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Περίληψη 
θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, είλαη λα δηαθξίλνπκε πσο κπνξεί λα 

νξηνζεηεζεί ε ελεξγή θαη άκεζε ζπκκεηνρή ησλ θαζεγεηψλ ζτα ΗΔΚ ζην ζχγρξνλν ζρεδηαζκφ θαη 

Γηνίθεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ.  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο είλαη ηα παξαθάησ : 

 Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ θαζεγεηψλ ζηα ΗΔΚ ζηνλ νξζφ ζρεδηαζκφ δηδαζθαιίαο ελειίθσλ; 

 Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ θαζεγεηψλ ζηα ΗΔΚ ζηελ νξζή δηνίθεζε ησλ ΗΔΚ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

νινθιεξσκέλε παξνρή δηδαζθαιίαο ζηνπο ελήιηθεο; 

 Τπάξρεη αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ηνπ θάζε ΗΔΚ κε ην ππνπξγείν; 

H παξνχζα έξεπλα έρεη δηελεξγεζεί κε ζηφρν λα εκβαζχλνπκε ζην ππφ δηεξεχλεζε δήηεκα, 

δειαδή ζηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ ιφγσλ θαη θηλήηξσλ ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ θαζεγεηψλ ζηα ΗΔΚ ζην ζχγρξνλν ζρεδηαζκφ θαη Γηνίθεζε ησλ Πξνγξακκάησλ 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, κε ζθνπφ λα θαηαλνεζεί ν ξφινο ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα απηά θαζψο θαη ζηελ 

ψζεζε ησλ ελειίθσλ ζε κηα λέα κνξθήο εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο φπσο ζηα ΗΔΚ ηεο ρψξαο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε έρεη ζηεξηρζεί ζηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, δειαδή 

ελφο πνζνηηθνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ψζηε λα κειεηήζνπκε θαη λα αλαιχζνπκε θαιχηεξα ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε νξηνζέηεζε ησλ ιφγσλ θαη θηλήηξσλ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θαζεγεηψλ ζηα ΗΔΚ 

ζην ζχγρξνλν ζρεδηαζκφ θαη Γηνίθεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο  Δλειίθσλ. 

ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο θαζεγεηέο πνπ εξγάδνληαη ζε ΗΔΚ. ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνχο, δφζεθε πξνο απάληεζε ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην κε ζθνπφ λα απαληήζνπλ κε 

εηιηθξίλεηα ζηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο. 

πκκεηείραλ 278 εθπαηδεπηηθνί απφ ΗΔΚ, κε ηπραία επηινγή απφ δηάθνξνπο λνκνχο ηεο ρψξαο θαη 

ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κήλα (ηέιε Μαξηίνπ κέρξη ηέιε Απξηιίνπ). ε φια ηα ΗΔΚ πξηλ λα ζηαιζεί ην 

εξσηεκαηνιφγην ππήξμε επηθνηλσλία κε ηνλ εθάζηνηε δηεπζπληή θαη δφζεθε εηδηθή άδεηα απφ ππνπξγείν 

παηδείαο φπνπ απηή δεηήζεθε.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπκπεξαίλνπκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζε έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ 

κπνξνχλ θαη επηιέγνπλ ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν φπσο επίζεο έρνπλ απηνλνκία ψζηε λα γίλεηαη εηζαγσγή 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ ηνπο θαη ζηελ επηινγή ηεο δηδαθηέαο χιεο.  

ζνλ αθνξά γηα ηελ ππνζηήξημε ζηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΗΔΚ  ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη έρνπλ κεγάιε ειεπζεξία ζην λα 

είλαη δεκηνπξγηθνί ζηελ δηδαθηηθή ηνπο πξνζέγγηζε, ελψ δελ ππάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ θάζε 

πξνγξάκκαηνο  ΗΔΚ.  
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Οξνινγία1 

Αγνξά Δξγαζίαο: Ζ αγνξά εξγαζίαο αθνξά ζηηο δηεξγαζίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλάληεζε ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Αξρηθή θαηάξηηζε: Ζ πξψηε νινθιεξσκέλε ζεηξά δηαδηθαζηψλ απφθηεζεο δεμηνηήησλ πνπ νδεγνχλ 

ζηελ έληαμε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. 

Γηα βίνπ κάζεζε: ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο (ηππηθήο, κε ηππηθήο, άηππεο), ζε θάζε ειηθία, πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή βειηίσζε ηνπ αηφκνπ. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο 

Γηα βίνπ Μάζεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη είλαη ζπληειεζηήο αλάπηπμεο θαη 

απνηειεί βάζε φισλ ησλ άιισλ ζπληειεζηψλ αλάπηπμεο (νηθνλνκία, δηνίθεζε, εθπαίδεπζε, ηερλνινγία, 

έξεπλα) ηαπηφρξνλα. 

Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε: Ζ πνξεία δηακφξθσζεο θαη ζπλερνχο αλαδηακφξθσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

δσήο ελφο αηφκνπ. Ζ ζχγρξνλε νηθνλνκία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα, έθαλε 

δπλακηθή ηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ζπρλά νη άλζξσπνη θαινχληαη 

λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζε αιιαγέο ζην επάγγεικά ηνπο ή ζηελ πιήξε αιιαγή επαγγέικαηνο. Σν έλα 

επάγγεικα γηα φιε ηε δσή ηνπ αηφκνπ δελ απνηειεί πηα ηνλ θαλφλα. 

Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε: Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε εζηηαζκέλε ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε έλα επάγγεικα. 

Ιθαλόηεηα: Ζ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ελφο αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

ιεηηνπξγηθά ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ. 

Κνηλσληθνί εηαίξνη: Οξγαλσκέλα ζχλνια εξγνδνηψλ, εξγνδνηνχκελσλ, νξγαλσκέλα ζχλνια εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ ή/θαη ελδηαθεξφλησλ. Ο ξφινο ησλ Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ, πέξα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζηα κέιε ηνπο, είλαη ζεκαληηθφο ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο κέζσ ηνπ Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ. 

Μαζεηεία: πλδπαζηηθή δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ζέζε εξγαζίαο θαη ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

Χο καζεηεία – βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ ζεζκηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ απηή ηε ζηηγκή ζηελ Διιάδα – 

νξίδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ζπλδπάδεη ηε ζεσξεηηθή θαη εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ζηελ ηάμε 

κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, απνθηά 

ν καζεηήο επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. ηε καζεηεία ππνγξάθεηαη 

                                                
1 Ο θνηλσληθφο δηάινγνο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηελ Διιάδα. 
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ζχκβαζε εξγαζίαο κε ηνλ εξγνδφηε θαη πξνβιέπεηαη ακνηβή γηα ην καζεηεπφκελν. Ο εξγνδφηεο 

δεζκεχεηαη λα παξάζρεη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. 

Με ηππηθή εθπαίδεπζε: Δίλαη φιεο νη νξγαλσκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θνξείο εθηφο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απεπζχλνληαη ζε 

ελειίθνπο ή αλειίθνπο. 

Πξαθηηθή άζθεζε: Σν ρξνληθφ δηάζηεκα φπνπ θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο ν εθπαηδεπφκελνο 

θαηαξηίδεηαη παξάιιεια ζε πξαγκαηηθφ ρψξν εξγαζίαο ηνπ ηδησηηθνχ ή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζε 

αξκνδηφηεηεο ζπλαθείο κε απηέο ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ πξαθηηθήο άζθεζεο θαη καζεηείαο 

είλαη φηη ε ακηγψο πξαθηηθή άζθεζε έπεηαη ηεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο ελψ ζηε καζεηεία ζπκκεηέρεη 

ζπλδπαζηηθά θαη ζηνπο δχν ρψξνπο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Πξνζόλ: Ννείηαη ην επίζεκν απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη επηθχξσζεο απφ ηνλ 

αξκφδην θνξέα, ν νπνίνο επηβεβαηψλεη φηη έλα άηνκν έρεη επηηχρεη καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ή/θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. 
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Σπληνκνγξαθίεο – Αθξσλύκηα 

CEDEFOP:  Δπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

EQF:  Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ 

ΓΓΓΒΜ: Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

ΓΣΔΒΔΔ: Γεληθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδαο 

ΓΣΔΔ: Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδαο 

ΔΚΑΑΠ: Δζληθφ Κέληξν Αθαδεκατθήο Αλαγλψξηζεο θαη Πιεξνθφξεζεο 

Δ.Π.Π: Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ 

ΔΟΠΠΔΠ: Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ & Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 

ΔΣΔΔ: Διιεληθή πλνκνζπνλδία Δκπνξίνπ & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

Ι.Δ.Κ: Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

Ι.Ι.Δ.Κ: Ηδησηηθφ Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

ΚΔΔ: Κέληξν Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

ΟΑΔΓ: Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 

ΣΔΒ: χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ 
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Δηζαγσγή 

Σν ΗΔΚ αλήθεη ζηε κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαηδεπηηθή θιίκαθα, κπνξεί λα δεκφζην ή ηδησηηθφ. 

Δπίζεο αλήθεη ζηελ Με Σππηθή Δθπαίδεπζε  ή ζηελ Αξρηθή  Eπαγγεικαηηθή  Καηάξηηζε. 

Ο ξφινο ηνπ ΗΔΚ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζήκεξα θαζψο πξνζθέξεη ελαιιαθηηθέο 

επαγγεικαηηθέο δηεμφδνπο ζε κηα επνρή πνπ νινέλα απμάλεηαη ε αλεξγία. εκαληηθφ είλαη ην πιενλέθηεκα 

ησλ ΗΔΚ ζην φηη πξνζθέξνπλ θαηάξηηζε ζε εμεηδηθεπκέλα επαγγέικαηα. 

Δίλαη πνιινί νη ηνκείο θαη αληίζηνηρα θαη νη θαηεπζχλζεηο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα αθνινπζήζεη ζην 

ΗΔΚ (Οδεγνί πνπδψλ εηδηθνηήησλ ΗΔΚ ηνπ Ν.4186/2013
2

) θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη νκάδεο  

Πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη: 

 Σσλ Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ κε ηνπο ηνκείο πιεξνθνξηθήο, έλδπζεο θαη ππφδεζεο θαη  δνκηθψλ 

έξγσλ.  

 Σεο  Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο κε ηνλ ηνκέα Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. 

 Σεο  Γεσπνλίαο, Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Γηαηξνθήο. 

 Ζ Οκάδα Δπαγγεικάησλ Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. 

 Ζ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ Δπαγγεικάησλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ & Δπηρεηξήζεσλ 

Φηινμελίαο. 

 Ζ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ Τγείαο & Πξφλνηαο 

 Οη επηκέξνπο ηνκείο & επαγγέικαηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη εμήο : 

1. Σερληθφο  Αηζζεηηθήο ηέρλεο & Μαθηγηάδ. 

2. Σερληθφο  Κνκκσηηθήο ηέρλεο. 

3. Σερληθφο  Αηζζεηηθφο Πνδνινγίαο – Καιισπηζκνχ Νπρηψλ & Ολπρνπιαζηηθήο. 

4. ηέιερνο  Αζθαιείαο Πξνζψπσλ & Τπνδνκψλ. 

5. Δθπαηδεπηήο Τπνςεθίσλ Οδεγψλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ. 

6. Δπηκειεηήο  Πηήζεσλ. 

7. ηέιερνο Τπεξεζηψλ Αεξνκεηαθνξάο. 

8. ηέιερνο  Θαιαζζνζεξαπείαο /Λνπηξνζεξαπείαο – spa. 

9. Πξνπνλεηήο Αζιεκάησλ. 

Ο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ έρεη απνθηήζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζχκθσλα κε ην ζεζκφ ηεο ζχγρξνλεο  

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ ηππηθφ δάζθαιν. Ο ξφινο ηνπ είλαη πνιχπινθνο θαη 

ζηεξίδεηαη ζηηο ηζφηηκεο ζρέζεηο πνπ ζα αλαπηχμεη κε ηνπο εθπαηδεπφκελνχο ηνπ, ζηεξηδφκελνο ζηνλ 

δηάινγν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ έρεη δηάθνξνπο ξφινπο, φπσο απηφο ηνπ ζπληνληζηή, 

ηνπ θαηαιχηε, ηνπ δηακεζνιαβεηή, ηνπ θαζνδεγεηή, ηνπ ππνζηεξηθηή - εκςπρσηή θαη ιφγσ ηεο 

πνιιαπιφηεηαο ησλ ξφισλ απηψλ ε ζέζε ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ είλαη πνιπδηάζηαηε θαη κε κεγάιεο 

απαηηήζεηο. 

                                                
2 http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1427-odigoi-spoudon-eidikotiton-iek-tou-n-4186-2013 



         Ο Ρόλοσ των Καθηγητών ΙΕΚ ςτο ύγχρονο χεδιαςμό και Διοίκηςη των 
Προγραμμάτων Εκπαίδευςησ Ενηλίκων 

 

11  

Ο ξφινο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο ζηε ζχγρξνλε αγνξά εξγαζίαο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο. Ζ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ 21
νπ

 αηψλα εμαξηάηαη πιένλ απφ ηελ ζπλερή κάζεζε θαη ηελ 

απηνθαηεπζπλφκελε πξφνδν.   

Ζ επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερείο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο (δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νηθνλνκηθέο 

αιιαγέο ζε δηεζλέο επίπεδν, θιηκαηηθή αιιαγή θαη άιια) γηα λα κελ απαμησζνχλ ηα πξνζφληα θαη νη 

ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε επαγγεικαηία, ζα πξέπεη λα εληζρπζεί  ν ξφινο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κέζα 

απφ ηελ Γηα Βίνπ Μάζεζε ( επηκφξθσζε, επαλεθπαίδεπζε, επαλαθαηάξηηζε). 

 Σν εξεπλεηηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε έξεπλά καο είλαη ε αλάδεημε ηνπ ζεκεξηλνχ ξφινπ 

ησλ θαζεγεηψλ δεκφζησλ ΗΔΚ. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζν αθνξά ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ νη 

νπνίνη εξγάδνληαη ζε ΗΔΚ ηεο ρψξαο, επηδηψθνπκε λα αλαδείμνπκε πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπο ζηνλ ζχγρξνλν 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ δηνίθεζε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Σν ζέκα απηφ δελ είλαη 

δηεξεπλεκέλν ζε βάζνο ζηελ βηβιηνγξαθία θαη ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα ην εμεηάζεη θαη λα θαιχςεη 

εξεπλεηηθά/βηβιηνγξαθηθά θελά. 

ηελ ρψξα καο επελδχνληαη ζεκαληηθά θεθάιαηα γηα ηελ δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ ηα νπνία 

έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο γηα απηφ είλαη εζηηαζκέλν ην ελδηαθέξνλ καο σο πξνο ην πνηνο είλαη ν 

έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Σν πξψην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ην ζεσξεηηθφ ελλνηνινγηθφ πιαίζην - δίλεηαη ν νξηζκφο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Με Σππηθήο Δθπαίδεπζεο. ε απηφ ην θεθάιαην αλαιχεηαη ηί είλαη ε επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε, πνηνη νη ζηφρνη ηεο θαη πνηεο είλαη νη ζρνιέο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηεο ρψξαο καο. 

Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαζψο θαη ζε άιιεο κνξθέο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ην Θεζκηθφ Πιαίζην, ηφρνη θαη Λεηηνπξγία ησλ ΗΔΚ, δίλεηαη ε 

έλλνηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε δνκή ησλ ΗΔΚ. 

ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηνίθεζε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ.  

ην ηέηαξην θεθάιαην δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ επηκνξθσηή φπσο επίζεο αλαιχεηαη ν αληίθηππνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ εξγαζία θαη δίλνληαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνπο απνθνίηνπο ησλ 

ΗΔΚ θαη ηελ εχξεζε εξγαζίαο. 

ην πέκπην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο, ζην έθην θεθάιαην γίλεηαη ε 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, ζην έβδνκν θεθάιαην ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο θαη, ηέινο, ζην φγδνν 

θεθάιαην ππάξρνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη φπσο επίζεο γηα ηελ κειινληηθή έξεπλα. 
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Κεθάιαην 1
ν
 _ Θεσξεηηθό  Δλλνηνινγηθό Πιαίζην 

1.1       Οξηζκόο θαη Φαξαθηεξηζηηθά ηεο Με Τππηθήο Δθπαίδεπζεο 

Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, είλαη ε παξνρή εθπαίδεπζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζε νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην εθηφο 

ηνπ ηππηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ κε ηππηθή εθπαίδεπζε ε νπνία είλαη 

αλαγλσξηζκέλε ζε εζληθφ επίπεδν θαη νη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ
3
 είλαη νη εμήο:  

 α) ε ρνιή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (.Δ.Κ.) ε νπνία παξέρεη αξρηθή επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ζηνπο απφθνηηνπο ηεο ππνρξεσηηθήο  ηππηθήο  εθπαίδεπζεο, 

β) ην Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.) ην νπνίν παξέρεη αξρηθή επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ζηνπο απφθνηηνπο ηεο ηππηθήο κε ππνρξεσηηθήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ΓΔΛ θαη 

ΔΠΑΛ θαζψο θαη ησλ .Δ.Κ. , 

γ) ην Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο ην νπνίν παξέρεη ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, 

γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ, επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη δηα βίνπ ζπκβνπιεπηηθή θαη 

δ) ην Κνιιέγην, ην νπνίν παξέρεη κε ηππηθή εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ Θ΄ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4093/2012, ζηνπο απνθνίηνπο ηεο ηππηθήο κε ππνρξεσηηθήο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζηελ 

εθπαίδεπζε εθείλε πνπ είλαη ζεζκνζεηεκέλε, ζθφπηκε θαη πξνγξακκαηηζκέλε απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ 

θνξέα (McCoschan et al., 2008). Σν θαζνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο είλαη φηη 

απνηειεί πξνζζήθε, ελαιιαθηηθή ιχζε ή / θαη ζπκπιήξσκα ηεο επίζεκεο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο ησλ αηφκσλ. Ζ Με Σππηθή Δθπαίδεπζε ζπρλά παξέρεηαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ην 

δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε γηα φινπο. Δμππεξεηεί αλζξψπνπο φισλ ησλ ειηθηψλ, αιιά δελ 

εθαξκφδεη απαξαηηήησο κηα δηαξθή δνκή νδψλ (αΐηεο, & Γνπξλαξφπνπινο, 2001).  

Ζ κε Σππηθή Δθπαίδεπζε, κπνξεί λα είλαη ζχληνκεο δηάξθεηαο θαη ζπλήζσο παξέρεηαη κε ηε 

κνξθή ζχληνκσλ καζεκάησλ, εξγαζηεξίσλ ή ζεκηλαξίσλ. Ζ κε Σππηθή Δθπαίδεπζε, νδεγεί σο επί ην 

πιείζηνλ ζε πξνζφληα πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη σο επίζεκα πξνζφληα απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο 

εθπαηδεπηηθέο αξρέο. Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα θαιχςεη πξνγξάκκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

παηδεία θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ θαη ηεο λενιαίαο γηα ηα παηδηά εθηφο ζρνιείνπ, θαζψο θαη 

πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο δσήο, ηηο εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ θνηλσληθή ή πνιηηηζηηθή 

αλάπηπμε (Tsiplakides, 2017a). 

Δπίζεο, ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε ζπλίζηαηαη ζηε ζπγθέληξσζε εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Απηφο ν θιάδνο ηεο εθπαίδεπζεο πξνσζεί ηελ κε 

ηππηθή κάζεζε. Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε, είλαη κηα κεζνδνινγία πνπ κεηαθξάδεηαη ζε πξνζεθηηθά 

πξνζαξκνζκέλεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο δνκεκέλεο πξαθηηθέο - αλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζπάληα 

                                                
3 http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1670 

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1670
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ζπλδένληαη κε ηνπο ζπκβαηηθνχο ξπζκνχο ή ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ 

πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ, ζε εζεινληηθή βάζε, ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη κε απηφ πνπ κπνξεί θαλείο λα κάζεη θαηά ηε δηάξθεηα 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ (εξγαζία, νηθνγέλεηα, ςπραγσγία θ.ιπ.). Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε θαη 

κάζεζε κπνξεί λα εληζρχζεη ηνπο λένπο ζε ζεκαληηθέο αληηιήςεηο, φπσο ε θνηλσληθή έληαμε, ε 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ε ζπκβνιή ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε (Tsiplakides, 2017b). 

Δπηπιένλ, ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

κπνξεί λα δξάζεη ζπκπιεξσκαηηθά κε ην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο (Ministry of 

Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, 2015). Οη δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζην πιαίζην ηεο 

κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, δεκηνπξγνχληαη γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο, ηηο θηινδνμίεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ λέσλ, ζε εζεινληηθή βάζε θαη κε επίθεληξν ηνλ καζεηή. Οη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην απηφ, είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο θαη βαζίδνληαη θπξίσο ζηε δεκηνπξγία 

πγηψλ πεξηβαιιφλησλ εκπηζηνζχλεο θαη αληαιιαγήο εκπεηξηψλ. Απηφο ν ηχπνο εθπαίδεπζεο παξέρεη 

πξνζηηζέκελε αμία ζηνπο λένπο, ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσλία φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ νξγαληζκψλ, ζπζηεκάησλ θαη ζεζκψλ. 

Ζ εθπαίδεπζε απηή σζηφζν, πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα επξχ θάζκα πεξηβαιιφλησλ θαη 

απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, δηεπθνιχλνληαο ηελ έληαμε ησλ λέσλ κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο. 

Ζ δηάθξηζε ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, είλαη πσο ε δεχηεξε ζσξείηαη 

ην ηεξαξρηθά δνκεκέλν, ρξνλνινγηθά ηαμηλνκεκέλν «εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα», ην νπνίν μεθηλά απφ ην 

δεκνηηθφ ζρνιείν θαη κέζσ ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηηο γεληθέο αθαδεκατθέο 

ζπνπδέο, κηα πνηθηιία εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη ηδξπκάησλ γηα πιήξε ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, 2015). 

