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ΔΔΚ θαη πξνψζεζή ηεο Μαζεηείαο. Με ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ πίεζε πνπ 

πθίζηαηαη ε ρψξα καο ε νπνία έρεη πιεγεί πάξα πνιχ, φια ζηξέθνληαη θαη 

επηθεληξψλνληαη ζε νηθνλνκηθά δεηήκαηα. Οη πνιηηηθέο γηα ηελ ΔΔΚ ζα κπνξνχζαλ λα 

βνεζήζνπλ θαη λα απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα θάηη 

πνπ σο ηψξα δελ θαίλεηαη λα ρεη ζπκβεί, αιιά κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη επείγνλ λα 

γίλεη. Βέβαηα γηα λα πξνσζεζεί ε Μαζεηείαο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο δελ αξθεί λα 

λνκνζεηήζεη θάπνηνο. Πξέπεη φινη ζπνπδαζηέο, εθπαηδεπηέο, επηρεηξήζεηο, γνλείο λα 

θαηαλνήζνπλ ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε Μαζεηεία θαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία ψζηε λα 

κπνξέζεη ε ΔΔΚ λα πάξεη ηε ζέζε πνπ ζα έπξεπε λα ρεη ζηε ρψξα καο. Αληίζεηα ζηελ 

Διιάδα ε ΔΔΚ έξρεηαη ζε δεχηεξε κνίξα θαη κάιηζηα απηφ ην δείρλεη θαη ην γεγνλφο φηη ε 

Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ε εθπαίδεπζε κε κεγάιν θχξνο, παξφιν πνπ ην 

πνζνζηφ ησλ άλεξγσλ πηπρηνχρσλ κεγαιψλεη ή αλαδεηά εξγαζία ζην εμσηεξηθφ πιένλ. 
 

Λέμεηο θιεηδηά: Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, Γπτθφ χζηεκα, Μαζεηεία, 

ρνιηθή Γηαξξνή. 



v 

ABSTRACT 

 

Purpose: The purpose of this paper is to highlight the need to upgrade VET (Vocational 

Education and Training) in the EU and especially in Greece, which is in a deep economic 

recession and policies that could help and increase the competitiveness of enterprises in 

something Greece which until now has not appeared to happen, but we can say that it is 

urgent to do. In Greece VET comes second and even this shows that the University 

education is considered education with great prestige, although the percentage of 

unemployed graduates grows or seek employment abroad now. 

 

Design / Methodology: Qualitative research in 12 Greek teachers Of Vocational Education 

And Training 

 

Results: Main findings from the analysis of the survey data are: 

1. Application of the Dual System - Apprenticeship: Important, timely and intriguing 

2. Reluctance for the successful application of the DS-A because of problems that are 

identified, as: economic crisis (business weaknesses at viability level, recruitment and 

coverage of financial obligations), DS-A weaknesses in evaluation, utilization and 

expansion in all VET and problems at school as teacher further training, motivations for 

students, curriculum for Apprenticeship. 

3. Concerns in the future expansion of the system in all schools because of the 

prerequisites are identified as training and familiarization of students with work and the 

adoption of the institution of the labor market. 

4. Non feasible the financing of the system in Greece due to economic crisis, non-

availability of public support, but seems a little optimistic trend. 

5. Absolute agreement for the avoidance school drop with the following requirements: 

design of new curricular programs and specializations, upgrading facilities and equipment, 

further training of teachers, government support, increasing of financial resources. 

 

Conclusion: VET (Vocational Education and Training) in Greece is in transition. The new 

law of 2013 that relating to Secondary Education talks about VET, its promotion and 

learning in the workplace. The project involves upgrading the site, linking the labor market 

with VET and promotion of Apprenticeship. With the economic crisis and the pressure on 

our country, which has suffered too much, all directed and focused on economic issues. 

The VET policies could help and increase the competitiveness of companies in Greece 

which until now has not appeared to happen, but we can say that it is urgent to do. Sure to 

promote Apprenticeship premises not enough to legislate someone. Should all students, 

educators, businesses, parents understand the importance of the Apprenticeship and work 

experience to enable the CEC to take the position that they should be has in our country. 

Unlike in Greece VET comes second and even this shows that the University education is 

considered education with great prestige, although the percentage of unemployed graduates 

grows or seek employment abroad now. 

 

Keywords: Dual Vocational Educational & Training System, Dual System, School Leak. 
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1  

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ζ Γηά Βίνπ Μάζεζε αξρηθά μεθίλεζε σο έλα εγρείξεκα ην νπνίν αηζηνδνμνχζε φηη ε 

εθπαίδεπζε θαη ε κάζεζε ζα ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο ζθαίξεο ηεο δσήο θαη φρη κφλν ζε 

ζρνιεία θαη ηδξχκαηα. Ζ Γηά Βίνπ κάζεζε σο έλλνηα αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνξία δσήο 

θάζε αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε. Γειαδή ζηε δηαδηθαζία ζπιινγήο εκπεηξηψλ θαη 

γλψζεσλ κε ηππηθά θαη κε ηππηθά πξνζφληα, γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο πνπ 

απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηαδξνκή δσήο ηνπ θάζε αηφκνπ. Με ηνλ φξν απηφ δίλεηαη 

έκθαζε ζηε κάζεζε αληί ζηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη κέζα απφ ηδξχκαηα θαη 

ζεζκνχο. Ζ έλλνηα ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο αλαπηχζζεηαη θαη αιιάδεη πιήξσο ηε ινγηθή 

ηνπ παξαδνζηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ πνιιαπιψλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο 

ππάξρνπλ ζην εζληθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο (ηακέινο & Βαζηιφπνπινο, 2004). Ζ 

κάζεζε δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη σο δηέμνδνο απφ θάηη π.ρ. αλεξγία, αιιά σο έλα 

θνκκάηη ηεο νινθιεξσκέλεο δσήο ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Ζ Γηά Βίνπ κάζεζε 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ εμνκάιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη παξέρεη 

επθαηξίεο γηα ελζσκάησζε ζε καζεζηαθέο επθαηξίεο (Φαραξφπνπινο, 1987). 

Απηφ πνπ ελδηέθεξε ηελ Δ.Δ ήηαλ ε Δ.Δ.Κ. δηφηη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλάγθε γηα 

πξνζαξκνγή ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο. (Μαξθφπνπινο, 

1990). Ζ αιήζεηα είλαη φηη νη λένη κε ρακειφηεξα πξνζφληα δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ 

επαγγεικαηηθή ζηέγε. Βέβαηα ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Cedefop εθηηκάηαη σο ην 2020, 

60% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ Διιάδα ζα απαηηνχλ πξνζφληα ηα νπνία κπνξεί λα 

απνθηήζεη θάπνηνο κέζσ ηεο ΔΔΚ. Ζ Διιάδα είλαη κηα κηθξή ρψξα ζε κέγεζνο θαη κε 

κεγάιε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ιφγσ ηνπ λεζησηηθνχ ηεο ζπκπιέγκαηνο. Χο θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηηο κέξεο καο κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη ε κεηαλαζηεπηηθή ξνή, ηα 

ρακειά πνζνζηά γελλεηηθφηεηαο θαη ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. Γηα ηνπο παξαπάλσ 

ιφγνπο κεηψζεθε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο θαη απηφ ζα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε 

ππνβάζκηζε. Βάζε κειέηεο ηνπ ΟΑΑ (2011) ν αξηζκφο ηνπ ελεξγνχ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ζηελ Διιάδα πξνβιέπεηαη λα κεησζεί θαηά 12% σο ην 2050 (έλαληη 9% ζηηο 

άιιεο ρψξεο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα). Ζ κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

δεκηνπξγεί θαη δεηήκαηα κείσζεο εηζθνξψλ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη πξνβιήκαηα 

ζην ζχζηεκα πγείαο. Δπίζεο ε αχμεζε ησλ κεηαλαζηψλ απφ ρψξεο ηνπ 3νπ θφζκνπ 

απαηηεί έληαμε σο ελζσκάησζε άξα θαη ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο.  
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Α ΜΔΡΟ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ - ΔΔΚ 

 

 

1.1 Κνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο 

 

Ο θνηλσληθφο αληίθηππνο ηεο θξίζεο είλαη κεγάινο. Απφ ην 2010 απμήζεθαλ νη 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Σν θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ζθεληθφ αιιάδεη ξαγδαία. Ζ 

θνηλσλία αληηδξά απέλαληη ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα άιιεο θνξέο κε αιιαγή εθινγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ιηγφηεξεο κε απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο. Σα λνηθνθπξηά ζηα νπνία 

δελ εξγάδεηαη πιένλ θαλέλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ή εξγάδεηαη γηα θάησ απφ 3 κήλεο ην 

ρξφλν απμήζεθαλ θαηά 54% απφ ηνλ πξψην ρξφλν θξίζεο. Μεγάιν πνζνζηφ ζ απηή ηελ 

αληζφηεηα θαίλεηαη λα ρεη ε εθπαίδεπζε 25% θαη ε εξγαζία 17% ζχκθσλα κε έξεπλα 

«Αληζφηεηα θαη θηψρεηα: ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο» ζε Ζκεξίδα ζην ΚΔΠΔ. Σν πνζνζηφ 

ηεο θηψρεηαο απμήζεθε θαη κεηψζεθαλ παξάιιεια θαη νη θνηλσληθέο δαπάλεο. Σν 

δηαζέζηκν εηζφδεκα επιήγε αλεπαλφξζσηα αλ θαη ε ρψξα καο παξνπζίαδε πςειά 

πνζνζηά θηψρεηαο ζηελ ΔΔ θαη πξν θξίζεο (Μεηξάθνο, 2013). 

Ζ Διιάδα βξίζθεηαη εδψ θαη ρξφληα ζε κηα δηαξθή χθεζε κε ηνλ θίλδπλν 

ρξεσθνπίαο λα παξνπζηάδεηαη πξψηε θνξά ην 2009. Οη κεηψζεηο κηζζψλ, ε αλεξγία θαη 

νη αλχπαξθηεο επελδχζεηο δπζρεξαίλνπλ ηε ζέζε φισλ θαζψο θαη ηε ζέζε ηεο ρψξαο 

καο. Έρεη θινληζηεί ν ηνκέαο ηνπ εκπνξίνπ κε ηνλ ηνκέα νηθνδνκηθψλ θαηαζθεπψλ ελψ 

ν ηνπξηζκφο αθήλεη κηα λφηα αηζηνδνμίαο. Έλα άιιν θνηλσληθφ θαηλφκελν είλαη νη 

Neets. (ηακέινο & Βαζηιφπνπινο, 2004). Δθηηκάηαη φηη νη λένη 18-24 πνπ είλαη εθηφο 

εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο ή απαζρφιεζεο απμάλνληαη. Ζ ΔΔΚ παξακέλεη γηα ηνπο λένπο 

κηα δεχηεξε επηινγή κε πνζνζηφ 70% λα επηιέγεη Γεληθφ Λχθεην ψζηε λα ρεη πξφζβαζε 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ ΔΔΚ πξνζειθχεη καζεηέο ρακειψλ επηδφζεσλ αιιά 

θαη ρακειψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. Ζ ζχλδεζε ηεο θαηάξηηζεο κε ηελ απαζρφιεζε 

απνηέιεζε δηαρξνληθφ ζέκα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο ζε κηα ζχλζεηε θαη 

κεηαβαιιφκελε επνρή. Αξλεηηζκφο θαη θνηλσληθά ζηεξεφηππα ζπλφδεπαλ θαη 

ζπλνδεχνπλ ηελ ΣΔΔ ψζηε απηή λα απνηειεί ηνλ θησρφ ζπγγελή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ρξεκαηνδφηεζα, εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, 

ππνδνκέο ,πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, νδεγνχο ζπνπδψλ, εηδηθφηεηεο θ.α. (Γνχιαο θαη 

ζπλ., 2013). Δπίζεο θαη εδψ είλαη απμεκέλε ε καζεηηθή δηαξξνή. χκθσλα κε ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην απηφ νθείιεηαη ζε απαζρφιεζε απηψλ ζε νηθνγελεηαθέο 
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επηρεηξήζεηο ή ζε επθαηξηαθέο δνπιεηέο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. (Π.Η., Γηεχζπλζε 

Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο (2011)). 

 

 

1.2 Ννκνζεζία ζρεηηθή κε ηελ ΔΔΚ 

 

Απφ ην 2000 σο ζήκεξα έρνπλ ςεθηζηεί πνιινί λφκνη γηα ην ρψξν ηεο ΔΔΚ ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα ξπζκηζηνχλ δεηήκαηα πνπ πξνβιεκάηηδαλ απφ πξηλ έσο ζήκεξα. 

πγθεθξηκέλα ςεθίζηεθε ν Ν.3191/2003 ζρεηηθά κε ην εζληθφ ζχζηεκα ζχλδεζεο ηεο 

ΔΔΚ κε ηελ απαζρφιεζε, ν Ν. 3369/2005 ζρεηηθά κε ηελ ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο δηά 

Βίνπ κάζεζεο, ν Ν.3879/2001 ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο, ν 

Ν.4186/2013 ζρεηηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θ.α 

ηξνπνινγίεο. Απηέο νη αιιαγέο νθείινληαη ζηελ έκθαζε πνπ έδσζε ε ΔΔ απφ ην 2000 

ζηελ ΔΔΚ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθφηεξεο Δπξψπεο. Ζ δηαζχλδεζε ηεο 

ΔΔΚ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ νηθνλνκία απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηε κεηάβαζε απφ ην ζρνιείν ζηελ θνηλσλία (Mc Coschan et at, 2008, Wolf, 2001, 

Cedefop, 2012). 

Ο N.4186/13 πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην 2013 νδεγεί ζην άλνηγκα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΔΔΚ πξνο ηελ αγνξά εξγαζίαο γηαηί ξπζκίδεη ζέκαηα ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο, ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ηεο Μαζεηείαο θάηη ην νπνίν θαζπζηέξεζε πάξα πνιχ λα 

εθαξκνζηεί θαη κφιηο ηψξα ην 2016 (2/6) γίλεηαη ζπδήηεζε ζην ΤΠΠΔΘ γηα ηε 

Μαζεηείαο εκεξίδα θαη κφιηο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015 μεθίλεζε γηα ηνπο ζπνπδαζηέο 

ησλ ΗΔΚ ε Πξαθηηθή άζθεζε. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ησλ λέσλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ΔΔΚ θαίλεηαη λα παίδεη ε κε θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δηθαησκάησλ ησλ εηδηθνηήησλ. ηνπο ηνκείο πνπ δελ θαηνρπξψλνληαη επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα ηερλίηεο, μπινπξγνί, επηπινπνηνί, αξηνπνηνί, δαραξνπιάζηεο, εξγαδφκελνη 

ζηνλ ηνπξηζκφ θ.ά. ε δήηεζε θαιχπηεηαη κε εκπεηξνηερλίηεο ελψ ζηνπο ηνκείο νπ 

δφζεθαλ επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα π.ρ. θνκκσηέο θαη πδξαπιηθνί, δεκηνπξγήζεθε 

έληνλε δήηεζε εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ (Π.Η., 2006, ζει. 150). 
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1.3 Πεξηγξαθή ηεο ΔΔΚ ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο Διιάδαο 

 

Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα είλαη ππνρξεσηηθή γηα ειηθίεο κεηαμχ 5-15 εηψλ. 

Πεξηιακβάλεη ηελ Α/ζκηα εθπαίδεπζε (λεπηαγσγείν 1 έηνο, δεκνηηθφ 6 έηε) θαη ηνλ 1ν 

θχθιν ηεο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο (Γπκλάζην 3 έηε, εκεξήζην ή εζπεξηλφ φηαλ πξφθεηηαη 

γηα εξγαδφκελνπο καζεηέο). ηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ γεληθή ή ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Σν γεληθφ Λχθεην αλήθεη ζηνλ1ν θχθιν ηεο Β/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη είλαη 3 έηε θαη ππάξρνπλ θαη ηα Δζπεξηλά Λχθεηα φπνπ ε θνίηεζε 

δηαξθεί 4 έηε. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο θαη κέζσ εμεηάζεσλ εζληθνχ 

επηπέδνπ κπνξνχλ λα κπνπλ ζηελ Γ/ζκηα εθπαίδεπζε. χκθσλα κε ηνλ ηειηθφ λφκν γηα 

ηελ ΔΔΚ (Ν.4186/2013) νη καζεηέο εθηφο απφ ηελ επηινγή ηνπ γεληθνχ ιπθείνπ 

κπνξνχλ λα επηιέμνπλ: 

1. 2
ν
 θχθιν Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο ζην επαγγεικαηηθφ ιχθεην (εκεξήζην ή εζπεξηλφ) 

2. ηα πιαίζηα ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζρνιείν, επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

θαη θαηάξηηζε, ΗΔΚ, ΚΓΒΜ θαη θνιιέγηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6  

Γξάθεκα 1: Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα (Cedefop, 2012) 

 

 

Ο  Ν. γηα ηελ Β/ζκηα εθπαίδεπζε (Ν.4186/13) νξίδεη φηη ε επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε παξέρεηαη απφ ην ΔΠΑΛ (επαγγεικαηηθφ ιχθεην). Σα ΔΠΑΛ δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά ηδξχνληαη απφ ηνπ ΤΠΠΔΘ θαη ρσξίδνληαη ζε πξσηλά θαη εζπεξηλά. Σα ΔΠΑΛ 

παξέρνπλ ηνκείο πνπ έρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο. Οη ηνκείο πνπ 

πξνζθέξνληαη είλαη: πιεξνθνξηθήο, κεραλνινγίαο, ειεθηξνινγίαο/ειεθηξνληθήο, 

απηνκαηηζκνχ, δνκηθά έξγα, πεξηβάιινλ, δηνίθεζεο θαη νηθνλνκίαο, γεσπνλίαο, 

ηερλνινγία ηξνθίκσλ θαη δηαηξνθήο, πινηάξρσλ θαη κεραληθψλ, εκπνξηθνχ λαπηηθνχ. 
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Οη εηδηθφηεηεο κπνξνχλ λα δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο 

αλάγθεο. 

Σα ζρνιηθά επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα πηζηνπνηνχληαη απφ ην Δζληθφ νξγαληζκφ 

πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ (ΔΟΠΠΔΠ). Σν ΔΠΑΛ νδεγεί ζε δχν επίπεδα: ην ηξηεηέο 

πξφγξακκα θαη έλα επηπιένλ έηνο Μαζεηείαο. ην 4
ν
 έηνο Μαζεηείαο (εθπαίδεπζε ζην 

ρψξν εξγαζίαο) ε νπνία είλαη πξναηξεηηθή, νδεγνχληαη νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ θαη 

πηπρίνπ ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ θχθινπ ηξηεηψλ ζπνπδψλ ηνπ ΔΠΑΛ. Ζ ηάμε Μαζεηείαο 

πεξηιακβάλεη κάζεζε ζην ρψξν εξγαζίαο, κάζεκα εηδηθφηεηαο θαη πξνπαξαζθεπαζηηθά 

καζήκαηα πηζηνπνίεζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Σελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε απηήο θαη 

ηελ ηνπνζέηεζε ζε ρψξνπο εξγαζίαο έρεη ην ΔΠΑΛ θαη ν ΟΑΔΓ. ηνπο απφθνηηνπο ηνπ 

Γεπηεξνβάζκηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ρνξεγείηαη απνιπηήξην επαγγεικαηηθνχ ιπθείνπ 

(ηζφηηκν κε απηφ ηνπ γεληθνχ) θαη πηπρίν εηδηθφηεηαο επηπέδνπ 4, (ην παξφλ επίπεδν 

αλαθέξεηαη ζε πξφζθαηε έθδνζε ηεο έθζεζεο αληηζηνίρηζεο κε ην επξσπατθφ πιαίζην 

πξνζφλησλ, 2014) κεηά απφ ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο ζην ΔΠΑΛ. Οη απφθνηηνη ηεο 

ηάμεο Μαζεηείαο ησλ ΔΠΑΛ ιακβάλνπλ πηπρίν εηδηθφηεηαο επηπέδνπ 5 απφ ΤΠΠΔΘ 

θαη ΟΑΔΓ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ εζληθφ θνξέα 

ΔΟΠΠΔΠ. Οη απφθνηηνη ησλ εζπεξηλψλ επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ δελ έρνπλ 

ππνρξεσηηθή πξφζβαζε ζηελ ηάμε Μαζεηείαο αιιά  γηα ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 600 εκεξνκίζζηα εξγαζίαο ζηελ 

εηδηθφηεηα κε ηελ νπνία απνθνηηνχλ απφ ηε Γ΄ ηάμε (Ν. 4186/2013). 

Ο ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ θαη ηε ρνξήγεζε 

είλαη ν ΔΟΠΠΔΠ είηε κφλνο, είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΔΓ. ηελ νξγάλσζε θαη 

δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη άιια ππνπξγεία 

πνπ ρνξεγνχλ αληίζηνηρεο άδεηεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο. Οη επηηπρφληεο ζηηο 

εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο εθηφο απφ ην πηπρίν πνπ πξνβιέπεηαη, απνθηνχλ θαη αληίζηνηρε 

άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο. Δπίζεο, νη απφθνηηνη ησλ ΔΠΑΛ έρνπλ δηθαίσκα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε εηδηθέο παλειιήληεο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζε ζρνιέο ΣΔΗ θαη ζε 

εηδηθφ πνζνζηφ ζέζεσλ. Δπηπιένλ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε παλειιήληεο εμεηάζεηο 

γηα εηζαγσγή ζηα παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηνπο απφθνηηνπο γεληθψλ ιπθείσλ (Ν. 4186/2013). 

ζνλ αθνξά ζηελ ηάμε Μαζεηείαο ηελ επζχλε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζε ρψξν 

εξγαζίαο θαη φια ζρεηίδνληαη κε απηέο έρνπλ ηα ΔΠΑΛ ηαπηφρξνλα κε ηνλ ΟΑΔΓ. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηάμεο Μαζεηείαο πξνβιέπεηαη λα γίλεη απφ εζληθνχο πφξνπο. Σν 

παξάδνμν είλαη φηη ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ πνπ εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα 
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Μαζεηείαο ζπκκεηέρνπλ νηθνλνκηθά νη επηρεηξήζεηο, ζηελ ρψξα καο δελ πξνβιέπεηαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε (Ν. 4186/2013). 

χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Καζεκεξηλή ζηηο 3/6/16, «λέα δνκή 

απνθηά ην ΔΠΑΛ (ζπλνιηθά 35 ψξεο ηελ εβδνκάδα γηα φιεο ηηο ηάμεηο). Ζ Α’ ηάμε ζα 

έρεη εληαίν πξφγξακκα θαη ζα δηδάζθνληαη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο, 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη επηινγήο. Ζ Β΄ ηάμε ζα δηαρσξίδεηαη ζε ελλέα ηνκείο ζπνπδψλ 

θαη δηδάζθνληαη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη ηερλνινγηθά – επαγγεικαηηθά 

καζήκαηα ηνπ ηνκέα (ζεσξεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά). Ζ Γ΄ ηάμε ζα δηαρσξίδεηαη ζε 

εηδηθφηεηεο θαη δηδάζθνληαη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη καζήκαηα εηδηθφηεηαο 

(ζεσξεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά). Καηφπηλ ζα αθνινπζεί ην πξναηξεηηθφ κεηα-ιπθεηαθφ 

έηνο - ηάμε Μαζεηείαο. ην έηνο ηεο Μαζεηείαο νη καζεηέο ζα θάλνπλ κία εκέξα (7 

δηδαθηηθέο ψξεο) εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ζην ΔΠΑΛ θαη ηέζζεξηο εκέξεο (28 ψξεο) ζε 

εξγαζηαθφ ρψξν (σο Μαζεηεία ), ζα έρνπλ πιήξε αζθάιηζε (κε πγεηνλνκηθή θάιπςε 

θαη ηνλ ρξφλν απηφ λα ππνινγίδεηαη ζηνλ ζπληάμηκν), ζα παίξλνπλ ην 75% ηνπ βαζηθνχ 

κηζζνχ θαη ζα θάλνπλ έλα βήκα πξνο ηελ απφθηεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ε 

νπνία είλαη απαξαίηεηε ζε νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο. Οη πηζηνπνηεκέλνη απφθνηηνη ηνπ 

κεηα-ιπθεηαθνχ έηνπο ζα θαηαηάζζνληαη ζην επίπεδν 5 (φπσο ηα ΗΔΚ) ζηελ νθηάβαζκε 

θιίκαθα ηνπ πιαηζίνπ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ (Ν. 4186/2013). 

Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ππνςεθίνπο ησλ ΔΠΑΛ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ 

εηζαγσγή ηνπο ζηε ρνιή Ππξνζβεζηηθήο θαη ζε ηκήκαηα ησλ παλεπηζηεκίσλ πνπ είλαη 

αληίζηνηρα κε ηνπο ηνκείο ηνπο (ζε εηδηθφ πνζνζηφ επηπιένλ ζέζεσλ 1% επί ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ θαηά ηκήκα). Παξάιιεια, ην πνζνζηφ ησλ ζέζεσλ ζηα ΣΔΗ πνπ 

ζα δηεθδηθνχλ εηεζίσο νη απφθνηηνη ησλ ΔΠΑΛ κέζσ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ζα 

νξίδεηαη αλαινγηθά κε ην καζεηηθφ δπλακηθφ (ηψξα είλαη ζηαζεξφ 20%). Σέινο νη 

ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΚ) θαηαξγνχληαη ή κεηαηξέπνληαη ζε δεκφζηα 

Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) (Ν. 4186/2013). 

Tν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην γηα ηελ Αλαβάζκηζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Καηάξηηζεο θαη ηεο Μαζεηείαο, πνπ δεκνζηνπνίεζε ην ππνπξγείν 

Παηδείαο πξνβιέπεη ην παξαπάλσ. Αλαθέξεηαη ζην φηη «ην Δζληθφ Σηξαηεγηθφ Πιαίζην 

γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ΔΔΚ θαη ηεο Μαζεηείαο, ζηεξίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο Διιεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη επηρεηξεί έλαλ δπλακηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο κε ζηφρν ηε βειηίσζε θαη φρη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο 

παξνχζαο θαηάζηαζεο. Η πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο ηεο ΔΔΚ, απνηειεί κηα ζχλζεηε 

δηαδηθαζία ε νπνία έρεη θαηλνηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα. 
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Σπλεπψο, έρεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηφζν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ αιιαγψλ, φζν θαη γηα ηελ πηνζέηεζή ηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο θαη 

φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο».(ΤΠΠΔΘ,2014) & (ΥΡΤΑ ΠΑΗΓΟΤΖ,2014) 

 

 

1.4 Με ηππηθή εθπαίδεπζε, ΔΚ, ΙΔΚ, θνιιέγηα θαη ΚΓΒΜ 

 

Με ηππηθή εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ε εθπαίδεπζε ε νπνία παξέρεηαη εληφο ηνπ ηππηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά παξέρεηαη νξγαλσκέλα θαη κπνξεί λα νδεγεί ζε 

απφθηεζε αλαγλσξηζκέλσλ ηππηθψλ πξνζφλησλ. Πεξηιακβάλεη ηελ αξρηθή 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηε ζπλερηδφκελε θαη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Σελ 

επνπηεία φισλ ησλ θνξέσλ Ηδησηηθψλ θαη Γεκφζησλ πνπ δελ αλήθνπλ ζην ηππηθφ 

επαγγεικαηηθφ ζχζηεκα ην ρεη ε ΓΓΓΒΜ ε νπνία αλήθεη ζην ΤΠΠΔΘ. 

Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο δηακνξθψλνπλ 

θαη επνπηεχνπλ ζην κέξνο πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ηελ ΓΓΒΜ θαη 

πηζηνπνίεζε γη απηά παξέρεη ν θνξέαο ΔΟΠΠΔΠ ν νπνίνο επίζεο αλήθεη ζην ΤΠΠΔΘ. 

Απηά ηα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε πηζησηηθέο κνλάδεο ζχκθσλα κε ην 

επξσπατθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο πηζησηηθψλ κνλάδσλ ζηελ ΔΔΚ (ECVET). 

Υσξίδνληαη ζηηο ΔΚ (ρνιηθά Δθπαηδεπηηθά Κέληξα) νη νπνίεο αληηθαζηζηνχλ ηηο 

ΔΠΑΑ ηνπ ΤΠΠΔΘ απεπζχλνληαη ζε απφθνηηνπο Γπκλαζίνπ θαη ππάξρνπλ θαη 

εζπεξηλέο γηα εξγαδφκελνπο άλσ ησλ 20 εηψλ. ηελ Α΄ πεξίπησζε ε θνίηεζε είλαη 

3εηήο θαη ζηελ β΄ πεξίπησζε 4εηήο.Ζ ηειεπηαία ηάμε είλαη ηάμε Μαζεηείαο. Ζ αιήζεηα 

είλαη φηη νη ΔΚ δελ «επδνθίκεζαλ» ζηε ρψξα καο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο έρεη παγψζεη. 

Οη απφθνηηνη ΔΚ δελ έρνπλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ Γ΄ ζκηα εθπαίδεπζε. Σν 

επίπεδν ζπνπδψλ είλαη 2 ελψ αλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηάμε Μαζεηείαο ιακβάλνπλ 

πηπρία επαγγεικαηηθήο εηδηθφηεηαο κε επίπεδν ζπνπδψλ 3. Οδεγνχληαη ζε εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 600 εκεξνκίζζηα ζηελ 

εηδηθφηεηα πνπ απνθνίηεζαλ απφ ηε Β΄ ηάμε ηεο ΔΚ. 

ρεηηθά κε ηα ΗΔΚ ππάξρνπλ δεκφζηα θαη ηδησηηθά θαη παξέρνπλ αξρηθή 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε απφθνηηνπο θπξίσο ηνπ β΄ θχθινπ ηεο Γ/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζε απφθνηηνπο ΔΚ. Ο θχξηνο ζηφρνο είλαη ε έληαμε ησλ 

απνθνίησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηθαίσκα εγγξαθήο έρνπλ νη απφθνηηνη ΓΔΛ, 

απφθνηηνη Γπκλαζίνπ ζε πεξηνξηζκέλεο εηδηθφηεηεο, αιινδαπνί ππήθννη θάηνρνη 

γισζζνκάζεηαο θαη νη απφθνηηνη ΔΠΑΛ (νη νπνίνη έρνπλ δηθαίσκα εηζαγσγήο ζην Γ΄ 
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εμάκελν ζπνπδψλ ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο). Ζ θνίηεζε ζην ΗΔΚ είλαη ζπλνιηθά 5 

εμάκελα, 4 απφ απηά είλαη ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε δηάξθεηαο έσο 1200 

δηδαθηηθέο ψξεο εηδηθφηεηαο θαη 1 εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο ή Μαζεηείαο (δελ έρεη 

αθφκε εθαξκνζηεί ε Μαζεηεία ) ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 960 σξψλ ζπλερηδφκελεο ή 

ηκεκαηηθήο. Οη ηνκείο είλαη πνιινί θαη θάζε ηνκέαο έρεη παξαπάλσ απφ 1 εηδηθφηεηεο 

π.ρ. ηνκέαο εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ, ηνπξηζκνχ, έλδπζεο θαη ππφδεζεο θ.α. ην ηέινο 

ηεο επηηπρνχο θνίηεζεο νη απφθνηηνη παίξλνπλ ΒΔΚ (βεβαίσζε επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο). Ζ ΒΔΚ ηνπο δίλεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην θνξέα ΔΟΠΠΔΠ θη έηζη απνθηνχλ δίπισκα 

επηπέδνπ 5. 

Σν 2013 ζηα Γεκφζηα ΗΔΚ θνηηνχζαλ 9460 ζπνπδαζηέο απφ ηνπο νπνίνπο νη 3868 

ήηαλ άλδξεο θαη νη ππφινηπεο γπλαίθεο. Σελ πεξίνδν 2000-2010 παξαηεξήζεθε θάκςε 

ζην πιήζνο ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ ΗΔΚ κε πηζαλέο αηηίεο ηελ αλαζθάιεηα γηα ηα 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, ηελ εηζαγσγή ζε αλψηαηεο ζρνιέο κε παξεκθεξείο 

εηδηθφηεηεο νη νπνίεο πξνζέιθπζαλ απφθνηηνπο Β/ ζκηαο εθπαίδεπζεο κε ρακειέο 

επηδφζεηο. Απηφ αλαηξάπεθε αξγφηεξα κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε φηαλ κεγάιε κεξίδα 

απνθνίησλ Β/ζκηαο επηιέγεη ΗΔΚ απφ ηελ κεηεγθαηάζηαζή ηνπ ζε άιιε πφιε ιφγσ 

επηηπρίαο ηνπ ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο. (Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο & 

Θξεζθεπκάησλ (1995) Οδεγφο θαηάξηηζεο Η.Δ.Κ. Αζήλα: ΤΠΔΠΘ) 

Δπηπξνζζέησο ππάξρνπλ επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνληαη απφ 

ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο κέζσ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ε αθαδεκία 

εκπνξηθνχ λαπηηθνχ κε πηπρίν ηζνδχλακν κε ΣΔΗ δει. επηπέδνπ 6. Άιιεο ζρνιέο φπσο 

π.ρ. δξακαηηθήο ηέρλεο κε επίπεδν 5. 

Δπηπιένλ ππάξρνπλ ηα θνιιέγηα πνπ παξέρνπλ επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα 

αλαγλσξηζκέλα απφ ηηο αξρέο ηεο ρψξαο πνπ εδξεχνπλ δηεζλψο δηαπηζηεπκέλα βάζε 

ζπκθσληψλ πηζηνπνίεζεο θαη δηθαηνρξεζίαο θαη νδεγνχλ ζε πηπρίν κε 3 έηε ζπνπδψλ ή 

θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν. Σα πξνγξάκκαηα ηνπο είλαη εθηφο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο 

αιιά νη βεβαηψζεηο θαη ηα πηπρία πνπ ρνξεγνχλ αλαγλσξίδνληαη ηζνδχλακα κε ηίηινπο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο (Π.Γ. 38/2010 (Α΄78)). Με λεψηεξεο ξπζκίζεηο Ν.4093/2010(Α’ 222) 

επηδηψθεηαη ε πιήξεο αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ απνθνίησλ 

θνιιεγίσλ. 

Σν ζπκβνχιην αλαγλψξηζεο (ΑΔΠ) ηνπ ΤΠΠΔΘ είλαη αξκφδην γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο εθφζνλ ππάξρνπλ πεξηγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ λα 
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θξίλεη ηελ επάξθεηα ελφο ηίηινπ. ε άιιε πεξίπησζε ηελ αλαγλψξηζε θάλεη ν 

ΓΟΑΣΑΠ (Γηεζλήο νξγαληζκφο αλαγλψξηζεο ηίηισλ). 

