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Περίληψη 

  

Η μελέτη έχει ως στόχο να περιγράψει τα μεταλυκειακά εκπαιδευτικά μονοπάτια που 

διατίθενται στους νέους ενήλικες στην Ελλάδα και να διερευνήσει τις επιλογές και τις 

μεταβάσεις τους στις δομές της περαιτέρω εκπαίδευσης και της κατάρτισης, που ευρέως 

προωθούνται από τις πολιτικές της διά βίου μάθησης (ΔΒΜ) ως εναλλακτικές εκπαιδευτικές 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η μελέτη επικεντρώνεται στα Δημόσια Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας (ΔΙΕΚ).  

 

Τα δεδομένα προέρχονται από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις με καταρτιζόμενους από 7 

δημόσια ΙΕΚ, τα οποία λειτουργούν σε προνομιούχες και σε λιγότερο προνομιούχες περιοχές της 

Αθήνας και της Κορινθίας.   

 

Η μελέτη παρουσιάζει αρχικά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του πεδίου και αναλύει τα 

δομικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης και της λειτουργίας του, αλλά και τα μεγάλα 

προβλήματα και τις ελλέιψεις που το διακρίνουν. Τα ερευνητικά αποτελέσματα απαντούν στα 

κεντρικά ερωτήματα για το πώς οι σπουδαστές των ΔΙΕΚ κάνουν τη συγκεκριμένη 

εκπαιδευτική επιλογή, για τις μαθησιακές πορείες που διαγράφουν εκεί και για τις ταυτότητες 

που διαμορφώνουν απέναντι στην ιδέα της δια βίου μάθησης και του πεδίου της απασχόλησης.  

 

Λέξεις Κλειδιά: πρόσβαση, εκπαιδευτική επιλογή, μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και 

κατάρτιση, δια βίου μάθηση, τύποι καφαλαίων, λόγος, ταυτότητες.  

 

 

Abstract 

 

The project aims to describe the post-secondary educational pathways available to young adults 

in Greece and to explore their choices and transitions to structures of further education and 

training that are widely promoted by lifelong learning (LLL) policies as alternatives to higher 

education.   

 

Data derive from questionnaires and interviews with trainees from 7 public IEK operating in 

privileged and less privileged areas of Athens and Corinth. 

 

The study initially presents the institutional framework of the field and highlights the structural 

features of development and operation, but also the problems and shortcomings that characterize 

it. The research results provide answers to key questions about how students of DIEK make their 

educational decisions, the learning paths that they develop as students in such institutions and 

about the identities that they shape in realtion to the idea of lifelong learning and the field of 

employment. 

  

Κey wards: access, education choice, post-secondary education and training, lifelong learning, 

forms of capital, discourse, identities 
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Εισαγωγή 

 

 

 

▪ Το πλαίσιο της έρευνας 

 

 

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να περιγράψει τις μετα-δευτεροβάθμιες εκπαιδευτικές 

διαδρομές που είναι διαθέσιμες στους νέους ενήλικες στην Ελλάδα σήμερα στο πλαίσιο των 

πολιτικών της δια βίου μάθησης (ΔΒΜ) και να διερευνήσει τις μεταβάσεις που επιλέγουν να 

κάνουν σε αυτές και τις πορείες που διαγράφουν. Η έρευνα επικεντρώνεται στη μελέτη των 

Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Παιδείας.  

Δύο συνθήκες διακρίνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι νέοι λαμβάνουν αποφάσεις και 

αναπτύσσουν στρατηγικές για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών στην 

Ελλάδα σήμερα. Αυτές είναι: α) η οικονομική κρίση, η βαθιά ύφεση και η ανεργία, και β) οι 

ευρωπαϊκοί / παγκόσμιοι λόγοι προώθησης της κατανόησης της εκπαίδευσης ως ένα ανοικτό 

χώρο δια βίου μάθησης (Ball, 2009; Grek et al., 2009).  

Τα τελευταία χρόνια ο τομέας της μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα  

διευρύνεται, μια εξέλιξη η οποία οφείλεται στις πιέσεις για διεύρυνση της πρόσβασης και της 

συμμετοχής. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη ενός μαζικού συστήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) και στη θεσμοθέτηση (από το 1992) ενός μεταλυκειακού μη-

τριτοβάθμιου τομέα επαγγελματικής κατάρτισης (δημόσια / ιδιωτικά ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΙΕΚ)). Τα ιδρύματα των δύο τομέων διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό από την 

άποψη των στόχων τους, της οργάνωσης, της παρεχόμενης γνώσης, των ειδικοτήτων που 

προσφέρουν και της σύνδεσής τους με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή/και την αγορά εργασίας.  

Οι εκπαιδευτικές επιλογές των σπουδαστών επηρεάζονται από διαφορές στον τρόπο 

εισαγωγής, τον τίτλο-πιστοποίηση και τις προσφερόμενες ευκαιρίες για τους αποφοίτους. Τα 

ΙΕΚ εμφανίζονται στους νέους ως μια λύση εναλλακτική της ανώτατης εκπαίδευσης, επειδή 

προσφέρουν διετή προγράμματα σπουδών για διάφορες ειδικότητες, προσαρμοζόμενα κάθε 

χρόνο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, η επιλογή των σπουδαστών γίνεται σε 

τοπικό επίπεδο κάθε ιδρύματος με βάση εξατομικευμένα κριτήρια επιλογής (π.χ. προηγούμενη 

εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία). Ιδιαίτερα στους νέους από λιγότερο προνομιούχα κοινωνικο-

οικονομικά περιβάλλοντα, τα ΙΕΚ φαντάζουν ωσάν να «υπόσχονται» ότι θα τους εφοδιάσουν με 

αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα που θα τους «προστατεύσουν» από τον κίνδυνο της 

μακροχρόνιας ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού (Mατούση, 2012, Σαμαράς, 2012). 

Η έρευνα σχετικά με τις εκπαιδευτικές επιλογές και τις μαθησιακές πορείες των ατόμων 

είναι εκτεταμένη. Καλύπτει τις μεταβάσεις από την υποχρεωτική εκπαίδευση (Ball et al., 2000) 

στη μετα-υποχρεωτική / ανώτατη (Reay et al., 2005) και στην εργασία (Bloomer και Hodkinson, 

2000). Στην κοινωνιολογική βιβλιογραφία, η επιλογή στην εκπαίδευση νοείται κυρίως ως μια 

κοινωνική διαδικασία. Οι θεωρίες για την κοινωνική αναπαραγωγή, με κυριότερη τη συμβολή 

του Bourdieu για τα είδη κεφαλαίων και τα habitus (1998), τροφοδοτούν τις κριτικές 

προσεγγίσεις για την «επιλογή» και θέτουν ζητήματα σχετικά με τις πολιτικές της διεύρυνσης, 

της πρόσβασης και της συμμετοχής στην εκπαίδευση.  
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▪ Η Μέθοδος της έρευνας 

 

Τα ερώτηματά μας είναι σχετικά με τις τροχιές της ζωής των ατόμων με απολυτήριο λυκείου και 

τις επιλογές που κάνουν αναφορικά με τις σπουδές και την εργασία τους. Βλέπουμε την 

παρούσα έρευνα ως την πρώτη προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός ευρύτερου προγράμματος για 

τη διερεύνηση και παρακολούθηση των «κινήσεων» και των πρακτικών των ατόμων στο χώρο 

της μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης/κατάρτισης, της απασχόλησης και της δια βίου μάθησης 

στην Ελλάδα. Τα δεδομένα προέρχονται από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις με 

καταρτιζόμενους από 7 δημόσια ΙΕΚ, τα οποία λειτουργούν σε προνομιούχες και σε λιγότερο 

προνομιούχες περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας.   

 

▪ Βασικά ερευνητικά αποτελέσματα  

 

Οι πολλαπλές εκπαιδευτικές πορείες που προκύπτουν από τις πολιτικές διεύρυνσης της 

συμμετοχής στην εκπαίδευση, και οι οποίες φαίνεται να έχουν αντικαταστήσει τις γραμμικές 

τροχιές του παρελθόντος, ανατροφοδοτούν τη συζήτηση για τις παλαιότερες και τις νέες μορφές 

ανισότητας (Reay et al., 2010). Ξεκινώντας από αυτό το σημείο, η  έρευνά μας επικεντρώνεται 

και παράγει δεοδμένα για τον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, ένα πεδίο που μέχρι 

σήμερα έχει διερευνηθεί ελάχιστα στην Ελλάδα.    

Αν επιλέγαμε εισαγωγικά να αναφέρουμε ένα από τα ευρήματα της παρούσας μελέτης 

αυτό θα ήταν ότι στον πυρήνα του, ο λόγος των καταρτιζόμενων αρθρώνεται γύρω από 

περιγραφές αποτυχίας, απογοήτευσης, έλλειψης εμπιστοσύνης, φόβου αποκλεισμού και άγχους 

για την ενδεχόμενα μη ανταποδοτική επένδυση της επιλογής τους να φοιτήσουν σε ένα ΔΙΕΚ. 

Συχνά εκφράζουν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο «σπατάλης» των - ούτως ή άλλως 

περιορισμένων στις περισσότερες περισπτώσεις - συμβολικών και κυρίως υλικών πόρων τους. 

Όμως την ίδια στιγμή, οι περισσότεροι δεν εγκαταλείπουν. Αντίθετα, μέσα από αυτή τη 

μαθησιακή διαδικασία φαίνεται να αναθεωρούν παλαιότερες επιλογές τους να εγκαταλείψουν 

την εκπαίδευση.       

 

▪ Η δομή της έκθεσης  

 

Η έκθεση αναπτύσσεται σε επτά βασικά κεφάλαια. Στο Πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται το 

πλαίσιο της ίδρυσης και η θεσμική εξέλιξη των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) την περίοδο 1992-2012. Το Δεύτερο Κεφάλαιο αναφέρεται στη 

χαρτογράφηση του πεδίου των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας. Το Τρίτο Κεφάλαιο περιέχει τη βιβλιογραφική 

Επισκόπηση της μελέτης. Στο Τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της 

μελέτης. Το Πέμπτο Κεφάλαιο αφορά τη μεθοδολογία. Στο Έκτο και το Έβδομο Κεφάλαιο 

γίνεται η παρουσίαση των εμπειρικών δεδομένων της μελέτης. Το Έκτο αφορά τα προσοτικά 

δεδομένα της έρευνας με ερωτηματολόγιο. Ενώ το Έβδομο, την παρουσίαση των δεδομένων 

από τις συνεντεύξεις με καταρτιζόμενους.   
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Κεφάλαιο 1
ο
 

Η ίδρυση και η θεσμική εξέλιξη 

των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Δ.Ι.Ε.Κ.) την περίοδο 1992-2012 

 

 

 

Το κρατικό ενδιαφέρον για τα Δ.Ι.Ε.Κ. καταγράφεται κατ’ έτος, χωρίς διακοπή, από την 

ίδρυσή τους. Δεν υποστηρίζεται ότι δεν υπολείπονται πολλά που πρέπει να γίνουν, και άλλα 

που θα μπορούσαν ήδη να έχουν γίνει. Υποστηρίζεται, όμως, μία νηφάλια θεώρηση στην βάση 

της υπενθύμισης ότι είναι πολλά και όσα έχουν ήδη επιτευχθεί και στον χώρο της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) και στην Ελλάδα, και σε χρόνους 

συντομότερους από ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από την άλλη μεριά, τονίζεται ότι 

υπάρχουν και πολλά που αποφασίζονται χωρίς τελικά να υλοποιούνται, και εντέλει 

καταγράφονται ως ατελέσφορες προσπάθειες ή/και ως απόπειρες προσπαθειών.  

Στο πεδίο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής και σε διαφορετική ανάγνωση, το ενδιαφέρον της 

Πολιτείας για τα Δ.Ι.Ε.Κ. φαίνεται να συνίσταται κυρίως (ή/και ενίοτε να περιορίζεται) σε 

σωρεία τροποποιήσεων ή/και καταργήσεων προηγούμενων κανονισμών, στη θέσμιση 

οργανισμών ή/και στη σύσταση επιτροπών, και μάλλον για την διοικητική, παρά για την 

εκπαιδευτική λειτουργία τους. Ωστόσο, το φαινόμενο του «γραφειοκρατικού δαιδάλου» που 

δημιουργήθηκε για/ή γύρω από τα Δ.Ι.Ε.Κ., παρουσιάζει τάση συρρίκνωσης κατά τα δύο 

τελευταία χρόνια. Το φαινόμενο αυτό, εξεταζόμενο σε βάθος χρόνου, θα μπορούσε να 

αξιολογηθεί ως θετικό, εάν δεν φαινόταν να περνά στον αντίποδα: από την πληθώρα γραφείων, 

επιτροπών και διαφόρων υπηρεσιών οι οποίες είτε λειτούργησαν είτε όχι, αλλά πάντως 

θεσμίστηκαν για να λειτουργήσουν υποστηρικτικά των Δ.Ι.Ε.Κ., περάσαμε σε μία φάση η 

οποία χαρακτηρίζεται μάλλον από μία αίσθηση εγκατάλειψής τους.  

Το φαινόμενο της «αίσθησης εγκατάληψης» από την Πολιτεία χρήζει διερεύνησης (και 

μάλιστα άμεσης). Έως τότε, μόνο να υποθέσει κανείς μπορεί αν είναι όντως βάσιμο σε όλη του 

την έκταση ή εν μέρει, ή ότι είναι και εντελώς αβάσιμο. Η εμπειρική παρατήρηση πάντως, και 

οι συνομιλίες με ανθρώπους σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο εντός των ιδρυμάτων, οι οποίοι και 

βιώνουν την πρακτική όψη των πολιτικών, δείχνουν ότι η αίσθηση εγκατάλειψης, είτε είναι 

βάσιμη είτε αβάσιμη, είναι υπαρκτή και αναπαράγεται. Μία πραγματιστική βάση της αίσθησης 

αυτής, η οποία εδώ συγκρατείται ως ισχυρή ένδειξη, φαίνεται να είναι η κατάργηση του 

Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), και παρά το γεγονός ότι 

οι απόψεις για τη λειτουργία του εμφανίζονται αμφίθυμες. Για παράδειγμα, από τον ίδιο 

άνθρωπο μπορεί να εκφράζεται η άποψη ότι η λειτουργία του Ο.Ε.Ε.Κ. είχε καταστεί εντελώς 

ανεξέλεγκτη, αλλά να απολήγει στην επωδό ότι «τουλάχιστον, ξέραμε πού μπορούσαμε να 

ζητήσουμε βοήθεια».  

 

1.1. Καθιέρωση Ε.Σ.Ε.Ε.Κ., σύσταση Ο.Ε.Ε.Κ. και ίδρυση πειραματικών Δ.Ι.Ε.Κ. 

  

Στην Ελλάδα και στην 20ετία μεταξύ ίδρυσης του Ευρωπαικού Κέντρου για την Ανάπτυξη της 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και της μεταφοράς της έδρας του στην Θεσσαλονίκη 
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(1975-1995), η Κατώτερη Τεχνική Εκπαίδευση καταργήθηκε με την θέσπιση της εννιάχρονης 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
1
 Το 1992 ανακοινώθηκε από τον ΟΟΣΑ η επερχόμενη σύνοδος 

των Υπουργών των κρατών μελών του, οι οποίοι είχαν ζητήσει ένα πλάνο για την οικονομία 

από το 1986. Κύριο θέμα συζήτησης  ήταν το εξής φαινόμενο: από το 1983 έως και τις αρχές 

του 1990 σημειώνεται συνεχής οικονομική ανάπτυξη, αλλά και παράλληλη άνοδος της 

ανεργίας. Μάλιστα, από το δεύτερο εξάμηνο του 1990 σημειώνεται και επιβράδυνση στους 

ρυθμούς ανάπτυξης.   

Ο ΟΟΣΑ ως κύριο ζήτημα έθεσε ήδη τότε την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ώριμων 

εργαζόμενων και την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δια βίου και «για όλους». 

Και συστάθηκαν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για τον επαναπροσανατολισμό της 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και τη συνοχή των πολιτικών για την οικονομία, την αγορά 

εργασίας, την φορολογική και κοινωνική πολιτική (OECD SG/PRESS(92)1992:1-2). Το 1992, 

έτος της Συνθήκης του Μάαστριχτ, «η σχέση της Ένωσης με την εκπαίδευση αποκτά επίσημο 

χαρακτήρα». Διακρίνεται επισήμως η Εκπαίδευση από την Κατάρτιση, η υποχρεωτική 

εκπαίδευση εμπίπτει στην δικαιοδοσία παρέμβασης της ΕΕ, και η Ε.Ε.Κ. χωρίζεται σε Τυπική 

και Άτυπη. Όταν κατά το ίδιο έτος ιδρύονταν τα Δ.Ι.Ε.Κ., η Συνθήκη «επιβεβαίωνε το 

παγιωμένο και κυρίαρχο: την οικονομική πρωτοκαθεδρία και μάλιστα υπό την επικυριαρχία της 

νεοφιλελεύθερης αντίληψης και πρακτικής» (Σταμέλος και Βασιλόπουλος, 2004: 45,61).  

Οι εξελίξεις στην σχέση (ή διάρρηξη της σχέσης) της Κατάρτισης με την Εκπαίδευση 

περνούν στην Ελλάδα με την καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), την σύσταση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), και την ίδρυση των Δ.Ι.Ε.Κ (Φ.Ε.Κ.Α18,14/02/1992:309-310).   

Ο Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. καθιερώθηκε με σκοπό την «οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή 

επαγγελματικής κατάρτισης», την τυπική πιστοποίησής της, την εναρμόνισή της με το 

εκπαιδευτικό σύστημα, την εκτέλεση εθνικών ή Κοινοτικών Προγραμμάτων. Επίσης, για να 

παρακολουθεί τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις κοινωνικές-οικονομικές συνθήκες και τις 

επιστημονικές-τεχνολογικές εξελίξεις προάγοντας την συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς 

και ειδικότερα την Ε.Ο.Κ. (Φ.Ε.Κ.Α18, 14/02/1992:309).   

Ο Ο.Ε.Ε.Κ. ιδρύθηκε για να εκτιμά τις ανάγκες σε ειδικευμένο προσωπικό κατά κλάδους 

της οικονομίας, ώστε να υποβάλει προτάσεις στον Υπουργό Παιδείας για την χάραξη 

κατευθύνσεων στον σχεδιασμό και στον προγραμματισμό της πολιτικής για την Ε.Ε.Κ., την 

οργάνωση και λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ., την εποπτεία των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. (Ι.Ι.Ε.Κ.), τον 

καθορισμό του περιεχομένου σπουδών σε όλα τα Ι.Ε.Κ.. Στις αρμοδιότητές του είναι η 

αναγνώριση των απονεμόμενων τίτλων και η αναγνώριση και κατοχύρωση επαγγελμάτων 

σύμφωνα με τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, αλλά και τα όσα ισχύουν στην Ε.Ο.Κ., σε 

απευθείας συνεργασία με τους φορείς της  (Φ.Ε.Κ.Α18,14/02/1992:309).   

Τα Δ.Ι.Ε.Κ. οργανώνονται και λειτουργούν «για την εκπλήρωση των σκοπών του 

Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.». Στεγάζονται σε «κτίρια μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή άλλα κτίρια» 

και «δεν εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και σε εκπαιδευτική βαθμίδα» 

(Φ.Ε.Κ.Α18,14/02/1992: 310,311). Η ίδρυση και η λειτουργία τους, τα περιεχόμενα και οι 

                                                 
1
 Ο Νόμος 576/1977 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Επαγγελματικής και Τεχνικής 

Εκπαιδεύσεως» θέσπισε δύο τύπους σχολείων: Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές, και Τεχνικά και 

Επαγγελματικά Λύκεια. Ο Νόμος 1566/1985 θέσπισε το «Πολυκλαδικό Λύκειο», με σκοπό την σύνδεση Γενικής 

και Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο μπορούσε να οδηγήσει σε ΤΕΙ ή 

ΑΕΙ. Οι απόφοιτοι Γυμνασίου μπορούσαν να παρακολουθήσουν μονοετούς ή διετούς φοίτησης Γενική 

Επαγγελματική Σχολή (Κυπριανός, 2004:305-306, 309). 
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μέθοδοι παροχής της επαγγελματικής κατάρτισης, τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα 

των θεωρητικών μαθημάτων και των εργαστηρίων και οι όροι της πρακτικής άσκησης 

ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ.Α18,14/02/1992:310). Νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ιδιώτες μπορούν να ιδρύσουν Ι.Ι.Ε.Κ. κατόπιν έγκρισης της 

άδειας λειτουργίας τους από τον Υπουργό Παιδείας (Φ.Ε.Κ.Α18,14/02/1992:311).  

 

1.2. Κανονισμός λειτουργίας και σκοπός των Δ.Ι.Ε.Κ.. 

 

Με τον ιδρυτικό νόμο των Δ.Ι.Ε.Κ., κάθε έτος κατάρτισης ορίζεται να αρχίζει την 1
η
 

Σεπτεμβρίου και να λήγει την 31
η
 Αυγούστου του επόμενου έτους. Περιλαμβάνει έκτοτε δύο 

αυτοτελή Εξάμηνα: το Χειμερινό, που διαρκεί από την 1
η
 Οκτωβρίου έως την 14

η
 Φεβρουαρίου 

του επόμενου έτους, και το Εαρινό, που διαρκεί από την 15
η
 Φεβρουαρίου έως την 30ή Ιουνίου 

του ίδιου έτους. Κάθε Εξάμηνο περιλαμβάνει 14 πλήρεις εβδομάδες εκπαίδευσης και 2 

εβδομάδες για τις διαδικασίες των εξετάσεων, της έκδοσης των αποτελεσμάτων και τις 

εγγραφές (Φ.Ε.Κ.Β605,05/10/1992:5757). Με Προεδρικό Διάταγμα του επομένου έτους 

(Φ.Ε.Κ.Α16,16/02/1993:159) ο Υπουργός διατηρεί την αρμοδιότητά του στα θέματα 

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην «έγκριση όλων των κανονισμών (…) του Ο.Ε.Ε.Κ. 

(…)». Σύντομα προβλέπεται η ίδρυση βιβλιοθηκών στα Δ.Ι.Ε.Κ. και καθιερώνεται η έναντι 

αμοιβής συγγραφή σημειώσεων από τους εκπαιδευτές (Φ.Ε.Κ.Α109,29/06/1993:3624). Σήμερα, 

η ανυπαρξία Εκπαιδευτικού Υλικού είναι ένα από τα καίρια ζητήματα που ακόμη σημειώνουν 

ως πρόβλημα εκπαιδευτές και καταρτιζόμενοι.  

Σκοπός των Ι.Ε.Κ. (Δημοσίων και Ιδιωτικών) είναι «η παροχή κάθε είδους 

επαγγελματικής κατάρτισης, αρχικής ή συμπληρωματικής, καθώς και η εξασφάλιση στους 

εκπαιδευόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, 

επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να 

διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη στην κοινωνία και να διασφαλίζεται η 

προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας» 

(Φ.Ε.Κ.Α18,14/02/1992: 310).  

 

1.3. Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ.). 

 

 Ημερομηνία επίσημης έναρξης της λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. ορίστηκε η 1
η
 Φεβρουαρίου 1993. 

Προεξαγγέλλεται ότι 15 δημόσια Ι.Ε.Κ. «με πειραματικούς σκοπούς» θα λειτουργήσουν από 

την 1
η
 Σεπτεμβρίου 1992. Για κάθε Πειραματικό Δ.Ι.Ε.Κ. αποφασίζεται πάγια προκαταβολή 

ύψους 10.000.000 δρχ., και για τον Ο.Ε.Ε.Κ. 5.000.000 δρχ. (Φ.Ε.Κ.Β616,12/10/1992:5861). 

Εντέλει ιδρύονται τα Πειραματικά Ι.Ε.Κ.: Κομοτηνής, Κοζάνης, Λαρίσης, Λαμίας, Ιωαννίνων, 

Πατρών, Τριπόλεως, Ηρακλείου, Μυτιλήνης, Πειραιά, το 1
ο
 και 2

ο
 Θεσσαλονίκης, το Αθηνών 

και το Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ.Β475, 23/07/1993:4470-4471). Το ίδιο έτος (1993) εγκρίνεται η 

άδεια ίδρυσης Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) σε  44 Νομικά 

Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και 77 φυσικά πρόσωπα (Φ.Ε.Κ.Β460,25/06/1993:5024-5027). 

Κατόπιν υπουργικής απόφασης (Ζ/3378/93,Φ.Ε.Κ.Β356), της επωνυμίας της εταιρείας 

επιβάλλεται να προτάσσεται η φράση «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ». Κατά το πρώτο μόλις έτος λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ., η αναλογία Δημοσίων 

και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. είναι 1 Δημόσιο/8.64 Ιδιωτικά.   

Πρώιμη τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας (Φ.Ε.Κ.Β702,27/11/1992:6469) ορίζει 

την σύσταση τριετούς θητείας Συμβουλευτικής Επιτροπής ανά Περιφέρεια, στην οποία θα 
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Προεδρεύει Διευθυντής Ι.Ε.Κ.. Κύριο έργο της είναι «η διερεύνηση των ποσοτικών και 

ποιοτικών δεδομένων της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας». Στόχος της είναι «η προώθηση 

(…) της κοινωνικής συνείδησης ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι μία 

συνεχιζόμενη δια βίου λειτουργία που συμπληρώνει τα ζωτικά ενδιαφέροντα του ατόμου σε 

όλη την παραγωγική και εξελικτική του πορεία» (Φ.Ε.Κ.702Β,27/11/1992:6469). Τα Ι.Ε.Κ. 

(δημόσια ή/και ιδιωτικά) μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι Λυκείου, Τεχνικής-

Επαγγελματικής Σχολής, Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και –συγκεκριμένα Προγράμματά 

τους– απόφοιτοι Γυμνασίου «για να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν συγκεκριμένα 

επαγγελματικά προσόντα». Επίσης, «ενήλικες με γνώσεις κάθε επαγγελματικής βαθμίδας, για 

να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις ή προσόντα ή να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους ή να 

εξοικειωθούν σε νέες μεθόδους και τεχνολογίες ή να μετακινηθούν από ένα επάγγελμα σε άλλο, 

με στόχο την καλύτερη ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία και στην κοινωνία» 

(Φ.Ε.Κ.Α18,14/02/1992: 310).  

Τα Δ.Ι.Ε.Κ. λοιπόν προτάσσονται εξ αρχής ως μέσο επαγγελματικής ένταξης και 

μετακίνησης. Με ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο πιστοποίησης, καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες 

της οικονομίας σε κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, με την «λειτουργία της δια 

βίου συνεχιζόμενης» Κατάρτισης.  

 

1.4. Αναλυτικά Προγράμματα, Πιστοποίηση, Δίδακτρα και Υποτροφίες 

 

Σε επίπεδο ιδρυμάτων, τα μαθήματα που παρέχονται στα Ι.Ε.Κ. διακρίνονται σε θεωρητικά, 

εργαστηριακά και μικτά, και η φοίτηση σε αυτά είναι υποχρεωτική. Η διάρκεια της ωριαίας 

διδασκαλίας και των διαλειμμάτων είναι καθορισμένη (Φ.Ε.Κ.Β792,24/10/1994:7435). Οι 

εξετάσεις σε κάθε μάθημα πραγματοποιούνται στο τέλος του Εξαμήνου. Στις πτυχιακές-

διπλωματικές εξετάσεις δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτιση 

και έλαβαν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης (Φ.Ε.Κ.Β605,05/10/1992:5758-5760). 

Στην ροή του χρόνου ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρχική μάλλον αμήχανη, και εν συνεχεία 

ολοένα σαφέστερη διάκριση όρων, όπως «δίπλωμα» και «πτυχίο», «σπουδαστές» και 

«καταρτιζόμενοι», «εκπαιδευτικοί» και «εκπαιδευτές». 

Η κατάρτιση «εθνικού καταλόγου αναγνωρισμένων επαγγελμάτων», ο καθορισμός των 

επιπέδων της κατάρτισης ανά επάγγελμα, η ρύθμιση της διαδικασίας πιστοποίησης της 

κατάρτισης επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο 

εξαγγέλλονται και αυτά, το 1992 (Φ.Ε.Κ.Α18,14/02/1992:311-312). Σχετικές μελέτες 

ανατέθηκαν σε Ομάδες Εργασίας το 1995. Η περιγραφή και η αντιστοίχιση Ειδικοτήτων-

Προσόντων έλαβε συγκροτημένη μορφή περίπου 15 χρόνια αργότερα. Τα καθήκοντα και οι 

υποχρεώσεις των «εκπαιδευτικών» και μετέπειτα «εκπαιδευτών» των Ι.Ε.Κ., και ο τρόπος 

διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων των καταρτιζόμενων στα Ι.Ε.Κ. καθορίζονται με υπουργική 

έγκριση πρότασης του Ο.Ε.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ.Β62,12/02/1993:1321-1324).  

Τα δίδακτρα των Ι.Ι.Ε.Κ. είναι παραδοσιακά πολλαπλάσια των Δ.Ι.Ε.Κ., τα οποία όμως –

εκτός των χαμηλότερων διδάκτρων– διατηρούν μέχρι σήμερα και χαμηλότερο προφίλ, που 

προσπαθεί με άνισους όρους να ανταγωνιστεί τις διαφημίσεις και τις υλικοτεχνικές υποδομές 

των Ι.Ι.Ε.Κ.. Τα δίδακτρα στα Δ.Ι.Ε.Κ. είναι αρχικά 60.000 δρχ./ Εξάμηνο και καταβάλλονται 

σε δύο δόσεις. Η οικονομική επιβάρυνση των σπουδαστών των Δ.Ι.Ε.Κ. δεν σταματά στα 

δίδακτρα: «σε περίπτωση επανεξέτασης για οποιονδήποτε λόγο σε μαθήματα του εξαμήνου 

καταβάλλονται από τον εκπαιδευόμενο εξέταστρα δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. για κάθε μάθημα 

(1/6 των διδάκτρων του Εξαμήνου). Επίσης, σε περίπτωση επανάληψης παρακολούθησης 
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μαθήματος ή μαθημάτων λόγω απουσιών ή μειωμένης επίδοσης καταβάλλονται τέσσερις 

χιλιάδες (4.000) δρχ. για κάθε μάθημα ανά Εξάμηνο πολλαπλασιαζόμενου του ποσού αυτού επί 

του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας» (Φ.Ε.Κ.Β610, 09/10/1992:5802 και 

Φ.Ε.Κ.Α728, 21/09/1993:7677). Η μη καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων συνεπάγεται 

την μη εγγραφή τού υποψηφίου, και η μη καταβολή της δεύτερης δόσης συνεπάγεται την μη 

συμμετοχή του καταρτιζόμενου στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου (Φ.Ε.Κ.Α728, 

21/09/1993:7678).  

Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. συγκαταλέγονται σε πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας «για απασχόληση ατόμων ηλικίας 18-25 (…) ανέργων 

γυναικών ηλικίας 18-64 ετών (…)». Έμφαση δίνεται στους «διπλωματούχους Ι.Ε.Κ. και 

Τμημάτων ειδίκευσης ΕΠΛ (Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου)», και στους «πτυχιούχους 

Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ, ΤΕΛ και ΤΕΣ, αποφοίτους προγραμμάτων ΤΕΚ ΟΑΕΔ και ΚΕΚ», 

με επιχορήγηση ύψους 3.200 δρχ. Μάλιστα, έναντι 2.900 δρχ. για τους «πτυχιούχους ανώτερης 

ή ανώτατης εκπαίδευσης» και με «την προϋπόθεση ότι οι νεοπροσληφθέντες θα απασχοληθούν 

στην ειδικότητά τους» (Φ.Ε.Κ.Β384,10/05/1995:4501).  

Σημειώνεται η ασαφής διάκριση των αποφοίτων ανάλογα με το ίδρυμα φοίτησης σε 

«διπλωματούχους», «πτυχιούχους», ή και γενικόλογα «αποφοίτους». Και το εξής ουδέποτε 

εφαρμοσμένο: με ισχύ από 1
ης

 Μαρτίου 1994 αποφασίστηκε ότι κάθε «διαδικασία που υπάγεται 

στην κατάρτιση [θα] παρέχεται από τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. δωρεάν» 

(Φ.Ε.Κ.Β124,23/02/1994:1093). Μη εφαρμοσμένο, επειδή ο κανονισμός λειτουργίας 

αντικαταστάθηκε (Φ.Ε.Κ.Β593,03/08/1994:5551-5556), αλλά, λίγους μόλις μήνες αργότερα ο 

Ο.Ε.Ε.Κ. προτείνει την επαναφορά των διδάκτρων και το Υπουργείο Παιδείας την εγκρίνει 

(Φ.Ε.Κ.Β787,12/09/1995:9295). Επίσης, και έναντι της κατάργησης των διδάκτρων, 

προτείνεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. να δημιουργηθεί «Ταμείο Μέριμνας» για τους καταρτιζόμενους, 

η βιωσιμότητα του οποίου εναπόκειται όμως στη συνδρομή των ίδιων των καταρτιζόμενων.
2
 

Παράλληλα, στα τέλη του ίδιου έτους (1995), αποφασίζονται από το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. και 

κατόπιν υπουργικής έγκρισης δημοσιεύονται (Φ.Ε.Κ.Β1026,12/12/1995) οι δαπάνες για την 

σύσταση ομάδων εργασίας που θα αναλάβουν μία σειρά μελετών.
3
  

Το 1995 ανακοινώνεται και η ίδρυση 39 Ι.Ε.Κ του Οργανισμού Απασχολήσεως 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (Φ.Ε.Κ.Β804,14/09/1995:9447-9450) και ξεκινά η πρώτη φάση 

(1995-1999) του Κοινοτικού Προγράμματος Leonardo da Vinci, «το κατεξοχήν πρόγραμμα που 

προώθησε μια ενιαία κοινοτική πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης (…) με προϋπολογισμό 

                                                 
2
 Ο Ο.Ε.Ε.Κ. αποσαφηνίζει το ζήτημα αυτό, σε νέα τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας 

(Φ.Ε.Κ.Β832,03/10/1995:10327), ως εξής:  «(…) η Διοίκηση οφείλει να ενεργεί με βάση τις αρχές του κοινωνικού 

κράτους δικαίου και να μεριμνά υπέρ των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων, κρίνεται αναγκαίο να τύχουν του 

ευεργετήματος της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων ορισμένες κατηγορίες καταρτιζόμενων 

λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι η θέσπιση των διδάκτρων έγινε με σκοπό να καλυφθεί η αναλογία 

συμμετοχής των καταρτιζόμενων στην προσπάθεια που καταβάλλει ο Ο.Ε.Ε.Κ. μέσω της πρόβλεψης ίδρυσης 

Ταμείου Μέριμνας καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ, για την ποιοτική και ποσοτική επαύξηση των μέτρων μέριμνας των 

καταρτιζόμενων στα δημόσια ΙΕΚ (…)» (Φ.Ε.Κ.Β832,03/10/1995:10327). 
3
 Μελέτες συγκεκριμένα για: 1). Την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, 2). την αντικατάσταση του κανονισμού 

λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. και «την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης», 3). την «ανάγκη αναμόρφωσης των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων καθώς και τις προτάσεις για τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό και για τα 

απαιτούμενα προσόντα των εκπ/των των Ι.Ε.Κ», 4). την καταγραφή και κατοχύρωση των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων σειράς ειδικοτήτων, 5). την σύνταξη Κανονισμών Κατάρτισης με περιεχόμενο την συνοπτική 

περιγραφή επαγγέλματος, την ανάλυση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, την στοχοθεσία εξεταστικής ύλης 

θεωρητικού και πρακτικού μέρους, και έναν κατάλογο τουλάχιστον 300 ερωτήσεων πάνω στην στοχοθεσία του 

θεωρητικού μέρους (Φ.Ε.Κ.Β1026,1/12/1995:13144-13150). 
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620.000.000 Ευρώ» (Παπαδάκης, 2006:66). Αρχίζει δηλαδή ήδη να διαφαίνεται ότι 

περιφερειακά του πολυσχιδούς δικτύου των ήδη λειτουργούντων Δ.Ι.Ε.Κ. δημιουργείται 

σταδιακά ένα γραφειοκρατικό πλέγμα από τμήματα, υπηρεσίες, επιτροπές και ομάδες εργασίας, 

και διακλαδώνονται συστάδες (επίσης δημόσιων) Ι.Ε.Κ. άλλων υπουργείων και οργανισμών 

(σήμερα υπάρχουν π.χ. τα ΙΕΚ του ΕΚΑΒ, του ΟΤΕΚ, της Σιβιτανιδείου), τα οποία 

εξακολουθούν να συνιστούν ένα αγεωγράφητο δίκτυο.  

Το 1996 τα δίδακτρα στα Δ.Ι.Ε.Κ. ανέρχονται στις 60.000 δρχ. (ΦΕΚ 

Β384,27/05/1996:4177).  Το ίδιο έτος (1996) θεωρείται ορόσημο, επειδή «η έννοια της διαβίου 

μάθησης εισάγεται (…) από τρεις ταυτόχρονα Διεθνείς Οργανισμούς: τον ΟΟΣΑ, την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ουνέσκο (Τσαούσης, 2007:284). Οι επιδράσεις στην Ελλάδα 

αποτυπώνονται στον Νόμο 2413/1996, ο οποίος προβλέπει μετεκπαιδεύσεις προσωπικού και 

επιμορφώσεις εκπαιδευτικών για τον απόδημο ελληνισμό και τις μειονοτικές ομάδες του 

πληθυσμού και τις ανταλλαγές μαθητών-φοιτητών. Προβλέπεται επίσης ειδικός λογαριασμός 

στο Υπουργείο Παιδείας για την αξιοποίηση των κονδυλίων των ΕΚΠ και αυστηροποιούνται τα 

κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στα ΤΕΙ. Οι εγγραφόμενοι ομογενείς και αλλογενείς 

στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά και στα ΙΕΚ, λαμβάνουν άδεια παραμονής σύμφωνα με προϋποθέσεις 

που συνυπογράφονται από τον Υπουργό Παιδείας και τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης 

(Φ.Ε.Κ.Α124, 17/06/1996:2441-2442).  

 Εκτός από τις ευρωπαϊκές πολιτικές τάσεις που διαπνέουν τις αποφάσεις, στην 

Κατάρτιση ρέουν και κοινοτικά κονδύλια. Ο ΟΕΕΚ ενισχύεται σε βάρος του προϋπολογισμού 

τού Υπουργείου Παιδείας με 2.025.000.000 δρχ. Η επιχορήγηση δίνεται για την κάλυψη του 

25% (εθνική συμμετοχή) των πραγματοποιημένων υπό του ΟΕΕΚ δαπανών για την εκτέλεση 

του ενταγμένου στο 2
ο
 ΚΠΣ Προγράμματος «Εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική 

κατάρτιση» (Φ.Ε.Κ.Β88,13/02/1996:918), όπως και την χορήγηση υποτροφιών στους 

καταρτιζόμενους στα Δ.Ι.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ.Β88,13/02/1996:918). Ο όρος «καταρτιζόμενος» 

φαίνεται να καθιερώνεται. Η υποτροφία συνίσταται «στο ποσό των διδάκτρων των 

καταρτιζόμενων που αντιστοιχεί όχι στο τρέχον, αλλά στο επόμενο εξάμηνο φοίτησης» από το 

οποίο απαλλάσσονται, σε «ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό ύψους 50.000 δρχ. ανά υπότροφο». Ο 

συνολικός αριθμός των υποτροφιών «δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού 

των εγγεγραμμένων και φοιτούντων». Η δαπάνη βαραίνει τον προϋπολογισμό του Ο.Ε.Ε.Κ. με 

200.000.000 δρχ. ετησίως. Σκοπός των υποτροφιών είναι η «συνδρομή των κοινωνικά 

ασθενέστερων» και η «δημιουργία και η καλλιέργεια άμιλλας μεταξύ των καταρτιζόμενων» 

στα Δ.Ι.Ε.Κ.. Γι’ αυτό τα κριτήρια είναι κοινωνικά (οικονομική και κοινωνική κατάσταση), 

αλλά «δικαίωμα υποτροφίας έχουν επίσης οι πρωτεύσαντες όλων των ειδικοτήτων σε 

πανελλαδική κλίμακα (Φ.Ε.Κ.Β88,13/02/1996:918, 919).  

Στην προαιρετική Πρακτική Άσκηση διάρκειας ενός Εξαμήνου μπορούν να συμμετέχουν 

καταρτιζόμενοι των Δ.Ι.Ε.Κ. και των Ι.Ι.Ε.Κ.. Κατά την διάρκειά της δεν καταβάλλονται 

δίδακτρα. Ο αριθμός των καταρτιζόμενων που θα επιδοτούνται αποφασίζεται από τον ΟΕΕΚ, 

με συνεκτίμηση της οικονομική και οικογενειακής τους κατάστασης. Η Πρακτική Άσκηση 

αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος και γίνεται πριν 

από τις εξετάσεις για την Πιστοποίηση (Φ.Ε.Κ.Β104, 22/02/1996:1089-1090). Η οργάνωση της 

Πρακτικής Άσκησης επαφίεται σήμερα στις πρωτοβουλίες και στις δυνατότητες της 

Διεύθυνσης κάθε ιδρύματος. Διευθυντές σημείωσαν μεταξύ άλλων την έλλειψη ενός επίσημου, 

οργανωμένου ιστότοπου, στον οποίο θα μπορούσαν να μοιράζονται τους προβληματισμούς, την 

διοικητική εμπειρία τους και τα συμπεράσματα από την εφαρμογή καλών πρακτικών. Για 

παράδειγμα, την συνεργασία με επιχειρήσεις, οι οποίες κατά τόπους έχουν αποδώσει θετικά 
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αποτελέσματα στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, ή/και με εταιρείες, οι 

οποίες με αντάλλαγμα την έμμεση διαφήμιση των προϊόντων τους, προσφέρουν υλικά που 

εξυπηρετούν τις εργαστηριακές ανάγκες κάποιων ειδικοτήτων.  

 

1.5.  Προσπάθειες ένταξης  στον «ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό χώρο» 
 

Το 1997 σήμανε την περίοδο κατά την οποία γίνεται εμφανές ότι η ΕΕ επιδιώκει τη 

διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου. Η διάσπαση του Εκπαιδευτικού 

Συστήματος σε δύο «υποσυστήματα» είναι σαφής, η διάκριση Κατάρτισης – Εκπαίδευσης 

ρητή. Στην Ελλάδα προβλέπεται [και πάλι] η λειτουργία Τριμερούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 

για τα Δ.Ι.Ε.Κ. στην έδρα κάθε Περιφέρειας. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. αποφασίζει πλέον «για όλα τα 

θέματα που αφορούν στη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων και εποπτεύει, κατευθύνει και 

συντονίζει το έργο των Περιφερειακών Εξεταστικών Επιτροπών Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.)». 

Για την προφορική «εξέταση των Φυσικώς Αδυνάτων» και «στο θεωρητικό μέρος των 

εξετάσεων πιστοποίησης για όσους επιθυμούν να εξετασθούν προφορικά, συνιστώνται 

Επιτροπές προφορικής εξέτασης (…)». Για κάθε μέρα διεξαγωγής προφορικών εξετάσεων κάθε 

μέλος αμείβεται με 18.000 δρχ. Με άλλη απόφαση, και κατά το ορθογραφικό λάθος που θα 

διορθωθεί σε επόμενο Φ.Ε.Κ., ιδρύονται 14 Νέα «Αυτόματα» [βλ. Αυτόνομα] Δ.Ι.Ε.Κ. και 

αυτονομούνται 8 «ήδη λειτουργούντα». Εξ αυτού «προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας δρχ. 328.000.000 περίπου, ετησίως», και του 

Ο.Ε.Ε.Κ. «1.042.000.000 δρχ., εκ του οποίου εφάπαξ δαπάνη δρχ. 517.000.000»· και πάλι, 

«περίπου». «Οι ανωτέρω δαπάνες κατά το τρέχον οικονομικό έτος [1997] ανέρχονται σε α) 

111.000.000 δρχ.[ΥΠΕΠΘ] και β) 733.000.000 δρχ. [Ο.Ε.Ε.Κ.] αντίστοιχα. Θα καλυφθούν από 

τον Τακτικό Προϋπολογισμό [δαπάνες ΥΠΕΠΘ] και από τις πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού του Ο.Ε.Ε.Κ.. Η χορήγηση υποτροφιών συνεχίζεται για «την συνδρομή των 

κοινωνικά ασθενέστερων» και την «δημιουργία καλλιέργειας άμιλλας μεταξύ των 

καταρτιζόμενων» των Δ.Ι.Ε.Κ., αλλά ο κανονισμός χορήγησής τους αντικαθίσταται 

(Φ.Ε.Κ.Β557,07/07/1997:6390-6392).
4
  

Σύντομα αποφασίζεται να δοθεί «πάγια Προκαταβολή στα νέα αυτόνομα και στα 

αυτονομούμενα ήδη λειτουργούντα Ι.Ε.Κ.». Ο αριθμός των Δ.Ι.Ε.Κ. ενισχύεται με την 

λειτουργία 14 ακόμη ιδρυμάτων (Φ.Ε.Κ.12735-12736) και η «διάρθρωση και αρμοδιότητες 

Υπηρεσιών Ο.Ε.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ.» περιγράφονται λεπτομερώς (Φ.Ε.Κ.Β1022,20/11/1997:13037-

13042). Το 1998 γίνεται η πρώτη αύξηση της ωριαίας αντιμισθίας των εκπαιδευτικών που 

απασχολούνται σε αυτά, και ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα (Φ.Ε.Κ.Β61,04/02/1998,619-

620). Ιδρύονται 11 ακόμη Δ.Ι.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ.303,26/03/1998) και αντικαθίσταται ξανά ο 

κανονισμός λειτουργίας τους «λόγω προβλημάτων κατά την εφαρμογή του προηγούμενου». Τα 

δίδακτρα ορίζονται στις 65.000 δρχ., τα εξέταστρα σε 10.000 δρχ., και σε περίπτωση 

επανάληψης της παρακολούθησης, η ωριαία αποζημίωση για κάθε μάθημα είναι 5.000 δρχ. 

