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Δπραξηζηίεο 

Νηψζσ ηελ ππνρξέσζε λα εθθξάζσ ηηο εηιηθξηλείο κνπ επραξηζηίεο ζε εθείλνπο 

πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ εθπφλεζε θαη νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο.  

Πξψηα απφ φια ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ πξνο ηελ 

επηβιέπνπζα Καζεγήηξηα ηεο εξγαζίαο κνπ, θπξία Γέζπνηλα Σζαθίξε, Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα  ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ε 

νπνία κε ζηήξημε ζε φιε απηή ηε πξνζπάζεηα κε ηελ επηκνλή ηεο, ηελ ππνκνλή ηεο, ηα 

επνηθνδνκεηηθά ηεο ζρφιηα, αιιά θαη ηελ απφιπηε ζπλεξγαηηθή δηάζεζε πνπ επέδεημε.  

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο θαη θαζεγήηξηεο γηα 

φζα έκαζα ζηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο κνπ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην 

νπνίν κνπ παξείρε γλψζεηο, εθφδηα θαη κηα θαιχηεξε νπηηθή ηνπ πεδίνπ εξγαζίαο κνπ. 

Σηο εηιηθξηλείο κνπ επραξηζηίεο νθείισ λα απεπζχλσ ζηνλ Γηεπζπληή ηεο 

ρνιηθήο κνπ κνλάδαο θ. Νίθν Σζηπηαλίηε γηα ηελ ζηήξημε ηνπ θαη ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζε ηνπ ζε φιε απηή ηε πξνζπάζεηα. Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθέξσ 

ηνλ ζχδπγν κνπ θ. Ησάλλε Γιεληδέ, ηνλ νπνίν επραξηζηψ γηα ηε βνήζεηα θαη ηελ 

ζπκπαξάζηαζε ηνπ ζε φιε ηε δηαδηθαζία θνίηεζεο κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (ΣΔΔ) ζηελ Διιάδα ζηεξείηαη θνηλσληθήο 

αλαγλψξηζεο θαη απνδνρήο παξά ηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ δηαρξνληθά 

ζηνρεχνπλ ηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο.  

ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ 

πνπ θνηηνχλ ζε Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην (ΔΠΑ.Λ.) ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνδφκελε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ αχμεζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο απηνχ ηνπ ηχπνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη απηή ε 

πνιηηηθή ζηηο επαγγεικαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ηνπο πξννπηηθέο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήζεθε ε δηεξεχλεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ θηινδνμηψλ πνπ ελαπνζέηνπλ νη καζεηέο ζηελ θνίηεζε ηνπο ζε κνλάδα 

Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ επηρεηξήζεθε λα εμεηαζηεί  θαηά πφζν 

νη καζεηέο ζεσξνχλ πσο νη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο αλαβάζκηζεο ζρεδηάδνληαη 

ιακβάλνληαο καζεζηαθφ ηνπο ππφβαζξν, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην θνηλσληθφ ηνπο 

θεθάιαην.  

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ ηα παξαπάλσ πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα 

κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ σο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ζε 

εζεινληηθή βάζε, καζεηέο πνπ θνηηνχζαλ ζε Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην θαηά ην ζρνιηθφ 

έηνο 2017-2018.   

Σα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ ηελ ελαπφζεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηε θνίηεζε ηνπο ζην ΔΠΑ.Λ., κηα εθπαηδεπηηθή επηινγή 

πνπ αληαλαθιά ηελ επηζπκία ηνπο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο κέζσ ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπο 

ζε έλα πεδίν. Οη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ κε ζεηηθφ ηξφπν ηελ αιιαγή ζηελ εθπαηδεπηηθή 
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πνιηηηθή θπξίσο αλαθνξηθά κε ηελ αχμεζε πξφζβαζεο απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ. ζε ΑΔΗ/ ΣΔΗ,. 

Πεξαηηέξσ αληηκεησπίδνπλ ην ζεζκφ ηεο Μαζεηείαο σο κέζν εμαζθάιηζεο εξγαζίαο, 

ρσξίο, σζηφζν, λα πξνζδνθνχλ απμεκέλεο νηθνλνκηθέο απνιαβέο.  

Λέμεηο Κιεηδηά: Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην,  

ειθπζηηθφηεηα,  θνηλσληθφ θεθάιαην, επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο, εθπαηδεπηηθέο 

πξνζδνθίεο, δεμηφηεηεο, εμεηδίθεπζε, Μαζεηεία 
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ABSTRACT 

Technical Vocational Education (VET) in Greece is deprived of social recognition 

and acceptance despite the educational reforms which have attempted over the years to 

increase its attractiveness and its effectiveness.   

The present study aims at researching the perceptions of students who attend a 

Vocational School in Greece, in relation to the present educational policy, which aims at 

upgrading and making Vocational Schools more attractive, while presenting the 

consequences this policy might have on their professional and educational prospects.  

More specifically it was attempted to research the students’ professional and 

educational expectations placed on attending a Technical Vocational School. 

Furthermore, it was attempted to examine the extent to which students consider that the 

present educational policies for upgrading Vocational Education are planned by taking 

into consideration their educational background, which is linked to their social capital.  

In order for the above parameters to be studied a quantitative research was 

conducted, with the use of a questionnaire as a research tool. Students attending a 

Technical Vocational School during the school year 2017- 2018 participated to the study 

on a voluntary basis.   

Based on the findings of the research it is confirmed that students do place 

specific professional expectations in attending a Technical Vocational School, an 

educational choice based on their aspiration to develop specific skills by specializing in a 

field. Students view in a positive light the changes in the  present educational policy 

mainly concerning the increase in the number of VET graduates accessing the Greek 

Universities and the Higher Technical Educational Institutions. Moreover, they consider 
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that the apprenticeship scheme is a way for ensuring better access to the labour market, 

without however ensuring better income.  

Key Words: Technical Vocational Education, Vocational School, attractiveness, 

social capital, professional prospects, educational expectations, skills, specialization, 

apprenticeship.  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ζ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαζψο θαη ε θπξίαξρε ηδενινγία 

αληαλαθιάηαη θαηά πνιχ ζηε ξεηνξηθή ράξαμεο θαη εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζε κηα ρψξα. Ζ παξνρή επαξθνχο γεληθήο αιιά θαη ηερληθήο- επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο απνξξέεη απφ κηα ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ αλαδχνληαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, φληαο 

αδηακθηζβήηεηα κηα πεξίπινθε θαη απαηηεηηθή δηαδηθαζία γηα φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο αιιά θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο.  

Ζ δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηα θξάηε- κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Δ.Δ.) έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ αλαγθαηφηεηα λα αλαπηπρζεί ε «θνηλσλία ηεο 

γλψζεο» πνπ ζηνρεχεη λα κεηαηξέςεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε  ζηελ «πην αληαγσληζηηθή 

θαη δπλακηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο ζην θφζκν, ηθαλή γηα βηψζηκε αλάπηπμε, κε 

πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο δνπιείεο θαη πςειφηεξε θνηλσληθή ζπλνρή» (Nyhan, 2002, 

ζ.6). Ζ «θνηλσλίαο ηεο γλψζεο»  πέξα απφ ηα θνηλσληθά νθέιε πνπ κπνξεί λα επηθέξεη, 

έρεη θαη νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα, θαζψο δηακνξθψλεηαη βάζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο 

απαηηήζεηο ηεο. Ζ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο,  εηδηθά ζε φηη αθνξά ηελ αλψηεξε 

βαζκίδα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, απνηειεί έλα δαηδαιψδεο πεδίν ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο, κε ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα λα παξέρνπλ δηαθνξνπνηεκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

δηαδξνκέο ζηνπο καζεηέο (Cedefop, 2017). Οη πνιιαπιέο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

ππεξθαιππηφκελεο εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο ζην πιαίζην ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (ΣΔΔ) ζηνρεχνπλ ζηελ εμαζθάιηζε επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ, θαζψο 

θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ, ηηο νπνίεο νη απφθνηηνη ηεο ΣΔΔ ζα είλαη ζε 
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ζέζε λα κεηαζρεκαηίζνπλ θαη λα εμειίμνπλ αλάινγα κε ηελ εμέιημε θαη ηηο απαηηήζεηο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο.  

Σν πεδίν ηεο ΣΔΔ  ζηελ Διιάδα, ραξαθηεξίδεηαη ηζηνξηθά απφ ζπλερείο κεηαβνιέο 

ηεο εθαξκνδφκελεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ αθελφο ζηελ αχμεζε  

ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο ηεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο πην ειθπζηηθψλ ζρνιείσλ, θαη 

αθεηέξνπ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο πνπ ζα ηνπο πξνζδψζεη.  

Λακβάλνληαο ππφςε πσο  «ε παξνρή νινθιεξσκέλσλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα 

επαγγεικαηηθήο αλέιημεο κέζσ ζπνπδψλ ζε αλψηεξε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα» (ΤΠΔΘ, 

2013, ζ.6) απνηειεί έλα βαζηθφ ζηφρν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζχγρξνλνπ Δπαγγεικαηηθνχ 

Λπθείνπ, ε  παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξεί ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ  ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζε Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ αθνξά ζηελ ΣΔΔ, ε νπνία εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνχ 

ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ Αλάπηπμε 2014-2020 (www.edulll.gr), φπσο απηφ 

εθθξάδεηαη απφ ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην γηα ηελ Αλαβάζκηζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη ηεο Μαζεηείαο (www.minedu.gr). 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν θχξηα κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη ην 

εξεπλεηηθφ. ην ζεσξεηηθφ κέξνο γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ κνληέισλ 

εθπαίδεπζεο ηεο ΣΔΔ, αιιά θαη ησλ πθηζηάκελσλ ζεσξηψλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο, κε 

αλαθνξά ζην ζέκα ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιεζσξηζκνχ 

ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

πξνζδνθηψλ ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, γίλεηαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαθνξά ζηελ 

εμέιημε ηεο ΣΔΔ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ νη ζπλερείο 

http://www.edulll.gr/
http://www.minedu.gr/
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κεηαβνιέο, νη νπνίεο θαίλεηαη λα  επεξεάδνπλ κε αξλεηηθφ ηξφπν ηελ αμηνπηζηία ηεο. ην 

εξεπλεηηθφ κέξνο παξνπζηάδεηαη ν ζηφρνο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ε 

ρξεζηκνπνηεζείζα κέζνδνο, ην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ 

ηχπν ηνπ ζρνιείνπ δηεμήρζε ε έξεπλα. Δλ ζπλερεία θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα κε 

ηελ εθαξκνγή ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ θαη ζπδεηνχληαη ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ 

πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία.  
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ΜΔΡΟ Ι 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Δθπαίδεπζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

1.1.Δθπαίδεπζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή-: ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε 

Ζ ελλνηνινγηθή δηαζαθήληζε ηνπ φξνπ «εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή» ζπλαξηάηαη άκεζα 

κε: α) ηνλ αμηαθφ άμνλα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο ηδέεο, αμίεο θαη επηινγέο πνπ 

δηακνξθψλνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηε θηινζνθία ηνπ πθηζηάκελνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο,  β) ην ζεζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη πθίζηαηαη, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ λνκηκνπνηείηαη λα ιεηηνπξγεί θαη γ) ην ξφιν θαη ηε ζρέζε πνπ δηακνξθψλεηαη 

κεηαμχ ηεο εθαξκνδφκελεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ  

(ηακέινο, Βαζηιφπνπινο θαη Καβαζαθάιεο, 2015). Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή παξακέλεη 

ε βαζηθή ζπληζηψζα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Πνιηηεία αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

παγθφζκηεο αιιαγέο (Giamouridis and Bagley, 2006 · ηακέινο θαη Βαζηιφπνπινο, 

2013) θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θπξίαξρε ζεψξεζε σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηα ηεο 

ζρεδηαδφκελεο θαη παξερφκελεο εθπαίδεπζεο.  

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή κηαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί κέξνο ηεο 

γεληθφηεξεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο πνπ λφκηκα εθπξνζσπεί ην θξάηνο θαη ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηε ράξαμε θαη ζηνλ 

ζρεδηαζκφ αξρψλ, θαλφλσλ θαη επηινγψλ, θαζψο θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ελεξγεηψλ, 

δξαζηεξηνηήησλ, κέηξσλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα ηελ αξηηφηεξε επίηεπμε ησλ εθάζηνηε 

παηδαγσγηθψλ, θνηλσληθψλ ή νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο δχλαηαη λα 

θαηνρπξσζεί ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πξφζβαζε ηνπο ζηα κνξθσηηθά αγαζά, 
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ελψ ηαπηφρξνλα νξηνζεηνχληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. Ζ θπξίαξρε ηδενινγηθνπνιηηηθή ξεηνξηθή ηνπ Κξάηνπο 

επεξεάδεη ηελ ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Κσηζίθεο, 2007),  ε νπνία δηαρξνληθά 

δηαθεξχηηεη θαη ππεξαζπίδεηαη ηελ άλνδν ηνπ γεληθνχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαζψο θαη 

ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δεζκψλ ηνπ πνιίηε κε ηελ θνηλσλία (Παλνχζεο, 

2005).  

Ζ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζπλαξηάηαη θαη αλαιχεηαη ππφ ην πξίζκα 

ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ην θξάηνο ζηελ δηακφξθσζε,  νξγάλσζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε ηνλ Παπαδάθε (2003) πθίζηαληαη ηξία κνληέια– 

παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, α) ην ζπγθεληξσηηθφ, β) ην θνξπνξαηηζηηθφ θαη 

γ) ην πινπξαιηζηηθφ. Σν ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν ππνζηεξίδεη πσο ε πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία 

θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο. ην ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν αμηνπνηνχληαη θαη εθαξκφδνληαη 

νη ζέζεηο  ηνπ Weber αλαθνξηθά κε ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηελ νξγάλσζε. ε απηφ ην 

κνληέιν  ε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ηαπηφζεκε κε ηνλ ππξήλα ιήςεο απνθάζεσλ 

γηα ηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή  κηαο εληαίαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Σν 

θνξπνξαηηζηηθφ κνληέιν εκπιέθεη θαη πξνάγεη ηε ζπκκεηνρή νκάδσλ (θνηλσληθψλ, 

ζπλδηθαιηζηηθψλ, ηνπηθψλ) ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο, 

κε ηνλ έιεγρν λα παξακέλεη ζηνλ θπξίαξρν θξαηηθφ κεραληζκφ. Σν πινπξαιηζηηθφ 

κνληέιν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κεηαηνπίδεη ην θέληξν ιήςεο απνθάζεσλ ζηηο 

νξγαλσκέλεο νκάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα πιαίζην λνκηκνπνίεζεο απφ ηε 

θεληξηθή εμνπζία θαη απνξξέεη απφ ηα λεφηεξα δεκνθξαηηθά θηιειεχζεξα πνιηηεχκαηα. 

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εληάζζεηαη ζην πξψην κνληέιν-παξάδεηγκα 
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εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, θαζψο ιεηηνπξγεί ζπγθεληξσηηθά, κε θεληξηθφ ζρεδηαζκφ θαη 

ιήςε απνθάζεσλ θαη θάζεηε εθαξκνγή κηαο εληαίαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πθίζηαηαη ζην πιαίζην κηαο πνιχπινθεο θαη 

πνιπδηάζηαηεο ζρέζεο αιιειεπίδξαζεο κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή ελφο 

θξάηνπο, κε ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε θαη επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ζηα ζπκθέξνληα θαη ζηνπο ζηφρνπο ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ (Ball, 1993), ελψ απνξξέεη θαη ηαπηφρξνλα απεηθνλίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ 

ζπληαγκαηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ πνπ είλαη ζε ηζρχ ηελ εθάζηνηε 

ρξνληθή πεξίνδν. Λφγσ ηεο πνιπδηάζηαηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνπο θνξείο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δελ 

απνηειεί κηα εθ πξννηκίνπ ζηαηηθή θαη νξηνζεηεκέλε δηαδηθαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

θνηλσληθέο αληηιήςεηο, νη πξνζδνθίεο ηφζν ησλ γνληψλ φζν θαη ησλ καζεηψλ, ε 

νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ν απνηειεζκαηηθφο ζρεδηαζκφο εθ κέξνπο 

ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ απνηεινχλ θάπνηεο απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα πην ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζηε ράξαμε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην πεδίν ηεο ΣΔΔ, κε έκθαζε ζηηο παξακέηξνπο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, νη νπνίεο έρνπλ 

δηαρξνληθά θαζνξίζεη ζε κεγάιν πνζνζηφ ηε δηακφξθσζε ηεο.  

1.2. Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 

Ζ δηακφξθσζε δηεζλψλ νξγαληζκψλ, δηεπεηξσηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ελψζεσλ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, επέθεξε ζχκθσλα κε ην ηακέιν θαη Βαζηιφπνπιν 

(2013) ηε δηακφξθσζε πνιιαπιψλ ηχπσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ δηαθξίλνληαη ζε 

ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε: α) ηε δηάζξσζε ηεο εμνπζίαο (ππεξεζληθέο, 

εζληθέο, ελδφ-εζληθέο), β) ην ρψξν (εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο, ηνπηθέο), γ) ηελ πεγή 
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ρξεκαηνδφηεζεο (θξαηηθέο, δεκφζηεο, ηδησηηθέο) θαη δ) ην αληηθείκελν (επηκέξνπο 

εμεηδηθεπκέλεο ζηνρεχζεηο).   

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ν βαζηθφο θνξέαο ζρεδηαζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζε κηα ρψξα είλαη ην Κξάηνο, ην νπνίν κέζα απφ ηα ζεζκηθά ηνπ έγγξαθα 

εθθξάδεη ηε βαζηθή εθπαηδεπηηθή ξεηνξηθή αλά ρξνληθή πεξίνδν. εκεηψλεηαη πσο ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κηαο ρψξαο κπνξεί λα δερζεί επηξξνέο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

ξεηνξηθή ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρεη κε ζρέζεηο νηθνλνκηθήο ή 

πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη/ ή εμάξηεζεο. Γηα παξάδεηγκα ε ξεηνξηθή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ «απνδνηηθνχ ζρνιείνπ» θαη ηελ επίηεπμε ηζφηεηαο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο αλάκεζα ζηα θξάηε - κέιε, αιιά θαη ε ζηφρεπζε γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο «νηθνλνκίαο ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο» εθ κέξνπο ηνπ Οξγαληζκνχ  

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη πλεξγαζίαο (ΟΟΑ) έρνπλ επεξεάζεη ξηδηθά ηε ξεηνξηθή 

θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ εθάζηνηε κειψλ ησλ παξαπάλσ νξγαληζκψλ (Zanten, 

2004), εηδηθά δε ζηηο πην αδχλακεο θαη νηθνλνκηθά εμαξηψκελεο  ρψξεο. 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα/ Έλσζε απφ ην 1981 θαη  

ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, φπσο ν ΟΟΑ θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, είρε σο θπζηθφ 

επαθφινπζν λα δερζεί ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηε ράξαμε θαη δηακφξθσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, εηδηθά ζε φηη αθνξά ην πεδίν ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο. Απηφ δηθαηνινγείηαη θαηά πνιχ απφ ην γεγνλφο πσο ζε επξσπατθφ επίπεδν, 

ε ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε έρεη ζπλδεζεί κε ηελ εθαξκνδφκελε νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή, θαζψο θαη ηηο ππεξεζληθέο θαη θξαηηθέο πνιηηηθέο σο πξνο ηα ζέκαηα 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Δηδηθφηεξα, ζηε πλζήθε ηεο Ρψκεο, ην 

1957, ηα θξάηε- κέιε Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (Δ.Ο.Κ.) δεζκεχνληαλ γηα 

ηελ αλάπηπμε θνηλήο πνιηηηθήο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε (θαη θαηάξηηζε). Ζ  
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ζπγθεθξηκέλε δέζκεπζε πξνέθπςε απφ ηελ αλαγθαηφηεηα εμαζθάιηζεο ηεο ειεχζεξεο 

δηαθίλεζεο ησλ πνιηηψλ ζηηο ρψξεο κέιε, θαη ζπλδεφηαλ θπξίσο κε ηνπο νηθνλνκηθνχο 

ζηφρνπο  ηεο έλσζεο (Brine, 1995 · ηακέινο θαη Βαζηιφπνπινο, 2004). Χζηφζν, φπσο 

ζεκεηψλεη ν Petrini (2004), απηή ε δέζκεπζε δελ πινπνηήζεθε πνηέ, θαζψο ε 

δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

πξνζδηνξηδφηαλ δηαρξνληθά απφ ηελ εξγαζηαθή θνπιηνχξα θαη ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο εθάζηνηε ρψξαο. Μηα πξνζεθηηθή ραξηνγξάθεζε ησλ επξσπατθψλ 

ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο 

απνδεηθλχεη πσο εμαθνινπζνχλ λα είλαη εμαηξεηηθά εηεξνγελή, έρνληαο δηαθνξεηηθή 

δνκή, νξγάλσζε θαη θηινζνθία (Brockmann et. al.,2008 · Eurydice,2015 · OECD, 2016). 

Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηαηήξεζαλ ηελ 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηηο δνκέο ηερληθήο εθπαίδεπζε (Heyes, 2013)  θαη ην δηθαίσκα επηινγήο 

ηνπ πην απνδνηηθνχ κνληέινπ εθπαίδεπζεο. ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ηα πθηζηάκελα κνληέια ηερληθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη επηρεηξείηαη 

κηα θξηηηθή παξνπζίαζε ησλ ζεσξηψλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα 

ιεηηνπξγίαο απηνχ ηνπ ηχπνπ εθπαίδεπζεο.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Σερληθή Δθπαίδεπζε-: Γεληθέο Θεωξήζεηο θαη Μνληέια 

Δθπαίδεπζεο 

2.1  Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε: Γεληθέο Θεωξήζεηο 

Ο φξνο εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζηελ παηδεία, κφξθσζε, αξρέο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

παξέρνληαη κέζα απφ ηε ζρνιηθή δνκή. χκθσλα κε ηελ Αζαλαζνχια- Ρέππα (1999), 

γεληθή ζεσξείηαη ε εθπαίδεπζε πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αλζξσπηζηηθή παηδεία, 
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ζηε κφξθσζε θαη ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή κέζσ ηεο 

κεηάδνζεο αμηψλ θαη θαλφλσλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ςπρνδηαλνεηηθψλ ηνπ 

ηθαλνηήησλ. Χο ηερληθφ-επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε νξίδεηαη ε εθπαίδεπζε πνπ 

απνζθνπεί επηπξφζζεηα ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηερληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ 

καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ έλα επάγγεικα.  

O φξνο επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη «ζηελ εηζαγσγή ζε έλα επάγγεικα ή 

κηα νκάδα επαγγεικάησλ πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα, κε βάζε ηηο ηθαλφηεηεο 

θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο λα θαηαιακβάλνπλ κηα ζηαζεξή ζέζε – ξφιν ζηα πιαίζηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο παξαγσγήο πνπ ζπληζηά ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ηνπο» (Κσηζίθεο, 

2007, ζ.166). Ζ ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε απνηειεί έλα εμαηξεηηθά 

πνιπδηάζηαην πεδίν εθπαίδεπζεο, θαζψο ζηνρεχεη ηφζν ζηελ πξφζθηεζε γεληθψλ 

γλψζεσλ, φζν θαη ζηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο ηεο Unesco (2012, νπ. αλαθ. ζην 

OECD, 2016), ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο είλαη 

«εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ νη καζεηεπφκελνη λα 

απνθηήζνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθά γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ηέρλε». Σα νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο έρνπλ σο ζηφρν λα εθνδηάζνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε 

φιεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

ηθαλνπνηεηηθά, απνδνηηθά, θαηλνηφκα, απηφλνκα θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο (Cedefop, 

2013), θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

21
νπ

 αηψλα (OECD, 2010).  

Δπί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζε πιεζψξα επξσπατθψλ 

ρσξψλ, ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε αθνξνχζε θπξίσο ην πεδίν ηεο θαηάξηηζεο, ηελ 
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πξαθηηθή δειαδή άζθεζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν, ηελ εθκάζεζε κηαο ηέρλεο κέζσ 

πξαθηηθήο θνληά ζε ηερληθνχο - ηερλίηεο πνπ είραλ ζσξεχζεη εκπεηξηθά ηε γλψζε 

(Σζνπθαιάο, 1983). ε αληίζεζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ε νπνία ζηνρεχεη λα 

εθνδηάζεη ηνλ εθπαηδεπφκελν κε πιεζψξα γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνλ 

βνεζήζνπλ λα αλαπηχμεη επειημία ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν, ε επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε, ε νπνία ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ πξνζθέξεηαη θαηά θχξην 

ιφγν κέζσ πξαθηηθήο άζθεζεο (apprenticeship) ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, ζηνρεχεη 

ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θαη ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλα εξγαζηαθά πξφηππα θαη εξγαζηαθέο απαηηήζεηο. Απηή ε ζεκειηψδεο 

δηαθνξνπνίεζε βξίζθεηαη ζηε βάζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο ΣΔΔ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν θεθάιαην, θαη ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη θαηά πνιχ κε ην νηθνλνκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαπηχρζεθαλ.  

2.2   Μνληέια Οξγάλωζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο ΣΔΔ 

Ζ νξγαλσηηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (θαη θαηάξηηζεο) ζπλαξηάηαη πξσηίζησο κε ηελ δηάζξσζε 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, θαζψο ε ΣΔΔ φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζηνρεχεη 

θπξίσο ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ηνπ αηφκνπ, έηζη ψζηε λα δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο δνκήο ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα απαζρνιεζεί. O 

Rauner (2006, νπ. αλαθ. ζην Brockmann, Clarke & Winch, 2008) δηαθξίλεη  ηα 

ζπζηήκαηα ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ζε εθείλα πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηελ εθπαίδεπζε γηα κηα εξγαζία (Berufliche Bildung) θαη β) ζε εθείλα 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ λα βξνπλ εξγαζία 

(employability) κέζσ θνίηεζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο θαη 

επαθφινπζεο πηζηνπνίεζεο δεμηνηήησλ/ γλψζεσλ.  Ζ πηνζέηεζε εθ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο 
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ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ ΣΔΔ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην  κνληέιν 

νξγάλσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο,  θαζψο θαη 

ηα επίπεδα θνηλσληθήο απνδνρήο πνπ έρεη ε ΣΔΔ ζε θάζε θξάηνο.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

κνληέια νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο είλαη: α) ην ακηγψο ζρνιηθφ κνληέιν, β) ην δπηθφ κνληέιν, γ) ην 

ελδνεπηρεηξεζηαθφ κνληέιν – apprentiship schemes θαη δ) ε  ηαρχξπζκε εθπαίδεπζε.  

Α) Σν Ακηγώο ρνιηθό Μνληέιν 

Σν ακηγψο ζρνιηθφ κνληέιν απνηειεί εμαηξεηηθά δεκνθηιέο κνληέιν 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζπλδπάδεη ηε ζεσξεηηθή κάζεζε κε ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε ζε εηδηθά δηακνξθσκέλα εξγαζηήξηα (Δξγαζηεξηαθά Κέληξα – Δ.Κ.). Οη  

Eichhorst, Rodriguez-Planas, Schmidl and Zimmermann (2015) ζεκεηψλνπλ πσο νη 

θπβεξλήζεηο πξνσζνχλ απηφ ην κνληέιν εθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα ηεο θηινζνθίαο ηεο 

ηζφηεηαο πξφζβαζεο ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, παηδηά απφ 

ρακειφηεξα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζηξψκαηα θαζψο θαη καζεηέο ρακειφηεξεο 

επίδνζεο δχλαηαη λα  θηλεηνπνηεζνχλ πην ελεξγά ζηα πιαίζηα πξαθηηθψλ – 

εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ. χκθσλα κε ηνλ Ηαθσβίδε (1998) ην κνληέιν απηφ 

παξνπζηάδεη δηάθνξα πξνβιήκαηα, φπσο ε παξσρεκέλε γλψζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο 

καζεηέο, θαζψο νη ηερλνινγηθέο θαη ηερληθέο εμειίμεηο δχζθνια κπνξνχλ λα 

ζπκβαδίζνπλ κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Έλα επηπιένλ πξφβιεκα κπνξεί λα απνηειεί ην 

πςειφ θφζηνο γηα ηελ ίδξπζε θαη ζπληήξεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ θέληξσλ, θαζψο θαη ε 

έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Απηφ ην κνληέιν εθπαίδεπζεο ζπλήζσο 

ζπλαληάηαη ζε ζπγθεληξσηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ζπρλά νδεγεί ζε απφθηεζε 

ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, ρσξίο λα εμαζθαιίδεη αληίζηνηρα πςειά επίπεδα πξαθηηθήο 

άζθεζεο (Greinert, 2002).  
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ηε ρψξα καο, ην ακηγψο ζρνιηθφ κνληέιν απνηέιεζε ην βαζηθφ κνληέιν παξνρήο 

ΣΔΔ απφ ζχζηαζεο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ηφζν ζηελ 

δηακφξθσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ κνληέινπ δηνίθεζεο, αιιά θαη ζηελ 

επξχηεξε θνηλσληθή αληίιεςε σο ην ηη ζπληζηά ζεκαληηθή κνξθή εθπαίδεπζεο.  

Β) Σν Γπηθό Μνληέιν 

Σν δπηθφ κνληέιν, απνηειεί εμαηξεηηθά δεκνθηιή εθπαηδεπηηθή επηινγή ζηε 

Γεξκαλία θαη ζε γεξκαλφθσλεο ρψξεο (Greinert, 2002 · Ηαθσβίδεο 1998), ζπλδπάδνληαο  

ηε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ζηε ζρνιηθή δνκή κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ζπκθέξνληνο. Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο είλαη θπξίσο 

ζπληνληζηηθφο θαη επνπηηθφο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ γηα 

ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν δπηθφ κνληέιν, ζχκθσλα κε ηνλ Brockmann et. 

al. (2008), είλαη έλα νιηζηηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο, πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ εμαζθάιηζε 

κάζεζεο κέζσ ηεο πξάμεο/ δξάζεο, πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ. Οη εθπαηδεπφκελνη- καζεηέο εξγάδνληαη θαηά 

κέζν φξν ηξείο κε ηέζζεξηο κέξεο ζε κηα επηρείξεζε θαη κηα κε δχν εκέξεο ιακβάλνπλ 

ζεσξεηηθέο γλψζεηο ζηε ζρνιηθή δνκή. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζηηο ρψξεο πνπ 

εθαξκφδεηαη, ην δπηθφ κνληέιν ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο γηα 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ελψ πξνθχπηνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηνπ ζε 

πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Δπηπιένλ, ε κεγάιε έκθαζε πνπ απνδίδεηαη ζηελ 

πξαθηηθή άζθεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο δεκηνπξγεί ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο δηαδξνκή (Greinert, 2002), θαζψο 

ιεηηνπξγεί πεξηνξηζηηθά ηφζν αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ηνπο πξνο ηελ αλψηεξε βαζκίδα 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φζν θαη σο πξνο ηελ  πξφζβαζε ηνπο ζε δνκέο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.  
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Γ) Σν Δλδόεπηρεηξεζηαθό κνληέιν- Apprenticeship  

Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζηα πιαίζηα εηαηξεηψλ απνηειεί έλα εμαηξεηηθά δεκνθηιέο 

κνληέιν επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζε ρψξεο φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο (Eichhorst et. al., 2015). Σν ελδνεπηρεηξεζηαθφ  

κνληέιν ηερληθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα κεγάισλ - θαηά 

θχξην ιφγν βηνκεραληθψλ - επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγίαο κηαο ζρνιήο θαηάξηηζεο, ππφ ηελ επνπηεία θπξίσο ζπλδηθάησλ, ηερληθψλ 

επαγγεικαηηθψλ επηκειεηεξίσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο πνιηηείαο. Ζ εμάζθεζε γίλεηαη 

κέζα ζηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο ηεο επηρείξεζεο, ελψ ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κνληέινπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα επίπεδα βηνκεραληθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. 

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ ελδνεπηρεηξεζηαθνχ κνληέινπ ηερληθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα απνηεινχζαλ νη ζρνιέο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηε Γεκφζηα 

Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ (ΓΔΖ) θαηά ηηο δεθαεηίεο 1960-1980  (Ηαθσβίδεο, 1998), ελψ 

ην ζχζηεκα πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ ΟΑΔΓ έρεη ελζσκαηψζεη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ.   

Γ) Σν Μνληέιν Σαρύξξπζκεο Δθπαίδεπζεο 

Σέινο, ην κνληέιν ηαρχξξπζκεο εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη ζηελ ζπλερή 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (Ηαθσβίδεο, 1998 · OECD, 2017) θαζψο νη 

εθπαηδεπφκελνη είλαη άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη άλεξγνη πνπ απνθηνχλ πεξαηηέξσ 

εμεηδίθεπζε ζε ηνκέα πνπ έρνπλ ήδε εθπαηδεπηεί/ ζπνπδάζεη, ή επηζπκνχλ ηελ εθ λένπ 

εμεηδίθεπζε ηνπο ζε δηαθνξεηηθφ εξγαζηαθφ πεδίν. Δπηβιέπεηαη θπξίσο απφ ελψζεηο ή 

νξγαληζκνχο εξγαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, πνηθίιεη ζε δηάξθεηα, κνξθή θαη 

ζηφρεπζε θαη απνζθνπεί ζηελ δηεχξπλζε ηερληθψλ γλψζεσλ ή ζηνλ επαλαθαζνξηζκφ 

θάπνησλ αληηθεηκέλσλ πνπ εμειίζζνληαη ξαγδαία ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν.  
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Σα αλσηέξσ κνληέια/ζπζηήκαηα ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο αλαπηχρζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη ηηο 

γεσπνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε ρψξαο. Γηα παξάδεηγκα ζηε Γεξκαλία πθίζηαηαη 

κηα πιεηάδα δνκψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δηαδξνκψλ ζην πιαίζην ηεο ΣΔΔ (Cedefop, 2017). 

ηελ Διιάδα θπξίαξρν κνληέιν γηα ηελ παξνρή ηερληθήο εθπαίδεπζεο είλαη ην ακηγψο 

ζρνιηθφ κνληέιν, ελψ ην δπηθφ κνληέιν έρεη πηνζεηεζεί απφ δνκέο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ ΟΑΔΓ, νδεγψληαο ζε πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ 

θαηψηεξεο θιίκαθαο ζε ζρέζε κε ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Πατδνχζε, 2016). Ζ 

αλαγθαηφηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία δνκψλ ΣΔΔ θαη ηελ πηνζέηεζε ελφο κνληέινπ 

εθπαίδεπζεο έρεη δηθαηνινγεζεί βάζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξηψλ, φπσο ζπλνπηηθά 

παξνπζηάδνληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

2.3. Θεωξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Κξηηηθή αλάιπζε 

Ζ αλαγθαηφηεηα δηακφξθσζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο  ελφο ζπζηήκαηνο 

Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο εμειίρζεθε ηαπηφρξνλα κε ηελ αλαδηακφξθσζε 

ηεο νηθνλνκίαο ιφγσ ηεο εθβηνκεράληζήο ηεο, κε ηελ επαθφινπζε δηακφξθσζε 

νηθνλνκηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ελψζεσλ πνπ άζθεζαλ επηξξνή ζην ζρεκαηηζκφ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο βηνκεραληθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

(Αζαλαζνχια- Ρέππα, 1999 · Παχινπ, 2016). ε απηφ ην πιαίζην,  δηαηππψζεθαλ 

ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ζεσξεηηθή επεμήγεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ ΣΔΔ, φπσο ε ζεσξία ειέγρνπ ησλ ηάμεσλ, ε 

ηερλνιεηηνπξγηθή ζεσξία, ε ζεσξία ηεο ελζσκάησζεο, ε ζεσξία ηεο λνκηκνπνίεζεο, 

θαζψο θαη ε ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. 
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Α) Η Θεωξία Διέγρνπ ηωλ Σάμεωλ   

Ζ ζεσξία ειέγρνπ ησλ ηάμεσλ, αμηνπνηψληαο ηε καξμηζηηθή θαη λενκαξμηζηηθή 

ζεψξεζε γηα ηελ εξγαζία θαη ην θεθάιαην, αληηκεησπίδεη ηελ εξγαζία, κέζα ζην 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, σο έλα πξντφλ αληαιιαγήο αλάκεζα ζηνπο θαηέρνληεο θεθάιαην 

θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Ο Ηαθσβίδεο (1998) αλαθέξεη πσο ε ζεσξία ειέγρνπ ησλ ηάμεσλ 

ππνζηεξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ΣΔΔ κε θαζαξά νηθνλνκηθή ζηφρεπζε θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ππεξαμίαο ηεο εξγαζίαο πξνο φθεινο ησλ 

εξγνδνηψλ. ηεξίδεηαη ζηελ απνδνρή πσο ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί σο θπξίαξρν κέζν 

θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο (Φξαγθνπδάθε, 1985) θαη δηαηήξεζεο ηεο θνηλσληθήο 

δηαζηξσκάησζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζρνιείν πξνεηνηκάδεη ηα άηνκα λα γεκίζνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζηηο θαπηηαιηζηηθέο ηεξαξρίεο (Bowles and Gintis, 1976 oπ. αλαθ. 