Αθφκε ππάξρνπλ ηα θέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο. πλερηδφκελε επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε θαη γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηε ρψξα καο παξέρνπλ ηα θέληξα Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο. Σν ΤΠΠΔΘ κέζσ ηνπ ΔΟΠΠΔΠ είλαη ππεχζπλνο γη απηά. Με ην 

Ν.3879/10 θάζε πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο θαηαξηίδεη δηθφ ηεο πξφγξακκα Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο. ΚΓΒΜ έρνπλ ζπζηήζεη νη πεξηζζφηεξνη δήκνη θαη παξέρνπλ πνηθηιία 

πξνγξακκάησλ ελψ θαη ηα πεξηζζφηεξα παλεπηζηήκηα ζπλ ην ΔΑΠ πξνζθέξνπλ 

αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα. Σέηνηα πξνγξάκκαηα πινπνηνχλ ζπλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη έρνπλ φια ηα ππνπξγεία θα νη επνπηεπφκελνη θνξείο ηεο 

γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο ή γηα άιιεο νκάδεο πιεζπζκνχ (εμ απνζηάζεσο, 

παιηλλνζηνχληεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θ.α.). Βέβαηα ηνλίδεηαη φηη ηα πξνζφληα πνπ 

απνθηνχληαη απφ απηά δελ έρνπλ αληηζηνηρία ζχκθσλα κε ην εζληθφ πιαίζην πξνζφλησλ 

αιιά ππάξρεη πξφβιεκα γηα ην κέιινλ. 

 

 

1.5 Πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο ΟΑΔΓ 

 

Ο βαζηθφηεξνο θνξέαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κεηά ην 

ΤΠΠΔΘ ζηε ρψξα καο είλαη ν ΟΑΔΓ. ηφρνο ηνπ θνξέα είλαη ε εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. Ο ΟΑΔΓ παξέρεη εθπαίδεπζε ζε 2 

θαηεγνξίεο: α) ηε Μαζεηεία θαη β) ηελ ηαρχξξπζκε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Ζ 

Μαζεηεία πξψηα θαζηεξψζεθε κε ην Ν.3791/1959 θαη ζπλέδεε ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ζηελ ηάμε κε ακεηβφκελε Π.Α. ζε επηρεηξήζεηο. Οη πξψηνη θαζεγεηέο πνπ 

δίδαμαλ δελ είραλ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε βάζε ηνπ Ν.1654/51. Χο επί ην πιείζηνλ 

ήηαλ εξγνδεγνί θαη εκπεηξνηερλίηεο. Σα πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο δηαξθνχζαλ 2-4 έηε. 

πλδχαδαλ πξαθηηθή άζθεζε ζην εξγνζηάζην αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα πνπ ήζειαλ 

κε κηθξή ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε πνπ πξνζθέξνληαλ απφγεπκα ζηα εθπαηδεπηηθά θέληξα 

πνπ είραλ νξηζηεί κεηά απφ 8σξε εξγαζία ησλ καζεηεπνκέλσλ. Ζ ζεσξεηηθή 

εθπαίδεπζε ήηαλ 6 ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη 35 ψξεο εξγαζίαο ζην εξγνζηάζην. 

Ακείβνληαλ ηνλ 1ν ρξφλν απφ ηνλ εξγνδφηε κε 20% επί ηνπ κηζζνχ ηνπ αλεηδίθεπηνπ 

εξγάηε θαη κεηά ζην 2ν έηνο απμαλφηαλ. Οη ζπλζήθεο ήηαλ άζιηεο ζχκθσλα κε 

αδεκνζίεπηε έθζεζε ηεο δ/λζεο επηζεψξεζεο πξνο ηνλ δηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΓ ην 1982). 

Πνιινί αλαγθάδνληαλ λα δηαθφςνπλ θαη λα εγθαηαιείςνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο. Μεηαμχ 
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ησλ εηψλ 1953 θαη 1978 απφ ηνπο 64187 θνηηνχληεο ζηηο ζρνιέο ηνπ ΟΑΔΓ, νη 23939 

κφλν απνθνίηεζαλ. Δπίζεο πνιηηηθέο πειαηεηαθνχ είδνπο νδεγνχζαλ πνιινχο απφ 

απηνχο θαζψο θαη ηα παηδηά απηψλ ζε δηνξηζκφ ζην Γεκφζην (ΟΔ, ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ, 

ΓΔΖ θ.ά.) (Καζζηκάηε θαη ζπλ., 1982). 

ηαλ ζηαδηαθά επηθξάηεζε ηε 9εηήο ππνρξεσηηθή θνίηεζε νη ζρνιέο Μαζεηείαο ηνπ 

ΟΑΔΓ έγηλαλ ζρνιέο Μαζεηείαο κέζεο εθπαίδεπζεο θαη σο ην 1984 δελ ήηαλ 

δηαβαζκηζκέλεο. Σν 1983 κεηά απφ κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνέθπςε έλα λέν ζχζηεκα 

φκνην κε ην δπτθφ ζχζηεκα ηεο Γεξκαλίαο (Ηαθσβίδεο, 1982). 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πξνβιέπεη 3έηε ζπνπδέο κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηελ εγγξαθή ην απνιπηήξην γπκλαζίνπ. Σν δπτθφ απηφ ζχζηεκα πεξηιάκβαλε 

ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ζηα θέληξα ηνπ ΟΑΔΓ θαη πξαθηηθή ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ζην Α΄ έηνο γεληθά καζήκαηα 35 σξψλ ηελ 

εβδνκάδα, ζην Β΄ έηνο παξαθνινπζνχλ 2 κέξεο καζήκαηα ζηε ζρνιή ζεσξεηηθά θαη 3 

ζην ρψξν εξγαζίαο ελψ ζην Γ΄ έηνο 1 κέξα κάζεκα ζηε ζρνιή θαη 4 κέξεο πξαθηηθή 

άζθεζε ζηελ επηρείξεζε κε εμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν ζπνπδψλ πνπ έρνπλ επηιέμεη. 

Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ν ζπνπδαζηήο ηελ εκέξα ηνπ ζεσξεηηθνχ καζήκαηνο δελ έρεη 

θαη κάζεκα πξαθηηθήο άζθεζεο φπσο παιηά θάηη πνπ ην θαζηζηά πνην αλζξψπηλν. Σν 

1991 ππήξραλ 42 ζρνιέο ΟΑΔΓ ζηελ ρψξα καο (ελεκέξσζε απφ έληππν ΟΑΔΓ 1991)  

ήκεξα ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ 51 ΔΠΑ Μαζεηείαο ΟΑΔΓ φπνπ θνηηνχλ θαηά 

κέζν φξν 10000 ζπνπδαζηέο. Ζ θνίηεζε δηαξθεί 2 έηε θαη πξνυπφζεζε είλαη νη 

απφθνηηνη λα έρνπλ ηειεηψζεη ηελ Α΄ Λπθείνπ. Ζ ΔΠΑ είλαη ππεχζπλε θαη γηα ηελ 

εμεχξεζε επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ ν θάζε ζπνπδαζηήο λα θάλεη ηελ Π.Α. ηνπ. Οη 

απφθνηηνη ΔΠΑ ΟΑΔΓ απνθηνχλ πηπρίν επηπέδνπ 4, επαγγεικαηηθή πείξα θαη 

ζπληάμηκα έλζεκα (ΟΑΔΓ, 2014). 

 

 

1.6. Άιιεο κνξθέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

 

Αξθεηέο επηρεηξήζεηο παξέρνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο νξγαλσκέλε θαη 

ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο κέζσ ζεκηλαξίσλ θαη ηαρχξξπζκσλ 

πξνγξακκάησλ. Δπίζεο πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε αλαγλσξηζκέλα 

πξαγκαηνπνηνχλ θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη ΓΔΔΔ (Γεληθή ζπλνκνζπνλδία εξγαηψλ 

Διιάδνο) θαη ε ΓΔΔΒΔΔ (Γεληθή ζπλνκνζπνλδία επαγγεικάησλ βηνηερλψλ & 

εκπφξσλ Διιάδνο). Ζ ΑΓΔΓΤ επίζεο θαζψο θαη ν ΔΒ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 
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δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο αληίζηνηρα. (ΓΔΔΒΔΔ, 

2013). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ΥΟΛΙΚΗ ΓΙΑΡΡΟΗ ΣΗΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

 

 

2.1 Θέζε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ζηελ ζηξαηεγηθή «Δπξώπε 2020» 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε 2020» γηα «έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο αλάπηπμε» ραξαθηεξίδεη ηε Γηά Βίνπ Μάζεζε θα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζαλ 

πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν κηαο πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά 

θαη ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ ζηα πιαίζηα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. 

χκθσλα κε ηελ Γλσκνδφηεζε Σεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο Καη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ (6.7.2012) πξνο ηελ Δπηηξνπή Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο ζρεηηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ ζηξαηεγηθή Δπξψπε 2020. Ζ Δπηηξνπή 

Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ζπκπεξηέιαβε ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο 

ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

1. Σνλίδεη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ θαηάξηηζε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο 

Δπξψπε 2020 θαη λα εληζρπζεί ε επξσπατθή αληαγσληζηηθφηεηα, θαη δεηεί 

επηηαθηηθά απφ ηα θξάηε κέιε λα βειηηψζνπλ ηελ πξφζβαζε ζηε δηα βίνπ 

κάζεζε γηα φινπο, παξά ηηο δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθήο εμπγίαλζεο. 

2. Τπελζπκίδεη φηη νη επελδχζεηο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζηελ πξφιεςε ηεο 

πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη δαπάλε αιιά 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 

2020. 

3. Αλαθέξεη  φηη ε εθπαίδεπζε είλαη αλζξψπηλν δηθαίσκα πνπ πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη ζε φινπο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο λένπο θαη ζηηο επάισηεο 

νκάδεο, αιιά θαη ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη εθηφο εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο ή 

θαηάξηηζεο. 

4. Δπηζεκαίλεη δε φηη νη πνιηηηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πςειήο 

πνηφηεηαο κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ ππέξβαζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, απμάλνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο, νδεγψληαο ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ λα πξνζαξκνζηεί ζηε κεηαβαιιφκελε αγνξά εξγαζίαο, 

εληζρχνληαο ηελ θνηλσληθή ζπλνρή πξνζπαζψληαο λα εμαζθαιηζηεί φηη νη 
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άλζξσπνη απνθηνχλ  πξνζφληα γηα επξχηεξν θάζκα ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο, 

ελψ κπνξνχλ λα ηνπο εμαζθαιίζνπλ πνηνηηθή θαη βηψζηκε απαζρφιεζε. 

5. Σνλίδεη φηη απαηηείηαη πςειφ επίπεδν δεμηνηήησλ γηα ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηε βειηίσζε 

ηεο θνηλσληθήο,  θαη επαγγεικαηηθήο έληαμεο ησλ καζεηψλ, ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

γεσγξαθηθήο θηλεηηθφηεηαο, ηελ πξνψζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηε ζηειέρσζε ησλ επξσπατθψλ εηαηξεηψλ,  

κε ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη θαηαξηηζκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

6. Πηζηεχεη φηη, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη, επηβάιιεηαη λα 

πξνζαξκνζηεί ε θαηάξηηζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη λα 

ππνβνεζεζεί ε κεηάβαζε κεηαμχ εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

απαζρφιεζεο, θαζψο θαη λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ, ησλ 

αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηνπ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

2.2 Αλαραίηηζε δηαξξνήο λέσλ από ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε  

 

Οη λένη εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ηελ ΔΔΚ θαη θηλδπλεχνπλ απφ καθξνρξφληα αλεξγία, 

θηψρεηα θαη εγθιεκαηηθφηεηα ελψ θνζηίδνπλ ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία 1,25% ηνπ 

ΑΔΠ. Ζ ΔΔΚ θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ηνκέσλ εηδηθνηήησλ ζηελ ΔΔ θαη δέρεηαη 

ζπνπδαζηέο νη νπνίνη δελ επηζπκνχλ ηελ Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε. Γη’ απηφ ην ιφγν 

κπνξεί λα βνεζήζεη άηνκα πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ην ζρνιείν λα εληαρζνχλ ζηελ 

ΔΔΚ. Οη ιφγνη πνπ νη λένη εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ηελ ΔΔΚ είλαη φηη ζηελ πνξεία 

ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη δελ είλαη αθξηβψο απηφ ην νπνίν επηζπκνχζαλ ίζσο λα κελ ηνπο 

ηαηξηάδεη ην πξφγξακκα πνπ επέιεμαλ γη απηφ ρξεηάδνληαη θαζνδήγεζε. Δπίζεο 

ζνβαξφο ιφγνο είλαη ε αλαδήηεζε θαη εχξεζε επθαηξηαθήο εξγαζίαο πνπ δελ απαηηεί 

πνιιά πξνζφληα. Άηνκα κε ρακειφ επίπεδν επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θηλδπλεχνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηα άιια λα πιεγνχλ απφ ηελ αλεξγία. Οξηζκέλνη εγθαηαιείπνπλ ηελ 

ΔΔΚ ζηε ρψξα καο γηαηί βξίζθνπλ δνπιεηέο ζην εμσηεξηθφ νη νπνίεο δελ απαηηνχλ 

ηδηαίηεξα πξνζφληα θαη είλαη πςειφηεξα ακεηβφκελεο απφ θαηψηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο 

ζηελ Διιάδα. (Cedefop, 2012) 
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Γξάθεκα 2: Άηνκα πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ηελ εθπαίδεπζε (Cedefop, 2012) 

 

 

 

2.3 Ρόινο ηεο ΔΔΚ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πξόσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ: 

Μέηξα αληηκεηώπηζεο – Πξνηάζεηο 

 

Μεηαμχ ηνπ 2009 θαη ηνπ 2012 ππήξμε ζεκαληηθή κείσζε ηεο πξφσξεο 

εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, ην αλ απηφ νθείιεηαη ζηηο πνιηηηθέο γηα λα θξαηήζεη ηνπο 

καζεηέο ζηελ εθπαίδεπζε πεξηζζφηεξν, ή ζηελ νηθνλνκηθή χθεζε είλαη πξνο ζπδήηεζε. 

Χζηφζν, ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη γίλνληαη πξνο 

αμηνιφγεζε, ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πξφσξεο 

εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Γεδνκέλα ηνπ 

Cedefop δείρλνπλ φηη ζε φιε ηελ Δ.Δ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο 

ηνπ ζρνιείνπ, δίλεηαη έκθαζε ζηελ βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ θαηάξηηζεο (ΔΔΚ) ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Απηφ πεξηιακβάλεη ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ (Λεηνλία, Ληζνπαλία) ηε δηεπθφιπλζεο ηεο κεηάβαζεο ζηελ αγνξά 
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εξγαζίαο (Φηλιαλδία, Κάησ Υψξεο) θαη θαζηζηά επθνιφηεξν λα θηλεζεί κεηαμχ ηεο 

γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (Μάιηα, Πνισλία). ια ηα θξάηε – κέιε 

πξέπεη λα ιάβνπλ άκεζα κέηξα κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηελ ζπκκεηνρή θαη θνηλσληθή έληαμή ηνπο. Ζ 

ελεξγνπνίεζε ησλ λέσλ θαη ε κε ηππηθή θαη αλεπίζεκε κάζεζε κπνξνχλ λα έρνπλ 

ζεκαληηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή ζπκβνιή πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα φινπο ηνπο λένπο 

Neets θαηά ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ Δ.Δ κειεηψληαο ην πξφβιεκα 

θαηέιεμε φηη απαηηνχληαη πξνιεπηηθά κέηξα φπσο βειηίσζε ησλ δνκψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εηδηθή ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

εγθαηάιεηςε αιιά θαη επίζεο ράξαμε κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα ππνζηεξίδεη θαη 

ελζαξξχλεη ηελ επαλέληαμε ζηε ζρνιηθή δσή αηφκσλ πνπ έθπγαλ - δηφηη - «ε Δπξψπε 

δελ κπνξεί λα αληέμεη ηελ απψιεηα ηαιέλησλ». Οη ζηξαηεγηθέο γηα ηε κείσζε ηεο 

πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αηηηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη λα ζπλδπάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθή 

πνιηηηθή κε θαηλνηφκεο δξάζεηο γηα ηνπο λένπο θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγεία, φπσο 

ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ηα ςπρηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα θ.α. 

(Καξαηδνγηάλλεο θαη ζπλ., 2014). 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ΟΟΑ είλαη ζεκαληηθή. Ο ΟΟΑ κειεηά ηελ ΠΔ θαη ηε 

ρνιηθή Γηαξξνή ζε ζπλάξηεζε κε ηξία δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο:  

 Σε κεηάβαζε απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 Σε ζρνιηθή απνηπρία σο αίηην εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Σελ ηζφηεηα θαη ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε κάζεζε. 

Ο εληνπηζκφο κε ζσζηφ ηξφπν  καζεηψλ νη νπνίνη θηλδπλεχνπλ  λα δηαξξεχζνπλ 

απαηηεί ηελ επεμεξγαζία  απνηειεζκαηηθψλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. Αθνινχζσο ηα κέηξα 

αιιά θαη νη ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζε θάζε βαζκίδα γηα ηελ πξφιεςε ηεο ΠΔ, 

πεξηιακβάλνπλ:  

ηελ πξνζρνιηθή αιιά θαη ζηελ Α/ζκηα εθπαίδεπζε: 

 Δπξέα κέηξα αλάπηπμεο γλσζηηθψλ θαη κε-γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ- 

Δληνπηζκφο κηαο «χπνπηεο» γηα δηαξξνή ζπκπεξηθνξάο θαη παξνρή ηεο 

απαηηνχκελεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο φρη κφλν γηα ην παηδί αιιά  θαη γηα 

ηελ νηθνγέλεηα.  

 Απφ λσξίο ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ.  
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 Δλζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγίαο  θνηλσληθψλ επαθψλ θαη ζρέζεσλ π.ρ. κε ην 

πξνζσπηθφ ηνπ εθάζηνηε ζρνιείνπ ή κε ζεηηθνχο ζπλνκίιεθνπο, 

επηδηψθνληαο ηελ ζηαζεξή ζπκκεηνρή θαη  πξνζήισζε ζην ζρνιείν. 

ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: 

 Δηζαγσγή θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ ελάληηα ζηε ρξήζεο θάζε νπζίαο. 

 Φξνληίδα θαη βνήζεηα γηα θηλεηνπνίεζε καζεηψλ κε ρακειέο επηδφζεηο παξά 

επθνιίεο ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη.  

 Δπθαηξίεο πξφζζεηεο δηδαζθαιίαο είηε απφ νκειίθνπο ή απφ εμσηεξηθνχο 

δηδάζθνληεο. 

 Παξνρή δξαζηεξηνηήησλ εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 

αζινπαηδηψλ ζηηο νπνίεο ζα ρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη νηθνγέλεηεο. 

χλδεζε ησλ ζρνιείσλ κε ηηο ηνπηθέο ηνπο θνηλσλίεο. 

 ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: 

 Παξνρή πςειήο πνηφηεηαο θαηεπζχλζεηο ΣΔΔ σο πξαγκαηηθή ελαιιαθηηθή 

ζε φζνπο δελ ζέινπλ λα εληαρζνχλ ζηηο αθαδεκατθέο θαηεπζχλζεηο. 

 Παξνρή αληηζηαζκηζηηθψλ καζεκάησλ πξνεγνχκελεο χιεο πξηλ ηελ έλαξμε 

ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ εηζαγσγή ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 πκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε θαη αληηζηαζκηζηηθή δηδαζθαιία απφ φζνπο δελ 

θαηάθεξαλ λα επσθειεζνχλ απφ πξνεγνχκελεο παξεκβάζεηο. 

 Πξνγξάκκαηα ελαληίνλ ηεο ρξήζεο νπζηψλ θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Ο ΟΟΑ επηζεκαίλεη φηη «παξά ηε ζηαζεξή αχμεζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ, ε ΠΔ 

εμαθνινπζεί λα είλαη έλα αξθεηά εθηεηακέλν πξφβιεκα». 

Άιινη ηξφπνη πξνζέγγηζεο: 

 Λεηηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ θαη Κέληξνπ ζηήξημεο γηα ηα ζέκαηα καζεηηθήο 

δηαξξνήο ζην ΗΔΠ,  

 Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο, ζπκβνπιεπηηθήο θαη 

θαζνδήγεζεο, θ.ά.  

 Αλάπηπμε ςεθηαθήο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο Myschool γηα ηε ζπιινγή θαη 

επεμεξγαζία ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ εηδηθά ηε ζρνιηθή δηαξξνή. 

 Πξνγξάκκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο απφ ηνλ δάζθαιν ηεο ηάμεο ζηηο 

πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ θαη θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην δεκνηηθφ ζην 

γπκλάζην. 
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 Γηάθνξεο δξάζεηο γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε – Παξάιιειε 

ζηήξημε καζεηψλ ΑκεΑ. 

 Γξάζεηο γηα ηελ Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. 

 Οη Τπνπξγνί παηδείαο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη θαη λ 

αληαιιάζνπλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη γλψζεηο γηα απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κε κεηξήζεηο θαη ζηαηηζηηθέο κειέηεο. 

Δπίζεο γηα λα πεηχρεη ν απψηεξνο ζηφρνο ην 2020, πνπ είλαη ην 90% ησλ λέσλ λα 

έρνπλ νινθιεξψζεη ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ππάξρεη αλάγθε ηεο άξζεο ησλ 

θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ ψζηε λα γίλεη ψζκσζε α) ησλ παηδηψλ απφ δηαθνξεηηθέο 

εζλφηεηεο πνιηηηζκνχο, ζξεζθείεο θαη θνπιηνχξεο θαη β) λα γίλεη ελίζρπζε ηεο 

επηζηξνθήο ζηα ζξαλία. 

Αθφκε λα εληζρπζεί κε εθθξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ε απηνγλσζία θαη 

απηνεθηίκεζε ησλ νκάδσλ πςεινχ θηλδχλνπ κε πξαθηηθέο επηηπρνχο παξέκβαζεο. 

Με δεδνκέλν φηη ε πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί πνιπζχλζεην 

θαηλφκελν θαη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα, κεηαμχ 

πεξηθεξεηψλ θαη, κεξηθέο θνξέο, αθφκα θαη εληφο ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο, ζπκπεξαίλνπκε 

φηη ηα βαζηθά ζηνηρεία κηαο νινθιεξσκέλεο θαη ηεθκεξησκέλεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ πεξηιακβάλνπλ κέηξα 

πξφιεςεο, παξέκβαζεο θαη αληηζηάζκηζεο, θαιχπηνπλ φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο, ηηο δηαξζξσηηθέο πηπρέο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 

ηηο πηζαλέο παξεκβάζεηο ζε ζρνιηθφ επίπεδν, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο γηα 

ηνπο κεκνλσκέλνπο καζεηέο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο λα εγθαηαιείςνπλ ην ζρνιείν. 

 Μηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο κε ζαθή 

ζηφρεπζε θαηά ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο 

θαη πεξηιακβάλεη κέηξα πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ πξφιεςε, ζηελ παξέκβαζε θαη ζηελ 

αληηζηάζκηζε. Πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο κε δηαθνξεηηθφ ζθνπφ, πνπ ζπκβάιινπλ θαη 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο, ήδε εθαξκφδνληαη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο 

ΔΔ. ηελ πξννπηηθή ηεο Δπξψπεο 2020, φκσο, ηα πξνηεηλφκελα κέηξα, πξέπεη λα 

ζπλαπνηειέζνπλ κέξνο κηαο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο θαη λα ηεζνχλ ππφ ην πξίζκα ηεο 

κείσζεο ηεο ΠΔ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΑΘΗΣΔΙΑ ΚΑΙ ΓΤΨΚΟ ΤΣΗΜΑ 

 

 

3.1 Πξόγξακκα Μαζεηείαο 

 

Σα πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο έρνπλ ην πιενλέθηεκα λα ζπλδπάδνπλ ηε κάζεζε κε 

ηελ εκπεηξία ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. ηηο ρψξεο Γεξκαλία, Κάησ Υψξεο θαη 

Απζηξία ε αλεξγία ησλ λέσλ βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα θάηη ην νπνίν νθείιεηαη 

θαηά έλα κέξνο ζηα πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο πνπ νη ρψξεο εθαξκφδνπλ ζηα «δπαδηθά 

ηνπο» ζπζηήκαηα πνπ πξνζειθχνπλ λένπο. Παξέρνπλ δεμηφηεηεο θα εκπεηξία λα 

βνεζνχλ ζηε ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Σα ζπζηήκαηα Μαζεηείαο εληζρχνπλ 

ζηηο δηάθνξεο ρψξεο πνπ εθαξκφδνληαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θπβεξλήζεσλ, 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ, εξγνδνηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Παξά ηα 

πιενλεθηήκαηά ηνπο φκσο ηα πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο θαίλεηαη λα πζηεξνχλ ζε 

κεξηθέο ρψξεο θα είλαη κε ειθπζηηθά. ηε ρψξα καο πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο σο 

ζήκεξα πξφζθεξαλ κφλν ν ΟΑΔΓ.  

ην Ν.4186/13 «Αλαδηάξζξσζε ηεο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

πξνβιέπεηαη έλαξμε πξνγξάκκαηνο Μαζεηείαο ζηελ Διιάδα γηα ηα ΔΠΑΛ θαη ΗΔΚ 

θάηη πνπ σο ζήκεξα δελ πξνσζήζεθε θαη δελ επδνθίκεζε. Γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ ην 

ΤΠΠΔΠ λα εθαξκνζηεί ν παξαπάλσ λφκνο μεθηλψληαο πηινηηθά γηα θάπνηεο 

εηδηθφηεηεο ζηα ΔΠΑΛ θαη νξηζκέλεο ζηα ΗΔΚ (Ζκεξίδα ΤΠΠΔΘ απφ ηε ΓΓΓΒΜ 

1/06/2016) θάηη ην νπνίν ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα πξνβάιινληαο εηδηθφηεηεο δχν 

ηαρπηήησλ. Οη πξνζθεξφκελεο εηδηθφηεηεο πνπ ζα νδεγνχλ ζε πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο 

ζα έρνπλ κεγάιε δήηεζε απφ ηνπο ππνςήθηνπο ζπνπδαζηέο ιφγσ ηεο πξνβιεπφκελεο 

ακνηβήο, ελψ νη ππφινηπεο δελ ζα έρνπλ (Φσηφπνπινο θαη ζπλ., 2013). 

 

 

3.2 Μαζεηεία θαη δπτθό ζύζηεκα: νξηζκόο θαη θηινζνθία 

 

Σν «Dual Vocational Educational & Training System» δπτθφ ζχζηεκα 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο παξαπέκπεη ζηνλ φξν Μαζεηεία . 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ε Unesco «πξφθεηηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ 

ζπλδπάδεη Μαζεηείαο κηα εηαηξεία θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζε επαγγεικαηηθά 
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ζρνιείν». ηελ εηαηξεία ν εθπαηδεπφκελνο ζα ιάβεη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ελψ ζην 

ζρνιείν ζα ζπκπιεξψλεη κε ζεσξεηηθή δηδαζθαιία. χκθσλα κε ην Cedefop (2012) ε 

δπηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ελαιιάζζεη ηελ εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν κε ην ρψξν 

εξγαζίαο. ηνλ νξηζκφ ηνπ Cedefop (2012) δηεπθξηλίδεηαη φηη ν καζεηεπφκελνο 

αλάινγα κε ηε ρψξα θαη ην ζεζκηθφ ηεο πιαίζην κπνξεί λα έρεη ακνηβή γηα ηελ εξγαζία 

ηνπ ζηελ επηρείξεζε. ηφρνο ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο είλαη λα δηακνξθψζεη 

εθπαηδεπφκελνπο κειινληηθνχο εξγαδφκελνπο, κεζαίαο εμεηδίθεπζεο πνπ ν 

παξαγσγηθφο ηζηφο ηεο ρψξαο ρξεηάδεηαη. 

Σν δπτθφ ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ή αιιηψο Μαζεηεία, είλαη , ηνλ 

ηειεπηαίν ρξφλν ζηελ Διιάδα, επίθεληξν ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία. ε κηα πεξίνδν πνπ ε αλεξγία θαη εηδηθφηεξα ησλ λέσλ 

θαηαγξάθεη ηζηνξηθά πςειά πνζνζηά, ε Μαζεηεία σο επηηπρεκέλν κνληέιν κεηάβαζεο 

απφ ην ζρνιείν ζηελ εξγαζία, θπξίσο ζηηο γεξκαλφθσλεο ρψξεο, επαλέξρεηαη δπλακηθά 

σο κία «ιχζε» ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο λεαληθήο αλεξγίαο αιιά δηαθαίλεηαη φηη ε 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη εμαηξεηηθά ακθίβνιε. Ζ «Μαζεηεία » είλαη κηα 

πξαθηηθή πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο πνιχ παιηά, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, απέθηεζε λέα 

δπλακηθή, ιφγσ ηνπ ζνβαξνχ ξφινπ πνπ θιήζεθε λα παίμεη ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

ζηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ζηελ απφθηεζε λέσλ  δεμηνηήησλ, γηα ηελ 

εξγαζία ζηε ζεκεξηλή επνρή αιιά θαη ζηελ επφκελε (Πατδνχζε, 2014). 

 

 

3.3 Γνκή εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηε Γεξκαλία  

 

Ζ Γνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε Γεξκαλία παξνπζηάδεηαη σο Γεληθή 

Δθπαίδεπζε. Ζ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζηε Γεξκαλία αξρίδεη κεηά ην 6
ν
 έηνο ηεο 

ειηθίαο θάζε παηδηνχ. Τπάξρεη πξνζρνιηθή αγσγή ε νπνία φκσο δελ είλαη ππνρξεσηηθή 

(elementaibetrich). Ζ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε - Γεκνηηθφ ζρνιείν (Erundschule). 

Τπάξρεη 4ρξνλε θνίηεζε ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν κεηά ηελ ειηθία ησλ 6 ρξφλσλ 

(Primarstufe). Ζ ζηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε (Grundschule) αξρίδεη ζηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ 

θαη δηαξθεί 4 ρξφληα. (Σζανχζεο, 1996). Απφ ηελ 1ε ηάμε ηνπ Γ.. αξρίδεη ε 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζηε Γεξκαλία. Ζ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(Sekundarbereich) ρσξίδεηαη ζε δχν θχθινπο: 

1. Α θχθιν (Sekundarbereich Η) θαη  

2. Β θχθιν (Sekundarbereich ΗΗ).  
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Ζ έλαξμε ηνπ Α΄ θχθινπ ζπνπδψλ έσο ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνζθέξεη 

ζηνπο καζεηέο, αλάινγα κε ηηο θιίζεηο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ην Βαζηθφ 

ρνιείν (Hauptschule), ην Πξαθηηθφ ρνιείν (Ρealschule) ή ην Γπκλάζην 

(Gymnasium). Ζ δηαθνξνπνηεκέλε απηή εθπαίδεπζε κεηά ην Γεκνηηθφ ζρνιείν 

απνηέιεζε πφιν αηρκήο ζηελ θνηλσλία ηεο Γεξκαλίαο. Δπηθξάηεζε θαη έλαο ηέηαξηνο 

ηχπνο ζρνιείνπ ην Δληαίν Πνιπδχλακν ρνιείν (Gesamtschule). Δπηθξάηεζε ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζε φιε ηε ρψξα κε 249 ηέηνηα ζρνιεία. Δηδηθά: 

1. Βαζηθό ρνιείν (Hauptschule): Απνηειεί ην κεγαιχηεξν εθπαηδεπηηθφ φξγαλν 

ζηε Γεξκαλία κε πάλσ απφ 1.300.000 καζεηέο. Οη δχν πξψηεο ηάμεηο ηνπ, ε 5ε 

θαη 6ε απνηεινχλ ηάμεηο πξνζαλαηνιηζκνχ. Μπνξεί απφ απηέο λα κεηαπεδήζεη 

ν καζεηήο ζην πξαθηηθφ ζρνιείν ή θαη ζην Γπκλάζην. Έηζη δηαζθαιίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ φζνη καζεηέο επηζπκνχλ αλψηεξεο ζρνιηθέο 

βαζκίδεο. Μπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ θαηεπζχλζεηο ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε 

φπσο: 

 α. επαγγεικαηηθφ ζρνιείν 

 β. εμεηδηθεπκέλα ζρνιεία (Berufsfachschulen) 

 γ. εηδηθά ζρνιεία κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή ζηε Γ/ζκηα εθπαίδεπζε 

2. Πξαθηηθό ρνιείν (Ρealschule): Απφ ην 1960 σο ην 1977 ηξηπιαζηάζηεθε ν 

αξηζκφο καζεηψλ ζην πξαθηηθφ ζρνιείν 430.000 καζεηέο ην 1960, 1.251.100 

καζεηέο ην 1980. Σν πξαθηηθφ ζρνιείν πεξηιακβάλεη ηελ 5ε σο 10ε ή 7ε σο 10ε 

ηάμε. Έρεη δχν θαηεπζχλζεηο γηα ζπνπδέο ζε αλψηεξα θαη αλψηαηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα θαη γηα επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε. Σν ζρνιείν νδεγεί ζε δχν 

θαηεπζχλζεηο: 

 ηε Α΄ θαηεχζπλζε ππάξρεη ε ππνρξεσηηθή επηινγή νκάδαο καζεκάησλ κε 

επίθεληξν ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. 

 ηε Β΄ θαηεχζπλζε ππάξρεη ε ππνρξεσηηθή επηινγή νκάδαο καζεκάησλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ηνκέα. 

 Ζ Γ΄ θαηεχζπλζε έρεη επηινγή κε επίθεληξν ηηο θαιέο ηέρλεο, θνηλσληνινγία 

θ.α. 

Σν απνιπηήξην πνπ ρνξεγείηαη νδεγεί ζηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ζε 

επαγγεικαηηθά ζρνιείν κε απαζρφιεζε ζε επηρεηξήζεηο ηαπηφρξνλα, ζην 

δηνξηζκφ ζην δεκφζην ηνκέα κε ζπλέρηζε ζε επαγγεικαηηθά ζρνιεία 

ηαπηφρξνλα θαη ζηε δπλαηφηεηα επίζθεςεο ζε φια ηα ζρνιεία ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξα θνξίηζηα ελψ 
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δηαζθαιίδεη πεξηζζφηεξν θχξνο ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ, θνηλσληθή ππφιεςε θαη 

πξνζάιακν ζηεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ζηα παξαταηξηθά επαγγέικαηα. 