Αληίζεηα, ε άηππε εθπαίδεπζε νξίδεηαη σο ε αιεζηλά δηα βίνπ δηαδηθαζία, κέζσ ηεο νπνίαο θάζε άηνκν 

απνθηά ζηάζεηο, αμίεο, δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο απφ ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

επηξξνέο θαη πφξνπο ζην πεξηβάιινλ ηνπ - φπσο απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο γείηνλεο, απφ ηελ εξγαζία 

θαη ην παηρλίδη  θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο παξαπάλσ κνξθέο εθπαίδεπζεο, σο πξνο ην 

γεγνλφο πσο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ιεηηνπξγεί μερσξηζηά ή σο έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κηαο 

επξχηεξεο δξαζηεξηφηεηαο, ηειηθά πξννξίδεηαη λα εμππεξεηήζεη αλαγλσξίζηκεο πειαηεηαθέο ζπνπδέο θαη 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο (αΐηεο, & Γνπξλαξφπνπινο, 2001 ). 

Καηαιήγνληαο ζηε παξνχζα ελφηεηα, ζα ιέγακε πσο ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε έγηλε κέξνο ηνπ 

δηεζλνχο ιφγνπ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970. Μπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζρεηίδεηαη κε ηηο έλλνηεο ηεο επαλαιακβαλφκελεο θαη ηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο. Τπνδειψλεη φηη ελψ νη ηειεπηαίεο έλλνηεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επέθηαζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, ε αλεπίζεκε εθπαίδεπζε αθνξά ηελ 
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αλαγλψξηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

εθηφο αλαγλσξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Ο Fordham (1993) πξνηείλεη ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ κε ηππηθή εθπαίδεπζε σο εμήο: 

 πλάθεηα κε ηηο αλάγθεο ησλ κεηνλεθηνχλησλ νκάδσλ. 

 Αλεζπρία γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ. 

 Ζ εζηίαζε ζε ζαθψο θαζνξηζκέλνπο ζθνπνχο. 

 Δπειημία ζηελ νξγάλσζε θαη ηηο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο. 

 

1.2       Η Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε ζηελ Διιάδα  

Απνηειεί γεγνλφο πσο ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ επηιέγνπλ ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε 

ζηελ Διιάδα, πνηθίιιεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη θπκαίλεηαη απφ 20% έσο 34% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

λέσλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην επαγγεικαηηθφ θαη γεληθφ αλψηεξν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν κε ην 

δεπηεξνβάζκην ζρνιείν λα θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο ε δνκή ηεο 

απαζρφιεζεο ζε θάζε πεξηνρή, ην βηνηηθφ επίπεδν, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ θαη ηε 

πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ζρνιείνπ κεηαμχ άιισλ (CTI, 2011). 

Οθηψ απφ ηνπο δέθα θνηηεηέο πνπ επηιέγνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, 

επηιέγνπλ ηελ επαγγεικαηηθή αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ κφλν δχν ζηνπο δέθα πξνηηκνχλ 

κηα ζρνιή καζεηείαο (κέζνο φξνο 17%, πεξηθεξεηαθφο κέζνο φξνο κεηαμχ 10% θαη 26%). Οη ζρνιέο 

καζεηείαο πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ ηελ Τπεξεζία Γεκφζηαο Απαζρφιεζεο, ηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο 

Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) πξνζειθχνπλ πνιχ πεξηζζφηεξνπο θνηηεηέο απφ ηα αληίζηνηρα ζρνιεία 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (πνπ νλνκάδνληαη ΔΚ), επεηδή ην ζχζηεκα 

καζεηείαο ηνχο πξνζθέξεη θαιχηεξεο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο (Tsiplakides, 2017b ). 

Απφ ηo 2000 θαη έπεηηα, έρνπκε ηέζζεξηο λφκνπο - γηα ην εζληθφ ζχζηεκα πνπ ζπλδέεη ηελ ΔΔΚ κε 

ηελ απαζρφιεζε (Ν. 3191/2003), ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο (Ν. 3369/2005), ηελ 

αλάπηπμε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (Ν.3879 / 2010) θαη ηελ αλαδφκεζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(Νφκνο 4186/2013) - θαη έγηλαλ πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο ζε κηα πξνζπάζεηα ξχζκηζεο ηνπ ηνκέα ηεο ΔΔΚ 

θαη ηεο δηά βίνπ κάζεζεο (Γεψξγηνπ, 2019). Απηή ε λνκνζεηηθή δξαζηεξηφηεηα νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

έκθαζε πνπ έδσζε ε Δ.Δ. κεηά ην 2000 ζηε δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο Δπξψπεο, ηθαλήο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο. 

Σν ειιεληθφ θξάηνο αλαγλσξίδεη επίζεο ηνλ ζεηηθφ αληίθηππν πνπ ζα έρεη ε αλάπηπμε ηεο δηά 

βίνπ κάζεζεο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο θαη ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Οη δηεζλείο έξεπλεο δείρλνπλ 

φηη νη ζηελνί δεζκνί κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

θαη ηεο νηθνλνκίαο απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα έλα απνηειεζκαηηθφ θαη πςειήο πνηφηεηαο 

ζχζηεκα πνπ ζα δηεπθφιπλε ηε κεηάβαζε απφ ην ζρνιείν ζηελ ελεξγφ δσή (McCoschan et al. , 2011, 

Cedefop, 2012b). 
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Ο λφκνο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο - ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο (λφκνο 4186/2013), ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013, αλνίγεη ην ζχζηεκα 

ΔΔΚ ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη πξνζπαζεί λα ξπζκίζεη ηνλ ηνκέα απφ ηελ άπνςε ηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο. Παξ 'φια απηά, ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην ειιεληθφ 

ζχζηεκα ησλ ΔΔΚ, εμαθνινπζνχλ λα είλαη: νη ζηελφηεξνη δεζκνί κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ 

νηθνλνκία, ε πην έληνλε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ε αίζζεζε θνηλσληθήο ζπλεηδεηφηεηαο θαη 

ζπλαίλεζε ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ε απνθέληξσζε θαη κεγαιχηεξε ζρνιηθή απηνλνκία, 

πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ λέσλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αξρηθήο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ε ζηελφηεξε ζχλδεζή ηεο κε ηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

(Ioannidou, & Stavrou, 2013). 

 

1.2.1 Σηόρνη ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνιηηηθψλ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο, είλαη ε παξνρή ελφο θαιά 

θαηαξηηζκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ε παξνρή ζηνπο πνιίηεο δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαζπλδεδεκέλε παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ηειηθά λα 

κεηαηξέςνπλ ηηο θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζία ζε θαιχηεξεο δσέο  (OECD, 2011). 

Οη άλζξσπνη εληζρχνπλ ην αλζξψπηλν θεθάιαηφ ηνπο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ηνπο θαη ησλ κειινληηθψλ εηζνδεκάησλ ηνπο. ηα 

πεξηζζφηεξα θξάηε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ ρξεηάδεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Οη Hatch θαη Dyer (2004) δίλνπλ ηελ αθνινπζία 

κεηαηξνπήο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα μεθηλψληαο απφ ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο.  

Ζ επαγγειµαηηθή θαηάξηηζε θαη επηµφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ απνηειεί βαζηθή µνξθή 

ηεο δηα βίνπ µάζεζεο θαη απνηειεί µία ζεκαληηθή ζπληζηψζα ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο. 

Σν ΗΔΚ αλήθεη ζηνλ ρψξν ηεο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ 

ξφιν φζνλ αθνξά ζηελ θαηάξηηζε επαγγεικαηηψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζπλδεζνχλ ηα ζπζηήκαηα ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε 

ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Δπίζεο σο πξνο ην Δζληθφ Πξφγξακκα Γηά Βίνπ Μάζεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λφκν 

3879/2010 γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε, θαη πνπ πεξηιακβάλεη πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο 

θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ην ελδηαθέξνλ ηεο ΓΔΒΔΔ, σο εθπξνζψπνπ ησλ κηθξψλ θαη πνιχ 

κηθξψλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, επηθεληξψλεηαη ηδίσο ζηνπο αθφινπζνπο άμνλεο: 

 • Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο απηναπαζρνινπκέλσλ, εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε δξάζεηο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.  
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• χλδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε ηελ απαζρφιεζε θαη εηδηθφηεξα ηε ζχλδεζε ησλ 

δξάζεσλ θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ κε ηηο ηνπηθέο θαη παλειιαδηθέο αλάγθεο ησλ θιάδσλ 

ζε λέεο επαγγεικαηηθέο εηδηθφηεηεο. 

 • Πηζηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πνπ απνθηψληαη απφ ηελ θαηάξηηζε ή θαη απφ 

ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία.  

• Ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ησλ δχν ππιψλσλ ηεο δηά βίνπ κάζεζεο, δειαδή ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.  

• Αμηνπνίεζε πφξσλ θαη δξάζεσλ θαηάξηηζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αλέξγσλ. (Ληληδέξεο, 

2013) 

 

1.3 Πεξηγξαθή ηεο ΔΔΚ ζην Διιεληθό Δθπαηδεπηηθό Σύζηεκα 

ηελ Διιάδα, ην ζρνιείν είλαη ππνρξεσηηθφ γηα φια ηα παηδηά ειηθίαο απφ 6 έσο 15 εηψλ. Ζ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη πξσηνβάζκηα (λεπηαγσγείν έλα έηνο θαη δεκνηηθφ ζρνιείν έμη 

έηε) θαη θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (ηξία έηε). Ζ απνθνίηεζε απφ ηελ θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε νινθιεξψλεη ηνλ θχθιν ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ν καζεηήο ν 

κπνξεί λα επηιέμεη αλ ζα ζπλερίζεη ζηε γεληθή ή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Δάλ επηιέμεη λα ζπλερίζεη 

ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, ζα παξαθνινπζήζεη καζήκαηα γηα ηξία έηε αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

Τπάξρνπλ επίζεο βξαδηλέο ζρνιέο γηα καζεηέο πνπ εξγάδνληαη, θαη ζε απηά ην πξφγξακκα είλαη 

ηέζζεξα ρξφληα. Οη καζεηέο εηζέξρνληαη ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ ειηθία ησλ 15 

εηψλ θαη απνθνηηνχλ ζηα 18. Καηά ην πξψην έηνο ην πξφγξακκα είλαη γεληθφ, ελψ ζην δεχηεξν θαη ην 

ηξίην έηνο νη καζεηέο ιακβάλνπλ ηφζν γεληθή εθπαίδεπζε φζν θαη ζέκαηα εηδηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Ζ 

επηινγή ησλ ζεκάησλ, ελεκεξψλεηαη κε εθπαηδεπηηθφ ή επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ παξέρεηαη 

κέζσ ησλ απνθεληξσκέλσλ δνκψλ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζαλαηνιηζκνχ Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (ΓΠΔΠΔΓ) (αΐηεο, & 

Γνπξλαξφπνπινο, 2001). Δθείλνη πνπ απνθνηηνχλ απφ έλα γεληθφ γπκλάζην κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηηο εζληθέο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζε έλα πξφγξακκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

χκθσλα κε ην λέν λφκν πνπ ξπζκίδεη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (λφκνο 4186/2013), πνπ 

ζηνρεχεη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ ζηελ ΔΔΚ, νη καζεηέο έρνπλ πιένλ 

ηηο αθφινπζεο επηινγέο εθηφο απφ ην γεληθφ γπκλάζην: 

 Αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηνπ επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην 

δεχηεξν θχθιν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε επαγγεικαηηθφ αλψηεξν δεπηεξνβάζκην ζρνιείν 

(εκεξήζην ή βξαδηλφ ζρνιείν).  
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 Αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε εθηφο ηνπ επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (πνπ 

αλαθέξεηαη σο αλεπίζεκε) ζε ζρνιεία επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (ΔΚ), ηλζηηηνχηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (ΗΔΚ), θέληξα δηά βίνπ κάζεζεο θαη θνιέγηα. 

Σα παξαπάλσ νδεγνχλ ζε εζληθά αλαγλσξηζκέλα πξνζφληα θαη πεξηιακβάλνληαη ε αξρηθή 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε ζπλερή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

Οη θνξείο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (δεκφζηνη ή ηδησηηθνί) εθηφο ηνπ επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο επνπηεχνληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΓΓΓΒΜ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο. χκθσλα κε ηνλ λέν λφκν, νη εηδηθφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ δεκφζηα επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε θαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ηαμηλνκνχληαη θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο εζληθήο θαη ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ηηο πξνηάζεηο πεξηθεξεηαθψλ 

δηνηθήζεσλ, αξκφδησλ ππνπξγείσλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ. Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα θάζε 

εηδηθφηεηα ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά πξνζφληα ή ηα απαηηνχκελα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα. Δπίζεο ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηελ αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

αλαπηχζζνληαη θαη επνπηεχνληαη απφ ηελ ΓΓΓΒΜ θαη πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ θαη κπνξνχλ λα 

θαζνξηζηνχλ απφ ηελ άπνςε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ  (Tsiplakides, 2017b ). 

 

1.4 Σρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

Σν ΔΚ, πνπ αληηθαζηζηά ην πξνεγνχκελν ζχζηεκα ΔΠΑ, κπνξεί λα είλαη δεκφζην ή ηδησηηθφ 

θαη λα παξέρεη αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε φζνπο έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε. Σα πξνγξάκκαηα είλαη ηξηεηνχο δηάξθεηαο θαη δελ ππάξρνπλ δίδαθηξα ζηα δεκφζηα ζρνιεία 

(Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, 2015 ). 

Σν ηειεπηαίν έηνο ηνπ ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο ΔΚ, είλαη ε καζεηεία. Οη θάηνρνη ηίηινπ 

απνιπηεξίνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ηζνδχλακνπ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζην πξψην έηνο ελφο 

ΔΚ ρσξίο εμεηάζεηο. χκθσλα κε ηνλ λφκν γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Νφκνο 4186 / 2013), ηα 

πξνγξάκκαηα ηεο ΔΚ είλαη δνκεκέλα ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: αγξνλνκία, ηερλνινγία ηξνθίκσλ / 

δηαηξνθή, ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, ηέρλεο θαη εθαξκνζκέλεο ηέρλεο, ηνπξηζκφο θαη θηινμελία. Κάζε 

θαηεγνξία πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο απφ κία εηδηθφηεηεο θαη ππάξρνπλ νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνληαη εθηφο απηψλ (Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, 2015 ). 

ην «έηνο καζεηείαο», ηα καζήκαηα εξγαζηεξίσλ ζπλδπάδνληαη κε ηελ εθκάζεζε ζην ρψξν 

εξγαζίαο (28 ψξεο / εβδνκάδα). Ζ δηαδηθαζία απηή δηέπεηαη απφ ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηνπ 

εξγνδφηε, ε νπνία ζα πξέπεη λα παξέρεη θίλεηξα γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο καζεηείαο. Οη απφθνηηνη ηεο ηάμεο καζεηείαο κπνξνχλ επίζεο λα παξαθνινπζήζνπλ έλα 

πξφγξακκα πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο γηα λα απνθηήζνπλ 

ην επαγγεικαηηθφ δίπισκα ηνπο απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ. 
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Οη θνηηεηέο πνπ πξνάγνληαη απφ ην δεχηεξν έηνο ηνπ ΔΚ ιακβάλνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο επηπέδνπ 2. Οη θνηηεηέο πνπ απνθνηηνχλ απφ ηε καζεηεία ιακβάλνπλ 

δίπισκα ζην επίπεδν EQF 3 (Cedefop,2012).  

 

1.5 Πξνγξάκκαηα ζε Σρνιεία Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (ΙΔΚ) 

Σα επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη επίζεο ζε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ αλψηεξεο 

επαγγεικαηηθέο ζρνιέο θαη απαηηνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν έηε ζπνπδψλ κε κέγηζηε δηάξθεηα ζπνπδψλ λα 

είλαη ηα πέληε ρξφληα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζπκπεξηιακβάλεηαη πεξίνδνο πξαθηηθήο άζθεζεο 

ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ε νπνία απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ καζεκάησλ ηνπο. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε είζνδνο ζε απηά ηα ζρνιεία, εμαξηάηαη απφ ηελ κεηάβαζε ζηηο γεληθέο εμεηάζεηο 

εηζαγσγήο ζε πξνγξάκκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ άιιεο απαηηνχλ εηδηθέο εμεηάζεηο εηζδνρήο 

(φπσο παλεπηζηεκηαθά ζρνιεία ρνξνχ, ζεάηξνπ). Απηέο νη αλψηεξεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ιεηηνπξγνχλ 

ππφ ηελ επνπηεία ησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ (Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θιπ.) 

(Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, 2015 ). 

Σα δηπιψκαηα πνπ απνλέκνληαη απφ απηά ηα ζρνιεία θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηα πξνζφληα πνπ 

εθπξνζσπνχλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (φπσο ε ζρνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ επηζηεκψλ, 

νη αθαδεκίεο εκπνξηθψλ λαπηηθψλ) ζεσξνχληαη ηζνδχλακα κε ηα δηπιψκαηα πνπ ρνξεγνχληαη, δειαδή 

αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν 5 ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ (Δ.Π.Π.) (Ministry of Education, Lifelong 

Learning and Religious Affairs, 2015).  
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1.6 Πξνγξάκκαηα πνπ Πξνζθέξνληαη από ηα Κνιέγηα 

Ζ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα απνηειείηαη απφ δχν ηνκείο: πξψηνλ, ηνλ 

Παλεπηζηεκηαθφ Σνκέα θαη δεχηεξνλ, ηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα. Δπί ηνπ παξφληνο ππάξρνπλ 24 

παλεπηζηήκηα, ηα νπνία ζεσξνχληαη δηαπηζηεπκέλα απφ ην ειιεληθφ θξάηνο. ια ηα αλψηαηα ηξηηνβάζκηα 

θξαηηθά δηαπηζηεπκέλα παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ ζηελ Διιάδα είλαη δεκφζηα. Ζ δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ πηπρίνπ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο είλαη (4) ηέζζεξα ρξφληα, αιιά ππάξρνπλ 

πξνγξάκκαηα ζηε κεραληθή, ηελ νδνληηαηξηθή, ηε θαξκαθνινγία, ηελ αγξνλνκία, ηε δαζνθνκία θαη ηηο 

θαιέο ηέρλεο, δηάξθεηαο (5) πέληε εηψλ θαη ηαηξηθήο κε δηάξθεηα (6) έμη εηψλ. Απηέο νη πηζηψζεηο είλαη 

ζσξεπηηθέο θαη κεηαβηβάζηκεο βάζεη ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη πζζψξεπζεο 

Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS) (Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, 2015). 

Δθηφο απφ ηα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ιεηηνπξγνχλ θαη ζηελ Διιάδα νξηζκέλα ηδησηηθά 

ηδξχκαηα, γλσζηά σο θνιέγηα. Χζηφζν, ην ηζρχνλ χληαγκα ηεο Διιάδαο απαγνξεχεη ζηα ηδησηηθά 

ηδξχκαηα κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα ιεηηνπξγνχλ σο αλεμάξηεηα παλεπηζηήκηα. Σα θνιέγηα 

μεπεξλνχλ απηφλ ηνλ πεξηνξηζκφ δεκηνπξγψληαο ζπλεξγαζία κε μέλα παλεπηζηήκηα γηα λα πξνζθέξνπλ 

πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο ΔΚ 2005/36, νη θάηνρνη αθαδεκατθψλ πηπρίσλ απφ παλεπηζηήκηα ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ ζπνπδψλ ζε θνιέγην ζηελ 

Διιάδα, έρνπλ πιήξσο αλαγλσξηζκέλα ηα επαγγεικαηηθά ηνπο δηθαηψκαηα (Ministry of Education, 

Lifelong Learning and Religious Affairs, 2015). 

Ο παλεπηζηεκηαθφο ηνκέαο ησλ θνιιεγίσλ ζηελ Διιάδα, ζηνρεχεη ζηελ θαζηέξσζε, παξαγσγή θαη 

αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, ζηελ επίηεπμε πςεινχ επηπέδνπ, νινθιεξσκέλεο, 

ζεσξεηηθήο θαη εθαξκνζκέλεο εθπαίδεπζεο ησλ κειινληηθψλ επηζηεκφλσλ ηεο ρψξαο, πξνσζψληαο θαη 

αλαπηχζζνληαο ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. Σν Κνιιέγην δίλεη έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε πςειήο πνηφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ηερλψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

δηεζλή επηζηεκνληθή πξαθηηθή θαη ηνπο αληίζηνηρνπο επαγγεικαηηθνχο ηνκείο. Σα θνιέγηα σο 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα απνλέκνπλ πηζηνπνηεηηθά ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο (Ministry of Education, 

Lifelong Learning and Religious Affairs, 2015): 

 

 αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, λνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ζεσξεηηθψλ ζρνιψλ φπσο ινγνηερλία, θνηλσληνινγία, ζρνιέο ηέρλεο θ.ιπ., 

 ζρνιψλ καζεκαηηθψλ, θπζηθήο, ρεκείαο θ.ιπ., 

 επηζηήκεο ηεο πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαηξηθήο, ηεο νδνληηαηξηθήο, ηεο 

θαξκαθεπηηθήο θ.ιπ., 

 ζρνιψλ ηεο αξρηηεθηνληθήο, πνιπηερλείνπ θ.ιπ., 

 νηθνλνκηθά θαη δηνίθεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νηθνλνκηθψλ, ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ζρνιείσλ θ.ιπ., 
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Ο παλεπηζηεκηαθφο ηνκέαο θνιιεγίσλ ζηελ Διιάδα, πξνζθέξεη κηα πνηθηιία ζεκάησλ γηα κειέηε, 

φπσο (Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, 2015): 

 Αλζξσπνινγία 

 Αξραηνινγία 

 Δπηρεηξήζεηο (Οηθνλνκηθά, Γηνίθεζε) 

 Κιαζηθή ηζηνξία 

 Δπηθνηλσλία (Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο) 

 Δπηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ 

 Δθπαίδεπζε 

 Μεραληθή 

 Ξέλεο γιψζζεο (Σνπξθηθά, χγρξνλα Αζηαηηθά θ.ιπ.) 