ζην Bills, 2003).  Τπφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ηνπ ειέγρνπ ησλ ηάμεσλ, ε ΣΔΔ σο ηχπνο 

εθπαίδεπζεο, ζηνρεχεη ζηελ δηακφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε 

πεξηνξηζκέλε γεληθή, ζεσξεηηθή κφξθσζε- παηδεία. Χο απνηέιεζκα, ε θηελή θαη 

ζρεηηθά ζχληνκε εθπαίδεπζε δελ νδεγεί ζηελ αιιαγή ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ηνπ αηφκνπ, 

αληίζεηα ιεηηνπξγεί ππέξ ηεο νξηνζέηεζεο θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

θνηλσληθή ηάμε. Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία επηηπγράλεηαη ε 

άκβιπλζε θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ, θαζψο πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο θαη 

θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ κειψλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο (Κσηζίθεο, 2002).  

Β) Η Σερλνιεηηνπξγηθή Θεωξία (technical- functional) –αλαγθαηόηεηα 

δεκηνπξγίαο επαγγεικάηωλ 

 Ζ ηερλνιεηηνπξγηθή (technical-functional) ζεσξία αλαιχεη ηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ ηεο ΣΔΔ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πθηζηάκελε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ βάζε ηνπ ηχπνπ 
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νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ πθίζηαηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ξαγδαία ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε ηα ηειεπηαία εθαηφ ρξφληα έθαλε πην έληνλε ηελ αλάγθε εμεηδίθεπζεο 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αξρηθά  ζε ζπγθεθξηκέλα βηνκεραληθά πεδία θαη ελ ζπλερεία ζε 

επξχηεξα ηερληθά- ηερλνινγηθά πεδία (Κσηζίθεο, 2007). Ζ δεκηνπξγία λέσλ 

επαγγεικάησλ, θαη επαγγεικαηηψλ κε δηεπξπκέλεο δεμηφηεηεο, θαζψο θαη ε ζπλερήο 

κεηαβνιή ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επηβίσζε νδεγεί ζηελ αλαγθαηφηεηα εθπαίδεπζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζπζηεκαηηθήο εθκάζεζεο ελφο επαγγέικαηνο, ε νπνία κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζα απφ ηηο δνκέο ηεο ΣΔΔ. Ζ ηερλνιεηηνπξγηθή ζεψξεζε γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ΣΔΔ αληαλαθιά θαηά πνιχ ηε ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε 

νηθνλνκία κέζα ζηελ νπνία θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα επηβηψζνπλ νη 

εξγαδφκελνη. Ζ ηερλνιεηηνπξγηθή ζεσξία απνηέιεζε ηε βαζηθή ζεψξεζε γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ γεξκαληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο εηδηθά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο κεηά 

ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν (Ηαθσβίδεο, 1998).  

Γ) Η Θεωξία ηεο Δλζωκάηωζεο 

Ζ ζεσξία ηεο ελζσκάησζεο ζρεηίδεηαη κε ην θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθήο 

κεηαλάζηεπζεο ην νπνίν εληάζεθε ηδηαίηεξα κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, θαζψο 

πιεηάδα αηφκσλ επέιεμαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ  πξνο ηηο πην αλεπηπγκέλεο βηνκεραληθέο 

πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο, ηεο Ακεξηθήο ή ηεο Απζηξαιίαο γηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο. χκθσλα κε ηνλ Ηαθσβίδε (1998) ην επάγγεικα θαη ε ζπγθεθξηκέλε 

απαζρφιεζε εθιακβάλεηαη σο παξάγνληαο θνηλσληθήο ζηαζεξφηεηαο απφ ην θξάηνο 

ππνδνρήο. Σα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά ρνιεία θαη ρνιέο απνηέιεζαλ έλα πξφζθνξν 

ηχπν ζρνιείνπ γηα ηελ αξρηθή έληαμε ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ ζε ρψξεο κε έληνλε 

βηνκεραληθή αλάπηπμε κε ζηφρν λα αθνκνησζνχλ ζην νηθνλνκηθφ θαη παξαγσγηθφ 
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ζχζηεκα (Κσηζίθεο, 2002). Οη ζρνιηθέο απηέο δνκέο ελίζρπζαλ ηελ άκβιπλζε 

θνηλσληθψλ εληάζεσλ θαη αληζνηήησλ κε ηελ έληαμε παηδηψλ κεηαλαζηψλ ζην δπλακηθφ 

ηνπο, ελψ νδήγεζαλ ζηελ απφθηεζε ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ απφ ην 

καζεηηθφ δπλακηθφ, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ κεηέπεηηα έληαμε ζην ελεξγφ εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο.  

Γ) Η Θεωξία ηεο Ννκηκνπνίεζεο  

Ζ ζεσξία ηεο λνκηκνπνίεζεο ζπλδέεη ηε ζθνπηκφηεηα χπαξμεο ηεο ΣΔΔ κε ην 

θνηλσληθφ ξφιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη ε εθπαίδεπζε (Κσηζίθεο, 2007).  Αλαιπηηθφηεξα, 

ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε έλα ξεαιηζηηθφ θνηλσληθφ 

επίπεδν πηνζεηψληαο ξεαιηζηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο. Μέζα 

ζε απηφ ην πιαίζην ζχκθσλα κε ηνλ Κσηζίθε (2002) ε εμεηδηθεπκέλε εξγαζία- 

απνηέιεζκα ηεο εθπαίδεπζεο ζε δνκέο ηεο ΣΔΔ- δεκηνπξγεί έλα θεθάιαην ην νπνίν είλαη 

επεξγεηηθφ, φρη κφλν γηα ηνλ εξγνδφηε αιιά θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ εξγαδφκελν, θαζψο 

νδεγεί ζε θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη θαιχηεξε ακνηβή. Ζ ζεσξία ηεο 

λνκηκνπνίεζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δνκνιεηηνπξγηθή ηδηφηεηα ηεο θνηλσλίαο 

(Φξαγθνπδάθε, 1979, 1985) κε ηελ χπαξμε ηεο ΣΔΔ λα νδεγεί ζηελ ζπλχπαξμε 

δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, ηελ άκβιπλζε ησλ αληηζέζεσλ θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ηζηνχ.  

Δ) Η Θεωξία ηνπ Αλζξώπηλνπ Κεθαιαίνπ 

 Ζ ζεσξία κε ηε κεγαιχηεξε επηξξνή αλαθνξηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (Bills, 2003 · Brown, 2003 · Shavit & 

Müller, 2000), είλαη ε ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (human capital theory). Ζ 

ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή 
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(Robeyns, 2006), ε νπνία θπξηάξρεζε κεηά ην  Β’ παγθφζκην πφιεκν, θαζψο ηα θξάηε 

επηδφζεθαλ ζε κηα πξνζπάζεηα αχμεζεο ηνπ δηαζέζηκνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο.  Ο Theodore W. 

Schultz, σο εθθξαζηήο ηεο λενθιαζηθήο πξνζέγγηζεο, ππνζηήξημε πσο ε αλάπηπμε, αιιά 

θαη ε ίδηα ε επηβίσζε ησλ εζλψλ αλά ηνλ θφζκν «εμαξηάηαη απφ ηελ νξζή θαη 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ δηαλνεηηθψλ πεγψλ πινχηνπ, ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

πνπ δηαζέηεη ε θάζε ρψξα» (Φξαγθνπδάθε 1985, ζ. 24). Χο αλζξψπηλν θεθάιαην 

νξίδνληαη φιεο νη  ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ελφο αηφκνπ, ή νκάδαο πνπ έρνπλ 

νηθνλνκηθή αμία (Schultz, 1961). Δηδηθφηεξα, «ε θεληξηθή δηάζηαζε ζηελ έλλνηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ αθνξά ζηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ελζσκαηψλνληαη 

ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζπζζσξεχνληαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο 

εκπεηξίαο θαη νη νπνίεο είλαη ρξήζηκεο ζηελ παξαγσγή αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη πεξαηηέξσ 

γλψζεο» (De la Fuente and Ciccone,2002, ζ. 7). 

Ζ αχμεζε ηνπ πινχηνπ κηαο ρψξαο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

βξίζθεηαη ζηε βάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο δνκψλ επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο (Little, 2003 · McGrath, 2012).  πγθεθξηκέλα, ε ιεηηνπξγία δνκψλ ΣΔΔ 

ζηεξίδεηαη ζην δεδνκέλν πσο ε εθπαίδεπζε απνηειεί κηα κνξθή επέλδπζεο θαη νδεγεί 

ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεσξείηαη πσο ε θαιιηέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ 

νδεγεί  ζηελ αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Μεγαιχηεξεο επελδχζεηο ζηελ 

εθπαίδεπζε νδεγνχλ ζηελ δεκηνπξγία ηθαλφηεξνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη θαη’ 

επέθηαζε ζηελ αχμεζε ηνπ πινχηνπ ηεο ρψξαο. Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί κηα επέλδπζε 

πφξσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαη ζε απηφ ην πιαίζην ην ζρνιείν απνηειεί ην 

θνξέα πξαγκάησζεο ηεο επελδπηηθήο δηαδηθαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζρνιείν, 
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αλάινγα κε ηηο αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ, θαιείηαη λα 

δηεθπεξαηψζεη ιεηηνπξγίεο επηινγήο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ πξνζσπηθνχ 

(Meighan, 1981 νπ. αλαθ. ζην Sever, 2012). Τπφ απηφ ην πξίζκα επνκέλσο, ε 

εθπαίδεπζε απνηειεί κνριφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ελψ ν ζρεδηαζκφο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε επηινγή πεδίσλ εηδίθεπζεο γίλεηαη κε γλψκνλα ην 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ νηθνλνκηθφ αληαγσληζκφ ηεο εθάζηνηε ρξνληθήο 

πεξηφδνπ.  

χκθσλα κε ηνπο Ashton & Green (1996) κέζσ ηεο επξχηεξεο πηνζέηεζεο ηεο 

ζεσξίαο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ απφ θξαηηθνχο, θαη ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο,  ε 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ηίζεηαη γηα πξψηε θνξά ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη αληηκεησπίδεηαη σο 

ππιψλαο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ αληηκεησπίδεηαη σο 

πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηνπο εξγνδφηεο, θαη σο εξγαιείν εμαζθάιηζεο 

απαζρνιεζηκφηεηαο, πςειφηεξνπ εηζνδήκαηνο θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη 

απηνπξαγκάησζεο ηνπ αηφκνπ (Shavit & Müller, 2000).  

Ζ βαζηθφηεξε θξηηηθή πξνο ηε ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ αθνξά ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ βάζε ηεο επηινγήο θνίηεζεο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, κε ηελ επαθφινπζε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο. 

χκθσλα κε ηνλ Baptiste (2001) είλαη απίζαλε ε εμάιεηςε θνηλσληθψλ ή άιισλ 

αληζνηήησλ, θαζψο νη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζεσξία ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ είλαη απνιηηηθέο θαη αηνκηζηηθέο. ην πιαίζην απηήο ηεο ζεσξίαο 

νη πθηζηάκελεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο δελ αληηκεησπίδνληαη σο άδηθεο, αιιά σο θπζηθφ 

θαη αλαπφθεπθην απνηέιεζκα κηαο αληαγσληζηηθήο θαη ειεχζεξεο αγνξάο κέζα ζηελ 

νπνία ην άηνκν απνηπγράλεη λα βειηηψζεη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, 
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ιφγσ δηθήο ηνπ έιιεηςεο ζε πξνζφληα ή ζε επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε (Brown, 2003). 

Σν ζχζηεκα ζεσξεηηθά παξέρεη ζην άηνκν ηε δπλαηφηεηα επηηπρίαο θαη θνηλσληθήο 

αλέιημεο. Έγθεηηαη επνκέλσο ζην ίδην ην άηνκν κε δηθή ηνπ επζχλε λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο επηινγέο πνπ ηνπ δίδνληαη, ελψ ε ζρνιηθή απνηπρία εμεγείηαη σο 

απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο αμίαο απφ ην άηνκν θαη φρη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη θαη ιεηηνπξγεί.  

Μηα άιιε θξηηηθή πξνο ηε ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ είλαη ε έιιεηςε 

θνηλά απνδεθηψλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηε γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ 

ηεο επέλδπζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηεο αχμεζεο ηνπ κεηξήζηκνπ πινχηνπ κηαο ρψξαο 

(Σζαθίξε, 2018). Σν ράζκα πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζηελ ππεξπιεζψξα πηπρηνχρσλ θαη 

ηεο αλππαξμίαο αλνδηθήο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο πνπ ππνηίζεηαη φηη δηαζθαιίδεηαη 

κέζα απφ ηε δηαδηθαζία απφθηεζεο πηπρίνπ, απνηειεί κηα επηπιένλ αηηία γηα θξηηηθή 

πξνο ηε ζεσξία ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ, κηα ζεσξία πνπ ζπλερίδεη σζηφζν λα 

«θαηέρεη πξσηεχνπζα ζέζε ζην ζεζκηθφ ιφγν πνπ θαζνξίδεη ινγηθέο αλάπηπμεο θαη ην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο» (Σζαθίξε, 

2018, ζ. 131).  

 ην πεδίν ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο ε αμία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε 

επηινγή ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο ηνπ αηφκνπ  αληηκεησπίδεηαη ζαλ κηα 

πνιχπινθε δηαδηθαζία ε νπνία εμαξηάηαη άκεζα απφ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν 

ηνπ. χκθσλα κε ηνπο Buckmann θαη Park (2009) παηδηά πςεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ 

ππφβαζξνπ είλαη πην πηζαλφ λα θνηηήζνπλ ζε ζρνιεία κε αθαδεκατθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

Ζ επηινγή ηνπ ηχπνπ κνλάδαο θνίηεζεο (γεληθή ή επαγγεικαηηθή) ζπλδέεηαη κε ηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηηο αληηιήςεηο πεξί εθπαίδεπζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε επαγγεικαηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 
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πξνζδνθηψλ ηνπ καζεηή (Buchmann and Dalton, 2002 · Buchmann and Park, 2009), 

παξάκεηξνη πνπ ζπδεηνχληαη πην αλαιπηηθά ζηελ επφκελε ελφηεηα.  

2.4. Παξάγνληεο ζρνιηθήο επηινγήο θαη θνηλωληθή δηαζηξωκάηωζε 

Ζ θνηλσληθή πξνέιεπζε ηνπ καζεηή, ε δηάζεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ, θαζψο θαη ε θπξίαξρε άπνςε γηα ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο,  

επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή επηινγή θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ηνπ αηφκνπ (OECD, 

2017), θαη θαη’ επέθηαζε ηε δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, θαη ηελ εμάιεηςε 

ή κε ησλ θνηλσληθψλ αδηθηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν Γάιινο θνηλσληνιφγνο Pierre 

Bourdieu αλαθέξζεθε ζε ηξείο κνξθέο θεθαιαίνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνξεία ηνπ αηφκνπ, ην νηθνλνκηθφ, ην θνηλσληθφ θαη ην πνιηηηζκηθφ (Bourdieu, 1977 · 

Bourdieu and Passeron 1990), έλλνηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηελ επφκελε 

ελφηεηα.  

2.4.1 Σν νηθνλνκηθό, θνηλωληθό θαη πνιηηηζκηθό θεθάιαην  

Σν νηθνλνκηθφ θεθάιαην είλαη ηα ρξήκαηα, ε πεξηνπζία θαη άιια πιηθά αγαζά 

πνπ θαηέρεη ε νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή θαη θαη’ επέθηαζε ν ίδηνο. Ζ έλλνηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ ζπλδέεηαη κε ηε καξμηζηηθή θηινζνθία, θαη αλαθέξεηαη ζε φια 

ηα πιηθά αγαζά πνπ άκεζα ή έκκεζα κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ηελ απψηεξε επηηπρή θνηλσληθή πνξεία ηνπ αηφκνπ. Σν πνιηηηζκηθφ 

θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ λνκηκνπνηεκέλε γλψζε πνπ πθίζηαηαη ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά λα εμαζθαιίζνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζδίδνληαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν πνιηηηζκηθφ 

θεθάιαην κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο, αληαλαθιψληαο ηελ εζσηεξίθεπζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζπλήζεηεο πνπ απνθηψληαη απφ ην 
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ππνθείκελν ζηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο,  κε ηειηθφ απνηέιεζκα 

ηε δηαηήξεζε ή βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ status κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θεθαιαίνπ (Dika and Singh, 2002). Σν πνιηηηζκηθφ θεθάιαην πνπ 

είλαη ελζσκαησκέλν (embodied) ζην νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν, απνθηάηαη θαη 

ελζσκαηψλεηαη ζηελ πνξεία απφ ην ίδην ην άηνκν θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

νηθνγελεηαθή πξνέιεπζε ηνπ, ην ρξφλν ελαζρφιεζεο ησλ γνληψλ, ηελ δηάπιαζε 

ζηάζεσλ, δεμηνηήησλ θαη γεληθφηεξσλ πλεπκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη αμηψλ πνπ απνθηά ην 

άηνκν ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην (Bourdieu, 1976 · Bourdieu, 1986). Σν κνξθσηηθφ 

επίπεδν ησλ γνληψλ, νη πξνηηκήζεηο, νη ζηάζεηο θαη αμίεο ηνπο, ζηνηρεία πνπ 

δηακνξθψλνπλ ην πνιηηηζκηθφ ηνπο θεθάιαην, επεξεάδνπλ ζχκθσλα κε απηή ηε ζεψξεζε 

ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη ζρνιηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ, ηηο πξνζδνθίεο γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπο δηαδξνκή θαη ηελ ζρνιηθή ηνπο επίδνζε (Bourdieu, 1986; Bourdieu 

and Passeron,1990; Coleman et al., 1966; Berstein, 1975; Banks, 1976; Coleman, 1980; 

Mortimer & Finch,1996 νπ. αλαθ ζην Gouvias and Vitsilakis - Soroniatis, 2005).  

Πέξαλ ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ πνπ 

δηαζέηεη ε νηθνγέλεηα,  εμαηξεηηθή ζεκαζία ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ηνπ καζεηή θαη 

ζηελ ράξαμε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ πνξείαο παίδεη θαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην.  

Σν θνηλσληθφ θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο  θνηλσληθέο δηαζπλδέζεηο θαη επαθέο ηνπ 

αηφκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ πξφζβαζε ζε 

θνηλσληθά αγαζά πςειήο απνδνρήο θαη αμίαο (Bourdieu, 1986, 1990; Coleman, 1988; 

Putnam, 1993,1995,2000 νπ. αλαθ. ζην Vryonides, 2007 · Sullivan, 2008).  Ζ θνηλσληθή 

ζέζε ηεο νηθνγέλεηαο απνηειεί ηε βαζηθή πεγή ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο απηφ 

«είλαη ην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ ή πηζαλψλ πεγψλ πνπ ζπλδένληαη γηα ηελ θαηνρή 

ελφο αλζεθηηθνχ δηθηχνπ απφ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θαζηεξσκέλεο ζρέζεηο θνηλήο 

γλψζεο θαη αλαγλψξηζεο» (Bourdieu, 1986, ζ. 248). Σν θνηλσληθφ θεθάιαην ζπλδέεηαη 
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άκεζα κε ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε-ηάμε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ καζεηή, κε ηελ αλψηεξε 

αζηηθή ηάμε λα θαηέρεη θαη’ εμνρήλ πςειφηεξν θνηλσληθφ θεθάιαην (Bourdieu, 1986). 

Σν θνηλσληθφ θεθάιαην κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ θνηλσληθή αλέιημε, αιιά θαη ηε 

δηαηήξεζε  ηεο ππάξρνπζαο θνηλσληθήο ζέζεο. Δπηπιένλ, νη πξνζδνθίεο ησλ γνληψλ γηα 

ηα παηδηά ηνπο, αιιά θαη ην πνζνζηφ εκπινθήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ 

παηδηνχ ηνπο απνηεινχλ θεληξηθνχο δείθηεο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα 

(Coleman, 1988, νπ. αλαθ. ζην Buckman and Dalton, 2002). Ζ δηαζχλδεζε ηεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ δηαδξνκή 

έρεη κειεηεζεί εθηελψο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία (Reay et al. 2005; Schulz 2005 ·  

Konstantopoulos 2006;   Duru-Bellat, Kieffer, and Reimer 2008; Reimer and Pollack 

2010 νπ.αλαθ. ζην Gouvias, Katsis and Limakopoulou, 2012). Σν θνηλσληθφ θεθάιαην 

παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ  επηινγή ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο ηνπ 

αηφκνπ (Dika and Singh 2002; Perna and Titus 2005; Pichler and Wallace 2009 νπ. αλαθ. 

ζην Chesters and Smith, 2015), κε ηνλ αθαδεκατθφ πξνζαλαηνιηζκφ λα απνηειεί ηελ 

επηινγή ησλ κεζαίσλ θαη αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε επηινγή ησλ καζεηψλ ρακειφηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο 

πξνέιεπζεο. 

Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο εθηφο απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δηαδξνκέο παηδηψλ δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο θαη αλάκεζα ζε καζεηέο θνηλνχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ 

ππνβάζξνπ. Απηέο νη δηαθνξνπνηήζεηο είλαη απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο άιισλ 

παξαγφλησλ ζηελ επηινγή εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο, θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ αηφκνπ κε άιινπο παξάγνληεο 

φπσο α) ην θχιν, β) ηε θπιεηηθή ή εζληθή ηνπο πξνέιεπζε θαη γ) ηε γεσγξαθηθή ζέζε 
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ηνπ ζρνιείνπ (Duru- Bellat, 2006 νπ. αλαθ. ζην Σζαθίξε, 2018 · Gil-Flores, Padilla-

Carmona and Suarez-Ortega, 2011 ·  Μνπζηαΐξαο, 2004). 

Οη πξνζδνθίεο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ηνπ δηακνξθψλνληαη 

βάζε ηεο θπξίαξρεο εθπαηδεπηηθήο ξεηνξηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο παξαδνρήο γηα ηελ 

αμία ηεο επέλδπζεο ζηελ εθπαίδεπζε -ηελ αχμεζε ηνπ κνξθσηηθνχ θαη θαη’ επέθηαζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηνπ αηφκνπ κέζα ζε έλα «απνδνηηθφ» νξγαληζκφ, ην ζρνιηθφ 

νξγαληζκφ. Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζπδεηείηαη εθηελψο ζην πεδίν ηεο 

θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο ε έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιεζσξηζκνχ θαη θαηά 

πφζν ε δηεχξπλζε ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ αηφκνπ έρεη αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα 

ζε θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ή φρη.  

Ζ βαζηθή εθπαηδεπηηθή ξεηνξηθή ζηηο ρψξεο ηνπ Γπηηθνχ Κφζκνπ κεηά ην 

Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν είλαη εθείλε ηεο αχμεζεο ηεο παξακνλήο ησλ αηφκσλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Duru-Bellat, 2006). Απηή ε ξεηνξηθή ήηαλ απφξξνηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπληζησζψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ πνπ πθίζηαην κεηά ην 

δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, κε ηελ εθπαίδεπζε λα ιεηηνπξγεί ζαλ εξγαιείν αλνδηθήο 

θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο γηα αξθεηά κέιε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο κε  «ηεξάζηηα αχμεζε 

ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ησλ δηπισκαηνχρσλ» (Φξαγθνπδάθε, 1985, ζ. 58).   

Ζ Δπξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ηεο επξσπατθήο 

θνηλσλίαο ηεο γλψζεο (knowledge-based society) κε εξγαδφκελνπο πνπ ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα θηλεηηθφηεηαο θαη επξχηεξεο θαηαλφεζεο ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη 

δηαρείξηζεο πξνθιήζεσλ (Brockman et. al., 2008).  ηε ζχγρξνλε θνηλσλία σζηφζν 

παξαηεξείηαη απφ ηε κηα πιεπξά λα πξνάγεηαη ε βαζηθή εθπαηδεπηηθή ξεηνξηθή πεξί 

απνδνηηθφηεηαο, ηζφηεηαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη απφ ηελ άιιε λα δηακνξθψλεηαη 

κηα πιεζψξα ππέξ- εθπαηδεπκέλσλ αηφκσλ πνπ δπζθνιεχνληαη λα «εμαξγπξψζνπλ» ηα 
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δηαπηζηεπηήξηα ηνπο ζε θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν (Duru-Bellat, 2016 · Brown, 

2003). Όπσο αλαθέξεη ν Brown (2003) νη  θπβεξλήζεηο πξνάγνπλ ηε ξεηνξηθή φηη «ε 

κάζεζε είλαη θέξδνο» αξλνχκελεο λα δερζνχλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο πιεζσξηζκφο έρεη 

νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ θαη ζε 

αλνχζην αληαγσληζκφ, κε ηελ αγνξά εξγαζίαο λα «επηρεηξεί ηελ πξνζαξκνγή ηεο έλαληη 

απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ» (Σζαθίξε, 2018, ζ. 130), ιεηηνπξγψληαο εθβηαζηηθά απέλαληη 

ζηε πιεζψξα πηπρηνχρσλ σο πξνο ηελ ακνηβή θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο. 

Απνηέιεζκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιεζσξηζκνχ είλαη ε  ππνβάζκηζε ηεο αμίαο ησλ 

δηαπηζηεπηεξίσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε νπνία έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην γεγνλφο φηη νη 

θνηλσληθέο θηινδνμίεο ησλ αηφκσλ γηα θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα θαη θαηαμίσζε 

παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο (Duru-Bellat, 2006). Όπσο αλαθέξεη ε Σζαθίξε (2018) ε 

επηκήθπλζε ηεο παξακνλήο ησλ καζεηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξα δηαπηζηεπηήξηα αληηκεησπίδεηαη απφ γνλείο θαη 

καζεηέο ζαλ έλα είδνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο κεζνπξφζεζκα, 

ελψ βξαρππξφζεζκα ιεηηνπξγεί πξνζηαηεπηηθά, θξαηψληαο ηνπο καζεηέο έμσ απφ ην 

πιέγκα ηεο αλεξγίαο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Σν θαηλφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιεζσξηζκνχ απνηειεί αληαλάθιαζε ησλ 

θνηλσληθφνηθνλνκηθψλ κεηαβνιψλ πνπ επηηεινχληαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, κε ηελ 

δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ  ρξεζηκφηεηα ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ 

πνπ απνθηνχλ ζηελ ΣΔΔ  λα  απνηειεί έλα ελδηαθέξνλ πεδίν κειέηεο, φπσο ζα ζπδεηεζεί 

θαη ζηελ επφκελε ελφηεηα, εηδηθά δε αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ αξλεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

δνκψλ ηεο ΣΔΔ ζε θνηλσληθφ επίπεδν.  
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2.5. Κνηλωληθή απνδνρή ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  

Ζ θνηλσληθή απνδνρή ή ε απφξξηςε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αληαλαθιά 

ηηο θπξίαξρεο ζηάζεηο θαη αμίεο αλά ρξνληθή πεξίνδν. Ζ ζηάζε πξνζδηνξίδεηαη σο έλα 

ζχζηεκα αμηψλ ην νπνίν έρεη απνθηεζεί κέζσ κάζεζεο ζε πνηθίια θαη δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα θαη βάζε ηνπ νπνίνπ ην άηνκν πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ θνηλσλία (Debesse 

& Mialert, 1980 νπ. αλαθ. ζην Κφθθνο, 1991).  Οη αμίεο ζχκθσλα κε ηνπο Borg, 

Dobewall θαη Aavik (2016)  απνηεινχλ ηελ επηλφεζε ησλ επηζπκεηψλ, ζηα ππνθείκελα, 

πξαγκάησλ θαη επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν δξάζεο, αληίιεςεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ εθάζηνηε 

απνηειέζκαηνο. Σν ζρνιείν βξίζθεηαη ζε κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κε ηελ θνηλσλία, 

αιιά θαη κε ηελ εθάζηνηε εθαξκνδφκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. χκθσλα κε ηνλ Κφθθν 

(1991) ην ζρνιείν έρεη δχν ιεηηνπξγίεο ηελ θνηλσληθνπνηεηηθή θαη ηελ επηιεθηηθή. Ζ 

πξψηε ιεηηνπξγία, ε θνηλσληθνπνηεηηθή, αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

δηακφξθσζε, εκπέδσζε θαη απνδνρή εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζηελ θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε. Ζ δεχηεξε ιεηηνπξγία, ε επηιεθηηθή, 

αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ καζεηψλ κέζα απφ δηάθνξεο δηαδηθαζίεο θαη 

κεραληζκνχο, ζηηο δηαζηξσκαησκέλεο βαζκίδεο θνηλσληθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο.  

Γεδνκέλσλ ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ ηεο εθπαίδεπζεο, νη δχν παγησκέλεο, 

παγθνζκίσο  εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο είλαη εθείλε ηεο γεληθήο- αθαδεκατθήο παηδείαο, 

θαη εθείλε ηεο ηερληθήο- επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Ζ θνίηεζε ζηελ 

αλψηεξε βαζκίδα δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο εθπαίδεπζεο απνηειεί πην δεκνθηιή 

εθπαηδεπηηθή επηινγή, ζπγθξηηηθά κε ηελ θνίηεζε ζε δνκέο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ζηε πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ  ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ε θνίηεζε ζε δνκέο γεληθήο εθπαίδεπζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 52,7% (European 

Commision, 2017). εκεηψλεηαη πσο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2013-2015 παξαηεξήζεθε 
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παλεπξσπατθά  κείσζε ησλ καζεηψλ πνπ επέιεμαλ ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαηά 

1,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (European Commission, 2017, ζ. 65 · Cedefop, 2017). ε 

επίπεδν ΟΟΑ, θαηαγξάθεηαη κηα αλάινγε εηθφλα κε ηα Λχθεηα πνπ πξνζθέξνπλ γεληθή 

εθπαίδεπζε λα είλαη πην δεκνθηιή, θαζψο ζε απηά θνηηά ην  37% ησλ λέσλ 15-19 εηψλ, 

ελψ ην αληίζηνηρφ πνζνζηφ θνίηεζεο ζε δνκέο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο αλέξρεηαη 

ζην 25% (OECD, 2017).  Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο ζην 

ζπγθεθξηκέλν θαλφλα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε ρψξεο ηεο πξψελ Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, 

ηε Γεξκαλία θαη ηελ Διβεηία , φπνπ ε θνίηεζε ζε δνκέο ΣΔΔ είλαη δηαρξνληθά δεκνθηιήο 

επηινγή, απφξξνηα ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ (Brown, 2003 · 

Chesters and Smith, 2015 · Kerckhoff,2001 · Masdonati, Lamamra and Jordan, 2010).  

Ζ έιιεηςε ειθπζηηθφηεηαο ηεο ΣΔΔ θαη θαη’ επέθηαζε ην ρακειφ θνηλσληθφ ηεο 

θχξνο, ηφζν ζηνλ επξσπατθφ ρψξν φζν θαη δηεζλψο απνηειεί έλα δηαρξνληθφ πξφβιεκα 

πνπ έρεη αλαθχςεη ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950. χκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ Benavot 

(1983), ε νπνία βαζίζηεθε ζηα ζηνηρεία εγγξαθήο καζεηψλ ζε δνκέο ηεο ΣΔΔ βάζε ησλ 

αξρείσλ ηεο Unesco, ε θνίηεζε ζηελ ΣΔΔ δηεζλψο θπκάλζεθε απφ 24.2% ην 1950 ζε 

16.5% ην 1975. Απηή ε εηθφλα αληαλαθιά ηελ θπξίαξρε θνηλσληθή άπνςε ζε δηεζλέο 

επίπεδν, πσο νη δνκέο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο είλαη ηεξαξρηθά πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε 

ηηο δνκέο ηεο ΣΔΔ  (Allmendinger, 1989 νπ. αλαθ. ζην Bol and Van De Werfhorst, 

2013), ελψ ζηηο ΖΠΑ έρεη ζπδεηεζεί έληνλα ην εξψηεκα θαηά πφζν ε ΣΔΔ πξέπεη λα 

είλαη κέξνο ηεο δεκφζηαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο ζεσξείηαη αθξηβφο ηχπνο 

εθπαίδεπζεο κε ακθίβνια εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα (Jacobs and Grubb, 2003).  

Οη ιφγνη γηα ην ρακειφ θχξνο ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί 

βάζε εξεπλψλ ζηε βηβιηνγξαθία ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα:  
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 κηθξφηεξεο έθηαζεο αλαιπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε 

ρακειφηεξεο επίδνζεο καζεηέο (Gamoran, 1985, Oakes, 1985 νπ. αλαθ. ζην 

Arum and Shavit, 1995). 

 κείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζδνθηψλ ιφγσ ηνπ γεληθεπκέλα ρακεινχ 

καζεζηαθνχ επηπέδνπ ζηα επαγγεικαηηθά ιχθεηα (Coleman et al., 1966 · 

Hallinan and Williams 1990) 

 ε νκαδνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ρακειφηεξεο επίδνζεο νκάδεο 

ζεκαηνδνηεί ηελ κείσζε ηνπ επηπέδνπ εθηίκεζεο ηεο «αμίαο» (merit) θαη ησλ 

κειινληηθψλ πξνζδνθηψλ ηνπο (Shavit and Williams 1985) 

 απινχζηεπζε ηεο χιεο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζην ρακειφ καζεζηαθφ 

επίπεδν ησλ καζεηψλ, γεγνλφο πνπ επηθέξεη κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ γλψζεσλ 

πνπ ιακβάλνπλ θαη θαη’ επέθηαζε αξλεηηθή θνηλσληθή αληίιεςε γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ επηηειείηαη ζηελ ΣΔΔ (Oakes, 1985 νπ. αλαθ. 

ζην Arum and Shavit, 1995) 

 αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ δελ είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ καζεηψλ γηα ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηελ αλψηεξε βαζκίδα (Shavit 

and Williams 1985) 

 ε άπνςε πσο απνηειεί έλα αλαρξνληζηηθφ θαη κεξνιεπηηθφ ηχπν 

εθπαίδεπζεο πνπ νδεγεί ζε δηαηψληζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ (Adler, 

1983 · Goodland 1984 · Oakes, 1985) 

 ε έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνχ εθ κέξνπο ησλ 

θπβεξλήζεσλ, ε έιιεηςε δέζκεπζεο πξνο κηα απνδνηηθή θαηάξηηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε ελεξγή εκπινθή θαη επέλδπζε ησλ εξγνδνηψλ θαη ε έιιεηςε 

ζπλνρήο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο (Green, 1999 ·  Hyland and Winch, 2007).   
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Αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν πξέπεη λα 

ζεκεησζεί πσο παξφιν πνπ ε θνηλσληθννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο είλαη ζεκαληηθή, δελ 

ραίξεη αλάινγεο θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο (Κσηζίθεο, 2007). Παξακέλεη δηαρξνληθά 

πεξηζσξηνπνηεκέλε ζε ζρέζε κε ηελ θπξίαξρε εθπαηδεπηηθή επηινγή ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο, επηινγή πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηελ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε (Billett, 2014 · Patriniotis, 1997 · OECD, 2010). Ζ ΣΔΔ ήηαλ θαη παξακέλεη  

«κηα δεπηεξεχνπζα εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή κε πεξηνξηζκέλα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε 

απηήλ» (Πατδνχζε, 2016, ζ. 6), κηα εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή πνπ δελ έρεη ην γφεηξν θαη 

ηελ απνδνρή ηεο γεληθήο εθπαίδεπζε (Τπνπξγείν Παηδείαο 2008, 2011).  Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα κφλν ην 33,1% ηνπ ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο 

αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο βαζκίδαο επηιέγεη ηελ ΣΔΔ. Δπηπξφζζεηα ε ΣΔΔ δελ απνηειεί 

βαζηθή επηινγή γηα ηα θνξίηζηα (26,1%),  πνζνζηφ εμαηξεηηθά ρακειφ ζπγθξηηηθά κε ην 

50,4% ησλ θνξηηζηψλ πνπ επηιέγνπλ ηε θνίηεζε ηνπο ζε δνκέο ΣΔΔ ζε ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Cedefop, 2017).  Σα πην δεκνθηιή πξνγξάκκαηα ζηελ αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζε επξσπατθφ επίπεδν, είλαη φζα ζρεηίδνληαη 

κε ηε κεραλνινγία θαη ηηο θαηαζθεπέο κε πνζνζηφ 33%, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ην 

2015 ζηελ Διιάδα θηάλεη ην 49%, κε δεχηεξν πην δεκνθηιή ηνκέα θνίηεζεο ζηελ 

Διιάδα, ηνλ ηνκέα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ κε 17% (European Commission, 2017 · 

OECD, 2017).  