3. Γπκλάζην. Σν Γπκλάζην απνηειεί ζρνιείν γεληθήο εθπαίδεπζεο. Έρεη δχν 

θχθινπο. Ζ εθπαίδεπζε αξρίδεη α. απφ ηελ 5ε ηάμε, β. απφ ηελ 7ε ηάμε θαη γ. 

απφ ηελ 11ε ηάμε γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο (κε ηελ 

απνθνίηεζε απφ ην βαζηθφ ή πξαθηηθφ ζρνιείν κε εηδηθέο εμεηάζεηο). Ζ 

ηειεπηαία απηή πεξίπησζε είλαη ε αλψηεξε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ηνπ 

Γπκλαζίνπ. Σν Γπκλάζην είλαη ην κηθξφηεξν ζρνιηθφ ίδξπκα ζε πιεζπζκφ ζηε 

Γεξκαλία αλ θαη ηα ηειεπηαία έηε απμήζεθε ν καζεηηθφο πιεζπζκφο ηνπ. 

Τπάξρνπλ 3 είδε Γπκλαζίνπ: 

 Γπκλάζην κε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε 2 μέλσλ γισζζψλ Αγγιηθψλ θαη 

Γαιιηθψλ ελψ απφ ηελ 9ε ηάμε δηδάζθεηαη θαη 3ε μέλε γιψζζα. 

 Γπκλάζην ζεηηθήο θαηεχζπλζεο κε 2 δηδαζθφκελεο μέλεο γιψζζεο.  

 Γπκλάζην ην νπνίν πξνζθέξεη δηδαζθαιία αξραίσλ γισζζψλ (Λαηηληθά θαη 

αξραία ειιεληθά). 

ε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ππάξρεη έλαο θνηλφο θνξκφο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ, 

Γεξκαληθψλ, δχν μέλσλ γισζζψλ, ηζηνξίαο, γεσγξαθίαο, θνηλσληνινγίαο, 

καζεκαηηθψλ, θπζηθήο, ρεκείαο, ηερλνινγίαο, κνπζηθήο θαη γπκλαζηηθήο. 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη κνπζηθά γπκλάζηα, νηθνλνκηθά γπκλάζηα, θνηλσληνινγηθά 

γπκλάζηα ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ζε εμεηδίθεπζε ζηνπο 

ηνκείο ηνπο. ηφρνο ηνπ 9εηνχο Γπκλαζίνπ είλαη λα πξνεηνηκάζεη ηα παηδηά γηα 

ηελ Γ΄/ζκηα εθπαίδεπζε. 

4. Δληαίν Πνιπδύλακν ζρνιείν (Gesamtschule). Οη 3 ηχπνη Γπκλαζίνπ ζηε 

Γεξκαλία δεκηνχξγεζαλ ακθηζβεηήζεηο θαη αθνξκή πνιιψλ ζπδεηήζεσλ σο ην 

1960. Χο απνηέιεζκα ησλ δηελέμεσλ ζπλδηθάησλ θαη θνκκάησλ ππήξμε ε 

ίδξπζε ελφο λένπ ηφηε ζρνιείνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα πξνεγνχκελα 3 ζρνιεία. 

Πεξηιακβάλεη καζεηέο νη νπνίνη επηιέγνληαη απφ κηα δηαδηθαζία αλάινγα κε ηηο 

θιίζεηο ηνπο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. ήκεξα ζ φια ηα θξαηίδηα ιεηηνπξγνχλ 

ηέηνηα ζρνιεία κεηά απφ έληνλε δηακάρε ζηηο δεθαεηίεο 60,70 κε 200.000 

καζεηέο απφ ηελ 5ε σο ηελ 10ε ηάμε.( Ηαθσβίδεο, 1984). 

Ο Β΄ θχθινο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Sekundatbereich II) πεξηιακβάλεη εθηφο 

απφ ηα ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο ηηο αλψηεξεο γπκλαζηαθέο ηάμεηο (Gumnasicle 

Oberstufe), ηα νπνία είλαη απηνηειή ηδξχκαηα ησλ ηειηθψλ ηάμεσλ ηνπ γπκλαζίνπ, 

επίζεο θνιιέγηα θαη εηδηθά γπκλάζηα, ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Δθηφο 
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απφ ηα παξαπάλσ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθπαίδεπζε 

ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο (Duales System). 

 

 

3.4 Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηηο ρώξεο ηεο Δ.Δ. 

 

 

3.4.1 Γεξκαλία  

 

Γηα πνιινχο αηψλεο ζηε βηνηερληθή θαη βηνκεραληθή Γεξκαλία μερσξηζηή ζέζε 

θαηείρε ν κάζηνξαο. Ζ κάζεζε θάπνηαο ηέρλεο δελ ππεξέβαηλε ηα 4 έηε θαη 

θαζνξίδνληαλ απφ ηηο ηθαλφηεηεο καζεηεπφκελνπ θαη δαζθάινπ (Cedefop, 2012, ζει. 

29). 

Μεηά ην 16
ν
 αηψλα θαη ιφγσ ηεο θαθνκεηαρείξηζεο ησλ παηδηψλ θαη ηεο 

εθκεηάιιεπζήο ηνπο απφ ηνπο εξγνδφηεο, επελέβεη ην Κξάηνο επλνψληαο ηνπο λένπο. Ζ 

παξαδνζηαθή κνξθή εθπαίδεπζεο δελ θάιππηε πιένλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο. 

Δπήιζε ε θξίζε ηνπ 19
νπ

 αηψλα πνπ ζηε δεκηνπξγία ζπλέβαιε θαη ε καθξφρξνλε θαη 

πνιπδάπαλε εθπαίδεπζε αιιά θαη ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ απφ ηνπο 

εξγνδφηεο. Σν 19
ν
 αηψλα άξρηζαλ κεηαξξπζκίζεηο θαη εθδφζεθαλ απνθάζεηο (Novele 

1897, 1908) νη νπνίεο μεθαζάξηζαλ πνιιά ζέκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο. Ζ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πήξε κνξθή ηδξπκάησλ εθπαίδεπζεο ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα. Σν 1919 έλα ζπλέδξην ησλ γεξκαληθψλ ζπλδηθάησλ εμέδσζε ζρεηηθφ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ην νπνίν αξρηθά ηέζεθε ζην πεξηζψξην 

απφ ηηο θπβεξλήζεηο αιιά κε ην χληαγκα ηεο Βατκάξεο ην 1929 ζπκπεξηιήθζεθε ε 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ην 1921 ηέζεθε ν φξνο «Δπαγγεικαηηθφ ρνιείν». ηα 

κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα μεθίλεζε δηάινγνο γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ν νπνίνο νδήγεζε 

ζην δηαρσξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Γεξκαλίαο ζηε γεληθή θαη ηερληθή 

εθπαίδεπζε. Ζ γεληθή εθπαίδεπζε ζεσξήζεθε σο θπξίαξρε θαη θαζνξηζηηθή γηα ην 

έζλνο ελψ ε επαγγεικαηηθή έκεηλε πίζσ έμσ απφ ηα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα θαη 

ζεσξήζεθε ππνδεέζηεξε (Ηαθσβίδεο, 1984). 

Απηφ δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα αθνχ είρε κπεη ν 20
νο

 αηψλαο ζηνλ νπνίν νη 

ηερλνινγηθέο επηζηήκεο ήηαλ θπξίαξρνο γηα ηνλ θφζκν θαη ηελ αλζξσπφηεηα θαη ε 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαζνξηζηηθή. ηελ εδξαίσζε ηεο ΣΔΔ ζηε Γεξκαλία 

ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε ν Keoscheusteiner. χκθσλα κε απηφλ ε Δ.Δ απνηειεί πχιε 
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εηζφδνπ ζηελ εθπαίδεπζε. Ο 20
νο

 αηψλαο θαηαμίσζε ηα ηερληθά επαγγέικαηα. Μεηά ην 

Β΄ παγθφζκην πφιεκν κε ηελ πξσηνβνπιία ησλ εξγαηηθψλ γεξκαληθψλ ζπλδηθάησλ, 

άξρηζαλ πξνζπάζεηεο γηα ην λφκν Σερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Σν 1969 

ςεθίζηεθε έλαο λένο λφκνο ν νπνίνο ηζρχεη σο ζήκεξα κε αιιαγέο θαη ζπκπιεξψκαηα 

πνπ έγηλαλ αξγφηεξα ην 1975 σο πξνο ην κέξνο πνπ αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο επηδφηεζεο 

ησλ ζέζεσλ ηεο Μαζεηείαο άξζξν πνπ έθεξε ην ζνζηαιδεκνθξαηηθφ θφκκα. Απφ ην 

1982 σο ζήκεξα ςεθίζηεθε λένο λφκνο θαη ν πξνεγνχκελνο θξίζεθε 

αληηζπληαγκαηηθφο ιφγσ ησλ λέσλ θεθαιαίσλ πνπ πξνζηέζεθαλ ν νπνίνο βειηίσλε ηνλ 

παιηφ ηνπ 1969. Ζ επηδνηνχκελε βνήζεηα πνπ αξγφηεξα είρε πξνζηεζεί, παξέκεηλε κε 

κείσζε ηνπ χςνπο ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ 

(Ηαθσβίδεο, 1984).  

ήκεξα, ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε έρεη εδψ θαη ρξφληα πςειή 

εθπαηδεπηηθή θαη πνιηηηθή ζεκαζία ζηε Γεξκαλία. Τπάξρεη κεγάινο αξηζκφο 

ζπνπδαζηψλ πνπ θνηηά ζ απηή θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ε νπνία έρεη αξθεηά κεγάιε 

απηνδπλακία ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα απνηειεί βαζηθή κέξηκλα ηνπ θξάηνπο. Απηή ε 

εθπαηδεπηηθή κνξθή είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηα ζπλδηθάηα θαη ηνπο επαγγεικαηηθνχο 

θνξείο θαη έρεη πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο. Τπάξρεη πνηθηινκνξθία θαη είλαη δχζθνιν λα 

δνζεί ε εηθφλα ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο (Cedefop, 1987, pp. 28). 

Μεηά ην Β΄ παγθφζκην πφιεκν εκθαλίζηεθαλ θαη άιιεο κνξθέο ζρνιψλ, ην 

επαγγεικαηηθφ γπκλάζην, ην θνιιέγην θαη ην αλψηεξν ηερληθφ ιχθεην. Σν αλψηεξν 

ηερληθφ ζρνιείν είλαη απηφ πνπ νδεγεί απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ 

Αλψηαηε ηερληθή Γ΄/ζκηα εθπαίδεπζε (Fachhochscule) (Cedefop, 2012, pp 44). ηε 

Γεξκαλία ππάξρνπλ 6 ηχπνη επαγγεικαηηθνί ηχπνη ζρνιείσλ ( Ηαθσβίδεο, Γ. (1984): 

 Σν επαγγεικαηηθφ ζρνιείν (Berufsschule) 

 Ζ κέζε επαγγεικαηηθή ζρνιή (Berufsaufbauschule) 

 Ζ εηδηθή ζρνιή (Fachschule) 

 Ζ ζπκπιεξσκαηηθή επαγγεικαηηθή ζρνιή (Berufsqufbauschule) 

 Ζ εηδηθή αλψηεξε ζρνιή (Fachoberschule) 

 Σν επαγγεικαηηθφ ιχθεην (Berufliches Gymnasium) 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ λέσλ ζηε Γεξκαλία απνθηνχλ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε κέζα 

απφ έλα δπτθφ ζχζηεκα. Σν γεξκαληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πήξε απηφ ην φλνκα απφ 

ηε δηηηή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Ζ Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ρσξίδεηαη ζε δχν 

κέξε, ηελ εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν θαη ηελ εθπαίδεπζε Μαζεηείαο ην ρψξν εξγαζίαο. 

ηφρνο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε παξνρή γλψζεσλ ηφζν ζεσξεηηθψλ κέζα απφ έλα 
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ζπγθεθξηκέλν θχθιν καζεκάησλ φζν θαη πξαθηηθφ δει. εμάζθεζε ζην επάγγεικα ζε 

επηρείξεζε. Οη καζεηεπφκελνη θνηηνχλ δχν κέξεο ζην ζρνιείν (Berufsschule) θαη ηξεηο 

κέξεο ηελ εβδνκάδα ζην ρψξν εξγαζίαο - επηρείξεζε. Ο καζεηεπφκελνο κηζζνδνηείηαη 

κε κηζζφ απφ ηελ επηρείξεζε ηνλ νπνίν θαζνξίδεη γεληθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο 

θαη ν νπνίνο θάζε ρξφλν απμάλεηαη. ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ν καζεηεπφκελνο 

εμεηάδεηαη απφ ηνλ θνξέα πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. ΟΗ 

εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη ζε δχν κέξε: ην ζεσξεηηθφ κέξνο (γξαπηέο) θαη ζην πξαθηηθφ 

κέξνο (πξνθνξηθέο). Ζ επηηξνπή εμεηάζεσλ απνηειείηαη απφ θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ 

θαη εθπξνζψπνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. ζνη επηηχρνπλ ηηο εμεηάζεηο απνθηνχλ δηθαίσκα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο σο πηπρηνχρνη ζε επαγγέικαηα αλαγλσξηζκέλα απφ ην Κξάηνο. 

Πεξίπνπ 370 αλαγλσξηζκέλα επαγγέικαηα ππάξρνπλ ζην γεξκαληθφ ζχζηεκα Δ.Κ. θαη 

θαιχπηνπλ θάζκα ηεο βηνκεραλίαο, βηνηερλίαο, εκπνξίνπ θ.α. (Eurydice,1995, 2008). 

 

 

3.4.2 Ιηαιία 

 

χκθσλα κε ηνλ Μαξθφπνπιν, Α. (1990) ζηελ Ηηαιία ππάξρνπλ αξθεηνί ηχπνη 

ηερληθψλ ζρνιψλ γηα καζεηέο ειηθίαο 14-19 εηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο, 

γεσξγίαο θαη εκπνξίνπ. Σέηνηνη ηχπνη ζρνιψλ είλαη Γεσξγίαο, Σνπξηζκνχ, Βηνκεραλίαο, 

Δπηρεηξήζεσλ κε μέλεο γιψζζεο, Σνπνγξαθίαο, Σξνθίκσλ θ.α. Τπάξρνπλ δχν θχθινη 

καζεκάησλ. Έλαο 2εηήο θχθινο θαη έλαο 3εηήο θχθινο. ηνλ 2εηή θχθιν νη καζεηέο 

δηδάζθνληαη ηα ίδηα ζεσξεηηθά καζήκαηα κε ηε δηαθνξά φηη ηα πξαθηηθά καζήκαηα 

γίλνληαη ζε ρψξνπο εξγαζίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα θάζε θνξά π.ρ. 

ζπλεξγεία, εξγαζηήξηα θ.α. ηνλ επφκελν 3εηή θχθιν γίλνληαη καζήκαηα ηεο 

εηδηθφηεηαο θαη αξθεηέο ψξεο πξαθηηθήο άζθεζεο. ηελ Ηηαιία ε Δ.Κ. θαη ε Σ.Δ. αλήθεη 

ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζ απηή κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

καζεηέο απφ 15-25 εηψλ αιιά θαη κεγαιχηεξνη. Δηδηθεχνληαη ζε ηνκείο φπσο γεσξγία, 

βηνκεραλία, μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, ηνπξηζηηθφ ηνκέα θ.α. 

Οη Δπαγγεικαηηθέο ζρνιέο έρνπλ πην ειαζηηθά πξνγξάκκαηα απφ ηηο ηερληθέο 

ζρνιέο. Σα θνηλά καζήκαηα θαη ε πεξηγξαθή ησλ επαγγεικάησλ θαζνξίδνληαη απφ 

Τπνπξγηθέο δηαηάμεηο. ΟΗ καζεηέο ησλ ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ 

αμηνινγνχληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ αμηνινγνχληαη θαη νη καζεηέο ησλ ζρνιψλ ηεο 

αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Palomba, 2007, Eurydice, 1995, 2008). 
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3.5.3 Δαλία 

 

Ζ Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζηε Γαλία έρεη 3 κνξθέο: 

 Βαζηθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 

 Αλψηεξνο θχθινο εκπνξηθψλ καζεκάησλ 

 Αλψηεξνο θχθινο ηερληθψλ καζεκάησλ 

ηνλ ηνκέα ηεο ΔΔΚ ππάξρνπλ πεξίπνπ 85 ζρνιέο κε 200 εηδηθφηεηεο φπνπ θνηηνχλ 

λένη απφ 16-20 εηψλ. ΟΗ ζρνιέο ΔΔΚ ζθνπφ έρνπλ λα παξέρνπλ απφ Δπαγγεικαηηθέο 

δεμηφηεηεο, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη γεληθή κφξθσζε ψζηε νη καζεηέο λα 

εληζρχζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Σν καζήκαηα επηινγήο γη απηφ ην ιφγν είλαη 

αξθεηά ζ’ απηά αθηεξψλεη ην ζχζηεκα ην 1/6 ηνπ απφ ην ζπλνιηθφ σξνιφγην 

πξφγξακκα. Τπνρξεσηηθή είλαη ε πξαθηηθή άζθεζε ζε επηρεηξήζεηο. ηαλ ν καζεηήο 

βξεη ζέζε ζε επηρείξεζε ππνγξάθεη ζχκβαζε ν ίδηνο κε ηελ εηαηξεία. Ζ ζχκβαζε ηνλ 

θαιχπηεη γηα ην δηάζηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ επηρείξεζε, ηα καζήκαηα θαη ηηο 

εμεηάζεηο. Οη αλήιηθνη καζεηέο ππνγξάθνπλ ζχκβαζε ππνρξεσηηθά κε ηε ζπγθαηάζεζε 

ησλ γνλέσλ. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ν κηζζφο θαζνξίδνληαη απφ ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Οη ζρνιέο πνπ πξνζθέξνπλ Π.Α. έρνπλ ηε δέζκεπζε λα 

αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ζα σθειήζνπλ ηελ θαηάξηηζε θαη ηε κάζεζε. Ζ 

πξφνδνο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ αμηνινγείηαη αλάινγα κε ην κάζεκα γξαπηά ή πξνθνξηθά 

κε εμεηάζεηο θαη ζέκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή κε ζπλερή 

αμηνιφγεζε ζην ηέινο απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. ην ηέινο ηεο ρξνληάο ππάξρνπλ 

γξαπηέο εμεηάζεηο. Ζ ζρνιή εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο. Με ηε ιήμε ηεο Π.Α. ε εηαηξεία επίζεο ρνξεγεί 

πηζηνπνηεηηθφ. Σηο εμεηάζεηο ειέγρεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο κε ηηο επηηξνπέο πνπ 

νξίδνληαη. Τπάξρνπλ φκσο θαη ηκήκαηα-αλψηεξεο ηάμεηο πνπ πξνεηνηκάδνπλ ηνπο 

καζεηέο γηα εηζαγσγή ζε αλψηεξεο ηάμεηο φπνπ πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο γηα 

εηζαγσγή ζε αλψηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, Παλεπηζηήκηα, εκπνξηθέο ζρνιέο θαη 

ηκήκαηα κεραληθήο. Δπίζεο κπνξνχλ λα ηδξχζνπλ κε πξσηνβνπιία ηεο δεκνηηθήο 

αξρήο ζρνιέο παξαγσγήο σο αλεμάξηεηα ηδξχκαηα γηα λα παξέρνπλ πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη παξαγσγήο γηα καζεηέο ειηθίαο 16-19 εηψλ ψζηε λα βξνπλ εξγαζία ή 

λα πξνρσξήζνπλ ζε ηκήκαηα Δ.Κ. Απηά ηα ηκήκαηα έρνπλ επειημία ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα. Σνκείο πνπ κπνξεί λα θαιχπηνπλ είλαη: Γαζνθνκία, αιηεία, θηελνηξνθία, 

πθαληνπξγία, μπινπξγηθή θ.α. (Larsen et al, 2007, Eurydice,1995, 2008). 
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3.5.4 Σπγθξηηηθή ζεώξεζε 

 

Μειεηψληαο ηα ζπζηήκαηα ρσξψλ ηεο ΔΔ δηαπηζηψλνπκε φηη ηα ηειεπηαία έηε ζε 

φιεο ηεο ρψξεο ηεο ΔΔ ππάξρεη έθδειν ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο ΔΔΚ θαη απηφ 

θαίλεηαη κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ρψξεο. Ζ ζρέζε ηεο ΔΔ κε ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκία είλαη ζηελή. Οη αλάγθεο ηεο βηνκεραλίαο, ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο νηθνλνκίαο, νη νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο 

απαηηνχλ εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηελ νπνία κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηα ζπζηήκαηα 

ηεο ΔΔΚ. (Κφθθνο Α. (1982)) Σα ζπζηήκαηα απηά πξέπεη λα αλαδηακνξθψλνληαη κε 

ζηφρν ν ζπνπδαζηήο λα δηεπξχλεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ γηα κάζεζε, αλάιπζε, ζχλζεζε 

θαη θξηηηθή ψζηε λα κπνξεί λα έρεη κηα επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. 

εκαληηθφ είλαη φηη ζηα ζπζηήκαηα ησλ άιισλ ρσξψλ δελ είλαη κνλαδηθή νδφο ε αγνξά 

εξγαζίαο αιιά θαη ε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θάηη πνπ 

ζηε ρψξα καο ζπλαληά ακέηξεηα εκπφδηα. Έηζη ζηηο άιιεο ρψξεο εμαιείθεηαη ην 

αίζζεκα κεησκέλεο θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ΔΔΚ θαη ηελ Σερληθή εθπαίδεπζε 

αιιά θαη ε άληζε ζρέζε ησλ δχν ζρνιηθψλ δηθηχσλ δειαδή ηεο Γεληθήο θαη Σερληθήο 

Δθπαίδεπζεο (Αζαλαζνχια -Ρέππα, 1999). 

ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ππάξρεη θνξέαο γηα ηελ έξεπλα θαη ηεθκεξίσζε ησλ αλαγθψλ ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο ζε φια ηα επίπεδα. Καη ζε εζληθφ επίπεδν ππάξρεη ν θνξέαο 

CEDEFOP ν νπνίνο εμεηδηθεχεηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ΔΔΚ. θνπφο ηνπ 

νξγαληζκνχ είλαη λα παξέρεη ζπκβνπιέο θα ελεκέξσζε ζηα κέιε ηνπ θαη λα δηεμάγεη 

έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηα θξάηε – κέιε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο 

πνπ ζέηεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Κνπξνχηνο, 2013). 

 

 

3.5 Γεξκαληθό Γπτθό ύζηεκα (Duales System) 

 

Απνηειεί κηα εθπαηδεπηηθή ζέζε πνπ εγγπάηαη ηε ζπλχπαξμε ην επαγγεικαηηθνχ 

ζρνιείνπ θαη ηεο επηρείξεζεο. Απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ πξψηε ηερληθφ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ραξαθηεξίδεηαη σο Μαζεηεία (Lehilingsausbildung). Σν 

δπτθφ ζχζηεκα κε ηε κνξθή πνπ έρεη ζήκεξα ηζρχεη απφ ην 1953. Καζηεξψζεθε 

επίζεκα απφ ην 1964 (Cedefop, 1978, pp. 45). Απνηειεί ηελ ηειηθή κνξθή ηερληθν-

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Με ηνλ «φξν δπτθφο» ελλ. ηε ζχλδεζε ζεσξίαο κε ηελ 

πξάμε. Απνηειεί ζηηο κέξεο καο ηελ θπξίαξρε κνξθή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 
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ζ απηφ θνηηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ λέσλ ζηε Γεξκαλία. Γηαθξίλεηαη ζην ζεσξεηηθφ 

κέξνο ην νπνίν αλαηίζεηαη ζην επαγγεικαηηθφ ζρνιείν ζχκθσλα κε ην νπνίν ν 

καζεηεπφκελνο θνηηά κηα σο δχν κέξεο ηελ εβδνκάδα. 

Κχξηα αξρή ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Γεξκαλία 

είλαη ε παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο θαη 

πξνζθέξνπλ ηηο ζέζεηο Μαζεηείαο. Οη επηρεηξήζεηο ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά. ηαλ θαη 

φζεο ζπκκεηέρνπλ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο δηαδηθαζίεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Σν δπτθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηνπνζέηεζε ζε ζέζε 

εξγαζίαο θαη κηθξή ζεσξεηηθή παξαθνινχζεζε ζε επαγγεικαηηθφ ζρνιείν. Ζ 

εθπαίδεπζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε έρεη δηάξθεηα 2-3 ρξφληα θαη είλαη αλαγλσξηζκέλε 

απφ ην θξάηνο, ην νπνίν απνλέκεη αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ κεηά απφ εμεηάζεηο πνπ 

δηεμάγνληαη απφ ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ηνπ θξαηηδίνπ θαη 

ξπζκίδνληαη απφ ην λφκν (Vocational Training Act). Πξφζβαζε, ζηελ εθπαίδεπζε απηή 

έρνπλ φινη φζνη νινθιήξσζαλ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη είλαη θάησ απφ 18 

εηψλ (Πατδνχζε, 2013, 2014). 

Σν εβδνκαδηαίν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη κία κε δχν κέξεο ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ 

ζηηο δεκφζηεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, φπνπ εθεί πιένλ δηδάζθνληαη γεληθά καζήκαηα 

(γιψζζα, καζεκαηηθά θ.ιπ.), έηζη ψζηε νη καζεηεπφκελνη λα απνθηνχλ ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ζην επάγγεικα πνπ επέιεμαλ θαη ηξεηο-ηέζζεξεηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα 

πξαθηηθή ζηελ επηρείξεζε. Χζηφζν, φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ νη 

καζεηεπφκελνη λα πεξλνχλ νιφθιεξεο εβδνκάδεο ή κήλεο ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα κα-ζεηεχνπλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ 

νη δηαθνπέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

Αλ θαη ε θαηάξηηζε - Μαζεηείαο ζηελ επηρείξεζε ξπζκίδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν, ην 

πξφγξακκα ησλ επαγγεικαηηθψλ ζρνιείσλ ξπζκίδεηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ηα 

θξαηίδηα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο επηρεηξήζεηο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη 

εθπαηδεπφκελνη ιακβάλνπλ ηελ επηπιένλ εθπαίδεπζε ζε βηνηερληθά επηκειεηήξηα. Ο 

εθπαηδεπφκελνο κηζζνδνηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε. Ο κηζζφο ηνπ απμάλεηαη ρξφλν κε 

ηνλ ρξφλν. Γηα ηελ Μαζεηεία ππνγξάθεηαη ζχκβαζε, κεηαμχ καζεηεπφκελνπ θαη 

εξγνδφηε, γηα ηηο ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο ηνπο. Ζ επηρείξεζε νξίδεη άηνκα ππεχζπλα γηα 

ηελ επνπηεία ηεο Μαζεηείαο ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ θαλνληζκψλ 

θαηάξηηζεο, ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηερληθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο χιεο 

ησλ εμεηάζεσλ (Πατδνχζε, 2014). 
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3.5.1 Σηνραζκνί γηα ην Γεξκαληθό δπτθό ζύζηεκα  

 

Απνηειεί κηα πεξίπινθε κνξθή εθπαίδεπζεο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ χπαξμε 6 

δηαθνξεηηθψλ ζρνιείσλ θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο σο κνλάδεο ζπκπιεξσκαηηθήο 

κφξθσζεο. Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηε Γεξκαλία θαηφξζσζε ρσξίο εληάζεηο απφ ηνλ 

παλεπηζηεκηαθφ ρψξν (δηφηη δελ ζίρηεθε) λα θάλεη ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε φληαο ππνδεέζηεξε απφ ηελ παλεπηζηεκηαθή, θαζνξηζηηθή θαη νπζηψδε γηα 

ηελ νηθνλνκία θαη βηνκεραλία. Τπάξρεη θάζεηνο δηαρσξηζκφο ησλ ζρνιείσλ αλά είδνο, 

ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ζρνιεία ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Σν 94,4% είλαη θξαηηθά θαη κφλν ην 5,6% είλαη ηδησηηθά αλαγλσξηζκέλα απφ ην 

Κξάηνο. Με ηε βνήζεηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ε ΣΔΔ είλαη ηαπηηζκέλε κε ηελ 

παξαγσγή θαη νηθνλνκία. Σν γεξκαληθφ δπτθφ ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο απνηειεί ππφδεηγκα γηα πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο θαη  πνιηηηθέο πνπ 

επηδηψθνπλ ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, θπξίσο ζηνπο  λένπο θαη ηελ θαιχηεξε 

αληαπφθξηζε πξνζθνξάο ζε δεμηφηεηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν ζχζηεκα απηφ νθείιεη 

έλα κεγάιν κέξνο ηεο επηηπρίαο ηνπ, ζηελ απνδνρή θαη αλαγλψξηζε πνπ φπσο 

ηνλίζζεθε έρεη απφ ηελ θνηλσλία θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Παξφια απηά, ρξφλν 

κε ην ρξφλν ν αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ γεξκαλψλ γηα Μαζεηεία κεηψλεηαη. 

Σν ζχζηεκα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Duales Ausbildungssystem) είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ ζηε Γεξκάληα. Ζ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

εθπαίδεπζε ζε κηα επηρείξεζε θαη ηελ παξάιιειε θνίηεζε ζε επαγγεικαηηθή ζρνιή. 

ηε Γεξκαλία ππάξρνπλ πεξίπνπ 350 αλαγλσξηζκέλα επαγγέικαηα ζηα νπνία κπνξεί 

θαλείο λα θάλεη εθπαίδεπζε. Οη λένη θάλνπλ εθπαίδεπζε ζηελ επηρείξεζε (3 έσο 4 

κέξεο ηελ εβδνκάδα) θαη ζπγρξφλσο θνηηνχλ ζηελ ζρνιηθή ηάμε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζρνιήο (1 έσο 2 κέξεο ηελ εβδνκάδα). Ζ εθπαίδεπζε δηαξθεί, αλάινγα κε ην 

επάγγεικα, 2-3,5 έηε. Οη ζπνπδαζηέο απνθηνχλ θπξίσο πξαθηηθή εκπεηξία εληφο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ απαξαίηεηε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηε ζρνιή ηνπο 

γηα θάζε επάγγεικα. Σν δπτθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ππιψλαο 

ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηε Γεξκαλία θαη ζεσξείηαη παγθνζκίσο ην 

θαηαιιειφηεξν κνληέιν γηα ηελ έληαμε ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηα φζνπο 

απφθνηηνπο Λπθείνπ  επηζπκνχλ λα έρνπλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζε ζπλδπαζκφ κε 

παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο, ππάξρνπλ νη δπαδηθέο ζπνπδέο. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ 

δπαδηθψλ ζπνπδψλ είλαη ν ζπλδπαζκφο ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο 

πξνζθέξνπλ ζπλδπαζκφ ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο . Παξάιιεια κε ηελ εθπαίδεπζε ζηελ 
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επηρείξεζε νη εθπαηδεπφκελνη θνηηεηέο ζπνπδάδνπλ ζε ζρνιέο ΑΔΗ θαη ΣΔΗ. Σα  

γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο βνεζνχλ ζηελ επηινγή θαη ζηελ εχξεζε επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο. Γηα ηνπο λένπο, νη νπνίνη δελ ιακβάλνπλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, 

ηζρχεη ην ζχζηεκα ηεο  ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο κέρξη λα νινθιεξψζνπλ ην 18ν έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπο  (Πατδνχζε, 2014). 

 

 

3.6 Δθαξκνγή Γπτθνύ πζηήκαηνο ζηελ Διιάδα 

 

Ζ Σάμε Μαζεηείαο ζηε ρψξα καο ζα εθαξκνζηεί γηα πξψηε θνξά πηινηηθά θαη ζα 

πινπνηεζεί ζηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηα ΔΠΑΛ 

Κνξσπίνπ Αηηηθήο θαη 2° ΔΠΑΛ ηαπξνχπνιεο αληίζηνηρα θαη ζα αθνξά πηπρηνχρνπο 

ησλ ηνκέσλ Ζιεθηξνινγίαο θαη Γεσπνλίαο. πλνιηθά ζα πξνζθεξζνχλ έσο 50 ζέζεηο 

καζεηεπφκελσλ πηπρηνχρσλ ησλ πην πάλσ ηνκέσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 

ησλ 18-24 εηψλ. ε πεξίπησζε πνπ νη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ μεπεξλνχλ ηηο 

πξνζθεξφκελεο ζέζεηο, ε επηινγή ζα γίλεη κε βαζηθφ θξηηήξην ην βαζκφ ηνπ πηπρίνπ ηεο 

εηδηθφηεηαο (Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ, 2016).  

Χο Μαζεηεία νξίδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ν καζεζηαθφο ρξφλνο 

ελαιιάζζεηαη κεηαμχ ρψξνπ εξγαζίαο θαη εθπαηδεπηηθήο δνκήο. Ο καζεηεπφκελνο 

ζπλδέεηαη µε ζπκθσλεηηθφ Μαζεηείαο µε ηνλ εξγνδφηε, ιακβάλεη ακνηβή ή επίδνκα, 

ζχκθσλα µε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαη έρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε. Ο εξγνδφηεο 

αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ζηνλ καζεηεπφκελν εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε θαζνξηζκέλν 

πξφγξακκα, ην νπνίν, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δνκή, νδεγεί ζε πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζε ν 

καζεηεπφκελνο θαη νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα (ΤΠΠΔΘ,2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32  

3.6.1 Θεζκόο Μαζεηείαο απνθνίησλ ΕΠΑΛ 

 

Ζ Μαζεηεία απεπζχλεηαη ζε ελήιηθνπο κε ζηφρν: 

 ηελ αθνκνίσζε απαξαίηεησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

 ηελ αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο απηήο ηεο κνξθήο κάζεζεο 

Ζ Μαζεηεία πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα πνπδψλ έηζη ψζηε λα: 

 επηηπγράλνληαη ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

 ππάξρεη ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθήο δνκήο - επηρείξεζεο 

 απνηειεί ηελ δηθιείδα αζθαιείαο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο απαηηνχκελεο 

δηαδηθαζίαο ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζην ρψξν εξγαζίαο. 

ηε Μαζεηεία πξνβιέπεηαη αθφκε εκεξήζηα απνδεκίσζε θαη αζθάιηζε γηα: 

 Οκαιή κεηάβαζε ησλ απνθνίησλ ησλ ΔΠΑΛ απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ρψξν θαη εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα 

ησλ εξγαδφκελσλ. 

 Απφθηεζε επαγγεικαηηθήο θνπιηνχξαο θαζψο θαη δέζκεπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηεπνκέλσλ. 

