηεο 

έθδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηηο εγγξαθέο (Φ.Β.Κ.ΐ605,05/10/1992:5757). Με 

Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα ηνπ επνκέλνπ έηνπο (Φ.Β.Κ.Ώ16,16/02/1993:159) ν Τπνπξγφο 

δηαηεξεί ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ ζηα ζέκαηα Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη ζηελ 

«έγθξηζε φισλ ησλ θαλνληζκψλ (…) ηνπ Ο.Β.Β.Κ. (…)». χληνκα πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε 

βηβιηνζεθψλ ζηα Α.Ε.Β.Κ. θαη θαζηεξψλεηαη ε έλαληη ακνηβήο ζπγγξαθή ζεκεηψζεσλ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηέο (Φ.Β.Κ.Ώ109,29/06/1993:3624). ήκεξα, ε αλππαξμία 

Βθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ είλαη έλα απφ ηα θαίξηα δεηήκαηα πνπ ζεκεηψλνπλ σο πξφβιεκα 

εθπαηδεπηέο θαη θαηαξηηδφκελνη.  

θνπφο ησλ Ε.Β.Κ. (Αεκνζίσλ θαη Εδησηηθψλ) είλαη «ε παξνρή θάζε είδνπο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, αξρηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ, κε ηε δηδαζθαιία επηζηεκνληθψλ, 

ηερληθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα αλάινγσλ 

δεμηνηήησλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο έληαμε ζηελ θνηλσλία θαη λα 

δηαζθαιίδεηαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο» (Φ.Β.Κ.Ώ18,14/02/1992: 310). Πξνηεξαηφηεηα δφζεθε θαη ζηελ ζηειέρσζε 

ησλ λέσλ ηδξπκάησλ. Δ κεληαία απνδεκίσζε ησλ Αηεπζπληψλ θαη Ώλαπιεξσηψλ 

Αηεπζπληψλ ησλ Ε.Β.Κ. νξίζηεθε ζηηο 80.000 δξρ. «ιφγσ ησλ απμεκέλσλ πξνζφλησλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο θαη γηα ην ζνβαξφ έξγν πνπ 

θαινχληαη λα επηηειέζνπλ αλαθεξφκελν ζε έλα επξχ θάζκα αξκνδηνηήησλ ζε ζέκαηα 

εθπαηδεπηηθά, δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά», θαη «βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Ο.Β.Β.Κ. νηθνλνκηθνχ έηνπο 1992» (Φ.Β.Κ.ΐ455,15/07/1992:4245).  

Δκεξνκελία επίζεκεο έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Ε.Β.Κ. νξίζηεθε ε 1
ε
 

Φεβξνπαξίνπ 1993. Πξνεμαγγέιιεηαη φηη 15 δεκφζηα Ε.Β.Κ. «κε πεηξακαηηθνχο 

ζθνπνχο» ζα ιεηηνπξγήζνπλ απφ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 1992. Γηα θάζε Πεηξακαηηθφ 

Α.Ε.Β.Κ. απνθαζίδεηαη πάγηα πξνθαηαβνιή χςνπο 10.000.000 δξρ., θαη γηα ηνλ Ο.Β.Β.Κ. 

5.000.000 δξρ. (Φ.Β.Κ.ΐ616,12/10/1992:5861). Βληέιεη ηδξχνληαη ηα Πεηξακαηηθά 

Ε.Β.Κ.: Κνκνηελήο, Κνδάλεο, Λαξίζεο, Λακίαο, Εσαλλίλσλ, Παηξψλ, Σξηπφιεσο, 

Δξαθιείνπ, Μπηηιήλεο, Πεηξαηά, ην 1
ν
 θαη 2

ν
 Θεζζαινλίθεο, ην Ώζελψλ θαη ην Απηηθήο 

Ώηηηθήο (Φ.Β.Κ.ΐ475, 23/07/1993:4470-4471). Σν ίδην έηνο (1993) εγθξίλεηαη ε άδεηα 
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ίδξπζεο Εδησηηθψλ Ελζηηηνχησλ Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ε.Ε.Β.Κ.) ζε  44 Ννκηθά 

Πξφζσπα Εδησηηθνχ Αηθαίνπ θαη 77 θπζηθά πξφζσπα (Φ.Β.Κ.ΐ460,25/06/1993:5024-

5027). Καηφπηλ ππνπξγηθήο απφθαζεο (Γ/3378/93,Φ.Β.Κ.ΐ356), ηεο επσλπκίαο ηεο 

εηαηξείαο επηβάιιεηαη λα πξνηάζζεηαη ε θξάζε «ΕΑΕΧΣΕΚΟ ΕΝΣΕΣΟΤΣΟ 

ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΕΚΔ ΚΏΣΏΡΣΕΔ». Καηά ην πξψην κφιηο έηνο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Α.Ε.Β.Κ., ε αλαινγία Αεκνζίσλ θαη Εδησηηθψλ Ε.Β.Κ. είλαη 1 Αεκφζην/8.64 Εδησηηθά.   

Πξψηκε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο (Φ.Β.Κ.ΐ702,27/11/1992:6469) 

νξίδεη ηελ ζχζηαζε ηξηεηνχο ζεηείαο πκβνπιεπηηθήο Βπηηξνπήο αλά Πεξηθέξεηα, ζηελ 

νπνία ζα Πξνεδξεχεη Αηεπζπληήο Ε.Β.Κ.. Κχξην έξγν ηεο είλαη «ε δηεξεχλεζε ησλ 

πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ε ηεξάξρεζε 

ησλ επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα Ε.Β.Κ. γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ζε εηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Πεξηθέξεηαο, θαη ε 

ζρεηηθή εηζήγεζε πξνο ηνλ ΟΒ.Β.Κ, ησλ εηδηθψλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο εμεηαζηέο 

θαηά εηδηθφηεηα (…). ηφρνο ηεο είλαη «ε πξνψζεζε (…) ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο φηη 

ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε είλαη κία ζπλερηδφκελε δηα βίνπ ιεηηνπξγία 

πνπ ζπκπιεξψλεη ηα δσηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ αηφκνπ ζε φιε ηελ παξαγσγηθή θαη 

εμειηθηηθή ηνπ πνξεία» (Φ.Β.Κ.702ΐ,27/11/1992:6469).  

Σα Ε.Β.Κ. (δεκφζηα ή/θαη ηδησηηθά) κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ απφθνηηνη 

Λπθείνπ, Σερληθήο-Βπαγγεικαηηθήο ρνιήο, ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ Ο.Ώ.Β.Α. θαη, –

ζπγθεθξηκέλα Πξνγξάκκαηά ηνπο–, απφθνηηνη Γπκλαζίνπ «γηα λα απνθηήζνπλ ή λα 

αλαβαζκίζνπλ ζπγθεθξηκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα». Βπίζεο, «ελήιηθεο κε γλψζεηο 

θάζε επαγγεικαηηθήο βαζκίδαο, γηα λα απνθηήζνπλ ρξήζηκεο γλψζεηο ή πξνζφληα ή λα 

βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο ή λα εμνηθεησζνχλ ζε λέεο κεζφδνπο θαη 

ηερλνινγίεο ή λα κεηαθηλεζνχλ απφ έλα επάγγεικα ζε άιιν, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

έληαμή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ θνηλσλία» (Φ.Β.Κ.Ώ18,14/02/1992: 

310). Σα Α.Ε.Β.Κ. ινηπφλ πξνηάζζνληαη εμ αξρήο σο κέζν επαγγεικαηηθήο έληαμεο θαη 

κεηαθίλεζεο. Με ηδηαίηεξα ρακειφ επίπεδν πηζηνπνίεζεο, θαινχληαη λα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο ζε θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, κε ηελ 

«ιεηηνπξγία ηεο δηα βίνπ ζπλερηδφκελεο» Καηάξηηζεο.  

ε επίπεδν ηδξπκάησλ, ηα καζήκαηα πνπ παξέρνληαη ζηα Ε.Β.Κ. δηαθξίλνληαη ζε 

ζεσξεηηθά, εξγαζηεξηαθά θαη κηθηά, θαη ε θνίηεζε ζε απηά είλαη ππνρξεσηηθή. Δ 

δηάξθεηα ηεο σξηαίαο δηδαζθαιίαο θαη ησλ δηαιεηκκάησλ είλαη θαζνξηζκέλε 



 76 

(Φ.Β.Κ.ΐ792,24/10/1994:7435). Οη εμεηάζεηο ζε θάζε κάζεκα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

ηέινο ηνπ Βμακήλνπ. ηηο πηπρηαθέο-δηπισκαηηθέο εμεηάζεηο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

έρνπλ φζνη πεξάησζαλ επηηπρψο ηελ θαηάξηηζε θαη έιαβαλ πηζηνπνηεηηθφ επηηπρνχο 

παξαθνινχζεζεο (Φ.Β.Κ.ΐ605,05/10/1992:5758-5760). ηελ ξνή ηνπ ρξφλνπ 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αξρηθή κάιινλ ακήραλε, θαη ελ ζπλερεία νινέλα ζαθέζηεξε 

δηάθξηζε φξσλ, φπσο «δίπισκα» θαη «πηπρίν», «ζπνπδαζηέο» θαη «θαηαξηηδφκελνη», 

«εθπαηδεπηηθνί» θαη «εθπαηδεπηέο». 

Δ θαηάξηηζε «εζληθνχ θαηαιφγνπ αλαγλσξηζκέλσλ επαγγεικάησλ», ν θαζνξηζκφο 

ησλ επηπέδσλ ηεο θαηάξηηζεο αλά επάγγεικα, ε ξχζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο 

ηεο θαηάξηηζεο επαγγεικαηηψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηηθφ ηίηιν 

εμαγγέιινληαη ην 1992 (Φ.Β.Κ.Ώ18,14/02/1992:311-312).
4
 ρεηηθέο κειέηεο αλαηέζεθαλ 

ζε Οκάδεο Βξγαζίαο ην 1995. Δ πεξηγξαθή θαη ε αληηζηνίρηζε Βηδηθνηήησλ-Πξνζφλησλ 

έιαβε ζπγθξνηεκέλε κνξθή, κε ηνλ ζπλήζε γηα ηελ Βιιάδα αζζκαίλνληα ηξφπν ηνπ 

θαηεπείγνληνο: πεξίπνπ 15 ρξφληα αξγφηεξα. Σα θαζήθνληα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ 

«εθπαηδεπηηθψλ» θαη κεηέπεηηα «εθπαηδεπηψλ» ησλ Ε.Β.Κ., θαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ 

ηειηθψλ εμεηάζεσλ ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζηα Ε.Β.Κ. θαζνξίδνληαη κε ππνπξγηθή έγθξηζε 

πξφηαζεο ηνπ Ο.Β.Β.Κ. (Φ.Β.Κ.ΐ62,12/02/1993:1321-1324). Σν δήηεκα ηεο 

Ώμηνιφγεζεο γηα ηελ πξφζιεςε ησλ εθπαηδεπηψλ Α.Ε.Β.Κ. εμαθνινπζεί λα εθθξεκεί.  

ηνπο θαηαξηηδφκελνπο ρνξεγείηαη ε δπλαηφηεηα κεηεγγξαθήο ζε άιιν Ε.Β.Κ. 

(δπλεηηθά, θαη ηδησηηθφ) (Φ.Β.Κ.Ώ728,21/09/1993:7678-7679). ηελ πξάμε ίζσο φρη 

ηφζν εχθνια, εθφζνλ πξνβάιιεη ν ζθφπεινο ησλ δηδάθηξσλ. Σα δίδαθηξα ησλ Ε.Ε.Β.Κ. 

είλαη παξαδνζηαθά πνιιαπιάζηα ησλ Α.Ε.Β.Κ., ηα νπνία φκσο –εθηφο ησλ ρακειφηεξσλ 

δηδάθηξσλ– δηαηεξνχλ κέρξη ζήκεξα θαη ρακειφηεξν πξνθίι, πνπ πξνζπαζεί κε άληζνπο 

φξνπο λα αληαγσληζηεί ηηο δηαθεκίζεηο θαη ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ησλ Ε.Ε.Β.Κ..  

Σα δίδαθηξα ζηα Α.Ε.Β.Κ. είλαη αξρηθά 60.000 δξρ./ Βμάκελν θαη θαηαβάιινληαη ζε 

δχν δφζεηο. Δ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ Α.Ε.Β.Κ. δελ ζηακαηά ζηα 

δίδαθηξα: «ζε πεξίπησζε επαλεμέηαζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζε καζήκαηα ηνπ 

εμακήλνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν εμέηαζηξα δέθα ρηιηάδεο (10.000) δξρ. 

                                                 
4
 Ώξρηθψο, Πηζηνπνηεηηθφ Καηάξηηζεο επηπέδνπ 1 ρνξεγείηαη ζηνπο απφθνηηνπο ησλ Ε.Β.Κ. κεηά απφ 

θαηάξηηζε κέρξη 2 Βμακήλσλ, απφ Σκήκαηα ζηα νπνία κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ελήιηθεο απφθνηηνη 

Γπκλαζίνπ. Αίπισκα Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο επηπέδνπ Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Βπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο ρνξεγείηαη ζηνπο απνθνίηνπο δηαθφξσλ ηχπσλ Λπθείνπ κεηά απφ θαηάξηηζε 2 Βμακήλσλ. 

Πηπρίν Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο επηπέδνπ 2 ρνξεγείηαη κε φξνπο «πνπ ζα 

απνθαζίδνληαη, αλά εηδηθφηεηα, απφ ην Α.. ηνπ Ο.Β.Β.Κ.» (Φ.Β.Κ.Ώ18,14/02/1992:311). 
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γηα θάζε κάζεκα (1/6 ησλ δηδάθηξσλ ηνπ Βμακήλνπ). Βπίζεο, ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο 

παξαθνινχζεζεο καζήκαηνο ή καζεκάησλ ιφγσ απνπζηψλ ή κεησκέλεο επίδνζεο 

θαηαβάιινληαη ηέζζεξηο ρηιηάδεο (4.000) δξρ. γηα θάζε κάζεκα αλά Βμάκελν 

πνιιαπιαζηαδφκελνπ ηνπ πνζνχ απηνχ επί ηνπ αξηζκνχ ησλ σξψλ εβδνκαδηαίαο 

δηδαζθαιίαο» (Φ.Β.Κ.ΐ610, 09/10/1992:5802 θαη Φ.Β.Κ.Ώ728, 21/09/1993:7677). Δ κε 

θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ησλ δηδάθηξσλ ζπλεπάγεηαη ηελ κε εγγξαθή ηνχ 

ππνςεθίνπ, θαη ε κε θαηαβνιή ηεο δεχηεξεο δφζεο ζπλεπάγεηαη ηελ κε ζπκκεηνρή ηνπ 

θαηαξηηδφκελνπ ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο ηνπ εμακήλνπ (Φ.Β.Κ.Ώ728, 21/09/1993:7678).  

 

5.2. Σα Γ.Η.Δ.Κ. ζην Κνηλσληθό Κξάηνο Γηθαίνπ     

 

ε αλαθνξά ηνπ Σζανχζε ην 1994, ηα Α.Ε.Β.Κ. δηαθξίλνληαη έκκεζα ζηελ πεξηγξαθή, ε 

νπνία ζθηαγξαθεί ηνλ ραξαθηήξα ηνπο: «(…) έλα κέξνο ηεο Αεπηεξνβάζκηαο κεηα-

ππνρξεσηηθήο θαη αδηαβάζκεηεο κεηα-ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο έρεη έληνλν ραξαθηήξα 

επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο, ζε ηερληθά θπξίσο επαγγέικαηα, κε πεξηνξηζκέλν 

ραξαθηήξα επξχηεξεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο» (Σζανχζεο,1994:306).  

Αχν κφιηο ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ησλ Α.Ε.Β.Κ., ην χζηεκα έρεη ήδε γίλεη 

πεξηπινθφηεξν. ΐξηζθφκαζηε ζηελ Δ΄ Κνηλνβνπιεπηηθή Πεξίνδν, θαη ν Νφκνο 2188/94 

γηα ηε Ρύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο, πξνβιέπεη κε ηελ 

δεκνζίεπζή ηνπ ηελ απηνδίθαηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ δηεπζπληψλ θαη αλαπιεξσηψλ 

δηεπζπληψλ ησλ Α.Ε.Β.Κ., θαη ηνπ δηεπζπληή θαη αλαπιεξσηή δηεπζπληή ηνπ «Ο.Β.Β.Κ. 

Θεζζαινλίθεο» (Φ.Β.Κ.Ώ18,16/02/1994:280).  

Οη απφθνηηνη ησλ Ε.Β.Κ. ζπγθαηαιέγνληαη ζε πξφγξακκα επηρνξήγεζεο εξγνδνηψλ 

γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο «γηα απαζρφιεζε αηφκσλ ειηθίαο 18-25 (…) 

αλέξγσλ γπλαηθψλ ειηθίαο 18-64 εηψλ (…)». Έκθαζε δίλεηαη ζηνπο «δηπισκαηνχρνπο 

Ε.Β.Κ. θαη Σκεκάησλ εηδίθεπζεο ΒΠΛ (Βληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ)», θαη ζηνπο 

«πηπρηνχρνπο ρνιψλ Μαζεηείαο ΟΏΒΑ, ΣΒΛ θαη ΣΒ, απνθνίηνπο πξνγξακκάησλ 

ΣΒΚ ΟΏΒΑ θαη ΚΒΚ», κε επηρνξήγεζε χςνπο 3.200 δξρ. Μάιηζηα, έλαληη 2.900 δξρ. 

γηα ηνπο «πηπρηνχρνπο αλψηεξεο ή αλψηαηεο εθπαίδεπζεο» θαη κε «ηελ πξνυπφζεζε φηη 

νη λενπξνζιεθζέληεο ζα απαζρνιεζνχλ ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο» 

(Φ.Β.Κ.ΐ384,10/05/1995:4501). εκεηψλεηαη ε αζαθήο δηάθξηζε ησλ απνθνίησλ 

αλάινγα κε ην ίδξπκα θνίηεζεο ζε «δηπισκαηνχρνπο», «πηπρηνχρνπο», ή θαη γεληθφινγα 

«απνθνίηνπο». Καη ην εμήο ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ σο πξσηνθαλέο, έθηνηε κε 
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επαλαιακβαλφκελν, θαη νπδέπνηε εθαξκνζκέλν: κε ηζρχ απφ 1
εο

 Μαξηίνπ 1994 

απνθαζίζηεθε φηη θάζε «δηαδηθαζία πνπ ππάγεηαη ζηελ θαηάξηηζε [ζα] παξέρεηαη απφ ηα 

Αεκφζηα Ε.Β.Κ. δσξεάλ» (Φ.Β.Κ.ΐ124,23/02/1994:1093). Ο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο 

(μαλά) αληηθαηαζηάζεθε (Φ.Β.Κ.ΐ593,03/08/1994:5551-5556). Δ θαηαγξαθή απηή 

δείρλεη, φηη ε επξχηεξα επηθξαηνχζα αληίιεςε, δειαδή φηη ε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν 

θεθάιαην είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή, ζηελ Βιιάδα ζπλαληά θαη ην θνηλσληθφ πξφζσπν 

ηεο Πνιηηείαο. Γηα λα θαηαιήμεη ηειηθψο ζηελ δηαπίζησζε, κάιινλ, φηη είλαη θαη 

δπζαλάινγα δαπαλεξή γηα ηα ηακεία. Οπφηε, ιίγνπο κφιηο κήλεο αξγφηεξα, ν Ο.Β.Β.Κ. 

πξνηείλεη ηελ επαλαθνξά ησλ δηδάθηξσλ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηελ εγθξίλεη.  

Ο Ο.Β.Β.Κ. ιακβάλεη ππφςε «(…) ην γεγνλφο φηη ζα ηδξπζεί Σακείν Μέξηκλαο 

θαηαξηηδφκελσλ ζηα δεκφζηα Ε.Β.Κ., κε ζθνπφ ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή επαχμεζε ησλ 

κέηξσλ κέξηκλαο ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζηα δεκφζηα Ε.Β.Κ.», θαη απνθαίλεηαη φηη: «(…) 

αλαθνξηθά κε ην ελ ιφγσ ζέκα, ε ζέζπηζε δηδάθηξσλ απνηειεί ηε κφλε, πξνο ζηηγκή 

δπλαηή ζπκκεηνρή ησλ θαηαξηηδφκελσλ, ψζηε λα θαιπθζεί ε αλαινγία ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηελ πξνζπάζεηα απηή». ηε ζπλέρεηα, θαη αθνχ δηαζαθελίζεη φηη, «απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ», πξνηείλεη θαηαβνιή δηδάθηξσλ χςνπο 65.000 δξρ./εμάκελν 

[έλαληη 60.000 δξρ. ην 1992] θαη ηελ εθάπαμ θαηαβνιή ηνπο θαηά ηελ εγγξαθή [έλαληη 

ηεο πξνεγνχκελεο δηεπθφιπλζεο θαηαβνιήο ηνπο ζε δχν ηζφπνζεο δφζεηο]. ηαζεξφ 

παξακέλεη φηη, «ε κε θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ θάζε εμακήλνπ, ζπλεπάγεηαη ηε κε 

εγγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ γηα θαηάξηηζε ζην εμάκελν απηφ» 

(Φ.Β.Κ.ΐ787,12/09/1995:9295). Πξνηείλεηαη δειαδή λα δεκηνπξγεζεί «Σακείν 

Μέξηκλαο» γηα ηνπο θαηαξηηδφκελνπο, γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ νπνίνπ λα κεξηκλνχλ νη 

θαηαξηηδφκελνη. Καη, ηειηθά, πνηα είλαη ε κέξηκλα;  

Ο Ο.Β.Β.Κ. ζπεχδεη λα απνζαθελίζεη ζε λέα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο (Φ.Β.Κ.ΐ832,03/10/1995:10327). Λακβάλνληαο ππφςε  κεηαμχ άιισλ φηη, 

«(…) ε Αηνίθεζε νθείιεη λα ελεξγεί κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο 

δηθαίνπ θαη λα κεξηκλά ππέξ ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ ηάμεσλ, θξίλεηαη 

αλαγθαίν λα ηχρνπλ ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο απαιιαγήο απφ ηελ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο δηδάθηξσλ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θαηαξηηδφκελσλ ιακβαλνκέλνπ ππφςε 

θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ζέζπηζε ησλ δηδάθηξσλ έγηλε κε ζθνπφ λα θαιπθζεί ε 

αλαινγία ζπκκεηνρήο ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ν 

Ο.Β.Β.Κ. κέζσ ηεο πξφβιεςεο ίδξπζεο Σακείνπ Μέξηκλαο θαηαξηηδφκελσλ ζηα ΕΒΚ, 

γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή επαχμεζε ησλ κέηξσλ κέξηκλαο ησλ θαηαξηηδφκελσλ 

ζηα δεκφζηα ΕΒΚ (…)» (Φ.Β.Κ.ΐ832,03/10/1995:10327). 
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Παξάιιεια, ζηα ηέιε ηνπ ίδηνπ έηνπο, απνθαζίδνληαη απφ ην Α.. ηνπ Ο.Β.Β.Κ. θαη 

θαηφπηλ ππνπξγηθήο έγθξηζεο δεκνζηεχνληαη (Φ.Β.Κ.ΐ1026,12/12/1995) νη δαπάλεο γηα 

ηελ ζχζηαζε νκάδσλ εξγαζίαο πνπ ζα αλαιάβνπλ κία ζεηξά κειεηψλ.
5
 Σν 1995 

αλαθνηλψλεηαη ε ίδξπζε θαη 39 Ε.Β.Κ ηνπ Οξγαληζκνχ Ώπαζρνιήζεσο Βξγαηηθνχ 

Απλακηθνχ (ΟΏΒΑ). Ο πξνυπνινγηζκφο ηήο ελ ιφγσ δαπάλεο αλέξρεηαη ζηα 

1.800.000.000 δξρ. θαη βαξχλεη ηνλ ΟΏΒΑ θαηά 25%. Σν ππφινηπν 75% θαιχπηεηαη απφ 

ην ΐ΄ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (ΚΠ) (Φ.Β.Κ.ΐ804,14/09/1995:9447-9450). Σν 

1995 μεθίλεζε επίζεο θαη ε πξψηε θάζε (1995-1999) ηνπ Κνηλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Leonardo da Vinci, «ην θαηεμνρήλ πξφγξακκα πνπ πξνψζεζε κηα εληαία θνηλνηηθή 

πνιηηηθή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (…) κε πξνυπνινγηζκφ 620.000.000 Βπξψ» 

(Παπαδάθεο, 2006:66), κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνχκε εθηελέζηεξα. Πξνο ην παξφλ 

ππνγξακκίδεηαη φηη πεξηθεξεηαθά ηνπ πνιπζρηδνχο δηθηχνπ ησλ ήδε ιεηηνπξγνχλησλ 

Α.Ε.Β.Κ. δεκηνπξγείηαη ζηαδηαθά έλα γξαθεηνθξαηηθφ πιέγκα απφ ηκήκαηα, ππεξεζίεο, 

επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο, θαη δηαθιαδψλνληαη ζπζηάδεο (επίζεο δεκφζησλ) Ε.Β.Κ. 

άιισλ ππνπξγείσλ θαη νξγαληζκψλ (π.ρ. ηα Ε.Β.Κ. ηνπ ΟΏΒΑ, ηνπ ΒΚΏΐ, ηνπ ΟΣΒΚ, 

ηεο ηβηηαλίδεηνπ), ηα νπνία ζήκεξα ζπληζηνχλ έλα αγεσγξάθεην δίθηπν.  

Σν 1996 ηα δίδαθηξα ζηα Α.Ε.Β.Κ. αλέξρνληαη [ηειηθψο] ζηηο 60.000 δξρ., ε 

επαλεμέηαζε «ρακέλνπ καζήκαηνο» (ρσξίο παξαθνινχζεζε) ζηνηρίδεη 10.000 δξρ. «ε 

πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο παξαθνινχζεζεο καζήκαηνο ή καζεκάησλ, ιφγσ απνπζηψλ 

ή κεησκέλεο επίδνζεο, θαηαβάιινληαη πέληε ρηιηάδεο (5.000) δξρ. [έλαληη 4.000 δξρ. ηνπ 

πξνεγνχκελνπ θαλνληζκνχ] θαη γηα θάζε κάζεκα αλά εμάκελν, πνιιαπιαζηαδφκελνπ 

ηνπ πνζνχ απηνχ επί ηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. 

ηελ πεξίπησζε απηή δελ θαηαβάιινληαη εμέηαζηξα» (ΦΒΚΐ384,27/05/1996:4177).  Σν 

ίδην έηνο (1996) ζεσξείηαη νξφζεκν, επεηδή «ε έλλνηα ηεο δηαβίνπ κάζεζεο εηζάγεηαη 

                                                 
5
 Μειέηεο ζπγθεθξηκέλα γηα: 1). Σελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 2). ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ Ε.Β.Κ. θαη «ηελ απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο», 3). ηελ «αλάγθε 

αλακφξθσζεο ησλ Ώλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο γηα ηνλ απαηηνχκελν 

εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ θαη γηα ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ εθπ/ησλ ησλ Ε.Β.Κ», 4). ηελ θαηαγξαθή 

θαη θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ζεηξάο εηδηθνηήησλ, 5). ηελ ζχληαμε Καλνληζκψλ 

Καηάξηηζεο κε πεξηερφκελν ηελ ζπλνπηηθή πεξηγξαθή επαγγέικαηνο, ηελ αλάιπζε επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηελ ζηνρνζεζία εμεηαζηηθήο χιεο ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ κέξνπο, θαη έλαλ θαηάινγν 

ηνπιάρηζηνλ 300 εξσηήζεσλ πάλσ ζηελ ζηνρνζεζία ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο 

(Φ.Β.Κ.ΐ1026,1/12/1995:13144-13150). 
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(…) απφ ηξεηο ηαπηφρξνλα Αηεζλείο Οξγαληζκνχο: ηνλ ΟΟΏ,
6
 ηελ Βπξσπατθή 

Βπηηξνπή,
7
 ηελ Οπλέζθν

8
 (Σζανχζεο,2007:284).  

Κχξηα κεηαβνιή ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο είλαη ε κεηαηφπηζε απφ ηελ 

δηδαζθαιία ζηελ κάζεζε (απφ ηελ κεηαθνξά γλψζεσλ απφ ηνλ δάζθαιν ζην καζεηή, 

ζηελ ηθαλφηεηα εχξεζεο, πξφζθηεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ απφ ηνλ 

καζεηή). Ώλαηξέπεηαη ε παξαδνζηαθή νξγάλσζε ηνπ εζληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηδηαίηεξα γηα ηελ κεηα-ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Ώπαηηείηαη ε πξνζαξκνγή 

ηνπ ζηελ πξνεηνηκαζία πνιηηψλ γηα έλα θξάηνο πνιππνιηηηζκηθφ, κε ραιαξέο θνηλσληθέο 

δνκέο θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο κνξθέο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Σζανχζεο, 

2007:285). Οη επηδξάζεηο ζηελ Βιιάδα απνηππψλνληαη ζηνλ Νφκν 2413/1996, ν νπνίνο 

πξνβιέπεη κεηεθπαηδεχζεηο πξνζσπηθνχ θαη επηκνξθψζεηο εθπαηδεπηηθψλ, γηα ηνλ 

απφδεκν ειιεληζκφ θαη ηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, θαη ηηο αληαιιαγέο 

καζεηψλ-θνηηεηψλ. Πξνβιέπεηαη επίζεο εηδηθφο ινγαξηαζκφο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ ΒΚΠ θαη απζηεξνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ΣΒΕ. Οη εγγξαθφκελνη νκνγελείο θαη αιινγελείο ζηα 

ΏΒΕ θαη ΣΒΕ, αιιά θαη ζηα ΕΒΚ, ιακβάλνπλ άδεηα παξακνλήο ζχκθσλα κε πξνυπνζέζεηο 

πνπ ζπλππνγξάθνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη ηνλ Τπνπξγφ Αεκφζηαο Σάμεο 

(Φ.Β.Κ.Ώ124, 17/06/1996:2441-2442).  

 Βθηφο απφ ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο ηάζεηο πνπ δηαπλένπλ ηηο απνθάζεηο, ζηελ 

Καηάξηηζε ξένπλ θαη θνηλνηηθά θνλδχιηα. Ο ΟΒΒΚ εληζρχεηαη ζε βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κε 2.025.000.000 δξρ. Δ επηρνξήγεζε δίλεηαη 

γηα ηελ θάιπςε ηνπ 25% (εζληθή ζπκκεηνρή) ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ ππφ ηνπ ΟΒΒΚ 

δαπαλψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ εληαγκέλνπ ζην 2
ν
 ΚΠ Πξνγξάκκαηνο «Βθπαίδεπζε θαη 

αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε». Σελ απφθαζε ππνγξάθνπλ νη Τπνπξγνί Παηδείαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ (Φ.Β.Κ.ΐ88,13/02/1996:918), φπσο θαη ηελ ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζηνπο 

                                                 
6
 16 θαη 17 Εαλνπαξίνπ 1996, 4

ε
 χλνδνο ζην Παξίζη ηεο Βπηηξνπήο Παηδείαο: «ζε επίπεδν Τπνπξγψλ 

Παηδείαο κε ζέκα Γηα λα Καηαζηεί ε Γηαβίνπ Μάζεζε Πξαγκαηηθόηεηα γηα Όινπο. Ώθνινχζεζε ην 

Ώλαθνηλσζέλ ησλ Τπνπξγψλ θαη ε Βηζεγεηηθή Έθζεζε (Σζανχζεο,2007:284). 
7
 Οξίδεη ην 1996 σο «Βπξσπατθφ Έηνο Αηαβίνπ Μάζεζεο» θαη ζην πιαίζηφ ηνπο θπθινθφξεζε ην «Λεπθφ 

ΐηβιίν» [αιινχ: «Λεπθή ΐίβινο»] ηεο Βπηηξνπήο. Σίηινο ηνπ: Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε – Πξνο ηελ 

Κνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Παξάιιεια πξαγκαηνπνηνχληαη εθδειψζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαβίνπ 

κάζεζεο ζε φιεο ηηο ρψξεο-κέιε (Σζανχζεο,2007:284). 
8
 : Αεκνζηεχεηαη ε Έθζεζε ηεο Αηεζλνχο Βπηηξνπήο ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Νηειφξ, ηελ νπνία ζπλεθάιεζε 

γηα ηελ εμέηαζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο καζεηείαο ζηνλ 21
ν
 αη. Σίηινο ηεο: Ζ Δθπαίδεπζε- Μέζα ηεο 

θξύβεη έλαλ ζεζαπξό. Δ δηαβίνπ κάζεζε «απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο ππιψλεο ηεο» 

(Σζανχζεο,2007:284). 
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θαηαξηηδφκελνπο ζηα Α.Ε.Β.Κ. (Φ.Β.Κ.ΐ88,13/02/1996:918). Ο φξνο «θαηαξηηδφκελνο» 

θαίλεηαη λα θαζηεξψλεηαη. Δ ππνηξνθία ζπλίζηαηαη «ζην πνζφ ησλ δηδάθηξσλ ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ πνπ αληηζηνηρεί φρη ζην ηξέρνλ, αιιά ζην επφκελν εμάκελν θνίηεζεο» 

απφ ην νπνίν απαιιάζζνληαη, ζε «έλα εθάπαμ ρξεκαηηθφ πνζφ χςνπο 50.000 δξρ. αλά 

ππφηξνθν». Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ππνηξνθηψλ «δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εγγεγξακκέλσλ θαη θνηηνχλησλ»
9
 θαη ε δαπάλε βαξαίλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ο.Β.Β.Κ. κε 200.000.000 δξρ. εηεζίσο. θνπφο ησλ ππνηξνθηψλ 

είλαη ε «ζπλδξνκή ησλ θνηλσληθά αζζελέζηεξσλ» θαη ε «δεκηνπξγία θαη ε θαιιηέξγεηα 

άκηιιαο κεηαμχ ησλ θαηαξηηδφκελσλ» ζηα Α.Ε.Β.Κ.. Γη‟ απηφ ηα θξηηήξηα είλαη θνηλσληθά 

(νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε), αιιά «δηθαίσκα ππνηξνθίαο έρνπλ επίζεο νη 

πξσηεχζαληεο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ζε παλειιαδηθή θιίκαθα 

(Φ.Β.Κ.ΐ88,13/02/1996:918, 919).  

ηελ πξναηξεηηθή Πξαθηηθή Άζθεζε δηάξθεηαο ελφο Βμακήλνπ κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ θαηαξηηδφκελνη ησλ Α.Ε.Β.Κ. θαη ησλ Ε.Ε.Β.Κ.. Καζηεξψλεηαη επεηδή 

«ζεσξείηαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο θαηάξηηζήο ηνπο», θαη 

ζηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ». Καηά ηελ δηάξθεηά ηεο δελ 

θαηαβάιινληαη δίδαθηξα. Ο αξηζκφο ησλ θαηαξηηδφκελσλ πνπ ζα επηδνηνχληαη 

απνθαζίδεηαη απφ ηνλ ΟΒΒΚ, κε ζπλεθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθή θαη νηθνγελεηαθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο. Δ Πξαθηηθή Άζθεζε αλαγλσξίδεηαη σο πξνυπεξεζία γηα ρνξήγεζε άδεηαο 

άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη γίλεηαη πξηλ απφ ηηο εμεηάζεηο γηα ηελ Πηζηνπνίεζε 

(Φ.Β.Κ.ΐ104, 22/02/1996:1089-1090). Δ νξγάλσζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο επαθίεηαη 

ζήκεξα ζηηο πξσηνβνπιίεο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο Αηεχζπλζεο θάζε ηδξχκαηνο. 

Αηεπζπληέο ζεκείσζαλ θαη ηελ έιιεηςε ελφο επίζεκνπ, νξγαλσκέλνπ ηζηφηνπνπ, ζηνλ 

νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα κνηξάδνληαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, ηελ δηνηθεηηθή εκπεηξία 

ηνπο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή θαιψλ πξαθηηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, ηελ 

ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο θαηά ηφπνπο έρνπλ απνδψζεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ, ή/θαη κε εηαηξείεο, νη 

νπνίεο κε αληάιιαγκα ηελ έκκεζε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, πξνζθέξνπλ πιηθά 

πνπ εμππεξεηνχλ ηηο εξγαζηεξηαθέο αλάγθεο θάπνησλ εηδηθνηήησλ.  

                                                 
9
 Ο αξηζκφο ηνπο κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 1-5 θαη θαζνξίδεηαη απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ θάζε εμακήλνπ αλά εηδηθφηεηα, ζπλππνινγίδνληαο φηη ην ζχλνιν ησλ ππνηξνθηψλ δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαξηηδφκελσλ 
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5.3.  Πξνζπάζεηεο έληαμεο  ζηνλ «επξσπατθό εθπαηδεπηηθό ρώξν» 
 

1996. Οη παξαηηήζεηο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Ώληηπξνέδξνπ ηνπ Ο.Β.Β.Κ. γίλνληαη δεθηέο 

θαη νξίδνληαη λένη. Ώλαζπγθξνηείηαη ε Βπηηξνπή Εζνηηκηψλ επ‟ επθαηξία θαη «ηεο ιήμεσο 

ηεο δηεηνχο ζεηείαο ησλ κειψλ ηεο» θαη ηξνπνπνηείηαη ε πξνεγνχκελε απφθαζε 

(23/04/1996) γηα ηελ «πγθξφηεζε Κεληξηθήο Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο Πηζηνπνίεζεο 

Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Β.Β.Π.Β.Κ.)» (Φ.Β.Κ.ΐ423,26/05/1997:4833-4825). Σν 

επφκελν έηνο (1997) ζήκαλε ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία γίλεηαη εκθαλέο φηη ε ΒΒ 

επηδηψθεη ηε δηακφξθσζε ελφο επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ.
10

 Δ δηάζπαζε ηνπ 

Βθπαηδεπηηθνχο πζηήκαηνο ζε δχν «ππνζπζηήκαηα» είλαη ζαθήο, ε δηάθξηζε 

Καηάξηηζεο – Βθπαίδεπζεο ξεηή, θαη ε θαηάηαμε φπσο ηελ έρεη ήδε πεξηγξαθεί ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην απφ ηνλ Αεξηηιή: θάπνηνη αζθνχληαη ζε ζθέςε «εθηειεζηηθή» 

θαη θάπνηνη ζε ζθέςε «αξρεγεηηθή».  

ηελ Βιιάδα πξνβιέπεηαη [θαη πάιη] ε ιεηηνπξγία Σξηκεξνχο πκβνπιεπηηθήο 

Βπηηξνπήο γηα ηα Α.Ε.Β.Κ. ζηελ έδξα θάζε Πεξηθέξεηαο. Δ Κ.Β.Β.Π.Β.Κ. απνθαζίδεη 

πιένλ «γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ θαη 

επνπηεχεη, θαηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ην έξγν ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Βμεηαζηηθψλ 

Βπηηξνπψλ Πηζηνπνίεζεο (Π.Β.Β.Π.)». Γηα ηελ πξνθνξηθή «εμέηαζε ησλ Φπζηθψο 

Ώδπλάησλ» θαη «ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο γηα φζνπο 

επηζπκνχλ λα εμεηαζζνχλ πξνθνξηθά, ζπληζηψληαη Βπηηξνπέο πξνθνξηθήο εμέηαζεο 

(…)». Γηα θάζε κέξα δηεμαγσγήο πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ θάζε κέινο ακείβεηαη κε 

18.000 δξρ. Χο «Φπζηθψο Ώδχλαηνη» λννχληαη νη ππνςήθηνη νη νπνίνη πάζρνπλ απφ 

κφληκε ή παξνρηθή [sic] ή αηζζεηεξηαθή βιάβε ή δπζιεμία». Με άιιε απφθαζε, θαη 

                                                 
10

 ηνρεχεη «α). λα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε κφληκε ελεκέξσζε ησλ γλψζεψλ 

ηνπο, β). λα αλαπηχζζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο γηα απαζρφιεζε κε ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ αλάινγσλ κε ηηο 

εμειίμεηο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζήο ηεο (…). Αηαθξίλεηαη ζε δχν ππνζπζηήκαηα, ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο (κε ηελ πξνψζεζε παηδείαο «πςεινχ επηπέδνπ») θαη ηεο κεηα-ππνρξεσηηθήο γηα ηελ 

απφθηεζε «απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ –πξνζαξκνζηηθφηεηα, 

επειημία ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο –ψζηε λα είλαη εππξνζάξκνζην θαη απνδνηηθφ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, θηλεηήξηνο κνριφο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Έλσζεο. Κπξηαξρνχλ κνξθέο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, επαλεθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο δηάθνξσλ εηδψλ θαη επηπέδσλ, ηππηθψλ θαη άηππσλ, κε 

ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ηεο αλάγθεο γηα γξήγνξε απνξξφθεζε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο εθπαηδεπκέλσλ 

ζηνπο ηνκείο ρακειήο εμεηδίθεπζεο –π.ρ. ρεηξηζηέο- φζν θαη ε παξάιιειε ηαρχηαηε παξαθνινχζεζε ησλ 

κεηαιιαγψλ ηεο βηνκεραλίαο. (…) επλννχληαη αληηζηαζκηζηηθά κέηξα γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ, 

φπσο νη κε πξνλνκηνχρνη, θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε θαη απηνί λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Βπηπξφζζεηα, ζην ππνζχζηεκα ηεο κεηα-ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο πξνηάζζεηαη ε παξνρή 

εμεηδίθεπζεο πςεινχ επηπέδνπ ζε εθείλνπο πνπ ζα θιεζνχλ λα θαιχςνπλ αλψηεξεο δηεπζπληηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο (ηακέινο θαη ΐαζηιφπνπινο, 2004:64-65). 
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θαηά ην νξζνγξαθηθφ ιάζνο πνπ ζα δηνξζσζεί ζε επφκελν Φ.Β.Κ., ηδξχνληαη 14 Νέα 

«Ώπηφκαηα» [βι. Ώπηφλνκα] Α.Ε.Β.Κ. θαη απηνλνκνχληαη 8 «ήδε ιεηηνπξγνχληα». Βμ 

απηνχ «πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

δξρ. 328.000.000 πεξίπνπ, εηεζίσο», θαη ηνπ Ο.Β.Β.Κ. «1.042.000.000 δξρ., εθ ηνπ 

νπνίνπ εθάπαμ δαπάλε δξρ. 517.000.000»· θαη πάιη, «πεξίπνπ». «Οη αλσηέξσ δαπάλεο 

θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο [1997] αλέξρνληαη ζε α) 111.000.000 δξρ.[ΤΠΒΠΘ] θαη 

β) 733.000.000 δξρ. [Ο.Β.Β.Κ.] αληίζηνηρα. Θα θαιπθζνχλ απφ ηνλ Σαθηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ [δαπάλεο ΤΠΒΠΘ] θαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Ο.Β.Β.Κ.. Δ ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζπλερίδεηαη γηα «ηελ ζπλδξνκή ησλ θνηλσληθά 

αζζελέζηεξσλ» θαη ηελ «δεκηνπξγία θαιιηέξγεηαο άκηιιαο κεηαμχ ησλ θαηαξηηδφκελσλ» 

ησλ Α.Ε.Β.Κ., αιιά ν θαλνληζκφο ρνξήγεζήο ηνπο αληηθαζίζηαηαη. Δ ππνηξνθία 

ζπλίζηαηαη ζηελ απαιιαγή απφ ηα δίδαθηξα ηνπ επφκελνπ Βμάκελνπ θαηάξηηζεο θαη ζε 

έλα ρξεκαηηθφ πνζφ ίζν κε ην χςνο ησλ δηδάθηξσλ ελφο Βμακήλνπ. Καζηεξψλνληαη δχν 

ηχπνη ππνηξνθηψλ, ν Σχπνο ΐ (κε θνηλσληθά θξηηήξηα) θαη ν Σχπνο Ώ (κε θξηηήξην ηελ 

επίδνζε). Σν χςνο ηεο δαπάλεο πξνβιέπεηαη ζηα 165.000.000 δξρ. ζε βάξνο ηνπ 

Ο.Β.Β.Κ., αιιά «θαηά ηελ επφκελε πεληαεηία ε (…) δαπάλε ζα θαιχπηεηαη απφ ηα 

δίδαθηξα πνπ θαηαβάιινπλ νη θαηαξηηδφκελνη ζηα Ε.Β.Κ., ρσξίο αχμεζε ηεο θξαηηθήο 

επηρνξήγεζεο» (Φ.Β.Κ.ΐ557,07/07/1997:6390-6392).
 11

  

χληνκα απνθαζίδεηαη λα δνζεί «πάγηα Πξνθαηαβνιή ζηα λέα απηφλνκα θαη ζηα 

απηνλνκνχκελα ήδε ιεηηνπξγνχληα Ε.Β.Κ.». Ο αξηζκφο ησλ Α.Ε.Β.Κ. εληζρχεηαη κε ηελ 

ιεηηνπξγία 14 αθφκε ηδξπκάησλ (Φ.Β.Κ.12735-12736) θαη ε «δηάξζξσζε θαη 

αξκνδηφηεηεο Τπεξεζηψλ Ο.Β.Β.Κ. θαη Ε.Β.Κ.» πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο 

(Φ.Β.Κ.ΐ1022,20/11/1997:13037-13042). Σν 1998 γίλεηαη ε πξψηε αχμεζε ηεο σξηαίαο 

αληηκηζζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απαζρνινχληαη ζε απηά, θαη αλάινγα κε ηα ηππηθά 

ηνπο πξνζφληα (Φ.Β.Κ.ΐ61,04/02/1998,619-620). Εδξχνληαη 11 αθφκε Α.Ε.Β.Κ. 

(Φ.Β.Κ.303,26/03/1998) θαη αληηθαζίζηαηαη μαλά ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπο «ιφγσ 

πξνβιεκάησλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ». Σα δίδαθηξα νξίδνληαη ζηηο 

65.000 δξρ., ηα εμέηαζηξα ζε 10.000 δξρ., θαη ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο 

                                                 
11

 Ώπηφ πνπ αιιάδεη ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πξνεγνχκελν θαλνληζκφ ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ, είλαη φηη ν 

Σχπνο Ώ (επίδνζε) δελ ρνξεγείηαη κφλν ζηνλ πξψην θαηαξηηδφκελν κε ηνλ πςειφηεξν ΓΜΟΐ αλά 

εηδηθφηεηα, αιιά ζηνλ πξψην θάζε Σκήκαηνο, κε ηελ πξνυπφζεζε ην Σκήκα λα αξηζκεί πιένλ ησλ 10 

θαηαξηηδφκελσλ. Ώιιά ν Σχπνο ΐ (θνηλσληθά θξηηήξηα) κπνξεί λα δίλεηαη ζην 8% έλαληη ηνπ 

πξνεγνχκελνπ 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαξηηδφκελσλ. 
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παξαθνινχζεζεο, ε σξηαία απνδεκίσζε γηα θάζε κάζεκα είλαη 5.000 δξρ. 

(Φ.Β.Κ.ΐ972,11/09/1998:11448-11490). Ο Νφκνο 2643/1998 γηα ηελ Μέξηκλα γηα ηελ 

απαζρόιεζε πξνζώπσλ εηδηθώλ θαηεγνξηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, πξνβιέπεη θαη ηελ 

κνξηνδφηεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο ησλ Ε.Β.Κ. γηα ηελ πξφζιεςε ζην Αεκφζην 

(Φ.Β.Κ.Ώ220,28/09:2998). Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ έηνπο ζην δίθηπν ησλ Α.Ε.Β.Κ. 

πξνζηίζεληαη 6 αθφκε ηδξχκαηα (Φ.Β.Κ.ΐ1021,30/09/1998) θαη ζηελ  εθπλνή ηνπ έηνπο 

ζπζηήλνληαη «Οκάδεο πιινγήο ΐηβιηνγξαθίαο», κία αλά Ε.Β.Κ..
12

 εκαληηθή γηα ηα 

Α.Ε.Β.Κ. είλαη ε απφθαζε γηα ηελ ζπγθξφηεζε «εληαίαο ζρνιηθήο επηηξνπήο» ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ζε κία ζρνιηθή κνλάδα ιεηηνπξγεί Α.Ε.Β.Κ., ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη 

θαη ν Αηεπζπληήο ηνπ Α.Ε.Β.Κ. (Φ.Β.Κ.Ώ206,03/09/1998:3120). Εζρχεη κέρξη θαη ζήκεξα. 

Πξνηεξαηφηεηα εηζαγσγήο ζηα Α.Ε.Β.Κ. δίλεηαη ζηνπο απνθνίηνπο ησλ Σερληθψλ 

Βπαγγεικαηηθψλ Βθπαηδεπηεξίσλ (ΣΒΒ), νη νπνίνη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ΐ΄ θχθινπ 

ζπνπδψλ θαη εμεηάζεηο, ιακβάλνπλ πηζηνπνίεζε επηπέδνπ 3. Μεηά θαη απφ 18κελε 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία κπνξνχλ λα εηζάγνληαη ζε Σκήκαηα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 

ησλ ΣΒΕ (Φ.Β.Κ.Ώ206,03/09/1998:3117). Οη απφθνηηνη ησλ Α.Ε.Β.Κ. αθφκε θαη ζήκεξα 

δελ έρνπλ απηήλ ηελ δπλαηφηεηα.  Ο θαηψηεξνο κηζζφο απνθνίησλ Α.Ε.Β.Κ. ην 1999 

ηαπηίδεηαη κε απηφλ ησλ απνθνίησλ «ρνιψλ Βιεπζέξσλ πνπδψλ» 

(Φ.Β.Κ.ΐ460,26/04/1999: 5857). Σελ ίδηα πεξίνδν ζεκεηψλεηαη ε ρξεία επίζπεπζεο ηνπ 

θαζνξηζκνχ ησλ πξνζφλησλ θαη ησλ ακνηβψλ ησλ αξκφδησλ επηηξνπψλ 

(Φ.Β.Κ.ΐ1,07/01/1999). Σν δηάζηεκα 1994-1999 “ηξέρεη”, θαη ην 1999 είλαη ην έηνο πνπ 

ιήγεη ην ΐ΄ ΚΠ. ην πιαίζηφ ηνπ πινπνηείηαη ην «Βζληθφ Μεηξψν Βθπαηδεπηηθψλ», πνπ 

έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή, θαη ζπζηήλεηαη «Οκάδα Έξγνπ» γηα «ηελ 

αλάπηπμε Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ (Φ.Β.Κ.ΐ594,06/05/1999:7491). 

 

5.4. Μεηαδεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε  

       κε επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  

 

2000. Σν εζληθφ λφκηζκα δίλεη ηελ ζέζε ηνπ ζην Βπξψ, θαη ην πξφηαγκα ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ παξακέλεη. Οη φξνη εγγξαθήο αιινδαπψλ απφ ρψξεο εθηφο ΒΒ 

ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη, ζηηο πξνυπνζέζεηο είλαη ε Visa Schengen γηα ηελ Καηάξηηζε, 

                                                 
12

 «Πξφθεηηαη γηα 88 ζπλνιηθά ηξηκειείο νκάδεο,  γηα «(…) ηε ζπιινγή ηεο πξνηεηλφκελεο βηβιηνγξαθίαο. 