 Οη ιφγνη  γηα ηα ρακειά πνζνζηά εγγξαθήο ζηελ ΣΔΔ είλαη πνιιαπινί. Ζ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ήδε απφ ηελ ζχζηαζε ηνπ Πξψηνπ 

Διιεληθνχ Κξάηνπο απνθηά δεπηεξεχνπζα θαη ππνδεέζηεξε ζέζε ζε ζρέζε κε ηε 

θιαζηθή παηδεία, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηελ Βαπαξηθή επηξξνή, αιιά θαη ηελ 

πεξηθξφλεζε πξνο ηε ηερληθή θαη ρεηξσλαθηηθή εξγαζία (Καξαηδφγηαλλεο θαη Παληαδή, 



 

38 

 

2014). Όπσο αλαθέξεη ν Σζνπθαιάο (1983) ζηε ζρεηηθή ηνπ κειέηε,  ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηε ζχζηαζε ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο έσο 

θαη ην ηέινο ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ είλαη ε θαηαθφξπθε αχμεζε καζεηψλ πνπ 

ζπλερίδνπλ ηε θνίηεζε ηνπο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Απηφ ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ην θαηλφκελν ηεο αγξνηηθήο εμφδνπ, ηεο θνηλσληθήο ζπλζήθεο κεηάβαζεο ζε έλα άιιν 

επαγγεικαηηθφ πεδίν πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αγξνηηθή θαη θαη’ επέθηαζε ηε 

ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, κε ηελ επαθφινπζε κεηάβαζε απφ ηελ αγξνηηθή θνηλσληθή ηάμε 

ζηελ κηθξφ- αζηηθή ηάμε. ην πιαίζην ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο επνκέλσο «ε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ιεηηνχξγεζε, γεληθά, ζαλ αιεζηλφ εθαιηήξην θνηλσληθήο 

θηλεηηθφηεηαο» (Σζνπθαιάο, 1983, ζ. 429). Ζ ππεξεθηίκεζε πνπ πξνζδφζεθε ζηελ 

παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε εθ κέξνπο ηεο επξχηεξεο κάδαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

πξνθάιεζε ηφζν ην θαηλφκελν ηεο ππεξεθπαίδεπζεο, κε ηελ ηαπηφρξνλε ππνηίκεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (Koulaidis, Dimopoulos, Tsatsaroni & Katsis, 2006) ε 

νπνία  δηαρξνληθά παξέκεηλε «ν θησρφο ζπγγελήο ηεο γεληθήο, ε δηέμνδνο γηα ηνπο 

απνηπρεκέλνπο ηεο κέζεο γεληθήο εθπαίδεπζεο» (Αζαλαζνχια- Ρέππα,  1999, ζ. 85).  

Δλ γέλεη, πθίζηαηαη ε θνηλσληθή άπνςε πσο ηα Σερληθά Λχθεηα απνηεινχλ 

θαηαθχγην γηα καζεηέο ρακειφηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ πνπ επηδηψθνπλ λα 

εξγαζηνχλ ακέζσο κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο (Kokkos νπ. αλαθ. ζε Gouvias, 1998·   

Kiprianos, 2013). Παξφηη  ε ΣΔΔ παξείρε δηαρξνληθά κηα πιεηάδα επαγγεικαηηθψλ 

δηεμφδσλ ζηνπο καζεηέο κε πνηθηιία εηδηθεχζεσλ, ε θπξίαξρε αληίιεςε είλαη πσο 

απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, «αδχλακνπο καζεηέο» νη νπνίνη 

δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο (Αλδξηαλνππνιίηεο, 

2011). Έλαο άιινο ιφγνο ππνηίκεζεο ηεο απνηέιεζε ην πςειφ πνζνζηφ θνίηεζεο ζε 

δνκέο ηεο ΣΔΔ, αιινδαπψλ θαη παιιηλνζηνχλησλ καζεηψλ εηδηθά ηελ νθηαεηία 2000-

2008, καζεηψλ κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο έληαμεο θαη κάζεζεο, θπξίσο ιφγσ ησλ 
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γισζζηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεηψπηδαλ (Πατδνχζε, 2016 · Τπνπξγείν Παηδείαο, 

2008), ελψ ζηελ αξλεηηθή θνηλσληθή αληίιεςε γηα ηελ ΣΔΔ ζπκβάιινπλ ζαθψο θαη ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά ζρνιηθήο δηαξξνήο πνπ θαηαγξάθνληαη δηαρξνληθά ζηηο δνκέο ηεο 

ΣΔΔ (Cedefop, 2017). 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί πσο έξεπλεο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ (Jæger & Holm,2007 · Laurel, 2003) εμεηάδνπλ ηε ζρέζε ηνπ κνξθσηηθνχ 

ππφβαζξνπ ησλ γνληψλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ καζεηψλ. Βάζε ησλ εξεπλψλ 

θαηαγξάθεηαη πσο είλαη θπξίσο ην κνξθσηηθφ θαη φρη ην νηθνλνκηθφ ππφβαζξν πνπ 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο ηνπ καζεηή 

(Μπισλάο,1991 · Σδαλή, 1983 · Σζηιηγθηξνγινπ- Φαραληίδνπ, 1986 · Φινπξήο, 1989 ·  

Υαδηά, 2015) επξήκαηα πνπ ζπλάδνπλ κε ηε ζεσξία ηνπ Bourdieu. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

γνλείο πςειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ πνπ κεγάισλαλ ηα παηδηά ηνπο ζε έλα 

πεξηβάιινλ κε πινχζηα κνξθσηηθά θαη πνιηηηζκηθά εξεζίζκαηα, ελίζρπαλ ηελ επίδνζε 

ησλ παηδηψλ ηνπο ζε ζρέζε κε παηδηά πνπ κεγάισλαλ ζε έλα πεξηβάιινλ ζηεξεκέλν 

κνξθσηηθψλ εξεζηζκάησλ. Απηή ε παξάκεηξνο έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλ ιάβνπκε 

ππφςε φηη ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζε ΔΠΑ.Λ. πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ νηθνγέλεηεο φπνπ 

νη γνλείο έρνπλ ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν (ΤΠΔΘ, 2008, 2011), γνλείο πνπ δελ 

εκπιέθνληαη ηδηαίηεξα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.   

Αλαθεθαιαηψλνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε ζχγρξνλε θνηλσληθή αληίιεςε 

σο πξνο ηα επαγγεικαηηθά ιχθεηα είλαη φηη «απεπζχλνληαη θπξίσο ζε λένπο θαη λέεο πνπ 

δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ γεληθνχ ιπθείνπ θαη φηη 

ζπγθεληξψλνπλ καζεηέο-καζήηξηεο κε έληνλα καζεζηαθά πξνβιήκαηα» (Πατδνχζε, 

2016, ζ. 8). Απηή ε αληίιεςε σζηφζν, φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε 

ελφηεηα, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο πνπ εμαζθαιίδεη ε ΣΔΔ 
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ζηνπο απνθνίηνπο ηεο, ζχκθσλα θαη κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεη ν ΟΟΑ θαη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε.  

2.6. Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Πξννπηηθέο εξγαζίαο 

Ζ ρακειή θνηλσληθή απνδνρή ηεο ΣΔΔ έξρεηαη ζε άκεζε αληίζεζε κε ην πνζνζηφ 

απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ απνθνίησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ αλέξρεηαη ζην 

75%. Ζ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ απνθνίησλ ηεο ΣΔΔ βξίζθεηαη ζε ζαθψο πςειφηεξα 

επίπεδα ζε ζρέζε κε ηνπο απνθνίηνπο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, γηα ηνπο νπνίνπο έρεη 

θαηαγξαθεί πνζνζηφ 62.9% (European Commission, 2017). Δηδηθά ζηηο ρψξεο ηνπ 

Βνξξά φπνπ ε θνίηεζε ζε ζπζηήκαηα ηερληθήο εθπαίδεπζεο έρεη ζεηηθφ πξφζεκν γηα 

ηνπο απνθνίηνπο σο αλαθνξά ηελ εχξεζε εξγαζίαο ηα πνζνζηά απηά δηαθνξνπνηνχληαη, 

κε ηνπο απνθνίηνπο ΣΔΔ λα απαζρνινχληαη ζε πνζνζηφ 80%, ζε ζρέζε κε ην 70% 

απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ απνθνίησλ γεληθήο εθπαίδεπζεο (Sabates, Salter and 

Obolenskaya, 2012). ηε Γεξκαλία φπνπ ε θνίηεζε ζε δνκέο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο απνηειεί εμαηξεηηθά δεκνθηιή εθπαηδεπηηθή επηινγή, ε απαζρνιεζηκφηεηα 

λέσλ θπκαίλεηαη ζε πνιχ πςειά επίπεδα – ηε πεξίνδν 2005-2012 κεηαμχ ηνπ 86% θαη 

ηνπ 92, 2% (Cahuc, Carcillo, Rinne and Zimmermann, 2013).  

Αμίδεη σζηφζν λα ζεκεησζεί εδψ πσο ην πνζνζηφ απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ 

απνθνίησλ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ην 2015 ήηαλ εμαηξεηηθά 

ρακειφ (37.5%) ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (73,0%). 

Σν γεγνλφο απηφ ηζρχεη γεληθφηεξα ζηηο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ (Sabates et. al., 

2012) θαη ζπλδέεηαη κε ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο Δπξψπε, εηδηθά 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ μεθίλεζε ην 2008. Δπηπιένλ, 

ε απαζρνιεζηκφηεηα ησλ απνθνίησλ ηεο ΣΔΔ εμαξηάηαη ζχκθσλα κε ηνπο Shavit and 

Müller (2000) απφ ην κνληέιν εθπαίδεπζεο πνπ εθαξκφδεη ε θάζε ρψξα ζηελ ΣΔΔ. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα κε μεθάζαξεο δνκέο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη πςειφ πνζνζηφ δηαζηξσκάησζεο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

έρνπλ κεγαιχηεξε εξγαζηαθή αληαπνδνηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ζπζηήκαηα κε πνιιέο 

ππεξθαιππηφκελεο δνκέο ζηελ ΣΔΔ θαη δηεπξπκέλν πεδίν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Απηφ 

είλαη απνηέιεζκα ηεο νξγαλσκέλεο έληαμεο ησλ λέσλ 15-18 εηψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν 

κέζσ κνξθψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, φπσο ε καζεηεία, θαη ε θνίηεζε ζην δπηθφ 

ζχζηεκα, γεγνλφο πνπ ηνπο δίλεη έλα ζρεηηθφ πξνβάδηζκα ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

απνθνίηνπο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο (Nilsson, 2010). Απηή ε άκεζε εηζαγσγή ζηνλ 

εξγαζηαθφ ζηίβν σζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ πνηνηηθή έξεπλα ηνπ Masdonati et. al., (2010) 

πνπ δηεμήρζε ζηελ Διβεηία, κπνξεί λα πξνθαιέζεη πςειφηεξα πνζνζηά πίεζεο θαη 

άγρνπο ζηνπο αζθνχκελνπο/ καζεηεπφκελνπο, νδεγψληαο ζε πςειφηεξα πνζνζηά 

ζρνιηθήο δηαξξνήο. O Bolt and Van de Werhorst (2013) κειεηψληαο ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ 

κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο δηαζχλδεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο κε ηελ 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ηζφηεηα, επηβεβαηψλνπλ ην 

ρακειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ θαη ηελ επθνιφηεξε κεηάβαζε ζηνλ εξγαζηαθφ 

ζηίβν, ζε ρψξεο πνπ εθαξκφδνπλ ην δπηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο. Παξφκνηα 

ζπκπεξάζκαηα εμάγνπλ θαη ν Zimmermann, Biavaschi, Eichhorst, Giulietti, Kendzia, 

Muravyev, Pieters, Rodriguez-Planas and Schmidl, (2013) ζηε ζπγθξηηηθή ηνπο κειέηε 

πνπ αθνξνχζε ηφζν αλεπηπγκέλεο φζν θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ζεκεηψλνληαο ηελ 

αληαπνδνηηθφηεηα ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ ηεο ΣΔΔ σο πξνο ηελ εξγαζηαθή απνθαηάζηαζε.  

Ο Atkins and Flint (2015) εξεπλψληαο ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη ίδηνη νη λένη γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηε Μεγάιε Βξεηαλία αλαθέξεη πσο νη ίδηνη νη καζεηέο 

αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν θνηηνχλ. Σαπηφρξνλα ζεκεηψλνπλ 

πσο νη καζεηέο έρνπλ επίγλσζε ηεο αξλεηηθήο θνηλσληθήο αληίιεςεο πνπ πθίζηαηαη γηα 



 

42 

 

ηελ ΣΔΔ, ελψ πηζηεχνπλ πσο ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο δηαπηζηεπηήξηα απφ ηελ ΣΔΔ ζα 

έρνπλ ρακειή αληαπνδνηηθή αμία ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν.  ε ζρέζε κε ηε θηινδνμία ηνπο 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία παξαηεξεί φηη ζπρλά εθθξάδνπλ κε ξεαιηζηηθέο 

πξνζδνθίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε, ζεκεηψλνληαο πσο άηνκα 

ρακειφηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξνέιεπζεο έρνπλ θαη ηηο πην «αβέβαηεο, πεξίπινθεο 

θαη ζπρλά δηαζπαζκέλεο» (Atkins and Flint, 2015, ζ. 45) επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο, 

ελψ ζηεξνχληαη θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνζδνθηψλ, παξάκεηξνο πνπ παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά ζηελ επφκελε ελφηεηα.  

2.7. Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Δθπαηδεπηηθέο Πξννπηηθέο  

Ζ ππνηίκεζε ησλ δνκψλ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζε θνηλσληθφ επίπεδν 

εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη καζεηέο πνπ αθνινπζνχλ απηή ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή 

ζε κεγάιν πνζνζηφ δελ ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε 

νπνία ραίξεη πςειήο θνηλσληθήο απνδνρήο. Απηφ ζπκβαίλεη είηε ζε δηαθνξνπνηεκέλα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα φπσο ην Βξεηαληθφ θαη ην Γεξκαληθφ, είηε ζε πην νκνηνγελή 

ζπζηήκαηα φπσο ην Γαιιηθφ θαη ην Ακεξηθάληθν (Brint and Karabel 1989; Collins 1979; 

Oakes 1985 νπ. αλαθ. ζην Arum, 1998 · Kerkhoff, 2001).  

Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηα δηαθνξνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ν Bol and 

Van de Werhorst (2013) αλαθέξνπλ πσο παξφιν πνπ ε κεηάβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

εληζρχεηαη κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδξνκψλ, πθίζηαηαη ηαπηφρξνλα 

αχμεζε ηεο αληζφηεηαο ζε φηη αθνξά ηηο δηαζέζηκεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο. Ο πξψηνο 

ιφγνο πνπ αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία είλαη πσο ζε αξθεηέο ρψξεο ηα εθπαηδεπηηθά 

δηαπηζηεπηήξηα ησλ απνθνίησλ ηεο ΣΔΔ δελ ηνπο εμαζθαιίδνπλ επηηπρή κεηάβαζε ζηηο 

δνκέο ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο (Aynsley and Crossouard, 2010). Πην ζπγθεθξηκέλα 

καζεηέο ρακειφηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξνέιεπζεο επηιέγνπλ λα ζπλερίζνπλ ηηο 
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ζπνπδέο ηνπο φρη ζε δνκέο ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο, αιιά ζε ζχληνκα πξνγξάκκαηα 

εμεηδίθεπζεο πνπ παξέρνληαη απφ άιιεο δνκέο, πξνζπαζψληαο λα κεηψζνπλ ηε 

πηζαλφηεηα αθαδεκατθήο απνηπρίαο κε ηαπηφρξνλε εμαζθάιηζε πςειφηεξνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ππφβαζξνπ απφ εθείλν ησλ γνληψλ ηνπο (Becker and Hecken, 2008 νπ. 

αλαθ. ζην Triventi, 2011). ε απηφ πξνζηίζεηαη θαη ην ζέκα ηεο ρακειήο απηφ-εθηίκεζεο 

ησλ καζεηψλ ηεο ΣΔΔ σο πξνο ηηο καζεζηαθέο ηνπο επηδφζεηο θαη ην γλσζηηθφ ηνπο 

ππφβαζξν, γεγνλφο πνπ κεηψλεη πεξαηηέξσ ηελ επηζπκία ή/θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπο λα 

θνηηήζνπλ ζε δνκέο ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο (Vanfossen, Jones, and Spade, 1987 νπ. 

αλαθ. ζην Shavit & Müller, 2000).  

Οη απφθνηηνη ηεο ΣΔΔ ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ απφθηεζε επαξθψλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ (Τπνπξγείν Παηδείαο, 2011) κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή 

πνπ επηιέγνπλ λα απνζθνπεί ζηελ επέθηαζε ησλ ήδε απνθηεζέλησλ πξνζφλησλ ηνπο.  Ζ 

επηινγή ηεο ΣΔΔ ζπλδέεηαη κε κηα βαζηά θνηλσληθή αληίιεςε πεξί ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο 

θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ζε επαγγεικαηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ε νπνία πεγάδεη 

απφ ηελ ζέζε πνπ θαηέρεη βάζε ηεο ηζηνξηθήο ηεο εμέιημεο θαη ηεο ηξέρνπζαο θνηλσληθήο 

ηεο ηνπνζέηεζεο. ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε ηζηνξηθή πνξεία ηεο 

ΣΔΔ ζηελ Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν ζεζκηθφ 

πιαίζην ζε φηη αθνξά ηηο δνκέο ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, γεγνλφο πνπ 

δπζρεξαίλεη πεξαηηέξσ ηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο ζε θνηλσληθφ επίπεδν.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 Η επαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα 

3.1  Η Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα - Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 

Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη ε δνκή ησλ ζεκεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. κπνξεί λα γίλεη 

αληηιεπηφο κέζα  απφ κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία θαη 
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ηελ εμέιημε ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα απφ ζχζηαζεο 

ειιεληθνχ θξάηνπο κέρξη θαη ζήκεξα.  

Ζ πεξηγξαθή ηεο πνξείαο ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  ζηνλ 

Διιεληθφ ρψξν κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν κεγάιεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, ε πξψηε απφ ηε 

ζχζηαζε ην Διιεληθνχ Κξάηνπο κεηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, έσο θαη ηελ 

κεηαπνιίηεπζε ην 1974 θαη ε δεχηεξε απφ ην 1974 έσο θαη ζήκεξα, κε ηε δεχηεξε 

πεξίνδν λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερείο αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο εηδηθά σο πξνο ην 

πεξηερφκελν θαη ηνλ ηχπν ησλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιείσλ. Οη ελ ιφγσ κεηαξξπζκίζεηο 

ζηνρεχνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζηελ 

επίηεπμε ηζνηηκίαο κε ηε Γεληθή Δθπαίδεπζε- Κιαζηθή Παηδεία πνπ παξέρεηαη ζηελ 

αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κέζσ ησλ (Γεληθψλ) Λπθείσλ. 

Η πεξίνδνο 1821-1974 

Ζ δνκέο γηα παξνρή Σερληθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ηδξχνληαη ηαπηφρξνλα κε 

ηε ζπγθξφηεζε ηνπ πξψηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο κεηά ηελ Δπαλάζηαζε, φηαλ ν 

Κπβεξλήηεο ηεο Διιάδαο Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο, θαηά ην έηνο 1829, θαηάξηηζε ζρέδην 

γηα ηελ Πξαθηηθή Δθπαίδεπζε (Γθιαβάο, 2000) κε ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

ησλ λέσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην ζρέδην πεξηειάκβαλε  κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο απφ 

αιινδαπνχο ηερλίηεο θαη επηζηήκνλεο, απνζηνιή λέσλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα 

ζπνπδέο θαη καθξνπξφζεζκα ηελ νξγάλσζε ζρνιψλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαηά 

ην πξφηππν ζρνιψλ  ηνπ εμσηεξηθνχ (Γθιαβάο, 2000 · Καξαηδφγηαλλεο θαη Παληαδή, 

2014). Ζ ηερληθή εθπαίδεπζε ζηε θνηλσληθή ζπλείδεζε ζπλδέζεθε άκεζα κε ηελ  

νηθνλνκηθή αλφξζσζε θαη αλνηθνδφκεζε ηεο ρψξαο. Χζηφζν, ήδε απφ ηελ επνρή ηεο 

αληηβαζηιείαο πθίζηαληαη επηθξίζεηο πξνο ην εθαξκνδφκελν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

αλαθνξηθά κε ηελ πιεζψξα μεληθψλ επηξξνψλ, δειαδή ηνπ Γαιιηθνχ θαη Γεξκαληθνχ 
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κνληέινπ θαη εηδηθφηεξα ηεο βαπαξηθήο επηξξνήο επί βαζηιέσο Όζσλα, θαζψο θαη ηε 

ρακειή ζπζρέηηζε ηνπ ππφ δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο  κε ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο (Γθιάβαο, 2000 · Kiprianos, 2013). 

ε επίπεδν εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, απφ ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, πξνηείλεηαη 

ηφζν απφ θξαηηθνχο θνξείο φζν θαη απφ ηδηψηεο, ε αλάπηπμε δχν πφισλ εθπαίδεπζεο, 

ηεο γεληθήο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο. Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζπζρεηίδεηαη θαηά 

θχξην ιφγν κε ηελ θαζηέξσζε πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία έρνληαο σο απψηεξν 

ζηφρν ηε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηε βηνκεραλία (Καξαηδφγηαλλεο θαη Παληαδή, 

2014). Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε ίδξπζε ηo 1836 ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ 

ην νπνίν αξρηθά αλήθεη ζηελ κέζε εθπαίδεπζε, ελψ παξάιιεια ηδξχνληαη θαη 

ιεηηνπξγνχλ ηδησηηθέο ζρνιέο παξνρήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο ε 

ηβηηαλίδεηνο, ε Γηπιάξεηνο θαη ε εβαζηνπνχιεηνο (Παχινπ, 2016).  Ζ έιιεηςε σζηφζν 

θνηλψλ λφκσλ θαη δηαηάμεσλ πνπ λα δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ κνλάδσλ ηερληθήο 

εθπαίδεπζεο νδεγεί ζηε δηακφξθσζε δηαθνξεηηθήο ζθνπηκφηεηαο θαη θηινζνθίαο ζηελ 

θάζε εθπαηδεπηηθή κνλάδα. Σν ζχζηεκα ηερληθήο εθπαίδεπζεο εμειίζζεηαη ζε 

πνιχπινθν θαη ρανηηθφ, θαζψο ε επνπηεία ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ ζρνιψλ ηερληθήο 

εθπαίδεπζεο αλήθεη ζε κηα πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ 

(Εάραξεο, 1989 · Ηαθσβίδεο, 1998). Με ην Νφκν 5197 /1931 επηρεηξείηαη  κηα πην 

νξγαλσκέλε πξνζέγγηζε ζηελ παξνρή επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, πξνζπάζεηα πνπ 

απέηπρε ιφγσ έιιεηςεο θνλδπιίσλ, αιιά θαη ιφγσ έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (ΤΠΔΠΘ, 2000 νπ. αλαθ. ζην Παχινπ, 2016).  

πλνπηηθά απφ ην 1828 έσο θαη ην 1959 ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξερφκελεο 

ηερληθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα αθφινπζα (Κφθθνηα, 

1978): α) νη δνκέο ηεο ΣΔΔ ειέγρνληαλ θπξίσο απφ ηδησηηθνχο θνξείο, β) ηεινχζαλ ππφ 

ηελ επνπηεία πιεζψξαο ππνπξγείσλ, γ) αληηκεησπίδνληαλ πεξηζζφηεξν σο πξαθηηθή 
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άζθεζε θαη απαζρφιεζε, παξά σο εθπαίδεπζε, δ) δελ απαζρνινχζαλ εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ θαζψο δελ πθίζηαην ζρνιή εμεηδίθεπζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε) δελ 

είραλ ζηειερσζεί απφ δηνξηζκέλνπο επηζεσξεηέο, φπσο ζπλέβαηλε ζηα ζρνιεία γεληθήο 

εθπαίδεπζεο.  

Οη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηφζν ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φζν θαη ηνπ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ, θαηέζηεζαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε νηθνδνκηθήο, νηθνλνκηθήο θαη 

εκπνξηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο θνηλσλίαο, ελψ παξάιιεια επήιζαλ ηερλνινγηθέο θαη 

επηζηεκνληθέο εμειίμεηο πνπ δηακφξθσζαλ κηα πην απαηηεηηθή αγνξά εξγαζίαο. Σν 1959 

κεηά απφ δηεηή επεμεξγαζία θαη ζηεξηδφκελε ζηα πνξίζκαηα ηεο Δπηηξνπήο Παηδείαο, ε 

Κπβέξλεζε πξνρσξά ζηελ έθδνζε ησλ λφκσλ 3971/1959, θαη 3973/1959 πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηάζξσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ην 

Γεκαξά (2009, νπ. αλαθ. ζην Παχινπ 2016) νη παξαπάλσ λφκνη παξφιν πνπ δελ 

εθαξκφζηεθαλ πιήξσο απνηεινχλ θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηεο 

Σερληθήο Δθπαίδεπζεο, θαζψο εληάζζνπλ ηελ αλζξσπηζηηθή παηδεία σο βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηε θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηελ ΣΔΔ, ελψ ηνλίδεηαη ε 

αλάγθε αλάπηπμεο δεκφζησλ δνκψλ ηερληθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζηνλ 

αληίπνδα ησλ ηδησηηθψλ δνκψλ πνπ θπξηαξρνχζαλ έσο ηφηε. Δπηρεηξείηαη επνκέλσο ε 

κεηαηξνπή ηνπ ρψξνπ ηεο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο ζε πεδίν- ρψξν παξνρήο γεληθήο θαη πην 

εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο. Δλ ζπλερεία κε ην Νφκν 4397/1964 ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα 

αλαβάζκηζε ηεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα κελ 

ιεηηνπξγεί σο απιή θαηάξηηζε ηερληηψλ, αιιά λα θαζηεξσζεί σο δεπηεξνβάζκην ζρνιείν 

πνπ ζα εηνηκάδεη επαγγεικαηίεο πνιιψλ εηδηθνηήησλ ψζηε λα επαλδξψζνπλ ηηο 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα ζπλππάξμνπλ νκφηηκα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζην 

εμσηεξηθφ (Καζζσηάθεο, 1985 νπ. αλαθ. ζην Παχινπ, 2016). Χζηφζν ην λνκνζέηεκα 

παξακέλεη αλελεξγφ ιφγσ ηεο ξεπζηήο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο επηβνιήο ηεο 
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δηθηαηνξίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ ππήξμε νπζηαζηηθή κέξηκλα εθ κέξνπο ηνπ 

θαζεζηψηνο γηα αλαβάζκηζε ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο.  

Ζ απνηπρία αλαδηακφξθσζεο θαη αλαβάζκηζεο ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο απνδίδεηαη δηαρξνληθά ηφζν ζηελ έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ, αιιά θπξίσο ζηελ έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο λα ζηεξηρζεί 

πξαθηηθά ην εθάζηνηε ζεζκνζεηεκέλν ζρέδην αιιαγήο (Persianis, 1998), ζπλζήθε πνπ 

δηαησλίδεηαη θαη  ζηα κεηέπεηηα ρξφληα. 

Η πεξίνδνο 1974-2017 

Σν 1977, κε ην λφκν 576/1977 δηαηππψλεηαη εθ λένπ ε πξφζεζε εθ κέξνπο ηεο 

Πνιηηείαο γηα ηελ αλαβάζκηζεο ηεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

πξνθεηκέλνπ λα κελ απνηειεί κφλν έλα πεδίν θαηάξηηζεο απνθνίησλ δεκνηηθνχ, αιιά 

έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα γεληθήο θαη ηερληθήο παηδείαο. Όπσο αλαθέξεη ε 

Αζαλαζνχια – Ρέππα (1999) ε πξφβιεςε γηα έθδνζε λφκνπ πνπ ζα θαηνρπξψλεη ηα 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ ηεο ΣΔΔ απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαξξχζκηζεο. Γεκηνπξγνχληαη δχν δνκέο: ε Μέζε Σερληθή 

Δπαγγεικαηηθή ρνιή (ΣΔ) φπνπ κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ απφθνηηνη γπκλαζίνπ, θαζψο 

θαη ην Σερληθφ θαη Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην (ΣΔΛ). ηφρνο ηεο δηαθνξνπνίεζεο είλαη νη 

απφθνηηνη ησλ ΣΔΛ λα κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε έλα νξηζκέλν ηερληθφ ή 

επαγγεικαηηθφ θιάδν, ελψ νη απφθνηηνη ησλ ΣΔ λα έρνπλ κφλν ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο 

ή επαγγεικαηηθέο γλψζεηο (Αζαλαζνχια- Ρέππα, 1999). Δπηπιένλ ζεζκνζεηείηαη ε 

παξνρή Αλψηαηεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο απφ Αλψηαηεο Σερληθέο 

θαη Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (Καξαηδφγηαλλεο θαη Παληαδή, 2014).  

Αθνινπζεί ν Νφκνο 1566/1985 κε ηνλ νπνίν ηδξχεηαη ην Δληαίν Πνιπθιαδηθφ 

Λχθεην (Δ.Π.Λ). Σν Δληαίν Πνιπθιαδηθφ Λχθεην φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 7 ηνπ 
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ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ εμαζθαιίδεη ηελ νξγαληθή ζχλδεζε ηεο γεληθήο θαη ηεο ηερληθήο –

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ελψ παξέρεη επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο γηα 

ζχκκεηξε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη θαιιηέξγεηα ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε παξαγσγή θαη αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Γηα 

πνιινζηή θνξά επνκέλσο απφ ηδξχζεσο ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

επηρεηξείηαη ε ελεξγή δηαζχλδεζε ηεο κε ηε γεληθή παηδεία, ελψ ε ζπγθεθξηκέλε δνκή 

ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο παξαγσγηθέο αλάγθεο ηεο 

ρψξαο. Παξάιιεια δηαηεξνχληαη ηφζν ηα Σερληθά Λχθεηα φζν θαη νη Σερληθέο ρνιέο 

πνπ είραλ ηδξπζεί κε ην λφκν 576/1977. Όπσο αλαθέξεη ε Αζαλαζνχια –Ρέππα (1999) ν 

ζεζκφο ησλ Δ.Π.Λ. ιεηηνχξγεζε πεηξακαηηθά απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1984-1985, σζηφζν ν 

αξηζκφο ησλ πεηξακαηηθψλ Δ.Π.Λ. πεξηνξίζηεθε ζηα 24 ζε παλειιαδηθή θιίκαθα, δελ 

επεθηάζεθε πεξαηηέξσ, αηφλεζε θαη θαηέιεμε ζηελ θαηάξγεζε ηνπο κε ηελ επφκελε 

λνκνζεηηθή κεηαξξχζκηζε ηε δεθαεηία ηνπ 1990. 

Δλ ζπλερεία ςεθίδεηαη ν λφκνο  2525/1997 θαη ν λφκνο 2640/ 1998. ην λφκν 

2640/1998 πξνζδηνξίδεηαη πσο ζθνπφο ηεο ΣΔΔ  είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο γεληθήο 

παηδείαο κε ηελ εμεηδηθεπκέλε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή γλψζε, κε ζθνπφ ηελ 

επαγγεικαηηθή έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ηδξχνληαη ηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά 

Δθπαηδεπηήξηα (Σ.Δ.Δ.) κέζσ ησλ νπνίσλ νη απφθνηηνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ πηπρίν 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο επηπέδνπ 2 θαη 3. Ζ θνίηεζε νξγαλψλεηαη ζε 

δχν θχθινπο, ν Α’ θχθινο έρεη δηάξθεηα 2 έηε θαη ν Β’ θχθινο έλα έηνο κε 

παξαθνινχζεζε ηφζν καζεκάησλ εηδηθφηεηαο, φζν θαη γεληθήο παηδείαο. Ζ απνθνίηεζε 

απφ ηνλ Α’ θχθιν ζπνπδψλ νδεγεί ζε πηπρίν επαγγεικαηηθήο εηδηθφηεηαο επηπέδνπ 2, 

ελψ ε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ζην Β’ θχθιν νδεγεί ζε απφθηεζε πηπρίνπ επαγγεικαηηθήο 

εηδηθφηεηαο επηπέδνπ 3 θαη θαηνρχξσζε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζε παλειιαδηθέο 
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εμεηάζεηο γηα πξφζβαζε ζηα Σ.Δ.Η.(Αζαλαζνχια - Ρέππα, 1999 ·  Γεσξγηάδεο, 2000 · 

Παχινπ, 2016).  

Ζ επφκελε λνκνζεηηθή κεηαξξχζκηζε ζην πεδίν ηεο ΣΔΔ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

2006 κε ηε ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3475/2006, ν νπνίνο ζθφπεπε ζην ζπλδπαζκφ ηεο γεληθήο 

παηδείαο (λ. 1566/1985) κε ηελ ηερληθή επαγγεικαηηθή γλψζε, ελψ σο εηδηθφηεξνο 

ζθνπφο ηνλίδεηαη ε παξνρή γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο 

ζηελ επφκελε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα. Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο εηζάγεη ζηνηρεία πνπ 

δηαηεξνχληαη έσο θαη ζήκεξα ζηελ ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε επηρεηξψληαο λα 

ηελ θαηαζηήζεη ηζφηηκν ππιψλα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε εληαίν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ζηελ Α’ Λπθείνπ ζηα Γεληθά θαη ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, απνλνκή 

απνιπηεξίνπ θαη πηπρίνπ εηδηθφηεηαο ζηνπο απνθνίηνπο ΣΔΔ, θαζψο θαη δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο Παλειιαδηθέο 

Δμεηάζεηο. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ (ΔΠΑ..), ζρνιέο 

δηεηνχο θνίηεζεο κε καζήκαηα ηερληθά- επαγγεικαηηθά θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. Ζ 

θνίηεζε ζηηο ΔΠΑ.. δηαζθαιίδεη ηελ απφθηεζε πηπρίνπ επηπέδνπ 3 κε ην νπνίν νη 

απφθνηηνη έρνπλ δηθαίσκα ιήςεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη εγγξαθήο ζηα 

Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, (Η.Δ.Κ.)., ελψ πξνβιέπεηαη θαη ε επηκήθπλζε 

ηεο θνίηεζεο ζηηο ΔΠΑ.. θαηά έλα έηνο, κε  ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο 

καζεηείαο/ πξαθηηθήο άζθεζεο. Όπσο αλαθέξνπλ νη Καξαηδφγηαλλεο θαη Παληαδή 

(2014) απνηέιεζκα απηήο ηεο λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο ήηαλ λα κεηαηνπηζηνχλ αξθεηέο 

εηδηθφηεηεο πξνο ηηο ΔΠΑ.., ελψ ε Α’ Λπθείνπ ζεσξήζεθε αξθεηά δχζθνιε γηα παηδηά 

κε ρακειέο επηδφζεηο, κεηψλνληαο πεξαηηέξσ ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.  

χκθσλα θαη κε ηελ παξαπάλσ ηζηνξηθή απνηχπσζε, ην πεδίν ηεο Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο απνηειεί ρψξν ζπλερψλ αιιαγψλ θαη κεηαβνιψλ σο πξνο 
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ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηεο, κε ζπλερείο απφπεηξεο απφ ηε κεξηά ησλ εθάζηνηε 

θπβεξλψλησλ λα επηηεπρζεί ε αλαβάζκηζε ηεο, ε εμίζσζε ηεο κε ηα Λχθεηα πνπ 

παξέρνπλ γεληθή παηδεία θαη ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο, ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πθίζηαληαη θαη ζην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΣΔΔ, 

φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ.  

3.2 Σξέρνλ λνκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ΣΔΔ 

Σν 2013 κε ηε ςήθηζε ηνπ Ν.4186 επηρεηξήζεθε ε αλαδηάξζξσζε φιεο ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, γεγνλφο πνπ επεξέαζε δνκηθά θαη ηελ Σερληθή 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. Όπσο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ ε ζεκεξηλή 

δνκή ησλ ΔΠΑ.Λ. πξνθχπηεη απφ ην Νφκν 4186/2013 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηνλ Νφκν  4325/2015.  

Ο Νόκνο 4186/2013 νξίδεη:  

Χο πξνο ην ζθνπό ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

 Χο πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζην λφκν 4186/2013 

δηαηππψλνληαη  έληεθα (11) ζθνπνί ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ έλαληη ηξηψλ πνπ 

δηαηππψλνληαλ κε ην Νφκν 3475/2006. Γίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ 

γλψζεσλ γεληθήο παηδείαο γηα ηελ επίηεπμε ζπλαηζζεκαηηθήο, γλσζηηθήο, πλεπκαηηθήο 

θαη ζσκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ, κε παξάιιειε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηνχλ νη καζεηέο σο κέιε ηεο θνηλσλίαο ησλ επξσπαίσλ 

πνιηηψλ. Δπηπξφζζεηα, αλαθέξεηαη σο φγδννο ζθνπφο ε παξνρή νινθιεξσκέλσλ 

επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη σο 

έλαηνο ζθνπφο «ε ελδπλάκσζε ηεο δπλαηφηεηαο παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηαθψλ 

εμειίμεσλ θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο πξφζιεςεο θαη αθνκνίσζεο ησλ λέσλ 
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ηερλνινγηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζην πιαίζην ηεο 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο»  (άξζξν 6, ζ. 6). πγθξίλνληαο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο κε 

εθείλνπο πνπ είραλ δηαηππσζεί ζηνλ πξνεγνχκελν λφκν παξαηεξνχκε πσο κεηαηνπίδεηαη 

ην ελδηαθέξνλ ζηελ δηακφξθσζε ελφο «πνιίηε ηνπ θφζκνπ», ελφο αηφκνπ 

πξνεηνηκαζκέλνπ λα δήζεη ζε κηα θνηλσλία εηεξφηεηαο θαη πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, κηα 

θνηλσλία επξσπαίσλ πνιηηψλ. ε αληίζεζε κε ην Νφκν 3475/2006 φπνπ ε έκθαζε 

δηλφηαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, κε 

ην Νφκν 4186/2013 ηίζεηαη σο ζηφρνο ε  αλάπηπμε φισλ ησλ δεμηνηήησλ θαη ηνπ 

γεληθφηεξνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ, ελψ ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο 

δξάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ηερληθήο-επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ 

παξαπάλσ ζηνρνζεζία δηακνξθψλεηαη ππφ ηελ επηξξνή ηφζν ηεο Δπξσπατθήο 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, φζν θαη ηεο Παγθφζκηαο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, φπσο απηή 

θαηαγξάθεθε θαη πηνζεηήζεθε ζηελ 70
ε
 Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην 

2015. Πην ζπγθεθξηκέλα αληαλαθιά ηελ ζηφρεπζε γηα αχμεζε  «ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ 

θαη ελειίθσλ νη νπνίνη έρνπλ ζρεηηθέο δεμηφηεηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηε δηαζθάιηζε εξγαζίαο, αμηνπξεπνχο δνπιεηάο θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο (OECD, 2017, ζ. 31).  