Ζ αλαβάζκηζε θαη δηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Μαζεηείαο απνηειεί κία ζηξαηεγηθή 

θαηεχζπλζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ Αλαβάζκηζε ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη ηεο Μαζεηείαο θαζψο θαη γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηάο ηεο. Δπίζεο ε Μαζεηεία θαζψο δελ είλαη ππνρξεσηηθή, 

απνηειεί κία ελαιιαθηηθή ιχζε γηα απνθνίηνπο ΔΔΚ ζην πιαίζην ηεο αλαβάζκηζεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπο πξνζφλησλ. 

 

 

3.6.2 Ννκηθό πιαίζην Μαζεηείαο  

 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ πξφζθαηα κε ην Νφκν 

4386/2016 αλαδηάξζξσζε ηε δνκή ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη πξνρψξεζε ζε 

νξηζκέλεο εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηεο Μαζεηείαο γηα ηνπο απνθνίηνπο 

ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ. 

Σν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξνζθέξεη δχν θχθινπο ζπνπδψλ σο εμήο: 

1. Γεπηεξνβάζκην Κχθιν πνπδψλ πνπ αλήθεη ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

2.  Μεηαιπθεηαθφ Έηνο - Σάμε Μαζεηείαο πνπ απνηειεί Μεηαδεπηεξνβάζκην Κχθιν 

πνπδψλ θαη αλήθεη ζην κε ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 
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 Σν «Μεηαιπθεηαθφ έηνο - ηάμε Μαζεηείαο» είλαη πξναηξεηηθφ. Καηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο η ηάμεο Μαζεηείαο» ζηελ Διιάδα απφ ην ζρνιηθφ έηνο 

2016-2017 ζα εθαξκνζηεί ην δπηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο (Μαζεηείαο) κε ζπλνιηθή 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ελλέα (9) κήλεο θαη ζα πεξηιακβάλεη: α) Μαζεηεία κε 

εθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο θαη β) καζήκαηα Δηδηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, 

αληίζηνηρα. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο-Σάμεο Μαζεηείαο θαη πξηλ 

ηελ ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο θάζε καζεηεπφκελνο δχλαηαη λα 

παξαθνινπζήζεη Πξνπαξαζθεπαζηηθά Μαζήκαηα Πηζηνπνίεζεο, πνπ νξγαλψλνληαη κε 

ηελ επζχλε ηνπ ΤΠΠΔΘ.  

Σελ επζχλε πινπνίεζεο ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο - ηάμεο Μαζεηείαο», έρεη ην 

ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν θαη εγγξάθνληαη νη καζεηεπφκελνη, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δ.Κ. φπνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ηηο εξγαζηεξηαθέο ηνπο αζθήζεηο νη καζεηέο ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη ζην 

νπνίν ζα γίλεηαη ην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα εηδηθφηεηαο (7 ψξεο). Αλαιπηηθφηεξα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο – Σάμεο Μαζεηείαο» ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ: 

1. «Πξφγξακκα εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηαο » ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 

δηαθνζίσλ ηξηψλ (203) σξψλ. Σν πξφγξακκα απηφ δηδάζθεηαη κία (1) εκέξα ηελ 

εβδνκάδα γηα επηά (7) δηδαθηηθέο ψξεο απφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζε ζρνιηθέο κνλάδεο 

ΔΠΑ.Λ ή/θαη ζε Δξγαζηεξηαθά Κέληξα (ΔΚ). 

2. « Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζην ρψξν εξγαζίαο», δηάξθεηαο είθνζη νθηψ (28) 

σξψλ εβδνκαδηαίσο, επηκεξηζκέλν θαη’ ειάρηζηνλ ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο γηα 9 

κήλεο (ΤΠΠΔΘ, 2015). 

 

 

3.6.3 Εηδηθόηεηεο Τάμεο Μαζεηείαο 

 

Οη εηδηθφηεηεο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζην Μεηαιπθεηαθφ Έηνο – Σάμε Μαζεηείαο ηεο 

ζρνιηθήο πεξηφδνπ 2016-17 είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη 0ηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, 

2. Σερληθφο Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηχσλ, 

3. Σερληθφο Ορεκάησλ, 

4. Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο, 

5. ρεδηαζηήο Γνκηθψλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο,  

6. Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο, θαη 
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7. Βνεζφο Ννζειεπηή. 

Σν Πξφγξακκα  Μαζεηείαο πνπ ζα εθαξκνζηεί ζην Μεηαιπθεηαθφ Έηνο πνπ 

απνηειεί ηελ  Σάμε Μαζεηείαο ζα είλαη εγθεθξηκέλν απφ ην ΗΔΠ θαη ζα πιεξνί ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, κε βάζε ην δηακνξθσκέλν Πιαίζην Πνηφηεηαο θαη ηα  

πηζηνπνηεκέλα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. Απφ ηελ ζρνιηθή 

ρξνληά 2017-2018 ζρεδηάδεηαη ε ζηαδηαθή επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ 

Έηνπο – Σάμεο Μαζεηείαο θαη ζε άιιεο εηδηθφηεηεο. 

 

 

3.6.4 Λεηηνπξγία Τκεκάησλ Μεηαιπθεηαθνύ Έηνπο - Τάμεο Μαζεηείαο 

 

Σκήκαηα εηδηθφηεηαο «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο-ηάμεο Μαζεηείαο» ζε Δπαγγεικαηηθά 

Λχθεηα (ΔΠΑ.Λ.) ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εθφζνλ ηεξνχληαη 

ζσξεπηηθά φιεο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) ππεξεηνχλ εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ 

πνπ δηδάζθνπλ ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ζε Α', Β' ή Γ' αλάζεζε, β) 

ππάξρεη ε απαηηνχκελε εξγαζηεξηαθή ππνδνκή θαη γ) έρνπλ εμαζθαιηζηεί ζέζεηο 

Μαζεηείαο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 

εηζήγεζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. 

Αλψηεξνο αξηζκφο καζεηψλ ζηα ηκήκαηα Μαζεηείαο είλαη νη 25 καζεηέο. 

Καηψηεξνο αξηζκφο γηα ηε δεκηνπξγία ηκήκαηνο είλαη νη 8 καζεηέο γηα ηκήκαηα ησλ 

ΔΠΑ.Λ. πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Α’-Γ’, νη 6 καζεηέο γηα ηκήκαηα ησλ ΔΠΑ.Λ. 

πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Γ’-Ε’ θαη 5 καζεηέο γηα ηκήκαηα ησλ ΔΠΑ.Λ. πνπ 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Ζ’-ΗΒ’. Δμαηξεηηθά γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηε ζρνιηθή 

ρξνληά 2016-2017 κπνξεί λα εγθξίλνληαη ηκήκαηα κε κηθξφηεξν αξηζκφ καζεηψλ κε 

απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

ΤΠ.Π.Δ.Θ. (Λαθάζαο, 2016). 

Οη καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε ηάμε Μαζεηείαο εγγξάθνληαη ζε μερσξηζηφ Μεηξψν 

Μαζεηείαο ηνπ ΔΠΑ.Λ. Γηθαίσκα εγγξαθήο ζηελ ηάμε Μαζεηείαο έρνπλ φζνη λένη θαη 

λέεο ηθαλνπνηνχλ ηαπηφρξνλα ηα ηξία παξαθάησ θξηηήξηα: α) είλαη θάηνρνη 

απνιπηεξίνπ θαη πηπρίνπ ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. ηνπ Ν. 

4186/2013 θαη ηνπ Ν. 3475/2006 β) βξίζθνληαη εθηφο απαζρφιεζεο, εθπαίδεπζεο ή 

θαηάξηηζεο θαη γ) δελ ππεξβαίλνπλ ην 24
ν
 έηνο ειηθίαο. 
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ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο απηψλ  πνπ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηηο  ζέζεηο, πξνεγνχληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη θαηά ην 

πην πξφζθαην ζρνιηθφ έηνο έλαληη εθείλσλ παιαηφηεξσλ ζρνιηθψλ εηψλ. Βέβαηα 

κεηαμχ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη ηελ ίδηα ζρνιηθή ρξνληά πξνεγνχληαη 

εθείλνη πνπ έρνπλ ηνλ πςειφηεξν βαζκφ Πηπρίνπ εηδηθφηεηαο. 

Αηηήζεηο ππνςήθησλ καζεηεπνκέλσλ. Δηδηθά   

1. ζνη έρνπλ δηθαίσκα έγγξαθήο ζηελ Σάμε Μαζεηείαο, θαηφπηλ ζρεηηθήο 

δεκφζηαο πξφζθιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

θαινχληαη λα ππνβάινπλ ζπγθεθξηκέλε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη Σάμε Μαζεηείαο ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο. ηε 

δεκφζηα αλαθνίλσζε  ζα πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηεο νη δηαδηθαζίεο: 

ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ, θαηάξηηζεο πξνζσξηλνχ πίλαθα 

θαηάηαμεο, ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη θαηάξηηζεο νξηζηηθνχ πίλαθα θαηάηαμεο 

θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο πξνζεζκίεο. 

2. Ο ππνςήθηνο γηα ζέζε Μαζεηείαο ζα  ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηνπ θαη ζα θαηαζέηεη 

ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα πνπ ζα πινπνηήζεη ηελ Σάμε 

Μαζεηείαο. 

 

 

 3.6.5 Δηαρείξηζε Τάμεο Μαζεηείαο 

 

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ πνπ ζα θηινμελήζνπλ ηκήκαηα Μαζεηείαο 

θαη ηηο εηδηθφηεηεο πνπ ζα έρεη ην θάζε ζρνιείν, ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ε πινπνίεζε 

ηεο ηάμεο Μαζεηείαο. Ζ ηάμε Μαζεηείαο πξέπεη λα μεθηλάεη θάζε ζρνιηθφ έηνο εληφο 

Οθησβξίνπ, κε εμαίξεζε ην ζρνιηθφ έηνο 2016 – 2017. Σν ΔΠΑ.Λ. δεκηνπξγεί 

μερσξηζηφ Μεηξψν γηα ηελ Σάμε Μαζεηείαο κε θαξηέια γηα ηνλ θάζε καζεηεπφκελν 

αλά ηκήκα. Γηα ηελ δεκηνπξγία ηκήκαηνο Μαζεηείαο πξέπεη ν θάζε καζεηεπφκελνο λα 

ζπλππνγξάςεη ζχκβαζε Μαζεηείαο (ηελ νπνία ηνπ ρνξεγεί ε ζρνιηθή κνλάδα) κε ηελ 

επηρείξεζε πνπ ζα ηνλ απνδερζεί. ηε ζπλέρεηα ζα  πξνζθνκίζεη ηε ζχκβαζε 

Μαζεηείαο ζηε ζρνιηθή δνκή γηα λα ηε ζεσξήζεη ν  Γηεπζπληή ηεο. Ο θάζε 

καζεηεπφκελνο γηα λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα Μαζεηείαο πξέπεη λα έρεη θαηαρσξεζεί 

απφ ηελ επηρείξεζε ζην ζχζηεκα ΔΡΓΑΝΖ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Σν  κάζεκα ζην 

εξγαζηήξην ζα δηεμάγεηαη κε βάζε ην Πξφγξακκα πνπδψλ (Π) θάζε εηδηθφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ ΤΠΠΔΘ. Ο ξφινο φζσλ εθπαηδεπηηθψλ  αλαιάβνπλ ηελ 
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ηάμε Μαζεηείαο ζα είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε θαη ππνζηήξημε ησλ καζεηεπνκέλσλ ψζηε 

λα θαηαθέξνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ (απνθιεηζηηθά γηα 

ζέκαηα εληφο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ) θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

Μαζεηείαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Δπηπξφζζεηα είλαη ζεκαληηθφ λα κεηαθέξνπλ ηηο λέεο 

γλψζεηο θαη εκπεηξίεο απφ ηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη  ζηνπο  εθπαηδεπηηθνχο θαη 

άιινπο καζεηέο ηνπ ΔΠΑΛ. 

Σα Π ηεο Μαζεηείαο ζπκβαδίδνπλ κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα (Α.Π) ζπνπδψλ 

θάζε εηδηθφηεηαο, αιιά πεξηιακβάλνπλ θαη έλα ηκήκα πην επέιηθην κε ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θάζε επηρείξεζεο κέζσ εηδηθψλ έξγσλ 

(projects) πνπ θαζνξίδνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν ή θαη ζε επίπεδν επηρείξεζεο (ΤΠΠΔΘ, 

2016). 

 

 

3.6.5 Αμηνιόγεζε Τάμεο Μαζεηείαο 

 

Οη καζεηεπφκελνη ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα φζν θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

Μαζεηείαο αμηνινγνχληαη κε βάζε ηηο  δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε 

Π.Γ (Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα), ζχκθσλα κε εηζήγεζε ηνπ ΗΔΠ (Ηλζηηηνχηνπ 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο). Οη απφθνηηνη ηνπ 4
νπ

 έηνπο ηεο «Σάμεο Μαζεηείαο» 

ιακβάλνπλ πηπρίν εηδηθφηεηαο, επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο επηπέδνπ 

5, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίαο  πηζηνπνίεζεο ησλ πξνζφλησλ 

ηνπο απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ. 

 

 

3.6.6 Σηνραζκνί γηα ην Ειιεληθό Δπτθό Σύζηεκα  

 

ηνραζκνί πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή Γπτθνχ πζηήκαηνο ζηελ Διιάδα νη 

νπνίνη απνηππψλνληαη κέζα απφ νξηζκέλα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ είλαη: 

1. Πνηνη παξάγνληεο επηδξνχλ ζηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο – 

εθκάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο; 

2. Ζ πιεξνθφξεζε γηα ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην επηδξά ζην επίπεδν γλψζεσλ 

αλαθνξηθά κε ηε Μαζεηείαο ηελ Διιάδα; 
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3. Πψο εθαξκφδεηαη ην δπτθφ ζχζηεκα εθκάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πνηνί νη 

κειινληηθνί ζηφρνη ηνπ; 

4. Ση πξνβιέπεηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Μαζεηείαο; 

5. Αλ ε ΔΔΚ αλαπηπρζεί ζηελ Διιάδα ζα ζπγθξαηήζεη ηνπο λένπο ζην ζρνιείν 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε καζεηηθή δηαξξνή; 
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Β ΜΔΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

4.1 Δξεπλεηηθή Πξνζέγγηζε - Μέζνδνο - Σερληθή Έξεπλαο 

 

Γηα ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο «Γηά βίνπ κάζεζεο, ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

(ΔΔΚ), ηε δηαξξνή, ην δπτθφ ζχζηεκα - Μαζεηεία : ζηε ρψξα καο θαη ζηε Γεξκαλία», 

πξσηίζησο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ ζηνηρεία φπσο ε αθνινπζνχκελε εξεπλεηηθή 

κέζνδνο, ε ηερληθή, ε δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο, ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαη ν ηξφπνο 

ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Αξρηθά, επηιέγεηαη θαηά πεξίπησζε ε πξνζέγγηζε ζηελ 

νπνία ζα βαζηζηεί ε έξεπλα ψζηε ηα ζπιιερζέληα ζηνηρεία λα νδεγήζνπλ ζηελ εμαγσγή 

αζθαιψλ απνηειεζκάησλ (Πνπξθφο & Γαθέξκνο, 2010) 

ηε βηβιηνγξαθία σο ζεκαληηθφηεξεο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο αλαθέξνληαη νη 

αθφινπζεο: πεξηγξαθηθή, πεηξακαηηθή, ζπγθξηηηθή θαη ζπλαθεηαθή (Babbie, 2008; 

Robson, 2010). ηηο πεξηγξαθηθέο έξεπλεο κηα θαηάζηαζε ή θαηλφκελν εμεηάδεηαη ζηε 

βάζε ζπζρεηηζκψλ κεηαβιεηψλ ελψ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε θαηά ην 

δπλαηφλ πιεξέζηεξε απεηθφληζή ηνπο (Παππάο, 2002). Αθνινπζψληαο ηελ πεηξακαηηθή 

πξνζέγγηζε, ν εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα απεηθνλίζεη κηα θαηάζηαζε κε πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα απνζαθελίδνληαο ηελ αιεζηλή θχζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ κεηαβιεηψλ ελψ 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθξηηηθήο πξνζέγγηζεο ν εξεπλεηήο ζπγθξίλεη κεηαβιεηέο 

κεηαμχ δχν νκάδσλ φπνπ δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή κε 

ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ δηαθνξψλ. Ζ πεξίπησζε ηεο ζπλαθεηαθήο πξνζέγγηζεο 

βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ αξηζκεηηθψλ δεηθηψλ νη νπνίνη πνζνηηθνπνηνχλ ην βαζκφ 

θαηά ηνλ νπνίν κεηαβάιινληαη νη κεηαβιεηέο (Berg, 2001; Σζηψιεο, 2014). 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ επηινγή ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ε νπνία θαζνξίδεη θαη 

ηελ πνξεία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ν εξεπλεηήο θαιείηαη λα επηιέμεη θαη ηελ 

εξεπλεηηθή κέζνδν ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο δηθήο ηνπ έξεπλαο 

(Καηζήο, A., ηδεξίδεο, Γ., Δκβαισηήο, Α. (2011). Δπηιέγνληαο ηελ παξαγσγηθή 

κέζνδν, ν εξεπλεηήο θαιείηαη κέζσ ειέγρσλ ππνζέζεσλ λα επηβεβαηψζεη ή λα 

απνξξίςεη ηε ζεσξία ελψ κέζσ ηεο παξαγσγηθήο κεζφδνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο δηακνξθψλνπλ έλα λέν πιαίζην ζεσξίαο (Καινγεξάθε, 2011; Σζηψιεο, 2011). 

Ζ έξεπλα ηεο «Γηά βίνπ κάζεζεο, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 
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επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΚ), ηε δηαξξνή, ην δπτθφ ζχζηεκα - 

Μαζεηεία : ζηε ρψξα καο θαη ζηε Γεξκαλία» κε ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ 

αθνινχζεζε ηελ επαγσγηθή πξνζέγγηζε ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα ζπλεπηθνπξήζεθε απφ ηελ επηινγή ηεο έξεπλαο 

επηζθφπεζεο ψζηε κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ λα ζπιιερηνχλ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα. 

 

 

4.2 θνπόο, Δξεπλεηηθνί ηόρνη θαη Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα  

 

 

4.2.1 Σθνπόο θαη Εξεπλεηηθνί Σηόρνη  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδεηρζεί ε αλάγθε αλαβάζκηζεο ηεο ΔΔΚ 

Δπαγγεικαηηθή, Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε) ζηελ ΔΔ θαη θπξίσο ζηελ Διιάδα ε νπνία 

βξίζθεηαη ζε βαζηά νηθνλνκηθή χθεζε θαζψο θαη πνιηηηθέο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

βνεζήζνπλ θαη λα απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα 

θάηη πνπ σο ηψξα δελ θαίλεηαη λα ρεη ζπκβεί, αιιά κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη 

επείγνλ λα γίλεη. ηελ Διιάδα ε ΔΔΚ έξρεηαη ζε δεχηεξε κνίξα θαη κάιηζηα απηφ ην 

δείρλεη θαη ην γεγνλφο φηη ε Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ζεσξείηαη εθπαίδεπζε κε 

κεγάιν θχξνο, παξφιν πνπ ην πνζνζηφ ησλ άλεξγσλ πηπρηνχρσλ κεγαιψλεη ή αλαδεηά 

εξγαζία ζην εμσηεξηθφ πιένλ. 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ πξνθχπηνπλ νη εμήο εξεπλεηηθνί ζηφρνη: 

1. 1
νο

 Δξεπλεηηθφο ηφρνο: Να δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ 

ζεκαληηθή ηελ εθαξκνγή ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο – εθκάζεζεο ζην ρψξν 

εξγαζίαο. 

2. 2
νο

 Δξεπλεηηθφο ηφρνο: Να δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

πιεξνθνξεζεί θαη γλσξίδνπλ ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζεζκνχ ηεο Μαζεηείαο ζηελ Διιάδα. 

3. 3
νο

 Δξεπλεηηθφο ηφρνο: Να δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ 

ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο εθκάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο 

θαη ηνπο κειινληηθνχο ζηφρνπο ηνπ.  

4. 4
νο

 Δξεπλεηηθφο ηφρνο: Να δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ 

ηη πξνβιέπεηαη γηα κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Μαζεηείαο.  
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5. 5
νο

 Δξεπλεηηθφο ηφρνο: Να δηαπηζησζεί αλ ε ΔΔΚ αλαπηπρζεί ζηελ Διιάδα ζα 

ζπγθξαηήζεη ηνπο λένπο ζην ζρνιείν ψζηε λα απνθεπρζεί ε καζεηηθή δηαξξνή.  

 

 

4.2.2 Εξεπλεηηθά Εξσηήκαηα  

 

Σα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο 

είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ εθαξκνγή ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο – 

εθκάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο; 

2. Με πνην ηξφπν εθαξκφδεηαη ε εθκάζεζε ζην ρψξν εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο 

ηππηθήο θαη κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη δηά βίνπ κάζεζεο θαη πνηνη νη ζηφρνη 

γηα ην κέιινλ; 

3. Πνηεο νη λεφηεξεο εμειίμεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ 

ηεο Μαζεηείαο ζηελ Διιάδα; 

4. Πσο ζα γίλεη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Μαζεηείαο; 

5. Πνηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο & θαηάξηηζεο 

ηφζν ζε επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, φζν θαη ζε επίπεδν θνηλσληθήο 

ζπλνρήο (π.ρ. θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ). 

 

 

4.3 Μεζνδνινγία 

 

 

4.3.1 Πεδίν Δηεμαγσγήο Έξεπλαο – Δηαδηθαζία Δεηγκαηνιεςίαο – Δείγκα Έξεπλαο  

 

Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξνυπνζέηεη πξψηηζηα ηεο επηινγή ηνπ δείγκαηνο κέζσ 

πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίαο θαηά πεξίπησζε (Γεκεηξφπνπινο, 2004). ηε δηάζεζε 

ησλ εξεπλεηψλ γηα ηε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο πεξηιακβάλνληαη ε απιή ηπραία 

δεηγκαηνιεςία (ίδηεο πηζαλφηεηεο ζπκκεηνρήο ζην δείγκα), ε ζηξσκαηνπνηεκέλε 

δεηγκαηνιεςία (επηινγή βάζε ζηξσκαηνπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ), ε 

ζπζηεκαηηθή (κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν), ε θαηά ζπζηάδεο δεηγκαηνιεςία, ε πνζνζηηαία 

(ζπκκεηνρή ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ αλά νκάδα πιεζπζκνχ), ε δεηγκαηνιεςία 
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επθνιίαο θαη ε δεηγκαηνιεςία ρηνλνζηηβάδαο (Παπατσάλλνπ θαη ζπλ., 2003, 

Αζαλαζίνπ, 2007). ην Β κέξνο αλαπηχζζνληαη νη θπξηφηεξεο κέζνδνη ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ, φπσο ε ζπλέληεπμε, επηζθφπεζε, παξαηήξεζε, θ.α. θαη αλαιχνληαη νη 

ιεηηνπξγίεο ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ ζην πιαίζην ηεο ινγηθήο ηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο. (Καηζήο θαη ζπλ., 2011). 

Ζ κειέηε ηνπ ζέκαηνο ηεο «Γηά βίνπ κάζεζεο, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΚ), ηε δηαξξνή, ην 

δπτθφ ζχζηεκα - Μαζεηεία : ζηε ρψξα καο θαη ζηε Γεξκαλία» γηα ηελ επηηπρή 

ζπγθέληξσζε ηνπ δείγκαηνο αθνινχζεζε ηε θηινζνθία αληηπξνζψπεπζεο ηνπ 1 – 10% 

ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη εθαξκφδνληαο ηελ απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία ζε 

ζπλνιηθά 12 εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα, δείγκα ηεο 

έξεπλαο απνηέιεζαλ εθπαηδεπηηθνί απφ δχν (2) ΔΠΑΛ ΓΓΔ ηεο Γ΄ Αζήλαο, έλα (1) 

ΔΠΑΛ ηεο ΓΓΔ  Αηησιναθαξλαλίαο, έλα (1) ΔΠΑΛ ηεο ΓΓΔ Λαθσλίαο ,έλα (1) ΔΠΑΛ 

ηεο ΓΓΔ Γπη. Αηηηθήο θαη απφ δχν (2) εθπαηδεπηηθνχο δηεπζπληέο Η.Δ.Κ. κε νξγαληθή 

ζέζε ζε ΔΠΑΛ ηεο Αηηηθήο. Ζ δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο ζπλέληεπμεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείν (e mail) 

δηαζθαιίδνληαο ην απφξξεην ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  

 

 

4.3.2 Εξεπλεηηθό Εξγαιείν  

 

Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο είλαη κηα πνιχπιεπξε δηαδηθαζία κε ηα 

εμήο ραξαθηεξηζηηθά: α) ν ζθνπφο πεξηγξάθεη ην πιαίζην έξεπλαο, β) ηα δεδνκέλα δελ 

είλαη πξνθαζνξηζκέλα, γ) κπνξεί λα απαηηεζνχλ πνιιαπιέο κέζνδνη ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ, (δ) ηα δεδνκέλα ραξαθηεξίδνληαη απφ ππνθεηκεληθφηεηα (Ησζεθίδεο, 

2008). Πέξαλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε επηινγή ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ. ηηο 

πνηνηηθέο έξεπλεο ε πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ είλαη ε πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ (Σζηπιεηάξεο & Μπάκπαιεο, 2011). Ζ 

πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε εξσηεκαηνιφγην ζπκβάιιεη ζηε ζπιινγή εκπεηξηψλ, 

απφςεσλ, πεπνηζήζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ, αλάδεημε ζηεξενηχπσλ, αιιά θαη 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. Απνηειεί σο επί ην πιείζηνλ πνηνηηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν 
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θαζψο δελ απεπζχλεηαη ζε κεγάιν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ αιιά απνηππψλεη ηηο απφςεηο 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ αηφκσλ (Αζαλαζίνπ, 2007).  

Ζ ζπλέληεπμε δηαθξίλεηαη ζε ηππνπνηεκέλε θαη κε ελψ ε επηινγή ηεο βαζίδεηαη ζηηο 

εξεπλεηηθέο αλαδεηήζεηο. ηηο ηππνπνηεκέλεο ζπλεληεχμεηο πεξηιακβάλνληαη ε 

δνκεκέλε ζπλέληεπμε (απζηεξά πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο θαη ζεηξά ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα) θαη ε εκηδνκεκέλε (επειημία εξσηεκάησλ) θαη ε νκαδηθή. Οη κε 

ηππνπνηεκέλεο ζπλεληεχμεηο απνζθνπνχλ ζηε ζπιινγή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ 

ζηνηρείσλ κε ηελ αιιειεπίδξαζε εξεπλεηή θαη ζπκκεηέρνληα λα θαζνξίδεη ηελ εμέιημή 

ηεο ελψ έρνπλ θάπνηα αξρηθή δνκή ε νπνία κπνξεί λα κεηαβιεζεί (Παπατσάλλνπ θαη 

ζπλ., 2003; Cohen et al, 2011).  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο «Γηά βίνπ 

κάζεζεο, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο (ΔΔΚ), ηε δηαξξνή, ην δπτθφ ζχζηεκα - Μαζεηεία : ζηε ρψξα καο θαη ζηε 

Γεξκαλία, δηακνξθψζεθε έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην ηξηάληα δχν (32) εξσηήζεσλ 

αλνηθηνχ ηχπνπ ζε πέληε (5) επηκέξνπο ελφηεηεο. Σα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ήηαλ 

ζαθή, πιήξσο δηεπθξηληζκέλα ελψ δηαζθαιίζηεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ε αλσλπκία 

θαη ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο. Αλαιπηηθά, ην εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε ηηο 

αθφινπζεο ελφηεηεο:  

1. Δλόηεηα Α: εκαληηθόηεηα εθαξκνγήο δπτθνύ ζπζηήκαηνο - εθκάζεζεο 

ζην ρώξν εξγαζίαο. ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη ελλέα (9) 

εξσηήζεηο νη νπνίεο άληιεζαλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα 

ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο εθκάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, νη 

ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα δηαηππψζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε επί ηνπ 

ζέκαηνο, ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία, ηηο αλάγθεο αλαβάζκηζεο ησλ ΔΔΚ, ηε 

ζπκβνιή ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ αλεξγία, ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηηο ζρνιέο 

ηνπ ΟΑΔΓ, ην βαζκφ επηηπρίαο ζπλνιηθά αιιά θαη ζην ζρνιείν ηνπ θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ μερσξηζηά, λα αλαθέξνπλ ηπρφλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο θαη 

θαηά πφζν αλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο – ζεκηλάξηα γηα ην 

ζέκα ηεο Μαζεηείαο. 

2. Δλόηεηα Β: Νεόηεξεο εμειίμεηο ζην ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζεζκνύ ηεο Μαζεηείαο ζηελ Διιάδα. Πεξηιακβάλεη πέληε (5) εξσηήζεηο 

θαηαγξαθήο απφςεσλ αλαθνξηθά κε ηηο εμειίμεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο Μαζεηείαο ζηελ Διιάδα. Δηδηθφηεξα, νη 
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εθπαηδεπηηθνί εξσηήζεθαλ αλ έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ην λφκν πνπ πξνβιέπεη ην 

4
ν
 έηνο Μαζεηείαο ζηα ΔΠΑΛ, απφ πνπ πξνεξρφηαλ ε πιεξνθφξεζε, ηελ 

απήρεζε ησλ αιιαγψλ, ην ιφγν ηεο απνθιεηζηηθήο πηινηηθήο εθαξκνγήο θαη ην 

βαζκφ επηηπρίαο. 

3. Δλόηεηα Γ: Δθαξκνγή εθκάζεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη κειινληηθνί ζηόρνη. Οη νρηψ (8) εξσηήζεηο 

εζηίαζαλ ζηελ εθαξκνγή εθκάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηνπο κειινληηθνχο ζηφρνπο. Δηδηθφηεξα, δεηήζεθε 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο αλαθνξηθά κε ηνλ 

ηξφπν πνπ εθαξκφδεηαη ε εθκάζεζε ζην ρψξν εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο, αλ ππάξρνπλ νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία δελ θαίλεηαη λα 

επηιχεη ν λφκνο θαη πνηα είλαη απηά, πνηνο ζα βξίζθεη ηνλ εξγνδφηε ζην καζεηή 

θαη κε πνηα δηαδηθαζία, πσο ζα νξίδεηαη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο ηνπ καζεηή θαη 

αλ ζα είλαη θαζεγεηήο ηνπ ζρνιείνπ, αλ ε θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ ζα 

αγθαιηάζεη ην λέν πξφγξακκα, πνηα είλαη ε ζηάζε ηεο εγεζίαο θαη πνηνη νη 

ζηφρνη γηα ην κέιινλ. 

4. Δλόηεηα Γ: Υξεκαηνδόηεζε Μαζεηείαο. Μέζσ έμη (6) εξσηήζεσλ 

ζπγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε. Δηδηθφηεξα, ηα 

εξσηήκαηα εζηίαζαλ ζην ηη πξνβιέπεηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Μαζεηείαο, 

ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ θξάηνπο, ηελ επηξξνή ηεο 

Μαζεηείαο ζηελ αλεξγία, ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ 

ζπζηήκαηνο ζηε Γεξκαλία θαη θαηά πφζν είλαη εθηθηή ε επηηπρία ηεο ζηελ 

Διιάδα. 

5. Δλόηεηα Δ: Απνηειέζκαηα ζύγρξνλσλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο & 

θαηάξηηζεο ζε επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε 

ηε επίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή. πγθεθξηκέλα νη εξσηήζεηο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

εζηηάδνπλ ζην θαηά πφζν ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, κε πνην ηξφπν ζα κπνξνχζε ε 

ΔΔΚ λα αλαπηπρζεί ζηελ Διιάδα θαη λα θξαηήζεη ηνπο λένπο ζην ζρνιείν ψζηε 

λα απνθεπρζεί ε καζεηηθή δηαξξνή αιιά θαη ζηε ρψξα ζπλνιηθφηεξα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ  

 

Σα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ΔΠΑΛ αλαδεηθλχνπλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ γπλαίθεο 

θαηά 58,3% θαη άλδξεο 41,7% (ΜΟ: 1,5833, ΣΑ: 0,5149), ειηθίαο 31-40 εηψλ θαηά 

8,3%, 41-50 εηψλ θαηά 66,7% θαη 51-60 εηψλ θαηά 25%. Ζ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε 

πξνζδηνξίζηεθε ζπλνιηθά γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ σο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί 

θαη αλαθνξηθά κε ηελ Δπαγγεικαηηθή Ηδηφηεηα – Θέζε θαηαγξάθεθαλ 2 

Γηεπζπληέο/ηξηεο (16,7%), 3 Τπνδηεπζπληέο/ηξηεο (25%) θαη 7 Δθπαηδεπηηθνί (58,3%). 

Σα Γηαγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ ηα παξαπάλσ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο 

παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο εξγαζίαο. 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ζηελ παξνχζα ελφηεηα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε αθεγεκαηηθφ ηφπν γηα θάζε εξψηεζε γηα θάζε ππνελφηεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε.  

Αξρηθά γηα ηελ Α Δλόηεηα: εκαληηθόηεηα Δθαξκνγήο Γπτθνύ πζηήκαηνο - 

Δθκάζεζεο ην Υώξν Δξγαζίαο.  

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 1
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ηε γλώκε ηνπο 

γηα ην ππό έξεπλα ζέκα παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Δλδηαθέξνπζα θαη επίθαηξε κηα θαη ηψξα ζα μεθηλήζεη ε εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο, πνπ πεξηέρεη Μαζεηείαο ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε & θαηάξηηζε. 

2. Γελ γλσξίδσ πνιχ θαιά. 

3. Τν ζέκα είλαη ελδηαθέξνλ δηφηη ζεσξψ φηη ε ΔΔΚ ζηελ ρψξα καο ζα πξέπεη λα 

αλαδηνξγαλσζεί ψζηε λα πξνζεγγίζεη ηα Δπξσπατθά επίπεδα. 

4. Δίλαη έλα ζέκα ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξφηεηαο, φζνλ αθνξά ηελ ηερληθή 

εθπαίδεπζε. 

5. Πηζηεχσ φηη ν καζεηήο καζαίλνληαο κέζα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο απνθηά 

αξηηφηεξε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θαη είλαη πιένλ έηνηκνο γηα ηελ αγνξά 

εξγαζίαο. 

6. Δίλαη ζεκαληηθφ νη απφθνηηνη λα απνθηήζνπλ ηελ πξψηε ηνπο επαθή κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ γηαηί εμνηθεηψλνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο 

θαη απνθηνχλ εξγαζηαθή εκπεηξία. 

7. Δίλαη πνιχ επίθαηξν θαη ελδηαθέξνλ απαζρνιεί ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε. 