 Διιεληθά (Λνγνηερλία, θ.ιπ.) 

 Δπηζηήκεο Τγείαο (Οδνληηαηξηθή, Ηαηξηθή, Ννζειεπηηθή, Φαξκαθείν) 

 Ννκηθή 

 Μνπζηθή θαη ηέρλεο 

 Φηινζνθία 

 Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο (Γεκφζηα Γηνίθεζε) 

 Δπηζηήκεο (Βηνινγία, Υεκεία, Φπζηθή, Μαζεκαηηθά) 

 Κνηλσληθέο επηζηήκεο (θνηλσληνινγία, ςπρνινγία, θ.ιπ.) 

 Δπηζηήκεο αζιεηηζκνχ 

 Θενινγία θαη ζξεζθεία 
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1.7 Σπλερηδόκελε Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε – Κέληξα 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

Ζ δηά βίνπ κάζεζε ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θέληξα δηα βίνπ κάζεζεο πνπ ζπλήζσο 

επνπηεχνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ εθάζηνηε Γήκνπ. Απηά ηα θέληξα πξνζθέξνπλ κηα πνηθηιία 

καζεκάησλ, κε ζηφρν ηφζν ηελ επίζεκε φζν θαη ηελ άηππε εθπαίδεπζε. Σα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο θαη ηα ρνιεία Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο πξνζαξκφδνπλ ζπρλά ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ηνπο γηα λα ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ησλ ελειίθσλ καζεηψλ ηνπο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Σέινο, ηα 

ρνιεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο εμππεξεηνχλ εθείλνπο ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ 

εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο, αιιά επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο 

ηνπο αξγφηεξα (Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, 2015). 

ηελ Διιάδα, ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ έρεη πηνζεηήζεη κηα 

βαζηθή ζηξαηεγηθή Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Life Long Learning). ην πιαίζην ηνπ ηειεπηαίνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο (2014-2020), ην ΤΠΔΠΘ έρεη πξνγξακκαηίζεη κηα ζεηξά κέηξσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο πνπ ζα παξέρεη ηνπο πφξνπο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία (Ministry of Education, Lifelong 

Learning and Religious Affairs, 2015). 

Μέζα ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ (ΤΠΔΠΘ), είλαη ν εθηειεζηηθφο, δεκφζηνο θνξέαο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ελειίθσλ. Απνζηνιή ηνπ είλαη λα ζρεδηάζεη, λα ζπληνλίζεη θαη λα ππνζηεξίμεη 

κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη 

θαηάξηηζεο ηφζν γηα ην ελήιηθν εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο Διιάδαο φζν θαη γηα εθείλνπο πνπ απεηινχληαη κε 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ (Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, 2015). 

Ο θχξηνο ηνκέαο ηνπ ζρεηίδεηαη κε πξνγξάκκαηα ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη πξνγξάκκαηα αιθαβεηηζκνχ, πξνγξάκκαηα ζπλερνχο θαηάξηηζεο, κέηξα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν), καζήκαηα 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθήο εθπαίδεπζεο, ζπλερή θαηάξηηζε θαη επαλαιακβαλφκελε εθπαίδεπζε κέηξα γηα ην 

ελήιηθν εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο θπβεξλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο, φπσο είλαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο, ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 

(ΟΑΔΓ), νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ βαζηθψλ ζπληνληζκφο γηα ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

Δπηπιένλ, ε Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ πξνσζεί ηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο κε ηα 

αληίζηνηρα ηδξχκαηα άιισλ επξσπατθψλ θαη ηξίησλ ρσξψλ, θπξίσο κέζσ ησλ επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ. 
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Ζ πξνψζεζε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο απνηειεί πςειή πξνηεξαηφηεηα γηα ην ειιεληθφ θξάηνο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα απηφ. ε απηφ ην πιαίζην έρνπλ αλαπηπρζεί νη 

απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη ηε ξχζκηζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ παξφρσλ 

δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, 

2015). 

 

1.8 ΟΑΔΓ θαη Πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο 

Ζ καζεηεία ηνπ ΟΑΔΓ, ηδξχζεθε κε ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα 3971/1959 θαη βαζίδεηαη ζην 

γεξκαληθφ δηδαθηηθφ ζχζηεκα δηπιήο κάζεζεο πνπ ζπλδπάδεη ηελ εθπαίδεπζε ζηελ ηάμε κε ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε ζε κηα επηρείξεζε. Ο ΟΑΔΓ έρεη ζπλνιηθά 51 ζρνιεία καζεηείαο ΔΠΑ, ηα νπνία έρνπλ θαηά 

κέζν φξν εηήζηα εγγξαθή 10.000 καζεηψλ, αλάινγα κε ηε ζρεηηθή εηήζηα αλαθνίλσζε. Σα καζήκαηά 

ηνπο δηαξθνχλ δχν ζρνιηθά έηε (ηέζζεξα εμάκελα) θαη δέρνληαη καζεηέο ειηθίαο 16 έσο 23 εηψλ πνπ 

έρνπλ νινθιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ κία ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ (Cedefop, 2014). 

Ζ πξαθηηθή άζθεζε πξαγκαηνπνηείηαη ηέζζεξηο ή πέληε εκέξεο ηελ εβδνκάδα ζε επηρεηξήζεηο ηνπ 

δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα ππφ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε καζεηείαο 

(Cedefop,2014). Οη ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο επηδνηνχληαη. Σν ζρνιείν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εχξεζε 

εξγαζίαο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ. Απφ ην 2011, ην πνζφ ηεο επηδφηεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη 12 

επξψ γηα θάζε εκέξα πξαθηηθήο άζθεζεο. Ζ επηδφηεζε κπνξεί λα θαηαβιεζεί ζηνλ εξγνδφηε ή απεπζείαο 

ζηνλ καζεηεπφκελν. Σν πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ αζθνχκελν ζπνπδαζηή είλαη ην 70% ηνπ ειάρηζηνπ 

κηζζνχ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εζληθή γεληθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο (ΔΓΔΔ) γηα φια ηα 

ηέζζεξα εμάκελα πξαθηηθήο εμάζθεζεο.  

Ο ζεζκφο ηεο καζεηείαο εληζρχζεθε ζε νιφθιεξε ηε ρψξα κε ηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 30 

γξαθείσλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (ΓΔΔΚ) ζην πιαίζην ηεο ΔΠΑ. ηφρνο ηνπο είλαη λα 

ζπζρεηίδεηαη ζπζηεκαηηθά ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε κε ηνλ εξγαζηαθφ θφζκν, ηνπνζεηψληαο ηνχο 

ζπνπδαζηέο ζε θαηάιιειεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο καζεηείαο φζνλ αθνξά ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

θαηαδεηθλχεηαη ζαθψο απφ ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο (70%) (GSLL, 2013α). 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη πηπρηνχρνη ΔΠΑ έρνπλ απνθηήζεη δίπισκα 

εηδίθεπζεο ΔΠΑ πνπ αληηζηνηρεί ζην επίπεδν 4 ηνπ ΔΠΠ, εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ζπζζσξεχνληαη 

ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα. Μεηαμχ 2001-2002 θαη 2011-2012, ε εγγξαθή ζηα ζρνιεία ηνπ ΟΑΔΓ 

κεηψζεθε θαηά πεξηζζφηεξν απφ 32%, πνζνζηφ ζπγθξίζηκν κε ηε γεληθή πηψζε ησλ αξηζκψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (ΔΠΑΛ θαη IEK) (Cedefop, 2014). Σελ πεξίνδν απηή ν αξηζκφο 

ησλ θνξηηζηψλ ζηα ζρνιεία ηνπ ΔΠΑ απμήζεθε απφ ην 25% ηνπ θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ ζην 36,5%. Σα 
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πην δεκνθηιή καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ απηά ηα ζρνιεία είλαη εθείλα γηα ειεθηξνιφγνπο, 

πδξαπιηθνχο, κεραληθνχο απηνθηλήησλ, ηερληθνχο ππνινγηζηψλ θαη θνκκσηηθήο (Ministry of Education, 

Lifelong Learning and Religious Affairs, 2015 ). 

 

1.9 Άιιεο Μνξθέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

Οη επηρεηξήζεηο ζήκεξα δηαδξακαηίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε ζπλερή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ην 

θξάηνο πεξηνξίδεηαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο γίλεηαη 

κέζσ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο δηαπίζηεπζεο παξνρψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ (Cedefop, 2015). Δπίζεο, ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο - ελδνεπηρεηξεζηαθή θαηάξηηζε θαη θπξίσο κέζσ ζεκηλαξίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε 

ελδνεπηρεηξεζηαθή θαηάξηηζε ρξεκαηνδνηείηαη ζπλήζσο απφ ην Σακείν γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ 

Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (ΣΔΔΚ) θαη πινπνηείηαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ. Σα πξνγξάκκαηα ΣΔΔΚ κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ: 

 πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα (εζσηεξηθέο θαη δηεπηρεηξεζηαθέο)  

 κεηαπηπρηαθά ή άιια καθξνπξφζεζκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ Διιάδα  

 εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εθηεινχληαη εθηφο Διιάδαο. (Cedefop, 2015). 

Οη θνηλσληθνί εηαίξνη εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ηα κέιε θαη γηα 

άιιεο νκάδεο πνιηηψλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα, θαιχπηνληαη απφ ζπγρξεκαηνδφηεζε 

απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. Σα πξνζφληα πνπ απνθηήζεθαλ απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 

εθπαίδεπζε δελ αλαγλσξίδνληαη απφ θακία εζληθή αξρή. Ζ ΓΔΔ (GSEE,2013) εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ απεπζχλνληαη ζε εξγαδφκελνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζηνπο αλέξγνπο θαη 

ζηνπο ππαιιήινπο ηεο. πγθεθξηκέλα, ηα πξνγξάκκαηα απηά ζηνρεχνπλ ζε ηνκείο φπσο ν ηνπξηζκφο, ηα 

ηερληθά επαγγέικαηα θαη ε θαηαζθεπή, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη εθπαηδεπηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην 

εκπφξην, ην πεξηβάιινλ, ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, ε θνηλσληθή νηθνλνκία, ε πιεξνθνξηθή θαη ε 

νηθνλνκία / δηνίθεζε. (Cedefop, 2015). 

Ζ Διιεληθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Δκπφξσλ (ΔΔΔΔ) εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο θαη επαλεθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα, ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε 

θαη ηηο δεμηφηεηεο βαζηθήο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ απεπζχλνληαη ζε εξγνδφηεο, 

απηναπαζρνινχκελνπο, εξγαδφκελνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ζηνπο αλέξγνπο, νη νπνίνη 

αληηπξνζψπεπαλ ην 6,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ αζθνχκελσλ ην 2013. (Cedefop, 2015). Ο αξηζκφο ησλ 

πξνγξακκάησλ δηπιαζηάζηεθε κεηαμχ 2011 θαη 2013 (Οθηψβξηνο), φπσο θαη ν αξηζκφο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν (απφ 5 319 ζε 11 285, αχμεζε 112%). 

Ζ πλνκνζπνλδία Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (ΑΓΔΓΤ) πινπνηεί πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηε 

βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, 

κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηε βειηίσζε ησλ 
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δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Δπίζεο ε Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιαδηθνχ Δκπνξίνπ 

(ΔΔΔ) πινπνηεί πξνγξάκκαηα γηα ην πξνζσπηθφ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. (Cedefop, 2014). 

Ο ΔΒ έρεη έλα ππνθαηάζηεκα ην νπνίν πινπνηεί πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, πξσηνβνπιίεο θαη 

δίθηπα δηά βίνπ κάζεζεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ αληαγσληζηψλ θαη 

ηνλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

δηνξγαλψλνληαη επίζεο απφ νξηζκέλεο ελψζεηο δεκνζηνγξάθσλ Σχπνπ, ηα εκπνξηθά επηκειεηήξηα, ην 

Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, ηνλ Διιεληθφ χλδεζκν Γηαρείξηζεο (ΔΓ), ηνλ Διιεληθφ χλδεζκν 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ην METAction (εηαίξνο πινπνίεζεο ηεο Τςειήο Δπηηξνπήο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο), ηνπηθέο νληφηεηεο, πνιηηηζηηθέο νκάδεο θαη κνπζεία. (αΐηεο, & 

Γνπξλαξφπνπινο, 2001). 

Οη θνηλσληθνί εηαίξνη αλέιαβαλ πξφζθαηα αθφκε κεγαιχηεξν ξφιν ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ). Οη ελέξγεηεο απηέο αθνξνχλ ηηο ηνκεαθέο ή ηνπηθέο / πεξηθεξεηαθέο αλάγθεο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζπλδπάδνπλ ηελ θαηάξηηζε κε ηηο ππεξεζίεο θαζνδήγεζεο θαη πεξηζηξνθήο θαη 

ηελ ηνπνζέηεζε εξγαζίαο γηα ηελ παξνρή εκπεηξίαο ζηελ εξγαζία. Απηά ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

θαιχπηνπλ ηφζν ηερληθέο (ΣΠΔ, αζθάιεηα θαη πνηφηεηα, πσιήζεηο, ελέξγεηα θαη πεξηβάιινλ) φζν θαη 

γεληθέο δεμηφηεηεο (επηθνηλσλία, δηαρείξηζε έξγνπ, νκαδηθή εξγαζία θιπ.).  
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Κεθάιαην 2
ν
 

2.1 Θεζκηθό Πιαίζην, Σηόρνη θαη Λεηηνπξγία ησλ ΙΔΚ ζηελ Διιάδα 

ηφρνο ηνπ ΗΔΚ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε άηνκα πνπ 

έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαζψο επίζεο θαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη 

απφ ζρνιέο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (ΔΚ) (Φσηφπνπινο θ.ά., 2013).  

Σα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζηελ Διιάδα, αλαθέξνληαη ζε Γεκφζηα ή/θαη 

ηδησηηθά πνπ πξνζθέξνπλ καζήκαηα θαηάξηηζεο θαη είλαη δηαπηζηεπκέλα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο & 

Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαζψο θαη ηνλ Ο.E.E.K. - Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Cedefop, 2012a). Τπάξρνπλ πάλσ απφ 100 δεκφζηα Η.Δ.Κ. ζηηο 

Πεξηθέξεηεο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, ηεο Ζπείξνπ, ηεο Θεζζαιίαο, ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, Κεληξηθή Διιάδα, 

Αηηηθή, Πεινπφλλεζνο, Βφξεην Αηγαίν, Νφηην Αηγαίν, Κξήηε. 

Τπάξρνπλ επίζεο πάλσ απφ 50 ηδησηηθά Η.Δ.Κ. επίζεο γλσζηά σο Η.Η.Δ.Κ., φπνπ πξψηα «Η» 

ζεκαίλεη ειιεληθφ: Ηδησηηθφ πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

επνπηεχεηαη / ειέγρεηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ. Σέινο, ζεκεηψλεηαη πσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηελ απφθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, νη εθπαηδεπφκελνη απφ δεκφζηα θαη ηδησηηθά ΗΔΚ, 

κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ κηα πξαθηηθή άζθεζε θαη είλαη επηιέμηκνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε Δμεηάζεηο 

Πηζηνπνίεζεο, ηφζν γξαπηά φζν θαη πξνθνξηθά (McKinsey and Company, 2011). 

 

2.2 Η Έλλνηα θαη ηα Φαξαθηεξηζηηθά ησλ Ι.Δ.Κ. ζηελ Διιάδα 

Σα ΗΔΚ εληάζζνληαη ζηελ Με Σππηθή Δθπαίδεπζε ή δηαθνξεηηθά Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή 

Καηάξηηζε σο ελαιιαθηηθή αιιά αλαγλσξηζκέλε ιχζε. Ο ζπνπδαζηήο παξαθνινπζεί ζεσξεηηθά θαη 

εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ζηελ εηδηθφηεηα επηινγήο ηνπ. Σα ΗΔΚ δέρνληαη ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπο 

απφθνηηνπο ιπθείνπ/ζρνιήο (π. ρ. ΔΠΑ.Λ, ΔΠΑ.) φπσο θαη απφθνηηνπο ή ζπνπδαζηέο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (Αλ.ρνιέο, Σ.Δ.Η, Α.Δ.Η) αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ρσξίο φξην ειηθίαο. Οη ζπνπδαζηέο ή 

απφθνηηνη αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο έρνπλ ην δηθαίσκα λα νινθιεξψζνπλ ηα 3 απφ ηα 5 εμάκελα, ελψ νη 

απφθνηηνη Γεληθνχ Λπθείνπ ππνρξεσηηθά παξαθνινπζνχλ φια ηα εμάκελα. 

Σν Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) παξέρεη αξρηθή δσξεάλ εθπαίδεπζε 

ελαιιαζζφκελε κεηαμχ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ θαη εξγαζηήξηα (πξαθηηθά καζήκαηα) (Cedefop, 2012a). 

Ζ θαηάξηηζε ησλ αηφκσλ, επηθπξψλεηαη κε απνλνκή δηπισκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

αλαγλσξηζκέλα απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν θάζε ΗΔΚ είλαη αλνηρηφ γηα άηνκα πνπ 

ηειεηψλνπλ ην ζρνιείν ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηψλ απφ γπκλάζηα ή επαγγεικαηηθέο ζρνιέο. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ησλ ΗΔΚ, απεπζχλεηαη ζε καζεηέο πνπ έρνπλ απνιπηήξην Γπκλάζηνπ 

θαη δηαξθεί (4) ηέζζεξα εμάκελα (Νφκνο 4186/2013, ΦΔΚ 193Α’/13,09,2013). Τπάξρεη πξαθηηθή 
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άζθεζε θαη νη καζεηεπφκελνη ππνγξάθνπλ ζχκβαζε κε ηνλ εξγνδφηε θαη ιακβάλνπλ  κηζζφ. Σα 

πξνζφληα κε ηα νπνία εξγάδνληαη, αλαθέξνληαη ζην επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε αγνξάο εξγαζίαο (Wolf, 2011). 

Ο καζεηεπφκελνο ιακβάλεη ην 75% ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ αλεηδίθεπηνπ εξγαδνκέλνπ θαη έρεη 

θάζε δηθαίσκα φπσο έλαο θαλνληθφο ππάιιεινο ζχκθσλα κε ην  εξγαζηαθφ λνκηθφ πιαίζην. Οη απφθνηηνη 

ηεο «ηάμεο καζεηείαο» ηνπ ΗΔΚ ιακβάλνπλ δίπισκα ζην επίπεδν 5 ηνπ ΔΟΠΠΔΠ (Eoppep,2013) κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπο απφ ηνλ εζληθφ θνξέα ζηελ Διιάδα 

(Cedefop, 2012a). 

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε ειιεληθή θνηλσλία πάληα ραξαθηεξηδφληαλ απφ έληνλε 

δήηεζε γηα ηελ γεληθή εθπαίδεπζε θαη ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο. Ζ πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. ζην πεδίν απηφ, 

δηακφξθσζε κηα βαζηθή πνιηηηθή γηα ηνπο λένπο θαη ζπλδέζεθε κε ηελ «εξγαηηθή» θαη ηελ «θαηψηεξε» 

ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Αληίζεηα, ε γεληθή εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηηο πξνζδνθίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θνηλσληθήο ζέζεο ησλ αηφκσλ (McKinsey and Company, 2011). ήκεξα, νη λένη εμαθνινπζνχλ λα 

ζεσξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε σο κηα έζραηε ιχζε, παξά ηηο αδηάθνπεο πξνζπάζεηεο ησλ 

Αξρψλ ζηελ Δ.Δ., λα ην παξνπζηάζνπλ σο ελαιιαθηηθή ιχζε ίζεο αμίαο κε ηε γεληθή εθπαίδεπζε. Σα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη φζνη δηαζέηνπλ ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα έρνπλ ιηγφηεξεο 

δπζθνιίεο λα βξνπλ δνπιεηά απφ εθείλνπο κε γεληθή εθπαίδεπζε. 

Οη πεξηζζφηεξνη λένη (πεξίπνπ ην 75%) ζηελ Δπξψπε, εμαθνινπζνχλ λα επηιέγνπλ ην γεληθφ 

γπκλάζην γηα κεηέπεηηα πξφζβαζε ζηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο. Πην ζπγθεθξηκέλα φζν πεξηζζφηεξν 

είλαη εθπαηδεπηηθά θαηαξηηδφκελν ην άηνκν, ηφζν κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο έρεη λα βξεη δνπιεηά θαη λα 

έρεη θαιχηεξν εηζφδεκα. ηελ Διιάδα, φπνπ ε εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ είλαη 

δεκφζηα, απαηηείηαη κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή επέλδπζε απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ πνπ ζα δψζεη 

εμεηάζεηο, αθνχ ππάξρεη ην ζχζηεκα ησλ ηδησηηθψλ θξνληηζηεξίσλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. Μεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, κε ηα 

εηζνδήκαηα ηνπ ειιεληθνχ λνηθνθπξηνχ λα έρνπλ κεησζεί αξθεηά, ε επηινγή ηεο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη ην ΗΔΚ είλαη πιένλ δηαδεδνκέλε θαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη απφθνηηνη ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηελ επηιέγνπλ ψζηε λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο γηα κία θαιχηεξε  

επαγγεικαηηθή  ζηαδηνδξνκία. 

  Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε παξακέλεη ε δεχηεξε επηινγή γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο γνλείο θαη 

παηδηά. Πξνζθέξεη ρακειέο επηδφζεηο, νη νπνίεο θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο πξνέξρνληαη απφ 

ρακειφηεξεο νηθνλνκηθέο νκάδεο (Koutsampelas, & Tsakloglou, 2014). Απηφ ηείλεη λα εληζρχζεη ηα 

αξλεηηθά ζηεξεφηππα θαη δεκηνπξγεί έλαλ θαχιν θχθιν εηο βάξνο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

(Mitrakos, 2013).  