(Φ.Ε.Κ.Β972,11/09/1998:11448-11490). Ο Νόμος 2643/1998 για την Μέριμνα για την 

απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις, προβλέπει και την 

μοριοδότηση της Πιστοποίησης των Ι.Ε.Κ. για την πρόσληψη στο Δημόσιο 

(Φ.Ε.Κ.Α220,28/09/1998). Κατά την διάρκεια του ίδιου έτους στο δίκτυο των Δ.Ι.Ε.Κ. 

                                                 
4
 Αυτό που αλλάζει σε σύγκριση με τον προηγούμενο κανονισμό χορήγησης υποτροφιών, είναι ότι ο Τύπος Α 

(επίδοση) δεν χορηγείται μόνο στον πρώτο καταρτιζόμενο με τον υψηλότερο ΓΜΟΒ ανά ειδικότητα, αλλά στον 

πρώτο κάθε Τμήματος, με την προϋπόθεση το Τμήμα να αριθμεί πλέον των 10 καταρτιζόμενων. Αλλά ο Τύπος Β 

(κοινωνικά κριτήρια) μπορεί να δίνεται στο 8% έναντι του προηγούμενου 10% του συνόλου των καταρτιζόμενων. 
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προστίθενται 6 ακόμη ιδρύματα (Φ.Ε.Κ.Β1021,30/09/1998) και στην  εκπνοή του έτους 

συστήνονται «Ομάδες Συλλογής Βιβλιογραφίας», μία ανά Ι.Ε.Κ..
5
 Σημαντική για τα Δ.Ι.Ε.Κ. 

είναι η απόφαση για την συγκρότηση «ενιαίας σχολικής επιτροπής» στις περιπτώσεις που σε 

μία σχολική μονάδα λειτουργεί Δ.Ι.Ε.Κ., στην οποία θα συμμετέχει και ο Διευθυντής του 

Δ.Ι.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ.Α206,03/09/1998:3120). Ισχύει μέχρι και σήμερα. 

Προτεραιότητα εισαγωγής στα Δ.Ι.Ε.Κ. δίνεται στους αποφοίτους των Τεχνικών 

Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ), οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση του Β΄ κύκλου 

σπουδών και εξετάσεις, λαμβάνουν πιστοποίηση επιπέδου 3. Μετά και από 18μηνη 

επαγγελματική εμπειρία μπορούν να εισάγονται σε Τμήματα αντίστοιχης ειδικότητας των ΤΕΙ 

(Φ.Ε.Κ.Α206,03/09/1998:3117). Οι απόφοιτοι των Δ.Ι.Ε.Κ. ακόμη και σήμερα δεν έχουν αυτήν 

την δυνατότητα. Ο κατώτερος μισθός αποφοίτων Δ.Ι.Ε.Κ. το 1999 ταυτίζεται με αυτόν των 

αποφοίτων «Σχολών Ελευθέρων Σπουδών» (Φ.Ε.Κ.Β460,26/04/1999: 5857). Την ίδια περίοδο 

σημειώνεται η χρεία επίσπευσης του καθορισμού των προσόντων και των αμοιβών των 

αρμόδιων επιτροπών (Φ.Ε.Κ.Β1,07/01/1999).  

 

1.6.  Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση με επαγγελματικά δικαιώματα 

Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  

 

Το 2002 το εθνικό νόμισμα δίνει την θέση του στο Ευρώ, και το πρόταγμα του εκσυγχρονισμού 

παραμένει. Οι όροι εγγραφής αλλοδαπών από χώρες εκτός ΕΕ συγκεκριμενοποιούνται, στις 

προϋποθέσεις είναι η Visa Schengen για την Κατάρτιση, και τα δίδακτρα ορίζονται σε ποσό 

«τουλάχιστον ίσο με αυτό που καταβάλλουν οι (…) Έλληνες καταρτιζόμενοι». Τα υπόλοιπα, 

(π.χ. τέλη εγγραφής), διπλασιάζονται (Φ.Ε.Κ.Β780,23/06/2000:10505). Σήμερα, τα δίδακτρα 

στα Δ.Ι.Ε.Κ. για καταγόμενους από χώρες εκτός ΕΕ είναι 734 Ευρώ/Εξάμηνο, έναντι 

367/Εξάμηνο για πολίτες της ΕΕ. Αυτό ισχύει ακόμη και όταν πρόκειται για άτομα τα οποία 

έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και έχουν παρακολουθήσει όλες τις βαθμίδες  της εκπαίδευσης 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Το 2001 τα Δ.Ι.Ε.Κ. κατατάσσονται στην Μετα-δευτεροβάθμια Επαγγελματική 

Κατάρτιση. Αλλά με Προεδρικό Διάταγμα τα επαγγελματικά δικαιώματα ειδικότητας των 

Ι.Ε.Κ. ορίζονται ως ίδια με εκείνα πτυχιούχων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) 

(Φ.Ε.Κ.Α156,12/07/2001:2395). Για άλλη μία φορά, υπογραμμίζεται η «κατεπείγουσα ανάγκη 

καθορισμού ανά ειδικότητα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης όλων των επιπέδων επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης του Ν.2009/92, και ιδίως των ειδικοτήτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΙΕΚ). Κρίνεται ότι «επιβάλλεται» η «επίσπευση της αποδοτικής λειτουργίας της 

Εθνικής Επιτροπής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων, η οποία είναι δυνατό να επιτευχτεί μόνο με 

την επικουρία των προσωρινού χαρακτήρα επιτροπών». Με συναπόφαση των Υπουργών 

Παιδείας και Οικονομικών τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση για την Εθνική Επιτροπή 

Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και, μεταξύ άλλων, σημειώνεται η «ανάγκη 

αναπροσαρμογής της αποζημίωσης των μελών της».  (Φ.Ε.Κ.Β433,09/04/2002:5921).  

Το 2002 αποφασίζεται η αύξηση των διδάκτρων στα Δ.Ι.Ε.Κ.: από 278,8/Εξάμηνο στα 

367 Ευρώ, και η εφάπαξ καταβολή τους. Οι οικονομικά ασθενείς καταβάλλουν 190 Ευρώ. Το 

                                                 
5
 «Πρόκειται για 88 συνολικά τριμελείς ομάδες,  για «(…) τη συλλογή της προτεινόμενης βιβλιογραφίας. Οι 

προτάσεις θα γίνουν από τους εκπαιδευτές των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. της χώρας», όπως και την «συμπλήρωση των 

στοιχείων πινάκων της προτεινόμενης βιβλιογραφίας, που έχουν αποσταλεί από τη Συντονιστική Ομάδα (…)» 

(Φ.Ε.Κ.Β1301,31/12/1998:15430). 
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ίδιο ισχύει για όσους έχουν χάσει τους γονείς τους, τα μέλη πολύτεκνης οικογένειας και τα 

Α.μ.Ε.Α. (Φ.Ε.Κ.Β668,29/05/2002:8785). Παράλληλα, από την έγκριση πληρωμής υπερωριών 

στο προσωπικό του ΟΕΕΚ Θεσσαλονίκης, αντλούνται και κάποια δεδομένα για το προσωπικό 

που απασχολείται στα Δ.Ι.Ε.Κ. το 2002. Η έγκριση πληρωμής υπερωριών αφορά «520 

υπαλλήλους (40% x 1300 υπάλληλοι) που υπηρετούν στον Ο.Ε.Ε.Κ. στο παράρτημα (…) 

Θεσσαλονίκης, στα 138  Ι.Ε.Κ. και παραρτήματα» (Φ.Ε.Κ.Β750,17/06/2002:9806). 

Το 2002 ξενικά και η Διαδικασία της Κοπεγχάγης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 

συνεργασίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Με τις Γενικές Διατάξεις του 

Νόμου 3191/2003 για Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτιση με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) ορίζονται οι «Γενικές Αρχές» και δίνονται 

σαφείς ορισμοί μεταξύ άλλων για: το Σύστημα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το 

Σύστημα Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τις δεξιότητες, τις 

ικανότητες, την ειδικότητα, την εξειδίκευση, τα προσόντα, τις Προδιαγραφές Ειδικότητας ή 

Εξειδίκευσης, την Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Το Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. 

στοχεύει στο «να ικανοποιούνται οι προσωπικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων σε 

γνώσεις και δεξιότητες», και «να καλύπτονται οι ανάγκες της αγοράς εργασίας με 

επαγγελματικά στελέχη των ζητούμενων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, με τα κατάλληλα για 

το σκοπό αυτόν προσόντα (Φ.Ε.Κ.Α258,07/11/2003:4497-4498). Σε κάθε Νομαρχία της χώρας 

προβλέπεται Νομαρχιακή Επιτροπή Σύνδεσης της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την 

Απασχόληση (Φ.Ε.Κ.Α258,07/11/2003:4507). Τα Δ.Ι.Ε.Κ. καλούνται να καλύψουν ανάγκες 

τόσο της Αρχικής, όσο και της Συνεχιζόμενης και της Διά Βίου Κατάρτισης, και το έργο της 

Επιτροπής Ισοτιμιών επεκτείνεται. 

   

1.7.  EuroPass, flexicurity και Θυρίδες Επιχειρηματικότητας 

 

Τον Οκτώβρη του 2004 ξεκινά πιλοτικά η λειτουργία των Γραφείων Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ) «στα δημόσια ΙΕΚ του Ν. Θεσσαλονίκης και η 

ανάπτυξή τους έχει επεκταθεί σταδιακά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς αποτελούν αναγκαίο 

στοιχείο για την ενδυνάμωση καταρτιζομένων και αποφοίτων κατά τη διαδικασία μετάβασής 

τους από το περιβάλλον κατάρτισης στο εργασιακό περιβάλλον. Γραφεία λειτουργούν σχεδόν 

στην πλειονότητα των Ι.Ε.Κ. της Β. Ελλάδος, στο δε Παράρτημα Θεσσαλονίκης λειτουργεί 

Παρατηρητήριο Σταδιοδρομίας με έργο την παρακολούθηση και τον συντονισμό της δράσης 

του δικτύου»·
6
 Τα δεδομένα από τις εν λόγω δράσεις, εάν φυλάσσονταν, θα ήταν σήμερα 

εξαιρετικά χρήσιμα. Το 2005 ορίζεται η συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης.
7
 Την σφραγίδα 

του ΟΕΕΚ φέρει και η απόφαση λειτουργίας δύο ειδικών τμημάτων στα ΙΕΚ Κορυδαλλού και 

Αχαρνών για την πραγματοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης κρατουμένων στις γυναικείες 

φυλακές Κορυδαλλού και Αυλώνα. Τα δίδακτρα είναι 150 Ευρώ και καταβάλλονται από το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ.Β1106, 04/08/2005:15222-15223).  

Από την 1
η
 Μαΐου 2005, λειτουργεί και το Εθνικό Κέντρο Europass στον Ο.Ε.Ε.Κ., ο 

οποίος «παρακολουθώντας τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, έχει αναλάβει για την 

                                                 
6
 Στο: http://oeek.thess.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=117  

7
 Επιτροπές Αξιολόγησης για: α) την αξιολόγηση της πρότασης 1

ης
 τροποποίησης της ενταγμένης πράξης 

«Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων καινοτόμων ειδικοτήτων των ΙΕΚ του ΟΕΕΚ (Έναρξη 2003Β)» (…) β) 

την αξιολόγηση της πρότασης με τίτλο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δημοσιότητας 

Εστιασμένων Δράσεων Προβολής του ΟΕΕΚ» που υποβλήθηκε στο πλαίσιο (…) για την «Προβολή του θεσμού της 

Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» (…) του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση» (Φ.Ε.Κ.Β398,20/03/2005). 

http://oeek.thess.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=117
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Ελλάδα την υλοποίηση της κοινοτικής πρωτοβουλίας Europass/Eυρωδιαβατήριο, με την 

ιδιότητα του Εθνικού Κέντρου Europass (…). Αποτελεί μέλος ενός ευρωπαϊκού δικτύου που 

στοχεύει στη βελτίωση της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων με 

σκοπό την προώθηση της κινητικότητας στην Ευρώπη τόσο για εκπαιδευτικούς σκοπούς όσο 

και για επαγγελματικούς.8 Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), λαμβάνοντας υπόψη την εθνική πολιτική και την ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, συγκροτεί το 

ίδιο έτος Μητρώα Εκπαιδευτών Ενηλίκων και εφαρμόζει Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων. Ορίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες ένταξης στο Εισαγωγικό Μητρώο 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων και στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Σε αυτό 

εντάσσεται και το υπομητρώο εκπαιδευτών των Ι.Ε.Κ. και των Κ.Ε.Κ. 

(Φ.Ε.Κ.Β1593,17/11/2005:21852). Η ορολογία σταδιακά μεταβάλλεται ακολουθώντας τις 

εξελίξεις, και η διάκριση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης περνά και στην διαβίου διάσταση. 

Μέχρι πρότινος, η πρόσληψη των Εκπαιδευτών ήταν στην ευχέρεια της διεύθνυσης κάθε Ι.Ε.Κ. 

Προσφάτως, τέθηκε σε ισχύ πίνακας μοριοδότησης βάσει τυπικών προσόντων για την 

πρόσληψη των Εκπαιδευτών. Οι απόψεις που υποστηρίζονται σχετικά, είναι ότι πρόκειται εν 

πρώτοις για ένα βήμα θετικό το οποίο αποτρέπει τις άμεσες, έξωθεν των Δ.Ι.Ε.Κ. παρεμβάσεις 

και πιέσεις για την πρόσληψη συγκεκριμένων ατόμων, αλλά ότι, αφενός, θα πρέπει να 

μελετηθεί με βάση και τις πρακτικές δεξιότητες και τη σχέση με την αγορά εργασίας εκάστου 

υποψηφίου, ειδικά για τις πρακτικές ειδικότητες, για τις οποίες – όπως λέγεται χαρακτηριστικά 

– δεν αρκεί η θεωρητική γνώση, όσο χρειάζεται «η γνώση της πιάτσας». 

Η Υπουργός Παιδείας το 2006 αναθέτει στον Ο.Ε.Ε.Κ. την οργάνωση, σχεδιασμό και 

εκτέλεση του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Δημόσιων και Ιδιωτικών ΙΕΚ» 

(Φ.Ε.Κ.Β1841,18/12/2006:25051). Το ίδιο έτος συστήνεται και «ελεγκτική ομάδα για τη 

διενέργεια ελέγχου σε πράξη του ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2000−2006, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ» 

(Φ.Ε.Κ.Β321,16/03/2006:3858-3859). Στο πλαίσιο της Απόφασης 1720/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ως Εθνική Αρχή του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου 

Μάθησης ορίζεται το Υπουργείο Παιδείας. Ιδρύεται επίσης ο Οργανισμός Διαχείρισης 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με την επωνυμία «Σόλων». Και στην Γενική Γραμματεία Νέας 

Γενιάς, το «Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας» (Φ.Ε.Κ.Α130,08/06/2007).  

Το 2007 συμφωνείται από τους ηγέτες της ΕΕ η εισαγωγή της «flexicurity», και από το 

2008 η ΕΕ αναπτύσσει πρωτοβουλία που θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη της να την εφαρμόσουν. 

                                                 
8
Το Εθνικό Κέντρο EUROPASS ενσωματώνει, σε ένα συντονισμένο πλαίσιο, πέντε ευρωπαϊκά έγγραφα περιγραφής 

των προσόντων, γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχει αποκτήσει ο κάτοχός τους κατά την επαγγελματική 

και εργασιακή πορεία του. Στοχεύοντας στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της χρησιμότητας των 

εγγράφων αυτών, (…) τα συντονίζει και τα διαχειρίζεται, ώστε να βελτιωθεί η συνοχή τους, να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση των πολιτών σε αυτά και να επιτευχθεί η προβολή τους. Τα πέντε αυτά έγγραφα που συναποτελούν τον 

Φάκελο Europass είναι τα εξής:  

 Europass Βιογραφικό Σημείωμα (CV) 

 Europass Διαβατήριο Γλωσσών (LP) 

 Europass Κινητικότητα (Mobility) 

 Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού (CS) 

 Europass Παράρτημα Διπλώματος (DS) 

 Βιογραφικό Σημείωμα Europass (Europass CV)». 

 Στο: http://oeek.thess.sch.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=203  

http://oeek.thess.sch.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=203


19 

 

Η αρχή της «flexicurity» επιδιώκει την ισορροπία μεταξύ «ευελιξίας στην αγορά εργασίας» και 

«επαγγελματικής ασφάλειας για τους εργαζομένους». Η Αποστολή της ΕΕ για την flexicurity 

επικοινώνησε με επιχειρήσεις, εργατικές οργανώσεις, κοινωνικούς εταίρους και εθνικές 

κυβερνήσεις. Η βασική ιδέα στηρίζεται στο δεδομένο ότι οι αγορές χρειάζονται κάποια ευελιξία 

στις εργασιακές συμβάσεις, αλλά ότι δεν μπορεί αυτή να εξασφαλιστεί χωρίς αντίτιμο. Δηλαδή, 

όχι χωρίς την παροχή ασφαλείας στους εργαζόμενους ότι θα διατηρούν την δουλειά τους σε 

δύσκολες περιόδους, ή ότι θα μπορούν γρήγορα να βρουν νέα δουλειά αν απολυθούν, και την 

εγγύηση ότι το επίδομα ανεργίας θα καθοριστεί σε επίπεδο αξιοπρεπές.  Η  flexicurity 

πιστεύεται ότι μπορεί να εξισορροπήσει «τις αντιφατικές αυτές ανάγκες» (European 

Commission, 09/09/2008. Employment, Social Affairs & Inclusion). Σήμερα ειδικά θα ήταν 

απολύτως χρήσιμη τουλάχιστον μία επαναξιολόγηση της “ισορροπίας” ευελιξίας και 

ασφάλειας. 

Στην Ελλάδα και σε συνέχεια της πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης, την σκυτάλη 

για την Νεανική Επιχειρηματικότητα παίρνει ο νέος Υπουργός Παιδείας, με την Ίδρυση και 

Λειτουργία Θυρίδων Επιχειρηματικότητας για την Ενθάρρυνση και Στήριξη της Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας.
9
 Την συναπόφαση για την τροποποίηση του κανονισμού χορήγησης 

υποτροφιών στους καταρτιζόμενους στα Ι.Ε.Κ υπογράφουν ο Υπουργός Οικονομίας και 

Οικονομικών, και ο επόμενος της ίδιας Βουλευτικής Περιόδου Υπουργός Παιδείας. Οι 

υποτροφίες χορηγούνται με σκοπό « (…) τη δημιουργία και την καλλιέργεια άμιλλας μεταξύ 

των καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. της χώρας, τα οποία λειτουργούν με ευθύνη του 

Ο.Ε.Ε.Κ. (…) τη δημιουργία και την καλλιέργεια άμιλλας μεταξύ των καταρτιζομένων στα 

Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. της χώρας τα οποία εποπτεύονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (…) τη συνδρομή των 

κοινωνικά ασθενέστερων καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. (…) και στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.» 

(Φ.Ε.Κ.Β1294,30/06/2009:16293).
10

 Λίγους μήνες αργότερα τα δίδακτρα στα ΙΕΚ του 

Οργανισμού Τουριστικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) ορίζονται στα 250 

Ευρώ/Εξάμηνο [όταν στα Δ.Ι.Ε.Κ. είναι ήδη στα 367] (Φ.Ε.Κ.Β2180,02/10/2009: 27041).  

 

1.8.   Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης μέσω της αναγνώρισης εναλλακτικών 

εκπαιδευτικών διαδρομών  

 

Στην εκπνοή της πρώτης δεκαετίας του 21
ου

 αι. ψηφίζεται ο Νόμος 3879/2010 για την Ανάπτυξη 

της Δία Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. Όροι που εισάγονται είναι αυτοί των εισροών και 

εκροών πόρων, των κλαδικών προσόντων, του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, και οι 

εναλλακτικές διαδρομές (pathways). Στον ορισμό της Δια Βίου Μάθησης προστίθενται η 

                                                 
9
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)» 

(Φ.Ε.Κ.Β647,11/04/2008). 
10

 Η υποτροφία συνίσταται στο εφάπαξ ποσό των 750 Ευρώ και χορηγείται κάθε εξάμηνο κατάρτισης, με κριτήρια 

κοινωνικά-οικονομικά, αλλά και με βάση την επίδοση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν α). όσοι δεν έχουν υπερβεί το 

24
ο
 έτος της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμοι ή/και αν οι γονείς τους ή ένας από αυτούς έχει κάρτα ανεργίας, β). 

αν είναι έγγαμοι ανεξαρτήτως ηλικίας, γ). αν έχουν δηλώσει εισόδημα αναγόμενο σε μηνιαία βάση, μικρότερο ή ίσο 

με το 30πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, δ) αν είναι άτομα με ειδικές 

ανάγκες ή μέλη οικογένειας με άτομο με ειδικές ανάγκες ή άγαμοι και ορφανοί από έναν ή/και τους δύο γονείς και 

κάτω των 24 ετών, ε). είναι μέλη μονογονεϊκής οικογένειας με παιδιά εκτός γάμου, στ) μέλη πολύτεκνης ή 

τρίτεκνης οικογένειας, ζ) έχουν ΓΜΟΒ εξαμήνου μεγαλύτερο ή ίσο του 15. Η υποτροφία χορηγείται με κοινωνικά 

κριτήρια και σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των προσελθόντων καταρτιζόμενων στις Τελικές Εξετάσεις 

Εξαμήνου Κατάρτισης κάθε Δ.Ι.Ε.Κ. του Ο.Ε.Ε.Κ. και κάθε Ι.Ι.Ε.Κ.. Προϋπόθεση χορήγησης είναι ο ΓΜΟΒ 

τουλάχιστον 15 και η επιτυχής περάτωση όλων των μαθημάτων του εξαμήνου κατάρτισης κατά την πρώτη 

συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις (Φ.Ε.Κ.Β1294,30/06/2009:16293-16296). 
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Τυπική και Μη Τυπική Εκπαίδευση, αλλά και η Άτυπη Μάθηση. Στην διάκριση Εκπαίδευσης-

Κατάρτισης, προστίθεται η διάκριση εκπαίδευσης-μάθησης (Φ.Ε.Κ.Α163,21/09/2010:3401-

3402).  

Το 2006 είχε παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ). Η σύσταση περιγράφει ένα γενικό πλαίσιο για την 

σύγκριση των επαγγελματικών προσόντων και των επιπέδων προσόντων, που θα διευκολύνει 

την γεωγραφική κινητικότητα, την κινητικότητα στην αγορά εργασίας και στην δια βίου 

μάθηση. Ο πυρήνας του αποτελείται από 8 επίπεδα επαγγελματικών προσόντων, τα οποία 

περιγράφονται μέσω των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τα κράτη μέλη κλήθηκαν να 

προσαρμόσουν τα εθνικά επίπεδα επαγγελματικών προσόντων στο ουδέτερο σημείο αναφοράς, 

με στόχο να ξεκινήσει η υλοποίηση το 2008 και να έχει ολοκληρωθεί έως το 2012 (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2008:3). Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΕΠ) περιλαμβάνει σήμερα 8 επίπεδα 

αναφοράς, τα οποία καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από την υποχρεωτική 

εκπαίδευση έως και την ανώτατη εκπαίδευση. Η καινοτομία έγκειται στο ότι πέραν της 

κλασικής εκπαιδευτικής διαδρομής αναγνωρίζονται και προσόντα που αποκτήθηκαν από τη Μη 

Τυπική Εκπαίδευση (π.χ. αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση) και την Άτυπη 

Μάθηση (π.χ. επαγγελματική εμπειρία).
11

  Ωστόσο, όσον αφορά την κατάταξη των Ι.Ε.Κ. 

κυριαρχεί η πλήρης σύγχυση: όλοι όσοι δραστηριοπιούνται σε Δ.Ι.Ε.Κ. και με τους οποίους 

συζητήσαμε σχετικά, μας ανέφεραν ότι τα Δ.Ι.Ε.Κ. κατατάσσονται στην βαθμίδα «3plus», η 

οποία, απλώς, δεν υπάρχει. Με δεδομένο ότι το πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ κατατάσσεται στη βαθμίδα 6 

και το Απολυτήριο Λυκείου στη βαθμίδα 3, η Πιστοποίηση των ΙΕΚ θα έπρεπε – και επισήμως 

– να κατατάσσεται στη βαθμίδα 4 [με το σκεπτικό ότι στη βαθμίδα 5 θα εντάσσονται σπουδές 

3ετούς διάρκειας]. 

Ο ΟΕΕΚ εν συνεχεία καταργήθηκε. Ως φορείς Διοίκησης της Δια Βίου Μάθησης 

προτάσσονται πλέον η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ), οι αρμόδιες 

υπηρεσιακές μονάδες των Περιφερειών και των Δήμων, το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., ο Εθνικός Οργανισμός 

Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(Ε.Κ.Ε.Π.), το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Στους 

Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης, πρωτίστως αναφέρονται τα Δ.Ι.Ε.Κ. και, 

μεταξύ άλλων, το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.ΔΕ.ΚΕ.) και το Εθνικό 

Ίδρυμα Νεότητας. Στις βασικές λειτουργίες της ΓΓΔΒΜ είναι και η Αρχική και η Συνεχιζόμενη 

επαγγελματική κατάρτιση (Φ.Ε.Κ.Α163,21/09/2010:3403). Για την υποβοήθηση του 

σχεδιασμού και τον συντονισμό της εφαρμογής της πολιτικής δια βίου μάθησης προβλέπεται η 

σύγκλιση από τον Υπουργό Παιδείας τουλάχιστον μια φορά ετησίως Συνόδου Δια Βίου 

Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση, η οποία θα οργανώνει τον κοινωνικό διάλογο 

σχετικά με τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και τις κοινωνικές ανάγκες, τα προγράμματα και τα 

μέτρα πολιτικής της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα. Στην σύνοδο θα συμμετέχουν οι Πρόεδροι 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών (Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε.), της 

Γ.Σ.Ε.Ε., της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., της Ε.Σ.Α.μεΑ., της Ένωσης Περιφερειών και της Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων Ελλάδας» (Φ.Ε.Κ.Α163,21/09/2010:3405). Το Άρθρο 12 του Ν.3879/2010 αφορά 

αποκλειστικά τα  Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και ορίζει ότι «τα δημόσια Ι.Ε.Κ. 

(…) μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης». Ενώ τα Ι.Ε.Κ. που έχουν 

ιδρυθεί (…) από άλλα Υπουργεία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εποπτεύονται ως προς 

το εκπαιδευτικό πλαίσιο από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, ενώ ως προς την 

                                                 
11

 Για την περιγραφή κάθε Επιπέδου, στο: http://www.nqf.gov.gr/ΑρχικήΣελίδα/tabid/36/Default.aspx 

http://www.nqf.gov.gr/ΑρχικήΣελίδα/tabid/36/Default.aspx
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οργάνωση και λειτουργία από τους φορείς οι οποίοι τα συνέστησαν. […] 

(Φ.Ε.Κ.Α163,21/09/2010:3412-3413). 

 Τα Δ.Ι.Ε.Κ. μετά την κατάργηση του ΟΕΕΚ ανατέθηκαν για βραχύ χρονικό διάστημα 

στο Ι.ΔΕ.ΚΕ.. Περιήλθαν τελικώς στην αρμοδιότητα της ΓΓΔΒΜ, η οποία έχει ως αποστολή 

«να σχεδιάζει τη δημόσια πολιτική της δια βίου μάθησης, να διαμορφώνει τους σχετικούς 

κανόνες, να εκπονεί το αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα και να εποπτεύει τους φορείς της.  Με 

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου επανέρχεται με όνομα διαφορετικό η «Περιφερειακή 

Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης».
12

 Πριν την λήξη του 2010 συγκροτήθηκε και το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.).
13

 

Καθορίζονται τότε οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου 

και Τουρισμού (Φ.Ε.Κ.1
ο
 222, 27/12/2010:4604). Και στο Τμήμα Δια Βίου Μάθησης και 

Παιδείας υπάγονται κυρίως αρμοδιότητες που αφορούν στην πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού 

συστήματος δια βίου μάθηση.
14

  

Το 2011 ρυθμίζονται οι κανονισμοί εξετάσεων και πιστοποίησης. Οι εξετάσεις έχουν δύο 

σκέλη (θεωρητικό και πρακτικό) και το ύψος των εξέταστρων επαφίεται σε απόφαση του 

Ε.Ο.Π.Π.. (Φ.Ε.Κ. Δεύτερο 725, 03/05/2011). Το ύψος των εξέταστρων ορίζεται σε 44 ευρώ 

για κάθε είδος εξέτασης (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Δεύτερο, Αρ.792,10/05/2011). Με τον Νόμο 

3966/2011 ιδρύεται το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το «Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων» μετονομάζεται σε «Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Πρώτο, Αρ.118,24/05/2011).  

Ενημερωτική Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (24.10.2011/1133) απευθύνεται 

ταυτόχρονα προς τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), τον  

«Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ. του Ο.Τ.Ε.Κ.), την «Σιβιτανίδειο 

Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων (Ι.Ε.Κ. Σιβιτανιδείου) και τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.). Θέμα της, η έναρξη του Προγράμματος για την 

χορήγηση «Επιταγής Αρχικής Κατάρτισης» (Voucher)15, η οποία μέχρι τα τέλη του Εαρινού 

Εξαμήνου 2012 δεν είχε αποδοθεί στους δικαιούχους. Εν συνεχεία ο μηχανισμός τίθεται σε 

                                                 
12

 Στις αρμοδιότητές της είναι η «διατύπωση εισηγήσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και σύνδεσής της με την αγορά εργασίας και ιδίως για τη διερεύνηση και εκτίμηση 

των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας και την ιεράρχηση των 

επαγγελματικών ειδικοτήτων που πρέπει να λειτουργήσουν στα Ι.Ε.Κ., στα Κ.Ε.Κ. και γενικότερα στις σχολές 

επαγγελματικής κατάρτισης. Οι σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου λαμβάνονται υπόψη κατά 

την εκπόνηση του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και του περιφερειακού προγράμματος δια βίου 

μάθησης (…). Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων εργαζομένων 

και εργοδοτών και των λοιπών κοινωνικών φορέων που αντιστοιχούν στους αναπτυξιακούς τομείς της 

Περιφέρειας, εκπρόσωπος της αντίστοιχης Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και εκπρόσωπος των Κ.Π.Α. της 

Περιφέρειας που ορίζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ.» (Φ.Ε.Κ.Α163,21/09/2010:3408).  
13

 Φ.Ε.Κ., Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου Τομέα και Ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα, Αρ.405,21/12/2010:2613-2614. 
14

 Μεταξύ άλλων, «ββ. Η υποστήριξη των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας στην έρευνα της αγοράς εργασίας 

της Περιφέρειας, την ιεράρχηση των ειδικοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης που πρέπει να λειτουργήσουν στα 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), (…) και γενικότερα στις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και 

τη σύνδεση της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τις αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες της 

Περιφέρειας. βγ. Η διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας και διαχείρισης των δημοσίων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη 

Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο σχετικών προγραμματικών συμβάσεων που υπογράφονται από 

την Περιφέρεια κατά τις διατάξεις του νόμου, και της λειτουργίας και διαχείρισης των Κ.Ε.Κ. της περιφέρειας» 

(Φ.Ε.Κ.1
ο
 222,27/12/2010:4605). 

15
 Η σχετική ανακοίνωση στο: http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/    

 

http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/
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λειτουργία και εξακολουθεί να λειτουργεί. Καταρτιζόμενοι καταθέτουν στις συνεντεύξεις τους 

απόψεις που ποικίλλουν από την ικανοποίηση για τον τρόπο χορήγησης, έως την άποψη ότι η 

επιλογή των δικαιούχων «μάλλον γίνεται στην τύχη». 

 

 

Καταληκτικές Επισημάνσεις  

 

Με βάση την ιστορική εξέταση της θεσμικής εξέλιξης των Δημόσιων Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης από συστάσεως του θεσμού έως και τις ημέρες μας και στο 

ευρύτερο πλαίσιο της Κοινωνικής Ιστορίας και της Ιστορίας της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

συνάγεται ότι: 

Α. Κατά την περίοδο της ίδρυσής τους, τα Δ.Ι.Ε.Κ. κλήθηκαν να καλύψουν ένα χρόνιο κενό του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, αυτό της Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο θα 

κάλυπτε κυρίως ανάγκες των μεσαίων και χαμηλότερων οικονομικά κοινωνικών στρωμάτων. 

Επίσης, να εναρμονίσουν το σύστημα προς τις επιταγές των διεθνών και των κοινοτικών 

απαιτήσεων.   

Β. Τα Δ.Ι.Ε.Κ., τα οποία το 2012 συμπλήρωσαν τη 2
η
 δεκαετία του θεσμικού τους βίου, δεν 

έπαψαν να εξυπηρετούν τις ανάγκες αυτές. Ή, τουλάχιστον, να το προσπαθούν. 

Γ. Σήμερα, καλούνται εκ νέου και μάλιστα μετ’ επιτάσεως, να ανταποκριθούν περισσότερο 

παρά ποτέ στην κάλυψη των εν λόγω αναγκών, δεδομένων των συνθηκών της οικονομικής 

κρίσης, η οποία στη χώρα μας είναι, μεταξύ άλλων, και κοινωνική.  

Δ. Τα Δ.Ι.Ε.Κ. είνα δύσκολο να αναταποκριθούν στην κάλυψη των αναγκών καταρτιζόμενων 

και αγοράς εργασίας εάν δεν επανεξεταστούν και ανασχεδιαστούν κάποιες ειδικότητες, και εάν 

δεν εκσυγχρονιστούν τα Αναλυτικά Προγράμματα και οι υλικοτεχνικές, ειδικά οι 

εργαστηριακές, υποδομές τους. 

Ε. Σειρές μελετών οι οποίες καταγράφονται στη ροή των Φ.Ε.Κ. που αναφέρονται στα Δ.Ι.Ε.Κ., 

εάν πραγματοποιήθηκαν ή/και απέδωσαν εκθέσεις, πιθανολογείται ότι φυλάσσονται στα αρχεία 

του Ο.Ε.Ε.Κ.. Και πάντως, θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ να διατεθούν στην Εκπαιδευτική 

Έρευνα, όπως και όλες οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για τα Δ.Ι.Ε.Κ. από συστάσεως 

του Ο.Ε.Ε.Κ. έως και την κατάργησή του, ως αναγκαία συνθήκη για την εμπεριστατωμένη 

ιστορική συγκριτική μελέτη του θεσμού.  

Στ. Ό,τι ο Παπαδάκης το 2006 ήδη εύστοχα συνόψιζε, θα μπορούσε να είναι η σύνοψη και για 

τις ημέρες μας: 

 
«Είναι γεγονός ότι παρά τις προαναφερθείσες προσπάθειες εμπράγματης έμφασης στην 

κατάρτιση και την ανάπτυξη δικτύου παροχής σχετικών υπηρεσιών, δεν είχε αποτυπωθεί σε 

εθνικό επίπεδο μια συνολική στρατηγική για την κατάρτιση, παρά μόνο επιμέρους δράσεις. 

Αναπτύχθηκε λοιπόν (…) ένα πλέγμα σχετικών φορέων και υπηρεσιών που αφορούν άμεσα 

ή έμμεσα στη Δια Βίου Εκπαίδευση, στην αρχική και συνεχιζόμενη κατάρτιση και στην 

εκπαίδευση ενηλίκων […] Η έλλειψη όμως κεντρικού σχεδιασμού συντονισμού και το 

συναφές έλλειμμα εθνικής στρατηγικής δεν επέτρεψε (…) την επίτευξη των βέλτιστων 

αποτελεσμάτων στο πεδίο της παροχής Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης […] 

έλλειμμα [το οποίο] σε κάποιες περιπτώσεις είχε ως αποτέλεσμα  (ειδικά μέχρι το 1997-

1999, οπότε έλαβε χώρα η πρώτη ουσιαστική θεσμική κατοχύρωση των δράσεων 

κατάρτισης και η τυποποίηση των σχετικών φορέων υλοποίησης) (…) τα προγράμματα 

κατάρτισης να αντιμετωπίζουν την ανεργία των εκπαιδευτών παρά των εκπαιδευόμενων, 

[και να] προσφέρουν έμμεση επιδότηση ανεργίας στους εκπαιδευόμενους παρά εργασιακές 

δεξιότητες» (Παπαδάκης, 2006:185, 186 και υποσ.:123 σ.186).  
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 Με βάση την εξέταση  της θεσμικής εξέλιξης και της νυν θεσμικής υπόστασης των 

Δ.Ι.Ε.Κ. στο πλαίσιο των πολιτικών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.) 

που προωθούνται από διεθνικούς και υπερεθνικούς οργανισμούς (Unesco, OECD, EU) 

υπογραμμίζεται η χρεία – τουλάχιστον - αναψηλάφισης των εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών 

και ειδικά για την Επαγγελματική Κατάρτιση. Επειδή οι προαναφερθέντες Οργανισμοί 

προβάλλουν την Επαγγελματική Κατάρτιση α). μαζί με την Εκπαίδευση, ως Δικαίωμα του 

Ανθρώπου, β). ως μοχλό ανάπτυξης των τοπικών και εθνικών οικονομιών για την υπέρβαση της 

κρίσης, και γ). ως δίκτυ προστασίας από τη μακροχρόνια ανεργία, τη φτώχεια και την 

κοινωνική περιθωριοποίηση, ειδικά των εφήβων και των νέων ανθρώπων ηλικίας 15/16 έως 24 

ετών. 

Ιδιαίτερα σημειώνεται το θεσμικό αδιέξοδο των ΙΕΚ προς κάθε άλλη ανώτερη βαθμίδα 

εκπαίδευσης, παρά τις προτροπές της ΕΕ για τη δημιουργία ευέλικτων διόδων μεταξύ 

συστημάτων, βαθμίδων και ειδών εκπαίδευσης/κατάρτισης. Πιθανολογείται ότι, μεταξύ άλλων, 

μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι τέτοια πρόβλεψη θα έπρεπε να συμπεριλάβει και τα 

Ι.Ι.Ε.Κ., η Πιστοποίηση των οποίων είναι κοινή με αυτήν των Δ.Ι.Ε.Κ. και άρα θα ενέπλεκε 

μορφές ιδιωτικής κατάρτισης με την δημόσια εκπαίδευση. Στοιχεία για απροθυμία των 

Ανώτατων Ιδρυμάτων για την πρόβλεψη συστήματος εισαγωγής αποφοίτων ΙΕΚ στα Τμήματά 

τους δεν βρέθηκαν. Από την άλλη μεριά, η παρουσία των Ι.Ι.Ε.Κ. εμφανίζεται ιδιαιτέρως 

ενισχυμένη όσον αφορά την επιρροή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων ώστε, καίτοι δεν 

μπορεί εδώ να τεκμηριωθεί, σημειώνεται έντονα ότι θα πρέπει τουλάχιστον να ερευνηθεί η 

πιθανότητα να σχετίζεται η επιρροή τους με την εικόνα υστέρησης που παρουσιάζουν τα 

Δ.Ι.Ε.Κ. σήμερα. Έρευνας χρήζει και η σχέση ή το ασύνδετο των Δ.Ι.Ε.Κ. με το το δίκτυο των 

ΙΕΚ που λειτουργούν υπό την αιγίδα πλήθους άλλων φορέων και οργανισμών. 
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Κεφάλαιο 2
ο
  

 

Χαρτογράφηση του πεδίου  

των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας 

 

 

 

 

 

2.1.  Σύνολο Ιδρυμάτων 

 

Στους πίνακες που συνοδεύουν το παρόν, παρουσιάζονται αναλυτικά τα λειτουργούντα 

ιδρύματα και οι Ειδικότητες / Ίδρυμα για τα έτη 2011-2012 και 2012-2013. Στατιστικά δεδομένα 

από το Τμήμα Μελετών του Ο.Ε.Ε.Κ. για τα Δ.Ι.Ε.Κ. και για τον Φεβρουάριο του 2010 έθεσε 

στην διάθεσή μας ο Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Άμφισσας κ.Καραστάθης. Τα ποσοτικά δεδομένα για 

τα Δ.Ι.Ε.Κ., τις προσφερόμενες Ειδικότητες, τον αριθμό των Τμημάτων και των 

Καταρτιζόμενων/Τμήμα για τα Έτη Κατάρτισης 2011-2012 και 2012-2013 είναι από την 

Γ.Γ.Δ.Β.Μ..  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εξαιτίας της ποιοτικής και ποσοτικής διαφοράς μεταξύ των 

δεδομένων 2011-2012 και 2012-2013 δεν είναι δυνατή η σύγκριση σε κάθε περίπτωση (π.χ. 

συμμετοχή / ανά φύλο). Για το λόγο αυτόν, σε κάποιες πειριπτώσεις λείπουν συγκρίσεις που, 

πιθανώς, θα αναμένονταν και, πάντως, θα ήταν χρήσιμο να μπορούσαν να γίνουν. 

 

 Μια πολύ σημαντική παρατήρηση σε σχέση με τον αριθμό των ΔΙΕΚ είναι ότι από τον 

Φεβρουάριο 2010 έως τον Φεβρουάριο 2012 τα ιδρύματα μειώθηκαν από 114 σε 93. Ως τον 

Φεβρουάριο 2013 τα ιδρύματα έφτασαν τα 90.  

 

 

2.2.  Λειτουργούντα Τμήματα 

 

Με βάση τα δεδομένα που έθεσε στη διάθεσή μας η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. κατά τα Εαρινά Εξάμηνα 2011, 

2012 και 2013 λειτούργησαν αντιστοίχως τα κάτωθι Τμήματα: 

 

2011 – Εαρινό Εξάμηνο: λειτούργησαν 592 Τμήματα σε όλη την χώρα. 

2012 – Εαρινό Εξάμηνο: λειτούργησαν 441 Τμήματα σε όλη την χώρα 

2013 – Εαρινό Εξάμηνο: λειτούργησαν 470 Τμήματα σε όλη την χώρα 

 

 Μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι παρότι ο αριθμός των ιδρυμάτων μειώθηκε μεταξύ 

2010 και 2013 (από 114 σε 90), τα Τμήματα φαίνεται να αυξήθηκαν από το 2012 προς το 2013 

(από 441 σε 470). Παρόλα αυτά, σε σύγκριση με το 2011 (592 Τμήματα) το 2013 βρήκε τα 

Δ.Ι.Ε.Κ. με αισθητά μειωμένο αριθμό Τμημάτων (από 592 σε 470). 
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 2.3.  Πληθυσμός  Καταρτιζόμενων  

 

Το Εαρινό Εξάμηνο του 2011 ήταν εγγεγραμμένοι 10894 Καταρτιζόμενοι στα ΔΙΕΚ όλης της 

χώρας, με μέσο όρο / Τμήμα 18.4 Καταρτιζόμενους. 

 

 Από τα επιλεγμένα για την έρευνα ΔΙΕΚ, τα ΔΙΕΚ Αιγάλεω και Κορυδαλλού ήταν αυτά 

με τον μεγαλύτερο πληθυσμό Καταρτιζόμενων (275 και 273 αντιστοίχως). Έπονται τα ΔΙΕΚ 

Γλυφάδας (251), Ν.Σμύρνης (201), Γαλατσίου (189) και Κηφισιάς (136), τα οποία και αυτά 

συγκαταλέγονται στα ιδρύματα με τους μεγαλύτερους πληθυσμούς. 

 

 Το Εαρινό Εξάμηνο του 2013 ήταν εγγεγραμμένοι 10946 Καταρτιζόμενοι στα ΔΙΕΚ 

όλης της χώρας. 

 

 Εδώ είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι  από το 2011 στο 2013, ο αριθμός των 

Καταρτιζόμενων στο σύνολο των ΔΙΕΚ της χώρας εμφανίζεται αυξημένος κατά 52 

Καταρτιζόμενους. 