Οη πξνηάζεηο ζα γίλνπλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ησλ Αεκφζησλ Ε.Β.Κ. ηεο ρψξαο», φπσο θαη ηελ 

«ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ πηλάθσλ ηεο πξνηεηλφκελεο βηβιηνγξαθίαο, πνπ έρνπλ απνζηαιεί απφ ηε 

πληνληζηηθή Οκάδα (…)» (Φ.Β.Κ.ΐ1301,31/12/1998:15430). 
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θαη ηα δίδαθηξα νξίδνληαη ζε πνζφ «ηνπιάρηζηνλ ίζν κε απηφ πνπ θαηαβάιινπλ νη (…) 

Έιιελεο θαηαξηηδφκελνη». Σα ππφινηπα, (π.ρ. ηέιε εγγξαθήο), δηπιαζηάδνληαη 

(Φ.Β.Κ.ΐ780,23/06/2000:10505). ήκεξα, ηα δίδαθηξα ζηα Α.Ε.Β.Κ. γηα θαηαγφκελνπο 

απφ ρψξεο εθηφο ΒΒ είλαη 734 Βπξψ/Βμάκελν, έλαληη 367/Βμάκελν γηα πνιίηεο ηεο ΒΒ. 

Σν 2001 ηα Α.Ε.Β.Κ. θαηαηάζζνληαη ζηελ Μεηα-δεπηεξνβάζκηα Βπαγγεικαηηθή 

Καηάξηηζε. Ώιιά κε Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα εηδηθφηεηαο 

ησλ Ε.Β.Κ. νξίδνληαη σο ίδηα κε εθείλα πηπρηνχρσλ Σερληθψλ Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ 

(Σ.Β.Λ.) (Φ.Β.Κ.Ώ156,12/07/2001:2395). Γηα άιιε κία θνξά, ππνγξακκίδεηαη ε 

«θαηεπείγνπζα αλάγθε θαζνξηζκνχ αλά εηδηθφηεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ 

ησλ θαηφρσλ ηίηισλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο φισλ ησλ επηπέδσλ 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ Ν.2009/92, θαη ηδία ησλ εηδηθνηήησλ 

ησλ Ελζηηηνχησλ Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΕΒΚ). Πψο; Κξίλεηαη φηη «επηβάιιεηαη» ε 

«επίζπεπζε ηεο απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Βζληθήο Βπηηξνπήο Βπαγγεικαηηθψλ 

Αηθαησκάησλ, ε νπνία είλαη δπλαηφ λα επηηεπρηεί κφλν κε ηελ επηθνπξία ησλ 

πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα επηηξνπψλ». Με ζπλαπφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ ηξνπνπνηείηαη ε πξνεγνχκελε απφθαζε γηα ηελ Βζληθή Βπηηξνπή 

Καζνξηζκνχ Βπαγγεικαηηθψλ Αηθαησκάησλ θαη, κεηαμχ άιισλ, ζεκεηψλεηαη ε «αλάγθε 

αλαπξνζαξκνγήο ηεο απνδεκίσζεο ησλ κειψλ ηεο».  (Φ.Β.Κ.ΐ433,09/04/2002:5921).  

Σνλ Μάην ηνπ 2002 εγθξίλεηαη απφθαζε ηνπ Ο.Β.Β.Κ. λα επηβάιιεη ηέιε εγγξαθήο 

ζηα ηδησηηθά ΕΒΚ θαη ζηα ΕΒΚ άιισλ Τπνπξγείσλ ή ΝΠΑΑ, χςνπο 45 επξψ/Βμάκελν 

(Φ.Β.Κ.ΐ586,14/05/2002:7893). Αεθαπέληε εκέξεο αξγφηεξα απνθαζίδεηαη ε αχμεζε 

ησλ δηδάθηξσλ ζηα Α.Ε.Β.Κ.: απφ 278,8/Βμάκελν ζηα 367 Βπξψ [!], θαη ε εθάπαμ 

θαηαβνιή ηνπο. Οη νηθνλνκηθά αζζελείο θαηαβάιινπλ 190 Βπξψ. Σν ίδην ηζρχεη γηα 

φζνπο έρνπλ ράζεη ηνπο γνλείο ηνπο, ηα κέιε πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο θαη ηα Ώ.κ.Β.Ώ. 

(Φ.Β.Κ.ΐ668,29/05/2002:8785). Ώπφ ηελ έγθξηζε πιεξσκήο ππεξσξηψλ ζην πξνζσπηθφ 

ηνπ ΟΒΒΚ Θεζζαινλίθεο, αληινχληαη θαη θάπνηα δεδνκέλα γηα ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιείηαη ζηα Α.Ε.Β.Κ. ην 2002. Δ έγθξηζε πιεξσκήο ππεξσξηψλ αθνξά «520 

ππαιιήινπο (40% x 1300 ππάιιεινη) πνπ ππεξεηνχλ ζηνλ Ο.Β.Β.Κ. ζην παξάξηεκα (…) 

Θεζζαινλίθεο, ζηα 138  Ε.Β.Κ. θαη παξαξηήκαηα» (Φ.Β.Κ.ΐ750,17/06/2002:9806). 

Σν 2002 μεληθά θαη ε Γηαδηθαζία ηεο Κνπεγράγεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο 

ζπλεξγαζίαο ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε. Με ηηο Γεληθέο Αηαηάμεηο 

ηνπ Νφκνπ 3191/2003 γηα Σν Δζληθό ύζηεκα ύλδεζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 
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θαη Καηάξηηζε κε ηελ Απαζρόιεζε (Δ...Δ.Δ.Κ.Α.) νξίδνληαη νη «Γεληθέο Ώξρέο», θαη 

δίλνληαη ζαθείο νξηζκνί κεηαμχ άιισλ γηα: ην χζηεκα Σερληθήο Βπαγγεικαηηθήο 

Βθπαίδεπζεο, ην χζηεκα Ώξρηθήο θαη πλερηδφκελεο Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ηηο 

δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηελ εηδηθφηεηα, ηελ εμεηδίθεπζε, ηα πξνζφληα, ηηο 

Πξνδηαγξαθέο Βηδηθφηεηαο ή Βμεηδίθεπζεο, ηελ πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Βπαγγεικαηηθφ 

Πξνζαλαηνιηζκφ. Σν Β...Β.Β.Κ.Ώ. ζηνρεχεη ζην «λα ηθαλνπνηνχληαη νη πξνζσπηθέο 

θαη θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο», θαη «λα θαιχπηνληαη νη 

αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε επαγγεικαηηθά ζηειέρε ησλ δεηνχκελσλ εηδηθνηήησλ 

θαη εμεηδηθεχζεσλ, κε ηα θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ απηφλ πξνζφληα 

(Φ.Β.Κ.Ώ258,07/11/2003:4497-4498). ε θάζε Ννκαξρία ηεο ρψξαο πξνβιέπεηαη 

Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή ύλδεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο κε ηελ Απαζρόιεζε 

(Φ.Β.Κ.Ώ258,07/11/2003:4507). 

Ώπνζηνιή ηνπ πζηήκαηνο Αξρηθήο Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο είλαη «ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα ηελ απφθηεζε απφ ηνπο 

θαηαξηηδφκελνπο βαζηθψλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε εηδηθφηεηεο ή θαη 

ζε εμεηδηθεχζεηο, γηα ηελ έληαμε, επαλέληαμε, επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ηελ ελ γέλεη αλέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ» (Φ.Β.Κ.Ώ258, 

07/11/2003:4501). Ώπνζηνιή ηνπ πζηήκαηνο πλερηδόκελεο Βπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο  «ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ θαηάξηηζε ή επαλαθαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε 

νπνία ζπκπιεξψλεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηα άιια ζπζηήκαηα 

Β.Β.Κ. ή/θαη απφ επαγγεικαηηθή εκπεηξία, κε ζηφρνπο ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

ηελ δηαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε 

(Φ.Β.Κ.Ώ258,07/11/2003:4501). Σα Α.Ε.Β.Κ. θαινχληαη λα θαιχςνπλ αλάγθεο ηφζν ηεο 

Ώξρηθήο, φζν θαη ηεο πλερηδφκελεο θαη ηεο Αηά ΐίνπ Καηάξηηζεο, θαη ην έξγν ηεο 

Βπηηξνπήο Εζνηηκηψλ επεθηείλεηαη.
13

 

   

 

 

                                                 
13

 «(…) ζε φηη αθνξά ηηο αλαγλσξίζεηο Αηπισκάησλ Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

θαη Πηζηνπνηεηηθψλ επηπέδνπ 1 ηεο αιινδαπήο». «(…) Βπεθηείλεηαη, νκνίσο, θαη ζηελ ηζνηίκεζε 

αληίζηνηρσλ ηίηισλ ηεο αιινδαπήο κε Αίπισκα Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή 

Πηζηνπνηεηηθφ Βπηπέδνπ 1 ηνπ Ν.2009/92». Καη «ζηελ παξαπνκπή (…) ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ 

απνθνίησλ θαηφρσλ ΐεβαίσζεο Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ησλ Ε.Β.Κ.» (Φ.Β.Κ.ΐ283,10/02/2004:344). 
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5.5. EuroPass, flexicurity θαη Θπξίδεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 

Σνλ Οθηψβξε ηνπ 2004 μεθηλά πηινηηθά ε ιεηηνπξγία ησλ Γξαθείσλ Βπαγγεικαηηθήο 

Ώλάπηπμεο θαη ηαδηνδξνκίαο (ΓΒΏ) «ζηα δεκφζηα ΕΒΚ ηνπ Ν. Θεζζαινλίθεο θαη ε 

αλάπηπμε ηνπο έρεη επεθηαζεί ζηαδηαθά θαη ζηελ ππφινηπε Βιιάδα, θαζψο απνηεινχλ 

αλαγθαίν ζηνηρείν γηα ηελ ελδπλάκσζε θαηαξηηδνκέλσλ θαη απνθνίησλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία κεηάβαζήο ηνπο απφ ην πεξηβάιινλ θαηάξηηζεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Γξαθεία ιεηηνπξγνχλ ζρεδφλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ Ε.Β.Κ. ηεο ΐ.Βιιάδνο, ζην δε 

Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ιεηηνπξγεί Παξαηεξεηήξην ηαδηνδξνκίαο κε έξγν ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ηνπ δηθηχνπ»·
14

 ηα δεδνκέλα απφ ηηο ελ 

ιφγσ δξάζεηο ζα ήηαλ απφιπηα ρξήζηκα γηα ηελ απνηίκεζε ηεο παξνχζαο ζπγθπξίαο. Σν 

2005 νξίδεηαη ε ζπγθξφηεζε Βπηηξνπψλ Ώμηνιφγεζεο.
15

 Σελ ζθξαγίδα ηνπ ΟΒΒΚ θέξεη 

θαη ε απφθαζε ιεηηνπξγίαο δχν εηδηθψλ ηκεκάησλ ζηα ΕΒΚ Κνξπδαιινχ θαη Ώραξλψλ, 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θξαηνπκέλσλ ζηηο γπλαηθείεο 

θπιαθέο Κνξπδαιινχ θαη Ώπιψλα. Σα δίδαθηξα είλαη 150 Βπξψ θαη θαηαβάιινληαη απφ 

ην Τπνπξγείν Αηθαηνζχλεο (Φ.Β.Κ.ΐ1106, 04/08/2005:15222-15223).  

Ώπφ ηελ 1
ε
 ΜαΎνπ 2005, ιεηηνπξγεί θαη ην Βζληθφ Κέληξν Europass ζηνλ Ο.Β.Β.Κ., 

ν νπνίνο «παξαθνινπζψληαο ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο, έρεη αλαιάβεη 

γηα ηελ Βιιάδα ηελ πινπνίεζε ηεο θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο Europass/ 

Eπξσδηαβαηήξην, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Βζληθνχ Κέληξνπ Europass (…). Ώπνηειεί κέινο 

ελφο επξσπατθνχ δηθηχνπ πνπ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο 

ζηελ Βπξψπε ηφζν γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο φζν θαη γηα επαγγεικαηηθνχο. Σν Δζληθό 

Κέληξν EUROPASS ελζσκαηψλεη, ζε έλα ζπληνληζκέλν πιαίζην, πέληε επξσπατθά 

έγγξαθα πεξηγξαθήο ησλ πξνζφλησλ, γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ έρεη 

απνθηήζεη ν θάηνρφο ηνπο θαηά ηελ επαγγεικαηηθή θαη εξγαζηαθή πνξεία ηνπ. 

ηνρεχνληαο ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ 

                                                 
14

 ην: http://oeek.thess.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=117  
15

 Βπηηξνπέο Ώμηνιφγεζεο γηα α: α) ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο 1
εο

 ηξνπνπνίεζεο ηεο εληαγκέλεο 

πξάμεο «Ώλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηλνηφκσλ εηδηθνηήησλ ησλ ΕΒΚ ηνπ ΟΒΒΚ (Έλαξμε 

2003ΐ)» (…) β) ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο κε ηίηιν «Ώλάπηπμε θαη Βθαξκνγή Οινθιεξσκέλνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αεκνζηφηεηαο Βζηηαζκέλσλ Αξάζεσλ Πξνβνιήο ηνπ ΟΒΒΚ» πνπ ππνβιήζεθε ζην πιαίζην 

(…) γηα ηελ «Πξνβνιή ηνπ ζεζκνχ ηεο Ώξρηθήο Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο» (…) ηνπ ΒΠΒΏΒΚ ΕΕ, πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε» (Φ.Β.Κ.ΐ398,20/03/2005). 

http://oeek.thess.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=117
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εγγξάθσλ απηψλ, (…) ηα ζπληνλίδεη θαη ηα δηαρεηξίδεηαη, ψζηε λα βειηησζεί ε ζπλνρή 

ηνπο, λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε απηά θαη λα επηηεπρζεί ε πξνβνιή 

ηνπο. Σα πέληε απηά έγγξαθα πνπ ζπλαπνηεινχλ ηνλ Φάθειν Europass θαη είλαη ηα εμήο:  

 Europass ΐηνγξαθηθφ εκείσκα (CV) 

 Europass Αηαβαηήξην Γισζζψλ (LP) 

 Europass Κηλεηηθφηεηα (Mobility) 

 Europass πκπιήξσκα Πηζηνπνηεηηθνχ (CS) 

 Europass Παξάξηεκα Αηπιψκαηνο (DS) 

 ΐηνγξαθηθφ εκείσκα Europass (Europass CV)»
16

 

 

Σν Βζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο πλερηδφκελεο Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

(Β.ΚΒ.ΠΕ.), ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εζληθή πνιηηηθή θαη ηελ επξσπατθή ζηξαηεγηθή 

γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζπγθξνηεί ην ίδην 

έηνο Μεηξψα Βθπαηδεπηψλ Βλειίθσλ θαη εθαξκφδεη χζηεκα Πηζηνπνίεζεο 

Βθπαηδεπηψλ Βλειίθσλ. Οξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο ζην 

Βηζαγσγηθφ Μεηξψν Βθπαηδεπηψλ Βλειίθσλ θαη ζην Μεηξψν Πηζηνπνηεκέλσλ 

Βθπαηδεπηψλ Βλειίθσλ. ε απηφ εληάζζεηαη θαη ην ππνκεηξψν εθπαηδεπηψλ ησλ Ε.Β.Κ. 

θαη ησλ Κ.Β.Κ. (Φ.Β.Κ.ΐ1593,17/11/2005:21852). Δ νξνινγία ζηαδηαθά κεηαβάιιεηαη 

αθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο, θαη ε δηάθξηζε Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο πεξλά θαη ζηελ 

δηαβίνπ δηάζηαζε.
17

  

Δ Τπνπξγφο Παηδείαο αλαζέηεη ζηνλ Ο.Β.Β.Κ. ηελ νξγάλσζε, ζρεδηαζκφ θαη 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Βπηκφξθσζε Βθπαηδεπηψλ Αεκφζησλ θαη Εδησηηθψλ ΕΒΚ» ην 2006 

(Φ.Β.Κ.ΐ1841,18/12/2006:25051). Σν 2006 ζπζηήλεηαη θαη «ειεγθηηθή νκάδα γηα ηε 

δηελέξγεηα ειέγρνπ ζε πξάμε ηνπ ΔΠ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΡΥΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

                                                 
16

 ην: http://oeek.thess.sch.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=203  
17

 «Χο Γηα Βίνπ Καηάξηηζε νξίδεηαη ην ζχζηεκα πνπ απνζθνπεί ζηελ θαηάξηηζε ή/θαη επαλαθαηάξηηζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ε νπνία: Ε) ζην πιαίζην ηεο Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, παξέρεη 

βαζηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο (…) γηα ηελ έληαμε, επαλέληαμε, επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ ελ γέλεη αλέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ II) ζην πιαίζην ηεο 

πλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ζπκπιεξψλεη, εθζπγρξνλίδεη ή/θαη αλαβαζκίδεη γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο (…) κε ζηφρν (…) θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε. 2.2. Δθπαηδεπηήο Δλειίθσλ (…) 

επαγγεικαηίαο, ν νπνίνο δηαζέηεη ηα (…) ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο 

παηδαγσγηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ελειίθσλ θαηαξηηδνκέλσλ. Ο ζπλδπαζκφο (…) 

πξνζφλησλ ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα ζπκκεηέρεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο, λα πξνζαξκφδεη ηνπο ζηφρνπο ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ, λα δηεπθνιχλεη ηνπο 

θαηαξηηδφκελνπο ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, λα επηιέγεη ηηο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο 

κεζφδνπο, λα δηαζθαιίδεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία θαη 

ηειηθά λα ηνπο νδεγεί ζηνπο ζπκθσλεκέλνπο ζηφρνπο» (Φ.Β.Κ.ΐ1593,17/11/2005:21851). 

 

http://oeek.thess.sch.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=203
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ΚΑΣΑΡΣΗΖ 2000−2006, πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΒΚΣ». Σελ εμαγγειία ειέγρνπ 

ζε Α.Ε.Β.Κ. ηεο Ώηηηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο ππνγξάθεη ε Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη‟ εληνιή ηνπ Τθππνπξγνχ (Φ.Β.Κ.ΐ321,16/03/2006:3858-

3859). ην πιαίζην ηεο Ώπφθαζεο 1720/2006 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

πκβνπιίνπ, σο Βζληθή Ώξρή ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

νξίδεηαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Πξηλ ε Κνηλνβνπιεπηηθή Πεξίνδνο θηάζεη ζην ηέινο 

ηεο, ηδξχεηαη ν Οξγαληζκφο Αηαρείξηζεο Βπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ κε ηελ επσλπκία 

«φισλ». Καη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, ην «Παξαηεξεηήξην Νεαληθήο 

Βπηρεηξεκαηηθφηεηαο» (Φ.Β.Κ.Ώ130,08/06/2007). Ο Παπαδάθεο ην 2006 ήδε εχζηνρα 

ζπλφςηδε:  

«Βίλαη γεγνλφο φηη παξά ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνζπάζεηεο εκπξάγκαηεο έκθαζεο 

ζηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε δηθηχνπ παξνρήο ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, δελ είρε 

απνηππσζεί ζε εζληθφ επίπεδν κηα ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηάξηηζε, παξά 

κφλν επηκέξνπο δξάζεηο. Ώλαπηχρζεθε ινηπφλ (…) έλα πιέγκα ζρεηηθψλ θνξέσλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ζηε Αηα ΐίνπ Βθπαίδεπζε, ζηελ αξρηθή θαη 

ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ […] Δ έιιεηςε φκσο 

θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζπληνληζκνχ θαη ην ζπλαθέο έιιεηκκα εζληθήο ζηξαηεγηθήο 

δελ επέηξεςε (…) ηελ επίηεπμε ησλ βέιηηζησλ απνηειεζκάησλ ζην πεδίν ηεο 

παξνρήο Αηα ΐίνπ Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο […] έιιεηκκα [ην νπνίν] ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο είρε σο απνηέιεζκα  (εηδηθά κέρξη ην 1997-1999, νπφηε έιαβε ρψξα ε 

πξψηε νπζηαζηηθή ζεζκηθή θαηνρχξσζε ησλ δξάζεσλ θαηάξηηζεο θαη ε ηππνπνίεζε 

ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ πινπνίεζεο) (…) ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο λα 

αληηκεησπίδνπλ ηελ αλεξγία ησλ εθπαηδεπηψλ παξά ησλ εθπαηδεπφκελσλ, [θαη λα] 

πξνζθέξνπλ έκκεζε επηδφηεζε αλεξγίαο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο παξά εξγαζηαθέο 

δεμηφηεηεο» (Παπαδάθεο, 2006:185, 186 θαη ππνζ.:123 ζ.186).  

 

Σν 2007 ζπκθσλείηαη απφ ηνπο εγέηεο ηεο ΒΒ ε εηζαγσγή ηεο «flexicurity», θαη απφ ην 

2008 ε ΒΒ αλαπηχζζεη πξσηνβνπιία πνπ ζα βνεζήζεη ηα θξάηε-κέιε ηεο λα ηελ 

εθαξκφζνπλ. Δ αξρή ηεο «flexicurity» επηδηψθεη ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ «επειημίαο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο» θαη «επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο». Δ Απνζηνιή 

ηεο ΔΔ γηα ηελ flexicurity επηθνηλψλεζε κε επηρεηξήζεηο, εξγαηηθέο νξγαλψζεηο, 

θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη εζληθέο θπβεξλήζεηο. Δ βαζηθή ηδέα εξείδεηαη ζην δεδνκέλν 

φηη νη αγνξέο ρξεηάδνληαη θάπνηα επειημία ζηηο εξγαζηαθέο ζπκβάζεηο, αιιά φηη δελ 

κπνξεί απηή λα εμαζθαιηζηεί ρσξίο αληίηηκν. Αειαδή, φρη ρσξίο ηελ παξνρή αζθαιείαο 

ζηνπο εξγαδφκελνπο φηη ζα δηαηεξνχλ ηελ δνπιεηά ηνπο ζε δχζθνιεο πεξηφδνπο, ή φηη ζα 

κπνξνχλ γξήγνξα λα βξνπλ λέα δνπιεηά αλ απνιπζνχλ, θαη ηελ εγγχεζε φηη ην επίδνκα 

αλεξγίαο ζα θαζνξηζηεί ζε επίπεδν αμηνπξεπέο.  Δ  flexicurity πηζηεχεηαη απφ κπνξεί λα 

εμηζνξξνπήζεη «ηηο αληηθαηηθέο απηέο αλάγθεο» (European Commission, 09/09/2008. 
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Employment, Social Affairs & Inclusion). ήκεξα εηδηθά ζα ήηαλ απνιχησο ρξήζηκε 

ηνπιάρηζηνλ κία επαλαμηνιφγεζε ηεο “ηζνξξνπίαο” κεηαμχ επειημίαο θαη αζθάιεηαο. 

ηελ Βιιάδα θαη ζε ζπλέρεηα ηεο πνιηηηθήο ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο, ηελ 

ζθπηάιε γηα ηελ Νεαληθή Βπηρεηξεκαηηθφηεηα παίξλεη ν λένο Τπνπξγφο Παηδείαο, κε ηελ 

Ίδξπζε θαη Λεηηνπξγία Θπξίδσλ Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο γηα ηελ Δλζάξξπλζε θαη ηήξημε ηεο 

Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο.
18

 Σελ ζπλαπφθαζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 

ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο ζηα Ε.Β.Κ ππνγξάθνπλ ν Τπνπξγφο 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαη ν επφκελνο ηεο ίδηαο ΐνπιεπηηθήο Πεξηφδνπ Τπνπξγφο 

Παηδείαο. Οη ππνηξνθίεο ρνξεγνχληαη κε ζθνπφ « (…) ηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα άκηιιαο κεηαμχ ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζηα Αεκφζηα Ε.Β.Κ. ηεο ρψξαο, ηα 

νπνία ιεηηνπξγνχλ κε επζχλε ηνπ Ο.Β.Β.Κ. (…) ηε δεκηνπξγία θαη ηελ θαιιηέξγεηα 

άκηιιαο κεηαμχ ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ζηα Εδησηηθά Ε.Β.Κ. ηεο ρψξαο ηα νπνία 

επνπηεχνληαη απφ ηνλ Ο.Β.Β.Κ. (…) ηε ζπλδξνκή ησλ θνηλσληθά αζζελέζηεξσλ 

θαηαξηηδνκέλσλ ζηα Αεκφζηα Ε.Β.Κ. (…) θαη ζηα Εδησηηθά Ε.Β.Κ.» 

(Φ.Β.Κ.ΐ1294,30/06/2009:16293).
19

 Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα ηα δίδαθηξα ζηα ΕΒΚ ηνπ 

Οξγαληζκνχο Σνπξηζηηθήο Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ο.Σ.Β.Κ.) νξίδνληαη ζηα 250 

Βπξψ/Βμάκελν [φηαλ ζηα Α.Ε.Β.Κ. είλαη ήδε ζηα 367] (Φ.Β.Κ.ΐ2180,02/10/2009:27041).  

 

5.6.  Αλάπηπμε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο κέζσ ηεο αλαγλώξηζεο 

ελαιιαθηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ δηαδξνκώλ  

 

ηελ εθπλνή ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 21
νπ

 αη., θαηά ηελ ΐνπιεπηηθή Πεξίνδν πξηλ ηελ 

ηξέρνπζα, θαη ζηνλ Νφκν 3879/2010 γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Γία Βίνπ Μάζεζεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο δηαβάδνπκε φηη ζθνπφο ηνπ είλαη:   

                                                 
18

 Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Βθπαίδεπζεο θαη Ώξρηθήο Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΒΠΒΏΒΚ ΕΕ)» 

(Φ.Β.Κ.ΐ647,11/04/2008). 
19

 Δ ππνηξνθία ζπλίζηαηαη ζην εθάπαμ πνζφ ησλ 750 Βπξψ θαη ρνξεγείηαη θάζε εμάκελν θαηάξηηζεο, κε 

θξηηήξηα θνηλσληθά-νηθνλνκηθά, αιιά θαη κε βάζε ηελ επίδνζε. Αηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ α). φζνη 

δελ έρνπλ ππεξβεί ην 24
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, εθφζνλ είλαη άγακνη ή/θαη αλ νη γνλείο ηνπο ή έλαο απφ 

απηνχο έρεη θάξηα αλεξγίαο, β). αλ είλαη έγγακνη αλεμαξηήησο ειηθίαο, γ). αλ έρνπλ δειψζεη εηζφδεκα 

αλαγφκελν ζε κεληαία βάζε, κηθξφηεξν ή ίζν κε ην 30πιάζην ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο εκεξνκηζζίνπ ηνπ 

αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, δ) αλ είλαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ή κέιε νηθνγέλεηαο κε άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο 

ή άγακνη θαη νξθαλνί απφ έλαλ ή/θαη ηνπο δχν γνλείο θαη θάησ ησλ 24 εηψλ, ε). είλαη κέιε κνλνγνλετθήο 

νηθνγέλεηαο κε παηδηά εθηφο γάκνπ, ζη) κέιε πνιχηεθλεο ή ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο, δ) έρνπλ ΓΜΟΐ 

εμακήλνπ κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 15. Δ ππνηξνθία ρνξεγείηαη κε θνηλσληθά θξηηήξηα θαη ζε πνζνζηφ 10% 

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζειζέλησλ θαηαξηηδφκελσλ ζηηο Σειηθέο Βμεηάζεηο Βμακήλνπ Καηάξηηζεο θάζε 

Α.Ε.Β.Κ. ηνπ Ο.Β.Β.Κ. θαη θάζε Ε.Ε.Β.Κ.. Πξνυπφζεζε ρνξήγεζεο είλαη ν ΓΜΟΐ ηνπιάρηζηνλ 15 θαη ε 

επηηπρήο πεξάησζε φισλ ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ θαηάξηηζεο θαηά ηελ πξψηε ζπκκεηνρή ζηηο 

ηειηθέο εμεηάζεηο (Φ.Β.Κ.ΐ1294,30/06/2009:16293-16296). 
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«(…) ε αλάπηπμε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ελαιιαθηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαδξνκψλ, ηεο δηθηχσζεο ησλ θνξέσλ δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηεο 

δηαζθάιηζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

δηαζχλδεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο κε ηελ απαζρφιεζε, ε δηακφξθσζε κηαο 

νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ θαη γεληθφηεξα ε θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

2. Με ηνλ παξφληα λφκν ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηα βίνπ κάζεζε 

πέξαλ ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

δξάζεηο δηα βίνπ κάζεζεο ησλ θνξέσλ ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δ 

άηππε κάζεζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ κφλν θαηά ην κέξνο 

πνπ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 

3. Βηδηθφηεξα, ζηφρνη ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη: (…) γ) ε αλάδεημε ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ σο δχν ηζφηηκσλ 

ππιψλσλ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, (…) ε) ε δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο 

ησλ αηφκσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ κειψλ θνηλσληθά εππαζψλ θαη επάισησλ νκάδσλ ζε 

φιεο ηηο δξάζεηο θαηάξηηζεο θαη γεληθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ζη) ε ζπλερηδφκελε 

εθπαίδεπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, δ) ε δεκηνπξγία ζπλεθηηθνχ 

εζληθνχ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο γηα φιεο ηηο κνξθέο θαηάξηηζεο θαη 

γεληθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ε) ε ζπγθξφηεζε εληαίνπ εζληθνχ πιαηζίνπ 

αλαγλψξηζεο πξνζφλησλ θαη πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ» 

(Φ.Β.Κ.Ώ163,21/09/2010:3401).  

 

ξνη πνπ εηζάγνληαη είλαη απηνί ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ πφξσλ, ησλ θιαδηθψλ 

πξνζφλησλ, ηνπ Βζληθνχ Αηθηχνπ Αηα ΐίνπ Μάζεζεο, θαη νη ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο 

(paths). ηνλ νξηζκφ ηεο Αηα ΐίνπ Μάζεζεο πξνζηίζεληαη ε Σππηθή θαη Με Σππηθή 

Βθπαίδεπζε, αιιά θαη ε Άηππε Μάζεζε. ηελ δηάθξηζε Βθπαίδεπζεο-Καηάξηηζεο, 

πξνζηίζεηαη ε δηάθξηζε εθπαίδεπζεο-κάζεζεο.
20

  

                                                 
20

 «Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, λννχληαη σο: 

1. Γηα βίνπ κάζεζε»: ιεο νη κνξθέο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε ή ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, νη 

νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο, ζηελ επαγγεικαηηθή έληαμε 

θαη εμέιημε ηνπ αηφκνπ, ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζηα 

θνηλά θαη ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. Πεξηιακβάλεη ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, 

ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ άηππε κάζεζε. 2. «Σππηθή εθπαίδεπζε»: Δ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη 

ζην πιαίζην ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, νδεγεί ζηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ 

αλαγλσξηζκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη απνηειεί κέξνο ηεο δηαβαζκηζκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο θιίκαθαο. ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε εληάζζεηαη θαη ε γεληθή ηππηθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

3. «Σππηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα»: Σν ζχζηεκα ηεο πξσηνβάζκηαο, ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 4. «Με ηππηθή εθπαίδεπζε»: Δ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζε νξγαλσκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην εθηφο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ αλαγλσξηζκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν. Πεξηιακβάλεη ηελ αξρηθή επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε, ηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηε γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

[Άξα, ηα Α.Ε.Β.Κ. εληάζζνληαη ζηελ Με Σππηθή Βθπαίδεπζε]. 5. «Άηππε κάζεζε»: Οη καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο νξγαλσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ, ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, ζην πιαίζην ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ή επαγγεικαηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Πεξηιακβάλεη ηηο θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηεο απηνκφξθσζεο, φπσο ε 

απηνκφξθσζε κε έληππν πιηθφ ή κέζσ δηαδηθηχνπ ή κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή πνηθίισλ 
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Σν 2006 είρε παξνπζηαζηεί απφ ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή ην Βπξσπατθφ Πιαίζην 

Βπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (ΒΠΒΠ). Δ ζχζηαζε πεξηγξάθεη έλα γεληθφ πιαίζην γηα ηελ 

ζχγθξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ησλ επηπέδσλ πξνζφλησλ, πνπ ζα 

δηεπθνιχλεη ηελ γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα, ηελ θηλεηηθφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

ζηελ δηα βίνπ κάζεζε. Ο ππξήλαο ηνπ απνηειείηαη απφ 8 επίπεδα επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη κέζσ ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Σα θξάηε 

κέιε θιήζεθαλ λα πξνζαξκφζνπλ ηα εζληθά επίπεδα επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζην 

νπδέηεξν ζεκείν αλαθνξάο, κε ζηφρν λα μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ην 2008 θαη λα έρεη 

νινθιεξσζεί έσο ην 2012 (Βπξσπατθή Βπηηξνπή, 2008:3). Σν Βζληθφ Πιαίζην 

Πξνζφλησλ (ΒΠΒΠ) πεξηιακβάλεη ζήκεξα 8 επίπεδα αλαθνξάο, ηα νπνία θαιχπηνπλ 

νιφθιεξν ην θάζκα ησλ πξνζφλησλ απφ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε έσο θαη ηελ 

αλψηαηε εθπαίδεπζε. Δ θαηλνηνκία έγθεηηαη ζην φηη πέξαλ ηεο θιαζηθήο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδξνκήο αλαγλσξίδνληαη θαη πξνζφληα πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηε Με Σππηθή 

Βθπαίδεπζε (π.ρ. αξρηθή θαη ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε) θαη ηελ Άηππε 

Μάζεζε (π.ρ. επαγγεικαηηθή εκπεηξία).
 21

    

Ο ΟΒΒΚ ελ ζπλερεία θαηαξγείηαη. Φνξείο Γηνίθεζεο ηεο Αηα ΐίνπ Μάζεζεο είλαη 

πιένλ ε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΓΓΑΐΜ), νη αξκφδηεο ππεξεζηαθέο 

κνλάδεο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Αήκσλ, ην Β.ΚΒ.ΠΕ., ν Βζληθφο Οξγαληζκφο 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ (Β.Ο.Π.Π.), ην Βζληθφ Κέληξν Βπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ (Β.Κ.Β.Π.), ην Βζληθφ Κέληξν Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη 

Ώπηνδηνίθεζεο (Β.Κ.Α.Α.Ώ.). ηνπο Φνξείο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Αηα ΐίνπ Μάζεζεο, 

πξσηίζησο αλαθέξνληαη ηα Α.Ε.Β.Κ. θαη, κεηαμχ άιισλ, ην Ελζηηηνχην Αηαξθνχο 

Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ (Ε.ΑΒ.ΚΒ.) θαη ην Βζληθφ Ίδξπκα Νεφηεηαο. ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο ΓΓΑΐΜ είλαη θαη ε Ώξρηθή θαη ε πλερηδφκελε επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε (Φ.Β.Κ.Ώ163,21/09/2010:3403). Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο δηα βίνπ κάζεζεο πξνβιέπεηαη ε ζχγθιηζε απφ 

ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά εηεζίσο πλόδνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

ύλδεζεο κε ηελ Απαζρόιεζε, ε νπνία ζα νξγαλψλεη ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν ζρεηηθά κε 

ηηο αλαπηπμηαθέο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα κέηξα 

                                                                                                                                                 
εθπαηδεπηηθψλ ππνδνκψλ, θαζψο θαη ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ απνθηά ην άηνκν απφ 

ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ) (Φ.Β.Κ.Ώ163,21/09/2010:3401-3402).  
21

 Γηα ηελ πεξηγξαθή θάζε Βπηπέδνπ, ζην: http://www.nqf.gov.gr/Ώξρηθήειίδα/tabid/36/Default.aspx 

http://www.nqf.gov.gr/������������/tabid/36/Default.aspx
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πνιηηηθήο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηελ Βιιάδα. ηελ ζχλνδν ζα ζπκκεηέρνπλ νη Πξφεδξνη 

ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ εξγνδνηψλ (.Β.ΐ., Γ..Β.ΐ.Β.Β., Β..Β.Β.), ηεο 

Γ..Β.Β., ηεο Ώ.Α.Β.Α.Τ., ηεο Β..Ώ.κεΏ., ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ θαη ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο Αήκσλ Βιιάδαο» (Φ.Β.Κ.Ώ163,21/09/2010:3405). Σν Άξζξν 12 ηνπ 

Ν.3879/2010 αθνξά απνθιεηζηηθά ηα  Ελζηηηνχηα Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο : 

 

«1. Σα Ε.Β.Κ. είλαη λνκηθά πξφζσπα ή ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

ηα νπνία έρνπλ θάπνηα απφ ηηο κνξθέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή ή ηελ 

θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αξρηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (…) εθαξκφδνπλ πηζηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα αξρηθήο ή 

ζπκπιεξσκαηηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα, εθφζνλ ππάξρνπλ, θαη ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηέο κε 

αλάινγεο γλψζεηο ή θαη εκπεηξία. 

2. Σα δεκφζηα Ε.Β.Κ. (…) κεηαθέξνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αηα ΐίνπ Μάζεζεο. 

Σα Ε.Β.Κ. πνπ έρνπλ ηδξπζεί (…) απφ άιια Τπνπξγεία ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ επνπηεχνληαη σο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Αηα ΐίνπ Μάζεζεο, ελψ σο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία απφ ηνπο θνξείο νη 

νπνίνη ηα ζπλέζηεζαλ. […] (Φ.Β.Κ.Ώ163,21/09/2010:3412-3413). 

 

Σα Α.Ε.Β.Κ. κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΟΒΒΚ αλαηέζεθαλ γηα βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζην Ε.ΑΒ.ΚΒ.. Πεξηήιζαλ ηειηθψο ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΓΓΑΐΜ, ε νπνία έρεη σο 

απνζηνιή «λα ζρεδηάδεη ηε δεκφζηα πνιηηηθή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, λα δηακνξθψλεη 

ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο, λα εθπνλεί ην αληίζηνηρν εζληθφ πξφγξακκα θαη λα επνπηεχεη 

ηνπο θνξείο ηεο.  Με απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ επαλέξρεηαη κε φλνκα 

δηαθνξεηηθφ ε «Πεξηθεξεηαθή Βπηηξνπή Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο».
22

 Πξηλ ηελ 

ιήμε ηνπ 2010 ζπγθξνηείηαη ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ (Β.Ο.Π.Π.).
23

 Καζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεύζπλζεο 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Απαζρόιεζεο, Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνύ (Φ.Β.Κ.1
ν
 222, 

27/12/2010:4604). ην Σκήκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Παηδείαο ππάγνληαη θπξίσο 

                                                 
22

 ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο είλαη ε «δηαηχπσζε εηζεγήζεσλ ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην γηα ζέκαηα 

Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη ζχλδεζήο ηεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηδίσο γηα ηε δηεξεχλεζε θαη 

εθηίκεζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηελ 

ηεξάξρεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα Ε.Β.Κ., ζηα Κ.Β.Κ. θαη 

γεληθφηεξα ζηηο ζρνιέο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εθπφλεζε ηνπ Βζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Αηα ΐίνπ Μάζεζεο θαη 

ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πξνγξάκκαηνο δηα βίνπ κάζεζεο (…). ηελ Βπηηξνπή απηή ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη 

ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ νξγαλψζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ θαη ησλ ινηπψλ θνηλσληθψλ θνξέσλ 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο αλαπηπμηαθνχο ηνκείο ηεο Πεξηθέξεηαο, εθπξφζσπνο ηεο αληίζηνηρεο 

Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Αήκσλ θαη εθπξφζσπνο ησλ Κ.Π.Ώ. ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ 

Ο.Ώ.Β.Α.» (Φ.Β.Κ.Ώ163,21/09/2010:3408).  
23

 Φ.Β.Κ., Σεύρνο Τπαιιήισλ Δηδηθώλ Θέζεσλ θαη Οξγάλσλ Γηνίθεζεο Φνξέσλ ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα θαη 

Δπξύηεξνπ Γεκόζηνπ Σνκέα, Ώξ.405,21/12/2010:2613-2614. 
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αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πέξαλ ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δηα 

βίνπ κάζεζε.
24

  

Σν 2011 ξπζκίδνληαη νη θαλνληζκνί εμεηάζεσλ θαη πηζηνπνίεζεο. Οη εμεηάζεηο 

έρνπλ δχν ζθέιε (ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ) θαη ην χςνο ησλ εμέηαζηξσλ επαθίεηαη ζε 

απφθαζε ηνπ Β.Ο.Π.Π.. (Φ.Β.Κ. Αεχηεξν 725, 03/05/2011). Σν χςνο ησλ εμέηαζηξσλ 

νξίδεηαη ζε 44 επξψ γηα θάζε είδνο εμέηαζεο (Φ.Β.Κ. Σεχρνο Αεχηεξν, 

Ώξ.792,10/05/2011). Με ηνλ Νφκν 3966/2011 ηδξχεηαη ην Ελζηηηνχην Βθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο θαη ην «Τπνπξγείν Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ» κεηνλνκάδεηαη ζε 

«Τπνπξγείν Παηδείαο Αηα ΐίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ» (Φ.Β.Κ. Σεχρνο Πξψην, 

Ώξ.118,24/05/2011).  

Βλεκεξσηηθή Βγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (24.10.2011/1133) απεπζχλεηαη 

ηαπηφρξνλα πξνο ηα Αεκφζηα Ελζηηηνχηα Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Α.Ε.Β.Κ.), ηνλ  

«Οξγαληζκφ Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ε.Β.Κ. ηνπ Ο.Σ.Β.Κ.), ηελ 

«ηβηηαλίδεην Αεκφζηα ρνιή Σερλψλ & Βπαγγεικάησλ (Ε.Β.Κ. ηβηηαλίδεηνπ) θαη ηα 

Εδησηηθά Ελζηηηνχηα Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ε.Ε.Β.Κ.). Θέκα ηεο, ε έλαξμε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ρνξήγεζε «Βπηηαγήο Ώξρηθήο Καηάξηηζεο» (Voucher)
25

, ε νπνία 

κέρξη ηα ηέιε ηνπ Βαξηλνχ Βμακήλνπ 2012 δελ είρε απνδνζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Μεηαμχ άιισλ, «ββ. Δ ππνζηήξημε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ έξεπλα ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηελ ηεξάξρεζε ησλ εηδηθνηήησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ πξέπεη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζηα Ελζηηηνχηα Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ε.Β.Κ.), (…) θαη γεληθφηεξα ζηηο ζρνιέο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηε ζχλδεζε ηεο παξερφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηηο 

αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο. βγ. Δ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ Ε.Β.Κ. πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αηά ΐίνπ Μάζεζεο, ζην πιαίζην 

ζρεηηθψλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ, θαη ηεο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ Κ.Β.Κ. ηεο πεξηθέξεηαο» (Φ.Β.Κ.1
ν
 222,27/12/2010:4605). 

25
 Δ ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζην: http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/    

 

http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  6
ν
  

 

Σα Γ.Η.Δ.Κ. ζήκεξα: πνιηηηθέο Καηάξηηζεο θαη ηξέρνληα Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα  

 

 

Δ Σερληθή θαη Βπαγγεικαηηθή Βθπαίδεπζε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 26 ηεο 

Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, είλαη κέξνο ηεο ζχλνιεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ φξν «εθπαίδεπζε», φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκό θαη ηελ ύζηαζε θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ ζηελ Δθπαίδεπζε. 

Δ χζηαζε ηεο Unesco (2001) γηα ηελ Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη 

Καηάξηηζε γηα ηνλ 21
ν
 αηώλα αλαθέξεηαη ζε θάζε κνξθή θαη ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο θχζεο, πνπ πξνζθέξεηαη ππφ ηελ αηγίδα εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ, δεκνζίσλ αξρψλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ή θάζε άιιεο κνξθήο νξγάλσζεο ηεο 

Βθπαίδεπζεο - ηππηθήο ή άηππεο - κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε φηη φια ηα κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο έρνπλ πξφζβαζε ζηηο δηαδξνκέο ηεο Αηα ΐίνπ Μάζεζεο. Δ Unesco ζπληζηά ε 

Σερληθή θαη Βπαγγεικαηηθή Βθπαίδεπζε λα μεθηλά κε κία επξεία βάζε, ε νπνία 

δηεπθνιχλεη ηελ νξηδφληηα θαη θάζεηε ζπλάξζξσζε εληφο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ 

πζηήκαηνο, αιιά θαη κεηαμχ ρνιείνπ θαη αγνξάο εξγαζίαο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 

άκβιπλζε ησλ θάζε κνξθήο δηαθξίζεσλ (UNESCO Recommendation, 2001).  

 

6.1. ΟΟΑ: Learning for Jobs  

 

Σν 2010, κεηά απφ αμηνινγήζεηο ζε 17 ρψξεο αλά ηνλ θφζκν, ν ΟΟΏ εμέδσζε ην 

Learning for Jobs ζην νπνίν κεηαμχ άιισλ εμεηάδνληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ επαλεμέηαζε ηεο Ώξρηθήο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο. Σα «ζπκπεξάζκαηα» θαη ην «πνιηηηθφ κήλπκα» ηνπ ΟΟΏ δεκνζηεχζεθαλ 

ην 2009 θαη παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά: 

- Γηαπηζηώζεηο: Δ Β.Β.Κ. έρεη παξακειεζεί. Σα ηζρπξά Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο 

εληζρχνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, αιιά πνιιά απφ απηά δελ επηηπγράλνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ώπφ ηελ επαλεμέηαζε εληζρχεηαη ε 

αλάγθε γηα κεηαξξπζκίζεηο πνπ λα γεθπξψλνπλ ην ράζκα κεηαμχ κάζεζεο θαη εξγαζίαο. 

Δ νηθνλνκηθή θξίζε δεκηνχξγεζε λέεο πηέζεηο. 
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- Γηαηί θαη πώο ζα κπνξνύζαλ νη θπβεξλήζεηο λα εληζρύζνπλ ηελ Αξρηθή 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε: Δ δεκφζηα επέλδπζε ζηελ Β.Β.Κ. έρεη 

θαιή νηθνλνκηθή αληαπνδνηηθφηεηα. ηνλ 21
ν
 αη. εθηφο απφ ηηο αξρηθέο εξγαζηαθέο 

δεμηφηεηεο, ρξεηάδνληαη θαη επξχηεξεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαξηέξαο. Δ Ώλψηεξε Αεπηεξνβάζκηα Καηάξηηζε ρξεηάδεηαη ζπρλά λα 

πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο, ηφζν γηα δνπιεηά, φζν θαη γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε, επεηδή 

αξθεηνί απφ απηνχο πξνζδνθνχλ λα ζπλερίζνπλ εηζεξρφκελνη ζηε Μεηαδεπηεξνβάζκηα 

θαη ζηελ Σξηηνβάζκηα. Γη‟ απηφ απαηηείηαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ, ψζηε λα παξέρεηαη ζηήξημε ζε φζνπο ηελ ρξεηάδνληαη. 

- πλάληεζε ηεο ΔΔΚ κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο: Δ πξφβιεςε γηα ηα 

Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο πξέπεη λα ζπλεθηηκά ηηο απαηηήζεηο ησλ εξγνδνηψλ θαη ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ. Ώιιά απηή ε ηζνξξνπία ζπλεμαξηάηαη απφ ηελ θξαηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε, ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ηνπο εξγνδφηεο. 

- Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο: Γίλεηαη νινέλα δπζθνιφηεξνο θαη ζπληζηά 

πξφθιεζε, αιιά είλαη ηφζν πεξηζζφηεξν απαξαίηεηνο, φζν νη ζηαδηνδξνκίεο 

δηαθνξνπνηνχληαη. ε πνιιέο ρψξεο ν Βπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο είλαη αζζελήο, 

ελψ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεθηηθφο, επαξθψο ρξεκαηνδνηνχκελνο θαη εκπεξηζηαησκέλνο.  

- Απνηειεζκαηηθόηεηα θαζεγεηώλ θαη εθπαηδεπηώλ: Θα πξέπεη λα είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη φζνη επηβιέπνπλ αζθνχκελνπο 

θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη. 

- Μάζεζε ζηνλ ρώξν εξγαζίαο: ια ηα ζπζηήκαηα πξέπεη λα επσθειεζνχλ ηα κέγηζηα 

απφ ηελ κάζεζε ζηελ εξγαζία. Ο πνηνηηθφο ηεο έιεγρνο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεην 

δήηεκα. Δ ζχλδεζε ζπνπδαζηψλ-εξγαζίαο επηηπγράλεηαη κε ηελ ρνξήγεζε θηλήηξσλ. 

- Δξγαιεία ππνζηήξημεο πζηεκάησλ Δ.Δ.Κ.: Δ Β.Β.Κ. απαηηεί ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

άκεζα ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, θαη πιεξνθφξεζε πνπ θαζηζηά ηα ζπζηήκαηα δηαθαλή. 

Υξεηάδνληαη επίζεο ηζρπξνί ζεζκνί εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαηηθψλ ελψζεσλ θαη ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ησλ ζπνπδαζηψλ. Σα Πιαίζηα Πξνζφλησλ κπνξνχλ λα είλαη ρξήζηκα, 

φηαλ κπνξνχλ λα είλαη ζπγθξίζηκα. Δ ηππνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο 

πξνζφλησλ ηεο Β.Β.Κ. κπνξεί λα εγγπάηαη ηα standards. Δ ηήξεζε βάζεο δεδνκέλσλ γηα 

ηηο «εθξνέο» [outcomes] ηεο Β.Β.Κ. ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. 

- πζηάζεηο γηα ηελ πνιηηηθή: Βλ πξψηνηο, πξφβιεςε ζσζηνχ κίγκαηνο δεμηνηήησλ γηα 

ηελ αγνξά εξγαζίαο. Μεηαξξχζκηζε ζηνλ Βπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ γηα ηελ 
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παξνρή θαιά ελεκεξσκέλσλ ζπκβνπιψλ ζηαδηνδξνκίαο. ΐεβαίσζε φηη νη θαζεγεηέο θαη 

νη εθπαηδεπηέο δηαζέηνπλ θαιή εξγαζηαθή εκπεηξία, παηδαγσγηθή θαη άιιε 

πξνεηνηκαζία. Ώπφιπηε αμηνπνίεζε ηεο κάζεζεο ζηελ εξγαζία. Τπνζηήξημε ηνπ 

πζηήκαηνο Β.Β.Κ. γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ 

θαη ηεο δηαθάλεηαο (OECD, 2009. Learning for Jobs: Summary and  Policy Messages). 

 

6.2. Ζ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Δληζρπκέλε πλεξγαζία ζηελ Δ.Δ.Κ. 

         

Σν 2002 δξνκνινγήζεθε Ζ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Δληζρπκέλε πλεξγαζία ζηνλ 

ηνκέα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο κε ηελ Γηαθήξπμε ηεο Κνπεγράγεο 

(Αηαδηθαζία ηεο Κνπεγράγεο), ε νπνία επαλεμεηάδεηαη θάζε δχν ρξφληα. ην 

Αλαθνηλσζέλ ηεο Μπξηδ
26

 (2010) θαζνξίζηεθαλ νη καθξνπξφζεζκνη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη 

ηεο ΒΒ γηα ηελ Β.Β.Κ. γηα ηελ ηξέρνπζα δεθαεηία (2011-2020).   