Οη θχξηνη ιφγνη γηα λα απνρσξήζνπλ ηα άηνκα απφ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε λσξίο, θαίλεηαη λα είλαη 

ην ρακειφ θνηλσληθφ / νηθνλνκηθφ / εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζπνπδαζηή ζε ζπλδπαζκφ: 
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 κε ηνλ γεσγξαθηθφ παξάγνληα πνπ αθνξά ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ θνηηεηή, ηελ απφζηαζε 

πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί απφ ην ζπίηη ηνπ θνηηεηή απφ θαη πξνο ην ζρνιείν,  

 ηελ αλεπάξθεηα - πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο   θαη ηέινο κε 

 ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνλ λφκν πεξί πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. (Nikolaou et 

al.,2018) 

  

2.3 Γνκή ιεηηνπξγίαο ησλ ΙΔΚ 

Σα δεκφζηα θαη ηδησηηθά ΗΔΚ, παξέρνπλ αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θπξίσο γηα πηπρηνχρνπο 

αλψηεξσλ δεπηεξνβάζκησλ ζρνιείσλ θαη δεπηεξεπφλησο ζε φζνπο έρνπλ νινθιεξψζεη έλα πξφγξακκα 

ΔΚ, κε ζθνπφ ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Mitrakos, 2013). Δίλαη επίζεο αλνηρηά ζηνπο 

απνθνίηνπο ησλ ΔΠΑΛ – Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, νη νπνίνη πνπ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζην ηξίην 

εμάκελν ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο, θαζψο θαη ζε απνθνίηνπο γεληθήο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

απφθνηηνπο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εηδηθνηήησλ) θαη αιινδαπνχο (κε 

πηζηνπνηεηηθά γισζζηθήο ηθαλφηεηαο) (Cedefop, 2012b). ηα ηδησηηθά ΗΔΚ ην θφζηνο θνίηεζεο 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλά πεξηνρή θαη εηδηθφηεηα. 

Σα πξνγξάκκαηα ηνπ ΗΔΚ δηαξθνχλ πέληε εμάκελα, ηέζζεξα ζεσξεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά 

καζήκαηα ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο 1200 δηδαθηηθψλ σξψλ ζηελ εηδηθφηεηα θαη έλα πξαθηηθήο άζθεζεο 

ή καζεηείαο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 1.050 σξψλ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ζε ζπλερή ή απνζπαζκαηηθή 

βάζε. Κάζε ΗΔΚ κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή λα πξνζθέξεη θαηάξηηζε ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο εθαξκνζκέλεο ηέρλεο, ηνπξηζκφο / κεηαθνξέο, ηξφθηκα / πνηά, βηνκεραληθή 

ρεκεία, πιεξνθνξηθή / ηειεπηθνηλσλίεο / δίθηπα, ξνχρα / ππνδήκαηα, θαη  πεξηιακβάλνληαη ζε απηνχο 

ηνπο ηνκείο δηάθνξεο εηδηθφηεηεο (McKinsey and Company, 2011). 

Οη ζπνπδαζηέο πνπ νινθιεξψλνπλ κε επηηπρία φια ηα εμάκελα πνπ έρνπλ νξηζηεί, ηνπο 

απνλέκεηαη κηα βεβαίσζε επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Απηή ε βεβαίσζε ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (πξαθηηθήο θαη ζεσξεηηθήο) πνπ 

δηεμάγνληαη ππφ ηελ δηθαηνδνζία ηνπ ΔΟΠΠΔΠ, κε ηελ νπνία απνθηνχλ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα 

πηζηνπνίεζε ΗΔΚ. ηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ ΗΔΚ απνλέκνληαη ηα δηπιψκαηα επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο  

πνπ αλήθνπλ ζην επίπεδν EQF 5 (Cedefop, 2012a). 

Έλα θξίζηκν δήηεκα γηα ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηφζν γεληθά φζν 

θαη ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο, αθνξά ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Δλψ ν ηνκέαο ησλ 

θαηαζθεπψλ, γηα λα έρνπκε έλα παξάδεηγκα, απμήζεθε ζεκαληηθά, νη ζρεηηθέο εηδηθφηεηεο ζηα 

επαγγεικαηηθά αλψηεξα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξνπζίαζαλ ρακειή ζπκκεηνρή. Απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή δελ ππάξρνπλ θαζηεξσκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα γηα ηερληθνχο κε ρακειφ ή 

ελδηάκεζν επίπεδν πξνζφλησλ, παξφιν πνπ νη ζπλαιιαγέο απηέο απαηηνχλ βειηησκέλεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο (φπσο εξγάηεο ζηδήξνπ, θαηαζθεπαζηέο, ηερληθνί αινπκηλίνπ, ηερληθνί κεηαιιηθψλ 



         Ο Ρόλοσ των Καθηγητών ΙΕΚ ςτο ύγχρονο χεδιαςμό και Διοίκηςη των 
Προγραμμάτων Εκπαίδευςησ Ενηλίκων 

 

28  

θαηαζθεπψλ, μπινπξγνί, θαηαζθεπαζηέο γξαθείσλ θιπ.).  

ε πνιιά άιια επαγγέικαηα δελ έρνπλ θαηνρπξσζεί δηθαηψκαηα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη 

αξηνπνηνί, νη δαραξνπιάζηεο, νη θξενπψιεο, νη κάγεηξνη θαη νη εξγαδφκελνη ζηνλ ηνπξηζκφ, φπνπ νη 

αλάγθεο θαιχπηνληαη θπξίσο απφ εξγαδφκελνπο πνπ εθπαηδεχνληαη ζηε δνπιεηά. Αληίζεηα, ε ζέζπηζε 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ζε ηνκείο φπσο νη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ε θνκκσηηθή, έρεη 

νδεγήζεη ζε έληνλε δήηεζε γηα ζρεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο (Cedefop, 2012b). 
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Κεθάιαην 3
ν
_ Σρεδηαζκόο θαη Γηνίθεζε Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ  

3.1 Φνξείο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ειιεληθνχ ζπληάγκαηνο, ε ηδησηηθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ 

αλαγλσξίδεηαη πιήξσο ζηελ Διιάδα. Χζηφζν, ππήξραλ θάπνηα Δξγαζηήξηα Διεπζέξσλ πνπδψλ 

(Δξγαζηήξηα Διεχζεξσλ πνπδψλ), ζπρλά σο franchise ησλ μέλσλ παλεπηζηεκίσλ, νξηζκέλεο θνξέο  σο κε 

θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, νη νπνίεο δηαθεκίδνληαη σο ηδησηηθά παλεπηζηήκηα ή σο θέληξα απφ δεκφζηα 

παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξνληαη ηα δηεζλή πξνγξάκκαηα DEI College / 

University of London θαη UCLan, I.S.T. Κνιιέγην / Παλεπηζηήκην ηνπ Hertfordshire, Κνιιέγην ηεο Νέαο 

Τφξθεο (Δπξσπατθφ θαη Ακεξηθαληθφ Παλεπηζηήκην), BCA Business College ηεο Αζήλαο, ALBA Graduate 

Business School, Παλεπηζηήκην ηεο Οπαιίαο, Μπαλγθφξ, Μεζνγεηαθφ Κνιιέγην, Κνιιέγην Deree, Κέληξν 

Πιεξνθνξηθήο Αζελψλ γηα Έξεπλα θαη Δθπαίδεπζε (αΐηεο, & Γνπξλαξφπνπινο, 2001). 

Σα ηξηηνβάζκηα ηδξχκαηα είλαη νλνκαζηηθά απηφλνκα, αιιά ην Τπνπξγείν είλαη ππεχζπλν γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο θαη ηε δηαλνκή ησλ θνηηεηψλ ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα. Δπί ηνπ παξφληνο, ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε αλαγλσξίδεη κφλν πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ θξαηηθά παλεπηζηήκηα, αλ θαη 

ππάξρνπλ πνιιά ηδησηηθά παλεπηζηήκηα θαη θνιιέγηα πνπ πξνζθέξνπλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ 

επηθπξψλνληαη θαη επνπηεχνληαη απφ ακεξηθαληθά, βξεηαληθά θαη άιια επξσπατθά παλεπηζηήκηα. Ζ 

ειιεληθή θπβέξλεζε σζηφζν, πηέδεηαη απφ παιαηφηεξα λα αλαγλσξίζεη απηά ηα δηεζλή πξνγξάκκαηα. 
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3.1.1 Ιλζηηηνύην Δπηκόξθσζεο γηα Δξγαδόκελνπο Γεκνζίνπ Τνκέα  

Σν αληηθείκελν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο (ΗΝΔΠ
4

) γίλεηαη κέζσ πηζηνπνηεκέλσλ 

πξνγξακκάησλ ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ζρέδηα εθπαίδεπζεο. ηα πξνγξάκκαηα  ζπκκεηέρνπλ ππάιιεινη 

πνπ ππεξεηνχλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη νη ππεξεζίεο απηέο γίλνληαη κέζσ δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ.  

Σν ΗΝΔΠ βαζίδεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε  θαη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ 

ππαιιήισλ κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ. Ζ δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ  είλαη 

απφ κηα (1) έσο δπν (2) εβδνκάδεο θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ επηζηήκνλεο  κε εκπεηξία 

ζην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Σα πξνγξάκκαηα έρνπλ πνιινί θαη δηάθνξνπο ηνκείο ( π.ρ. εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε, πγεία θαη 

θνηλσληθή αζθάιηζε, θ. ά) θαη έρνπλ ζηφρνπο ζε επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. 

 

3.1.2 Κέληξν Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ  (ΚΔΔ) 

 

Σν KEE ππνζηεξίδεη ηελ επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε ησλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη 

δηάθνξα επίπεδα εθπαίδεπζεο. Καηά ηελ εθπαηδεπηηθή πεξίνδν 2013-2014, είραλ πξνηαζεί 77 εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ πεξηειάκβαλαλ έλα επξχ θάζκα ζεκαηηθψλ πεδίσλ. Σα πξνγξάκκαηα KEE 

πεξηιακβάλνπλ: ηελ ειιεληθή γιψζζα - ηελ ηζηνξία, ηηο επξσπατθέο γιψζζεο - ηελ επξσπατθή ηζηνξία, ηηο 

βαζηθέο γλψζεηο ησλ καζεκαηηθψλ - ζηαηηζηηθέο, ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ - ηηο επηθνηλσλίεο, ηελ 

νηθνλνκία - ηηο επηρεηξήζεηο, ην πεξηβάιινλ - ηνλ ηνπξηζκφ - ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, Δηδηθά 

Πξνγξάκκαηα (εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ). Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη έσο θαη 250 ψξεο. Σα 58 

ΚΔΔ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, 10 απφ ηα νπνία είραλ ηδξπζεί πξηλ απφ ην Μάξηην ηνπ 2004 θαη ηα ππφινηπα 

48 ηδξχζεθαλ κεηά ηνλ Μάξηην ηνπ 2004 (Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 

https://www.ekdd.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7/%CF

%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%80/ 

https://www.ekdd.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%80/
https://www.ekdd.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%80/
https://www.ekdd.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%80/
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3.1.3 Σρνιέο Γνλέσλ5 

Σα ζρνιεία ησλ γνλέσλ ζηνρεχνπλ ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη παξνρήο 

ζπκβνπιψλ ζε γνλείο πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ επηηπρή γνληθή κέξηκλα. Σν πξφγξακκα ιακβάλεη 

ππφςε ηηο πνιππινθφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο. 

3.1.4 Κέληξν Απόκαθξεο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο Δλειίθσλ 

(ΚΔΔΔΝΑP) Γηα βίνπ Πξνγξάκκαηα6 

Σν θέληξν πξνζθέξεη ππεξεζίεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο κε έλα δηπιφ ηξφπν παξάδνζεο (κάζεζε 

πξφζσπν κε πξφζσπν θαη εμ απνζηάζεσο κάζεζε) ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο 

θαη επηθνηλσλίαο. Καηά ηελ εθπαηδεπηηθή πεξίνδν 2010-2012, πξνζθέξζεθαλ δχν πηινηηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα εηήζηαο δηάξθεηαο 250 σξψλ ην θαζέλα. Σν KEEENAP πξνζθέξεη επίζεο (2) δχν επηπιένλ 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ζπγθεθξηκέλα ην πξφγξακκα ησλ γνλέσλ θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηνπο 

αγξφηεο. Πξνζθέξνπλ ηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

 

 Πιεξνθνξηθή θαη επηθνηλσλίεο 

 Οηθνλνκία - Γηνίθεζε - Δπηρεηξήζεηο 

 Κνηλσληθή νηθνλνκία θαη επηρεηξεκαηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 

 Αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο 

 Γηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ θξίζεσλ θαη Αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ 

 Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ 
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https://www.inedivim.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84
%CE%B1-

%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AD%C

F%82-%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD 
6 http://www.gsae.edu.gr/en/news/124-n124 

https://www.inedivim.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD
https://www.inedivim.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD
https://www.inedivim.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD
https://www.inedivim.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD
http://www.gsae.edu.gr/en/news/124-n124
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Κεθάιαην 4
ν
 

4.1  Γεληθά Σηνηρεία γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 

 Απφ ηελ βηβιηνγξαθία ζπκπεξαίλνπκε φηη είλαη πνιχ ρξήζηκε ε εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηψλ. Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη βειηίσζε ζηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη θαιχηεξα ε πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζηα λέα δεδνκέλα. 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα δηαπηζηψλεηαη πσο έγηλαλ ζεκαληηθά βήκαηα κέζα ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία: 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πξννδεπηηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

λέσλ πνπ επηιέγνπλ ηερληθέο ζπνπδέο, ίδξπζε λέσλ Σερληθψλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ, (ζε κηα 

πξνζπάζεηα πεξηθεξεηνπνίεζεο, απνθέληξσζεο θαη κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο), αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο/επηρεηξήζεσλ, 

εηζαγσγή λέσλ εηδηθεχζεσλ ζην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ, πξνζπάζεηα έληαμεο ζε πξνγξάκκαηα 

λέσλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Χζηφζν, ε απφζηαζε απφ ηηο πνιηηηθέο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ άιισλ ρσξψλ - κειψλ ηεο 

Κνηλφηεηαο, θαη κάιηζηα φρη πάληνηε ησλ ρσξψλ ηνπ Δπξσπατθνχ βνξξά, είλαη ζεκαληηθή. Χο πξνο ηα 

βαζηθά δε πξνβιήκαηα ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα, ζα ήηαλ δπλαηφλ λα 

επηζεκαλζνχλ ηα εμήο: 

 Αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεραληζκψλ λα πξνζειθχζνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηνπο λένπο 

ζε ηερληθέο ζπνπδέο. 

 Έιιεηςε ζπλέρεηαο κεηαμχ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο. 

 Με νινθιήξσζε ηεο νξζνινγηθήο ρσξνηαμηθήο θαηαλνκήο ησλ Ηδξπκάησλ ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

 Υαιαξή δηαζχλδεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο εξγαζίαο. 

 Απνπζία παξνρήο εηδηθεχζεσλ ζε θξίζηκνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο. 

 Έιιεηςε πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο καθξάο δηάξθεηαο. 

 Έιιεηςε πξνγξακκάησλ γεληθψλ δεμηνηήησλ, ηα νπνία λα θαιχπηνπλ ηα θελά ησλ ήδε 

απαζρνινχκελσλ, πνπ είηε δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ή δελ έρνπλ ζε 

πξφγξακκα αξρηθήο θαηάξηηζεο. 

 Έιιεηςε πξνγξακκάησλ, πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

απαζρφιεζεο, κέζσ ηεο παξνρήο γεληθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο επηρεηξεκαηηθνχ 

πλεχκαηνο. 
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Σέινο, πξέπεη λα ηνληζζνχλ νη αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε γεληθφηεξα 

πξνβιήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ: 

 Αλεπαξθήο ζπγθέληξσζε - παξαθνινχζεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε 

απνηέιεζκα: 

o Σελ αδπλακία αθξηβψλ πξνγλψζεσλ φζνλ αθνξά ηελ δηακφξθσζε ηεο κειινληηθήο 

δήηεζεο. 

o Σελ αλεπαξθή αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο. 

o Σελ αδπλακία ζρεδηαζκνχ ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

o Σελ αδπλακία αλάπηπμεο ζρέζεσλ αλάκεζα ζε ηνπηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηηο ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο, ηα εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ηεο πεξηνρήο, θαη ηνπο θνξείο ηεο 

Απηνδηνίθεζεο. 

o Σελ αλεπαξθή παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ, φζνλ αθνξά ηελ ελδνεπηρεηξεκαηηθή 

θαηάξηηζε. 

o Σελ αδπλακία αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθαξκνδφκελσλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο. 

o Έιιεηςε δνκψλ θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επηκφξθσζεο επηκνξθσηψλ. 

 Αλεπαξθήο δηαζχλδεζε ησλ εξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ησλ ρνιψλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κε 

ηνλ ρψξν ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

 Έιιεηςε ζπλεξγαηψλ, θνηλψλ θνξέσλ (θξάηνο / επηρεηξήζεηο / εξεπλεηηθά ηδξχκαηα / 

Απηνδηνίθεζε) θ.ιπ. γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ θαηάξηηζεο, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνγξακκάησλ, ζε εζληθφ, πεξηθεξηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 
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4.2 Σπκπεξάζκαηα Σρεηηθά κε ηνπο Απνθνίηνπο ησλ ΙΔΚ θαη ηελ 

Δύξεζε Αγνξάο Eξγαζίαο 

 χκθσλα ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε γηα ηελ ζρέζε ησλ ΗΔΚ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, απηά αλαθέξνπλ 

ηα εμήο (Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs ,2015): 

 Σα άηνκα πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηε κεζαία εθπαίδεπζε ή ην ΗΔΚ, είλαη πην πηζαλφ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε ζχγθξηζε κε εθείλα πνπ δελ έρνπλ. 

 ε επίπεδν κέζεο εθπαίδεπζεο, ν δηαθνξεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο νδεγεί ζε δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα: 

(i) ηα άηνκα κε γεληθή εθπαίδεπζε είλαη πην πηζαλφ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο παξά λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Αλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, έρνπλ ηελ ηάζε λα ην θάλνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κειέηεο. 

(ii) Σα άηνκα απφ ην ΗΔΚ είλαη πην πηζαλφ λα επηιέμνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ γεληθά ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα απαζρνινχληαη. πλνιηθά, ε επίπησζε ζηελ 

απαζρφιεζε είλαη ηζρπξφηεξε απφ ηελ επίδξαζε ηεο αλεξγίαο. 

(iii) Δζηηάδνληαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο πξνγξακκάησλ ΗΔΚ, ε πηζαλφηεηα απαζρφιεζεο είλαη 

ζεκαληηθά πςειφηεξε γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ εξγαζία, ζε ζρέζε κε ηα ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ πηζαλφηεηα αλεξγίαο γηα απνθνίηνπο 

πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ εξγαζία θαη ζην 

ζρνιείν. 

Oη απφθνηηνη ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηφζν ζε κεζαία 

φζν θαη ζε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, έρνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε δηάξθεηα απαζρφιεζεο ζε ζρέζε κε ηα 

γεληθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζην βαζκφ πνπ ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο είλαη πην απνηειεζκαηηθά γηα λα πξνζειθχζνπλ ηνπο αλζξψπνπο θαη γηα λα ηνπο πξνζθέξνπλ 

θαιχηεξεο αληηζηνηρίεο εξγαζίαο θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ έγθαηξε επίηεπμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο. Χζηφζν, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ΗΔΚ θαη ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, 

ηείλεη λα ζπξξηθλψλεηαη. 

H ζηαζεξφηεηα ηεο απαζρφιεζεο είλαη πςειφηεξε ζηνπο απνθνίηνπο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, νη νπνίνη είλαη πην πηζαλφ λα θαηέρνπλ ζέζεηο εξγαζίαο πιήξνπο θαη 

κφληκεο απαζρφιεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο απνθνίηνπο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Σα πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηα νπνία πξνεηνηκάδνληαη γηα ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα, 

απμάλνπλ ηε πηζαλφηεηα εχξεζεο κηαο ζσζηήο αληηζηνηρίαο κεηαμχ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο εξγαζίαο. Οη απφθνηηνη ησλ ΗΔΚ είλαη πηζαλφηεξν λα απαζρνινχληαη ζήκεξα ζε 

εμεηδηθεπκέλν ρεηξσλαθηηθφ επάγγεικα, ελψ εθείλνη πνπ θαηέρνπλ πηπρίν γεληθήο εθπαίδεπζεο είλαη 

πηζαλφηεξν λα απαζρνινχληαη ζε εμεηδηθεπκέλν κε ρεηξσλαθηηθφ επάγγεικα. 
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Δθηφο ησλ παξαπάλσ σζηφζν, ηα βαζηθά επξήκαηα ζρεηηθά κε ηηο κεηαβάζεηο κεηαμχ ζρνιείσλ, 

ησλ ΗΔΚ  θαη ηελ εξγαζία, έρνπλ σο εμήο : 

 Ζ κεηάβαζε ζηελ εξγαζία είλαη γεληθά αθφκε ηαρχηεξε ζε ηξηηνβάζκην επίπεδν γηα απνθνίηνπο 

αθαδεκατθψλ θαη ηερληθψλ ηνκέσλ. Οη αθαδεκατθνί απφθνηηνη ηείλνπλ λα βξνπλ δνπιεηά πην γξήγνξα 

απφ ηνπο ηερληθνχο πηπρηνχρνπο. 

 Οη απφθνηηνη επηπέδνπ ΗΔΚ είλαη πηζαλφηεξν λα απνθηήζνπλ κφληκε πξψηε ζέζε εξγαζίαο απφ 

ηνπο γεληθνχο πηπρηνχρνπο. 