8. Η κάζεζε θαη ε θαηαλφεζε, φρη φκσο ε απνζηήζηζε, ελφο γλσζηηθνχ 
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αληηθεηκέλνπ, απνθηάηαη κε ηελ επαλάιεςε θαη ηελ ελαζρφιεζε κε απηή ηελ 

ζεκαηηθή ελφηεηα. ηαλ ε κάζεζε είλαη παξάιιειε, κε ην ζρνιηθφ θαη ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηφηε ε εθκάζεζή ηνπ, είλαη πνιχ πην εκπεξηζηαησκέλε. 

Βεβαίσο, επεηδή ε νηθνλνκηθή θξίζε, έρεη θηππήζεη κε έληνλν ηξφπν, ηελ ρψξα 

καο, ε καζεηηθή θνηλφηεηα έρεη πιεγεί θαη απηή. Η καζεηηθή δηαξξνή είλαη αξθεηά 

έληνλε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Μεξηθνί ιφγνη πνπ σζνχλ ηνπο καζεηέο ηεο ΔΔΚ, ζ’ 

απηή ηελ απφθαζή ηνπο είλαη: α) ε απαμησηηθή, εξγαζηαθή εηθφλα πνπ αληηθξίδνπλ 

γηα ηνλ εξγαδφκελν, ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα αζρνιεζνχλ β) ε 

ζθέςε ηνπο λα βνεζήζνπλ κε ην ειάρηζην εηζφδεκά ηνπο απφ κηα εξγαζία κεξηθήο 

απαζρφιεζεο πνπ ηπρφλ ζα βξνπλ θαη γ) ν ζπλερψο απμαλφκελνο ξπζκφο αλεξγίαο 

πνπ ηνπο απνθαξδηψλεη θαη ηνπο θφβεη ηα θηεξά γηα φλεηξα γηα ην αχξην. 

9. Δμαηξεηηθά επίθαηξν ζέκα εηδηθά ηψξα πνπ ζα μεθηλήζεη ε Μαζεηείαο 

πεξηζζφηεξα ΔΠΑΛ. 

10. Δίλαη ζεκαληηθή ε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε θαη πξνθαλψο αλεθηίκεηε ε 

δπλαηφηεηα κάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο ζπλδπάδνληαο ηελ πξνυπάξρνπζα 

εξγαζηαθή εκπεηξία κε ηελ αθαδεκατθή γλψζε θαη ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο 

επηζηήκεο. 

11. Πνιχ ελδηαθέξνλ θαη επίθαηξν ζέκα. 

12. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα γηαηί ππάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα εξγαηηθφ δπλακηθφ 

ζηηο επηρεηξήζεηο ρσξίο φκσο ην θφζηνο γηα απηέο λα είλαη κεγάιν. Δπηπιένλ 

ππάξρεη θέξδνο θαη γηα ηνπο λένπο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζην αληηθείκελν ηνπο θαη 

παξάιιεια πιεξψλνληαη. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ δπτθνύ 

ζπζηήκαηνο – εθκάζεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο ζεκαληηθή, επίθαηξε θαη 

ελδηαθέξνπζα.  

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 2
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ηε εκπεηξία 

ηνπο γηα ην ππό έξεπλα ζέκα παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Γελ έρσ θακηά εκπεηξία απφ εθαξκνζκέλα ζπζηήκαηα Μαζεηείαο. 

2. Έρσ αθνχζεη γηα ηελ Μαζεηεία ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηελ Μαζεηεία ησλ ΔΠΑΛ. 

3. Η εκπεηξία κνπ πεγάδεη απφ ηελ δηδαζθαιία αιιά θαη ηελ δηνίθεζε κνλάδαο 

αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. 

4. Γλσξίδσ φηη έρεη ςεθηζηεί λφκνο γηα απηφ ην ζέκα. 

5. Κακία. 

6. Γελ έρσ ζρεηηθή εκπεηξία. 
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7. Η εκπεηξία κνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ κειέηε ησλ εγθπθιίσλ ηνπ ΥΠΠΔΘ θαη ζηελ 

κειέηε πιηθνχ. 

8. Η κφλε εκπεηξία πνπ ππάξρεη κέρξη ζηηγκήο είλαη απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ, 

πνπ επί ζεηξά εηψλ είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα. ζνλ αθνξά γηα αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα ζηελ Γεξκαλία δελ κπνξψ λα εθθέξσ εκπεξηζηαησκέλε γλψκε, 

αιιά γλσξίδσ φηη ε γεξκαληθή θπβέξλεζε έρεη πξνσζήζεη πνιχ ηελ ΔΔΚ.  

9. Έρσ δηαβάζεη ηηο εγθχθιηνπο ηνπ ΥΠΠΔΘ. 

10. Δξγάδνκαη ζην ρψξν ηεο Γεκφζηαο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

εδψ θαη 15 ρξφληα. Η Μαζεηείαο ην ρψξν εξγαζίαο πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί απφ 

ηε λέα ρξνληά 2017-18 γηα πξψηε θνξά. 

11. Δξγάδνκαη ζε ΔΠΑΛ, αιιά δελ ππάξρεη ζχλδεζε ησλ καζεκάησλ κε ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε ή ηε Μαζεηεία Γλσξίδσ φηη ίζρπε πην παιηά. 

12. Σην ΙΔΚ Φατδαξίνπ θάλνπλ πξαθηηθή απφθνηηνη ησλ Τκεκάησλ Γηνίθεζεο Καη 

Πιεξνθνξηθήο θαη έηζη θαιχπηνληαη αλάγθεο ηνπ ΙΔΚ θαη ησλ ίδησλ. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζπγθξαηεκέλνη αλαθνξηθά κε ηελ 

εκπεηξία ηνπο ζην δπτθό ζύζηεκα εθκάζεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο θαζώο 

ζεκεηώλνπλ πσο έρνπλ γλώζε γηα ην πξόγξακκα αιιά πεξηνξηζκέλε έσο κεδακηλή 

εκπεηξία θαζώο πξόθεηηαη λα εθαξκνζηεί θαη ε ελεκέξσζή ηνπο είλαη ειιηπήο. 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 3
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε 

αλαβάζκηζεο ηεο ΔΔΚ ζηε ρώξα καο παξαηίζεληαη σο εμήο:  

1. Ζ Μαζεηεία λνκίδσ φηη είλαη θάηη πνπ δελ ππάξρεη ζηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε ζηελ παηξίδα καο, ην παθέην ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε θαη ζπγρξφλσο 

γλψζε & εκπεηξία επάλσ ζηελ δνπιεηά ην βξίζθσ ηδαληθφ γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ζηελ Διιάδα. 

2. Σίγνπξα, ππάξρεη αλάγθε αλαβάζκηζεο ηεο ΔΔΚ ζηε ρψξα καο. 

3. πσο αλαθέξζεθα θαη παξαπάλσ ππάξρεη έληνλε θαη άκεζε αλάγθε αλαβάζκηζεο 

ηεο ΔΔΚ ζηελ ρψξα καο. 

4. Ναη ρξεηάδεηαη αλαβάζκηζε. 

5. Υπάξρεη αλάγθε αλαβάζκηζεο ηεο ΔΔΚ θαη κάιηζηα ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, 

κε ηελ έλλνηα φηη ζα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο. Έηζη ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγνχληαη εηδηθφηεηεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο. 

Τέινο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη θαη απηά λα αθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο 

ηεο ηερλνινγίαο. 

6. Η ΔΔΚ έρεη αλάγθε αλαβάζκηζεο. Θα πξέπεη λα αλακνξθσζνχλ ηα αλαιπηηθά 
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πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Απαηηείηαη 

ιεηηνπξγία εηδηθνηήησλ ελαξκνληζκέλεο κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο. 

7. Υπάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε αλαβάζκηζεο ηεο ΔΔΚ ζηελ ρψξα καο δηφηη ε ΔΔΚ ζα 

πξέπεη λα θαιχπηεη έλα κεγάιν θελφ ηεο εθπαίδεπζεο φηαλ δνκεζεί ζσζηά. 

8. Υπάξρεη πνιχ κεγάιε αλάγθε αλαβάζκηζεο ηεο ΔΔΚ ζηε ρψξα καο, γηαηί ζηελ 

ειιεληθή λννηξνπία, πιένλ, είλαη ζπλπθαζκέλε ε γλψκε φηη νη καζεηέο ηεο ΔΔΚ 

είλαη άηνκα κηθξφηεξσλ ηθαλνηήησλ απφ απηά ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο. 

9. Η αλαβάζκηζε θξίλεηαη επείγνπζα θαηά ηελ γλψκε κνπ. 

10. Υπάξρεη αλάγθε αλαβάζκηζεο ηεο ΔΔΚ ζε ζέκαηα ππνδνκψλ, επηκφξθσζεο 

εθπαηδεπηηθψλ, εθαξκνγήο Μαζεηείαο ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο, αλαβάζκηζεο ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, παξαθνινχζεζεο ησλ ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ ζε ζέκαηα 

λέσλ ηερληθψλ θαη λέσλ πιηθψλ. 

11. Ννκίδσ φηη ε αλάγθε αλαβάζκηζεο ηεο ΔΔΚ θξίλεηαη αλαγθαία θαη ππνρξεσηηθή. 

12. Η Διιάδα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξψπεο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πνπ θαζνξίδεη κεγάιν αξηζκφ σξψλ πξαθηηθήο 

άζθεζεο γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί θαζηζηνύλ ζεκαληηθή ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

ΔΔΚ ζηε ρώξα καο, κάιηζηα ηελ πξνζδηνξίδνπλ σο: επηηαθηηθή, ππνρξεσηηθή θαη 

επείγνπζα.  

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 4
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην αλ ζα 

ζπκβάιεη ε εθαξκνγή ηνπ δπτθνύ ζπζηήκαηνο ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο ζηε ρώξα 

καο παξαηίζεληαη σο εμήο:  

1. Σε απηφ ην εξψηεκα είκαη επηθπιαθηηθφο. Δδψ ην ζέκα είλαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο πξψηα θαη θαηά δεχηεξν επίπεδν ε πιήξσζή ηνπο κε θαινχο ηερλίηεο 

2. Γελ λνκίδσ φηη ζα ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο. 

3. Η Αξρηθή εθαξκνγή ζε κηα ρψξα ππφ θξίζε ζαλ ηελ Διιάδα πηζηεχσ φηη ζα 

επηηείλεη ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο, κεζνπξφζεζκα ινγηθά ζα ζπκβάιιεη. 

4. Αλ εθαξκνζηεί ζσζηά ζα ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο. 

5. Θεσξψ φηη ζην πξψην δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπ ζα ππάξμεη κείσζε. κσο γηα λα 

δηαηεξεζεί ζα πξέπεη λα ππάξμεη απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο. 

6. Γηα ην ζέκα απηφ δελ έρσ ζαθή άπνςε. Σην αξρηθφ ζηάδην κπνξεί λα έρνπκε 

κείσζε αλεξγίαο. Γελ είλαη δεδνκέλν φηη απηφ ζα ζπλερηζηεί θαη κεηά ην πέξαο ηεο 
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Μαζεηείαο. 

7. Ίζσο ζπκβάιεη δελ είλαη ζίγνπξν 

8. Πνιχ πηζαλφλ θαηά έλα κηθξφ πνζνζηφ λα ζπκβάιιεη ζεηηθά, αλ ιεηηνπξγήζεη κε 

νξζφ ηξφπν, θαη φρη κε θαηαζηξαηήγεζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο Μαζεηείαο - δπτθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

9. Ννκίδσ πσο λαη αλ θαη είλαη θάηη παξνδηθφ ζα δψζεη ηλ επθαηξία θάπνηνη λα 

παξακείλνπλ ζην ρψξν θαη κεηά ηε Μαζεηεία  

10. Σπρλά ε αλεξγία νθείιεηαη ζην φηη δελ ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ή 

εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ. Σίγνπξα ε εθκάζεζε ζην ρψξν εξγαζίαο ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία «δεμακελήο» εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ κε 

πξαγκαηηθή εκπεηξία θαη ζπλεπψο νη εξγνδφηεο ζα έρνπλ ζαθψο πεξηζζφηεξεο 

επηινγέο ζηελ αλαδήηεζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Άιισζηε, αλ κείλνπλ 

επραξηζηεκέλνη απφ ην καζεηεπφκελν πξνζσπηθφ, πηζαλφλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 

πξφζιεςή ηνπ. 

11. Μάιινλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο ζηε ρψξα καο απηφ ην ζχζηεκα 

ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή. 

12. Οη εηαηξίεο κε ρακειφ θφζηνο απαζρνινχλ λένπο κε φξεμε γηα εξγαζία θαη νη λένη 

απνθηνχλ πξνζφληα γηα λα είλαη πην αληαγσληζηηθνί φηαλ ζα βγνπλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνληαη ζπγθξαηεκέλνη αλαθνξηθά 

κε ην αλ ζα ζπκβάιεη ε εθαξκνγή ηνπ δπτθνύ ζπζηήκαηνο ζηε κείσζε ηεο 

αλεξγίαο ζηε ρώξα καο. Μάιηζηα κόιηο ηξεηο εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ κηα 

αηζηνδνμία κε ηνπο ππόινηπνπο λα είλαη κάιινλ κεηξηνπαζείο ζρεηηθά κε ην επίπεδν 

ζπκβνιήο. ηε ρώξα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ίζσο έλα ηέηνην ζύζηεκα λα 

βνεζήζεη παξνδηθά θαζώο ε αγνξά εξγαζίαο είλαη πνιύ πηεζκέλε θαη νινέλα 

πεξηζζόηεξν «ηαιαληνύρν» θαη «εμεηδηθεπκέλν» πξνζσπηθό αλαδεηά εξγαζία.  

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 5
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην αλ 

δηαζέηνπλ θάπνηα γλώζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δπτθνύ ζπζηήκαηνο ζηηο ζρνιέο 

ηνπ ΟΑΔΓ παξαηίζεληαη σο εμήο:  

1. Γελ γλσξίδσ γηα ηνλ ΟΑΔΓ θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην φηη, ππάξρνπλ ζρεηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ πνιιά ρξφληα κε επηηπρία. 

2. Απιά γλσξίδσ φηη εθαξκφδεηαη ζηηο ζρνιέο ηνπ ΟΑΔΓ. 

3. Γελ ζεσξψ φηη έρσ επαξθή γλψζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνλ 

ΟΑΔΓ. 
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4. Γελ γλσξίδσ θαιά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ ΟΑΔΓ  

5. ρη. 

6. Γελ έρσ γλψζε. 

7. Γλσξίδσ κφλν φηη θάπνηα καζήκαηα γίλνληαη ζηηο ζρνιέο θαη αιιά ζηελ 

επηρείξεζε. 

8. Σηηο ζρνιέο ηνπ ΟΑΔΓ ην αλσηέξσ ζχζηεκα είρε θαη έρεη ζεηηθή αληαπφθξηζε. 

9. Ναη έρεη ιεηηνπξγήζεη πνιιά ρξνληά εθεί. 

10. Γε έρσ γλψζε. 

11. Ναη απιά γλσξίδσ φηη ν ΟΑΔΓ έρεη Μαζεηεία, αιιά δελ γλσξίδσ ηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ηεο 

12. Ννκίδσ φηη έρνπλ πεξηζζφηεξεο ψξεο πξαθηηθήο άζθεζεο κέζα ζην σξνιφγην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξφγξακκα. 

πκπεξαίλεηαη ην επίπεδν γλώζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ δπτθνύ ζπζηήκαηνο ζηηο ζρνιέο ηνπ ΟΑΔΓ είλαη ηδηαίηεξα ρακειό. 

Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη δηζηαθηηθνί θαζώο έρνπλ πνιύ ιίγεο γλώζεηο πνπ 

πεξηνξίδνληαη αθόκε πεξηζζόηεξν εθόζνλ δελ έρνπλ πιεξνθόξεζε γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηελ αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ θαη ησλ 

εξγνδνηώλ. 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 6
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην αλ κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ην ζύζηεκα ζηε ρώξα καο παξαηίζεληαη σο εμήο:  

1. Τελ δπζθνιία ηελ εληνπίδσ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ν νπνίνο ζα πξέπεη λα δερζεί 

ηνπο καζεηεπφκελνπο. Δδψ βιέπσ πξφβιεκα θαη σο πξνο ην κέγεζνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ αιιά θαη σο πξνο ηελ θαηαλνκή θαη δηαζπνξά ηνπο ζηελ επηθξάηεηα, 

ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα Μαζεηείαο παληνχ. 

2. Γελ γλσξίδσ θαηά πφζν κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζηε ρψξα καο.  

3. Λφγσ ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ρψξα καο δελ είκαη ζίγνπξνο γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

4. Δίλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί ιφγσ ηεο θξίζεο.  

5. Ναη ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία κε ηελ έγθαηξε θαη αλαιπηηθή 

ελεκέξσζε ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ ζρνιείσλ ηεο Δ.Δ. κσο δελ γλσξίδσ πνηα 

ζα είλαη ε θνπιηνχξα θαη ε ζηάζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηε ρψξα καο. 

6. Γηα λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζηε ρψξα καο ζα πξέπεη λα ππάξρεη βνχιεζε 

εθαξκνγήο θαη λα ππάξμεη ζπκκεηνρή απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

7. Με ηελ θαηάιιειε δνκή αιιά θαη ζρεδηαζκφ ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη. 
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8. Θα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία θαη ζηε ρψξα καο, αλ δνζνχλ ηα 

θαηάιιεια θίλεηξα ζε εξγνδφηεο, πνπ φκσο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ θαη λα 

εθαξκφδνπλ, ην αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηνπο καζεηεπφκελνπο θαη 

φρη λα ηνπο απαζρνινχλ κε αιιφηξηα αληηθείκελα εξγαζίαο θαη θπζηθά λα ππάξρεη 

θαη ε επίβιεςε απφ θάπνηνλ επφπηε εθπαηδεπηηθφ.  

9. Θα κπνξνχζε κε πξνυπνζέζεηο απφ ην ΥΠΠΔΘ ηελ πνιηηεία γεληθφηεξα θαη ηελ 

εξγνδνζία/επηρεηξήζεηο. 

10. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζηε ρψξα καο αξθεί λα ππάξμεη ην θαηάιιειν 

ζεζκηθφ πιαίζην θαη νη ζσζηνί κεραληζκνί παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

Δπίζεο, λα κε κεηαηξαπεί ην καζεηεπφκελν εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ζε πξνζσπηθφ 

απιήο εθκεηάιιεπζεο επηδνηνχκελεο εξγαζίαο απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ηίπνηε 

παξαπάλσ. 

11. Ννκίδσ φηη ζα εθαξκνζηεί κε δπζθνιία ζηε ρψξα καο. 

12. Δθαξκφδεηαη κε επηηπρία άιια ρξεηάδεηαη ελίζρπζε. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνληαη κεηξηνπαζείο γηα ην αλ 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ην ζύζηεκα ζηε ρώξα καο θαζώο αλαδεηθλύνπλ 

έληνλα ην ζέκα ηεο εξγνδνζίαο – επηρείξεζεο. εκεηώλνπλ ηη; δπζθνιίεο θαζώο 

εληνπίδνπλ αδπλακίεο ζηελ ελεκέξσζε αιιά θαη ζηελ πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

από ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. Καζηζηνύλ ζεκαληηθή ηελ 

πιεξνθόξεζε, ηελ δεκηνπξγία ελόο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ εξγαζίαο ώζηε λα ππάξμεη 

κηα πξνζέγγηζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη κηα δηαζθάιηζε ησλ καζεηώλ γηα ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή. 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 7
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην αλ κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ην ζύζηεκα ζην ζρνιείν πνπ ππεξεηνύλ παξαηίζεληαη σο 

εμήο: 

1. Γηζηαθηηθά, γηα επηιεγκέλεο εηδηθφηεηεο ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγνχζεο ζηελ 

πεξηνρή επηρεηξήζεηο. 

2. Γελ λνκίδσ φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζην ζρνιείν κνπ. 

3. Γελ είκαη ζίγνπξνο γηα ηελ επηηπρία γηαηί δελ ππάξρεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ. 

4. Γχζθνιν λα εθαξκνζηεί θαη ζην ζρνιείν κνπ. 

5. Ναη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην ζρνιείν κνπ θαζψο ππάξρνπλ έκπεηξνη θαζεγεηέο 

γηα ηελ επνπηεία θαη εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο γηα ηελ κία εκέξα εμάζθεζεο ζην 

ζρνιείν. 

6. Οη πξψηεο επαθέο πνπ έγηλαλ έδεημαλ φηη ππάξρεη ελδηαθέξνλ θαη απφ ηνπο 



 

52  

καζεηέο θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Θα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί θαη ε αγνξά 

εξγαζίαο. 

7. Με ηελ ζηήξημε φισλ ζα κπνξνχζε. 

8. Βεβαίσο θαη ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη ζην ζρνιείν καο, γηαηί έρεη πνιχ 

θαιή πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη θαηαμησκέλν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, πνπ ζα 

ππνζηήξηδε επάμηα ην πξφγξακκα.  

9. Πηζηεχσ πσο λαη, είλαη ψξηκεο νη ζπλζήθεο γηα ηελ εθαξκνγή. 

10. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζην ζρνιείν κνπ ζην πιαίζην κηαο γεληθφηεξεο 

αλαβάζκηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Πξνυπφζεζε είλαη 

ηα πξφηππα πνηφηεηαο ηεο Μαζεηείαο, νη θαιέο εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο θαη ε 

δηαξθήο ππνζηήξημε θαη αλαβάζκηζή ηνπο. 

11. Ννκίδσ φηη ζα εθαξκνζηεί κε δπζθνιία ζην ζρνιείν κνπ. 

12. Γλσξίδσ φηη ζα ιεηηνπξγήζεη θαη έηζη ζα ζπλδέζεη ην ζρνιείν κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνληαη ζεηηθνί κε ηελ πηζαλή 

επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζρνιείν πνπ ππεξεηνύλ. Μάιηζηα 

θαηαδεηθλύνληαη ηδηαίηεξα αηζηόδνμνη θαζώο ζεσξνύλ ώξηκεο ηηο ζπλζήθεο ώζηε 

λα κέζσ ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ θαη ηεο ζηήξημεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ λα ιεηηνπξγήζεη κε επηηπρία ην ζύζηεκα ζην πιαίζην κηαο 

γεληθόηεξεο αλαβάζκηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Φπζηθά, κε ππνζηεξηθηή ηεο πξνζπάζεηαο από ην θξάηνο κε ηελ παξνρή ηνπ 

απαξαίηεηνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ. 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 8
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην αλ 

ππάξρνπλ αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο πινπνίεζεο, 

παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Πνιινί. Τν φηη δελ έρεη ζπκβεί ζην παξειζφλ θάηη ηέηνην θαη φινη ζα είλαη 

δηζηαθηηθνί. Γελ ππάξρεη εκπεηξία απφ θαλέλαλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο, 

επηρεηξήζεηο, ζρνιεία, εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο. Η θαθή λννηξνπία ηνπ 

Έιιελα ζε φιεο απηέο ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ. 

2. Η αξλεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε άπνςε ηεο εξγαζηαθήο δνπιείαο. 

3. Η έιιεηςε πξνζσπηθνχ, ε απνπζία νξγάλσζεο, νη ζπλζήθεο θξίζεο θαη ε 

δηάζξσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα είλαη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο. 

4. Οη εθπαηδεπηηθνί δε έρνπλ ελεκέξσζε γηα ην ζέκα θαη δχζθνια ζα πεηζηνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ.  
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5. Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη: α) κεησκέλε πξνζθνξά 

ζέζεσλ Μαζεηείαο απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη β) ειιηπήο ζηήξημε απφ 

ηελ πιεπξά ησλ θαζεγεηψλ. 

6. Γελ ππάξρνπλ αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο. Θα πξέπεη λα νξγαλσζεί ζσζηά θαη λα 

ελεκεξσζνχλ επαξθψο φινη νη εκπιεθφκελνη. 

7. Σην λα βξεζνχλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα δερηνχλ ηνπο ζπνπδαζηέο. 

8. Υπάξρνπλ αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηελ κε πινπνίεζή ηνπ: 1) κε ελεκέξσζε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ γνλέσλ θαη ησλ θεδεκφλσλ 2) ε νηθνλνκηθή ζρέζε 

θαη ην λνκηθφ πιαίζην κεηαμχ ΥΠΔΠΘ θαη εξγνδνηψλ. 

9. ρη αλ δνζνχλ νδεγίεο θαη ιπζνχλ ηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα. 

10. Η έιιεηςε ηππνπνηεκέλσλ εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ, ε έιιεηςε 

νκνηνγέλεηαο, ε ζπκθσλία γηα ηα πξφηππα πνηφηεηαο, ν θφξηνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε γξαθεηνθξαηία, ε αγσλία θζνξάο ηνπ ππάξρνληνο ή ηνπ λένπ 

εμνπιηζκνχ, ε θαηαιιειφηεηα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ε αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, ε απνξξφθεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε 

ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε αμηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο 

εκπεηξίαο θαη ηερλνγλσζίαο. 

11. Ναη, ππάξρνπλ αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

12. Γελ γλσξίδσ άιια εάλ ρξεηάδεηαη ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα κελ πξνρσξήζεη 

ιέγσ θξίζεο. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνληαη απόιπηα ζεηηθνί κε ηελ 

ύπαξμε αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Δηδηθόηεξα, ε επηθπιαθηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ θαη 

εξγνδνηώλ σο πξνο ην ζύζηεκα δεκηνπξγεί αξλεηηθέο επηδξάζεηο θαη 

αλαδεηθλύνληαη επηπιένλ παξάγνληεο όπσο ην κε δνκεκέλν ζεζκηθό πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε ειιηπήο ελεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, ε δηζηαθηηθή ζηάζε από ηηο επηρεηξήζεηο κε κηθξή πξνζθνξά 

ζέζεσλ Μαζεηείαο, ε κε ύπαξμε αζθάιεηαο θαη ππνζηήξημεο ησλ καζεηώλ θαη 

ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο θαη θπζηθά ε νηθνλνκηθή θξίζε. 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 9
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην αλ έρνπλ 

γίλεη ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο – ζεκηλάξηα γηα ην ζέκα ηεο Μαζεηείαο ζηνπο 

θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ππεξεηνύλ, παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Μέρξη ζήκεξα δελ γλσξίδσ ηίπνηα ην ζρεηηθφ. 

2. Σηελ πεξηνρή κνπ δελ έρνπλ γίλεη. 
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3. Γελ έρνπλ γίλεη. 

4. Γελ έρνπλ γίλεη. 

5. ρη δελ έρεη πέζεη θάηη ζηελ αληίιεςή κνπ. 

6. Γελ έρνπλ γίλεη ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο. 

7. Γελ έγηλε θάηη πξνγξακκαηηζκέλα γηα φινπο έθηνο απφ εκεξίδα ηεο ΔΔΤΔΚ. 

8. Γελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αληίζηνηρα ζεκηλάξηα. 

9. Έρνπλ γίλεη πνιχ ιίγεο φκσο. 

10. Γελ έρνπλ γίλεη. 

11. Έρνπλ γίλεη εκεξίδεο ζην Υπνπξγείν αιιά φρη ζηα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηαο. 

12. Γελ γλσξίδσ λα έρνπλ γίλεη. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνληαη αξλεηηθνί γηα ηελ 

δηεμαγσγή ελεκεξσηηθώλ εκεξίδσλ – ζεκηλαξίσλ γηα ην ζέκα ηεο Μαζεηείαο 

ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ππεξεηνύλ. εκεηώλνπλ πσο δελ έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί θαη πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, παξά κόλν ζην 

ΤΠΠΔΘ θαη κηα εκεξίδα ζηελ ΔΔΣΔΚ.  

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κε αθεγεκαηηθφ ηφπν ζπλερίδεηαη γηα 

ηελ Β Δλόηεηα: Νεόηεξεο Δμειίμεηο ην Θεζκηθό Πιαίζην Γηα Σελ Δθαξκνγή Σνπ 

Θεζκνύ Σεο Μαζεηείαο ηελ Διιάδα. 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 10
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην αλ έρνπλ 

ελεκεξσζεί γηα ην λόκν πνπ πξνβιέπεη ην 4
ν
 έηνο Μαζεηείαο ζηα ΔΠΑΛ, 

παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Διάρηζηα κηα – δχν ζπδεηήζεηο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ. 

2. Ναη, απιά γλσξίδσ φηη ςεθίζηεθε λφκνο γηα ην 4
ν
 έηνο Μαζεηείαο. 

3. Ναη ιφγσ ζέζεο θαη κε δηθή κνπ πξσηνβνπιία. 

4. Ναη έρσ ελεκεξσζεί. 

5. Ναη. 

6. Ναη. 

7. Ναη. 

8. Έρσ ελεκεξσζεί απφ πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ, φρη κέζσ θάπνηνπ ζεκηλαξίνπ. 

9. Ναη κε ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ ΥΠΠΔΘ. 

10. Ναη. 

11. Ναη, έρσ ελεκεξσζεί. 

12. Ναη. 

πκπεξαίλεηαη πσο ην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ην λόκν 
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πνπ πξνβιέπεη ην 4
ν
 έηνο Μαζεηείαο ζηα ΔΠΑΛ, ζεκεηώλνληαο πσο κεηά από 

πξνζσπηθό ηνπο ελδηαθέξνλ θαη από ζπδεηήζεηο κε ζπλαδέιθνπο θαηέθπγαλ ζην 

λα αλαδεηήζνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ην Νόκν. 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 11
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην από πνύ 

είραλ πιεξνθόξεζε, παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Γηαδίθηπν. 

2. Γηαδίθηπν θαη εκεξίδα. 

3. Γηαδίθηπν. 

4. Γειηίν Τχπνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο. 

5. Δθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο θαη απφ δειηίν ηχπνπ ηνπ ΥΠΠΔΘ. 

6. ΦΔΚ θαη δειηίν ηχπνπ ηνπ ΥΠΠΔΘ. 

7. Φχιιν ηεο εθεκεξίδαο ηεο θπβεξλήζεσο, πνπ έιαβε ην ζρνιείν. 

8. ΥΠΠΔΘ. 

9. Υπεξεζηαθά θαη απφ ην Γηαδίθηπν. 

10. Ηιεθηξνληθφ κήλπκα θαη ην Γηαδίθηπν. 

11. Ιληεξλέη. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί είραλ πιεξνθόξεζε από ην 

δηαδίθηπν θαη νη ινηπνί από ην ΤΠΠΔΘ θαη ην Φύιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 12
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην αλ 

πηζηεύνπλ όηη ζα έρεη απήρεζε πξνο ηελ θαηεύζπλζε πεξηζζόηεξσλ εγγξαθώλ ζηα 

ΔΠΑΛ από ηα ΓΔΛ, παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Ννκίδσ λαη, αλ θαη ν ΟΑΔΓ θξαηά πάληα ηελ πξψηε ζέζε ζηελ ζθέςε φισλ γηα 

ηέηνηνπ είδνπο θαηάξηηζε.  

2. Μνπ θαίλεηαη δχζθνιν λα γίλνπλ πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο κφλν θαη κφλν απφ ηελ 

Μαζεηεία .  

3. Ναη ζα ππάξρεη κηα κηθξή αχμεζε. 

4. Γελ μέξσ αλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ εγγξαθψλ ζηα ΔΠΑΛ. 

5. Ναη πηζηεχσ πσο ζα απμεζνχλ νη εγγξαθέο γλσξίδνληαο φηη έζησ θαη γηα κεξηθνχο 

κήλεο ζα έρνπλ κηα επαθή κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

6. Πηζηεχσ φηη ζα εληζρπζεί ην καζεηηθφ δπλακηθφ ησλ ΔΠΑΛ. 

7. Ίζσο. 

8. Πηζαλφλ λα είλαη έλα ζεηηθφ θίλεηξν γηα ηα ΔΠΑ.Λ., αιιά απηφ ζα επηηεπρζεί 

κφλν κε ηελ ζσζηή πιεξνθφξεζε καζεηψλ θαη γνλέσλ θπξίσο κέζσ ηνπ ΥΠΔΠΘ. 
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9. Ναη ζα έρνπλ θίλεηξν νη ζπνπδαζηέο γηα εχξεζε εξγαζίαο. 

10. Ναη, ζα απνηειέζεη έλα επηπιένλ θίλεηξν. 

11. ρη, δελ λνκίδσ φηη ζα έρεη απήρεζε γηα πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο ζηα ΔΠΑΛ. 

12. Ίζσο γηαηί ζα δψζεη κεγαιχηεξε αμία ζην πηπρίν ηνπ ΔΠΑΛ. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη αξθεηά ζεηηθνί ζρεηηθά κε ηελ 

απήρεζε σο πξνο ηελ θαηεύζπλζε πεξηζζόηεξσλ εγγξαθώλ ζηα ΔΠΑΛ από όηη 

ζηα ΓΔΛ. Παξνπζηάδνληαη ξεαιηζηηθνί ζρεηηθά κε κηα πηζαλή αύμεζε ηνπ 

καζεηηθνύ δπλακηθνύ θαζώο ζεσξνύλ όηη ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα 

ηελ εληζρύζνπλ όπσο ε επαθή κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ην ζεηηθό θίλεηξν θαη ε 

κεγαιύηεξε αμία ηνπ πηπρίνπ. Φπζηθά ζεκεηώλεηαη πσο όια ηα παξαπάλσ ζα 

δξάζνπλ ζεηηθά κόλν αλ ππάξμεη κηα ζσζηή πιεξνθόξεζε ησλ καζεηώλ θαη ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο.  

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 13
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην γηαηί 

εθαξκόζηεθε πηινηηθά κόλν, παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Ννκίδσ ζσζηά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξα πξνεγνχκελα. 

2. Γελ γλσξίδσ. 

3. Δίλαη ε ζπλήζεο θαιή πξαθηηθή. 

4. Μάιινλ γηα λα δνπλ ηελ απήρεζε πνπ ζα είρε. 

5. Γηα λα δνζεί ρξφλνο λα αλαδεηρζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ζηελ 

πξάμε. 

6. Πηζαλνινγψ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ζεζκνχ θαη ηελ αλίρλεπζε ησλ 

αληηδξάζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

7. Καζεηί λέν πξέπεη λα δνθηκαζηεί πξψηα. 

8. Με ηελ πηινηηθή εθαξκνγή κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ ιάζε ζηνλ ζρεδηαζκφ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα κε γίλεη θαη θαηαζπαηάιεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

9. Έπξεπε λα δνθηκαζηεί ψζηε λα ιπζνχλ θαη νη ιεπηνκέξεηεο. 