Σν «ζπλνιηθφ φξακα» ηεο ΒΒ γηα ηελ Β.Β.Κ. σο ην 2020 είλαη λα «λα έρεη εληζρπζεί 

ε ειθπζηηθφηεηα, ε ρξεζηκφηεηα, ν πξνζαλαηνιηζκφο κε γλψκνλα ηε ζηαδηνδξνκία, ηελ 

θαηλνηνκία, ηελ πξφζβαζε θαη ηελ επειημία ησλ επξσπατθψλ ζπζηεκάησλ Β.Β.Κ. ελ 

ζπγθξίζεη κε ην 2010». Σα ζπζηήκαηα Β.Β.Κ. ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ηφζν ζηελ 

αξηζηεία, φζν θαη ζηελ δηθαηνζχλε ησλ ζπζηεκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο. Ώπηφ ζα 

επηηεπρζεί πξνζθέξνληαο: «ειθπζηηθή θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο ΒΒΚ (…) πςειή 

πνηφηεηα ΒΒΚ (Ώ-ΒΒΚ) (…) πξνζηηή θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ζηαδηνδξνκία ζπλερή 

ΒΒΚ (-ΒΒΚ) (…) επέιηθηα ζπζηήκαηα ΒΒΚ (…) ηελ πξνζθνξά αλεπίζεκσλ θαη 

άηππσλ κνξθψλ κάζεζεο, (…) θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ ρψξνπ εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο κε δηαθαλή ζπζηήκαηα πξνζφλησλ, θαη νπζηαζηηθά εληζρπκέλεο 

δπλαηφηεηεο γηα δηαθξαηηθή θηλεηηθφηεηα ζπνπδαζηψλ θαη επαγγεικαηηψλ Β.Β.Κ.. Θα 

πξέπεη επίζεο λα παξέρνληαη εχθνια πξνζηηέο θαη εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο δηα βίνπ 

ελεκέξσζεο, επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζπκβνπιεπηηθήο, νη νπνίεο ζα 

ζρεκαηίδνπλ έλα ζπλεθηηθφ δίθηπν, πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο λα 

ιακβάλνπλ ηεθκεξησκέλεο απνθάζεηο θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο καζεζηαθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ηνπο ζηαδηνδξνκίεο πέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ γλσξηζκάησλ ζχκθσλα κε 

ην θχιιν» (Ώλαθνηλσζέλ ηεο Μπξηδ:6-7). 

                                                 
26

 πσο αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ην: «Ώλαθνηλσζέλ ησλ επξσπαίσλ Τπνπξγψλ Βπαγγεικαηηθήο 

Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ησλ επξσπατθψλ θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο. 

(πλεδξίαζε ηεο Μπξηδ ζηηο 7 Αεθεκβξίνπ 2010 γηα ηελ επαλεμέηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο θαη 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Κνπεγράγεο)».   
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Δ ΒΒ ζπζηήλεη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ Βθπαίδεπζε θαη ηελ 

Καηάξηηζε ζηελ εξγαζία, αιιά θαη κεηαμχ ζέζεσλ εξγαζίαο. Δ κεηάβαζε ησλ 

απνθνίησλ EEK ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή ζε πεξαηηέξσ Βθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε λα 

απνηειεί αληηθείκελν παξαθνινχζεζεο κέζσ ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ (Ώλαθνηλσζέλ 

ηεο Μπξηδ: 9,13). Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

Μεηαδεπηεξνβάζκηα/Ώλψηεξε EEK ζε επίπεδν ή ίζν κε ην επίπεδν 5 ηνπ ΒΠΒΠ, θαηά 

πεξίπησζε, θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ πξσηαξρηθνχ ζηφρνπ ηεο ΒΒ. Αειαδή, 

σο ην 2020, λα έρεη απνθνηηήζεη απφ ηελ Σξηηνβάζκηα ή ηζφηηκε Βθπαίδεπζε ην 40% 

ηνπ πιεζπζκνχ. Να πξνσζνχληαη επίζεο επέιηθηεο δίνδνη κεηαμχ ηεο E.E.K., ηεο 

Γεληθήο θαη ηεο Σξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, εληζρχνληαο ηελ δηαπεξαηφηεηα θαη ηηο 

δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο (Ώλαθνηλσζέλ ηεο Μπξηδ:13-14).   

 

6.3. Σν Δπξσπατθό ύζηεκα Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ γηα ηελ Δ.Δ.Κ. 

 

Σν Δπξσπατθό ύζηεκα Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη 

Καηάξηηζε (ΒΒΚ/ECVET) είλαη έλα εζεινληηθφ πιαίζην πεξηγξαθήο πξνζφλησλ ζε φξνπο 

κνλάδσλ κέηξεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ. Πξνσζεί ηελ θηλεηηθφηεηα ζηελ 

επξσπατθή Β.Β.Κ. θαη ηελ πξφζβαζε ζηελ Αηα ΐίνπ Βθπαίδεπζε γηα λένπο θαη ελειίθνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. ην πιαίζην απηφ ζπζηήζεθε ζηα θξάηε κέιε ηεο ΒΒ λα δψζνπλ 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηνπ εξγαζίεο απφ ην 2012. Σν 2009 

αλαθνηλψζεθε θαη ε έλαξμε κειέηεο γηα ηελ έληαμε ηεο επαγγεικαηηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηα Βπίπεδα 6-8. χκθσλα κε ηνλ 

Cedefop, «έρνληαο έλαλ ιφγν γη‟ απηήλ ηελ επηινγή: ηα Βπίπεδα απηά ήηαλ παξαδνζηαθά 

ζπλδεδεκέλα κε ην Παλεπηζηήκην. Ώπηήλ ηελ ζηηγκή ππάξρεη απμαλφκελε ραιαξφηεηα 

κεηαμχ ηδξπκάησλ θαη ηχπσλ πηπρίσλ ζηελ Ώλψηεξε θαη Βπαγγεικαηηθή Βθπαίδεπζε (ελ 

κέξεη, εμαηηίαο ηεο κεγαιχηεξεο απνδνρήο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ). ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, γίλεηαη πξνζπάζεηα ππέξβαζεο κεηαμχ αθαδεκατθνχ θαη 

επαγγεικαηηθνχ, ε νπνία έρεη πάςεη απφ θαηξφ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα»  

(Cedefop, 2009).  

ηελ «επηζθφπεζε» ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Eurypedia 

δηαβάδνπκε φηη «αλάκεζα ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ιεηηνπξγεί 

ε κεηα-δεπηεξνβάζκηα κε-ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δ εθπαίδεπζε παξέρεηαη απφ ηα 
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Ελζηηηνχηα Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΕΒΚ) (Vocational Training Institutes)
27

 ηα νπνία 

πξνζθέξνπλ ηππηθή αξρηθή θαη ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, 

θαζψο επίζεο θαη απφ ηδησηηθά Κέληξα Μεηα-ιπθεηαθήο Βθπαίδεπζεο (ΚΒΜΒ)  (…) ηα 

νπνία αλήθνπλ ζηελ άηππε κεηα-δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Οη 

βεβαηψζεηο, ηα πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο νλνκαζίαο βεβαίσζε πνπ 

ρνξεγνχλ ηα ΚΒΜΒ δελ είλαη ηζφηηκα κε ηνπο ηίηινπο πνπ ρνξεγνχληαη ζην πιαίζην ηνπ 

Βιιεληθνχ ζπζηήκαηνο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο Παλεπηζηήκηα, ΣΒΕ θαη ΕΒΚ.».
28

  

 

6.4. Δπέιηθηεο δίνδνη γηα ηελ επειημία θαη δηαπεξαηόηεηα  

       εληόο θαη κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ 

 

Σν πκβνχιην ηεο Βπξψπεο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο Βθπαίδεπζεο θαη 

ηεο Καηάξηηζεο πξνηξέπεη ηα κέιε ηεο ΒE, ηα ζπζηήκαηα Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

λα θαηνρπξψλνπλ ηφζν ηελ ηζνηηκία φζν θαη ηελ αξηζηεία θαη ζπγθεθξηκέλα:  

- ζνλ αθνξά ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: λα ππάξρνπλ πην επέιηθηεο θαη 

δηαθνξνπνηεκέλεο «νδνί κάζεζεο» πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηνλ ζπλδπαζκφ ηεο κε 

ηηο εξγαζηαθέο ή νηθνγελεηαθέο δεζκεχζεηο ελζαξξχνληαο ηελ επξχηεξε ζπκκεηνρή.  

- ζνλ αθνξά ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε: Να αλαπηπρζεί 

πεξαηηέξσ ε παξνρή ΒΒΚ πνπ επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα βαζίδνληαη ζηηο δηθέο 

ηνπο εμαηνκηθεπκέλεο πνξείεο. Να εμαζθαιηζζεί φηη ηα ζπζηήκαηα E.E.Κ. 

ελζσκαηψλνληαη θαηαιιήισο ζηα ζπλνιηθά πζηήκαηα Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. 

Να απμεζεί ε επειημία θαη ε δηαπεξαηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηφδσλ, θαη λα αξζνχλ ηα 

εκπφδηα ζηελ ζπκκεηνρή θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα εληφο, θαη κεηαμχ ησλ πζηεκάησλ 

Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. Να εληζρπζνχλ δξάζεηο θαζνδήγεζεο/ζπκβνπιεπηηθήο θαη 

ε ζρεηηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζνχλ νη επηινγέο 

                                                 
27

 Σν ζρεηηθφ link» παξαπέκπεη ζηελ παιαηά ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, θαη εθείλε ζηνλ Οδεγό 

πνπδώλ γηα κεηά ην Λύθεην (2001: 172-176), απφ ηελ έθδνζε ηνπ νπνίνπ έρνπλ επέιζεη ηφζεο αιιαγέο ζηα 

Α.Ε.Β.Κ., ψζηε δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. ηνλ ηφκν γηα ηελ Οξγάλσζε ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο ζηελ Διιάδα  (Eurydice, 2009/2010: 57-58), ηα Α.Ε.Β.Κ. θαηαηάζζνληαη ζηελ 

«Μεηα-Αεπηεξνβάζκηα κε-Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε» θαη ζην Βπίπεδν 4 (ISCD 4), φηαλ ην πηπρίν ηεο 

Σξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαηαηάζζεηαη ζην Βπίπεδν 5 (ISCD 5). ην Βζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ, είλαη 

ην Βπίπεδν 5 πνπ «ζρεηίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε είηε Μεηά-Αεπηεξνβάζκηνπ Πξνγξάκκαηνο Βθπαίδεπζεο 

θαη Καηάξηηζεο, είηε "ζχληνκνπ θχθινπ" Πξνγξάκκαηνο Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο», φηαλ «κε ηνλ 

πξψην θχθιν πξνζφλησλ ηεο Ώλψηαηεο Βθπαίδεπζεο» ζρεηίδεηαη ην Βπίπεδν 6. 
28

 «Βιιάδα. Βπηζθφπεζε», ζην: Eurypedia. European Encyclopedia on National Educational Systems, 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Ell%C3%A1da:%CE%95%CF%80%CE%B

9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B7  

http://archive.minedu.gov.gr/el_ec_page912.htm
http://www.minedu.gov.gr/dioikhtika-eggrafa/keme/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Ell%C3%A1da:%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Ell%C3%A1da:%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B7
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ζηαδηνδξνκίαο ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ε κεηαθίλεζε εληφο ηεο Βθπαίδεπζεο ή ε κεηάβαζε 

ζηελ απαζρφιεζε (πκβνχιην ηεο Βπξψπεο (2010/C 135/2): 3,5,6,7). Μέρξη θαη απηή 

ηελ ζηηγκή, δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα απφ ηα Α.Ε.Β.Κ. δελ δίλεηαη, θαη 

Κέληξν θαζνδήγεζεο/ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηνπο θαηαξηηδφκελνπο δελ ππάξρεη.  

 

6.5. Generation N.E.E.T.s θαη Leonardo da Vinci 

 

ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο «Βπξψπε 2020» γηα ηελ Β.Β.Κ. ιακβάλεη ρψξα ην 

Πξόγξακκα Leonardo da Vinci,
 29

 ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ην 

Πξφγξακκα γηα ηε Αία ΐίνπ Μάζεζε ηεο ΒΒ. Σν Πξφγξακκα da Vinci ρξεκαηνδνηεί 

projects κε πξαθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, θαη ζηφρν ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ησλ 

πζηεκάησλ Καηάξηηζεο, ηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο Β.Β.Κ., ηελ δηεπθφιπλζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ρσξψλ γηα ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ, θαη ηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη παξνρήο Β.Β.Κ. εηδηθά ζηνπο λένπο αλζξψπνπο. Έλα 

απφ ηα project πνπ ππνζηεξίδεη ην Πξφγξακκα da Vinci γηα ηελ Β.Β.Κ. είλαη ην The 

Moving Project. Μία ηδηαίηεξε δξάζε ηνπ γηα ηνπο λένπο ειηθίαο 15/16-24 εηψλ, είλαη ην 

Generation NEETs (Not in Education Employment or Training).   

Οη ΝΒΒΣs «δηαθξίλνληαη σο μεθάζαξε θαηεγνξία λέσλ αλζξψπσλ νη νπνίνη 

εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά έσο εληειψο αδξαλείο θαη, δπλεηηθά, θνηλσληθά απεηιεηηθνί» 

(The Moving Project. Generation NEETS). Ο φξνο απηφο ηείλεη λα επηθξαηήζεη ζην 

πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ ΒΒ. Πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Μ.ΐξεηαλία, ε 

νπνία, απφ ηελ ζηηγκή πνπ απνκνλψζεθε σο θαηλφκελν, παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ 

εμέιημή ηνπ ζηελ επηθξάηεηά ηεο. Ο φξνο ζεσξείηαη κε ηθαλνπνηεηηθφο, επεηδή σο 

επηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο κπνξεί λα είλαη κεησηηθφο γηα έλαλ λέν θαη λα ηνλ ζηηγκαηίδεη. 

Βληνχηνηο, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο σο ζηαηηζηηθή θαηεγνξία θαη, εθφζνλ δελ έρεη 

αληηθαηαζηαζεί, ρξεζηκνπνηείηαη πξνο δηεπθφιπλζε ηεο ζπλελλφεζεο. ηελ Ώγγιία 

αθνξά πεξηζζφηεξνπο απφ 200.000 λένπο αλζξψπνπο (Βλδεηθηηθά: Uk Department in 

Education, 2011; House of Commons. Children, Schools and Families Committee – Eight 

Report, 2009-2010). Οη λένη απηνί άλζξσπνη ληψζνπλ απνθνκκέλνη απφ θάζε είδνπο 

                                                 
29

  ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Leonardo da Vinci ζηελ Βιιάδα,  ηδηαηηέξσο καο βνήζεζαλ νη γλψζεηο θαη 

εκπεηξίεο πνπ κνηξάζηεθε καδί καο ν θ. Αεκήηξεο νπιηψηεο, Αηεπζπληήο Α.Ε.Β.Κ. Γιπθάδαο, ν νπνίνο επί 

ζεηξά εηψλ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζην πιαίζηφ ηνπ. Σνλ επραξηζηνχκε ζεξκά.  

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Εδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Ε.Κ.Τ.). ην: 

http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/davinci.html  

http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/davinci.html
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θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαη ζπρλά απνκνλψλνληαη ζηνλ ρψξν ηνπο απνξξνθεκέλνη 

ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ελαζρνιήζεηο (π.ρ. θνηλσληθή e-δηθηχσζε). Αηαηείλνληαη φηη δελ 

έρνπλ θαλέλα θίλεηξν, επεηδή δελ βιέπνπλ θαλέλα κέιινλ γηα ηηο δσέο ηνπο. Δ επίζεκε 

επεμήγεζε ηεο νξνινγίαο απνζαθελίδεη φηη ζηελ θαηεγνξία ησλ NEETs εληάζζνληαη νη 

λένη απφ 15-19 θαη ζε θάπνηεο ρψξεο έσο 24 εηψλ, νη νπνίνη εγθαηέιεηςαλ ην ρνιείν, 

αιιά νχηε απνθαηαζηάζεθαλ επαγγεικαηηθά, νχηε ζπλέρηζαλ ζε θάπνηνπ είδνπο 

θαηάξηηζε. Δ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ε πξνζπάζεηα θαηαλφεζήο ηνπ μεθίλεζε ην 

2009 θαη ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο da Vinci. Ο φξνο NEETs νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ηείλεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ φξν  Χαμένη Γενιά. (Leonardo da Vinci 

Program. Moving Project. Study “Understanding NEETs”:3).  

χκθσλα κε ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή, πεξηζζφηεξν απφ ην 1/3 ησλ λέσλ 

Βπξσπαίσλ ειηθίαο 15-24 εηψλ αλήθνπλ ζηνπο NEETs (δεδνκέλα 2009). 26% ηεο 

ειηθηαθήο νκάδαο 15-24 θαη 35% ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 25-29 είλαη άλεξγνη γηα 

πεξηζζφηεξν απφ 12 κήλεο. χκθσλα κε ηελ ΐξεηαληθή Τπεξεζία γηα ηα Παηδηά, ην 

ρνιείν θαη ηηο Οηθνγέλεηεο, θξίζηκν ζεκείν γηα ηελ εμέιημε ησλ λέσλ αλζξψπσλ είλαη ην 

ηέινο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Δ δηαξξνή ηνπο απφ ην ζχζηεκα ζηηο ειηθίεο 

κεηαμχ 16-18 εηψλ είλαη έλαο θξηζηκφηαηνο παξάγνληαο πνπ πξναλαγγέιιεη ζπλέπεηεο 

φπσο ε αλεξγία, ην ρακειφ εηζφδεκα, κεηξφηεηα θαηά ηελ εθεβεία, θαθή θαηάζηαζε 

ζσκαηηθήο πγείαο, θαηάζιηςε.
30

  

ηελ Βιιάδα, ελ κέζσ ηεο ζεκεξηλήο πνιχπιεπξεο θξίζεο, θαη φηαλ ε θξάζε «δελ 

έρσ θίλεηξν, επεηδή δελ βιέπσ θαλέλα κέιινλ γηα ηελ δσή κνπ» αθνχγεηαη νινέλα θαη 

ζπρλφηεξα απφ ηνπο λένπο αλζξψπνπο, ε «απνκφλσζε ζηνλ ρψξν ηνπο κε networking» 

ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ε κηθξφηεξε ζπλέπεηα. Σν θαηλφκελν πξέπεη άκεζα, 

ζπζηεκαηηθά θαη απνηειεζκαηηθά λα απαζρνιήζεη ηελ Πνιηηεία, εθφζνλ δχν θξίζηκνη 

δείθηεο ζεκαηνδνηνχλ ηελ εκθάληζή ηνπ (ε ζρνιηθή δηαξξνή θαη ε λεαληθή αλεξγία), νη 

νπνίεο έρνπλ ήδε θηάζεη ζε πςειφηαηα επίπεδα: ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΏ ην πνζνζηφ ησλ 

παηδηψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξηλ νινθιεξψζνπλ ηελ Ώλψηεξε Αεπηεξνβάζκηα θηάλεη 

ζην 25% θαη ε δηαξξνή ζεσξείηαη ζρεδφλ βέβαηε γηα φζνπο έρνπλ επηιέμεη ηελ 

δεπηεξνβάζκηα Σερλνινγηθή Καηεχζπλζε. χκθσλα κε ην Αειηίν Σχπνπ ηεο ΒΛ.ΣΏΣ. 

(09/02/2012) θαη γηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2011, ε αλεξγία ζηνπο 

                                                 
30

 ην: http://www.movingproject.eu/generation-neets.php 

http://www.movingproject.eu/generation-neets.php
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λένπο ειηθίαο 15-24 έθηαζε ζην 48%. Αειαδή, ην 48% ησλ λέσλ 15-24 εηψλ ζηελ 

Βιιάδα ζήκεξα πιεξνχλ ήδε ηελ κία απφ ηηο δχν πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ 

σο NEETs. Ώλ ηα ειιεληθά δεδνκέλα ηνπνζεηεζνχλ πξνο εμέηαζε ζηα επξσπατθά;  

ε έξεπλα ηνπ Cedefop ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010 γηα ηελ «πξφβιεςε ησλ 

κειινληηθψλ αλαγθψλ δεμηνηήησλ κέρξη ην 2020 (…) [ζεκεηψλεηαη φηη] ζα ππάξμνπλ 

15,6 εθαη. λέεο ζέζεηο ζηελ ΒΒ γηα ηνπο απνθνίηνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 3,7 

εθαη. λέεο ζέζεηο γηα ηνπο απνθνίηνπο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ώληίζεηα, ζα 

ππάξμεη κείσζε 12 εθαη. ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηα άηνκα ρσξίο ή κε ρακειά πξνζφληα» 

(Βπξσπατθή Βπηηξνπή. Ώλαθνίλσζε 09/06/2010:1 – ππνζ.:3). πλππνινγίδνληαο ηελ 

θάζεηε πηψζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ε νπνία ζα ζπξξηθλψζεη πεξηζζφηεξν ηηο επθαηξίεο 

πξφζβαζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε ή/θαη ζηελ Β.Β.Κ. θαη πεξηζζφηεξν γηα ηα 

παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ αζζελή θνηλσληθά ζηξψκαηα, αθφκε θαη αλ θαηαθέξνπλ λα 

νινθιεξψζνπλ ηελ Ώλψηεξε Αεπηεξνβάζκηα, ην 48% ησλ λέσλ ζηελ Βιιάδα δελ είλαη 

απιψο δπλεηηθά NEETs, αιιά πξνζεγγίδνπλ επηθίλδπλα πξνο ηνλ ελαιιαθηηθφ φξν γηα 

ηνπο NEETs, ζηνλ φξν: Χαμένη Γενιά. Ο φξνο NEETs κφιηο εηζάγεηαη ζηα ειιεληθά 

δεδνκέλα. Μία πξνζέγγηζε είλαη ησλ Παπαδάθε, Υνπξδάθε θαη  Κακέθε (2011), θαη ε 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ ΚΏΝΒΠ/ΓΒΒ (06/08/2010).
31

  

Σα Α.Ε.Β.Κ. θαινχληαη λα ζπλδξάκνπλ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. 

Σνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα; ην εξψηεκα απηφ θαη κεηαμχ άιισλ, απαληνχλ ηα 

θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 ην: http://www.kanep-gsee.gr/programmata-dia-bioy-ekpaideyshs/41-synergasia-praksh-i-synergatika-

erga-mikrhs-kai-mesaias-klimakas/ 

http://www.kanep-gsee.gr/programmata-dia-bioy-ekpaideyshs/41-synergasia-praksh-i-synergatika-erga-mikrhs-kai-mesaias-klimakas/
http://www.kanep-gsee.gr/programmata-dia-bioy-ekpaideyshs/41-synergasia-praksh-i-synergatika-erga-mikrhs-kai-mesaias-klimakas/
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Κεθάιαην 7
ν
  

 
Σα Γ.Η.Δ.Κ. Αηγάιεσ, Γαιαηζίνπ θαη Γιπθάδαο. 

Ζ επηινγή ηεο πλέληεπμεο  

θαη ε θαηαζθεπή ηνπ Οδεγνύ ησλ Πξνζσπηθώλ Ζκηδνκεκέλσλ πλεληεύμεσλ 

 

 

 

ε θάζε έλα απφ ηα Α.Ε.Β.Κ. Ώηγάιεσ, Γαιαηζίνπ θαη Γιπθάδαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2-3 

επηζθέςεηο θαηφπηλ επηθνηλσλίαο θαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ Αηεπζπληψλ ησλ 

ηδξπκάησλ. Οη παξαηεξήζεηο μεθίλεζαλ απφ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πεξηνρή 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη θάζε Α.Ε.Β.Κ., ηελ εμσηεξηθή φςε θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηνλ αχιεην ρψξν. Πεξάζακε 

ζην δηνηθεηηθφ κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηδξπκάησλ κε ηελ ππνδνρή θαη είζνδφ καο ζηα 

γξαθεία ηεο Αηεχζπλζεο θαη ηεο Γξακκαηείαο θάζε ηδξχκαηνο. Πξνρσξήζακε κε ηελ 

ππνδνρή θαη είζνδφ καο ζηηο Σάμεηο ελλέα ζπλνιηθά Σκεκάησλ/Βηδηθνηήησλ ελ ψξα 

δηδαζθαιίαο (3 εηδηθφηεηεο/ίδξπκα). Βδψ, πεξηνξηδφκαζηε ζηηο θπξηφηεξεο παξαηεξήζεηο, 

κε έκθαζε ζε φζεο δείρλνπλ κεγάιεο νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ.   

 

7.1. Οη Γήκνη Αηγάιεσ, Γαιαηζίνπ θαη Γιπθάδαο   

 

Δ επηζθφπεζε έδεημε φηη ε πνηνηηθή δηαβάζκηζε ησλ ζρνιείσλ είλαη αλάινγε θαη ηεο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία θαζέλα βξίζθεηαη, κε έκθαζε ζηελ ππνβάζκηζε ησλ 

ζρνιείσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο (Mills θαη Galeb, 2010; Pini, Price, Robin θαη 

McDonald, 2010). Ώιιά θάζε Α.Ε.Β.Κ. θαη ηεο Ώηηηθήο, εληφο ηεο νπνίαο πεξηνξίδεηαη ε 

κειέηε καο, θηινμελεί θαηαξηηδφκελνπο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο, αθφκε θαη απφ άιιεο Πεξηθέξεηεο. Γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξεί λα ππνηεζεί φηη 

ζην Α.Ε.Β.Κ. Γιπθάδαο, ε νπνία ζεσξείηαη κία «θαιή» πεξηνρή, θνηηνχλ θαηαξηηδφκελνη 

επθαηάζηαηνη (θαη κε φ,ηη απηφ ζα ζπλεπαγφηαλ). ζηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο 

δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο, αιιά θαη δελ ζα έπξεπε λα ηίζεηαη 

δήηεκα δηαβάζκηζεο ησλ ηδξπκάησλ, εθφζνλ θαλέλα δελ βξίζθεηαη ζε αγξνηηθή πεξηνρή. 

Ο Μαινχηαο (1992) σζηφζν επηζεκαίλεη φηη νη πνηνηηθέο δηαβαζκίζεηο είλαη αλάινγεο 

θαη ηεο ζέζεο πνπ βξίζθεηαη έλα ίδξπκα εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ: 
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«Δ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηα κέζα ζπιινγηθήο θαηαλάισζεο 

είλαη ζπρλά ζπλάξηεζε ηεο ζέζεο ηνπο. Ώλ γηα νξηζκέλα κέζα ζπιινγηθήο 

θαηαλάισζεο είλαη, πεξίπνπ, δεδνκέλν φηη ε δηάθξηζε δεκφζην/ηδησηηθφ παξαπέκπεη 

θαη ζε πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ππέξ ηνπ δεχηεξνπ (ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο 

εμαηξέζεηο), ην ίδην ζπκβαίλεη ζπρλά θαη αλάινγα κε ηε ζέζε ησλ κέζσλ απηψλ ζηνλ 

αζηηθφ ηζηφ (…). Δ δηαθνξνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηδησηηθψλ κέζσλ 

θαηαλάισζεο ζπλαξηάηαη κε ην φηη νη δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο παξαπέκπνπλ ζε 

πιεζπζκνχο κε δηαθνξεηηθέο θαηαλαισηηθέο δπλαηφηεηεο (…). Σν «παξάδνμν», 

φκσο, είλαη φηη ην ίδην ζπκβαίλεη ζπρλά θαη κε ηα δεκφζηα κέζα θαηαλάισζεο. Έηζη, 

(…) ηα δεκφζηα ζρνιεία κηαο πεξηνρήο κε «θαιά» ηδησηηθά ζρνιεία ηείλνπλ λα είλαη 

«θαιχηεξα» απφ ην κέζν φξν ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ. […] Έηζη, ζε πεξηνρέο 

εξγαηηθψλ, γηα παξάδεηγκα πιεζπζκψλ, ε απνπζία «επηιέθησλ ζρνιείσλ» δελ 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο βαζηθέο ειιείςεηο ησλ δηθηχσλ θαηαλάισζεο. Παξάιιεια, ζε 

πεξηνρέο πςειψλ θνηλσληθν-επαγγεικαηηθψλ ζηξσκάησλ, ε έιιεηςε ηερληθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί αθφκε θαη απηνλφεηε» 

(Μαινχηαο, 1992:400-401). 

 

ηελ δηθή καο πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα ηξεηο πνηνηηθά δηαβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο ιεηηνπξγεί Α.Ε.Β.Κ.. Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο καο, θαίλεηαη φηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ/Αήκσλ ζρεηίδνληαη κε ηελ αξρηηεθηνληθή,  ηελ θαηάζηαζε 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ θάζε Α.Ε.Β.Κ.. ζηε δχν ιφγηα γηα ηηο πεξηνρέο 

πνπ θηινμελνχλ ηα ηξία ηδξχκαηα πνπ επηιέμακε γηα ηελ κειέηε καο, ζεσξείηαη ρξήζηκν 

λα ζεκεησζνχλ. Αηθαηνινγνχλ επίζεο ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ κε ηξία 

βαζηθά θξηηήξηα: δηαζπνξά (εληφο Ώηηηθήο), πνηνηηθή δηαβάζκηζε θαη πξνζβαζηκφηεηα.  

- Ο Γήκνο Αηγάιεσ «(…) βξίζθεηαη ζηελ Απηηθή πεξηνρή ηνπ Πνιενδνκηθνχ 

πγθξνηήκαηνο ησλ Ώζελψλ […] Δ έθηαζε ηνπ κε λνκνζεηεκέλνπ ηκήκαηνο (...) 

αθνξά ηελ πεξηνρή ηνπ Βιαηψλα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νπνίαο θαηαιακβάλεηαη απφ 

κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο βηνκεραληψλ θαη βηνηερληψλ […] ε επίζεκε απνγξαθή ηεο 

ηαηηζηηθήο Βπεηεξίδαο γηα ην 1991 εθηηκά πιεζπζκφ 79.560 θαηνίθσλ, ελψ αληίζεηα 

ηα ηαηηζηηθά δειηία θαηαλαισηψλ ΑΒΔ γηα ην 1989 εθηηκνχλ πιεζπζκφ 107.715 

θαηνίθσλ. (…) εκθαλίδεη φρη κφλν κεγάιε δηαζπνξά ρξήζεσλ αιιά θαη κεγάιε 

δηαζπνξά θέληξσλ ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα αλαπηχζζνληαη. ε αληίζεζε κε ηνπο 

ειιηπείο ειεχζεξνπο ρψξνπο θαη ηνλ θνηλσληθφ εμνπιηζκφ, (…), δηαζέηεη κηα 

ζπγθέληξσζε εκπνξίνπ, ην νπνίν είλαη δηάζπαξην θαη πνιιέο θνξέο ππεξβαίλεη ην 

αλαγθαίν θαη επηζπκεηφ κέηξν. […] Αεκηνπξγεκέλα απφ ηηο ίδηεο ηηο αλάγθεο ηεο πφιεο 

θαη ηνπ πιεζπζκνχ ηεο αιιά θαη απφ απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο πφιεο (…), ηα 

πξνβιήκαηα ηεο πόιεο ηνπ Αηγάιεσ αθνξνύλ: ΐηνκεραληθή πεξηνρή ρσξίο 

νξγαλσκέλν πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ ζηελ πξάμε. Έληνλα Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 
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ιφγσ ηεο χπαξμεο ηεο βηνκεραληθήο πεξηνρήο θαη ησλ δχν εζληθψλ νδψλ πνπ 

δηαπεξλνχλ ηελ πφιε. Οηθηζηηθή Γψλε κε ρξήζεηο αζχκβαηεο ζηελ θαηνηθία. εκεηαθά 

ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο θαηνηθίαο. Βκπνξηθφ θέληξν πνπ εμππεξεηεί θαη 

γεηηνληθνχο Αήκνπο κε ζπλέπεηα ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε. Μηθξνί θνηλφρξεζηνη 

ρψξνη κε κεγάιε δηαζπνξά. Τςεινί δείθηεο αλεξγίαο. Έιιεηκκα θνηλσληθνχ 

εμνπιηζκνχ […] ζνλ αθνξά ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο, είλαη εκθαλήο ε πςειή 

αλαινγία αηφκσλ ρσξίο θακία ηππηθή εθπαίδεπζε, παξάιιεια κε ηελ αλαινγία αηφκσλ 

αλψηαηνπ θαη αλψηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ».
32

  

- Ο Γήκνο Γαιαηζίνπ «Γεσγξαθηθά αλήθεη ζηα βφξεηα πξνάζηηα αλ θαη κε ηελ 

ζπλερφκελε επέθηαζε ηεο Ώζήλαο, ην Γαιάηζη βξίζθεηαη πιένλ ζην θέληξν ηεο πφιεο. 

Βίλαη απφ ηηο πεξηνρέο ηεο πξσηεχνπζαο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξαζίλνπ αιιά θαη 

κηα απφ ηηο πην ππθλνθαηνηθεκέλεο ηαπηφρξνλα. […] μεδηπιψλεηαη ζηνπο πξφπνδεο ηνπ 

ιφθνπ Σνπξθνβνχληα πνπ είλαη ν πςειφηεξνο ηεο Ώζήλαο. Αηνηθεηηθά ππάγεηαη ζηελ 

λνκαξρία Ώζελψλ. Με πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ 58.042 θαηνίθνπο (ΒΤΒ, Ώπνγξαθή 

2001) βξίζθεηαη ζηελ 16ε ζέζε απφ πιεπξάο πιεζπζκνχ κεηαμχ ησλ δήκσλ ηεο 

Ννκαξρίαο Ώζελψλ, ελψ είλαη ν 6νο πην ππθλνθαηνηθεκέλνο δήκνο κε 14.416,8 

θαηνίθνπο αλά η.ρικ.[…]  πνιενδνκηθά ε πφιε ηνπ Γαιαηζίνπ έρεη αγγίμεη ηα φξηα ηεο 

θαη δελ επεθηείλεηαη […] Ο πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηνπ δήκνπ Γαιαηζίνπ ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνχ ηεο ΒΤΒ ην 2001 αληηζηνηρεί ζην 2,18% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ Ννκνχ (2.664.776 θαηνίθνπο).».
33

 

- Ο Γήκνο Γιπθάδαο. «Δ Γιπθάδα, έδξα ηνπ νκψλπκνπ δήκνπ, είλαη παξαιηαθφ 

πξνάζηην, παξά ηελ Άθξα Πνχληα ηνπ αξσληθνχ, (…). Ώπφ ηελ Ώζήλα απέρεη πεξίπνπ 

14 ρικ. (…). Ώλήθεη ζηελ πεξηθέξεηα Ώηηηθήο θαη ζηε Ννκαξρία Ώζελψλ. […] ήκεξα, 

ε Γιπθάδα δηαζρίδεηαη απφ ηε Λεσθφξν ΐνπιηαγκέλεο πνπ ηε ρσξίδεη (ή θαη ηελ ελψλεη) 

ζε Άλσ θαη Κάησ Γιπθάδα. Δ Κάησ είλαη πνιχβνπε, έρεη ην εκπνξηθφ θέληξν, έρεη 

ρψξνπο δηαζθέδαζεο, είλαη εθάκηιιε ζχγρξνλεο πφιεο. (…) κε θαιή ζπγθνηλσλία θαη 

σξαία παξαιία, κε ηέζζεξηο καξίλεο ειιηκεληζκνχ, κε Γθνιθ, κε γήπεδν πνδνζθαίξνπ, 

κε θνιπκβεηήξηα κε γήπεδα ηέληο θαη κπάζθεη. (…) Καη ε Άλσ Γιπθάδα πνπ είλαη πην 

ήζπρε, κε γεηηνληέο αιιά θαη κε κνλνθαηνηθίεο, καθξηά απφ ηε κεγάιε θίλεζε, θνληά 

ζηνλ Τκεηηφ.  ηα λεξά ηνπ αξσληθνχ πνπ ηφηε ήηαλ πεληαθάζαξα ηδξχζεθε ε “Ρηβηέξα 

                                                 
32

 Ώπφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Αήκνπ Ώηγάιεσ, ζην: http://www.aigaleo.gr/      
33

 Ώπφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Αήκνπ Γαιαηζίνπ, ζην: http://www.galatsi.gov.gr/web/guest/home  

http://www.aigaleo.gr/
http://www.galatsi.gov.gr/web/guest/home
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ηεο Ώλαηνιήο” φπσο ηελ νλνκάδεη ν θ. Θσκάο Αξίθνο, ζην ιεχθσκά ηνπ Γιπθάδα».
34

 

«ήκεξα ε Γιπθάδα απνηειεί έλα επράξηζην ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν θαη πξνζθέξεη φιεο ηηο 

ζχγρξνλεο δπλαηφηεηεο. Σν Κνιπκβεηήξην, ην Golf θαη ε πεξηνρή Άγηνο Νηθφιανο είλαη 

απφ ηηο αθξηβφηεξεο πεξηνρέο θαη έρνπλ πςειή δήηεζε θπξίσο γηα κεγάιεο θαηνηθίεο, 

ελψ ζπλνιηθά ε Γιπθάδα ζεσξείηαη απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Βιιάδαο κε ηηο πςειφηεξεο 

αληηθεηκεληθέο αμίεο» (Μηρφπνπινο, 2009:71).  

 

7.2. Σα Γ.Η.Δ.Κ. Αηγάιεσ, Γαιαηζίνπ θαη Γιπθάδαο: εηδηθόηεηεο θαη εγθαηαζηάζεηο  

 

- Σν Γ.Η.Δ.Κ. Αηγάιεσ ζηεγάδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο πξψελ Πνιπθιαδηθνχ 

Λπθείνπ ηεο πεξηνρήο θαη ζπκίδεη «campus». Έλα θεληξηθφ θηίξην ζηεγάδεη ηηο 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ, ελψ νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηα (φζα ππάξρνπλ) 

εξγαζηήξηα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά θηίξηα ηεο ίδηαο έθηαζεο. Σα ζεκάδηα έιιεηςεο 

ζπληήξεζεο ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ/θήπσλ θαη ηεο θζνξάο ησλ θηηξίσλ είλαη εκθαλή, κε 

ζεκαληηθφηαην πξφβιεκα απηφ ηεο πγξαζίαο. “πλνξεχεη” κε ηηο εθηάζεηο ησλ Σ.Β.Ε. 

Πεηξαηά θαη ηνπ ζπγθξνηήκαηνο εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ ηνπ Ώηγάιεσ.  

Σν «Φζηλνπσξηλφ Βμάκελν 2011» ή «Βμάκελν 2011ΐ»,
 35

 ην Α.Ε.Β.Κ. Ώηγάιεσ είρε 

276 θαηαξηηδφκελνπο θαη ιεηηνχξγεζαλ ηα παξαθάησ λέα Σκήκαηα/ Βηδηθφηεηα:  

 

Γ.Η.Δ.Κ. 

Αηγάιεσ 

 

Δηδηθόηεηεο 

 

 

Δμάκελν 

Δηδ/ηαο 

 

Νέα  

Σκήκαηα  

 

Καηαξ/κελνη 

  

1. 

ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ 

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
 

Ώ 

 

1 

 

28 

  

2. 

 

 ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

 

Ώ 

 

1 

 

25 

 

3. 

 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ 

ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

 

Ώ θαη Γ 

 

2 θαη 1 

 

56 θαη 25 

  

4. 

 

ΣΔΥΝΗΣΖ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΝΤΥΗΩΝ 

 

 

Ώ 

 

1 

 

23 

 

5. 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΜΑΚΗΓΗΑΕ 

 

 

Γ 

 

1 

 

21 

            6. ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ 

ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 
 

Γ 

 

1 

 

26 

                                                 
34

 Ώπφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Αήκνπ Γιπθάδαο, ζην: 

http://www.glyfada.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=217  
35

 Σα δεδνκέλα γηα ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηα Σκήκαηα πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζηα Α.Ε.Β.Κ. Ώηγάιεσ, Γαιαηζίνπ 

θαη Γιπθάδαο θαηά ην Βμάκελν 2011ΐ πξνέξρνληαη απφ ηελ Γ.Γ.Α.ΐ.Μ..  

 

http://www.glyfada.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=217
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7. 

 

ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ 

ΚΑΗ ΔΚΦΡΑΖ 

 

 

 

Α 

 

1 

 

 

26 

 

 8. 

 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ 

 

 

Γ 

 

1 

 

25 

  

9. 

 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΝΟΠΟΗΪΑ ΚΑΗ ΒΑΦΖ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

 

Γ 

 

1 

 

21 

 

- Σν Γ.Η.Δ.Κ. Γαιαηζίνπ ζηεγάδεηαη ζην ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ θαη πιεζπζκνχ ρνιηθφ 

πγθξφηεκα ηεο Γθξάβαο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά, ελσκέλα κεηαμχ ηνπο 

θηίξηα, ηα νπνία πεξηθιείνπλ έλα (ηνπιάρηζηνλ) νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν. Σα γξαθεία ηεο 

Αηεχζπλζεο θαη ηεο Γξακκαηείαο βξίζθνληαη ζηνλ 1
ν
 φξνθν θάπνηνπ θηηξίνπ θαη ν ρψξνο 

ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλνο. Μία ηδηνθαηαζθεπή ρσξίδεη ηελ Γξακκαηεία ζηα δχν, θαη 

μερσξίδεη απφ απηήλ ην Γξαθείν ηνπ Τπνδηεπζπληή. Με εμαίξεζε ηηο αζπλήζηζηα 

κεγάιεο δηαζηάζεηο ηνπο, νη εγθαηαζηάζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο παξνπζηάδνπλ ηελ ηππηθή 

εηθφλα θαη έληνλε «αίζζεζε ρνιείνπ».     

Σν «Φζηλνπσξηλφ Βμάκελν 2011» ή «Βμάκελν 2011ΐ», ην Α.Ε.Β.Κ. Γαιαηζίνπ είρε 

187 θαηαξηηδφκελνπο θαη ιεηηνχξγεζαλ ηα παξαθάησ λέα Σκήκαηα/ Βηδηθφηεηα:   

Γ.Η.Δ.Κ. 

Γαιαηζίνπ 

 

 

Δηδηθόηεηεο 

 

 

Δμάκελν 

Δηδ/ηαο 

 

Νέα  

Σκήκαηα  

 

Καηαξ/κελνη 

  

1. 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

 

 

Ώ 

 

1 

21 

 

 2. 

  

ΔΗΓΗΚΟ ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 

ΥΔΓΗΑΖ ΜΟΓΑ 

 

Ώ θαη Γ 

 

2 

21 θαη 15 

 

3. 

 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

 

 

Ώ 

 

1 

23 

              4. ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ 

ΓΡΑΦΔΗΟΤ 
Ώ 1 23 

 

5. 

 

ΔΗΓΗΚΟ ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 

ΥΔΓΗΑΖ ΜΟΓΑ 

 

 

Γ 

 

1 

15 

 

6. 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΜΑΚΗΓΗΑΕ 

 

 

Γ 

 

1 

13 

  

7. 

 

ΚΟΜΜΩΣΖ - ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ 

 

Α 

 

1 

12 
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 8. ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

 

 

Γ 

 

1 

25 

 9. ΥΔΓΗΑΣΖ ΜΔΩ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

Ζ/Τ 

 

 

Γ 

 

1 

14 

10. ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΗΡΟΠΟΗΖΣΟΤ 

ΚΟΜΖΜΑΣΟ 
 

Γ 

 

1 

 

20 

 

- Σν Γ.Η.Δ.Κ. Γιπθάδαο ζηεγάδεηαη ζε έλα κνληέξλαο αξρηηεθηνληθήο πνιπψξνθν 

θηίξην. Κάζε φξνθνο έρεη θπθιηθή δηάηαμε: πξνρσξψληαο θαλείο θπθιηθά, μαλαβξίζθεηαη 

ζην ζεκείν εηζφδνπ. ην ζχλνιφ ηνπο, νη φξνθνη ζρεκαηίδνπλ έλαλ “θνχθην” ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ πνιπγσληθφ ζσιήλα, ν νπνίνο πεξηθιείεη ηνλ αχιεην ρψξν. Σν θηίξην 

πεξηζηνηρίδεηαη απφ ειεχζεξν ρψξν (πξαζηέο). Σν εμσηεξηθφ ηνπ απνπλέεη κία αίζζεζε 

(φλησο) «Ελζηηηνχηνπ» θαη ην εζσηεξηθφ ηνπ αίζζεζε «εξγαζηεξηαθή». Σν Α.Ε.Β.Κ. 

θαηαιακβάλεη έλαλ απφ ηνπο νξφθνπο.  Σν Γξαθείν ηεο Αηεχζπλζεο βξίζθεηαη ζε ζεκείν 

δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηεο Γξακκαηείαο, ν ρψξνο ηήο νπνίαο είλαη άλεησλ δηαζηάζεσλ 

θαη επηθνηλσλεί κε ην ηδηαίηεξν Γξαθείν ηνπ Τπνδηεπζπληή. 

Σν «Φζηλνπσξηλφ Βμάκελν 2011» ή «Βμάκελν 2011ΐ», ην Α.Ε.Β.Κ. Γαιαηζίνπ είρε 

205 θαηαξηηδφκελνπο θαη ιεηηνχξγεζαλ ηα παξαθάησ λέα Σκήκαηα/ Βηδηθφηεηα:  

Γ.Η.Δ.Κ. 

Γιπθάδαο 

 

 

Δηδηθόηεηεο 

 

 

Δμάκελν 

Δηδ/ηαο 

 

Νέα  

Σκήκαηα  

 

Καηαξ/κελνη 

 1. ΓΡΑΦΗΣΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΚΑΗ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΜΔΩΝ 

 

 

Ώ 

 

1 

 

28 

 

 2. 

  

ΔΗΓΗΚΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

 

 

Ώ  

 

1 

 

23 

 

3. 

 

ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΩΝ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΒΗΟΥΖΜΗΚΟΤ ΚΑΗ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

Ώ θαη Γ 

 

1 θαη 1 

 

30 θαη 29 

 4. ΣΔΛΔΥΟ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ Ώ 1 23 

 

5. 

 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

INTERNET 

 

Ώ 

 

1 

 

26 

 

6. 

 

ΓΡΑΦΗΣΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΚΑΗ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΜΔΩΝ 

 

Γ 

 

1 

 

19 

  

7. 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

 

Α 

 

1 

 

16 



 109 

 8. ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
 

Γ 

 

1 

25 

 9. ΥΔΓΗΑΣΖ ΜΔΩ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

Ζ/Τ 

 

 

Α 

 

1 

11 

 

7.3. Παξαηεξήζεηο από ηελ ζύγθξηζε Γ.Η.Δ.Κ. Αηγάιεσ, Γαιαηζίνπ, Γιπθάδαο 

 

Ο ηφπνο πνπ βξίζθεηαη κία ρνιή βαξχλεηαη θαη ζπκβνιηθά, αθνχ ην status ηεο θξίλεηαη 

θαη απφ ηελ γεσγξαθηθή ζέζε, ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, 

ζηελ βάζε θαη ηεο ινγηθήο φηη θάπνηνη ρψξνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηβάιινληαη 

(Mills θαη Galeb, 2010; Pini, Price, Robin θαη McDonald, 2010; Archer, Hutchings θαη 

Ross, 2003). Ώλαιφγσο επηδξά θαη ε ζέζε ηεο εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ (Μαινχηαο, 

1992). Πξψηε γεληθή παξαηήξεζε απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ Α.Ε.Β.Κ. Ώηγάιεσ, Γαιαηζίνπ 

θαη Γιπθάδαο είλαη φηη ε εηθφλα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο ζηεγάδεηαη ην θαζέλα 

απφ απηά είλαη αλαιφγσο αλακελφκελε ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη, θαη 

ηαπηφρξνλα απνπλέεη (θαη επηβάιιεη) κία άιιε αίζζεζε. Σν Α.Ε.Β.Κ. Ώηγάιεσ 

εγθαηάιεηςεο/έιιεηςεο ζπληήξεζεο. Σν Α.Ε.Β.Κ. Γαιαηζίνπ κία αίζζεζε πεξηζζφηεξν 

«ζρνιηθή» (ηδξπκαηηθή). Σν Α.Ε.Β.Κ. Γιπθάδαο αίζζεζε πεξηζζφηεξν «εξγαζηεξηαθή» 

(αθαδεκατθή). Πηζαλφηαηα ινηπφλ δελ είλαη θαζφινπ ηπραίν, φηη νη άλζξσπνη πνπ 

ζρεηίδνληαη (δηνηθεηηθά ή/θαη εθπαηδεπηηθά) κε ην Α.Ε.Β.Κ. Γιπθάδαο, ήηαλ θαη νη κφλνη 

πνπ δειψλνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο θηηξηαθέο θαη εξγαζηεξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο ηνπ ηδξχκαηφο ηνπο. ε αληίζεζε κε ηνπο αλζξψπνπο ησλ 

Α.Ε.Β.Κ. Ώηγάιεσ θαη Γαιαηζίνπ. Οη καξηπξίεο ησλ ηειεπηαίσλ γηα ηηο ειιείςεηο θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ εμαηηίαο ηνπο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηηο 

παξαηεξήζεηο απφ ηελ «Βπηζεψξεζε ζηνλ Οξγαληζκφ Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο (Ο.Β.Β.Κ.) θαη ζηα Αεκφζηα Ελζηηηνχηα Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

(Ε.Β.Κ.) Διηνχπνιεο, Γαιαηζίνπ θαη Ώηγάιεσ θαη Νέαο Εσλίαο Ν. Ώηηηθήο» πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ην ψκα Βιεγθηψλ Βπηζεσξεηψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο (Έθζεζε 

Πεπξαγκέλσλ 2010: 52-53): 

εκεηψλεηαη φηη ε θηηξηαθή ππνδνκή ησλ ηεζζάξσλ ειεγρζέλησλ Ε.Β.Κ. [αλάκεζά 

ηνπο ηα Ώηγάιεσ θαη Γαιαηζίνπ] δελ ηπγράλεη επαξθνχο ζπληήξεζεο απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Αήκσλ ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ηα νπνία θαζπζηεξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ, κε ζπλέπεηα 

ην θφζηνο επηζθεπήο λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην θφζηνο ηεο επηβαιιφκελεο ηαθηηθήο 

ζπληήξεζεο. Βπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ειεγρζέλησλ 



 110 

Ε.Β.Κ. είλαη πεπαιαησκέλε θαη ρξήδεη αλαλέσζεο. Δ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο 

θαηάξηηζεο ζηα Ε.Β.Κ. ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ ηελ αλππαξμία βηβιίσλ/εγρεηξηδίσλ 

γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ. Με βάζε ηηο αλσηέξσ δηαπηζηψζεηο 

δηαηππψζεθαλ ζρεηηθέο πξνηάζεηο πξνο ην Τπνπξγείν Αηα ΐίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ νη νπνίεο αθνξνχλ, πιένλ, ζην λέν θνξέα θαηάξηηζεο (Βζληθφο 

Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ) κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ Ο.Β.Β.Κ.». 

 

Μία ηειεπηαία παξαηήξεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ Υψξν. Παξά ηηο δηαθνξέο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ ηξηψλ Α.Ε.Β.Κ., ππάξρεη έλα θνηλφ: ε ρσξνηαμία ησλ αηζνπζψλ 

δηδαζθαιίαο [ελδεηθηηθά: νινκψλ, 1992], ε νπνία ππεξβαίλεη ηελ αίζζεζε ησλ θηηξίσλ 

θαη, ηειηθψο, επηβάιιεηαη. ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο παξαηεξείηαη ε θιαζηθή γηα ηα 

ειιεληθά ζρνιηθά δεδνκέλα εηθφλα: ε έδξα ηνπ θαζεγεηή “αληηκέησπε” ζηα ζξαλία, 

θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλε γηα κεησπηθή δηδαζθαιία. Σελ έληνλε αίζζεζε 

«ζρνιηνπνίεζεο», ηελ νπνία νη θαηαξηηδφκελνη επηζεκαίλνπλ αξλεηηθά, ζπκπιεξψλνπλ ε 

παξαδνζηαθά 45ιεπηε δηάξθεηα θάζε δηδαθηηθήο ψξαο, ν ήρνο ηνπ «θνπδνπληνχ» πνπ 

θαιεί ηνπο θαηαξηηδφκελνπο ζε «κάζεκα ή δηάιεηκκα» θαη ε ζπζηέγαζε ησλ Α.Ε.Β.Κ. κε 

Λχθεηα ή/θαη Γπκλάζηα θαη Αεκνηηθά ρνιεία ζηα «δηθά ηνπο» θηίξηα.   