Χο πξνο ηε δηάζξωζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

Οξίδεηαη ε θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζε δχν θχθινπο ζπνπδψλ, ην «Γεπηεξνβάζκην 

Κχθιν πνπδψλ» πνπ αλήθεη ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ «Σάμε 

Μαζεηείαο» ε νπνία νξίδεηαη σο «Μεηαδεπηεξνβάζκηνο Κχθινο πνπδψλ» θαη δελ 

εληάζζεηαη ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ ζπγθεθξηκέλε αιιαγή απνηειεί 

θαηλνηφκα παξέκβαζε ζηε δηάζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

θαζψο γηα πξψηε θνξά ε πξαθηηθή άζθεζε- καζεηεία ζπλδέεηαη κε δνκεκέλν θαη 

νξγαλσκέλν ηξφπν κε ην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην. ην άξζξν 8 ηνπ Νφκνπ 
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πξνζδηνξίδνληαη νη πξνζθεξφκελεο νκάδεο πξνζαλαηνιηζκνχ κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

Σνκείο θαη Δηδηθφηεηεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ σο εμήο:  

 

Ομάδες Προζαναηολιζμού και Διδικόηηηες Δπαγγελμαηικών Λσκείφν 

  Ομάδα Προζαναηολιζμού Σετνολογικών Δθαρμογών 

  Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο 

1 Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο 

2 Σερληθφο Ζ/Τ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ 

3  Σερληθφο Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ 

  Σνκέαο Μεραλνινγίαο 

1  Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπψλ 

2 

 Σερληθφο Μεραληθφο Θεξκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Μεραληθφο Σερλνινγίαο 

Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ 

3 Σερληθφο Δγθαηαζηάζεσλ ςχμεο, αεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ 

4  Σερληθφο Ορεκάησλ 

5 Σερληθφο Μεραλνζχλζεηεο αεξνζθαθψλ 

  Σνκέαο Ηιεθηξνινγίαο, Ηιεθηξνληθήο θαη Απηνκαηηζκνύ 

1 Σερληθφο Ζιεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ 

2 Σερληθφο Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηχσλ 

3 Σερληθφο Απηνκαηηζκνχ 

4 Σερληθφο Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ 

  Σνκέαο Γνκηθώλ Έξγωλ 

1 ρεδηαζηήο Γνκηθψλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο 

  Σνκέαο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξωλ 

1  Σερληθφο Γηαρείξηζεο θαη Αλαθχθισζεο 

2 Σερληθφο Διέγρνπ Ρχπαλζεο θαη Δγθαηαζηάζεσλ Αληηξχπαλζεο 

  

Ομάδα Προζαναηολιζμού Γιοίκηζης και Οικονομίας Σομέα Γιοίκηζης και 

Οικονομίας  

1 Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

2  Τπάιιεινο Απνζήθεο θαη πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ 

3  Τπάιιεινο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο 

4  Τπάιιεινο Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ζηνλ Σνπξηζκφ 
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  Ομάδα Προζαναηολιζμού Γεφπονίας, Σετνολογίας Σροθίμφν και Γιαηροθής 

  Σνκέαο Γεωπνλίαο, Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθήο 

1  Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο 

2 Σερληθφο Εσηθήο Παξαγσγήο 

3  Σερληθφο Αιηείαο θαη Τδαηνθαιιηεξγείσλ 

4 Σερληθφο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ 

5 Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

6 Σερληθφο Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο 

  Ομάδα Προζαναηολιζμού Νασηιλιακών Δπαγγελμάηφν  

  Σνκέαο Πινηάξρωλ 

1 Πινίαξρνο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ 

  Σνκέαο Μεραληθώλ 

1 Μεραληθφο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ 

 

Χο πξνο ην πξόγξακκα πνπδώλ:  

Αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Α’ Σάμε νξίδεηαη εθαξκνγή 

πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ηξηάληα πέληε (35) ζπλνιηθά σξψλ εβδνκαδηαίσο κε είθνζη 

δχν (22) ψξεο καζήκαηα γεληθήο παηδείαο, θαη δεθαηξείο (13) ψξεο φπνπ δηδάζθνληαη 

ηέζζεξα (4) έσο έμη (6) καζήκαηα Δηδηθφηεηαο αλά Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηε Β’ θαη 

Γ’ ηάμε εθαξκφδεηαη πξφγξακκα καζεκάησλ ηξηάληα πέληε (35) σξψλ εβδνκαδηαίσο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ δψδεθα (12) ψξεο καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη είθνζη ηξείο (23) 

ψξεο καζήκαηα Σνκέα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα καζήκαηα Σνκέα είλαη κηθηά (50% 

ζεσξεηηθφ θαη 50% εξγαζηεξηαθφ κέξνο), εθηφο θάπνησλ εμαηξέζεσλ φπνπ δχλαηαη 

θάπνηα καζήκαηα αλάινγα ηνπ Σνκέα λα είλαη ακηγψο εξγαζηεξηαθά ή ακηγψο 

ζεσξεηηθά. Μηα νπζηαζηηθή αιιαγή πνπ εηζάγεη ν ζπγθεθξηκέλνο Νφκνο είλαη ε επηινγή 

ηεο εηδηθφηεηαο ζηελ Γ’ ηάμε, αληί ηεο Β’ φπσο ίζρπε κέρξη θαη ην 2013. Πην 

ζπγθεθξηκέλα βάζε ηεο επηινγήο ηνπο, νη καζεηέο ζηε Β’ ηάμε θνηηνχλ ζε Σνκέα ν 
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νπνίνο έρεη ηφζν κηθηά, φζν θαη ακηγψο εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, θαη θνηηνχλ ζε  

Δηδηθφηεηα κε πην ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα εμεηδίθεπζεο, ζηελ Γ’ Λπθείνπ.  

Χο πξνο ην Πξναηξεηηθό Έηνο Μαζεηείαο 

ε φηη αθνξά ην ζέκα ηεο Μαζεηείαο, ζην  άξζξν 7 ηνπ Νφκνπ 4186/2013 

νξίδεηαη πσο ε ηάμε Μαζεηείαο είλαη πξναηξεηηθή, εθαξκφδεη ην «δπηθφ» ζχζηεκα 

εθπαίδεπζεο (καζεηείαο) ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., δηαξθεί έλα έηνο θαη πεξηιακβάλεη καζεηεία κε 

εθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο, Μάζεκα Δηδηθφηεηαο θαη Πξνπαξαζθεπαζηηθά 

Μαζήκαηα Πηζηνπνίεζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα αληίζηνηρα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 

9 δηεπθξηλίδεηαη πσο ζηελ ηάμε καζεηείαο εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα ηνπ 

εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο «Δληζρπηηθή Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε ηεο Μαζεηείαο» 

επηά (7) ζπλνιηθά σξψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε Δξγαζηήξηα ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ή ζηα νηθεία 

Δξγαζηεξηαθά Κέληξα ή ζηα ρνιηθά Δξγαζηήξηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ελψ πέξαλ ηνπ πξναηξεηηθνχ έηνπο καζεηείαο πξνβιέπεηαη θαη παξνρή 

πξνπαξαζθεπαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο πηζηνπνίεζεο δηάξθεηαο εβδνκήληα (70) σξψλ 

πξνθεηκέλνπ νη καζεηεπφκελνη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ηνπ 

Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 

(Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.). 

Χο πξνο ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα 

Αλαθνξηθά κε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ νη απφθνηηνη ΔΠΑ.Λ., 

ζην άξζξν 47 ηνπ Νφκνπ 4186/2013 νξίδεηαη πσο ην απνιπηήξην ΔΠΑ.Λ. θαη ην Πηπρίν 

Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο είλαη επηπέδνπ ηέζζεξα (4), 

ζχκθσλα κε ην Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ ην νπνίν δηακνξθψζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (http://proson.eoppep.gr). Δπηπιένλ αλαθέξεηαη 

πσο ην πηπρίν Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο, Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΠΑ.Λ.- 

Σάμε Μαζεηείαο) ην νπνίν ρνξεγείηαη κεηά απφ επηηπρή πξαθηηθή- θνίηεζε ζην 

http://proson.eoppep.gr/
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πξναηξεηηθφ έηνο ηεο καζεηείαο ζηα Γεκφζηα ΔΠΑ.Λ. θαη κεηά απφ εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο κέζσ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π είλαη επηπέδνπ 5.   

Ννκνζεηηθέο κεηαβνιέο ηε ρξνληθή πεξίνδν 2013-2017 

Σν 2013 απνηέιεζε έλα θνκβηθφ έηνο γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαζψο 

κε ην Νφκν 4186/2013 θαηαξγνχληαη νη Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΔΠΑ.). Δλ ζπλερεία 

θαη ζε εθαξκνγή ηνπ ςεθηζζέληνο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013, Ν.4127/2013 

«Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016», ην θαινθαίξη ηνπ 

2013 κε ηνλ Ν. 4172/2013 (άξζξν 82), θαηαξγνχληαη 50 εηδηθφηεηεο πνπ δηδάζθνληαλ 

θπξίσο ζηηο ΔΠΑ.., αιιά θαη ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, κε άκεζν απνηέιεζκα λα 

ηεζνχλ ζε θαζεζηψο δηαζεζηκφηεηαο 2.122 θαζεγεηέο ηερληθήο εθπαίδεπζεο. Απηφ 

πξνθάιεζε αλαζηάησζε ζην ρψξν ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, επεξεάδνληαο ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ θαη δεκηνπξγψληαο έλα θχκα 

αλαζθάιεηαο ζηνπο θνηηνχληεο καζεηέο, παξφηη πξνβιέθζεθε λνκνζεηηθά ε νινθιήξσζε 

ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο ησλ ήδε θνηηνχλησλ ζηε Γ’ ηάμε καζεηψλ κε 

πξφζιεςε σξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ.  

Ζ αιιαγή ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ ην 2014, νδήγεζε ζηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 4325/2015, 

φπνπ κε ην άξζξν 14 επαλέξρνληαη ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί  πνπ 

είραλ ηεζεί ζε δηαζεζηκφηεηα, ελψ κε ηνλ Ν. 4327/2015 γίλεηαη αλαζχζηαζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ – αιιά φρη φισλ- Σνκέσλ θαη Δηδηθνηήησλ ησλ ΔΠΑ.Λ. – ΔΠΑ... Με ην 

άξζξν 6 ηνπ Ν. 4327/2015 επαληδξχνληαη νη παξαθάησ Σνκείο/Δηδηθφηεηεο:  

 

Ομάδα Προζαναηολιζμού Τγείας- Πρόνοιας και Αιζθηηικής- Κομμφηικής 

 

Σνκέαο Τγείαο Πξόλνηαο 

1 Βνεζφο Ννζειεπηή 

2 Βνεζφο Ηαηξηθψλ –Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ 

3 Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ 

4 Βνεζφο Φπζηθνζεξαπεπηή 
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5 Βνεζφο Οδνληνηερλίηε 

6 Βνεζφο Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ 

7 Βνεζφο Φαξκαθείνπ 

8 Βνεζψλ Υεκηθψλ Δξγαζηεξίσλ θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

 

Σνκέαο Αηζζεηηθήο − Κνκκωηηθήο 

1 Αηζζεηηθήο Σέρλεο 

2 Κνκκσηηθήο Σέρλεο 

 

Ομάδα Προζαναηολιζμού Δθαρμοζμένφν Σετνών   και Καλλιηετνικών Δθαρμογών 

 

Σνκέαο Δθαξκνζκέλωλ Σερλώλ 

1 Γξαθηθψλ Σερλψλ 

2 ρεδηαζκνχ Δζσηεξηθψλ Υψξσλ 

3 Αξγπξνρξπζνρνΐαο 

4 πληήξεζε Έξγσλ Σέρλεο – Απνθαηάζηαζεο 

5 Φεθηδνγξαθίαο – Ταινγξαθίαο 

 

Σνκέαο Βηνκεραληθνύ ρεδηαζκνύ 

1 ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο Δλδχκαηνο 

2 Δπηπινπνηίαο – Ξπινγιππηηθήο» 

 

Δλ ζπλερεία, ν Νφκνο 4386/2016 (ΦΔΚ 83/Α/11-05-2016) ζην άξζξν 66 «Ρπζκίζεηο 

γηα ηα δεηήκαηα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο» νξίδεη, εθ λένπ, ηελ θαηαλνκή 

καζεκάησλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο Α’, Β, θαη Γ’ ηάμεο, ρσξίο λα επέξρνληαη 

νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ φηη είρε νξηζηεί κε ηνλ Ν. 4186/2013 σο πξνο ην 

σξνιφγην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Χζηφζν, ζην Νφκν 4366/2016 δηαηππψλνληαη  κε 

κεγαιχηεξε ζαθήλεηα νη παξάκεηξνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο- 

Σάμεο Μαζεηείαο» ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ απνηέιεζε βαζηθή πνιηηηθή επηδίσμε εθ 

κέξνπο ησλ θπβεξλψλησλ.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε ζπλέρεηα ηνπ Νφκνπ 4366/2016 

εθδίδνληαη νη  Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο 

Μαζεηείαο (Φ.7/179513/Γ4/26-10-2016, ΦΔΚ 35298/β/01-11-2016, 26385/16-02-2017 
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Κ.Τ.Α- ΦΔΚ 491/Β/20-02-2017, Νφκνο 386/2016, ΦΔΚ83/Α/11-05-2016). Πεξαηηέξσ 

πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ΔΠΑ.Λ. επηηειείηαη κε ηελ έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο  Φ.151/27299/Α5/22-02-2017., (ΦΔΚ 545/Β/22-02-2017) πνπ νξίδεη ηελ 

αχμεζε πνζνζηνχ πξφζβαζεο καζεηψλ ΔΠΑ.Λ. ζε Σ.Δ.Η. θαη Α.Δ.Η..  

Παξαηεξνχκε επνκέλσο πσο ελψ ε θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ θαη ηα σξνιφγηα 

πξνγξάκκαηα απφ ην 2013 έσο θαη ζήκεξα παξνπζηάδνπλ ειάρηζηεο δηαθνξνπνηήζεηο, ε 

βαζηθή δηαθνξνπνίεζε επήιζε σο πξνο ηελ θαηάξγεζε θαη ηελ επαθφινπζε επαλίδξπζε 

Σνκέσλ/ Δηδηθνηήησλ. Παξάιιεια βξίζθεηαη ζε εμέιημε κηα πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα δηεχξπλζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Θεζκνχ ηεο Μαζεηείαο, αιιά 

θαη κηα δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία πξνβνιήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ζρνιείνπ 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε εηζξνή καζεηψλ, γεγνλφο πνπ απνηειεί εθαιηήξην ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φπσο αλαιπηηθά ζπδεηείηαη ζην 

δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο.  
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ΜΔΡΟ ΙΙ 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

ΣΗ 

4. Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο δηαηππψλνληαη ν ζηφρνο, ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα, αλαιχεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο θαη δηαηππψλνληαη πεξηνξηζκνί σο 

πξνο ηε δηεμαγσγήο ηεο. Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηε κέζνδν, ηα ζηάδηα 

θαη ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα 

απνηειέζκαηα βάζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ ηεζεί, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα θαη 

γίλνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ ζέκαηνο.  

4.1. ηόρνο ηεο  Δκπεηξηθήο Έξεπλαο 

ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα θαηαγξαθνχλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ΔΠΑ.Λ. πνπ 

θνηηνχλ ζε ΔΠΑ.Λ. ηνπ Ννκνχ Αξγνιίδαο, σο πξνο ηελ εθαξκνδφκελε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο,  φπσο  απηή 

δηαηππψλεηαη κέζα απφ ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην. Με ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο ζα 

επηρεηξεζεί ε ζθηαγξάθεζε ηνπ πξνθίι ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζην επηιερζέλ ΔΠΑ.Λ. 

ηνπ Ν. Αξγνιίδαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο θεθαιαίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ηνπο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ε έξεπλα ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ θηινδνμηψλ ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην 

πξνθεηκέλνπ λα θσηηζζεί ν βαζκφο επίδξαζεο ηεο εθαξκνδφκελεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζηε δηακφξθσζε ησλ αλσηέξσ. 
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4.2 Δξεπλεηηθά Δξωηήκαηα  

1. Πνηεο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο ελαπνζέηνπλ νη καζεηέο 

ζηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ηνπο. 

2. Δάλ θαη ζε πνίν βαζκφ νη καζεηέο ζεσξνχλ φηη νη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο  

αλαβάζκηζεο ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ιακβάλνπλ ππφςε 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ΔΠΑ.Λ..  

3. Δάλ θαη ζε πνην βαζκφ εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο αλαβάζκηζεο ηεο Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο επέδξαζαλ ζηελ επηινγή ησλ καζεηψλ λα 

αθνινπζήζνπλ ηελ ΣΔΔ. 

4. Δάλ θαη ζε πνην βαζκφ νη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο αλαβάζκηζεο ηεο 

Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

θαη επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ ηεο ΣΔΔ 

4.3 Αλαγθαηόηεηα ηεο έξεπλαο 

Σν  πεδίν ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απνηειεί 

κηα πξφθιεζε σο πξνο ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Ζ 

ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηνρεχεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ θαη ζηελ αιιαγή ηεο 

θνηλσληθήο αληίιεςεο σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ 

Λπθείνπ. ην πιαίζην ηεο εθαξκνδφκελεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε αθεηεξία ηνλ 

Νφκν 4186/2013 (ΦΔΚ 193/Α/17-09-2013), ηνλ Νφκν 4386/2016 (ΦΔΚ 83/Α/11-05-

2016)  θαη ηηο επαθφινπζεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζεζκνχ ηεο Μαζεηείαο (Φ.7/179513/Γ4/26-10-2016, ΦΔΚ 35298/β/01-11-2016, 

26385/16-02-2017 Κ.Τ.Α- ΦΔΚ 491/Β/20-02-2017), θαζψο θαη ηελ αχμεζε πνζνζηνχ 

πξφζβαζεο καζεηψλ ΔΠΑ.Λ. ζε ΣΔΗ θαη ΑΔΗ (Φ.151/27299/Α5/22-02-2017 Τ.Α., ΦΔΚ 
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545/Β/22-02-2017), θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ δεθηψλ ηεο  

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, θαη δε ησλ καζεηψλ, γηα ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηηο επηπηψζεηο 

πνπ έρνπλ νη αλσηέξσ αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία θαη ηηο επαγγεικαηηθέο 

ηνπο πξνζδνθίεο.  

4.4 πνπδαηόηεηα ηεο έξεπλαο 

Ζ  Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί πεδίν έληνλεο πνιηηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο 

δηακάρεο απφ ην 2013 θαη έσο θαη ζήκεξα, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ 

θαηάξγεζε θαη επαλαζχζηαζε πιεζψξαο εηδηθνηήησλ κέζα ζε κηα δηεηία. Ζ πξνζπάζεηα 

αλαβάζκηζεο ησλ ΔΠΑ.Λ., ζπλερίδεηαη κε ακείσηε έληαζε εθ κέξνπο ηεο πνιηηηθήο 

εγεζίαο κε ηελ δηελέξγεηα δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ θαη δεκνζηψλ εθζέζεσλ γηα  ηελ 

πξνβνιή ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ζρνιείνπ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία.  

Πξέπεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη ε ζθηαγξάθεζε θαη αλάιπζε ησλ ζέζεσλ θαη 

αληηιήςεσλ ησλ  καζεηψλ πνπ επέιεμαλ ηελ θνίηεζε ηνπο ζε Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα δελ 

έρεη δηεξεπλεζεί επαξθψο σο πξνο ηελ παξάκεηξν ηεο ηξέρνπζαο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, έξεπλα πνπ αμίδεη λα δηελεξγεζεί πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα σο 

πξνο ηελ δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ ηνπ ΔΠΑ.Λ., θαη ηηο 

επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο πνπ νη ίδηνη ζεσξνχλ φηη ηνπο δίδνληαη κέζα απφ ηελ θνίηεζε 

ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζρνιείνπ.  

4.5 Δπηινγή ηεο θαηάιιειεο εξεπλεηηθήο κεζόδνπ 

Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο θχζεο 

ηεο έξεπλαο θαη ηνπ είδνπο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

ζπγθεληξσζνχλ (Creswell, 2008 · Robson,2000). Με δεδνκέλν φηη ζηφρνο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε, πεξηγξαθή θαη εξκελεία (Babbie, 2013) ησλ αληηιήςεσλ 
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κηαο νκάδαο αηφκσλ πνπ θνηλφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε θνίηεζε ζε Δπαγγεικαηηθφ 

Λχθεην επηιέρζεθε ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

ιφγνη επηινγήο ηεο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα:  

 Ζ πξνζπάζεηα αληηθεηκεληθήο κέηξεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο 

 Ζ ζπλήζσο πην ζηαζεξή δνκή 

 Ζ δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ πηζαλψλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ παξακέηξσλ ηεο 

έξεπλαο 

 Ζ δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ εμαγνκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ (Creswell, 2008).   

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί έξεπλα επηζθφπεζεο – survey research. H έξεπλα 

επηζθφπεζεο απνηειεί δεκνθηιή κνξθή εκπεηξηθήο έξεπλαο (Fowler, 2013). Έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο γηα ηελ δηεξεχλεζε ζπλζεθψλ κάζεζεο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη γηα λα πεξηγξάςεη ηάζεηο, λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πεπνηζήζεηο θαη 

ζηάζεηο ησλ αηφκσλ (Creswell, 2008). Ο δεηγκαηνιεπηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο είλαη δεηγκαηνιεπηηθφο ζρεδηαζκφο αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο (cross- 

sectional study design) πνπ απνηειεί ηε πην δεκνθηιή κνξθή δεηγκαηνιεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ (Creswell, 2008 · Babbie, 2013), θαζψο ε έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ 

ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή κε ζηφρν ηελ εμέηαζε ησλ 

ηξερνπζψλ αληηιήςεσλ, πεπνηζήζεσλ, θαη πξνζδνθηψλ ησλ καζεηψλ Δπαγγεικαηηθνχ 

Λπθείνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα έξεπλα απνηειεί κειέηε πεξίπησζεο ζε καζεηέο 

Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ζην Ννκφ Αξγνιίδαο, γηα ην νπνίν παξέρνληαη θάπνηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζηελ αθφινπζε ελφηεηα.  
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4.6  Απεηθόληζε ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ 

ην Ννκφ Αξγνιίδαο ιεηηνπξγνχλ ηξία Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, έλα ζην Άξγνο, έλα 

ζην Ναχπιην θαη έλα ζην Κξαλίδη.  

Με ην δεδνκέλν φηη γηα ηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα δελ ηζρχεη ε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή 

καζεηψλ, ην καζεηηθφ δπλακηθφ ησλ ΔΠΑ.Λ. απνηειείηαη απφ καζεηέο ηφζν απφ αζηηθέο 

πεξηνρέο φπσο ην Άξγνο θαη ην Ναχπιην φζν θαη απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο, ελψ δχλαηαη λα 

γίλεη θαη’ εμαίξεζε εγγξαθή ελφο καζεηή ζε ΔΠΑ.Λ. ηεο πξνηίκεζεο ηνπ πξνθεηκέλνπ 

λα θνηηήζεη ζε εηδηθφηεηα πνπ δελ έρεη ην πιεζηέζηεξν ζε απηφλ ΔΠΑ.Λ..  

ην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην φπνπ δηεμήρζε ε έξεπλα παξαηεξείηαη κηα δξακαηηθή 

κείσζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηε ηειεπηαία πεληαεηία, φπσο απεηθνλίδεηαη 

παξαθάησ:     

ηνηρεία Δγγξαθώλ 2013-2017 

ρ. Έηνο ύλνιν Αγόξηα Κνξίηζηα 

2013-2014 303 225 78 

2014-2015 277 221 56 

2015-2016 226 172 54 

2016-2017 196 146 50 

2017-2018 195 143 52 

 

Απηή ε εηθφλα ζπλάδεη κε ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα 

Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα κεηά ην 2013 (Αλδξηαλνππνιίηεο, 2011), κε αμηνζεκείσηε θαη 

ζπλερή κείσζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ κείσζε έρεη απνδνζεί θαηά πνιχ ζηελ 

θαηάξγεζε βάζε ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λφκνπ 4127/2013 πελήληα εηδηθνηήησλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ εηδηθνηήησλ: κεραληθνί 

θισζηνυθαληνπξγίαο, ηαηξνί, νδνληίαηξνη,  θαξκαθνπνηνί,  λνζειεπηέο,  ηερληθνί 

ηαηξηθψλ νξγάλσλ,  ηερλνιφγνη κνπζηθήο ηερλνινγίαο,  γξαθηθψλ ηερλψλ,  αηζζεηηθήο,  
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θνκκσηηθήο,  ηαηξηθψλ εξγαζηεξηψλ,  νδνληνηερληθήο,  θνηλσληθήο εξγαζίαο,  

λνζειεπηηθήο, καηεπηηθήο,  θισζηνυθαληνπξγίαο,  ξαδηνινγίαο – αθηηλνινγίαο,  

εξγαζηνζεξαπείαο,  θπζηνζεξαπείαο,  γξαθηζηηθήο,  δηαθνζκεηηθήο,  θσηνγξαθίαο, 

βξεθνλεπηνθφκνη, Γεκφζηαο πγηεηλήο, επηζθέπηεο πγείαο, ρεκηθνί εξγαζηεξηψλ, 

ππάιιεινη γξαθείνπ, ππάιιεινη ινγηζηεξίνπ, δηαθνζκεηηθήο, γξαθηθψλ ηερλψλ, 

θνκκσηηθήο, αηζζεηηθήο, αξγπξνρξπζνρνΐαο (ΣΔ), νδνληνηερληθήο, βνεζνί ηαηξηθψλ θαη 

βηνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ, βνεζνί παηδνθφκνη – βξεθνθφκνη, ρεηξηζηέο ηαηξηθψλ 

ζπζθεπψλ, ειεθηξνηερλίηεο, Μεραλνηερλίηεο, Ζιεθηξνληθνί, Οηθνδφκνη, 

Ζιεθηξνζπγθνιιεηέο, Σερλίηεο απηνθίλεησλ, Σερλίηεο ςχμεσλ (ςπθηηθνί), Τδξαπιηθνί, 

Ξπινπξγνί, Κνπηηθήο – ξαπηηθήο, Αξγπξνρξπζνρνΐαο (ΓΔ), Σερληθνί ακαμσκάησλ, 

θνκκσηηθήο (Ν. 4127/2013).  

Ζ θαηάξγεζε ησλ αλσηέξσ εηδηθνηήησλ απνηέιεζε πιήγκα ζηελ αμηνπηζηία ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ιεηηνχξγεζε απνηξεπηηθά γηα ηελ επηινγή 

θνίηεζεο ζε ΔΠΑ.Λ. γηα καζεηέο πνπ πξνζδνθνχζαλ ηελ θνίηεζε ηνπο  ζε εηδηθφηεηεο 

πγείαο- πξφλνηαο, εηδηθφηεηεο εμαηξεηηθά δεκνθηιείο γηα ηνπο θνηηνχληεο ζηα ΔΠΑ.Λ. κε 

πνζνζηά θνίηεζεο πνπ έθηαλαλ έσο θαη ην 20% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ 

(Πατδνχζε, 2014).  

Χο πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ην επηιερζέλ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην 

απνηειεί έλα «αλδξνθξαηνχκελν» ζρνιείν, κε κηθξφ αξηζκφ θνξηηζηψλ αλά ηάμε, ηα 

νπνία επηιέγνπλ λα θνηηήζνπλ ζε εηδηθφηεηεο νηθνλνκίαο δηνίθεζεο, πγείαο- πξφλνηαο 

(κέρξη ην 2013 θαη κεηά ην 2015 πνπ αλαζπζηάζεθε κε ην λφκν 4325/2015), θαη 

πιεξνθνξηθήο. Χο παξαδείγκαηα αλαθέξνπκε φηη ην 2013 επί ζπλφινπ 37 θνξηηζηψλ ζηε 

Γ’ ηάμε, ηα 25 θνηηνχζαλ ζηνλ ηνκέα πγείαο –πξφλνηαο, ελψ ην 2015 επί ζπλφινπ 22 

θνξηηζηψλ ζηε Γ’ ηάμε ηα 13 θνηηνχζαλ ζηνλ ηνκέα Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο.  Οη πην 
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δεκνθηιείο ηνκείο/εηδηθφηεηεο είλαη αλακθίβνια ν ηνκέαο κεραλνινγίαο/ ηερληθφο 

νρεκάησλ ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη ηελ πςειφηεξε πξνηίκεζε απφ ηνπο καζεηέο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πσο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ην 2013 θνηηνχζαλ 36 επί ζπλφινπ 

116 καζεηψλ ηεο Γ’ ηάμεο, ην 2014 40 επί ζπλφινπ 90 καζεηψλ ηεο Γ’ ηάμεο, θαη ην 

2015  28 επί ζπλφινπ 91 καζεηψλ ηεο Γ’ ηάμεο.   

4.7 Πιεζπζκόο- Πιεζπζκόο ζηόρνο θαη επηινγή δείγκαηνο 

 Με δεδνκέλν πσο ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο είλαη ε «νκάδα αηφκσλ πνπ δηαζέηεη 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηε δηαθξίλεη απφ άιιεο νκάδεο» (Creswell, 2008), σο 

πιεζπζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο νξίδεηαη ην καζεηηθφ δπλακηθφ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ 

Λπθείσλ. Ο πιεζπζκφο- ζηφρνο ή πιαίζην δεηγκαηνιεςίαο ηεο έξεπλαο, απνηειεί ην 

καζεηηθφ δπλακηθφ ελφο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  δειαδή ζπλνιηθά νη 195 θνηηνχληεο 

καζεηέο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018. Σν δείγκα νξίδεηαη σο βνιηθφ θαζψο ε 

δηελεξγνχζα ηελ έξεπλα εξγάδεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα θαη ε έξεπλα 

δηεμήρζε κε ηελ ζχκπξαμε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκφλσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Ζ επηινγή δείγκαηνο απφ ηνλ πιεζπζκφ- ζηφρν έγηλε αλά ηάμε, ζηηο ηξείο ηάμεηο ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, κε ηνλ πεξηνξηζκφ λα ππάξμεη ηζφπνζε πνζφζησζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο απφ θάζε ηάμε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εμαγσγή πην 

αληηπξνζσπεπηηθψλ απνηειεζκάησλ.   

Δθαξκφζηεθε δεηγκαηνιεςία θαηά ζηξψκαηα (stratified sampling), κηα πνζνηηθή 

δεηγκαηνιεπηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν εξεπλεηήο ρσξίδεη ην πιεζπζκφ ζε 

ζηξψκαηα βάζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηεξηζηηθνχ (Creswell, 2008), πνπ ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ε ηάμε θνίηεζεο. Σν  ζχλνιν ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ 
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εζεινληηθά ζηελ έξεπλα είλαη ελελήληα (90) απφ ηνπο εθαηφλ ελελήληα πέληε (195) 

θνηηνχληεο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018.  

4.8 Δξεπλεηηθό εξγαιείν 

Χο θαηαιιειφηεξν εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

επηζθφπεζεο επηιέρζεθε ην εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί εξγαιείν ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηηο έξεπλεο επηζθφπεζεο (Cohen, Manion and Morrison, 

2013), θαζψο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα 

απφ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ - δείγκα, απμάλνληαο θαηά ζπλέπεηα ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ (Κπξηαδή, 

1998). Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν έξεπλαο δηακνξθψζεθε έρνληαο σο πξφηππν ηα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (2011, 2008α, 

2008β), επηινγή βαζηζκέλε ζηελ επηβεβαησκέλε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ, κε πξνζζήθε εξσηήζεσλ σο πξνο ην 

ζέκα ηεο καζεηείαο θαη ην ζέκα ηεο εηζαγσγήο καζεηψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη έμη εξσηήζεηο πνπ θαηαγξάθνπλ δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ θαη δψδεθα εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνχλ ηηο εξεπλεηηθέο 

κεηαβιεηέο. Οη εξσηήζεηο πεξηέρνπλ θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο (απαληήζεηο λαη/ φρη), 

θαζψο θαη εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηε 5-ζκηα θιίκαθα Likert, κε ηελ ηηκή 1 λα 

αληηζηνηρεί ζηελ επηινγή «θαζφινπ», ηελ ηηκή 2 ζηελ επηινγή «ιίγν», ηελ ηηκή 3 ζηελ 

επηινγή «αξθεηά», ηελ ηηκή 4 ζηελ επηινγή «πνιχ»  θαη ηελ ηηκή 5 ζηελ επηινγή «πάξα 

πνιχ.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε εγθπξφηεηα ηνπ εξγαιείνπ δηαζθαιίδεηαη κε ηε ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ εξσηήζεσλ γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο θάζε κεηαβιεηήο. Δπηπιένλ ν δείθηεο 

εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, γηα ηελ εμαγσγή ηνπ νπνίνπ 
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ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο Crombach’s Alpha, αλέξρεηαη  ζην 0,75 (Λνπθαΐδεο, 

2011).  

Γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 

(Statistical Package for the Social Science) κεηά απφ έιεγρν, αξίζκεζε θαη θσδηθνπνίεζε 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.  

4.9  Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 Ο βαζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο αθνξά ην δεηγκαηνιεπηηθφ ηεο πιαίζην, 

θαζψο κηα αληίζηνηρε έξεπλα ζε επξχηεξν δείγκα ζε κηα πην εθηεηακέλε γεσγξαθηθή 

δψλε ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη πην αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηελ απνηχπσζε ησλ 

αληηιήςεσλ, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζδνθηψλ ησλ καζεηψλ.  

Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη πσο ιφγσ ηνπ φηη νη πνιηηηθέο 

αλαβάζκηζεο  ηνπ ΔΠΑ.Λ. είλαη ππφ εθαξκνγή, νη καζεηέο ίζσο λα κελ έρνπλ κηα 

πιήξσο δηακνξθσκέλε εηθφλα γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ απηέο ζα έρνπλ σο πξνο ην 

επαγγεικαηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνπο κέιινλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλαγθαία κειινληηθή 

κειέηε κε επξχηεξν δείγκα ή κηα ζπγθξηηηθή κειέηε κε ην ίδην δείγκα γηα ηελ εμαγσγή 

πην αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ. εκεηψλεηαη επνκέλσο, πσο ε παξνχζα έξεπλα δελ 

δχλαηαη λα θαιχςεη ζθαηξηθά ην ππφ κειέηε ζέκα, κπνξεί σζηφζν λα ιεηηνπξγήζεη σο 

βάζε γηα πεξαηηέξσ κειέηεο- έξεπλεο.   

4.10 Πξνζηαζία πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπλνδεχηεθε απφ επηζηνιή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ν 

ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ν ηίηινο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ην Παλεπηζηήκην, ην 

νλνκαηεπψλπκν ηεο εξεπλήηξηαο.  
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Δπηπιένλ αλαθέξζεθε κε ζαθήλεηα φηη ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη 

ππφ θαζεζηψο απφιπηεο ερεκχζεηαο ρσξίο αλαθνξά ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη πσο νη ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο είλαη απνιχησο εκπηζηεπηηθέο.   

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζε ζχλνιν 195 καζεηψλ, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 

εζεινληηθά 90 καζεηέο,  23 απφ ηελ Α’ ηάμε, 39 απφ ηε Β’ ηάμε θαη 28 απφ ηε Γ’ ηάμε. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο, εληφο κηαο δηδαθηηθήο ψξαο, κε 

ηε βνήζεηα φπνπ θξίζεθε απαξαίηεην ηνπ δηδάζθνληα θαζεγεηή θαη ρσξίο ηελ παξνπζία 

ηεο δηελεξγνχζαο ηελ έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ακεξφιεπηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ. Σφζν πξηλ, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

ηνλίζηεθε ζηνπο καζεηέο λα κελ ζεκεηψζνπλ θαλέλα πξνζσπηθφ ηνπο δεδνκέλν 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε απφιπηε αλσλπκία θαη λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
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5. Απνηειέζκαηα  

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε ρξήζε ηνπ παθέηνπ 

SPSS (Statistical Package for the Social Science) κε αξίζκεζε θαη θσδηθνπνίεζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ.  

ηε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη κε γξαθήκαηα θαη αλαθνξά ζηηο ζπρλφηεηεο ησλ 

απαληήζεσλ. ην παξάξηεκα πέξα απφ παξνπζίαζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ 

πεξηιακβάλνληαη αληίζηνηρνη πίλαθεο κε παξνπζίαζε ηεο κέζεο ηηκήο θαη ηεο ηππηθήο 

απφθιηζεο. Ζ αμηνιφγεζε θάζε ιφγνπ επνκέλσο παξνπζηάδεηαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ 

απαληήζεσλ αλά θαηεγνξία απάληεζεο θαζψο θαη κε ηελ κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο.  

5.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Ηιηθία 

Σν  86,7% ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο είλαη καζεηέο ειηθίαο 15-18 εηψλ,  κε 12 ελήιηθεο 

καζεηέο άλσ ησλ 19 εηψλ.  

 

 

Γξάθεκα 1- Ζιηθία 
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Φύιν 

Χο πξνο ην θχιν ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ είλαη αγφξηα κε 

πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 72,2%.  

 

Γξάθεκα 2- Φχιν 

 

ρνιείν θνίηεζεο πξηλ ηα ΔΠΑ.Λ. 