 Σα άηνκα πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηε κεζαία εθπαίδεπζε είλαη πην πηζαλφ λα απαζρνινχληαη ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο ζε ζχγθξηζε κε εθείλα πνπ δελ έρνπλ εξγαζηεί θαη είλαη άλεξγνη. 

 Σα άηνκα κε γεληθή εθπαίδεπζε είλαη πην πηζαλφ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο παξά λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή αλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο έρνπλ ηελ ηάζε λα ην 

θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο. 

 Μεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΗΔΚ, ε πηζαλφηεηα απαζρφιεζεο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξε γηα 

ηα πξνγξάκκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ εξγαζία, ζε ζρέζε κε ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα. 

 Οη απφθνηηνη ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηφζν ζε κεζαία 

φζν θαη ζε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, έρνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε δηάξθεηα απαζρφιεζεο ζε ζρέζε κε ηα 

γεληθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Ζ ηξέρνπζα ζηαζεξφηεηα ηεο απαζρφιεζεο είλαη πςειφηεξε ζηνπο απνθνίηνπο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, νη νπνίνη είλαη πην πηζαλφ λα θαηέρνπλ ζέζεηο απαζρφιεζεο 

πιήξνπο θαη κφληκεο απαζρφιεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο απνθνίηνπο γεληθήο εθπαίδεπζεο. 

  ην βαζκφ πνπ ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο είλαη πην 

απνηειεζκαηηθά γηα λα εξγαζηνχλ νη εξγαδφκελνη θαη γηα λα ηνπο παξέρνπλ θαιχηεξεο αληηζηνηρίζεηο 

εξγαζίαο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ έγθαηξε επίηεπμε ζηαζεξφηεηαο ηεο εξγαζίαο.  

 Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη πεξηζζφηεξε εθπαίδεπζε παξάγεη νπζηαζηηθέο απνδφζεηο. Αθφκε 

θαη αλ ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΗΔΚ είλαη ρακειφηεξε απφ εθείλε ηεο ηξηηνβάζκηαο γεληθήο εθπαίδεπζεο, ε 

πηζαλφηεηα λα απαζρνιείηαη ζε ζέζεηο πςειήο εηδίθεπζεο εμαθνινπζεί λα είλαη πςειφηεξε απφ φ, ηη γηα 

ηε κεζαία εθπαίδεπζε. Σα πξνγξάκκαηα ΔΔΚ νδεγνχλ ζε ζεηηθή θαη ζεκαληηθή πξηκνδφηεζε 

εηζνδήκαηνο ζε ζρέζε κε ηε γεληθή εθπαίδεπζε γηα άηνκα ειηθίαο 20 έσο 24 εηψλ, αιιά απηή 

εμαθαλίδεηαη ή είλαη αξλεηηθή γηα ηηο ειηθηαθέο νκάδεο θαη ην ηξηηνβάζκην επίπεδν. 

 Οη επηπηψζεηο πνπ έρεη ην ΗΔΚ ζηα απνηειέζκαηα ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε ζχγθξηζε κε 

ηε γεληθή εθπαίδεπζε πνηθίιινπλ ζεκαληηθά ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ ΗΔΚ 

θαη ησλ απνδφζεσλ γεληθήο εθπαίδεπζεο είλαη γεληθά ζεηηθή. Δίλαη ζπλήζσο ε κεγαιχηεξε ζε ρψξεο κε 

ηζρπξή παξάδνζε ησλ ΗΔΚ, φπσο ε Σζερηθή Γεκνθξαηία, ε Γεξκαλία, νη Κάησ Υψξεο, ε ινβελία θαη ε 

Διβεηία. 

ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαληηζηνηρία ησλ πξνζφλησλ ησλ απνθνίησλ ησλ 

ΗΔΚ, ηα πξνγξάκκαηα ΔΔΚ θαίλνληαη λα παξέρνπλ απνδνηηθέο αληηζηνηρίεο φζνλ αθνξά ηα πξνθίι 

δεμηνηήησλ πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ πξψηε εξγαζία. πγθεθξηκέλα, νη απφθνηηνη ηεο επαγγεικαηηθήο 
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εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηφζν ζε κεζαίν φζν θαη ζε ηξηηνβάζκην επίπεδν, είλαη πην πηζαλφ λα 

εθηεινχλ εμεηδηθεπκέλεο ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο. Οη απφθνηηνη γεληθήο εθπαίδεπζεο ζε ηξηηνβάζκην 

επίπεδν είλαη πηζαλφηεξν λα εθηεινχλ ζέζεηο εξγαζίαο πςειήο εηδίθεπζεο (Ministry of Education, 

Lifelong Learning and Religious Affairs ,2015). 

Ο νξγαληζκφο απαζρφιεζεο πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ παξνρή εηδηθψλ ππεξεζηψλ γηα δηαθνξεηηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο γηα ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο πνπ αθνξά ηνπο απφθνηηνπο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη γηα ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο (Ministry of Education, Lifelong 

Learning and Religious Affairs ,2015). 

Σα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηα νπνία είλαη εηδηθά 

πξνζαξκνζκέλα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα βξεζεί κηα ζσζηή αληηζηνηρία κεηαμχ 

ησλ πξνζφλησλ ηνπ αηφκνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ εξγαζίαο.  
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Κεθάιαην 5o_ Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

5.1 Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα βαζίζηεθε ζηελ πνζνηηθή έξεπλα θαη ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην 

κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ αιιά θαη αλνηρηνχ ηχπνπ θαζψο είλαη ην δεκνθηιέζηεξν εξγαιείν ζπγθέληξσζεο 

δεδνκέλσλ ζηελ δηελέξγεηα πνζνηηθήο έξεπλαο. χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, κέζα απφ ηελ ρξήζε 

εξγαιείσλ ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ δίλεηαη ζηνλ εξεπλεηή ε δπλαηφηεηα λα 

κεηξήζεη ηηο επηδφζεηο, ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ. (Creswell, 2011).  

5.2 Αλάιπζε εξσηεκαηνινγίνπ 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίζηεθε ζηε Εαραξνπνχινπ (2019) κε ηηο θαηάιιειεο 

πξνζαξκνγέο έηζη ψζηε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν λα επζπγξακκηζηεί κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο 

Ζ ρξήζε εξσηεκαηνιφγηνπ εμππεξεηεί ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζε κηθξφ ζρεηηθά ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ρσξίο κεγάιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη ηαπηφρξνλα δηαηεξψληαο ηελ αλσλπκία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο ηνπο επηηξέπεη λα εθθξάζνπλ κε εηιηθξίλεηα ηηο απφςεηο πάλσ ζην ππφ 

εμέηαζε ζέκα. 

Ζ έξεπλα απηή έρεη αληρλεπηηθφ – δηαπηζησηηθφ ραξαθηήξα θαζψο ε θαηαγξαθή θαη δηεξεχλεζε 

ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΗΔΚ απνηειεί κηα ζρεηηθά αραξηνγξάθεηε πεξηνρή ζηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία παξφιν πνπ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ΗΔΚ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο θαζψο απηφο 

είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ επηιέμακε γηα ην εξσηεκαηνιφγην είλαη 3 ελφηεηεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα  είλαη νη εμήο: 

o Ζ εκπινθή ησλ θαζεγεηψλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ.  

o Ζ ππνζηήξημε ζηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ. 

o Ζ αλαηξνθνδφηεζε. 

 Κάζε πξφγξακκα πνπ εθπαηδεχεη ελειίθνπο ζηεξίδεηαη ζε αξρέο θαη πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

ηξφπν πινπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαζψο θαη ζηα κέζα θαη ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.  

Δπίζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα εξεπλήζνπκε ζρεηηθά ηελ φπνηα ππνζηήξημε ππάξρεη ζηελ νξγάλσζε 

θαη πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Πξνζπαζνχκε λα δνχκε δηάθνξα ζέκαηα πάλσ ζε απηφ ην δήηεκα, 

φπσο αλ ππάξρεη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπφκελσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο ζηελ δηάξθεηα ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο. Δπίζεο, εξεπλνχκε γηα ην αλ ππάξρεη ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επηζηεκνληθέο 

ζπλαληήζεηο, ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θ.ά. ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο επζχλεο ηνπο θαη αλ δχλαληαη ηα ΗΔΚ λα 

ζπλεξγάδνληαη γηα ζέκαηα επηκφξθσζεο κε θνξείο π.ρ. ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο, ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο θ.ά., αλάινγα κε ηηο ζεκαηηθέο ησλ πξνγξακκάησλ. 
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Σν ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ εμεηάδεη ηελ χπαξμε αλαηξνθνδφηεζεο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ 

πξνγξακκάησλ. Με ηελ αλαηξνθνδφηεζε επηδηψθνπκε κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο αμηνιφγεζεο λα γίλνπλ 

νη θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο επεκβάζεηο ψζηε λα βειηησζεί ε πνηφηεηα πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο σο πξνο ην πψο λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

5.3 Γείγκα 

Σν εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηέο δεκφζησλ ΗΔΚ ηεο ρψξαο. Γεδνκέλεο ηεο 

θαηάζηαζεο κε ηα ΗΔΚ λα παξακέλνπλ θιεηζηά, ιφγσ θνξνλντνχ αληηκεηψπηδα ζνβαξή δπζθνιία λα 

ζπγθεληξψζσ ην δείγκα. Δίρα ιάβεη ζρεηηθή άδεηα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη νη 

πεξηνρέο πνπ δφζεθε ην εξσηεκαηνιφγην είλαη απφ φιε ηελ Διιάδα (ηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο είλαη 

απφ ηα παξαθάησ : ΗΔΚ Ακχληαηνπ, ΗΔΚ Υαληψλ, ΗΔΚ Ρφδνπ, ΗΔΚ Αγ. Αλαξγχξσλ, ΗΔΚ Αγ. ηεθάλνπ, 

ΗΔΚ Γιπθάδαο, ΗΔΚ Αηθαηεξίλεο, ΗΔΚ Γηαλληηζψλ,  ΗΔΚ Πάηξαο, , ΗΔΚ Δπηδαχξνπ, ΗΔΚ Άξγνπο, θα).  

Αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν λα πεξηγξάςσ πσο έγηλε ε επηινγή ησλ ΗΔΚ αθνχ αληηκεηψπηζα αξθεηέο 

δπζθνιίεο.  ηαλ έθιεηζαλ ηα ΗΔΚ ιφγσ θνξνλντνχ, ήηαλ δνζκέλα ζηα ΗΔΚ ηνπ λνκνχ Αξγνιίδαο έληππα 

ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ. Ο ρξφλνο πεξλνχζε θαη ήηαλ άγλσζην πφηε ζα άλνηγαλ. Μέζα ζηελ θξίζε θαη 

βηψλνληαο κηα πξσηφγλσξε θαηάζηαζε ήξζα ζε επηθνηλσλία κε ηνπο δηεπζπληέο νη νπνίνη έζηεηιαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ είρα ζπληάμεη ζε google form.  Σν εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε αιιά ήηαλ ειάρηζηνη 

νη εθπαηδεπηηθνί πνπ απάληεζαλ θαη έηζη επηιέρζεθε ε επηινγή ησλ ΗΔΚ λα είλαη ηπραία. Σα ΗΔΚ ήηαλ 

απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηφζν ζηελ επεηξσηηθή ρψξα φζν θαη ζηελ λεζησηηθή. Σν πνζνζηφ πνπ απάληεζε 

ηειηθά ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη πεξίπνπ ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε 

ΗΔΚ. ε απηφ ζεκείν ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Κσλζηαληίλν Καιαζά απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

γηα ηελ πνιχ άκεζε αληαπφθξηζή ηνπ ζηελ αίηεζή κνπ γηα λα ιάβσ ηελ ζρεηηθή άδεηα ηεο απνζηνιήο ηνπ 

εξσηεκαηνιφγηνπ ζε ΗΔΚ θαζψο επίζεο ηνπο δηεπζπληέο ησλ ΗΔΚ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δέρηεθαλ 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. 
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5.4 Πηινηηθό ζηάδην 

Πξηλ ηνλ ηειηθφ δηακνηξαζκφ ηνπ, ην εξσηεκαηνιφγην δνθηκάζηεθε ζε πηινηηθφ δείγκα 

εθπαηδεπηηθψλ. ε απηή ηε θάζε ζέιακε λα δηαπηζηψζνπκε αλ είλαη θαηαλνεηέο νη εξσηήζεηο, αλ ππάξρεη 

απνδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα δηνξζψλακε αζάθεηεο, παξαιείςεηο θαη ιάζε. 

ηηο 23 Μαξηίνπ νξηζηηθνπνηήζεθε  ε ηειηθή κνξθή θαη ζηάιζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα κέζσ 

google forms ζε 3 εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ κεγάιε εκπεηξία ζηα ΗΔΚ ηεο Αξγνιίδαο θαη νη νπνίνη είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη ζην κεηξψν εθπαηδεπηηθψλ ελειίθσλ  (ΔΟΠΠΔΠ). Οη παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ πηινηηθνχ δείγκαηνο ειήθζεζαλ ππφςε ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

5.5 Κύξηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

Ζ  δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηα ηέιε Μαξηίνπ θαη κέρξη ηηο 30 Απξηιίνπ 

2020. Ήηαλ ε πεξίνδνο ζηελ νπνία ππήξρε πεξηνξηζκφο ζηηο κεηαθηλήζεηο κε φζεο δπζθνιίεο απηφ 

ζπλεπάγεηαη. Όζηεξα απφ ζρεηηθή επηθνηλσλία κε ηελ δηεχζπλζε ηνπ εθάζηνηε ΗΔΚ γηλφηαλ απφ ηνλ 

δηεπζπληή ε πξνψζεζε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ.   
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Κεθάιαην 6o_ Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλνληαο ρξήζε ηεο 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ.  

6.1 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

θύξηαο έξεπλαο  

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ καο ζηηο ηξεηο (3) ελφηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

καο ρξεζηκνπνηήζεθε ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή. Ζ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή έρεη σο ζθνπφ ηε ζπλνπηηθή 

παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ δείγκαηνο, ψζηε λα θαηαλννχληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

κεηαβιεηψλ θαη λα εμάγνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα (ηψκθνο, & Βαζηιηθνπνχινπ, 2005). 

 

6.2  Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά-Πξνθίι εθπαηδεπηηθώλ 

Χο πξνο ην θχιν, απφ ηνπο 278 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλά καο, νη 178, κε πνζνζηφ (63,7%) είλαη 

γπλαίθεο θαη νη 100 κε πνζνζηφ (36,3%) είλαη άλδξεο. 

Πίλαθαο 1: Φύιν ζπκκεηερόλησλ 

 πρλφηεηα Σνηο εθαηφ 

Γπλαίθα 178 63,7 

Άλδξαο 100 36,3 

χλνιν 278 100 
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Χο πξνο ηελ ειηθία, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη απφ ηνπο 278 εξσηψκελνπο, νη 21 κε πνζνζηφ 

(7,6%) είλαη κεηαμχ θάησ ησλ 30 εηψλ, νη 100 κε πνζνζηφ (36%) είλαη κεηαμχ 30-39, νη 103 κε πνζνζηφ 

(37,1%) είλαη κεηαμχ 40-49 εηψλ, νη 48 κε πνζνζηφ (17,3%) είλαη κεηαμχ 50-59, ελψ 6  κε πνζνζηφ (2%) 

πάλσ απφ 60 εηψλ. Με βάζε ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή παξαηεξνχκε φηη ε ειηθηαθή νκάδα 30-39 θαη ε 

ειηθηαθή νκάδα 40-49 έρνπλ ην ίδην πεξίπνπ πνζνζηφ.    

 

 

Πίλαθαο 2: Ηιηθία 

 πρλφηεηα Σνηο εθαηφ 

Κάησ απφ 30  21 7,6 

30-39 100 36 

40-49 103 37,1 

50-59 48 17,3 

60 θαη πάλσ 6 2 

χλνιν 278 100 

 

Χο πξνο ηα έηε εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη 278 απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο, νη 118 κε πνζνζηφ (42,4%) είλαη θάησ ησλ 5 εηψλ, νη 52 κε πνζνζηφ (18,7%) είλαη κεηαμχ 

6-10 εηψλ, νη 41 κε πνζνζηφ (14,7%) είλαη κεηαμχ 11-15 εηψλ, νη 34 κε πνζνζηφ (12,2%) είλαη κεηαμχ 

16-20 εηψλ, νη 20 κε πνζνζηφ (7,2%) είλαη κεηαμχ 21-25 εηψλ θαη νη 13 κε πνζνζηφ (4,7%) είλαη άλσ ησλ 

26 εηψλ. ε απηφλ ηνλ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη κηθξή εκπεηξία. 

Ο ιφγνο πνπ ίζσο ζπκβαίλεη απηφ είλαη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξεο λέεο εηδηθφηεηεο έρνπλ εληαρζεί ζηα 

ΗΔΚ, νπφηε θαη αληίζηνηρα εηδηθφηεηεο ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ πξηλ απφ θάπνηα ρξφληα δελ ππήξραλ, 

ζήκεξα εξγάδνληαη ζε ΗΔΚ. 

Πίλαθαο 3: Έηε εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

 πρλφηεηα Σνηο εθαηφ 

0-5 118 42,4 

6-10 52 18,7 

11-15 41 14,7 

16-20 34 12,2 

21-25 20 7,2 

26 θαη άλσ 13 4,7 

χλνιν 278 100 
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Χο πξνο ηε κνξθή απαζρφιεζεο, απφ ηνπο 278 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλά καο, νη 244, κε πνζνζηφ 

(87,8%) είλαη σξνκίζζηνη θαη νη 34 κε πνζνζηφ (12,2%) είλαη κφληκνη. Παξαηεξνχκε φηη ε επέιηθηε 

εξγαζία πξνηηκάηαη θαηά θφξνλ ζηνλ θιάδν.  Απηφ επίζεο δείρλεη θαη ηελ απνπζία πξνζιήςεσλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε.   

Πίλαθαο 4: Μνξθή απαζρόιεζεο 

 πρλφηεηα Σνηο εθαηφ 

Χξνκίζζηνο 244 87,8 

Μφληκνο 34 12,2 

χλνιν 278 100 

 

Χο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, απφ ηνπο 278 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλά καο, νη 9 κε πνζνζηφ 

(3,2%) είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ, νη 64 κε πνζνζηφ (23%) είλαη απφθνηηνη παλεπηζηεκίνπ/ΣΔΗ, νη 17 κε 

πνζνζηφ (6,1%) έρνπλ δεχηεξν πηπρίν θαη νη 188 κε πνζνζηφ (67,6%) έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ 

ηίηιν, θαη ζπκπεξαίλνπκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηψλ έρεη πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν.  

Πίλαθαο 5: Δθπαηδεπηηθό επίπεδν 

 πρλφηεηα Σνηο εθαηφ 

Απφθνηηνο ιπθείνπ 9 3,2 

Απφθνηηνο 

παλεπηζηεκίνπ/ΣΔΗ 

64 23 

Γεχηεξν πηπρίν 17 6,1 

Μεηαπηπρηαθφ ή 

δηδαθηνξηθφ 

188 67,6 

χλνιν 278 100 
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ηελ εξψηεζε 6 «Πνηα είλαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ αλαιακβάλεηε ζηα πιαίζηα 

δηδαζθαιίαο ζαο ζην Η.Δ.Κ.»   απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ρσξίζακε ηα 

καζήκαηα πνπ δήισζαλ ζε (3) ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο είλαη καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγεία, 

καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα παηδαγσγηθά θαη καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα ηνπξηζηηθά. Δπίζεο ππάξρνπλ 

καζήκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο απηέο, φπσο είλαη ηα καζήκαηα ηεο θνπηηθήο ξαπηηθήο, ησλ 

λαπηηιηαθψλ, ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ (ζπλνδφο βνπλνχ, κειηζζνθνκία θ.α.), ζρεηηθά κε ηελ 

θσηνγξαθία, ηελ θχιαμε κνπζείσλ, ηε ζενινγία, ηελ ερνιεςία, ηελ θνιχκβεζε θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν. 

Απφ ηνπο 278 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλά καο, νη 66 κε πνζνζηφ (23,7%) έρνπλ καζήκαηα ζρεηηθά κε ηε 

πγεία, νη 54 κε πνζνζηφ (19,5%) έρνπλ καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα παηδαγσγηθά, νη 118 κε πνζνζηφ (42,5%) 

έρνπλ καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα ηνπξηζηηθά θαη νη 40 κε πνζνζηφ (14,3%) έρνπλ καζήκαηα ζρεηηθά κε 

δηάθνξεο εηδηθφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζε δηάθνξα ΗΔΚ αλά πεξηνρή. 

Πίλαθαο 6: Γλσζηηθά αληηθείκελα 

 πρλφηεηα Σνηο εθαηφ 

Τγεία 66 23,7 

Παηδαγσγηθά 54 19,5 

Σνπξηζηηθά 118 42,5 

Άιιν 40 14,3 

χλνιν 278 100 

 

Χο πξνο ην αλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα δηδάζθνπλ παξαπάλσ απφ έλα ΗΔΚ, 

απφ ηνπο 278 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλά καο, νη 140, κε πνζνζηφ (50,4%) δηδάζθνπλ κφλν ζε έλα ΗΔΚ 

θαη νη 138 κε πνζνζηφ (49,6%) δηδάζθνπλ ζε παξαπάλσ απφ έλα ΗΔΚ. 

Πίλαθαο 7: Γηδαζθαιία ζε παξαπάλσ από έλα ΙΔΚ 

 πρλφηεηα Σνηο εθαηφ 

ρη 140 50,4 

Ναη 138 49,6 

χλνιν 278 100 
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Χο πξνο ηελ επηκφξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, απφ ηνπο 278 ζπκκεηέρνληεο, νη 116 κε πνζνζηφ 

(41,7%) έρνπλ Α΄ Δπίπεδν Πηζηνπνίεζεο ζηηο ΣΠΔ, νη 58 κε πνζνζηφ (20,9%) έρνπλ Β΄ Δπίπεδν 

Πηζηνπνίεζεο ζηηο ΣΠΔ. Ζ αμηνπνίεζε ησλ Φεθηαθψλ Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ή ησλ Σερλνινγηψλ 

ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.),  κπνξεί λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά θαη λα θέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο γηα απηφ θαη ππάξρεη ζην 

εξσηεκαηνιφγην.  