 

7.4. Ζ επηινγή ηεο πλέληεπμεο  

       θαη ε θαηαζθεπή ηνπ Οδεγνύ ησλ Πξνζσπηθώλ Ζκηδνκεκέλσλ πλεληεύμεσλ 

 

Με βάζε φια φζα πξνεγήζεθαλ θαη απφ ην ζεκείν απηφ θαη κεηά, απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα πνπ κάο πξνβιεκάηηδαλ κπνξνχζαλ λα δνζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θαηαξηηδφκελνπο. Δ επηζθφπεζε γηα ηελ κεζνδνινγία έδεημε, φηη ζε έξεπλεο γηα ηηο 

επηινγέο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηηο επηινγέο εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζπλεληεχμεηο (Βλδεηθηηθά: Bodovski, 2010; Oliver & Kettley, 

2010; Mills & Galeb, 2010; Sirnaa, Tinningbc & Rossib, 2010; Yoon & Gulson, 2010). 

ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ε Μνληάξνπ-Παπαθσλζηαληίλνπ (2009): «ηηο 

θνηλσληνινγηθέο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ επηινγέο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ 

αηφκσλ, νη κέζνδνη έξεπλαο πνπ αθνινπζνχληαη πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ζπλεληεχμεηο». 

Δ Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα (2008) επηπιένλ ζεκεηψλεη: «ζνλ αθνξά ζηελ πεξηνρή 

ηεο εθπαίδεπζεο (…) ηαλ ε έξεπλα ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ζπλεξγαζίαο 

κε ελήιηθεο (…) απαηηείηαη άκεζε επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εξεπλεηή θαη 

ππνθεηκέλσλ. Ώπηή επηηπγράλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ (…)».   

Οη ζπλεληεχμεηο θξίζεθε φηη ζα εμππεξεηνχζαλ ηνλ ζθνπφ καο, δειαδή ζηελ 

δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ θαηαξηηδφκελσλ γηα ηα Α.Ε.Β.Κ. θαη ησλ ιφγσλ γηα ηνπο 
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νπνίνπο επέιεμαλ ηα Α.Ε.Β.Κ. Δ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επηδξνχλ ζηηο επηινγέο εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο θαη πξψηνπ επαγγέικαηνο, αλέδεημε κία 

πιεηάδα παξαγφλησλ, θαη έδεημε φηη ε εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ησλ θαηαξηηδφκελσλ γηα λα 

απνδψζεη ζπκπεξάζκαηα, ζα έπξεπε λα θαηαγξάθεηαη (έζησ αδξά) απφ ηελ 

Πξσηνβάζκηα έσο θαη ηελ Μεηαδεπξνβάζκηα. Βπεηδή γηα ηνλ ιφγν απηφλ ηα εξσηήκαηα 

ζα έπξεπε λα έρνπλ ραξαθηήξα «αλαζηνραζηηθφ» θαη ζα άπηνληαλ ηεο 

πξνζσπηθήο/νηθνγελεηαθήο ζθαίξαο ησλ εξσηψκελσλ, ε ζπλέληεπμε θξίζεθε φηη ζα 

έπξεπε λα είλαη πξνζσπηθή θαη φρη νκαδηθή. Ο πξνβιεκαηηζκφο πέξαζε ζηνλ ηχπν ηεο 

ζπλέληεπμεο: δνκεκέλε ή κε-δνκεκέλε;  

«Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά βξίζθεηαη ζην βαζκφ ηεο δνκήο ηεο ζπλέληεπμεο, πνπ κε ηε 

ζεηξά ηεο αληηθαηνπηξίδεη ηνπο ζθνπνχο ηεο (…) ε δνκεκέλε ζπλέληεπμε είλαη ρξήζηκε 

εθφζνλ ν εξεπλεηήο γλσξίδεη ηηο ειιείςεηο ηνπ θαη άξα είλαη ζε ζέζε λα δηαηππψζεη ηηο 

θαηάιιειεο εξσηήζεηο ψζηε λα θαιχςεη ηηο ειιείςεηο απηέο, ελψ ε κε δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε είλαη ρξήζηκε φηαλ ν εξεπλεηήο δελ γλσξίδεη ηα θελά ηνπ θαη, ζπλεπψο, 

βαζίδεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα πάξεη απφ ηνπο απαληψληεο! Σν δήηεκα (…) ε 

“θαηαιιειφηεηα γηα ην ζθνπφ”· φζν πεξηζζφηεξν επηδηψθεη θαλείο λα ζπιιέμεη 

ζπγθξίζηκα δεδνκέλα (…) ηφζν πην ηππνπνηεκέλε θαη πνζνηηθή ηείλεη λα γίλεηαη ε 

ζπλέληεπμή ηνπ·  φζν πην πνιχ επηζπκεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε κνλαδηθέο, κε 

ηππνπνηεκέλεο, εμαηνκηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ηα άηνκα 

πξνζιακβάλνπλ ηνλ θφζκν, ηφζν πεξηζζφηεξν ζηξέθεηαη ζηελ πνηνηηθή, αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε» (Cohen, Manion θαη Morrison, 2007:454-455). 

 

Βπηδίσμε καο ήηαλ κελ θαη ε ζπιινγή «ηππνπνηεκέλσλ ζπγθξίζηκσλ δεδνκέλσλ» 

(απφςεηο γηα ηα Α.Ε.Β.Κ. πνπ ζα εμεγνχζαλ ελ κέξεη θαη ηελ επηινγή ηνπο), αιιά, θπξίσο, 

λα έρνπλ θαη νη  ίδηνη νη θαηαξηηδφκελνη ηελ δπλαηφηεηα λα εμεγήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. 

Γεηνχκελν επίζεο, θαη ηδηαίηεξα γηα ην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ ζα ήηαλ 

«αλαζηνραζηηθφ ηεο κέρξη ζήκεξα εθπαηδεπηηθήο ηνπο δηαδξνκήο», ήηαλ θαη ε επρέξεηα 

ηεο εξεπλήηξηαο λα θηλεζεί δηεξεπλεηηθά (φπσο ζηηο «δηεξεπλεηηθέο ζπλεληεχμεηο») νη 

νπνίεο θαιχπηνπλ «ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλα ζέκαηα» (Cohen, Manion θαη Morrison, 

2007: 455). ζηε θαηαιιειφηεξνο θξίζεθε έλαο εκηδνκεκέλνο ηχπνο ζπλέληεπμεο. Γηα 

ηνλ ζθειεηφ ησλ εξσηήζεσλ ιάβακε επίζεο ππφςε  ηνπο «ειέγρνπο» θαη ηηο 

«πξνηξνπέο».
36

 

                                                 
36

 «Οη έιεγρνη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ζπλεληεπθηή λα δηαζαθελίζεη ζέκαηα ή εξσηήζεηο, ελψ νη 

πξνηξνπέο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην άηνκν πνπ παίξλεη ηε ζπλέληεπμε λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα επεθηαζνχλ, λα πξνζζέζνπλ, λα δψζνπλ ιεπηνκέξεηεο, λα δηαζαθελίζνπλ ή λα πξνζδηνξίζνπλ 

πεξαηηέξσ ηελ απάληεζή ηνπο θαιχπηνληαο δεηήκαηα κεζηφηεηαο, βάζνπο, ιεπηνκέξεηαο θαη εηιηθξίλεηαο 

πνπ είλαη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο επηηπρεκέλεο ζπλέληεπμεο» (Cohen, Manion θαη 

Morrison, 2007: 468). 
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Ο Οδεγφο ηεο πλέληεπμεο ζπγθξνηήζεθε ζε ηξεηο άμνλεο: α). εθπαηδεπηηθή 

δηαδξνκή ησλ θαηαξηηδφκελσλ απφ ην Αεκνηηθφ θαη έσο ηα Α.Ε.Β.Κ., β). παξάγνληεο πνπ 

επέδξαζαλ ζηηο επηινγέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο δηαδξνκήο, θαη γ). νη 

απφςεηο ησλ θαηαξηηδφκελσλ γηα ηα Α.Ε.Β.Κ.. Σα εξσηήκαηα ηνπ Οδεγνχ ησλ 

πλεληεχμεσλ ζπγθξνηήζεθαλ κε βάζε ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη 

ηελ κειέηε ηεο ζεσξίαο, θαη αθνχ πξνζαξκφζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο 

εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σα εξσηήκαηα πνπ ζα αθνξνχζαλ ηδηαηηέξσο ζηα 

Α.Ε.Β.Κ. θαη ζηελ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, ζρεκαηνπνηήζεθαλ απφ φια φζα έρνπλ ήδε 

πξνεγεζεί. ΐειηηψζεθαλ ή/θαη ηξνπνπνηήζεθαλ, κε βάζε θαη ηηο απαληήζεηο ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ ζηα Βξσηεκαηνιφγηα πνπ δηαλεκήζεθαλ ζηα Α.Ε.Β.Κ. Ώηγάιεσ, 

Γαιαηζίνπ θαη Γιπθάδαο, ζην πιαίζην ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνχ 

ζπλαδέιθνπ ΐαζίιε ακαξά (2012) κε ηίηιν «Βπηινγέο εθηφο Παλεπηζηεκίνπ: Αεκφζηα 

Ελζηηηνχηα Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΑΕΒΚ) – Ώλαγθαηφηεηεο θαη Πξννπηηθέο». 

Σέινο, ν Οδεγφο ησλ Πξνζσπηθψλ Δκηδνκεκέλσλ πλεληεχμεσλ (βι. Παξάξηεκα) 

δνθηκάζηεθε ζε δχν Πηινηηθέο πλεληεχμεηο θαη έιαβε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή βάζεη θαη 

ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ.  

 

7.5. Ζ πινπνίεζε ησλ ζπλεληεύμεσλ 

 

Δ δήισζε ζπκκεηνρήο ζηηο ζπλεληεχμεηο απεπζπλφηαλ ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο θαη 

επηζπλάθζεθε σο ηειεπηαία ζειίδα ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δηαλεκήζεθαλ ζηα Α.Ε.Β.Κ. 

Ώηγάιεσ, Γαιαηζίνπ θαη Γιπθάδαο (ακαξάο, 2012). Πάληα κε ηελ ζχκθσλε γλψκε 

ηφζν ησλ δηεπζπληψλ, φζν θαη ησλ εθπαηδεπηψλ, αθνινχζεζε επίζθεςε ζηα Σκήκαηα θαη 

παξνπζηάζηεθαλ ε ηαπηφηεηα, ην ζέκα θαη νη πξνζέζεηο ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο. 

Ώθνινχζεζε ζπδήηεζε κε ηνλ εθπαηδεπηή θαη ηνπο θαηαξηηδφκελνπο ζε θάζε Σκήκα. 

Πνιινί θαηαξηηδφκελνη δήισζαλ φηη ζα ηνπο ήηαλ πην εχθνιε ε ζπκκεηνρή ζε κία 

παξφκνηα «νκαδηθή ζπδήηεζε» (focus group). ινη αλεμαηξέησο νη εθπαηδεπηέο 

εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία ε έξεπλα λα επεθηαζεί θαη ζηελ ζπιινγή ησλ δηθψλ ηνπο 

απφςεσλ. Γηα ηελ ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, ε νπνία 

ζπληζηά δέζκεπζε, νη δειψζεηο ζπκκεηνρήο απνζπάζηεθαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη 

θξαηήζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα. Ώθνινχζεζε ε επηθνηλσλία κε φινπο φζνπο δήισζαλ 

ζπκκεηνρή, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε πινπνίεζε θαη απνκαγλεηνθψλεζε ησλ 
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ζπλεληεχμεσλ, θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. πλνιηθά δειψζεθαλ 21 ζπκκεηνρέο 

θαη πξαγκαηνπνηεζήθαλ 10 ζπλεληεχμεηο (Βαξηλφ Βμάκελν 2012), ζε δχν ηδησηηθνχο 

ρψξνπο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Ώηηηθήο θαη ζε γξαθείν πνπ γηα ηνλ ιφγν απηφλ 

κάο παξαρσξήζεθε απφ/θαη ζην Ελζηηηνχην Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. Ο ρξφλνο θαη ν 

ρψξνο πξαγκαηνπνίεζεο θάζε ζπλέληεπμεο θαζνξίζηεθε ζε ζπλελλφεζε κε θάζε 

ζπκκεηέρνληα μερσξηζηά, θαη ζε πξνζπάζεηα λα αληαπνθξηζνχκε ζην δηθφ ηνπ 

πξφγξακκα, ην νπνίν –σο ελειίθνπ– είλαη βεβαξπκκέλν.  

Πξηλ απφ θάζε ζπλέληεπμε πξνεγείην ζχληνκεο δηάξθεηαο ζπδήηεζε κε θάζε 

θαηαξηηδφκελν, ζηελ νπνία πξνηξεπφηαλ λα θαιχςεη θάζε απνξία ή/θαη ακθηβνιία ηνπ 

γηα ηελ ηαπηφηεηα, ην αληηθείκελν θαη ηηο πξνζέζεηο ηήο κειέηεο ή/θαη ηεο εξεπλήηξηαο. 

Ώθνινπζνχζε ε επαλαβεβαίσζε ηεο δέζκεπζεο ζηελ ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο ηνπ. Πξηλ 

ηελ έλαξμε θάζε ζπλέληεπμεο δεηνχζακε ηελ ζπλαίλεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ 

καγλεηνθψλεζή ηεο, γηα ηελ νπνία θαλείο δελ έθεξε αληίξξεζε. ην ηέινο ησλ 

εξσηεκάησλ δηλφηαλ ειεχζεξα ν ιφγνο ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο, ψζηε λα επηζεκάλνπλ 

δεηήκαηα πνπ νη ίδηνη ζεσξνχλ ζεκαληηθά θαη ελδερνκέλσο ε ζπλέληεπμε δελ θάιππηε. 

Ώθνινπζνχζε ε πξνηξνπή λα ζρνιηαζηεί ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, ηελ νπνία 

ζρνιίαζαλ αλεμαηξέησο ζεηηθά. Σα πξνεγνχκελα, σο κέξνο ησλ ζπλεληεχμεσλ, έρνπλ 

ερνγξαθεζεί/απνκαγλεηνθσλεζεί θαη θπιάζζνληαη. 

 Μεηά ην ηέινο ηήο ζπλέληεπμεο θαη κε θάζε θαηαξηηδφκελν αθνινχζεζε (off the 

record) ζπδήηεζε. Με 8/10 θαηαξηηδφκελνπο ε ζπδήηεζε ππεξέβε ρξνληθά θαηά πνιχ 

ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο (κε κέζν φξν δηάξθεηαο θάζε ζπλέληεπμεο ηα 75 ιεπηά). 

Αεδνκέλα ηα νπνία αλαθέξζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα απηψλ ησλ ζπδεηήζεσλ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ εξεπλεηηθή δενληνινγία, αιιά θαη απφ ηελ εκπηζηνζχλε πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζε επίπεδν δηαπξνζσπηθφ. ε εξεπλεηηθφ επίπεδν, πξφζθεξαλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα δηαζαθελίζνπκε θαη λα εκβαζχλνπκε ζε επεηζφδηα ηεο δσήο ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ, ηα νπνία κεηαμχ άιισλ αλέθεξαλ θαη γηα λα εμεγήζνπλ αλαιπηηθφηεξα 

ηηο επηινγέο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο δηαδξνκή, ή/θαη γηα λα δηεγεζνχλ πεξηζηαηηθά 

ζηα νπνία βάζηδαλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα Α.Ε.Β.Κ..  

Κάπνηα απφ ηα δεηήκαηα πνπ εζίγεζαλ θαη κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ επεηδή δελ 

άπηνληαη πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη επεηδή είλαη ρξήζηκν λα ζεκεησζνχλ: ζρεδφλ φινη 

νη θαηαξηηδφκελνη κεηά ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο δήηεζαλ δηεπθξηλήζεηο θαη επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάξηηζή ηνπο  (π.ρ. γηα ην Πξφγξακκα 
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da Vinci). ρεδφλ φινη επίζεο πξνζπάζεζαλ λα δηαζηαπξψζνπλ πιεξνθνξίεο πνπ είραλ 

αληιήζεη απφ ζπδεηήζεηο κε γλσζηνχο ηνπο, θαη ηηο νπνίεο δελ είραλ θαηαθέξεη λα 

επηβεβαηψζνπλ ή λα δηαςεχζνπλ επίζεκα (π.ρ. αλ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 

θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα Σκήκαηα ΏΒΕ/ΣΒΕ). ε θάζε πεξίπησζε, έγηλε 

θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα έγθπξε πιεξνθφξεζή ηνπο θαη ππνγξακκίζηεθε ε έιιεηςε 

πκβνπιεπηηθήο ζε δεηήκαηα Καηάξηηζεο θαη ηαδηνδξνκίαο. Εδηαίηεξε αίζζεζε 

πξνθάιεζε ην εμήο: αξθεηνί ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλέληεπμεο 

δήισζαλ φηη ηα εξσηήκαηα θαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ιεηηνχξγεζαλ φρη κφλν σο 

εξέζηζκα γηα λα αλαζχξνπλ απφ ηελ κλήκε ηνπο πεξηζηαηηθά ηεο παηδηθήο/ζρνιηθήο ηνπο 

βησκέλεο κηθξντζηνξίαο, αιιά θαη αλαζηνραζηηθά, σο αθνξκή λα ηα «μαλαδνχλ κε άιιν 

κάηη», φπσο θάπνηνο αλέθεξε. Με θάπνηνπο, ε επηθνηλσλία ζπλερίδεηαη …  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
ν
  

 
Γ.Η.Δ.Κ.: νη άλζξσπνη κέζα ζηελ δνκή: παξνπζίαζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ   
 

 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ζπιινγηθά νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη 

θαηαξηηδφκελνη ζηηο πξνζσπηθέο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο γηα ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηα 

Α.Ε.Β.Κ. (νξηδφληηα αλάγλσζε δεδνκέλσλ), θαη ζε αθεγεκαηηθή κνξθή νη εθπαηδεπηηθέο 

ηνπο δηαδξνκέο απφ ηελ Πξσηνβάζκηα έσο θαη ηελ Μεηαδεπηεξνβάζκηα, φπσο 

ζπγθξνηήζεθαλ απφ ην ζχλνιν ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο πνπ θαζέλαο παξαρψξεζε 

(θάζεηε αλάγλσζε δεδνκέλσλ).  

Πξφθεηηαη γηα δέθα θαηαξηηδφκελνπο θαη ησλ δχν θχισλ, ειηθίαο 19-45 εηψλ, νη 

νπνίνη παξαθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο ζηα Α.Ε.Β.Κ. Ώηγάιεσ, Γαιαηζίνπ θαη 

Γιπθάδαο. Οη απφςεηο ηνπο γηα ηα Α.Ε.Β.Κ. θαη ηελ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ζπγθξίλνληαη 

θαη κε ηηο απφςεηο Αηεπζπληψλ ησλ Α.Ε.Β.Κ., νη νπνίεο αληινχληαη απφ ηελ αδεκνζίεπηε 

έξεπλα ηνπ Αηεπζπληή ηνπ Α.Ε.Β.Κ. Άκθηζζαο θ. Πέηξνπ Καξαζηάζε (2010). ε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ε παξάζεζε απφςεσλ ησλ θαηαξηηδφκελσλ δελ ζπλνδεχνληαη απφ δηθά καο 

ζρφιηα γηα δχν ιφγνπο: φινη νη θαηαξηηδφκελνη είλαη ελήιηθνη θαη νη απφςεηο ηνπο ζαθείο, 

θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζπκπίπηνπλ, θαη ελ κέξεη εμεγνχληαη, ζηα απνζπάζκαηα ηεο 

έξεπλαο Καξαζηάζε (2010), ηα νπνία παξαηίζεληαη ακέζσο κεηά. 

Μία δηεπθξίληζε: νη ζπλεληεχμεηο ησλ θαηαξηηδφκελσλ (ζε κνξθή ερεηηθή, αιιά 

θαη απνκαγλεηνθσλεκέλεο) θπιάζζνληαη αξηζκεκέλεο. Κάζε ζπλέληεπμε ιάκβαλε 

αχμνληα αξηζκφ ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη (δηα)ηεξήζεθε ε ζεηξά κε ηελ 

νπνία δφζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο. Οη απαληήζεηο ησλ θαηαξηηδφκελσλ γηα ηα Α.Ε.Β.Κ. πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην ζα παξαπέκπνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αξίζκεζε. 

Ώπηφ, επεηδή δέζκεπζε ηεο εξεπλήηξηαο ήηαλ ε δηαθχιαμε ηεο αλσλπκίαο ηνπο, ε νπνία 

ελ πξνθεηκέλσ παξνπζηάδεη θάπνηεο δπζθνιίεο. Γηα παξάδεηγκα, ε αλαθνξά ηεο ειηθίαο 

ή/θαη ηεο εηδηθφηεηαο πνπ παξαθνινπζεί θάπνηνο θαηαξηηδφκελνο, ζα παξέπεκπε άκεζα 

ζε ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα θαη Σκήκα, επεηδή θάπνηεο απφ ηηο εηδηθφηεηεο πξνζθέξνληαη 

κφλν ζε έλα Α.Ε.Β.Κ. παλειιαδηθά, θαη ζε έλα κφλν Σκήκα, νπφηε ζα ήηαλ δπλαηφ λα 

εθηεζεί ε ηαπηφηεηά ηνπο. Ώληηζέησο, θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο 

δηαδξνκψλ, νη θαηαξηηδφκελνη εκθαλίδνληαη κε ςεπδψλπκα θαη ζεκεηψλνληαη ε ειηθία 
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θαη ε θαηαγσγή ηνπο. Δ ζεηξά ηήο παξνπζίαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο δηαδξνκψλ 

αθνινπζεί ηελ ειηθία ησλ θαηαξηηδφκελσλ (απφ ηνλ λεφηεξν έσο ηνλ κεγαιχηεξν) θαη 

δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ αξίζκεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ψζηε (ζην πιαίζην βέβαηα ηεο 

παξνχζαο) λα κελ είλαη δπλαηή ε δηαζηαχξσζε ησλ πξνεγνχκελσλ.  

 

8.1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο ζπλεληεύμεηο (ζπιινγηθά) 

 

πλέληεπμε παξαρψξεζαλ 4 θαηαξηηδφκελνη απφ ην Α.Ε.Β.Κ. Ώηγάιεσ, 2 απφ ην Α.Ε.Β.Κ. 

Γαιαηζίνπ θαη  4 απφ ην Α.Ε.Β.Κ. Γιπθάδαο.  

–Δηδηθόηεηεο θαηαξηηδόκελσλ αλά Γ.Η.Δ.Κ.  

▪ Α.Ε.Β.Κ. Γιπθάδαο 

Βηδηθφο Ναπηηιηαθήο Καηεχζπλζεο: 1  

Εαηξηθψλ θαη ΐηνινγηθψλ Βξγαζηεξίσλ ΐηνρεκηθνχ θαη Μηθξνβηνινγηθνχ 

Βξγαζηεξίνπ: 1  

ηέιερνο Αηεζλνχο Βκπνξίνπ: 2  

▪ Α.Ε.Β.Κ. Γαιαηζίνπ 

 Βηδηθφο Βλδπκαηνινγίαο θαη ρεδίαζεο Μφδαο: 2 (ΐ΄ θαη Α΄ Βμάκελν)  

▪ Α.Ε.Β.Κ. Ώηγάιεσ 

 Βηδηθφο Μεραλνγξαθεκέλνπ Λνγηζηεξίνπ: 3  

 Σερληθφο Ώπηνθηλήησλ Ορεκάησλ: 1    

- Φύιν θαη ειηθίεο ησλ θαηαξηηδόκελσλ 

Πξφθεηηαη γηα 6 γπλαίθεο θαη 4 άληξεο, νη ειηθίεο ησλ νπνίσλ θπκαίλνληαη απφ ηα 19 έσο 

θαη ηα 45 έηε. πγθεθξηκέλα, απφ ηνπο ηέζζεξεηο άληξεο νη δχν είλαη 19 εηψλ, ν έλαο 20 

εηψλ θαη ν ηέηαξηνο 38 εηψλ. Οη 6 γπλαίθεο θαιχπηνπλ κία ειηθηαθή παιέηα απφ ηα 20 

έσο θαη ηα 45 έηε (ζπγθεθξηκέλα, θάζε κία απφ ηηο έμη ζπκκεηέρνπζεο είλαη 20, 21, 22, 

31, 34 θαη 45 εηψλ).  

- Δζληθόηεηα θαη ρώξα πξνέιεπζεο 

9/10 θαηαξηηδφκελνπο είλαη γελλεκέλνη ζηελ Βιιάδα. Έλαο θαηαξηηδφκελνο είλαη 

ειιεληθήο θαηαγσγήο γελλεκέλνο ζε ρψξα ηεο ΒΒ απφ γνλείο έιιελεο κεηαλάζηεο. Μία 

θαηαξηηδφκελε είλαη γελλεκέλε θαη κεγαισκέλε ζηελ Βιιάδα φπνπ θαη παξαθνινχζεζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο Βθπαίδεπζεο, απφ γνλείο πνπ θαηάγνληαη απφ ρψξα εθηφο ΒΒ.  
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- Δθπαηδεπηηθό επίπεδν θαη επάγγεικα γνλέσλ θαη αδειθώλ 

Καλείο απφ ηνπο γνλείο (κεηέξα ή παηέξαο) ησλ θαηαξηηδφκελσλ δελ είλαη απφθνηηνο 

Ώλψηαηεο Βθπαίδεπζεο. Οη πεξηζζφηεξνη είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ ή/θαη δεπηεξνβάζκηαο 

ζρνιήο. Λίγνη απφ ηνπο γνλείο είλαη απφθνηηνη Μεηαδεπηεξνβάζκηαο θαη 3 απφ ηνπο 

γνλείο είλαη απφθνηηνη Αεκνηηθνχ. Κάπνηνη αζθνχλ ή αζθνχζαλ επαγγέικαηα φπσο απηφ 

ηνπ ηξαηησηηθνχ, ηνπ Ώζηπλνκηθνχ, ηεο ρεδηάζηξηαο Μφδαο θαη ηεο Ννζειεχηξηαο. Οη 

πεξηζζφηεξνη αζθνχλ ή αζθνχζαλ ηερληθά επαγγέικαηα, θαη επαγγέικαηα φπσο 

Διεθηξνιφγνο, Διεθηξνζπγθνιιεηήο, Οδεγφο Φνξηεγνχ. 2 κεηέξεο απαζρνινχληαη κε 

ηα Οηθηαθά θαη έλαο παηέξαο είλαη απηναπαζρνινχκελνο. ζνλ αθνξά ζην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο θαη ηα επαγγέικαηα ησλ αδειθψλ (φζσλ βξίζθνληαη ζε ειηθία άλσ ησλ 18), 

έλα άηνκν έρεη ζπλερίζεη ζε επίπεδν δηδαθηνξηθφ θαη απαζρνιείηαη ζρεηηθά ζην 

εμσηεξηθφ, έλα έρεη νινθιεξψζεη ηελ Σξηηνβάζκηα θαη εξγάδεηαη σο Βθπαηδεπηηθφο ζηελ 

Αεπηεξνβάζκηα, θαη έλα αθφκε άηνκν θνηηά ζε ΣΒΕ. Έλα κφλν άηνκν έρεη ζηακαηήζεη 

ηελ εθπαίδεπζή ηνπ κεηά ηελ ππνρξεσηηθή Αεπηεξνβάζκηα (αθνινχζεζε γάκνο) θαη έλα 

άηνκν έρεη δερζεί Μεηαδεπηεξνβάζκηα. Οη ππφινηπεο ησλ πεξηπηψζεσλ έρνπλ ηειεηψζεη 

Αεπηεξνβάζκηα Βπαγγεικαηηθή Βθπαίδεπζε θαη απαζρνινχληαη ζε επαγγέικαηα φπσο 

απηφ ηεο Κνκκψηξηαο θαη ηνπ Μεραληθνχ Ώπηνθηλήησλ. 

- Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  

Μία θαηαξηηδφκελε είλαη παληξεκέλε (ρσξίο λα έρεη παηδηά), θαη άιιε κία θαηαξηηδφκελε 

ζπκβηψλεη κε ηνλ ζχληξνθφ ηεο. Οη δχν θαηαξηηδφκελνη πνπ πξνέξρνληαη εθηφο Ώηηηθήο 

κέλνπλ κφλνη ηνπο ζε δηακέξηζκα πνπ ελνηθηάδνπλ, θαη φινη νη ππφινηπνη δνπλ ζην ζπίηη 

ηεο νηθνγέλεηαο αλαηξνθήο ηνπο.  

- Οηθνλνκηθό θεθάιαην 

Σν ζχλνιν ησλ νηθνγελεηψλ ησλ θαηαξηηδφκελσλ αλήθεη ζηα κέζνπ θαη ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο ζηξψκαηα. 

- Πξόζβαζε ζε πνιηηηζκηθά θεθάιαηα 

Μφλν ζε κία πεξίπησζε παξαηεξείηαη πςειή πξφζβαζε θαη ζε πςεινχ θχξνπο 

πνιηηηζκηθά θεθάιαηα (π.ρ. ηππαζία), ηαπηφρξνλα απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη απφ ην ζρνιείν. 

Οη πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ είραλ κέζε πξφζβαζε θαη φρη ζε πςεινχ θχξνπο 

πνιηηηζηηθά θεθάιαηα (είηε απφ ην ρνιείν, είηε/θαη απφ ηελ νηθνγέλεηα, είηε κε αηνκηθέο 

πξσηνβνπιίεο). ε 3 πεξηπηψζεηο ε πξφζβαζε εκθαλίδεηαη ρακειή έσο/θαη ηδηαηηέξσο 

ρακειή. 
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- Δμσζρνιηθή ελίζρπζε ζηα καζήκαηα 

3/10 θαηαξηηδφκελνπο δελ είραλ θαλελφο είδνπο εμσζρνιηθή ελίζρπζε ζηα καζήκαηα. Οη 

ππφινηπνη δέρηεθαλ ελίζρπζε ζε Φξνληηζηήξην, ελψ ιίγνη απφ απηνχο (θαη 

πεξηζηαζηαθά) δέρηεθαλ ηδηαίηεξα καζήκαηα. 

- ρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο (.Δ.Π.) 

ην ζχλνιφ ηνπο, αθφκε θαη φζνη ζηα ζρνιεία πνπ θνίηεζαλ πξνβιεπφηαλ ην ζρεηηθφ 

κάζεκα (.Β.Π.) δειψλνπλ φηη δελ είραλ ζεκαληηθή, ή φηη δελ είραλ θαζφινπ βνήζεηα  

απφ ην ρνιείν ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη δελ είραλ πξνζαλαηνιηζκφ 

απφ ηελ νηθνγέλεηα, ιφγσ αδπλακίαο ηεο νηθνγέλεηαο λα ηνλ πξνζθέξεη. Κάπνηνη δήηεζαλ 

βνήζεηα απφ ην Φξνληηζηήξην πνπ παξαθνινπζνχζαλ, θαη νη πεξηζζφηεξνη βαζίζηεθαλ 

ζε πιεξνθνξίεο, ζπκβνπιέο  ή/θαη εκπεηξίεο γλσζηψλ ηνπο. 

- Πξνεγνύκελε Δθπαίδεπζε 

Καλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ έρεη θνηηήζεη ζηελ Σξηηνβάζκηα
37

 θαη γηα ηνπο 8/10 

είλαη ην πξψην Πξφγξακκα Καηάξηηζεο πνπ παξαθνινπζνχλ. 2 έρνπλ νινθιεξψζεη θαη 

άιιν Πξφγξακκα Καηάξηηζεο πξηλ απφ απηφ πνπ ηψξα παξαθνινπζνχλ: 1 ζε Α.Ε.Β.Κ. 

άιιεο πεξηνρήο θαη 1 ζε Ε.Β.Κ. ηνπ Ο.Ώ.Β.Α.. 

- Πξόζεζε πξόζβαζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα πξηλ ηα Γ.Η.Δ.Κ. 

3 θαηαξηηδφκελνη –θαη γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο– δελ απνπεηξάζεθαλ ηελ είζνδν ηνπο 

ζηελ Ώλψηαηε. Οη ππφινηπνη ην απνπεηξάζεθαλ αιιά δελ ζηάζεθε δπλαηφ. Έλαο ην έρεη 

επηρεηξήζεη ήδε 4 θνξέο (θαη 2 θνξέο έρεη επηηχρεη ηελ εηζαγσγή ηνπ, αιιά ν 

νηθνλνκηθφο παξάγνληαο δελ επέηξεςε λα παξαθνινπζήζεη ρνιή ζε άιιε πφιε). 

- Πξόζεζε εηζαγσγήο ζηελ Αλώηαηε από ηα Γ.Η.Δ.Κ.. 

Με κία εμαίξεζε, φινη νη ππφινηπνη θαηαξηηδφκελνη δειψλνπλ φηη αλ ππήξρε πξφζβαζε 

απφ ηα Α.Ε.Β.Κ. ζε ΏΒΕ/ΣΒΕ ζα ην επηρεηξνχζαλ: είηε γηα λα ζπλερίζνπλ ζε εηδηθφηεηα 

ζπλαθή κε απηήλ πνπ ηψξα παξαθνινπζνχλ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, είηε 

γηα λα αιιάμνπλ πνξεία πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξνζπάζεζαλ λα αθνινπζήζνπλ κέζσ 

ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ θαη δελ ζηάζεθε δπλαηφ, είηε θαη γηαηί ελ ησ κεηαμχ 

άιιαμαλ γλψκε γηα ην γεγνλφο φηη δελ ην απνπεηξάζεθαλ. 

 

 

                                                 
37

 Υσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ θαηαξηηδφκελνη νη νπνίνη είλαη ήδε πηπρηνχρνη ΏΒΕ/ΣΒΕ.  
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- Μόληκε θαηνηθία (θαη απόζηαζε από ην Γ.Η.Δ.Κ.) 

ήκεξα, φινη νη θαηαξηηδφκελνη δηακέλνπλ εληφο Ώηηηθήο θαη, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, ζε 

πεξηνρή θνληηλή ή/θαη ζηελ ίδηα κε ηα ηδξχκαηα πνπ θνηηνχλ. Δ ηνπνζεζία ηνπ ηδξχκαηνο 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο επέδξαζε ζηελ επηινγή ηεο εηδηθφηεηαο. Αειαδή λα είλαη θνληά, 

ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη ν ρξφλνο θαη ηα έμνδα ησλ κεηαθηλήζεσλ. ε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, ε επηινγή ηεο εηδηθφηεηαο απαίηεζε ηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο. 

πγθεθξηκέλα, 2 θαηαξηηδφκελνη άιιαμαλ ηφπν θαηνηθίαο πξνθεηκέλνπ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηελ εηδηθφηεηα πνπ επέιεμαλ (δελ πξνζθεξφηαλ ζηνλ ηφπν ηεο 

κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο). Έλαο θαηαξηηδφκελνο πξνέξρεηαη απφ λεζί ηνπ Ώηγαίνπ θαη 

έλαο άιινο απφ λνκφ φκνξν ηεο Ώηηηθήο. Ρσηήζεθαλ αλ εμ αηηίαο απηνχ αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο:
38

  

«εεε … ελλνείηαη! Οηθνλνκηθέο, θαη‟ αξρήλ, θαη δεχηεξνλ … έραζα θάπνηα άηνκα 

πνπ ήηαλ θίινη ζην [ηφπνο], θαη ήξζα εδσπέξα, ψζηε λα ζπνπδάζσ θάπνην πξάγκα 

πνπ κνπ άξεζε. Ο θχξηνο … ν θχξηνο ιφγνο [πξφβιεκα] ήηαλε βέβαηα ηα ρξήκαηα». 

 
«Ώπιά ιφγσ νηθνλνκηθνχ, άκα ήκνπλ … ζηνλ ηφπν κνπ, δελ ζα ηνπο επηβάξπλα [ηνπο 

γνλείο κνπ] ηφζν πνιχ. Ώιιά ηψξα είκαη κφλνο κνπ εδψ, […]  Β, απηφ. Ώιιά εληάμεη. 

Κάπνπ ζα πήγαηλα λα ζπνπδάζσ έηζη θη αιιηψο». 

 
«Μεγάιν πξφβιεκα απηφ. Πνιχ κεγάιν πξφβιεκα…! […]  Αελ μέξσ γηαηί 

[αθαηάιεπηεο ιέμεηο] αιιά πξέπεη λα δηνξζσζεί. Βίλαη έλα κείνλ, είλαη κεγάιν κείνλ 

φιν απηφ. (…) Να κελ έρεηο Πάζν … Λέλε … καο είπαλ … καο είραλ πεη θέηνο γηα 

Πάζν, ιέηε θέξηε θσηνγξαθία, θέξηε θαη 2 …; Βπξψ –εληάμεη, ζηγά–θαη …δελ. Αελ 

καο ηά „ρνπλ θέξεη […] κε ηα … [κέζα], πνπ πεγαηλνέξρνκαη εγψ ζην [ηφπνο] … 

είλαη 12 Βπξψ παξαπάλσ. Άκα δελ έρεηο Πάζν. Βίλαη πνιχ θαθφ. Πάξα πνιχ θαθφ. 

Βίλαη κεηνλέθηεκα βαζηθά». 

 

8.2. Απόςεηο ησλ θαηαξηηδόκελσλ γηα ηα Γ.Η.Δ.Κ. θαη ηελ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο 

  

- Γήισζε εηδηθνηήησλ, αλεπάξθεηα Σκεκάησλ θαη έιιεηςε πιεξνθόξεζεο 

Υσξίο λα ζεκαίλεη φηη δελ ηνπο ελδηαθέξεη ε εηδηθφηεηα πνπ παξαθνινπζνχλ, 3/10 

θαηαξηηδφκελνπο παξαθνινπζνχλ εηδηθφηεηα πνπ δελ ήηαλ ε πξψηε επηινγή ηνπο. 

Κάπνηεο απαληήζεηο ζρεηηθά θαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ 

χπαξμε ησλ Α.Ε.Β.Κ. εληζρχνπλ δηθέο καο δηαπηζηψζεηο: έιιεηςε θαζνδήγεζεο, δπζθνιία 

λα πιεξνθνξεζεί θαλείο έγθπξα θαη έγθαηξα πνηεο εηδηθφηεηεο θαη πνπ πξνζθέξνληαη, 

                                                 
38

 Ο αξηζκφο θάζε ζπλέληεπμεο ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο θαη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο 

απνζησπείηαη, επεηδή ζα ζηνρνπνηνχζε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηα επφκελα εξσηήκαηα. 
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έιιεηςε πξνβνιήο ησλ Α.Ε.Β.Κ., εμαηξεηηθά ζύληνκεο δηάξθεηαο πεξίνδνο εγγξαθήο. 

Βδψ, ελδεηθηηθά:  

 «ρη. [δελ είλαη ε πξψηε πξνηίκεζε] Αεχηεξε.[…] δε ην έςαμα θαη πνιχ, δειαδή γηα 

πνην ιφγν κε πήξαλε [ζηελ εηδηθφηεηα απηήλ] θαη φρη .. [ζηελ πξψηεο πξνηίκεζεο] 

(πλέληεπμε Νν.8). 

 
«Αήισζα δχν [εηδηθφηεηεο], ε πξψηε ήηαλε (…), ε νπνία ήηαλε ζηνλ Πεηξαηά, ηελ 

νπνία ηελ θπλήγεζα πάξα πνιχ ζαλ Βηδηθφηεηα, (…) δελ ππήξραλ πνιιά Σκήκαηα, 

(…) γηαηί θάπνηε ππήξρε θαη θάπνπ αιινχ θαη έθιεηζε, (…) κφλν ζηνλ Πεηξαηά, 

λνκίδσ, ή θαη ζε θάπνην άιιν κέξνο, δχν λνκίδσ κέξε ππήξραλε, θαη (…) δελ 

ππήξραλ πνιιά Σκήκαηα, νπφηε απνξξίθζεθα γη‟ απηφ ην ιφγν, κε βάζε ην ηέηνην 

…[ηνλ αξηζκφ ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ θαηαξηηδφκελσλ πνπ ζα δέρνληαλ]. Ναη. Καη 

… ην δεχηεξν ήηαλ ε (…), πνπ κ‟ ελδηέθεξε (…) … δελ είκαη δειαδή 

δπζαξεζηεκέλε, κ‟ αξέζεη ε Βηδηθφηεηα,…» (πλέληεπμε Νν.4). 

 

«…ηξίηε [θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο εηδηθφηεηα]… Δ ζπγθεθξηκέλε. Ώιιά είρα … είρα 

δειψζεη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, παξφκνηα, […] Γεληθά κε κέλα έρεη γίλεη έλα 

κπέξδεκα, …[…]  Βίρα δειψζεη … είρε θάλεη ιάζνο ε μαδέξθε κνπ φηαλ έθαλα [ηελ 

αίηεζε] θη είρα δειψζεη ζηα Μέγαξα, θαηά ιάζνο. Βίρα θαηαιάβεη θάηη άιιν. Μηα 

«Πιαηεία Μεγάξσλ», κνπ είρε πεη, ε μαδέξθε κνπ, θαη ηα „ρακε κπεξδέςεη θαη ήηαλ 

λα πάσ εθεί ηειηθά. Καη κεηά … δελ άλνημε απηφ ην Σκήκα ηειηθά ζηα Μέγαξα. Κη 

ήηαλε […] θαη θάηη άιιν ζαλ ην δηθφ κνπ θαη … εγψ δε ήκνπλ πνπζελά 

[εγγεγξακκέλνο] ηφηε. Κη έπαηξλα ηειέθσλν θη έιεγα «ηη έγηλε;!». Έπαηξλα [ζην ηάδε 

Α.Ε.Β.Κ.] … κνπ ιέγαλ «δελ είζηε εδψ». Έπαηξλα [ζε άιιν Α.Ε.Β.Κ.], κνπ ιέλε «νχηε 

εδψ είζηε», ηνπ ιέσ «κα, πνπ είκαη!» αο πνχκε «ηη έγηλε κε κέλα;». Καη κεηά 

μαλαέπαηξλα θαη μαλαπήξα [ζην ηάδε Α.Ε.Β.Κ.] θαη κνπ είπαλε άκα δελ είζαζηε 

[εδψ], αλ ζα „λαη γεκάην ην Σκήκα, πάηε [ζην ηάδε Α.Ε.Β.Κ.]. Λέσ «έρσ πάξεη ζηε 

(…)». Λέεη «μαλαπάξηε θαη πείηε φηη επηθνηλσλήζαηε καδί καο» θαη ηέηνηα. (…)» 

(πλέληεπμε Νν.7). 

 

- Δξγαζία, αλεξγία θαη ν ζπλδπαζκόο εξγαζίαο-θαηάξηηζεο 

Ώπφ ηνπο 10 θαηαξηηδφκελνπο, κφλνλ έλαο εξγάδεηαη κε πιήξεο σξάξην θαη κφλνλ έλαο 

απφ ηνπο ππφινηπνπο 9 δειψλεη φηη εζειεκέλα θαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ ηνπ 

δελ εξγάδεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ζην Α.Ε.Β.Κ.. Ο θαηαξηηδφκελνο πνπ 

θαηάγεηαη απφ λεζί ηνπ Ώηγαίνπ επηζηξέθεη ζε απηφ γηα λα εξγαζηεί ηα θαινθαίξηα. Ο 

θαηαξηηδφκελνο πνπ θαηάγεηαη απφ λνκφ φκνξν ηεο Ώηηηθήο, επηζηξέθεη γηα λα εξγαζηεί 

ζηνλ ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ θάζε αββαηνθχξηαθν. Μία αθφκε θαηαξηηδφκελε 

εξγάδεηαη part-time. Με εμαίξεζε ηνλ πξψην, ν νπνίνο εξγάδεηαη full-time ζε αληηθείκελν 

αξθεηά ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ, νη ππφινηπνη (part-time ή 

επνρηθνί) εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη σο ζεξβηηφξνη (ζε ηαβέξλεο, club, bar, 

θαθεηέξηεο). Οη ππφινηπνί 6/10 θαηαξηηδφκελνπο είλαη άλεξγνη (εξγάδνληαλ, αιιά 
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έραζαλ ηελ εξγαζία ηνπο) θαη αλαδεηνχλ εξγαζία. Πψο ζπλδπάδεηαη ε θαηάξηηζε κε 

παξάιιειε εξγαζία; 

«Με ην δφξη. Γηαηί δελ βνιεχνπλ νη ψξεο. Καη αλαγθαζηηθά πξέπεη part time, πνπ 

ζεκαίλεη ιίγα ιεθηά» (πλέληεπμε Νν.6). 

 

«Αχζθνια … ! Ήηαλε δχζθνια. Αειαδή … δνχιεπεο ζε … ήηαλε ζαλ λα δνχιεπεο 

είθνζη [;] ψξεο ηε κέξα. Πνιχ δχζθνια» (πλέληεπμε Νν. 5). 

 

«Βίρα βξεη … κία δνπιεηά, πνπ ήηαλε απφ ην πξσί κέρξη θάπνηα ψξα ην κεζεκέξη, 

κέρξη ηηο 2 ε ψξα ην κεζεκέξη, θαη απφ „θεη θαη πέξα έθεπγα θαη πήγαηλα ζην ΕΒΚ 

[απφ 3 ην κεζεκέξη –σο 9 ην βξάδπ]». (πλέληεπμε Νν. 9). 

 

«Β, έρσ βξεη ψξεο πνπ δελ ζπκπίπηνπλε κε ηηο ψξεο ηεο ρνιήο κνπ, νπφηε δελ έρσ 

πξφβιεκα. […]  Βεεε … ην Υεηκψλα, φζν ππήξρε θαη ην ΕΒΚ, δνχιεπα ζε έλα (…), ε, 

πήγαηλα πξσί, έθεπγα κεζεκέξη … κεηά ΕΒΚ. […] Β, έθεπγα κηα ψξα λσξίηεξα. Ίζα 

λα πξνιάβσ δειαδή λα θάσ, λα θάλσ έλα κπάλην θαη … ρνιή» (πλέληεπμε 

Νν.10). 

 

- Γίδαθηξα  

ην εξψηεκα «Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηα δίδαθηξα ζηα ΕΒΚ; Ννκίδεηε φηη είλαη 

πςειά ή ινγηθά;» νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ζίγνπλ ην δήηεκα ηεο «Ασξεάλ 

Βθπαίδεπζεο». Έλαο θαηαξηηδφκελνο ζεσξεί φηη είλαη πςειά κελ, αιιά δηθαηνινγεκέλα, 

επεηδή ηα Α.Ε.Β.Κ. «δελ είλαη Σ.Β.Ε.»: 

«Βεε… θνηηάρηε. Βίλαη πςειά κελ [ηα δίδαθηξα] , αιιά εληάμεη, δελ κπνξείο θαη λα 

κελ πιεξψλεηο θαη ηίπνηα. […] Βλλνψ φηη … δελ είλαη ΣΒΕ, ξε παηδί κνπ, λα παο θαη 

λα ζπνπδάζεηο ρσξίο λα πιεξψζεηο ηίπνηα. Αελ πέξαζεο απφ πνπζελά, παο εθεί … 

θαη μέξεηο φηη ζα πιεξψζεηο θάπνηα ρξήκαηα ψζηε … λα ηειεηψζεηο ηε ρνιή ζνπ. 

Ώιιά φηη είλαη … πςειά θαη δελ έρεη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα έπξεπε … 

νηθνλνκηθέο [ζπληζηά πξφβιεκα]» (πλέληεπμε Νν.8). 

 

 Οη θαηαξηηδφκελνη δείρλνπλ επίζεο ηελ ζχγρπζε κεηαμχ Α.Ε.Β.Κ. θαη ΒΠΏΛ 

(Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ). εκεηψλνπλ ηελ έιιεηςε αξρηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο θαη ην χςνο ησλ δηδάθηξσλ, θαη ηελ αλαληηζηνηρία κεηαμχ 

θαηαβνιήο δηδάθηξσλ θαη αλππαξμίαο Βθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ, ε νπνία 

ππεξπνιιαπιαζηάδεη ην θφζηνο ηεο θαηάξηηζεο: 

«Ώλεπίηξεπηα. - […] Θεσξψ φηη δελ ζα „πξεπε θαλ λα ππάξρνπλ δίδαθηξα.[…] Γηαηί 

λφκηδα φηη έρνπκε δσξεάλ Βθπαίδεπζε (…) [φηη ηζρχνπλ δίδαθηξα] ην έκαζα πξέπεη 

λα ζαο πσ, θαηά ηελ εγγξαθή. ηαλ έςαρλα ζην Internet δελ βξήθα θάπνηεο…, 

θάπνηα ηέηνηα ζηνηρεία φηη ζα πξέπεη λα πιεξψζνπκε, θαη φηαλ θαηά ηελ εγγξαθή ην 

έκαζα, … κνπ „ξζε ιίγν έηζη … “θάπσο”. Σέινο πάλησλ, παξ‟ φι‟ απηά, έθαλα ηελ 

εγγξαθή, … Αελ έρσ λα πσ θάηη, ζεσξψ φηη ζα „πξεπε λα κελ ππάξρνπλ (…) 

Αειαδή, πιεξψλνπκε δίδαθηξα, ..εληάμεη…, θαη δελ έρνπκε θαλ βηβιία. Γηα πνην 

ιφγν ηα πιεξψλνπκε ηα δίδαθηξα […] Βίκαζηε ζε επνρέο ΑΝΣ, εληάμεη, 
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θαηαιαβαίλσ, είκαζηε φινη νηθνλνκηθά πνιχ … ράιηα, … αιιά εληάμεη … ην ζεσξψ 

ιίγν … λα παξαθαιάκε λα βγάινπκε θσηνηππίεο …;» (πλέληεπμε Νν.1). 

 

Βγψ λνκίδσ φηη ήηαλ δσξεάλ […] Καη φηαλ είδα θαη ηα ιεθηά, κνπ „θαλε εληχπσζε. 

Γηαηί ε θίιε κνπ κνχ είρε πεη φηη δελ πιεξψλσ ηίπνηα […] [ζε] ΒΠΏΛ, λαη ΒΠΏΛ. 

Αελ κνπ είρε πεη θαλείο φηη πήγαηλε ζε «ΒΠΏΛ». Καη πάσ επάλσ [ζην Α.Ε.Β.Κ.] θαη 

βιέπσ ηα ιεθηά, αιιά ιέσ, εληάμεη, ηη λα θάλσ … ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρνιέο, 

ηδησηηθέο, δελ είλαη πνιιά. Ώιιά … ζαλ Αεκφζην, έπξεπε λα είλαη δσξεάλ» 

(πλέληεπμε Νν.2). 

 
Πηζηεχσ απφ ηε ζηηγκή πνπ ιέγεηαη «Αεκφζην ΕΒΚ» δελ ζα έπξεπε λα έρεη δίδαθηξα. 

Θα‟ πξεπε λα μεθαζαξίδνπλ απ‟ ηελ αξρή φηη «δελ κπνξνχκε λα ζαο πξνζθέξνπκε 

βαζηθά πξάγκαηα», δειαδή ηηο πξψηεο χιεο πνπ ρξεηάδεηαη κία Βηδηθφηεηα, θαη … 

απηφ. Άκα ππήξρε δηαθάλεηα, ζα „ηαλ φια πνιχ θαιχηεξα. Γηαηί εγψ πήγα ζην ΕΒΚ, 

κνπ είπαλ φηη απηφ θη απηφ θη απηφ, πξέπεη λα δψζσ θάπνηα ρξήκαηα, okay, ηα 

έδσζα, πάξα πνιχ σξαία, εγψ ζεσξψ φηη πξέπεη λα κνπ δψζνπλ θαη θάπνηεο πξψηεο 

χιεο. Γηαηί ηα ιεθηά πνπ έρσ μνδέςεη εγψ γηα λα θαιχςσ ηηο αλάγθεο ηεο ρνιήο, 

είλαη ηέζζεξεηο θνξέο πεξηζζφηεξα απ‟ ηα δίδαθηξα [πιεζηάδνπλ ηα 800 Βπξψ] 

(πλέληεπμε Νν.3). 