Παξαηεξνχκε πσο πξηλ ηελ έλαξμε θνίηεζεο ησλ καζεηψλ ζην Δπαγγεικαηηθφ 

Λχθεην  ην 91,1 % ησλ εξσηεζέλησλ θνηηνχζε ζην Γπκλάζην. Σν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην 

απνηέιεζε ηελ θχξηα εθπαηδεπηηθή ηνπο επηινγή γηα ηελ θνίηεζε ηνπο ζηελ αλψηεξε 

βαζκίδα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 

Γξάθεκα 3- ρνιείν θνίηεζεο πξηλ ην ΔΠΑ.Λ. 
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Σάμε θνίηεζεο 

Χο πξνο ηελ ηάμε θνίηεζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο (90 καζεηέο) ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θνηηά ζηελ Β’ ηάμε κε πνζνζηφ 

43,3, αθνινπζεί ε Γ’ ηάμε κε πνζνζηφ 31,1 θαη ηειεπηαία ε Α’ ηάμε κε πνζνζηφ 21,1%.  

 

Γξάθεκα 4- Σάμε Φνίηεζεο 

Σνκέαο θνίηεζεο 

Χο πξνο ηνλ ηνκέα θνίηεζεο πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 

2017-2018 δελ ιεηηνχξγεζε ν Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο ζηε Β’ ηάμε, θαζψο δελ απνηέιεζε 

εθπαηδεπηηθή επηινγή ησλ θνηηνχλησλ καζεηψλ. Απφ ηνπο καζεηέο πνπ εζεινληηθά 

ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνέξρεηαη απφ ηνπο Σνκείο 

Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο θαη Απηνκαηηζκνχ θαζψο θαη απφ ηνλ Σνκέα Τγείαο, 

Πξφλνηαο θαη Δπεμίαο.  

Πίλαθαο 1 

Σνκέαο Φνίηεζεο (Μαζεηέο ηεο Β’ ηάμεο) 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

Μεραλνινγίαο 8 20,5 

Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο 

θαη Απηνκαηηζκνχ 
12 30,8 
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Τγείαο & Πξφλνηαο θαη Δπεμίαο 12 30,8 

Οηθνλνκίαο Γηνίθεζεο 7 17,9 

χλνιν 39 100 

 

Δηδηθόηεηα θνίηεζεο 

ηελ εηδηθφηεηα θνίηεζεο αλαθέξνληαη νη καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο νη νπνίνη ζπκκεηείραλ 

ζηελ παξνχζα έξεπλα. ην επηιερζέλ ζρνιείν φπνπ δηεμήρζε ε έξεπλα, θαηά ην ζρνιηθφ 

έηνο 2017-2018 ιεηηνχξγεζαλ ζπλνιηθά 5 εηδηθφηεηεο (βι. πίλαθα 2). Ζ θαηαλνκή 

αγνξηψλ, θνξηηζηψλ σο πξνο ηνλ ηνκέα/ εηδηθφηεηα θνίηεζεο απνηππψλεηαη κε ζαθήλεηα 

ζηνλ πίλαθα 3. 

Πίλαθαο 2 

Δηδηθφηεηα Φνίηεζεο (Μαζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο) 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

Σερληθφο Ορεκάησλ 2 7,1 

Σερληθφο Ζιεθηξνινγηθψλ 

πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη 

Γηθηχσλ 

2 7,1 

Σερληθφο Γηθηχσλ θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ 
6 21,4 

Σερληθφο Ζ/Τ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ 11 39,3 

Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
7 25 

χλνιν 28 100 
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Πίλαθαο 3 

Β’ ηάμε Σνκέαο 

    Μεραλνινγίαο 
Ζιεθηξνινγίαο 

/Ζιεθηξνληθήο 

Τγείαο & 

Πξφλνηαο θαη 

Δπεμίαο 

Οηθνλνκίαο 

Γηνίθεζεο  

Φχιν 
Α 8 12 2 5 

 
Κ 0 0 10 2 

 
χλνιν 8 12 12 7 

 

 

 

 
Γ’ ηάμε Δηδηθφηεηα 

    Ορεκάησλ Ζιεθηξνινγίαο Ζιεθηξ/θήο Πιεξνθ/θήο 
Οηθνλ. 

Γηνίθεζεο 

Φχιν Α 2 2 6 10 1 

  Κ 0 0 0 1 6 

χλνιν 2 2 6 11 7 

 

Μνξθωηηθό επίπεδν παηέξα 

Δμεηάδνληαο ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα  πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (32,2%) έρεη νινθιεξψζεη ην Γπκλάζην ή 

Καηψηεξε Σερληθή ρνιή.  ηελ ακέζσο επφκελε ζέζε κε πνζνζηφ 31,1% 

θαηαηάζζνληαη νη απφθνηηνη Λπθείνπ ή ΣΔ θαη έπνληαη νη απφθνηηνη δεκνηηθνχ κε 

πνζνζηφ 28,9%.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κφλν 7,2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ πσο ν 

παηέξαο ηνπο έρεη νινθιεξψζεη ζπνπδέο ζην παλεπηζηήκην (ΑΔΗ/ΣΔΗ), είηε ζε 

πξνπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ, είηε αθφκα ιηγφηεξν (1,1%) ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν.  
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Γξάθεκα 5- Μνξθσηηθφ επίπεδν παηέξα 

Μνξθωηηθό επίπεδν κεηέξαο 

Χο πξνο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο ηνπο, ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα (37,8%) δήισζε πσο  ε κεηέξα ηνπο έρεη ηειεηψζεη 

Γπκλάζην ε θαηψηεξε ηερληθή ζρνιή, ελψ ην 35,6% πσο έρεη απνιπηήξην Λπθείνπ ή 

ΣΔ. Σν 17,8% έρεη νινθιεξψζεη κφλν ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ελψ πηπρίν 

ΑΔΗ/ΣΔΗ είηε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαηέρεη ζπλνιηθά ην 8,8%. 

 

Γξάθεκα 6- Μνξθσηηθφ επίπεδν κεηέξαο 
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Δξγαζία Παηέξα 

Χο πξνο ηελ εξγαζία ηνπ παηέξα ησλ εξσηεζέλησλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

(36,7%) είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε ακέζσο επφκελε επηινγή κε 18,9% αγξφηεο/ 

θηελνηξφθνο. Τςειά πνζνζηά θαηέγξαςε θαη ν ηνκέαο ηνπ ηδησηηθνχ ππάιιεινπ 13,3% 

θαη ν ηνκέαο ηνπ εξγάηε 14,4%, ελψ 12,2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ πσο ν παηέξαο 

ηνπο εξγάδεηαη σο δεκφζηνο ππάιιεινο, είηε κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, είηε κε 

ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ.  

 

 

Γξάθεκα 7- Δξγαζία Παηέξα 
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Δξγαζία Μεηέξαο  

Χο πξνο ηελ εξγαζία ηεο κεηέξαο ηνπο, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ αλέθεξε πσο 

δελ εξγάδνληαη (25,6%), ελψ ην 21,1% φηη θάλνπλ ρεηξσλαθηηθή εξγαζία σο εξγάηξηεο.  

 

Γξάθεκα 8- Δξγαζία Μεηέξαο 

Δπίδνζε   

Χο πξνο ηελ γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή πνξεία θαη επίδνζε ησλ καζεηψλ πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο θνίηεζεο ηνπο ζην ΔΠΑ.Λ., ηα πνζνζηά θπκαίλνληαη ζε ρακειά επίπεδα, σο 

πξνο ηελ επηινγή επαλάιεςεο ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ ιφγσ απνπζηψλ (5,5%)  ή ρακειήο 

βαζκνινγίαο (2,2%), ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη αλαθνξηθά κε ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ 

έρνπλ επαλαιάβεη ηάμε ζην ΔΠΑ.Λ. ιφγσ απνπζηψλ (5%).  

Πίλαθαο 4 

Δπίδνζε & επαξθήο θνίηεζε ζε πξνεγνχκελε ζρνιηθή κνλάδα 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

Α) Έρσ επαλαιάβεη ηάμε ζην 

Γπκλάζην ιφγσ ρακειήο 

βαζκνινγίαο 

2 2,2 
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Β) Έρσ επαλαιάβεη ηάμε ζην 

Γπκλάζην ιφγσ απνπζηψλ 
5 5,5 

Γ) Έρσ επαλαιάβεη ηάμε ζην Γεληθφ 

Λχθεην ιφγσ ρακειήο βαζκνινγίαο 
0 0 

Γ) Έρσ επαλαιάβεη ηάμε ζην 

Γεληθφ Λχθεην ιφγσ απνπζηψλ 
0 0 

Δ)  Έρσ επαλαιάβεη ηάμε ζην 

ΔΠΑ.Λ. ιφγσ ρακειήο 

βαζκνινγίαο 

0 0 

Σ) Έρσ επαλαιάβεη ηάμε ζην 

ΔΠΑ.Λ. ιφγσ απνπζηψλ 
4 5 

 

Βαζκόο Πξόζβαζεο ζην ΔΠΑ.Λ. 

Χο πξνο ην βαζκφ πξφζβαζεο ζην ΔΠΑ.Λ. ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (53,3%) 

απάληεζε πσο απνθνίηεζε απφ ην Γπκλάζην κε κέζν φξν πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 14,1-

16. Σν  21,1% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο ν βαζκφο πξφζβαζεο ήηαλ κεηαμχ ηνπ 

12,1-14 θαη αληίζηνηρν πνζνζηφ δήισζε πσο ν κέζνο φξνο ηνπ απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ 

θπκαηλφηαλ κεηαμχ ηνπ 16,1-18. Μφλν ην 3,3% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο ν 

βαζκφο πξφζβαζεο ήηαλ κεηαμχ ηνπ 18,1-20, ελψ βαζκφ πξφζβαζεο 10-12 είρε κφλν ην 

1,1,% ησλ εξσηεζέλησλ.  

 

Γξάθεκα 9- Βαζκφο πξφζβαζεο ζην ΔΠΑ.Λ. 
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5.2. Δπηινγή θνίηεζεο ζηελ ΣΔΔ ωο πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 

πξνζδνθίεο ηωλ καζεηώλ 

Σν πξψην  κέξνο ηεο έξεπλαο ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο επηινγήο θνίηεζεο 

ζην ΔΠΑ.Λ.  ζε ζρέζε κε ηηο επαγγεικαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο ησλ 

καζεηψλ.  

Δπηινγή θνίηεζεο ζην ΔΠΑ.Λ. θαη όρη ζην Γεληθό Λύθεην 

Ζ εθπαηδεπηηθή επηινγή θνίηεζεο ζην ΔΠΑ.Λ., φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 5  

απνηειεί ζπλεηδεηή επηινγή θαζψο ην 34,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε πσο 

επηζπκνχζε «Πάξα Πνιχ» ηελ θνίηεζε ζε ΔΠΑ.Λ. ιφγσ ηεο πξφζεζεο θνίηεζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα. Δπηπιένλ, ην 40% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε πσο ε θνίηεζε 

ζε ΔΠΑ.Λ. πξνέθπςε απφ ηελ επηζπκία λα παξαθνινπζήζεη καζήκαηα εηδηθφηεηαο 

«Πάξα Πνιχ», ελψ ρακειφ πνζνζηφ ζπγθέληξσζε ε επηινγή «Πίζηεπα φηη δελ ζα 

κπνξνχζα λα ηα θαηαθέξσ ζην Γεληθφ Λχθεην».   

Πίλαθαο 5                     

Λόγνη Πξνηίκεζεο ηνπ ΔΠΑ.Λ.  

  Καζφινπ 

% 

Λίγν  

% 

Αξθεηά 

% 

Πνιχ 

% 

 

Πάξα 

Πνιχ 

% 

Α) Ήζεια λα απνθηήζσ 

κηα εηδίθεπζε θαη λα βξσ 

ακέζσο δνπιεία 

 

 
10 

 
15,6 

 
36,7 

 
24,4 

 
13,3 

Β)Ήζεια λα ζπνπδάζσ 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

θαη κφλν ζηα ΔΠΑΛ είρα 

απηή ηε δπλαηφηεηα 

 

 
7,8 

 
12,2 

 
23,3 

 
22,2 

 
34,4 

Γ)Πίζηεπα φηη δελ ζα 

κπνξνχζα λα ηα 

θαηαθέξσ ζην Γεληθφ 

Λχθεην 

 

 
31,1 

 
20 

 
15,6 

 
11,1 

 
22,2 
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Γ) Θεψξεζα φηη ε 

πξφζβαζε ζε ΣΔΗ ζα 

είλαη επθνιφηεξε 

δίλνληαο Παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο σο 

ηειεηφθνηηνο  ΔΠΑΛ 

 
18,9 

 
17,8 

 
31,1 

 
24,4 

 
7,8 

Δ) Ήζεια λα 

παξαθνινπζήζσ 

πεξηζζφηεξν καζήκαηα 

εηδηθφηεηαο θαη κφλν ζηα 

ΔΠΑΛ είρα απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

 
5,6 

 
10 

 
13,3 

 
31,1 

 
40 

 

Δπηινγή Σνκέα/ Δηδηθόηεηαο ζην ΔΠΑ.Λ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηνκέα /εηδηθφηεηαο ζην ΔΠΑ.Λ., παξαηεξνχκε ηα 

αθφινπζα:  

Χο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο επηινγήο Σνκέα/ Δηδηθφηεηαο αλαδεηθλχεηαη ε επηινγή 

«ρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηα ελδηαθέξνληα κνπ»  κε πνζνζηφ 30% λα απαληά «Πάξα 

Πνιχ».  Αθνινπζεί ε επηινγή «Πηζηεχσ φηη κπνξψ λα βξσ δνπιεία επθνιφηεξα» κε 

πνζνζηφ 20%  ελψ ε επηινγή «Πηζηεχσ φηη ζα βξσ δνπιεία κε θαιή  ακνηβή» έρεη 

επίζεο πςειφ πνζνζηφ κε ην 46,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ λα απαληά «Αξθεηά».   

Αληίζεηα κηθξφ ξφιν ζηελ επηινγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο ησλ καζεηψλ 

θαίλεηαη λα έρεη παίμεη ηφζν ε επηξξνή απφ ζπγγεληθφ/ θηιηθφ πξφζσπν, θαζψο θαη ε κε 

ιεηηνπξγία ηνκέα/ εηδηθφηεηαο ζε ΔΠΑ.Λ. ηεο πεξηνρήο θαηνηθίαο ησλ καζεηψλ.  

Πίλαθαο 6           

Δπηινγή Σνκέα/Δηδηθόηεηαο Φνίηεζεο ζην ΔΠΑ.Λ. 

 Καζφινπ 

% 

Λίγν  

% 

Αξθεηά 

% 

Πνιχ 

% 

Πάξα 

Πνιχ 

% 

Α)ρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν 

κε ηα ελδηαθέξνληα κνπ 

 
 

2,2 
 

15,6 
 

23,3 
 

28,9 
 

30 

Β)Πηζηεχσ φηη κπνξψ λα 
 

4,4 
 

10 
 

36,7 
 

28,9 
 

20 
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βξσ δνπιεία επθνιφηεξα 

 

Γ)Πηζηεχσ φηη ζα βξσ 

δνπιεία κε θαιή ακνηβή 

 
 

4,4 
 

22,2 
 

46,7 
 

21,1 
 

5,6 

Γ)Τπάξρεη 

ζπγγεληθφ/θηιηθφ πξφζσπν 

ζην πεξηβάιινλ κνπ κε 

παξφκνηα δνπιεία 

 

 
62,2 

 
13,3 

 
11,1 

 
7,8 

 
5,6 

Δ)Γελ ππήξρε ν Σνκέαο/ 

Δηδηθφηεηα πνπ επηζπκνχζα 

ζην ζρνιείν ηεο πεξηνρήο 

κνπ θαη έηζη επέιεμα ην 

ζπγθεθξηκέλν 

Σνκέα/Δηδηθφηεηα 

 
61,1 

 
7,8 

 
14,4 

 
4,4 

 
12,2 

 

Δλεκέξωζε ζε ζρέζε κε ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο/δηεμόδνπο κεηά ην 

ΔΠΑ.Λ. 

Χο πξνο ηελ επαξθή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο/ 

δηεμφδνπο πνπ έρνπλ νη θνηηνχληεο ηνπ ΔΠΑ.Λ. κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο ην 36,6 % 

αλέθεξε πσο είλαη ελεκεξσκέλν «Αξθεηά», 31,1% «Πάξα Πνιχ» θαη, 22,2% «Πνιχ». 

Μφλν ην 11,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε πσο είλαη ελεκεξσκέλν «Λίγν», ελψ ε 

επηινγή «Καζφινπ» είλαη κεδεληθή.  

 

Γξάθεκα 10- Δλεκέξσζε γηα ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο 
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5.3. Η εθαξκνδόκελε πνιηηηθή θαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ηωλ καζεηώλ ΔΠΑ.Λ. 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθήο ζε ζρέζε κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ ΔΠΑ.Λ. γίλεηαη αλαθνξηθά κε ηελ παξάκεηξν ηεο 

θαηαλφεζεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή 

κνλάδα –εξγαζηεξηαθψλ, ζεσξεηηθψλ αιιά θαη καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο.  

Γλωζηηθό επίπεδν θαη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο 

 Γηεξεπλψληαο θαηά πφζν αληαπνθξίλεηαη ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ ζην 

πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο, ε πιεηνςεθία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 37,8% αλαθέξεη πσο αληαπνθξίλεηαη «Αξθεηά», ελψ ε 

επηινγή «Λίγν» θαη «Πάξα Πνιχ» ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηφ 25,6% αληίζηνηρα. Μφλν ην 

2,2% αλαθέξεη πσο αληαπνθξίλεηαη «Λίγν» ελψ ην 8,9% αλαθέξεη πσο αληαπνθξίλεηαη 

«Πάξα Πνιχ».  

 

Γξάθεκα 11- Γλσζηηθφ Δπίπεδν θαη Μαζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο 
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Γλωζηηθό επίπεδν θαη καζήκαηα πξνζαλαηνιηζκνύ/ηνκέα/εηδηθόηεηαο 

Χο πξνο ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ην  πεξηερφκελν θαη ηνλ 

ηξφπν εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Α’ ηάμε), Σνκέα- Δηδηθφηεηαο (Β’ 

θαη Γ’ ηάμε), ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 36,7% αλαθέξεη πσο 

αληαπνθξίλεηαη «Αξθεηά», κε ακέζσο πην δεκνθηιή επηινγή ην «Πνιχ» κε πνζνζηφ 

33,3%. Σν 16,7% αλαθέξεη φηη αληαπνθξίλεηαη «Πάξα Πνιχ» ελψ ρακειφ πνζνζηφ 

έρνπλ νη απαληήζεηο «Καζφινπ» 1,1% θαη «Λίγν» 12,2%.   

 

 

Γξάθεκα 12- Γλσζηηθφ Δπίπεδν θαη Μαζήκαηα Σνκέα/ Δηδηθφηεηαο 
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 Χο πξνο ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ην  πεξηερφκελν θαη ηνλ 

ηξφπν εμέηαζεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ, βιέπνπκε πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

33,3% απάληεζε «Πάξα Πνιχ», κε ακέζσο επφκελε πην δεκνθηιή επηινγή ην «Πνιχ» κε 

30%. Υακειά πνζνζηά θαηέγξαςε ε επηινγή «Λίγν» 17,8% θαη «Αξθεηά» 16,7%.  

Γξάθεκα 13- Γλσζηηθφ Δπίπεδν θαη Δξγαζηεξηαθά Μαζήκαηα 

Δπηινγή εηδηθόηεηαο ζηε Γ’ αληί ηεο Β’ ηάμεο 

Χο πξνο ην ζέκα ηεο επηινγήο ηεο Δηδηθφηεηαο ζηελ Γ’ ηάμε αληί ηεο Β’ ηάμεο νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα κε πνζνζηφ 27,8% θαη 25,6% επέιεμαλ ηηο επηινγέο 

«Αξθεηά» θαη «Πνιχ» αληηζηνίρσο, δειψλνληαο φηη πξφθεηηαη γηα κα ζεηηθή αιιαγή. 

Αξθεηά πςειφ πνζνζηφ σζηφζν πνπ θηάλεη ην 20% δηαθσλεί κε απηή ηελ αιιαγή,  ελψ 

ην «Λίγν» ζπγθεληξψλεη ην 11,1% θαη ην «Πάξα Πνιχ» ην 15,6%.  

Γξάθεκα 14- Δπηινγή εηδηθφηεηαο ζηε Γ’ ηάμε αληί ηεο Β’ ηάμεο 
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5.4. Δπηινγή θνίηεζεο ζηελ ΣΔΔ ωο απόξξνηα ηεο εθαξκνδόκελεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο 

Σν ηξίην κέξνο ηεο έξεπλαο ζηφρεπε ζηε δηεξεχλεζε ηεο επηινγήο θνίηεζεο ζην 

ΔΠΑ.Λ. ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνδφκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

αιιαγέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ΣΔΔ..  

Αιιαγέο ζηελ ΣΔΔ θαη επηινγή θνίηεζεο 

 ε ζρέζε κε ηελ επηινγή θνίηεζεο ζην ΔΠΑ.Λ. ζε φηη αθνξά παξακέηξνπο ηεο 

εθαξκνδφκελεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 7 ε πην 

δεκνθηιήο επηινγή «Πάξα Πνιχ» κε πνζνζηφ 33,3% είλαη ε επηινγή Γ, « Ο αξηζκφο θαη 

ην είδνο ησλ καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο ζην ΔΠΑ.Λ. ζε ζρέζε κε ην Γεληθφ Λχθεην», 

ελψ εμίζνπ πςειφ πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ε επηινγή «Ζ χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ 

εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ζην ΔΠΑ.Λ. ζε ζρέζε κε ην Γεληθφ Λχθεην» κε πνζνζηφ 

26,7%.  Μηθξφ αληίθηππν ζηελ επηινγή θνίηεζεο ζην ΔΠΑ.Λ. θαίλεηαη λα έρεη ε 

εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο Μαζεηείαο κε πνζνζηφ 64,4% λα δειψλεη πσο δελ επεξέαζε 

θαζφινπ ηελ εθπαηδεπηηθή επηινγή ηεο θνίηεζεο ζην ΔΠΑ.Λ. ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή, 

ελψ θαη αλαθνξηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ πξφζβαζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε ην 27,8% ησλ εξσηεζέλησλ επέιεμε ηελ επηινγή « Καζφινπ» ζε φηη αθνξά 

ην θαηά πφζν επεξέαζε απηή ε αιιαγή ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηελ επηινγή 

θνίηεζεο ζην ΔΠΑ.Λ..   
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Πίλαθαο 7           

Δπίδξαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε ζρνιηθή επηινγή ηνπ ΔΠΑ.Λ. 

 Καζφινπ 

% 

Λίγν 

%  

Αξθεηά 

% 

Πνιχ 

% 

Πάξα 

Πνιχ 

% 

Α) Σελ εθαξκνγή ηνπ 

Θεζκνχ ηεο Μαζεηείαο  

 64,4  21,1  10  3,3  1,1 

Β) Σελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ πξφζβαζεο 

απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ. ζηελ 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζε  

(Παλεπηζηήκην/ ΣΔΗ) 

 

 27,8  30  25,6  10  6,7 

Γ) Σελ δπλαηφηεηα επηινγήο 

Δηδηθφηεηαο ζηε Γ’ ηάμε αληί 

ηεο Β’ ηάμεο 

 58,9  17,8  10  8,9  4,4 

Γ)Σνλ αξηζκφ θαη ην είδνο  

ησλ Μαζεκάησλ Γεληθήο 

Παηδείαο ζην ΔΠΑ.Λ. ζε 

ζρέζε κε ην Γεληθφ Λχθεην 

 7,8  13,3  15,6  30  33,3 

Δ) Σελ χπαξμε κεγάινπ 

αξηζκνχ εξγαζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ ζην ΔΠΑ.Λ. ζε 

ζρέζε κε ην Γεληθφ Λχθεην 

 6,7  8,9  23,3  34,4  26,7 

 

5.5. Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ηωλ 

καζεηώλ 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνζδνθηψλ ησλ καζεηψλ 

κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο απφ ην ΔΠΑ.Λ. ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνδφκελε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή εμεηάζηεθε σο πξνο ην ζέκα ηεο αχμεζεο πνζνζηνχ πξφζβαζεο ζην 

Παλεπηζηήκην  θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηεο Μαζεηείαο.  
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Αύμεζε πνζνζηνύ πξόζβαζεο καζεηώλ ΔΠΑ.Λ. ζην παλεπηζηήκην 

Ζ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ πξφζβαζεο ησλ  ηειεηνθνίησλ καζεηψλ ΔΠΑ.Λ. ζε 

ΑΔΗ/ΣΔΗ ζεσξείηαη έλα εμαηξεηηθά ζεηηθφ κέηξν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα κε 

ηελ απάληεζε «Πάξα Πνιχ» λα ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ 53,3%, ην «Αξθεηά» θαη ην 

«Πνιχ» 22,2%.  

Γξάθεκα 15- Αχμεζε πνζνζηνχ πξφζβαζεο ζε ΑΔΗ/ΣΔΗ 

Δθαξκνγή ηνπ πξναηξεηηθνύ έηνπο Μαζεηείαο θαη επαγγεικαηηθέο 

πξννπηηθέο 

Χο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο Μαζεηείαο, εμαηξεηηθά ζεκαληηθή 

θξίλεηαη ε θαιχηεξε ζεσξεηηθή θαη ηερληθή εθκάζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ην 34,4% θαη ην 

35,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα λα απαληά «Πνιχ». Σν 37,8% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί πσο ην πξναηξεηηθφ έηνο Μαζεηείαο ζα βνεζήζεη «Πνιχ»  λα 

βξνπλ δνπιεία επθνιφηεξα, ελψ ην 38,9%  πσο ζα βνεζήζεη «Πνιχ» λα βξνπλ δνπιεία 

ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο ζηελ νπνία ζα εμεηδηθεπηνχλ. Αληίζεηα, 

δειψλνπλ επηθπιαθηηθνί πξνο ηελ επίηεπμε πςειφηεξεο ακνηβήο  ιφγσ ηεο εθαξκνγήο 
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ηεο Μαζεηείαο κε ην 30% λα δειψλεη πσο ζα βνεζήζεη «Λίγν» θαη ην 34,4% λα δειψλεη 

πσο ζα βνεζήζεη «Αξθεηά».  

Πίλαθαο 8           

Η εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ ηεο Μαζεηείαο ωο πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο πξννπηηθέο ηωλ καζεηώλ 

 Καζφινπ 

% 

Λίγν 

%  

Αξθεηά 

% 

Πνιχ 

% 

Πάξα 

Πνιχ 

% 

Α)  Θα βνεζήζεη ζηελ 

θαιχηεξε  ζεσξεηηθή 

εθκάζεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο 

εηδηθφηεηαο κνπ 

 

 2,2  16,7  30  34,4  16,7 

Β) Θα βνεζήζεη λα βξσ 

δνπιεία επθνιφηεξα 

 

 0  7,8  40  37,8  14,4 

Γ) Θα βνεζήζεη λα βξσ 

δνπιεία ζε αληηθείκελν 

ζρεηηθφ κε ηελ 

εηδηθφηεηα κνπ 

 

 1,1  8,9  31,1  38,9  20 

Γ) Θα βνεζήζεη λα βξσ 

δνπιεία κε θαιχηεξε 

ακνηβή 

 

 5,6  30  34,4  20  10 

Δ) Θα βνεζήζεη ζηελ 

θαιχηεξε ηερληθή 

θαηάξηηζε σο πξνο ην 

αληηθείκελν κνπ 

 2,2  6,7  23,3  35,6  32,2 

 

Αύμεζε ηεο Διθπζηηθόηεηαο ηνπ ΔΠΑ.Λ. κε ηελ εθ αξκνγή ηνπ ζεζκνύ ηεο 

Μαζεηείαο 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα κε 37,8% δήισζε πσο ε 

εθαξκνγή ηνπ πξναηξεηηθνχ έηνπο καζεηείαο είλαη ζεηηθφ κέηξν ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε 

ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ ΔΠΑ.Λ. κε ηελ επηινγή «Αξθεηά»  θαη «Πάξα Πνιχ» λα 
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ζπγθεληξψλνπλ ην 33,3% θαη ην 26,7% αληηζηνίρσο. εκεηψλεηαη πσο κφλν ην 2,2% 

απάληεζε «Λίγν».   

 

Γξάθεκα 16- Μαζεηεία θαη Διθπζηηθφηεηα ΔΠΑ.Λ. 

 

Δθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο κεηά ηελ απνθνίηεζε  

Χο πξνο ηα κειινληηθά ζρέδηα ησλ καζεηψλ, ην 27, 8%  δήισζε ηελ πξφζεζε λα 

εξγαζηεί κεηά ηελ απνθνίηεζε, κε ακέζσο δεκνθηιέζηεξε επηινγή ηε ζπλέρηζε ησλ 

ζπνπδψλ κε 24,4%. Πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί πσο ζηελ επηινγή λα ζπλερίζεηο ηηο 

ζπνπδέο ζνπ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πηζαλέο εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο φπσο ε Αλψηεξε 

Δθπαίδεπζε, ηα ΗΔΚ, ν ΟΑΔΓ θ.α. Οη ζπνπδέο παξάιιεια κε ηελ εξγαζία ήηαλ επίζεο 

δεκνθηιήο επηινγή κε ην 24,4% λα δειψλεη πσο επηζπκεί « Πνιχ» λα επηιέμεη απηήλ ηελ 

δηαδξνκή κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπ.  
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 Πίλαθαο 9           

Δπαγγεικαηηθά θαη εθπαηδεπηηθά ζρέδηα ηωλ καζεηή ηνπ ΔΠΑ.Λ. 

 Καζφινπ 

% 

Λίγν 

%  

Αξθεηά 

% 

Πνιχ 

% 

Πάξα 

Πνιχ 

% 

Α) Να  ζπλερίζεηο ηηο 

ζπνπδέο ζνπ 

 

 22,2  7,8  26,7  24,4  18,9 

Β) Να ζπλερίζεηο ηηο 

ζπνπδέο ζνπ θαη 

παξάιιεια λα εξγάδεζαη 

 

 21,1  13,3  26,7  24,4  14,4 

Γ) Να εξγαζηείο  

 

 15,6  16,7  13,3  27,8  26,7 

           

Γ) Να εθπιεξψζεηο ηηο 

ζηξαηησηηθέο ζνπ 

ππνρξεψζεηο 

 

 46,7  14,4  15,6  12,2  11,1 

Δ) Να θάλεηο θάηη άιιν  38,9  25,6  7,8  13,3  14,4 

 

5.6 ύγθξηζε θνηλωληθννηθνλνκηθνύ ππνβάζξνπ κε ηελ εθπαηδεπηηθή επηινγή ηνπ 

ΔΠΑ.Λ. 

Μέζα απφ κηα ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ηνπ ιφγνπ επηινγήο ηνπ ΔΠΑ.Λ. σο 

πξνο ην βαζκφ πξφζβαζεο παξαηεξνχκε πσο νη καζεηέο αλεμαξηήησο ηνπ φξνπ 

πξφζβαζεο ηνπο ζην ΔΠΑ.Λ., δήισζαλ πσο δηάιεμαλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή 

δηαδξνκή ιφγσ ηνπ φηη ζην ΔΠΑ.Λ. έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ 

καζήκαηα εηδηθφηεηαο θαη ιφγσ ηνπ φηη επηζπκνχζαλ λα θνηηήζνπλ ζπγθεθξηκέλε 

εηδηθφηεηα θαη κφλν ζην ΔΠΑ.Λ. είραλ απηή ηε δπλαηφηεηα ( Δπηινγέο Β θαη Δ) (βι. 

Πίλαθα 10).   
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Πίλαθαο 10 

χγθξηζε κέζσλ φξσλ ιφγσλ επηινγήο ΔΠΑ.Λ. σο πξνο ηνλ βαζκφ πξφζβαζεο 

 

Βαζκφο 

Πξφζβαζ

εο πξηλ 

ηελ 

Φνίηεζε 

ζην 

ΔΠΑ.Λ. 

 Α) 

Ήζεια 

λα 

απνθηή

ζσ κηα 

εηδίθεπ

ζε θαη 

λα βξσ 

ακέζσο 

δνπιεία 

Β)Ήζεια λα 

ζπνπδάζσ 

ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλ

ν ηνκέα θαη 

κφλν ζηα 

ΔΠΑ.Λ. είρα 

απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

Γ)Πίζηεπ

α φηη δελ 

ζα 

κπνξνχζ

α λα ηα 

θαηαθέξ

σ ζην 

Γεληθφ 

Λχθεην 

Γ) Θεψξεζα 

φηη ε 

πξφζβαζε ζε 

ΣΔΗ ζα είλαη 

επθνιφηεξε 

δίλνληαο 

Παλειιαδηθέ

ο εμεηάζεηο 

σο 

ηειεηφθνηηνο  

ΔΠΑ.Λ. 

 

Δ) Ήζεια λα 

παξαθνινπζήζ

σ πεξηζζφηεξν 

καζήκαηα 

εηδηθφηεηαο θαη 

κφλν ζηα 

ΔΠΑ.Λ. είρα 

απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

10--12 ΜΣ 3,00 5,00 1,00 3,00 5,00 

N 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ΣΑ . . . . . 

12,1-14 

ΜΣ 3,05 3,95 2,74 2,53 3,63 

N 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 

ΣΑ 1,27 1,08 1,56 0,90 1,38 

14,1-16 

ΜΣ 3,13 3,52 3,04 3,04 3,96 

N 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 

ΣΑ 1,14 1,38 1,58 1,30 1,15 

16,1-18 

ΜΣ 3,32 3,53 2,26 2,53 3,89 

N 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 

ΣΑ 1,16 1,26 1,37 1,17 1,20 

18,1-20 

ΜΣ 3,33 3,67 1,33 3,67 4,33 

N 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

ΣΑ 1,15 1,15 0,58 1,53 1,15 

χλνιν 

ΜΣ 3,16 3,63 2,73 2,84 3,90 

N 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

ΣΑ 1,15 1,28 1,55 1,22 1,20 

 

Η θνίηεζε ζην ΔΠΑ.Λ. ζε ζύγθξηζε κε ην εθπαηδεπηηθό ππόβαζξν ηωλ 

γνλέωλ 

πγθξίλνληαο ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ηνπ παηέξα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα κε ην βαζκφ αληαπφθξηζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο επηπέδνπ πξνο ηα καζήκαηα 

(γεληθήο παηδείαο, πξνζαλαηνιηζκνχ θαη εξγαζηεξηαθά) παξαηεξείηαη πσο ε πςειφηεξε 

κέζε ηηκή αλαθέξεηαη ζε ζρέζε κε ηελ εκπινθή ηνπο ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα  κε 

δεχηεξε θαηά ζεηξά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ πξνζαλαηνιηζκνχ/ 
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ηνκέα/ εηδηθφηεηαο ( βι. Πίλαθα 10 &11). Αλεμάξηεηα απφ ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν 

ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο ηνπο,  νη καζεηέο θαίλεηαη λα ζεσξνχλ πσο ζηα καζήκαηα 

γεληθήο παηδείαο ην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν πζηεξεί ζε ζρέζε κε ηα εξγαζηεξηαθά θαη ηα 

καζήκαηα πξνζαλαηνιηζκνχ/ ηνκέα/ εηδηθφηεηαο.  

Πίλαθαο 11 

χγθξηζε κέζσλ φξσλ γλσζηηθνχ επηπέδνπ κε εθπαίδεπζε παηέξα 

Δθπαίδεπζε 

Παηέξα 

 4. Ζ χιε  θαη ν 

ηξφπνο εμέηαζεο 

ησλ καζεκάησλ 

Γεληθήο 

Παηδείαο 

αληαπνθξίλνληαη 

ζην γλσζηηθφ 

κνπ  επίπεδν 

5. Ζ χιε  θαη ν 

ηξφπνο εμέηαζεο 

ησλ ζεσξεηηθψλ 

καζεκάησλ 

Σνκέα/ 

Δηδηθφηεηαο 

αληαπνθξίλνληαη 

ζην γλσζηηθφ 

κνπ  επίπεδν 

6. Ζ χιε θαη ν 

ηξφπνο εμέηαζεο 

ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ 

αληαπνθξίλνληαη 

ζην γλσζηηθφ 

κνπ επίπεδν 

Με ην 

απνιπηήξην 

Γεκνηηθνχ 

ΜΣ 3,04 3,50 3,58 

N 26,00 26,00 26,00 

ΣΑ 0,96 0,95 1,17 

Με ην 

απνιπηήξην 

ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή 

θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

ΜΣ 3,07 3,55 3,97 

N 29,00 29,00 29,00 

ΣΑ 0,88 0,87 1,02 

Με ην 

απνιπηήξην 

Λπθείνπ ή ΣΔ 

ΜΣ 3,32 3,54 3,68 

N 28,00 28,00 28,00 

ΣΑ 1,12 1,00 1,25 

Με πηπρίν ΣΔΗ 

ΜΣ 3,00 4,00 4,50 

N 2,00 2,00 2,00 

ΣΑ 0,00 1,41 0,71 

Με πηπρίν 

Παλεπηζηεκίνπ 

ΜΣ 3,25 3,50 4,00 

N 4,00 4,00 4,00 

ΣΑ 0,96 1,29 1,15 

Με 

κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο 

ΜΣ 2,00 2,00 1,00 

N 1,00 1,00 1,00 

ΣΑ . . . 