10. Δθαξκφζηεθε πηινηηθά: α) γηαηί εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά, β) γηαηί ρξεηάδεηαη 

λα δνθηκαζηεί ζηελ πξάμε θαη λα ππνζηεί ηηο δένπζεο βειηηψζεηο, γ) γηαηί ίζσο δελ 

έρνπλ εμεπξεζεί νη πφξνη ζην ζχλνιφ ηνπο, δ) γηαηί ίζσο δελ είλαη ζίγνπξε ε 

πνιηηεία φηη επηζπκεί λα ηελ εθαξκφζεη. ίζσο δελ ππάξρεη μεθάζαξε πνιηηηθή 

βνχιεζε, ε) γηαηί κάιινλ ζα εθαξκνζηεί απνζπαζκαηηθά κφλν γηα 1-2 ρξνληέο. 

11. Γηα λα ειέγμνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο απηήο. 

12. Γελ γλσξίδσ. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνύλ κε ηελ πηινηηθή εθαξκνγή. 
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Παξνπζηάδνληαη λα απνδέρνληαη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή θαζώο ζεσξνύλ όηη 

ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα ηελ εληζρύζνπλ όπσο: αλαδήηεζε απήρεζεο 

θαη αληηδξάζεσλ εθπαηδεπηηθώλ – καζεηώλ – επηρεηξήζεσλ, δηόξζσζε ιαζώλ 

ζρεδηαζκνύ, αλάδεημε πξνβιεκάησλ εθαξκνγήο, θαιύηεξε ζπζηεκαηνπνίεζε 

ζεζκνύ, εμνηθνλόκεζε νηθνλνκηθώλ πόξσλ. 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 14
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην αλ 

γλσξίδνπλ αλ είρε επηηπρία ην λέν κέηξν, παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. ρη. 

2. ρη δελ γλσξίδσ αλ είρε επηηπρία. 

3. ρη. 

4. Γελ γλσξίδσ ηα απνηειέζκαηα ηνπ κέηξνπ. 

5. ρη γηαηί δελ έρεη νινθιεξσζεί ην πξφγξακκα. 

6. Γελ γλσξίδσ. Η εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί. 

7. Άθνπζα φηη ιεηηνχξγεη θαη πάεη θαιά ζε 2 ΔΠΑΛ. 

8. Γελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αθφκε, θαζψο πξσην-εθαξκφδεηαη ην λέν 

κέηξν.  

9. Καιά πήγε λνκίδσ. 

10. ρη, δελ γλσξίδσ. 

11. Γελ γλσξίδσ αθξηβψο, αιιά λνκίδσ φηη δελ είρε επηηπρία. 

12. Ννκίδσ φηη είλαη λσξίο λα πεη θαλείο. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί δηαθσλνύλ, κάιηζηα 9 ζηνπο 12, γηα ην αλ 

γλσξίδνπλ γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ λένπ κέηξνπ. Δκθαλίδνληαη πνιύ 

δηζηαθηηθνί θαζώο αλαθέξνπλ όηη ην κέηξν έρεη εθαξκνζηεί απνθιεηζηηθά ζε 

πηινηηθό επίπεδν, δελ έρεη νινθιεξσζεί ε εθαξκνγή ηνπ θαη δελ είλαη γλσζηά ηα 

απνηειέζκαηά ηνπ. Οπόηε, ζεκεηώλνπλ όηη ην κέηξν βξίζθεηαη ζε πξώηκν ζηάδην 

πινπνίεζεο θαη δελ είλαη δπλαηό λα ζρεκαηίζνπλ ζαθή άπνςε γηα ηελ επηηπρία 

ηνπ.  

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κε αθεγεκαηηθφ ηφπν ζπλερίδεηαη γηα 

ηελ Γ Δλόηεηα: Δθαξκνγή Δθκάζεζεο ην Υώξν Δξγαζίαο ην Πιαίζην Σεο 

Σππηθήο Δθπαίδεπζεο Καη Μειινληηθνί ηόρνη. 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 15
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε πνην ηξόπν 

εθαξκόδεηαη ε εθκάζεζε ζην ρώξν εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο, παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Γελ ππάξρεη εθκάζεζε ζην ρψξν εξγαζίαο. Μφλν κέζα ζε εξγαζηεξηαθνχο 
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ρψξνπο. 

2. Γελ λνκίδσ λα ππάξρεη ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. 

3. Η εθκάζεζε γίλεηαη κφλν κε δηδαθηηθέο επηζθέςεηο.  

4. Ο ηξφπνο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ηνπ Υπνπξγείνπ γηα 

Δπηρεηξήζεηο. 

5. Υπάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο ζην Νφκν ππνρξεψζεηο, πνπ πξέπεη λα ηεξεί ε 

εηαηξεία ψζηε λα επηηεπρζεί ε εθκάζεζε. 

6. Γίλνληαη ψξεο καζεκάησλ ζην ζρνιείν θαη ψξεο ζηελ επηρείξεζε. 

7. Η λνκνζεζία αλαθέξεη φηη ζα πξέπεη ν εξγνδφηεο λα έρεη έλα νξηζκέλν ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ζηελ εξγαζία ησλ καζεηεπνκέλσλ θαη φρη λα αζρνιείηαη κε 

αιιφηξηεο εξγαζίεο. 

8. 7 ψξεο ζηα εξγαζηήξηα ηνπ ΔΠΑΛ γηα κηα κέξα / εβδνκάδα θαη 28 ψξεο γηα 4 

κέξεο / εβδνκάδα ζηελ επηρείξεζε. 

9. Με ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην ζα ππάξρεη δηηηή Μαζεηεία γηα 9 κήλεο : 7 ψξεο ζηα 

εξγαζηήξηα ηνπ ζρνιείνπ γηα κηα κέξα ηελ εβδνκάδα θαη 28 ψξεο ζε 4 κέξεο 

εβδνκαδηαίσο Μαζεηείαο ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.  

10. Γελ γλσξίδσ. 

11. Γελ ππάξρεη ηέηνην πξάγκα. Μφλν εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη κηζνί θαη πιένλ εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ ηνλ ηξόπν πνπ 

εθαξκόδεηαη ε εθκάζεζε ζην ρώξν εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο. εκεηώζεθε πσο ην λέν ζεζκηθό πιαίζην επηβάιιεη δηηηή Μαζεηεία 

γηα ηνπο καζεηέο δηάξθεηαο ελόο (1) ζρνιηθνύ έηνπο. Δπηπιένλ ζύκθσλα κε ην 

Νόκν 4186/2013 νξίδεηαη πσο «Σηελ «Τάμε Μαζεηείαο» εθαξκόδεηαη πξόγξακκα 

ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο «Εληζρπηηθή Εξγαζηεξηαθή Εθπαίδεπζε ηεο 

Μαζεηείαο» επηά (7) ζπλνιηθά σξώλ, επηκεξηζκέλν ζε δύν εκέξεο εβδνκαδηαίσο, ην 

νπνίν δηδάζθεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηνπ ΕΠΑ.Λ., θαζώο θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

ηνπ Ο.Α.Ε.Δ., από εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ Ο.Α.Ε.Δ. γηα δηάξθεηα ελόο ζρνιηθνύ έηνπο, ήηνη από ηελ 1
ε
 

Σεπηεκβξίνπ έσο θαη ηελ 30
ε
 Απγνύζηνπ εθάζηνπ έηνο. Σηελ «Τάμε Μαζεηείαο» 

εθαξκόδεηαη «Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ζην ρώξν εξγαζίαο – Μαζεηείαο εξγαζηαθό 

ρώξν» είθνζη νθηώ (28) σξώλ εβδνκαδηαίσο, επηκεξηζκέλν ζε πέληε (5) εκέξεο γηα 

έλα ζρνιηθό έηνο.» 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 16
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην αλ 

ππάξρνπλ νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία δελ θαίλεηαη λα επηιύεη ν Νόκνο θαη 
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πνηα είλαη απηά, παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Γελ γλσξίδσ.  

2. Ναη ππάξρνπλ. Η θξίζε ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ε άξλεζε ησλ εξγνδνηψλ λα 

πξνζιάβνπλ καζεηεπφκελνπο έζησ θαη ρσξίο πιεξσκή. 

3. Γελ γλσξίδσ. 

4. Τα πξνβιήκαηα είλαη ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη νη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο 

εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ  

5. Γελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα πνπ δελ επηιχεη ν λφκνο. κσο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πηζηεχσ ζα αλαδεηρζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ δελ πξνβιέθηεθαλ. 

6. Η εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζα αλαδείμεη θαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα. 

7. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ λνκνχ ζα θαλνχλ ηα πηζαλά πξνβιήκαηα. 

8. ρη πξνο ην παξφλ δηφηη ηψξα πξσην-εθαξκφδεηαη ην κέηξν απηφ. 

9. Ναη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε Μαζεηεία, ε αμηνιφγεζε ηνπ ζεζκνχ, ε 

επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ. 

10. Πνηα ζα είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ε αμηνιφγεζε ηνπ ζεζκνχ, ε 

επέθηαζε ηνπ κέηξνπ, ηα θίλεηξα γηα ηνπο θαηαξηηζκέλνπο, ηα καζήκαηα θαη ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε Μαζεηείαο ην ζρνιείν, ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

11. Η ηνπηθή αγνξά ζε επαξρηαθέο πφιεηο, είλαη δχζθνιν λα εθαξκφζνπλ ην κέηξν. 

12. Γελ γλσξίδσ. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ όηη ππάξρνπλ νπζηαζηηθά 

πξνβιήκαηα ηα νπνία δελ θαίλεηαη λα επηιύεη ν Νόκνο. Δηδηθόηεξα αλαθέξνπλ όηη 

ε νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηηο επηρεηξήζεηο κε αξλεηηθά επαθόινπζα ζηελ 

βησζηκόηεηά ηνπο, ζηελ αδπλακία πξόζιεςεο λένπ πξνζσπηθνύ θαη ζηελ κε 

θάιπςε ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ. Δπίζεο, ζε επίπεδν ζεζκνύ 

αλαθύπηνπλ πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ αιιά θαη ηελ κειινληηθή ηνπ επέθηαζή ηνπ ζε 

όια ηα ζρνιεία. Φπζηθά, ζεκεηώζεθαλ πξνβιεκαηηζκνί γηα ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ 

αλαθνξηθά κε ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο 

καζεηέο θαη ηνλ ζρεκαηηζκό Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ γηα ηε 

Μαζεηεία .  

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 17
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην πνηνο ζα 

βξίζθεη ηνλ εξγνδόηε ζην καζεηή θαη κε πνηα δηαδηθαζία, παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Γελ γλσξίδσ.  
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2. Γελ γλσξίδσ. 

3. Μάιινλ κέζσ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΑΔΓ, δελ είκαη ζίγνπξνο. 

4. Ο εξγνδφηεο θάλεη αίηεζε γηα λα πξνζιάβεη εξγαδφκελν. 

5. Αξρηθά ηνλ εξγνδφηε θαη ζα αθνξά επηρεηξήζεηο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα θαη κφλν γηα 

επηά εηδηθφηεηεο. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξεί λα βξίζθεη θαη ην ζρνιείν. κσο ζηφρνο 

ηνπ Υπνπξγείνπ είλαη λα κπνξεί ην θάζε ζρνιείν λα πξνζεγγίδεη ηνπο εξγνδφηεο. 

6. Σχκθσλα κε απηά πνπ γλσξίδσ νη εξγνδφηεο ζα βξίζθνληαη θαη απφ ην ΥΠΠΔΘ 

θαη απφ ην ίδην ην ζρνιείν. 

7. Τν ΔΠΑΛ θαη ην ΔΚ. 

8. Τν ζρνιείν ζα πξέπεη λα επαιεηθζεί ηνπ ζέκαηνο, αιιά κπνξεί θαη ν ίδηνο ν 

καζεηήο. Θα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη ν έλαο ή ν άιινο κε ηδηψηεο - εξγνδφηεο ή 

ην δεκφζην. 

9. Τν ΔΠΑΛ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΔΓ. 

10. Τν ΔΠΑΛ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΔΓ. 

11. Μάιινλ ην ζρνιείν ζα κεζνιαβεί. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη κηζνί πεξίπνπ εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ πνηνο ζα βξίζθεη 

ηνλ εξγνδόηε ζην καζεηή θαη κε πνηα δηαδηθαζία αλ θαη νη ζπλνιηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζπγθεληξώζεθαλ είλαη πνιιαπιέο θαζώο αλαθέξζεθε πσο ηόζν ν καζεηήο θαη 

ην ζρνιείν ηνπ όζν θαη ην ΤΠΠΔΘ ζα είλαη ππεύζπλνη. εκεηώλεηαη πσο ζύκθσλα 

κε ην Νόκν 4186/2013 (ΦΔΚ 193/Α/17-9-2013) θαη ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 3 «ην 

Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ζην ρώξν εξγαζίαο – Μαζεηείαο εξγαζηαθό ρώξν δηέπεηαη 

από ζύκβαζε, πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμύ ηνπ ΟΑΕΔ θαη ηνπ εξγνδόηε (θπζηθό ή λνκηθό 

πξόζσπν, ηδησηηθνύ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ), κε επηπξόζζεηα θίλεηξα πξόζιεςεο ηνπ 

Μαζεηεπόκελνπ κεηά ην πέξαο ηεο Μαζεηείαο» θαη ην άξζξν 14 παξάγξαθνο 1 

«Τελ επζύλε ηνπνζέηεζεο ζε ρώξνπο εξγαζίαο ησλ θνηηνύλησλ, θαζώο θαη όια ηα 

ζρεηηθά κε απηή έρνπλ ηα ΕΠΑΛ θαη ν ΟΑΕΔ από θνηλνύ». 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 18
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην πσο ζα 

νξίδεηαη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο ηνπ καζεηή, παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Γελ γλσξίδσ.  

2. Γελ γλσξίδσ. 

3. Γελ γλσξίδσ. 

4. Γελ γλσξίδσ πσο νξίδεηαη ν επηβιέπσλ. 

5. Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο ζα νξίδεηαη απφ ηα ΔΠΑΛ θαη Δ.Κ.. 

6. Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο ζα νξίδεηαη κεηά απφ ζπλεξγαζία ΔΠΑΛ θαη ΔΚ. 
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7. ζα ππάξμνπλ δηεπθξηλήζεηο αιιά κάιινλ ζα ην νξίδεη ην ΔΠΑΛ θαη ην ΔΚ. 

8. Θα νξίδεηαη απφ ην ζρνιείν πνπ ζα αλήθεη ν καζεηήο. 

9. Ο ππεχζπλνο θαζεγεηήο ζηνλ ηνκέα ηνπ ΔΠΑΛ θαη έλα ππεχζπλν άηνκν ζηελ 

επηρείξεζε. 

10. Σην ζρνιείν ν Υπεχζπλνο Τνκέα ηεο Δηδηθφηεηαο θαη ζηελ επηρείξεζε έλα εηδηθά 

επηκνξθσκέλν θαη έκπεηξν ζηέιερνο. 

11. Θα είλαη κάιινλ εθπαηδεπηηθφο ηνπ ζρνιείνπ. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη κηζνί πεξίπνπ εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ πσο ζα νξίδεηαη ν 

επηβιέπσλ θαζεγεηήο ηνπ καζεηή θαζώο ζπλνιηθά θαηεπζύλζεθαλ πξνο ηνλ 

νξηζκό από ηα ΔΠΑΛ. εκεηώλεηαη πσο ζύκθσλα κε ην Νόκν 4186/2013 (ΦΔΚ 

193/Α/17-9-2013) θαη ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 3 ν «Έθαζηνο εθπαηδεπηηθόο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζώο θαη ηνπ ΟΑΕΔ είλαη αξκόδηνο γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή, εξγαζηεξηαθή θαη ηε Μαζεηείαο ηνλ εξγαζηαθό ρώξν θαηά 

αλώηαην όξην 25 καζεηώλ». 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 19
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην όηη ν 

επηβιέπσλ ζα είλαη θαζεγεηήο ηνπ θαη ζηα καζήκαηα ζην ζρνιείν, παξαηίζεληαη σο 

εμήο: 

1. Γελ γλσξίδσ.  

2. Ννκίδσ πσο λαη. 

3. Πξνθαλψο. 

4. Μπνξεί λα δηδάζθεη ηα καζήκαηα ζην ζρνιείν. 

5. Ναη. 

6. Ναη. 

7. Ίζσο. 

8. Ναη ζα κπνξνχζε θαη λα ηνλ δηδάζθεη ηνλ καζεηή ζην ζρνιείν. Ο επηβιέπσλ 

θαζεγεηήο ζα δηδάζθεη ζην ζρνιείν. Τν έξγν ηεο επίβιεςεο ζα έλα ηκήκα ηνπ 

εβδνκαδηαίνπ σξαξίνπ ηνπ. 

9. Γελ λνκίδσ. 

10. ρη απαξαίηεηα. 

11. Ναη. 

12. Γελ γλσξίδσ. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ, κάιηζηα νθηώ (8) ζηνπο 

δώδεθα (12), όηη ν επηβιέπσλ κπνξεί λα είλαη θαζεγεηήο ησλ καζεηώλ θαη ζηα 

καζήκαηα ζην ζρνιείν. Οη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηνπ 
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ΔΠΑΛ, θαζώο θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ ΟΑΔΓ, αλήθνπλ ζην εθπαηδεπηηθό 

πξνζσπηθό ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ ΟΑΔΓ. Καηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο δηδάζθνπλ ην εξγαζηεξηαθό κάζεκα ζε 

Δξγαζηήξηα ηνπ ΟΑΔΓ ή ζηα νηθεία Δξγαζηεξηαθά Κέληξα ή ζηα ρνιηθά 

Δξγαζηήξηα ηνπ Τπνπξγείνπ κέζα από νδεγίεο δηδαζθαιίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηδαθηηθώλ ηερληθώλ, ησλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο 

θαη ησλ ελδεδεηγκέλσλ επνπηηθώλ κέζσλ κε βάζεη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

πνπδώλ. 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 20
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην όηη ε 

θνπιηνύξα ηνπ ζρνιείνπ ζα αγθαιηάζεη ην λέν πξόγξακκα, παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Τν ζρνιείν δελ έρεη κέρξη ζήκεξα ηέηνηα θνπιηνχξα. Βιέπσ κηα δπζθνιία, αιιά 

θαη δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αζρνιεζνχλ κε θάηη λέν. 

2. Η θνπιηνχξα πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζηα ζρνιεία, κε δπζθνιία ζα αγθαιηάζεη ην λέν 

πξφγξακκα. 

3. Τν ειπίδνπκε. 

4. Μάιινλ φρη. 

5. Ναη θαη ίζσο ζηελ αξρή ππάξμνπλ θάπνην δηζηαγκνί απφ ηνπο θαζεγεηέο. 

6. Ναη. 

7. Πηζηεχσ πσο λαη. 

8. Θα ην θαισζνξίζεη θαη ζα ην αγθαιηάζεη. 

9. Ναη αξθεί λα δηαηεξεζεί ν ζεζκφο θαη λα κελ είλαη θάηη παξνδηθφ. 

10. Πηζηεχνπκε πσο λαη. κσο αλ ην πξφγξακκα Μαζεηείαο πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί 

κφλν γηα κηα ή δχν ρξνληέο ηφηε είλαη επίθνβν λα κε ραίξεη ηεο εθηίκεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ιφγσ ηεο πξνζσξηλφηεηαο ηνπ κέηξνπ. 

11. Φξεηάδεηαη ελεκέξσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε ιεπηνκέξεηα γηα λα αγθαιηαζηεί 

ην κέηξν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

12. Πξέπεη γηα λα ζπλδέζεη ην ζρνιείν κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη κηζνί πεξίπνπ εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ πσο ε θνπιηνύξα 

ηνπ ζρνιείνπ ζα αγθαιηάζεη ην λέν πξόγξακκα. εκεηώλεηαη πσο παξακέλνπλ 

δηζηαθηηθνί θαζώο ζεσξνύλ όηη ζα ππάξμεη δπζθνιία ζηελ πηνζέηεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πόζν κάιινλ αλ δελ αληηκεησπηζηνύλ αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο 

όπσο ε ηπρόλ παξνδηθόηεηα θαη πξνζσξηλόηεηα ηνπ κέηξνπ, ε ειιηπήο ελεκέξσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε δηαζύλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ 

θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 
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Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 21
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην πνηα είλαη 

ε ζηάζε ηεο Ηγεζίαο ζην ππό έξεπλα ζέκα, παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Η εγεζία έθαλε ην βήκα θαη λνκνζέηεζε έλα ηέηνην ζρέδην θαη έδσζε θαη απηή ηελ 

πξννπηηθή. Τν ζέκα είλαη ε εθαξκνγή φπσο πάληα ζηε Διιάδα. 

2. Φξεηάδνληαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε γηα ην ζέκα. 

3. Γλσξίδνληαο φηη ν ζεζκφο ηεο Μαζεηείαο ήηαλ πξναπαηηνχκελν ηεο Τξφηθαο - 

Θεζκψλ, δελ κπνξψ λα μέξσ ηελ αιεζηλή άπνςε ηεο εγεζίαο ζην ζέκα. 

4. Ο εγέηεο ζα πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνο θαη λα ζηεξίμεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

ηνπο καζεηέο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. 

5. Θεηηθή αθνχ ε Μαζεηεία είλαη πξφηαζε ηεο Ηγεζίαο. 

6. Δίλαη ζεηηθή. 

7. Τν ζηεξίδεη. 

8. Η εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο έρεη σο ζρέδην ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, αιιά έρεη γίλεη εθ ηνπ πξνρείξνπ ν ζρεδηαζκφο ηεο. 

Τν πξφγξακκα πνπ δελ έρεη έλα βάζνο ρξφλνπ γηα λα εθαξκνζηεί θαη δελ έρεη 

ελεκεξσζεί πιήξσο ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα (γνλείο, καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί) 

δελ κπνξεί λα απνδψζεη.  

9. Τν ζέιεη θαη ζα ην ππνζηεξίμεη. 

10. Δπνηθνδνκεηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή. 

11. Γηα ηελ ψξα, κφλν εξσηήζεηο θαη θακία απάληεζε δελ κπνξεί λα δψζεη ν εγέηεο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

12. Ννκίδσ ζεηηθή. 

πκπεξαίλεηαη πσο κόιηο δύν (2) εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ πσο ε ζηάζε ηεο 

Ηγεζίαο απόιπηα αξλεηηθή. εκεηώλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί αλ θαη είλαη 

επηθπιαθηηθή γηα ηελ ζηάζε ηεο Ηγεζίαο ηνπιάρηζηνλ αλαγλσξίζνπλ σο ζεηηθό ην 

ζηνηρείν ηεο πξνζπάζεηαο αλαβάζκηζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

Μάιηζηα, αλαδεηθλύνπλ ηελ ππνζηεξηθηηθή ζηάζε ηεο ε νπνία ζα πξέπεη λα 

εληζρπζεί από ηελ ελεκέξσζε ζπλνιηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο (γνλείο, 

καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί). 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 22
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην πνηνη νη 

ζηόρνη γηα ην κέιινλ, παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Γελ γλσξίδσ.  

2. Να θαηαξγήζνπλ ηελ ΔΔΚ, γηαηί ζηνηρίδεη αθξηβά. Ήδε θαηαξγήζεθαλ ηνκείο ζηα 

ζρνιεία, παξφιν πνπ ππήξραλ εθπαηδεπηηθνί θαη εξγαζηήξηα. 
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3. Άγλσζηνη, ίζσο ππάξρεη νιηθή πξαγκαηνπνίεζε ηεο Μαζεηείαο, ίζσο απνηπρία. 

4. Η απνξξφθεζε ησλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ γηα ηελ Μαζεηεία ρσξίο νξγάλσζε. 

5. Γηαζχλδεζε κε αγνξά εξγαζίαο. Μείσζε ηεο αλεξγίαο. Καιχηεξε θαηάξηηζε 

καζεηψλ. 

6. Γηαζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, θαηάξηηζε δπλακηθνχ θαη κείσζε αλεξγίαο. 

7. Να γίλεη ε ΔΔΚ δπλαηφ ραξηί ζηελ εθπαίδεπζε ηεο ρσξάο. 

8. Οη ζηφρνη είλαη: 1) κείσζε αλεξγίαο 2) ζηειέρσζε επηρεηξήζεσλ κε θαηαξηηζκέλν 

έκςπρν πιηθφ, 3) εμνηθείσζε ησλ λέσλ κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

9. Να επηηχρεη θαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε 

10. Υπάξρεη αβεβαηφηεηα γηα ηε καθξνρξφληα εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ, γηα ηα 

απνηειέζκαηα, ηα νθέιε θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο. 

11. Διπίδνπκε λα ζπλδεζεί ε εθπαίδεπζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

12. Καιχηεξε εμεηδίθεπζε πην παγθνζκηνπνηεκέλα πηπρία. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη κεηξηνπαζείο αλαθνξηθά κε ηελ 

κειινληηθή επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο εθαξκνγήο εθκάζεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο. 

Δηδηθόηεξα πξνηείλνπλ ην ζύζηεκα καθξνπξόζεζκα λα ζηνρεύζεη ζην λα 

θαηαξηίζεη ηνπο καζεηεπόκελνπο, λα θαηαθηήζεη κηα δηαζύλδεζε κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, λα θαηνξζώζεη λα εμνηθεηώζεη ηνπο καζεηεπόκελνπο κε ην εξγαζηαθό 

πεξηβάιινλ, λα απνηειέζεη πεγή άληιεζεο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ γηα ηε ζηειέρσζε 

επηρεηξήζεσλ ώζηε λα κεησζεί ε αλεξγία. 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κε αθεγεκαηηθφ ηφπν ζπλερίδεηαη γηα 

ηελ Γ Δλόηεηα: Υξεκαηνδόηεζε Μαζεηείαο. 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 23
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην ηη 

πξνβιέπεηαη κε ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο Μαζεηείαο, παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Γελ γλσξίδσ.  

2. Φξεκαηνδνηείηαη απφ επξσπατθά πξνγξάκκαηα. 

3. Σπκκεηνρή πνιηηείαο θαη επηρείξεζεο. 

4. Φξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξψπε. 

5. Σπκβνιή ηνπ εξγνδφηε θαηά 9,2 επξψ θαη ηα ππφινηπα 11 επξψ απφ ην δεκφζην. 

Τα παξαπάλσ είλαη αλά εκεξνκίζζην. 

6. Η ζπκβνιή ηνπ εξγνδφηε αλέξρεηαη ζηα 9,27 επξψ αλά εκεξνκίζζην. Τα ππφινηπα 

11 επξψ απφ ην θξάηνο. 

7. Ο εξγνδφηεο ζα πιεξψλεη 9,37 επξψ θαη ην θξάηνο 11 επξψ. 

8. Έλα ηκήκα ηνπ εκεξνκηζζίνπ ζα θαηαβάιιεηαη απφ ην ππνπξγείν παηδείαο, ηα 8,5 
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επξψ θαη ηα ππφινηπα 9,5 επξψ ζα ηα θαηαβάιεη ν εξγνδφηεο. 

9. Τν 2016 ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηνλ ΟΑΔΓ κε 108.900 επξψ. 

10. Γηα ην 2016 ζα ρξεκαηνδνηεζεί κε ην πνζφ ησλ 108.900 € απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ 

ΟΑΔΓ. Γηα ην 2017 θαη 2018 δε γλσξίδσ. 

11. Η ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη κέζσ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ. 

12. Γελ γλσξίδσ. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη γλώζηεο γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

Μαζεηείαο. Δηδηθόηεξα ε «Σάμε Μαζεηείαο» είλαη δπλαηόλ λα ρξεκαηνδνηείηαη 

από εζληθνύο ή θαη θνηλνηηθνύο πόξνπο.  

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 24
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην αλ 

πηζηεύνπλ όηη νη επηρεηξήζεηο είλαη ζε ζέζε λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηε Μαζεηεία, 

παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Έηζη φπσο είλαη ε θαηάζηαζε ζήκεξα κάιινλ δχζθνιν. 

2. ρη. 

3. Κάπνηεο ζα κπνξέζνπλ (κεγάιεο θαη ΓΔΚΟ), νη πεξηζζφηεξεο φρη. 

4. ρη δελ είλαη. 

5. Ίζσο νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

6. Με πξνβιεκαηίδεη ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

7. Ναη αλ θαη δχζθνια ζα ην δερηνχλ. 

8. Δίλαη ζρεηηθά δχζθνιν ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

9. Δθηηκψ φηη είλαη, δχζθνιν λα γίλεη θάηη ηέηνην κέζα ζηελ θξίζε. 

10. Σηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία γηα ηε ρψξα θαληάδεη δχζθνιν έλα ηέηνην 

εγρείξεκα. Αξθεηέο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο. 

11. Ννκίδσ πσο φρη. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη θαηά θύξην ιόγν αξλεηηθνί 

αλαθνξηθά κε ην αλ νη επηρεηξήζεηο είλαη ζε ζέζε λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηε 

Μαζεηεία . Μάιηζηα ζπκθσλνύλ πσο ηνπο πξνβιεκαηίδεη ηδηαίηεξα ην επίπεδν 

αληαπόθξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ιόγσ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν. 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 25
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην αλ 

πηζηεύνπλ όηη ην θξάηνο είλαη ζε ζέζε λα ρξεκαηνδνηήζεη ηε Μαζεηεία, 

παξαηίζεληαη σο εμήο: 
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1. Αλ κπνξεί ή φρη δελ ην μέξσ αιιά πξέπεη. 

2. ρη. 

3. Λφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ φρη αιιά πηζαλφλ λα γίλεη ιφγσ αλάγθεο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο. 

4. ρη δελ είλαη. 

5. Ναη. 

6. Ναη. 

7. Ναη ην πηζηεχσ. 

8. Φπζηθά θαη κπνξεί ην θξάηνο, δηφηη έρεη εμαζθαιίζεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ 

ΔΣΠΑ. 

9. Δπίζεο ην ζεσξψ δχζθνιν θαη αδχλαην ίζσο. 

10. Πηζηεχσ φηη ην θξάηνο δελ έρεη ηελ πνιπηέιεηα γηα κηα ηέηνηα ρξεκαηνδφηεζε. 

Μφλν κηα ζνβαξή αλάιπζε θφζηνπο – σθέιεηαο κπνξεί λα πείζεη ην θξάηνο λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε κηαο ηέηνηαο πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο. 

11. Ννκίδσ πσο φρη. 

12. ρη ιφγσ θξίζεο. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη αξλεηηθνί αλαθνξηθά κε ην αλ ην 

θξάηνο είλαη ζε ζέζε λα ρξεκαηνδνηήζεη ηε Μαζεηεία . Μάιηζηα ζπκθσλνύλ πσο 

ηνπο πξνβιεκαηίδνπλ νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο δεκηνύξγεζαλ κηα 

αζθπμία αθόκα θαη ζην δεκόζην ηνκέα κε απνηέιεζκα κηα βειηίσζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο λα θαληάδεη πνιπηέιεηα. Φπζηθά, 

πξνηείλνπλ ηελ ρξεκαηνδόηεζε κέζσ θνλδπιίσλ ΔΠΑ ε νπνία ζα βνεζνύζε πξνο 

απηή ηελ πξνζπάζεηα. 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 26
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην αλ κε απηό 

ηνλ ηξόπν παξαηείλεηαη ε αλεξγία, παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Υπάξρεη κηα ηέηνηα δηάζηαζε αλ δελ είλαη μεθάζαξν ην ηη θάλεη ν εξγαδφκελνο 

ζηελ επηρείξεζε θαη ν καζεηεπφκελνο. 

2. Μάιινλ λαη. 

3. Δίλαη πηζαλφλ λα ζπκβεί. 

4. Ίζσο λα παξαηαζεί ε αλεξγία. 

5. Πηζαλφλ κεηά απφ κία ή δχν πεξηφδνπο απφ ηελ εθαξκνγή. 

6. Υπάξρεη θαη απηφ ην ελδερφκελν. 

7. Μπνξεί. 

8. Έκκεζα παξαηείλεηαη ε αλεξγία. 



 

67  

9. Ναη ζε κηθξή φκσο έθηαζε. 

10. Γηαθσλψ. Θεσξψ θάζε εξγαζηαθή εκπεηξία είλαη έλα πνιχηηκν εθφδην γηα ηνλ 

ππνςήθην εξγαδφκελν. Πάλησο, ε παξάηαζε ηεο αλεξγίαο κέζσ ηεο Μαζεηείαο 

είλαη θη απηφ έλα ελδερφκελν, ειπίδνπκε ζε κηθξή θιίκαθα. Γελ κπνξνχκε λα ην 

απνθιείζνπκε ή λα ην παξαβιέςνπκε. 

11. Μάιινλ λαη. 

12. ρη γηαηί απαζρνινχληαη άλεξγνη πνπ δελ ζα έβξηζθαλ αιιηψο εξγαζία. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη θαηά θύξην ιόγν κεηξηνπαζείο 

αλαθνξηθά κε ην αλ παξαηαζεί ε αλεξγία κέζσ ηεο Μαζεηείαο. Μάιηζηα 

ζπκθσλνύλ πσο δελ είλαη μεθάζαξν ην αλ ζα ζπκβεί, ην κέγεζνο απηήο αιιά θαη νη 

επηπηώζεηο ηεο.  

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 27
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην αλ 

γλσξίδνπλ πσο ρξεκαηνδνηείηαη ην ζύζηεκα ηεο Μαζεηείαο ζηε Γεξκαλία, 

παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. ρη δελ γλσξίδσ. 

2. Σπκκεηνρή πνιηηείαο θαη επηρείξεζεο. 

3. Ννκίδσ απφ ην θξάηνο. 

4. ρη. 

5. ρη. 

6. Απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ην θξάηνο. 

7. Φξεκαηνδνηείηαη αιιά ην πψο δελ ην γλσξίδσ. 

8. Απφ ην θξάηνο θαη ηηο επηρεηξήζεηο λνκίδσ. 

9. ρη, δε γλσξίδσ. 

10. ρη δελ γλσξίδσ. 

11. ρη. 

πκπεξαίλεηαη πσο ελλέα (9) ζηνπο δώδεθα (12) εθπαηδεπηηθνύο δελ γλσξίδνπλ 

ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Μαζεηείαο ηεο Γεξκαλίαο. Δηδηθόηεξα 

αλαθέξνπλ ηελ θξαηηθή επηρνξήγεζε θαη ηελ ρξεκαηνδόηεζε από ηηο 

επηρεηξήζεηο.  

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 28
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην αλ 

ζεσξνύλ όηη είλαη ηειηθά εθηθηό λα πεηύρεη ην ζύζηεκα ηεο Μαζεηείαο ζηελ 

Διιάδα ηεο θξίζεο, παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Μηα κεγάιε θνπβέληα. Γελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ ΔΔΚ. Πξέπεη λα είκαζηε 

αηζηφδνμνη.  
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2. Ννκίδσ πσο φρη. 

3. Δίλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν. 

4. ρη δελ είλαη εθηθηφ. 

5. Με επηθχιαμε. 

6. Υπάξρνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο. 

7. Πνιχ δχζθνια ζα επηηχρεη. 

8. Δίλαη αξθεηά δχζθνιν ζηελ Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

9. Θα κπνξνχζε κε δπζθνιίεο. 

10. Οη δπζθνιίεο θαίλεηαη λα είλαη ππαξθηέο. Μηα αλάιπζε θφζηνπο-σθέιεηαο κπνξεί 

λα δψζεη κηα αμηφπηζηε απάληεζε. 

11. Γελ ην ζεσξψ δεδνκέλν φηη ζα πεηχρεη. 

12. Αλαιφγσο ηελ πνιίηηθε βνχιεζε. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζεσξνύλ – ζε γεληθέο γξακκέο – εθηθηό 

λα πεηύρεη ην ζύζηεκα ηεο Μαζεηείαο ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο. Δηδηθόηεξα 

αλαθέξνπλ ηελ δπζθνιία ηνπ εγρεηξήκαηνο πνπ επεξεάδεηαη αξλεηηθά από ηελ 

αλίζρπξε πνιηηηθή βνύιεζε. Παξόιν απηά ππάξρεη κηα κηθξή ηάζε αηζηνδνμίαο. 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κε αθεγεκαηηθφ ηφπν ζπλερίδεηαη γηα 

ηελ Δ Δλόηεηα: Απνηειέζκαηα ύγρξνλσλ πζηεκάησλ Δθπαίδεπζεο & 

Καηάξηηζεο ε Δπίπεδν Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Καη Κνηλσληθήο πλνρήο. 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 29
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην αλ 

πηζηεύνπλ όηη ηα ζύγρξνλα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κπνξνύλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, 

παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Γεληθά θαη ηειείσο ζεσξεηηθά λαη. Δίλαη κηα δηέμνδνο ζηνπο δχζθνινπο θαηξνχο 

πνπ πεξλά ε παηξίδα. 

2. Ναη κπνξνχλ. 

3. Ναη ην πηζηεχσ. 

4. Ναη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ. 

5. Ναη. 

6. Ναη. 

7. Ναη ην πηζηεχσ. 

8. Φπζηθά θαη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε θαη ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ.  

9. Ναη δηφηη πξνζθέξνληαη πνιιά θαη πνιιαπιά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη 
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θαηάξηηζεο. 

10. Ναη, γηαηί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πνηθίια θαη πξνεγκέλα ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη λα αμηνπνηήζνπλ πιεζψξα ππνδνκψλ θαη 

εξγαιείσλ (ζρνιεία, ΔΠΑΛ, ΔΚ, ΓΙΔΚ, εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο, εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ειεθηξνληθή ηάμε, Μαζεηεία, πξαθηηθή άζθεζε, θιπ). 

11. Ννκίδσ πσο λαη, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο. 

12. Ναη αιιά πξέπεη θαη κε άιινπο ηξφπνπο. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ εθηθηή ηελ ζεηηθή ζπκβνιή ησλ 

ζύγρξνλσλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ.  

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 30
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην αλ 

πηζηεύνπλ όηη ηα ζύγρξνλα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κπνξνύλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Τν ίδην κε ηελ πξνεγνχκελε απάληεζε: Γεληθά θαη ηειείσο ζεσξεηηθά λαη. 

2. Ναη, κπνξνχλ. 

3. Ναη ην πηζηεχσ. 

4. Ναη, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ. 

5. Ναη, αιιά ρξεηάδνληαη θαη πνιηηηθέο πνπ λα επλννχλ ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο. 

6. Ναη. 

7. Ναη. 

8. Μπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, έζησ θαη ζε κηθξφ 

πνζνζηφ.  

9. Ναη αλ είλαη θαιά νξγαλσκέλα θαη πξνσζεζνχλ κέζα απφ αμηνιφγεζε 

ζπζηεκάησλ. 

10. Μφλν αλ πξνεγεζεί θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο θη έηζη 

ζρεδηαζηνχλ αλάινγα ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

11. Ννκίδσ πσο λαη, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο. 

12. Ναη αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ελέξγεηεο. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνληαη σο απόιπηα ζύκθσλνη 

αλαθνξηθά ηελ ζεηηθή ζπκβνιή ησλ ζύγρξνλσλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο. Δηδηθόηεξα αλαθέξνπλ ηελ 

ζπνπδαηόηεηα ζπλδπαζκνύ νξηζκέλσλ παξακέηξσλ, όπσο: πνιηηηθέο πνπ λα 

επλννύλ ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, πνηνηηθή νξγάλσζε θαη ιεπηνκεξή 
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ζρεδηαζκό ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ 

θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 31
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην αλ 

πηζηεύνπλ όηη ππάξρεη άιινο ηξόπνο πνπ ζα κπνξνύζε ε ΔΔΚ λα αλαπηπρζεί ζηελ 

Διιάδα θαη λα θξαηήζεη ηνπο λένπο ζην ζρνιείν ώζηε λα απνθεπρζεί ε καζεηηθή 

δηαξξνή, παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Γελ κπνξψ λα απαληήζσ, αιιά δελ λνκίδσ φηη εκείο ζα αλαθαιχςνπκε θάηη 

θαηλνχξην. Σηε Γή εθαξκφδνληαη δηάθνξα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο, αο επηιέμνπκε 

αλ λνκίδνπκε φηη ηα δηθά καο δελ ιεηηνπξγνχλ πηα. 

2. Με λέν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ θαη φιεο ηεο 

νηθνγέλεηαο κε εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο. 

3. Θεσξψ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο πξέπεη λα γίλεηαη ζηα ΙΔΚ. 

4. Νέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε ζχλδεζε κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο 

αγνξάο θαη ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

5. Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη εηδηθφηεηεο πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

εθάζηνηε επνρήο. 

6. Με ηελ αλακφξθσζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο δσήο. 

7. Απαηηείηαη αλαδηακφξθσζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

8. Η καζεηηθή δηαξξνή κπνξεί λα απνθεπρζεί, φηαλ νη καζεηέο ζα μέξνπλ φηη ζα 

έρνπλ πηζηνπνίεζε επηπέδνπ 5 θαη ζα έρνπλ θ κηα εξγαζία έζησ γηα 9 κήλεο.  

9. Με θαηάιιεια πξνγξάκκαηα θαη ελεκέξσζε θνηλνχ θαη θαζεγεηψλ απφ ηελ 

πνιηηεία. 

10. Απαηηείηαη αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ηεο θνηλήο γλψκεο έλαληη ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ζρεδηαζκφ ειθπζηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη εηδηθνηήησλ, 

αλαβάζκηζε εξγαζηεξηαθψλ ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ, επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αχμεζε ησλ πφξσλ, αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

11. Με ηελ αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ κείσζε ησλ θξνληηζηεξίσλ. 

12. Με ηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο γηα λα κπνξνχλ νη γνλείο λα ππνζηεξίμνπλ ηηο 

ζπνπδέο ησλ λέσλ. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζύκθσλνη αλαθνξηθά αλ πηζηεύνπλ 

όηη ππάξρεη άιινο ηξόπνο πνπ ζα κπνξνύζε ε ΔΔΚ λα αλαπηπρζεί ζηελ Διιάδα θαη 

λα θξαηήζεη ηνπο λένπο ζην ζρνιείν ώζηε λα απνθεπρζεί ε καζεηηθή δηαξξνή. 

Δηδηθόηεξα αλαθέξνπλ ηελ ζπνπδαηόηεηα ζπλδπαζκνύ νξηζκέλσλ παξακέηξσλ, 
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όπσο: ν ζρεδηαζκόο λέσλ ειθπζηηθώλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη 

εηδηθνηήησλ, ε εμπγίαλζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ ππνδνκώλ θαη εμνπιηζκνύ, ε 

επηκόξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δπλακηθνύ, ε θξαηηθή κέξηκλα κε αύμεζε ησλ 

δηαηηζέκελσλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ, ε κείσζε ησλ θξνληηζηεξίσλ θαη ε κείσζε ηεο 

αλεξγίαο γηα λα κπνξνύλ νη γνλείο λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ζπνπδέο ησλ παηδηώλ ηνπο. 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 32
ε
 Δξώηεζε αλαθνξηθά κε ην αλ 

πηζηεύνπλ όηη ππάξρεη άιινο ηξόπνο πνπ ζα κπνξνύζε ε ΔΔΚ λα αλαπηπρζεί ζηελ 

Διιάδα θαη λα θξαηήζεη ηνπο λένπο ζηε ρώξα καο, παξαηίζεληαη σο εμήο: 

1. Δπηδνηψληαο ηελ δνπιεηά θαη φρη ηελ αλεξγία θαη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ. 

2. Με λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζχλδεζε ησλ εηδηθνηήησλ ηεο ΔΔΚ κε ηελ ηνπηθή 

αγνξά θαη ηηο ηνπηθέο αλάγθεο. 

3. Θεσξψ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο πξέπεη λα γίλεηαη ζηα ΙΔΚ. Δθφζνλ βέβαηα 

ζηεξηρζνχλ νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά. 

4. Μείσζε ηεο αλεξγίαο θαη εθπαίδεπζε ζε ηνκείο αηρκήο φπσο ε ηερλνινγία. 

5. Θέζεηο αγνξάο εξγαζίαο. 

6. Γηα λα θξαηεζεί ν λένο ζηε ρψξα καο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. 

7. Μφλν κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. 

8. Γεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη αλακφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

λα αθνινπζνχλ ηηο αλάγθεο ησλ λεφηεξσλ εκεξψλ θαη αλαγθψλ, ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν. 

9. Να έρεη ην πηπρίν δηαβάζκηζε θαη λα κεηξά ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

10. Σχλδεζε κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, αμία ηνπ πηπρίνπ. 

11. Με ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο, ηελ αλάπηπμε ηεο βηνηερλίαο θαη ηελ κείσζε ηεο 

αλεξγίαο. 

12. Με ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε. 

πκπεξαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζύκθσλνη ζρεηηθά κε όηη ππάξρεη 

άιινο ηξόπνο πνπ ζα κπνξνύζε ε ΔΔΚ λα αλαπηπρζεί ζηελ Διιάδα θαη λα 

θξαηήζεη ηνπο λένπο ζηε ρώξα καο. Δηδηθόηεξα αλαθέξνπλ ηελ ζπνπδαηόηεηα 

ζπλδπαζκνύ νξηζκέλσλ παξακέηξσλ, όπσο: ε επηδόηεζε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε 

δηαζύλδεζή ηνπο κε ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

αηρκήο ώζηε λα επηηεπρζεί επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε γηα ηνπο λένπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

6.1. πδήηεζε  

 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κηα πξνζέγγηζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε: 

1. εκαληηθόηεηα Δθαξκνγήο Γπτθνύ πζηήκαηνο - Δθκάζεζεο ην Υώξν 

Δξγαζίαο: 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, επίθαηξε θαη ελδηαθέξνπζα.  

 Ζ εκπεηξία ζην ζχζηεκα είλαη ειάρηζηε, ζεκεηψλεηαη πεξηνξηζκέλε γλψζε θαη 

ειιηπήο ελεκέξσζε. 

 Ζ αλαβάζκηζε ηεο ΔΔΚ ζηε ρψξα καο, πξνζδηνξίδεηαη σο επηηαθηηθή, 

ππνρξεσηηθή θαη επείγνπζα.  

 Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δελ θαίλεηαη λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηεο 

αλεξγίαο ζηε ρψξα καο.  

 Σν επίπεδν γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο ζρνιέο ηνπ 

ΟΑΔΓ είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ. 

 Ζ κεηξηνπαζήο ζηάζε ζρεηηθά κε επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε ρψξα 

καο εληζρχεηαη απφ ηελ αλάδεημε αδπλακηψλ ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ζηελ 

πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

 Πηζαλή θαίλεηαη ε επηηπρήο εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε βάζε νξηζκέλσλ πξνυπνζέζεσλ, φπσο ε ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηηθνχ δπλακηθνχ αιιά θαη ε ππνζηήξημε 

ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ηνπ θξάηνπο. 

 Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηζεκάλζεθαλ ε 

επηθπιαθηηθή ζηάζε, ε ειιηπήο πιεξνθφξεζε θαη ε κε χπαξμε ππνζηήξημεο 

φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη επηρεηξήζεσλ) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην κε επαξθψο δνκεκέλν ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

 Γελ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ή πξαγκαηνπνηεζεί ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο – 

ζεκηλάξηα γηα ην ζέκα ηεο Μαζεηείαο ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

ππεξεηνχλ.  



 

73  

2. Νεόηεξεο Δμειίμεηο ην Θεζκηθό Πιαίζην Γηα Σελ Δθαξκνγή Σνπ Θεζκνύ 

Σεο Μαζεηείαο ηελ Διιάδα:  

 Τπάξρεη θαζνιηθή ελεκέξσζε γηα ην λφκν πνπ πξνβιέπεη ην 4
ν
 έηνο Μαζεηείαο 

ζηα ΔΠΑΛ. 

 Ζ πιεξνθφξεζε πξνήιζε απφ ην δηαδίθηπν, ην ΤΠΠΔΘ θαη ην ΦΔΚ. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ξεαιηζηηθνί ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ 

ζηα ΔΠΑΛ απφ φηη ζηα ΓΔΛ εμαηηίαο ηεο Μαζεηείαο. Αλαθέξνληαη εληζρπηηθνί 

παξάγνληεο φπσο ε επαθή ησλ καζεηεπφκελσλ κε ηελ εξγαζία, ε παξνρή 

θηλήηξσλ θαη ε κεγαιχηεξε αμία ηνπ πηπρίνπ νη νπνίνη κπνξνχλ λα δξάζνπλ 

κφλν αλ ππάξμεη κηα ζσζηή ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ κε ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο Μαζεηείαο. 

Αλαθέξνληαη εληζρπηηθνί παξάγνληεο φπσο ε δηεξεχλεζε αληαπφθξηζεο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ (εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ – επηρεηξήζεσλ), ε αλάδεημε 

πξνβιεκάησλ εθαξκνγήο, νη βειηηψζεηο ζην ζρεδηαζκφ, ε αλαβάζκηζε 

νξγάλσζεο ηνπ ζεζκνχ θαη ε εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη πνιχ δηζηαθηηθνί θαη δελ κπνξνχλ λα 

ζρεκαηίζνπλ ζαθή άπνςε γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Μαζεηείαο. 

Αλαθέξνληαη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο φπσο ην πξψηκν ζηάδην πινπνίεζεο, ε 

απνθιεηζηηθή πηινηηθή εθαξκνγή θαη ηα κε δηαθεθξηκέλα απνηειέζκαηά ηεο.  

3. Δθαξκνγή Δθκάζεζεο ην Υώξν Δξγαζίαο ην Πιαίζην Σεο Σππηθήο 

Δθπαίδεπζεο Καη Μειινληηθνί ηόρνη. 

 Οη κηζνί θαη πιένλ εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφδεηαη ε 

Δθκάζεζε ην Υψξν Δξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο.  

 Πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή Δθκάζεζεο ην Υψξν Δξγαζίαο ηα νπνία δελ 

θαίλεηαη λα επηιχεη ν Νφκνο. Δηδηθφηεξα αλαθέξνπλ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε 

έπιεμε ηηο επηρεηξήζεηο κε αξλεηηθά επαθφινπζα ζηελ βησζηκφηεηά ηνπο, ζηελ 

αδπλακία πξφζιεςεο λένπ πξνζσπηθνχ θαη ζηελ κε θάιπςε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηνπο ππνρξεψζεσλ. Δπίζεο, ζε επίπεδν ζεζκνχ αλαθχπηνπλ πξνβιήκαηα 

αλαθνξηθά κε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ αιιά θαη ηελ κειινληηθή ηνπ επέθηαζή ηνπ ζε φια ηα 

ζρνιεία. Φπζηθά, ζεκεηψζεθαλ πξνβιεκαηηζκνί γηα ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

αλαθνξηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο 

καζεηέο θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ηε 

Μαζεηεία .  
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 Σν επίπεδν γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην πνηνο βξίζθεη ηνλ 

εξγνδφηε ζην καζεηή θαη κε πνηα δηαδηθαζία είλαη ρακειφ θαζψο κφλν δχν (2) 

απάληεζαλ ζκε ζαθή ηξφπν ηα ΔΠΑΛ θαη ν ΟΑΔΓ απφ θνηλνχ. 

 Σν επίπεδν γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην πσο νξίδεηαη ν επηβιέπσλ 

θαζεγεηήο ηνπ καζεηή είλαη πςειφ θαζψο ζπλνιηθά θαηέδεημαλ ηα ΔΠΑΛ. 

 Σν επίπεδν γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην φηη ν επηβιέπσλ είλαη 

θαζεγεηήο ησλ καζεηψλ θαη ζηα καζήκαηα ζην ζρνιείν είλαη πςειφ. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη δηζηαθηηθνί γηα ην αλ ε θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ ζα 

πηνζεηήζεη ηελ εθαξκνγή ηεο Δθκάζεζεο ην Υψξν Δξγαζίαο ζεκεηψλνληαο 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο φπσο ε ελδερνκέλε παξνδηθφηεηα, ε ειιηπήο 

πιεξνθφξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε ζχδεπμε ηνπ ΔΠΑΛ κε ηηο απαηηήζεηο 

ησλ καζεηεπφκελσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί ζεηηθή ηελ ζηάζε ηεο Ζγεζίαο 

ζεηηθή ζηελ εθαξκνγή ηεο Δθκάζεζεο ην Υψξν Δξγαζίαο θαζψο απνδέρνληαη 

ηελ θαηαβνιή πξνζπάζεηαο γηα ηελ βειηίσζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

ζεκεηψλνληαο πξνυπνζέζεηο γηα λα «δνπιέςεη» ν ζεζκφο ηελ αλαγθαία 

ππνζηήξημε ηνπ θξάηνπο κε ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (γνλείο, 

καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, επηρεηξήζεηο). 

 Οη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνληαη κεηξηνπαζείο ζρεηηθά κε ηελ επηηπρία ηνπ 

ζπζηήκαηνο εθαξκνγήο Δθκάζεζεο ην Υψξν Δξγαζίαο ζην κέιινλ 

αλαδεηθλχνληαο πξναπαηηνχκελα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο φπσο ε επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε θαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ εξγαζία ψζηε λα απνηεινχλ 

αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα πξνζδίδεη αμία ζηελ επηρείξεζε. Απψηεξνο ζηφρνο 

ε δηαζχλδεζε κε ηηο επηρεηξήζεηο λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο αλεξγίαο. 

4. Υξεκαηνδόηεζε Μαζεηείαο. 

 Σν επίπεδν γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

Μαζεηείαο απφ εζληθνχο ή θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο είλαη πςειφ.  

 Οη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνληαη πξνβιεκαηηζκέλνη γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηε Μαζεηεία ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ε νπνία έρεη «δηαιχζεη» ησλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ην θξάηνο αδπλαηεί λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ 

Μαζεηεία κέζα απφ εζληθνχο πφξνπο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο «αζθπμίαο» πνπ 

θαζηζηά αδχλαηε ε νπνία πξνζπάζεηα εμπγίαλζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη πξνηείλνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε θνλδπιίσλ ΔΠΑ.  
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 Οη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνληαη πξνβιεκαηηζκέλνη γηα ηελ πηζαλφηεηα 

παξάηαζεο ηεο αλεξγίαο κέζσ ηεο Μαζεηείαο θαη εηδηθά γηα ην αλ ζα ζπκβεί, ην 

κέγεζνο απηήο αιιά θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο.  

 Σν επίπεδν γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

Μαζεηείαο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Γεξκαλίαο είλαη ρακειφ (9 ζηνπο 12 

δελ γλσξίδνπλ) κφιηο ηξείο (3) αλαθέξνπλ ηνπο θξαηηθνχο πφξνπο θαη ηελ 

πξσηνβνπιία απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο.  

 Οη εθπαηδεπηηθνί δελ ζεσξνχλ – ζε γεληθέο γξακκέο – εθηθηή ηελ επηηπρία ζηελ 

εθαξκνγή ηεο Μαζεηείαο ζηελ Διιάδα. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε κε ηζρπξή 

πνιηηηθή βνχιεζε επηβαξχλεη ηελ επίηεπμε θαη εγθαζίδξπζε ηεο απφπεηξαο 

εθαξκνγήο ηεο Μαζεηείαο ελψ ε κηθξή ηάζε αηζηνδνμίαο δελ εθιείπεη. 

5. Απνηειέζκαηα ύγρξνλσλ πζηεκάησλ Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο ε 

Δπίπεδν Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Καη Κνηλσληθήο πλνρήο. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνληαη ζεηηθνί γηα ηελ εθηθηή ζπκβνιή ησλ 

ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

 Οη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνληαη ζχκθσλνη κε ηελ ζαθή ζπκβνιή ησλ 

ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλεξγίαο. εκεηψλνπλ σο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο ηελ χπαξμε πνιηηηθήο γηα 

παξαγσγή λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνλ πξνζεγκέλν ζρεδηαζκφ ησλ 

ζπζηεκάησλ κε γλψκνλα ηηο απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζχκθσλνη αλαθνξηθά κε ην αλ ε ΔΔΚ λα αλαπηπρζεί 

ζηελ Διιάδα κπνξεί λα θξαηήζεη ηνπο λένπο ζην ζρνιείν ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

καζεηηθή δηαξξνή. Δηδηθφηεξα ζεκεηψλνπλ ην ζρεδηαζκφ λέσλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη εηδηθνηήησλ, ηελ βειηίσζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ, ηελ θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ, ηελ 

θξαηηθή βνχιεζε γηα αχμεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζχκθσλνη αλαθνξηθά αλ πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη άιινο 

ηξφπνο πνπ ζα κπνξνχζε ε ΔΔΚ λα αλαπηπρζεί ζηελ Διιάδα θαη λα θξαηήζεη 

ηνπο λένπο ζηε ρψξα καο. Δηδηθφηεξα αλαθέξνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα 

ζπλδπαζκνχ νξηζκέλσλ παξακέηξσλ, φπσο: ε επηδφηεζε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 

ε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο αηρκήο ψζηε λα επηηεπρζεί επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε γηα ηνπο 

λένπο. 
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Ζ γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε πνιιαπιψλ 

δεηεκάησλ αλαθνξηθά κε ην πνηνη παξάγνληεο επηδξνχλ ζηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

δπτθνχ ζπζηήκαηνο – εθκάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο; ην επίπεδν γλψζεο γηα ην λέν 

ζεζκηθφ πιαίζην επηδξά ζην επίπεδν γλψζεσλ αλαθνξηθά κε ηε Μαζεηείαο ηελ Διιάδα 

θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο εθκάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πνηνί 

νη κειινληηθνί ζηφρνη ηνπ, ηη πξνβιέπεηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Μαζεηείαο θαη 

ηελ πηζαλή ζπγθξάηεζε ησλ λέσλ ζην ζρνιείν εθφζνλ αλαπηπρζεί ε ΔΔΚ ζηελ Διιάδα 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε καζεηηθή δηαξξνή.  

Δηδηθφηεξα, ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηέδεημε ζεκαληηθά επξήκαηα ηα 

νπνία κάιηζηα Οη Φσηφπνπινο θαη ζπλεξγάηεο (2013) πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα 

αλαθνξηθά κε ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ηφζν ζε αξρηθφ φζν θαη ζε ζπλερηδφκελν επίπεδν κε ηελ απαζρφιεζε. Ζ έξεπλά ηνπο 

πεξηειάκβαλε ηε ζπιινγή ηφζν πνζνηηθψλ φζν θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, 

ζε επίπεδν πνζνηηθήο έξεπλαο ζπγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία απφ απφθνηηνπο αξρηθήο θαη 

ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο ηελ πεξίνδν 2008 - 2009 ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ ν βαζκφο 

πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε, ζπγθξάηεζεο ηεο απαζρφιεζεο, ε ρξνληθή δηάξθεηα 

παξακνλήο ζηελ εξγαζία, ¬ ν βαζκφο ζπλάθεηαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

θαηάξηηζεο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο θαη γεληθφηεξα λα 

αμηνινγεζεί ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Γείγκα ηεο 

πνζνηηθήο ηνπο έξεπλαο απνηέιεζαλ 2.401 άηνκα (1.303 απφθνηηνη ΚΔΚ θαη 1.098 

απφθνηηνη ΗΔΚ), εξεπλεηηθφ εξγαιείν ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην ελψ γηα ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ αθνινπζήζεθε ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο απνθνίηνπο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο νη νπνίνη 

αλέθεξαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο, ηελ νξγάλσζε θαη ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζε ζέκαηα ζχλδεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηελ 

απαζρφιεζε πξνέθπςε φηη πνιχ κηθξφ πνζνζηφ απνθαηαζηάζεθε επαγγεικαηηθά ελψ 

πιεηνςεθηθά ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο δελ ζπλέβαιιε έκκεζα ή άκεζα ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαζεθφλησλ. Άμηα αλαθνξάο ε πνιχ ρακειή 

ζπλάθεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο κε ηελ εξγαζία απαζρφιεζεο, ε αδπλακία 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ε ζηξνθή αλαδήηεζεο εξγαζίαο ζην εμσηεξηθφ. 

ρεηηθά κε ηνπο απνθνίηνπο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πξνέθπςε φηη ε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πνπ αθνινχζεζαλ δελ ζπλέβαιιε νπζηαζηηθά ηφζν ζηελ 

εχξεζε εξγαζίαο φζν θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαζεθφλησλ. Ζ 

παξάκεηξνο γηα ηελ νπνία εθθξάζηεθε ηθαλνπνίεζε ήηαλ νη εθπαηδεπηέο θαη ελ κέξεη 
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ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Αληίζεηα, εθθξάζηεθε έληνλε δπζαξέζθεηα γηα ηνπο ρψξνπο 

δηεμαγσγήο ηεο θαηάξηηζεο θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ελψ 

ηδηαίηεξα πςειφ ήηαλ ην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έδεημαλ πξφζπκνη λα 

αλαδεηήζνπλ εξγαζία ζην εμσηεξηθφ. 

Οη Φσηφπνπινο ,Γνχιαο, Καηζήο θαη ζπλεξγάηεο (2013) γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

δεδνκέλσλ δηαζχλδεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηελ απαζρφιεζε, πέξαλ 

ηεο πνζνηηθήο πξαγκαηνπνίεζαλ θαη πνηνηηθή έξεπλα κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ζε 

ζηειέρε ΗΔΚ θαη ΚΔΚ (10 ζπλεληεχμεηο) αιιά θαη 2 νκαδηθέο ζπδεηήζεηο. Κχξηνο 

ζηφρνο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε πνηνηηθψλ παξακέηξσλ φπσο ε 

ζχλδεζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηελ απαζρφιεζε θαζψο θαη ν 

εκπινπηηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αληίζηνηρεο πνζνηηθήο έξεπλαο. Απφ ηελ πιεπξά 

ησλ ζηειερψλ, ηα βαζηθά θίλεηξα παξαθνινχζεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο είλαη 

ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ αλ θαη ζπρλά δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ηθαλνπνηεηηθήο 

πξαθηηθήο άζθεζεο (Μαζεηείαο ή απφθνηησλ) δηαηεξψληαο ηελ θαηάξηηζε ζε 

ζεσξεηηθφ θπξίσο επίπεδν θαη θαηά ζπλέπεηα απνκαθξπζκέλε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Σα ζηειέρε ησλ ΗΔΚ θαη ΚΔΚ κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζεκεηψλνπλ φηη 

βαζηθά θίλεηξα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο είλαη ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, 

ε επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Ζ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πξνζθέξεη ¬κία κεγαιχηεξε επαθή κε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο, εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, βησκαηηθέο εκπεηξίεο θαη κηα θαιχηεξε βάζε 

ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο. Χζηφζν, πθίζηαληαη δπζθνιίεο ζηελ εχξεζε εξγαζία κε 

ηάζεηο ζηξνθήο ζην εμσηεξηθφ, ζην πιαίζην ησλ ππνδνκψλ θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Σα ζηειέρε ησλ ΗΔΚ θαη ΚΔΚ ζεκεηψλνπλ ηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαιχηεξεο δηαζχλδεζεο ηεο Μαζεηείαο κε ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ αλάγθε δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

δνκψλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Χο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

θξίζεθε ηθαλνπνηεηηθφ αλ θαη πθίζηαληαη αλάγθεο βειηηψζεσλ φπσο ε παξνρή ηνπ ζε 

ςεθηαθή κνξθή, ε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ θαηαξηηδνκέλσλ θαη ε δσξεάλ παξνρή 

ελψ επηζεκάλζεθε ε αλάγθε βειηίσζεο ησλ ρψξσλ θαηάξηηζεο θπξίσο γηα ηα δεκφζηα 

θηίξηα. Απφ ηα επξήκαηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πξνέθπςε ε αλάγθε ελεξγφηεξεο 

εκπινθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ θαηάξηηζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, βειηίσζεο ηνπ ξφινπ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπο ελψ νξηζκέλα ζηειέρε 

ζεκεηψλνπλ ηελ αλάγθε έγθπξεο θαη έγθαηξεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ θαηά ηε 
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δηάξθεηα ελφο πξνγξάκκαηνο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ αλάγθε άκεζε ζχλδεζεο 

ηεο θαηάξηηζεο κε ηελ απαζρφιεζε κέζσ αξκφδησλ θνξέσλ φπσο ν ΟΑΔΓ, ζεκείν 

φπνπ παξνπζηάδνληαη πνιιέο παζνγέλεηεο. Σα ζηειέρε ζεκεηψλνπλ πσο ε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο ελψ βαζηθφ 

ζεκείν είλαη ε επηθαηξνπνίεζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο, ε παξνρή θάζε είδνπο 

ζηήξημεο (νηθνλνκηθήο, δηνηθεηηθήο, εθπαηδεπηηθήο θιπ) θαη ε πξνζπάζεηα δηαθχιαμεο 

ησλ δηαξξνψλ θαηαξηηζκέλσλ (Φσηφπνπινο θαη ζπλ., 2013). 

Ζ Πατδνχζε (2014) κειέηεζε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο ην 

νπνίν ηπγράλεη εθαξκνγήο εδψ θαη αξθεηά ρξφληα ζηε Γεξκαλία, ηελ πνξεία ηεο 

Μαζεηείαο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ αλαθχπηνπλ αλαθνξηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα. Απφ ηα δεδνκέλα ηεο κειέηεο δελ 

πξνέθπςε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επηπέδσλ 

απαζρφιεζεο θαζψο ε αλεξγία θαίλεηαη λα ζπλαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ην επξχηεξν 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Αληίζεηα, σο ζεηηθή θξίζεθε ε ζπκβνιή ηεο Μαζεηείαο ζηε 

ζρνιηθή δηαξξνή ε νπνία αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία δηαρξνληθά. 

Ζ Ησαλλίδνπ θαη ζπλεξγάηεο (2014) ζπλέηαμαλ έθζεζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κέληξνπ γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Cedefop) 

αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε 

ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο, ε Μαζεηείαο ηελ Διιάδα βαζίδεηαη ζην πξφηππν ηνπ 

γεξκαληθνχ δπτθνχ ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζπλδπάδνληαο ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε κε ηελ ακεηβφκελε πξαθηηθή άζθεζε ζε επηρεηξήζεηο. ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ν ξφινο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο λα πεξηνξίδεηαη ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο κέζσ ησλ θαηάιιεισλ πηζηνπνηήζεσλ. Ζ επηινγή ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα θηλείηαη ζε ρακειά επίπεδα 

(30% κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξνο ζην 50%) ελψ ε κε επηινγή ηεο ζηεξίδεηαη ζηηο 

δηακνξθσκέλεο αληηιήςεηο ηεο νηθνγέλεηαο, ζηελ αζάθεηα αλαθνξηθά κε ηα 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαη πνιιέο θνξέο ζηηο πεξηνξηζκέλεο επαγγεικαηηθέο 

πξννπηηθέο. Ζ πνιηηεία πξνσζεί ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

παξέρνληαο θπξίσο θαλνληζηηθά θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα ελψ απμεκέλεο είλαη νη 

αλάγθεο θαιχηεξεο δηαζχλδεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ηελ εθπαίδεπζε, βειηίσζε ηεο 

παξερφκελεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, αχμεζε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 
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θαη θαηάξηηζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ εξγαζία θαη ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο λέσλ 

δεμηνηήησλ. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (2006), ην πνζνζηφ 

καζεηηθήο δηαξξνήο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ζηελ Διιάδα εκθαλίδεηαη 

ηδηαίηεξα απμεκέλε αλεξρφκελε ζε 20,3% ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο ελψ πνιχ ρακειφηεξε 

εκθαλίδεηαη ε αληίζηνηρε ζην εληαίν ιχθεην θηάλνληαο κφιηο ην 3,3%. εκαληηθέο 

δηαθνξέο παξαηεξνχληαη κε βάζε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή (Κξήηε, Ήπεηξν Κεληξηθή 

Μαθεδνλία > 20%) ελψ ε κηθξφηεξε εκθαλίδεηαη ζηα Ηφληα λεζηά (<15%) κε θπξηφηεξα 

αίηηα ην ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο, ε 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε εξγαζία θαη ε επθαηξηαθή απαζρφιεζε. 

Οη loannidou & Stavrou (2013) απφ ηελ πιεπξά ηνπο ηνλίδνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηελ Διιάδα απνηειεί δεπηεξεχνπζα επηινγή 

πξνζειθχνληαο καζεηέο ρακειψλ ζπλήζσο επηδφζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ 

εληείλνληαο ην θαχιν θχθιν ησλ αξλεηηθψλ πξνθαηαιήςεσλ. Ζ έιιεηςε ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ θαη ε αζπλέρεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ν δεπηεξεχνληαο 

ραξαθηήξαο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε αλεπαξθήο επηζηεκνληθή 

ππνζηήξημε έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα αξλεηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε. Σν ειιεληθφ ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

αδπλαηεί θαη ζπκβαδίζεη κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε επξσπατθέο 

ρψξεο (π.ρ. Γεξκαλία) κε ηηο πξνθιήζεηο πιένλ λα εζηηάδνπλ ζε θαιχηεξε δηαζχλδεζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ εξγαζία, κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ, θαιχηεξε επηθνηλσλία επηρεηξήζεσλ θαη Μαζεηείαο, αχμεζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηελφηεξε ζχλδεζε αξρηθήο κε ηε 

ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε. 