 

Δ θαηαξηηδφκελε ε νπνία θαηάγεηαη απφ ρψξα εθηφο ΒΒ, εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

βάζεη Καλνληζκνχ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη 734 Βπξψ/Βμάκελν θαη έλαληη 367 Βπξψ 

πνπ θαηαβάινπλ νη ππφινηπνη θαηαξηηδφκελνη. Παξά ην γεγνλφο φηη έρεη γελλεζεί θαη 

κεγαιψζεη ζηελ Βιιάδα θαη ελψ έρεη εδψ παξαθνινπζήζεη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 

βαζκίδεο Βθπαίδεπζεο. εκεηψλεη φηη ζε Ε.Β.Κ. άιινπ νξγαληζκνχ δελ ηζρχεη θάηη 

παξφκνην. Βλ πξνθεηκέλσ: 

«Ναη, είρα ζέκα εγψ, γηαηί … […] Βγψ δίλσ 734 Βπξψ […] Γηαηί, ππνηίζεηαη, 

είκαη μέλε, απφ … ρψξα [γειάεη] «εθηφο Βπξσπατθήο Έλσζεο» θαη 

αλαγθάδνκαη λα δψζσ 700 Βπξψ. […] …Καη … ην πνζφ γηα κέλα είλαη 

εμσθξεληθφ κε ηελ έλλνηα, φρη κφλν επεηδή είλαη δεκφζην, επεηδή ππνηίζεηαη ην 

δίλεηο – ζα κνπ πεηο εληάμεη είλαη «εκη-δεκφζην», δε ζεσξείηαη δεκφζην […]…. 

ζεσξψ ππνηίζεηαη δίλεηο ηα ιεθηά γηα λα έρεηο θάπνηεο θσηνηππίεο, θάπνηεο 

ζεκεηψζεηο θαη ηα ινηπά, ηηο νπνίεο επίζεο δελ έρνπκε θαη επίζεο πξέπεη λα 

βάινπκε. Οπφηε … δψξνλ άδσξν είλαη απηά ηα ιεθηά, δε μέξσ γηαηί ηα δίλσ, 

πξαγκαηηθά. Ώθνχ είλαη δεκφζην. Αελ μέξσ…».
39

 

 

Ώθφκε φκσο θαη γηα ηα ηππηθά δίδαθηξα ησλ 367 Βπξψ/Βμάκελν, νη πεξηζζφηεξνη 

δειψλνπλ δπζθνιία ή/θαη αδπλακία θαηαβνιήο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί αβεβαηφηεηα γηα 

ην αλ θαηαθέξνπλ λα ζπλερίζνπλ ή λα νινθιεξψζνπλ ηελ θαηάξηηζή ηνπο: 

«(…) κνπ είλαη πνιχ δχζθνιν, λαη. […] Με δπζθνιεχνπλ ηα δίδαθηξα. Πάαξα πνιχ. 

Ναη.» (πλέληεπμε Νν.1).  

 

                                                 
39

 Λφγσ ηεο επαηζζεζίαο ησλ δεδνκέλσλ, δελ ζεκεηψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαξηηδφκελεο θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε απάληεζε δελ ζεκεηψλεηαη νχηε ν αξηζκφο ηεο ζπλέληεπμήο ηεο, ν 

νπνίνο ζα παξέπεκπε θαη ζε άιιεο απαληήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηα Α.Ε.Β.Κ.. 



 123 

«Β…. απηή ηε ζηηγκή γηα ην επφκελν Βμάκελν, λαη» (πλέληεπμε Νν.6). 

«(…) εγψ είκαη πεξίπησζε πνπ κε βνεζάεη νηθνλνκηθά ν παηέξαο κνπ. Ώλ δελ κε 

βνεζνχζε, επεηδή είκαη άλεξγε, δελ ζα κπνξνχζα θαζφινπ λα θνηηήζσ» (πλέληεπμε 

Νν.5). 

 

 «(…) είρα θάλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ κνπ … (…) ηά „ρσ βάιεη ζηελ άθξε γ‟ απηφ ην 

ιφγν. Βεε… μέξσ άηνκα φκσο πνπ έρνπλ ζηακαηήζεη γηαηί δελ κπνξνχζαλ λα ηα 

δψζνπλε» (πλέληεπμε Νν.4). 

 

Ώθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιεκαηίδνπλ ηα δίδαθηξα, πξνβιεκαηίδεη ην 

θφζηνο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ:  

«ηα δίδαθηξα φρη [δελ αληηκεησπίδσ πξφβιεκα]. Αειαδή είλαη θάηη ζηαζεξφ, είλαη 

θάηη πνπ κνπ πιεξψλνπλ νη γνλείο κνπ, αιιά είλαη φια ηα έμνδα ηεο ρνιήο» 

(πλέληεπμε Νν.3). 

 

- Δπηηαγή Καηάξηηζεο (Voucher) 

Δ Βπηηαγή Καηάξηηζεο (Voucher) έρεη εγθξηζεί γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, αιιά θαλείο δελ 

ηελ έρεη αθφκε ιάβεη. Οη θαηαξηηδφκελνη δείρλνπλ ηελ έιιεηςε επίζεκεο πιεξνθφξεζεο, 

δπζθνιία ζηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο e-αίηεζεο παξά ηελ βνήζεηα απφ αλζξψπνπο ζηα 

Α.Ε.Β.Κ., θαη ακθηζβεηνχλ ηελ ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ ρνξήγεζεο. 

«(…) Έρεη ηειεηψζεη ε ρξνληά, … θαη δελ μέξνπκε αλ … ιέλε φηη ζα ηα πάξνπκε ηα 

ρξήκαηα, θαλείο δελ μέξεη φκσο πφηε ζα ηα πάξνπκε (…)» (πλέληεπμε Νν.1). 

 

« […] Σo Voucher; Θα δνχκε αλ ην πάξνπκε πνηέ. […] … πνπ ζεσξεηηθά πξέπεη λα 

ην πάξνπλ, …[…] Ώπφ „θεη θαη πέξα καο είραλ πεη φηη ζην ηέινο θάζε Βμακήλνπ, ζα 

παίξλνπκε ηα ιεθηά. Έρεη ηειεηψζεη ην πξψην Βμάκελν, ηειεηψλνπκε ην δεχηεξν θαη 

θάπνηα ζηηγκή είπαλ φηη κέζα ζην Καινθαίξη ζα κπεη ινγηθά ε κία δφζε. Σψξα, ε 

άιιε δφζε ή ζα κπεη ηνλ Οθηψκβξην, ή ζα κπεη θαηεπζείαλ ζην επφκελν Βμάκελν. 

Αελ μέξνπλ νχηε νη ίδηνη επαθξηβψο ηη ζα γίλεη.[…] Θα κπνπλ θαηεπζείαλ [ζηνλ 

Σξαπεδηθφ Λνγαξηαζκφ] ζηνπ … Αεκνζίνπ» (πλέληεπμε Νν. 6). 

 

«ρη, εληάμεη [δελ έθαλα αίηεζε]. Ώιιά ζα ήηαλε … ζα ήηαλε θαιχηεξα άκα .. ην 

έθαλα ην Voucher. (…) Μαο ην είπαλε κηα κέξα πξηλ» (πλέληεπμε Νν.7). 

 

«Ναη, έθαλα αίηεζε.[…] Αελ ήηαλ φ,ηη πην εχθνιν…! Γηα λα θάλσ ηελ αίηεζε 

πξνζσπηθά, έθαλα έλα κήλα. Γηαηί λφκηδα φηη ηελ είρα ζηείιεη ελψ δελ ηελ είρα 

ζηείιεη, ιείπαλε θάηη ζηνηρεία, ςάρλακε λα βξσ άθξε […] είλαη φκσο ηα παηδηά πνπ 

δνπιεχνπλε εθεί ζην Διεθηξνληθφ χζηεκα … είλαη … εμππεξεηηθά. (…) κνπ είπαλ 

ηη έιεηπε, θαηάθεξα ην ζπκπιήξσζα θαη ηελ έθαλα. Ώιιά … είρα μεθηλήζεη απ‟ ηνπο 

πξψηνπο … θαη έηζη πξφιαβα … αλ θαη δψζαλε κεηά παξαηάζεηο.[…] Ώθφκα δελ 

έρνπκε πάξεη ιεθηά γηα λα μέξνπκε (…)» (πλέληεπμε Νν.2). 

 

«(…) Με βάζε ηα θξηηήξηα …; ρη δελ είκαη επραξηζηεκέλε. […] Γηαηί … ηψξα … 

λα ην ζέζσ έηζη. Έρσ κηα θίιε. Δ νπνία πεγαίλεη θαη απηή ζε δεκφζην ΕΒΚ. Καη φηαλ 

ηα θξηηήξηα ιέλε φηη πξέπεη λα έρεηο απηή ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή πξέπεη λα έρεη 

μέξσ „γσ, λα έρεη κία ρη αλαπεξία θάπνηνο απφ ηνπο γνλείο θη εζχ δίλεηο ραξηηά, ηα 
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νπνία … ελ κέξεη ηζρχνπλ, αιιά έρεηο θη άιια δέθα ζπίηηα θαη ηα λνηθηάδεηο θαη ηα 

παίξλεηο καχξα, φρη, δελ κε ηθαλνπνηεί» (πλέληεπμε Νν.3). 

 

« (…) εληάμεη, λαη, ζεσξψ φηη είλαη ινγηθά ηα θξηηήξηα. εεεκ….ίζσο ζα κπνξνχζε λα 

είλαη θαη ιίγν θαιχηεξα γηα έλα άηνκν ην νπνίν αο πνχκε είλαη άλεξγν. Παιηφηεξα 

λνκίδσ ήηαλ πην ειαζηηθά. Σψξα πξέπεη λα είζαη … αο πνχκε θαη γηα ηα κεησκέλα 

δίδαθηξα, [γηα λα ζνπ εγθξηζνχλ πξέπεη λα είζαη] άλεξγνο θαη ηαπηφρξνλα αλάπεξνο, 

θαη ηαπηφρξνλα πνιχηεθλνο, θαη ηαπηφρξνλα … φια απηά ηαπηφρξνλα, αο πνχκε 

(…)» (πλέληεπμε Νν.5). 

 

«(…) Πξέπεη ιέεη λα έρεηο ην εηζφδεκα ηνπ παηέξα ζνπ μέξσ‟ γσ λα είλαη απφ 8.000 

θαη θάησ. Σψξα, ην άιιν παηδί πνπ έρεη 10 [ρηιηάδεο εηήζην εηζφδεκα], ην ίδην 

πξάγκα είλαη. Αειαδή δελ έρεη θάπνηα δηαθνξά. Αειαδή απηφ είλαη ην πξφβιεκα ην 

κεγάιν. Αε δίλνπλε δειαδή θάπνηα επρέξεηα παξαπάλσ ζε θάπνηα άηνκα πνπ … 

έρνπλε θάπνηα πξνβιήκαηα νηθνλνκηθά» (πλέληεπμε Νν.8). 

 

- Δθπαηδεπηηθό Τιηθό 

Οη πξψηεο αληηδξάζεηο φισλ ζην ζρεηηθφ εξψηεκα ζθηαγξαθνχλ ηελ θαηάζηαζε: 

«Ναα αιιάααμνπκε ζέεεκα, θαιχηεξα; […] “Αελ ππάξρεη Βθπαηδεπηηθφ Τιηθφ”: απηφ 

αλ ιέεη θάηη…; (πλέληεπμε Νν.1). 

 

«Αελ έρνπκε βηβιία» (πλέληεπμε Νν.2). 

 

«Νλλλλαη …. Δ γλψκε κνπ …. Λνηπφλ: βηβιία δελ ππάξρνπλ, είλαη ην κφλν ζίγνπξν, 

εεε….ζα έπξεπε λα καο αθήλνπλ λα βγάδνπκε θσηνηππίεο, πξάγκα ην νπνίν δελ 

ζπκβαίλεη…» (πλέληεπμε Νν.3). 

 

«Αλύπαξθην. Πξαγκαηηθά. Αε μέξνπκε νχηε εκείο ζα θαηαξηηδφκελνη ηελ Όιε, θαη 

νπζηαζηηθά δε μέξνπλε θη απηνί (…) … είλαη θινχ. (πλέληεπμε Νν.4).  

 

«…βηβιία δελ έρνπκε …[…] Ώπ‟ φ,ηη καο ιέλε θαη νη θαζεγεηέο, θαη έρσ θαηαιάβεη 

.. (πλέληεπμε Νν.7) 

 

«Τπάξρεη ζε απηφ έλα πνιχ κεγάιν ζέκα, φηη … πξψηνλ: δελ έρνπλε βηβιία, έρνπλε 

δειαδή ν θάζε θαζεγεηήο ηα δηθά ηνπ βηβιία έηζη ζαλ … γηα λα θάλνπλε κάζεκα ζηα 

παηδηά» (πλέληεπμε Νν.8) 

 

«Ναη δελ ππάξρνπλε βηβιία, δειαδή εθεί κε ην δφξη βγάδνπλε θαη θσηνηππίεο, είλαη 

φκσο θάπνηνη θαζεγεηέο νη νπνίνη λνηάδνληαη γηα ηα παηδηά πνπ ζέινπλε λα κάζνπλε, 

νπφηε ηνπο βνεζάλε εθείλνη. Αειαδή αληί λα έρνπκε, άληε λα „ρνπκε θάπνηεο 

θσηνηππίεο, πνπ ζα καο δψζεη ζηνπο ηξεηο θαζεγεηέο ν έλαο, ζην πνζνζηφ είλαη πνιχ 

ιίγν. Ώιιηψο δελ ππάξρεη … βηβιία θαη ηέηνηα, δελ ππάξρνπλε.[…] εκεηψζεηο, ζηνλ 

πίλαθα, ηηο γξάθνπκε ζηα ηεηξάδηα .. θαη απηφ πνπ ζαο είπα θαη πξηλ, είλαη φηη καο 

θέξλνπλ θάπνηα θσηνηππία φηαλ είλαη πάξα πνιιά θαη δελ κπνξνχκε λα ηα 

γξάςνπκε. Ώλ θαη δελ λνηάδνληαη ηφζν πνιχ γη‟ απηφ, νπφηε γξάθνπκε – γξάθνπκε – 

γξάθνπκε» (πλέληεπμε Νν. 9). 

 

«… εεε … εληάμεη. ΐηβιία. Φέηνο δελ πήξακε βηβιία.[…] Βληάμεη νη θαζεγεηέο καο 

ιέγαλε πνηα βηβιία ήηαλε θαη φζνη ζέιαλε πεγαίλαλε θαη αγνξάδαλε, ε, θαηά η‟ άιια 
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.. ζαλ βηβιία θαιά ήηαλε. Αειαδή γηα ηελ εηδηθφηεηά κνπ ππήξραλε πνιιά βηβιία θαη 

ρξήζηκα» (πλέληεπμε Νν.10). 

 

«ε, πιένλ δελ ππάξρνπλ βηβιία … ην Τπνπξγείν Παηδείαο πξνηίκεζε λα ηα πεηάμεη 

αληί λα δψζεη ρξήκαηα γηα λα ηα κεηαθέξεη.[…] Σα πεηάμαλε! (πλέληεπμε Νν. 5). 

 

ην εξψηεκα «Γηαηί πηζηεχεηε φηη δίλνληαη δσξεάλ ζπγγξάκκαηα ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη ησλ ΣΒΕ, φπσο θαη ζην ρνιείν, αιιά φρη θαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ησλ 

ΕΒΚ;», έλαο θαηαξηηδφκελνο δήισζε φηη είρε πξνζπαζήζεη θαη εθείλνο λα πάξεη 

απάληεζε απφ ηνπο αξκφδηνπο θαη φηη ε απάληεζε πνπ έιαβε ήηαλ:  

«Γηαηί «πάληα έηζη ήηαλ». Ώπηή είλαη ε απάληεζε πνπ πήξα απφ … απφ ην ΕΒΚ. […]  

Σα ΕΒΚ, λαη. ηαλ ην ξψηεζα … έπεζα απφ ηα ζχλλεθα φηαλ κνπ είπαλ φηη δελ ππάξρεη 

βηβιηνγξ… φηη δελ ππάξρνπλ βηβιία, .. θαη ζπκάκαη κάιηζηα φηη ην ξψηεζ .. ε απάληεζε 

ήξζε ζαλ θεξακίδη ζην θεθάιη κνπ θαη κνπ ην απάληεζε κε ηέηνηα θπζηθφηεηα ηφηε 

ζηελ Γξακκαηεία, εεε……. πνπ έκεηλα άθσλνο! […] Ναη, φηη «πάληα έηζη ήηαλ ζηα 

ΕΒΚ», φηη δελ ππάξρνπλ βηβιία ...ζπκάκαη φηη κνπ ην‟ πε κ‟ έλαλ ηέηνην ηξφπν …ηφζν 

θπζηθφ, δειαδή, πνπ … πξαγκαηηθά δελ μέξσ γηαηί δελ ππάξρνπλε, θαη δελ κνπ „ρεη 

δψζεη θαλείο απάληεζε ζ‟ απηφ ην ζέκα, …[…]  “Πάληα έηζη ήηαλ”, λαη.”(πλέληεπμε 

Νν.1). 

 

- Αλππαξμία Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ - απαμία ησλ Γ.Η.Δ.Κ.; 

Οη ίδηνη νη θαηαξηηδφκελνη θαη ζε ζχγθξηζε κε ηελ θαηάζηαζε ζηα ΏΒΕ/ΣΒΕ απνδίδνπλ 

ηελ αλππαξμία Βθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ ζηελ απαμία ησλ Α.Ε.Β.Κ. απφ ην χζηεκα. Σν 

Α.Ε.Β.Κ., αλαθέξνπλ, «δελ έρεη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ζηελ 

Βιιάδα». Σν Α.Ε.Β.Κ. ζεκεηψλνπλ, «έρεη απαμησζεί απ‟ ην ζχζηεκα πξψηνλ θαη ζε 

ζπλέρεηα θη απφ καο ηνπο ίδηνπο», «ιεο θαη είλαη Κισηζνζθνχθη», γηα «ηνπο 

απνηπρεκέλνπο ηεο δσήο θαη ηνπο θαθνχο καζεηέο». 

«Βληάμεη, ίζσο αθνπζηεί ιίγν πεζηκηζηηθφ απηφ πνπ ζα πσ, αιιά είλαη … είλαη θαη ιεο 

θαη είκαζηε  Κισηζνζθνχθη. Αειαδή, ζα θηάζνπκε εθεηπέξα, ζα πάκε ζην ΕΒΚ, ζα 

“καο ηελ πνχλε” γηαηί πάκε ζην ΕΒΚ, θαη ζα καο πνχλε … αο έθαλεο ηψξα ηα θνπκάληα 

ζνπ, θη αο είρεο ηα βηβιία ζνπ. Αειαδή είλαη θάπσο έηζη, φινη ξίρλνπλ ηελ επζχλε 

θάπνπ αιινχ. Καη πηζηεχσ φηη δίλνπλ βηβιία ζηα παηδηά ζην Παλεπηζηήκην γηαηί είλαη, 

ππνηίζεηαη δσξεάλ Βθπαίδεπζε, ηελ νπνία παξέρεη ην Κξάηνο, θαη είλαη Βηδηθφηεηεο 

ζην Παλεπηζηήκην, νη νπνίεο είλαη πην … πην αλεπηπγκέλεο, λα ην πσ έηζη. Αειαδή ζα 

κάζνπλ πεξηζζφηεξα, ζα ρξεηαζηνχλε ζίγνπξα ζπγγξάκκαηα, είλαη θαζεγεηέο νη νπνίνη 

γξάθνπλ ηα ζπγγξάκκαηα, θάπσο πξέπεη λα πξνσζεζεί φιν απηφ, είλαη φια απηά. Βίλαη 

φηη έθαλαλ ηφζν θφπν λα κπνπλ εθεί κέζα, δε ζα πάξνπλ έλα δσξεάλ βηβιίν;; Β, δε 

γίλεηαη…!» (πλέληεπμε Νν.3). 

 

«Σψξα απηφ δελ μέξσ αλ έρεη λα θάλεη επεηδή είλαη ην Παλεπηζηήκην, είλαη ΏΒΕ θαη 

ΣΒΕ, είλαη ηα παλεπηζηήκηα νη ρνιέο πνπ είλαη απφ ηηο Παλειιήληεο, είλαη κεηά ην 

ρνιείν, ίζσο ην δίλνπλε επεηδή είλαη «Παλεπηζηήκην». Βλψ ην ΕΒΚ είλαη «Καηάξηηζε», 

πεγαίλεη θάπνηνο εθεηπέξα ν νπνίνο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα πεξάζεη εθεί, νπφηε ήηαλ 

ε ηειεπηαία ηνπ επηινγή. Ίζσο γη‟ απηφ» (πλέληεπμε Νν. 10). 



 126 

.«εεεε, δε ζεσξψ φηη ην Ελζηηηνχην ην νπνίν έρεη ηελ επζχλε ησλ ΕΒΚ έρεη αλαιάβεη 

ζνβαξά ηνλ ξφιν ηνπ. εεεεκ, ζεσξείηαη απηφ πνπ ιέγακε παιηά θαη γηα ηα ΣΒΛ φηη … 

πεγαίλνπλε «νη απνηπρεκέλνη ηεο δσήο θαη νη θαθνί καζεηέο», αο πνχκε, λα θάλνπλε 

έηζη κηα ηέρλε, λα κάζνπλε. […] Ναη. Καη απηφ ην βιέπνπκε θαη απφ ηε Γξακκαηεία, 

θαη απφ ηνπο θαζεγεηέο» (πλέληεπμε Νν. 5). 

 

«Γηαηί ίζσο αθφκε ζεσξείηαη ιίγν ππνβηβαζκέλν [ην ΕΒΚ]. […] Αεεελ … δελ ηνπ 

δίλνπλε ηφζε βάζε. Αελ έρεη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα πνπ ζα έπξεπε λα έρεη. ηελ 

Βιιάδα» (πλέληεπμε Νν. 6). 

 

«Αελ έρσ ηδέα. Πξνθαλψο … θαη ην ζχζηεκα κφλν ηνπ δε ζεσξεί ηα ΕΒΚ ζεκαληηθά, 

γηα λα δψζεη ηελ αξκφδηα … πξνζνρή πνπ δίλεη ζηα άιια … ΏΒΕ θαη ΣΒΕ, αο πνχκε – 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Πηζαλά. Πηζηεχσ θαη γη‟ απηφ θη εκείο έρνπκε ηελ ίδηα άπνςε, 

αο πνχκε γηα ην ΕΒΚ. Γηαηί δε βιέπνπκε … βιέπσ αο πνχκε φηη … δελ ππάξρεη θαζφινπ 

νξγάλσζε. Καζφινπ. […] Θα ην παξαηεξήζεηο, θη φηαλ ζα παο ζε έλα ΕΒΚ, φηη νη 

πεξηζζφηεξνη ιέλε «ε, εληάμεη, δελ πέξαζα εθεί, θαη γη‟ απηφ ήξζα εδψ». Αειαδή φηαλ 

θάλακε ηε ζπδήηεζε ζηηο αξρέο, αο πνχκε πνηνο είζαη, γηαηί ήξζεο, γηαηί δηάιεμεο ηελ 

Βηδηθφηεηα, … λα γλσξηζηνχκε θαη ηα ινηπά …, νη πεξηζζφηεξνη απηφ ιέγαλε: 

«πξνζπάζεζα, έδσζα Παλειιαδηθέο, ε δελ πέξαζα εθεί, θαη αλαγθαζηηθά ήξζα εδψ». 

Αειαδή, δε μέξσ, είλαη … εληάμεη – απνηχρακε, αο πάξνπκε απηφ ηνπιάρηζηνλ, … λα 

ηειεηψλεη ε ππφζεζε. Βλψ ζα κπνξνχζε λα είλαη θάηη πην … νπζηψδεο. Θεσξψ φηη άμηδε 

λα  „ηαλ πην νπζηψδεο. Με βάζε απηά πνπ ζέιεη λα δηδάμεη ην ΕΒΚ, δειαδή ηνπιάρηζηνλ 

απηά πνπ ζεσξεί ζαλ Όιε, πνπ εγψ ηα ζεσξψ ζσζηά. Τπάξρνπλε δειαδή πξάγκαηα 

πνπ θάλνπκε ζηελ Όιε καο, πνπ … παηδ… έλαο θίινο ηεο … ν αξξαβσληαζηηθφο κηαο 

θίιεο κνπ πνπ … είλαη επίζεο [εηδηθφηεηα]. Καη ιέεη φηη δελ ηα έρεη θάλεη ζην 

Παλεπηζηήκην αλαιπηηθά. Καη ηα θάλνπκε εκείο ζην ΕΒΚ, αο πνχκε. Καη καζαίλεη θη 

απηφο καδί κε ην ΕΒΚ. Αειαδή, έρεη πξννπηηθέο ην ΕΒΚ, θαη έρεη απαμησζεί απ‟ ην 

ζχζηεκα πξψηνλ θαη ζε ζπλέρεηα θη απφ καο ηνπο ίδηνπο, εληάμεη, ε αιήζεηα είλαη, δε 

δίλνπκε, ηελ αξκφδηα λνκίδσ πξνζνρή, δε ην παίξλνπκε ζηα ζνβαξά» (πλ. Νν. 4). 

 

- Απνηίκεζε παξερόκελσλ γλώζεσλ (αλά εηδηθόηεηα) 

Οη πεξηζζφηεξνη θαηαξηηδφκελνη πηζηεχνπλ (ή ειπίδνπλ) φηη νη γλψζεηο πνπ 

απνθνκίδνπλ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Ώπηφο είλαη 

θαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ ππνγξακκίδνπλ 9/10 σο θξηηήξην επηινγήο ησλ 

Α.Ε.Β.Κ.. Γηα ηελ ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο θαη γηα ιφγνπο πνπ εμεγήζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ 

θεθαιαίνπ, νη απαληήζεηο παξαπέκπνπλ ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο, αιιά φρη θαη ζηνλ 

αξηζκφ ηεο ζπλέληεπμήο ηνπο.  

Έλα θνηλφ ηνπο ζρφιην αθνξά ηελ έλλνηα ηεο  «εμεηδίθεπζεο», ζηελ νπνία 

απνδίδνπλ φκσο δηαθνξεηηθή βαξχηεηα. Δ δηαθνξεηηθή απηή κεηάθξαζε ηνπ φξνπ 

«εμεηδίθεπζε» θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ εηδηθφηεηα πνπ ν θαζέλαο 

παξαθνινπζεί, παξά κε ηελ γεληθφηεξε αληίιεςε πνπ εθθξάδνπλ φηη ηα Α.Ε.Β.Κ. είλαη 

γεληθά «απαμησκέλα». Δ αληίζεζε πνπ θαίλεηαη αλάκεζα ζηελ «απαμία» ησλ Α.Ε.Β.Κ. 

κε ηελ αμία πνπ ν θαζέλαο απνδίδεη ζηελ εηδηθφηεηα πνπ παξαθνινπζεί, ίζσο λα 
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πξφθεηηαη γηα έλαλ δείθηε θαη «εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο» ησλ Α.Ε.Β.Κ..
40

 Βλδεηθηηθά 

ζπγθξίλνληαη εδψ νη απφςεηο θαηαξηηδφκελσλ απφ κία «ζεσξεηηθή εηδηθφηεηα» 

(ηέιερνο Αηεζλνχο Βκπνξίνπ), κε κία εηδηθφηεηα «παξαταηξηθή» (Εαηξηθψλ θαη 

ΐηνινγηθψλ Βξγαζηεξίσλ ΐηνρεκηθνχ θαη Μηθξνβηνινγηθνχ Βξγαζηεξίνπ), κία 

«ηερληθή εηδηθφηεηα» (Μεραληθφο Ώπηνθηλήησλ Ορεκάησλ), θαη δχν εηδηθφηεηεο 

πεξηζζφηεξν κηθηέο (Βηδηθφο Μεραλνγξαθεκέλνπ Λνγηζηεξίνπ θαη Βλδπκαηνινγίαο θαη 

ρεδίνπ Μφδαο»:  

Δηδηθόο Γηεζλνύο Δκπνξίνπ:  

«[Ώπφ ην Α.Ε.Β.Κ.] βγαίλεηο εμεηδηθεπκέλνο, θαη απφ φ,ηη θαίλεηαη ζηελ επνρή καο,… 

ε εμεηδίθεπζε αξρίδεη θαη δεηείηαη απ‟ φινπο ηνπο εξγνδφηεο. Κη είλαη θαιχηεξα λα 

μέξεηο θάηη θαιά, απφ ην λα μέξεηο ιίγν απ‟ φια». 

 

Μεραληθόο Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ:  

«εεε …. Να έρεηο κηα γεληθή φςε ησλ πξαγκάησλ φηαλ αχξην κεζαχξην πηάζεηο 

δνπιεηά ζε έλα πλεξγείν φρη βέβαηα λα είζαη θαη Σερλίηεο, έηζη; Ώπιά λα μέξεηο ηη 

θάλεηο … εεε …. Να είζαη, λα κπνξείο λα ζπλελλνεζείο κε ην π.ρ. αθεληηθφ ζνπ πνπ 

ζα είζαη ηφηε, πνπ ζα ζνπ ιέεη θάλε απηφ, θέξε ην άιιν, θηηάμε εθείλν, ζα 

θαηαιαβαίλεηο ηη θαη πψο. ρη φηη ζα κπνξείο απφ κφλνο ζνπ λα θηηάμεηο έλα κνηέξ. 

Έρεη ηηο πνιχ βαζηθέο γλψζεηο […] Ώπάλσ ζηελ εηδηθφηεηά κνπ […] Καη απηά 

καζαίλνληαη θαη κε ηνλ θαηξφ έηζη; Βίλαη θαη ζέκα εκπεηξίαο κεηά ζηε δνπιεηά. Ώπιά 

ρξεηάδνληαη θαη παξαπάλσ πξάγκαηα.[…]». 

 

Δηδηθόο Μεραλνγξαθεκέλνπ Λνγηζηεξίνπ: 

Καηαξηηδόκελνο Α: «Θεσξψ φηη .. δελ είρα ηελ ίδηα άπνςε γηα ην Παλεπηζηήκην, 

(…) Αειαδή …[ζην Παλεπηζηήκην ζα] πήγαηλα πην πνιχ γηα λα κάζσ … δειαδή, 

ζέισ λα πσ φηη γηα ηα ΣΒΕ θαη ηα ΏΒΕ είρα κηα ηέηνηα [άπνςε] γηα επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε, εεε… αιιά … ζεσξνχζα φηη ζα κάζσ εθεηπέξα. Βλψ δσπέξα … 

εληάμεη. Άκα πεηχρσ, πέηπρα, αο πνχκε θαη είζαη … ζέκα κφξθσζεο […] ζεσξψ φηη 

έρσ θελά ζηηο γλψζεηο κνπ πνπ έρσ. Αειαδή απηφ πνπ ζνπ ιέσ, φηη «θάπνπ 

ζηακαηάο». Αε κπνξψ λα ζπλερίζσ πέξα απ‟ απηφ. Ή, δελ έρσ ηελ επζχλε. 

Καηάιαβεο; Πψο λα ζ‟ ην πψο αιιηψο  […] ζα ήζεια λα μέξσ κε πνηνπο 

ππνινγηζκνχο, πώο ην βγάδεη;» 

                                                 
40

 Αειαδή, εθηφο απφ ηελ (απ)αμία πνπ απνδίδεηαη ζηα Α.Ε.Β.Κ. ζε ζχγθξηζε κε ηα ΏΒΕ/ΣΒΕ («εμσηεξηθά» 

δηαβαζκηζκέλε αμία πνπ απνδίδεηαη βάζεη ηνπ επηπέδνπ θαη ηνπ είδνπο ηεο γλψζεο, δειαδή, 

αθαδεκατθή/επαγγεικαηηθή θαη εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε). Ώιιά θαη πέξα θαη απφ ηελ δηαβάζκηζή ηνπο 

αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πνπ θηινμελεί ην θάζε ίδξπκα Να πξφθεηηαη δειαδή θαη γηα «εζσηεξηθά», εληφο 

ησλ Α.Ε.Β.Κ. δηαβαζκηζκέλε αμία ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδηθνηήησλ (πηζαλά θαη ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή 

πνπ βξίζθνληαη;). Μία έλδεημε κπνξεί λα είλαη ε θχζε θάζε εηδηθφηεηαο (π.ρ. ζεσξεηηθή, πξαθηηθή ή 

κηθηή), ην αληηθείκελν θάζε εηδηθφηεηαο (γξαθείνπ ή ηερληθφ). Πηζαλά, επίζεο, απηνχ ηνπ είδνπο ε 

θαηάηαμε λα αληαλαθιάηαη ζηηο δηαθνξέο ζηνπο ηίηινπο ησλ εηδηθνηήησλ (π.ρ. «ηερληθφο», «εηδηθφο», 

«ζηέιερνο»).  

Δ παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη σο ελδεηθηηθή γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, ε νπνία –κεηαμχ άιισλ– ζα 

κπνξνχζε ίζσο λα εληζρχζεη ην Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα θάζε εηδηθφηεηαο, ην νπνίν φινη νη εθπαηδεπηέο κε 

ηνπο νπνίνπο ζπδεηήζακε δείρλνπλ σο ζεκείν πνπ δπζθνιεχεη ην έξγν ηνπο, φπσο θαη ε έιιεηςε έζησ ελφο 

βαζηθνχ, πξνθαηαξθηηθνχ Βγρεηξηδίνπ γηα ην αληηθείκελφ ηνπο.  
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Καηαξηηδόκελνο Β: «Βπεηδή είλαη ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα ζην ΕΒΚ, δειαδή … αλ 

ζπνπδάζεηο Λνγηζηηθή, ζα κάζεηο πξάγκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε Λνγηζηηθή θαη ηίπνη‟ 

άιιν παξαπάλσ […] ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλα ζ‟ απηφ ην 

πξάγκα. Βεε…. κ‟ απηά ηα πξάγκαηα καζαίλεηο ψζηε λα δνπιεχεηο πάλσ ζ‟ απηφ πνπ 

ζέιεηο, λα παο ζε κηα δνπιεηά, θαη άκα έρεηο ηειεηψζεη γηα παξάδεηγκα έλα ΣΒΕ, 

νηηδήπνηε άιιν, καζαίλεηο θαη παξαπάλσ πξάγκαηα. Έηζη; Πνπ … ελδερνκέλσο 

κπνξεί λα κε ζνπ ρξεηαζηνχλε. Καη (…) ζην ΕΒΚ ηα καζαίλεηο απηά. Αειαδή, 

παξαδείγκαηνο ράξε Αίθαην …γηα κέλα, ε γλψκε κνπ, ην Αίθαην … θαη … έλα άιιν 

κάζεκα, δε ζα κνπ ρξεηαζηνχλε. (…) Να ην θάλσ ηη. Βληάμεη, λα μέξσ θάπνηνπο 

λφκνπο…, κέρξη εθεί. Ώιιά … κ‟ απηά ηα καζήκαηα πνπ καζαίλεηο, είζαη 

εμεηδηθεπκέλνο γη‟ απηφ πνπ ζα θάλεηο». 

 

Ηαηξηθώλ θαη Βηνινγηθώλ Δξγαζηεξίσλ  

Βηνρεκηθνύ θαη Μηθξνβηνινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ  

 
 «Γηα ηνλ ηνκέα κνπ; […] Ίζσο ρξεηάδνκαη [θαη άιιεο γλψζεηο] .. λαη. Ίζσο 

ρξεηάδνκαη θαη άιινπ είδνπο πάλσ ζηνλ ηνκέα κνπ, λα εκβαζχλσ πεξηζζφηεξν. Γηαηί 

ν ηνκέαο είλαη θάηη … είλαη ζνβαξφο. Αειαδή δελ έρεηο νχηε πεξηζψξηα ιάζνπο, νχηε 

πεξηζψξηα … δειαδή δελ κπνξείο λα θάλεηο κηα εμέηαζε, λα είλαη ν άιινο κηα ραξά 

θαη „ζπ λα ηνπο πεηο φηη πεζαίλεη αχξην, έηζη; Έρεηο κεγάιε επζχλε. Καη βάζεη απηνχ, 

πξέπεη λα εκβαζχλεηο, λα έρεηο … λα μέξεηο παξαπάλσ θαη πψο λα ζπκπεξηθεξζείο 

ζηνλ αζζελή, θαη πψο .. λα μέξεηο αο πνχκε πην εχθνια ηη ζνπ γίλεηαη … φρη κφλν απφ 

ην ΕΒΚ. Ίζσο δηαβάζεηο .., ίζσο παξαθνινπζήζεηο έλα, θάηη καζήκαηα, έλα Βμάκελν 

ζηελ Εαηξηθή .., θάπσο έηζη. Βγψ ιέσ λα ην θάλσ. Σψξα δελ μέξσ … ζα δσ».  

 

Δλδπκαηνινγία θαη ρέδην Μόδαο: 

 
Καηαξηηδόκελε Α: «Θεσξψ φηη είλαη κία θαιή πξσηαξρηθνχ επηπέδνπ γλψζε, ε 

νπνία φκσο δελ είλαη επαξθήο. Αειαδή … θαη γηα ηα ιεθηά πνπ δίλεηο, έρνληαο 

ζπδεηήζεη κε άηνκα απφ ηελ ίδηα Βηδηθφηεηα πνπ έρνπλ ηειεηψζεη ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα, είλαη πνιχ θαιφ ην επίπεδν, λα ην πνχκε έηζη. Ννκίδσ φκσο φηη κπνξεί λα 

είλαη θαιχηεξν, θαη απηφ πνπ κνπ ιείπεη πεξηζζφηεξν είλαη κηα κεγαιχηεξε ζέιεζε, 

απφ ηνπο θαζεγεηέο θπξίσο. Αειαδή, ... […] Αειαδή, εληάμεη, ζα κπνξνχζα λα δερηψ 

φηη δελ έρεη ρεδηαζηήξην θη φηη θηινμελνχκαη ζε έλα ζρνιηθφ ρψξν … δελ κε 

πεηξάδεη απηφ …εληάμεη, απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλε ξαπηνκεραλέο, γηαηί κηα 

ξαπηνκεραλή πνπ θνζηίδεη 500 Βπξψ, θπζηθά δελ ζα κπνξεί ν θαζέλαο λ‟ αγνξάζεη». 

Καη Αιινύ: «πεξίκελα λα ππάξρνπλε Βξγαζηήξηα, λα ππάξρνπλ ρεδηαζηήξηα, … 

αθφκα θαη ζαλ πεξηβάιινλ, ην πην απιφ πξάγκα, ξε παηδί κνπ, λα ππάξρεη έηζη … λα 

είλαη έλαο ρψξνο πην θαιιηηερληθφο, λα ππάξρεη κηα … κηα αθίζα, λα ππάξρνπλε … 

ππνινγηζηέο, λα κπνξεί λα γίλεη κηα πξνβνιή, ε, δειαδή πεξίκελα λα είλαη ιίγν πην … 

έηζη θνληά ζηηο Εδησηηθέο ρνιέο». 

 

Καηαξηηδόκελε Β: «Πηζηεχσ φηη ζα γίλσ “κνδίζηξα”. Αειαδή, εγψ απηφ έρσ 

απνθνκίζεη. Κη έηζη ζέινπλ, ζέινπλ λα καο θάλνπλ λα πηζηεχνπκε.[…] [Καη φρη] 

ηπιίζηξηα, φ,ηη βγάδεη απηφο ν ηνκέαο. Βλδπκαηνιφγνο ζε θάπνην ζέαηξν, ζε θάπνηα 

παξάζηαζε, θάπνπ ην νηηδήπνηε, δελ … δελ ζ‟ αθήλνπλ πεξηζψξηα. Αειαδή είλαη 

ηξία βαζηθά καζήκαηα, θη φια η‟ άιια είλαη ιίγν απφ‟ δσ … ιίγν απφ θεη … δειαδή 

δε ζνπ αλνίγνπλ ην κπαιφ, δε ζα ζνπ πνχλε φηη έρεηο λα θάλεηο θη απηφ, λα ην ςάμεηο 

θη απφ θεη, φρη. Μνδίζηξα ζα βγσ. Ώπηφ έρσ απνθνκίζεη. […] Ναη. Υξεηάδνκαη [θαη 

άιιεο γλψζεηο]. Καη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ Βηδηθφηεηά κνπ, πηζηεχσ φηη ζα „πξεπε λα 

κάζσ έλα πεξηνδηθφ, δηφηη είλαη θάηη πνπ κε αθνξά άκεζα…[…] Θα „πξεπε λα μέξσ 
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πψο ζηήλεηαη έλα πεξηνδηθφ Μφδαο. Να μέξσ πψο ζα κπνξνχζα λα βνεζήζσ ζε κηα 

θσηνγξάθεζε, πψο κπνξψ λα δηαιέμσ ηα θαηάιιεια ξνχρα, ή αληίζηνηρα ζε κία 

παξάζηαζε». 

 

 

- Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε ζε ζρνιηθό πεξηβάιινλ  

 

«ηαλ κπήθα δειαδή θαη είδα έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, κε ην 45ιεπην πνπ θάλακε 

ζην ρνιείν, απηφ ιίγν κε μέληζε. Βεεκ … θάπνηα πξάγκαηα ηα βξήθα θαιχηεξα, 

δειαδή φηη, (…), γηα ηα ιεθηά πνπ δίλσ δε ζεσξψ φηη είλαη … ε θαηάξηηζε δελ είλαη 

άζρεκε, δελ είλαη φηη βγαίλεηο ηνχβιν αο πνχκε, δελ, δελ κπνξψ λα πσ θάηη ηέηνην» 

(πλέληεπμε Νν. 5). 

 

«… δελ μέξσ γηα άιια ΕΒΚ, αιιά ζην δηθφ κνπ ζπγθεθξηκέλα, λνκίδσ φηη κε ελνριεί 

φιε απηή ε γξαθεηνθξαηία. Αειαδή είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν κέζα ζην γξαθείν, 

ην νπνίν ζεσξεί φηη κπνξεί λα θάλεη φ,ηη λνκίδεη, είλαη … είλαη απηφ πνπ ζηελ Βιιάδα 

νλνκάδνπκε «γξαθεηνθξαηία» θη φιε ην θξάδνπλε, είλαη φιν απηφ ην πξάγκα 

καδεκέλν ζην ΕΒΚ. Αειαδή. Ώπφ έλα άηνκν λα θαζπζηεξήζεηο λα θάλεηο κηα αίηεζε 

ή … ζα „πξεπε λα ππάξρεη κηα θαηαλφεζε θαη λα έξρεηαη λα ζνπ κηιάεη ν άιινο ιεο 

θη είζαη ελήιηθαο, φρη ιεο θη είζαη 5 ρξνλψλ. Αελ ζπκβαίλεη απηφ ην πξάγκα – ςέκα. 

[…]» (πλέληεπμε Νν.3). 

 
«Θα έθαλα ην κάζεκα πην αθαδεκατθφ. Με πην αθαδεκατθφ ηξφπν. ρη ηφζν 

καζεηηθφ πάιη. […] ηνπο θαζεγεηέο ζ‟ άιιαδα … ηνλ ηξφπν πνπ κεηαδίδνπλ ην 

κάζεκα…, πψο ζπκπεξηθέξνληαη ζηα παηδηά …, πψο θάπνηνη έξρνληαη γηα λα 

θεχγνπλ απ‟ ηε δνπιεηά ηνπο γηα λα „ξρνληαη ζ‟ εκάο λα ραιαξψλνπλε βαζηθά. Έρσ 

δειαδή έλαλ θαζεγεηή ν νπνίνο (…) … έξρεηαη, θαη καο θάλεη πνιχ ζνβαξφ κάζεκα 

(…) […θάπνηνο άιινο] Αε μέξσ …! Αε καο θάλεη κάζεκα. [Ση θάλνπκε ηελ ψξα ηνπ 

καζήκαηνο;] […]… ηίπνηα …! (…) πίλνπκε θαθέ, θαη θαπλίδνπκε. Αε μέξσ … […] 

Να, ερζέο γξάθακε ην κάζεκά ηνπ. Μφλν καο έρεη δψζεη 10 θσηνηππίεο, «ε Όιε ζαο, 

νη εξσηήζεηο ζαο, δηαβάζηε ηηο». […] Ώπηφ [αθαηάιεπηε ιέμε] πην ηππηθνί, γεληθά 

πην αθαδεκατθφ φιν. ιν. Καη νη θαζεγεηέο, θαη ην κάζεκα, θαη ηα παηδηά. πηζηεχσ 

φηη ηα παηδηά, άκα ηνπο θεξζείο, άκα –εκέλα- άκα κνπ θεξζείο ζαλ λα είκαη ζε 

θάπνην πην πςειφβαζκν, έηζη; αλ, ζαλ ΣΒΕ, ζα ην αληαπνδψζσ έηζη; Θα θεξζψ θη 

εγψ έηζη. Αειαδή ηψξα κεο ζηελ Σάμε «βγεο έμσ κε απνπζία» θαη θάζνληαη δπν 

θνπειηέο θαη δπν αγφξηα θαη θάλνπλ ζαλ λα είλαη ζην ρνιείν αο πνχκε. απηφ. αλ, 

ζαλ ζε ρνιείν, πξαγκαηηθά. αλ ρνιείν. […] Βίλαη αλάινγα. Ώπηφ. Άκα ν άιινο 

ζνπ θεξζεί πην ψξηκα, ζα ηνπο θεξζείο θη εζχ πην ψξηκα. Αειαδή είρακε έλαλ 

θαζεγεηή ζην Πξψην Βμάκελν, πάξα πνιχ θαιφο. Πάξα πνιχ θαιφο …! Καη καο 

θεξφηαλ παξά πνιχ ζσζηά. Καη κεο ζην κάζεκά ηνπ δε γηλφηαλ ηίπνηα [θαζαξία 

θ.ιπ.]. ‟ απηφλ πνπ δελ καο θάλεη κάζεκα γίλεηαη … βαζηθά δελ καο θάλεη κάζεκα: 

δελ γίλεηαη ηίπνηα. Βίλαη απηφ πνπ ζα δψζεηο ζηνλ άιινλ. Άκα ηνπ δψζεηο θάηη θαιφ, 

ζα ζνπ αληαπνδψζεη ην θαιφ. Βγψ έηζη πηζηεχσ». Καη αιινύ: Καη ν ηξφπνο πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ηηο απνπζίεο, κνπ θαίλεηαη πνιχ θαθφο, πνιχ … καζεηηθφο θαηά 

θάπνην ηξφπν. Πνιχ καζεηηθφο [βι. ηηκσξεηηθφο]» (πλέληεπμε Νν. 7). 

 

« […] Θα θξαηνχζα κεξηθνχο θαζεγεηέο θαη κεξηθνχο άιινπο φρη […]  Θα θξαηνχζα 

(…) … απηνχο πνπ θάλνπλε σξαίν κάζεκα –δειαδή, θαη ζε ηξαβάεη ην κάζεκά ηνπ 

θαη κπνξείο λα κηιήζεηο κε ηνλ θαζεγεηή, λα πεηο θάπνηα πξάγκαηα, κνπ αξέζεη απηφ 

ην πξάγκα δειαδή. […] Καη ελδνζρ … θαη … πψο ην ιέλε, ηεο θαηάξηηζεο πάλσ, θαη 
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εθηφο. Αειαδή πνιηηηθά, νηηδήπνηε άιιν ζέκα ππάξρεη. Αειαδή λα έρνπκε κηα … 

θηιηθή ζρέζε. Σψξα, άιινη θαζεγεηέο, δε κνπ αξέζεη ν ηξφπνο πνπ ζπκπεξηθέξνληαη, 

θάλεηο δε θάλεηο θαζαξία κεο ζηελ Σάμε, δε κπνξεί λα ζνπ πεη ν άιινο – ζε 

πιεξψλσ, έηζη; – δε κπνξείο λα ηνπ πεηο ηνπ άιινπ «βγεο έμσ θαη δε ζα κπεηο θαη ηελ 

επφκελε ψξα [ = 2 απνπζίεο] επεηδή δε ζε γνπζηάξσ θη επεηδή θάλεηο θαζαξία». 

Ώπηφ είλαη πνπ … κε βηδψλεη θαη λεπξηάδσ πνιχ άζρεκα. Ώπηφ ζα άιιαδε. Μεξηθνχο 

θαζεγεηέο ζα ηνπο άιιαδα δειαδή γη‟ απηφ ην ιφγν.[…] [γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ] 

… απέλαληη ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο, λαη.[…] [ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ην κάζεκα] 

[…] Πάιη κεξηθνχο ζα άιιαδα θαη κεξηθνχο φρη (…). Γηαηί κεξηθνί ζε ηξαβάλε λα 

θάλεηο απηφ ην κάζεκα θαη άιινη φρη. Με ηνλ ηξφπν ηνπο, πνπ κηιάλε, κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο πάιη κεο ζηελ Σάμε, πψο ζα κηιήζεη ζηνλ Καηαξηηδφκελν θαη πψο 

φρη .. απηφ ζε ηξαβάεη» (πλέληεπμε Νν. 8). 

 

«Ίζσο ιίγν πεξηζζφηεξε απζηεξφηεηα ζε παηδηά πνπ δελ ζέινπλ λα θάλνπλ κάζεκα 

θαη θάλνπλ θαζαξία. Βεε… ππάξρεη κεγάιν ζέκα, ηνπιάρηζηνλ ζην δηθφ καο ην 

Σκήκα, ζε θαζαξία. Αειαδή, κηιάκε γηα «θαζαξία». ΐνπίδνπλ η‟ απηηά ζνπ κεηά 

φηαλ θεχγεηο. Καη ζα „πξεπε λα ππάξρεη κεγαιχηεξε απζηεξφηεηα. Αειαδή λα 

θεχγνπλ κε απνπζίεο, δελ πεηξάδεη, αο κείλεη θαλέλαο δχν, λα ην πσ έηζη, γηα λα 

ζπλεηηζηνχλ. Γηαηί ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ θαη δνπιεχνπλ θη έξρνληαη κεηά ζην ΕΒΚ 

θαη θεχγνπλ κ‟ έλα θεθάιη θαδάλη» (πλέληεπμε Νν. 4).  

 

- Σα Γ.Η.Δ.Κ. σο Γνκή.  Γηεύζπλζε, Γξακκαηεία, Δθπαηδεπηέο  

Οη απφςεηο ησλ θαηαξηηδφκελσλ γηα ηελ Αηεχζπλζε, ηελ Γξακκαηεία, ηνπο Βθπαηδεπηέο 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη θάζε κάζεκα πνηθίινπλ. Βπεηδή δεηνχκελν δελ είλαη ε 

ζηνρνπνίεζε, ηα ζηνηρεία απηά απνζησπνχληαη. Παξαηίζεληαη σζηφζν δηαινγηθά νη 

απφςεηο ηνπο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Ε.Β.Κ., 

θαη νη νπνίεο ζεσξνχλ φηη επηδξνχλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο θαηάξηηζήο ηνπο.  

«(…) ην ζχζηεκά ηνπο φπσο ιεηηνπξγνχλ, δελ είλαη θαθφ. Έρσ αθνχζεη φκσο φηη δελ 

πιεξψλνπλ ηνπο θαζεγεηέο. Παίξλνπλ ηα ιεθηά ηνπο κεηά απφ έλα ρξφλν, ιέεη. […]  … 

δελ μέξσ πψο ιεηηνπξγνχλε … […]  Αελ κπνξψ λα ην απαληήζσ απηφ, γηαηί εκείο … 

βιέπνπκε απηά πνπ θαίλνληαη. Σα άιια δελ ηα μέξνπκε, ηη πηέζεηο έρνπλ, ηη ιεθηά 

παίξλνπλ, ηη θάλνπλ…» (πλέληεπμε Νν.2). 