 

 

2.4.  Συμμετοχή των Καταρτιζόμενων στα Προγράμματα κατάρτισης των ΔΙΕΚ κατά φύλο 

 

Σύμφωνα με τα σχετικά δεδομένα που  μας διατέθηκαν από την Γ.Γ.Δ.Β.Μ.για το Εαρινό 

Εξάμηνο του 2013 οι αριθμοί των καταρτιζομένων κατά φύλο είναι οι εξής:  

 

Άνδρες: 4714 

 

Γυναίκες: 6083 

 

 Η αναλογία συμμετοχής γυναικών στα Προγράμματα Κατάρτισης των ΔΙΕΚ 

αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας σημειώνεται ως εξής: 1,3 Γυναίνες προς 1,0 Άνδρα. 

Επομένως, ενδιαφέρον θα είχε- ενδεχομένως η διερεύνηση της συμβολής των ΔΙΕΚ σε 

ζητήματα ισότητας των φύλων, όσον αφορά στην αγορά εργασίας και στην 

απασχολησιμότητα/ανεργία, η οποία “παραδοσιακά” εμφανίζει μεγαλύτερα ποσοστά στις 

γυναίκες. 

 

 

2.5.  Μεταβολή του αριθμού των Τμημάτων και του πληθυσμού των Καταρτιζόμενων  

των ΔΙΕΚ του δείγματος από το έτος 2012 στο έτος 2013 

 

Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται οι αριθμοί των τμημάτων και των καταριζομένων στα 

ΔΙΕΚ όπου πραγματοποιήθηκε η παρούσα έρευνα για τα έτη 2012, 2013. Οι αριθμοί 

αποτυπώνονται στους πίνακες που ακολουθούν.  
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1 ΑΙΓΑΛΕΩ 

 

ΈΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ 

2012 10 251 

2013 09 220 

 
2. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ 

2012 07 153 

2013 09 177 

 
 

3. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

 

ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ 

2012 07 184 

2013 06 207 

 

 

 

5 . ΝΕΑΣ  ΣΜΥΡΝΗΣ  

 

ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ 

2012 09 190 

2013 09 221 

 

 
 

6. 6.  ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

ΕΤΟΣ  ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ 

2012 06 149 

2013 06 167 

 

Οι αριθμοί δείχνουν ότι παρότι και στα 6 ιδρύματα μειώθηκαν τα Τμήματα, ο πληθυσμός 

των καταρτιζόμενων παρουσιάζει αυξητική τάση, με εξαίρεση το ΔΙΕΚ Αιγάλεω.  

 

 

 Καταληκτικές επισημάνσεις  

 

Παρότι ο αριθμός των ΔΙΕΚ έχει μειωθεί κατά τα δύο τελευταία έτη, ο αριθμός των 

Καταρτιζόμενων δεν ακολουθεί τη μείωση. Αυτό μάλλον δείχνει την αναγκαιότητα της 

συγκεκριμένης δομής κατάρτισης. Ο αριθμός των ανθρώπων που επιζητούν να καταρτιστούν 

 

4. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

 

ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ 

2012 11 292 

2013 10 315 
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στα ΔΙΕΚ (περίπου 10.000) δεν μπορεί να θεωρηθεί μικρός. Αν συνυπολογισθεί και ο αριθμός 

των ατόμων που καταρτίζονται σε ΙΙΕΚ και σε ΙΕΚ άλλων φορέων και οργανισμών όπως ο 

ΟΤΕΚ, το ΕΚΑΒ και ο ΟΑΕΔ, γίνεται εμφανές ότι η ανάγκη Κατάρτισης είναι υπαρκτή. 

 Ποιοι λόγοι ωθούν στην επιλογή της συγκεκριμένης δομής, είναι ζήτημα το οποίο 

προσπαθεί να φωτίσει η παρούσα έρευνα. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά όπως 

το φύλο, τη διαφορά ηλικίας και του εκπαιδευτικού επιπέδου μεταξύ καταρτιζόμενων, όπως 

παρουσιάζουν τα δεδομένα των Ερωτηματολογίων και των Συνεντεύξεων, γίνεται εμφανές ότι η 

περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη - ιδιαίτερα στη διάσταση της Κατάρτισης των νέων έως 24 

ετών, οι οποίοι δεν έχουν προηγουμένως ολοκληρώσει άλλου είδους μεταδευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτό διότι τα ποσοστά ανεργίας στις ηλικίες αυτές έχουν φτάσει σε 

πολύ υψηλά επίπεδα, γεγονός το οποίο συνδέεται με το ιδιαιτέρως ανησυχητικό φαινόμενο των 

NEETs., των νέων, δηλαδή, οι οποίοι είναι άνεργοι και δεν συμμετέχουν σε Προγράμματα 

Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης. Το φαινόμενο των NEETs έρευνες συνδέουν με την μακροχρόνια 

ανεργία, την παραβατικότητα, την κακή σωματική και ψυχική υγεία, τη φτώχεια και την 

κοινωνική περιθωριοποίηση.  
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Κεφάλαιο 3
ο
  

 

Βιβλιογραφική Επισκόπηση της μελέτης 

 

 

 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, οι εκπαιδευτικές επιλογές προσδιορίζουν σημαντικά το είδος της 

επαγγελματικής πορείας του ατόμου. Η τυπική μη υποχρεωτική  δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

οδηγεί σε δύο βασικά μονοπάτια εξειδίκευσης  [pathways] ανάμεσα στα οποία οι νέοι καλούνται 

να επιλέξουν. Πρόκειται για την «επαγγελματική κατεύθυνση» και για τη «γενική ακαδημαϊκή 

κατεύθυνση». Η επαγγελματική κατεύθυνση της Δευτεροβάθμιας τείνει να οδηγεί στην είσοδο 

στην αγορά εργασίας. Η γενική ακαδημαϊκή κατεύθυνση συνδέεται κυρίως με την Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση.  

Η επαγγελματική επιλογή, ειδικά στις σύγχρονες συνθήκες, δεν συνιστά μία αμετάκλητη 

απόφαση. Η επιλογή του πρώτου επαγγέλματος όμως, ως απόρροια των προηγούμενων 

εκπαιδευτικών επιλογών, είναι συχνά καθοριστική για την μετέπειτα εκπαιδευτική και 

επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου, καθώς και για τις συνθήκες της μετέπειτα ζωής του. Οι 

συνέπειες των εκπαιδευτικών επιλογών και της πρώτης επαγγελματικής επιλογής διακρίνονται 

σε διάφορες πτυχές της ζωής του (προσωπική ικανοποίηση, αυτοεκτίμηση, απασχόληση, θέση 

και είδος εργασίας, απολαβές, κοινωνική καταξίωση) (Δημάκη, Καμινιώτη, Κωστάκη, Τσούρτη 

και Ψαράκης, 2004). Οι συνέπειές τους γίνονται εμφανείς ήδη από την ηλικία των 20 ετών 

(Power, Whitty & Edwards, 2006) και διακρίνονται ακόμη και στην ηλικία των 50 ετών 

(Almquista, Modina & Östberga, 2010). Εδώ και δεκαετίες, τις εκπαιδευτικές επιλογές και την 

επιλογή του πρώτου επαγγέλματος πολυάριθμες έρευνες συνδέουν με κοινωνικούς παράγοντες, 

και δείχνουν ότι οι επιλογές αυτές σχετίζονται με τις κοινωνικές ανισότητες. Αλλά σε τι 

συνίσταται η «επιλογή», με ποια κριτήρια γίνεται και ποιοι παράγοντες επιδρούν σε αυτήν;  

 

3.1. Η έννοια της «επιλογής» στην εκπαίδευση και την εργασία 

 

Η επαγγελματική επιλογή ορίζεται ως «μακροχρόνια διαδικασία, η οποία μπορεί να διακριθεί σε 

εξελικτικά στάδια» (Παπάνης, χ.χρ.). Η βαρύτητα της επίδρασης κάθε παράγοντα στην επιλογή 

επαγγέλματος διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικιακή φάση. Στην παιδική ηλικία 

εγκαθιδρύονται τα «γυναικεία» και «ανδρικά» στερεότυπα. Βαρύνουσας σημασίας είναι το 

φαντασιακό και η προσομοίωση επαγγελμάτων κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, οι 

οικογενειακές επιρροές και η ταύτιση με τον γονέα του ίδιου φύλου. Στην συνέχεια, τις 

προτιμήσεις επηρεάζουν η δυναμική της παρέας, οι προσωπικές αξίες και οι επαγγελματικές 

προσδοκίες των εφήβων, οι οποίες σχετίζονται και ποικίλουν ανάλογα με την κοινωνική τους 

καταγωγή και τις ευρύτερες συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύσσονται. Έρευνες δείχνουν ότι 

παιδιά που προέρχονται από ανώτερα κοινωνικά στρώματα προτιμούν συνήθως επαγγέλματα 

που ικανοποιούν βαθύτερα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, ενώ παιδιά που προέρχονται από 

χαμηλότερα στρώματα προτάσσουν την επαγγελματική αποκατάσταση για την κάλυψη 

πρακτικών αναγκών. Αργότερα, κατά την «ρεαλιστική φάση», το βάρος μετατοπίζεται σε 

λιγότερο υποκειμενικά κριτήρια, όπως οι οικονομικές απολαβές, η κοινωνική καταξίωση μέσω 

του επαγγέλματος, οι προοπτικές και το ενδεχόμενο αυτοαπασχόλησης (Παπάνης, χ,χρ.). 
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Η έννοια της «επιλογής» έχει προβληματοποιηθεί μέσα από σειρά κοινωνιολογικών 

ερευνών που δείχνουν ότι οι «επιλογές», οι εμπειρίες και οι προσδοκίες των νέων ανθρώπων 

διαφέρουν ανάλογα με την κοινωνική τους προέλευση, την εθνικότητα και το φύλο (Moniarou-

Papaconstantinou, et al.2010; Moniarou-Papaconstantinou & Tsatsaroni, 2012; Reay et al.,2005), 

και υπογραμμίζουν την σπουδαιότητα των ατομικών, ιδρυματικών και οικογενειακών habitus. 

Επιγραμματικά, οι φιλοδοξίες των μαθητών, οι οποίες τους προτρέπουν σε [ή τους αποτρέπουν 

από] συγκεκριμένες επιλογές, είναι το αποτέλεσμα μίας σειράς αποφάσεων, οι οποίες 

διαμορφώνονται από τις ατομικές προτιμήσεις, αλλά και από κοινωνικούς παράγοντες 

(οικογένεια, φίλοι, Σχολείο και άλλοι κοινωνικοί θεσμοί). Μεταξύ των ψυχολογικών και 

κοινωνικών παραγόντων που διαμορφώνουν την επιλογή διακρίνεται το στοιχείο του 

«συμβιβασμού» (μεταξύ υποκειμενικών προτιμήσεων και αντικειμενικών συνθηκών). Η 

κοινωνική επίδραση είναι διττή: επιδρά στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (και άρα, στις 

προτιμήσεις), αλλά και στον προσδιορισμό ή καθορισμό του πλαισίου μέσα στο οποίο γίνεται η 

ίδια η επιλογή. Εξαιτίας της διττής κοινωνικής επίδρασης, ο όρος «επιλογή» αμφισβητείται 

(Δημάκη, Καμινιώτη, Κωστάκη, Τσούρτη και Ψαράκης, 2004).  

 

 

3.2. Οικονομία, αγορά εργασίας και η σχέση με τις εκπαιδευτικές επιλογές  των ατόμων 

 

Η σύνδεση της Εκπαίδευσης με την Οικονομία προβάλλεται ολοένα εντονότερα για την 

αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και συνοψίζεται σε μία φράση: οι κυβερνήσεις για να 

αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση πρέπει να επενδύσουν σε τομείς εκπαίδευσης που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Από την άλλη μεριά, οι γονείς και οι 

μαθητές καλούνται να επιλέξουν προσεκτικά το πεδίο εκπαίδευσης. Πρόκειται για επιλογή που 

σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται νωρίς στην εκπαίδευση του παιδιού, όταν κατευθύνεται προς 

Ακαδημαϊκά ή Επαγγελματικά Προγράμματα ή/και αργότερα, αν ακολουθήσει την Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Την επιλογή τομέα μπορούν να επηρεάσουν οι προτιμήσεις και οι ικανότητες, το 

κόστος και ο τόπος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας, οι 

διαφορές στις δομές της απασχόλησης, και οι πολιτικές και πρακτικές των τριτοβάθμιων 

ιδρυμάτων. Παρατηρούνται ωστόσο και κάποια διαχρονικά, παγκόσμια φαινόμενα: τα 

περισσότερα αγόρια στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση επιλέγουν να 

σπουδάσουν στον μεταποιητικό και κατασκευαστικό τομέα, και σε αυτόν της Μηχανικής. Τα 

κορίτσια - σε ανάλογα Προγράμματα - επιλέγουν μία σειρά διαφορετικών τομέων που 

σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, το Δίκαιο, τις Κοινωνικές Επιστήμες και τις υπηρεσίες. Οι 

μαθητές που εισέρχονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, - σε όλες τις χώρες, εκτός από την 

Φινλανδία και την Κορέα -, στην συντριπτική τους πλειονότητα επιλέγουν τα πεδία των 

Κοινωνικών Επιστημών, των επιχειρήσεων και του Δικαίου (OECD, 2011:72, 73). 

Σήμερα -κατά τον Cedefop- μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σχεδιαστές 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι η τόνωση του ενδιαφέροντος για την επαγγελματική κατεύθυνση, 

η οποία σε πολλές χώρες εξασθενεί, επειδή οι νέοι προτιμούν να ακολουθούν την κατεύθυνση 

που θα τους επιτρέψει την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο. Μέχρι τώρα έχουν γίνει προσπάθειες 

ενοποίησης των ξεχωριστών αυτών κατευθύνσεων σε περισσότερο «μικτές διαδρομές» μέσω της 

Δευτεροβάθμιας (και ολοένα και περισσότερο) και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η αίγλη που 

ασκεί στους νέους ανθρώπους η «μαθητεία σε επάγγελμα» έχει μειωθεί, παρά τις πρωτοβουλίες 

για να αυξηθεί ο αριθμός εργοδοτών, σπουδαστών και εργαζομένων που θα συμμετέχουν σ’ 

αυτήν την μορφή κατάρτισης. Ο Cedefop αποδίδει το γεγονός σε αυτήν την απαξιωτική για την 
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Επαγγελματική Κατεύθυνση αντίληψη. Κύρια πρόκληση παραμένει η ανάπτυξη 

επαγγελματικών αναλυτικών προγραμμάτων, τα οποία θα ισορροπούν τις ακαδημαϊκές και 

επαγγελματικές ανάγκες, ώστε η Α.Ε.Κ. να μην θεωρείται ως «δεύτερη καλύτερη» (Cedefop. 

Comparative Analysis, χ.χρ.).  

Ο ΟΟΣΑ συμφωνεί ότι στον 21
ο
 αι., εκτός από τις αρχικές εργασιακές δεξιότητες, 

χρειάζονται και ευρύτερες γνωστικές ικανότητες και ικανότητες προσανατολισμού καριέρας. Η 

Ανώτερη Δευτεροβάθμια Κατάρτιση πρέπει συχνά να προετοιμάζει τους μαθητές τόσο για την 

εργασία, όσο και για περαιτέρω εκπαίδευση, επειδή αρκετοί από αυτούς προσδοκούν να 

συνεχίσουν στην Μεταδευτεροβάθμια και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ωστόσο, σε κάποιες 

χώρες οι νεαροί έφηβοι μπαίνουν σε Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στην ηλικία 

των 14-16 ετών επιλέγοντας ταυτόχρονα και τον επαγγελματικό τους στόχο. Κάποιοι 

διατείνονται ότι αυτό υποστηρίζει εκείνους που «έχουν μικρότερη κλίση προς την ακαδημαϊκή 

γνώση». Οι πολέμιοι αυτής της άποψης υποστηρίζουν ότι δεν είναι δυνατή η εμπεριστατωμένη 

επιλογή σε τόσο νεαρή ηλικία. Η διάσταση αυτών των απόψεων είναι που αντανακλάται και 

στην ύπαρξη και Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Κατάρτισης (OECD, 2010). 

Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει επίσης την άποψη, ότι η αρχική επιλογή εκπαιδευτικής (και 

συνακόλουθα επαγγελματικής) διαδρομής θα πρέπει να αναβάλλεται ως την Ανώτερη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επειδή το κάλεσμα των μαθητών σε πρώιμη επιλογή έχει αρνητική 

επίδραση: επιδεινώνει τις ανισότητες στις χαμηλότερες τροχιές, χωρίς να αυξάνει την μέση 

απόδοση. Αντιθέτως, η αναστολή της πρώιμης κατηγοριοποίησης σε «ομάδες συγκεκριμένων 

ικανοτήτων» αυξάνει τις ευκαιρίες των μαθητών να επιτύχουν υψηλότερες επιδόσεις. Με την 

αναστολή της πρώιμης επιλογής αμβλύνονται οι επιπτώσεις της πρώιμης κατηγοριοποίησης και 

διοχέτευσης των μαθητών σε «προγράμματα σπουδών ανάλογα με τις ικανότητες», και 

αυξάνονται οι ευκαιρίες τους να αλλάξουν κατηγορία (OECD, 2012).    

 

 

3.3. Eκπαιδευτικό κεφάλαιο, εκπαιδευτικές πορείες και κοινωνική κινητικότητα στις 

χωρες του ΟΟΣΑ   

 

 Σύμφωνα με έρευνα για την εκπαιδευτική πορεία των νέων στην Ευρώπη που παρουσίαζεται 

στο Statistical Book της Eurostat (2009) κάθε επόμενη γενεά έχει την τάση να προχωρά σε 

εκπαιδευτική βαθμίδα ανώτερη από αυτήν στην οποία σταμάτησε η προηγούμενη. Ως μέτρο 

σύγκρισης του εκπαιδευτικού επιπέδου μεταξύ γενεών χρησιμοποιήθηκε το ανώτερο επίπεδο 

εκπαίδευσης των γονέων. Το σχολείο και γενικότερα η Εκπαίδευση υπογραμμίζονται  ως 

παράγοντες-κλειδιά της κοινωνικής κινητικότητας, ενώ υπογραμμίζεται και ένας παράγοντας ο 

οποίος επιδρά στους νέους ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων: το επίπεδο 

εκπαίδευσης του πληθυσμού της χώρας στην οποία ζουν. Δηλαδή, σε χώρες που μόνο ένα μικρό 

ποσοστό του πληθυσμού έχει ολοκληρώσει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι νέοι είναι λιγότερο 

πιθανό να ολοκληρώσουν αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως από το εκπαιδευτικό 

επίπεδο των γονέων τους, και παρά την τάση κάθε νέας γενεάς να προχωρά σε υψηλότερη 

βαθμίδα από την προηγούμενη (Eurostat, 2009:95-97).  

Σύμφωνα με τον  ΟΟΣΑ και τα δεδομένα του για το 2009,  στις χώρες που υπάρχει ένα 

γενικά υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, η απόσταση του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) επιπέδου 

εκπαίδευσης μεταξύ ατόμων ηλικίας 25-34 και ηλικίας 55-64 είναι μικρότερη. Στα κράτη μέλη 

του ΟΟΣΑ, ο Μ.Ο. των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την Ανώτερη 
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Δευτεροβάθμια είναι μεγαλύτερος από 60% για τις ηλικίες 55-64 ετών, και μεγαλύτερος από 

80% για τις ηλικίες από 29-34 ετών.  

Τα αντίστοιχα ποσοστά για το εκπαιδευτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι > 40% για ηλικίες 

55-64 ετών και < από 80% για ηλικίες 29-34 ετών (OECD, 2011:32). Διαπιστώνεται δηλαδή ότι, 

κατά το πέρασμα από την προηγούμενη στην νέα γενεά, έχει σημειωθεί στην Ελλάδα σημαντική 

αύξηση του ποσοστού των ατόμων που ολοκληρώνουν την Ανώτερη Δευτεροβάθμια (και παρά 

το γεγονός ότι μόνο η Κατώτερη Δευτεροβάθμια είναι υποχρεωτική), ενώ ο μέσος όρος της νέας 

γενιάς αγγίζει τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.  

Η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουν οι έλληνες στον πανεπιστημιακό τίτλο σε σύγκριση με 

ό,τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και οι αυξανόμενες δαπάνες των οικογενειών με 

στόχο την εισαγωγή των παιδιών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχει τεκμηριωθεί σε μια σειρά 

ερευνών (βλ. Γουβιάς, 2010). Στην Ελλάδα επίσης είναι διάχυτη και αναπαράγεται στις 

συζητήσεις της καθημερινότητας η άποψη ότι «όλοι πάνε στο Πανεπιστήμιο». Ώστε, 

συνδυαστικά, θα περίμενε κανείς ότι τα ποσοστά όσων συμμετέχουν στην Τριτοβάθμια θα 

έπρεπε να είναι ιδιαιτέρως υψηλά και, συνακόλουθα, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας του 

Cedefop, να ασκούν μία αναλόγως ισχυρή επίδραση στις επιλογές των νέων.  

Σύμφωνα με τα δεδομένα (2009) του ΟΟΣΑ, ο Μ.Ο. όσων ολοκλήρωσαν την Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση στα κράτη μέλη του είναι μεγαλύτερος από 20% για τις ηλικίες 55-64 ετών, και 

μικρότερος από 40% για τις ηλικίες 29-34. Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι περίπου 

15% για τις ηλικίες 55-64 ετών, και λίγο περισσότερο από 30% για τις ηλικίες 29-34. Το 

ποσοστό δηλαδή της νέας γενιάς στην Ελλάδα που ολοκλήρωσε την Τριτοβάθμια υπολείπεται 

κατά 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες του ΜΟ του ΟΟΣΑ. Το υψηλότερο ποσοστό έχει η Κορέα 

(> 60%), το χαμηλότερο ποσοστό η Βραζιλία (≥ 10%), ενώ από τις χώρες της Ευρώπης 

προηγούνται της Ελλάδας π.χ. η Ιρλανδία και η Νορβηγία με ποσοστό που αγγίζει το 50%, και 

ακολουθούν μεταξύ άλλων η Μεγάλη Βρετανία, η Δανία και η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η 

Ελβετία, η Φινλανδία και η Ισπανία με περίπου 40-45% (που και πάλι υπερβαίνει τον Μ.Ο. του 

ΟΟΣΑ). Η Πολωνία, η Ισλανδία και η Σλοβενία διατηρούν χαμηλότερο Μ.Ο. από τον ΟΟΣΑ, 

αλλά και πάλι υψηλότερο από αυτόν της Ελλάδας (> 35%). Μικρότερα ποσοστά συμμετοχής 

στην Τριτοβάθμια από την Ελλάδα έχουν η Γερμανία και η Ουγγαρία (περίπου 25%), η 

Πορτογαλία και η Αυστρία (μεταξύ 20-25%). Έπεται η Ιταλία με ποσοστό μικρότερο από 20% 

(OECD, 2011:30).   

Τα προηγούμενα αναδεικνύουν την επίδραση που μπορεί να ασκεί στις επιλογές των νέων 

το ποσοστό των ατόμων της χώρας τους που έχουν φοιτήσει στην Τριτοβάθμια. Αλλά τα 

ποσοστά συμμετοχής στην Τριτοβάθμια δείχνουν την γενικότερη τάση προς αυτήν την 

κατεύθυνση του πληθυσμού κάθε χώρας και – ειδικότερα – όσους κατάφεραν να εισέλθουν σε 

αυτήν. Δεν απαντούν σε μια σειρά άλλων ερωτημάτων. Εφόσον οι περισσότεροι νέοι 

παγκοσμίως προτιμούν την ακαδημαϊκή κατεύθυνση, και η επαγγελματική κατεύθυνση 

θεωρείται η «δεύτερη καλύτερη», ποιοι είναι εκείνοι που τελικά συμμετέχουν στην Τριτοβάθμια 

και πώς κατάφεραν να ενταχθούν στο ποσοστό των «επιτυχόντων»; Πόσοι άλλοι, επηρεασμένοι 

ίσως και από αυτήν την τάση, εκδήλωσαν αυτήν την προτίμηση, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν; 

Κυρίως, γιατί δεν τα κατάφεραν (και ειδικά όσοι το επιθυμούσαν και το επεδίωξαν); Στα 

ερωτήματα αυτά έχει δώσει και εξακολουθεί να δίνει απαντήσεις η κοινωνική-εκπαιδευτική 

έρευνα. 

Γενικεύοντας, η κοινωνική προέλευση, η οικονομική δυνατότητα [ή αδυναμία] και το 

επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων εξακολουθούν να επιδρούν σταθερά στις πιθανότητες που 

έχουν οι νέοι άνθρωποι να αποκτήσουν τυπικά προσόντα υψηλού επιπέδου. Άνθρωποι των 
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οποίων οι γονείς ολοκλήρωσαν την Ανώτερη Δευτεροβάθμια είναι λιγότερο πιθανό να 

εγκαταλείψουν το σχολείο μόλις αποφοίτησαν από την Κατώτερη Δευτεροβάθμια, και έχουν 

καλύτερες πιθανότητες να ολοκληρώσουν την Ανώτατη Εκπαίδευση, από ότι άνθρωποι των 

οποίων οι γονείς κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν μόνο την Κατώτερη Δευτεροβάθμια. 

Επιπροσθέτως, η κινητικότητα προς την ολοκλήρωση της Τριτοβάθμιας εμφανίζεται ακόμη πιο 

περιορισμένη, όταν εξετάζονται άνθρωποι που προέρχονται από μειονεκτούσες κοινωνικές και 

εκπαιδευτικές προελεύσεις. Στην Ελλάδα, το ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο στο οποίο φτάνουν 

οι άνθρωποι ηλικίας 25-34 ετών δείχνει να εξαρτάται κατά πολύ από το επίπεδο εκπαίδευσης 

των γονέων: το συνολικό ποσοστό των νέων που προέρχονται από γονείς με χαμηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο και φτάνουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση, εξακολουθεί να είναι κατά πολύ 

περιορισμένο σε σύγκριση με τα ποσοστά των ατόμων που προέρχονται από γονείς με υψηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο (Eurostat Statistical Book 2009: 95-97).  

Στην Κορέα, η οποία διατηρεί το παγκόσμια υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης μάς πληροφορεί ότι, όσον 

αφορά τη φοιτητική μετανάστευση προς τις ΗΠΑ, η Κορέα ταξινομείται δίπλα στην Κίνα και 

στην Ινδία. Το 80% των φοιτητών των Σχολών Κοινωνικών Επιστημών των τριών κορυφαίων 

πανεπιστημίων της Κορέας και το 70%-80% των φοιτητών Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας έλαβε 

το Διδακτορικό του στις ΗΠΑ. Η μελέτη της Jongyoung (2011) από την οποία αντλήσαμε τα 

δεδομένα, αναλύει τα κίνητρα 50 κορεατών φοιτητών μέσα από συνεντεύξεις τους. Τα κίνητρά 

τους συνδέονται με την διαστρωμάτωση της παγκόσμιας ανώτατης εκπαίδευσης. Ένα από τα 

συμπεράσματα της έρευνας το οποίο συγκρατούμε για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, είναι 

ότι αναδεικνύονται και ο τρόπος δημιουργίας των κινήτρων τους, αλλά και οι πρακτικές με τις 

οποίες καταφέρνουν να μετατρέπουν τα κίνητρα σε επιτυχία. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι 

φοιτητές προέρχονται από προνομιούχα στρώματα και προετοιμάζονται από την παιδική τους 

ηλικία με υπερεντατικά μαθήματα αγγλικών και υπό την ισχυρή προτροπή των γονιών για 

συνέχιση των σπουδών στο εξωτερικό. Σε αυτήν την κατεύθυνση προτρέπουν τα παιδιά τους και 

οι γονείς χαμηλότερου οικονομικού και μορφωτικού κεφαλαίου, επειδή οι σπουδές στις ΗΠΑ 

συνδέονται με αυξημένο κοινωνικό status στο εσωτερικό της Κορέας. Εστιάζοντας στις 

οικογένειες, η έρευνα συνδέει τα κίνητρα των φοιτητών αυτών, όχι αορίστως «με την οικογένειά 

τους», αλλά συγκεκριμένα με το επαγγελματικό υπόβαθρο των γονέων και το σχολείο από το 

οποίο προέρχονται (Jongyoung, 2011).  

Στην ποιοτική έρευνα των Waters και Brooks (2010) από την άλλη μεριά, συμμετείχαν 85 

βρετανοί μαθητές οι οποίοι είτε ολοκλήρωσαν, είτε σκέφτονται να ξεκινήσουν σπουδές στο 

εξωτερικό. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι οι οικογένειες της μεσαίας τάξης με τις αποφάσεις τους για 

τα παιδιά τους σχετικά με την μόρφωση, το Πανεπιστήμιο και την εργασία, συμβάλλουν στον 

αποκλεισμό της εργατικής τάξης από «τα δικά τους πεδία» και στην κοινωνική αναπαραγωγή 

που διασφαλίζει την θέση τους στην υπάρχουσα κοινωνική δομή (για τις συγκεκριμένες 

πρακτικές της μεσαίας τάξης βλ. και Cucchiara, 2008). Στην Ανώτερη Εκπαίδευση αυτό 

επιτυγχάνεται μέσα από την προσεκτική επιλογή αντικειμένου (προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών) 

σπουδών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τους Walters και Brooks, τα παιδιά της μεσαίας 

τάξης επηρεάζονται από την οικογένειά τους και επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα 

εφόδια που θα τους οδηγήσουν στη ζώνη του κοινωνικού status και του οικονομικού κεφαλαίου. 

Ως φοιτητές, ενεργούν στοχευμένα, συνειδητά και με στρατηγική όσον αφορά τα αποτελέσματα 

των σπουδών τους για τη διασφάλιση του κοινωνικού τους πλεονεκτήματος. Πιστεύουν ότι η 

απόκτηση διεθνών πιστοποιητικών είναι η ενσωμάτωση ανθρώπινου και πολιτισμικού 

κεφαλαίου, τα οποία στην συνέχεια θα μετατραπούν σε οικονομικό κεφάλαιο κατά την έξοδό 
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τους στην αγορά εργασίας. Για την περίπτωση των βρετανών φοιτητών, όμως, οι ερευνητές 

διαπιστώνουν ότι το πολιτισμικό κεφάλαιο που σχετίζεται με την παγκόσμια εκπαίδευση δεν 

επιδιώκεται με στρατηγική, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά συσσωρεύεται «τυχαία» 

[συμπτωματικά] ή τουλάχιστον χωρίς καμία συνειδητή προσπάθεια να αποκτηθεί κάποιο 

πλεονέκτημα από τις σπουδές στο εξωτερικό. Οι φοιτητές όταν πηγαίνουν να σπουδάσουν σε 

υπερατλαντικές χώρες αναζητούν διασκέδαση και περιπέτεια, χρησιμοποιώντας συχνά τις 

σπουδές ως ευκαιρία να παρατείνουν την ανέμελη φοιτητική, και να καθυστερήσουν την 

επαγγελματική τους ζωή. Παρά την «αδιάφορη συμπεριφορά τους», παραμένουν ωστόσο μια 

από τις πολύ προνομιούχες ομάδες, οι εμπειρίες των οποίων εξυπηρετούν την αναπαραγωγή των 

προνομίων τους και έχουν πρόσβαση σε μεγάλη ποσότητα κεφαλαίου (οικονομικού-

πολιτισμικού-κοινωνικού). Μπορεί να δηλώνουν αδιάφοροι για το αντικείμενο σπουδών τους, 

αλλά φαίνεται να πετυχαίνουν σε ό,τι κάνουν. Οι ερευνητές δείχνουν έτσι μία προσέγγιση 

ενδιάμεση της «στρατηγικής» ή «τυχαίας» συσσώρευσης κεφαλαίων, και υποστηρίζουν ότι οι 

πρακτικές της κοινωνικής αναπαραγωγής δεν είναι ούτε συνειδητές, αλλά ούτε και ασυνείδητες. 

Αντιθέτως, αφορούν μια γενικότερη αισθητική συμπεριφορά που διαμορφώνεται μέσα από τα 

habitus, όπου οι συνηθισμένες επείγουσες καταστάσεις/ανάγκες (urgencies) και οι υλιστικές 

ανησυχίες έχουν αντικατασταθεί από την τάση να επιδιώκεται η απόλαυση των εμπειριών 

(Waters και Brooks, 2010).  

Μία επισήμανση είναι ότι, συνειδητά ή ασυνείδητα, τυχαία ή στοχευμένα, τα ποικίλα 

κεφάλαια που κατέχουν οι φοιτητές αναγνωρίζονται και είναι ανταλλάξιμα. Μία άλλη 

παρατήρηση είναι ότι, η δυνατότητα που έχει κανείς να αντικαταστήσει «τις ανησυχίες για τα 

υλικά ζητήματα» με «την επιδίωξη της απόλαυσης των εμπειριών» εξαρτάται και αυτή από τα 

κεφάλαια που κατέχει, ή δεν κατέχει. Ευρύτερα, η σύγχρονη διεθνής ερευνητική παραγωγή 

δείχνει σταθερά ότι στην διαμόρφωση των προτιμήσεων/φιλοδοξιών και στις επιλογές 

εκπαιδευτικής διαδρομής και επαγγέλματος των νέων υπάρχουν δύο πλαίσια τα οποία 

εξακολουθούν να ασκούν ισχυρή επίδραση (η οικογένεια και το Σχολείο), και ότι το ζήτημα των 

ανισοτήτων παραμένει επίκαιρο, τουλάχιστον όσο και άλλοτε. 

 

 

3.4. Η κοινωνική θέση και οι στρατηγικές «επιλογής»της οικογένειας  

 

Ο παράγοντας «επίδραση της οικογένειας» καθορίζεται από/ή περιλαμβάνει την 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση και προέλευση των γονέων, το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, την 

εθνική, θρησκευτική και γεωγραφική καταγωγή τους. Οι παράγοντες αυτοί επιδρούν «στις 

αντιλήψεις, στις προτεραιότητες και στις αξίες των γονέων», οι οποίες με την σειρά τους 

επιδρούν στις αντιλήψεις των παιδιών  (Δημάκη, Καμινιώτη, Κωστάκη, Τσούρτη, Ψαράκης, 

2004). Η επαγγελματική εκπαίδευση θεωρείται «ελαφρύ πολιτιστικό κεφάλαιο», ενώ η 

ακαδημαϊκή πορεία «βαρύ πολιτιστικό κεφάλαιο». Η κατοχή τους από τους γονείς επιδρά 

ανάλογα στην επιλογή ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής διαδρομής των παιδιών. Το γονεϊκό 

πολιτισμικό κεφάλαιο της ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής γνώσης φαίνεται να επιδρά 

περισσότερο και από το οικονομικό κεφάλαιο· ακόμη και όταν οι οικονομικές ανισότητες 

αμβλύνονται από το κρατικό προνοιακό σύστημα (Jæger, 2009).  

Το γεγονός ότι το σχολείο –και το είδος του σχολείου– επιδρά στην εκπαιδευτική πορεία 

που θα ακολουθήσει το παιδί γίνεται αντιληπτό από τις οικογένειες. Οι οικογένειες αναπτύσσουν 

για τον λόγο αυτόν στρατηγικές επιλογών σχολείων, οι οποίες και πάλι σχετίζονται με την 

κοινωνική τους προέλευση, την οικονομική τους κατάσταση και το μορφωτικό τους επίπεδο. 
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Σχετίζονται επίσης με την κατηγοριοποίηση των σχολείων σε «καλά» ή «κακά» και στην 

συνακόλουθη ιεραρχική διαστρωμάτωσή τους. 

 Η έρευνα του Reinoso (2008) συνδέει τις οικογενειακές στρατηγικές επιλογής σχολείου 

στην Ισπανία και με το φαινόμενο της αγοραιοποίησης της Εκπαίδευσης. Στην έρευνά του 

χρησιμοποιήθηκαν 24 συνεντεύξεις από λευκούς γονείς της μεσαίας τάξης, την οποία δεν 

οριοθετεί μόνο βάσει των οικονομικών, αλλά και των κοινωνικών και πολιτισμικών κεφαλαίων. 

Οι γονείς αυτοί, ως προς την επιλογή σχολείου για τα παιδιά τους, λαμβάνουν υπόψη ποικίλα 

κριτήρια, τα οποία τους βοηθούν να αποκωδικοποιούν συνεχώς τα δεδομένα και να τροποποιούν 

τις στρατηγικές τους. Φαίνεται επίσης ότι είναι σε θέση να «πληρώσουν το σύστημα» 

προκειμένου να αποκτήσουν τα πλεονεκτήματα που θέλουν για τα παιδιά τους.  

Ο Reinoso σημειώνει ότι οι οικογένειες όταν αποφασίζουν να επιλέξουν συγκεκριμένο 

σχολείο με κίνητρο το κοινωνικό γόητρο, την ευτυχία των παιδιών ή την ευκαιρία να επιλέξουν 

τον «τύπο» των συμμαθητών τους γίνονται συμπαραγωγοί της εκπαιδευτικής πολιτικής. Με 

ζητούμενο η εκπαιδευτική πολιτική να μπορεί να λειτουργεί ως εργαλείο άμβλυνσης των 

ανισοτήτων, επισείει την προσοχή στην κοινωνική κατανομή στις πόλεις και στις συνοικίες, στα 

διαφορετικά επίπεδα πολιτισμικού κεφαλαίου τα οποία βοηθούν [ή όχι] τους γονείς να 

υποστηρίξουν τα παιδιά τους στην εκπαιδευτική τους σταδιοδρομία και ανάπτυξη, και στις 

ομοιότητες ή διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα οικογενειακά habitus και στα habitus του 

σχολείου (Reinoso, 2008). Το φαινόμενο παρατηρείται σε πολλές χώρες, ακόμη και όταν κάποια 

κριτήρια ποικίλουν ανά χώρα ή περιοχή. 

  Οι Yoon και Gulson  (2010) έδειξαν με έρευνά τους ότι, στον Καναδά, η επιλογή 

σχολείου για τα παιδιά των αγγλόφωνων λευκών γονέων που ανήκουν στη μεσαία τάξη 

συνδέεται με την εκεί γλωσσική διαστρωμάτωση της κοινωνίας. Δείχνουν ότι οι γονείς 

τοποθετούν τους εαυτούς τους σε μια κοινωνιογλωσσική ιεραρχία βάσει της οποίας παίρνουν τις 

αποφάσεις τους. Αυτό, επειδή στον Καναδά, μία χώρα πολυπολιτισμική, η κοινωνική 

διαφοροποίηση σχετίζεται με την γνώση και χρήση της επίσημης γλώσσας (αγγλικά), αλλά και 

με την επιλογή της δεύτερης γλώσσας (των γαλλικών), τα οποία θεωρούνται τεράστιο 

συμβολικό και κοινωνικό κεφάλαιο. Όσοι χρησιμοποιούν σωστά τις επίσημες γλώσσες 

(γλωσσικό κεφάλαιο) τείνουν να λαμβάνουν υψηλότερα προσόντα (πολιτισμικό κεφάλαιο) και 

υψηλότερη αναγνώριση (συμβολικό κεφάλαιο) που είναι απαραίτητα για την απόκτηση 

υψηλότερων κοινωνικών και καλύτερα αμειβόμενων επαγγελματικών θέσεων. Η γλώσσα, 

επίσης, συνδέεται με το αίσθημα του «ανήκειν» και με αυτήν διακρίνονται οι λευκοί 

αγγλόφωνοι της μεσαίας τάξης με δεύτερη γλώσσα την γαλλική, από τους πολυπολιτισμικούς 

«άλλους». Αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι η γνώση των επίσημων γλωσσών αποτελεί ένα 

εθνικό πολιτισμικό κεφάλαιο, αλλά δημιουργεί και μια διαστρωμάτωση στα ίδια τα σχολεία 

(Yoon και Gulson, 2010). 

Η έρευνα των Power, Edwards, Whitty & Wigfall (2003) παρακολουθεί 600 παιδιά από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν ξεκινούσαν την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενδιαφέρον 

είναι ότι η γκάμα των σχολείων από τα οποία προέρχονται καλύπτει το φάσμα από σχολεία του 

κέντρου της πόλης έως και φημισμένα ιδιωτικά, και αφορά παιδιά τα οποία η κοινωνική τους 

καταγωγή και η δική τους προσδοκία για ακαδημαϊκές σπουδές τα κατέτασσαν στην κατηγορία 

των παιδιών με «ακαδημαϊκή δυνατότητα» [academically able]. Οι ερευνητές προσέγγισαν εκ 

νέου τα παιδιά αυτά όταν έφτασαν στην ηλικία των 20 για να εξετάσουν την εξέλιξη της 

εκπαιδευτικής τους πορείας, την σχέση της με την επαγγελματική τους αποκατάσταση και την 

ενδεχόμενη συνέχισή της σε δομές Δια Βίου Εκπαίδευσης. Οι κατηγορίες που 

χρησιμοποιήθηκαν για αυτήν την πρώτη κατάταξη ήταν getting on, getting by, getting nowhere. 
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Στα πρώτα συμπεράσματα που συνάγονται είναι ότι τα παιδιά αυτά σε μεγάλο ποσοστό 

εκπλήρωσαν την αρχική προσδοκία [κατηγορία: getting on], αλλά ότι οι διαφορές στην 

κοινωνική τους προέλευση και στην εκπαίδευση, ακόμη και οι πιο μικρές, είχαν αρχίσει να 

γίνονται ήδη εμφανείς στα ανταποδοτικά οφέλη που αποκόμιζαν και στην κοινωνικο-οικονομική 

τους κατάσταση [earnings and status] (Power, Whitty and Edwards, 2006).  

Η έρευνα της Bodovski (2010) ενισχύει τα προηγούμενα. Χρησιμοποίησε την βάση 

δεδομένων μίας μεγάλης εθνικής έρευνας για τους μαθητές των αμερικανικών δημοτικών 

σχολείων, η οποία εξέταζε τους πολύπλοκους τρόπους με τους οποίους η φυλή και η κοινωνική 

τάξη επηρεάζει τις γονεϊκές πρακτικές, και αυτές, με την σειρά τους τις εκπαιδευτικές επιδόσεις 

των παιδιών. Στην έρευνα συμμετείχαν μόνο λευκοί (όχι λατίνοι ή αφροαμερικανοί) γονείς. 

Χρησιμοποιήθηκαν δομημένες συνεντεύξεις με γονείς και δασκάλους· τα παιδιά αξιολογήθηκαν 

σε συγκεκριμένα αντικείμενα από το Νηπιαγωγείο μέχρι την Πέμπτη Δημοτικού. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το πολιτισμικό κεφάλαιο και οι προσδοκίες των γονιών σχετίζονται 

θετικά με υψηλές σχολικές επιδόσεις. Ότι κάποιες πολιτισμικές πρακτικές είναι πιο επωφελείς 

γιατί είναι πιο κοντά στην κυρίαρχη κουλτούρα και το Σχολείο ανταμείβει τα παιδιά της μεσαίας 

τάξης όχι μόνο για την γνώση, αλλά και για την συμπεριφορά και το στυλ, ενισχύοντας την 

άποψη ότι η κοινωνική ανισότητα αναπαράγεται, μετατρέποντας τις ταξικές ιεραρχίες σε 

ακαδημαϊκές. Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων σε σχέση με την φυλή, έδειξε ότι παρατηρούνται 

μεγάλες διαφορές, ιδιαίτερα στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, οι οποίες επεκτείνονται και 

στον τρόπο ανατροφής των παιδιών ανάλογα με το φύλο. Για τον λόγο αυτόν, η ερευνήτρια 

σημειώνει ότι, αν οι γονεϊκές προσδοκίες και πρακτικές μπορούν να ειδωθούν σαν γονεϊκά 

habitus και σαν διαδικασία δημιουργίας των habitus  των παιδιών τους, τότε αυτή η εργασία 

είναι μια απάντηση στην ανάγκη για διεύρυνση της έννοιας του habitus ώστε να συμπεριλάβει 

την φυλή και το φύλο (Bodovski, 2010). 