Οη Καξαηδνγηάλλεο θαη ζπλ. (2014) πξαγκαηνπνίεζαλ κειέηε αλαθνξηθά κε ηελ 

απνηχπσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ 

Διιάδα θαη παξνπζίαζεο νξηζκέλσλ πξφηππσλ πξαθηηθψλ απφ επξσπατθέο ρψξεο. 

Καηά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο κειεηεηέο, ε πνηφηεηα ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειεο ππνδνκέο, αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη κεηαξξπζκηζηηθέο αιιαγέο ζηα πξφηππα εξγαζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ. 

ηελ Διιάδα αλ θαη έγηλαλ ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηνπ Ν. 

4186/2013, ε επηινγή ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζε θπκαίλεηαη ζε 

ρακειά επίπεδα (πεξίπνπ 30%). Σα εξσηήκαηα ηεο κειέηεο εζηίαζαλ ζηα ζηνηρεία πνπ 

επηιέγεηαη θάζε θνξά λα κεηαξξπζκηζηνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, πψο 
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πξνζδηνξίδνληαη, πνηά κέζα επηιέγνληαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, πσο 

αμηνινγνχληαη θαη αμηνπνηνχληαη νη αλζξψπηλνη πφξνη θαη νη ππνδνκέο θαη πνην 

πξφηππν επηιέγεηαη θαηά πεξίπησζε.  

Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία θαηέδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί σο πξνο ηνλ αξηζκφ ηνπο 

ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε παξνπζηάδνπλ αξηζκεηηθά κηα ζηαζεξφηεηα ρσξίο 

σζηφζν λα ιακβάλνπλ άκεζα ηελ απαξαίηεηε ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ζηνλ 

ηνκέα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Δπίζεο, ε επίηεπμε αιιαγψλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε δηαρξνληθά έγηλε κε φξνπο «θιεηζηνχ ζπζηήκαηνο» ρσξίο ηε ζπκκεηνρή 

θνξέσλ, επηρεηξήζεσλ θαη ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Αλαθνξηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ε ζπλνιηθή εηθφλα σο πξνο ηελ 

ειθπζηηθφηεηα είλαη αξλεηηθή, νη εθπαηδεπηηθνί δελ ιακβάλνπλ θαηάιιειε ππνζηήξημε, 

πθίζηαηαη απνπζία ζαθψο αλαγλσξηζκέλσλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ζε ζχλδεζε 

κε ηηο παξερφκελεο εηδηθφηεηεο, απμάλνληαη δηαρξνληθά ηα πνζνζηά δηαξξνήο ελψ θαη ε 

δηαζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θπκαίλεηαη ζε κέηξα επίπεδα. Χο πξνο ηε ζχλδεζε 

αλεξγίαο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Οιιαλδία 

ηα πνζνζηά θηλνχληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα γηα ηνπο λένπο πνπ επηιέγνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε (8,6 θαη 7,6% αληίζηνηρα) ελψ αληίζηνηρα ε Διιάδα 

αθνινπζεί κε πνζνζηφ 44,4% ζηε αλεξγία ησλ λέσλ. πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηψλεηαη 

φηη ε αλεξγία ησλ λέσλ ζε θάπνην βαζκφ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε σζηφζν ην δήηεκα ηεο αλεξγίαο είλαη πνιππαξαγνληηθφ θαη επεξεάδεηαη 

απφ πιήζνο κεηαβιεηψλ πέξαλ ηεο επάξθεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (Καξαηδνγηάλλεο θαη ζπλ., 2014). 

 

 

6.2 Πξαθηηθή Δθαξκνγή Απνηειεζκάησλ  

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο δηαξξνήο καζεηψλ 

απνηειεί ζεκαληηθή πξφθιεζε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηεο εξγαζίαο. Σα 

πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεζαλ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε πηνζέηεζε ηνπ δπτθνχ 

ζπζηήκαηνο – εθκάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη ζεκαληηθή, επίθαηξε θαη εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνπζα. ε πξαθηηθφ επίπεδν, ε θαηάιιειε ζχλδεζε ηεο καζεηείαο κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο κε ζπλεξγαζία θνξέσλ, επηρεηξήζεσλ αιιά θαη νξγαληζκψλ φπσο ν Ο.Α.Δ.Γ. 

ζα κπνξνχζαλ, ππφ πξνυπνζέζεηο, λα θαηεπζχλνπλ ζε κηα ζηαδηαθή κείσζε ησλ 

επηπέδσλ αλεξγίαο. Δπίζεο, νη δηαζέζηκεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
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πξνζσπηθνχ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ηπρφλ πξνβιεκαηηθψλ 

ζεκείσλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο κε ην λέν λφκν. 

Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε κπνξεί λα ηχρεη επλντθφηεξεο 

αληηκεηψπηζεο απφ ηνπο καζεηέο, ηηο νηθνγέλεηεο θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν επξχηεξα 

κέζσ ηεο θαζηέξσζεο ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο αλαγλψξηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δηθαησκάησλ θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ απφ ηελ πνιηηεία. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα δψζεη ηε ζέζε ηεο ζε νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα θαζηέξσζεο 

ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο αμηνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, ην ζεζκηθφ πιαίζην αλ θαη έρεη 

αλακνξθσζεί κε ηνλ ηειεπηαίν λφκν πεξί ηεο καζεηείαο κπνξεί λα βειηησζεί κε 

γλψκνλα ηελ νπζηαζηηθή θαζηέξσζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη εξγαζίαο. Ζ εθαξκνγή ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο ζην πιαίζην ηεο 

ηππηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζα έρεη πξαθηηθά απνηειέζκαηα γηα ηα επίπεδά 

ηεο, ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θνηλσληθνχ ηεο ξφινπ 

θαη ζπλνιηθά γηα ηελ εηθφλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ νπζηαζηηθή ζχλδεζε 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη αγνξάο εξγαζίαο κπνξεί λα απνηειέζεη κηα βαζηθή 

θαηεχζπλζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λεαληθήο αλεξγίαο. 

 

 

6.3 πζηάζεηο Γηα Μειινληηθή Έξεπλα  

 

Ζ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο  «Γηά βίνπ κάζεζεο, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΚ), ηε δηαξξνή, 

ην δπτθφ ζχζηεκα - καζεηεία: ζηε ρψξα καο θαη ζηε Γεξκαλία» δελ ζα κπνξνχζε λα 

νινθιεξσζεί ζηα ζηελά πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. Σα πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ πξνζέθεξαλ νξηζκέλα πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα ηα 

νπνία νπζηαζηηθά ζέηνπλ ηηο βάζεηο δηεμαγσγήο κειινληηθψλ εξεπλψλ επί ηνπ ζέκαηνο. 

Πνιχηηκε πιεξνθφξεζε ζα κπνξνχζε λα πξνέιζεη απφ ηε δηεμαγσγή κειινληηθψλ 

εξεπλψλ κε πνζνηηθφ ππφβαζξν ψζηε λα εκπινπηηζηνχλ ηα ππάξρνληα δεδνκέλα αιιά 

θαη πνηνηηθψλ εξεπλψλ κε γλψκνλα ηε ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο, ζηα πιαίζηα 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα 

παξνπζίαδε ε πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο κε επίθεληξν ηε καζεηηθή δηαξξνή αιιά θαη ε 

θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ πεξηζζφηεξσλ εκπιεθνκέλσλ, πέξαλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 
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αλαθνξηθά κε ην δπτθφ ζχζηεκα φπσο γηα παξάδεηγκα καζεηψλ, δηεπζπληψλ, ζηειερψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηα νπνία επηιέγεηαη ε καζεηεία σο κνξθή απαζρφιεζεο. 

 

 

6.4 Πεξηνξηζκνί Έξεπλαο  

 

Ζ έξεπλα κε ζέκα ηε «Γηά βίνπ κάζεζε, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΚ), ηε δηαξξνή, ην δπτθφ ζχζηεκα - 

καζεηεία: ζηε ρψξα καο θαη ζηε Γεξκαλία» ζπλάληεζε πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη 

επέδξαζαλ σο έλα βαζκφ ζηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Δηδηθφηεξα, ε δηεμαγσγή 

ακηγψο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο δελ επέηξεςε ηε ζπγθέληξσζε πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ ψζηε λα δηακνξθσζεί κηα ζπλνιηθφηεξε εηθφλα αλαθνξηθά κε ην δπτθφ 

ζχζηεκα. Δπίζεο, ε επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο κνλαδηθψλ ζπκκεηερφλησλ 

νπζηαζηηθά πεξηφξηζε ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ζθνπηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη φρη καζεηψλ, ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ή αθφκα θαη επηρεηξεκαηηψλ. 

εκαληηθφ πεξηνξηζηηθφ ζηνηρείν ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο. Ζ ζπκκεηνρή αθφκα κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ κε άληιεζε 

ζηνηρείσλ απφ πεξηζζφηεξα ΔΠΑΛ ζα κπνξνχζε λα εκπινπηίζεη ηα πνηνηηθά δεδνκέλα. 

Σέινο, κέζσ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ζπγθεληξψζεθαλ δεδνκέλα ηα νπνία δελ κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ σο απφιπηα αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ πιεζπζκνχ κε απνηέιεζκα ε 

γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ λα είλαη αξθεηά δχζθνιε. 

 

 

6.5 πκπεξάζκαηα  

 
 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν απηφ ηεο 

δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο ε νπνία δηαλεκήζεθε ζε 12 εθπαηδεπηηθνχο ΔΠΑΛ κε θχξην 

ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ αληηιήςεψλ ηνπο ζε πέληε (5) θχξηνπο εξεπλεηηθνχο άμνλεο. 

Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε είλαη ηα εμήο: 

1. εκαληηθόηεηα εθαξκνγήο δπτθνύ ζπζηήκαηνο – εθκάζεζεο ζην ρώξν 

εξγαζίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πάξα πνιχ 

ζεκαληηθή, επίθαηξε θαη ελδηαθέξνπζα. Αλ θαη δελ έρνπλ θακία εκπεηξία ζην 

ζχζηεκα ζεσξνχλ ηελ αλαβάζκηζε ηεο ΔΔΚ ζηε ρψξα καο επηηαθηηθή, 
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ππνρξεσηηθή θαη επείγνπζα. Ζ κεηξηνπαζήο ζηάζε ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα εληζρχεηαη απφ αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο φπσο ε ειιηπήο ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ (καζεηέο, 

εθπαηδεπηηθνί, επηρεηξήζεηο), ε δπζθνιία απνδνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ε πεπνίζεζε φηη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δελ θαίλεηαη λα 

ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα. Πεξαηηέξσ αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο - εθηφο ησλ παξαπάλσ - 

ζεσξήζεθαλ ην κε θαιά ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε. Οη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ κε ηελ 

χπαξμε πξνυπνζέζεσλ, φπσο ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

καζεηηθνχ δπλακηθνχ θαη ε ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ θξάηνπο.  

2. Νεόηεξεο εμειίμεηο ζην ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ ηεο 

Μαζεηείαο ζηελ Διιάδα. Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη απφ ην 

λφκν πνπ πξνβιέπεη ην 4
ν
 έηνο Μαζεηείαο ζηα ΔΠΑΛ ηελ νπνία απέθηεζαλ απφ 

ην δηαδίθηπν, ην ΤΠΠΔΘ θαη ην ΦΔΚ. Οη εθπαηδεπηηθνί ξεαιηζηηθνί ζρεηηθά κε 

ηελ αχμεζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ζηα ΔΠΑΛ απφ φηη ζηα ΓΔΛ εμαηηίαο ηεο 

Μαζεηείαο θαζψο ζα βνεζήζεη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηεπφκελσλ κε ηελ 

εξγαζία, ηα θίλεηξα θαη ε κεγαιχηεξε αμία ηνπ πηπρίνπ. Δπίζεο, ε πηινηηθή 

εθαξκνγή ηεο Μαζεηείαο αληηκεησπίδεηαη ζεηηθά θαζψο ζα απνδψζεη έλα 

ζεκαληηθφ feedback κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ αληηδξάζεσλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ, ηελ αλάδεημε αξλεηηθψλ ζεκείσλ απφ ηελ εθαξκνγή, ηελ 

αλαγθαηφηεηα αλαβάζκηζεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη πνιχ 

δηζηαθηηθνί θαη δελ κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ ζαθή άπνςε γηα ηελ επηηπρή 

έθβαζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Μαζεηείαο. Καζψο βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην 

πινπνίεζεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο δελ έρνπλ θαλεί αθφκα. 

3. Δθαξκνγή Δθκάζεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη κειινληηθνί ζηόρνη. Σν επίπεδν γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Δθκάζεζεο ην Υψξν Δξγαζίαο είλαη πςειφ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνληαη δηζηαθηηθνί (κεηξηνπαζείο) ζρεηηθά κε ηελ 

επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηεο Δθκάζεζεο θαζψο εληνπίδνπλ πξνβιήκαηα φπσο ε 

πξαθηηθή δηαζχλδεζε ησλ καζεηψλ κε ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε 

έπιεμε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν κε απνηέιεζκα λα αδπλαηνχλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζε πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ θνβνχκελεο ηελ κε θάιπςε ησλ 
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νηθνλνκηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ ηνπο. Δπίζεο, ε ελδερνκέλε παξνδηθφηεηα, ε 

ειιηπήο πιεξνθφξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε δηαζχλδεζε ηνπ ΔΠΑΛ κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ καζεηεπφκελσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ επηπιένλ 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ην «αγθάιηαζκα» ηεο Δθκάζεζεο απφ ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ. Αλ θαη ε ζηάζε ηεο Ζγεζίαο είλαη ζεηηθή θαζψο 

θαηαβάιιεηαη κηα «θηιφηηκε» πξνζπάζεηα γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο αλ θαη ε θξαηηθή βνχιεζε θαη ε πιεξνθφξεζε 

ησλ εκπιεθνκέλσλ ζεσξείηαη επηηαθηηθή. εκεηψζεθαλ πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ 

κειινληηθή επέθηαζε ηεο Δθκάζεζεο ζε φια ηα ΔΠΑΛ θαζψο πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί έλαο ζπληνληζκέλνο ζρεδηαζκφο πνπ λα εζσθιείεη ηελ 

παξαπέξα επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο 

θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ηε Μαζεηεία. 

ην κέιινλ ν απψηεξνο ζηφρνο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί είλαη ε επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ησλ καζεηψλ ψζηε λα πξνζδίδνπλ αμία ζηελ επηρείξεζε πνπ ζα 

απαζρνινχληαη κεηψλνληαο θαη ηα επίπεδα αλεξγίαο. 

4. Υξεκαηνδόηεζε Μαζεηείαο. Σν επίπεδν γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά 

κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο Μαζεηείαο ζηελ Διιάδα είλαη πςειφ ζε αληίζεζε κε 

ηεο Γεξκαλίαο πνπ είλαη ρακειφ. Οη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνληαη 

πξνβιεκαηηζκέλνη γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ θξάηνπο λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηε Μαζεηεία ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά γηα ηελ 

παξάηαζε ηεο αλεξγίαο κέζσ ηεο Μαζεηείαο. Ζ αλεζπρία γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ηεο Μαζεηείαο ζηελ Διιάδα είλαη έθδειε θαζψο ζεκεηψλεηαη φηη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε αδχλακε πνιηηηθή βνχιεζε αλ θαη κηα κηθξή ηάζε 

αηζηνδνμίαο δελ εθιείπεη. 

5. Απνηειέζκαηα ύγρξνλσλ πζηεκάησλ Δθπαίδεπζεο & θαηάξηηζεο ζε 

επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ζεσξνχλ εθηθηή ηελ ζπκκεηνρή ησλ χγρξνλσλ πζηεκάησλ Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

θαη ηεο αλεξγίαο. Αλ θαη ε χπαξμε πνιηηηθήο γηα δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο. Αλαθνξηθά κε ηελ καζεηηθή δηαξξνή κπνξεί λα απνθεπρζεί κέζσ 

λέσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη εηδηθνηήησλ, βειηίσζε 

ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ, επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, θξαηηθή ππνζηήξημε 

θαη κείσζε ηεο αλεξγίαο. Οη λένη είλαη δπλαηφ λα παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα 
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κέζσ επηδφηεζεο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζχλδεζε κε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, εθκεηάιιεπζε λέσλ ηερλνινγηψλ αηρκήο ψζηε λα επηηεπρζεί 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε γηα ηνπο λένπο. 

Δπίζεο, θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα δηαζχλδεζε κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο ή Μαζεηείαο ζηελ 

Διιάδα θαη ζηε Γεξκαλία. Οη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ είλαη ηέηνηεο 

(π.ρ. κέγεζνο αγνξάο εξγαζίαο, θαηάζηαζε νηθνλνκίαο, θνπιηνχξα θιπ) ψζηε έρνπλ 

θαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα αξθεηά δχζθνιε αλ θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί 

σο πνιχηηκν «εξγαιείν» δηαζχλδεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο ζηε Γεξκαλία έηπρε ππνζηήξημεο απφ ηελ 

πνιηηεία αιιά θαη ηηο θπβεξλήζεηο δηαρξνληθά, ζπλεξγαζηψλ κε επαγγεικαηηθνχο 

θνξείο, αλαγλσξίζηεθε ε πξνζθνξά ηνπ ζε επίπεδν παξερφκελσλ γλψζεσλ θαη 

θαηάξηηζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ ελψ θαη ζε επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο 

ζπκκεηέρνπλ ε πνιηηεία θαη νη επηρεηξήζεηο δεκηνπξγψληαο αίζζεκα πιενλεθηήκαηνο 

ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο. ηε Γεξκαλία, ε απνδνρή ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο νθείιεηαη 

ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο αγνξάο, ζηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά 

θαη ζηε ζηαζεξή θαη δηαρξνληθή ππνζηήξημε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο.  

ηελ Διιάδα, ε εθαξκνγή ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο ζπλαληά δπζθνιίεο εμαηηίαο ησλ 

ζπλερψλ αιιαγψλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Μαζεηείαο δηαρξνληθά, ζηελ πεξηνξηζκέλε 

δηαζχλδεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο 

αιιά θαη ε έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ πνιηηεία, ηνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηελ Διιάδα δελ 

ηπγράλεη ηεο ίδηαο αλαγλψξηζεο ζε ζρέζε κε ηε γεληθή εθπαίδεπζε ζεσξψληαο φηη 

θηλείηαη ζε θαηψηεξα επίπεδα. Ζ αξλεηηθή ζηάζε έλαληη ηεο Μαζεηείαο απεηθνλίδεηαη 

απφ ηε κε ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο απφ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ηελ 

αξλεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ, ην πεξηνξηζκέλν κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ σο επί 

ην πιείζηνλ είλαη νηθνγελεηαθέο αιιά θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ γηα 

πξνζιήςεηο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο.  

Μεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, νη απφθνηηνη αλψηεξεο εθπαίδεπζεο ηπγράλνπλ θαιχηεξεο 

επαγγεικαηηθήο αληηκεηψπηζεο ζε επίπεδν πνζνζηψλ απαζρφιεζεο κεηψλνληαο 

ζηαδηαθά ηα πνζνζηά ησλ καζεηψλ πνπ επηιέγνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα 
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εθπαίδεπζε αιιά θαη ησλ αιιαγψλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Πιένλ, ε 

Μαζεηεία εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ αθνινπζεί κηα θζίλνπζα πνξεία θαζψο απμάλνληαη 

ζπλερψο νη εξγαζηαθέο απαηηήζεηο αιιά ζηελεχνπλ θαη ηα νηθνλνκηθά πεξηζψξηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα εθπαηδεχνπλ λένπο εξγαδφκελνπο.( Ησαλλίδνπ, Α., ηαχξνπ, . (2013)) 

Σν δπτθφ ζχζηεκα ζπλαληά δπζθνιίεο εθαξκνγήο ζηελ Διιάδα θαζψο ε 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αληηκεησπίδεηαη σο αλεμάξηεηε απφ ηε 

ζπλνιηθή παηδεία, απαηηείηαη ελίζρπζε ζε επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο, θαιχηεξε 

δηαζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία θνξέσλ, 

επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκφο (π.ρ. ΟΑΔΓ). Ζ θνπιηνχξα αλαθνξηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηελ Διιάδα θηλείηαη ζηνλ άμνλα ηεο 

πεξηνξηζκέλεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηε ζηηγκή πνπ ζε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία επελδχνπλ 

ζπλερψο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Σέινο, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο ζε 

ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία είλαη εμαζθαιηζκέλε κέζσ ηεο κηζζνδνζίαο πνπ θαηαβάιινπλ 

νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ζηνηρείν πνπ ζηελ Διιάδα δελ ηπγράλεη αληίζηνηρεο 

αλαγλψξηζεο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα λα εθθξάδεη αξλεηηθή ζηάζε ζηελ ελίζρπζε 

ηεο Μαζεηείαο.  

 

 

6.6 Πξνηάζεηο  

 

Ζ λεαληθή αλεξγία είλαη έλα θξίζηκν Δπξσπατθφ θαη εζληθφ πξφβιεκα. Δίλαη επίζεο 

επίθαηξν φηαλ δεθάδεο λένη ζήκεξα θεχγνπλ απφ ηε ρψξα καο ζην εμσηεξηθφ 

αλαδεηψληαο εξγαζία (Φαηλφκελν Brain Drain). Ζ ΔΔΚ πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά 

ππφςε απφ ηα άηνκα πνπ ραξάδνπλ πνιηηηθή ζηελ Διιάδα. Ζ Μαζεηεία ή δπτθφ 

ζχζηεκα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηειηθή ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ησλ 

λέσλ ζηε ρψξα καο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα έρεη επηηπρία ζε κηα ρψξα κε βαζηά 

νηθνλνκηθή χθεζε, κε επηρεηξήζεηο πνπ θαζεκεξηλά βάδνπλ ινπθέην, κε έιιεηςε 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη δπλακηθήο απφ πιεπξάο ηδησηηθνχ ηνκέα θαη επελδχζεσλ.  

Απφ ηα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ε πνιηηηθή πεξί επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ε 

πνιηηηθή απαζρφιεζεο θαη ε θνηλσληθή πνιηηηθή πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ 

άιιε. Οη εζληθέο πνιηηηθέο πξέπεη λα παξέρνπλ ην πιαίζην πξέπεη φκσο λα ππάξρεη θαη 

ζηελή ζπλεξγαζία ησλ ρψξσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, 

ησλ λέσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ρξεηάδνληαη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο 

απφ ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο. Έηζη κφλν κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ 
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ηθαλνπνηεηηθά νη εθπαηδεπφκελνη, νη επαγγεικαηηθέο ζρνιέο θαη νη επηρεηξήζεηο, ψζηε 

λα κπνξέζνπλ πεξηζζφηεξνη λένη λα απνθηήζνπλ ηα πξνζφληα πνπ ηνπο ρξεηάδνληαη θαη 

λα κελ θεχγνπλ απφ ηνπο θνξείο εθπαίδεπζεο απνγνεηεπκέλνη. 
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εκεηώζεηο Πξνο Σνλ πκκεηέρνληα ηελ Έξεπλα 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα κέζσ ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο απνηειεί εξγαιείν ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ επηζηεκνληθήο πνηνηηθήο έξεπλαο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο κνπ κε ηίηιν: «Γηά Βίνπ Μάζεζε, Υαξαθηεξηζηηθά Σνπ πζηήκαηνο Σεο 

ΔΔΚ (Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε), Γηαξξνή, Γπτθφ χζηεκα – 

Μαζεηεία : ηελ Υψξα Μαο Καη ηε Γεξκαλία», ε νπνία εθπνλείηαη ζην πιαίζην ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε» ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδεηρζεί ε αλάγθε αλαβάζκηζεο ηεο ΔΔΚ 

ζηελ Δ.Δ θαη θπξίσο ζηελ Διιάδα ε νπνία βξίζθεηαη ζε βαζηά νηθνλνκηθή χθεζε 

θαζψο θαη πνιηηηθέο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ θαη λα απμήζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα θάηη πνπ σο ηψξα δελ θαίλεηαη λα 

ρεη ζπκβεί, αιιά κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη επείγνλ λα γίλεη. ηελ Διιάδα ε ΔΔΚ 

έξρεηαη ζε δεχηεξε κνίξα θαη κάιηζηα απηφ ην δείρλεη θαη ην γεγνλφο φηη ε 

Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ζεσξείηαη εθπαίδεπζε κε κεγάιν θχξνο, παξφιν πνπ ην 

πνζνζηφ ησλ άλεξγσλ πηπρηνχρσλ κεγαιψλεη ή αλαδεηά εξγαζία ζην εμσηεξηθφ πιένλ 

(θαηλφκελν brain drain). 

 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ επηζπκψ λα απαληήζσ απφ ηελ κειέηε ηνπ ππφ 

δηεξεχλεζεο ζέκαηνο είλαη ηα εμήο: 

1. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ εθαξκνγή ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο – 

εθκάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο; 

2. Πνηεο νη λεφηεξεο εμειίμεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ 

ηεο Μαζεηείαο ζηελ Διιάδα; 

3. Με πνην ηξφπν εθαξκφδεηαη ε εθκάζεζε ζην ρψξν εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη πνηνη νη ζηφρνη γηα ην κέιινλ; 

4. Πσο ζα γίλεη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Μαζεηείαο; 

5. Πνηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο & θαηάξηηζεο 

ηφζν ζε επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, φζν θαη ζε επίπεδν θνηλσληθήο 

ζπλνρήο (π.ρ. θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ); 

 

Ζ αληαπφθξηζή ζαο ζηελ έξεπλα ζεσξείηαη πνιχηηκε θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ 

δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ κειεηάηαη. 

 

Ζ ζπκκεηνρή ζηηο εξσηήζεηο ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο είλαη αλψλπκε, 

εκπηζηεπηηθή θαη εζεινληηθή.  

 

Παξαθαιψ λα απαληήζεηε κε εηιηθξίλεηα ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο δνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο. 

 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο. 
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Α ΔΝΟΣΗΣΑ: εκαληηθόηεηα Δθαξκνγήο Γπτθνύ πζηήκαηνο - Δθκάζεζεο ην 

Υώξν Δξγαζίαο 

 

1. Θα κπνξνύζαηε, παξαθαιώ πνιύ, λα αλαιύζεηε πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ην 

ππό έξεπλα ζέκα; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Θα κπνξνύζαηε, παξαθαιώ πνιύ, λα αλαιύζεηε πνηα είλαη ε εκπεηξία ζαο γηα ην 

ππό έξεπλα ζέκα; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Θα κπνξνύζαηε, παξαθαιώ πνιύ, λα παξαζέζεηε ηελ άπνςή ζαο γηα ην αλ 

ζεσξείηε όηη ππάξρεη αλάγθε αλαβάζκηζεο ηεο ΔΔΚ ζηε ρώξα καο; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. Θα κπνξνύζαηε, παξαθαιώ πνιύ, λα παξαζέζεηε ηελ άπνςή ζαο γηα ην αλ 

ζεσξείηε ζα ζπκβάιεη ε εθαξκνγή ηνπ δπτθνύ ζπζηήκαηνο ζηε κείσζε ηεο 

αλεξγίαο ζηε ρώξα καο; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Θα κπνξνύζαηε, παξαθαιώ πνιύ, λα παξαζέζεηε ηελ άπνςή ζαο γηα ην αλ 

ζεσξείηε όηη έρεηε γλώζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο ζηηο 

ζρνιέο ηνπ ΟΑΔΓ; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. Θα κπνξνύζαηε, παξαθαιώ πνιύ, λα παξαζέζεηε ηελ άπνςή ζαο γηα ην αλ 

ζεσξείηε όηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζηε ρώξα καο; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. Θα κπνξνύζαηε, παξαθαιώ πνιύ, λα παξαζέζεηε ηελ άπνςή ζαο γηα ην αλ 

ζεσξείηε όηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζην ζρνιείν ζαο; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

8. Θα κπνξνύζαηε, παξαθαιώ πνιύ, λα παξαζέζεηε ηελ άπνςή ζαο γηα ην αλ 

ζεσξείηε όηη ππάξρνπλ αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

πινπνίεζεο; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

9. Θα κπνξνύζαηε, παξαθαιώ πνιύ, λα παξαζέζεηε ηελ άπνςή ζαο γηα ην αλ 

ζεσξείηε όηη έρνπλ γίλεη ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο – ζεκηλάξηα γηα ην ζέκα ηεο 

Μαζεηείαο ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζαο; 

…………………………………………………………………………………………… 
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Β ΔΝΟΣΗΣΑ: Νεόηεξεο Δμειίμεηο ην Θεζκηθό Πιαίζην Γηα Σελ Δθαξκνγή Σνπ 

Θεζκνύ Σεο Μαζεηείαο ηελ Διιάδα 

 

Θα κπνξνύζαηε, παξαθαιώ πνιύ, λα παξαζέζεηε ηελ άπνςή ζαο ζηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο…. 

 

10. Έρεηε ελεκεξσζεί γηα ην λόκν πνπ πξνβιέπεη ην 4ν έηνο Μαζεηείαο ζηα 

ΔΠΑΛ; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

11. Από πνύ είραηε πιεξνθόξεζε; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

12. Πηζηεύεηε όηη ζα έρεη απήρεζε πξνο ηελ θαηεύζπλζε πεξηζζόηεξσλ εγγξαθώλ 

ζηα ΔΠΑΛ από ηα ΓΔΛ;  

…………………………………………………………………………………………… 

 

13. Γηαηί εθαξκόζηεθε πηινηηθά κόλν ; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

14. Γλσξίδεηε αλ είρε επηηπρία ην λέν κέηξν; 

…………………………………………………………………………………………… 
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Γ ΔΝΟΣΗΣΑ: Δθαξκνγή Δθκάζεζεο ην Υώξν Δξγαζίαο ην Πιαίζην Σεο 

Σππηθήο Δθπαίδεπζεο Καη Μειινληηθνί ηόρνη 

 

Θα κπνξνύζαηε, παξαθαιώ πνιύ, λα παξαζέζεηε ηελ άπνςή ζαο ζηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο. 

 

15. Με πνην ηξόπν εθαξκόδεηαη ε εθκάζεζε ζην ρώξν εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

16. Τπάξρνπλ νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία δελ θαίλεηαη λα επηιύεη ν λόκνο 

θαη πνηα είλαη απηά; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

17. Πνηνο ζα βξίζθεη ηνλ εξγνδόηε ζην καζεηή θαη κε πνηα δηαδηθαζία; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

18. Πσο ζα νξίδεηαη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο ηνπ καζεηή; 

…………………………………………………………………………………………… 

19. Ο επηβιέπσλ ζα είλαη θαζεγεηήο ηνπ θαη ζηα καζήκαηα ζην ζρνιείν; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

20. Η θνπιηνύξα ηνπ ζρνιείνπ ζα αγθαιηάζεη ην λέν πξόγξακκα; 

…………………………………………………………………………………………… 

21. Πνηα θαηά ηε γλώκε ζαο είλαη ε ζηάζε ηεο Ηγεζίαο ζην ππό έξεπλα ζέκα; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

22. Πνηνη νη ζηόρνη γηα ην κέιινλ; 

…………………………………………………………………………………………… 
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Γ ΔΝΟΣΗΣΑ: Υξεκαηνδόηεζε Μαζεηείαο 

 

Θα κπνξνύζαηε, παξαθαιώ πνιύ, λα παξαζέζεηε ηελ άπνςή ζαο ζηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο. 

 

23. Ση πξνβιέπεηαη κε ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο Μαζεηείαο; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

24. Πηζηεύεηε όηη είλαη ζε ζέζε νη επηρεηξήζεηο λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηε Μαζεηεία 

; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

25. Πηζηεύεηε όηη είλαη ζε ζέζε ην θξάηνο λα ρξεκαηνδνηήζεη ηε Μαζεηεία ; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

26. Μήπσο κε απηό ηνλ ηξόπν παξαηείλεηαη ε αλεξγία; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

27. Γλσξίδεηε πσο ρξεκαηνδνηείηαη ην ζύζηεκα απηό ζηε Γεξκαλία; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

28. Δίλαη ηειηθά εθηθηό λα πεηύρεη ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο; 

…………………………………………………………………………………………… 
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Δ ΔΝΟΣΗΣΑ: Απνηειέζκαηα ύγρξνλσλ πζηεκάησλ Δθπαίδεπζεο & 

Καηάξηηζεο ε Δπίπεδν Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Καη Κνηλσληθήο πλνρήο 

 

Θα κπνξνύζαηε, παξαθαιώ πνιύ, λα παξαζέζεηε ηελ άπνςή ζαο ζηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο…. 

 

29. Πηζηεύεηε όηη ηα ζύγρξνλα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κπνξνύλ 

λα ζπκβάινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

30. Πηζηεύεηε όηη ηα ζύγρξνλα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κπνξνύλ 

λα ζπκβάινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

31. Με πνην άιιν ηξόπν θαηά ηε γλώκε ζαο ζα κπνξνύζε ε ΔΔΚ λα αλαπηπρζεί 

ζηελ Διιάδα θαη λα θξαηήζεη ηνπο λένπο ζην ζρνιείν ώζηε λα απνθεπρζεί ε 

καζεηηθή δηαξξνή; 

…………………………………………………………………………………………… 

 

32. Με πνην άιιν ηξόπν θαηά ηε γλώκε ζαο ζα κπνξνύζε ε ΔΔΚ λα αλαπηπρζεί 

ζηελ Διιάδα θαη λα θξαηήζεη ηνπο λένπο ζηε ρώξα καο; 

…………………………………………………………………………………………… 
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Σ ΔΝΟΣΗΣΑ: Γεκνγξαθηθά ηνηρεία Δθπαηδεπηηθνύ 

 

33. Φύιν 

Άλδξαο Γπλαίθα 

  
  

34. Ηιηθία

21-30  

31-40  

41-50  

51-60  

61-70  

 

35. Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε   

Μφληκνο/ε Αλαπιεξσηήο/ηξηα 

  
 

36. Δπαγγεικαηηθή Ιδηόηεηα - Θέζε   

Γηεπζπληήο/ηξηα Τπνδηεπζπληήο/ηξηα Δθπαηδεπηηθφο 

   
 

 

Επραξηζηώ πνιύ  
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Παξάξηεκα ΙΙ. Γηαγξάκκαηα Δξσηεζέλησλ  

 

 

Γηάγξακκα 1. Φχιν Δθπαηδεπηηθψλ 
 

 

 

Γηάγξακκα 2. Ζιηθία Δθπαηδεπηηθψλ 
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Γηάγξακκα 3. Δπαγγεικαηηθή Ηδηφηεηα - Θέζε Δθπαηδεπηηθψλ 

 

 
 

 

 