 

 «Αελ έρσ θάπνην ζέκα ζην ηξφπν πνπ δηεπζχλεηαη απ‟ ηνπο Αηεπζπληέο. [Έρσ ζέκα] ζηνλ 

ηξφπν πνπ απφ ην Κξάηνο αληηκεησπίδεηαη […] Αειαδή … ην ΕΒΚ ζεσξείηαη πνιχ 

θαηψηεξν. Ώλ θαη είλαη θάηη πην πάλσ απ‟ ην Λχθεην, ζεσξνχκαζηε … πνιιέο θνξέο δελ 

ζε “πηάλνπλ” θαλ ζαλ θνηηεηή. Βεε..[…] Ώθφκε θαη ζην πάζν, έρνπκε ην ζρνιηθφ πάζν. 

Αελ έρνπκε ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη έλαο θνηηεηήο, αιιά νχηε θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη 

θάπνηνο πνπ είλαη ζην ρνιείν» (πλέληεπμε Νν.6).  

 
«Σελ Αηεχζπλζε ηνπ ΕΒΚ…; […] Θα ζαο πσ γηα ηνλ Αηεπζπληή, κε ηνλ νπνίν έρσ έηζη 

θαη πεξηζζφηεξε επαθή, πηζηεχσ φηη θάλεη θαιή δνπιεηά. Αειαδή, κε ηα δεδνκέλα θαη 

κε ηηο δπλαηφηεηεο, κ‟ απηά πνπ ππάξρνπλ…, […] Φαληάδνκαη φηη είλαη θαη ζηα άιια 

Σκήκαηα, θαη ζηα άιια Σκήκαηα ελδηαθέξεηαη. Αελ κπνξψ λα πσ φηη ππάξρεη θάηη πνπ 

ζα … ήζεια λ‟ αιιάμεη ζηελ Αηεχζπλζε. Καη θάπνηα έηζη κηθξν … θάπνηα 

πξαγκαηάθηα, θάπνηα ζεκαηάθηα ηα νπνία ππήξραλε θαη ηα νπνία ηνπ ηα … αλάθεξα, 

ηα …. Βίρε άκεζε, πψο λα πσ, αληαπφθξηζε» (πλέληεπμε Νν. 1).   



 131 

 

«Αε κ‟ ελνριεί ν ηξφπνο πνπ είλαη δνκεκέλν ην ζχζηεκα, […] Βίλαη φηη (…), δελ 

ππάξρεη ζπλελλφεζε εθεί κέζα. […] Αελ ππάξρνπλ πξνζσπηθέο ζρέζεηο, πνπ επίζεο ην 

ζεσξψ ιάζνο, δελ ιέσ λα μέξεη (…) ηνλ θαζέλα κε η‟ φλνκά ηνπ, αιιά λα μέξεη βαζηθά 

πξάγκαηα. ηη απηή ε Βηδηθφηεηα είλαη εθεί. Κη φηη ρξεηάδεηαη απηφ, λα έξζεη ζηελ ηάμε 

λα κηιήζεη. Μελ θάζεηαη κέζα ζ‟ έλα γξαθείν […] μέξσ φηη ζα έξζεη γηα κία ψξα θαη 

φηη άκα ζέισ εγψ λα δεηήζσ θάηη, πξέπεη λα είκαη ηε ζπγθεθξηκέλε ψξα εθεηπέξα. Κη 

αλ εγψ κνπ ηχρεη θάηη, πξέπεη λα πεξηκέλσ κηα βδνκάδα κεηά. Αε γίλεηαη έηζη» 

(πλέληεπμε Νν. 3). 

 

 «εεε … ζα ήζεια λα κελ έρνπλε ηελ λννηξνπία … - βέβαηα, απηφ, φηαλ είλαη θεληξηθή 

ε δηνίθεζε, δειαδή φηαλ είλαη θάπνηνη άλζξσπνη, νη νπνίνη είλαη εθπαηδεπηηθνί κε 

κεηάζεζε, γίλεηαη απηφ ην πξάγκα -, δειαδή δελ έρεηο έλαλ θνξέα λα ζε ειέγρεη […] 

Βίλαη απηφ απφ ην νπνίν γεληθφηεξα πάζρεη φιν ην Αεκφζην. Καη δπζηπρψο, δελ ην 

μερσξίδσ εδψ. Αειαδή είλαη θαθνί δεκφζηνη ππάιιεινη. πγθεθξηκέλα έρνπκε 

πεξηζηαηηθφ, είλαη κηα θνπέια κε θηλεηηθφ πξφβιεκα –φρη αλάπεξε, αιιά δελ κπνξεί ε 

θνπέια λα αλεβνθαηεβαίλεη ηηο ζθάιεο- γηαηί εκείο είκαζηε θνληά ζηα εξγαζηήξηά καο 

πάληα, θαη έγηλε έλα ηεξάααζηην ζέκα ! (…) αιιά αληηιακβάλεζαη, φηη βαξηέηαη ν 

ππάιιεινο λα θαηέβεη λα αλνίμεη, ξε παηδί κνπ!! Σν θαηαιαβαίλεηο απηφ ην πξάγκα …! 

Βγψ έρσ πεξηζηαηηθφ πνπ βαξηφηαλ ν ππάιιεινο λα κνπ αλνίμεη ηελ Ώίζνπζα, είρα 

μεράζεη ην παιηφ κνπ κέζα θαη ηνπξηνχξηδα απ‟ ην θξχν … δειαδή ηέηνηνπ ηχπνπ 

πεξηζηαηηθά αο πνχκε …δε ζεσξψ φηη θάπνην ραξηί κνπ πνπ ζα ην δψζσ ζα ραζεί, θαη 

ηα ραξηηά κνπ πήγαλε ζην θνξέα γηα ην Voucher, δελ γίλαλ ηέηνηα πξνβιήκαηα, αιιά 

βιέπεηο κηα άζρεκε ζπκπεξηθνξά. ηη βαξηνχληαη λα θνπλεζνχλε, ξε παηδί κνπ! 

Αειαδή ην ιέσ, ην ιέσ ιατθά, απηφ κνπ ιέκε κεηαμχ καο νη πνιίηεο φηαλ ζπδεηάκε: φηη 

βαξηέηαη λα ζ‟ εμππεξεηήζεη. Ώπηφ δε κ‟ αξέζεη. Θα ην άιιαδα» (πλέληεπμε Νν. 5). 

 

«Ναη, απηφ. Αε κ‟ ελνριεί φπσο είλαη δνκεκέλε [ε Γξακκαηεία], θαη πάιη. Ώπιά … ζα 

έπξεπε λα ππάξρεη ζπλελλφεζε κεηαμχ ηνπο. Αελ ππάξρεη βαζηθή ζπλελλφεζε κεηαμχ 

ηνπο. Αελ … είλαη αιινχ παηάσ θη αιινχ βξίζθνκαη. Θα πάξσ εγψ έλα ηειέθσλν λα 

ξσηήζσ θάηη, … θαη δε ζα κνπ πνπλ ηίπνηα. Αειαδή, είλαη αιινχ παηάσ-αιινχ 

βξίζθνκαη. Αε…δε…ζέισ λα πσ θάηη ζπγθεθξηκέλν, ζα έπξεπε λα κηιάλε κεηαμχ ηνπο. 

Καη ηέινο» (πλέληεπμε Νν. 3). 

 

«εεε… ζα ήζεια, ζα ήζεια νη εθπαηδεπηέο λα πιεξψλνληαη. Αηφηη έρνπλ πξνβιήκαηα κε 

ηελ πιεξσκή ηνπο, θαη απηφ ηνπο θάλεη λα είλαη εεε … (…) δειαδή ππάξρνπλ 

πεξηζηαηηθά πνπ νπζηαζηηθά δελ έρεη γίλεη θαζφινπ κάζεκα, ππάξρνπλε πεξηζηαηηθά 

πνπ νπζηαζηηθά εεε καο έρεη πεη μεθάζαξα φηη «εγψ δελ πιεξψλνκαη αξθεηά γηα λα 

δείμσ απηά πνπ μέξσ» - μεθάζαξα, κεζ‟ ζηε κνχξε καο» (πλέληεπμε Νν. 5). 

 

«… εεε … απ‟ ηνπο εθπαηδεπηέο δελ έρσ …. Καλέλα ζέκα. Αίλνπλε ην κέγηζην πνπ 

κπνξνχλε λα δψζνπλε. Βεε … ηψξα απφ „θεη θαη πέξα είλαη θαη θαηά πφζν ζεο. 

Αειαδή, θξαηάο ζεκεηψζεηο ζπλέρεηα, δηαβάδεηο, θάλεηο, ξάλεηο, είλαη θαη δηθφ ζνπ 

ζέκα. Ώπ‟ ηνπο εθπαηδεπηέο είκαη ηθαλνπνηεκέλνο. […] [ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ην 

κάζεκα] Κη εθεί είκαη. Μηα ραξά. Αειαδή ζα θάηζνπλε, ζα ζνπ εμεγήζνπλε, ε, δελ 

θαηάιαβα απηφ: μαλά. Αελ θαηάιαβα εθείλν: έηζη-έηζη-έηζη. Θα ζνπ δψζνπλε 

παξαδείγκαηα, ζα ζε βνεζήζνπλε. Καη πέξα απ‟ ηελ Όιε, άκα ρξεηαζηείο θάηη λα 

ξσηήζεηο ζε βνεζάλε» (πλέληεπμε Νν. 10). 

 

«Θα είρα … έλαλ ππεχζπλν θαζεγεηή γηα ηελ θάζε εηδηθφηεηα, πνπ λα γλσξίδεη ηελ 

εηδηθφηεηα. Να γλσξίδεη πψο λα επηιέμεη ηνπο θαζεγεηέο. Ώπηφ ιείπεη. Βλψ απηή ηε 
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ζηηγκή είλαη έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο είλαη … κε κεηάζεζε απφ ηε Αεκφζηα 

Βθπαίδεπζε, Βθπαηδεπηηθφο, κε κία ηειείσο κα ηειείσο άζρεηε εηδηθφηεηα, δειαδή 

κπνξεί λα είλαη Μαζεκαηηθφο, νχηε θαλ Πιεξνθνξηθή πνπ ππάξρεη [πνπ ππάξρεη ζηα 

Α.Ε.Β.Κ.], ηειείσο άζρεην πξάγκα, ν νπνίνο δελ μέξεη νχηε πψο λα επηιέμεη ην 

πξνζσπηθφ, … ηίπνη‟ απ‟ απηά. Βλψ είραλ γίλεη αμηνινγήζεηο απφ „καο, ηνπο καζεηέο, 

δελ ειήθζεζαλ θαζφινπ ππφςηλ. […] Ννκίδσ ηνπο ππνρξεψλνπλ. Αελ λνκίδσ φηη ζα 

ηνπο ελδηέθεξε λα πάξνπλ ηέηνηα πξσηνβνπιία. Ννκίδσ φηη ηνπο ππνρξεψλεη … ν 

αληίζηνηρνο θνξέαο. Αελ πξφθεηηαη λα μαλαζπκκεηάζρσ ζε ηέηνην πξάγκα … είλαη 

θνξντδία …» (πλέληεπμε Νν. 5). 

 
«Β, θνηηάρηε, ζα άιιαδα ηνλ ηξφπν ζθέςεο. ρη ηνλ ηξφπν ζθέςεο, ζπγλψκε. Σνλ 

ηξφπν πνπ κεηαρεηξίδνληαη ηνπο … καζεηέο θη απηά. […]  ρη φηη είλαη θαθνί απέλαληί 

καο. Ώπιά … επεηδή ππάξρεη λαη, θαη θαιά, είλαη Καζεγεηήο, είλαη Αηεπζπληήο μέξσ 

„γσ, αιιηψο, ζα έξζεη λα ην παίμεη πην απζηεξφο, πην … ηέηνηνο μέξσ „γσ, θη αο κελ 

είλαη. Ώπιψο επεηδή είλαη κπξνζηά νη θαζεγεηέο ή ππφινηπα άηνκα, λα ζην παίμνπλε 

«θάπνηνη». Βλψ άκα παο πάλσ ζην Γξαθείν … λα είλαη πην ραιαξνί. Ώπηφ, εκέλα δε κ‟ 

αξέζεη. […] Να είζαη καδί κε ηα παηδηά, καδί κε ηνπο θαηαξηηδφκελνπο» (πλέληεπμε 

Νν. 8).   

 

«Δ Γξακκαηεία δε κ‟ αξέζεη θαζφινπ. Βίλαη θάηη ζλνκπαξίεο, είλαη αγέιαζηεο, δελ 

είλαη θνληά ζηνλ θαηαξηηδφκελν. Ίζσο θάλνπλ εμαηξέζεηο κε γλσξηκίεο, δελ μέξσ. ρη 

φηη … δελ θέξνληαη άζρεκα, αιιά είλαη … λα βξσ ηε ιέμε, δελ κπνξείο λα ηνπο 

πιεζηάζεηο. Β, δελ κ‟ αξέζεη απηφ, ζα ήζεια αλζξψπνπο πνπ λα είλαη πην θνιιεηνί κε 

ηα παηδηά. Καη εηδηθά κε ηφζν λέα παηδηά !» (πλέληεπμε Νν. 2). 

 

- Πηζηνπνίεζε 

ηελ ιήςε ηεο Πηζηνπνίεζεο ζηνρεχνπλ 9/10 θαηαξηηδφκελνπο. Βλδεηθηηθά γηαηί: 

 
«… λνκίδσ φηη ε Πηζηνπνίεζε είλαη, είλαη ην ραξηί ην νπνίν ζα καο βνεζήζεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ζην λα βξνχκε ζίγνπξα κία δνπιεηά. Γηαηί κε ην λα ηειεηψζνπκε ην ΕΒΚ 

λα θάλνπκε κφλν ηελ Πξαθηηθή, δειαδή απηφ λνκίδσ δελ ιέεη θάηη. Βίλαη ην ραξηί 

πνπ λα αλνίγεη δειαδή ηηο πφξηεο» (πλέληεπμε Νν.9). 

 

«(…) αλ δελ δψζεηο γηα ηελ Πηζηνπνίεζε, δελ ππάξρεη λφεκα λα πεγαίλσ. […]  δελ 

αλαγλσξίδεηαη, δελ ππάξρεη πηπρίν. νπ δίλνπλ έλα ραξηί φηη απιά παξαθνινχζεζεο, 

εεε … ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, φρη φηη έρεηο ην πηπρίν. Οπφηε είλαη ζαλ λα κελ ην 

„ρεηο πάξεη πνηέ, ζαλ λα κελ έθαλεο ηίπνηα» (πλέληεπμε Νν. 10). 

 

Μφλν κία θαηαξηηδφκελε δειψλεη φηη δελ ζθνπεχεη λα απαζρνιεζεί ζην αληηθείκελν ηεο 

εηδηθφηεηάο ηεο, θαη φηη αλαδεηά εξγαζία γηα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη κε ζπνπδέο ζε 

άιινπ ηχπνπ ίδξπκα. Οη ππφινηπνη θαηαξηηδφκελνη πξσηίζησο εθδειψλνπλ ηελ επηζπκία 

θαη ηελ ρξεία άκεζεο απαζρφιεζεο, είηε είλαη άλεξγνη, είηε απαζρνινχληαη ζε εξγαζίεο 

πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηάξηηζή ηνπο (απηήλ πνπ ιακβάλνπλ ηψξα ή/θαη ή θαη ήδε 

έρνπλ). ην ζχλνιφ ηνπο σο πηζαλφ εκπφδην ζεσξνχλ θπξίσο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο ρψξαο ή/θαη ησλ ίδησλ. 
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8.3. ύγθξηζε απόςεσλ ησλ θαηαξηηδόκελσλ κε απόςεηο Γηεπζπληώλ Γ.Η.Δ.Κ..  

 

 

Οη απφςεηο Αηεπζπληψλ Α.Ε.Β.Κ. γηα ηα Α.Ε.Β.Κ. πξνέξρνληαη απφ ηελ έξεπλα ηνπ 

Αηεπζπληή Α.Ε.Β.Κ. Άκθηζζαο θ. Καξαζηάζε (2010), γηα ηελ νπνία εληνπίζηεθε κφλν κία 

έκκεζε αλαθνξά θαηά ηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ζην Αηαδίθηπν. Ο θ. Καξαζηάζεο κε 

άθξα πξνζπκία έζεζε ζηελ δηάζεζή καο δεδνκέλα ηεο έξεπλάο ηνπ, ακέζσο κεηά ηελ 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία καδί ηνπ. πσο ν ίδηνο παξνπζηάδεη ηελ δνπιεηά ηνπ: 

 

«Δ έξεπλα δηεμήρζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα: επηέκβξηνο 2009 – Μάξηηνο 2010. Ο 

πιεζπζκφο-ζηφρνο ήηαλ νη δηεπζπληέο ησλ 114 Ε.Β.Κ. ηεο Βιιάδαο. Καηά ηελ 

παξαπάλσ πεξίνδν απνζηάιζεθε ηαρπδξνκηθά ην κέζν ζπιινγήο πιεξνθνξίαο 

[εξσηεκαηνιφγην] αθνχ πξψηα έγηλε ηειεθσληθή επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε γηα 

ηελ έξεπλα κε ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ. Σα ζπκπιεξσκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα επηζηξάθεθαλ ηαρπδξνκηθά. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 

83 εξσηεκαηνιφγηα ζε ζχλνιν 114. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ζηε ζπκπιήξσζε 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θπκάλζεθε ζε πςειά επίπεδα, αθνχ επεζηξάθεζαλ 83 

πιήξσο ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα, δειαδή πνζνζηφ 72,8% πεξίπνπ επί 

ηνπ ζπλφινπ (…)» (Καξαζηάζεο, 2011. Πξνζσπηθή e-επηθνηλσλία). 

 

 

πγθξίλνληαο ηα δεδνκέλα απφ ηελ έξεπλα Καξαζηάζε (2010) κε απαληήζεηο ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, παξαηεξνχκε φηη κία πιεηάδα δεηεκάησλ 

ζεκεηψλνληαη θαη απφ ηνπο δηεπζπληέο, θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 

ψκαηνο Βιεγθηψλ Αεκφζηαο (Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ 2010). Δ δηαπίζησζε δελ έρεη 

αμηψζεηο γελίθεπζεο. Πηζαλνινγείηαη φκσο φηη, αλ δηαζηαπξσζεί θαη κε ηα δεδνκέλα ηεο 

κειέηεο ακαξά (2012), κπνξεί ελδερνκέλσο λα απνδψζεη κία ζθαηξηθή εηθφλα γηα 

δεηήκαηα ηα νπνία, αλ ηχρνπλ ηεο επηκέιεηαο ηεο Πνιηηείαο, ζα κπνξνχζαλ λα 

εληζρχζνπλ ηα Α.Ε.Β.Κ., λα βειηηψζνπλ ηελ ιεηηνπξγία θαη λα απμήζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί είλαη απφ ηελ έξεπλα ηνπ θ. Καξαζηάζε (2010) ζηνλ 

νπνίν ζπγθεληξψλνληαη «ηα πξνβιήκαηα φπσο θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο δηεπζπληέο» θαη 

ηαμηλνκεκέλα «σο πξνο ηηο θζίλνπζεο ηηκέο ησλ ζεηηθψλ πνζνζηψλ».  
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 Πίλαθαο: απφ ηελ αδεκνζίεπηε έξεπλα ηνπ Αηεπζπληή Α.Ε.Β.Κ. Άκθηζζαο (Καξαζηάζεο, 2010) 

 

 

  Ναη  ρη 

Οη θαζπζηεξήζεηο ζηηο πιεξσκέο 96,4 3,6 

Ζ έιιεηςε ζηαζεξώλ  ζπλεξγαηώλ  (δηνηθεηηθώλ ) 92,8 7,2 

Ο ρξόλνο ζεηείαο ζπλεξγαηώλ 91,5 8,5 

Ζ  επηκόξθσζε ησλ ζηειερώλ 84 16 

Ζ έιιεηςε βηβιίσλ γηα ηνπο θαηαξηηδόκελνπο 79,5 20,5 

Ζ κε ύπαξμε ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο   εθπαηδεπηώλ θαη δηνίθεζεο 79,5 20,5 

Ο ρξόλνο ζεηείαο δηεπζπληώλ 79,3 20,7 

Οη ειιείςεηο ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή 79 21 

Ζ κε επειημία ζε δαπάλεο 76,5 23,5 

Οη ειιείςεηο ζε εξγαζηήξηα 72,8 27,2 

Ζ Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε 67,5 32,5 

Οη απνδνρέο ησλ εθπαηδεπηώλ 66,7 33,3 

Ζ  έιιεηςε επηθαηξνπνηεκέλσλ θαη  ελεκεξσκέλσλ  θαλνληζκώλ 

θαηάξηηζεο 66,3 33,8 

Ο αξηζκόο ησλ ζπλεξγαηώλ    (δηνηθεηηθώλ ) 58,8 41,3 

Ζ πξνζέιθπζε θαηαξηηδόκελσλ 56,3 43,8 

Οη απνδνρέο ησλ  δηεπζπληώλ 51,3 48,8 

Ζ επηινγή ησλ εηδηθνηήησλ 50,6 49,4 

Ζ επηινγή θαη πξόζιεςε ησλ εθπαηδεπηώλ 46,8 53,2 

Ζ κε ζαθήο δηάθξηζε  θεληξηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ Η.Δ.Κ. (αλαιόγσο 

ηνπηθώλ ζπλζεθώλ) 44,7 55,3 

Ζ ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ. 19,7 80,3 

Ζ κε επηθνηλσλία θαη επαθή κε άιια Η.Δ.Κ. 14,5 85,5 

Ζ επηινγή ησλ  θαηαξηηδόκελσλ 13,2 86,8 
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Πίλαθαο: απφ ηελ αδεκνζίεπηε έξεπλα ηνπ Αηεπζπληή Α.Ε.Β.Κ. Άκθηζζαο (Καξαζηάζεο, 2010) 

Ποια θεωροφν ςοβαρά προβλήματα των Δ.Ι.Ε.Κ. οι διευθυντζσ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100

%

Οη θαζπζηεξήζεηο ζηηο πιεξσκέο

Η έιιεηςε ζηαζεξώλ  ζπλεξγαηώλ  (δηνηθεηηθώλ )

Ο ρξόλνο ζεηείαο ζπλεξγαηώλ

Η  επηκόξθσζε ησλ ζηειερώλ

Η έιιεηςε βηβιίσλ γηα ηνπο θαηαξηηδόκελνπο

Η κε ύπαξμε ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο   εθπαηδεπηώλ θαη

δηνίθεζεο

Ο ρξόλνο ζεηείαο δηεπζπληώλ

Οη ειιείςεηο ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή

Η κε επειημία ζε δαπάλεο

Οη ειιείςεηο ζε εξγαζηήξηα

Η Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε

Οη απνδνρέο ησλ εθπαηδεπηώλ

Η  έιιεηςε επηθαηξνπνηεκέλσλ θαη  ελεκεξσκέλσλ 

θαλνληζκώλ θαηάξηηζεο

Ο αξηζκόο ησλ ζπλεξγαηώλ    (δηνηθεηηθώλ )

Η πξνζέιθπζε θαηαξηηδόκελσλ

Οη απνδνρέο ησλ  δηεπζπληώλ

Η επηινγή ησλ εηδηθνηήησλ

Η επηινγή θαη πξόζιεςε ησλ εθπαηδεπηώλ

Η κε ζαθήο δηάθξηζε  θεληξηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ Ι.Ε.Κ.

(αλαιόγσο ηνπηθώλ ζπλζεθώλ)
Η ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε ηελ θεληξηθή ππεξεζία

ηνπ Ο.Ε.Ε.Κ.

Η κε επηθνηλσλία θαη επαθή κε άιια Ι.Ε.Κ.

Η επηινγή ησλ  θαηαξηηδόκελσλ

Ναη 

Όρη

Παξαζέκαηα από ηελ έξεπλα ηνπ θ. Καξαζηάζε (2010), ζηα νπνία εμεγνύληαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ νη δηεπζπληέο ζεκεηώλνπλ κε έκθαζε: 

 

«(…) H έιιεηςε κνλίκσλ δηνηθεηηθώλ [ππαιιήισλ] θαη ε αλαπιήξσζή ηνπο απφ 

εθπαηδεπηηθνχο, κε εηδηθφηεηεο πνπ δελ έρνπλ ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο 

ηνπο ζηα Ε.Β.Κ., είλαη έλα ζνβαξφ πξφβιεκα. Σν κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο 

πνιιαπιαζηάδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί δελ 

επηκνξθψλνληαη γηα ηα λέα ηνπο θαζήθνληα, ηα νπνία καζαίλνπλ ζηελ πξάμε, αιιά 

θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ζεηεία ηνπο ζηα Ε.Β.Κ. είλαη κφλν γηα έλα έηνο. Έλαο 

κεγάινο αξηζκφο απφ απηνχο δελ ζπλερίδεη γηα δεχηεξν θαη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα 

ηξίην έηνο ηελ ζεηεία ηνπ ζην Ε.Β.Κ.. Υάλεηαη έηζη ε απνθηεζείζα εκπεηξία θαη δελ 
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ππάξρεη ε απαξαίηεηε ζπλέρεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Ε.Β.Κ.. Βπηπιένλ ζε αξθεηά 

Ε.Β.Κ., φπσο θαίλεηαη, ν αξηζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ δελ επαξθεί. 

Ζ έιιεηςε βηβιίσλ γηα ηνπο θαηαξηηδόκελνπο (79,5%) Ο θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο πξνβιέπεη φηη ν θάζε εθπαηδεπηήο ζπληάζζεη ζεκεηψζεηο γηα ην 

κάζεκα πνπ δηδάζθεη. Δ πνηφηεηα ησλ ζεκεηψζεσλ δελ ειέγρεηαη θαη δελ 

αμηνινγείηαη .Σίζεηαη έηζη ζέκα ππνβάζκηζεο ηεο παξερφκελεο θαηάξηηζεο.  

Πέξαλ απηνχ ε αλαπαξαγσγή ησλ ζεκεηψζεσλ γηα θάζε θαηαξηηδφκελν δεκηνπξγεί 

κηα ζεκαληηθή δαπάλε γηα ραξηί, κειάλη, κεραλήκαηα θαη εξγαηνψξεο αθνχ ζε 

θάζε Ε.Β.Κ. ην ζχλνιν ησλ θσηνηππηψλ θηάλεη ηηο δεθάδεο ρηιηάδεο αλά εμάκελν 

(… )        

 Ζ κε ύπαξμε ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο εθπαηδεπηώλ θαη δηνίθεζεο (79,5%)    

Δ κε χπαξμε ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο δεκηνπξγεί  απαμίσζε ηνπ έξγνπ φισλ. Αελ 

εληνπίδνληαη θαθνί ρεηξηζκνί, ιάζε θαη παξαιείςεηο κε απνηέιεζκα λα κελ 

πξνσζείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Ε.Β.Κ..  

Οη ειιείςεηο ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή (79%). Οη ειιείςεηο ζε εξγαζηήξηα 

(72,8%) Οη ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, εμνπιηζκφ 

εξγαζηεξίσλ, εμνπιηζκφ γξαθείσλ, βηβιηνζήθεο, βάζεηο δεδνκέλσλ, ινγηζκηθφ  

απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηε ιεηηνπξγία θάπνησλ εηδηθνηήησλ, 

ηξνρνπέδε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

Ε.Β.Κ.. Πνιιά απφ ηα εξγαζηήξηα δελ είλαη εθζπγρξνληζκέλα, ιεηηνπξγνχλ κε 

μεπεξαζκέλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ελψ είλαη δπλακηθφηεηαο 10-15 αηφκσλ  

νη θαηαξηηδφκελνη θηάλνπλ ή θαη μεπεξλνχλ ηνπο 20.       

Ζ  έιιεηςε επηθαηξνπνηεκέλσλ θαη  ελεκεξσκέλσλ  θαλνληζκώλ θαηάξηηζεο 

(66,3%)  Οη κε επηθαηξνπνηεκέλνη θαλνληζκνί θαηάξηηζεο επεξεάδνπλ ηφζν ηελ 

πξφζιεςε ησλ εθπαηδεπηψλ φζν θαη ηελ δηδαζθαιία ηνπο θαη  ζπλεπψο ηελ 

πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

Τπάξρνπλ θαλνληζκνί θαηάξηηζεο πνιιψλ εηδηθνηήησλ πνπ δελ αλαθέξνπλ 

ηελ αθξηβή εηδηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ ζα πξέπεη λα δηδάμνπλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα.( π.ρ. νη θαλνληζκνί θαηάξηηζεο ησλ εηδηθνηήησλ «Βηδηθφο 

Ααζηθήο Πξνζηαζίαο», «Ννζειεπηηθήο-Σξαπκαηνινγίαο» θ.ι.π.) 

Ζ επηινγή θαη πξόζιεςε ησλ εθπαηδεπηώλ (46,8%) 

Δ ζχληαμε ησλ πηλάθσλ κε ηνπο  ππνςήθηνπο εθπαηδεπηέο θαη ε θαηάηαμή 

απηψλ θαηά αμηνινγηθή ζεηξά ζπληζηά έλα απφ ηα  πξνβιήκαηα ησλ Ε.Β.Κ. εμαηηίαο 

ηεο κε χπαξμεο αληηθεηκεληθψλ θαη κεηξήζηκσλ θξηηεξίσλ επηινγήο εθπαηδεπηψλ, 

ηεο πιεζψξαο ησλ εηδηθνηήησλ θαη ησλ καζεκάησλ, ησλ αζαθεηψλ ζηνπο 

θαλνληζκνχο θαηάξηηζεο, ηεο ζχγρπζεο επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

πηπρίσλ. Ώπνηέιεζκα  είλαη νη ζπρλέο ελζηάζεηο θαη ηα παξάπνλα ησλ ππνςεθίσλ 

εθπαηδεπηψλ πνπ ζέηνπλ ζέκα αλαμηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο επηινγήο» 

(Καξαζηάζεο, 2010).     

 

8.4. Ζ “επηινγή” ησλ Γ.Η.Δ.Κ. ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο θαηαξηηδόκελσλ  

 

ηελ ελφηεηα απηήλ, ζε κνξθή αθεγεκαηηθή θαη ζπλνπηηθά, παξνπζηάδεηαη ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή θάζε θαηαξηηδφκελνπ (απφ ην Αεκνηηθφ ρνιείν έσο θαη ηελ 

επηινγή ησλ Α.Ε.Β.Κ.). Δ νξηδφληηα αλάγλσζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε απφςεηο ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ γηα ηα δεηήκαηα πνπ απφ θνηλνχ ηνχο απαζρνινχλ ζρεηηθά κε ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ Α.Ε.Β.Κ. θαη ηελ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο. Ώπφ απηήλ ζπγθξαηήζεθαλ 
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παξάγνληεο νη νπνίνη θαίλεηαη φηη επέδξαζαλ ζηελ επηινγή ησλ Α.Ε.Β.Κ. θαη νη νπνίνη 

έρνπλ ζπγθξίζηκνπο παξνλνκαζηέο (π.ρ. θνηλσληθή πξνέιεπζε, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

πξφζβαζε ζε πνιηηηζκηθά θεθάιαηα). ηελ παξνχζα, θάζεηε αλάγλσζε ησλ δεδνκέλσλ, 

αλαδεηθλχνληαη ηδηαίηεξνη παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή θάζε 

θαηαξηηδφκελνπ μερσξηζηά.  

 

▪ Ο Ίθαξνο (19 εηώλ) 

 

Ο Ίθαξνο γελλήζεθε θαη δεη κφληκα ζε λεζί ηνπ Ώηγαίνπ κε ηνπο γνλείο ηνπ (απφθνηηνη 

Λπθείνπ, ηδησηηθνί ππάιιεινη) θαη ηνλ αδειθφ ηνπ (καζεηή Γπκλαζίνπ). Ώπνθνίηεζε 

απφ Γεληθφ Λχθεην (Σερλνινγηθή Καηεχζπλζε), είρε εμσζρνιηθή ελίζρπζε ζηα 

καζήκαηα απφ ην Γπκλάζην, ζηα ζρνιεία πνπ θνίηεζε θαη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ είρε ηελ 

επθαηξία γηα δξαζηεξηφηεηεο, αζρνιήζεθε κε ην Πνδφζθαηξν, θαη ζηφρεπε ζην 

Παλεπηζηήκην (Μαζεκαηηθφ): «Έρσ ηξέια, είκαη άξξσζηνο κε ηα Μαζεκαηηθά […] Βγψ 

εθεί ζηφρεπα. Ώξρηθά. (…) κ‟ αξέζεη πην πνιχ, κ‟ αξέζεη! α .. ζαλ κάζεκα, ζα, ζαλ 

ζθέςε … κ‟ αξέζεη πεξηζζφηεξν. Ώιιά θη απηφ πνπ θάλσ είλαη ελδηαθέξνλ. Έρσ δεη 

πξάγκαηα πνπ δε, δε ηά „ρσ μαλαδεί. Οχηε ζην Λχθεην, νχηε πνπζελά». Ώλ δηλφηαλ 

πξφζβαζε ζην ΏΒΕ κέζσ ηνπ ΕΒΚ «(…)  Ναη, ζα ην επηρεηξνχζα. (…) θαη ιφγσ πηπρίνπ 

πάιη, θη άιια: εκπεηξίεο…, γλψζεηο …, απηά φια καδί. […] [Βίλαη] πην πςειφβαζκν θαη 

ζίγνπξα απνθηάο παξαπάλσ γλψζεηο, έηζη;». Σελ ζρέζε ηνπ κε ην δηάβαζκα ηελ 

ραξαθηεξίδεη «ρη θαιή. Βίλαη αιήζεηα. Αελ είκαη θαιφο ζην δηάβαζκα - είκαη ηεκπέιεο 

– (…) αιιά φ,ηη κ‟ αξέζεη, ζα ην δηαβάζσ». Καη αιινχ: «Άκα θάηζσ θαη δηαβάζσ 5 

ιεπηά, έρσ θνπξαζηεί αο πνχκε. Ώιιά δε μέξσ. Με Μαζεκαηηθά, κε ηε Φπζηθή, κνπ 

άξεζαλ! Σν έθαλα … είρα θαιή δηάζεζε θαη ηφ „θαλα. Βίρα φξεμε, ηα δηάβαδα, ηα έιπλα 

(…)». Ίζσο φρη ηπραία: «απφ ην ζρνιείν ζπκάκαη έλαλ πνιύ θαιό Μαζεκαηηθφ, ζην 

Γπκλάζην (…). Πάξα πνιύ θαιφο άλζξσπνο. Μαο έθαλε ζαλ ηδηαίηεξα. Άκα δελ είρεο, 

άκα δελ ήμεξεο θάηη, εξρφηαλ πάλσ ζνπ, (…), κνχ „καζε πνιιά απηφο, ζηα Μαζεκαηηθά, 

πάξα πνιιά. Ώπηφο ν άλζξσπνο. Β, θη απφ θξνληηζηήξηα … πέξπζη». Χζηφζν, 

αλαπάληερα, δελ έγξαςε θαιά ζηηο Παλειιήληεο: «Αχζθνια» κπαίλεηο ζε κηα ξνπηίλα, 

έρεηο 8 ψξεο θξνληηζηήξηα … Πην πνιχ έβιεπα ηνλ θαζεγεηή κνπ πνπ κνπ έθαλε 

Μαζεκαηηθά, παξά ηε κάλα κνπ, αο πνχκε. (…) είλαη δχζθνιν … έρεη δεκηνπξγεζεί έλα 

θιίκα πνπ ζε αγρψλεη, γηα ηηο Παλειιήληεο, ζε αγρψλεη πάξα πνιύ, ζθέθηεζαη φηη «άκα 

δε γξάςσ … δελ … απέηπρα ζηε δσή κνπ». Θα κπνξνχζε λα εηζαρζεί ζε ΣΒΕ, αλ είρε 
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θαζνδήγεζε θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ, γηα ην νπνίν ιέεη «ηά „ρα 

ςηινκπεξδέςεη». θνπεχεη λα δψζεη εμεηάζεηο γηα Proficiency θαη γηα ηελ Πηζηνπνίεζε, 

θαη λα βξεη δνπιεηά ζηνλ ηνκέα ηνπ γηα λα επηζηξέςεη ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ.  

 

▪ Ο Αρηιιέαο (19 εηώλ)  

 

Ο Ώρηιιέαο θαηάγεηαη απφ λνκφ φκνξν ηεο Ώηηηθήο. Γεη εθεί κε ηνλ παηέξα ηνπ 

(απφθνηην Γπκλαζίνπ, ειεχζεξν επαγγεικαηία) θαη ηελ κεηέξα ηνπ (απφθνηηε 

Αεκνηηθνχ, νηθηαθά). Σα δχν θαηά πνιχ κεγαιχηεξα αδέιθηα ηνπ είλαη Κνκκψηξηα θαη 

Μεραληθφο Ώπηνθηλήησλ. Μεηαθφκηζε ζηελ Ώζήλα γηα λα παξαθνινπζήζεη ην Α.Ε.Β.Κ. 

θαη ηα αββαηνθχξηαθα επηζηξέθεη θαη εξγάδεηαη ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ. Σνλ 

ελδηέθεξαλ ηα αζιήκαηα θαη ήζειε λα γίλεη Φπζηθνζεξαπεπηήο. Δ κεηέξα ηνπ επέκελε 

λα θάλεη καζήκαηα Ώξραίσλ απφ ην Γπκλάζην θαη δελ ηνπ επεηξάπε λα παξαθνινπζήζεη 

Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ή θάπνην άζιεκα. Ώληηζέησο, απνθνίηεζε απφ ην Γεληθφ Λχθεην 

(Καηεχζπλζε Θεσξεηηθή). Βμεηάζηεθε σζηφζν ζε αζιήκαηα γηα λα κπεη ζηελ 

Γπκλαζηηθή Ώθαδεκία θαη λα εηδηθεπζεί ζηελ Φπζηθνζεξαπεία. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζρνιηθήο ηνπ πνξείαο νη επηδφζεηο ηνπ ήηαλ ρακειέο επεηδή, φπσο ν ίδηνο ππνζηεξίδεη, 

δελ δηάβαδε. Χζηφζν, φπσο ν ίδηνο αλαθέξεη: «Πάσ ζηελ Σξίηε Λπθείνπ, πάιη άξρηζα λα 

δηαβάδσ ζπζηεκαηηθά, δπφκηζε-ηξεηο ψξεο, επεηδή ήηαλε Σξίηε Λπθείνπ. Καη έιεγα φηη 

ζέισ λα πεξάζσ εθεί, εθεί, εθεί. Βεε … κεηά κε ηε ζρέζε κνπ πάιη είρακε δηαθσλίεο ην 

„λα, η‟ άιιν, είρα πέζεη ςπρνινγηθά θη απηά, θαη … ην ζέκα ζηηο Παλειιήληεο είλαη απηφ: 

ε ςπρνινγία. Αειαδή άκα δελ έρεηο ςπρνινγία ζηηο Παλειιήληεο … δελ κπνξείο λα 

θάλεηο ηίπνηα. Βίλαη έλαο κεγάινο παξάγνληαο, πνπ κ‟ έθεξε πνιχ πίζσ, (…) κνπ θαηέ … 

κνπ θαηέζηξεςε ην κέιινλ». θνπεχεη λα δψζεη εμεηάζεηο γηα Πηζηνπνίεζε θαη ζέιεη λα 

βξεη «κηα ζηαζεξή δνπιεηά –πνπ είλαη ιίγν δχζθνιν ζηηο κέξεο καο», αιιά επειπηζηεί 

επεηδή «… άκα είζαη θαιφο ζηε δνπιεηά ζνπ, πηζηεχσ φηη βξίζθεηο. Καη επεηδή (...) ηα 

παηδηά ηνπ ΕΒΚ ηα παίξλνπλε κε πην ρακεινχο κηζζνχο, απ‟ φηη ηα παηδηά ηνπ ΣΒΕ, ή ηνπ 

ΏΒΕ, είλαη πην πςειφκηζζνη απηνί έηζη;». Να ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ … «Θα ην ήζεια 

…! Θα ην ήζεια. Αειαδή … ζα ήζεια λα πεξάζσ ζε έλα ΣΒΕ (…) λα θάλσ θάπνηα 

παξαπάλσ ρξφληα, ψζηε λα κάζσ θαιχηεξα ηε δνπιεηά». Θα πξνζαλαηνιηδφηαλ ζηελ 

Πιεξνθνξηθή, ε νπνία ήηαλ θαη ε πξψηε θαηά ζεηξά εηδηθφηεηα πνπ δήισζε ζηα ΕΒΚ, 
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αιιά δελ έγηλε δεθηφο. Μεγαιχηεξν εκπφδην πνπ ζα ζπλαληήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ ζεσξεί ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζε επίπεδν ρψξαο, αιιά θαη πξνζσπηθφ. 

 

▪ Ο Σειέκαρνο (20 εηώλ) 

 

Ο Σειέκαρνο δεη κε ηελ κεηέξα ηνπ (απφθνηηε Λπθείνπ θαη λπλ άλεξγε) θαη ηνπο 

παππνχδεο ηνπ. Αελ γλψξηζε ηνλ παηέξα ηνπ θαη δελ έρεη αδέξθηα. Ο Σειέκαρνο θνίηεζε 

ζε δεκφζηα ζρνιεία θαη απνθνίηεζε απφ Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην. Βθεί αθνινχζεζε 

εηδηθφηεηα, γηα ηελ νπνία θάπνηνο γλσζηφο ηνχ είρε ππνζρεζεί ζέζε εξγαζίαο ζε 

εηαηξεία. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ δελ ζπκκεηείρε ζηηο Παλειιήληεο. Ώιιά «(…)  φηαλ ήξζε ε 

ψξα λα δψζσ Παλειιήληεο, ε «θαιή δνπιεηά πνπ ζα „πηαλα», είρε θιείζεη ε εηαηξεία 

απηή. Οπφηε δε κ‟ έλνηαδε κεηά λα πάσ ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα. Ήζεια απφ ηφηε λα αιιάμσ 

εηδηθφηεηα». Καηά ηα ζρνιηθά ηνπ ρξφληα αζρνιήζεθε κε αζιήκαηα, ζπκκεηείρε ζε 

εθδξνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο κε ην ρνιείν. Με ηελ νηθνγέλεηά ηνπ «εεε …. Λίγα 

πξάγκαηα. πσο π.ρ. ζέαηξν αλ ζα πάσ, ζε θα‟λα Μάξθν εθεξιή θαη ηέηνηα … εληάμεη 

…». Έθαλε ηδηαίηεξα καζήκαηα αγγιηθψλ επεηδή «(…) ηε κηα ρξνληά ην ζρνιείν κνπ είρε 

γίλεη ηε κηα βδνκάδα πξσί, ηε κηα βδνκάδα απφγεπκα θη εθεηπέξα δε κπνξνχζα λα 

παξαθνινπζήζσ θξνληηζηήξην». Πξνζθάησο έδσζε εμεηάζεηο θαη πήξε ην TOEIC ζε 

επίπεδν Lower. ΐηβιηνζήθε δελ ζπκάηαη αλ ππήξρε ζηα ζρνιεία πνπ θνίηεζε θαη ζην 

ζπίηη ππάξρνπλ «(…) „ληάμεη, ηα πνιχ βαζηθά». Δ ζρέζε ηνπ κε ην δηάβαζκα είλαη. 

«κέηξηα. Βε, κέηξηα. ε θάηη πνπ … κε ελδηαθέξεη φπσο ηεο εηδηθφηεηάο κνπ, φπσο 

θάπνηα πνιχ εμεηδ … εμεδεηεκέλα πξάγκαηα εθεί ζα θάηζσ λα δηαβάζσ αξθεηά, γηαηί … 

γηαηί κνπ αξέζεη θαη ζέισ λα έρσ πέληε γλψζεηο παξαπάλσ ζ‟ απηφ πνπ … είκαη. Σψξα, 

γηα θάηη άιιν, φρη, κέηξηα πξάγκαηα». Σα ρξφληα ηνπ Γπκλαζίνπ εξγαδφηαλ ηα 

θαινθαίξηα σο εξβηηφξνο, επεηδή ήζειε λα είλαη αλεμάξηεηνο «φρη φηη ρξεηάζηεθε». Αελ 

δέρζεθε πνηέ εμσζρνιηθή ελίζρπζε ζηα καζήκαηα θαη ζηα ρξφληα ηνπ Λπθείνπ 

παξάιιεια εξγαδφηαλ. Πηζηεχεη σζηφζν φηη δελ επέδξαζε απηφ ζηηο επηδφζεηο ηνπ 

επεηδή «ε, φρη, άκα ήζεια … λα δηαβάζσ, ζα έβξηζθα ζίγνπξα ρξφλν ή … νηηδήπνηε. 

ίγνπξα έρεη θάπνηα δηαθνξά, αιιά φρη φηη άκα ήζεια θάηη θαιχηεξν δελ ζα ην … δελ ζα 

ην‟ ρα άκα πξνζπαζνχζα». θνπεχεη λα πάξεη ηελ Πηζηνπνίεζε θαη ζηφρνο ηνπ είλαη λα 

αλνίμεη ηελ δηθή ηνπ επηρείξεζε ζε ρψξν δηαζέζηκν απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Απζθνιίεο 

πξνβιέπεη λα ζπλαληήζεη ζηελ γξαθεηνθξαηία γηα ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο. Βίλαη ζε 
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αλαδήηεζε Πξνγξακκάησλ Βλίζρπζεο ηεο Νεαληθήο Βπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αλ 

ζπλερίζεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, ζα ήζειε λα είλαη ζε ΕΒΚ, ζε εηδηθφηεηα ζπκπιεξσκαηηθή 

απηήο πνπ ηψξα παξαθνινπζεί. Θεσξεί φηη ην θχιν ηνπ δελ επέδξαζε ζηελ πνξεία ηνπ, 

αιιά φηη «(…) εεε … (…) ζίγνπξα νη γπλαίθεο έρνπλε έλα παξαπάλσ … αλ ζεο, είλαη έλα 

ζπλ […] Γηαηί … η‟ αγφξη θαη λα δνπιεχεη θαη λα θάλεη θαη λα ξάλεη, απιά ηα θάλεη. Βλψ 

… ε θνπέια ζ‟ αθνχζεη θη απ‟ ηνλ νπνηνδήπνηε «ε, ην θνξηηζάθη ζθνηψλεηαη ζηε 

δνπιεηά, (…) έρεη [θαηαλφεζε]… είλαη αιιηψο. Σν βιέπνπλε αιιηψο». ην Λχθεην δελ 

είρε πιεξνθφξεζε θαη θαζνδήγεζε γηα ηνπο Κιάδνπο θαη ηηο Βηδηθφηεηεο. Χζηφζν, ζην 

εξψηεκα «ηη ζα άιιαδε ζηελ πνξεία ηνπ» δειψλεη: «εεε … εληάμεη, απιά, φηαλ είζαη πην 

κηθξφο, δελ έρεηο ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηη ζέισ λα θάλσ ή … ηη είλαη απηφ πνπ ζα θάλσ. 

Αειαδή, κπνξεί λα δηαιέγεηο θάπνηα εηδηθφηεηα θαη ζην κπαιφ ζνπ λα είλαη αιιηψο [απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα]. Θα ήζεια απ‟ ηελ αξρή λα ήμεξα πψο ζα ηζνπιήζνπλ ηα 

πξάγκαηα, έηζη ψζηε λα αζρνιηφκνπλ κε έλα αληηθείκελν απ‟ ηελ αξρή». 

 

▪ Ζ Καιπςώ (20 εηώλ) 

 

Δ Καιπςψ είλαη γελλεκέλε θαη κεγαισκέλε ζηελ Ώηηηθή. Έρεη δχν αδέξθηα (καζεηήο 

Αεκνηηθνχ θαη απφθνηηε ΕΒΚ). Ο παηέξαο ηεο είλαη Οδεγφο Φνξηεγνχ (απφθνηηνο 

Αεκνηηθνχ) θαη ε κεηέξα ηεο Εδησηηθή Τπάιιεινο (απφθνηηε ΕΒΚ). Ξεθίλεζε ζηελ 

ζρνιηθή ηεο δσή ζε ηδησηηθφ Αεκνηηθφ, θαη γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο ζπλέρηζε ζε 

δεκφζηα Γπκλάζην-Λχθεην. Αέρζεθε εμσζρνιηθή ελίζρπζε ζηα καζήκαηα απφ ηελ Σξίηε 

Γπκλαζίνπ θαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. Έθαλε αγγιηθά ζε θξνληηζηήξην θαη 

έθηαζε ζην Lower. πκκεηείρε ζε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, ηφζν κε ην ζρνιείν, φζν θαη 

κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο. ηα ζρνιεία πνπ θνίηεζε θαη ζην ζπίηη βηβιηνζήθε «(…) ππήξρε 

θαη ππάξρεη, κε πνιιά βηβιία. ΐέβαηα εγψ είρα κία θιίζε πξνο ηηο εγθπθινπαίδεηεο πνπ 

ήηαλε … ηηο ηαηξηθέο θη απηά, θαζφκνπλα θαη ηηο δηάβαδα πεξηζζφηεξν». πκκεηείρε δχν 

θνξέο ζηηο Παλειιήληεο κε ζηφρν ηελ Μαηεπηηθή. Ώλ ζήκεξα ηεο δηλφηαλ ε επθαηξία 

κεηάβαζεο απφ ην ΕΒΚ ζε ΏΒΕ/ΣΒΕ νκνινγεί  «ζα επέιεγα ηελ Μαηεπηηθή, επεηδή είλαη 

… είλαη ην φλεηξφ κνπ! Βίλαη ην επάγγεικα πνπ πηζηεχσ φηη … ζα πεηχραηλα 100%. Με 

ελδηαθέξεη, ην αγαπάσ …, απηφ». θνπεχεη λα δψζεη εμεηάζεηο γηα ηελ Πηζηνπνίεζε θαη 

λα ζπλερίζεη κε Πξαθηηθή Άζθεζε. Θα ήζειε λα ζπλερίζεη ζην εμσηεξηθφ ζε επίπεδν 

κεηαπηπρηαθφ.  Γηα ηελ πνξεία ηεο ππνζηεξίδεη φηη «Β, λνκίδσ ην φηη … πξψην θαη θχξην 

ιφγν παίδεη ε νηθνγέλεηα. Αειαδή κ‟ έρεη, απφ „θεη κέζα επεξεάδεζαη πάξα πνιχ ζην ηη 
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ζα θάλεηο, ηη ζα αθνινπζήζεηο …. Μεηά έξρεηαη θαη ην ρνιείν, ην νπνίν ζνπ 

δηακνξθψλεη κία θαιχηεξε πξνζσπηθφηεηα θαη κεγαιψλνληαο. Καη ηέινο λνκίδσ έξρεηαη 

ε Κνηλσλία, ε νπνία έξρεηαη λα θνξπθψζεη ηελ φιε δηακφξθσζε». Πνηα πηζηεχεη φηη 

είλαη ηα εκπφδηα πνπ πηζαλά ζα ζπλαληήζεη; «Ννκίδσ ε αλεξγία. Αειαδή ην φηη δελ 

ππάξρνπλ ζέζεηο αλεξγίαο γηα θάπνηνλ πνπ απνθνηηεί ηψξα, είηε απφ έλα παλεπηζηήκην, 

είηε απφ έλα ΕΒΚ, είηε απφ νηηδήπνηε. Αελ ππάξρνπλ δειαδή ηφζεο ζέζεηο εξγαζίαο φπσο 

ήηαλ παιηφηεξα θαη φπσο παιηφηεξα λα απνξξνθεζεί έλαο λένο ζε έλα επάγγεικα». 