 

  

3.5. Επιλογή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κύρος σπουδών και κοινωνική θέση 

 

Ένας άλλος παράγοντας που επιδρά στις εκπαιδευτικές επιλογές που κάνει η οικογένεια είναι 

και η «φήμη», η «αίγλη» ή το «κύρος» που συνοδεύει κάθε ίδρυμα και η πολιτική των 

ιδρυμάτων. Η έρευνα των Draelantsa και Darchy-Koechlin (2011) δείχνει ότι στις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις των γαλλικών Écoles ανταποκρίνονται κυρίως γόνοι προνομιούχων κοινωνικών 

στρωμάτων συμβάλλοντας στις κοινωνικές ανισότητες, όπως έδειξε παλαιότερα και η έρευνα 

των Bourdieu & Passeron (Οι Κληρονόμοι),  την οποία και επικαλούνται. Την τελευταία 20ετία, 

οι φοιτητές τους προέρχονταν σχεδόν αποκλειστικά από προνομιούχα περιβάλλοντα και οι 

απόφοιτοί τους συγκαταλέγονται σταθερά (με όρους Bourdieu) στην «ακαδημαϊκή ελίτ», στην 

«επιστημονική αριστοκρατία». Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Écoles διατηρούν την φήμη τους 

ακριβώς και λόγω της «παροιμιώδους δυσκολίας» που παρουσιάζουν οι εξετάσεις για την 

εισαγωγή σε αυτές, η οποία σχεδόν a priori εγγυάται και την ποιότητα των προσόντων των 

συμμετεχόντων (Draelantsa και Darchy-Koechlin, 2011). Άραγε, η κατάργηση των εξετάσεων 

θα σήμαινε οπωσδήποτε ότι οι Écoles θα γίνονταν προσβάσιμες από τα παιδιά που προέρχονται 

από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα;  

Στο ερώτημα αυτό απαντά ενδεχομενικά το παράδειγμα των Πειραματικών Σχολείων των 

Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, τα οποία –αν και βρίσκονται σε χαμηλότερη εκπαιδευτική 

κλίμακα από αυτήν των Écoles– χαίρουν επίσης «ισχυρού κοινωνικού γοήτρου» και θα 

μπορούσε ίσως συγκριτικά να δώσουν μία υπόθεση εργασίας. Την διαπίστωση της ιδιαίτερης 
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σημασίας/αξίας που αποδίδεται στα Πειραματικά Σχολεία σημειώνουν οι Αλεξανδροπούλου, 

Αναγνωστόπουλος, Δημητρόπουλος και Χατζηαντωνίου (χ.χρ.) οι οποίοι εκπόνησαν μία 

διαχρονική μελέτη για το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστήμιου Πατρών. Ως ισχυρά του 

σημεία υπογραμμίζονται τα υψηλά προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή του προσωπικού, 

οι υψηλές επιδόσεις των μαθητών και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας τους στις πανελλαδικές 

εξετάσεις· κυρίως όμως «το όνομά του που παραπέμπει σε κάτι “ξεχωριστό”». Αρχικά οι 

μαθητές επιλέγονταν κατόπιν εξετάσεων, που αποσκοπούσαν στην προσέλκυση των καλύτερων 

μαθητών για την εφαρμογή των νέων διδακτικών προσεγγίσεων. Στην συνέχεια για την επιλογή 

υιοθετήθηκε η κλήρωση· αφενός, ως αναπόφευκτο γεγονός της κατάργησης των εξετάσεων για 

την εισαγωγή των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο· αφετέρου, στο πλαίσιο της 

φιλοσοφίας ότι οι νέες μέθοδοι θα έπρεπε να εφαρμόζονται στον «μέσο μαθητή». Οι ερευνητές 

αναρωτήθηκαν: τελικά, η αλλαγή του συστήματος επιλογής των μαθητών επέδρασε έτσι, ώστε 

να φοιτούν σε αυτό όντως οι «μέσοι» μαθητές, ή όσοι προέρχονται από γονείς ενημερωμένους 

για το κύρος του;  

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι, η αλλαγή στο σύστημα εισαγωγής των μαθητών 

(από εξετάσεις σε κλήρωση) έδωσε –τυπικά– την δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής στο 

Πειραματικό Σχολείο σε όλα τα παιδιά. Εντέλει, όμως, το Πειραματικό Σχολείο του 

Πανεπιστήμιου Πατρών μετασχηματίσθηκε σε σχολείο έμμεσης κοινωνικής επιλογής /διαλογής 

παραμένοντας μία επιλογή την οποία κάνουν κατά κύριο λόγο γονείς με υψηλό τυπικό 

μορφωτικό επίπεδο (Αλεξανδροπούλου, Αναγνωστόπουλος, Δημητρόπουλος και 

Χατζηαντωνίου, χ.χρ.). 

 

 

3.6. Στο μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης: η αλληλεπίδραση οικογένειας, Σχολείου και 

εκπαιδευτικών 

 

Οι Almquista, Modina και Östberga (2010) ξεκίνησαν μία πολύχρονη έρευνα στην Στοκχόλμη.  

Στόχος ήταν η  δοκιμή της άποψης ότι η κοινωνική διαστρωμάτωση βάσει της κατοχής 

διαφόρων μορφών κεφαλαίου υφίσταται και στο εσωτερικό του μικρο-επιπέδου της σχολικής 

τάξης, η οποία επιδρά στην συνέχεια στις επιλογές για την μετάβαση στην Ανώτερη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην μετάβαση στην Τριτοβάθμια, και μακροπρόθεσμα συνδέεται 

και με την ανεργία στην μέση ηλικία. Τα δεδομένα αναλύονται με εννοιολογικά εργαλεία του 

Bourdieu (habitus, πεδίο, μορφές κεφαλαίου) και θεωρείται πως μπορούν έτσι να συνδεθούν με 

τις επαγγελματικές ευκαιρίες στην σουηδική αγορά εργασίας σήμερα. Ομάδα-στόχος ήταν 

παιδιά γεννημένα το 1953 στην Στοκχόλμη και από όλα τα σχολεία (εξαιρουμένων των παιδιών 

με μαθησιακές δυσκολίες). Οι κοινωνιο-μετρικές πληροφορίες συλλέχθηκαν κατά το 13
ο
  έτος 

της ηλικίας τους, και όταν έφτασαν στην ηλικία των 50, συγκρίθηκαν με τα στοιχεία της βάσης 

δεδομένων απασχόλησης και θνησιμότητας της Στοκχόλμης (από τα αρχικά 15.117 άτομα 

αντιστοιχήθηκαν 14.294). 

 Σύμφωνα με πορίσματα της έρευνας, τα παιδιά τείνουν να δημιουργούν φιλίες «μεταξύ 

ομοίων». Οι πόροι που κατέχονται από το παιδί όταν μπαίνει στο σχολείο μπορούν να 

συνδεθούν θετικά με την κοινωνική θέση που το παιδί επιτυγχάνει στην μικροδομή της σχολικής 

τάξης (φέρνοντας στο πλαίσιο της σχολικής τάξης τούς διαφορετικούς δείκτες του κοινωνικο-

οικονομικού υποβάθρου, όπως π.χ. εμφάνιση, ιματισμός, υλικά αγαθά, αλλά και συμμόρφωση, 

γλωσσικοί πόροι). Σε σύγκριση με παιδιά προερχόμενα από χαμηλότερα στρώματα, οι γόνοι 

ανώτερων κοινωνικών τάξεων με γονείς υψηλότερου εισοδήματος και μορφωτικού επιπέδου 
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βρίσκονται κατά 7 φορές συχνότερα σε υψηλή κοινωνική θέση στην ιεραρχία της τάξης (είναι 7 

φορές δημοφιλέστερα στην τάξη τους). Έχουν επίσης υψηλότερους μέσους όρους βαθμολογίας 

και 4 φορές περισσότερες πιθανότητες μετάβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Τα προηγούμενα 

ερμηνεύονται από το γεγονός ότι τα ήδη αποκτημένα από την οικογένεια habitus, συμπλέκονται 

με τα σχολικά habitus και ενισχύονται από ανάλογη «κοινωνική ανταπόκριση»/αποδοχή τους 

στο σχολικό περιβάλλον. Η χαμηλή κοινωνική θέση εντός της σχολικής τάξης συνδέεται θετικά 

και με αυξανόμενο κίνδυνο περιθωριοποίησης στην μέση ηλικία (Almquista, Modina Östberga, 

2010).  

Οι Oliver και Kettley (2010) διερεύνησαν τον ρόλο των εκπαιδευτικών των δημοσίων 

σχολείων ως προς την καθοδήγηση που δίνουν στους μαθητές τους σχετικά με την Ανώτατη 

Εκπαίδευση. Η έρευνά τους αποτελεί τμήμα της 10-ετούς εργασίας του Τμήματος Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστημίου του Cambridge, που διερευνά τα αποτελέσματα του συστήματός των 

Υποτροφιών στην εγγραφή φοιτητών από κοινωνικά στρώματα με μικρότερη συμμετοχή στα 

«καλά πανεπιστήμια» (elite universities). 

 Αρχική διαπίστωση ήταν ο μικρός αριθμός αιτήσεων από μαθητές δημοσίων σχολείων για 

τα «καλά πανεπιστήμια» και η μικρή συμμετοχή των αποφοίτων των δημοσίων σχολείων. Η 

έρευνα έγινε σε 6 δημόσια σχολεία. Σε κάθε ένα από αυτά, οι ερευνητές πήραν συνεντεύξεις από 

14 εκπαιδευτικούς-υπεύθυνους για την ενημέρωση για τα πανεπιστήμια, από 5 μαθητές που 

είχαν κάνει αίτηση στα καλά πανεπιστήμια, και από 5 μαθητές που δεν είχαν κάνει αίτηση. 

Διαφορετικές πρακτικές που παρατηρήθηκαν, επιβεβαιώνουν ότι το ιδρυματικό (institutional) 

habitus διαμορφώνει πιθανά μονοπάτια για τους μαθητές προς την Ανώτατη Εκπαίδευση. 

Ωστόσο, οι ερευνητές έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή και στο habitus των εκπαιδευτικών. Έδειξαν 

πώς οι πολιτικές και ηθικές στάσεις των εκπαιδευτικών και το δικό τους κοινωνικό κεφάλαιο 

αποτελούν παράγοντες που επιδρούν στις αποφάσεις των μαθητών για την Ανώτατη Εκπαίδευση 

και ιδιαίτερα για την επιλογή των καλών πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα, ένα κριτήριο για την 

απόφαση των μαθητών είναι το πολιτισμικό κεφάλαιο που κατέχουν. Το χαμηλό πολιτισμικό 

κεφάλαιο επηρεάζει και τα επίπεδα αυτοπεποίθησής τους. Το σχολικό περιβάλλον, τα 

ακαδημαϊκά στάνταρντ, τα αναλυτικά προγράμματα, οι απαραίτητοι πόροι, επηρεάζουν τις 

επιλογές των μαθητών και διαμορφώνουν την έννοια του ιδρυματικού habitus. Συνδυαστικά, η 

έννοια του habitus εμπλέκεται στην λήψη αποφάσεων και το ιδρυματικό habitus είναι που κάνει 

κάποιες επιλογές να φαντάζουν σε άλλους μαθητές «αδιανόητες», σε άλλους «πιθανές» και σε 

άλλους απλά «φυσική συνέπεια». Εξηγεί ότι τα παιδιά της μεσαίας τάξης θεωρούν δεδομένες τις 

σπουδές τους σε συγκεκριμένα πανεπιστήμια, επειδή τα δικά τους habitus συνάδουν 

περισσότερο με τους σκοπούς του Σχολείου και ίσως στηρίζονται περισσότερο από τους γονείς 

τους, οι οποίοι έχουν γνώση της «αγοράς της Ανώτατης Εκπαίδευσης».  

Από την άλλη μεριά, τα παιδιά της εργατικής τάξης τείνουν να μπερδεύονται με τις 

επιλογές και δεν έχουν βοήθεια από το σπίτι γι’ αυτές. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι 

σημαντικός. Οι προηγούμενες εμπειρίες τους και τα δικά τους habitus καθορίζουν την στάση 

που κρατούν απέναντι στα καλά πανεπιστήμια. Εκπαιδευτικοί που έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση 

οι ίδιοι ή αισθάνονται άβολα με τις διαδικασίες επιλογής των καλών πανεπιστημίων, θεωρούν 

ότι προστατεύουν τους μαθητές τους με το να μην τους στέλνουν σε ένα πανεπιστήμιο όπου το 

περιβάλλον μπορεί να μην τους είναι οικείο και να τους αποθαρρύνει. Τους εκπαιδευτικούς 

αυτούς ονομάζουν οι ερευνητές φύλακες των πυλών (Gatekeepers). Η έρευνα έδειξε ωστόσο ότι, 

αντιθέτως, μία ομάδα εκπαιδευτικών ενθαρρύνει τους μαθητές να κοιτάξουν πέρα από τα 

συνηθισμένα γι’ αυτούς και να ξεπεράσουν το αίσθημα κατωτερότητας. Κάποιες φορές μάλιστα 

ξεπερνούν και κάποια «τυπικά όρια» στις πρακτικές που χρησιμοποιούν. Ανάμεσά τους 
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υπήρχουν εκπαιδευτικοί με κοινωνικό κεφάλαιο που το χρησιμοποίησαν προς όφελος των 

μαθητών τους, και κάποιοι που έκαναν ενέργειες για να αυξήσουν το κοινωνικό τους κεφάλαιο 

προκειμένου να διευκολύνουν τους μαθητές τους. Αποκαλούνται διευκολυντές (Facilitators) 

(Oliver και Kettley, 2010). Ο ρόλος λοιπόν των εκπαιδευτικών είναι σημαντικός. Αρκεί όμως η 

ποιοτική διδασκαλία και η παρότρυνση από τους εκπαιδευτικούς;  

H Bæck (2010) διερεύνησε τις απόψεις εκπαιδευτικών στην Νορβηγία για την 

σπουδαιότητα της συνεργασίας με τους γονείς. Διαπίστωσε ότι αναγνωρίζουν ως πολύ 

σημαντικό τον υποστηρικτικό ρόλο των γονέων: οι γονείς που βοηθούν πρακτικά τα παιδιά τους 

βοηθούν τους εκπαιδευτικούς και εντέλει υποστηρίζεται το σχολείο. Δείχνουν ωστόσο μία 

αμυντική στάση έναντι των γονέων με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, τους οποίους προσπαθούν 

να κρατούν σε απόσταση και με ρόλο υποστηρικτικό, προκειμένου να διατηρήσουν την δική 

τους θέση, ως «ειδικών» (Bæck, 2010).   

Οι Mills και Galeb (2010) ξεκινούν με την ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι η ποιοτική 

διδασκαλία παίζει σημαντικό ρόλο στο αν οι μαθητές τα πηγαίνουν, ή δεν τα πηγαίνουν καλά 

στο Σχολείο. Στην συνέχεια, και με βάση τα δεδομένα της έρευνάς τους, τονίζουν την σημασία 

του ευρύτερου πλαισίου [context] των μαθητών ως συμπληρωματικής εξήγησης των επιδόσεων, 

ειδικά μεταξύ μαθητών από διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά υπόβαθρα. Διαπιστώνουν ότι τα 

μεταβαλλόμενα κοινωνικά και οικονομικά πλαίσια επιδρούν στις εκπαιδευτικές προοπτικές των 

νέων μετά το Σχολείο και ειδικά στους γηγενείς νέους αγροτικών περιοχών, στις οποίες οι 

κοινωνικές ανισότητες αυξάνονται και φτάνουν σε ποσοστά ανησυχητικά. Ξεκινούν με την 

διαπίστωση ότι οι μεταβολές στην αγορά εργασίας, που συνδέονται με το φαινόμενο της 

ανεργίας, έχουν καταστήσει τις προοπτικές απασχόλησης αβέβαιες. Επιπλέον, ότι η συντηρητική 

κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει οδηγήσει σε περισσότερο επισφαλείς συνθήκες τις εργασιακές 

σχέσεις σε ολόκληρη την χώρα γενικότερα. Οι μαθητές που ζουν σε τέτοια μειονεκτούντα 

περιβάλλοντα, και ιδιαίτερα οι γηγενείς νέοι αγροτικών περιοχών, είναι λιγότερο πιθανό να 

ολοκληρώσουν την φοίτησή τους στο Σχολείο ή να συσχετίσουν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

με την ζωή και την απασχόληση.  Η έρευνα αναφέρεται συγκεκριμένα σε δεδομένα από σχολεία 

της Δευτεροβάθμιας που βρίσκονται σε μία φτωχή, με υψηλά ποσοστά ανεργίας αγροτική 

περιοχή της Αυστραλίας, η οποία κατοικήθηκε με αφορμή το τοπικό μεταλλείο και τις θέσεις 

εργασίας που προσφέρονταν σε αυτό. Η σταδιακή εξάντληση του μεταλλείου επέφερε τον 

υψηλότερο δείκτη ανεργίας στην χώρα (22,3%) και αύξησε τα ποσοστά όσων παίρνουν επίδομα 

ανεργίας. Ταυτόχρονα, σημειώνονται υψηλά ποσοστά σε επιδόματα αναπηρίας [ανικανότητας 

προς εργασία]. Οι ερευνητές επέλεξαν μία σχολική μονάδα της περιοχής, και διευκρινίζουν ότι 

δεν θεωρούν το σχολείο της συγκεκριμένης πόλης ως «αντιπροσωπευτικό» όλων των σχολείων. 

Παρατήρησαν ωστόσο σε αυτό τυπικά χαρακτηριστικά που εμφανίζουν γενικότερα τα «σχολεία 

σε μειονεκτούσες περιοχές». Στο σχολείο της συγκεκριμένης πόλης εγγράφονται ετησίως 220-

255 μαθητές, 75% των οποίων ζουν στην πόλη και οι υπόλοιποι στις γύρω αγροτικές περιοχές. 

28% των μαθητών έχουν διαγνωστεί με «μαθησιακές δυσκολίες» και 2,4% με διανοητική 

υστέρηση. Όπως σε πολλά «μειονεκτούντα σχολεία», και στο συγκεκριμένο παρατηρείται 

δυσκολία στην προσέλκυση και διατήρηση εκπαιδευτικών με υψηλά προσόντα. Αντ’ αυτών, το 

σχολείο καλύπτει τις θέσεις που δεν καλύπτονται μέσω των προγραμμάτων επιλογής 

εκπαιδευτικών. Γενικό χαρακτηριστικό του προσωπικού είναι η έλλειψη εμπειρίας. Κατά την 

διάρκεια της έρευνας στο προσωπικό του σχολείου ανήκαν 4 πρωτοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί, 

ένας αναπληρωτής προϊστάμενος που βρισκόταν στην θέση του για 10 εβδομάδες και ένας 

επικεφαλής τμήματος, ο οποίος ήταν και πάλι πρωτοδιοριζόμενος. Οι ερευνητές πήραν 23 

ημιδομημένες συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές της κοινότητας. Σε κάποια 
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από τα σχόλια των εκπαιδευτικών διαφαίνονται οι συνθήκες διαβίωσης των μαθητών. Οι 

εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι είναι συχνό το φαινόμενο να πηγαίνουν μαθητές στο σχολείο 

νηστικοί, χωρίς να έχουν φάει τίποτα από την προηγούμενη ημέρα, άλλοι να περιπλανιούνται 

όλη την νύχτα εκτός σπιτιού επειδή αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης, ή να μην έχουν τα 

απαραίτητα υλικά για την παρακολούθηση του μαθήματος επειδή οι γονείς δεν μπορούν να το 

αντέξουν οικονομικά. Σε επισκέψεις τους σε σπίτια μαθητών διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχουν 

πουθενά βιβλία, «ούτε καν μία εφημερίδα», ενώ το κόστος των εξωσχολικών δραστηριοτήτων 

δεν επιτρέπει την συμμετοχή των παιδιών. Δεν λείπουν οι περιπτώσεις εκπαιδευτικών που 

ομολογούν ότι πηγαίνουν στο σχολείο φέρνοντας μαζί τους γραφική ύλη για τα παιδιά που δεν 

(μπορούν να) έχουν, και ότι διακατέχονται από σκέψεις όπως αυτή: «τι ήρθα τώρα εγώ να κάνω 

εδώ;». Μεταξύ των γονέων, όσοι προτρέπουν τα παιδιά τους στην Εκπαίδευση βρίσκουν 

αντίσταση στα ίδια τα παιδιά, τα οποία διαπιστώνουν ότι –με ή χωρίς Εκπαίδευση– δεν 

υπάρχουν προοπτικές στην περιοχή τους. Κάποια παιδιά αναφέρουν ότι οι παππούδες και οι 

γονείς τους τα κατάφεραν έτσι κι αλλιώς όταν έκλεισε το μεταλλείο, επειδή έμειναν όλοι μαζί 

και μπόρεσαν να ζήσουν με τα επιδόματα, κάτι που θεωρούν μία προοπτική και για τα ίδια. 

Άλλοι γονείς δεν μπορούν έτσι κι αλλιώς να ανταποκριθούν στα έξοδα της Εκπαίδευσης και 

άλλοι θεωρούν ότι η Εκπαίδευση δεν πρόκειται να προσφέρει προοπτικές στα παιδιά τους. Σε 

κάποιες περιπτώσεις κανείς από την οικογένεια δεν διακρίνει καμία αξία στην Εκπαίδευση, με 

συνέπεια και τα παιδιά να μην μπορούν να δουν σε αυτήν καμία αξία. Οι ερευνητές σημειώνουν 

ότι οι συνθήκες αυτές δημιουργούν μία ατμόσφαιρα απόγνωσης, η οποία μεταφράζεται και στην 

αποδοχή ότι οι χαμηλές επιδόσεις είναι κάτι «φυσικό και αναπόφευκτο». Από τα βασικά 

συμπεράσματα της έρευνας είναι οι χαμηλές προσδοκίες και το χαμηλό ενδιαφέρον των γονέων 

για τις εκπαιδευτικές επιδόσεις των παιδιών που τελικά υιοθετείται και από το σχολείο και τους 

δασκάλους· χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι «αναπόφευκτο», αλλά ότι θα πρέπει να 

λαμβάνεται σταθερά υπόψη η επίδραση του ευρύτερου πλαισίου και στην δουλειά των 

εκπαιδευτικών (Mills και Galeb, 2010). 

To ζήτημα της «αγροτικότητας» και της «αγροτικής ταυτότητας», την αλληλεπίδρασή της 

με τις ταυτότητες των εκπαιδευτικών και τις συνέπειες στους μαθητές, επίσης αυστραλιανών 

αγροτικών περιοχών, αναλύει και η εργασία των Pini, Price, Robin and McDonald (2010). Την 

επίδραση που ασκούν στις επιλογές για την συμμετοχή στην μεταϋποχρεωτική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που συνδέονται με συγκεκριμένο τόπο 

έδειξε και η έρευνα των  Rees, Fevre, Furlong, and Gorard (1997). H  Autar  Dhesi (2001) 

δείχνει ότι και στην Ινδία οι προσδοκίες και οι επιλογές των παιδιών για την διαδρομή τους μετά 

το Σχολείο επηρεάζονται από τις προσδοκίες των γονέων και το φιλικό περιβάλλον, τα κάθε 

είδους κεφάλαια και τον βαθμό που τα παιδιά τα κατέχουν και τον τόπο διαμονής. Τις 

υψηλότερες επιδόσεις έχουν τα παιδιά από τα αγγλικά σχολεία των αστικών κέντρων, τα οποία 

τρέφουν υψηλές φιλοδοξίες για κοινωνική καταξίωση και καλή επαγγελματική αποκατάσταση. 

Τα παιδιά από τις αγροτικές περιοχές και οικογενειών χαμηλών οικονομικών, κοινωνικών και 

μορφωτικών κεφαλαίων τρέφουν και αυτά προσδοκίες για κοινωνική κινητικότητα την οποία 

όμως συνδέουν περισσότερο με την επιλογή ενός γάμου, ο οποίος θα πραγματώσει αυτές τις 

προσδοκίες. Πάντως, σημειώνει η Autar Dhesi (2009), η επιλογή του γάμου απαντάται σε όλες 

τις κατηγορίες, και ανεξάρτητα από το αν θα προχωρήσει κανείς ή όχι την εκπαίδευσή του, 

επειδή ως πρακτική παραμένει στην Ινδία ένας τρόπος κοινωνικής κινητικότητας. 

 

 

 



40 

 

3.7. Το «φαινόμενo του αυτό-αποκλεισμού» από την εκπαίδευση 

 

Οι Archer, Hutchings και Ross (2003) και η ερευνητική τους ομάδα ασχολήθηκαν με το ζήτημα 

της διεύρυνσης της συμμετοχής στην Ανώτατη Εκπαίδευση και τα εμμένοντα χαμηλά ποσοστά 

εκπροσώπησης της εργατικής τάξης. Το έργο τους φαίνεται να συνοψίζει πολλά από τα επί 

μέρους ζητήματα και πορίσματα των προαναφερόμενων ερευνών. Για τον ορισμό της 

«εργατικής τάξης» χρησιμοποιούν έναν σύνθετο τρόπο προσέγγισης· περιλαμβάνει όχι μόνο τα 

κλασικά οικονομικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά, αλλά και άλλες παραμέτρους όπως αυτές 

του φύλου και της φυλής, στην βάση της παραδοχής ότι στο εσωτερικό κάθε κοινωνικής 

«τάξης» υπάρχουν επί μέρους διαστρωματώσεις. Βασίζονται σε έρευνες που τονίζουν τις 

πολύπλοκες διαδικασίες μέσω των οποίων σχολικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες και 

ανισότητες αλληλεπιδρούν με επίσης πολύπλοκους τρόπους με τις πολλαπλές ταυτότητες, ώστε 

να κάνουν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πορείες να φαντάζουν ως αδιανόητες για τους νέους της 

εργατικής τάξης. Δείχνουν όμως και τρόπους που εφευρίσκουν οι νέοι, ώστε να ξεπερνούν 

εμπόδια χωρίς να θεωρούν τους εαυτούς τους θύματα της τάξης/φυλής/φύλου. Οι ερευνητές 

ξεκίνησαν με ιστορική αναδρομή, ανάλυση της επίσημης ρητορικής και ποσοτικά δεδομένα· 

προχώρησαν στο ποιοτικό μέρος της έρευνας, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις, και 

σε συγκριτική μελέτη των πορισμάτων τους με άλλες έρευνες. Στην ενότητα αυτήν 

παρουσιάζονται τα βασικότερα πορίσματά τους. 

Οι διαπιστώσεις ξεκινούν με την χρεία πληροφόρησης για τις διαθέσιμες διαδρομές. Οι 

πληροφορίες που χρειάζονται τα παιδιά της εργατικής τάξης είναι συνήθως πιο πολύπλοκες από 

αυτών της μεσαίας τάξης, ιδιαίτερα αν η βαθμολογία τους είναι χαμηλή (γιατί αν κάποιος 

αριστεύσει, όλες οι Σχολές τον δέχονται). Τα ευρήματα της έρευνας σημειώνουν ωστόσο μη 

επαρκή πληροφόρηση, η οποία σχετίζεται με το οικογενειακό περιβάλλον. Τα παιδιά αυτά δεν 

διαθέτουν το πολιτισμικό κεφάλαιο που διαθέτουν οι συνομήλικοί τους της μεσαίας τάξης, για 

τους οποίους η συνέχιση των σπουδών είναι κάτι το «φυσικό»· οι δικοί τους γονείς δεν μπορούν 

να τους πληροφορήσουν, να τους συμβουλεύσουν, να τους στηρίξουν. Ένας άλλος λόγος είναι 

ότι τα σχολεία παρέχουν λιγότερη πληροφόρηση στα παιδιά των κατώτερων κοινωνικών τάξεων 

κι αυτό συχνά σχετίζεται με τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τους μαθητές. Εκτός αυτού, 

ή/και εξαιτίας αυτών, εμπιστεύονται περισσότερο τις ανεπίσημες πληροφορίες που μπορούν να 

πάρουν από τις βιωμένες εμπειρίες γνωστών τους και όχι από επίσημες πηγές. Η αναζήτηση 

πιθανών πηγών χρηματοδότησης πέρα από το φοιτητικό δάνειο δεν είναι επίσης εύκολη, γιατί 

υπάρχουν και εκεί διαφορετικές επιλογές για κάθε περίπτωση και οι ίδιοι δεν έχουν 

καθοδήγηση.  

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι την πολυπλοκότητα της μετάβασης από την υποχρεωτική 

στην μεταϋποχρεωτική εκπαίδευση και κατάρτιση και στην αγορά εργασίας εξετάζει και η 

έρευνα των Ball, Maguire, and Macrae (2000). Η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται αντιληπτή ως 

«κοινωνική διαδικασία και ταυτότητα» και αναλύεται η διαπλοκή των «επιλογών» με την 

έμφυλη, φυλετική και ταξική ταυτότητα, τον τόπο και τον χρόνο.  

Οι απόψεις της «εργατικής τάξης» για την αξία της Ανώτατης Εκπαίδευσης σύμφωνα με 

τους Archer et al., (2003) κυμαίνονται από το κύριο κίνητρο που είναι η οικονομική και 

κοινωνική βελτίωση των ίδιων και των οικογενειών τους, ως την άποψη ότι είναι μόνο για 

«αυγοκέφαλους πλούσιους». Την «καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση» εννοούν ως μία 

δουλειά που να μην είναι «σκληρή, βρώμικη και επικίνδυνη». Στο ενδεχόμενο σπουδών σε ένα 

πανεπιστήμιο, ακόμη και όταν προβάλλεται ως μέσο κοινωνικής κινητικότητας και 

αυτοβελτίωσης, παρατηρείται μία σύγκρουση ταυτοτήτων, η οποία συνοψίζεται στην φράση 
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«ελπίζω να μην με αλλάξει». Ο τόπος για παράδειγμα που βρίσκεται μία Σχολή βαρύνεται και 

συμβολικά (προσδίδει ή αφαιρεί κύρος), γιατί το status ενός πανεπιστημίου δεν κρίνεται μόνο 

από τις απαιτήσεις ή το όνομά του (την φήμη του), αλλά και από την γεωγραφική του θέση, τις 

κτιριακές του εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο (μορφή campus, κτίρια, κήποι κ.λπ.).   

Με βάση την άποψη ότι κάποιοι χώροι επιβάλλουν «την δική τους αίσθηση», και ότι για να 

ενσωματωθεί κανείς σε αυτούς πρέπει να την υιοθετήσει, οι χώροι αυτοί απορρίπτουν τους 

«ασύμβατους» και εκείνοι, με την σειρά τους, εσωτερικεύουν την άποψη/απόρριψη φτάνοντας 

και να αυτό-αποκλείονται με την φράση «αυτά δεν είναι για ανθρώπους σαν εμάς». Ιδιαίτερα 

διαδεδομένη μεταξύ τους είναι η άποψη ότι υπάρχει φόβος αποτυχίας/εγκατάλειψης των 

σπουδών λόγω ασυμβατότητας με την κουλτούρα των πανεπιστημίων και της ελλιπούς 

προετοιμασίας τους, που τους τοποθετούν ως «Άλλους». Για παράδειγμα, την διαφορά στο 

επίπεδο της χρησιμοποιούμενης γλώσσας την αναφέρουν ως «σοκ». Θεωρούν ιδιαίτερα 

ριψοκίνδυνη την απόπειρα φοίτησης στην Ανώτατη –σε σχέση με τις πιθανότητες για θετικά 

αποτελέσματα– και αυτό αποδίδεται στο έλλειμμα κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού 

κεφαλαίου, το οποίο τους δείχνει ως «ασύμβατους» με τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων. Έτσι, 

συνήθως δεν αποτολμούν καν να απευθυνθούν στα «καταξιωμένα» πανεπιστήμια και 

(ανα)παράγουν (και) οι ίδιοι την τάξη τους, με την διατήρηση της μη προνομιούχου θέση τους: 

στοχεύουν σχεδόν αποκλειστικά σε ιδρύματα χαμηλότερου κύρους, τα οποία οδηγούν σε 

πιστοποιήσεις χαμηλότερου κύρους και, τελικά, σε θέσεις εργασίας και κοινωνικό status 

χαμηλότερου κύρους.  

Αλλά, και αν θελήσουν να προσπαθήσουν, τους αποθαρρύνει η στερεοτυπική θεώρηση 

των καθηγητών-συμβούλων σταδιοδρομίας, με φράσεις όπως «μα δεν έχεις τους κατάλληλους 

βαθμούς» ή «δεν θα μπορούσες να το κάνεις αυτό». Ακόμη και αν έχουν την ζητούμενη 

επίδοση, αποθαρρύνονται από το αυξημένο ρίσκο που συνδέεται με οικονομικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες, και από τα ζητήματα ταυτότητας: τον φόβο απώλειας της ταυτότητάς 

τους και άρα την αποξένωση από την κοινότητά τους. Κάποιοι βέβαια υποστηρίζουν ότι τα 

πανεπιστήμια ορθώς είναι τόσο επιλεκτικά (με το επιχείρημα της διατήρησης της «ποιότητας»). 

Ευρύτερα αποδεκτό πάντως είναι ότι οι πιστοποιήσεις επαγγελματικής κατάρτισης θεωρούνται 

κατώτερης αξίας ενός πανεπιστημιακού πτυχίου. Η φράση «βρώμικα χέρια», ως υποτιμητικός 

χαρακτηρισμός για τη χειρωνακτική εργασία, δείχνει πως η προκατάληψη εξακολουθεί να 

υφίσταται. Τα «βρώμικα χέρια» δεν αποτελούν πιθανότητα επιλογής των γονέων της μεσαίας 

τάξης για τα παιδιά τους, για τα οποία φροντίζουν (και μπορούν) να προετοιμαστούν σε σχολεία 

με υψηλών απαιτήσεων αναλυτικά προγράμματα. Στην πρώτη προτίμησή τους βρίσκονται τα 

ιδιωτικά σχολεία, τα οποία προετοιμάζουν για ακαδημαϊκή πορεία και όχι για πορεία τεχνική ή 

μηχανολογική, την οποία δεν θεωρούν αντάξια ενός gentleman.   

Οι χαμηλές επιδόσεις των μη προνομιούχων παιδιών αποδίδονται σε μία σειρά αιτίων, 

όπως η φτώχεια, η απουσία προσδοκιών εκ μέρους της οικογένειας, η ταξική, φυλετική και 

έμφυλη αντίληψη περί ικανοτήτων, τα πολιτισμικά κεφάλαια και η επίδραση των γονέων όσον 

αφορά την αντίληψη για την Εκπαίδευση. Έτσι, από νωρίς τα μη προνομιούχα παιδιά 

ακολουθούν δρόμους που οδηγούν σε χαμηλού κύρους ιδρύματα και στην «διχάλα» μεταξύ 

ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης επιλέγουν την δεύτερη, η οποία δεν 

τους παρέχει παρά ελάχιστες πιθανότητες εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Τελικά, με την διάκριση 

Εκπαίδευσης-Κατάρτισης / Ακαδημαϊκού- Επαγγελματικού υπερτονίζονται και οξύνονται οι 

ανισότητες. Π.χ. οι τεχνικές σχολές, οι οποίες δεν αναγνωρίστηκαν ως Πολυτεχνικές [εφάμιλλες 

των πανεπιστημίων], επί μακρόν αποτελούν τον «φτωχό συγγενή του αγγλικού εκπαιδευτικού 
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συστήματος». Εντέλει, διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδρομές, διαφορετικά αναλυτικά 

προγράμματα και διαβαθμισμένες πιστοποιήσεις σημαίνουν διαφορετική αξία και οφέλη.  

Το ζήτημα της χρηματοδότησης των φοιτητών και οι συνέπειες που έχουν ο οικονομικός 

παράγοντας και τα συστήματα χρηματοδότησης για την συμμετοχή της εργατικής τάξης στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση απασχόλησαν και τους συγκεκριμένους ερευνητές. Διαπιστώνουν ότι η 

νεοφιλελεύθερη πολιτική της Θάτσερ περιόρισε τις υποτροφίες και έφερε στο προσκήνιο τα 

φοιτητικά δάνεια, στην βάση της εξής λογικής: εφόσον αυτός που επωφελείται της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης είναι αυτός που συμμετέχει σε αυτήν, θα πρέπει και να αναλάβει την ευθύνη του, 

γιατί δεν επωφελούνται το ίδιο οι υπόλοιποι φορολογούμενοι, ώστε να πληρώνουν γι’ αυτόν. 

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της ρητορικής της ελευθερίας του ατόμου [και της ελεύθερης 

οικονομίας], διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι είναι ανάγκη να περιοριστεί η κρατική παρέμβαση. 

Αργότερα, και με κυβέρνηση του κόμματος των Εργατικών, οι υποτροφίες αντικαταστάθηκαν 

εξ’ ολοκλήρου από φοιτητικά δάνεια, με το επιχείρημα της «αντιμετώπισης της κρίσης» και την 

«υποστήριξη των φοιτητών με τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι δίκαιος για τους φοιτητές, αλλά και 

για τις οικογένειές τους». Τα μέτρα αυτά δέχθηκαν έντονη κριτική, η οποία δεν εισακούστηκε. 

Ως αποτέλεσμα είχαν την επιδείνωση του φαινομένου των κοινωνικών ανισοτήτων και την 

επιπλέον επιβάρυνση των πλέον μειονεκτούντων οικονομικά-κοινωνικά φοιτητών. Για τους 

φτωχότερους φοιτητές αναδύθηκαν νέα εμπόδια: υποχρηματοδότηση των σπουδών τους με 

δάνεια από τις τράπεζες, (γιατί το ύψος του δανείου καθορίζεται ανάλογα με το οικογενειακό 

τους εισόδημα), διόγκωση των οφειλών τους στις τράπεζες, συχνή επιλογή part-time φοίτησης 

επειδή δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο κόστος της πλήρους φοίτησης ή/και διακοπή της 

φοίτησης. Οι φοιτητές της μεσαίας τάξης βρέθηκαν με λιγότερα χρέη (δεν υπήρχε ανάγκη 

δανεισμού), ενώ τα φτωχότερα παιδιά αποθαρρύνονταν ακόμη μια φορά από την συμμετοχή 

τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, από τον φόβο για υπερδιόγκωση των χρεών και εγγραφή τους 

στην «μαύρη λίστα» των οφειλετών ή/και κατάσχεση της οικοσκευής τους. Φτωχότεροι 

φοιτητές επέλεξαν να σπουδάσουν κοντά στον τόπο διαμονής τους για να περιορίσουν τα έξοδα 

διαβίωσης (ενοίκιο κ.λπ.), αλλά με τον τρόπο αυτόν περιόρισαν κατά πολύ και τις επιλογές τους. 

Κάποιοι άλλοι δεν μπόρεσαν να προϋπολογίσουν εγκαίρως το πραγματικό κόστος των σπουδών, 

αγνοώντας π.χ. ότι έπρεπε να πληρώνουν επιπλέον για το εκπαιδευτικό υλικό τους και βρέθηκαν 

σε δύσκολη θέση. Πολλοί από τους φτωχότερους φοιτητές αναγκάζονται να εργάζονται 

παράλληλα με τις σπουδές τους, για να αντεπεξέλθουν στα έξοδα για τα οποία δεν αρκεί το ποσό 

του δανείου. Η δουλειά που βρίσκουν είναι συνήθως part-time, κακοπληρωμένη, άσχετη με το 

αντικείμενο των σπουδών τους και επιδρά αρνητικά στις φοιτητικές τους επιδόσεις, εξαιτίας της 

κούρασης. Κάποιοι χάνουν παρακολουθήσεις μαθημάτων και προθεσμίες εργασιών εξαιτίας της 

δουλειάς και ο κίνδυνος εγκατάλειψης των σπουδών αυξάνεται κατακόρυφα. 

Από τις βασικές διαπιστώσεις των Archer, Hutchings και Ross (2003) συγκρατείται η εξής: 

δεν υπάρχει μία και μοναδική «ταυτότητα της εργατικής τάξης» ή μία ενιαία οπτική γωνία της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία στον τρόπο που οι νέοι από 

διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που ανήκουν στην εργατική τάξη αντιμετωπίζουν το ζήτημα 

της ταυτότητάς τους σε σχέση με την Ανώτατη Εκπαίδευση. Αυτό, επειδή οι ταυτότητες και οι 

ανισότητες της κοινωνικής τάξης, της φυλής και του γένους κατασκευάζουν τους πόρους και τα 

κεφάλαια (πολιτισμικά, κοινωνικά και οικονομικά) που είναι διαθέσιμα στην εργατική τάξη, και 

αυτά είναι που μεσολαβούν (και διαμορφώνουν) τις πιθανότητές τους, αλλά και τις προτιμήσεις 

τους (γούστα) σχετικά με την Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι περισσότεροι άνθρωποι της εργατικής 

τάξης βιώνουν ως απειλή της ταυτότητάς τους την τάση της κυβέρνησης να τους ωθεί να 

μοιάσουν στην μεσαία τάξη, όσον αφορά το life style, τα γούστα και την συμπεριφορά τους, 
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κάτι που θυμίζει την μαρξική έννοια της «αλλοτρίωσης». Η αλλαγή που θεωρούν θεμιτή και 

επιθυμητή, είναι αυτή που θα βελτιώσει τις υλικές συνθήκες διαβίωσης, χωρίς όμως να 

αλλοιώσει την ιδιαίτερη ταυτότητά τους, και η Ανώτατη Εκπαίδευση θεωρείται ότι μπορεί να 

κάνει και τα δύο.  

 

 

3.8. Τα «ανθεκτικά παιδιά» στην εκπαίδευση  

 

 Η Sue Clegg (2011) ταυτόχρονα προτείνει την αναψηλάφηση του τρόπου χρήσης 

εννοιολογικών εργαλείων, θεωριών και απόψεων, οι οποίες δείχνουν την αναπαραγωγή των 

ανισοτήτων, παρατηρώντας ότι, παρά την αποδεδειγμένη ύπαρξη των κοινωνικών ανισοτήτων, 

υπάρχουν παιδιά από μη προνομιούχα στρώματα τα οποία αποδεικνύονται ιδιαιτέρως 

«ανθεκτικά» και τα οποία, παρά τις αντιξοότητες, καταφέρνουν να επιτύχουν μία τέτοια 

εκπαιδευτική πορεία, η οποία οδηγεί σε επαγγελματική πορεία με συνακόλουθη κοινωνική 

άνοδο. Σημειώνει ότι, σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις, στις οποίες η έλλειψη οικονομικού-

πολιτισμικού κεφαλαίου δεν εξηγεί την άνοδό τους, μπορεί ενδεχομένως να δώσει εξηγήσεις ο 

παράγοντας του λεγόμενου «ηθικού κεφαλαίου», υπό την μορφή της ψυχολογικής στήριξης από 

τους γονείς και των θυσιών στις οποίες υποβάλλονται για να σπουδάσουν αυτά τα παιδιά. Για 

τους προηγούμενους λόγους, προτείνει και την διερεύνηση, την ανάδειξη και την ενίσχυση των 

παραγόντων που ενδυναμώνουν κάποια παιδιά, ώστε να γίνονται αρκετά «ανθεκτικά» και να 

επιβιώνουν στον ανταγωνισμό (Clegg, 2011).  

Η έρευνα των Heath, Fuller και Johnston (2010) δείχνει ότι η επιτυχία των παιδιών που 

κανείς από την προηγούμενη γενιά τους δεν είχε λάβει Ανώτατη Εκπαίδευση σχετίζεται και με 

την δημιουργία πολλών νέων πανεπιστημίων, τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν σε σχέση με την 

θέση που καταλαμβάνουν στην ιεράρχηση των ιδρυμάτων. Από την άλλη μεριά, δείχνουν ότι «οι 

πρωτοπόροι της γενιάς τους», αυτοί οι οποίοι πρώτοι παίρνουν την απόφαση να συνεχίσουν 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση, όταν κανείς προηγουμένως δεν το είχε επιχειρήσει, αποδεικνύουν 

ότι η επίδραση των κεφαλαίων δεν ασκείται μόνο «από πάνω προς τα κάτω» (από τους γονείς 

στα παιδιά), αλλά και αντιστρόφως (από τα παιδιά στους γονείς), όπως και «οριζόντια» (μεταξύ 

αδελφών). Ωστόσο η επίδραση αυτή δεν είναι προκαθορισμένη: στα ευρήματά τους 

συγκαταλέγονται περιπτώσεις στις οποίες η συμμετοχή «του πρώτου από την γενιά του στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση» επέδρασε αμβλύνοντας τις προκαταλήψεις για αυτήν, αλλά και 

περιπτώσεις στις οποίες έγινε αφορμή να σκληρύνει η στάση των υπολοίπων μελών έναντι της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι διαφορές στις προσλήψεις συνδέονται μεταξύ άλλων και με την 

εξέλιξη της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας εκείνου που φοίτησε στο Πανεπιστήμιο, 

για τον οποίο οι ερευνητές σημειώνουν ότι επιφορτίζεται έτσι με ένα επιπλέον άγχος να επιτύχει, 

για να αποδείξει ότι οι επενδύσεις του ίδιου και της οικογένειάς του δεν πήγαν χαμένες (Heath, 

Fuller και Johnston, 2010). Η Mullen (2010) διερεύνησε το ποιοι και γιατί επιλέγουν και φοιτούν 

σε συγκεκριμένο υψηλού κύρους πανεπιστήμιο και επιβεβαίωσε ότι είναι πολύ πιθανότερο να 

προέρχονται από προνομιούχα κοινωνικά στρώματα. Για τα παιδιά τα οποία προέρχονται από μη 

προνομιούχα στρώματα και δεν ήταν αναμενόμενο να φοιτούν εκεί, σημειώνει ότι τα 

περισσότερα δεν θα το είχαν επιτύχει, αν δεν υπήρχε «ένας εκπαιδευτικός που ενδιαφέρθηκε, 

ένας προσεκτικός ως συμβουλάτορας ή αποφασισμένος γονιός, ή χωρίς την δική τους 

παρορμητικότητα [πείσμα/επιμονή]»  (Mullen, 2010). 
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Κεφάλαιο 4
ο
  

 

Θεωρητικό Πλαίσιο της μελέτης  

 

 

Η κοινωνιολογική εκπαιδευτική έρευνα επί τουλάχιστον μισόν αιώνα δείχνει σταθερά ότι οι 

εκπαιδευτικές ανισότητες συνδέονται θετικά με τις κοινωνικές ανισότητες. Κλασική είναι η 

συμβολή  των Bourdieu και Passeron (1996) στην ανάδειξη της σχέσης αυτής ως αποτέλεσμα 

της ύπαρξης διαφορετικών μορφών habitus στο σχολείο και στην οικογένια, καθώς και στο ρόλο 

των διαφορετικών ειδών κεφαλαίων στην κοινωνική αναπαραγωγή. Επίσης, καθοριστική για την 

ανάδειξη των σχέσεων αναπαραγωσης στην εκπαίδευση ήταν και η συμβολή του), ο οποίος 

συνέδεσε τη σχολική γνώση και τις μορφές του παιδαγωγικού κώδικα (ορατή και αόρατη 

παιδαγωγική) με την κακή επίδοση των μαθητών από μη προνομιούχα περιβάλλοντα και την 

ταξική αναπαραγωγή μέσα από το σχολείο.  