χλνιν 

ΜΣ 3,13 3,52 3,74 

Ν 90,00 90,00 90,00 

ΣΑ 0,97 0,95 1,17 
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Πίλαθαο 12 

χγθξηζε κέζσλ φξσλ γλσζηηθνχ επηπέδνπ κε εθπαίδεπζε κεηέξαο 

Δθπαίδεπζε 

Μεηέξαο 

 4. Ζ χιε  θαη ν 

ηξφπνο εμέηαζεο 

ησλ καζεκάησλ 

Γεληθήο 

Παηδείαο 

αληαπνθξίλνληαη 

ζην γλσζηηθφ 

κνπ  επίπεδν 

5. Ζ χιε  θαη ν 

ηξφπνο εμέηαζεο 

ησλ ζεσξεηηθψλ 

καζεκάησλ 

Σνκέα/ 

Δηδηθφηεηαο 

αληαπνθξίλνληαη 

ζην γλσζηηθφ 

κνπ  επίπεδν 

6. Ζ χιε θαη ν 

ηξφπνο εμέηαζεο 

ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ 

αληαπνθξίλνληαη 

ζην γλσζηηθφ 

κνπ επίπεδν 

Με ην 

απνιπηήξην 

Γεκνηηθνχ 

ΜΣ 2,75 3,25 3,00 

N 16,00 16,00 16,00 

ΣΑ 0,93 1,06 1,21 

Με ην 

απνιπηήξην 

ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή 

θαηψηεξεο 

Σερληθήο 

ρνιήο 

ΜΣ 2,97 3,35 4,03 

N 34,00 34,00 34,00 

ΣΑ 0,76 0,77 1,03 

Με ην 

απνιπηήξην 

Λπθείνπ ή ΣΔ 

ΜΣ 3,34 3,84 3,81 

N 32,00 32,00 32,00 

ΣΑ 1,10 0,92 1,15 

Με πηπρίν ΣΔΗ 

ΜΣ 4,00 3,67 4,00 

N 3,00 3,00 3,00 

ΣΑ 1,00 1,53 1,73 

Με πηπρίν 

Παλεπηζηεκίνπ 

ΜΣ 4,00 3,75 4,00 

N 4,00 4,00 4,00 

ΣΑ 0,82 1,26 0,82 

Με 

κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο 

ΜΣ 2,00 2,00 2,00 

N 1,00 1,00 1,00 

ΣΑ . . . 

χλνιν 

ΜΣ 3,13 3,52 3,74 

Ν 90,00 90,00 90,00 

ΣΑ 0,97 0,95 1,17 
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ύγθξηζε εξγαζίαο γνλέωλ κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

πξννπηηθέο ηωλ καζεηώλ 

πγθξίλνληαο ηελ εξγαζία ηνπ παηέξα κε ηα εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά 

ζρέδηα ησλ καζεηψλ παξαηεξνχκε φηη παηδηά κε παηέξα δεκφζην ππάιιειν δήισζαλ 

πσο ζα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο (κέζε ηηκή 3,91), ελψ ηα παηδηά κε παηέξα ηδησηηθφ 

ππάιιειν ή ειεχζεξν επαγγεικαηία επέιεμαλ ηελ επηινγή «ζα εξγαζηείο» (κέζε ηηκή 

3,83 θαη 3,27 αληίζηνηρα). Παηδηά κε παηέξα αγξφηε θαη εξγάηε δήισζαλ ηελ πξφζεζε 

λα εξγαζηνχλ κεηά ηελ απνθνίηεζε (κέζε ηηκή 3,41 θαη 3,30 αληίζηνηρα), ελψ άμην 

αλαθνξάο είλαη πσο ηα παηδηά κε παηέξα άλεξγν δήισζαλ ηελ επηζπκία λα ζπλερίζνπλ 

ηηο ζπνπδέο ηνπο (κέζε ηηκή 3,75).  

Αλάινγε εηθφλα πθίζηαηαη θαη ζηε ζχγθξηζε ηνπ επαγγέικαηνο ηεο κεηέξαο 

αλαθνξηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά ζρέδηα ησλ καζεηψλ κε θπξηφηεξε 

δηαθνξνπνίεζε ηα παηδηά κε κεηέξα άλεξγε πνπ κε κέζε ηηκή 3,22 δήισζαλ πξφζεζε λα 

εξγαζηνχλ αληί λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο.  

Πίλαθαο 13 

χγθξηζε κέζσλ φξσλ εξγαζίαο παηέξα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ 

Δξγαζία 

Παηέξα 

 Μεηά ηελ 

απνθνίηεζε 

ζνπ απφ ην 

ΔΠΑ.Λ. 

ζρεδηάδεηο 

λα 

ζπλερίζεηο 

ηηο ζπνπδέο 

ζνπ 

Να 

ζπλερίζεηο 

ηηο 

ζπνπδέο 

ζνπ θαη 

παξάιιεια 

λα 

εξγαζηείο 

Να  

εξγαζηείο 

Να 

εθπιεξψζεηο 

ηηο 

ζηξαηησηηθέο 

ζνπ 

ππνρξεψζεηο 

Γεκφζηνο 

Τπάιιεινο 

ΜΣ 3,91 3,27 2,91 2,09 

N 11,00 11,00 11,00 11,00 

ΣΑ 0,94 1,35 1,81 1,58 

Ηδησηηθφο ΜΣ 3,42 2,92 3,83 2,33 
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Τπάιιεινο N 12,00 12,00 12,00 12,00 

ΣΑ 1,56 1,56 1,40 1,72 

Διεχζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο 

ΜΣ 2,76 2,67 3,27 2,33 

N 33,00 33,00 33,00 33,00 

ΣΑ 1,46 1,38 1,35 1,29 

Αγξφηεο 

/Κηελνηξφθνο 

ΜΣ 2,88 3,35 3,41 2,53 

N 17,00 17,00 17,00 17,00 

ΣΑ 1,50 1,27 1,58 1,62 

Δξγάηεο 

ΜΣ 3,08 3,00 3,38 2,00 

N 13,00 13,00 13,00 13,00 

ΣΑ 1,26 1,15 1,33 1,41 

Άλεξγνο 

ΜΣ 3,75 3,25 3,00 1,75 

N 4,00 4,00 4,00 4,00 

ΣΑ 0,96 1,50 0,82 0,96 

χλνιν 

ΜΣ 3,10 2,98 3,33 2,27 

Ν 90,00 90,00 90,00 90,00 

ΣΑ 1,41 1,35 1,43 1,44 

 

 

 

Πίλαθαο 14 

χγθξηζε κέζσλ φξσλ εξγαζίαο κεηέξαο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ 

 

Δξγαζία 

Μεηέξαο 

 Μεηά ηελ 

απνθνίηεζε 

ζνπ απφ ην 

ΔΠΑ.Λ. 

ζρεδηάδεηο 

λα 

ζπλερίζεηο 

ηηο ζπνπδέο 

ζνπ 

Να 

ζπλερίζεηο 

ηηο 

ζπνπδέο 

ζνπ θαη 

παξάιιεια 

λα 

εξγαζηείο 

Να  

εξγαζηείο 

Να 

εθπιεξψζεηο 

ηηο 

ζηξαηησηηθέο 

ζνπ 

ππνρξεψζεηο 

Γεκφζηνο 

Τπάιιεινο 

ΜΣ 3,88 3,50 3,63 2,00 

N 8,00 8,00 8,00 8,00 

ΣΑ 0,64 1,41 1,69 1,51 

Ηδησηηθφο 

Τπάιιεινο 

ΜΣ 2,83 2,42 3,58 2,42 

N 12,00 12,00 12,00 12,00 

ΣΑ 1,40 1,16 1,38 1,68 

Διεχζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο 

ΜΣ 3,24 3,24 3,00 2,18 

N 17,00 17,00 17,00 17,00 

ΣΑ 1,56 1,30 1,58 1,38 

Αγξφηεο 

/Κηελνηξφθνο 

ΜΣ 3,00 3,09 3,36 2,45 

N 11,00 11,00 11,00 11,00 

ΣΑ 1,67 1,51 1,43 1,29 

Δξγάηεο ΜΣ 3,00 3,32 3,47 2,37 
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N 19,00 19,00 19,00 19,00 

ΣΑ 1,05 1,11 1,39 1,64 

Άλεξγνο 

ΜΣ 3,00 2,57 3,22 2,17 

N 23,00 23,00 23,00 23,00 

ΣΑ 1,62 1,47 1,38 1,34 

χλνιν 

ΜΣ 3,10 2,98 3,33 2,27 

Ν 90,00 90,00 90,00 90,00 

ΣΑ 1,41 1,35 1,43 1,44 

 

Γηαθνξέο ωο πξνο ην θύιν 

Πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά σο πξνο ην θχιν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (βι. παξάξηεκα) σο πξνο ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηηο πξνζδνθίεο απφ ηελ επηινγή ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη ηελ πνιηηηθή 

αλαβάζκηζεο ησλ ΔΠΑ.Λ.. 

Παξαηεξήζεθε φηη ζε φιεο ηηο ζπγθξίζεηο (δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%) ε ηηκή p 

είλαη κεγαιχηεξε απφ 0.05 (p>0.05), ζπλεπψο δελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή 

δηαθνξά  σο πξνο ην θχιν. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ νη κεηαβιεηέο «Ήζεια λα ζπνπδάζσ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα θαη κφλν ζηα ΔΠΑ.Λ. είρα απηή ηε δπλαηφηεηα»  φπνπ t (88) = 2.62, p<0.05, φπνπ 

ηα αγφξηα παξνπζηάδνπλ ΜΟ = 3,85 ελψ ηα θνξίηζηα ΜΟ = 3,08 θαη «Πίζηεπα φηη δελ ζα 

κπνξνχζα λα ηα θαηαθέξσ ζην Γεληθφ Λχθεην» φπνπ t (88) = -2.96, p<0.01, φπνπ ηα 

αγφξηα παξνπζηάδνπλ ΜΟ = 2,44 ελψ ηα θνξίηζηα ΜΟ = 3,48. 

Γηαθνξέο ωο πξνο ηελ εθπαίδεπζε ηωλ γνλέωλ 

Γηα λα εξεπλεζεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

γνλέσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο one way ANOVA (βι. παξάξηεκα) σο πξνο ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηηο πξνζδνθίεο απφ ηελ επηινγή ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη ηελ πνιηηηθή 

αλαβάζκηζεο ησλ ΔΠΑ.Λ.. Παξαηεξήζεθε φηη ζε φιεο ηηο ζπγθξίζεηο (δηάζηεκα 
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εκπηζηνζχλεο 95%)  ε ηηκή p είλαη κεγαιχηεξε απφ 0.05 (p>0.05), ζπλεπψο δελ ππάξρεη 

ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ. 

Καη’εμαίξεζε, γηα ηε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

πξφζβαζεο απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ. ζηελ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζε  (Παλεπηζηήκην/ ΣΔΗ) σο 

πξνο ηελ εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (F (4,85) = 

3.5, p<0.05) κεηαμχ απνθνίησλ παλεπηζηεκίνπ ζπγθξηηηθά κε ηνπο απνθνίηνπο 

δεκνηηθνχ, ηξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο θαη Λπθείνπ ή ΣΔ. 

Γηαθνξέο ωο πξνο ηελ εξγαζία ηωλ γνλέωλ 

Δπηπξφζζεηα, γηα λα εξεπλεζεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά σο πξνο ηελ 

εξγαζία ησλ γνλέσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο one way ANOVA (βι. παξάξηεκα.) 

σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηηο πξνζδνθίεο απφ ηελ επηινγή ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη 

ηελ πνιηηηθή αλαβάζκηζεο ησλ ΔΠΑ.Λ.. Καη εδψ, παξαηεξήζεθε φηη ζε φιεο ηηο 

ζπγθξίζεηο (δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%)  ε ηηκή p είλαη κεγαιχηεξε απφ 0.05 (p>0.05), 

ζπλεπψο δελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά σο πξνο ηελ εξγαζία ησλ γνλέσλ. 

5.7. πζρεηίζεηο κεηαβιεηώλ  

ηνλ  πίλαθα 15 απεηθνλίδνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηηο επαγγεικαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ απφ ην ΔΠΑ.Λ. 

θαη ησλ αληηζηνίρσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνδφκελε πνιηηηθή αλαβάζκηζεο ηνπ 

ΔΠΑ.Λ..  

Ζ ζπζρέηηζε κεηξάηαη κε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson’s r. εκαληηθή 

ζηαηηζηηθά ζπζρέηηζε (κε κέηξηα ηζρχ) ππάξρεη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «Ήζεια λα 

απνθηήζσ κηα εηδίθεπζε θαη λα βξσ ακέζσο δνπιεία» θαη «Σελ δπλαηφηεηα επηινγήο 
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Δηδηθφηεηαο ζηε Γ’ ηάμε αληί ηεο Β’ ηάμεο»  (r= 0,282) θαη ησλ κεηαβιεηψλ «Ήζεια λα 

παξαθνινπζήζσ πεξηζζφηεξν καζήκαηα εηδηθφηεηαο θαη κφλν ζηα ΔΠΑ.Λ. είρα απηή ηε 

δπλαηφηεηα» θαη «Σελ χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ζην 

ΔΠΑ.Λ. ζε ζρέζε κε ην Γεληθφ Λχθεην» (r= 0,305).  

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (κε ρακειή ηζρχ) παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ «Ήζεια λα ζπνπδάζσ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη κφλν ζηα ΔΠΑ.Λ. είρα 

απηή ηε δπλαηφηεηα» θαη «Σελ χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ζην 

ΔΠΑ.Λ. ζε ζρέζε κε ην Γεληθφ Λχθεην» (r= 0,215), «Θεψξεζα φηη ε πξφζβαζε ζε ΣΔΗ 

ζα είλαη επθνιφηεξε δίλνληαο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο σο ηειεηφθνηηνο  ΔΠΑ.Λ.» θαη 

«Σελ χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ζην ΔΠΑ.Λ. ζε ζρέζε κε ην 

Γεληθφ Λχθεην» (r= 0,216), θαη «Θεψξεζα φηη ε πξφζβαζε ζε ΣΔΗ ζα είλαη επθνιφηεξε 

δίλνληαο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο σο ηειεηφθνηηνο  ΔΠΑ.Λ.» κε «Σελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ πξφζβαζεο απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ. ζηελ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζε  

(Παλεπηζηήκην/ ΣΔΗ)» (r= 0,228).  
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Πίλαθαο 15 

     

πζρεηίζεηο Μεηαβιεηψλ  

     

  

Α) Σελ 

εθαξκνγή 

ηνπ 

Θεζκνχ 

ηεο 

Μαζεηείαο 

Β) Σελ 

αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ 

πξφζβαζεο 

απνθνίησλ 

ΔΠΑ.Λ. ζηελ 

Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζε  

(Παλεπηζηήκην

/ ΣΔΗ) 

Γ) Σελ 

δπλαηφηεηα 

επηινγήο 

Δηδηθφηεηαο 

ζηε Γ’ ηάμε 

αληί ηεο Β’ 

ηάμεο 

Γ)Σνλ 

αξηζκφ θαη 

ην είδνο  

ησλ 

Μαζεκάησ

λ Γεληθήο 

Παηδείαο 

ζην 

ΔΠΑ.Λ. ζε 

ζρέζε κε 

ην Γεληθφ 

Λχθεην 

Δ) Σελ χπαξμε 

κεγάινπ 

αξηζκνχ 

εξγαζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ ζην 

ΔΠΑ.Λ. ζε 

ζρέζε κε ην 

Γεληθφ Λχθεην 

Α) Ήζεια λα 

απνθηήζσ κηα 

εηδίθεπζε θαη 

λα βξσ ακέζσο 

δνπιεία 

Pearson 

Correlation 

0,2 -0,027 ,282
**

 0,004 0,091 

p 0,058 0,8 0,007 0,971 0,394 

      

Β)Ήζεια λα 

ζπνπδάζσ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα θαη κφλν 

ζηα ΔΠΑ.Λ. 

είρα απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

Pearson 

Correlation 

-0,066 -0,004 0,162 0,057 ,215
*
 

p 0,539 0,971 0,127 0,592 0,041 

      

Γ)Πίζηεπα φηη 

δελ ζα 

κπνξνχζα λα 

ηα θαηαθέξσ 

ζην Γεληθφ 

Λχθεην 

Pearson 

Correlation 

-0,046 -0,14 -0,062 0,126 -0,12 

p 0,665 0,187 0,56 0,236 0,259 

      

Γ) Θεψξεζα 

φηη ε πξφζβαζε 

ζε ΣΔΗ ζα είλαη 

επθνιφηεξε 

δίλνληαο 

Παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο σο 

ηειεηφθνηηνο  

ΔΠΑ.Λ. 

Pearson 

Correlation 

-0,054 ,228
*
 0,004 0,119 ,216

*
 

p 0,611 0,031 0,971 0,264 0,041 

      

Δ) Ήζεια λα 

παξαθνινπζήζ

σ πεξηζζφηεξν 

καζήκαηα 

εηδηθφηεηαο θαη 

κφλν ζηα 

ΔΠΑ.Λ. είρα 

απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

Pearson 

Correlation 

0,021 0,082 0,105 0,067 ,305
**

 

p 0,844 0,442 0,325 0,533 0,003 
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6. πκπεξάζκαηα  

Ζ παξνχζα πνζνηηθή έξεπλα επηρείξεζε ηελ απνηχπσζε ησλ  αληηιήςεσλ 

καζεηψλ ΔΠΑ.Λ. αλαθνξηθά κε ηελ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κε εζεινληηθή 

ζπκκεηνρή δείγκαηνο 90 καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ΔΠΑ.Λ. ηνπ Ννκνχ Αξγνιίδαο.  

Σν 86,7% ηνπ δείγκαηνο αλήθεη ζην ειηθηαθφ εχξνο 15-18 κε ην 13,4% λα είλαη 

άλσ ησλ 18 εηψλ, κε ην ΔΠΑ.Λ. λα απνηειεί ηε βαζηθή εθπαηδεπηηθή επηινγή γηα ην 

91,1% ηνπ δείγκαηνο, κε κφλν 8,9% λα πξνέξρεηαη απφ κεηεγγξαθή κεηά απφ θνίηεζε 

ηνπ ζην Γεληθφ Λχθεην.  

Αλαθνξηθά κε ην θχιν ησλ καζεηψλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (72,2%) είλαη 

αγφξηα, κε ην πνζνζηφ ησλ θνξηηζηψλ λα αλέξρεηαη ζην 27,8%.  Ζ εηθφλα απηή ζπκπίπηεη 

κε ηελ αληίιεςε πσο ε ΣΔΔ απνηειεί έλαλ αλδξνθξαηνχκελν ρψξν κε άληζε θαηαλνκή 

αγνξηψλ –θνξηηζηψλ, κε ην πνζνζηφ θνξηηζηψλ λα πεξηνξίδεηαη ζην 33,5% ην 2013 

(ΔΛΣΑΣ, 2013 νπ. αλαθ. ζην Πατδνχζε, 2016). Αλάινγε εηθφλα παξνπζηάδεηαη θαη σο 

πξνο ηνλ ηνκέα επηινγήο κε ηα θνξίηζηα λα επηιέγνπλ ηνκείο Τγείαο- Πξφλνηαο θαη 

Δπεμίαο θαη Οηθνλνκίαο Γηνίθεζεο θαη λα έρνπλ ειάρηζην πνζνζηφ ζε ηνκείο φπσο ε 

Ζιεθηξνινγία, Μεραλνινγία, Ζιεθηξνληθή ή αθφκα θαη Πιεξνθνξηθή.  

ε φηη αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα ηνπο,  ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ καζεηψλ απάληεζε πσο έρεη απνθνηηήζεη απφ Γπκλάζην ή θαηψηεξε ηερληθή ζρνιή, 

ελψ νη κεηέξεο ησλ εξσηεζέλησλ εκθαλίδνπλ ειαθξψο πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν 

έρνληαο απνθνηηήζεη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ Λχθεην. πλνιηθά ε εθπαίδεπζε ησλ 

γνλέσλ ησλ παηδηψλ ζε πνζνζηφ πνπ πιεζηάδεη ην 90% ηφζν γηα ηνλ παηέξα φζν θαη γηα 

ηε κεηέξα ζηακαηά ζην Λχθεην κε κηθξφ πνζνζηφ  λα έρεη ζπνπδέο ζε παλεπηζηεκηαθφ 

επίπεδν. Σν κνξθσηηθφ επίπεδν αληαλαθιάηαη θαη ζηνλ ηχπν εξγαζίαο ησλ γνλέσλ ησλ 

καζεηψλ, κε πνζνζηφ 35,7% ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ θαη 18,9% αγξνηψλ/ 
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θηελνηξφθσλ. εκεηψλεηαη πσο αξθεηά παηδηά δήισζαλ πσο νη γνλείο ηνπο θάλνπλ δχν 

επαγγέικαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ζηελ ιατθή αγνξά θαη 

αγξφηεο, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο ηνπ Άξγνπο πνπ 

ζηεξίδεηαη εμαηξεηηθά ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή. Όζνλ αθνξά ηελ εξγαζία ηεο κεηέξαο 

ηνπο ηα πεξηζζφηεξα παηδηά δήισζαλ πσο είλαη άλεξγε ή εξγάδεηαη επνρηαθά σο 

εξγάηξηα κε πνζνζηφ 21,1%. Απηή ε δηαπίζησζε ζπγθιίλεη κε ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ 

(Αξγπξίνπ θαη Γαηζψξεο, 2011 · Κσζηφπνπινο, 2001 · Πατδνχζε, 2006  ·  

ηδεξνπνχινπ-Γεκαθάθνπ, 1991 &1993 · Σζαικά, 2009 ·  Τπνπξγείν Παηδείαο, 2008α 

& 2008β, 2011) γηα ηελ εξγαζία, αιιά θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ θαη ην 

εξγαζηαθφ πεδίν ησλ γνληψλ ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηελ ΣΔΔ, πνπ έρεη δηαπηζησζεί 

λα είλαη ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε εθείλν ησλ γνληψλ ησλ καζεηψλ ηνπ γεληθνχ ιπθείνπ.  

ε ζρέζε κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ην βαζκφ πξφζβαζεο ηνπο ζην 

ΔΠΑ.Λ. βιέπνπκε πσο ε πιεηνςεθία (53,3%) είρε βαζκφ πξφζβαζεο κεηαμχ 14,1-16. Οη 

αξηζηνχρνη πεξηνξίδνληαη ζην 3,3% ηνπ δείγκαηνο γεγνλφο πνπ ζπλάδεη κε ηελ 

γεληθφηεξε εηθφλα γηα ην ρακειφ γλσζηηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζην 

ΔΠΑ.Λ., αλ θαη ζην ζπγθεθξηκέλν δείγκα θαηαγξάθεηαη έλα ζαθψο πςειφηεξν πνζνζηφ 

καζεηψλ πνπ δήισζαλ πσο έρνπλ βαζκφ πξφζβαζεο κεηαμχ ην 16,1-18. Δμεηάδνληαο 

θαηά πφζν  νη καζεηέο ζεσξνχλ φηη νη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο  αλαβάζκηζεο ηεο 

Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο, ζε 

καζεζηαθφ επίπεδν παξαηεξνχκε πσο βάζε ησλ ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ νη καζεηέο 

ζεσξνχλ πσο ην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν αληαπνθξίλεηαη «Πάξα Πνιχ» (33,3%) ζην 

πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν εμέηαζεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ, ελψ κφλν ην 8,9% 

ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε «Πάξα Πνιχ» αλαθνξηθά κε ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο. 

Απηή ε απνηχπσζε ζπλάδεη κε ην γεληθφηεξν πιαίζην ζπκπεξαζκάησλ ησλ εξεπλψλ γηα 
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ηελ ΣΔΔ, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη πσο νη καζεηέο ηεο ΣΔΔ δπζθνιεχνληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ χιε ησλ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο.  

Ζ επηινγή ηνπ ΔΠΑ.Λ. ζε ζρέζε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

θηινδνμίεο ησλ καζεηψλ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ επηζπκία ηνπο λα παξαθνινπζήζνπλ 

καζήκαηα εηδηθφηεηαο. Απηή ε δπλαηφηεηα ηνπο παξέρεηαη θαηά βάζε κέζα απφ ηηο 

δνκέο ηεο ΣΔΔ, θαζψο κπνξνχλ λα  εμεηδηθεπηνχλ ζε  ζπγθεθξηκέλν  ηνκέα/ εηδηθφηεηα ν 

νπνίνο ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπο.  Ζ απνηχπσζε απηή ζπλάδεη κε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (2008β) φπνπ κε πνζνζηφ 79,2% 

νη ζπκκεηέρνληεο δήισλαλ πσο ζπλεηδεηά επέιεμαλ ηε θνίηεζε ηνπο ζην ΔΠΑ.Λ. γηα λα 

κάζνπλ έλα επάγγεικα/ ηέρλε.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε σο πξνο 

ηε κεηαβιεηή «Ήζεια λα ζπνπδάζσ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη κφλν ζηα ΔΠΑ.Λ. 

είρα απηή ηε δπλαηφηεηα»  θαηέδεημε ζεκαληηθά ζηαηηζηηθή δηαθνξά σο πξνο ην θχιν, κε 

πςειφηεξε κέζε ηηκή γηα ηα αγφξηα (3,85) ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (3,08).  

Ζ επηινγή θνίηεζεο ζηελ ΣΔΔ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηε δηαθνξνπνίεζε 

ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζε ζρέζε κε ην Γεληθφ Λχθεην. Καζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ 

επηινγή ησλ καζεηψλ λα θνηηήζνπλ ζε ΔΠΑ.Λ. παίδεη ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ 

καζεκάησλ Γεληθήο παηδείαο, αιιά θαη ε χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ εξγαζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ.  

Δληππσζηαθά ρακειφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δήισζε πσο εγγξάθεθε 

ζην ΔΠΑ.Λ. ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηεο Μαζεηείαο, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά 

ηελ ρακειή ελεκέξσζε πνπ είραλ νη καζεηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεζκφ πξηλ ηελ 

έιεπζε ηνπο ζην ζρνιείν.  
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Ζ πνιηηηθή αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ πξφζβαζεο απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ. ζε ΑΔΗ/ ΣΔΗ, 

αληηκεησπίδεηαη ζεηηθά απφ ηνπο καζεηέο ζε πνζνζηφ 53,3%.  Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί 

πσο ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαηέδεημε  πσο ππάξρεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζε 

ζρέζε κε ηελ εθαξκνδφκελε πνιηηηθή αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ πξφζβαζεο ησλ απνθνίησλ 

ΔΠΑ.Λ. ζε ΑΔΗ/ ΣΔΗ, ζε φηη αθνξά ηνπο καζεηέο ησλ νπνίσλ ε κεηέξα έρεη εθπαίδεπζε 

παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ, εχξεκα πνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε πηζαλέο εθπαηδεπηηθέο 

ηνπο πξνζδνθίεο θαη ην ηξέρνλ θνηλσληθφ ηνπο θεθάιαην.  

Σν πξναηξεηηθφ έηνο Μαζεηείαο είλαη έλαο ζεζκφο πνπ νη καζεηέο ζεσξνχλ πσο 

θάλεη ην ΔΠΑ.Λ. πην ειθπζηηθφ ζρνιείν θαη ην αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά σο πξνο ηελ 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε πνπ δχλαηαη λα ηνπο πξνζθέξεη θαη ηελ θαιχηεξε ηερληθή 

ηνπο θαηάξηηζε ζην πεδίν ζπνπδψλ ηνπο, ρσξίο λα πξνζδνθνχλ απαξαίηεηα ηελ εχξεζε 

εξγαζίαο κε θαιχηεξε ακνηβή. Απηφ ζπλάδεη κε έξεπλεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ 

αληίιεςε ησλ αηφκσλ γηα ηελ έιιεηςε  νηθνλνκηθήο αληαπφδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπο δηαπηζηεπηεξίσλ (Atkins and Flint, 2015 ·Laflamme, 1996 · Marginson, 1995) ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. 

Ζ πξνηεξαηφηεηα ησλ καζεηψλ κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο θαίλεηαη λα είλαη ε 

εξγαζία, κε δεχηεξε επηινγή ηηο ζπνπδέο ή ηελ παξάιιειε εξγαζία κε ηηο ζπνπδέο. Απηφ 

ην γεγνλφο ζπλάδεη κε ηελ επηινγή ηνπ ΔΠΑ.Λ. σο δίνδν πνπ ζα νδεγήζεη θαηά ηελ 

άπνςε ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε κε ην λα κάζνπλ κηα ηέρλε/ 

επάγγεικα θνληά ζηα ελδηαθέξνληα ηνπο.  

Δλ γέλεη, ε επηινγή ηνπ ΔΠΑ.Λ. βάζε ηεο έξεπλαο θαίλεηαη λα απνηειεί θχξηα 

εθπαηδεπηηθή επηινγή πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο θαη θηινδνμίεο 

ησλ καζεηψλ. Ζ έξεπλα θαζφηη απνηειεί κηα κειέηε κε πεξηνξηζκέλν δείγκα 

ζπκκεηερφλησλ δελ δχλαηαη λα απνηππψζεη κηα αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηνπ ζέκαηνο, 
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εηθφλα πνπ κπνξεί λα δηακνξθσζεί κε πεξαηηέξσ έξεπλα επξείαο θιίκαθαο ζε ζρνιεία 

ηεο ΣΔΔ.  
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ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟ ΣΟ ΜΑΘΗΣΗ/ ΜΑΘΗΣΡΙΑ 

Αγαπηηέ (ή) Μαθηηή/ Μαθήηρια 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ είλαη κέξνο κηαο έξεπλαο κε ζέκα: «Γηεξεχλεζε ησλ 

αληηιήςεσλ καζεηψλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ γηα ηελ επηρεηξνχκελε πνιηηηθή 

αλαβάζκηζεο θαη ειθπζηηθφηεηαο ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηηο 

επηπηψζεηο ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη  επαγγεικαηηθέο επηινγέο ηνπο.». Ζ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζηε 

ρνιή Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ κε έδξα ηε Κφξηλζν.   

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηεμαγσγή θαη 

ηελ επηηπρία ηεο κειέηεο, γηα απηφ ζα ζε παξαθαινχζα λα δηαζέζεηο ηελ ιίγε ψξα πνπ 

απαηηείηαη γηα λα ην ζπκπιεξψζεηο. Θα εθηηκνχζα αλ δηαβάζεηο πξνζεθηηθά θαη 

πξνζπαζήζεηο λα απαληήζεηο ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο.  

Ζ βνήζεηα ζνπ είλαη πξαγκαηηθά πνιχηηκε. Θα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη ην 

εξσηεκαηνιφγην είλαη απνιχησο αλώλπκν θαη απόξξεην φπσο νξίδεη ν λφκνο θαη α 

ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ζε θαλέλα ζεκείν δελ ζα αλαθεξζνχλ 

πξνζσπηθά ζηνηρεία θαλελφο καζεηή.  

ε επραξηζηψ γηα ηε ζπλεξγαζία ζνπ θαη γηα ηε πνιχηηκε ζπκβνιή ζνπ ζηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.  

Με εκηίμηζη,  

Μορώνη Αιμιλία  
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ΑΓΟΡΙ                                    ΚΟΡΙΣΙ       

 

Πξηλ πάω ζην ΔΠΑ.Λ. θνηηνύζα ζε: 

(ζεκείσζε έλα κόλν ηεηξάγσλν) 

 Γπκλάζην                                Γεληθφ Λχθεην         

 

Σάμε ζηελ νπνία θνηηώ : 

 (ζεκείσζε έλα κόλν ηεηξάγσλν) 

Α’ Λπθείνπ                             Β’ Λπθείνπ                                  Γ’ Λπθείνπ  

 

Σνκέαο/ Δηδηθόηεηα ζηελ νπνία θνηηώ: 

(ζπκπιεξώζηε ηνλ Σνκέα/ Δηδηθόηεηα θνίηεζεο) 

 

 Σνκέαο :…………………………………………….. (καζεηέο Β’ ηάμεο) 

 

Δηδηθόηεηα: …………………………………………. (καζεηέο Γ’ ηάμεο) 
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ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΟΝΔΧΝ 

 

(επηιέμηε βάδνληαο Υ ζην αληίζηνηρν θνπηάθη) 

 

Η εθπαίδεπζε ηωλ γνλέωλ κνπ 

νινθιεξώζεθε: 

Παηέξαο Μεηέξα 

Με ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 
  

Με ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή 

θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο 

  

Με ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή ΣΔ (Σερληθψλ 

Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ) 

  

Με πηπρίν ΣΔΗ 
  

Με πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 
  

Με κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 
  

 

ΔΡΓΑΙΑ ΓΟΝΔΧΝ 

 

(επηιέμηε βάδνληαο Υ ζην αληίζηνηρν θνπηάθη) 

 

 Παηέξαο Μεηέξα 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο   

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 
  

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 
  

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 
  

Δξγάηεο 
  

Άλεξγνο 
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ημείφζε ζηις παρακάηφ ερφηήζεις ηι ιζτύει για εζένα 

(Απάνηηζε ζε κάθε ερώηηζη ζημειώνονηας Υ ζηο ανηίζηοιτο  κοσηάκι ) 

 

1.  2. Πνηέ 3. Μία θνξά 4. Γχν θνξέο 5. Πάλσ απφ 

δχν θνξέο 

6. Γελ ηζρχεη γηα 

εκέλα 

7. Α)Έρσ επαλαιάβεη ηάμε 

ζην Γπκλάζην ιφγσ 

ρακειήο βαζκνινγίαο 

8.  9.  10.  11.  12.  

13. Β) Έρσ επαλαιάβεη ηάμε 

ζην Γπκλάζην ιφγσ 

απνπζηψλ 

14.  15.  16.  17.  18.  

19. Γ)Έρσ επαλαιάβεη ηάμε 

ζην Γεληθφ Λχθεην ιφγσ 

ρακειήο βαζκνινγίαο 

20.  21.  22.  23.  24.  

25. Γ)Έρσ επαλαιάβεη ηάμε 

ζην Γεληθφ Λχθεην ιφγσ 

απνπζηψλ 

26.  27.  28.  29.  30.  

31. Δ) Έρσ επαλαιάβεη ηάμε 

ζην ΔΠΑ.Λ. ιφγσ 

ρακειήο βαζκνινγίαο 

32.  33.  34.  35.  36.  

37. Σ) Έρσ επαλαιάβεη 

ηάμε ζην ΔΠΑ.Λ. ιφγσ 

απνπζηψλ 

38.  39.  40.  41.  42.  

 

Ο βαζκόο πξόζβαζεο κνπ ζηελ ηειεπηαία ηάμε πνπ θνηηνύζα πξηλ πάσ ζην ΔΠΑ.Λ. ήηαλ 

 

(Βαλε Υ ζηην απάνηηζη ποσ ανηιζηοιτεί ζε εζένα) 

 

43. Μηθξφηεξνο ηνπ 10 44.  

45. 10-12 46.  

47. 12,1-14 48.  

49. 14,1-16 50.  

51. 16,1-18 52.  

53. 18,1-20 54.  
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Μέξνο Πξώην: Δπηινγή θνίηεζεο ζηελ ΣΔΔ σο πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο 

ησλ καζεηώλ 

 

1. Δπέιεμα λα θνηηήζσ ζην ΔΠΑ.Λ. θαη όρη ζην Γεληθό Λύθεην επεηδή:  

 

(Απάνηηζε ζε κάθε ερώηηζη ζημειώνονηας Υ ζηο ανηίζηοιτο  κοσηάκι ) 

55.  56. Καζφινπ 57. Λίγν 58. Αξθεηά 59. Πνιχ 60. Πάξα Πνιχ 

61. Α) Ήζεια λα απνθηήζσ 

κηα εηδίθεπζε θαη λα βξσ 

ακέζσο δνπιεία 

62.  63.  64.  65.  66.  

67. Β)Ήζεια λα ζπνπδάζσ 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

θαη κφλν ζηα ΔΠΑ.Λ. είρα 

απηή ηε δπλαηφηεηα 

68.  69.  70.  71.  72.  

73. Γ)Πίζηεπα φηη δελ ζα 

κπνξνχζα λα ηα θαηαθέξσ 

ζην Γεληθφ Λχθεην 

74.  75.  76.  77.  78.  

79. Γ) Θεψξεζα φηη ε 

πξφζβαζε ζε ΣΔΗ ζα είλαη 

επθνιφηεξε δίλνληαο 

Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο σο 

ηειεηφθνηηνο  ΔΠΑ.Λ. 

80.  81.  82.  83.  84.  

85. Δ) Ήζεια λα 

παξαθνινπζήζσ 

πεξηζζφηεξν καζήκαηα 

εηδηθφηεηαο θαη κφλν ζηα 

ΔΠΑ.Λ. είρα απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

86.  87.  88.  89.  90.  

 

2. Δπέιεμα ηνλ Σνκέα/ Δηδηθόηεηα πνπ παξαθνινπζώ ζην ΔΠΑ.Λ. γηαηί:  

 

(Απάνηηζε ζε κάθε ερώηηζη ζημειώνονηας Υ ζηο ανηίζηοιτο  κοσηάκι ) 

 

91.  92. Καζφινπ 93. Λίγν 94. Αξθεηά 95. Πνιχ 96. Πάξα Πνιχ 

97. Α) ρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν 

κε ηα ελδηαθέξνληα κνπ 

98.  99.  100.  101.  102.  

103. Β) Πηζηεχσ φηη κπνξψ λα 

βξσ δνπιεία επθνιφηεξα 

104.  105.  106.  107.  108.  

109. Γ)Πηζηεχσ φηη ζα βξσ 

δνπιεία κε θαιή  ακνηβή 

110.  111.  112.  113.  114.  

115. Γ)Τπάξρεη ζπγγεληθφ/ 

θηιηθφ πξφζσπν ζην 

πεξηβάιινλ κνπ κε 

παξφκνηα δνπιεία 

116.  117.  118.  119.  120.  