 

▪ Ζ Κιεηώ (21 εηώλ)  

 

Δ Κιεηψ είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη κεγαισκέλε ζηελ Ώηηηθή απφ γνλείο 

απνθνίηνπο Λπθείνπ. Δ θαηά δέθα ρξφληα κεγαιχηεξε αδειθή ηεο εξγάδεηαη ζε ρψξα ηεο 

ΒΒ, φπνπ νινθιήξσζε ή νινθιεξψλεη Αηδαθηνξηθή Αηαηξηβή. Δ Κιεηψ μεθίλεζε ζε 

ηδησηηθφ Νεπηαγσγείν, πέξαζε ζην Αεκνηηθφ ηεο γεηηνληάο ηεο θαη ζπλέρηζε ζε Μνπζηθφ 

ρνιείν απφ ην Γπκλάζην έσο θαη ηελ Αεπηέξα Λπθείνπ. ε απηφ είρε πινχζηεο 

πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο ζπλήζηδαλ θαη κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Σα ζρνιεία 

πνπ θνίηεζε είραλ βηβιηνζήθεο θαη ε ίδηα δηαηεξεί πνιχ θαιή ζρέζε κε ην δηάβαζκα. 

Βπηδφζεθε ζε πιήζνο εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη έθαλε μέλεο γιψζζεο. Σα 

αγγιηθά ηεο έθηαζαλ ζην Proficiency θαη ζα δψζεη εμεηάζεηο γηα ην πξψην πηπρίν ζηα 

ηζπαληθά. Ώπφ ην Μνπζηθφ ρνιείν επαλήιζε ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηεο γηα ηελ 

Σξίηε Λπθείνπ, επεηδή νη ψξεο πνπ απαηηνχζε ην θξνληηζηήξην (καζήκαηα Καηεχζπλζεο) 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαθηλήζεηο ήηαλ εμνλησηηθέο. ε ζχγθξηζε κε ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαλ κεηαμχ θαζεγεηψλ-καζεηψλ ζην Μνπζηθφ, ζην Λχθεην ηεο 

γεηηνληάο ηεο νη ζρέζεηο ήηαλ εληειψο απξφζσπεο. Αειψλεη φηη ηελ αληηκεηψπηδαλ 

ππνηηκεηηθά επεηδή αθξηβψο πξνεξρφηαλ απφ ην Μνπζηθφ. ηελ Αεπηέξα Λπθείνπ 

επέιεμε ηελ Θεηηθή Καηεχζπλζε, αιιά ζηελ Σξίηε Λπθείνπ κεηαπήδεζε ζηελ 

Σερλνινγηθή (γλσζηνί ηεο έιεγαλ φηη «είλαη επθνιφηεξε», θαη ζεψξεζε φηη ίζσο έηζη 

πεξάζεη ζηελ Σξηηνβάζκηα «γηα λα κελ απνγνεηεχζεη ηνπο γνλείο ηεο»). Γηα ηελ επηινγή 

Καηεχζπλζεο δελ είρε θακία ελεκέξσζε: δελ δηδάρζεθε ην κάζεκα ηνπ ΒΠ ζην 

Μνπζηθφ. Αειψλεη σζηφζν φηη ε εθπαηδεπηηθή ηεο πνξεία νθείιεηαη ζηελ επηκνλή ηεο 

κεηέξαο ηεο λα θνηηήζεη ζε απηφ, θαη φηη ε ίδηα ζήκεξα δελ ζα ην εγθαηέιεηπε. Οη ρνιέο 

πνπ πξνηηκνχζε είραλ βάζεηο πςειέο· ζεψξεζε φηη δελ ζα ηηο έθηαλε αθφκε θαη κε 

ελίζρπζε, επεηδή «είρε αξγήζεη λα μεθηλήζεη» ηα θξνληηζηήξηα, ηα νπνία θαη ζηακάηεζε 
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επεηδή ηα ζεσξνχζε πιένλ άζθνπα. Ώλ κέζσ ησλ ΕΒΚ ηεο παξείρεην ε επθαηξία, ζα 

ζπλέρηδε ηηο ζπνπδέο ηεο  ζε ΏΒΕ ή ΣΒΕ. 

 

▪ Ζ Ηθηγέλεηα (22 εηώλ)  

 

Δ Εθηγέλεηα είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο, κεγαισκέλε ζηελ Ώηηηθή, απφ γνλείο 

απνθνίηνπο Λπθείνπ (παηέξα Ώζηπλνκηθφ θαη κεηέξα Ννζειεχηξηα). Ο αδειθφο ηεο  

είλαη απφθνηηνο Λπθείνπ. Δ Εθηγέλεηα εξγάδεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δ κεηαθίλεζε απφ 

θαη πξνο ην ΕΒΚ ηεο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη πνιιαπιαζηάδεη ηα έμνδά ηεο, φηαλ 

αλαγθάδεηαη λα παίξλεη ηαμί γηα λα κελ ράζεη ην κάζεκα. Έρεη ήδε νινθιεξψζεη κία 

εηδηθφηεηα ζε ΕΒΚ, αιιά έραζε ηελ πξνζεζκία ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο: 

φζνη απνθνίηεζαλ ηφηε, έπξεπε λα πεξηκέλνπλ γηα εμεηάζεηο ην επφκελν έηνο θαη θαλείο 

δελ ηνπο ελεκέξσζε εγθαίξσο. ήκεξα παξαθνινπζεί δεχηεξε (ζπλαθή κε ηελ 

πξνεγνχκελε) εηδηθφηεηα ζε ΕΒΚ, κε κεησκέλα καζήκαηα ζηα δχν πξψηα Βμάκελα. 

θνπεχεη λα δψζεη εμεηάζεηο γηα ηελ Πηζηνπνίεζε θαη ζα ήζειε λα εξγαζηεί ζε Α.Ε.Β.Κ.. 

Παξφηη, φπσο ιέεη: «(…) ην φλεηξφ κνπ είλαη λα γίλσ Φσηνγξάθνο, αλ θαη ζηελ Βιιάδα 

δελ είλαη εθηθηφ γηαηί είκαη θαη γπλαίθα θαη είλαη κείνλ θαη δελ είλαη θάπνην επάγγεικα 

πνπ κπνξείο (…) λα ζπληεξείο έζησ ην ζπίηη ζνπ. Καη Μαζεκαηηθά δηφηη … πηζηεχσ φηη 

είλαη ην θφξηε κνπ». Ώλ δηλφηαλ πξφζβαζε απφ ηα ΕΒΚ ζε ΏΒΕ/ΣΒΕ ζα ην επηρεηξνχζε 

«γηαηηηί … άιιν λα πεηο φηη ηειείσζεο ΕΒΚ θαη άιιν ΏΒΕ ή ΣΒΕ. Τπάξρεη αθφκε ε ινγηθή 

φηη είλαη πνιχ αλψηεξν». Καη «(…) ζην ΕΒΚ εμ αξρήο είρα πάεη γηα Φσηνγξαθία θαη 

δεχηεξε επηινγή κνπ ήηαλ ην (εηδηθφηεηα) απιά γηαηί κε πηέζαλε λα βάισ κηα δεχηεξε 

επηινγή». Βίρε μαλαζπκβεί: ε Εθηγέλεηα ήζειε λα παξαθνινπζήζεη Σερληθφ 

Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην. Ο γνλείο ηεο ηελ πίεζαλ λα θνηηήζεη ζην Γεληθφ Λχθεην, ζην 

νπνίν αθνινχζεζε ηελ Σερλνινγηθή Καηεχζπλζε. Ώξρηθφο ηεο ζηφρνο ήηαλ ε ρνιή 

Φσηνγξαθίαο, αιιά ηα απαηηνχκελα καζήκαηα ρεδίνπ ήηαλ αθξηβά, νη γνλείο δελ 

κπνξνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά θαη ζηξάθεθε ζηελ Ώζηπλνκία ζηελ νπνία δελ 

έγηλε δεθηή. ην ζπίηη δελ ππήξρε βηβιηνζήθε θαη, φπσο ραξαθηεξηζηηθά είπε, ε ζρέζε 

ηεο κε ην δηάβαζκα είλαη «Β … αληηπάζεηαο!». Βμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ 

πξνζθέξνληαλ, αιιά έβξηζθε ηξφπνπο (εθηφο ρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο) λα αζρνιείηαη 

δσξεάλ κε φ,ηη ηελ ελδηέθεξε (π.ρ. ζηελ Βλνξία ηεο). ηακάηεζε ηα αγγιηθά ζηελ ηάμε 

ηνπ Lower θαη δελ είρε πνηέ εμσζρνιηθή ελίζρπζε ζηα καζήκαηα. «Μφλν Πξψηε 

Λπθείνπ, επεηδή είρακε έλαλ απίζηεπην Τπνδηεπζπληή, είρε νξγαλψζεη α-πίζηεπηα ηελ 
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Βληζρπηηθή Αηδαζθαιία. (…) αλ κπνξνχζε λα γίλεη έηζη ε Βθπαίδεπζε, έηζη φπσο έδεζα 

ηελ Πξψηε Λπθείνπ, ζα ήηαλε ην Σέιεην. Αεπηέξα Λπθείνπ, επεηδή ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ 

Φξνληηζηεξίνπ ζηελ Βιιάδα –«αλ δελ παο, δελ πεξλάο»- εεε … δε  κπφξεζε λα γίλεη πάιη 

ην ίδην Πξφγξακκα. Κη έηζη κείλακε πνιιά παηδηά απφ ηελ Βληζρπηηθή Αηδαζθαιία πίζσ. 

Γηαηί είρακε κάζεη ζ‟ απηνχο ηνπο ξπζκνχο. Καη μαθληθά, ρσξίο βνήζεηα, γηαηί πνιινί 

απφ εκάο δελ πήγαηλαλ θξνληηζηήξην, κείλακε πίζσ».  

 

▪ Ζ Αζελά (31 εηώλ) 

 

Δ Ώζελά θαηάγεηαη απφ ρψξα πνπ δελ είλαη κέινο ηεο ΒΒ. Ο παηέξαο ηεο είλαη 

απφθνηηνο Λπθείνπ, Διεθηξνζπγθνιιεηήο, θαη δεη ζηελ Βιιάδα απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 

1970 «φρη απφ αλάγθε, επεηδή ηνπ άξεζε ε Βιιάδα». Δ απφθνηηε Αεπηεξνβάζκηαο 

ρνιήο κεηέξα ηεο αζρνιείηαη κε ηα νηθηαθά, ν κηθξφηεξνο αδειθφο ηεο είλαη θνηηεηήο 

ησλ ΣΒΕ. Καη ηα δχν αδέιθηα γελλήζεθαλ θαη κεγάισζαλ ζηελ Ώηηηθή. Δ Ώζελά 

θνίηεζε ζηα ζρνιεία ηεο γεηηνληάο ηεο. Οη γνλείο αξρηθά κηινχζαλ ζην ζπίηη κφλν ηελ 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα, κε απνηέιεζκα λα ζπλαληήζεη δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζην 

ρνιείν. Δ ίδηα ιέεη φηη έηζη ράζεθε ρξφλνο πνπ επέδξαζε ζηελ πνξεία ηεο. Χζηφζν, ε 

κεηέξα ηεο επηζθεπηφηαλ ζπζηεκαηηθά κε ηα δχν αδέιθηα φζεο βηβιηνζήθεο ππήξραλ 

δηαζέζηκεο (δεκνηηθέο, ηδξπκάησλ θ.ιπ.). ήκεξα ε Ώζελά δηαηεξεί «ζρέζε πάζνπο» κε 

ην δηάβαζκα θαη ηηκήζεθε κε εηδηθφ βξαβείν απφ ηελ βηβιηνζήθε ηνπ Αήκνπ ηεο, σο ν 

άλζξσπνο «πνπ δηάβαζε ηα πεξηζζφηεξα βηβιία ever».. Ώπνθνίηεζε απφ Γεληθφ/Βληαίν 

Λχθεην (Θεηηθή Καηεχζπλζε). Βμσζρνιηθή ελίζρπζε είρε ζηελ Αεπηέξα θαη Σξίηε 

Λπθείνπ. Έθαλε αγγιηθά ζε θξνληηζηήξην (βξίζθεηαη ζην Advanced θαη ζηνρεχεη ζην  

Proficiency). λεηξφ ηεο είλαη ε Σξηηνβάζκηα. πκκεηείρε 4 θνξέο ζηηο Παλειιήληεο. 

Πέξαζε ηηο δχν απφ απηέο (ζηελ Λάξηζα θαη ζηελ Θεζζαινλίθε), αιιά νηθνλνκηθνί 

ιφγνη δελ επηηξέπνπλ λα θνηηήζεη ζε άιιε πφιε. ήκεξα είλαη άλεξγε. Βλδηακέζσο 

εξγαδφηαλ, νινθιήξσζε ηελ θαηάξηηζε θαη έιαβε Πηζηνπνίεζε απφ ΕΒΚ ηνπ ΟΏΒΑ. ηα 

ΑΕΒΚ ζηξάθεθε επεηδή ζηάζεθε αδχλαην λα ζπνπδάζεη ζε ΏΒΕ/ΣΒΕ. Βθθξάδεη ην 

παξάπνλφ ηεο γηα ην χςνο ησλ δηδάθηξσλ πνπ ηεο απαηηνχληαη: παξφηη γελλεκέλε θαη 

κεγαισκέλε ζηελ Βιιάδα, σο κε θαηαγφκελε απφ ρψξα-κέινο ηεο ΒΒ πιεξψλεη 734 

Βπξψ/Βμάκελν έλαληη ησλ 367 πνπ πιεξψλνπλ νη θαηαγσγήο ειιεληθήο ή απφ ρψξα-

κέινο ηεο ΒΒ. ην ΕΒΚ ηνπ ΟΏΒΑ πιήξσλε φζν φινη. Βμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο ηεο 

εζληθφηεηαο δειψλεη φηη ελίνηε έηπρε «αξλεηηθήο θαη ζεηηθήο πξνζνρήο». Ώξλεηηθήο 
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πνηέ απφ θαζεγεηέο ηεο, αιιά απφ θάπνηνπο ζπκκαζεηέο ηεο, θαη ζπκπιεξψλεη «αιιά 

έθαλα θαη θίινπο». θνπεχεη λα πάξεη ηελ Πηζηνπνίεζε θαη απφ ην ΕΒΚ πνπ ζήκεξα 

θνηηά, λα βξεη δνπιεηά, λα κπεη ζηελ Σξηηνβάζκηα. θέθηεηαη κία δηηηή πξνζπάζεηα: 

ζπκκεηνρή (γηα 5
ε
 θνξά) ζηηο Παλειιήληεο –κε ηελ ειπίδα λα πεξάζεη ζηελ Ώζήλα– θαη 

αίηεζε ζην Βιιεληθφ Ώλνηθηφ Παλεπηζηήκην – κε ηελ ειπίδα λα θιεξσζεί.  Βχρεηαη λα 

ππήξρε «(…) έλαο ζχλδεζκνο κεηαμχ … επηπέδσλ, απηφ. Πην επέιηθηνο ζπλδπαζκφο 

επηπέδσλ». Ση ζα ήζειε λα δηαηεξήζεη απφ ηελ κέρξη ζήκεξα δηαδξνκή ηεο; «Σελ 

απνθαζηζηηθφηεηα ίζσο. Σν φηη ζα πεηχρσ, κε ην λα βάδσ ην ζηφρν θαη λα ηνλ θπλεγάσ. 

Να κελ παξαηηνχκαη, (…)». 

 

▪ Ζ Ήξα (34 εηώλ)  

 

Δ Ήξα είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο κεγαισκέλε ζηελ Ώηηηθή απφ γνλείο απνθνίηνπο 

Γπκλαζίνπ. Δ κεηέξα ηεο ήηαλ Κνκκψηξηα θαη ν παηέξαο ηεο Διεθηξνιφγνο. Δ αδειθή 

ηεο δέρηεθε Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε θαη ε ίδηα έιαβε ηελ εηδηθφηεηα ηεο 

ΐξεθνλεπηνθφκνπ-Παηδνθφκνπ απφ Σ.Β.Λ.. Σφηε, είρε ηελ δπλαηφηεηα κε ηνλ Μέζν ξν 

ηεο ΐαζκνινγίαο ηεο λα απνπεηξαζεί ηελ είζνδφ ηεο ζηελ Σξηηνβάζκηα. ήκεξα ζα ηελ 

ελδηέθεξε λα παξαθνινπζήζεη ηελ εηδηθφηεηά ηεο ζην ΣΒΕ. Ώιιά, φπσο αλαθέξεη γηα 

ηφηε: «(…) κε ελδηέθεξαλ άιια πξάγκαηα ζηε δσή κνπ, ήηαλ ηα κπαιά ιίγν ζηα 

θάγθεια, ήκνπλα λέα, δελ ην επέιεμα, νπφηε έθιεηζε απηφ ην πξάγκα.[…] Ήηαλε … δηθή 

κνπ απφθαζε, ε νηθνγέλεηά κνπ δελ αζρνιήζεθε .. λα κνπ πεη πψο θαη ηη θαη γηαηί εεεκ 

… απηφ λνκίδσ φκσο φηη νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θαη νη γνλείο κνπ είραλ Σερληθή 

Βθπαίδεπζε θαη ήηαλε απινί άλζξσπνη, δελ ήηαλε γηαηξνί, δηθεγφξνη, λα πξνζδνθνχλε 

… δελ μέξσ „γσ ηη αο πνχκε … Ννκίδσ φηη απηφ κέηξεζε, φηη … εληάμεη, θάλε απηφ, αο 

πνχκε. Πνπ ζεο». Οη εθηφο καζήκαηνο δξαζηεξηφηεηεο ζηα ζρνιεία πνπ θνίηεζε ήηαλ  

πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Με ηελ νηθνγέλεηά ηεο παξαθνινπζνχζαλ παηδηθέο ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο θαη δηαηεξεί ηελ πνιχ θαιή ζρέζε ηεο κε ην δηάβαζκα. Σα Μαζεκαηηθά, ε 

Φπζηθή θαη ε Υεκεία δπζθφιεπαλ ηελ ζρνιηθή ηεο πνξεία θαη (σο ΐξεθνθφκνο-

Παηδνθφκνο) ζήκεξα αλαγλσξίδεη φηη νη γνλείο ηεο δελ είραλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο, 

ψζηε λα θαηαιάβνπλ φηη ρξεηαδφηαλ ελίζρπζε απφ έλαλ θαζεγεηή πνπ ζα ηελ βνεζνχζε 

λα πξνζεγγίζεη απηά ηα καζήκαηα. Βξγάζηεθε επί ζεηξά εηψλ ζε δεκνηηθνχο Παηδηθνχο 

ηαζκνχο. Ώπνθάζηζε λα εγθαηαιείςεη ην επάγγεικα επεηδή ηελ θνχξαζε ςπρηθά ε 

αληίζεηε κε φ,ηη είρε δηδαρζεί (αληη)παηδαγσγηθή πξαθηηθή ηνπο. ηξάθεθε ζηα ΑΕΒΚ γηα 
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λα αλαπξνζαλαηνιίζεη ηελ εθπαηδεπηηθή/επαγγεικαηηθή ηεο ζηαδηνδξνκία.  θνπεχεη λα 

πάξεη ηελ Πηζηνπνίεζε επεηδή, φπσο ιέεη «(…) ληψζσ αλαζθάιεηα, επεηδή ηελ έρσ 

παηήζεη παιηφηεξα ζηε δσή κνπ, ληψζσ αλαζθάιεηα φηη κπνξεί λα κνπ ρξεηαζηεί. 

Αειαδή κπνξεί λα κνπ ρξεηαζηεί μέξσ „γσ γηα έλα Αεκφζην, κπνξεί αξγφηεξα θάηη λ‟ 

αιιάμεη κε ηα ΣΒΕ θαη λα κπνξέζνπλε ηα άηνκα κε ηελ Πηζηνπνίεζε λα κπνξέζνπλε λα 

εηζαρζνχλε, δειαδή είλαη έλα ραξηί ην νπνίν ζέισ λα ην έρσ». 

 

▪ Ο Οδπζζέαο (38 εηώλ) 

 

Ο Οδπζζέαο γελλήζεθε ζηελ ΒΒ απφ έιιελεο κεηαλάζηεο απνθνίηνπο Αεκνηηθνχ. Ο/ε 

αδεξθφο/-ή ηνπ είλαη απφθνηηνο/-ε Γπκλαζίνπ. Φνίηεζε ζηελ ΒΒ ζε ειιεληθφ Αεκνηηθφ 

θαη Λχθεην. Μεζνιάβεζε ην Γπκλάζην ζηελ Βιιάδα. Αελ είρε εμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ελίζρπζε ζηα καζήκαηα, δηαζέζηκε βηβιηνζήθε. Οη πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πεξηνξίδνληαλ ζε απηέο ησλ ζρνιείσλ. ηελ Αεπηέξα Λπθείνπ 

αλαγθάζηεθε λα εξγαζηεί σο εξβηηφξνο, θαη ζηακάηεζε ην ρνιείν κε ζθνπφ λα ην 

εγθαηαιείςεη. Σνλ ζπγθξάηεζε θαζεγήηξηά ηνπ απφ ην ρνιείν. Γηα ην δήηεκα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπ δελ είρε θακία θαζνδήγεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα ή ην ρνιείν. Παξφηη ήζειε 

λα θνηηήζεη ζε ειιεληθφ Παλεπηζηήκην, εληέιεη θνίηεζε ζε Βπαγγεικαηηθή ρνιή ζηελ 

ρψξα πνπ έκελε. Βπέηξεςε ζηελ Βιιάδα πξν ηξηεηίαο, αιιά ην Αίπισκά ηνπ δελ 

αλαγλσξίδεηαη. Βίλαη άγακνο, δηαηεξεί βηβιηνζήθε θαη πνιχ θαιή ζρέζε κε ην δηάβαζκα. 

Αειψλεη φηη «(…) ην είρα πάληα έηζη θαεκφ λα .. λα ζπνπδάζσ ζε … Ώλψηαην ηέινο 

πάλησλ Ίδξπκα…». Γη‟ απηφ ζηξάθεθε ζηα ΑΕΒΚ, εθφζνλ δηαπίζησζε φηη ήηαλ 

εμαηξεηηθά δχζθνιν, δαπαλεξφ θαη ρξνλνβφξν λα εηζαρζεί ζην Σκήκα Φηινινγίαο πνπ 

ήζειε. Πξσηίζησο ελδηαθέξζεθε γηα ηδησηηθά ΕΒΚ, επεηδή πηζηεχεη φηη ζηελ Βιιάδα ε 

ηδησηηθή εθπαίδεπζε είλαη πην «πξνρσξεκέλε»-«νξγαλσκέλε». Σνλ απέηξεςε ν 

νηθνλνκηθφο παξάγνληαο. Δ Βηδηθφηεηα πνπ παξαθνινπζεί είλαη ε πξψηε επηινγή ηνπ. 

Βίλαη άλεξγνο, δπζαξεζηεκέλνο κε ηελ κε θαηαβνιή ηεο Βπηηαγήο Καηάξηηζεο, ηα 

δίδαθηξα ηνλ δπζθνιεχνπλ, θαη ζεσξεί αβέβαην αλ κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ επφκελνπ Έηνπο Καηάξηηζεο. ηνρεχεη ζηελ Πηζηνπνίεζε θαη ζηελ 

εχξεζε εξγαζίαο. Παξφηη ζεσξεί ηελ ειηθία ηνπ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ζπλέρηζε 

ησλ ζπνπδψλ ηνπ, αλ νη νηθνλνκηθέο –θπξίσο– ζπλζήθεο ήηαλ επλντθφηεξεο, ίζσο 

επηρεηξνχζε ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ ρνιή πνπ αξρηθψο επηζπκνχζε, αιιά κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο ζην Α.Ε.Β.Κ... Απλαηφηεξν ζεκείν ησλ ΑΕΒΚ ζεσξεί ηελ 
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ζχληνκε δηάξθεηα ζπνπδψλ θαη ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο αλαδήηεζεο εμεηδηθεπκέλεο 

εξγαζίαο. εκεηψλεη φηη είλαη ε κφλε ιχζε γηα φπνηνλ «δελ ζέιεη ή δελ κπνξεί λα 

ζπνπδάζεη». Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ δηαδξνκήο απνδίδεη ζηελ 

αδπλακία –ιφγσ άγλνηαο– ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, λα ηνλ σζήζεη/θαζνδεγήζεη πξνο ηελ 

Βθπαίδεπζε. Τπνγξακκίδεη φηη φηαλ αλαθνίλσζε φηη ζθφπεπε λα ζηακαηήζεη ην ρνιείν 

θαλείο απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ δελ πξνζπάζεζε λα ηνλ απνηξέςεη..  

 

▪ Ζ Άξηεκηο (45 εηώλ) 

 

Δ Άξηεκηο είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο, κνλαρνπαίδη ηξαηησηηθνχ (Αεπηεξνβάζκηαο 

ρνιήο) θαη κεηέξαο απνθνίηνπ Γπκλαζίνπ (ρεδηάζηξηα Μφδαο). λεηξφ ηεο ήηαλ λα 

γίλεη Μπαιαξίλα, αιιά ν παηέξαο ηεο δελ επέηξεςε καζήκαηα ρνξνχ. Ξεθίλεζε 

καζήκαηα κνπζηθήο (αξκφλην), αιιά εγθαηέιεηςε ιφγσ αξλεηηθήο εκπεηξίαο ζηηο 

εμεηάζεηο. ηακάηεζε ηα καζήκαηα γεξκαληθψλ, αιιά πήξε ην Proficiency θαη έπαηδε 

ζθάθη ζε ζπλνηθηαθή ιέζρε. Οη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα ζρνιεία πνπ θνίηεζε 

ήηαλ πεληρξέο θαη δελ ζπλεζίδνληαλ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Ξεθίλεζε ηελ ζρνιηθή ηεο 

δσή ζε έλα απζηεξψλ εζψλ ηδησηηθφ Αεκνηηθφ. πλέρηζε ζε Γπκλάζην/Λχθεην ηεο 

γεηηνληάο ηεο, κε εμεηάζεηο ζε θάζε θιίκαθα ηεο Αεπηεξνβάζκηαο. Ώθνινχζεζε ην Γεληθφ 

Λχθεην θαη ηελ Θεσξεηηθή Καηεχζπλζε, επεηδή «ήηαλ θαιή ζηα Ώξραία». Ώλ 

ζπκκεηείρε ζηηο Παλειιήληεο «ζα έδηλε γηα Φηιφινγνο». Αελ απνπεηξάζεθε ηελ εηζαγσγή 

ηεο ζηελ Σξηηνβάζκηα, επεηδή γηα ιφγνπο πξνζσπηθνχο ήζειε λα εγθαηαζηαζεί ζηελ 

Ώκεξηθή. Σελ ζηακάηεζε ε κεηέξα ηεο. Βίρε πνιχ πςειέο βαζκνινγίεο, ελψ δελ είρε 

πνηέ εμσζρνιηθή ελίζρπζε (ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη «δελ ζηνίρηζε πνιχ ζηνπο 

γνλείο ηεο»). Θέιεζε λα αθνινπζήζεη ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο ηεο (ρεδηάζηξηα 

Μφδαο), αιιά «δελ ήηαλ θαιή ζην ρέδην». Παξαθνινχζεζε ηδησηηθή ζρνιή Ώηζζεηηθήο, 

ε νπνία –ηειηθψο– δελ αλαγλσξηδφηαλ απφ ην θξάηνο, γεγνλφο πνπ δελ ηεο επέηξεςε λα 

απαζρνιεζεί ζην αληηθείκελφ ηεο. Σψξα, είλαη άλεξγε. Βξγαδφηαλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

(ηειεπηαία εξγαζία: πσιήηξηα ζε θαηάζηεκα αλδξηθψλ εηδψλ). Βίλαη παληξεκέλε θαη δελ 

έρεη παηδηά. Αηαηεξεί πξνζσπηθή βηβιηνζήθε θαη πνιχ θαιή ζρέζε κε ην δηάβαζκα. Έρεη 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα Φπρνινγίαο θαη μεθίλεζε ηελ θαηάξηηζε ζηα ΕΒΚ κε ζθνπφ 

«λα κάζεη θάηη», λα ιάβεη εηδηθφηεηα. Ώλ κέζσ ησλ Α.Ε.Β.Κ. ππήξρε ηξφπνο, ζα ήζειε λα 

ζπλερίζεη ηελ εηδηθφηεηά ηεο ζε ΣΒΕ, παξφηη ζα ηελ δπζθφιεπε ην γεγνλφο φηη είλαη 

παληξεκέλε. Αηεξεπλά ήδε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα μεθηλήζεη δηθή ηεο επηρείξεζε κεηά 
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ηελ Πηζηνπνίεζή ηεο, θαη κε βάζε ηηο γλψζεηο πνπ απνθνκίδεη απφ ην Α.Ε.Β.Κ.. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεο δηαδξνκήο απνδίδεη «ζηνλ εαπηφ ηεο», επεηδή 

«ήηαλ φια δηθέο ηεο επηινγέο». ε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο αλέθεξε: «Αελ είρα 

θακία … θακία βνήζεηα ζην λα επηιέμσ ηη ζα θάλσ. Ήηαλ θαζαξά δηθέο κνπ απνθάζεηο». 

 

8.5. Αλάιπζε δεδνκέλσλ   

 

Μία κφλν θαηαξηηδφκελε δειψλεη φηη ηελ θαηάξηηζε πνπ ιακβάλεη δελ ζα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζεη επαγγεικαηηθά, (ρσξίο λα αξλείηαη φηη ήηαλ ε αξρηθή ηεο επηδίσμε). Οη 

ππφινηπνη θαηαξηηδφκελνη (9/10) ζπλδένπλ ηελ επηινγή ησλ Α.Ε.Β.Κ. κε ηελ πξνζδνθία 

(θαη ρξεία) απαζρφιεζεο θαη επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο, αιιά παξαηεξνχληαη επί 

κέξνπο δηαθνξέο, νη νπνίεο θαίλεηαη ελ πξψηνηο λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία ηνπο.  

ζνη βξίζθνληαη ειηθηαθά ζηελ δεθαεηία ησλ 20, επέιεμαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

εηδηθφηεηα κε ζηφρν ηελ πξψηε εμεηδηθεπκέλε απαζρφιεζή ηνπο ή/θαη ηελ 

απηναπαζρφιεζε/έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Σειέκαρνο). Με εμαίξεζε 

ηελ Εθηγέλεηα (22 εηψλ), ε νπνία ζπλερίδεη θαη ζε δεχηεξε εηδηθφηεηα, επεηδή ζεσξεί φηη 

ζα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο απηήλ πνπ έρεη ήδε ιάβεη, ψζηε λα 

εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηεο θαη λα εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Σν ελδερφκελν απηφ ζθέθηεηαη γηα ην άκεζν κέιινλ θαη ν Σειέκαρνο θαη 

αθξηβψο γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο. Οη ηξεηο θαηαξηηδφκελνη πνπ βξίζθνληαη ειηαθά ζηελ 

δεθαεηία ησλ 30 πξνζπαζνχλ κέζσ ησλ Α.Ε.Β.Κ. λα αιιάμνπλ επάγγεικα (Ήξα) ή/θαη λα 

δηεπξχλνπλ ην πεδίν ζην νπνίν κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία κε κία αθφκε 

εηδηθφηεηα (Ώζελά), είηε επεηδή θαηέρνπλ Αίπισκα πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη θαη 

επηζπκνχλ λα επαλεληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε επλντθφηεξνπο φξνπο (Οδπζζέαο). 

Σν ηειεπηαίν ηζρχεη θαη γηα ηελ κφλε εθπξφζσπν ηεο δεθαεηίαο ησλ 40 (ηελ Άξηεκε), ε 

νπνία επίζεο θαηέρεη κε αλαγλσξηζκέλν ηίηιν, γεγνλφο πνπ επί δχν δεθαεηίεο ηεο 

απνζηέξεζε ηελ δπλαηφηεηα λα απαζρνιεζεί ζην αληηθείκελφ ηεο, θαη ηελ ππνρξέσζε λα 

απαζρνιείηαη, σο αλεηδίθεπηε, ζε εξγαζίεο πνπ δελ είραλ ζρέζε κε απηφ. Δ δηαδξνκή ηεο 

Άξηεκεο εμαηηίαο θαη ηεο ειηθίαο ηεο (45 εηψλ) ίζσο κπνξεί λα ζρεηηζηεί ζεηηθά κε ηελ 

δηαπίζησζε ηεο έξεπλαο ησλ Almquista, Modina Östberga (2010), φηη νη επηδξάζεηο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο θαη ηεο επηινγήο ηνπ πξψηνπ επαγγέικαηνο δηαθξίλνληαη 

αθφκε θαη ζηελ ειηθία ησλ 50. 
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 Βμεηάδνληαο ζπιινγηθά ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο ησλ θαηαξηηδφκελσλ, 

παξαηεξείηαη σζηφζν φηη, κε εμαίξεζε ηνλ Σειέκαρν, ηα Α.Ε.Β.Κ δελ ήηαλ ε πξψηε 

επηινγή θαλελφο άιινπ. Οη πεξηζζφηεξνη απνπεηξάζεθαλ πξνεγνπκέλσο ηελ εηζαγσγή 

ηνπο ζηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε θαη εμαθνινπζνχλ λα εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία λα 

ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε ΏΒΕ/ΣΒΕ. Σν γεγνλφο φηη δηαθξίλνπλ ηελ κεγαιχηεξε θαη 

πνηνηηθά δηαθνξεηηθή ζπκβνιηθή αμία πνπ απνδίδεηαη ζηελ Σξηηνβάζκηα θαη ηελ 

αλάινγα πςειφηεξε εκπξάγκαηε αληαπνδνηηθφηεηά ηεο έλαληη ηεο 

Μεηαδεπηεξνβάζκηαο, αιιά θαη ζηα ΏΒΕ/ΣΒΕ έλαληη ησλ Α.Ε.Β.Κ., θαη εηδηθά επεηδή ελ 

πνιινίο θαη απφ ηνπο ίδηνπο απνδίδεηαη ε ίδηα αλαινγηθά αμία, σζεί ζηελ ςειάθεζε 

άιισλ παξαγφλησλ πνπ επέδξαζαλ θαηά ηελ επηινγή ηεο εθπαηδεπηηθή ηνπο δηαδξνκήο.  

Ο θαζνξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ «ηάμεσλ» ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηα 

δηαθνξεηηθά ζηξψκαηα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε θάζε «ηάμε» θαη πιήζνο παξαγφλησλ, νη 

νπνίνη δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε θαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

(Archer, Hutchings θαη Ross, 2003). Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη θαη νη δέθα θαηαξηηδφκελνη 

πξνέξρνληαη απφ κέζα θαη ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα, ρσξίο πςειά νηθνλνκηθά 

θεθάιαηα, δείρλεη φηη ε επηινγή ησλ Α.Ε.Β.Κ. ίζσο θαη λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

θνηλσληθή πξνέιεπζε θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπο (Bourdieu θαη Passeron, 1996). ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δειψλεηαη εμάιινπ 

μεθάζαξα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαξηηδφκελνπο, φηη νη κεησκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη 

είλαη απηνί πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ θνίηεζε ζε ΏΒΕ/ΣΒΕ (Ώζελά), είηε φηη ζηάζεθαλ 

αηηία γηα «λα κείλνπλ νη ίδηνη πίζσ» απφ φζνπο κπνξνχζαλ λα επελδχζνπλ νηθνλνκηθά ζε 

έλα Φξνληηζηήξην (Εθηγέλεηα), γηα λα απμήζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο εηζαγσγήο ζηελ 

Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί ε σθέιεηα πνπ θξίλεη 

φηη είρε ε πξναλαθεξφκελε θαηαξηηδφκελε σο καζήηξηα ηεο Ώλψηεξεο Αεπηεξνβάζκηαο 

απφ ην Πξφγξακκα Βληζρπηηθήο Αηδαζθαιίαο ζην ρνιείν, θαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

πνπ είρε ε δηαθνπή ηνπ. ε επξχηεξν πιαίζην, παξαπέκπεη ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζεκεηψλνπλ θαη άιινη θαηαξηηδφκελνη ζπλνπηηθά θαη κε ηελ θξάζε 

«αλ δελ παο Φξνληηζηήξην δελ πεξλάο ζηηο Παλειιήληεο». ζνη απφ ηνπο ππφινηπνπο 

θαηαξηηδφκελνπο ζπκκεηείραλ ζηηο Παλειιήληεο (εθηφο απφ ηελ Άξηεκε) θαη είραλ ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, δέρηεθαλ γηα ηνλ ιφγν απηφλ εμσζρνιηθή ελίζρπζε.    

Δ επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ (Waters θαη 

Brooks, 2010; Αεκάθε, Κακηληψηε, Κσζηάθε, Σζνχξηε, Φαξάθεο, 2004) θαίλεηαη πσο 
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αληρλεχεηαη θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ησλ θαηαξηηδφκελσλ. Δ Ήξα κφλε ηεο 

επηζεκαίλεη φηη ε έιιεηςε θαζνδήγεζεο απφ ηνπο γνλείο ηεο απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη 

«δελ κπνξνχζαλ λα ηελ πξνζθέξνπλ», επεηδή ήηαλ άλζξσπνη «απινί» θαη κε ηερληθή 

εθπαίδεπζε.  Παξαπέκπεη έηζη ε ίδηα θαη άκεζα ζηελ επηζήκαλζε ηνπ  Jæger (2009), φηη 

ην γνλετθφ πνιηηηζηηθφ θεθάιαην ηεο αθαδεκατθήο γλψζεο (βαξχ πνιηηηζηηθφ θεθάιαην) 

ή ηεο επαγγεικαηηθήο γλψζεο (ειαθξχ πνιηηηζηηθφ θεθάιαην) θαίλεηαη λα επηδξά 

αλάινγα ζηελ επηινγή αθαδεκατθήο ή επαγγεικαηηθήο δηαδξνκήο πεξηζζφηεξν θαη απφ 

ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην, (αθφκε θαη φηαλ νη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο ακβιχλνληαη απφ ην 

θξαηηθφ πξνλνηαθφ ζχζηεκα). Ώπφ ηελ άιιε, φκσο, ε αδειθή ηεο νινθιήξσζε ηελ 

Σξηηνβάζκηα, γεγνλφο πνπ ίζσο ζπλδέεηαη κε ηελ πξφζβαζε ζε άιινπ είδνπο πνιηηηζηηθά 

θεθάιαηα πνπ ε νηθνγέλεηα είρε θαη πξφζθεξε (αλαθέξεηαη π.ρ. ζε ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζε παηδηθψλ ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ). ηελ ¨Ήξα, σζηφζν, σο καζήηξηαο 

Σερληθνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ην νπνίν δειψλεη φηη εζεσξείην ζρνιείν ζην νπνίν 

πήγαηλαλ «νη θαθνί καζεηέο»), δελ πξνζθέξζεθε ην κάζεκα ηνπ ΒΠ, φπσο δελ ηεο 

πξνζθέξζεθαλ επίζεο θαζφινπ πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο καζήκαηνο ζην 

πιαίζηφ ηνπ. Παξφηη, φπσο δείρλνπλ νη Power, Taylor, Rees θαη Jones (2009), νη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηνπο ιηγφηεξν «θαινχο καζεηέο» 

πνπ δηαζέηνπλ ιηγφηεξνπο πιηθνχο θαη ζπκβνιηθνχο πφξνπο. 

Δ έιιεηςε θαζνδήγεζεο θαηά ηελ επηινγή πξψηνπ επαγγέικαηνο απφ ην ρνιείν 

(ΒΠ) θαίλεηαη λα είλαη παξάγνληαο πνπ επέδξαζε ζηηο επηινγέο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδξνκψλ φισλ ησλ θαηαξηηδφκελσλ. Βδψ ίζσο 

αληρλεχεηαη κία έκκεζε αλαπαξαγσγηθή ηάζε ηνπ πζηήκαηνο, εθφζνλ νη 

θαηαξηηδφκελνη πξνέξρνληαη απφ ζηξψκαηα ηα νπνία θαηά ηνπο Archer, Hutchings θαη 

Ross (2003) είλαη θαη απηά πνπ ρξεηάδνληαη θαη ηελ ηζρπξφηεξε θαζνδήγεζε, θαη 

πεξηζζφηεξεο θαη πνιππινθφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο δηαδξνκή. Σν 

γεγνλφο απηφ ίζσο ζπκπιεξσκαηηθά λα εμεγεί, θαη γηαηί νη θαηαξηηδφκελνη δείρλνπλ ηελ 

ηάζε λα εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηηο εκπεηξίεο γλσζηψλ ηνπο, φπσο δείρλνπλ θαη νη 

ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο γηα ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ρακειά ζηξψκαηα. Πξέπεη 

επίζεο λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη θαηαξηηδφκελνη ζπλέδεζαλ ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ καζήκαηνο ηνπ ΒΠ, αθελφο κελ κε ηελ αλάζεζή ηνπ ζε κε 

θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, αθεηέξνπ ζηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ λα ην δηδάμνπλ (πηζαλά θαη επεηδή σο  κάζεκα ήηαλ άζρεην κε ην 

αληηθείκελφ ηνπο).  

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, δίλεηαη έλα παξάδεηγκα ηεο εμηζσηηθήο δπλαηφηεηαο πνπ –θαη 

πάιη κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ- κπνξεί λα έρεη ην χζηεκα. Πξφθεηηαη γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ δξνπλ σο facilitators/δηεπθνιπληέο [ή/θαη εκςπρσηέο] (Oliver θαη 

Kettley, 2010). Γηα παξάδεηγκα, ν Οδπζζέαο δειψλεη φηη, φηαλ ζθφπεπε λα εγθαηαιείςεη 

ην ρνιείν, θαη ελψ ε νηθνγέλεηά ηνπ δελ έθαλε ην παξακηθξφ γηα λα ηνλ εκπνδίζεη («δελ 

είπαλ ηίπνηα», αλαθέξεη ν ίδηνο), ήηαλ κία θαζεγήηξηά ηνπ απφ ην ρνιείν πνπ ηνλ 

ζπγθξάηεζε, θαη ηειηθψο νινθιήξσζε ηελ Ώλψηεξε Αεπηεξνβάζκηα. ε άιιε 

πεξίπησζε, δελ ζα κπνξνχζε απηήλ ηελ ζηηγκή λα παξαθνινπζεί Πξφγξακκα 

Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Καηάξηηζεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Ίθαξνπ ήηαλ έλαο θαζεγεηήο ηνπ 

εθηφο ρνιείνπ, εθείλνο πνπ έδξαζε σο facilitator πξνηξέπνληάο ηνλ λα πξνζπαζήζεη λα 

κπεη ζην Μαζεκαηηθφ πνπ ήηαλ «πέξα απφ ηα θαζηεξσκέλα γη‟ απηφλ» (Oliver θαη 

Kettley, 2010) θαη παξφηη ν ίδηνο ζεκεηψλεη κε ηδηαίηεξα κειαλά ρξψκαηα «ην άγρνο ησλ 

Παλειιελίσλ».  

Δ Καιπςψ πάιη, παξφηη δελ πέξαζε ζηελ ρνιή πνπ ήηαλ «ην φλεηξφ ηεο», 

πξνηξέπεηαη ζηαζεξά απφ ηελ κεηέξα ηεο λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηεο αθφκε θαη ζην 

εμσηεξηθφ θαη ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθφ. Δ Ώζελά, παξφηη ε νηθνγέλεηά ηεο θαη ε ίδηα δελ 

δηαζέηνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ λα ηεο επηηξέπνπλ ηελ θνίηεζε ζε άιιε πφιε, 

δειψλεη φηη αλ ζέιεη λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηεο, είλαη επεηδή «ζα ήζειε αλ ήηαλ 

δπλαηφλ λα κάζεη φια φζα ππάξρνπλ». Δ θηινκάζεηα θαη ε ηαπηφρξνλε θηιαλαγλσζία 

ηεο, ε νπνία ηεο επέθεξε έσο θαη βξαβείν απφ ηελ Αεκνηηθή ΐηβιηνζήθε, θαίλεηαη λα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπλήζεηα (habitus) πνπ ε κεηέξα ηεο κεηέδσζε, κέζσ ζπζηεκαηηθψλ 

επηζθέςεσλ ζε θάζε δηαζέζηκε βηβιηνζήθε («καο πήγαηλε απφ κηθξνχο ζε θάζε 

ΐηβιηνζήθε πνπ ππήξρε, δηαβάδακε, θαη γηα αληακνηβή καο κεηά θάλακε picnic», φπσο 

εμήγεζε ζηελ ζπδήηεζε κεηά ηελ ζπλέληεπμε). Γηα ηελ Καιπςψ, επεηδή δελ γλσξίδνπκε 

αθφκε πψο ζα ζπλερηζηεί ε  δηαδξνκή ηεο (είλαη 21 εηψλ), πεξηνξηδφκαζηε λα πνχκε φηη 

δείρλεη ηάζεηο πξνο ην θαηλφκελν ζην νπνίν ε δηαδξνκή ηεο Ώζελάο (31 εηψλ) θαίλεηαη 

πσο ήδε ηελ θαηαηάζζεη: ζην «θαηλφκελν ησλ αλζεθηηθψλ παηδηψλ» (Clegg, 2011), ηα 

νπνία θαίλεηαη λα ηα θαηαθέξλνπλ, κεηαμχ άιισλ, θαη κε ηελ πξνζθνξά «εζηθψλ 

θεθαιαίσλ απφ ηνπο γνλείο». Καη πάλησο, φιεο νη πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ έηπραλ ηελ ελίζρπζε απφ θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ έδξαζε 
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σο facilitator, δείρλνπλ φηη πηζαλά δελ ζα ηα είραλ θαηαθέξεη λα ζπγθξαηεζνχλ ζην 

χζηεκα θαη λα ζπλερίζνπλ ζηελ Μεηαδεπηεξνβάζκηα, φπσο ε έξεπλα ηεο Mullen (2010) 

έδεημε θαη ε ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη. Αειαδή, «αλ δελ ππήξρε έλαο εθπαηδεπηηθφο 

πνπ ελδηαθέξζεθε, έλαο πξνζεθηηθφο σο ζπκβνπιάηνξαο ή απνθαζηζκέλνο γνληφο, ή 

ρσξίο ηελ δηθή ηνπο παξνξκεηηθφηεηα».  

Δ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ηνπ κφλνπ θαηαξηηδφκελνπ ν νπνίνο δελ ελδηαθέξζεθε 

θαη νχηε ελδηαθέξεηαη γηα ηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε, δείρλεη ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία, 

αλάινγα κε ηελ νπηηθή πνπ ζα πηνζεηήζεη θαλείο, ζα κπνξνχζε λα ηελ ζπλδένπλ κε ην 

«θαηλφκελν ησλ αλζεθηηθψλ παηδηψλ» (αθνχ ζπγθξαηήζεθε ζην χζηεκα παξά ηελ πξνο 

ην αληίζεην επίδξαζε κίαο ζεηξάο παξαγφλησλ, φπσο π.ρ. ηα ρακειά –νηθνλνκηθά θαη 

πνιηηηζηηθά– θεθάιαηα, θαη ε εξγαζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο). Οη 

ίδηνη παξάγνληεο ζα κπνξνχζαλ σζηφζν λα δείρλνπλ ηελ ζπγθξφηεζε κίαο θνηλσληθήο 

ηαπηφηεηαο ηέηνηαο, ηεο νπνία ηα habitus δελ ζπλάδνπλ κε ην institutional habitus. 

Ώζπκβαηφηεηα ηέηνηα, πνπ θάλεη θάπνηεο επηινγέο λα θαληάδνπλ ζε άιινπο καζεηέο 

«αδηαλφεηεο», ζε άιινπο «πηζαλέο» θαη ζε άιινπο απιά «θπζηθή ζπλέπεηα» αλάινγα κε 

ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε (Oliver θαη Kettley, 2010). ηελ πεξίπησζε απηήλ, ε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή κπνξεί λα δείρλεη έλα «θαηλφκελν απηναπνθιεηζκνχ» (Archer, 

Hutchings θαη Ross, 2003), ην νπνίν ε Clegg (2011) αλαθέξεη σο «απηφ-αλαπαξαγσγή 

ησλ αληζνηήησλ ππφ ηελ κνξθή απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο».  

Μία δηαθνξεηηθνχ είδνπο αζπκβαηφηεηα κεηαμχ αηνκηθψλ/νηθνγελεηαθψλ habitus, 

θαη κεηαμχ habitus δηαθνξεηηθψλ ηδξπκάησλ δείρλεη κία άιιε εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή. Δ 

Κιεηψ πξνέξρεηαη απφ έλα νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ηελ πξνέηξεπε θαη ηεο 

παξείρε ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε κία επξεία γθάκα πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ζην 

πιαίζην κίαο θηιειεχζεξεο παηδαγσγηθήο αληίιεςεο θαη –κε φξνπο Bernstein (1991)- 

«αφξαηεο» παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο. Σα νηθνγελεηαθά habitus ήηαλ ζπκβαηά κε απηά ηνπ 

Μνπζηθνχ ρνιείνπ, απφ ην νπνίν αμηνινγνχληαλ ζεηηθά θαη ζην νπνίν ε ίδηα έλησζε 

απνδεθηή. Δ κεηαπήδεζε ζην (ζπκβαηηθφ) Λχθεην ηεο γεηηνληάο ηεο θαη ν ηξφπνο πνπ ε 

ίδηα πεξηγξάθεη σο αξλεηηθή (αλ φρη ηξαπκαηηθή) ηελ εκπεηξία ηεο, είλαη ελδεηθηηθή φρη 

κφλν ηεο αζπκβαηφηεηαο κεηαμχ νηθνγελεηαθψλ θαη ηδξπκαηηθψλ habitus, αιιά θαη ηεο 

δηαθνξάο ζηα habitus κεηαμχ ηδξπκάησλ.  

Αίλεηαη έηζη κία έλδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αλαπηχζζνπλ νη 

νηθνγέλεηεο θαηά ηελ επηινγή ζρνιείνπ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε 
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νηθνγελεηαθνχ–ζρνιηθνχ habitus, αιιά θαη κε ηελ δηαβάζκηζε ησλ ζρνιείσλ (Draelantsa 

θαη Darchy-Koechlin, 2011; Ώιεμαλδξνπνχινπ, Ώλαγλσζηφπνπινο, Αεκεηξφπνπινο θαη 

Υαηδεαλησλίνπ; Bodovski, 2010): ζρεδφλ φινη νη θαηαξηηδφκελνη πνπ μεθίλεζαλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπο δηαδξνκή ζε Εδησηηθφ ρνιείν, δειψλνπλ φηη απηή ε επηινγή έγηλε 

γηαηί ζεσξήζεθε «θαιχηεξε» απφ ηελ νηθνγέλεηα, ζα ηνπο «έδηλε θαιχηεξεο βάζεηο». Δ 

δηαθνπή ηεο θνίηεζεο ζην ηδησηηθφ απνδίδεηαη ζην θφζηνο ησλ δηδάθηξσλ ζηα νπνία νη 

νηθνγέλεηεο δελ κπνξνχζαλ ζηελ ζπλέρεηα λα αληαπεμέιζνπλ. Μία δηαθνξεηηθή νπηηθή 

δίλεη ε επηινγή ηνπ Εδησηηθνχ Αεκνηηθνχ ζηελ πεξίπησζε ηεο Άξηεκεο (45 εηψλ), ε 

νπνία δειψλεη φηη έγηλε ελ πνιινίο επεηδή ήηαλ έλα ζρνιείν «απζηεξήο εζηθήο» θαη –

ελλνείηαη, γηα ηφηε, «ζειέσλ». πσο ε εθπαηδεπηηθή ηεο δηαδξνκή δείρλεη, ζρεηίδεηαη θαη 

κε ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ αλαηξνθή «ησλ θνξηηζηψλ θαιψλ νηθνγελεηψλ» (ν παηέξαο 

ήηαλ ηξαηησηηθφο) πνπ είρε ε ειιαδηθή θνηλσλία πξηλ απφ 35-40 ρξφληα. 

Κιείλνληαο ηελ ελφηεηα, νθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

πεξηνξίδεηαη απφ ηελ έθηαζε ηεο εξγαζίαο θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε κπνξνχλ λα ηχρνπλ 

βαζχηεξεο θαη εθηελέζηεξεο αλάιπζεο, αιιά θαη δηαθνξεηηθήο αλάγλσζεο. 

Βλδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα ζα κπνξνχζε λα δψζεη γηα παξάδεηγκα, ε κειέηε ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηελ νπηηθή ηεο ζπγθξφηεζεο δηαθνξεηηθψλ ηαπηνηήησλ θαη ησλ ηξφπσλ 

κε ηνλ νπνίν απηέο ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηξφπνπο επηινγήο, αιιά κε θαη ην εχξνο ησλ 

επηινγψλ (Μνληάξνπ-Παπαθσλζηαληίλνπ, (2009); Moniarou-Papaconstantinou θαη 

Tsatsaroni, 2012). Βλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη θαη αθήλεη αλαπάληεηα εξσηήκαηα, 

έλα επεηζφδην απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ηνπ Ώρηιιέα: ην πφζν θαηαιπηηθά κπνξεί 

λα επηδξάζεη έλα γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ “ζπγθπξία” (ελ πξνθεηκέλσ, κία 

δηαπξνζσπηθή ζρέζε ), ηελ νπνία ν ίδηνο αμηνινγεί θαη ραξαθηεξίδεη  σο  

«έλαλ κεγάιν παξάγνληα, πνπ κ‟ έθεξε πνιχ πίζσ, κνπ θαηέζηξεςε ην κέιινλ». 
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Κεθάιαην  9
ν
  

 
πκπεξάζκαηα θαη ζπδήηεζε  
 

 

Δ Καηάξηηζε ζπλδέζεθε παξαδνζηαθά κε ηελ Οηθνλνκία (σο πξνζάιακνο πξνεηνηκαζίαο 

«εξγαηηθνχ δπλακηθνχ»). Βλ ζπλερεία απνζπλδέζεθε απφ ηελ Βθπαίδεπζε (ζεσξνχκελεο 

σο πεδίνπ πξνεηνηκαζίαο ηνπ «αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ»). Οη ζπρλέο αλαθνξέο ζηελ ρξεία 

αληαπφθξηζεο ησλ Α.Ε.Β.Κ. σο «Ελζηηηνχησλ Καηάξηηζεο» ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, δελ ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ εμέηαζή ηνπο ζα πξέπεη λα ιεζκνλείηαη ε 

εθπαηδεπηηθή ηνπ δηάζηαζε. Ώιιά φηη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη πηέζεηο 

πνπ δέρνληαη γηα ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο Οηθνλνκίαο. Οη πηέζεηο απηέο 

ζπλδένληαη δηαρξνληθά κε πνιηηηθέο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, αιιά θαη κε Κνηλνηηθά 

ρξεκαηνδνηνχκελα Πξνγξάκκαηα. Οη πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ησλ δηεζλψλ, ππεξεζληθψλ 

θαη εζληθψλ νξγαληζκψλ εκθαλίδνπλ ραξαθηήξα δηηηφ: νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ. Δ 

αλαινγία «θνηλσληθνχ-νηθνλνκηθνχ» ζε θάζε πεξίνδν δηαθνξνπνηείηαη, θαη ζπλήζσο 

ζπλδέεηαη κε ηελ αληίιεςε πνπ πξνηάζζεηαη γηα ηελ Βθπαίδεπζε θαη ηελ Καηάξηηζε.  

ήκεξα θαη δηεζλψο, πξνηξέπεηαη ε αλαβάζκηζε ηεο ζπκβνιηθήο αμίαο ηεο 

Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη ησλ πζηεκάησλ Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο. Σν επηρείξεκα είλαη φηη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ ππέξβαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε ηελ Βπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε λα ιεηηνπξγεί σο κνριφο 

αλάπηπμεο ηεο Οηθνλνκίαο, θαη σο κέζν θνηλσληθήο έληαμεο θαη πξνζηαζίαο κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο (ηδηαίηεξα ηεο ρξφληαο θαη ησλ λέσλ αλζξψπσλ έσο 24 εηψλ).   

πκπέξαζκα πξώην: Δ αλάιπζε ηεο επίζεκεο ξεηνξηθήο επηδέρεηαη πνιιαπιψλ 

αλαγλψζεσλ ησλ πνιηηηθψλ πξνζέζεσλ. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ε ππέξβαζε ηεο (επίζεο 

πνιιαπιήο) θξίζεο· ε αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο, εηδηθά ηεο ρξφληαο θαη κε ηδηαίηεξε 

επαηζζεζία ζηελ λεαληθή αλεξγία· ε απνηξνπή ηεο επέθηαζεο ηεο ήδε δηαθαηλφκελεο 

θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο, θαη εηδηθά ζε λένπο αλζξψπνπο, επηδέρνληαη κφλν κίαο 

αλάγλσζεο: είλαη αδήξηηεο αλάγθεο θαη πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ 

άκεζα. Πξηλ (θαη ελφζσ απιψο ζπδεηάκε γηα ην θαηλφκελν) παγησζεί ν εθηαιηηθά 

ελαιιαθηηθφο φξνο γηα ηνπο NEETs. Αειαδή,  Υακέλε Γεληά. 

Δξώηεκα: Σα Α.Ε.Β.Κ. θαινχληαη λα ζπλδξάκνπλ. Σνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα;  
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9.1.  Σα Γ.Η.Δ.Κ.  

 

Σα Α.Ε.Β.Κ. ηδξχζεθαλ ην 1992. Ώλ θαη φρη απξφζθνπηα, ζπλερίδνπλ αδηάθνπα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο έσο θαη ζήκεξα (2012). Καηά ηα θαηλφκελα, ζηεξηδφκελα ελ πνιινίο θαη 

εάλ φρη πεξηζζφηεξν, ζηελ εξγαζία ησλ αλζξψπσλ κέζα ζηα ηδξχκαηα.   

Σα Α.Ε.Β.Κ. αλαθέξνληαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο 

θαη Καηάξηηζεο (Β.Β.Κ.), ζπγθεθξηκέλα ζηελ Ώξρηθή Βπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε 

(Ώ.Β.Κ.), αιιά θαη ζηελ πλερηδφκελε Βπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (.Β.Κ.). Λεηηνπξγνχλ 

ζηελ ζθηά ηνπ φξνπ “νκπξέια” Αηα ΐίνπ Μάζεζε (Αηα ΐίνπ Καηάξηηζε), αιιά δελ 

δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ. Χο ηέηνηα δνκή, θαη βάζεη ησλ 

πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ πξνσζνχληαη απφ ηελ Unesco, ηνλ ΟΟΏ θαη ηελ ΒΒ, ε 

αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζηελ ππέξβαζε ηεο 

θξίζεο, θαζηζηψληαο ηα Α.Ε.Β.Κ. κνριφ αλάπηπμεο ζε επίπεδν εζληθφ, αιιά θαη ηνπηθφ, 

ησλ Πεξηθεξεηψλ. ε επίπεδν αηνκηθφ, ηα Α.Ε.Β.Κ. θαιχπηνπλ αλάγθεο φπσο ε ιήςε 

πξψηεο εηδηθφηεηαο πνπ νδεγεί ζην πξψην επάγγεικα, ε αλαβάζκηζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα επαλέληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή/θαη ε 

αλαπξνζαξκνγή ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κε επλντθφηεξνπο φξνπο, αιιά θαη ε αιιαγή 

επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο ζην πιαίζην ηεο απηναλάπηπμεο.  

Σα Α.Ε.Β.Κ. δελ εληάζζνληαη ζηελ Σππηθή Βθπαίδεπζε θαη ζην Βθπαηδεπηηθφ 

χζηεκα θαη είλαη «αδηαβάζκεηα». Εζηάκελα –αλ φρη αησξνχκελα– κεηαμχ 

Αεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο θιίκαθαο, ζπλδένληαη ζεζκηθά κφλν κε ηελ 

Αεπηεξνβάζκηα, θαη δελ πξνζθέξνπλ δίνδν πξνο ζηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε. 

Καηαηάζζνληαη ζηελ ζρεηηθά λεφθνπε θιίκαθα ηεο «Μεηαδεπηεξνβάζκηαο-Με 

Σξηηνβάζκηαο» θαη εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ζηηο πνιηηηθέο πνπ πξνσζνχληαη δηεζλψο γηα 

ηα ιεγφκελα «paths», ηηο επέιηθηεο δηαδξνκέο πνπ ζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξεηηθέο 

βαζκίδεο θαη κνξθέο εθπαίδεπζεο ή/θαη θαηάξηηζεο. Χο αμηνζεκείσην –αλ φρη θαη 

παξάδνμν- απφ ηελ 20ρξνλε ζεζκηθή ηνπο εμέιημε εδψ ζπγθξαηείηαη ην εμήο: φηη θαηά ην 

Παξειζφλ έρεη δνζεί (κε δηάθνξα θξηηήξηα) ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα 

απφ ηελ Ώλψηεξε Βπαγγεικαηηθή Αεπηεξνβάζκηα (θαη δελ ην ζεκεηψλνπκε αξλεηηθά), 

αιιά πνηέ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη δνζεί ε ίδηα δπλαηφηεηα θαη ζηνπο πηζηνπνηεκέλνπο 

απνθνίηνπο ησλ Α.Ε.Β.Κ., ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ Μεηα-Αεπηεξνβάζκηα Καηάξηηζε. 



 155 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ Βηδηθνηήησλ ησλ Α.Ε.Β.Κ. 

(δηάξθεηαο 4 Βμακήλσλ) είλαη ην Ώπνιπηήξην Λπθείνπ. πγθξαηνχλ φκσο θαη ειάρηζηεο 

Βηδηθφηεηεο (δηάξθεηαο δχν Βμακήλσλ) πνπ απεπζχλνληαη ζε απνθνίηνπο Γπκλαζίνπ. 

Αηαθαίλεηαη έηζη άιιε κία ιεηηνπξγία ηνπο: σο θίιηξνπ ζπγθξάηεζεο εληφο ηνπ 

πζηήκαηνο, εθήβσλ απφθνηησλ ηεο Καηψηεξεο Αεπηεξνβάζκηαο (15 εηψλ), νη νπνίνη 

δελ ζπλέρηζαλ ζηελ Ώλψηεξε Αεπηεξνβάζκηα. 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ θαηάξηηζεο απνδίδεηαη απφ ηα ηδξχκαηα 

ΐεβαίσζε Καηάξηηζεο. Ώπφ ηνλ ΏΒΠ θαη απφ ηελ ΒΒ (EuroPass) αλαγλσξίδεηαη ε 

Πηζηνπνίεζε Καηάξηηζεο, ε νπνία ρνξεγείηαη κεηά ηελ ιήςε ηεο ΐεβαίσζεο, θαη 

θαηφπηλ εμεηάζεσλ πνπ νξγαλψλνληαη ζε παλειιαδηθή θιίκαθα θαη εθηφο ησλ 

ηδξπκάησλ. Δ Πηζηνπνίεζε ησλ Α.Ε.Β.Κ. κπνξεί λα είλαη έλα εθφδην γηα ηνπο λένπο 

αλζξψπνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε θαζεκεξηλφηεηα δείρλεη φηη έρνπλ νινέλα κεγαιχηεξεο 

ηάζεηο θπγήο απφ ηελ ειιαδηθή πξαγκαηηθφηεηα. Μάιηζηα, ρσξίο λα είλαη βέβαην φηη 

γλσξίδνπλ ηηο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο ηεο ΒΒ πνπ πξνβιέπνπλ, φηη κέρξη ην 2020 ζα ραζνχλ 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα αλζξψπνπο κε θαζφινπ ή ρακειά ηππηθά 

πξνζφληα. Οπηηθή πνπ έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ νκθαινζθνπηθή εηθφλα πνπ 

θαηά θφξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ΜΜΒ ππεξ-πξνβάιινληαο ηνπο «αλέξγνπο πηπρηνχρνπο», 

αγλνψληαο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηαηηζηηθέο, αιιά θαη πξνζπεξλψληαο ην γεγνλφο φηη 

ππάξρνπλ πνιινί λένη άλζξσπνη, νη νπνίνη δελ είραλ ηελ επθαηξία νχηε θαλ λα ζθεθηνχλ 

λα επηιέμνπλ ηελ θνίηεζε ζηελ Ώλψηαηε. ην ζεκείν απηφ εξρφκαζηε ζε κία πηπρή ηνπ 

ραξαθηήξα ησλ Α.Ε.Β.Κ., ν νπνίνο –εθφζνλ εληζρπζνχλ θαη βειηησζνχλ – κπνξεί λα 

ιεηηνπξγεί ακβιχλνληαο ηηο αληζφηεηεο. 

Καηά ηα επφκελα ρξφληα ζα ραζνχλ ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα αλζξψπνπο κε 

θαζφινπ ή πνιχ ρακειά ηππηθά πξνζφληα. Οη αληζφηεηεο παξφηη ζηειηηεχνληαη 

εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη θαη δείρλνπλ ζεκεία φμπλζεο. Γεγνλφο πνπ σζεί ζην 

επιφγσο πηζαλφ ζπκπέξαζκα, φηη ζα κεησζνχλ πεξηζζφηεξν θαη ηα ήδε ρακειφηεξα 

πνζνζηά αληηπξνζψπεπζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ πνπ δελ 

πξνέξρνληαη απφ πξνλνκηνχρα ζηξψκαηα. Βθφζνλ ηα Α.Ε.Β.Κ. ζπληζηνχλ ηελ κνλαδηθή 

ελαιιαθηηθή επηινγή ζε επίπεδν Μεηαδεπηεξνβάζκηαο θαη ζην πιαίζην ηνπ Β..Β.Β.Κ., 

απηφ ζεκαίλεη φηη ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε πνηνηηθή ηνπο αλαβάζκηζε ζα κπνξνχζε λα ηα 

θαζηζηά κία (γηα άιινπο ελαιιαθηηθή θαη γηα άιινπο κνλαδηθή), αιιά πάλησο πνηνηηθή 

επηινγή γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο δηαδξνκήο κεηά ηελ Αεπηεξνβάζκηα. 
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Ώλ ιάβνπκε ππφςε θαη ην γεγνλφο φηη ζηα Α.Ε.Β.Κ. πξνζθέξνληαη θαη θάπνηεο 

εηδηθφηεηεο νη νπνίεο δελ πξνζθέξνληαη απφ ΏΒΕ/ΣΒΕ, ηφηε, επίζεο εχινγα κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε, φηη ηα Α.Ε.Β.Κ. ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζηνχλ κία πνηνηηθή «πξψηε επηινγή». 

Σν αληηθείκελν θαη ην Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα θάζε εηδηθφηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ ηα 

Α.Ε.Β.Κ. νξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη είλαη θνηλφ κε απηφ ησλ Εδησηηθψλ 

Ελζηηηνχησλ Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ε.Ε.Β.Κ.). Σα Α.Ε.Β.Κ. θαινχληαη λα 

αληαγσληζηνχλ ηα Ε.Ε.Β.Κ. κε φξνπο άληζνπο, θαη ελψ ζπγρένληαη κε ηα Ε.Β.Κ. πνπ ηεινχλ 

ππφ ηελ αηγίδα δηαθφξσλ Τπνπξγείσλ θαη Οξγαληζκψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ 

ΟΏΒΑ., αιιά θαη κε δνκέο ηεο Αεπηεξνβάζκηαο, φπσο ηα ΒΠΏ.Λ. (Βπαγγεικαηηθά 

Λχθεηα). Τπάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο φηη θάπνηα Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα είλαη 

πεπαιαησκέλα, φπσο θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαηά ηφπνπο ηδξπκάησλ. Σν έξγν ησλ 

εθπαηδεπηψλ δπζθνιεχεη επηπιένλ ε αλππαξμία Βθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ. πσο θαη νη 

θαηαξηηδφκελνη, δελ έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο νχηε θαλ έλα εγρεηξίδην. Σα ακέζσο 

πξνεγνχκελα ρξφληα ζεκεηψζεθε επίζεο ην θαηλφκελν νη εθπαηδεπηέο λα κέλνπλ 

απιήξσηνη γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, παξαηεξείηαη ην 

θαηλφκελν λα ζηειερψλνπλ ηα Α.Ε.Β.Κ. –φρη κφλν δηνηθεηηθά, αιιά θαη εθπαηδεπηηθά– 

εθπαηδεπηηθνί ηεο Αεπηεξνβάζκηαο, ή, ζε θάπνηα καζήκαηα, αθφκε θαη ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Έληνλν ελδηαθέξνλ ζα είρε ε θαηαγξαθή ηεο εκπεηξίαο 

ηνπο: ηη ζεκαίλεη δειαδή, ην πξσί λα δηδάζθεηο ζε παηδηά-καζεηέο έσο 12 εηψλ, θαη ην 

απφγεπκα ζε ελειίθνπο ή/θαη κεζήιηθνπο-θαηαξηηδφκελνπο.  

ην πιαίζην ηεο δηθήο καο κειέηεο, ε έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ζε 

ζεκειηψδεηο αξρέο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ (νη νπνίνη είλαη θαη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ηεο νκάδαο-ζηφρνπ ησλ Α.Ε.Β.Κ.) βηψλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θαηαξηηδφκελνπο σο παιηλδξφκεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο δηαδξνκήο. Αειαδή, φρη βήκα 

πξνο ηελ Μεηα-Αεπηεξνβάζκηα, αιιά σο «επηζηξνθή ζην ρνιείν». Δ «ζρνιεηνπνίεζε» 

εληείλεηαη απαμηψλνληαο ηα Α.Ε.Β.Κ. απφ ηελ ηππηθά ιεγφκελε «ζπζηέγαζε» θαη 

νπζηαζηηθά «θηινμελία ηνπο» ζε ρνιηθέο Μνλάδεο, ζηηο νπνίεο ζπλππάξρνπλ κε 

ρνιεία θάζε βαζκίδαο. «Φηινμελία», γηαηί παξφιν πνπ ζηηο ρνιηθέο Βπηηξνπέο 

ζπκκεηέρνπλ θαη νη δηεπζπληέο ησλ Α.Ε.Β.Κ., είλαη θαη ην ίδην ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

επηβάιιεη ζηελ αίζζεζή ηνπ. 
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9.2. Σα Γ.Η.Δ.Κ. από ηελ νπηηθή ησλ θαηαξηηδόκελσλ  

  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαξηηδφκελσλ παξνπζηάζηεθαλ ήδε αλαιπηηθά. πγθξαηνχκε 

ζπλνςίδνληαο φηη θαη νη 10 θαηαξηηδφκελνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεληεχμεηο 

πξνέξρνληαλ απφ κέζα θαη ρακειά θνηλσληθά-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα, σο δείθηε πηζαλά 

ζεηηθήο ζπζρέηηζεο ησλ ζηξσκάησλ απηψλ κε ηελ επηινγή ησλ Α.Ε.Β.Κ.. Βπίζεο, φηη απφ 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαηαξηηδφκελνπο ηα Α.Ε.Β.Κ. δείρλνληαη σο δεχηεξε επηινγή ηνπο, 

είηε κεηά απφ απφπεηξα εηζφδνπ ζε ΏΒΕ.ΣΒΕ, είηε θαη σο «ιχζε αλάγθεο». Γηα θάπνηνπο 

αθφκε θαη ε εηδηθφηεηα πνπ παξαθνινπζνχλ δελ ήηαλ θαλ «ε πξψηε επηινγή ηεο 

δεχηεξεο επηινγήο ηνπο, ή ηεο ιχζεο αλάγθεο»: επεηδή δελ ππήξραλ ζέζεηο γηα φινπο 

ζηηο εηδηθφηεηεο ηεο πξψηεο πξνηίκεζήο ηνπο.   

Θα πεξίκελε θαλείο φηη απηφ ζα ηνπο σζνχζε ζε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

εηδηθφηεηα πνπ παξαθνινπζνχλ, εηδηθά αθνχ ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζεσξνχλ ηα 

Α.Ε.Β.Κ. απαμησκέλα: απφ ην Κξάηνο θαη ηνλ ππεχζπλν θνξέα, απφ θάπνηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηα ηδξχκαηα, αιιά θαη απφ ηνπο ίδηνπο. ηελ ηξηπιή απηή απαμίσζε 

δίλνπλ ην εμήο ζρήκα: ηα Α.Ε.Β.Κ. απαμηψλνληαη απφ ην Κξάηνο θαη ηνλ αξκφδην θνξέα, 

απαμηψλνληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηά, θαη εληέιεη θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θαηαξηηδφκελνπο. Παξά ηελ αξλεηηθή απηή άπνςε, φινη έδεημαλ εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ 

γηα ην αληηθείκελφ ηνπο, πιελ ελφο, ν νπνίνο δειψλεη φηη ν ηξφπνο πνπ απηφ δηδάζθεηαη 

ππνβηβάδεη ην αληηθείκελφ ηνπ ζε θάηη πνπ δελ ζπλάδεη κε φ,ηη ν ηίηινο ηεο εηδηθφηεηαο 

ππφζρεηαη θαη ν ίδηνο πεξίκελε. Καζψο θαίλεηαη, φρη ηπραία. Πξφθεηηαη γηα ηνλ 

θαηαξηηδφκελν κε ηα πςειφηεξα φισλ πνιηηηζκηθά θεθάιαηα θαη ζεκεηψλεηαη γηα ηνλ 

εμήο ιφγν: επεηδή ε δπζθνξία πνπ εθθξάδνπλ νη θαηαξηηδφκελνη ζην «habitus ζρνιείνπ» 

ησλ Α.Ε.Β.Κ., δείρλεη φηη ίζσο ζρεηίδεηαη αλαινγηθά κε ην πνζνζηφ ησλ θαηερφκελσλ 

θεθαιαίσλ. Αείρλεη επίζεο ηελ επίδξαζε ηνπ ειηθηαθνχ παξάγνληα, ν νπνίνο θαίλεηαη φηη 

θαη απηφο ίζσο ζρεηίδεηαη αλαινγηθά κε ηνλ βαζκφ δπζθνξίαο ζην «habitus ζρνιείνπ». 

Με δχν ιφγηα, ην institutional habitus ησλ Α.Ε.Β.Κ. δείρλεη λα ηαπηίδεηαη κε ηνπ 

ρνιείνπ θαη κάιηζηα, φπσο δείρλνπλ νη θαηαξηηδφκελνη, κε ηελ ηηκσξεηηθή ηνπ 

δηάζηαζε (δηαρείξηζε κέζσ ηνπ νξίνπ ησλ απνπζηψλ) θαη ηελ κέζνδν ηεο κεησπηθήο 

δηδαζθαιίαο. ηνλ αληίπνδά ηνπ ζεκεηψλνπλ ην «αθαδεκατθφ κάζεκα» θαη ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο «σο ελειίθσλ». Βπίζεο, ηελ αληίζεζή ηνπο ζην φξην ησλ 

επηηξεπφκελσλ απνπζηψλ, ην νπνίν θαίλεηαη λα δπζθνιεχεη ηνπο εξγαδφκελνπο 
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θαηαξηηδφκελνπο, φπσο θαη ε ψξα έλαξμεο ησλ καζεκάησλ ζηηο 3 ή 4 ην κεζεκέξη, ε 

νπνία θαζηζηά αδχλαην ηνλ ζπλδπαζκφ πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη θαηάξηηζεο.  

 

9.3. ύλνςε θαη ζπδήηεζε 

 

Σα δεδνκέλα αλαδεηθλχνπλ ηελ ζνβαξφηεηα ηνπ ξφινπ πνπ θαινχληαη λα 

δηαδξακαηίζνπλ ηα Α.Ε.Β.Κ. σο θνκβηθή δνκή ηνπ πζηήκαηνο Βθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο:  

- Χο γέθπξα κε ηελ Αεπηεξνβάζκηα θαη πξνο ηελ Σξηηνβάζκηα, αιιά θαη ηελ Αηα 

ΐίνπ Μάζεζε 

- Χο θίιηξν ζπγθξάηεζεο εληφο ηνπ πζηήκαηνο ησλ παηδηψλ πνπ δηαξξένπλ κεηά 

ην ηέινο ηεο ππνρξεσηηθήο Αεπηεξνβάζκηαο, θάηη πνπ ζπληζηά θαη έλαλ απφ ηνπο 

βαζηθνχο δείθηεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ NEETs. 

-  Χο κνριφο αλάπηπμεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ, κε ηελ ζπγθξφηεζε εηδηθνηήησλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ζα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο 

θάζε Πεξηθέξεηαο.  

- Χο δίνδνο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, εηδηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ησλ 

λέσλ έσο 24 εηψλ. 

- Χο κέζν άκβιπλζεο ησλ ήδε νμπλφκελσλ αληζνηήησλ θαη κείσζεο ησλ 

πηζαλνηήησλ θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο.  

Χο πξψηε αλάγθε θξίλεηαη ε ζπγθξφηεζε κίαο βάζεο δεδνκέλσλ ζηελ νπνία λα 

ζπιιερζνχλ, λα ππνζηνχλ επεμεξγαζία θαη λα ηαμηλνκεζνχλ φια ηα δεδνκέλα γηα ηα 

Α.Ε.Β.Κ. πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηα. πκπεξηιακβαλνκέλσλ ηζηνρψξσλ νη νπνίνη έρνπλ 

πιένλ εγθαηαιεηθζεί, θαη ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ θαίλεηαη φηη θαη απηή ζπκβάιιεη ζηελ 

παξαπιεξνθφξεζε ησλ ππνςήθησλ θαηαξηηδφκελσλ. Υσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ζα 

πξέπεη νη ηζηνζειίδεο λα “θαηέβνπλ” θαη ηα δεδνκέλα ηνπο –αθφκε θαη ε ίδηα χπαξμή 

ηνπο – λα «εμαθαληζηεί», επεηδή θαη αλ ζήκεξα ζεσξνχληαη «πεξηηηά» δελ παχεη λα είλαη 

πεγέο γηα ηνπο κειινληηθνχο Εζηνξηθνχο ηεο Βθπαίδεπζεο. πσο θαη ηα αξρεία ησλ 

ηδξπκάησλ πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ θιείζεη, αιιά θαη ηνπ Ο.Β.Β.Κ. πνπ θαηαξγήζεθε, ηα 

νπνία ζα κπνξνχζαλ ήδε λα αμηνπνηνχληαη απφ ηελ Βθπαηδεπηηθή Έξεπλα. ήκεξα, γηα 

παξάδεηγκα, ην αξρείν ελφο απφ ηα Α.Ε.Β.Κ. πνπ έρνπλ θιείζεη, εληνπίζηεθε λα 
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θπιάζζεηαη θηινμελνχκελν ζε άιιν Α.Ε.Β.Κ., γεγνλφο πνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

πξνζσπηθή θξνληίδα ηνπ δηεπζπληή ηνπ. 

Δ θαηαγξαθή ηνπ ππάξρνληνο θαη ε αλαλέσζε ηνπ πεπαιαησκέλνπ εμνπιηζκνχ 

θαίλεηαη πσο ηείλεη λα ιάβεη ηε κνξθή ηνπ «δεδνκέλνπ». Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ππνγξακκίδεηαη έληνλα θαη θαίλεηαη 

ε αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ζηηο αξρέο ηεο Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ. 

Βλαιιαθηηθά, ε ηήξεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ σο πξνυπφζεζεο γηα ηελ πξφζιεςε ησλ 

εθπαηδεπηψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο. Πξνέρεη βέβαηα ε δηεξεχλεζε θαη 

απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηψλ, αιιά θαη απνζπαζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ Αηνηθεηηθή Τπνζηήξημε ησλ ηδξπκάησλ. ρεηηθή 

κειέηε δελ εληνπίζακε.  

ε πξψηε θάζε ζα ήηαλ επίζεο πνιχ ρξήζηκν λα εθδνζεί έλαο ζχληνκνο, ζαθήο θαη 

πεξηεθηηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηψξα ηζρχνληνο 

ζε θάζε δήηεκα, δελ ζα παξαπέκπεη ζε πξνεγνχκελα Φ.Β.Κ. ρσξίο λα δηεπθξηλίδεη ηη έρεη 

αιιάμεη, αιιά ζα πεξηνξίδεηαη ζε απηό πνπ ζήκεξα ηζρύεη. Θα κπνξνχζακε λα 

ζπλερίζνπκε επί καθξφλ ηνλ θαηάινγν φζσλ πξέπεη θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα λα 

εληζρπζνχλ ηα Α.Ε.Β.Κ. θαη λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγία ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζεκεηψλνληαο ηελ ρξεία ραξηνγξάθεζεο θαη απινχζηεπζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ (πηζαλά) 

ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλάξηεζε κε ηα Α.Ε.Β.Κ., θαη ηεο γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθήο 

απνξξφθεζεο θνλδπιίσλ Πξνγξακκάησλ ηεο ΒΒ πνπ αθνξνχλ ζηελ Καηάξηηζε, φπσο ην 

da Vinci. Σελ αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ θαηαξηηδφκελσλ απφ έλα θέληξν πκβνπιεπηηθήο 

Καηάξηηζεο θαη ηαδηνδξνκίαο. Σελ γξήγνξε θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ πνπ έρνπλ ήδε 

εγθξηζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Voucher. Σνλ έγθαηξν 

πξνγξακκαηηζκφ γηα θάζε επφκελν έηνο θαηάξηηζεο, ψζηε λα κελ πεξηνξίδεηαη ε 

πεξίνδνο εγγξαθήο ζε πεξίνδν ειάρηζησλ εκεξψλ, πνπ δελ επηηξέπεη θαλ ηελ αλάγλσζε 

ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδηθνηήησλ (εθφζνλ θαηαθέξεη θαλείο λα ηηο εληνπίζεη). Σελ 

εχινγε ππφζεζε φηη νη δπζθνιίεο απφ ηελ έιιεηςε Βθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ θαίλεηαη φηη 

επηδεηλψλνληαη θαη απφ ηελ έιιεηςε επειημίαο ζηελ δηαρείξηζε ησλ πάγησλ δαπαλψλ απφ 

ηνπο δηεπζπληέο, ηφζε, ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε έγθαηξε αγνξά πιηθψλ γηα 

θσηνηππίεο, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ βαξχλεη εληέιεη, θαη απηφ, ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο.  

Κιείλνληαο, γπξλάκε ζηελ αξρή: πξφζεζή καο ήηαλ λα κειεηήζνπκε ηα Α.Ε.Β.Κ. κε 

ζηφρν ηελ ελίζρπζή ηνπο θαη ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη αλάγθεο ηεο κειέηεο 
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απηήο απαίηεζαλ ηελ ζπλδξνκή ηεο Εζηνξίαο θαη ηεο Κνηλσληνινγίαο, θαη λα αιιάμνπκε 

πνιιά επίπεδα, νπηηθέο θαη βαζκνχο εζηίαζεο, ψζπνπ λα θηάζνπκε ηειηθά ζηα Α.Ε.Β.Κ. 

σο δνκή, θαη ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο σο πξφζσπα.  

Τπέξ ηεο Μηθξντζηνξίαο έλα επηρείξεκα είλαη, φηη νη αηνκηθέο κηθξντζηνξίεο 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο «δείθηεο κίαο θξπκκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο». Ώλ νη 

εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο ησλ θαηαξηηδφκελσλ, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέγνπλ ηα 

Α.Ε.Β.Κ. θαη νη δηθέο ηνπο απφςεηο γηα ηα Α.Ε.Β.Κ. κπνξέζνπλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο λα ιεηηνπξγήζνπλ σο δείθηεο πηπρψλ ησλ Α.Ε.Β.Κ. πνπ ρξήδνπλ δηεξεχλεζεο, 

ηφηε ζα ην ζεσξήζνπκε σο ζπλδξνκή ηεο.  

Ώλ θαηαθέξεη λα δηεγείξεη ηελ πεξηέξγεηα εξεπλεηψλ πνπ ζα ελζθήςνπλ ζην 

«δήηεκα Α.Ε.Β.Κ.» θαη ηνπο βνεζήζεη λα απνθχγνπλ άζθνπα βήκαηα θαη απψιεηα ρξφλνπ 

θαη θφπνπ, ζα ηελ ζεσξήζνπκε θαη ρξήζηκε.  

Ώλ θάιπςε έλα κηθξφ έζησ θνκκάηη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ αλζξψπσλ ησλ Α.Ε.Β.Κ. 

νη νπνίνη καο εκπηζηεχηεθαλ, θαη κνηξάζηεθαλ καδί καο εθηφο ησλ άιισλ θαη ηελ 

αίζζεζή ηνπο φηη «θαλείο δελ αζρνιείηαη καδί ηνπο», ρσξίο λα ηνπο απνγνεηεχζεη, ζα ην 

ζεσξήζνπκε ην κέγηζην.   

ε θάζε πεξίπησζε ειπίδνπκε λα απνηειέζεη ηκήκα εθαιηεξίνπ γηα λα μεθηλήζεη 

έλαο γφληκνο επηζηεκνληθφο δηάινγνο γηα ηα Α.Ε.Β.Κ.. ΐέβαην είλαη απηφ πνπ ηα Α.Ε.Β.Κ. 

δελ ρξεηάδνληαη, θαη φπσο ην εθθξάδεη ε εκβιεκαηηθή θξάζε ηνπ αεηκλήζηνπ Ώιέμε 

Αεκαξά: ηα Α.Ε.Β.Κ. είλαη βέβαην φηη δελ ρξεηάδνληαη άιιε κία «Μεηαξξχζκηζε πνπ δελ 

έγηλε». Μία επίζεο εκβιεκαηηθή θξάζε, απηήλ ηελ θνξά ηνπ Κ.Θ.Αεκαξά θαη παηέξα 

ηνπ πξνεγνχκελνπ, ππελζπκίδεη φηη «ην Μέιινλ είλαη Φαληαζία Πηζαλή». Οη 

θαηαξηηδφκελνη ηφληζαλ ην έιιεηκκα Φαληαζίαο, νξάκαηνο γηα ηα Α.Ε.Β.Κ.. Ώιιά ην 

ζεηηθφ πξφζεκν ζηηο πηζαλφηεηεο λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξεί λα ηεζεί κφλν κε 

ηελ ζπκβνιή ησλ εξγαδφκελσλ ζηα Α.Ε.Β.Κ., νχηε κφλν κε κειέηεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 

 

 

 

 

Οδεγόο ησλ πξνζσπηθώλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεύμεσλ 

γηα ηελ θαηαγξαθή 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο ησλ Καηαξηηδόκελσλ έσο ηελ επηινγή ησλ ΓΗΔΚ, 

ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρζεθαλ θαηά ηελ ιήςε απνθάζεσλ  

ζηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ζηάδηα, 

ησλ απόςεώλ ηνπο γηα ηελ Καηάξηηζε ζηα ΓΗΔΚ 

θαη ησλ πξνζδνθηώλ ηνπο γηα ην κέιινλ 

 

 

 

 

πσο εμήγεζα θαη θαηά ηελ επίζθεςή κνπ ζην ΕΒΚ πνπ ζπνπδάδεηε, νη πξνζσπηθέο 

ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην κειέηεο γηα ηα ΕΒΚ, πνπ έρεη σο ηειηθφ 

ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ώπεπζπλζήθακε ζηνπο Καηαξηηδφκελνπο, 

επεηδή επηιέμακε λα εμεηάζνπκε ηα ΕΒΚ απφ ηελ δηθή ζαο νπηηθή γσλία.  

αο δηαβεβαηψλσ φηη ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία δελ ζα θνηλνπνηεζνχλ, θαη φηη νη 

απαληήζεηο ζαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα κελ γίλεηαη θαλεξή ε 

ηαπηφηεηά ζαο.  

ε ηέηνηνπο είδνπο έξεπλεο ε ζπλέληεπμε ζπλήζσο ερνγξαθείηαη, ψζηε ν 

εξεπλεηήο λα είλαη βέβαηνο φηη ζα κεηαθέξεη κε αθξίβεηα ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ. Θα ζαο παξαθαινχζα ινηπφλ λα κνπ επηηξέςεηε λα ρξεζηκνπνηήζσ ην 

καγλεηφθσλν. Έρεηε κήπσο αληίξξεζε;  
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Οη απόςεηο/επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ επηινγή θαηάξηηζεο ζε ΗΔΚ, 

νη πξνζσπηθέο απόςεηο γηα ηα ΗΔΚ θαηά ηελ επηινγή, 

αμηνιόγεζε ηνπ ΗΔΚ κεηά ηελ εηζαγσγή 

θαη πηζαλά εκπφδηα ζηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο. 

 

 

1. Πώο κάζαηε γηα ηα ΗΔΚ θαη ηη ζαο ελδηέθεξε πεξηζζόηεξν λα κάζεηε γηα ηα ΗΔΚ 

πξηλ θάλεηε ηελ αίηεζή ζαο;  

1α. Πξηλ ηελ αίηεζή ζαο ζηα ΕΒΚ ζπδεηήζαηε κε θάπνηνπο γηα ηελ επηινγή ζαο απηήλ; 

Πνηα ήηαλ ε γλψκε ηνπο;  

1β.  Ση ζαο ιέλε ζήκεξα φζνη γλσξίδνπλ φηη ζπνπδάδεηε ζε ΕΒΚ; 

 

2. θεθηήθαηε ην ελδερόκελν λα εγγξαθείηε ζε ηδησηηθό ΗΔΚ; Αλ λαη, γηαηί; Καη 

γηαηί πξνηηκήζαηε ην δεκόζην;    

2α. ηαλ θάλαηε ηελ επηινγή ζαο θαη πξηλ απνθαζίζεηε γηα ην ΕΒΚ, είραηε ζθεθηεί 

θάπνην άιιν ελδερφκελν;  

 

3. ηελ αίηεζε γηα ηα ΗΔΚ πνηεο (θαη πόζεο) Δηδηθόηεηεο δειώζαηε θαη γηαηί;  

3α. Δ Βηδηθφηεηα πνπ παξαθνινπζείηε ήηαλ ε πξψηε επηινγή ζαο;  

 

4. Γηα λα παξαθνινπζήζεηε ηελ Δηδηθόηεηά ζαο ρξεηάζηεθε λα αιιάμεηε πόιε;  

4α. Ώλ λαη, γηαηί; αο δεκηνπξγήζεθαλ θάπνηεο δπζθνιίεο εμαηηίαο απηνχ;  

4β. Δ κεηαθίλεζε απφ θαη πξνο ην ΕΒΚ ζαο δεκηνπξγεί θάπνην πξφβιεκα; Ώλ λαη, πψο ην 

αληηκεησπίδεηε;  

 

5. Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ηα δίδαθηξα ζηα ΗΔΚ; Ννκίδεηε όηη είλαη πςειά ή 

ινγηθά;  

5α.  Κάλαηε αίηεζε γηα voucher;  Ώλ φρη, γηαηί; Ώλ λαη, είζηε επραξηζηεκέλνο/-ε απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ ρνξεγείηαη; 

5β. Ώλ δελ ππήξρε ην voucher ζα ζαο ήηαλ δχζθνιν λα αληαπνθξηζείηε ζηα δίδαθηξα;  
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6. Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ησλ ΗΔΚ, δειαδή γηα ηα βηβιία 

θαη ηα πιηθά πνπ ρξεηάδεηαη ε εηδηθόηεηά ζαο;  

6α. Γηαηί πηζηεχεηε φηη δίλνληαη δσξεάλ ζπγγξάκκαηα ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη ησλ ΣΒΕ, φπσο θαη ζην ρνιείν, αιιά φρη θαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ησλ 

ΕΒΚ; 

 

7. Οη γλώζεηο πνπ απνθνκίδεηε από ηα ΗΔΚ ζε ηη πηζηεύεηε όηη ζα ζαο σθειήζνπλ;  

7α. Πηζηεχεηε φηη ρξεηάδεζηε θαη άιινπ είδνπο γλψζεηο; Ώλ λαη, ηη είδνπο;  

 

8. Δξγάδεζηε; Αλ λαη, πώο ζπλδπάδεηε εξγαζία θαη θαηάξηηζε; 

8α. Αείρλνπλ νη θαζεγεηέο θαηαλφεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο; Πψο ηελ ελλνείηε θαη ηη 

επηπηψζεηο λνκίδεηε φηη έρεη ζην Πξφγξακκα;  

8β. Ώλ είραηε λα επηιέμεηε κεηαμχ εξγαζίαο θαη θαηάξηηζεο, ηη ζα επηιέγαηε απηήλ ηελ 

ζηηγκή θαη γηαηί;  

 

9. Ζ άπνςε πνπ ζήκεξα έρεηε γηα ηα ΗΔΚ, ζπκθσλεί ή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

εηθόλα πνπ είραηε ζρεκαηίζεη όηαλ απιώο αθνύγαηε ή δηαβάδαηε γη’ απηά; 

9α.ήκεξα πνπ γλσξίδεηε ηα ΕΒΚ «απφ κέζα», ζα δηαιέγαηε μαλά έλα ΕΒΚ; Γηαηί;  

9β. Βίηε ζε ΕΒΚ είηε θάπνπ αιινχ, ζα δηαιέγαηε μαλά ηελ ίδηα Βηδηθφηεηα;  

 

10. Πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα δπλαηά ζεκεία θαη πνηεο νη αδπλακίεο ησλ ΗΔΚ;  

10α.  Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηα εξγαζηήξηα θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε;  

10β.  Ώλ είραηε ηελ δπλαηφηεηα, ηη ζα θξαηνχζαηε ίδην θαη ηη ζα αιιάδαηε: 

ηελ Αηεχζπλζε; 

ηελ Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε;  

ηνπο Βθπαηδεπηέο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ην κάζεκα;  

 

Πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ 

 

11.  θνπεύεηε λα δώζεηε εμεηάζεηο γηα ηελ Πηζηνπνίεζε; Ναη ή όρη θαη γηαηί; 
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12. Ώπφ εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο άπνςεο, πνηνη είλαη νη ζηφρνη θαη νη 

πξνηεξαηφηεηέο ζαο ακέζσο κεηά ηελ απνθνίηεζή ζαο απφ ην ΕΒΚ; 

12α. θνπεύεηε λα αλαδεηήζεηε εξγαζία ζρεηηθή κε ηελ Δηδηθόηεηά ζαο, λα αλνίμεηε 

δηθή ζαο επηρείξεζε, ή λα αλαιάβεηε κία ήδε ππάξρνπζα (π.ρ. νηθνγελεηαθή) 

επηρείξεζε; 

12β. θνπεχεηε λα ζπλερίζεηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο θάπνπ αιινχ;  

13γ. Πψο ζρεδηάδεηε λα πεηχρεηε ηνπο ζηφρνπο ζαο θαη πνηνπο ζπκκάρνπο ζεσξείηε φηη 

ζα έρεηε ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα;  

13δ. Ση εκπφδηα δηαθξίλεηε, ηα νπνία ίζσο δπζθνιέςνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ζαο πξννπηηθέο;  

 

13. Γλσξίδεηε ην Πρόγραμμα da Vinci; Αλ λαη, ηη γλώκε έρεηε γη’ απηό;  

13α. Ναη ή φρη: Θα ζαο ελδηέθεξε ε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε άιιε ρψξα πνπ ζηνρεχεη 

ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεψλ ζαο ζρεηηθά κε ηελ Βηδηθφηεηά ζαο; Γηαηί;   

 

 

Αληηιήςεηο γηα ηελ «αθαδεκατθή» θαη «επαγγεικαηηθή» θαηεύζπλζε 

 

 

14. Δάλ ππνζέζνπκε όηη από ην λέν αθαδεκατθό έηνο ήηαλ ειεύζεξε ε είζνδνο ζηα 

Παλεπηζηήκηα θαη ηα ΣΔΗ, δελ ππήξρε θαλέλα εκπόδην θαη κπνξνύζαηε λα θνηηήζεηε 

ζε νπνηαδήπνηε ρνιή, πνηα ρνιή ζα επηιέγαηε; Γηαηί;  

14α.  Θα αθήλαηε ην ΕΒΚ γηα λα ηελ παξαθνινπζήζεηε; Ναη ή φρη, γηαηί;  

14β. Ώλ κε θάπνηνλ ηξφπν δηλφηαλ πξφζβαζε ζην Παλεπηζηήκην απφ ην ΕΒΚ, ζα ην 

επηρεηξνχζαηε; Γηαηί;  

 

 
15. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε έλαλ λέν άλζξσπν πνπ ηψξα ηειεηψλεη ην Λχθεην; Να θνηηήζεη 

ζην Παλεπηζηήκην ή ζην ΣΒΕ, ή λα επηιέμεη θαηεπζείαλ έλα ΕΒΚ ρσξίο λα εκπιαθεί ζηηο 

Παλειιήληεο, θαη γηαηί; 

15α. Ση ηύπν Λπθείνπ ζα ηνλ ζπκβνπιεύαηε λα δηαιέμεη, Γεληθό ή Δπαγγεικαηηθό, 

θαη γηαηί;  
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H επίδξαζε ησλ θνηλσληθώλ, πνιηηηζκηθώλ, νηθνγελεηαθώλ παξαγόλησλ 

ησλ πηζαλώλ έκθπισλ, θπιεηηθώλ θαη εζλνηηθώλ δηαθνξώλ 

θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή. 

Ζ απηναληίιεςε σο καζεηή,  

ε ζρνιηθή αμηνιόγεζε, ε εμσζρνιηθή ελίζρπζε 

θαη ν ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο “gatekeepers or facilitators” 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία θαη επηηπρία/απνηπρία ησλ λέσλ. 

 

 

16. Δζείο από πνηνλ ηύπν Λπθείνπ απνθνηηήζαηε θαη ηη Καηεύζπλζε αθνινπζήζαηε;  

16α. Ση πξνζδνθνχζαηε απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν Λπθείνπ θαη Καηεχζπλζεο;  

16β. Δ επηινγή Λπθείνπ ή/θαη Καηεχζπλζεο ήηαλ απφθαζε ησλ γνληψλ ζαο, ή ε 

νηθνγέλεηά ζαο ζεσξνχζε φηη επξφθεηην γηα κία θαζαξά δηθή ζαο ππφζεζε;  

16γ. Ήζειαλ νη γνλείο ζαο λα αθνινπζήζεηε ηελ δηθή ηνπο εθπαίδεπζε θαη ην δηθφ ηνπο 

επάγγεικα, ή ζαο έιεγαλ λα θάλεηε θάηη δηαθνξεηηθφ απφ εθείλνπο; Ση θαη γηαηί;  

 

17.  Γώζαηε εμεηάζεηο γηα Παλεπηζηήκην ή ΣΔΗ; Αλ λαη, πνηα ήηαλ ε ρνιή ή νη 

ρνιέο ηήο πξνηίκεζή ζαο θαη γηαηί;  

 

18. Δίραηε επαξθή πιεξνθόξεζε γηα θάζε θιάδν, ή ληώζεηε όηη πεξηζζόηεξν 

επεξεαζηήθαηε από ηηο απόςεηο αλζξώπσλ ηνπ πεξηβάιινληόο ζαο; Από πνηνπο 

επεξεαζηήθαηε πεξηζζόηεξν θαη γηαηί; 

18α. Θπκάζηε θάηη ηδηαίηεξν πνπ έιεγε θάπνηνο θαζεγεηήο/-ηξηα ζε εζάο πξνζσπηθά σο 

καζεηή/-ηξηα γηα ην δήηεκα ησλ ζπνπδψλ ζαο;  

18β. Τπάξρεη γεληθφηεξα θάπνηνο Αάζθαινο/-α ή Καζεγεηήο/-ηξηα πνπ ζπκάζηε έληνλα 

γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν; Γηαηί;  

 

19. Πνηεο ήηαλ νη επηδόζεηο ζαο [βαζκνί] ζην Γπκλάζην θαη ζην Λύθεην, θαη πνηα 

είλαη ε δηθή ζαο άπνςε γηα ηηο επηδόζεηο ζαο;  

19α. Τπήξμαλ καζήκαηα ή Σάμεηο ηα νπνία θηλδπλεχζαηε λα επαλαιάβεηε ή ρξεηάζηεθε 

λα ηα επαλαιάβεηε ζην Γπκλάζην ή/θαη ζην Λχθεην;  
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19β. Υξεηάζηεθε λα εξγαζηείηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ζαο ζην Λχθεην ή/θαη 

ζην Γπκλάζην; Ώλ λαη, πψο επέδξαζε απηφ ζηηο επηδφζεηο ζαο; Βίραηε ππνζηήξημε απφ 

ηνπο θαζεγεηέο; 

 

20. ην Γπκλάζην ή/θαη ζην Λύθεην είραηε εμσζρνιηθή ελίζρπζε ζηα καζήκαηα; 

Πόηε θαη γηα πνηνλ ιόγν; Αλ όρη, γηαηί;  

20α.  [Ώλ λαη] - Ση είδνπο; (θξνληηζηήξην, ηδηαίηεξα καζήκαηα, ..) θαη γηαηί;  

20β. Μαζήκαηα μέλσλ γισζζψλ θάλαηε; Πνπ, ζε πνηεο γιψζζεο θαη ζε ηη επίπεδν 

έθηαζε ε θάζε κία; 

 

21. ε ηη είδνπο ζρνιεία θνηηήζαηε; 

21α. Γξαθηήθαηε ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ζαο, ή επέιεμαλ νη γνλείο ζαο θάπνην άιιν 

ζρνιείν; 

21β. Γηα πνηνλ ιφγν έγηλαλ απηέο νη επηινγέο;   

 

22. ην ζπίηη ζαο θαη ζηα ζρνιεία πνπ θνηηήζαηε ππήξρε βηβιηνζήθε; Κάλαηε 

ρξήζε;  

22α. Πνηα ζα ιέγαηε φηη είλαη ε ζρέζε ζαο κε ην δηάβαζκα; 

 

23. Καηά ηα ζρνιηθά ζαο ρξόληα αζρνιεζήθαηε κε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

π.ρ. αζιήκαηα, καζήκαηα ρνξνύ, κνπζηθήο, δσγξαθηθήο θ.ιπ.;  

- ηα ζρνιεία πνπ θνηηήζαηε είραηε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο απφ ην κάζεκα; (π.ρ. 

θηλεκαηνγξάθν, ζέαηξν, ζπλαπιίεο, επηζθέςεηο ζε κνπζεία/εθζέζεηο δσγξαθηθήο, 

ηαμίδηα/εθδξνκέο;) Ώλ λαη, πνηεο θαη πφζν ζπρλά;  

- Με ηελ νηθνγέλεηά ζαο ζπλεζίδαηε λα θάλεηε θάηη απφ ηα πξνεγνχκελα θαη ηη;  

 

24.  Σν γεγνλόο όηη ήζαζηαλ αγόξη/θνξίηζη λνκίδεηε όηη επεξέαζε ηελ πνξεία ζαο; Αλ 

λαη, πώο;  

24α. Πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ «αληξηθά» θαη «γπλαηθεία» επαγγέικαηα;  

24β. Πψο πηζηεχεηε φηη ζα αληηδξνχζαλ νη γνλείο ζαο αλ ηνπο αλαθνηλψλαηε φηη ζέιεηε 

λα αθνινπζήζεηε κία Βηδηθφηεηα «ηνπ άιινπ θχινπ»;  
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24γ. [Βάλ είλαη δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο] – Καηά πφζν θαη πψο πηζηεχεηε φηη επέδξαζε 

ζηελ ζρνιηθή ζαο πνξεία ε εζληθφηεηα ζαο;  

 

25. Σειηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο ζαο δηαδξνκήο, όπσο κνπ ηελ 

πεξηγξάςαηε, ζε ηη ηα απνδίδεηε; Ση πηζηεύεηε όηη επεξέαζε  πεξηζζόηεξν ηηο 

επηινγέο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή ζαο δηαδξνκή;  

 

26. Αλ κπνξνύζαηε λα αιιάμεηε θάηη ζηελ κέρξη ζήκεξα εθπαηδεπηηθή ζαο πνξεία, 

ηη ζα αιιάδαηε;  

26α. Ση ζα ζέιαηε λα θξαηήζεηε θαη λα δηαηεξήζεηε;  

 
 