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι στις επιλογές εκπαιδευτικών διαδρομών 

επιδρούν εθνικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτικοί, γεωγραφικοί, φυλετικοί και έμφυλοι 

παράγοντες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σύνολο των ερευνών της επισκόπησης 

χρησιμοποιείται ως πλαίσιο ανάλυσης η θεωρία του Piérre Bourdieu και συγκεκριμενα οι 

έννοιες του habitus και των διαφόρων ειδών κεφαλαίων. Οι αναλυτικές δυνατότητες του 

μπουρντιεϊκού πλαισίου ανάλυσης ήταν και αυτές που καταρχάς αξιοποιήθηκαν - στην παρούσα 

μελέτη.  

   

 

4.1. Οι Bourdieu και Passeron για την κοινωνική αναπαραγωγή μέσα από την εκπαίδευση 

 

4.1.1.  Οι κληρονόμοι  

 

Η έρευνα των Bourdieu και  Passeron την δεκαετία του 1960 που είναι γνωστή ως Οι 

Κληρονόμοι (1996) άσκησε ισχυρή κριτική στην «αξιοκρατία», συγκεκριμενοποιώντας πως είναι 

οι απόγονοι επιστημόνων, αυτοαπασχολούμενων, υπαλλήλων γραφείων και εμπόρων που 

επωφελούνται περισσότερο των εκπαιδευτικών «ίσων ευκαιριών» (Bourdieu & Passeron, 

1996:58-59). Απέδειξαν ότι η σχολική επιτυχία προαπαιτεί ένα κεφάλαιο διανοητικών 

εργαλείων και πολιτισμικών συνηθειών, τα οποία οι εκπαιδευτικοί [έχουν εκπαιδευτεί να] 

αντιλαμβάνονται ως «χαρίσματα», ως «έμφυτες ικανότητες». Ενώ όσα με βάση τα καθιερωμένα 

[νομιμοποιημένα] σχολικά κριτήρια εκλαμβάνονται ως «έμφυτα χαρίσματα» [και αξιολογούνται 

αναλόγως θετικά] είναι μία «πολιτισμική κληρονομιά», ένα «πολιτισμικό κεφάλαιο», το οποίο οι 

προερχόμενοι από ανώτερα κοινωνικά στρώματα κληρονομούν από την οικογένειά τους, μέσω 

συνηθειών/πρακτικών (θέατρο, κινηματογράφος, εκθέσεις ζωγραφικής, κ.λπ.). Εκτός αυτών, 

κληρονομούν «γνώσεις και τεχνογνωσία, αισθητικά κριτήρια και ένα “καλό γούστο”» τα οποία 

συνάδουν με αυτά που το Σχολείο προσπαθεί να μεταδώσει. Τα παιδιά που προέρχονται από 

χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια και περιορίζονται 

στα πλαίσια, «στην ποιότητα και στην ποσότητα» που το Σχολείο προβλέπει να τα προσφέρει 

(Bourdieu & Passeron, 1996:48-70).  
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Οι Almquista, Modina και Östberga (2010) έδειξαν ότι η επίδραση των αρχικώς 

κατεχόμενων (η μη κατεχόμενων) κεφαλαίων είναι εμφανής στην πορεία της ζωής των ατόμων 

ακόμη και στην ηλικία των 50 ετών. Η ποσότητα και η ποιότητα των δραστηριοτήτων που 

οργανώνονται εκτός μαθήματος είναι ανάλογη της διαστρωμάτωσης των σχολείων. Επιπλέον, 

και ενώ οι δραστηριότητες εκτός μαθήματος θα ωφελούσαν περισσότερο τους μαθητές που 

φαίνεται να «υστερούν», κοινωνικοί παράγοντες επιδρούν έτσι ώστε αυτοί ακριβώς οι μαθητές 

να μην επωφελούνται αυτών των δραστηριοτήτων (Power, Taylor, Rees και Jones, 2009). Από 

την άλλη μεριά, οι οικογένειες αναπτύσσουν στρατηγικές επιλογής σχολείων (Reinoso, 2008), οι 

οποίες εξαρτώνται από τα κεφάλαια που η οικογένεια διαθέτει (Ee-Seul and Gulson, 2010) και 

τελικά είναι και πάλι οι οικογένειες που κατέχουν υψηλά κεφάλαια, αυτές που επιλέγουν και τα 

υψηλού κύρους σχολεία/Σχολές (Draelantsa και Darchy-Koechlin, 2011; Αλεξανδροπούλου, 

Αναγνωστόπουλος, Δημητρόπουλος και Χατζηαντωνίου, χ.χρ.).  

 

 

4.2 . Η κοινωνική αναπαραγωγή και ο ρόλος του habitus στη θεωρία του Bourdieu 

 

Ο Bourdieu υπερασπιζόταν την πρόσδεση της Κοινωνιολογίας στην Ιστορία και, συνδέοντας την 

έννοια της αναπαραγωγής με τις έννοιες των πεδίων, των habitus, των (διαφόρων μορφών) 

κεφαλαίων και της συμβολικής βίας, να συγκεράσει τις απόψεις διαφόρων σχολών σκέψης. Για 

τον Bourdieu η αναπαραγωγή είναι ένα «δεύτερο σύστημα κληρονομικότητας». Το εξηγεί με 

την έννοια των habitus, μία έννοια που κατηγορήθηκε πως αντιλαμβάνεται τα άτομα ως αγόμενα 

και φερόμενα από τις δυνάμεις των δομών. Ο ίδιος διευκρινίζει πως είναι «κεκτημένες 

διαθέσεις» αυτές τις οποίες ονομάζει «habitus, δηλαδή «μόνιμοι και διαρκείς τρόποι ύπαρξης» 

των ατόμων, αλλά εξηγεί ταυτόχρονα πώς αυτές είναι και «που μπορούν, ειδικότερα, να τους 

οδηγήσουν στο ν’ αντισταθούν, ν’ αντιταχτούν στις δυνάμεις του πεδίου». Επειδή «η μείζων 

διαφορά μεταξύ ενός πεδίου και ενός παιχνιδιού (…) είναι το γεγονός ότι το πεδίο είναι ένα 

παιχνίδι μέσα στο οποίο διακυβεύονται οι κανόνες του παιχνιδιού […] Οι κοινωνικοί δρώντες 

εντάσσονται στη δομή σε θέσεις που εξαρτώνται από το κεφάλαιό τους και αναπτύσσουν, μέσα 

στα όρια των διαθέσεών τους, στρατηγικές (…) [οι οποίες] προσανατολίζονται είτε προς τη 

διατήρηση της δομής είτε προς το μετασχηματισμό της (…)» (Bourdieu 2005: 33-35). Ως 

σχετικό παράδειγμα μπορεί να σταθεί η σύγκριση του «φαινομένου του αυτοαποκλεισμού» 

(Archer, Hutchings και Ross, 2003) με το «φαινόμενο των ανθεκτικών παιδιών» (Clegg, 2011), 

και ο διαφορετικός τρόπος δράσης των εκπαιδευτικών ως Gatekeepers ή Facilitators (Oliver και 

Kettley, 2010). Την δυνατότητα της έννοιας των [και όχι «του»] habitus να συλλαμβάνει τόσο 

την δυνατότητα συνέχισης όσο και της αλλαγής, και το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 

Εκπαιδευτική Έρευνα, πραγματεύονται οι Ray et al. (2010).  

Τα άτομα κατατάσσονται στην ιεραρχία κάθε πεδίου ανάλογα με τα κεφάλαια που 

διαθέτουν, τα οποία μπορεί να είναι οικονομικά, πολιτισμικά, κοινωνικά και μεταξύ τους 

ανταλλάξιμα [και ιστορικά μεταβαλλόμενα]. Καθένα μπορεί να μετατραπεί σε, ή/και να επιφέρει 

κάποιο άλλο. Όσον αφορά την σχολική αξιολόγηση, το οικονομικό κεφάλαιο εξασφαλίζει 

κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο, το οποίο –και εφόσον το Σχολείο το αξιολογεί θετικά– 

μπορεί να «θεσμοποιηθεί υπό μορφή εκπαιδευτικών προσόντων», που στην συνέχεια 

μετατρέπονται και πάλι σε οικονομικό κεφάλαιο (υψηλά αμειβόμενη εργασία) ή/και σε 

κοινωνικό κεφάλαιο (υψηλού κύρους εργασία) (Bourdieu, 1997 :16). Τα συμβολικά κεφάλαια -

όπως και τα υλικά/οικονομικά- κληρονομούνται, μεταβιβάζονται στους απογόνους 

(κληρονόμους). Έτσι, και εφόσον η θέση που καταλαμβάνει κανείς στο πεδίο εξαρτάται από τα 
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κατεχόμενα κεφάλαια, οι κληρονόμοι υψηλής (υλικής ή/και συμβολικής) αξίας κεφαλαίων 

καταλαμβάνουν θέσεις ηγετικές.  

Παλαιότερα την «καθιέρωση» κάποιου σηματοδοτούσε η απονομή τίτλου ευγενείας. 

Σήμερα, και όπως δείχνουν η Κοινωνική Ιστορία και η Ιστορία της Εκπαίδευσης, οι τίτλοι αυτοί 

έχουν αντικατασταθεί με τους τίτλους που χορηγεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι, 

παρατηρείται μεν κοινωνική κινητικότητα (μέσω της συλλογής κεφαλαίων), αλλά εφόσον την 

(συμβολική και υλική) αξία των κεφαλαίων, τις αρχές και τα κριτήρια αξιολόγησης (αποτίμησης 

και ελέγχου) τα καθορίζουν και τα επιβάλλουν οι κυρίαρχοι (όπως π.χ. στο επιστημονικό πεδίο) 

(Bourdieu, 2005:146), τα κριτήρια της σχολικής αξιολόγησης καθορίζονται έτσι ώστε εντέλει να 

συνάδουν με τα ήδη κεκτημένα από αυτούς κεφάλαια. Υποστηρίζεται λοιπόν η θέση πως και τα 

σχολικά κριτήρια αξιολόγησης είναι ιστορικά-κοινωνικά κατασκευασμένα «πολιτισμικά 

αυθαίρετα», τα οποία χρήζουν καθιέρωσης, νομιμοποίησης με την άσκηση συμβολικής βίας και 

επικυρώνονται με τελετές θέσμισης. 

Συνοψίζοντας, οι Bourdieu και Passeron έδειξαν πως, όσα το εκπαιδευτικό σύστημα 

αξιολογεί ως «φυσικό» χάρισμα (με την έννοια του «βιολογικού», του «έμφυτου») δεν είναι 

παρά επίκτητες, βαθειά εσωτερικευμένες έξεις (habitus). Υπό το πρίσμα αυτό, η έννοια της 

κοινωνικής αναπαραγωγής συνδέεται με την κοινωνική καταγωγή και τα κληρονομημένα 

κεφάλαια και με το γεγονός ότι τα κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος 

συνάδουν με τα πολιτισμικά κεφάλαια των ανώτερων στρωμάτων, τα οποία τα φτωχότερα 

παιδιά δεν δύνανται να διαθέτουν.  
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Κεφάλαιο 5
ο
  

 

Μεθοδολογία της Έρευνας  

 

 

  

 

Για τη συλλογή των δεδομένων  διεξήχθει έρευνα με ερωτηματολόγιο και συνεντεύξεις σε 7 

ΔΙΕΚ στους Νομούς Αττικής και Κορινθίας Πρόκειται για τα εξής εκπαιδευτικά ιδρύματα 

κατάρτισης: 1. Αιγάλεω, 2. Γαλατσίου, 3. Γλυφάδας, 4. Κηφισιάς, 5. Κορίνθου-Λουτρακίου, 6. 

Κορυδαλλού και 7.  Νέας Σμύρνης.  

  Χρονικά προηγήθηκε η έρευνα με ερωτηματολόγιο με σκοπό αφενός να συμβάλει στην 

εμβάθυνση των ερωτημάτων και αφετέρου να τροφοδοτήσει με δείγμα την έρευνα της 

συνέντευξης. Για τον εντοπισμό του δείγματος της συνέντευξης, η τελευταία σελίδα κάθε 

ερωτηματολογίου ήταν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις προσωπικές συνεντεύξεις. Μετά τη 

συλλογή των ερωτηματολογίων αποσπάστηκε και κρατήθηκε από την ερευνήτρια που 

πραγματοποίησε τις συνεντεύξεις. 

  

 

5.3. Η Έρευνα με ερωτηματολόγιο  

 

Τα ερωτηματολόγια συμπλήρωσαν συνολικά 347 καταρτιζόμενοι στους χώρους των 

ΔΙΕΚ, μετά από προγραμματισμένες επίσκέψεις του υπεύθυνου ερευνητή. Η διαδικασία έλαβε 

χώρα κατόπιν συνεννόησης και με την άδεια των Διευθυντών των ιδρυμάτων, αλλά και του/της 

Εκπαιδευτή/-τριας, στα μαθήματα των οποίων έλαβε χώρα η διαδικασία της συμπλήρωσης.  

Κανείς από τους καταρτιζόμενους στους οποίους απευθύνθηκε το ερωτηματολόγιο δεν 

αρνήθηκε να απαντήσει. Αναλυτικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά και τη σύνθεση του 

δείγματος αναφέρονται στο Κεφάλαιο 6 της έκθεσης, όπου παρουσιάζονται τα ευρήματα της 

ποσοτικής μελέτης. 

 Η έρευνα με ερωτηματολόγια διενεργήθηκε το Ακαδημαϊκό ΄Ετος 2012-2013. Τα 

δεδομένα αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS.  

 

5.4. Η συνέντευξη  

 

5.2.1  Δηλώσεις συμμετοχής, πραγματοποιημένες και ματαιωμένες συνεντεύξεις 

 

Η διαδικασία της διεξαγωγής των συνεντεύξεων, οι οποίες διεξήχθησαν το Ακ. έτος 2012-2013 

από την ερευνήτρια της μελέτης ξεκίνησε από την πρώτη επικοινωνία με όλους όσους δήλωσαν 

συμμετοχή. Ακολούθησε ο προγραμματισμός, η πραγματοποίηση των συνεντεύξεων, η 

απομαγνητοφώνηση, και η ανάλυση των δεδομένων. Συνολικά δηλώθηκαν 56 συμμετοχές και 

πραγματοποιηθήκαν 20 συνεντεύξεις.  

 

 

Αρχικά και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη τόσο των διευθυντών όσο και των 

εκπαιδευτών/-τριών, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε κάθε Τμήμα οπότε και παρουσιάστηκαν η 
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ταυτότητα, το θέμα και οι προθέσεις της ερευνητικής μελέτης. Ακολούθησε συζήτηση με τον 

Εκπαιδευτή/-τρια και τους Καταρτιζόμενους/-ες σε κάθε Τμήμα. Πολλοί/-ές Καταρτιζόμενοι/-

ες δήλωσαν ότι θα τους ήταν πιο εύκολη η συμμετοχή σε μία παρόμοια «ομαδική συζήτηση» 

(focus group). Όλοι ανεξαιρέτως οι Εκπαιδευτές και Εκπαιδεύτριες εξέφρασαν την επιθυμία η 

έρευνα να επεκταθεί και στην συλλογή των δικών τους απόψεων. Το ίδιο ζήτησαν και οι 

εργαζόμενοι/-ες στις Γραμματείες. 

Μετά την απομάκρυνση από τα ιδρύματα, και για την τήρηση της ανωνυμίας των 

συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις, η οποία συνιστά δέσμευση, οι δηλώσεις συμμετοχής 

αποσπάστηκαν από τα ερωτηματολόγια και κρατήθηκαν από την ερευνήτρια που 

πραγματοποίησε τις συνεντεύξεις (πάντα υπό τον έλεγχο της Επιστημονικώς Υπευθύνου, στη 

διάθεση της οποίας και μόνο τίθενται όλα τα δεδομένα).  

 Την προηγούμενη από την προκαθορισμένη για τη συνέντευξη ημέρα προηγείτο 

τηλεφώνημα στους ενδιαφερόμενους για υπενθύμιση και επιβεβαίωση του τόπου και του 

χρόνου της συνάντησης. Σε κάποιες περιπτώσεις η πρόθεση συμμετοχής βρέθηκε εμπρός σε 

απρόσμενους παράγοντες που ματαίωσαν την συνέντευξη (π.χ. ένας καταρτιζόμενος 

χειρουργήθηκε εκτάκτως, μία καταρτιζόμενη μητέρα αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας του 

παιδιού της). Σε 5 περιπτώσεις (των προηγούμενων συμπεριλαμβανομένων) η ερευνήτρια 

ενημερώθηκε εγκαίρως από τους ίδιους για τη ματαίωση της συνάντησης. Σε άλλες 5 

περιπτώσεις, δεν προσήλθαν στην συνάντηση χωρίς να υπάρξει καμία ενημέρωση ή/και 

δυνατότητα επικοινωνίας μετά τη διαπίστωση ότι δεν επρόκειτο να έλθουν. Σε μία μόνον από 

τις προηγούμενες περιπτώσεις, και στο σημείο ήδη της συνάντησης (νότια προάστια), στάθηκε 

δυνατό να ενημερωθεί η ερευνήτρια ότι η καταρτιζόμενη αντιμετώπισε αιφνίδιο θάνατο οικείου 

προσώπου. Σε κάποιες περιπτώσεις από όσες η συνέντευξη πραγματοποίηθηκε, χρειάστηκε η 

αλλαγή της αρχικής συνεννόησης για τον χρόνο ή/και τόπο της συνάντησης. 

 

 

5.2.2.  Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των συνεντεύξεων  

 

Ο χρόνος, ο τόπος και ο χώρος πραγματοποίησης κάθε συνέντευξης καθορίστηκε σε 

συνεννόηση με κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά, και σε προσπάθεια να ανταποκριθούμε στο δικό 

του πρόγραμμα. Ανάλογα με την προσβασιμότητα κάθε καταρτιζόμενου/-ης και με γνώμονα 

την όσο το δυνατόν μικρότερη ταλαιπωρία τους (μετακίνηση, έξοδα μετακίνησης, διαθέσιμος 

χρόνος). Για τον λόγο αυτόν, οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορους χρόνους και 

ημέρες. Επίσης, δεν πραγματοποιήθηκαν όλες στον ίδιο χώρο. Συγκεκριμένα, 

πραγματοποίηθηκαν σε γραφείο που για τον λόγο αυτόν μάς παραχωρήθηκε από/και στο 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στους Αμπελόκηπους Αττικής (2), σε γραφείο που μας 

παραχωρήθηκε στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στην Κόρινθο (2)  και σε τρεις ιδιωτικούς χώρους σε διαφορετικές περιοχές της 

Αττικής Αμπελόκηποι (13), Γλυφάδα (2), Ίλιον (1).  

Στις περιπτώσεις που οι συνεντεύξεις παραχωρήθηκαν σε χώρο του Πανεπιστημίου 

Πελοπονήσσου (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) όπως και στο κτίριο του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής υπήρχε η αρχική σκέψη (και σχετική προετοιμασία) για 

το ενδεχόμενο ο «επίσημος», θεσμικός τους χαρακτήρας να φανεί ανασταλτικός παράγοντας 

για την οικειότητα η οποία θα πρέπει να υπάρξει μεταξύ συνεντευκτή-συνεντευξιαζόμενου. Σε 

όλες όμως τις περιπτώσεις, αντιθέτως, οι συμμετέχοντες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακόμη 

και για τον χώρο και ειδικά για το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για τον τρόπο 
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λειτουργίας των πανεπιστημίων και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την Εκπαιδευτική 

Πολιτική. Το πιο έντονο σχόλιο που αφορούσε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ήταν 

«Εγώ έτσι που το άκουσα, νόμιζα ότι θα ερχόμουν και ‘γω δεν ξέρω πού». Εννοώντας, καθώς 

εξήγησε στη συνέχεια και κατά την απόδοση των λόγων του, κάτι πιο άκαμπτο, επίσημο, με 

ανθρώπους σε αυστηρά κοστούμια με γραβάτες, σύστημα ασφαλείας και πολυτελή γραφεία 

(χώρους). 

 Όσον αφορά στις συνεντεύξεις που έγιναν σε οικίες Καταρτιζόμενων (3): πρακτικά, και 

οι 3 δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί λόγω περιορισμένου χρόνου. Στις 2 των περιπτώσεων 

επέδρασε θετικά για το περιεχόμενο της συνέντευξης (δήλωσαν χαρακτηριστικά «εδώ νιώθω 

πιο άνετα»). Σε μία των περιπτώσεων ναι μεν δεν θα ήταν εφικτό να ληφθεί διαφορετικά η 

συνέντευξη, αλλά η παρουσία και άλλων προσώπων στο σπίτι, καίτοι σε άλλους χώρους, 

διέκοπτε συχνά τη συνέντευξη. 

 

 

5.2.3.  Η διαδικασία της συνέντευξης 

 

Πριν από κάθε συνέντευξη προηγείτο σύντομης διάρκειας συζήτηση με κάθε Καταρτιζόμενο/-

η, στην οποία προτρεπόταν να καλύψει κάθε απορία ή/και αμφιβολία του για την ταυτότητα, το 

αντικείμενο και τις προθέσεις της μελέτης ή/και της ερευνήτριας. Ακολουθούσε η 

επαναβεβαίωση της δέσμευσης στην τήρηση της ανωνυμίας του. Πριν την έναρξη κάθε 

συνέντευξης ζητούσαμε την συναίνεση του συμμετέχοντος για την μαγνητοφώνησή της, για την 

οποία κανείς δεν έφερε αντίρρηση. Οι περισσότεροι ξεκινώντας κοιτούσαν συχνά το 

μαγνητόφωνο/συσκευή ηχογράφησης ωσάν να ήταν ένα ακόμη πρόσωπο παρόν που 

«παρακολουθούσε τη συνέντευξη» ή/και ρωτούσαν αν μιλούσαν αρκετά δυνατά για την 

ηχογράφηση. Σε μία-δύο περιπτώσεις ρώτησαν «αν μπορούμε να το ξαναγράψουμε, γιατί δεν 

το είπαν καλά». Σε κάθε περίπτωση και μετά το πρώτο ή δεύτερο ερώτημα η παρουσία της 

συσκευής ηχογράφησης φαινόταν ότι λησμονείται, καθώς βαθμιαία η προσοχή δινόταν στο 

πρόσωπο που λάμβανε τη συνέντευξη (γινόταν μία «διαπροσωπική συνομιλία»).  

Στο τέλος των ερωτημάτων δινόταν ελεύθερα ο λόγος στους καταρτιζόμενους, ώστε να 

επισημάνουν ζητήματα που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικά και ενδεχομένως η συνέντευξη δεν 

κάλυπτε. Ακολουθούσε η προτροπή να σχολιαστεί η διαδικασία της συνέντευξης, την οποία 

σχολίασαν ανεξαιρέτως θετικά. Τα προηγούμενα, ως μέρος των συνεντεύξεων, έχουν 

ηχογραφηθεί/απομαγνητοφωνηθεί και φυλάσσονται. 

Μετά το τέλος τής συνέντευξης και με κάθε καταρτιζόμενο ακολούθησε (off the record) 

συζήτηση. Με 8/10 καταρτιζόμενους η συζήτηση υπερέβη χρονικά κατά πολύ την διάρκεια της 

συνέντευξης (με μέσο όρο διάρκειας κάθε συνέντευξης τα 80 λεπτά). Δεδομένα τα οποία 

αναφέρθηκαν κατά την διάρκεια αυτών των συζητήσεων καλύπτονται από την ερευνητική 

δεοντολογία, αλλά και από την εμπιστοσύνη που δημιουργήθηκε σε επίπεδο διαπροσωπικό. Σε 

ερευνητικό επίπεδο, πρόσφεραν την δυνατότητα να διασαφηνίσουμε και να εμβαθύνουμε σε 

επεισόδια της ζωής των καταρτιζόμενων, τα οποία μεταξύ άλλων ανέφεραν και για να 

εξηγήσουν αναλυτικότερα τις επιλογές κατά την εκπαιδευτική τους διαδρομή, ή/και για να 

διηγηθούν περιστατικά στα οποία βάσιζαν τις απόψεις τους για τα Δ.Ι.Ε.Κ..  

Κάποια από τα ζητήματα που εθίγησαν και μπορούν να αναφερθούν επειδή δεν άπτονται 

προσωπικών δεδομένων και επειδή είναι χρήσιμο να σημειωθούν: σχεδόν όλοι οι 

Καταρτιζόμενοι/-ες μετά το τέλος της συνέντευξης ζήτησαν διευκρινήσεις και επιπλέον 

πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν στην κατάρτισή τους  (π.χ. για το Πρόγραμμα Da 
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Vinci). Σχεδόν όλοι επίσης προσπάθησαν να διασταυρώσουν πληροφορίες που είχαν αντλήσει 

από συζητήσεις με γνωστούς τους, και τις οποίες δεν είχαν καταφέρει να επιβεβαιώσουν ή να 

διαψεύσουν επίσημα (π.χ. αν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κατατακτήριες εξετάσεις σε 

συγκεκριμένα Τμήματα ΑΕΙ/ΤΕΙ). Κάποιοι, και εάν με την Πιστοποίηση των ΙΕΚ μπορούν να 

συνεχίσουν σε Μεταπτυχιακό.  

Σε κάθε περίπτωση, έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια για έγκυρη πληροφόρησή τους και 

υπογραμμίστηκε η έλλειψη Συμβουλευτικής σε ζητήματα Κατάρτισης και Σταδιοδρομίας. 

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το εξής: αρκετοί συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση της 

συνέντευξης δήλωσαν ότι τα ερωτήματα και η διαδικασία της συνέντευξης λειτούργησαν όχι 

μόνο ως ερέθισμα για να ανασύρουν από την μνήμη τους περιστατικά της παιδικής/σχολικής 

τους βιωμένης μικροϊστορίας, αλλά και αναστοχαστικά, ως αφορμή να τα «ξαναδούν με άλλο 

μάτι», όπως κάποιος ανέφερε. Περισσότερο, ίσως, για όσους είχαν κάνει επιλογές 

εκπαιδευτικής διαδρομής «χωρίς να τα ξέρουν καλά», οι οποίοι ρωτούσαν ή/και κατέληγαν 

μόνοι τους σε συμπέρασμα για το «τελικά, τι θα είχε γίνει τότε, αν ...». Κάποιοι (ακόμη και 

στην ηλικία π.χ. των 30 ετών), έφεραν ενοχικά το γεγονός ότι «τότε δεν είχαν μυαλό να 

διαβάσουν περισσότερο» ή ότι «είχαν το μυαλό τους αλλού». Η διαδικασία της συνέντευξης 

μέσω κυρίως των ερωτημάτων που στόχευαν στον αναστοχασμό της εκπαιδευτικής τους 

διαδρομής, φαίνεται να λειτούργησε και ως ευρύτερο εξηγητικό πλαίσιο για τις επιλογές που 

έκαναν «τότε» (μετά το Γυμνάσιο ή/και κατά τη φοίτησή τους στο Λύκειο). Αυτό φάνηκε 

κυρίως στις μετά τις συνεντεύξεις, off the record συζητήσεις που είχαν πιο προσωπικό-

εξομολογητικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, ότι αν υπήρχε ένα καθηγητής/-τρια να ενημερώσει, 

αν οι γονείς τους ήξεραν περισσότερα για τις κατευθύνσεις στο Λύκειο ή/και εάν οι ίδιοι δεν 

είχαν τη νοοτροπία ότι τα Επαγγελματικά/Τεχνικά Λύκεια είναι για «τους αποτυχημένους και 

τους κακούς μαθητές», ότι θα είχαν π.χ. επιλέξει ένα από αυτά, με αποτέλεσμα «να έχουν τώρα 

ήδη μία ειδικότητα και περισσότερες πιθανότερες να περάσουν σε κάποιο ΑΤΕΙ».  

Αναλυτικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά και τη σύνθεση του δείγματος των 

συμμετεχόντων στη συνέντευξη αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7 της έκθεσης, όπου 

παρουσιάζονται τα ευρήματα της ποιοτικής μελέτης. 
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Κεφάλαιο 6
ο
  

 

Παρουσίαση των ποσοτικών δεδομένων της έρευνας με ερωτηματολόγιο  

 

 

 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κύρια ευρήματα της μελέτης από την έρευνα με 

ερωτηματολόγια. Να σημειώσουμε ότι το περιθώριο σφάλματος για τις μετρήσεις είναι 5.2% με 

επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. 

 

  

6.1.  Η κατανομή του δείγματος της έρευνας ανά τα ΔΙΕΚ του δείγματος  

 

Η κατανομή του δείγματος των συμμετεχόντων στην έρευνα με ερωτηματολόγιο 

κατανέμεται ως εξής στα 7  Δ.Ι.Ε.Κ. που επιλέχθηκαν για τη διεξαγωγή της μελέτης: 

 

 

ΔΙΕΚ Δείγμα (Ν) Σ Ποσοστό 

1.Αιγάλεω 59 17,0 

2. Γαλατσίου 35 10,1 

3. Γλυφάδας 65 18,7 

4. Κηφισιάς 55 15,9 

5. Κορίνθου-Λουτρακίου 18 5,2 

6. Κορυδαλλού 52 15,0 

7. Νέας Σμύρνης 63 18,2 

                              Σύνολο  347 100 

 

 

 

6.2.  Η κατανομή του δείγματος της έρευνας ανά ειδικότητα   

 

Οι ερωτώμενοι προέρχονται από 18 διαφορετικές ειδικότητες, συγκεκριμένα: 

 

- Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου: 25 

- Τεχνίτης Περιποίησης Νυχιών: 16 

- Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων: 18 

- Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου: 33 

- Ειδικός Ενδυματολογίας και Σχεδίασης Μόδας: 20 

- Βοηθός Ιατρικών και Βιοχημικών Εργαστηρίων: 32 

- Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης: 17 

- Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου: 16 

- Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων: 12 

- Τεχνικός Εφαρμογής Πληροφορικής: 6 

- Ηχολήπτες: 13 
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- Επαγγελματικό Μακιγιάζ: 18 

- Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας: 24 

- Πολυμέσα / Multimedia: 17 

- Γραφίστες: 20 

- Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής: 17 

- Ειδικός Εμπορίας και Διαφήμισης / Marketing: 15 

- Τεχνικός Περιποίησης Κώμης: 28  

 

Κατά τη συμμετοχή τους στην έρευνα, το 72,9% (253 άτομα) του δείγματος 

παρακολουθούσε το Β΄ Εξάμηνο και το 27,1% (94 άτομα) το Δ΄Εξάμηνο Κατάρτισης. 

 

 

 

6.3.   Δημογραφικά στοιχεία καταρτιζόμενων που συμμετείχαν στην έρευνα 

 

 

6.3.1 Εθνικότητα  

 

Στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι έλληνες (298 στους 374 καταρτιζόμενους  ή 85,9 

του δείγματος). Οι 21 καταρτιζόμενοι δεν συμπλήρωσαν το πεδίο για την εθνικότητα και 27 

καταρτιζόμενοι ανήκουν σε διάφορες εθνικότητες: 15 είναι αλβανικής και 2 πολωνικής 

καταγωγής, ενώ από έναν καταρτιζόμενο απαντάμε στις παρακάτω εθνικότητες: αιγυπτιακή, 

ελληνολιβανέζικη, αμερικανική, πακιστανική, μολδαβική, βουλγαρική, ελληνογαλλική, 

βιετναμέζικη, αρμενική. 

 

 

6.3.2  Τόπος γέννησης 

 

Το 89,3%, δηλαδή 310 καταρτιζόμενοι, είναι γεννημένοι στην Ελλάδα. Τρεις (3) 

καταρτιζόμενοι δεν δήλωσαν τον τόπο/χώρα γέννησης. 

 

 

6.3.3   Φύλο 

 

  Από το σύνολο  των 347 καταρτιζομένων του δείγματος οι 228 είναι γυναίκες και οι 

119 άνδρες. 

 

 

6.3.4  Ηλικία 

 

  Οι 174 (50,1%) ήταν κάτω των 20 ετών, οι 93 (26,8%) είναι μεταξύ 21-24 ετών, οι 36 

(10,4%) 25-30 ετών και 35 (10,2%) άνω των 30 ετών. Εννέα (9) καταρτιζόμενοι δεν δήλωσαν 

τη χρονολογία γέννησής τους. 

 

 

6.3.5 Περιοχή σχολείου αποφοίτησης και τόπος μόνιμης διαμονής 
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  Οι 280 (80,7%) αποφοίτησαν από σχολείο της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ΙΕΚ 

φοίτησης, 53 (15,3%) αποφοίτησαν από σχολείο άλλης περιφέρειας και 14 δεν έδωσαν 

στοιχεία.  

  Οι 307 καταρτιζόμενοι δήλωσαν ως τόπο μόνιμης κατοικίας την περιφέρεια όπου 

βρίσκεται το ΙΕΚ στο οποίο φοιτούν και 29 καταρτιζόμενοι (8,4%) άλλη περιφέρεια από αυτήν 

στην οποία βρίσκεται το ΙΕΚ. Τέλος, 11 καταρτιζόμενοι δεν σημείωσαν τα συγκεκριμένα 

στοιχεία. 

 

6.3.6   Οικογενειακή κατάσταση 

 

Οι καταρτιζόμενοι στη συντριπτική τους πλειονότητα (326 – 93,9%) είναι άγαμοι. 

Έγγαμοι είναι το 16 (4,6%), ενώ πέντε (5) καταρτιζόμενοι δεν συμπλήρωσαν το σχετικό πεδίο. 

 

 6.3.7   Επαγγελματική κατάσταση, εργασία, ανεργία και ώρες απασχόλησης 

 

Ένα πολύ υψηλό ποσοστό των καταρτιζόμενων (71,5% ή 248 άτομα) δήλωσε ότι δεν 

εργάζεται. 

 Στο ερώτημα για τις ώρες της εβδομαδιαίας απασχόλησης απάντησαν οι 85 από τους 

347 καταρτιζόμενους. Από αυτούς, 28 καταρτιζόμενοι (8,1%) απασχολούνται σε τομέα συναφή 

με την ειδικότητά τους και 60 καταρτιζόμενοι (17,3%) σε τομέα που δεν έχει σχέση με την 

ειδικότητά τους. Από όσους εργάζονται, ποσοστό μεγαλύτερο από 55% απασχολείται έως 30 

ώρες την εβδομάδα, σχεδόν το 30% για 31-40 ώρες εβδομαδιαίως και το 11,7%  εργάζεται από 

40 ώρες την εβδομάδα. 

 

 

 6.4. Εκπαιδευτικό επίπεδο και απασχόληση γονέων και αδελφών 

 

6.4.1.  Πατέρας και μητέρα 

 

Το 41% σχεδόν των πατέρων και το 49,3% των μητέρων των καταρτιζόμενων είναι 

απόφοιτοι λυκείου και, αντιστοίχως, σχεδόν το 15% και 16% απόφοιτοι γυμνασίου. Στα ίδια 

σχεδόν ποσοστά κυμαίνονται οι απόφοιτοι δημοτικού πατέρες (13,3%), ενώ οι μητέρες 

απόφοιτοι δημοτικού είναι λιγότερες (9,8%).  Οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ πατέρες ανέρχονται στο 

13,8%, σε ίδιο σχεδόν ποσοστό με τις μητέρες (13,5&).. Ένα 8,4% των πατέρων και 5,8% των 

μητέρων έχει φοιτήσει σε ΙΕΚ και μόνο το 3,7% των πατέρων και το 3,5% των μητέρων έχει 

δεχτεί μεταπτυχιακές σπουδές. 

 Ως αυταπασχολούμενοι δηλώνονται οι πατέρες σε ποσοστό 28,2% και σε 20,7% ως 

ιδιωτικοί υπάλληλοι. Δημόσιοι υπάλληλοι είναι το 8,9%, αγρότες/κτηνοτρόφοι το 2,6%, 

συνταξούχοι το 15%. Οι άνεργοι πατέρες ανέρχονται στο 7,2%. Οι περισσότερες μητέρες 

ασχολούνται με τα οικιακά 24,2% ή είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι (20,7%). Οι 

αυτοαπασχολούμενες μητέρες είναι λιγότερες από τους πατέρες (11,5%), όπως και οι 

συνταξιούχοι (6,1%). Άνεργες είναι το 13,3% των μητέρων (κατά 6% μεγαλύτερο ποσοστό από 

τους ανέργους πατέρες). 

 

6.4.2.  Αδέλφια 
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Από τους 374 καταρτιζόμενους, οι 60 δεν έχουν αδέλφια, οι 167 έχουν έναν/μία αδελφό/-ή, 70 

έχουν 2 αδέλφια, 28 έχουν 3 αδέλφια, και 20 καταρτιζόμενοι έχουν περισσότερα από τρία 

αδέλφια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εξής: το ποσοστό των καταρτιζόμενων που ανήκουν σε 

τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες αγγίζει το 48%, εκ του οποίου μάλιστα το 5,8% δηλώνει ότι 

πρόκειται για οικογένειες με περισσότερα από 4 παιδιά. 

Όσον αφορά στο ανώτερο επίπεδο σπουδών των αδελφών των καταρτιζόμενων, 22,5% (78 

άτομα) είναι απόφοιτοι Λυκείου, το 25,4% (88 άτομα) φοιτούν σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ [και 2 

άτομα/0,6% σε Κολέγιο], μόλις 3 άτομα βρίσκονται σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών και ένα 

(1) άτομο συνεχίζει σε διδακτορικό επίπεδο. Σε ΙΕΚ σπούδασαν 40 άτομα (11,5%). 

Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 31 άτομα (ή το 9,0%) είναι ακόμη μαθητές 

Δημοτικού και Γυμνασίου. Τέλος, 44 από τους ερωτόμενους με αδέρφια δεν απάντησαν στη 

συγκεκριμένη ερώσηση.  

Όσον αφορά την εργασία, σε ένα μεγάλο ποσοστό (36,9% ή 128 άτομα) δεν εργάζεται 

κανένα από τα αδέλφια. Και σε ποσοστό 25,4% εργάζεται ένας/μία αδελφός/-ή.  

 

6.5.   Σχολική διαδρομή των καταρτιζόμενων, γνώσεις Η/Υ – ξένων γλωσσών  

         και Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ) 

 

6.5.1.   Σχολική διαδρομή των καταρτιζόμενων 

 

Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι καταρτιζόμενοι/-ες φοίτησαν σε δημόσια σχολεία 

(87,3%). Ένα ποσοστό της τάξης του 11,5% φοίτησε και σε ιδιωτικά και σε δημόσια και μόνο 

ένα 0,9% σε ιδιωτικά. Στην πλειονότητά τους επίσης είναι απόφοιτοι Γενικού/Ενιαίου Λυκείου 

(79,8%) και 15,9% απόφοιτοι ΕΠΑΛ/ΤΕΛ. Απόφοιτοι ΤΕΕ είναι το 4,0%. Ποσοστό της τάξης 

του 31,5% είχε επιδόσεις του (βαθμούς) από πολύ καλά έως άριστα, το 51,6% από μέτρια έως 

καλά, και το 11,0% ως σχεδόν καλά. Σε επανάληψη Τάξης υποχρεώθηκε το 4,9% των 

ερωτηθέντων. 

 Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι η σχολική τους εμπειρία ήταν μέτρια (40,3), το 13,9% 

ότι ήταν από αδιάφορη έως κακή, και το 45,3% ότι ήταν από καλή έως πολύ καλή. Και μία 

απογοητευτική διαπίστωση για το μάθημα του ΣΕΠ στο σχολείο: το πολύ μεγάλο ποσοστό του 

85,9% (298 άτομα) δηλώνουν ότι δεν τους βοήθησε. 

Ο ένας στους δέκα δηλώνει ότι έχει αποφοιτήσει στο παρελθόν από κάποιο 

μεταδευτεροβάθμιο ίδρυμα. Οι επτά στους δέκα δηλώνουν ότι έχουν δώσει εξετάσεις στο 

παρελθόν για εισαγωγή σε κάποιο τριτοβάθμιο ίδρυμα. Οι πέντε στους δέκα δηλώνουν ότι δεν 

συνέχισαν στο Πανεπιστήμιο για οικονομικούς αλλά και άλλους λόγους, ενώ δύο στους δέκα 

επειδή πέτυχαν σε τμήμα χαμηλής επιλογής και επιθυμίας. Ένας στους δέκα δεν συνεχίζει 

επειδή πέτυχε σε πόλη διαφορετική από εκείνη της μόνιμης διαμονής του.  

 

6.5.2.  Γνώσεις Η/Υ και ξένων γλωσσών 

 

Περίπου 2 στους 3 καταρτιζόμενους/-ες (208 άτομα, ποσοστό 59,9%) δηλώνουν ότι έχουν 

μεσαία γνώση στους υπολογιστές. Ένα σημαντικό ποσοστό (86 άτομα, ποσοστό 24,8%) 

δηλώνει ότι έχει προχωρημένη γνώση. Και περίπου οι 3 στους 4  (73,8 %) δηλώνουν ότι 

έμαθαν στο σχολείο ή μόνοι τους (χωρίς σεμινάρια και σχολές). Σε ποσοστό 84,2% γνωρίζουν 

τουλάχιστον  μία ξένη γλώσσα σε μεσαίο επίπεδο. 
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6.6.   Η επιλογή των ΙΕΚ και της συγκεκριμένης ειδικότητας 

 

Μέλη της οικογένειας, προσωπικοί φίλοι και άλλοι (χωρίς προσδιορισμό) επηρέασαν περίπου 

τους 4 από τους 10 καταρτιζόμενους στην επιλογή τους. Κατά 47,0% άντλησαν πληροφορίες 

για τα ΙΕΚ από το Internet και κατά 15,9% από συγγενείς. Από το Σχολείο γνώριζε τα ΙΕΚ 

μόνο το 3,7%. 

 Την πλειονότητα ώθησε στην επιλογή των ΙΕΚ, μεταξύ άλλων,  το ενδιαφέρον για «ένα 

οποιοδήποτε πιστοποιητικό μεταλυκειακής εκπαίδευσης (το σύνολο των μέτρια έως πάρα πολύ 

θετικών απαντήσεων στην ερώτηση φτάνει το 69,0%), ενώ έλαβαν υπόψη και τα 

επαγγελματικά δικαιώματα της συγκεκριμένης ειδικότητας (το σύνολο των μέτρια έως πάρα 

πολύ θετικών απαντήσεων στην ερώτηση φτάνει το 81,3 %). Οι τέσσερις στους δέκα 

παραδέχονται ότι επηρεάστηκαν  από τις εξαγγελίες για πιθανή μοριοδότησή τους για την 

είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο. 

Το 82,7% των καταρτιζομένων πιστεύουν ότι τα ΙΕΚ αποτελούν μια αναγκαία δομή στο 

σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης και μόνο ένα μικρό ποσοστό 3,5% πιστεύουν εντελώς το 

αντίθετο. Οι 6 στους 10 των καταρτιζομένων πιστεύουν ότι τα ΙΕΚ θα αναβαθμίσουν πολύ έως 

πάρα πολύ τις επαγγελματικές τους γνώσεις, και 7 στους 10 των καταρτιζομένων πιστεύουν ότι 

οι προσφερόμενες ειδικότητες στα ΙΕΚ ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς. Ωστόσο, 

για την ειδικότητα που παρακολουθούνμόνο το 30,9% πιστεύει ότι ανταποκρίνεται πολύ έως 

παρά πολύ στις απαιτήσεις της αγοράς. Το 33,2% πιστεύει ότι ανταποκρίνεται μέτρια έως 

ελάχιστα, και το 11,2% ότι δεν ανταποκρίνεται καθόλου. Ίσως εξαιτίας αυτού, το 21% πιστεύει 

ελάχιστα έως καθόλου στη δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης στους τομείς που 

οδηγεί η κατάρτισή τους και το 33,4% σημειώνει το «μέτρια». Το 40,9% πιστεύει από πολύ έως 

πάρα πολύ στην επαγγελματική του αποκατάσταση μέσω της κατάρτισης στο ΙΕΚ. Πάντως, ένα 

πολύ μεγάλο ποσοστό (75,8%) θεωρεί από μέτρια έως πάρα πολύ ότι θα έχει την δυνατότητα 

απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα με την κατάρτιση που λαμβάνουν στη συγκεκριμένη 

ειδικότητα των ΙΕΚ. Το ποσοστό μειώνεται σημαντικά (50,2%) για όσους θεωρούν από μέτρια 

έως πάρα πολύ ότι θα έχουν την δυνατότητα απασχόλησης στον δημόσιο τομέα με την 

κατάρτιση που λαμβάνουν στη συγκεκριμένη ειδικότητα των ΙΕΚ. 