121. Δ)Γελ ππήξρε ν Σνκέαο 

/Δηδηθφηεηα πνπ 

επηζπκνχζα ζην ζρνιείν 

ηεο πεξηνρήο κνπ θαη έηζη 

επέιεμα ην ζπγθεθξηκέλν 

Σνκέα/ Δηδηθφηεηα 

122.  123.  124.  125.  126.  
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3. Δίκαη θαηάιιεια ελεκεξσκέλνο γηα ηηο Δπαγγεικαηηθέο Πξννπηηθέο πνπ έρσ νινθιεξώλνληαο ηε 

θνίηεζε κνπ ζην ΔΠΑ.Λ.  

 

(Βαλε Υ ζηην απάνηηζη ποσ ανηιζηοιτεί ζε εζένα ) 

 

127. Καζφινπ 128. Λίγν 129. Αξθεηά 130. Πνιχ 131. Πάξα Πνιχ 

132.  133.  134.  135.  136.  

 

Μέξνο Γεύηεξν Ζ εθαξκνδόκελε πνιηηηθή θαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ησλ καζεηώλ ΔΠΑ.Λ. 

 

 

4. Ζ ύιε  θαη ν ηξόπνο εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο αληαπνθξίλνληαη ζην γλσζηηθό 

κνπ  επίπεδν  

 

(Βαλε Υ ζηην απάνηηζη ποσ ανηιζηοιτεί ζε εζένα ) 

 

137. Καζφινπ 138. Λίγν 139. Αξθεηά 140. Πνιχ 141. Πάξα Πνιχ 

142.  143.  144.  145.  146.  

 

5. Ζ ύιε  θαη ν ηξόπνο εμέηαζεο ησλ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ Σνκέα/ Δηδηθόηεηαο αληαπνθξίλνληαη 

ζην γλσζηηθό κνπ  επίπεδν  

 

(Βαλε Υ ζηην απάνηηζη ποσ ανηιζηοιτεί ζε εζένα ) 

 

147. Καζφινπ 148. Λίγν 149. Αξθεηά 150. Πνιχ 151. Πάξα Πνιχ 

152.  153.  154.  155.  156.  

 

6. Ζ ύιε θαη ν ηξόπνο εμέηαζεο ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ αληαπνθξίλνληαη ζην γλσζηηθό κνπ 

επίπεδν  

 

(Βαλε Υ ζηην απάνηηζη ποσ ανηιζηοιτεί ζε εζένα ) 

 

157. Καζφινπ 158. Λίγν 159. Αξθεηά 160. Πνιχ 161. Πάξα Πνιχ 

162.  163.  164.  165.  166.  

 

 

7. Ζ επηινγή εηδηθόηεηαο ζηε Γ’ ηάμε  είλαη πξνηηκόηεξε από ηελ επηινγή εηδηθόηεηαο ζηε Β’ ηάμε  

 

(Βαλε Υ ζηην απάνηηζη ποσ ανηιζηοιτεί ζε εζένα ) 

 

167. Καζφινπ 168. Λίγν 169. Αξθεηά 170. Πνιχ 171. Πάξα Πνιχ 

172.  173.  174.  175.  176.  
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Μέξνο Σξίην  Ζ  εθαξκνδόκελε πνιηηηθή αλαβάζκηζεο ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη ε ζπζρέηηζε ηεο κε ηελ επηινγή 

θνίηεζεο ζηελ ΣΔΔ  

 

8. Ζ επηινγή θνίηεζεο κνπ ζην ΔΠΑ.Λ. έγηλε κε βάζε:  

 

(Απάνηηζε ζε κάθε ερώηηζη ζημειώνονηας Υ ζηο ανηίζηοιτο  κοσηάκι ) 

 

177.  178. Καζφινπ 179. Λίγν 180. Αξθεηά 181. Πνιχ 182. Πάξα Πνιχ 

183. Α) Σελ εθαξκνγή ηνπ 

Θεζκνχ ηεο Μαζεηείαο  

184.  185.  186.  187.  188.  

189. Β) Σελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ πξφζβαζεο 

απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ. ζηελ 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζε  

(Παλεπηζηήκην/ ΣΔΗ) 

190.  191.  192.  193.  194.  

195. Γ) Σελ δπλαηφηεηα 

επηινγήο Δηδηθφηεηαο ζηε 

Γ’ ηάμε αληί ηεο Β’ ηάμεο 

196.  197.  198.  199.  200.  

201. Γ)Σνλ αξηζκφ θαη ην είδνο  

ησλ Μαζεκάησλ Γεληθήο 

Παηδείαο ζην ΔΠΑ.Λ. ζε 

ζρέζε κε ην Γεληθφ Λχθεην 

202.  203.  204.  205.  206.  

207. Δ) Σελ χπαξμε κεγάινπ 

αξηζκνχ εξγαζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ ζην ΔΠΑ.Λ. ζε 

ζρέζε κε ην Γεληθφ Λχθεην 

208.  209.  210.  211.  212.  

 

Μέξνο Σέηαξην  Ζ εθαξκνδόκελε πνιηηηθή αλαβάζκηζεο ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη νη εθπαηδεπηηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ησλ καζεηώλ  

 

9. Ζ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ καζεηώλ ΔΠΑ.Λ. πνπ έρνπλ πξόζβαζε ζην Παλεπηζηήκην (Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε- ΑΔΗ/ΣΔΗ ) είλαη έλα ζεηηθό κέηξν γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ΔΠΑ.Λ. 

 

(Βαλε Υ ζηην απάνηηζη ποσ ανηιζηοιτεί ζε εζένα ) 

 

213. Καζφινπ 214. Λίγν 215. Αξθεηά 216. Πνιχ 217. Πάξα Πνιχ 

218.  219.  220.  221.  222.  

 

 

10. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ ηεο πξναηξεηηθήο ηάμεο Μαζεηείαο κεηά ην πέξαο ηεο θνίηεζεο ζηα 

ΔΠΑ.Λ. :  

 

(Απάνηηζε ζε κάθε ερώηηζη ζημειώνονηας Υ ζηο ανηίζηοιτο  κοσηάκι ) 

 

223.  224. Καζφινπ 225. Λίγν 226. Αξθεηά 227. Πνιχ 228. Πάξα Πνιχ 

229. Α)  Θα βνεζήζεη ζηελ 

θαιχηεξε  ζεσξεηηθή 

εθκάζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο εηδηθφηεηαο κνπ 

230.  231.  232.  233.  234.  
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235. Β) Θα βνεζήζεη λα βξσ 

δνπιεία επθνιφηεξα 

236.  237.  238.  239.  240.  

241. Γ) Θα βνεζήζεη λα βξσ 

δνπιεία ζε αληηθείκελν 

ζρεηηθφ κε ηελ εηδηθφηεηα 

κνπ 

242.  243.  244.  245.  246.  

247. Γ) Θα βνεζήζεη λα βξσ 

δνπιεία κε θαιχηεξε 

ακνηβή 

248.  249.  250.  251.  252.  

253. Δ) Θα βνεζήζεη ζηελ 

θαιχηεξε ηερληθή 

θαηάξηηζε σο πξνο ην 

αληηθείκελν κνπ 

254.  255.  256.  257.  258.  

 

11. Σν ΔΠΑ.Λ. έρεη γίλεη πην ειθπζηηθό ζρνιείν γηα ηνπο καζεηέο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ ηεο 

Μαζεηείαο  

 

(Βαλε Υ ζηην απάνηηζη ποσ ανηιζηοιτεί ζε εζένα ) 

 

259. Καζφινπ 260. Λίγν 261. Αξθεηά 262. Πνιχ 263. Πάξα Πνιχ 

264.  265.  266.  267.  268.  

 

12. Μεηά ηελ απνθνίηεζε ζνπ από ηα ΔΠΑ.Λ. ζρεδηάδεηο 

 

(Απάνηηζε ζε κάθε ερώηηζη ζημειώνονηας Υ ζηο ανηίζηοιτο  κοσηάκι ) 

 

269.  270. Καζφινπ 271. Λίγν 272. Αξθεηά 273. Πνιχ 274. Πάξα Πνιχ 

275. Α) Να  ζπλερίζεηο ηηο 

ζπνπδέο ζνπ 

276.  277.  278.  279.  280.  

281. Β) Να ζπλερίζεηο ηηο 

ζπνπδέο ζνπ θαη 

παξάιιεια λα εξγάδεζαη 

282.  283.  284.  285.  286.  

287. Γ) Να εξγαζηείο  288.  289.  290.  291.  292.  

293. Γ) Να εθπιεξψζεηο ηηο 

ζηξαηησηηθέο ζνπ 

ππνρξεψζεηο 

294.  295.  296.  297.  298.  

299. Δ) Να θάλεηο θάηη άιιν 
300.  301.  302.  303.  304.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2- ΠΙΝΑΚΔ 

 

Πίλαθεο  

Γεκνγξαθηθά ηνηρεία 

I.  

Ζιηθία 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή πρλφηεηα 

(%) 

15-18 78 86,7 

19-21 7 7,8 

Άλσ ησλ 22 5 5,6 

χλνιν 90 100 

 

II.  

Φχιν 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή πρλφηεηα 

(%) 

Αγφξη 65 72,2 

Κνξίηζη 25 27,8 

χλνιν 90 100 

 

III.  

ρνιείν Φνίηεζεο πξηλ ην ΔΠΑ.Λ. 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή πρλφηεηα 

(%) 

Γπκλάζην 82 91,1 

ΓΔΛ 8 8,9 

χλνιν  90 100 

 

IV.  

Σάμε θνίηεζεο 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή πρλφηεηα 

(%) 

Α’ Λπθείνπ 23 25,6 

Β’ Λπθείνπ 39 43,3 

Γ’ Λπθείνπ 28 31,1 

χλνιν 90 100 
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V.  

Σνκέαο Φνίηεζεο (Μαζεηέο ηεο Β’ ηάμεο) 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή πρλφηεηα 

(%) 

Μεραλνινγίαο 8 20,5 

Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο θαη 

Απηνκαηηζκνχ 
12 30,8 

Τγείαο & Πξφλνηαο θαη Δπεμίαο 12 30,8 

Οηθνλνκίαο Γηνίθεζεο 7 17,9 

χλνιν 39 100 

 

VI.  

Δηδηθφηεηα Φνίηεζεο (Μαζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο) 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή πρλφηεηα 

(%) 

Σερληθφο Ορεκάησλ 2 7,1 

Σερληθφο Ζιεθηξνινγηθψλ 

πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη 

Γηθηχσλ 

2 7,1 

Σερληθφο Γηθηχσλ θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ 
6 21,4 

Σερληθφο Ζ/Τ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ 11 39,3 

Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
7 25 

χλνιν 28 100 

 

VII.  

Β’ ηάμε Σνκέαο 

    Μεραλνιν

γίαο 

Ζιεθηξνινγίαο/Ζ

ιεθηξνληθήο 

Τγείαο & Πξφλνηαο 

θαη Δπεμίαο 

Οηθνλνκίαο 

Γηνίθεζεο 

 

Φπιν Α 8 12 2 5  

Κ 0 0 10 2  

χλνιν 8 12 12 7  

Γ’ ηάμε Δηδηθφηεηα 

    Ορεκάησλ Ζιεθηξνινγία

ο 

Ζιεθηξνληθήο Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκίαο 

Γηνίθεζεο 

Φπιν Α 2 2 6 10 1 

  Κ 0 0 0 1 6 

Total   2 2 6 11 7 

 

 



 

125 

 

VIII.  

Μνξθσηηθφ επίπεδν παηέξα 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή πρλφηεηα 

(%) 

Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 26 28,9 

Απνιπηήξην ηξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή 

θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο 
29 32,2 

Απνιπηήξην Λπθείνπ ή ΣΔ 28 31,1 

Πηπρίν ΣΔΗ 2 2,2 

Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 4 4,4 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 1 1,1 

χλνιν 90 100 

 

 

IX.  

Μνξθσηηθφ επίπεδν κεηέξαο 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή πρλφηεηα 

(%) 

Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 16 17,8 

Απνιπηήξην ηξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή 

θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο 
34 37,8 

Απνιπηήξην Λπθείνπ ή ΣΔ 32 35,6 

Πηπρίν ΣΔΗ 3 3,3 

Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 4 4,4 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 1 1,1 

χλνιν 90 100 

 

X.  

Δξγαζία Παηέξα 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή πρλφηεηα 

(%) 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 11 12,2 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 13,3 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 33 36,7 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 17 18,9 

Δξγάηεο 13 14,4 

Άλεξγνο 4 4,4 

χλνιν 90 100 
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XI.  

Δξγαζία Μεηέξαο 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή πρλφηεηα 

(%) 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 8 8,9 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 13,3 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 17 18,9 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 11 12,2 

Δξγάηεο 19 21,1 

Άλεξγνο 23 25,6 

χλνιν 90 100 

 

XII.  

Δπίδνζε & επαξθήο θνίηεζε ζε πξνεγνχκελε ζρνιηθή κνλάδα 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή πρλφηεηα 

(%) 

Α) Έρσ επαλαιάβεη ηάμε ζην Γπκλάζην 

ιφγσ ρακειήο βαζκνινγίαο 
2 2,2 

Β) Έρσ επαλαιάβεη ηάμε ζην Γπκλάζην 

ιφγσ απνπζηψλ 
5 5,5 

Γ) Έρσ επαλαιάβεη ηάμε ζην Γεληθφ 

Λχθεην ιφγσ ρακειήο βαζκνινγίαο 
0 0 

Γ) Έρσ επαλαιάβεη ηάμε ζην Γεληθφ 

Λχθεην ιφγσ απνπζηψλ 
0 0 

Δ)  Έρσ επαλαιάβεη ηάμε ζην ΔΠΑ.Λ. 

ιφγσ ρακειήο βαζκνινγίαο 
0 0 

Σ) Έρσ επαλαιάβεη ηάμε ζην ΔΠΑ.Λ. 

ιφγσ απνπζηψλ 
4 5 

 

XIII.  

Βαζκφο Πξφζβαζεο ζην ΔΠΑ.Λ. 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή πρλφηεηα 

(%) 

10-12 1 1,1 

12,1-14 19 21,1 

14,1-16 48 53,3 

16,1-18 19 21,1 

18,1-20 3 3,3 

χλνιν 90 100 
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XIV.  

Λφγνη πξνηίκεζεο ηνπ ΔΠΑ.Λ. 

 
N ΜΣ ΣΑ 

Α) Ήζεια λα απνθηήζσ κηα 

εηδίθεπζε θαη λα βξσ ακέζσο 

δνπιεία 

90 3,16 1,15 

Β)Ήζεια λα ζπνπδάζσ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη κφλν ζηα 

ΔΠΑ.Λ. είρα απηή ηε δπλαηφηεηα 

90 3,63 1,28 

Γ)Πίζηεπα φηη δελ ζα κπνξνχζα λα 

ηα θαηαθέξσ ζην Γεληθφ Λχθεην 
90 2,73 1,55 

Γ) Θεψξεζα φηη ε πξφζβαζε ζε 

ΣΔΗ ζα είλαη επθνιφηεξε δίλνληαο 

Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο σο 

ηειεηφθνηηνο  ΔΠΑ.Λ. 

90 2,84 1,22 

Δ) Ήζεια λα παξαθνινπζήζσ 

πεξηζζφηεξν καζήκαηα εηδηθφηεηαο 

θαη κφλν ζηα ΔΠΑ.Λ. είρα απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

90 3,9 1,2 

 

XV.                      

Λόγνη Πξνηκίεζεο ηνπ ΔΠΑ.Λ. 

  πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

  Καζφινπ Λίγν  Αξθεηά Πνιχ Πάξα Πνιχ 

Α) Ήζεια λα απνθηήζσ κηα 

εηδίθεπζε θαη λα βξσ ακέζσο 

δνπιεία 
9 10 14 15,6 33 36,7 2 24,4 12 13,3 

Β)Ήζεια λα ζπνπδάζσ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη κφλν 

ζηα ΔΠΑΛ είρα απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

7 7,8 11 12,2 21 23,3 20 22,2 31 34,4 

Γ)Πίζηεπα φηη δελ ζα κπνξνχζα 

λα ηα θαηαθέξσ ζην Γεληθφ 

Λχθεην 

28 31,1 18 20 14 15,6 10 11,1 20 22,2 

Γ) Θεψξεζα φηη ε πξφζβαζε ζε 

ΣΔΗ ζα είλαη επθνιφηεξε 

δίλνληαο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 

σο ηειεηφθνηηνο  ΔΠΑΛ 

17 18,9 16 17,8 28 31,1 22 24,4 7 7,8 

Δ) Ήζεια λα παξαθνινπζήζσ 

πεξηζζφηεξν καζήκαηα 

εηδηθφηεηαο θαη κφλν ζηα ΔΠΑΛ 

είρα απηή ηε δπλαηφηεηα 

5 5,6 9 10 12 13,3 28 31,1 36 40 
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XVI.  

Δπηινγή Σνκέα/ Δηδηθφηεηαο ζην ΔΠΑ.Λ. 

 
N ΜΣ ΣΑ 

Α) ρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηα 

ελδηαθέξνληα κνπ 

90 3,69 1,13 

Β) Πηζηεχσ φηη κπνξψ λα βξσ 

δνπιεία επθνιφηεξα 

90 3,50 1,06 

Γ)Πηζηεχσ φηη ζα βξσ δνπιεία κε 

θαιή  ακνηβή 

90 3,01 0,92 

Γ)Τπάξρεη ζπγγεληθφ/ θηιηθφ 

πξφζσπν ζην πεξηβάιινλ κνπ κε 

παξφκνηα δνπιεία 

90 1,81 1,24 

Δ)Γελ ππήξρε ν Σνκέαο 

/Δηδηθφηεηα πνπ επηζπκνχζα ζην 

ζρνιείν ηεο πεξηνρήο κνπ θαη έηζη 

επέιεμα ην ζπγθεθξηκέλν Σνκέα/ 

Δηδηθφηεηα 

90 1,99 1,43 

 

 

 

 

 

XVII.            

Δπηινγή Σνκέα/Δηδηθόηεηαο Φνίηεζεο ζην ΔΠΑ.Λ. 

  πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

 Καζφινπ Λίγν  Αξθεηά Πνιχ Πάξα Πνιχ 

Α)ρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηα 

ελδηαθέξνληα κνπ 
2 2,2 14 15,6 21 23,3 26 28,9 27 30 

Β)Πηζηεχσ φηη κπνξψ λα βξσ 

δνπιεία επθνιφηεξα 4 4,4 9 10 33 36,7 26 28,9 18 20 

Γ)Πηζηεχσ φηη ζα βξσ δνπιεία 

κε θαιή ακνηβή 
4 4,4 20 22,2 42 46,7 19 21,1 5 5,6 

Γ)Τπάξρεη ζπγγεληθφ/θηιηθφ 

πξφζσπν ζην πεξηβάιινλ κνπ κε 

παξφκνηα δνπιεία 
56 62,2 12 13,3 10 11,1 7 7,8 5 5,6 

Δ)Γελ ππήξρε ν Σνκέαο/ 

Δηδηθφηεηα πνπ επηζπκνχζα ζην 

ζρνιείν ηεο πεξηνρήο κνπ θαη 

έηζη επέιεμα ην ζπγθεθξηκέλν 

Σνκέα/Δηδηθφηεηα 

55 61,1 7 7,8 13 14,4 4 4,4 11 12,2 
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XVIII.  

Δλεκέξσζε γηα ηηο Δπαγγεικαηηθέο Πξννπηηθέο κεηά ηελ θνίηεζε ζην ΔΠΑ.Λ. 

 
N ΜΣ ΣΑ 

Δίκαη θαηάιιεια ελεκεξσκέλνο 

γηα ηηο Δπαγγεικαηηθέο Πξννπηηθέο 

πνπ έρσ νινθιεξψλνληαο ηε 

θνίηεζε κνπ ζην ΔΠΑ.Λ. 

90 3,73 1,02 

 

 

XIX.  

Δλεκέξσζε γηα ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο κεηά ηελ απνθνίηεζε απφ ην ΔΠΑ.Λ. 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή πρλφηεηα 

(%) 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 10 11,1 

Αξθεηά 32 35,6 

Πνιχ 20 22,2 

Πάξα Πνιχ 28 31,1 

χλνιν 90 100 

 

XX.  

Γλσζηηθφ Δπίπεδν σο πξνο ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο 

 
N ΜΣ ΣΑ 

Ζ χιε  θαη ν ηξφπνο εμέηαζεο ησλ 

καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο 

αληαπνθξίλνληαη ζην γλσζηηθφ κνπ  

επίπεδν 

90 3,13 0,97 

 

XXI.  

 

Γλσζηηθφ Δπίπεδν θαη Μαζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή πρλφηεηα 

(%) 

Καζφινπ 2 2,2 

Λίγν 23 25,6 

Αξθεηά 34 37,8 

Πνιχ 23 25,6 

Πάξα Πνιχ 8 8,9 

χλνιν 90 100 

 

 



 

130 

 

XXII.  

Γλσζηηθφ Δπίπεδν θαη Μαζήκαηα Πξνζαλαηνιηζκνχ/ Σνκέα/ Δηδηθφηεηαο 

. 

 
N ΜΣ ΣΑ 

Ζ χιε  θαη ν ηξφπνο εμέηαζεο ησλ 

ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ Σνκέα/ 

Δηδηθφηεηαο αληαπνθξίλνληαη ζην 

γλσζηηθφ κνπ  επίπεδν 

90 3,52 0,95 

 

XXIII.  

Γλσζηηθφ Δπίπεδν θαη Μαζήκαηα Πξνζαλαηνιηζκνχ/ Σνκέα/ Δηδηθφηεηαο 

. 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή πρλφηεηα 

(%) 

Καζφινπ 1 1,1 

Λίγν 11 12,2 

Αξθεηά 33 36,7 

Πνιχ 30 33,3 

Πάξα Πνιχ 15 16,7 

χλνιν 90 100 

 

XXIV.  

Γλσζηηθφ Δπίπεδν θαη Δξγαζηεξηαθά Μαζήκαηα 

 
N ΜΣ ΣΑ 

Ζ χιε θαη ν ηξφπνο εμέηαζεο ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ 

αληαπνθξίλνληαη ζην γλσζηηθφ κνπ 

επίπεδν 

90 3,74 1,16 

 

 

XXV.  

Γλσζηηθφ Δπίπεδν θαη Δξγαζηεξηαθά Μαζήκαηα 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή πρλφηεηα 

(%) 

Καζφινπ 2 2,2 

Λίγν 16 17,8 

Αξθεηά 15 16,7 

Πνιχ 27 30 

Πάξα Πνιχ 30 33,3 

χλνιν 90 100 
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XXVI.  

Δπηινγή εηδηθφηεηαο ζηε Γ' ηάμε αληί ζηε Β' ηάμε 

 

 
N ΜΣ ΣΑ 

Ζ επηινγή εηδηθφηεηαο ζηε Γ’ ηάμε  

είλαη πξνηηκφηεξε απφ ηελ επηινγή 

εηδηθφηεηαο ζηε Β’ ηάμε 

90 3,05 1,34 

 

 

XXVII.  

Δπηινγή εηδηθφηεηαο ζηε Γ' ηάμε αληί ζηε Β' ηάμε 

 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή πρλφηεηα 

(%) 

Καζφινπ 18 20 

Λίγν 10 11,1 

Αξθεηά 25 27,8 

Πνιχ 23 25,6 

Πάξα Πνιχ 14 15,6 

χλνιν 90 100 

 

XXVIII.  

Δπίδξαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε ζρνιηθή επηινγή ηνπ ΔΠΑ.Λ. 

 

  

N ΜΣ ΣΑ 

Α) Σελ εθαξκνγή ηνπ Θεζκνχ ηεο 

Μαζεηείαο 

90 1,56 0,89 

Β) Σελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

πξφζβαζεο απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ. 

ζηελ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζε  

(Παλεπηζηήκην/ ΣΔΗ) 

90 2,38 1,19 

Γ) Σελ δπλαηφηεηα επηινγήο 

Δηδηθφηεηαο ζηε Γ’ ηάμε αληί ηεο 

Β’ ηάμεο 

90 1,82 1,19 

Γ)Σνλ αξηζκφ θαη ην είδνο  ησλ 

Μαζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο ζην 

ΔΠΑ.Λ. ζε ζρέζε κε ην Γεληθφ 

Λχθεην 

90 3,68 1,28 

Δ) Σελ χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ 

εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ζην 

ΔΠΑ.Λ. ζε ζρέζε κε ην Γεληθφ 

Λχθεην 

90 3,66 1,16 
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XXIX.            

Δπίδξαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε ζρνιηθή επηινγή ηνπ ΔΠΑ.Λ. 

  πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

 Καζφινπ Λίγν  Αξθεηά Πνιχ Πάξα Πνιχ 

Α) Σελ εθαξκνγή ηνπ Θεζκνχ 

ηεο Μαζεηείαο  

58 64,4 19 21,1 9 10 3 3,3 1 1,1 

Β) Σελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

πξφζβαζεο απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ. 

ζηελ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζε  

(Παλεπηζηήκην/ ΣΔΗ) 

25 27,8 27 30 23 25,6 9 10 6 6,7 

Γ) Σελ δπλαηφηεηα επηινγήο 

Δηδηθφηεηαο ζηε Γ’ ηάμε αληί ηεο 

Β’ ηάμεο 

53 58,9 16 17,8 9 10 8 8,9 4 4,4 

Γ)Σνλ αξηζκφ θαη ην είδνο  ησλ 

Μαζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο 

ζην ΔΠΑ.Λ. ζε ζρέζε κε ην 

Γεληθφ Λχθεην 

7 7,8 12 13,3 14 15,6 27 30 30 33,3 

Δ) Σελ χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ 

εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ζην 

ΔΠΑ.Λ. ζε ζρέζε κε ην Γεληθφ 

Λχθεην 

6 6,7 8 8,9 21 23,3 31 34,4 24 26,7 

 

 

XXX.  

Αχμεζε πνζνζηνχ πξφζβαζεο καζεηψλ ΔΠΑ.Λ. ζε ΑΔΗ/ΣΔΗ 

 

 
N ΜΣ ΣΑ 

Ζ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ καζεηψλ 

ΔΠΑΛ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην 

Παλεπηζηήκην είλαη έλα ζεηηθφ 

κέηξν γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ΔΠΑΛ 

90 4,26 ,88 

 

 

XXXI.  

Αχμεζε πνζνζηνχ πξφζβαζεο καζεηψλ ΔΠΑ.Λ. ζε ΑΔΗ/ΣΔΗ 

 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή πρλφηεηα 

(%) 

Καζφινπ 2 2,2 

Λίγν 20 22,2 

Αξθεηά 20 22,2 

Πνιχ 48 53,3 

Πάξα Πνιχ 90 100 

χλνιν 2 2,2 
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XXXII.  

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο Μαζεηείαο σο πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 

πξννπηηθέο ησλ καζεηψλ 

  

N ΜΣ ΣΑ 

Α)  Θα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε  

ζεσξεηηθή εθκάζεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο εηδηθφηεηαο κνπ 

90 3,47 1,03 

Β) Θα βνεζήζεη λα βξσ δνπιεία 

επθνιφηεξα 

90 3,59 0,83 

Γ) Θα βνεζήζεη λα βξσ δνπιεία ζε 

αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηελ 

εηδηθφηεηα κνπ 

90 3,68 0,93 

Γ) Θα βνεζήζεη λα βξσ δνπιεία κε 

θαιχηεξε ακνηβή 

90 2,99 1,07 

Δ) Θα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε 

ηερληθή θαηάξηηζε σο πξνο ην 

αληηθείκελν κνπ 

90 3,89 1,01 

 

 

XXXIII.            

Η εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ ηεο Μαζεηείαο ωο πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο πξννπηηθέο ηωλ 

καζεηώλ 

  πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

 Καζφινπ Λίγν  Αξθεηά Πνιχ Πάξα Πνιχ 

Α)  Θα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε  

ζεσξεηηθή εθκάζεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο εηδηθφηεηαο 

κνπ 

2 2,2 15 16,7 27 30 31 34,4 15 16,7 

Β) Θα βνεζήζεη λα βξσ δνπιεία 

επθνιφηεξα 
0 0 7 7,8 36 40 34 37,8 13 14,4 

Γ) Θα βνεζήζεη λα βξσ δνπιεία 

ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηελ 

εηδηθφηεηα κνπ 

1 1,1 8 8,9 28 31,1 35 38,9 18 20 

Γ) Θα βνεζήζεη λα βξσ δνπιεία 

κε θαιχηεξε ακνηβή 

5 5,6 27 30 31 34,4 18 20 9 10 

Δ) Θα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε 

ηερληθή θαηάξηηζε σο πξνο ην 

αληηθείκελν κνπ 

2 2,2 6 6,7 21 23,3 32 35,6 29 32,2 
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XXXIV.  

Αχμεζε ειθπζηηθφηεηαο ηνπ ΔΠΑ.Λ. κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο καζεηείαο 

 

 
N ΜΣ ΣΑ 

Σν ΔΠΑΛ έρεη γίλεη πην ειθπζηηθφ 

ζρνιείν γηα ηνπο καζεηέο κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο 

Μαζεηείαο 

90 3,88 ,82 

 

 

 

XXXV.  

Αχμεζε ειθπζηηθφηεηαο ηνπ ΔΠΑ.Λ. κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο καζεηείαο 

 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή πρλφηεηα 

(%) 

Καζφινπ 2 2,2 

Λίγν 30 33,3 

Αξθεηά 34 37,8 

Πνιχ 24 26,7 

Πάξα Πνιχ 90 100 

χλνιν 2 2,2 

 

 

XXXVI.  

Δπαγγεικαηηθά θαη εθπαηδεπηηθά ζρέδηα ησλ καζεηψλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. 

  

N ΜΣ ΣΑ 

 Α) Να  ζπλερίζεηο ηηο ζπνπδέο ζνπ 90 3,10 1,41 

 Β) Να ζπλερίζεηο ηηο ζπνπδέο ζνπ 

θαη παξάιιεια λα εξγάδεζαη 

90 2,98 1,35 

Γ) Να εξγαζηείο 90 3,33 1,43 

 Γ ) Να εθπιεξψζεηο ηηο 

ζηξαηησηηθέο ζνπ ππνρξεψζεηο 

90 2,27 1,47 

Δ) Να θάλεηο θάηη άιιν 90 2,39 1,47 
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XXXVII.            

Δπαγγεικαηηθά θαη εθπαηδεπηηθά ζρέδηα ηωλ καζεηώ ηνπ ΔΠΑ.Λ. 

  πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

πρλ ρεη. 

πρλ 

(%) 

 Καζφινπ Λίγν  Αξθεηά Πνιχ Πάξα Πνιχ 

Α) Να  ζπλερίζεηο ηηο ζπνπδέο 

ζνπ 

20 22,2 7 7,8 24 26,7 22 24,4 17 18,9 

Β) Να ζπλερίζεηο ηηο ζπνπδέο 

ζνπ θαη παξάιιεια λα εξγάδεζαη 

19 21,1 12 13,3 24 26,7 22 24,4 13 14,4 

Γ) Να εξγαζηείο  14 15,6 15 16,7 12 13,3 25 27,8 24 26,7 

Γ) Να εθπιεξψζεηο ηηο 

ζηξαηησηηθέο ζνπ ππνρξεψζεηο 

42 46,7 13 14,4 14 15,6 11 12,2 10 11,1 

Δ) Να θάλεηο θάηη άιιν 35 38,9 23 25,6 7 7,8 12 13,3 13 14,4 
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XXXVIII.  

χγθξηζε κέζσλ φξσλ ιφγσλ επηινγήο ΔΠΑ.Λ. σο πξνο ηνλ βαζκφ πξφζβαζεο 

 

Ο βαζκφο 

πξφζβαζεο 

κνπ ζηελ 

ηειεπηαία 

ηάμε πνπ 

θνηηνχζα 

πξηλ πάσ 

ζην ΔΠΑ.Λ. 

ήηαλ 

 Α) Ήζεια 

λα 

απνθηήζσ 

κηα 

εηδίθεπζε 

θαη λα βξσ 

ακέζσο 

δνπιεία 

Β)Ήζεια λα 

ζπνπδάζσ 

ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα θαη 

κφλν ζηα 

ΔΠΑ.Λ. είρα 

απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

Γ)Πίζηεπα 

φηη δελ ζα 

κπνξνχζα 

λα ηα 

θαηαθέξσ 

ζην Γεληθφ 

Λχθεην 

Γ) Θεψξεζα 

φηη ε 

πξφζβαζε ζε 

ΣΔΗ ζα είλαη 

επθνιφηεξε 

δίλνληαο 

Παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο σο 

ηειεηφθνηηνο  

ΔΠΑ.Λ. 

Δ) Ήζεια λα 

παξαθνινπζήζσ 

πεξηζζφηεξν 

καζήκαηα 

εηδηθφηεηαο θαη 

κφλν ζηα 

ΔΠΑ.Λ. είρα 

απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

10--12 ΜΣ 3,00 5,00 1,00 3,00 5,00 

 
N 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
ΣΑ . . . . . 

12,1-14 ΜΣ 3,05 3,95 2,74 2,53 3,63 

 
N 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 

 
ΣΑ 1,27 1,08 1,56 0,90 1,38 

14,1-16 ΜΣ 3,13 3,52 3,04 3,04 3,96 

 
N 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 

 
ΣΑ 1,14 1,38 1,58 1,30 1,15 

16,1-18 ΜΣ 3,32 3,53 2,26 2,53 3,89 

 
N 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 

 
ΣΑ 1,16 1,26 1,37 1,17 1,20 

18,1-20 ΜΣ 3,33 3,67 1,33 3,67 4,33 

 
N 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

 
ΣΑ 1,15 1,15 0,58 1,53 1,15 

χλνιν ΜΣ 3,16 3,63 2,73 2,84 3,90 

 
N 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

 
ΣΑ 1,15 1,28 1,55 1,22 1,20 
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XXXIX.  

χγθξηζε κέζσλ φξσλ γλσζηηθνχ επηπέδνπ κε εθπαίδεπζε παηέξα 

 

Δθπαίδεπζε 

Παηέξα 

 4. Ζ χιε  θαη ν 

ηξφπνο εμέηαζεο 

ησλ καζεκάησλ 

Γεληθήο Παηδείαο 

αληαπνθξίλνληαη 

ζην γλσζηηθφ κνπ  

επίπεδν 

5. Ζ χιε  θαη ν 

ηξφπνο εμέηαζεο 

ησλ ζεσξεηηθψλ 

καζεκάησλ Σνκέα/ 

Δηδηθφηεηαο 

αληαπνθξίλνληαη 

ζην γλσζηηθφ κνπ  

επίπεδν 

6. Ζ χιε θαη ν 

ηξφπνο εμέηαζεο 

ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ 

αληαπνθξίλνληαη 

ζην γλσζηηθφ κνπ 

επίπεδν 

Με ην απνιπηήξην 

Γεκνηηθνχ 

ΜΣ 3,04 3,50 3,58 

 
N 26,00 26,00 26,00 

 
ΣΑ 0,96 0,95 1,17 

Με ην απνιπηήξην 

ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή 

θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

ΜΣ 3,07 3,55 3,97 

 
N 29,00 29,00 29,00 

 
ΣΑ 0,88 0,87 1,02 

Με ην απνιπηήξην 

Λπθείνπ ή ΣΔ 

ΜΣ 3,32 3,54 3,68 

 
N 28,00 28,00 28,00 

 
ΣΑ 1,12 1,00 1,25 

Με πηπρίν ΣΔΗ 
ΜΣ 3,00 4,00 4,50 

 
N 2,00 2,00 2,00 

 
ΣΑ 0,00 1,41 0,71 

Με πηπρίν 

Παλεπηζηεκίνπ 

ΜΣ 3,25 3,50 4,00 

 
N 4,00 4,00 4,00 

 
ΣΑ 0,96 1,29 1,15 

Με κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο 

ΜΣ 2,00 2,00 1,00 

 
N 1,00 1,00 1,00 

 
ΣΑ . . . 

χλνιν 
ΜΣ 3,13 3,52 3,74 

 
Ν 90,00 90,00 90,00 

 ΣΑ 0,97 0,95 1,17 
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XL.  

χγθξηζε κέζσλ φξσλ γλσζηηθνχ επηπέδνπ κε εθπαίδεπζε κεηέξαο 

 

Δθπαίδεπζε 

Μεηέξαο 

 4. Ζ χιε  θαη ν 

ηξφπνο εμέηαζεο 

ησλ καζεκάησλ 

Γεληθήο Παηδείαο 

αληαπνθξίλνληαη 

ζην γλσζηηθφ κνπ  

επίπεδν 

5. Ζ χιε  θαη ν 

ηξφπνο εμέηαζεο 

ησλ ζεσξεηηθψλ 

καζεκάησλ Σνκέα/ 

Δηδηθφηεηαο 

αληαπνθξίλνληαη 

ζην γλσζηηθφ κνπ  

επίπεδν 

6. Ζ χιε θαη ν 

ηξφπνο εμέηαζεο 

ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ 

αληαπνθξίλνληαη 

ζην γλσζηηθφ κνπ 

επίπεδν 

Με ην απνιπηήξην 

Γεκνηηθνχ 

ΜΣ 2,75 3,25 3,00 

 
N 16,00 16,00 16,00 

 
ΣΑ 0,93 1,06 1,21 

Με ην απνιπηήξην 

ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή 

θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

ΜΣ 2,97 3,35 4,03 

 
N 34,00 34,00 34,00 

 
ΣΑ 0,76 0,77 1,03 

Με ην απνιπηήξην 

Λπθείνπ ή ΣΔ 

ΜΣ 3,34 3,84 3,81 

 
N 32,00 32,00 32,00 

 
ΣΑ 1,10 0,92 1,15 

Με πηπρίν ΣΔΗ 
ΜΣ 4,00 3,67 4,00 

 
N 3,00 3,00 3,00 

 
ΣΑ 1,00 1,53 1,73 

Με πηπρίν 

Παλεπηζηεκίνπ 

ΜΣ 4,00 3,75 4,00 

 
N 4,00 4,00 4,00 

 
ΣΑ 0,82 1,26 0,82 

Με κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο 

ΜΣ 2,00 2,00 2,00 

 
N 1,00 1,00 1,00 

 
ΣΑ . . . 