Πίλαθαο 8: Δπηκόξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο
7 

 πρλφηεηα Σνηο εθαηφ 

Α επηπέδνπ 116 41,7 

Β επηπέδνπ 58 20,9 

Γλψζε Ζ/Τ 93 33,4 

Γελ έρσ 11 3,9 

χλνιν 278 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7
 Δηζαγσγηθή Δπηκόξθσζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε Τ.Π.Δ. (Α επίπεδν Τ.Π.Δ) 

β) Πξνρσξεκέλε επηκόξθσζε γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ Τ.Π.Δ. ζηε δηδαθηηθή πξάμε(Β επίπεδν Τ.Π.Δ) 

 

https://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-b1
https://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-b2
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6.3 Η εκπινθή ησλ θαζεγεηώλ ζην ζρεδηαζκό ησλ πξνγξακκάησλ 

χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 1 (γξάθεκα 1), ζρεηηθά κε ην «σο εθπαηδεπηηθφο επηιέγσ ην ζεκαηηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο κνπ», νη 75 κε πνζνζηφ (27 %) ζην δείγκα δέρνληαη φηη ηζρχεη πνιχ, νη 

117 κε πνζνζηφ (42,1 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη αξθεηά, νη 64 κε πνζνζηφ (23 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη  ιίγν 

θαη νη 22 κε πνζνζηφ (7,9 %) δέρνληαη φηη δελ ηζρχεη θαζφινπ. Παξαηεξνχκε φηη νη εθπαηδεπηέο έρνπλ 

αξθεηή απηνλνκία ζην ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ ηνπο. 

Γξάθεκα 1. Δπηιέγσ ην ζεκαηηθό πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο κνπ 
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χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 2 (γξάθεκα 2), ζρεηηθά κε ην «ππάξρεη παηδαγσγηθή απηνλνκία γηα λα 

εηζάγσ θαηλνηφκεο δξάζεηο ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ κνπ», νη 87 κε πνζνζηφ (31,3 %) δέρνληαη φηη 

ηζρχεη πνιχ, νη 136 κε πνζνζηφ (48,9 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη αξθεηά, νη 49 κε πνζνζηφ (17,6 %)  δέρνληαη 

φηη ηζρχεη ιίγν θαη νη 6 κε πνζνζηφ (2,2 %) δέρνληαη φηη  δελ ηζρχεη θαζφινπ. Οη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ 

θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη έρνπλ παηδαγσγηθή απηνλνκία γηα λα ηηο εηζάγνπλ ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ 

ηνπο. 

Γξάθεκα 2. Υπάξρεη παηδαγσγηθή απηνλνκία γηα λα εηζάγσ θαηλνηόκεο δξάζεηο ζην πιαίζην ησλ 

καζεκάησλ κνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Ο Ρόλοσ των Καθηγητών ΙΕΚ ςτο ύγχρονο χεδιαςμό και Διοίκηςη των 
Προγραμμάτων Εκπαίδευςησ Ενηλίκων 

 

47  

χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 3 (γξάθεκα 3), ζρεηηθά κε ην σο «εθπαηδεπηηθφο επηιέγσ , ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο , ην ζεκαηηθν́ πεξηερν́κελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο », νη 28 κε πνζνζηφ 

(10,1 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πνιχ, νη 89 κε πνζνζηφ (32 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη αξθεηά, νη 117 κε 

πνζνζηφ (42,1 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη ιίγν θαη νη 44 κε πνζνζηφ (15,8 %) δέρνληαη φηη δελ ηζρχεη 

θαζφινπ. Παξαηεξνχκε φηη νη εθπαηδεπηέο εθαξκφδνπλ ηελ ζεσξία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη  

επηιέγνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο  ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

Γξάθεκα 3. Ωο εθπαηδεπηηθν́ο επηιέγσ, ζε ζπλεξγαζήα κε ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, ην ζεκαηηθν́ 

πεξηερόκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
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χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 4 (γξάθεκα 4), ζρεηηθά κε ην «δεκηνπξγψ δηθφ κνπ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

θαη ζεκεηψζεηο γηα ην κάζεκα πνπ δηδάζθσ», νη 178 κε πνζνζηφ (61,9 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πνιχ, νη 91 

κε πνζνζηφ (32,7 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη αξθεηά, νη 12 κε πνζνζηφ (4,3 %)  δέρνληαη φηη ηζρχεη ιίγν θαη 

νη 3 κε πνζνζηφ (1,1 %) δέρνληαη φηη δελ ηζρχεη θαζφινπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεκηνπξγνχλ 

ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ην κάζεκα πνπ δηδάζθνπλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν ΔΟΠΠΔΠ δίλεη ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ζε αξθεηέο εηδηθφηεηεο, δελ ππάξρνπλ βηβιία,  θαη κε βάζε απηφ ν εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθφο  δεκηνπξγεί ν ίδηνο ην πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη.  

Γξάθεκα 4. Γεκηνπξγώ δηθό κνπ εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ζεκεηώζεηο γηα ην κάζεκα πνπ δηδάζθσ. 
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χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 5 (γξάθεκα 5), ζρεηηθά κε ην «έρσ ηε δπλαηφηεηα λα παξέκβσ ζηελ 

δηδαζθφκελε χιε, λα ηξνπνπνηήζσ ηνπο ζηφρνπο ή ηηο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζσ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο», νη 58 κε πνζνζηφ (20,9 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πνιχ, νη 122 κε πνζνζηφ (43,9 %) 

δέρνληαη φηη ηζρχεη αξθεηά, νη 87 κε πνζνζηφ (31,3 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη  ιίγν θαη νη 11 κε πνζνζηφ 

(4 %) δέρνληαη φηη  δελ ηζρχεη θαζφινπ. Απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο θάζε εηδηθφηεηαο δίλεηαη ρψξνο 

ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα θάλεη δηάθνξεο παξεκβάζεηο θαη απηφ θαίλεηαη φηη ιεηηνπξγεί ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο. ε θάζε εηδηθφηεηα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πηζηνπνίεζεο ζηηο νπνίεο ζα 

εμεηαζηνχλ νη ζπνπδαζηέο φηαλ αλαθνηλσζνχλ νη εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ηεο εηδηθφηεηαο θαη απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα ν εθπαηδεπηήο λα επηιέγεη πψο ζα δηδάμεη θαιχηεξα ην κάζεκά ηνπ.  

Γξάθεκα 5: Έρσ ηε δπλαηόηεηα λα παξέκβσ ζηελ δηδαζθόκελε ύιε, λα ηξνπνπνηήζσ ηνπο 

ζηόρνπο ή ηηο κεζόδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 
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χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 6 (γξάθεκα 6), ζρεηηθά κε ην «έρσ κεγάιε ζπκκεηνρή ζηελ επηινγή 

ηεο δηδαθηέαο χιεο», νη 57 κε πνζνζηφ (20,5 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πνιχ, νη 71 κε πνζνζηφ (25,5 %) 

δέρνληαη φηη ηζρχεη αξθεηά, νη 92 κε πνζνζηφ (33,1 %)  δέρνληαη φηη ηζρχεη ιίγν θαη νη 58 κε πνζνζηφ 

(20,9 %) δέρνληαη φηη δελ ηζρχεη θαζφινπ. Απφ ηηο απαληήζεηο ζε απηή ηελ εξψηεζε θαίλεηαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ κεγάιε ζπκκεηνρή ζηελ επηινγή ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

έρεη θαζνξηζηεί απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ πνηεο ζα είλαη νη εξσηήζεηο πηζηνπνίεζεο. Δπίζεο κπνξεί ν 

εθπαηδεπηηθφο λα ζεσξεί φηη πξέπεη λα δψζεη βαξχηεηα ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη έηζη ε χιε πνπ έρεη 

απνθαζηζηεί λα κελ ηνλ ηθαλνπνίεη.   

Γξάθεκα 6: Έρσ κεγάιε ζπκκεηνρή ζηελ επηινγή ηεο δηδαθηέαο ύιεο. 
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χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 7 (γξάθεκα 7), ζρεηηθά κε ην «είκαη ειεχζεξνο/ε λα ρξεζηκνπνηψ 

ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο ζηε δηδαζθαιία κνπ», νη 108 κε πνζνζηφ (38,8 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πνιχ, νη 

127 κε πνζνζηφ (45,7 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη αξθεηά, νη 35 κε πνζνζηφ (12,6 %)  δέρνληαη φηη ηζρχεη  ιίγν 

θαη νη 8 κε πνζνζηφ (2,9 %) δέρνληαη φηη δελ ηζρχεη θαζφινπ. ηελ ειεπζεξία ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

ελαιιαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ δηδαζθαιίαο θαίλεηαη λα ζπκθσλεί ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ.   

Γξάθεκα 7: Δίκαη ειεύζεξνο/ε λα ρξεζηκνπνηώ ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο ζηε δηδαζθαιία 

κνπ. 
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χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 8 (γξάθεκα 8), ζρεηηθά κε «ην πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ κνπ δίλεη 

κεγάιε ειεπζεξία», νη 46 κε πνζνζηφ (16,5 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πνιχ, νη 110 κε πνζνζηφ (39,6 %) 

δέρνληαη φηη ηζρχεη αξθεηά, νη 91 κε πνζνζηφ (32,7 %)  δέρνληαη φηη ηζρχεη  ιίγν θαη νη 31 κε πνζνζηφ 

(11,2 %) δέρνληαη φηη δελ ηζρχεη θαζφινπ. ε απηή ηελ εξψηεζε παξαηεξνχκε φηη ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ δελ αθήλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηιέμνπλ ηελ χιε πνπ ζεσξνχλ φηη ζα θάιππηε θαιχηεξα 

ηελ εηδηθφηεηά ηνπο. 

Γξάθεκα 8: Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ δελ κνπ δίλεη κεγάιε ειεπζεξία. 
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6.4  Η ππνζηήξημε ζηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ 

χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 1 (γξάθεκα 9), ζρεηηθά κε ην «δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο εκπινθήο κνπ 

σο εθπαηδεπηηθφο ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ κνπ», νη 29 κε πνζνζηφ (10,4 %) δέρνληαη φηη 

ηζρχεη πνιχ, νη 58 κε πνζνζηφ (20,9 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη αξθεηά, νη 76 κε πνζνζηφ (27,3 %)  δέρνληαη 

φηη ηζρχεη ιίγν θαη νη 115 κε πνζνζηφ (41,4 %) δέρνληαη φηη δελ ηζρχεη θαζφινπ. Παξαηεξνχκε φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη θακία εκπινθή ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ. Ζ πξαθηηθή άζθεζε 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηαηί έξρεηαη θνληά ζηελ αγνξά εξγαζίαο ν ζπνπδαζηήο αιιά κέλεη ρσξίο ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηή ηνπ. Αληίζηνηρα ν εθπαηδεπηήο δελ μέξεη πνηεο είλαη νη 

δπζθνιίεο πνπ έρεη ν ζπνπδαζηήο ηνπ, ν νπνίνο θαηέρεη ηηο γλψζεηο αιιά δελ ηηο έρεη ζπλδπάζεη  κε ηελ 

πξάμε. 

Γξάθεκα 9: Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο εκπινθήο κνπ  σο εθπαηδεπηηθόο ζηελ πξαθηηθή 

άζθεζε ησλ ζπνπδαζηώλ κνπ. 
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χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 2 (γξάθεκα 10), ζρεηηθά κε ην «είκαη ειεχζεξνο/ε λα είκαη 

δεκηνπξγηθφο/ή ζηε δηδαθηηθή κνπ πξνζέγγηζε», νη 120 κε πνζνζηφ (43,2 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πνιχ, νη 

140 κε πνζνζηφ (50,4 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη αξθεηά, νη 17 κε πνζνζηφ (6,1 %)  δέρνληαη φηη ηζρχεη ιίγν 

θαη 1 κε πνζνζηφ (0,4 %) δέρεηαη φηη δελ ηζρχεη θαζφινπ. Οη εθπαηδεπηέο ππνζηεξίδνπλ φηη κπνξνχλ λα 

είλαη ειεχζεξνη, λα είλαη δεκηνπξγηθνί ζηελ δηδαθηηθή ηνπο πξνζέγγηζε θαη απηφ έρεη εμαξηάηαη θαη απφ 

ηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο νη νπνίνη θαηέρνπλ θάπνηα εκπεηξία πάλσ ζην 

αληηθείκελν. Δίλαη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν λα έρνπλ θάπνηα εξγαζηαθή εκπεηξία  ηελ  νπνία ζέινπλ λα 

εκβαζχλνπλ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπνπδέο. 

Γξάθεκα 10: Δίκαη ειεύζεξνο/ε λα είκαη δεκηνπξγηθόο/ή ζηε δηδαθηηθή κνπ πξνζέγγηζε 
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χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 4 (γξάθεκα 11), ζρεηηθά κε ην «δελ ειέγρσ πιήξσο ην πψο 

νξγαλψλεηαη ν ρψξνο ηεο αίζνπζαο», νη 73 κε πνζνζηφ (26,3 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πνιχ, νη 87 κε 

πνζνζηφ (31,3 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη αξθεηά, νη 68 κε πνζνζηφ (24,5 %)  δέρνληαη φηη ηζρχεη ιίγν θαη  νη 

50 κε πνζνζηφ (18 %) δέρνληαη φηη δελ ηζρχεη θαζφινπ. Απφ ην γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ην πψο ζα 

νξγαλσζεί ν ρψξνο ηεο αίζνπζαο δελ ειέγρεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο. Πξνθαλψο απηφ ηζρχεη γηαηί νη  

ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ζηεγάδνληαη ηα ΗΔΚ είλαη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ζα 

ήηαλ θαιφ λα γίλνληαη ζε  αίζνπζα κε δηαθνξεηηθή δνκή θαη κέζα.  

Γξάθεκα 11: Γελ ειέγρσ πιήξσο ην πώο νξγαλώλεηαη ν ρώξνο ηεο αίζνπζαο. 
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χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 5 (γξάθεκα 12) , ζρεηηθά κε ην «ε δηδαζθαιία κνπ εζηηάδεη ζηνπο 

ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο επηιέγσ εγψ», νη 53 κε πνζνζηφ (19,1 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη 

πνιχ, νη 125 κε πνζνζηφ (45 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη αξθεηά, νη 86 κε πνζνζηφ (30,9 %)  δέρνληαη φηη 

ηζρχεη ιίγν θαη νη 14 κε πνζνζηφ (5 %) δέρνληαη φηη δελ ηζρχεη θαζφινπ. Ο εθπαηδεπηήο ινηπφλ έρεη 

αλάγθε ε δηδαζθαιία ηνπ λα εζηηάδεη ζηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

πξφθεηηαη γηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη κε βάζε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο 

γλψζεηο ησλ εθπαηδεπφκελψλ ηνπ λα θαζνξίζεη εθείλνπο ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα νδεγήζεη ζε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. 

Γξάθεκα 12: Η δηδαζθαιία κνπ εζηηάδεη ζηνπο ζθνπνύο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπο νπνίνπο 

επηιέγσ εγώ. 
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χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 6 (γξάθεκα 13), ζρεηηθά κε ην «ηα δηδαθηηθά πιηθά ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηψ ζηελ ηάμε κνπ επηιέγνληαη θπξίσο απφ εκέλα», νη 107 κε πνζνζηφ (38,5 %) δέρνληαη φηη 

ηζρχεη πνιχ, νη 123 κε πνζνζηφ (44,2 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη αξθεηά, νη 41 κε πνζνζηφ (14,7 %)  δέρνληαη 

φηη ηζρχεη ιίγν θαη  νη 7 κε πνζνζηφ (2,5 %) δέρνληαη φηη δελ ηζρχεη θαζφινπ. Δίκαζηε ζε κία επνρή πνπ 

πιένλ ν εθπαηδεπηήο έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ πνηθίια δηδαθηηθά πιηθά θαη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηψλ 

ηα επηιέγεη γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη  ζηελ ηάμε.  

Γξάθεκα 13: Τα δηδαθηηθά πιηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηώ ζηελ ηάμε κνπ επηιέγνληαη θπξίσο 

από εκέλα. 
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χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 7 (γξάθεκα 14), ζρεηηθά κε ην «κπνξψ λα επηιέγσ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε κνπ», νη 117 κε πνζνζηφ (42,1 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πνιχ, νη 130 κε πνζνζηφ 

(46,8 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη αξθεηά, νη 25 κε πνζνζηφ (9 %)  δέρνληαη φηη ηζρχεη ιίγν, νη 4 κε πνζνζηφ 

(1,4 %) δέρνληαη φηη δελ ηζρχεη θαζφινπ θαη δχν άηνκα απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ επηιέγνπλ καδί κε ηνπο θαηαξηηδφκελνπο (0,7%). Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηψλ κε βάζεηο ηηο 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ζπκθσλνχλ φηη επηιέγνπλ νη ίδηνη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ δηδαζθαιία.  

Γξάθεκα 14: Μπνξώ λα επηιέγσ ηηο δξαζηεξηόηεηεο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε κνπ. 
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χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 8 (γξάθεκα 15), ζρεηηθά κε ην «ζηε δηδαζθαιία κνπ ρξεζηκνπνηψ 

ηερλνινγηθά κέζα», νη 97 κε πνζνζηφ (34,9 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πνιχ, νη 106 κε πνζνζηφ (38,1 %) 

δέρνληαη φηη ηζρχεη αξθεηά, νη 62 κε πνζνζηφ (22,3 %)  δέρνληαη φηη ηζρχεη ιίγν θαη νη 13 κε πνζνζηφ 

(4,3 %) δέρνληαη φηη δελ ηζρχεη θαζφινπ. ηελ επνρή ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο έρνπλ πιένλ 

πξνζαξκνζηεί νη εθπαηδεπηηθνί γηα απηφ θαη παξαηεξνχκε φηη ε δηδαζθαιία πιένλ γίλεηαη κε ηερλνινγηθά 

κέζα. 

Γξάθεκα 15: Σηε δηδαζθαιία κνπ ρξεζηκνπνηώ ηερλνινγηθά κέζα. 
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6.5  Αλαηξνθνδόηεζε ζηελ ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ 

χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 1 (γξάθεκα 16), ζρεηηθά κε ην «αλ ππάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο», νη 16 κε πνζνζηφ (5,8 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πάξα πνιχ, νη 44 κε πνζνζηφ (15,8 %) 

δέρνληαη φηη ηζρχεη πνιχ, νη 103 κε πνζνζηφ (37,1 %)  δέρνληαη φηη ηζρχεη κέηξηα ,νη 53 κε πνζνζηφ 

(19,1 %) δέρνληαη φηη ιίγν θαη νη 62 κε πνζνζηφ (22,3 %) δελ ηζρχεη θαζφινπ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ραξαθηεξίδνπλ φηη ε αλαηξνθνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο είλαη κέηξηα έσο θαη θαζφινπ. 

 

Γξάθεκα 16: Υπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο; 
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χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 2 (γξάθεκα 17) , ζρεηηθά κε ην «ππάξρνπλ ηξφπνη πξνβνιέο ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηελ ηνπηθή ή /θαη ηελ επξπ́ηεξε θνηλσλήα», νη 9 κε πνζνζηφ (3,2 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη 

πάξα πνιχ, νη 39 κε πνζνζηφ (14 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πνιχ, νη 84 κε πνζνζηφ (30,2 %)  δέρνληαη φηη 

ηζρχεη κέηξηα, νη 77 κε πνζνζηφ (27,7 %) δέρνληαη φηη ιίγν θαη νη 69 κε πνζνζηφ (24,8 %) δελ ηζρχεη 

θαζφινπ. Απφ ην πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ ππάξρεη πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηνπηθή  ή  

θαη  ηελ  επξχηεξε θνηλσλία.   

Γξάθεκα 17: Υπάξρνπλ ηξόπνη πξνβνιέο ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηνπηθέ έ/θαη ηελ 

επξύηεξε θνηλσλία. 
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χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 3 (γξάθεκα 18), ζρεηηθά κε ην «ππάξρεη ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα επηζηεκνληθέο ζπλαληέζεηο , ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θ .ά. ησλ ηνκέσλ επζπ́λεο ηνπο», νη 16 κε πνζνζηφ 

(5,8 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πάξα πνιχ, νη 52 κε πνζνζηφ (18,7 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πνιχ, νη 65 κε 

πνζνζηφ (23,4 %)  δέρνληαη φηη ηζρχεη κέηξηα ,νη 75 κε πνζνζηφ (27 %) δέρνληαη φηη ιίγν θαη νη 70 κε 

πνζνζηφ (25,2 %)  δελ ηζρχεη θαζφινπ. εκαληηθφ επίζεο είλαη φηη ε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

επηζηεκνληθέο  ζπλαληήζεηο,  ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θ.ά. ησλ ηνκέσλ επζχλεο ηνπο είλαη κέηξηα έσο θαη 

θαζφινπ. 

Γξάθεκα 18: Υπάξρεη  ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα επηζηεκνληθέο ζπλαληέζεηο, ζεκηλάξηα, 

εκεξίδεο θ.ά. ησλ ηνκέσλ επζπ́λεο ηνπο. 
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χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 4 (γξάθεκα 19), ζρεηηθά κε ην αλ «είλαη εθηθηφ ηα ΗΔΚ λα 

ζπλεξγάδνληαη γηα ζέκαηα επηκφξθσζεο κε θνξείο π .ρ. ηεο παλεπηζηεκηαθέο θνηλν́ηεηαο , ηεο ηνπηθέο 

απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη κε εηδηθνπ́ο επηζηέκνλεο , αλάινγα κε η ηο ζεκαηηθέο ησλ πξνγξακκάησλ», νη 20 

κε πνζνζηφ (7,2 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πάξα πνιχ, νη 62 κε πνζνζηφ (22,3 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πνιχ, 

νη 82 κε πνζνζηφ (29,5 %)  δέρνληαη φηη ηζρχεη  κέηξηα, νη 68 κε πνζνζηφ (24,5 %) δέρνληαη φηη ιίγν θαη 

νη 46 κε πνζνζηφ (16,5 %) δελ ηζρχεη θαζφινπ. πκπεξαίλνπκε φηη ηα ΗΔΚ δελ ζπλεξγάδνληαη γηα ζέκαηα 

επηκφξθσζεο κε θνξείο π.ρ. ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,  κε εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο θ.ά.. 