Οι 44 στους 100 των καταρτιζομένων δήλωσαν ότι προκειμένου κα καταρτιστούν στην 

ειδικότητα που επιθυμούν θα ήταν διατεθειμένοι/ες να επιλέξουν ΙΕΚ που βρίσκεται σε άλλη 

(και πιθανώς πιο δύσκολα προσβάσιμη) περιοχή από αυτή που διαμένουν. Το σύνολο των 

μέτρια έως πάρα πολύ θετικών απαντήσεων στην ερώτηση φτάνει το 64,8 %. Παρότι το 40,6% 

δηλώνει ότι οι συγκοινωνίες δεν τους διευκολύνουν από ελάχιστα έως καθόλου. 

Το 43,8% πιστεύει από πολύ έως πάρα πολύ ότι το ΔΙΕΚ τους παρέχει ευκαιρίες για 

επαγγελματική εξέλιξη, το 31,1% ότι οι επαγγελματικοί τομείς στους οποίους οδηγεί 

υπόσχονται επαγγελματική ικανοποίηση και το 59,9% ότι οδηγεί σε επαγγέλματα που 

ταιριάζουν με την αυτοεικόνα τους.Το 29,4% πιστεύει, επίσης από πολύ έως πάρα πολύ, ότι θα 

τύχει κοινωνικής καταξίωσης μέσα από την εργασία του. Πολύ έως πάρα πολύ απασχολεί το 

66,0% να βρει το συντομότερο δουλειά. Αλλά και το 35,8% πιστεύει ότι με τα προσόντα που θα 

αποκτήσει θα μπορέσει αργότερα να διεκδικήσει μία θέση σε τριτοβάθμιο ίδρυμα.  

 

6.7.   Οι απόψεις των καταρτιζόμενων για την υποδομή και στελέχωση των ΙΕΚ 
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Στο ερώτημα αν το ΙΕΚ στο οποίο φοιτούν «έχει εξαιρετική οργάνωση και άριστη λειτουργία», 

το 46,7% δήλωσε καθόλου έως ελάχιστα, το 30,3% «μέτρια» και το 19,9% από πολύ έως πάρα 

πολύ. Μόνο 15 στους 100 των καταρτιζομένων δήλωσαν ότι η υλικοτεχνική υποδομή του ΙΕΚ 

στο οποίο φοιτούν είναι επαρκής. Οι 5/10 είναι ελάχιστα έως καθόλου ευχαριστημένοι. Οι 4 

στους 10 των καταρτιζομένων δήλωσαν ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι/ες από τους εκπαιδευτές 

της ειδικότητάς τους, το 38% δήλωσε μέτρια ικανοποίηση και το 18,7% είναι ελάχιστα έως 

καθόλου ικανοποιημένο. 

Οι 3 στους 10 των καταρτιζομένων δήλωσαν ότι η γραμματειακή υποστήριξη του ΙΕΚ 

που φοιτούν είναι εξαιρετικά βοηθητική. Το σύνολο των μέτρια έως πάρα πολύ θετικών 

απαντήσεων στην ερώτηση φτάνει το 54,2 %. Ένας στους 5 δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος. 

 

 

6.8   Κανονισμός λειτουργίας και δίδακτρα, μαθήματα και Πρακτική Άσκηση 

 

Οι απόψεις για ωράριο λειτουργίας των ΙΕΚ εμφανίζεται σχεδόν διχασμένη: το 49,3% δηλώνει 

ότι το ωράριο διευκολύνει από ελάχιστα έως καθόλου, και οι υπόλοιποι ότι τους διευκολύνει 

από μέτρια έως πάρα πολύ. Οι οκτώ στους δέκα θεωρούν τα υφιστάμενα όρια απουσιών από 

καθόλου έως μέτρια λογικά. Μόνο οι 16 στους 100 τα θεωρούν λογικά.  

Οι 4 στους 10 δήλωσαν ότι θεωρούν ότι το διάστημα των τεσσάρων εξαμήνων των 

σπουδών της ειδικότητάς τους είναι επαρκές. Οι 15 στους 100 των καταρτιζομένων δήλωσαν 

ότι θεωρούν το σύστημα προαγωγής στο επόμενο εξάμηνο εξαιρετικά αυστηρό. Οι οκτώ στους 

δέκα το θεωρούν από καθόλου έως μέτρια αυστηρό.  

Από το Πρόγραμμα Σπουδών της ειδικότητάς τους δηλώνουν πολύ έως πάρα πολύ 

ικανοποιημένοι το 29,7%. Το 35,7% μέτρια, και το 32,9% ελάχιστα έως καθόλου. Και ο 

αριθμός των μαθημάτων κρίνεται ως πολύ έως πάρα πολύ επαρκής από το 53% των 

καταρτιζόμενων. Το ερώτημα για το αν χρειάζονται περισσότερα θεωρητικά μαθήματα 

απαντήθηκε με ελάχιστα έως καθόλου από το 73,8%. Ποσοστό ανάλογο (77,5%) όσων 

δήλωσαν ότι «τα πρακτικά μαθήματα είναι αυτά που μετράνε στην ειδικότητά τους». Στενότερη 

σύνδεση μεταξύ θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων πιστεύουν ότι χρειάζεται το 77,8%. 

Όπως και μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ θεωρητικών μαθημάτων, την χρεία της οποίας 

υποστηρίζει το 64,3%. 

Το 46,1% πιστεύει ότι η Πρακτική Άσκηση είναι από καθόλου έως ελάχιστα καλά 

οργανωμένη, και στο ερώτημα αν χρειάζονται μεγαλύτερα διαστήματα Πρακτικής Άσκησης 

θετικά απάντησε το 87,7%. 

Οι 7/10 καταρτιζόμενους/-ες έκαναν αίτηση για Voucher. Οι 2 στους 10 των 

καταρτιζομένων δήλωσαν ότι δεν έχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να πάρουν 

την επιδότηση που δικαιούνται (Voucher). Επίσης 2/10 ότι έχουν μέτρια γνώση των 

διαδικασιών. Περισσότεροι από τους 5 στους 10 των καταρτιζομένων δήλωσαν ότι ορισμένοι 

σπουδαστές αποφεύγουν να κάνουν αίτηση εξ αιτίας της γραφειοκρατίας. To 33, 6% των 

καταρτιζόμενων πιστεύει ότι πολλοί σπουδαστές έρχονται στα ΙΕΚ «επειδή ακριβώς υπάρχει η 

επιδότηση (voucher) και καλύπτουν έτσι μερικές από τις ανάγκες των σπουδών τους». 

 

6.9.  Οι προσδοκίες των καταρτιζόμενων για το μέλλον και η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση μέσω των ΙΕΚ 
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Το 88,0% των καταρτιζόμενων σκέφτονται από μέτρια έως πάρα πολύ να πάρουν την 

Πιστοποίηση, και το 90,8% επιθυμεί από μέτρια έως πάρα πολύ να βρει γρήγορα μια 

αμειβόμενη απασχόληση. Το σύνολο των μέτρια έως πολύ θετικών απαντήσεων στην ερώτηση 

αν τα ΙΕΚ θα βοηθήσουν στη διασφάλιση της ήδη υπάρχουσας απασχόλησης αγγίζει το 72,9%, 

ενώ το σύνολο των μέτρια έως πάρα πολύ θετικών απαντήσεων στην ερώτηση για την 

πεποίθηση ότι θα βελτιώσει την απασχόλησή τους φτάνει το 78,7 %. 

 Όσοι πιστεύουν μέτρια έως πάρα πολύ ότι θα προετοιμασούν μέσω των ΙΕΚ για τη 

συνέχιση των σπουδών τους σε ένα τριτοβάθμια ίδρυμα φτάνουν στο 66,5%. Ο ένας στους 

τέσσερις δηλώνει ότι σκέπτεται να συνεχίσει σε κάποιο τριτοβάθμιο ίδρυμα. Το ίδιο ποσοστό 

δηλώνει αρνητική διάθεση για συνέχιση, ενώ ο ένας στους δύο δεν έχει αποφασίσει ακόμα. 

Ωστόσο, σχεδόν όλοι - περίπου οι εννέα στους δέκα - θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει μια 

διαδικασία πρόσβασης από τα ΙΕΚ στα τριτοβάθμια ιδρύματα. Συγκεκριμένα, οι οκτώ στους 

δέκα πιστεύουν ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ειδικές εξετάσεις, ή να μετρά ο βαθμός 

αποφοίτησης από τα ΙΕΚ, ή το αν έχουν πιστοποιηθεί από τα ΙΕΚ για την είσοδό τους στο 

Πανεπιστήμιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 7
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Παρουσίαση και Ανάλυση των δεδομένων της συνέντευξης με καταρτιζόμενους  

στα ΔΙΕΚ 

 

 

 

7.1 Τα αριθμητικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων  στις 

συνεντεύξεις 

 

7.1.1. Η κατανομή των συμμετεχόντων στη συνέντευξη ανά ΔΙΕΚ.  

 

Συνέντευξη παραχώρησαν συνολικά 20 Καταρτιζόμενοι, οι οποίο κατανέμονται ως εξής στα 

ΔΙΕΚ που συμμετέχουν στην έρευνα 

4 καταρτιζόμενοι από το Δ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω,  

2 από το Δ.Ι.Ε.Κ. Γαλατσίου,   

4 από το Δ.Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας,  

1 από το ΙΕΚ της Κηφισιάς,  

2 από το ΙΕΚ Κορίνθου-Λουτρακίου,  

5 από το ΙΕΚ Κορυδαλλού,  

2 από το ΙΕΚ Νέας Σμύρνης. 

 

7.1.2. Οι ειδικότητες των συμμετεχόντων στη συνέντευξη ανά Δ.Ι.Ε.Κ. : 

 

▪ Δ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω 

 Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου: 3  

 Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων: 1 

▪ Δ.Ι.Ε.Κ. Γαλατσίου 

 Ειδικός Ενδυματολογίας και Σχεδίασης Μόδας: 2  

▪ Δ.Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας 

Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης: 1  

Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου: 1  

Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου: 2  

▪ ΙΕΚ Κηφισιάς 

 Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας: 1 

▪ ΙΕΚ Κορίνθου-Λουτρακίου 
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 Τεχνικός Εφαρμογών με Η/Υ: 2 

▪ΙΕΚ Κορυδαλλού 

 Ειδικός Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing): 4 

 Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής: 1 

▪ ΙΕΚ Νέας Σμύρνης 

 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Multimedia): 1 

 Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου: 1 

 

7.1.3.  Εθνικότητα και χώρα προέλευσης 

 

Οι 19 από τους 20 καταρτιζόμενους είναι γεννημένοι στην Ελλάδα. Ένας 

καταρτιζόμενος είναι ελληνικής καταγωγής γεννημένος σε χώρα της ΕΕ από γονείς έλληνες 

μετανάστες. Μία καταρτιζόμενη είναι γεννημένη και μεγαλωμένη στην Ελλάδα όπου και 

παρακολούθησε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, από γονείς που κατάγονται από χώρα 

εκτός ΕΕ.  

 

7.1.4.  Φύλο και ηλικίες των καταρτιζόμενων 

 

Πρόκειται για 10 γυναίκες και 10 άντρες, οι ηλικίες των οποίων κυμαίνονται από τα 19 

έως και τα 45 έτη. Συγκεκριμένα, από τους άντρες, τρεις είναι 19 ετών, τρεις είναι 20 ετών, 

ένας 21, ένας 27 ετών, ένας 30 και ένας 38 ετών. Οι γυναίκες καλύπτουν μία ηλικιακή 

κλίμακα από τα 20 έως και τα 45 έτη. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχουσες βρίσκονται 

αντιστοίχως στις εξής ηλικίες: από μία Καταρτιζόμενη στις ηλικίες των 20 και 21 ετών, δύο 

είναι 22 ετών, δύο είναι 24 ετών, από μία βρίσκονται στην ηλικία των 25, 27 και 31 ετών 

αντιστοίχως, και μία Καταρτιζόμενη είναι 45 ετών.  

 

7.1.5.  Εκπαιδευτικό επίπεδο και επάγγελμα γονέων και αδελφών 

 

Από τους γονείς των Καταρτιζόμενων μόνο δύο πατέρες είναι απόφοιτοι Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι είναι απόφοιτοι Λυκείου ή/και δευτεροβάθμιας σχολής. Λίγοι 

από τους γονείς είναι απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας και 3 από τους γονείς είναι απόφοιτοι 

Δημοτικού. Κάποιοι ασκούν ή ασκούσαν επαγγέλματα όπως αυτό του Γιατρού, του 

Στρατιωτικού, του Αστυνομικού, του Καπετάνιου, της Σχεδιάστριας Μόδας και της 

Νοσηλεύτριας. Οι περισσότεροι ασκούν ή ασκούσαν τεχνικά επαγγέλματα, και επαγγέλματα 

όπως Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτροσυγκολλητής, Οδηγός Φορτηγού, Ξυλουργός. 4 μητέρες 

απασχολούνται με τα Οικιακά και ένας πατέρας είναι αυτοαπασχολούμενος. Όσον αφορά στο 

επίπεδο εκπαίδευσης και τα επαγγέλματα των αδελφών (όσων βρίσκονται σε ηλικία άνω των 

18), ένα άτομο έχει συνεχίσει σε επίπεδο διδακτορικό και απασχολείται σχετικά στο 

εξωτερικό, ένα έχει πάρει τίτλο Master, ένα έχει ολοκληρώσει την Τριτοβάθμια και εργάζεται 

ως Εκπαιδευτικός στην Δευτεροβάθμια, δύο έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 

αντιστοίχως χωρίς να έχουμε επιπλέον πληροφορίες, και δύο ακόμη άτομα είναι φοιτητές των 

ΤΕΙ. Ένα μόνο άτομο έχει σταματήσει την εκπαίδευσή του μετά την υποχρεωτική 
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Δευτεροβάθμια (ακολούθησε γάμος) και ένα άτομο έχει δεχθεί Μεταδευτεροβάθμια. Οι 

υπόλοιπες των περιπτώσεων έχουν τελειώσει Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

απασχολούνται σε επαγγέλματα όπως αυτό της Κομμώτριας και του Μηχανικού Αυτοκινήτων 

ή είναι ακόμη μαθητές. 

 

7.1.6.  Οικογενειακή κατάσταση 

  

Μία καταρτιζόμενη είναι παντρεμένη (χωρίς να έχει παιδιά), μία καταρτιζόμενη και 

ένας καταρτιζόμενος συμβιώνους ο καθένας με τον/την σύντροφό της. Οι καταρτιζόμενοι που 

προέρχονται εκτός Αττικής μένουν μόνοι τους σε διαμέρισμα που ενοικιάζουν, και όλοι οι 

υπόλοιποι ζουν στο σπίτι της οικογένειας ανατροφής τους.  

 

7.1.7.  Οικονομικό και πολιτιστικά κεφάλαια  

 

Το σύνολο των οικογενειών των καταρτιζόμενων ανήκει στα μέσου και χαμηλού 

εισοδήματος στρώματα πλην ίσως μίας καταρτιζόμενης, η οποία ενισχύεται και από άλλα 

εισοδήματα. 

Μόνο σε μία περίπτωση παρατηρείται υψηλή πρόσβαση και σε υψηλού κύρους 

πολιτισμικά κεφάλαια (όπως συνάγεται και από δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, π.χ. 

ιππασία), ταυτόχρονα από την οικογένεια και από το σχολείο. Οι περισσότερες των 

περιπτώσεων είχαν μέση πρόσβαση και όχι σε υψηλού κύρους πολιτισμικά κεφάλαια (είτε 

από το Σχολείο, είτε/και από την οικογένεια, είτε με ατομικές πρωτοβουλίες). Σε 3 

περιπτώσεις η πρόσβαση εμφανίζεται χαμηλή έως/και ιδιαιτέρως χαμηλή (περιορίζεται, για 

παράδειγμα, σε αθλητικές δραστηριότητες σε δημοτικά γυμναστήρια, και δεν δηλώνονται 

δραστηριότητες όπως το διάβασμα, το Θέατρο, η Μουσική, ο Κινηματογράφος, επισκέψεις 

σε μουσεία ή/και αρχαιολογικούς χώρους, ταξίδια στο εξωτερικό ή εκδρομές στο εσωτερικό).   

 

7.1.8.   Εξωσχολική ενίσχυση στα μαθήματα 

 

Σημαντικός αριθμός  καταρτιζομένων (περίπου το 1/3 των ερωτώμενων) δεν είχαν 

κανενός είδους εξωσχολική ενίσχυση στα μαθήματα. Οι υπόλοιποι δέχτηκαν ενίσχυση σε 

Φροντιστήριο, ενώ κάποιοι από αυτούς (αν και περιστασιακά) δέχτηκαν ιδιαίτερα μαθήματα. 

 

7.1.9. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός  και προηγούμενη εκπαίδευση 

 

Στο σύνολό τους - ακόμη και αυτοί των οποίων τα σχολεία στα οποία φοίτησαν 

προβλεπόταν το σχετικό μάθημα (Σ.Ε.Π.) - δηλώνουν ότι δεν είχαν σημαντική, ή ότι δεν 

είχαν καθόλου βοήθεια  από το Σχολείο στον προσανατολισμό τους. Οι περισσότεροι δεν 

είχαν προσανατολισμό από την οικογένεια, λόγω αδυναμίας της οικογένειας να τον 

προσφέρει. Κάποιοι ζήτησαν βοήθεια από το Φροντιστήριο που παρακολουθούσαν, και οι 

περισσότεροι βασίστηκαν σε πληροφορίες, συμβουλές  ή/και, κυρίως, εμπειρίες γνωστών 

τους. Δύο ή τρεις Καταρτιζόμενοι/-ες δήλωσαν ότι το μάθημα του ΣΕΠ δίδασκε ο/η 

Γυμναστής/-τρια ή Καθηγητής/ρια άλλης ειδικότητας, οπότε και έστρεφε το μάθημα προς την 

περιοχή της ειδικότητά τους/της, την οποία και γνώριζε καλύτερα (Οικονομικά). 
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Μία Καταρτιζόμενη είναι ήδη απόφοιτη ΤΕΙ
16

 και για τους 17/20 είναι το πρώτο 

Πρόγραμμα Κατάρτισης που παρακολουθούν. 3 έχουν ολοκληρώσει και άλλο Πρόγραμμα 

Κατάρτισης πριν από αυτό που τώρα παρακολουθούν: 2 σε Δ.Ι.Ε.Κ. άλλης περιοχής και 1 σε 

Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Δύο Καταρτιζόμενοι είχαν εγγραφεί και κατά το παρελθόν σε ΔΙΕΚ, 

χωρίς όμως να ολοκληρώσουν την Κατάρτισή τους. 

 

7.1.10.   Πρόθεση πρόσβασης στην Τριτοβάθμια πριν και από τα Δ.Ι.Ε.Κ.. 

 

Όπως σημειώθηκε ήδη, μία καταριζόμενη είναι απόφοιτη ΤΕΙ. 14/20 καταρτιζόμενους 

συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και μόνο 6/20 καταρτιζόμενους –και για διάφορους 

ή/και διαφορετικούς λόγους– δεν αποπειράθηκαν την είσοδο τους στην Ανώτατη. Οι 

υπόλοιποι το αποπειράθηκαν αλλά: είτε πέρασαν σε Σχολή χαμηλής προτίμησης, είτε σε πόλη 

μακρινή και στάθηκε εμπόδιο ο οικονομικός παράγοντας, είτε δεν πέρασαν σε καμία Σχολή. 

Ένας το έχει επιχειρήσει ήδη 4 φορές (και 2 φορές έχει επιτύχει την εισαγωγή του, αλλά ο 

οικονομικός παράγοντας δεν επέτρεψε να παρακολουθήσει Σχολή σε άλλη πόλη). 3 

καταρτιζόμενοι σκόπευαν να συμμετάσχουν εκ νέου στις επικείμενες Πανελλήνιες Εξετάσεις.  

Με μία εξαίρεση, όλοι οι υπόλοιποι καταρτιζόμενοι δηλώνουν ότι αν υπήρχε πρόσβαση 

από τα Δ.Ι.Ε.Κ. σε ΑΕΙ/ΤΕΙ θα το επιχειρούσαν: είτε για να συνεχίσουν σε ειδικότητα 

συναφή με αυτήν που τώρα παρακολουθούν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, είτε για 

να αλλάξουν πορεία προς την κατεύθυνση που προσπάθησαν να ακολουθήσουν μέσω των 

πανελληνίων εξετάσεων και δεν στάθηκε δυνατό, είτε και γιατί εν τω μεταξύ άλλαξαν γνώμη 

για το γεγονός ότι δεν το αποπειράθηκαν. 

 

7.1.11.  Μόνιμη κατοικία (και απόσταση από το Δ.Ι.Ε.Κ.) 

 

Σήμερα, όλοι οι καταρτιζόμενοι διαμένουν εντός Αττικής και, στην πλειονότητά τους, 

σε περιοχή κοντινή ή/και στην ίδια με τα ιδρύματα που φοιτούν. Η τοποθεσία του ιδρύματος 

σε κάποιες περιπτώσεις επέδρασε στην επιλογή της ειδικότητας. Δηλαδή να είναι κοντά, ώστε 

να ελαχιστοποιούνται ο χρόνος και τα έξοδα των μετακινήσεων. Σε άλλες περιπτώσεις, η 

επιλογή της ειδικότητας απαίτησε την αλλαγή του τόπου κατοικίας. Συγκεκριμένα, 3 

καταρτιζόμενοι/ες άλλαξαν τόπο κατοικίας προκειμένου να παρακολουθήσουν την ειδικότητα 

που επέλεξαν (δεν προσφερόταν στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους). Οι μόνινες κατοικίες 

τους βρίσκονται: σε νομό όμορο της Αττικής, νησί του Αιγαίου και στην Κρήτη.  

 

7.2. Οι θέσεις  των καταρτιζόμενων για τα Δ.Ι.Ε.Κ. και το πλαίσιο τη προσφερόμενης 

κατάρτισης  

 

 7.2.1. Η διαδικασία επιλογής και δήλωσης ειδικοτήτων 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, σημαντικός αριθμός καταρτιζομένων (περίπου το 1/3 των 

ερωτώμενων)  παρακολουθούν ειδικότητα που δεν ήταν η πρώτη επιλογή τους, χωρίς ωστόσο 

αυτό να σημαίνει ότι τελικά δεν τους ενδιαφέρει η ειδικότητα που παρακολουθούν. Κάποιες 

απαντήσεις σχετικά και με τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκαν για την ύπαρξη των Δ.Ι.Ε.Κ. 

αναδεικνύουν τα παρακάτω ζητήματα: έλλειψη καθοδήγησης, δυσκολία έγκυρης και έγκαιρης 

                                                 
16

 Χωρίς αυτό να μπορεί να είναι ενδεικτικό του ποσοστού αποφοίτων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ που σπουδάζουν σε ΔΙΕΚ μετά τη 

λήψη του πτυχίου τους.  
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πληροφόρησης σχετικά με τις προσφερόμενες  ειδικότητες και τα τμήματα, απουσία προβολής 

των Δ.Ι.Ε.Κ., εξαιρετικά σύντομη διάρκεια της περιόδου εγγραφής. Κάποια ενδεικτικά 

αποσπάσματα σχετικά είναι τα ακόλουθα:  

 
 «Όχι. [δεν είναι η πρώτη προτίμηση] Δεύτερη.[…] δε το έψαξα και πολύ, δηλαδή για ποιο 

λόγο με πήρανε [στην ειδικότητα αυτήν] και όχι .. [στην πρώτης προτίμησης] (Συνέντευξη 

Νο.8). 

 
«Δήλωσα δύο [ειδικότητες], η πρώτη ήτανε (…), η οποία ήτανε στον Πειραιά, την οποία την 

κυνήγησα πάρα πολύ σαν Ειδικότητα, (…) δεν υπήρχαν πολλά Τμήματα, (…) γιατί κάποτε 

υπήρχε και κάπου αλλού και έκλεισε, (…) μόνο στον Πειραιά, νομίζω, ή και σε κάποιο άλλο 

μέρος, δύο νομίζω μέρη υπήρχανε, και (…) δεν υπήρχαν πολλά Τμήματα, οπότε 

απορρίφθηκα γι’ αυτό το λόγο, με βάση το τέτοιο …[τον αριθμό των Τμημάτων και των 

καταρτιζόμενων που θα δέχονταν]. Ναι. Και … το δεύτερο ήταν η (…), που μ’ ενδιέφερε (…) 

… δεν είμαι δηλαδή δυσαρεστημένη, μ’ αρέσει η Ειδικότητα,…» (Συνέντευξη Νο.4). 

 

«…τρίτη [κατά σειρά προτίμησης ειδικότητα]… Η συγκεκριμένη. Αλλά είχα … είχα δηλώσει 

και σε άλλες περιοχές, παρόμοια, […] Γενικά με μένα έχει γίνει ένα μπέρδεμα, …[…]  Είχα 

δηλώσει … είχε κάνει λάθος η ξαδέρφη μου όταν έκανα [την αίτηση] κι είχα δηλώσει στα 

Μέγαρα, κατά λάθος. Είχα καταλάβει κάτι άλλο. Μια «Πλατεία Μεγάρων», μου είχε πει, η 

ξαδέρφη μου, και τα ‘χαμε μπερδέψει και ήταν να πάω εκεί τελικά. Και μετά … δεν άνοιξε 

αυτό το Τμήμα τελικά στα Μέγαρα. Κι ήτανε […] και κάτι άλλο σαν το δικό μου και … εγώ 

δε ήμουν πουθενά [εγγεγραμμένος] τότε. Κι έπαιρνα τηλέφωνο κι έλεγα «τι έγινε;!». Έπαιρνα 

[στο τάδε Δ.Ι.Ε.Κ.] … μου λέγαν «δεν είστε εδώ». Έπαιρνα [σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ.], μου λένε 

«ούτε εδώ είστε», του λέω «μα, που είμαι!» ας πούμε «τι έγινε με μένα;». Και μετά 

ξαναέπαιρνα και ξαναπήρα [στο τάδε Δ.Ι.Ε.Κ.] και μου είπανε άμα δεν είσαστε [εδώ], αν θα 

‘ναι γεμάτο το Τμήμα, πάτε [στο τάδε Δ.Ι.Ε.Κ.]. Λέω «έχω πάρει στη (…)». Λέει «ξαναπάρτε 

και πείτε ότι επικοινωνήσατε μαζί μας» και τέτοια. (…)» (Συνέντευξη Νο.7). 

 

 

7.2.2. Εργασία, ανεργία και ο συνδυασμός εργασίας και κατάρτισης στο λόγο των 

καταρτιζομένων 

 

Από τους 20 ερωτώμενους , οι περισσότεροι δεν εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους 

κυρίως λόγω της υπάρχουσας ανεργίας και όχι από επιλογή. Η πλειονότητα δηλώνει ότι 

χρειάζονται την εργασία για λόγους βιοπορισμού. Αρκετοί δηλώνουν ότι επιλέγουν να 

φοιτήσουν στο ΔΙΕΚ είτε για να αξιοποιήσουν τον ελέυθερο χρόνο που τους δημιουργεί η 

έλλειψη εργασίας ή ως μέσο για να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες και έτσι να 

διεκδικήσουν εργασία σε περισσότερους επαγγελματικούς χώρους και ειδικότητες.       

Όσον αφορά τους εργαζομένους που συνδυάζουν την απασχόληση με την κατάρτιση, τα 

παρακάτω αποσπάματα αποτυπώνουν τον τρόπο που διαχειρίζονται την ανάγκη συνδυασμού 

τους στο καθημερινό τους πρόγραμμα και τις πιέσεις που δέχονται.  

 
 «Με το ζόρι. Γιατί δεν βολεύουν οι ώρες. Και αναγκαστικά πρέπει part time, που σημαίνει 

λίγα λεφτά» (Συνέντευξη Νο.6). 
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«Δύσκολα … ! Ήτανε δύσκολα. Δηλαδή … δούλευες σε … ήτανε σαν να δούλευες είκοσι [;] 

ώρες τη μέρα. Πολύ δύσκολα» (Συνέντευξη Νο. 5). 

 

«Είχα βρει … μία δουλειά, που ήτανε από το πρωί μέχρι κάποια ώρα το μεσημέρι, μέχρι τις 2 

η ώρα το μεσημέρι, και από ‘κει και πέρα έφευγα και πήγαινα στο ΙΕΚ [από 3 το μεσημέρι –

ως 9 το βράδυ]». (Συνέντευξη Νο. 9). 

 

«Ε, έχω βρει ώρες που δεν συμπίπτουνε με τις ώρες της Σχολής μου, οπότε δεν έχω 

πρόβλημα. […]  Εεεε … το Χειμώνα, όσο υπήρχε και το ΙΕΚ, δούλευα σε ένα (…), ε, 

πήγαινα πρωί, έφευγα μεσημέρι … μετά ΙΕΚ. […] Ε, έφευγα μια ώρα νωρίτερα. Ίσα να 

προλάβω δηλαδή να φάω, να κάνω ένα μπάνιο και … Σχολή» (Συνέντευξη Νο.10). 

 

 

7.2.3. Οι θέσεις των καταρτιζομένων για τα δίδακτρα και την επιταγή κατάρτισης 

(Voucher) 

 

Στο ερώτημα «Ποια είναι η γνώμη σας για τα δίδακτρα στα ΙΕΚ; Νομίζετε ότι είναι υψηλά 

ή λογικά;» οι περισσότερες απαντήσεις θίγουν το ζήτημα της «Δωρεάν Εκπαίδευσης». Ένας 

καταρτιζόμενος θεωρεί ότι είναι υψηλά μεν, αλλά δικαιολογημένα, επειδή τα Δ.Ι.Ε.Κ. «δεν είναι 

Τ.Ε.Ι.»: 

 
«Εεε… κοιτάχτε. Είναι υψηλά μεν [τα δίδακτρα] , αλλά εντάξει, δεν μπορείς και να μην 

πληρώνεις και τίποτα. […] Εννοώ ότι … δεν είναι ΤΕΙ, ρε παιδί μου, να πας και να 

σπουδάσεις χωρίς να πληρώσεις τίποτα. Δεν πέρασες από πουθενά, πας εκεί … και ξέρεις ότι 

θα πληρώσεις κάποια χρήματα ώστε … να τελειώσεις τη Σχολή σου. Αλλά ότι είναι … υψηλά 

και δεν έχει κάποιες προϋποθέσεις που θα έπρεπε … οικονομικές [συνιστά πρόβλημα]» 

(Συνέντευξη Νο.8). 

 

  Επίσης, σημειώνουν την έλλειψη αρχικής πληροφόρησης για την υποχρέωση καταβολής 

και το ύψος των διδάκτρων, και την αναντιστοιχία μεταξύ καταβολής διδάκτρων και ανυπαρξίας 

Εκπαιδευτικού Υλικού, η οποία υπερπολλαπλασιάζει το κόστος της κατάρτισης. Χαρακτηρικά 

είναι τα παρακάτω αποσπάσματα: 

 

 
«Ανεπίτρεπτα. - […] Θεωρώ ότι δεν θα ‘πρεπε καν να υπάρχουν δίδακτρα.[…] Γιατί νόμιζα 

ότι έχουμε δωρεάν Εκπαίδευση (…) [ότι ισχύουν δίδακτρα] το έμαθα πρέπει να σας πω, κατά 

την εγγραφή. Όταν έψαχνα στο Internet δεν βρήκα κάποιες…, κάποια τέτοια στοιχεία ότι θα 

πρέπει να πληρώσουμε, και όταν κατά την εγγραφή το έμαθα, … μου ‘ρθε λίγο έτσι … 

“κάπως”. Τέλος πάντων, παρ’ όλ’ αυτά, έκανα την εγγραφή, … Δεν έχω να πω κάτι, θεωρώ 

ότι θα ‘πρεπε να μην υπάρχουν (…) Δηλαδή, πληρώνουμε δίδακτρα, ..εντάξει…, και δεν 

έχουμε καν βιβλία. Για ποιο λόγο τα πληρώνουμε τα δίδακτρα […] Είμαστε σε εποχές ΔΝΤ, 

εντάξει, καταλαβαίνω, είμαστε όλοι οικονομικά πολύ … χάλια, … αλλά εντάξει … το θεωρώ 

λίγο … να παρακαλάμε να βγάλουμε φωτοτυπίες …;» (Συνέντευξη Νο.1). 

 

«Εγώ νομίζω ότι ήταν δωρεάν […] Και όταν είδα και τα λεφτά, μου ‘κανε εντύπωση. Γιατί η 

φίλη μου μού είχε πει ότι δεν πληρώνω τίποτα […] [σε] ΕΠΑΛ, ναι ΕΠΑΛ. Δεν μου είχε πει 

κανείς ότι πήγαινε σε «ΕΠΑΛ». Και πάω επάνω [στο Δ.Ι.Ε.Κ.] και βλέπω τα λεφτά, αλλά 
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λέω, εντάξει, τι να κάνω … συγκριτικά με άλλες Σχολές, ιδιωτικές, δεν είναι πολλά. Αλλά … 

σαν Δημόσιο, έπρεπε να είναι δωρεάν» (Συνέντευξη Νο.2). 

 
«Πιστεύω από τη στιγμή που λέγεται «Δημόσιο ΙΕΚ» δεν θα έπρεπε να έχει δίδακτρα. Θα’ 

πρεπε να ξεκαθαρίζουν απ’ την αρχή ότι «δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε βασικά 

πράγματα», δηλαδή τις πρώτες ύλες που χρειάζεται μία Ειδικότητα, και … αυτό. Άμα υπήρχε 

διαφάνεια, θα ‘ταν όλα πολύ καλύτερα. Γιατί εγώ πήγα στο ΙΕΚ, μου είπαν ότι αυτό κι αυτό 

κι αυτό, πρέπει να δώσω κάποια χρήματα, okay, τα έδωσα, πάρα πολύ ωραία, εγώ θεωρώ ότι 

πρέπει να μου δώσουν και κάποιες πρώτες ύλες. Γιατί τα λεφτά που έχω ξοδέψει εγώ για να 

καλύψω τις ανάγκες της Σχολής, είναι τέσσερις φορές περισσότερα απ’ τα δίδακτρα 

[πλησιάζουν τα 800 Ευρώ] (Συνέντευξη Νο.3)». 

 

 

Επίσης, η συνέντευξη με μια καταρτιζόμενη η οποία κατάγεται από χώρα εκτός ΕΕ ανάδειξε ένα 

ζήτημα ανισότητας σε σχέση με τα δίδακτρα.  Βάσει του Κανονισμού ως πολίτης άλλης χώρας 

υποχρεούται να καταβάλει 734 Ευρώ/Εξάμηνο, έναντι 367 Ευρώ που καταβάλλουν οι υπόλοιποι 

καταρτιζόμενοι. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα 

και ενώ έχει παρακολουθήσει εδώ όλες τις προηγούμενες βαθμίδες Εκπαίδευσης. Σημειώνει 

μάλιστα ότι σε Ι.Ε.Κ. άλλου οργανισμού δεν ισχύει κάτι παρόμοιο. Αναφέρει: 

 

 
«Ναι, είχα θέμα εγώ, γιατί … […] Εγώ δίνω 734 Ευρώ […] Γιατί, υποτίθεται, είμαι 

ξένη, από … χώρα [γελάει] «εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης» και αναγκάζομαι να δώσω 

700 Ευρώ. […] …Και … το ποσό για μένα είναι εξωφρενικό με την έννοια, όχι μόνο 

επειδή είναι δημόσιο, επειδή υποτίθεται το δίνεις – θα μου πεις εντάξει είναι «ημι-

δημόσιο», δε θεωρείται δημόσιο […]…. Θεωρώ, υποτίθεται, δίνεις τα λεφτά για να 

έχεις κάποιες φωτοτυπίες, κάποιες σημειώσεις και τα λοιπά, τις οποίες επίσης δεν 

έχουμε και επίσης πρέπει να βγάλουμε. Οπότε … δώρον άδωρο είναι αυτά τα λεφτά, δε 

ξέρω γιατί τα δίνω, πραγματικά. Αφού είναι δημόσιο. Δεν ξέρω…» (Συνέντευξη Νο.4).  

 

Ακόμη όμως και για τα τυπικά δίδακτρα των 367 Ευρώ/Εξάμηνο, οι περισσότεροι 

δηλώνουν δυσκολία ή/και αδυναμία καταβολής, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα για το αν 

καταφέρουν να συνεχίσουν ή να ολοκληρώσουν την κατάρτισή τους: 

 

«(…) μου είναι πολύ δύσκολο, ναι. […] Με δυσκολεύουν τα δίδακτρα. Πάαρα πολύ. Ναι.» 

(Συνέντευξη Νο.1).  

 

«Ε…. αυτή τη στιγμή για το επόμενο Εξάμηνο, ναι» (Συνέντευξη Νο.6). 

«(…) εγώ είμαι περίπτωση που με βοηθάει οικονομικά ο πατέρας μου. Αν δεν με βοηθούσε, 

επειδή είμαι άνεργη, δεν θα μπορούσα καθόλου να φοιτήσω» (Συνέντευξη Νο.5). 

 

 «(…) είχα κάνει τον προϋπολογισμό μου … (…) τά ‘χω βάλει στην άκρη γ’ αυτό το λόγο. 

Εεε… ξέρω άτομα όμως που έχουν σταματήσει γιατί δεν μπορούσαν να τα δώσουνε» 

(Συνέντευξη Νο.4). 

 

 

Ακόμη και στην περίπτωση που δεν προβληματίζουν τα δίδακτρα, προβληματίζει το 

κόστος του Εκπαιδευτικού Υλικού:  
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«Στα δίδακτρα όχι [δεν αντιμετωπίζω πρόβλημα]. Δηλαδή είναι κάτι σταθερό, είναι κάτι που 

μου πληρώνουν οι γονείς μου, αλλά είναι όλα τα έξοδα της Σχολής» (Συνέντευξη Νο.3). 

 

 Η Επιταγή Κατάρτισης (Voucher) έχει εγκριθεί για τους περισσότερους, αλλά κατά την 

περίοδο διεξαγωγής της έρευνας κανείς δεν την είχε λάβει ακόμα. Οι καταρτιζόμενοι 

αναφέρονται στην έλλειψη επίσημης πληροφόρησης, στη δυσκολία υποβολής της σχετικής e-

αίτησης παρά την βοήθεια από ανθρώπους στα Δ.Ι.Ε.Κ., και αμφισβητούν την τήρηση των 

κριτηρίων χορήγησης. 

 

 
«(…) Έχει τελειώσει η χρονιά, … και δεν ξέρουμε αν … λένε ότι θα τα πάρουμε τα χρήματα, 

κανείς δεν ξέρει όμως πότε θα τα πάρουμε (…)» (Συνέντευξη Νο.1). 

 

« […] Τo Voucher; Θα δούμε αν το πάρουμε ποτέ. […] … που θεωρητικά πρέπει να το 

πάρουν, …[…] Από ‘κει και πέρα μας είχαν πει ότι στο τέλος κάθε Εξαμήνου, θα παίρνουμε 

τα λεφτά. Έχει τελειώσει το πρώτο Εξάμηνο, τελειώνουμε το δεύτερο και κάποια στιγμή 

είπαν ότι μέσα στο Καλοκαίρι θα μπει λογικά η μία δόση. Τώρα, η άλλη δόση ή θα μπει τον 

Οκτώβριο, ή θα μπει κατευθείαν στο επόμενο Εξάμηνο. Δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι επακριβώς τι 

θα γίνει.[…] Θα μπουν κατευθείαν [στον Τραπεζικό Λογαριασμό] στου … Δημοσίου» 

(Συνέντευξη Νο. 6). 

 

«Όχι, εντάξει [δεν έκανα αίτηση]. Αλλά θα ήτανε … θα ήτανε καλύτερα άμα .. το έκανα το 

Voucher. (…) Μας το είπανε μια μέρα πριν» (Συνέντευξη Νο.7). 

 

«Ναι, έκανα αίτηση.[…] Δεν ήταν ό,τι πιο εύκολο…! Για να κάνω την αίτηση προσωπικά, 

έκανα ένα μήνα. Γιατί νόμιζα ότι την είχα στείλει ενώ δεν την είχα στείλει, λείπανε κάτι 

στοιχεία, ψάχναμε να βρω άκρη […] είναι όμως τα παιδιά που δουλεύουνε εκεί στο 

Ηλεκτρονικό Σύστημα … είναι … εξυπηρετικά. (…) μου είπαν τι έλειπε, κατάφερα το 

συμπλήρωσα και την έκανα. Αλλά … είχα ξεκινήσει απ’ τους πρώτους … και έτσι πρόλαβα 

… αν και δώσανε μετά παρατάσεις.[…] Ακόμα δεν έχουμε πάρει λεφτά για να ξέρουμε (…)» 

(Συνέντευξη Νο.2). 

 

«(…) Με βάση τα κριτήρια …; Όχι δεν είμαι ευχαριστημένη. […] Γιατί … τώρα … να το 

θέσω έτσι. Έχω μια φίλη. Η οποία πηγαίνει και αυτή σε δημόσιο ΙΕΚ. Και όταν τα κριτήρια 

λένε ότι πρέπει να έχεις αυτή την οικονομική κατάσταση ή πρέπει να έχει ξέρω ‘γω, να έχει 

μία χι αναπηρία κάποιος από τους γονείς κι εσύ δίνεις χαρτιά, τα οποία … εν μέρει ισχύουν, 

αλλά έχεις κι άλλα δέκα σπίτια και τα νοικιάζεις και τα παίρνεις μαύρα, όχι, δεν με 

ικανοποιεί» (Συνέντευξη Νο.3). 

 

« (…) εντάξει, ναι, θεωρώ ότι είναι λογικά τα κριτήρια. εεεμ….ίσως θα μπορούσε να είναι 

και λίγο καλύτερα για ένα άτομο το οποίο ας πούμε είναι άνεργο. Παλιότερα νομίζω ήταν πιο 

ελαστικά. Τώρα πρέπει να είσαι … ας πούμε και για τα μειωμένα δίδακτρα, [για να σου 

εγκριθούν πρέπει να είσαι] άνεργος και ταυτόχρονα ανάπηρος, και ταυτόχρονα πολύτεκνος, 

και ταυτόχρονα … όλα αυτά ταυτόχρονα, ας πούμε (…)» (Συνέντευξη Νο.5). 

 

«(…) Πρέπει λέει να έχεις το εισόδημα του πατέρα σου ξέρω’ γω να είναι από 8.000 και 

κάτω. Τώρα, το άλλο παιδί που έχει 10 [χιλιάδες ετήσιο εισόδημα], το ίδιο πράγμα είναι. 

Δηλαδή δεν έχει κάποια διαφορά. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Δε δίνουνε 
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δηλαδή κάποια ευχέρεια παραπάνω σε κάποια άτομα που … έχουνε κάποια προβλήματα 

οικονομικά» (Συνέντευξη Νο.8). 

 

7.2.4. Οι θέσεις των καταριζομένων για το Εκπαιδευτικό Υλικό 

 

 Το ζήτημα του εκπαιδευτικού υλικού αναδεικνύεται σε πολύ σημαντικό στο λόγο των 

καταρτιζομένων. Οι πρώτες αντιδράσεις όλων στο σχετικό ερώτημα σκιαγραφούν την 

κατάσταση με μελανά χρώματα: 

 

«Ναα αλλάααξουμε θέεεμα, καλύτερα; […] “Δεν υπάρχει Εκπαιδευτικό Υλικό”: αυτό αν λέει 

κάτι…; (Συνέντευξη Νο.1). 

 

«Δεν έχουμε βιβλία» (Συνέντευξη Νο.2). 

 

«Ννννναι …. Η γνώμη μου …. Λοιπόν: βιβλία δεν υπάρχουν, είναι το μόνο σίγουρο, εεε….θα 

έπρεπε να μας αφήνουν να βγάζουμε φωτοτυπίες, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει…» 

(Συνέντευξη Νο.3). 

 

«Ανύπαρκτο. Πραγματικά. Δε ξέρουμε ούτε εμείς σα καταρτιζόμενοι την Ύλη, και ουσιαστικά 

δε ξέρουνε κι αυτοί (…) … είναι φλού. (Συνέντευξη Νο.4).  

 

«…βιβλία δεν έχουμε …[…] Απ’ ό,τι μας λένε και οι καθηγητές, και έχω καταλάβει .. 