χλνιν 
ΜΣ 3,13 3,52 3,74 

 
Ν 90,00 90,00 90,00 

 ΣΑ 0,97 0,95 1,17 
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XLI.  

χγθξηζε κέζσλ φξσλ εξγαζίαο παηέξα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ 

 

Δξγαζία 

Παηέξα 

 Μεηά ηελ 

απνθνίηεζε 

ζνπ απφ ην 

ΔΠΑ.Λ. 

ζρεδηάδεηο λα 

ζπλερίζεηο ηηο 

ζπνπδέο ζνπ 

Να 

ζπλερίζεηο 

ηηο ζπνπδέο 

ζνπ θαη 

παξάιιεια 

λα 

εξγαζηείο 

Ν  εξγαζηείο Να 

εθπιεξψζεηο ηηο 

ζηξαηησηηθέο 

ζνπ 

ππνρξεψζεηο 

Γεκφζηνο 

Τπάιιεινο 

ΜΣ 3,91 3,27 2,91 2,09 

 
N 11,00 11,00 11,00 11,00 

 
ΣΑ 0,94 1,35 1,81 1,58 

Ηδησηηθφο 

Τπάιιεινο 

ΜΣ 3,42 2,92 3,83 2,33 

 
N 12,00 12,00 12,00 12,00 

 
ΣΑ 1,56 1,56 1,40 1,72 

Διεχζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο 

ΜΣ 2,76 2,67 3,27 2,33 

 
N 33,00 33,00 33,00 33,00 

 
ΣΑ 1,46 1,38 1,35 1,29 

Αγξφηεο 

/Κηελνηξφθνο 

ΜΣ 2,88 3,35 3,41 2,53 

 
N 17,00 17,00 17,00 17,00 

 
ΣΑ 1,50 1,27 1,58 1,62 

Δξγάηεο 
ΜΣ 3,08 3,00 3,38 2,00 

 
N 13,00 13,00 13,00 13,00 

 
ΣΑ 1,26 1,15 1,33 1,41 

Άλεξγνο 
ΜΣ 3,75 3,25 3,00 1,75 

 
N 4,00 4,00 4,00 4,00 

 
ΣΑ 0,96 1,50 0,82 0,96 

χλνιν 
ΜΣ 3,10 2,98 3,33 2,27 

 
Ν 90,00 90,00 90,00 90,00 

 ΣΑ 1,41 1,35 1,43 1,44 
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XLII.  

χγθξηζε κέζσλ φξσλ εξγαζίαο κεηέξαο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ησλ 

καζεηψλ 

 

Δξγαζία 

Μεηέξαο 

 Μεηά ηελ 

απνθνίηεζε 

ζνπ απφ ην 

ΔΠΑ.Λ. 

ζρεδηάδεηο λα 

ζπλερίζεηο ηηο 

ζπνπδέο ζνπ 

Να 

ζπλερίζεηο 

ηηο ζπνπδέο 

ζνπ θαη 

παξάιιεια 

λα 

εξγαζηείο 

Ν  εξγαζηείο Να 

εθπιεξψζεηο ηηο 

ζηξαηησηηθέο 

ζνπ 

ππνρξεψζεηο 

Γεκφζηνο 

Τπάιιεινο 

ΜΣ 3,88 3,50 3,63 2,00 

 
N 8,00 8,00 8,00 8,00 

 
ΣΑ 0,64 1,41 1,69 1,51 

Ηδησηηθφο 

Τπάιιεινο 

ΜΣ 2,83 2,42 3,58 2,42 

 
N 12,00 12,00 12,00 12,00 

 
ΣΑ 1,40 1,16 1,38 1,68 

Διεχζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο 

ΜΣ 3,24 3,24 3,00 2,18 

 
N 17,00 17,00 17,00 17,00 

 
ΣΑ 1,56 1,30 1,58 1,38 

Αγξφηεο 

/Κηελνηξφθνο 

ΜΣ 3,00 3,09 3,36 2,45 

 
N 11,00 11,00 11,00 11,00 

 
ΣΑ 1,67 1,51 1,43 1,29 

Δξγάηεο 
ΜΣ 3,00 3,32 3,47 2,37 

 
N 19,00 19,00 19,00 19,00 

 
ΣΑ 1,05 1,11 1,39 1,64 

Άλεξγνο 
ΜΣ 3,00 2,57 3,22 2,17 

 
N 23,00 23,00 23,00 23,00 

 
ΣΑ 1,62 1,47 1,38 1,34 

χλνιν 
ΜΣ 3,10 2,98 3,33 2,27 

 
Ν 90,00 90,00 90,00 90,00 

 ΣΑ 1,41 1,35 1,43 1,44 
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XLIII.  

     

πζρεηίζεηο Μεηαβιεηώλ 

  

Α) Σελ 

εθαξκνγή 

ηνπ 

Θεζκνχ 

ηεο 

Μαζεηείαο 

Β) Σελ 

αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ 

πξφζβαζεο 

απνθνίησλ 

ΔΠΑ.Λ. ζηελ 

Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζε  

(Παλεπηζηήκην

/ ΣΔΗ) 

Γ) Σελ 

δπλαηφηεηα 

επηινγήο 

Δηδηθφηεηαο 

ζηε Γ’ ηάμε 

αληί ηεο Β’ 

ηάμεο 

Γ)Σνλ 

αξηζκφ θαη 

ην είδνο  

ησλ 

Μαζεκάησ

λ Γεληθήο 

Παηδείαο 

ζην 

ΔΠΑ.Λ. ζε 

ζρέζε κε 

ην Γεληθφ 

Λχθεην 

Δ) Σελ χπαξμε 

κεγάινπ 

αξηζκνχ 

εξγαζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ ζην 

ΔΠΑ.Λ. ζε 

ζρέζε κε ην 

Γεληθφ Λχθεην 

Α) Ήζεια λα 

απνθηήζσ κηα 

εηδίθεπζε θαη 

λα βξσ ακέζσο 

δνπιεία 

Pearson 

Correlation 

0,2 -0,027 ,282
**

 0,004 0,091 

Sig. (2-

tailed) 

0,058 0,8 0,007 0,971 0,394 

N 90 90 90 90 90 

Β)Ήζεια λα 

ζπνπδάζσ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα θαη κφλν 

ζηα ΔΠΑ.Λ. 

είρα απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

Pearson 

Correlation 

-0,066 -0,004 0,162 0,057 ,215
*
 

Sig. (2-

tailed) 

0,539 0,971 0,127 0,592 0,041 

N 90 90 90 90 90 

Γ)Πίζηεπα φηη 

δελ ζα 

κπνξνχζα λα 

ηα θαηαθέξσ 

ζην Γεληθφ 

Λχθεην 

Pearson 

Correlation 

-0,046 -0,14 -0,062 0,126 -0,12 

Sig. (2-

tailed) 

0,665 0,187 0,56 0,236 0,259 

N 90 90 90 90 90 

Γ) Θεψξεζα 

φηη ε πξφζβαζε 

ζε ΣΔΗ ζα είλαη 

επθνιφηεξε 

δίλνληαο 

Παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο σο 

ηειεηφθνηηνο  

ΔΠΑ.Λ. 

Pearson 

Correlation 

-0,054 ,228
*
 0,004 0,119 ,216

*
 

Sig. (2-

tailed) 

0,611 0,031 0,971 0,264 0,041 

N 90 90 90 90 90 

Δ) Ήζεια λα 

παξαθνινπζήζ

σ πεξηζζφηεξν 

καζήκαηα 

εηδηθφηεηαο θαη 

κφλν ζηα 

ΔΠΑ.Λ. είρα 

απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

Pearson 

Correlation 

0,021 0,082 0,105 0,067 ,305
**

 

Sig. (2-

tailed) 

0,844 0,442 0,325 0,533 0,003 

N 90 90 90 90 90 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 

142 

 

 

XLIV.      

ύγθξηζε κέζωλ όξωλ γηα εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο 

Φπιν N ΜΣ ΣΑ Std. Error 

ΜΣ 

Α) Ήζεια λα απνθηήζσ κηα εηδίθεπζε θαη λα 

βξσ ακέζσο δνπιεία 

Αγφξη 65 3,0923 1,11416 0,13819 

Κνξίηζη 25 3,3200 1,24900 0,24980 

Β)Ήζεια λα ζπνπδάζσ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα θαη κφλν ζηα ΔΠΑ.Λ. είρα απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

Αγφξη 65 3,8462 1,17567 0,14582 

Κνξίηζη 25 3,0800 1,41185 0,28237 

Γ)Πίζηεπα φηη δελ ζα κπνξνχζα λα ηα 

θαηαθέξσ ζην Γεληθφ Λχθεην 

Αγφξη 65 2,4462 1,41455 0,17545 

Κνξίηζη 25 3,4800 1,66132 0,33226 

Γ) Θεψξεζα φηη ε πξφζβαζε ζε ΣΔΗ ζα είλαη 

επθνιφηεξε δίλνληαο Παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο σο ηειεηφθνηηνο  ΔΠΑ.Λ. 

Αγφξη 65 2,7077 1,10004 0,13644 

Κνξίηζη 25 3,2000 1,44338 0,28868 

Δ) Ήζεια λα παξαθνινπζήζσ πεξηζζφηεξν 

καζήκαηα εηδηθφηεηαο θαη κφλν ζηα ΔΠΑ.Λ. 

είρα απηή ηε δπλαηφηεηα 

Αγφξη 65 4,0769 1,02023 0,12654 

Κνξίηζη 25 3,4400 1,50222 0,30044 

12. Μεηά ηελ απνθνίηεζε ζνπ απφ ηα 

ΔΠΑ.Λ. ζρεδηάδεηο Α) Να  ζπλερίζεηο ηηο 

ζπνπδέο ζνπ 

Αγφξη 65 3,0462 1,41896 0,17600 

Κνξίηζη 25 3,2400 1,39284 0,27857 

12. Μεηά ηελ απνθνίηεζε ζνπ απφ ηα 

ΔΠΑ.Λ. ζρεδηάδεηο Β) Να ζπλερίζεηο ηηο 

ζπνπδέο ζνπ θαη παξάιιεια λα εξγάδεζαη 

Αγφξη 65 2,8769 1,36368 0,16914 

Κνξίηζη 25 3,2400 1,30000 0,26000 

12. Μεηά ηελ απνθνίηεζε ζνπ απφ ηα 

ΔΠΑ.Λ. ζρεδηάδεηο Γ) Να εξγαζηείο 

Αγφξη 65 3,3692 1,36438 0,16923 

Κνξίηζη 25 3,2400 1,61452 0,32290 

12. Μεηά ηελ απνθνίηεζε ζνπ απφ ηα 

ΔΠΑ.Λ. ζρεδηάδεηο Γ ) Να εθπιεξψζεηο ηηο 

ζηξαηησηηθέο ζνπ ππνρξεψζεηο 

Αγφξη 65 2,7538 1,41455 0,17545 

Κνξίηζη 25 1,0000 0,00000 0,00000 

12. Μεηά ηελ απνθνίηεζε ζνπ απφ ηα 

ΔΠΑ.Λ. ζρεδηάδεηο Δ) Να θάλεηο θάηη άιιν 

Αγφξη 65 2,3077 1,42438 0,17667 

Κνξίηζη 25 2,6000 1,60728 0,32146 
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XLV.  

T test ωο πξνο ην θύιν 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality 

of ΜΣs 

 

 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

ΜΣ 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Α) Ήζεια λα 

απνθηήζσ κηα 

εηδίθεπζε θαη λα βξσ 

ακέζσο δνπιεία 

Equal 
variances 

assumed 

1,779 0,186 -0,839 88 0,403 -0,22769 0,27123 -0,76670 0,31132 

Equal 

variances 
not 

assumed 

    -0,798 39,54

9 

0,430 -0,22769 0,28548 -0,80487 0,34948 

Β)Ήζεια λα 

ζπνπδάζσ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

θαη κφλν ζηα ΔΠΑ.Λ. 

είρα απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

Equal 

variances 

assumed 

0,804 0,372 2,616 88 0,010 0,76615 0,29289 0,18410 1,34821 

Equal 

variances 
not 

assumed 

    2,411 37,50

8 

0,021 0,76615 0,31780 0,12252 1,40979 

Γ)Πίζηεπα φηη δελ ζα 

κπνξνχζα λα ηα 

θαηαθέξσ ζην Γεληθφ 

Λχθεην 

Equal 
variances 

assumed 

3,169 0,079 -2,956 88 0,004 -1,03385 0,34970 -1,72879 -

0,33890 

Equal 

variances 
not 

assumed 

    -2,751 38,13

8 

0,009 -1,03385 0,37574 -1,79441 -

0,27328 

Γ) Θεψξεζα φηη ε 

πξφζβαζε ζε ΣΔΗ ζα 

είλαη επθνιφηεξε 

δίλνληαο 

Παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο σο 

ηειεηφθνηηνο  ΔΠΑ.Λ. 

Equal 
variances 

assumed 

4,570 0,035 -1,738 88 0,086 -0,49231 0,28322 -1,05514 0,07052 

Equal 
variances 

not 

assumed 

    -1,542 35,26

1 

0,132 -0,49231 0,31930 -1,14034 0,15573 

Δ) Ήζεια λα 

παξαθνινπζήζσ 

πεξηζζφηεξν 

καζήκαηα εηδηθφηεηαο 

θαη κφλν ζηα ΔΠΑ.Λ. 

είρα απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

Equal 
variances 

assumed 

11,581 0,001 2,310 88 0,023 0,63692 0,27570 0,08902 1,18483 

Equal 
variances 

not 

assumed 

    1,954 32,88

2 

0,059 0,63692 0,32601 -0,02643 1,30028 

12. Μεηά ηελ 

απνθνίηεζε ζνπ απφ 

ηα ΔΠΑ.Λ. ζρεδηάδεηο 

Α) Να  ζπλερίζεηο ηηο 

ζπνπδέο ζνπ 

Equal 

variances 

assumed 

0,029 0,865 -0,583 88 0,561 -0,19385 0,33227 -0,85417 0,46648 

Equal 
variances 

not 

assumed 

    -0,588 44,33

6 

0,559 -0,19385 0,32951 -0,85779 0,47009 

12. Μεηά ηελ 

απνθνίηεζε ζνπ απφ 

ηα ΔΠΑ.Λ. ζρεδηάδεηο 

Β) Να ζπλερίζεηο ηηο 

ζπνπδέο ζνπ θαη 

παξάιιεια λα 

εξγάδεζαη 

Equal 

variances 

assumed 

0,172 0,679 -1,146 88 0,255 -0,36308 0,31691 -0,99287 0,26672 

Equal 
variances 

not 

assumed 

    -1,171 45,55

3 

0,248 -0,36308 0,31018 -0,98760 0,26144 

12. Μεηά ηελ 

απνθνίηεζε ζνπ απφ 

ηα ΔΠΑ.Λ. ζρεδηάδεηο 

Γ) Να εξγαζηείο 

Equal 

variances 

assumed 

2,991 0,087 0,382 88 0,703 0,12923 0,33817 -0,54280 0,80126 

Equal 

variances 

not 
assumed 

    0,354 37,92

2 

0,725 0,12923 0,36456 -0,60884 0,86730 
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12. Μεηά ηελ 

απνθνίηεζε ζνπ απφ 

ηα ΔΠΑ.Λ. ζρεδηάδεηο 

Γ ) Να εθπιεξψζεηο 

ηηο ζηξαηησηηθέο ζνπ 

ππνρξεψζεηο 

Equal 

variances 

assumed 

74,982 0,000 6,178 88 0,000 1,75385 0,28390 1,18966 2,31803 

Equal 

variances 
not 

assumed 

    9,996 64,00

0 

0,000 1,75385 0,17545 1,40334 2,10436 

12. Μεηά ηελ 

απνθνίηεζε ζνπ απφ 

ηα ΔΠΑ.Λ. ζρεδηάδεηο 

Δ) Να θάλεηο θάηη 

άιιν 

Equal 

variances 
assumed 

1,903 0,171 -0,841 88 0,403 -0,29231 0,34748 -0,98285 0,39824 

Equal 

variances 
not 

assumed 

    -

0,797 

39,34

3 

0,430 -0,29231 0,36681 -

1,03404 

0,4494

2 
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XLVI.  

  ANOVA Πξνζδνθίεο -εθπαίδεπζε παηέξα     

  N ΜΣ ΣΑ F p 

Α) Ήζεια λα απνθηήζσ κηα 

εηδίθεπζε θαη λα βξσ ακέζσο 

δνπιεία 

Με ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 26 3,1154 1,33647 0,575 0,682 

Με ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

29 3,2069 1,23576 

Με ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή 

ΣΔ 

28 3,1786 0,90487 

Με πηπρίν ΣΔΗ 2 4 1,41421 

Με πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 5 2,6 0,89443 

Total 90 3,1556 1,15058     

Β)Ήζεια λα ζπνπδάζσ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη κφλν 

ζηα ΔΠΑ.Λ. είρα απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

Με ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 26 3,5 1,39284 0,955 0,436 

Με ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

29 3,5517 1,35188 

Με ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή 

ΣΔ 

28 3,8214 1,15642 

Με πηπρίν ΣΔΗ 2 5 0 

Με πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 5 3,2 1,09545 

Total 90 3,6333 1,28474     

Γ)Πίζηεπα φηη δελ ζα 

κπνξνχζα λα ηα θαηαθέξσ 

ζην Γεληθφ Λχθεην 

Με ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 26 2,7308 1,6866 0,806 0,525 

Με ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

29 2,8621 1,55205 

    

Με ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή 

ΣΔ 

28 2,6429 1,41981 

    

Με πηπρίν ΣΔΗ 2 1 0     

Με πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 5 3,2 1,78885     

Total 90 2,7333 1,54919     

Γ) Θεψξεζα φηη ε πξφζβαζε 

ζε ΣΔΗ ζα είλαη επθνιφηεξε 

δίλνληαο Παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο σο ηειεηφθνηηνο  

ΔΠΑ.Λ. 

Με ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 26 2,6538 1,41258 0,532 0,712 

Με ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

29 3,0345 1,08505 

    

Με ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή 

ΣΔ 

28 2,75 1,2057 

    

Με πηπρίν ΣΔΗ 2 3,5 0,70711     

Με πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 5 3 1,22474     

Total 90 2,8444 1,21702     

Δ) Ήζεια λα παξαθνινπζήζσ 

πεξηζζφηεξν καζήκαηα 

εηδηθφηεηαο θαη κφλν ζηα 

ΔΠΑ.Λ. είρα απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

Με ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 26 4,1154 1,33647 0,879 0,48 

Με ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

29 3,8621 1,12517 

    

Με ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή 

ΣΔ 

28 3,6786 1,21879 

    

Με πηπρίν ΣΔΗ 2 5 0     

Με πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 5 3,8 0,83666     

Total 90 3,9 1,19972     

 



 

146 

 

XLVII.   

ANOVA Πξνζδνθίεο- εθπαίδεπζε κεηέξαο  

  N ΜΣ ΣΑ F p 

Α) Ήζεια λα απνθηήζσ 

κηα εηδίθεπζε θαη λα βξσ 

ακέζσο δνπιεία 

Με ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 16 2,8125 1,27639 1,42 0,234 

Με ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

34 3,4118 1,0764 

Με ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή 

ΣΔ 

32 2,9688 1,12119 

Με πηπρίν ΣΔΗ 3 3 1 

Με πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 5 3,8 1,30384 

Total 90 3,1556 1,15058     

Β)Ήζεια λα ζπνπδάζσ 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα θαη κφλν ζηα 

ΔΠΑ.Λ. είρα απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

Με ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 16 3,5 1,36626 0,238 0,916 

Με ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

34 3,5294 1,30814 

Με ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή 

ΣΔ 

32 3,75 1,27 

Με πηπρίν ΣΔΗ 3 4 1,73205 

Με πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 5 3,8 1,09545 

Total 90 3,6333 1,28474     

Γ)Πίζηεπα φηη δελ ζα 

κπνξνχζα λα ηα 

θαηαθέξσ ζην Γεληθφ 

Λχθεην 

Με ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 16 2,8125 1,55858 0,052 0,995 

Με ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

34 2,7353 1,6013 

Με ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή 

ΣΔ 

32 2,6563 1,55769 

Με πηπρίν ΣΔΗ 3 3 2 

Με πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 5 2,8 1,48324 

Total 90 2,7333 1,54919     

Γ) Θεψξεζα φηη ε 

πξφζβαζε ζε ΣΔΗ ζα 

είλαη επθνιφηεξε 

δίλνληαο Παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο σο 

ηειεηφθνηηνο  ΔΠΑ.Λ. 

Με ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 16 2,875 1,66833 0,557 0,694 

Με ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

34 2,7353 1,08177 

Με ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή 

ΣΔ 

32 2,8438 1,13903 

Με πηπρίν ΣΔΗ 3 2,6667 1,1547 

Με πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 5 3,6 1,14018 

Total 90 2,8444 1,21702     

Δ) Ήζεια λα 

παξαθνινπζήζσ 

πεξηζζφηεξν καζήκαηα 

εηδηθφηεηαο θαη κφλν ζηα 

ΔΠΑ.Λ. είρα απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

Με ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 16 3,25 1,52753 1,996 0,102 

Με ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

34 4,0882 0,99598 

Με ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή 

ΣΔ 

32 3,875 1,2115 

Με πηπρίν ΣΔΗ 3 4,3333 1,1547 

Με πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 5 4,6 0,54772 

Total 90 3,9 1,19972     
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XLVIII.  

  ANOVA Πνιηηηθή αλαβάζκηζεο ΔΠΑ.Λ. –εθπαίδεπζε παηέξα  

  

 

N ΜΣ ΣΑ F p 

Α) Σελ εθαξκνγή ηνπ 

Θεζκνχ ηεο Μαζεηείαο 

Με ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 26 1,4231 1,02657 1,423 0,233 

Με ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

29 1,4828 0,78471 

Με ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή 

ΣΔ 

28 1,8571 0,89087 

Με πηπρίν ΣΔΗ 2 1 0 

Με πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 5 1,2 0,44721 

Total 90 1,5556 0,88826   

Β) Σελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ πξφζβαζεο 

απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ. ζηελ 

Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζε  

(Παλεπηζηήκην/ ΣΔΗ) 

Με ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 26 2,2308 1,21021 1,857 0,125 

Με ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

29 2,4483 1,15221 

Με ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή 

ΣΔ 

28 2,1786 1,12393 

Με πηπρίν ΣΔΗ 2 3 0 

Με πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 5 3,6 1,34164 

Total 90 2,3778 1,18585   

Γ) Σελ δπλαηφηεηα 

επηινγήο Δηδηθφηεηαο 

ζηε Γ’ ηάμε αληί ηεο Β’ 

ηάμεο 

Με ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 26 2 1,41421 0,55 0,699 

Με ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

29 1,8276 1,10418 

Με ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή 

ΣΔ 

28 1,6786 1,09048 

Με πηπρίν ΣΔΗ 2 2,5 2,12132 

Με πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 5 1,4 0,89443 

Total 90 1,8222 1,19529   

Γ)Σνλ αξηζκφ θαη ην 

είδνο  ησλ Μαζεκάησλ 

Γεληθήο Παηδείαο ζην 

ΔΠΑ.Λ. ζε ζρέζε κε ην 

Γεληθφ Λχθεην 

Με ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 26 4 1,16619 0,856 0,494 

Με ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

29 3,6552 1,20344 

Με ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή 

ΣΔ 

28 3,5357 1,37389 

Με πηπρίν ΣΔΗ 2 3,5 2,12132 

Με πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 5 3 1,58114 

Total 90 3,6778 1,27929   

Δ) Σελ χπαξμε κεγάινπ 

αξηζκνχ εξγαζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ ζην ΔΠΑ.Λ. 

ζε ζρέζε κε ην Γεληθφ 

Λχθεην 

Με ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 26 3,5 1,30384 1,304 0,275 

Με ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

29 3,7931 1,0481 

Με ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή 

ΣΔ 

28 3,6786 1,12393 

Με πηπρίν ΣΔΗ 2 5 0 

Με πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 5 3 1,22474 

Total 90 3,6556 1,16273   
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XLIX.  

  ANOVA Πνιηηηθή αλαβάζκηζεο ΔΠΑ.Λ.  – εθπαίδεπζε κεηεξαο 

  

  N ΜΣ ΣΑ 

Std. 

Error F p 

Α) Σελ εθαξκνγή ηνπ 

Θεζκνχ ηεο Μαζεηείαο 

Με ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 16 1,5 1,09545 0,27386 1,39 0,244 

Με ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

34 1,4118 0,74336 0,12749 

Με ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή 

ΣΔ 

32 1,6875 0,89578 0,15835 

Με πηπρίν ΣΔΗ 3 1 0 0 

Με πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 5 2,2 1,09545 0,4899 

Total 90 1,5556 0,88826 0,09363     

Β) Σελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ πξφζβαζεο 

απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ. ζηελ 

Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζε  

(Παλεπηζηήκην/ ΣΔΗ) 

Με ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 16 2,25 1,18322 0,2958 3,499 0,011 

Με ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

34 2,2353 1,10258 0,18909 

Με ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή 

ΣΔ 

32 2,3125 1,11984 0,19796 

Με πηπρίν ΣΔΗ 3 2,3333 1,1547 0,66667 

Με πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 5 4,2 1,09545 0,4899 

Total 90 2,3778 1,18585 0,125     

Γ) Σελ δπλαηφηεηα 

επηινγήο Δηδηθφηεηαο 

ζηε Γ’ ηάμε αληί ηεο Β’ 

ηάμεο 

Με ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 16 1,75 1,18322 0,2958 2,737 0,034 

Με ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

34 1,9706 1,21818 0,20892 

Με ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή 

ΣΔ 

32 1,5625 1,07576 0,19017 

Με πηπρίν ΣΔΗ 3 1 0 0 

Με πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 5 3,2 1,30384 0,5831 

Total 90 1,8222 1,19529 0,12599     

Γ)Σνλ αξηζκφ θαη ην 

είδνο  ησλ Μαζεκάησλ 

Γεληθήο Παηδείαο ζην 

ΔΠΑ.Λ. ζε ζρέζε κε ην 

Γεληθφ Λχθεην 

Με ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 16 3,75 1,34164 0,33541 0,785 0,538 

Με ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

34 3,5588 1,3301 0,22811 

Με ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή 

ΣΔ 

32 3,6563 1,26004 0,22275 

Με πηπρίν ΣΔΗ 3 3,3333 1,52753 0,88192 

Με πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 5 4,6 0,54772 0,24495 

Total 90 3,6778 1,27929 0,13485     

Δ) Σελ χπαξμε κεγάινπ 

αξηζκνχ εξγαζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ ζην ΔΠΑ.Λ. 

ζε ζρέζε κε ην Γεληθφ 

Λχθεην 

Με ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 16 3,25 1,39044 0,34761 1,325 0,267 

Με ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή θαηψηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο 

34 3,7059 1,11544 0,1913 

Με ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή 

ΣΔ 

32 3,75 1,04727 0,18513 

Με πηπρίν ΣΔΗ 3 3 2 1,1547 

Με πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 5 4,4 0,54772 0,24495 

Total 90 3,6556 1,16273 0,12256     
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L.  

  ANOVA Δπηινγή ΔΠΑ.Λ. – εξγαζία παηέξα 

  

 

N ΜΣ ΣΑ F Sig. 

Α) Ήζεια λα 

απνθηήζσ κηα 

εηδίθεπζε θαη λα βξσ 

ακέζσο δνπιεία 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 11 3,1818 0,98165 0,287 0,919 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 2,8333 1,40346 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 33 3,1515 1,17583 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 17 3,2941 1,0467 

Δξγάηεο 13 3,3077 1,31559 

Άλεξγνο 4 3 0,8165 

Total 90 3,1556 1,15058     

Β)Ήζεια λα 

ζπνπδάζσ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

θαη κφλν ζηα ΔΠΑ.Λ. 

είρα απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 11 3,2727 1,00905 0,32 0,9 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 3,8333 1,33712 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 33 3,6061 1,47774 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 17 3,5882 1,00367 

Δξγάηεο 13 3,7692 1,42325 

Άλεξγνο 4 4 1,1547 

Total 90 3,6333 1,28474     

Γ)Πίζηεπα φηη δελ ζα 

κπνξνχζα λα ηα 

θαηαθέξσ ζην Γεληθφ 

Λχθεην 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 11 2,9091 1,81409 0,155 0,978 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 2,9167 1,62135 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 33 2,7576 1,62077 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 17 2,7059 1,44761 

Δξγάηεο 13 2,4615 1,39137 

Άλεξγνο 4 2,5 1,73205 

Total 90 2,7333 1,54919     

Γ) Θεψξεζα φηη ε 

πξφζβαζε ζε ΣΔΗ ζα 

είλαη επθνιφηεξε 

δίλνληαο 

Παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο σο 

ηειεηφθνηηνο  ΔΠΑ.Λ. 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 11 3,2727 1,27208 0,95 0,453 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 3,0833 1,24011 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 33 2,6061 1,14399 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 17 2,5882 1,22774 

Δξγάηεο 13 3,0769 1,18754 

Άλεξγνο 4 3,25 1,70783 

Total 90 2,8444 1,21702     

Δ) Ήζεια λα 

παξαθνινπζήζσ 

πεξηζζφηεξν 

καζήκαηα 

εηδηθφηεηαο θαη κφλν 

ζηα ΔΠΑ.Λ. είρα 

απηή ηε δπλαηφηεηα 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 11 3,7273 1,10371 1,378 0,241 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 3,3333 1,557 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 33 4,1515 1,14895 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 17 3,7059 1,31171 

Δξγάηεο 13 4,3077 0,75107 

Άλεξγνο 4 3,5 1 

Total 90 3,9 1,19972     
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LI.  

 ANOVA Δπηινγή ΔΠΑ.Λ. – εξγαζία κεηέξαο 

 

 

N ΜΣ ΣΑ F Sig. 

Α) Ήζεια λα απνθηήζσ 

κηα εηδίθεπζε θαη λα βξσ 

ακέζσο δνπιεία 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 8 2,75 1,28174 0,638 0,671 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 3,1667 1,2673 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 17 3,1765 1,13111 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 11 3,2727 0,90453 

Δξγάηεο 19 3,4737 1,1239 

Άλεξγνο 23 2,9565 1,22394 

Total 90 3,1556 1,15058     

Β)Ήζεια λα ζπνπδάζσ 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα θαη κφλν ζηα 

ΔΠΑ.Λ. είρα απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 8 3,875 0,99103 0,632 0,676 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 3,0833 1,56428 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 17 3,7647 1,20049 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 11 3,6364 1,02691 

Δξγάηεο 19 3,8421 1,38497 

Άλεξγνο 23 3,5652 1,34252 

Total 90 3,6333 1,28474     

Γ)Πίζηεπα φηη δελ ζα 

κπνξνχζα λα ηα 

θαηαθέξσ ζην Γεληθφ 

Λχθεην 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 8 2,75 1,66905 1,391 0,236 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 3 1,4771 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 17 3,4706 1,77192 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 11 2,1818 1,66242 

Δξγάηεο 19 2,6316 1,38285 

Άλεξγνο 23 2,3913 1,37309 

Total 90 2,7333 1,54919     

Γ) Θεψξεζα φηη ε 

πξφζβαζε ζε ΣΔΗ ζα 

είλαη επθνιφηεξε 

δίλνληαο Παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο σο 

ηειεηφθνηηνο  ΔΠΑ.Λ. 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 8 3,625 1,30247 1,492 0,201 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 2,5 1,08711 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 17 2,7647 1,20049 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 11 2,2727 1,00905 

Δξγάηεο 19 3 1,20185 

Άλεξγνο 23 2,9565 1,29609 

Total 90 2,8444 1,21702     

Δ) Ήζεια λα 

παξαθνινπζήζσ 

πεξηζζφηεξν καζήκαηα 

εηδηθφηεηαο θαη κφλν ζηα 

ΔΠΑ.Λ. είρα απηή ηε 

δπλαηφηεηα 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 8 3,375 1,76777 1,146 0,343 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 3,5 1,24316 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 17 4,3529 0,93148 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 11 4,0909 1,13618 

Δξγάηεο 19 3,9474 1,07877 

Άλεξγνο 23 3,8261 1,23038 

Total 90 3,9 1,19972     
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LII.  

 ANOVA Πνιηηηθή αλαβάζκηζεο ΔΠΑ.Λ.  –εξγαζία παηέξα 

 

 

N ΜΣ ΣΑ F Sig. 

Α) Σελ εθαξκνγή ηνπ 

Θεζκνχ ηεο 

Μαζεηείαο 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 11 1,6364 1,02691 1,164 0,334 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 1,3333 0,65134 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 33 1,5455 0,90453 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 17 1,2941 0,58787 

Δξγάηεο 13 2 1,22474 

Άλεξγνο 4 1,75 0,5 

Total 90 1,5556 0,88826     

Β) Σελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ πξφζβαζεο 

απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ. 

ζηελ Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζε  

(Παλεπηζηήκην/ ΣΔΗ) 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 11 2,7273 1,61808 2,035 0,082 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 2,1667 0,83485 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 33 2,2727 1,20605 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 17 2,1765 0,80896 

Δξγάηεο 13 2,3077 1,25064 

Άλεξγνο 4 4 0,8165 

Total 90 2,3778 1,18585     

Γ) Σελ δπλαηφηεηα 

επηινγήο Δηδηθφηεηαο 

ζηε Γ’ ηάμε αληί ηεο 

Β’ ηάμεο 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 11 1,8182 1,25045 1,42 0,225 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 1,8333 1,33712 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 33 2,0606 1,36792 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 17 1,4706 0,87447 

Δξγάηεο 13 1,3846 0,76795 

Άλεξγνο 4 2,75 0,95743 

Total 90 1,8222 1,19529     

Γ)Σνλ αξηζκφ θαη ην 

είδνο  ησλ 

Μαζεκάησλ Γεληθήο 

Παηδείαο ζην ΔΠΑ.Λ. 

ζε ζρέζε κε ην 

Γεληθφ Λχθεην 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 11 3,9091 1,22103 0,615 0,689 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 3,75 1,3568 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 33 3,7576 1,17341 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 17 3,4706 1,32842 

Δξγάηεο 13 3,7692 1,42325 

Άλεξγνο 4 2,75 1,70783 

Total 90 3,6778 1,27929     

Δ) Σελ χπαξμε 

κεγάινπ αξηζκνχ 

εξγαζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ ζην 

ΔΠΑ.Λ. ζε ζρέζε κε 

ην Γεληθφ Λχθεην 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 11 4 1 0,686 0,635 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 3,8333 1,2673 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 33 3,4545 1,25227 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 17 3,5294 1,28051 

Δξγάηεο 13 3,6923 0,94733 

Άλεξγνο 4 4,25 0,5 

Total 90 3,6556 1,16273     
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LIII.  

 ANOVA Πνιηηηθή αλαβάζκηζεο ΔΠΑ.Λ.  – εξγαζία κεηέξαο 

 

 

N ΜΣ ΣΑ 

  

F Sig. 

Α) Σελ εθαξκνγή ηνπ 

Θεζκνχ ηεο Μαζεηείαο 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 8 1,875 1,12599 0,822 0,537 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 1,4167 0,66856 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 17 1,2941 0,77174 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 11 1,5455 0,68755 

Δξγάηεο 19 1,7895 1,08418 

Άλεξγνο 23 1,5217 0,89796 

Total 90 1,5556 0,88826     

Β) Σελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ πξφζβαζεο 

απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ. ζηελ 

Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζε  

(Παλεπηζηήκην/ ΣΔΗ) 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 8 3,5 1,51186 2,206 0,061 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 2,6667 0,98473 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 17 2,0588 1,08804 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 11 2,4545 0,8202 

Δξγάηεο 19 2,2632 1,28418 

Άλεξγνο 23 2,1304 1,14035 

Total 90 2,3778 1,18585     

Γ) Σελ δπλαηφηεηα 

επηινγήο Δηδηθφηεηαο 

ζηε Γ’ ηάμε αληί ηεο Β’ 

ηάμεο 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 8 2,5 1,41421 1,267 0,286 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 2 1,2792 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 17 1,9412 1,47778 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 11 2,0909 1,3751 

Δξγάηεο 19 1,4737 0,90483 

Άλεξγνο 23 1,5652 0,89575 

Total 90 1,8222 1,19529     

Γ)Σνλ αξηζκφ θαη ην 

είδνο  ησλ Μαζεκάησλ 

Γεληθήο Παηδείαο ζην 

ΔΠΑ.Λ. ζε ζρέζε κε ην 

Γεληθφ Λχθεην 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 8 3,625 1,68502 1,462 0,211 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 3,6667 1,07309 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 17 4,1765 0,88284 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 11 3,5455 1,03573 

Δξγάηεο 19 3,9474 1,35293 

Άλεξγνο 23 3,1739 1,43502 

Total 90 3,6778 1,27929     

Δ) Σελ χπαξμε κεγάινπ 

αξηζκνχ εξγαζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ ζην ΔΠΑ.Λ. 

ζε ζρέζε κε ην Γεληθφ 

Λχθεην 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 8 4 1,41421 1,91 0,101 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 12 4 0,95346 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 17 3,8824 1,0537 

Αγξφηεο/ Κηελνηξφθνο 11 3,8182 0,75076 

Δξγάηεο 19 3,7368 1,14708 

Άλεξγνο 23 3,0435 1,29609 

Total 90 3,6556 1,16273     

 