Γξάθεκα 19: Δίλαη  εθηθηό ηα ΙΔΚ λα ζπλεξγάδνληαη γηα ζέκαηα επηκν́ξθσζεο κε θνξεήο 

π.ρ. ηεο παλεπηζηεκηαθέο θνηλν́ηεηαο, ηεο ηνπηθέο απηνδηνήθεζεο,κε εηδηθνπ́ο επηζηέκνλεο θ.ά., 

αλάινγα κε ηηο ζεκαηηθέο ησλ πξνγξακκάησλ. 
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χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 5 (γξάθεκα 20), ζρεηηθά κε ην «ε δηνίθεζε ηνπ ΗΔΚ ελζαξξχλεη ηελ 

αλάπηπμε πςειψλ επηδφζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην έξγν ηνπο», νη 63 κε πνζνζηφ (22,7 %) 

δέρνληαη φηη ηζρχεη πάξα πνιχ, νη 90 κε πνζνζηφ (32,4 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πνιχ, νη 76 κε πνζνζηφ 

(27,3 %)  δέρνληαη φηη ηζρχεη κέηξηα, νη 30 κε πνζνζηφ (10,8 %) δέρνληαη φηη ιίγν θαη νη 19 κε πνζνζηφ 

(6,8 %) δελ ηζρχεη θαζφινπ. Ζ δηνίθεζε ηνπ ΗΔΚ ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε πςειψλ επηδφζεσλ ηνπ  

εθπαηδεπηηθνχ  πξνζσπηθνχ ζην έξγν ηνπο ζε θάπνην βαζκφ. 

Γξάθεκα 20: Η δηνίθεζε ηνπ ΙΔΚ ελζαξξύλεη ηελ αλάπηπμε πςειώλ επηδόζεσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζην έξγν ηνπο. 
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χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 6 (γξάθεκα 21), ζρεηηθά κε ην «ιακβάλνληαη ππφςε νη απφςεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ΗΔΚ», νη 38 κε πνζνζηφ 

(13,7 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πάξα πνιχ, νη 78 κε πνζνζηφ (28,1 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πνιχ, νη 99 κε 

πνζνζηφ (35,6 %)  δέρνληαη φηη ηζρχεη  κέηξηα, νη 43 κε πνζνζηφ (15,5 %) δέρνληαη φηη ιίγν θαη νη 20 κε 

πνζνζηφ (7,2 %)  δελ ηζρχεη θαζφινπ. Ο βαζκφο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη απφςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ΗΔΚ δελ είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφο. ε 

απηφ ίζσο λα παίδεη ξφιν ην φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη γηα ιίγν θαηξφ ζε θάπνην ΗΔΚ, αθνχ απφ 

πξνεγνχκελν γξάθεκα ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηψλ δελ είλαη κφληκνη θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

αιιάδνπλ ζπρλά  ηφζν ζρνιείν φζν θαη πεξηνρή.   

Γξάθεκα 21: Λακβάλνληαη ππόςε νη απόςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηηο 

απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη από ηε δηνίθεζε ηνπ ΙΔΚ. 
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χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 7 (γξάθεκα 22), ζρεηηθά κε ην «είλαη θαιέο νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ 

δηεπζπληή ηνπ ΗΔΚ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ», νη 134 κε πνζνζηφ (48,2 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη 

πάξα πνιχ, νη 108 κε πνζνζηφ (38,8 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πνιχ, νη 27 κε πνζνζηφ (9,7 %)  δέρνληαη φηη 

ηζρχεη  κέηξηα, νη 5 κε πνζνζηφ (1,8 %) δέρνληαη φηη ιίγν θαη νη 4 κε πνζνζηφ (1,4 %)  δελ ηζρχεη θαζφινπ. 

Παξαηεξνχκε έλα ελζαξξπληηθφ ζηνηρείν ην φηη είλαη θαιέο νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ δηεπζπληή ηνπ ΗΔΚ θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Οπφηε ηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ δηεπζπληηθή ζέζε πξνθαλψο έρνπλ θαη ηα 

αληίζηνηρα πξνζφληα  πνπ  απαηηνχληαη γηα απηή ηε  ζέζε. 

Γξάθεκα 22: Δίλαη θαιέο νη ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ δηεπζπληή ηνπ ΙΔΚ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ. 
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χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 8 (γξάθεκα 23), ζρεηηθά κε ην «σο εθπαηδεπηηθφο παξέρσ σο πξνο ηα 

ζέκαηα ζπκβνπιεπηηθήο ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζπνπδαζηψλ κνπ», νη 76 κε πνζνζηφ 

(27,3 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πάξα πνιχ, νη 107 κε πνζνζηφ (38,5 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πνιχ, νη 60 κε 

πνζνζηφ (21,6 %)  δέρνληαη φηη ηζρχεη  κέηξηα ,νη 27 κε πνζνζηφ (9,71 %) δέρνληαη φηη ιίγν θαη νη 8 κε 

πνζνζηφ (2,9 %)  δελ ηζρχεη θαζφινπ. Έλαο απφ ηνπο πνιινχο ξφινπο πνπ έρεη ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ 

είλαη ν ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ θαη απφ ην γξάθεκα θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνλ ζεσξνχλ ζεκαληηθφ, 

γηα απηφ θαη παξέρνπλ σο πξνο ηα ζέκαηα ζπκβνπιεπηηθήο ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

ζπνπδαζηψλ ηνπο. 

Γξάθεκα 23: Ωο εθπαηδεπηηθόο παξέρσ σο πξνο ηα ζέκαηα ζπκβνπιεπηηθέο ζηνλ 

επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό ησλ ζπνπδαζηώλ κνπ 
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χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 9 (γξάθεκα 24), ζρεηηθά κε «ην πξφγξακκα ζπνπδψλ έρεη ζρέζε κε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο», νη 64 κε πνζνζηφ (23 %) δέρνληαη φηη ηζρχεη πάξα πνιχ, νη 119 κε πνζνζηφ (42,8 %) 

δέρνληαη φηη ηζρχεη πνιχ, νη 78 κε πνζνζηφ (28,1 %)  δέρνληαη φηη ηζρχεη  κέηξηα, νη 14 κε πνζνζηφ (5 %) 

δέρνληαη φηη ιίγν θαη νη 3 κε πνζνζηφ (1,1 %)  δελ ηζρχεη θαζφινπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δείρλεη φηη ζπκθσλνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πσο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζπλάδεη κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο σο πξνο ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. 

Γξάθεκα 24: Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ έρεη ζρέζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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6.6 Δξώηεζε αλνηθηνύ ηύπνπ: Υπάξρνπλ θαη άιιεο δηαζηάζεηο ηνπ 

θαζεγεηή πνπ είλαη ζεκαληηθέο; 

Τπάξρεη κία εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ ζην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε νπνία δελ ήηαλ 

ππνρξεσηηθή λα απαληεζεί θαη είλαη ε εμήο: Τπάξρνπλ θαη άιιεο δηαζηάζεηο ηνπ θαζεγεηή πνπ πηζηεχεηε 

είλαη ζεκαληηθέο θαη ζα ζέιαηε λα καο κηιήζεηε γηα απηέο. Απάληεζαλ 72 άηνκα ζην ζχλνιν ησλ 278¨, 

απφ ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ ζεκαληηθφ ην ξφιν ηνπ θαζεγεηή σο εκςπρσηή, ζπκβνχινπ, 

θαζνδεγεηή θαη επίζεο ζεκαληηθή είλαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ψζηε λα αλαπηπρζεί θαιή επηθνηλσλία – 

ζπλεξγαζία  κε ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ. 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε απφ ζπκκεηέρνληα: 

 «Έλαο/-κηα εθπαηδεπηήο/ηξηα είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα κπνξεί λα αληρλεύζεη ζεηηθά ζηνηρεία ησλ 

θαηαξηηδόκελσλ ηνπ/ηεο θαη λα ηα αμηνπνηήζεη ζηελ ηάμε. Δίλαη επίζεο πνιύ ζεκαληηθό λα κπνξεί λα 

δηαθξίλεη πξνβιήκαηα ή δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπόκελνη/εο θαη λα ηνπο παξέρεη βνήζεηα, 

ζηήξημε θαη λα ηνπο ελζαξξύλεη. Γελ είλαη κόλν ζπνπδαίαο ζεκαζίαο ε νινθιήξσζε ηεο ύιεο, ( αλ θαη από 

απηό θξίλεηαη έκκεζα ε επηηπρία ησλ ζπνπδαζηώλ/ζηξηώλ ζηελ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο πνπ ζα 

δώζνπλ κεηά ην ηέινο ηεο θνίηεζεο ζηνλ ΔΟΠΠΔΠ) είλαη εμίζνπ ζεκαληηθό λα αλαπηπρζεί ζρέζε 

εκπηζηνζύλεο θαη θαιήο ζπλεξγαζίαο, αλάπηπμε νκαδηθνύ πλεύκαηνο θ άιισλ αξεηώλ, πνπ θπζηθά 

επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηνπ/ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηή/ηξηαο λα "γελλήζεη" , δεκηνπξγήζεη. Όινη είκαζηε 

άλζξσπνη θαη νθείινπκε ηνπο/ηηο ζπνπδαζηέο/ζηξηεο καο λα ηνπο/ηηο έρνπκε ή θαη ζεσξνύκε σο 

ζπλαδέιθνπο, θαζώο κόλν έηζη όινη ζα κπνξέζνπκε λα εμειηρζνύκε, ε δηδαζθαιία είλαη ππέξνρε θαη 

ακθίδξνκε.» 

Άιινο ζπκκεηέρσλ αλαθέξεη φηη « ε θνηλσληθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ε ππνκνλή ηνπ θαη ε 

δηάζεζε γηα πξνζθνξά» είλαη ζεκαληηθά. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

είλαη θαη ιεηηνχξγεκα. 

  Ο εθπαηδεπηηθφο ζήκεξα αζθεί παηδαγσγηθή ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε επνρή  (Kalantzis, Μ., 

Cope, Β. & Arvanitis, Δ., 2011). 
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Κεθάιαην 7_ Σπκπεξάζκαηα 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα κεηά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ θαζεγεηψλ ζηα 

ΗΔΚ, ζην ζχγρξνλν ζρεδηαζκφ θαη δηνίθεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ.  

Αλαθνξηθά  κε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνηα είλαη ε εκπινθή ησλ θαζεγεηψλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζε έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ 

κπνξνχλ θαη επηιέγνπλ ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν, φπσο επίζεο έρνπλ απηνλνκία ψζηε λα γίλεηαη εηζαγσγή 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ ηνπο θαη ζηελ επηινγή ηεο δηδαθηέαο χιεο. εκαληηθφ 

είλαη φηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ επηινγή ηνπ ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ σζηφζν δελ 

είλαη ηθαλνπνηεηηθή κε βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ελψ ζα έπξεπε,  ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

Παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηεί δηθφ ηεο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

φπσο επίζεο θαη ζεκεηψζεηο. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξέκβνπλ ζηελ 

δηδαζθφκελε χιε, λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ή ηηο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Έρνπλ, ινηπψλ,  νη εθπαηδεπηηθνί ηελ ειεπζεξία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο  παξφιν πνπ δελ ηνπο δίλεηαη κε βάζε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ειεπζεξία ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο χιεο. 

Αλαθνξηθά κε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνηα είλαη ε ππνζηήξημε ζηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε 

ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΗΔΚ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  έδεημαλ φηη  νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ 

φηη έρνπλ κεγάιε ειεπζεξία ζην λα είλαη δεκηνπξγηθνί ζηελ δηδαθηηθή ηνπο πξνζέγγηζε,  ελψ δελ έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα εκπινθήο ηνπο ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπο. 

 Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επηινγή ηεο δηδαθηέαο χιεο είλαη κηθξή, φπσο επίζεο θαη ην πψο ζα 

νξγαλσζεί ν ρψξνο ηεο αίζνπζαο, ελψ κπνξνχλ λα εζηηάζνπλ ηελ δηδαζθαιία ζηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζέζεη νη ίδηνη ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηδαθηηθά πιηθά πνπ νη ίδηνη επηιέγνπλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί δχλαληαη λα επηιέμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο φπσο επίζεο θαη ηα ηερλνινγηθά κέζα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ αθνξά ζην αλ ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε ζηελ ιεηηνπξγία ησλ 

πξνγξακκάησλ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη δελ ππάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ θάζε 

πξνγξάκκαηνο  ηνπ ΗΔΚ. 

Δπίζεο είλαη ιίγνη νη ηξφπνη πξνβνιήο ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηνπηθή ή/θαη ηελ επξχηεξε 

θνηλσλία. Ζ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο, ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θ.ά. ησλ 

ηνκέσλ επζχλεο ηνπο είλαη κηθξή. 

 Ζ δηνίθεζε ηνπ ΗΔΚ ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε πςειψλ επηδφζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζην έξγν ηνπο. Χζηφζν ιακβάλνληαη ππφςε νη απφςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο 

απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ΗΔΚ  θαη ζε απηφ βνεζά πνιχ ην λα είλαη νη θαιέο  νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ δηεπζπληή ηνπ ΗΔΚ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 
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Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνζηεξίδεη φηη παξέρεη σο πξνο ηα ζέκαηα ζπκβνπιεπηηθήο 

ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπο θαη φπσο φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ έρεη 

ζρέζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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Κεθάιαην 8o_  Πξνηάζεηο 

8.1 Πξνηάζεηο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

 Σν εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα έρεη θάλεη ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα. 

ήκεξα εμαθνινπζεί λα έξρεηαη αληηκέησπν κε κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηηο 

πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη επξσπατθφ επίπεδν. Απφ ηα 

επξήκαηα ηηο έξεπλαο θάπνηα είλαη ελζαξξπληηθά θαη θάπνηα εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή καο.  

 Τπάξρεη επηκφξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, αθνχ αξθεηνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο έρνπλ  ηελ 

πηζηνπνίεζε επηπέδνπ Α ελψ είλαη ιηγφηεξνη απηνί πνπ έρνπλ θαη ην Β επίπεδν ζηηο ΣΠΔ. Παξαηεξνχκε 

φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη επελδχζεη ζηελ ηδησηηθή επηκφξθσζε αθνχ δελ 

επηιέγνληαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ θάλνπλ αίηεζε αιιά επηιέγεηαη θάζε θνξά έλαο ζπγθεθξηκέλνο 

αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ. εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ε επηκφξθσζε  γίλεηαη εμ απνζηάζεσο. θνπφο ηνπ 

ΗΔΚ είλαη ε ζπκβνιή ζηελ παξνρή αλαβαζκηζκέλσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ κε ηηο εμειίμεηο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο λα ηξέρνπλ ξαγδαία, νπφηε ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηψλ ζηηο ΣΠΔ είλαη κεγάιεο 

ζεκαζίαο. Δπνκέλσο ε αληίζηνηρε επηκφξθσζε πξέπεη  λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο θαη λα είλαη 

εμεηδηθεπκέλε ζε απηνχο. 

  Παξαηεξνχκε φηη νη εθπαηδεπηέο έρνπλ αξθεηή απηνλνκία ζην ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ ηνπο, 

εθαξκφδνπλ ηελ ζεσξία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, δεκηνπξγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ην κάζεκα 

πνπ δηδάζθνπλ, αιιά δελ έρνπλ ζπκκεηνρή ζηελ επηινγή ηεο χιεο. Σελ χιε θάζε εηδηθφηεηαο ηελ 

θαζνξίδεη ν ΔΟΠΠΔΠ ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ζηελ πξάμε ηα λέα δεδνκέλα ηφζν απφ άπνςε 

δεμηνηήησλ αιιά θαη γλψζεσλ. ε αξθεηέο εηδηθφηεηεο ππάξρνπλ νη εξσηήζεηο πηζηνπνίεζεο νη νπνίεο 

απνηεινχλ ηελ εμεηαζηηθή χιε γηα ηελ πηζηνπνίεζε. Απηφ φκσο ίζσο αθήλεη εθηφο γλψζεηο πνπ ζα 

θαλνχλ απαξαίηεηεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη ζην πιαίζην ηεο δνζκέλεο χιεο ππνβαζκίδνληαη.  

 Δθηφο απφ ηηο επηκνξθψζεηο ζηηο ΣΠΔ (Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο) 

θαζνξηζηηθφ ξφιν έρνπλ επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο, ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θ.ά. ησλ ηνκέσλ επζχλεο ησλ 

εθπαηδεπηψλ, πνπ ζηελ πξάμε δελ είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. 

  Ο εθπαηδεπηήο δελ ζπκκεηέρεη ζηελ πξαθηηθή ησλ ζπνπδαζηψλ. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα κελ 

κπνξεί λα ηνλ εληζρχζεη ζηα φπνηα πξνβιήκαηα πξνθχςνπλ ζηελ εξγαζία θαη λα κελ πξνζζέζεη ζηελ 

εθπαίδεπζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα απνηειέζνπλ εθφδηα ζε επφκελνπο ζπνπδαζηέο. 

 Τπάξρνπλ εηδηθφηεηεο πνπ έρνπλ καζήκαηα – εξγαζηήξηα ηα νπνία γίλνληαη ζε ρψξνπο 

δηδαζθαιίαο, πνπ δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαη λα δηακνξθσζνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ζ δηακφξθσζε 

ρψξνπ αλά εηδηθφηεηα θαη ηα θαηάιιεια κέζα πξέπεη λα είλαη ιεηηνπξγηθά θαη λα πξνζθέξνπλ κεγάιε 

απνδνηηθφηεηα.  
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Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε, σζηφζν, ζηελ πξάμε βιέπνπκε φηη δελ 

πθίζηαηαη. Δίλαη πνιχ κηθξή ε αμηνιφγεζε ζηα ΗΔΚ θαη ε αλαηξνθνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο 

είλαη κέηξηα έσο θαη κεδακηλή. Χζηφζν, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε ησλ ΗΔΚ, 

ηφζν κε ην ππνπξγείν φζν θαη κεηαμχ ηνπο, γηαηί έηζη ζα κπνξνχζαλ λα εκβαζχλνπλ ζηα απνηειέζκαηα 

θαη λα βειηηψζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο παξνρέο ηνπο. Υσξίο πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ 

ηνπηθή αιιά θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία ν απφθνηηνη ησλ ΗΔΚ ζα βξνπλ δπζθνιίεο ζηελ εχξεζε 

εξγαζίαο. Θα ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθφ εάλ ππήξρε άκεζε ζχλδεζε θαη ζπλερήο  επηθνηλσλία κε ην αλνηθηφ 

δίθηπν ΗΔΚ- θνηλσλία. 

 Ο βαζκφο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη απφςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο απνθάζεηο πνπ 

παίξλνληαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ΗΔΚ, δελ είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφο. Παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηψλ δελ είλαη κφληκνη, νπφηε έρνπλ κηθξή θπζηθή παξνπζία ζην ίδην ΗΔΚ, έρνπλ κηθξή 

επαγγεικαηηθή πείξα αθνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα εκπινπηίδεηαη κε λέεο εηδηθφηεηεο ην ΗΔΚ  θαη αλήθνπλ 

ζε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε άπνςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο απνθάζεηο ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ ΗΔΚ, ε νπνία δηνίθεζε κέλεη ζηαζεξή γηα πεξίπνπ 3 (ηξία) ρξφληα ζε αληίζεζε κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο κέλεη γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα ζην ΗΔΚ. Απηφ πνπ ίζσο ζα άιιαδε ην πξφβιεκα 

απηφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη κφληκν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο έηζη ζα κπνξνχζε λα κπεη κία βάζε 

πάλσ ζηελ νπνία ε επηθνηλσλία ζα είλαη ζπλερήο.  

Χζηφζν, παξά ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξεη θαλείο θαη κηα 

αθνινπζία πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλαληψληαη απφ απηά ηα είδε 

πξνγξακκάησλ. Απηνί νη πεξηνξηζκνί επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε ηερληθά δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζην 

πεξηβάιινλ ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ηελ έιιεηςε θαηάιιεινπ πιηθνχ θαη ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ζηηο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο εγθαηαζηάζεηο δηδαζθαιίαο θαη ηελ αλεπάξθεηα ησλ Κέληξσλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

γηα ηελ εθπιήξσζε απηήο ηεο αλάγθεο.  

Ζ απφζηαζε πνπ πξέπεη λα δηαλχζνπλ νξηζκέλνη εθπαηδεπφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο 

ζπλαληήζεηο πξφζσπν κε πξφζσπν, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα, πνπ νπζηαζηηθά δπζθεκεί ηελ 

επειημία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε αληίζεηα ην πξφηππν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ πξνσζεί έλα 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε βάζε ηηο αξρέο ηεο αλνηρηήο θαη εμ απνζηάζεσο κάζεζεο.  

Με βάζε ηα επξήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηήλ ηελ έξεπλα, ε λέα πξννπηηθή πνπ 

πξνζθέξεηαη γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα είλαη ζεκαληηθή. Σα 

απνηειέζκαηα είλαη ζεηηθά θαη απεηθνλίδνπλ φηη, παξφιν πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζεκαληηθά 

δεηήκαηα γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο απηέο νη πξνζεγγίζεηο, ππάξρεη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηα 

πηζαλά καζεζηαθά απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο κεζφδνπ. 

Οη ελήιηθνη δελ ζέινπλ λα ράλεηαη ν ρξφλνο ηνπο. Απαηηνχλ ε κάζεζε λα ζπκβαίλεη ζε κηα ζηηγκή 

θαη ζε έλα κέξνο πνπ είλαη θαηάιιειν γηα απηνχο, ζε κνξθή θαη ξπζκφ ζπκβαηφ κε ην καζεζηαθφ ηνπο 

ζηπι. Πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε ην ζέκα κέζσ ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο θαη ηεο αηζζεηηθήο δηέγεξζεο. Σα 

άηνκα κε δηαθνξεηηθά ζηπι κάζεζεο ρξεηάδνληαη πνηθίιεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Οη παιηνκνδίηηθεο 
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κέζνδνη δηδαζθαιίαο, νη φξζηεο δηαιέμεηο πνπ κειεηνχλ κφλεο ηνπο, δελ επαξθνχλ γηα ηνπο ζεκεξηλνχο 

ελήιηθνπο καζεηέο. 

Χζηφζν, παξακέλνπλ πνιιέο πξνθιήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηά βίνπ κάζεζεο. Σν θίλεηξν ησλ 

ελειίθσλ πνπ καζαίλνπλ κέζσ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη κία απφ ηηο πην δχζθνιεο 

πεξηπηψζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ. Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ απφ 

κφλε ηεο δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη παγθφζκηεο αιιαγέο. Χζηφζν, ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη πηζαλφ 

λα δηαθσηίζεη ηα άηνκα πξνζθέξνληάο  ηνπο  ηελ  πξννπηηθή  κηαο  θαιχηεξεο  δσήο. 
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8.2 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Πξνηείλνπκε ζε κία κειινληηθή έξεπλα  λα ζπκπεξηιεθζνχλ  εθπαηδεπηηθνί  ΗΔΚ απφ φινπο ηνπο 

λνκνχο ηεο ρψξαο ψζηε λα ππάξρνπλ δείγκαηα απφ θάζε πεξηνρή ηεο Διιάδαο, θαζψο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε επηιέμακε ηπραία ΗΔΚ απφ ηελ επεηξσηηθή θαη λεζησηηθή Διιάδα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα 

κπνξέζνπκε λα δνχκε πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο αλά ηε ρψξα θαη ζα κπνξέζεη λα αλαδεηρηεί θαιχηεξα ν 

ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηε δηνίθεζε ησλ ΗΔΚ. 

 Με κεγαιχηεξν δείγκα ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ 

ρψξν ησλ ΗΔΚ. Σν εξσηεκαηνιφγην ζα είλαη πην εθηεηακέλν ψζηε λα εληνπίζεη ιεπηνκέξεηεο πάλσ ζε 

εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ ζα αθνξνχλ ιφγνπ  ράξε εξγαζηεξηαθά καζήκαηα.  

 Δπίζεο, εθηφο απφ ηελ πνζνηηθή αλάιπζε πξνηείλεηαη λα ππάξρεη θαη πνηνηηθή αλάιπζε.   Ο  

ιφγνο πνπ πξνηείλνπκε ηελ κέζνδν απηή είλαη γηαηί ην ζέκα πνπ επηδηψθνπκε λα κειεηήζνπκε δελ έρεη 

δηεξεπλεζεί επαξθψο θαη, ελψ έρνπκε ζρεδηάζεη ηελ έξεπλα ζηελ πνξεία ηεο κπνξνχκε λα ηελ 

ηξνπνπνηήζνπκε. Οη αιιαγέο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο έξεπλαο θαη αθνξνχλ γηα 

παξάδεηγκα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ εξσηεκάησλ. Σν πην ζεκαληηθφ είλαη φηη ν εξεπλεηήο κπνξεί κε ηελ  

πξνζσπηθή ηνπ πξνζέγγηζε λα βξεη πνιιέο πιεξνθνξίεο  γηα ην δήηεκα αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηελ 

θαηάξηηζή ηνπ.  χκθσλα κε ηνλ Creswell (2011) ην ηειεπηαίν κπνξεί λα επηηεπρζεί φηαλ ν εξεπλεηήο 

είλαη αλνηρηφο θαη επαηζζεηνπνηεκέλνο κε ην ζέκα. 

 Πξνηείλεηαη αθφκα λα ιεθζνχλ ππφςε νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ησλ δηεπζπληψλ  πάλσ 

ζηνλ ξφιν ησλ θαζεγεηψλ ψζηε λα έρνπκε θαηά ην δπλαηφλ κία ζθαηξηθή άπνςε. 
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developments in the opening up of VET pathways and the role of VET in labour market integration: 

consolidated final report. Ecotec, March 2008.  

McKinsey & Company (2011). Greece 10 years ahead: defining Greece's new growth model and 

strategy: executive summary. Athens: McKinsey and Company. Αλαξηήζεθε απφ: 

http://www.mckinsey.com/locations/athens/GreeceExecutiveSummary_new/ 

pdfs/Executive_summary_English_new.pdf.  

Ministry of Education, (2015): Athens: Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. 

Αλαξηήζεθε απφ:  http://www.gsae.edu.gr/images/stories/plaisio.pdf.  



         Ο Ρόλοσ των Καθηγητών ΙΕΚ ςτο ύγχρονο χεδιαςμό και Διοίκηςη των 
Προγραμμάτων Εκπαίδευςησ Ενηλίκων 

 

79  

Mitrakos, T. (2013). : Inequality and poverty: trends and challenges. Presentation at the Centre of 

Planning and Economic Research (KEPE) workshop on social cohesion and the economic crisis, 30 May 

2013.  

Muehlemann, T., & Worswick, C.  (2010). “Vocational education in Thailand: a study of choice and 

returns.” Economics of Education Review 22(1): 99-107.  

Neuman, S., & Ziderman, A. (2003). “Vocational Education in Israel: Wage Effects of the VocEd-

Occupation Match.” The Journal of Human Resources 34 (2): 407-20.  

Nikolaou, S.-M., Papa, M., Gogou, L., (2018). Early School Leaving in Greece and Europe and 

Educational Inequality: Actions and Policies against Educational and Social Exclusion. European Journal 

of Social Science Education and Research.  Vol 5, No 1, 2018. DOI: 10.2478/ejser-2018-0024 

OECD (2011). Help wanted? Sizing up the challenge ahead: future demographic trends and long-term 

care costs. In: OECD (ed.). Help wanted? Providing and paying for long-term care. Paris: OECD, pp. 61-

84. Αλαξηήζεθε απφ http://www.oecd.org/els/health-systems/47884543.pdf.  

Ryan, P. (2012). Apprenticeship: between theory and practice, school and workplace. In: Pilz, M. (ed.). 

The future of vocational education and training in a changing world. Springer, pp. 402-432.  

αΐηεο, Υ., & Γνπξλαξφπνπινο, Γ. (2001). Η Αλαγθαηόηεηα Πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηε Γεκηνπξγία 

Γηνηθεηηθώλ ηειερώλ ζηελ Δθπαίδεπζε. Νέα Παηδεία, 99, 75-90. 

Steedman, H., Wagner, K., & Foreman, J. (2005) „The Impact on Firms of ICT Skill-Supply Strategies: An 

Anglo-German Comparison‟ Paper No. CEPDP0575 

Center for Economic Performance, London School of Economics and Political Science Discussion Paper, 

June  

Tsiplakides, I. (2017a). Social class, performance in university entrance examinations and choice of 

studies in Greek higher education. European Journal of Social Sciences Studies 2: 166-178.  

Tsiplakides, I. (2017b). Has the expansion of participation in higher education led to a decrease in socio-

economic inequalities within it? The role of cultural and social capital. European Journal of Education 

Studies 3: 250-261.  

ηψκθνο, Γ., & Βαζηινπνχινπ, Α. (2005). Δθαξκνγή κεζόδσλ αλάιπζεο ζηελ έξεπλα αγνξάο. Αζήλα: 

Δθδφζεηο ηακνχιε 



         Ο Ρόλοσ των Καθηγητών ΙΕΚ ςτο ύγχρονο χεδιαςμό και Διοίκηςη των 
Προγραμμάτων Εκπαίδευςησ Ενηλίκων 

 

80  

Wolf, A. (2011). Review of vocational education: the Wolf report. London: Department for Education and 

Department for Business, Innovation and Skills. https://www.gov.uk/government/publications/review-of-

vocational- education-the-wolf-report.  

Wolter, S., & Ryan, P. (2011). Apprenticeship. In: Hanushek, E.A. et al. (eds). Handbook of the 

economics of education. Amsterdam: North Holland, Vol. 3, pp. 521-576.  

Φσηφπνπινο,  Ν., Γνχιαο, X., Εάγθνο, Υ., Καηζήο, Α., Kφθθηλνο, Γ., Κνξδάηνο, Π., Μπνπθνπβάιαο, Κ., 

Παιεφο, Ε., & Παλδήο Π. (2013). ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΑΠΑΥΟΛΗΗ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. 

Γηεξεύλεζε ηεο ζύλδεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηελ απαζρόιεζε. ΚΑΝΔΠ-ΓΔΔ. Αζήλα 

 

Πεγέο από ην δηαδίθηπν 

Οδεγνί πνπδψλ εηδηθνηήησλ ΗΔΚ ηνπ Ν.4186/2013Αλαξηήζεθε απφ: 

http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1427-odigoi-spoudon-eidikotiton-iek-tou-n-4186-2013, ηειεπηαία 

πξφζβαζε ζηηο 28/7/2020) 

Ννκνζεζία 

Νφκνο 4186/2013 (ΦΔΚ 193/η.Α΄/17-9-2013): «Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο».  

Πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ Γεληθνχ (ΓΔΛ) θαη ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ 

(ΔΠΑΛ), ησλ Ηλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) θαη ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, ηδξχεη ηηο ρνιέο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΚ) θαη ηηο Γηεπζχλζεηο Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΓΓΒΜ) θαη ζπκπιεξψλεη 

ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα ΑΔΗ. Αλαξηήζεθε απφ 

:https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/N_4186_2013_fek193.pdf#page=19  

Τπνπξγηθή Απφθαζε 5954/2-7-2014 (ΦΔΚ 1807/η.Β΄/2-7-2014): «Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο Ιλζηηηνύησλ 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΙΔΚ) πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

(Γ.Γ.Γ.Β.Μ.).». 

 

Σξνπνπνίεζε Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Η.Δ.Κ. (ΦΔΚ 1245Β΄11.04.2017): Σξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ 

Λεηηνπξγίαο Ιλζηηηνύησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ι.Δ.Κ.) πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο (Γ.Γ.Γ.Β.Μ.).  Αξηζκ. Κ1/54877 

 

Νφκνο 4485/2017- ΦΔΚ 114/Α/4-8-217: Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλώηαηεο  εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο 

γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

 

http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1427-odigoi-spoudon-eidikotiton-iek-tou-n-4186-2013
https://web.archive.org/web/20170317061849/http:/www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8u_IHzLbdDJF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQY_I4gYrGrJuwuIn9F7L6OVWRRwOBSw08OLRAZiqNoY8.
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/N_4186_2013_fek193.pdf#page=19
https://web.archive.org/web/20170317061849/http:/www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8ogwUOGs3KFv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbyBhapMy5pbgUK63Mu2psi_jSlmDjNn7IhnlKzhfBv2


         Ο Ρόλοσ των Καθηγητών ΙΕΚ ςτο ύγχρονο χεδιαςμό και Διοίκηςη των 
Προγραμμάτων Εκπαίδευςησ Ενηλίκων 

 

81  

Δξσηεκαηνιόγην 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

 

 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 

ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 
Ο Ρόλοσ των Καθηγητών ΙΕΚ ςτο φγχρονο χεδιαςμό και Διοίκηςη των Προγραμμάτων Εκπαίδευςησ 

Ενηλίκων 

 
Η παρακάτω ζρευνα διεξάγεται ςτα πλαίςια εκπόνθςθσ τθσ διπλωματικισ μου εργαςίασ για τθν απόκτθςθ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν. κοπόσ τθσ μελζτθσ αυτισ είναι θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων αναφορικά με  τον 

Ρόλο των Καθηγητών ΙΕΚ ςτο φγχρονο χεδιαςμό και Διοίκηςη των Προγραμμάτων Εκπαίδευςησ Ενηλίκων. 

Σο ερωτθματολόγιο που ακολουκεί είναι ανϊνυμο και οι πλθροφορίεσ που κα ςυλλεχκοφν κα χρθςιμοποιθκοφν 

αποκλειςτικά για το ςκοπό τθσ παροφςασ ζρευνασ. 

Εκτιμϊμενοσ χρόνοσ ςυμπλιρωςθσ: 10 λεπτά 

 

Ευχαριςτϊ  εκ των προτζρων για τθ ςυμμετοχι ςασ. 

Με εκτίμθςθ 

Σςόκολα Παναγιϊτα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 



         Ο Ρόλοσ των Καθηγητών ΙΕΚ ςτο ύγχρονο χεδιαςμό και Διοίκηςη των 
Προγραμμάτων Εκπαίδευςησ Ενηλίκων 

 

82  

 

 

1. Φφλο  
 

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Άλδξαο 

Γπλαίθα 

 

2. Ηλικία  
Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
θάησ απφ 30 εηψλ 30 έσο 

39 εηψλ 

40 έσο 49 εηψλ 

50 έσο 59 εηψλ πάλσ απφ 

60 εηψλ 

 

3. Ζτθ εμπειρίασ ςτθν εκπαίδευςθ  
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21 έσο 25 έηε 26 έηε 
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5. Εκπαιδευτικό επίπεδο  
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Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Απφθνηηνο Λπθείνπ 

Απφθνηηνο Παλεπηζηήκηνπ / ΣΔΗ  

Γεχηεξν πηπρίν 

Μεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα 

 

6. Ποια είναι τα γνωςτικά αντικείμενα που αναλαμβάνετε ςτα πλαίςια διδαςκαλίασ ςασ ςτο Ι.Ε.Κ.;  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
7. Διδάςκετε ςε παραπάνω από ζνα ΙΕΚ  

 

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Ναη  

ρη 

 

 

8. Επιμόρφωςθ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ  
 

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 
 

Α  ́Δπίπεδν Πηζηνπνίεζεο ζηηο ΣΠΔ 

 Β  ́Δπίπεδν Πηζηνπνίεζεο ζηηο ΣΠΔ  

Άιιν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εκπινθή ησλ θαζεγεηώλ ζην ζρεδηαζκό ησλ πξνγξακκάησλ 
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9. Ωσ εκπαιδευτικόσ επιλζγω το κεματικό περιεχόμενο του Προγράμματοσ μου.  
 

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Ηζρχεη πνιχ 

 Ηζρχεη αξθεηά  

Ηζρχεη ιίγν 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ 

 

 

10. Τπάρχει παιδαγωγικι αυτονομία για να ειςάγω καινοτόμεσ δράςεισ ςτο πλαίςιο των μακθμάτων 

μου.  

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Ηζρχεη πνιχ  

Ηζρχεη αξθεηά 

 Ηζρχεη ιίγν 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ 
 

 

11. Ωσ εκπαιδευτικόσ επιλζγω, ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευομζνουσ, το κεματικό 

περιεχόμενο του Προγράμματοσ.  

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Ηζρχεη πνιχ  

Ηζρχεη αξθεηά 

 Ηζρχεη ιίγν 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

12. Δθμιουργϊ δικό μου εκπαιδευτικό υλικό και ςθμειϊςεισ για το μάκθμα που διδάςκω.  
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Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Ηζρχεη πνιχ  

Ηζρχεη αξθεηά  

Ηζρχεη ιίγν 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ 

 

 

13. Ζχω τθ δυνατότθτα να παρζμβω ςτθν διδαςκόμενθ φλθ, να τροποποιιςω τουσ ςτόχουσ ι τισ 

μεκόδουσ που κα χρθςιμοποιιςω κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ.  

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Ηζρχεη πνιχ 

Ηζρχεη αξθεηά 

 Ηζρχεη ιίγν 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ 
 

 

14. Ζχω μεγάλθ ςυμμετοχι ςτθν επιλογι τθσ διδακτζασ φλθσ.  
 

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Ηζρχεη πνιχ  

Ηζρχεη αξθεηά 

 Ηζρχεη ιίγν 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ 
 

 

 

15. Είμαι ελεφκεροσ/θ να χρθςιμοποιϊ εναλλακτικζσ διαδικαςίεσ ςτθ διδαςκαλία μου.  
 

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Ηζρχεη πνιχ  

Ηζρχεη αξθεηά 

 Ηζρχεη ιίγν 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ 
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16. Σο πρόγραμμα ςπουδϊν δεν μου δίνει μεγάλθ ελευκερία  
 

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Ηζρχεη πνιχ 

 Ηζρχεη αξθεηά 

 Ηζρχεη ιίγν 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ 
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Η ππνζηήξημε ζηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ 
 

17. Δίνεται θ δυνατότθτα τθσ εμπλοκισ μου ωσ εκπαιδευτικόσ ςτθν πρακτικι άςκθςθ των 

ςπουδαςτϊν μου  

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Ηζρχεη πνιχ  

Ηζρχεη αξθεηά  

Ηζρχεη ιίγν 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ 
 

 

18. Είμαι ελεφκεροσ/θ να είμαι δθμιουργικόσ/ι ςτθ διδακτικι μου προςζγγιςθ.  
 

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Ηζρχεη πνιχ  

Ηζρχεη αξθεηά  

Ηζρχεη ιίγν 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ 
 

 

19. Ζχω μικρι ςυμμετοχι ςτθν επιλογι τθσ διδακτζασ φλθσ.  
 

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Ηζρχεη πνιχ  

Ηζρχεη αξθεηά  

Ηζρχεη ιίγν 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ 

 

 

 

20. Δεν ελζγχω πλιρωσ το πϊσ οργανϊνεται ο χϊροσ τθσ αίκουςασ.  
 

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Ηζρχεη πνιχ  

Ηζρχεη αξθεηά  

Ηζρχεη ιίγν 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ 
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21. Η διδαςκαλία μου εςτιάηει ςτουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ τουσ οποίουσ επιλζγω εγϊ.  
 

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Ηζρχεη πνιχ  

Ηζρχεη αξθεηά 

Ηζρχεη ιίγν 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ 
 

 

22. Σα διδακτικά υλικά τα οποία χρθςιμοποιϊ ςτθν τάξθ μου επιλζγονται κυρίωσ από εμζνα. 
 

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Ηζρχεη πνιχ  

Ηζρχεη αξθεηά 

 Ηζρχεη ιίγν 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ 

 

 

23.       Μπνξψ λα επηιέγσ ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε κνπ 
 

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 
 

Ηζρχεη πνιχ 

 Ηζρχεη αξθεηά 

 Ηζρχεη ιίγν 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ  

 

24. τθ διδαςκαλία μου χρθςιμοποιϊ τεχνολογικά μζςα.  
 

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Ηζρχεη πνιχ  

Ηζρχεη αξθεηά  

Ηζρχεη ιίγν 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ 
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Αλαηξνθνδόηεζε ζηελ ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ 
 

 

25. Τπάρχει διαδικαςία αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ ;  
 

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Πάξα πνιχ 

 Πνιχ  

Μέηξηα  

Λίγν  

Καζφινπ 

 

26.       Τπάξρνπλ ηξφπνη πξνβνιήο ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηνπηθή ή/θαη ηελ      επξχηεξε  

             θνηλσλία.  
  

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Πάξα πνιχ  

Πνιχ  

Μέηξηα  

Λίγν 

 Καζφινπ 

 

 

27. Τπάρχει ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν για επιςτθμονικζσ ςυναντιςεισ, ςεμινάρια, θμερίδεσ 

κ.ά. των τομζων ευκφνθσ τουσ.  

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Πάξα πνιχ  

Πνιχ  

Μέηξηα  

Λίγν 

 Καζφινπ 
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28. Είναι εφικτό τα ΙΕΚ να ςυνεργάηονται για κζματα επιμόρφωςθσ με φορείσ π.χ. τθσ 

πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, με ειδικοφσ επιςτιμονεσ κ.ά., 

ανάλογα με τισ κεματικζσ των προγραμμάτων.  

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Πάξα πνιχ  

Πνιχ  

Μέηξηα  

Λίγν 

 Καζφινπ 

 

29. Η διοίκθςθ του ΙΕΚ ενκαρρφνει τθν ανάπτυξθ υψθλϊν επιδόςεων του εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ ςτο ζργο τουσ.  

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Πάξα πνιχ  

Πνιχ  

Μέηξηα  

Λίγν 

 Καζφινπ 

 

30. Λαμβάνονται υπόψθ οι απόψεισ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςτισ αποφάςεισ που 

παίρνονται από τθ διοίκθςθ του ΙΕΚ.  

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Πάξα πνιχ  

Πνιχ 

 Μέηξηα  

Λίγν  

Καζφινπ 
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31. Είναι καλζσ οι ςχζςεισ μεταξφ του διευκυντι του ΙΕΚ και του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ.  

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Πάξα πνιχ 

Πνιχ 

 Μέηξηα  

Λίγν 

 Καζφινπ 

 

32. Ωσ εκπαιδευτικόσ παρζχω ωσ προσ τα κζματα ςυμβουλευτικισ ςτον επαγγελματικό 

προςανατολιςμό των ςπουδαςτϊν μου.  

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα  

Λίγν 

 Καζφινπ 

33. Σο πρόγραμμα ςπουδϊν ζχει ςχζςθ με τθν αγορά εργαςίασ.  
 

Να επηζεκαίλεηαη κόλν κία έιιεηςε. 

 
Πάξα πνιχ  

Πνιχ  

Μέηξηα  

Λίγν  

Καζφινπ 
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34. Τπάρχουν και άλλεσ διαςτάςεισ του κακθγθτι που πιςτεφετε είναι ςθμαντικζσ και κα 

κζλατε να μασ μιλιςετε για αυτζσ. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Σέινο εξσηεκαηνινγίνπ 
 

 

 
 

 

 

 

 

Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ην ρξφλν θαη ηε ζπλεξγαζία ζαο 



 

 