(Συνέντευξη Νο.7) 

 

«Υπάρχει σε αυτό ένα πολύ μεγάλο θέμα, ότι … πρώτον: δεν έχουνε βιβλία, έχουνε δηλαδή ο 

κάθε καθηγητής τα δικά του βιβλία έτσι σαν … για να κάνουνε μάθημα στα παιδιά» 

(Συνέντευξη Νο.8) 

 

«Ναι δεν υπάρχουνε βιβλία, δηλαδή εκεί με το ζόρι βγάζουνε και φωτοτυπίες, είναι όμως 

κάποιοι καθηγητές οι οποίοι νοιάζονται για τα παιδιά που θέλουνε να μάθουνε, οπότε τους 

βοηθάνε εκείνοι. Δηλαδή αντί να έχουμε, άντε να ‘χουμε κάποιες φωτοτυπίες, που θα μας 

δώσει στους τρεις καθηγητές ο ένας, στο ποσοστό είναι πολύ λίγο. Αλλιώς δεν υπάρχει … 

βιβλία και τέτοια, δεν υπάρχουνε.[…] Σημειώσεις, στον πίνακα, τις γράφουμε στα τετράδια .. 

και αυτό που σας είπα και πριν, είναι ότι μας φέρνουν κάποια φωτοτυπία όταν είναι πάρα 

πολλά και δεν μπορούμε να τα γράψουμε. Αν και δεν νοιάζονται τόσο πολύ γι’ αυτό, οπότε 

γράφουμε – γράφουμε – γράφουμε» (Συνέντευξη Νο. 9). 

 

«… εεε … εντάξει. Βιβλία. Φέτος δεν πήραμε βιβλία.[…] Εντάξει οι καθηγητές μας λέγανε 

ποια βιβλία ήτανε και όσοι θέλανε πηγαίνανε και αγοράζανε, ε, κατά τ’ άλλα .. σαν βιβλία 

καλά ήτανε. Δηλαδή για την ειδικότητά μου υπήρχανε πολλά βιβλία και χρήσιμα» 

(Συνέντευξη Νο.10). 

 

«ε, πλέον δεν υπάρχουν βιβλία … το Υπουργείο Παιδείας προτίμησε να τα πετάξει αντί να 

δώσει χρήματα για να τα μεταφέρει.[…] Τα πετάξανε! (Συνέντευξη Νο. 5). 

 

Στο ερώτημα «Γιατί πιστεύετε ότι δίνονται δωρεάν συγγράμματα στους φοιτητές του 

Πανεπιστημίου και των ΤΕΙ, όπως και στο Σχολείο, αλλά όχι και στους σπουδαστές των ΙΕΚ;», 
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ένας καταρτιζόμενος δήλωσε ότι είχε προσπαθήσει και εκείνος να πάρει απάντηση από τους 

αρμόδιους και ότι η απάντηση που έλαβε ήταν:  
 

«Γιατί «πάντα έτσι ήταν». Αυτή είναι η απάντηση που πήρα από … από το ΙΕΚ. […]  Τα ΙΕΚ, 

ναι. Όταν το ρώτησα … έπεσα από τα σύννεφα όταν μου είπαν ότι δεν υπάρχει βιβλιογρ… ότι 

δεν υπάρχουν βιβλία, .. και θυμάμαι μάλιστα ότι το ρώτησ .. η απάντηση ήρθε σαν κεραμίδι 

στο κεφάλι μου και μου το απάντησε με τέτοια φυσικότητα τότε στην Γραμματεία, εεε……. 

που έμεινα άφωνος! […] Ναι, ότι «πάντα έτσι ήταν στα ΙΕΚ», ότι δεν υπάρχουν βιβλία 

...θυμάμαι ότι μου το’ πε μ’ έναν τέτοιο τρόπο …τόσο φυσικό, δηλαδή, που … πραγματικά δεν 

ξέρω γιατί δεν υπάρχουνε, και δεν μου ‘χει δώσει κανείς απάντηση σ’ αυτό το θέμα, …[…]  

“Πάντα έτσι ήταν”, ναι.”(Συνέντευξη Νο.1). 

 

Οι ίδιοι οι καταρτιζόμενοι και σε σύγκριση με την κατάσταση στα ΑΕΙ/ΤΕΙ αποδίδουν την 

ανυπαρξία Εκπαιδευτικού Υλικού στην απαξία των Δ.Ι.Ε.Κ. από το Σύστημα. Το Δ.Ι.Ε.Κ., 

αναφέρουν, «δεν έχει την αναγνωρισιμότητα που θα έπρεπε να έχει στην Ελλάδα».  

Το Δ.Ι.Ε.Κ. σημειώνουν,  «έχει απαξιωθεί απ’ το σύστημα πρώτον και σε συνέχεια κι από 

μας τους ίδιους», «λες και είναι κλωτσοσκούφι», για «τους αποτυχημένους της ζωής και τους 

κακούς μαθητές». 

 
«Εντάξει, ίσως ακουστεί λίγο πεσιμιστικό αυτό που θα πω, αλλά είναι … είναι και λες και 

είμαστε  κλωτσοσκούφι. Δηλαδή, θα φτάσουμε εκειπέρα, θα πάμε στο ΙΕΚ, θα “μας την πούνε” 

γιατί πάμε στο ΙΕΚ, και θα μας πούνε … ας έκανες τώρα τα κουμάντα σου, κι ας είχες τα βιβλία 

σου. Δηλαδή είναι κάπως έτσι, όλοι ρίχνουν την ευθύνη κάπου αλλού. Και πιστεύω ότι δίνουν 

βιβλία στα παιδιά στο Πανεπιστήμιο γιατί είναι, υποτίθεται δωρεάν Εκπαίδευση, την οποία 

παρέχει το Κράτος, και είναι Ειδικότητες στο Πανεπιστήμιο, οι οποίες είναι πιο … πιο 

ανεπτυγμένες, να το πω έτσι. Δηλαδή θα μάθουν περισσότερα, θα χρειαστούνε σίγουρα 

συγγράμματα, είναι καθηγητές οι οποίοι γράφουν τα συγγράμματα, κάπως πρέπει να προωθηθεί 

όλο αυτό, είναι όλα αυτά. Είναι ότι έκαναν τόσο κόπο να μπουν εκεί μέσα, δε θα πάρουν ένα 

δωρεάν βιβλίο;; Ε, δε γίνεται…!» (Συνέντευξη Νο.3). 

 

«Τώρα αυτό δεν ξέρω αν έχει να κάνει επειδή είναι το Πανεπιστήμιο, είναι ΑΕΙ και ΤΕΙ, είναι 

τα πανεπιστήμια οι Σχολές που είναι από τις Πανελλήνιες, είναι μετά το Σχολείο, ίσως το 

δίνουνε επειδή είναι «Πανεπιστήμιο». Ενώ το ΙΕΚ είναι «Κατάρτιση», πηγαίνει κάποιος 

εκειπέρα ο οποίος δεν είχε τη δυνατότητα να περάσει εκεί, οπότε ήταν η τελευταία του επιλογή. 

Ίσως γι’ αυτό» (Συνέντευξη Νο. 10). 

 

«Εεεε, δε θεωρώ ότι το Ινστιτούτο το οποίο έχει την ευθύνη των ΙΕΚ έχει αναλάβει σοβαρά τον 

ρόλο του. Εεεεμ, θεωρείται αυτό που λέγαμε παλιά και για τα ΤΕΛ ότι … πηγαίνουνε «οι 

αποτυχημένοι της ζωής και οι κακοί μαθητές», ας πούμε, να κάνουνε έτσι μια τέχνη, να 

μάθουνε. […] Ναι. Και αυτό το βλέπουμε και από τη Γραμματεία, και από τους καθηγητές» 

(Συνέντευξη Νο. 5). 

 

«Γιατί ίσως ακόμη θεωρείται λίγο υποβιβασμένο [το ΙΕΚ]. […] Δεεεν … δεν του δίνουνε τόση 

βάση. Δεν έχει την αναγνωρισιμότητα που θα έπρεπε να έχει. Στην Ελλάδα» (Συνέντευξη Νο. 

6). 

 

«Δεν έχω ιδέα. Προφανώς … και το σύστημα μόνο του δε θεωρεί τα ΙΕΚ σημαντικά, για να 

δώσει την αρμόδια … προσοχή που δίνει στα άλλα … ΑΕΙ και ΤΕΙ, ας πούμε – εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. Πιθανά. Πιστεύω και γι’ αυτό κι εμείς έχουμε την ίδια άποψη, ας πούμε για το ΙΕΚ. 

Γιατί δε βλέπουμε … βλέπω ας πούμε ότι … δεν υπάρχει καθόλου οργάνωση. Καθόλου. […] 
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Θα το παρατηρήσεις, κι όταν θα πας σε ένα ΙΕΚ, ότι οι περισσότεροι λένε «ε, εντάξει, δεν 

πέρασα εκεί, και γι’ αυτό ήρθα εδώ». Δηλαδή όταν κάναμε τη συζήτηση στις αρχές, ας πούμε 

ποιος είσαι, γιατί ήρθες, γιατί διάλεξες την Ειδικότητα, … να γνωριστούμε και τα λοιπά …, οι 

περισσότεροι αυτό λέγανε: «προσπάθησα, έδωσα Πανελλαδικές, ε δεν πέρασα εκεί, και 

αναγκαστικά ήρθα εδώ». Δηλαδή, δε ξέρω, είναι … εντάξει – αποτύχαμε, ας πάρουμε αυτό 

τουλάχιστον, … να τελειώνει η υπόθεση. Ενώ θα μπορούσε να είναι κάτι πιο … ουσιώδες. 

Θεωρώ ότι άξιζε να  ‘ταν πιο ουσιώδες. Με βάση αυτά που θέλει να διδάξει το ΙΕΚ, δηλαδή 

τουλάχιστον αυτά που θεωρεί σαν Ύλη, που εγώ τα θεωρώ σωστά. Υπάρχουνε δηλαδή 

πράγματα που κάνουμε στην Ύλη μας, που … παιδ… ένας φίλος της … ο αρραβωνιαστικός 

μιας φίλης μου που … είναι επίσης [ειδικότητα]. Και λέει ότι δεν τα έχει κάνει στο 

Πανεπιστήμιο αναλυτικά. Και τα κάνουμε εμείς στο ΙΕΚ, ας πούμε. Και μαθαίνει κι αυτός μαζί 

με το ΙΕΚ. Δηλαδή, έχει προοπτικές το ΙΕΚ, και έχει απαξιωθεί απ’ το σύστημα πρώτον και σε 

συνέχεια κι από μας τους ίδιους, εντάξει, η αλήθεια είναι, δε δίνουμε, την αρμόδια νομίζω 

προσοχή, δε το παίρνουμε στα σοβαρά» (Συνέντευξη Νο. 4). 

 

7.2.5. Ηαποτίμηση των παρεχόμενων γνώσεων από τους καταριζόμενους  

 

Οι περισσότεροι καταρτιζόμενοι πιστεύουν και  διατυπώνουν την προσδοκία  ότι οι γνώσεις 

που αποκομίζουν από τη φοίτησή τους στο ΔΙΕΚ θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους 

αποκατάσταση. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που η μεγάλη πλειοψηφία των 

ερωτώμενων υπογραμμίζει ως κριτήριο επιλογής των Δ.Ι.Ε.Κ.. Ένα κοινό στοιχείο στις 

απαντήσεις τους αφορά την έννοια της «εξειδίκευσης», στην οποία αποδίδουν όμως 

διαφορετική βαρύτητα και σημασία. Η διαφορετική αυτή σημασιοδότηση του όρου 

«εξειδίκευση» φαίνεται να συσχετίζεται περισσότερο με την ειδικότητα που ο καθένας 

παρακολουθεί, παρά με τη γενικότερη αντίληψη που εκφράζουν ότι τα Δ.Ι.Ε.Κ. είναι γενικά 

«απαξιωμένα». Η αντίθεση που φαίνεται ανάμεσα στη γενικότερη «απαξία» των Δ.Ι.Ε.Κ. με 

την αξία που ο καθένας αποδίδει στην ειδικότητα που παρακολουθεί, είναι ενδεικτική της 

εσωτερικής ιεράρχισης που φαίνεται να υφίσταται μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων των 

ΔΙΕΚ. Τα βασικότερα κριτήρια για την απόδοση διαφορετικού κύρους μπορεί να είναι η φύση 

κάθε ειδικότητας (π.χ. θεωρητική, πρακτική ή μικτή), το αντικείμενο κάθε ειδικότητας 

(γραφείου ή τεχνικό). Πιθανά, επίσης, αυτού του είδους η κατάταξη να αντανακλάται στις 

διαφορές στους τίτλους των ειδικοτήτων (π.χ. «τεχνικός», «ειδικός», «στέλεχος»).  

 

Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι θέσεις καταρτιζόμενων από α) μία «θεωρητική 

ειδικότητα» (Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου), β) μία ειδικότητα εφαρμοσμένου αντικειμένου 

(Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου), γ) 

μία «τεχνική ειδικότητα» (Μηχανικός Αυτοκινήτων Οχημάτων), και δ) δύο ειδικότητες με 

περισσότερο «μικτά» χαρακτηριστικά (Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου, και 

Ενδυματολογίας και Σχεδίου Μόδας». 

 

Ο καταρτιζόμενος ως ειδικός διεθνούς εμπορίου αναφέρει σχετικά:  

«[Από το Δ.Ι.Ε.Κ.] βγαίνεις εξειδικευμένος, και από ό,τι φαίνεται στην εποχή μας,… η 

εξειδίκευση αρχίζει και ζητείται απ’ όλους τους εργοδότες. Κι είναι καλύτερα να ξέρεις κάτι 

καλά, από το να ξέρεις λίγο απ’ όλα». 

 

Ο καταρτιζόμενος ως μηχανικός αυτοκινήτων οχημάτων αναφέρει σχετικά:  
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«εεε …. Να έχεις μια γενική όψη των πραγμάτων όταν αύριο μεθαύριο πιάσεις δουλειά σε 

ένα Συνεργείο όχι βέβαια να είσαι και Τεχνίτης, έτσι; Απλά να ξέρεις τι κάνεις … εεε …. Να 

είσαι, να μπορείς να συνεννοηθείς με το π.χ. αφεντικό σου που θα είσαι τότε, που θα σου λέει 

κάνε αυτό, φέρε το άλλο, φτιάξε εκείνο, θα καταλαβαίνεις τι και πώς. Όχι ότι θα μπορείς από 

μόνος σου να φτιάξεις ένα μοτέρ. Έχει τις πολύ βασικές γνώσεις […] Απάνω στην ειδικότητά 

μου […] Και αυτά μαθαίνονται και με τον καιρό έτσι; Είναι και θέμα εμπειρίας μετά στη 

δουλειά. Απλά χρειάζονται και παραπάνω πράγματα.[…]». 

 

Οι καταρτιζόμενοι ως ειδικοί μηχανογραφημένου λογιστηρίου αναφέρουν σχετικά: 

Καταρτιζόμενος Α: «Θεωρώ ότι .. δεν είχα την ίδια άποψη για το Πανεπιστήμιο, (…) 

Δηλαδή …[στο Πανεπιστήμιο θα] πήγαινα πιο πολύ για να μάθω … δηλαδή, θέλω να πω ότι 

για τα ΤΕΙ και τα ΑΕΙ είχα μια τέτοια [άποψη] για επαγγελματική αποκατάσταση, εεε… αλλά 

… θεωρούσα ότι θα μάθω εκειπέρα. Ενώ δωπέρα … εντάξει. Άμα πετύχω, πέτυχα, ας πούμε 

και είσαι … θέμα μόρφωσης […] θεωρώ ότι έχω κενά στις γνώσεις μου που έχω. Δηλαδή 

αυτό που σου λέω, ότι «κάπου σταματάς». Δε μπορώ να συνεχίσω πέρα απ’ αυτό. Ή, δεν έχω 

την ευθύνη. Κατάλαβες; Πώς να σ’ το πώ αλλιώς  […] θα ήθελα να ξέρω με ποιους 

υπολογισμούς, πώς το βγάζει;» 

 

Καταρτιζόμενος Β: «Επειδή είναι συγκεκριμένα πράγματα στο ΙΕΚ, δηλαδή … αν 

σπουδάσεις Λογιστική, θα μάθεις πράγματα που έχουν σχέση με Λογιστική και τίποτ’ άλλο 

παραπάνω […] συγκεκριμένα πράγματα που είναι εξειδικευμένα σ’ αυτό το πράγμα. Εεε…. 

μ’ αυτά τα πράγματα μαθαίνεις ώστε να δουλεύεις πάνω σ’ αυτό που θέλεις, να πας σε μια 

δουλειά, και άμα έχεις τελειώσει για παράδειγμα ένα ΤΕΙ, ο,τιδήποτε άλλο, μαθαίνεις και 

παραπάνω πράγματα. Έτσι; Που … ενδεχομένως μπορεί να μη σου χρειαστούνε. Και (…) 

στο ΙΕΚ τα μαθαίνεις αυτά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη Δίκαιο …για μένα, η γνώμη μου, 

το Δίκαιο … και … ένα άλλο μάθημα, δε θα μου χρειαστούνε. (…) Να το κάνω τι; Εντάξει, 

να ξέρω κάποιους νόμους…, μέχρι εκεί. Αλλά … μ’ αυτά τα μαθήματα που μαθαίνεις, είσαι 

εξειδικευμένος γι’ αυτό που θα κάνεις». 

 

Ο καταρτιζόμενος ως ειδικός ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων βιοχημικού και 

μικροβιολογικού εργαστηρίου αναφέρει σχετικά:   

 
 «Για τον τομέα μου; […] Ίσως χρειάζομαι [και άλλες γνώσεις] .. ναι. Ίσως χρειάζομαι και 

άλλου είδους πάνω στον τομέα μου, να εμβαθύνω περισσότερο. Γιατί ο τομέας είναι κάτι … 

είναι σοβαρός. Δηλαδή δεν έχεις ούτε περιθώρια λάθους, ούτε περιθώρια … δηλαδή δεν 

μπορείς να κάνεις μια εξέταση, να είναι ο άλλος μια χαρά και ‘συ να του πεις ότι πεθαίνει 

αύριο, έτσι; Έχεις μεγάλη ευθύνη. Και βάσει αυτού, πρέπει να εμβαθύνεις, να έχεις … να 

ξέρεις παραπάνω και πώς να συμπεριφερθείς στον ασθενή, και πώς .. να ξέρεις ας πούμε πιο 

εύκολα τι σου γίνεται … όχι μόνο από το ΙΕΚ. Ίσως διαβάσεις .., ίσως παρακολουθήσεις ένα, 

κάτι μαθήματα, ένα Εξάμηνο στην Ιατρική .., κάπως έτσι. Εγώ λέω να το κάνω. Τώρα δεν 

ξέρω … θα δω».  

 

Οι καταρτιζόμενοι στην ενδυματολογία και στο σχέδιο μόδας αναφέρουν σχετικά: 

 
Καταρτιζόμενη Α: «Θεωρώ ότι είναι μία καλή πρωταρχικού επιπέδου γνώση, η οποία όμως 

δεν είναι επαρκής. Δηλαδή … και για τα λεφτά που δίνεις, έχοντας συζητήσει με άτομα από 

την ίδια Ειδικότητα που έχουν τελειώσει τα προηγούμενα χρόνια, είναι πολύ καλό το επίπεδο, 

να το πούμε έτσι. Νομίζω όμως ότι μπορεί να είναι καλύτερο, και αυτό που μου λείπει 

περισσότερο είναι μια μεγαλύτερη θέληση, από τους καθηγητές κυρίως. Δηλαδή, ... […] 
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Δηλαδή, εντάξει, θα μπορούσα να δεχτώ ότι δεν έχει Σχεδιαστήριο κι ότι φιλοξενούμαι σε 

ένα σχολικό χώρο … δεν με πειράζει αυτό …εντάξει, από τη στιγμή που υπάρχουνε 

ραπτομηχανές, γιατί μια ραπτομηχανή που κοστίζει 500 Ευρώ, φυσικά δεν θα μπορεί ο 

καθένας ν’ αγοράσει». 

Και Αλλού: «περίμενα να υπάρχουνε Εργαστήρια, να υπάρχουν Σχεδιαστήρια, … ακόμα και 

σαν περιβάλλον, το πιο απλό πράγμα, ρε παιδί μου, να υπάρχει έτσι … να είναι ένας χώρος 

πιο καλλιτεχνικός, να υπάρχει μια … μια αφίσα, να υπάρχουνε … υπολογιστές, να μπορεί να 

γίνει μια προβολή, ε, δηλαδή περίμενα να είναι λίγο πιο … έτσι κοντά στις Ιδιωτικές Σχολές». 

 

 

Καταρτιζόμενη Β: «Πιστεύω ότι θα γίνω “μοδίστρα”. Δηλαδή, εγώ αυτό έχω αποκομίσει. Κι 

έτσι θέλουν, θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε.[…] [Και όχι] Στυλίστρια, ό,τι βγάζει 

αυτός ο τομέας. Ενδυματολόγος σε κάποιο θέατρο, σε κάποια παράσταση, κάπου το 

ο,τιδήποτε, δεν … δεν σ’ αφήνουν περιθώρια. Δηλαδή είναι τρία βασικά μαθήματα, κι όλα τ’ 

άλλα είναι λίγο από’ δω … λίγο από κει … δηλαδή δε σου ανοίγουν το μυαλό, δε θα σου 

πούνε ότι έχεις να κάνεις κι αυτό, να το ψάξεις κι από κει, όχι. Μοδίστρα θα βγω. Αυτό έχω 

αποκομίσει. […] Ναι. Χρειάζομαι [και άλλες γνώσεις]. Και συγκεκριμένα για την Ειδικότητά 

μου, πιστεύω ότι θα ‘πρεπε να μάθω ένα περιοδικό, διότι είναι κάτι που με αφορά 

άμεσα…[…] Θα ‘πρεπε να ξέρω πώς στήνεται ένα περιοδικό Μόδας. Να ξέρω πώς θα 

μπορούσα να βοηθήσω σε μια φωτογράφηση, πώς μπορώ να διαλέξω τα κατάλληλα ρούχα, ή 

αντίστοιχα σε μία παράσταση». 

 

 

7.2.6. Τα Δ.Ι.Ε.Κ. ως εκπαιδευτική και διοικητική δομή   

 

Ένα από βασικότερα ζητήματα που έθεσε με αρνητική συνυποδήλωση ως προς το 

κύρος των ΔΙΕΚ και των συνθηκών της κατάρτισης η πλειοψηφία των κατατιζομένων που 

συμμετείχαν στη συνέντευξη ήταν  το γεγονός ότι πολλά από τα ΔΙΕΚ λειτουργούν σε 

σχολικά συγκροτήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρομοίως, τονίζουν αρνητικά ότι 

το παιδαγωγικό πλαίσιο λειτουργίας των ΔΙΕΚ παραπέμπει έντονα σε σχολικές πρακτικές 

(απουσίες, κουδούνι, σαρανταπεντάλεπτες διδακτικές ώρες κ.λπ.) παρά σε μεταλυκειακή 

εκπαίδευση απευθυνόμενη σε νέους ή μεγαλύτερους ενήλικες.  Ενδεικτικά απαοσπάσματα 

από το λόγο τους είναι τα ακόλουθα: 
 

«Όταν μπήκα δηλαδή και είδα ένα σχολικό περιβάλλον, με το 45λεπτο που κάναμε στο 

Σχολείο, αυτό λίγο με ξένισε. Εεεμ … κάποια πράγματα τα βρήκα καλύτερα, δηλαδή ότι, 

(…), για τα λεφτά που δίνω δε θεωρώ ότι είναι … η κατάρτιση δεν είναι άσχημη, δεν είναι ότι 

βγαίνεις τούβλο ας πούμε, δεν, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο» (Συνέντευξη Νο. 5). 

 

«… δεν ξέρω για άλλα ΙΕΚ, αλλά στο δικό μου συγκεκριμένα, νομίζω ότι με ενοχλεί όλη 

αυτή η γραφειοκρατία. Δηλαδή είναι ένα συγκεκριμένο άτομο μέσα στο γραφείο, το οποίο 

θεωρεί ότι μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει, είναι … είναι αυτό που στην Ελλάδα ονομάζουμε 

«γραφειοκρατία» κι όλη το κράζουνε, είναι όλο αυτό το πράγμα μαζεμένο στο ΙΕΚ. Δηλαδή. 

Από ένα άτομο να καθυστερήσεις να κάνεις μια αίτηση ή … θα ‘πρεπε να υπάρχει μια 

κατανόηση και να έρχεται να σου μιλάει ο άλλος λες κι είσαι ενήλικας, όχι λες κι είσαι 5 

χρονών. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα – ψέμα. […]» (Συνέντευξη Νο.3). 
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«Θα έκανα το μάθημα πιο ακαδημαϊκό. Με πιο ακαδημαϊκό τρόπο. Όχι τόσο μαθητικό πάλι. 

[…] Στους καθηγητές θ’ άλλαζα … τον τρόπο που μεταδίδουν το μάθημα…, πώς 

συμπεριφέρονται στα παιδιά …, πώς κάποιοι έρχονται για να φεύγουν απ’ τη δουλειά τους 

για να ‘ρχονται σ’ εμάς να χαλαρώνουνε βασικά. Έχω δηλαδή έναν καθηγητή ο οποίος (…) 

… έρχεται, και μας κάνει πολύ σοβαρό μάθημα (…) […κάποιος άλλος] Δε ξέρω …! Δε μας 

κάνει μάθημα. [Τι κάνουμε την ώρα του μαθήματος;] […]… τίποτα …! (…) πίνουμε καφέ, 

και καπνίζουμε. Δε ξέρω … […] Να, εχθές γράφαμε το μάθημά του. Μόνο μας έχει δώσει 10 

φωτοτυπίες, «η Ύλη σας, οι ερωτήσεις σας, διαβάστε τις». […] Αυτό [ακατάληπτη λέξη] πιο 

τυπικοί, γενικά πιο ακαδημαϊκό όλο. Όλο. Και οι καθηγητές, και το μάθημα, και τα παιδιά. 

πιστεύω ότι τα παιδιά, άμα τους φερθείς, άμα –εμένα- άμα μου φερθείς σαν να είμαι σε 

κάποιο πιο υψηλόβαθμο, έτσι; Σαν, σαν ΤΕΙ, θα το ανταποδώσω έτσι; Θα φερθώ κι εγώ έτσι. 

Δηλαδή τώρα μες στην Τάξη «βγες έξω με απουσία» και κάθονται δυο κοπελιές και δυο 

αγόρια και κάνουν σαν να είναι στο Σχολείο ας πούμε. αυτό. Σαν, σαν σε Σχολείο, 

πραγματικά. Σαν Σχολείο. […] Είναι ανάλογα. Αυτό. Άμα ο άλλος σου φερθεί πιο ώριμα, θα 

του φερθείς κι εσύ πιο ώριμα. Δηλαδή είχαμε έναν καθηγητή στο Πρώτο Εξάμηνο, πάρα 

πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός …! Και μας φερόταν παρά πολύ σωστά. Και μες στο μάθημά 

του δε γινόταν τίποτα [φασαρία κ.λπ.]. Σ’ αυτόν που δεν μας κάνει μάθημα γίνεται … βασικά 

δεν μας κάνει μάθημα: δεν γίνεται τίποτα. Είναι αυτό που θα δώσεις στον άλλον. Άμα του 

δώσεις κάτι καλό, θα σου ανταποδώσει το καλό. Εγώ έτσι πιστεύω». Και αλλού: Και ο 

τρόπος που διαχειρίζονται τις απουσίες, μου φαίνεται πολύ κακός, πολύ … μαθητικός κατά 

κάποιο τρόπο. Πολύ μαθητικός [βλ. τιμωρητικός]» (Συνέντευξη Νο. 7). 

 

« […] Θα κρατούσα μερικούς καθηγητές και μερικούς άλλους όχι […]  Θα κρατούσα (…) … 

αυτούς που κάνουνε ωραίο μάθημα –δηλαδή, και σε τραβάει το μάθημά του και μπορείς να 

μιλήσεις με τον καθηγητή, να πεις κάποια πράγματα, μου αρέσει αυτό το πράγμα δηλαδή. 

[…] Και ενδοσχ … και … πώς το λένε, της κατάρτισης πάνω, και εκτός. Δηλαδή πολιτικά, 

ο,τιδήποτε άλλο θέμα υπάρχει. Δηλαδή να έχουμε μια … φιλική σχέση. Τώρα, άλλοι 

καθηγητές, δε μου αρέσει ο τρόπος που συμπεριφέρονται, κάνεις δε κάνεις φασαρία μες στην 

Τάξη, δε μπορεί να σου πει ο άλλος – σε πληρώνω, έτσι; – δε μπορείς να του πεις του άλλου 

«βγες έξω και δε θα μπεις και την επόμενη ώρα [ = 2 απουσίες] επειδή δε σε γουστάρω κι 

επειδή κάνεις φασαρία». Αυτό είναι που … με βιδώνει και νευριάζω πολύ άσχημα. Αυτό θα 

άλλαζε. Μερικούς καθηγητές θα τους άλλαζα δηλαδή γι’ αυτό το λόγο.[…] [για την 

συμπεριφορά τους ] … απέναντι στους καταρτιζόμενους, ναι.[…] [Στον τρόπο που γίνεται το 

μάθημα] […] Πάλι μερικούς θα άλλαζα και μερικούς όχι (…). Γιατί μερικοί σε τραβάνε να 

κάνεις αυτό το μάθημα και άλλοι όχι. Με τον τρόπο τους, που μιλάνε, με τη συμπεριφορά 

τους πάλι μες στην Τάξη, πώς θα μιλήσει στον Καταρτιζόμενο και πώς όχι .. αυτό σε 

τραβάει» (Συνέντευξη Νο. 8). 

 

«Ίσως λίγο περισσότερη αυστηρότητα σε παιδιά που δεν θέλουν να κάνουν μάθημα και 

κάνουν φασαρία. Εεε… υπάρχει μεγάλο θέμα, τουλάχιστον στο δικό μας το Τμήμα, σε 

φασαρία. Δηλαδή, μιλάμε για «φασαρία». Βουίζουν τ’ αυτιά σου μετά όταν φεύγεις. Και θα 

‘πρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη αυστηρότητα. Δηλαδή να φεύγουν με απουσίες, δεν πειράζει, 

ας μείνει κανένας δύο, να το πω έτσι, για να συνετιστούν. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που και 

δουλεύουν κι έρχονται μετά στο ΙΕΚ και φεύγουν μ’ ένα κεφάλι καζάνι» (Συνέντευξη Νο. 4).  

 

Όσον αφορά τις απόψεις των καταρτιζόμενων για το πλαίσιο της διοίκησης στα ΔΙΕΚ, 

ενδεικτικά είναι τα παρακάτω αποσπάσματα:   
 

 «Δεν έχω κάποιο θέμα στο τρόπο που διευθύνεται απ’ τους Διευθυντές. [Έχω θέμα] στον τρόπο 

που από το Κράτος αντιμετωπίζεται […] Δηλαδή … το ΙΕΚ θεωρείται πολύ κατώτερο. Αν και 
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είναι κάτι πιο πάνω απ’ το Λύκειο, θεωρούμαστε … πολλές φορές δεν σε “πιάνουν” καν σαν 

φοιτητή. Εεε..[…] Ακόμη και στο πάσο, έχουμε το σχολικό πάσο. Δεν έχουμε τα δικαιώματα που 

έχει ένας φοιτητής, αλλά ούτε και τα δικαιώματα που έχει κάποιος που είναι στο Σχολείο» 

(Συνέντευξη Νο.6).  

 
«Την Διεύθυνση του ΙΕΚ…; […] Θα σας πω για τον Διευθυντή, με τον οποίο έχω έτσι και 

περισσότερη επαφή, πιστεύω ότι κάνει καλή δουλειά. Δηλαδή, με τα δεδομένα και με τις 

δυνατότητες, μ’ αυτά που υπάρχουν…, […] Φαντάζομαι ότι είναι και στα άλλα Τμήματα, και 

στα άλλα Τμήματα ενδιαφέρεται. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι που θα … ήθελα ν’ 

αλλάξει στην Διεύθυνση. Και κάποια έτσι μικρο … κάποια πραγματάκια, κάποια θεματάκια τα 

οποία υπήρχανε και τα οποία του τα … ανάφερα, τα …. Είχε άμεση, πώς να πω, ανταπόκριση» 

(Συνέντευξη Νο. 1).   

 

«Δε μ’ ενοχλεί ο τρόπος που είναι δομημένο το σύστημα, […] Είναι ότι (…), δεν υπάρχει 

συνεννόηση εκεί μέσα. […] Δεν υπάρχουν προσωπικές σχέσεις, που επίσης το θεωρώ λάθος, 

δεν λέω να ξέρει (…) τον καθένα με τ’ όνομά του, αλλά να ξέρει βασικά πράγματα. Ότι αυτή η 

ειδικότητα είναι εκεί. Κι ότι χρειάζεται αυτό, να έρθει στην τάξη να μιλήσει. Μην κάθεται μέσα 

σ’ ένα γραφείο […] ξέρω ότι θα έρθει για μία ώρα και ότι άμα θέλω εγώ να ζητήσω κάτι, 

πρέπει να είμαι τη συγκεκριμένη ώρα εκειπέρα. Κι αν εγώ μου τύχει κάτι, πρέπει να περιμένω 

μια βδομάδα μετά. Δε γίνεται έτσι» (Συνέντευξη Νο. 3). 

 

 

 Όσον αφορά τη γραμματειακή υποστήριξη, τονίζουν την ανάγκη για καλύτερο 

συντονισμό και στενότερες σχέσεις επικοινωνίας του προσωπικού με τους καταρτιζόμενους. 

Ενδεικτικά αποσπάσματα είναι τα ακόλουθα:  
 

«Ναι, αυτό. Δε μ’ ενοχλεί όπως είναι δομημένη [η Γραμματεία], και πάλι. Απλά … θα έπρεπε 

να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ τους. Δεν υπάρχει βασική συνεννόηση μεταξύ τους. Δεν … 

είναι αλλού πατάω κι αλλού βρίσκομαι. Θα πάρω εγώ ένα τηλέφωνο να ρωτήσω κάτι, … και δε 

θα μου πουν τίποτα. Δηλαδή, είναι αλλού πατάω-αλλού βρίσκομαι. Δε…δε…θέλω να πω κάτι 

συγκεκριμένο, θα έπρεπε να μιλάνε μεταξύ τους. Και τέλος» (Συνέντευξη Νο. 3). 

 

«Η Γραμματεία δε μ’ αρέσει καθόλου. Είναι κάτι σνομπαρίες, είναι αγέλαστες, δεν είναι κοντά 

στον καταρτιζόμενο. Ίσως κάνουν εξαιρέσεις με γνωριμίες, δεν ξέρω. Όχι ότι … δεν φέρονται 

άσχημα, αλλά είναι … να βρω τη λέξη, δεν μπορείς να τους πλησιάσεις. Ε, δεν μ’ αρέσει αυτό, 

θα ήθελα ανθρώπους που να είναι πιο κολλητοί με τα παιδιά. Και ειδικά με τόσο νέα παιδιά !» 

(Συνέντευξη Νο. 2). 

 

 Τέλος, σε σχέση με τους εκπαιδευτές τους, ενδεικτικές είναι οι παρακάτω απαντήσεις:  

 

«… εεε … απ’ τους εκπαιδευτές δεν έχω …. Κανένα θέμα. Δίνουνε το μέγιστο που μπορούνε 

να δώσουνε. Εεε … τώρα από ‘κει και πέρα είναι και κατά πόσο θες. Δηλαδή, κρατάς 

σημειώσεις συνέχεια, διαβάζεις, κάνεις, ράνεις, είναι και δικό σου θέμα. Απ’ τους εκπαιδευτές 

είμαι ικανοποιημένος. […] [Στον τρόπο που γίνεται το μάθημα] Κι εκεί είμαι. Μια χαρά. 

Δηλαδή θα κάτσουνε, θα σου εξηγήσουνε, ε, δεν κατάλαβα αυτό: ξανά. Δεν κατάλαβα εκείνο: 

έτσι-έτσι-έτσι. Θα σου δώσουνε παραδείγματα, θα σε βοηθήσουνε. Και πέρα απ’ την Ύλη, άμα 

χρειαστείς κάτι να ρωτήσεις σε βοηθάνε» (Συνέντευξη Νο. 10). 

 

«Θα είχα … έναν υπεύθυνο καθηγητή για την κάθε ειδικότητα, που να γνωρίζει την ειδικότητα. 

Να γνωρίζει πώς να επιλέξει τους καθηγητές. Αυτό λείπει. Ενώ αυτή τη στιγμή είναι ένας 
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άνθρωπος ο οποίος είναι … με μετάθεση από τη Δημόσια Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικός, με μία 

τελείως μα τελείως άσχετη ειδικότητα, δηλαδή μπορεί να είναι Μαθηματικός, ούτε καν 

Πληροφορική που υπάρχει [που υπάρχει στα Δ.Ι.Ε.Κ.], τελείως άσχετο πράγμα, ο οποίος δεν 

ξέρει ούτε πώς να επιλέξει το προσωπικό, … τίποτ’ απ’ αυτά. Ενώ είχαν γίνει αξιολογήσεις από 

‘μας, τους μαθητές, δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψιν. […] Νομίζω τους υποχρεώνουν. Δεν 

νομίζω ότι θα τους ενδιέφερε να πάρουν τέτοια πρωτοβουλία. Νομίζω ότι τους υποχρεώνει … ο 

αντίστοιχος φορέας. Δεν πρόκειται να ξανασυμμετάσχω σε τέτοιο πράγμα … είναι κοροϊδία 

…» (Συνέντευξη Νο. 5). 

 
«Ε, κοιτάχτε, θα άλλαζα τον τρόπο σκέψης. Όχι τον τρόπο σκέψης, συγνώμη. Τον τρόπο που 

μεταχειρίζονται τους … μαθητές κι αυτά. […]  Όχι ότι είναι κακοί απέναντί μας. Απλά … 

επειδή υπάρχει ναι, και καλά, είναι Καθηγητής, είναι Διευθυντής ξέρω ‘γω, αλλιώς, θα έρθει να 

το παίξει πιο αυστηρός, πιο … τέτοιος ξέρω ‘γω, κι ας μην είναι. Απλώς επειδή είναι μπροστά 

οι καθηγητές ή υπόλοιπα άτομα, να στο παίξουνε «κάποιοι». Ενώ άμα πας πάνω στο Γραφείο 

… να είναι πιο χαλαροί. Αυτό, εμένα δε μ’ αρέσει. […] Να είσαι μαζί με τα παιδιά, μαζί με 

τους καταρτιζόμενους» (Συνέντευξη Νο. 8).   

 

 

«(…) το σύστημά τους όπως λειτουργούν, δεν είναι κακό. Έχω ακούσει όμως ότι δεν 

πληρώνουν τους καθηγητές. Παίρνουν τα λεφτά τους μετά από ένα χρόνο, λέει. […]  … δεν 

ξέρω πώς λειτουργούνε … […]  Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό, γιατί εμείς … βλέπουμε 

αυτά που φαίνονται. Τα άλλα δεν τα ξέρουμε, τι πιέσεις έχουν, τι λεφτά παίρνουν, τι κάνουν…» 

(Συνέντευξη Νο.2). 

 

 

«εεε… θα ήθελα, θα ήθελα οι εκπαιδευτές να πληρώνονται. Διότι έχουν προβλήματα με την 

πληρωμή τους, και αυτό τους κάνει να είναι εεε … (…) δηλαδή υπάρχουν περιστατικά που 

ουσιαστικά δεν έχει γίνει καθόλου μάθημα, υπάρχουνε περιστατικά που ουσιαστικά εεε μας 

έχει πει ξεκάθαρα ότι «εγώ δεν πληρώνομαι αρκετά για να δείξω αυτά που ξέρω» - ξεκάθαρα, 

μεσ’ στη μούρη μας» (Συνέντευξη Νο. 5). 

 

 

7.2.7. Οι θέσεις των καταρτιζομένων για την Πιστοποίηση 

 

Στην λήψη της Πιστοποίησης στοχεύει η πλειοψηφία των καταρτιζόμενων που συμμετείχαν στη 

συνέντευξη. Ωστόσο καταγράφεται ποικιλία στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον ρόλο και τη 

σημασία της πιστοποίησης. Σημαντικός αριθμός θεωρεί ότι χωρίς την πιστοποίηση είναι σαν μην 

έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα της κατάρτισης. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω 

απόσπασμα:  

 
«(…) αν δεν δώσεις για την Πιστοποίηση, δεν υπάρχει νόημα να πηγαίνω. […]  δεν 

αναγνωρίζεται, δεν υπάρχει πτυχίο. Σου δίνουν ένα χαρτί ότι απλά παρακολούθησες, εεε … 

το συγκεκριμένο μάθημα, όχι ότι έχεις το πτυχίο. Οπότε είναι σαν να μην το ‘χεις πάρει ποτέ, 

σαν να μην έκανες τίποτα» (Συνέντευξη Νο. 10). 

 

 Άλλοι λένε ότι η πιστοποίηση θα βοηθήσει στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και 

θα σταθεροποιήσει τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Ενδεικτικό είναι το παρακάτω 

απόσπασμα: 
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«… νομίζω ότι η Πιστοποίηση είναι, είναι το χαρτί το οποίο θα μας βοηθήσει ακόμη 

περισσότερο στο να βρούμε σίγουρα μία δουλειά. Γιατί με το να τελειώσουμε το ΙΕΚ να 

κάνουμε μόνο την Πρακτική, δηλαδή αυτό νομίζω δεν λέει κάτι. Είναι το χαρτί που να 

ανοίγει δηλαδή τις πόρτες» (Συνέντευξη Νο.9). 

 

Υπάρχουν και κάποιοι από τους καταρτιζόμενους που δεν βάζουν την πιστοποίηση στις 

άμεσες προτεραιότητές τους, χωρίς ωστόσο να  αποκλείουν το ενδεχόμενο να συμμετέχουν στις 

σχετικές εξετάσεις.  

Τέλος, υπάρχουν και κάποιοι ερωτώμενοι που δηλώνουν ότι δεν έχει τόση σημασία η 

πιστοποίηση για την επαγγελματική αποκατάσή τους, όσο η εμπειρία στη δουλειά.   
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Συμπεράσματα  

 
 

 

 

Σύντομη ανασκόπηση των κύριων σημείων ανάπτυξης της μελέτης  

 

 

Η παρούσα μελέτη χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

και έλαβε χώρα την περίοδο 2012 – 2013 στην περιοχή της Αττικής και της Κορινθίας. 

Πρόκειται για μια πιλοτική μελέτη, η οποία τοποθετεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τη 

μεταλυκειακή εκπαίδευση και κατάρτιση στα ΔΙΕΚ. Τα βασικότερα ερωτήματα που θέτει 

αφορούν τις ιστορικές καταβολές και το πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού,  τις κύριες  

παραμέτρους της επιλογής σπουδών στα ΔΙΕΚ, καθώς και τις μαθησιακές πορείες των 

σπουδαστών.   

Για την παραγωγή των δεδομένων συνδυάστηκαν ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογίες. 

Συγκεκριμένα, διεξήχθησαν α) έρευνα με ερωτηματολόγιο και β) συνεντεύξεις με σπουδαστές. 

Τα δεδομένα του ερωτηματολογίου έδωσαν μια γενικότερη εικόνα των θέσεων των σπουδαστών 

για το πλαίσιο λειτουργιας των ΔΙΕΚ  καθώς και για το είδος των εκπαιδευτκών επιλογών τους, 

ενώ μέσα από τις συνεντεύξεις έγινε μια εις βάθος διερεύνση της βιογραφίας και των 

μαθησιακών διαδρομών ενός μέρους των σπουδαστών που ήδη είχαν απαντήσει στο 

ερωτηματολόγιο και επιθυμούσαν να συμμετάσχουν και στην έρευνα με συνέντευξη.  

Η ανάδειξη των σχέσεων μεταξύ του δομικού πλαισίου λειτουργίας των ΔΙΕΚ και των 

επιλογών των ατόμων αποτέλεσε κεντρικό στόχο της μελέτης. Αγνωρίζοντας τη σημασία της 

δομής, η έρευνα ζητά από τα άτομα να μιλήσουν γι’ αυτή και για τους περιορισμούς που τους 

θέτει αλλά ταυτόχρονα τους ζητά να τοποθετηθούν μέσα σε αυτή ως «υποκείμενα της επιλογής» 

(Sarakinioti et al., 2013).  

Η σύνθετη αυτή προσέγγιση επέτρεψε την ανάπτυξη μιας ανάλυσης, η οποία αφενός 

αναγνωρίζει τη σημασία παραδοσιακότερων θεωρητικών πλαισίων ερμηνείας του ζητήματος  

της εκπαιδευτικής επιλογής ως κοινωνικής διαδικασίας, εν πολλοίς προκαθορισμένης από τις 

διαφορές στο είδος των διαθέσιμων κεφαλαίων και των μορφών του habitus (Bourdieu & 

Passeron, 1996, Ball et al., 2000, Reay et al., 2005). Αφετέρου, μπορεί να αναδείξει το ρόλο των 

ατόμων ως ενεργών υποκειμένων του λόγου, τα οποία καλούνται να πάρουν αποφάσεις και να 

επιλέξουν μέσα από ένα ευρύ φάσμα επιλογών που τους παρέχει το σύγχρονο πλαίσιο της δια 

βίου μάθησης προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης και να βελτιώσουν 

την επαγγελματική και κοινωνική τους θέση.  

  Σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης τα δεδομένα των συνεντεύξεων επέτρεψαν την ανάδειξη 

βασικών διαστάσεων του τρόπου που τα υποκείμενα αναπτύσσουν τη δράση τους και κάνουν τις 

επιλογές τους. Όπως αναδείχθηκε σε σχετική παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας 

(Sarakinioti et al., 2013) οι βασικές παράμετοι ρύθμισης της δράσης των σπουδαστών σε σχέση 

με την επιλογή τους να φοιτήσουν στα ΔΙΕΚ είναι η ανάγκη να εξασφαλίσουν συνθήκες που θα 

τους επιτρέπουν να είναι ευέλικτοι και να έχουν κινητικότητα στα πεδία της εργασίας και της 

μάθησης. Επίσης, δηλώνουν τη σημασία της αυτονομίας π.χ. σε σχέση με τις αντιλήψεις των  

οικογένειών τους και τονίζουν τη σπουδαιότητα της ανάληψης ευθύνης από μέρους τους για την 

αντιμετώπιση ελλείψεων ή άλλων προβληματων κατά τη τη φοίτησή τους στα ΔΙΕΚ.  Η αγάπη 
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για τη μάθηση και η επιθυμία για βελτίωση –«να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι»- κινητοποιεί 

μεγάλη μερίδα των ερωτώμενων προκειμένου να αναζητήσουν ευκαιρίες μάθησης στα ΔΙΕΚ.  

  Επίσης, συχνά οι ερωτώμενοι αναγνωρίζουν τη φοίτησή τους ως μια επένδυση που θα 

τους «προστατέψει» από τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης και θα τους δώσει τις δυνατότητες 

βελτίωσης που στερήθηκαν λόγω της παλαιότερης επιλογής για μη επένδυση στην εκπαίδευση, 

είτε λόγω αδυναμίας (π.χ. οικονομικής), είτε λόγω έλλειψης συνειδητοποίησης της σημασίας 

της. Παρόλα αυτά, μια αντίθεση που τα δεδομένα της μελέτης ανέδειξαν είναι ότι ακόμα και 

στην περίπτωση όπου οι σπουδαστές εμφανίζονται περισσότερο συνειδητοποιημένοι σχετικά με 

τις εκπαιδευτικές τους επιλογές, πολλοί από αυτούς δεν έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν ένα 

συστηματικό σχέδιο για τη μελλοντική «εκπαιδευτική  και επαγγελματική τους καριέρα». Το 

στοιχείο αυτό μας αναγκάζει να καταφύγουμε πάλι σε επιχειρήματα περί αναπαραγωγής μέσα 

από τους περιορισμούς που θέτουν σημαντικές διαστάσεις της δομής (π.χ. οικονομικοί πόροι, 

πόροι πολιτισμικού/ κοινωνικού κεφαλαίου της οικογένειας κτλ) στα υποκείμενα, στο είδος των 

επιλογών που κάνουν, αλλά και στα όρια της επιτυχίας.  

   

 

 

Η συμβολή της έρευνας στην κατανόηση του πεδίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 

 

 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια από τις λίγες προσπάθειες διερεύνησης ενός πεδίου που 

μέχρι σήμερα δεν έχει προκαλέσει σημαντικά το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής έρευνας και της 

σχετικής βιβλιογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα. 

 Μια εξήγηση της έλλειψης αυτής θα ήταν ότι η επαγγελματική κατάρτιση σε μετα-

δευτεροβάθμιο επίπεδο, ως συνέχεια της παραδοσιακής υποβάθμισης των αντίστοιχων τομέων 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχει αντιμετωπιστεί αρνητικά τόσο από την ίδια την πολιτεία 

όσο και από τους νέους στο επίπεδο της επιλογής σπουδών αφού θεωρείται ένα πεδίο που δεν 

μπορεί να αφορά την πλειονότητα αλλά μια μερίδα αποτυχόντων να εισαχθούν στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η υπάρχουσα κατάσταση φαίνεται γενικά να αντικατοπτρίζει το 

γεγονός ότι το πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα σημασιοδοτήθηκε και 

εξακολουθεί να σημασιοδοτείται μέσα από την αντίθεση με την «ακαδημαϊκότητα» και το 

(ακόμα σχετικά) υψηλό κύρος της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

 Το γεγονός ότι οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες των τελευταίων 

χρόνων από τη μια πλεύρα αμφισβητούν καθιερωμένες αξίες, π.χ. πανεπιστημιακά πτυχία, σε 

σχέση με το ρόλο τους στην απασχολησιμότητα των νέων ανθρώπων και από την άλλη 

ενισχύουν την ιδέα της κατάρτισης, κυρίως μέσα από τις σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τη δράση της CEDEFOP, φαίνεται να μετασχηματίζει σε κάποιο βαθμό το σκηνικό 

αναδεικνύοντας εναλλαχτικά σενάρια για το τι μπορεί να συνιστά ευκαιρία μάθησης και 

επαγγελματική επιτυχία στις μέρες μας.  

Η θέση μας που μας οδήγησε στην διεξαγωγή της παρούσας έρευνας είναι ότι οι 

μετασχηματισμοί αυτοί είναι ευρείς, σχετίζονται με τις σύγχονες νοηματοδοτήσεις και 

ιεραρχήσεις της γνώσης στο πεδίο της δια βίου εκπαίδευσης (μάθησης) και αφορούν μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού που σήμερα, ατομικά ο καθένας βρίσκεται σε αναζήτηση και διεκδίκηση 

της θέσης και της ταυτότητάς του ως «εκπαιδευτικό» και «επαγγελματικό» υποκείμενο.  



77 

 

Η ανάδειξη των ζητημάτων, η ερμηνεία και η κατανόηση της πολυπλοκότητας του 

πεδίου και των σύγχρονων εξελίξεων σε αυτό είναι κρίσιμη συνθήκη ανατροφοδότησης τόσο 

του επιστημονικού διαλόγου στα θέματα των εκπαιδευτικών επιλογών, της πρόσβασης, των 

ανισοτήτων κτλ., όσο και του πεδίου της εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών.  

 

 

Η συμβολή της μελέτης στον πεδίο της άσκησης Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

 

 

Η μελέτη αναδεικνύει τη σοβαρότητα του ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν τα 

Δ.Ι.Ε.Κ. ως κομβική δομή του Συστήματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα δεδομένα 

τεκμηριώνουν τη λειτουργία των ΔΙΕΚ, ακόμα και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν,  ως 

μια βασικότατη εκπαιδευτική διαδρομή μετά τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία εκτός από 

εναλλακτική επιλογή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περίπτωση αποτυχίας εισόδου σε 

κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει και ως γέφυρα για την «επιστροφή» των 

ατόμων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  

Ειδικότερα, το προφίλ τους φέρει χαρακτηριστικά, τα όποια αν αξιοποιηθούν 

συστηματικά από την πολιτεία φαίνεται να μπορούν να συμβάλλουν ποικιλοτρόπως στην 

βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης, (επαν-) κατάρτισης, δια βίου μάθησης και απασχόλησης 

των νέων ανθρώπων, αλλά και των μεγαλύτερων.   

 

Καποια από τα βασικότερα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:  

 

- Μπορούν να λειτουργήσουν ως «δίκτυ» συγκράτησης εντός του Συστήματος των 

παιδιών που διαρρέουν από τις δομές εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης μετά το τέλος 

της Δευτεροβάθμιας, κάτι που συνιστά και έναν από τους βασικούς δείκτες για τον 

ορισμό των NEETs (Παπαδάκης, 2013). 

- Μπορούν να αξιοποιηθούν ως δίοδος στην αγορά εργασίας, ειδικά για την αντιμετώπιση 

της ανεργίας των νέων έως 24 ετών, επαν-εξειδικεύοντάς τους.  

- Μπορούν να αποτελέσουν μέσο άμβλυνσης των οξυνόμενων ανισοτήτων και μείωσης 

των πιθανοτήτων κοινωνικής περιθωριοποίησης των ατόμων.  

- Μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας και της ανάπτυξης 

των Περιφερειών, με την συγκρότηση ειδικοτήτων που θα ενισχύσουν την 

ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας, αλλά και θα καλύπτουν τις ανάγκες κάθε 

Περιφέρειας.  

 

Τα στοιχεία αυτά στις σύγχρονες συνθήκες θα στήριζαν αιτήματα αναβάθμισης του 

θεσμού των ΔΙΕΚ στους παρακάτω βασικούς άξονες, οι οποίοι και αναδείχτηκαν από τα 

δεδομένα της παρούσας μελέτης ως οι περισσότερο ανασταλτικοί παράγοντες για την 

αποτελεσματική λειτουργίας τους: α) Η ύπαρξη προγραμμάτων σπουδών ανά ειδικότητα και 

εκπαιδευτικού υλικού διαθέσιμου στους σπουδαστές για τις ανάγκες της μελέτης τους, β) «από-

σχολειοποίηση» του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος λειτουργίας πολλών από τα ΔΙΕΚ της χώρας, 

γ) καλύτερη οργάνωση του πλαισίου λήψης της πιστοποιήσης των σπουδών στα ΔΙΕΚ (π.χ. 

τακτική διεξαγωγή των εξετάσεων), δ) ρητή και τεκμηριωμένη αναγνώση του επιπέδου των 

ΔΙΕΚ στα επίσημα πλαίσια εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων, ε) εξασφάλιση ενός 

πλαισίου πρόσβασης των αποφοίτων των ΔΕΙΚ σε άλλες δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης με 
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κυριότερη την τριτοβάθμια, στ) διάθεση υπηρεσιών συμβουλευτικής και καθοδήγησης των 

σπουδαστών σε ζητήματα εκπαίδευσης και εργασίας.   

 

 

 

Μελλοντική Έρευνα  

 

 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί στις σημερινές συνθήκες καθίσταται επιβεβλημένη η 

διερεύνηση του πεδίου της κατάρτισης, που ούτως ή άλλως έχει ερευνηθεί ελάχιστα.  

Η παρούσα πιλοτική μελέτη απέδωσε πλήθος δεδομένων, τα οποία επιβεβαίωσαν την 

σημασία του θέματος και τεκμηριώνουν την ανάγκη εκτενέστερης και βαθύτερης διερεύνησης 

του εν λόγω πεδίου. Μάλιστα, το γεγονός ότι μέσα και από άλλες έρευνες και μάλιστα ευρείας 

κλίμακας (Παπαδακης, 2013) αναδεικνύονται οι αδυναμίες του συστήματος κατάρτισης αλλά 

ταυτόχρονα και η σημασία που μπορεί να έχει η καλή λειτουργία του για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων όπως η ύπαρξη των λεγόμενων «απόντων» (NEETs), καθιστά τη συνέχισή της  

αναγκαία.    

Μια τέτοια προοπτική θα είχε ενδιαφέρον σε δυο επίπεδα. Το πρώτο αφορά τη διεύρυνση 

της κλίμακας της μελέτης και σε άλλες περιοχές της χώρας, έτσι ώστε να έχουμε δεδομένα από 

περισσότερα αστικά κέντρα αλλά και από περιοχές με άλλα χαρακτηριστικά ανάπτυξης, π.χ. 

βιομηχανικές, αγροτικές, τουριστικές κτλ. Επίσης, η εμβάθυνση στο θέμα με άξονα τη δια βίου 

μάθηση και την ιδέα της απασχολισιμότητας φαίνεται να μπορεί να αναδείξει σημαντικές 

διαστάσεις του πεδίου και των σύγχρονων εξελίξεων σε αυτό.     
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Παραρτήματα 

 
 

 

 

 

 

Παράρτημα  1
ο 

Άξονες οργάνωσης των ερωτήσεων του Ερωτηματολογίου 

 

 

 

Άξονας ερωτημάτων  α1: Το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο των αποφοίτων της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρακολουθούν τον κύκλο μαθημάτων των ΔΙΕΚ 

(Ερωτηματολόγιο: Μέρος Α & Β) 

 

 

Άξονας ερωτημάτων α2: Οι λόγοι που  οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

παρακολουθούν τον κύκλο μαθημάτων των ΔΙΕΚ. 

(Ερωτηματολόγιο: Μέρος Β & Γ) 

 

 

Άξονας ερωτημάτων α3: Οι λόγοι που οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

επιλέγουν και παρακολουθούντην συγκεκριμένη ειδικότητα των ΔΙΕΚ 

(Ερωτηματολόγιο: Μέρος Γ.)  

 

Άξονας ερωτημάτων α4: Οι προοπτικές, τα σχέδια και οι προσδοκίες των σπουδατών 

στους κύκλους μαθημάτων των ΔΙΕΚ 

(Ερωτηματολόγιο: Μέρος Γ.) 

 

Άξονας ερωτημάτων β: Το ποσοστό που οι απόφοιτοι των ΔΙΕΚ ενδιαφέρονται να  

συνεχίσουν τις σπουδές τους  στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(Ερωτηματολόγιο: Μέρος Β.) 

 

Άξονας ερωτημάτων γ: Ποια είναι τα ποσοστά αποφοίτησης – πιστοποίησης – διαρροής 

των Δημοσίων ΙΕΚ; 

(Παράγραφος: 4.1.7) 

 

Άξονας ερωτημάτων δ: Πόσο επηρεάζονται οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ από τις 

εξαγγελίες για πιθανή μοριοδότησή τους για την είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο; 

(Ερωτηματολόγιο: Μέρος Β.) 
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Άξονας ερωτημάτων ε: Οι λόγοι (οικονομικοί ή άλλοι) που δεν επέτρεψαν στους 

απόφοιτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συνεχίσουν σ’ ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα 

του εσωτερικού (κοινωνικο-οικονομική θεώρηση) 

(Ερωτηματολόγιο: Μέρος Β.) 

 

Άξονας ερωτημάτων στ: Ερωτήσεις αποτίμησης του παρεχομένου  των γνώσεων και της 

υποδομής στα ΔΙΕΚ με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία τους από το τυπικό εκπαιδευτικό 

σύστημα που έχουν παρακολουθήσει (Πρόγραμμα σπουδών, εκπαιδευτές, υλικοτεχνική 

υποδομή, υποστήριξη, πρόσβαση κτλ). (Ερωτηματολόγιο: Μέρος Γ.) 

 

Άξονας ερωτημάτων ζ: Η θέση τους για την οικονομική απαίτηση (δίδακτρα) 

παρακολούθησης των Δ ΙΕΚ και για το θεσμό της επιταγής αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης 

(Ερωτηματολόγιο: Μέρος Γ.) 

 

Πίνακας αντιστοιχίσης των αξόνων με τα τα επιμέρους ερωτήματα  του ερωτηματολογίου 

ΑΞΟΝΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

(Α.Ε) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (κατά το μέρος εμφάνισής τους στο 

ερωτηματολόγιο)  

ΑΕ α1) Μέρος Α, Β.1, Β.2, Β.3, Β.4, Β.4.α, Β.5, Β.6, Β.13, 

Β.14 

ΑΕ α2) Β.15, Β.16, Γ.1, Γ.2, Γ.3 

ΑΕ α3) Γ.4.α, Γ.4.β, Γ.4.γ, Γ.4.δ, Γ.4.ε, Γ.4.στ, Γ.4.ζ, Γ.4.η, 

Γ.4.θ, Γ.4.ι, Γ.4.ια, Γ.4.ιβ, Γ.7.α 

ΑΕ α4) Γ.14.α, Γ.14.β, Γ.14.γ, Γ.14.δ, Γ.14.ε 

ΑΕ β) Β.7, Β.8, Β.9, Β.10, Β.11 

ΑΕ δ) Β.12, Β.18 

ΑΕ ε) Β.17 

ΑΕ στ) Γ.5, Γ.6, Γ.7, Γ.8, Γ.9, Γ.9.α, Γ.9.β, Γ.10, Γ.10.α, Γ.10.β, 

Γ.10.γ, Γ.11.α, Γ.11.β, Γ.11.γ, Γ.11.δ, Γ.11.ε, Γ.11.στ, 

Γ.12  

ΑΕ ζ) Γ.13, Γ.13.α, Γ.13.β, Γ.13γ 
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Παράρτημα  2
ο 

 

Οδηγός των Προσωπικών Ημιδομημένων  Συνεντεύξεων 
 

 

 

 

 

 

Οδηγός των προσωπικών ημιδομημένων συνεντεύξεων 

για την καταγραφή 

της εκπαιδευτικής διαδρομής των Καταρτιζόμενων έως την επιλογή των ΔΙΕΚ, 

τις επιδράσεις που δέχθηκαν κατά την λήψη αποφάσεων  

στα διάφορα εκπαιδευτικά στάδια, 

των απόψεών τους για την Κατάρτιση στα ΔΙΕΚ 

και των προσδοκιών τους για το μέλλον 

 

 

 

“Όπως εξήγησα και κατά την επίσκεψή μου στο ΙΕΚ που σπουδάζετε, οι προσωπικές 

συνεντεύξεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μελέτης για τα ΙΕΚ, που έχει ως τελικό στόχο την 

βελτίωση της λειτουργίας τους. Απευθυνθήκαμε στους Καταρτιζόμενους, επειδή επιλέξαμε να 

εξετάσουμε τα ΙΕΚ από την δική σας οπτική γωνία.  

Σας διαβεβαιώνω ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα κοινοποιηθούν, και ότι οι 

απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην γίνεται φανερή η ταυτότητά 

σας.  

Σε τέτοιους είδους έρευνες η συνέντευξη συνήθως ηχογραφείται, ώστε ο ερευνητής να 

είναι βέβαιος ότι θα μεταφέρει με ακρίβεια τις απαντήσεις των ερωτώμενων. Θα σας 

παρακαλούσα λοιπόν να μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω το μαγνητόφωνο. Έχετε μήπως 

αντίρρηση;”  
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Οι απόψεις/επιδράσεις του περιβάλλοντος κατά την επιλογή κατάρτισης σε ΙΕΚ, 

οι προσωπικές απόψεις για τα ΙΕΚ κατά την επιλογή, 

αξιολόγηση του ΙΕΚ μετά την εισαγωγή 

και πιθανά εμπόδια στην ολοκλήρωση της κατάρτισης. 

 

 

 

1. Πώς μάθατε για τα ΙΕΚ και τι σας ενδιέφερε περισσότερο να μάθετε για τα ΙΕΚ πριν 

κάνετε την αίτησή σας;  

1α. Πριν την αίτησή σας στα ΙΕΚ συζητήσατε με κάποιους για την επιλογή σας αυτήν;   

      Ποια ήταν η γνώμη τους;  

1β. Τι σας λένε σήμερα όσοι γνωρίζουν ότι σπουδάζετε σε ΙΕΚ; 

 

2. Σκεφτήκατε το ενδεχόμενο να εγγραφείτε σε ιδιωτικό ΙΕΚ; Αν ναι, γιατί; Και γιατί 

προτιμήσατε το δημόσιο;    

2α. Όταν κάνατε την επιλογή σας και πριν αποφασίσετε για το ΙΕΚ, είχατε σκεφτεί κάποιο άλλο 

ενδεχόμενο;  

 

3. Στην αίτηση για τα ΙΕΚ ποιες (και πόσες) Ειδικότητες δηλώσατε και γιατί;  

3α. Η Ειδικότητα που παρακολουθείτε ήταν η πρώτη επιλογή σας;  

 

4. Για να παρακολουθήσετε την Ειδικότητά σας χρειάστηκε να αλλάξετε πόλη;  

4α. Αν ναι, γιατί; Σας δημιουργήθηκαν κάποιες δυσκολίες εξαιτίας αυτού;  

4β. Η μετακίνηση από και προς το ΙΕΚ σας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα; Αν ναι, πώς το 

αντιμετωπίζετε;  

 

5. Ποια είναι η γνώμη σας για τα δίδακτρα στα ΙΕΚ; Νομίζετε ότι είναι υψηλά ή λογικά;  

5α.  Κάνατε αίτηση για voucher;  Αν όχι, γιατί; Αν ναι, είστε ευχαριστημένος/-η από τον τρόπο 

που χορηγείται; 

5β. Αν δεν υπήρχε το voucher θα σας ήταν δύσκολο να ανταποκριθείτε στα δίδακτρα;  
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6. Ποια είναι η γνώμη σας για το εκπαιδευτικό υλικό των ΙΕΚ, δηλαδή για τα βιβλία και τα 

υλικά που χρειάζεται η ειδικότητά σας;  

6α. Γιατί πιστεύετε ότι δίνονται δωρεάν συγγράμματα στους φοιτητές του Πανεπιστημίου και 

των ΤΕΙ, όπως και στο Σχολείο, αλλά όχι και στους σπουδαστές των ΙΕΚ; 

 

7. Οι γνώσεις που αποκομίζετε από τα ΙΕΚ σε τι πιστεύετε ότι θα σας ωφελήσουν;  

7α. Πιστεύετε ότι χρειάζεστε και άλλου είδους γνώσεις; Αν ναι, τι είδους;  

 

8. Εργάζεστε; Αν ναι, πώς συνδυάζετε εργασία και κατάρτιση; 

8α. Δείχνουν οι καθηγητές κατανόηση στους εργαζόμενους; Πώς την εννοείτε και τι επιπτώσεις 

νομίζετε ότι έχει στο Πρόγραμμα;  

8β. Αν είχατε να επιλέξετε μεταξύ εργασίας και κατάρτισης, τι θα επιλέγατε αυτήν την στιγμή 

και γιατί;  

 

9. Η άποψη που σήμερα έχετε για τα ΙΕΚ, συμφωνεί ή έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα 

που είχατε σχηματίσει όταν απλώς ακούγατε ή διαβάζατε γι’ αυτά; 

9α. Σήμερα που γνωρίζετε τα ΙΕΚ «από μέσα», θα διαλέγατε ξανά ένα ΙΕΚ; Γιατί;  

9β. Είτε σε ΙΕΚ είτε κάπου αλλού, θα διαλέγατε ξανά την ίδια Ειδικότητα;  

 

10. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα δυνατά σημεία και ποιες οι αδυναμίες των ΙΕΚ;  

10α.  Ποια είναι η γνώμη σας για τα εργαστήρια και την πρακτική άσκηση;  

10β.  Αν είχατε την δυνατότητα, τι θα κρατούσατε ίδιο και τι θα αλλάζατε: 

Στην Διεύθυνση; 

Στην Γραμματειακή υποστήριξη;  

Στους Εκπαιδευτές και στον τρόπο που γίνεται το μάθημα;  

 

 

 

Προσδοκίες για το μέλλον 

 

11.  Σκοπεύετε να δώσετε εξετάσεις για την Πιστοποίηση; Ναι ή όχι και γιατί; 
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12. Από εκπαιδευτικής και επαγγελματικής άποψης, ποιοι είναι οι στόχοι και οι 

προτεραιότητές σας αμέσως μετά την αποφοίτησή σας από το ΙΕΚ; 

12α. Σκοπεύετε να αναζητήσετε εργασία σχετική με την Ειδικότητά σας, να ανοίξετε δική σας 

επιχείρηση, ή να αναλάβετε μία ήδη υπάρχουσα (π.χ. οικογενειακή) επιχείρηση; 

12β. Σκοπεύετε να συνεχίσετε την εκπαίδευσή σας κάπου αλλού;  

13γ. Πώς σχεδιάζετε να πετύχετε τους στόχους σας και ποιους συμμάχους θεωρείτε ότι θα έχετε 

σε αυτήν την προσπάθεια;  

13δ. Τι εμπόδια διακρίνετε, τα οποία ίσως δυσκολέψουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 

σας προοπτικές;  

 

13. Γνωρίζετε το Πρόγραμμα da Vinci; Αν ναι, τι γνώμη έχετε γι’ αυτό;  

13α. Ναι ή όχι: Θα σας ενδιέφερε η εκπαιδευτική επίσκεψη σε άλλη χώρα που στοχεύει στον 

εμπλουτισμό των γνώσεών σας σχετικά με την Ειδικότητά σας; Γιατί;   

 

 

 

 

Αντιλήψεις για την «ακαδημαϊκή» και «επαγγελματική» κατεύθυνση 

 

 

 

14. Εάν υποθέσουμε ότι από το νέο ακαδημαϊκό έτος ήταν ελεύθερη η είσοδος στα 

Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο και μπορούσατε να φοιτήσετε σε 

οποιαδήποτε Σχολή, ποια Σχολή θα επιλέγατε; Γιατί;  

14α.  Θα αφήνατε το ΙΕΚ για να την παρακολουθήσετε; Ναι ή όχι, γιατί;  

14β. Αν με κάποιον τρόπο δινόταν πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο από το ΙΕΚ, θα το 

επιχειρούσατε; Γιατί;  

 

15. Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο άνθρωπο που τώρα τελειώνει το Λύκειο; Να φοιτήσει στο 

Πανεπιστήμιο ή στο ΤΕΙ, ή να επιλέξει κατευθείαν ένα ΙΕΚ χωρίς να εμπλακεί στις 

Πανελλήνιες, και γιατί; 

15α. Τι τύπο Λυκείου θα τον συμβουλεύατε να διαλέξει, Γενικό ή Επαγγελματικό, και γιατί;  
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H επίδραση των κοινωνικών, πολιτισμικών, οικογενειακών παραγόντων 

των πιθανών έμφυλων, φυλετικών και εθνοτικών διαφορών 

και των στρατηγικών της οικογένειας για την εκπαιδευτική διαδρομή. 

Η αυτοαντίληψη ως μαθητή,  

η σχολική αξιολόγηση, η εξωσχολική ενίσχυση 

και ο ρόλος των εκπαιδευτικών ως “gatekeepers or facilitators” 

στην εκπαιδευτική πορεία και επιτυχία/αποτυχία των νέων. 

 

 

 

16. Εσείς από ποιον τύπο Λυκείου αποφοιτήσατε και τι Κατεύθυνση ακολουθήσατε;  

16α. Τι προσδοκούσατε από τον συγκεκριμένο τύπο Λυκείου και Κατεύθυνσης;  

16β. Η επιλογή Λυκείου ή/και Κατεύθυνσης ήταν απόφαση των γονιών σας, ή η οικογένειά σας 

θεωρούσε ότι επρόκειτο για μία καθαρά δική σας υπόθεση;  

16γ. Ήθελαν οι γονείς σας να ακολουθήσετε την δική τους εκπαίδευση και το δικό τους 

επάγγελμα, ή σας έλεγαν να κάνετε κάτι διαφορετικό από εκείνους; Τι και γιατί;  

 

17.  Δώσατε εξετάσεις για Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ; Αν ναι, ποια ήταν η Σχολή ή οι Σχολές τής 

προτίμησή σας και γιατί;  

 

18. Είχατε επαρκή πληροφόρηση για κάθε κλάδο, ή νιώθετε ότι περισσότερο 

επηρεαστήκατε από τις απόψεις ανθρώπων του περιβάλλοντός σας; Από ποιους 

επηρεαστήκατε περισσότερο και γιατί; 

18α. Θυμάστε κάτι ιδιαίτερο που έλεγε κάποιος καθηγητής/-τρια σε εσάς προσωπικά ως 

μαθητή/-τρια για το ζήτημα των σπουδών σας;  

18β. Υπάρχει γενικότερα κάποιος Δάσκαλος/-α ή Καθηγητής/-τρια που θυμάστε έντονα για 

οποιονδήποτε λόγο; Γιατί;  

 

19. Ποιες ήταν οι επιδόσεις σας [βαθμοί] στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, και ποια είναι η 

δική σας άποψη για τις επιδόσεις σας;  

19α. Υπήρξαν μαθήματα ή Τάξεις τα οποία κινδυνεύσατε να επαναλάβετε ή χρειάστηκε να τα 

επαναλάβετε στο Γυμνάσιο ή/και στο Λύκειο;  
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19β. Χρειάστηκε να εργαστείτε κατά την διάρκεια της φοίτησής σας στο Λύκειο ή/και στο 

Γυμνάσιο; Αν ναι, πώς επέδρασε αυτό στις επιδόσεις σας; Είχατε υποστήριξη από τους 

καθηγητές; 

 

20. Στο Γυμνάσιο ή/και στο Λύκειο είχατε εξωσχολική ενίσχυση στα μαθήματα; Πότε και 

για ποιον λόγο; Αν όχι, γιατί;  

20α.  [Αν ναι] - Τι είδους; (φροντιστήριο, ιδιαίτερα μαθήματα, ..) και γιατί;  

20β. Μαθήματα ξένων γλωσσών κάνατε; Που, σε ποιες γλώσσες και σε τι επίπεδο έφτασε η 

κάθε μία; 

 

21. Σε τι είδους σχολεία φοιτήσατε; 

21α. Γραφτήκατε στο σχολείο της γειτονιάς σας, ή επέλεξαν οι γονείς σας κάποιο άλλο σχολείο; 

21β. Για ποιον λόγο έγιναν αυτές οι επιλογές;   

 

22. Στο σπίτι σας και στα σχολεία που φοιτήσατε υπήρχε βιβλιοθήκη; Κάνατε χρήση;  

22α. Ποια θα λέγατε ότι είναι η σχέση σας με το διάβασμα; 

 

23. Κατά τα σχολικά σας χρόνια ασχοληθήκατε με εξωσχολικές δραστηριότητες, π.χ. 

αθλήματα, μαθήματα χορού, μουσικής, ζωγραφικής κ.λπ.;  

- Στα σχολεία που φοιτήσατε είχατε άλλες δραστηριότητες εκτός από το μάθημα; (π.χ. 

κινηματογράφο, θέατρο, συναυλίες, επισκέψεις σε μουσεία/εκθέσεις ζωγραφικής, 

ταξίδια/εκδρομές;). Αν ναι, ποιες και πόσο συχνά;  

- Με την οικογένειά σας συνηθίζατε να κάνετε κάτι από τα προηγούμενα και τι;  

 

24.  Το γεγονός ότι ήσασταν αγόρι/κορίτσι νομίζετε ότι επηρέασε την πορεία σας; Αν ναι, 

πώς;  

24α. Πιστεύετε ότι υπάρχουν «αντρικά» και «γυναικεία» επαγγέλματα;  

24β. Πώς πιστεύετε ότι θα αντιδρούσαν οι γονείς σας αν τους ανακοινώνατε ότι θέλετε να 

ακολουθήσετε μία Ειδικότητα «του άλλου φύλου»;  

24γ. [Εάν είναι διαφορετικής εθνικότητας] – Κατά πόσο και πώς πιστεύετε ότι επέδρασε στην 

σχολική σας πορεία η εθνικότητα σας;  
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25. Τελικά, τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής σας διαδρομής, όπως μου την 

περιγράψατε, σε τι τα αποδίδετε; Τι πιστεύετε ότι επηρέασε περισσότερο τις επιλογές που 

έγιναν κατά την εκπαιδευτική σας διαδρομή;  

 

26. Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι στην μέχρι σήμερα εκπαιδευτική σας πορεία, τι θα 

αλλάζατε;  

26α. Τι θα θέλατε να κρατήσετε και να διατηρήσετε;  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα  3
ο 
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Παρουσίαση του ατομικού προφίλ και των εκπαιδευτικών διαδρομών των συμμετεχόντων 

στις συνεντεύξεις σε αφηγηματική μορφή 

 

 

 

Στο παρόν παράρτημα παρουσιάζεται σε μορφή αφηγηματική και συνοπτικά, η 

εκπαιδευτική διαδρομή κάθε καταρτιζόμενου από το Δημοτικό Σχολείο μέχρι την επιλογή του 

να φοιτήσει σε Δ.Ι.Ε.Κ. καθώς και στοιχεία από την μαθησιακή του πορεία εκεί.   

Η οριζόντια «ανάγνωση» των δεδομένων, η οποία παρουσιάzεται στο κύριο σώμα της 

μελέτης, επικεντρώνεται στις απόψεις των καταρτιζόμενων για τα ζητήματα που από κοινού 

τούς απασχολούν σχετικά με την λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. και τη διαδικασία κατάρτισης. Από 

αυτήν αναδείχτηκαν οι παράγοντες οι οποίοι φαίνεται ότι επέδρασαν στην επιλογή των Δ.Ι.Ε.Κ. 

και στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν ως  κατηγορίες ανάλυσης (π.χ. κοινωνική προέλευση, 

οικονομική κατάσταση, πρόσβαση σε πολιτισμικά κεφάλαια κτλ) των δεδομένων αναφορικά με 

τις επιλογές και τις εκπαιδευτικές πορείες των καταρτιζόμενων.  

Στην παρούσα, κάθετη «ανάγνωση» των δεδομένων, αναδεικνύονται τα ατομικά 

χαρακτηριτικά και οι ειδικές συνθήκες ζωής των υποκειμένων, οι οποίες φαίνεται να επηρέασαν 

και να διαμόρφωσαν την εκπαιδευτική διαδρομή κάθε καταρτιζόμενου ξεχωριστά.   

 

▪ Ο Ίκαρος (19 ετών) 

 

Ο Ίκαρος γεννήθηκε και ζει μόνιμα σε νησί του Αιγαίου με τους γονείς του (απόφοιτοι Λυκείου, 

ιδιωτικοί υπάλληλοι) και τον αδελφό του (μαθητή Γυμνασίου). Αποφοίτησε από Γενικό Λύκειο 

(Τεχνολογική Κατεύθυνση), είχε εξωσχολική ενίσχυση στα μαθήματα από το Γυμνάσιο, στα 

σχολεία που φοίτησε και με την οικογένειά του είχε την ευκαιρία για δραστηριότητες, 

ασχολήθηκε με το Ποδόσφαιρο, και στόχευε στο Πανεπιστήμιο (Μαθηματικό): «Έχω τρέλα, 

είμαι άρρωστος με τα Μαθηματικά […] Εγώ εκεί στόχευα. Αρχικά. (…) μ’ αρέσει πιο πολύ, μ’ 

αρέσει! Σα .. σαν μάθημα, σα, σαν σκέψη … μ’ αρέσει περισσότερο. Αλλά κι αυτό που κάνω 

είναι ενδιαφέρον. Έχω δει πράγματα που δε, δε τά ‘χω ξαναδεί. Ούτε στο Λύκειο, ούτε 

πουθενά». Αν δινόταν πρόσβαση στο ΑΕΙ μέσω του ΙΕΚ «(…)  Ναι, θα το επιχειρούσα. (…) και 

λόγω πτυχίου πάλι, κι άλλα: εμπειρίες…, γνώσεις …, αυτά όλα μαζί. […] [Είναι] πιο 

υψηλόβαθμο και σίγουρα αποκτάς παραπάνω γνώσεις, έτσι;». Την σχέση του με το διάβασμα 

την χαρακτηρίζει «Όχι καλή. Είναι αλήθεια. Δεν είμαι καλός στο διάβασμα - είμαι τεμπέλης – 

(…) αλλά ό,τι μ’ αρέσει, θα το διαβάσω». Και αλλού: «Άμα κάτσω και διαβάσω 5 λεπτά, έχω 

κουραστεί ας πούμε. Αλλά δε ξέρω. Με Μαθηματικά, με τη Φυσική, μου άρεσαν! Το έκανα … 

είχα καλή διάθεση και τό ‘κανα. Είχα όρεξη, τα διάβαζα, τα έλυνα (…)». Ίσως όχι τυχαία: «από 

το σχολείο θυμάμαι έναν πολύ καλό Μαθηματικό, στο Γυμνάσιο (…). Πάρα πολύ καλός 

άνθρωπος. Μας έκανε σαν ιδιαίτερα. Άμα δεν είχες, άμα δεν ήξερες κάτι, ερχόταν πάνω σου, 

(…), μού ‘μαθε πολλά αυτός, στα Μαθηματικά, πάρα πολλά. Αυτός ο άνθρωπος. Ε, κι από 

φροντιστήρια … πέρυσι». Ωστόσο, αναπάντεχα, δεν έγραψε καλά στις Πανελλήνιες: «Δύσκολα» 

μπαίνεις σε μια ρουτίνα, έχεις 8 ώρες φροντιστήρια … Πιο πολύ έβλεπα τον καθηγητή μου που 

μου έκανε Μαθηματικά, παρά τη μάνα μου, ας πούμε. (…) είναι δύσκολο … έχει δημιουργηθεί 

ένα κλίμα που σε αγχώνει, για τις Πανελλήνιες, σε αγχώνει πάρα πολύ, σκέφτεσαι ότι «άμα δε 

γράψω … δεν … απέτυχα στη ζωή μου». Θα μπορούσε να εισαχθεί σε ΤΕΙ, αν είχε καθοδήγηση 

κατά την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, για το οποίο λέει «τά ‘χα ψιλομπερδέψει». 
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Σκοπεύει να δώσει εξετάσεις για Proficiency και για την Πιστοποίηση, και να βρει δουλειά στον 

τομέα του για να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής του.  

 

▪  Ο Αχιλλέας (19 ετών)  

 

Ο Αχιλλέας κατάγεται από νομό όμορο της Αττικής. Ζει εκεί με τον πατέρα του (απόφοιτο 

Γυμνασίου, ελεύθερο επαγγελματία) και την μητέρα του (απόφοιτη Δημοτικού, οικιακά). Τα δύο 

κατά πολύ μεγαλύτερα αδέλφια του είναι Κομμώτρια και Μηχανικός Αυτοκινήτων. Μετακόμισε 

στην Αθήνα για να παρακολουθήσει το Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σαββατοκύριακα επιστρέφει και 

εργάζεται στον τόπο καταγωγής του. Τον ενδιέφεραν τα αθλήματα και ήθελε να γίνει 

Φυσικοθεραπευτής. Η μητέρα του επέμενε να κάνει μαθήματα Αρχαίων από το Γυμνάσιο και 

δεν του επετράπη να παρακολουθήσει Επαγγελματικό Λύκειο ή κάποιο άθλημα. Αντιθέτως, 

αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο (Κατεύθυνση Θεωρητική). Εξετάστηκε ωστόσο σε αθλήματα 

για να μπει στην Γυμναστική Ακαδημία και να ειδικευθεί στην Φυσικοθεραπεία. Κατά την 

διάρκεια της σχολικής του πορείας οι επιδόσεις του ήταν χαμηλές επειδή, όπως ο ίδιος 

υποστηρίζει, δεν διάβαζε. Ωστόσο, όπως ο ίδιος αναφέρει: «Πάω στην Τρίτη Λυκείου, πάλι 

άρχισα να διαβάζω συστηματικά, δυόμιση-τρεις ώρες, επειδή ήτανε Τρίτη Λυκείου. Και έλεγα 

ότι θέλω να περάσω εκεί, εκεί, εκεί. Εεε … μετά με τη σχέση μου πάλι είχαμε διαφωνίες το ‘να, 

τ’ άλλο, είχα πέσει ψυχολογικά κι αυτά, και … το θέμα στις Πανελλήνιες είναι αυτό: η 

ψυχολογία. Δηλαδή άμα δεν έχεις ψυχολογία στις Πανελλήνιες … δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. 

Είναι ένας μεγάλος παράγοντας, που μ’ έφερε πολύ πίσω, (…) μου κατέ … μου κατέστρεψε το 

μέλλον». Σκοπεύει να δώσει εξετάσεις για Πιστοποίηση και θέλει να βρει «μια σταθερή δουλειά 

–που είναι λίγο δύσκολο στις μέρες μας», αλλά ευελπιστεί επειδή «… άμα είσαι καλός στη 

δουλειά σου, πιστεύω ότι βρίσκεις. Και επειδή (...) τα παιδιά του ΙΕΚ τα παίρνουνε με πιο 

χαμηλούς μισθούς, απ’ ότι τα παιδιά του ΤΕΙ, ή του ΑΕΙ, είναι πιο υψηλόμισθοι αυτοί έτσι;». Να 

συνεχίσει τις σπουδές του … «Θα το ήθελα …! Θα το ήθελα. Δηλαδή … θα ήθελα να περάσω 

σε ένα ΤΕΙ (…) να κάνω κάποια παραπάνω χρόνια, ώστε να μάθω καλύτερα τη δουλειά». Θα 

προσανατολιζόταν στην Πληροφορική, η οποία ήταν και η πρώτη κατά σειρά ειδικότητα που 

δήλωσε στα ΙΕΚ, αλλά δεν έγινε δεκτός. Μεγαλύτερο εμπόδιο που θα συναντήσει στην επίτευξη 

των στόχων του θεωρεί τα οικονομικά προβλήματα σε επίπεδο χώρας, αλλά και προσωπικό. 

 

▪ Ο Φοίβος (19 ετών) 

 

Ο Φοίβος είναι ελληνικής καταγωγής και 19 ετών. Ο πατέρας του είναι απόφοιτος ΤΕΙ και 

οδηγός στην ΕΘΕΛ, η μητέρα του απόφοιτη Λυκείου, εργαζόταν ως ταμίας σε super market και 

πλέον είναι άνεργη. Η αδελφή του παρακολουθεί «Ναυτικό ΕΠΑΛ», «πάει για Πλοίαρχος» και 

ετοιμάζεται «για το πρώτο της ταξίδι». Ζει με την οικογένειά του σε μία από τις λεγόμενες 

υποβαθμισμένες συνοικίες του Πειραιά. Φοίτησε σε δημόσια σχολεία, αποφοίτησε από ΕΠΑΛ 

(με 14) στην ειδικότητα της Πληροφορικής. «Αν και», όπως εξηγεί, «είχα κάνει μεγάλο λάθος 

στο Μηχανογραφικό». Έδωσε Πανελλήνιες, αλλά: «Δε σκέφτηκα ούτε θέμα μεταφορικών και 

γενικά, και ... [...] δεν τό ‘χω και με την Γεωγραφία, να σας πω την αλήθεια [δεν ήξερε που είναι 

κάθε περιοχή και γι’ αυτό] επέλεξα αυτές που ήξερα γιατί βρίσκονται κοντά σ’ εμένα [...] Με τα 

μόρια που είχα, θα είχα περάσει. Τώρα δεν θα ήτανε Αθήνα μεν, αλλά θα ήτανε κάπου κοντά. 

Επαρχία, αλλά κάπου κοντά. Και θα είχα δυνατότητα να πηγαίνω». Για να ΔΙΕΚ λέει: «Δεν είχα 

σκοπό να πάω, να σας πω την αλήθεια, αλλά λόγω του ότι ... δεν τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα 

με τις πανελλήνιες και είχα κάνει και ένα μεγάλο λάθος στο Μηχανογραφικό μου, και είχα βάλει 
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μόνο τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην Αθήνα, εεε .... τελικά επέλεξα ... βρήκα ... εεε... 

μία ειδικότητα που με ενδιέφερε [στα ΙΕΚ] και είπα να το συνεχίσω. Και θα ξαναδώσω για 

δεύτερη φορά πανελλήνιες, μπας και τα καταφέρω. Το όνειρό του ήταν να σπουδάσει Μαγειρική 

και θα ξαναδώσει πανελλήνιες «μπας και καταφέρει να περάσει σε κα’να ΤΕΙ». Κατά τη 

διάρκεια της Δευτεροβάθμιας βοηθούσε τον πατέρα του «Στις μαραγκοδουλειές» για «να μην 

πάρει κάποιο βοηθό». Κι έτσι «(...) έβγαζα και το δικό μου χαρτζηλίκι. Αυτό με ενδιέφερε 

περισσότερο, να ΄μαι λίγο ανεξάρτητος. Γιατί όσο να ‘ναι να παιδεύονται τώρα οι γονείς μου για 

να μεγαλώσουνε ένα παιδί σαν κι εμένα». Έκανε ιδιαίτερα μαθήματα σε ένα μάθημα στο οποίο 

έμεινε μεταξεταστέος και παρακολούθησε Φροντιστήριο στην Γ΄ Λυκείου ως προετοιμασία για 

τις Πανελλήνιες. Τα αγγλικά του βρίσκονται στο Lower, λόγω ατυχούς συγκυρίας δεν πήρε το 

Proficiency, και τώρα θέλει να δώσει εξετάσεις, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα καταφέρει να 

προετοιμαστεί μόνος του. Πήγαινε σε Ωδείο ως τα 10 του χρόνια (κιθάρα) και συνέχισε με 

πολεμικές τέχνες ως τα 16 του. Με την οικογένειά του συνηθίζουν «θέατρο, τσίρκο, σινεμά». 

Συχνά στη ροή του λόγου εμφανίζεται ένα μόνιμο εμπόδιο: «τα οικονομικά προβλήματα». 

Επέλεξε την ειδικότητα με γνώμονα την πίστη ότι υπάρχουν ακόμη ανοιχτές σ’ αυτήν θέσεις 

εργασίας με σχετικά καλή αμοιβή. Αν και σημειώνει ότι θα χρειαζόταν και ένα Μεταπτυχιακό, 

γιατί «γιατί όσο νά ‘ναι ... το δημόσιο ΙΕΚ δε θα φτάσει, γιατί στη σημερινή κοινωνία 

χρειάζεσαι πολλά περισσότερα χαρτιά για να πιάσεις μια δουλειά». Έως πρότινος εργαζόταν ως 

Σερβιτόρος και αν έπρεπε να επιλέξει μεταξύ εργασίας και κατάρτισης θα επέλεγε την εργασία: 

Ίσως και επειδή όπως αναφέρει: «(...) όταν πήγα να βγάλω την κάρτα ανεργίας, ενώ μου είχαν 

πει ότι μπορώ να βγάλω, μου είπαν οι σπουδαστές ΙΕΚ δεν έχουνε δικαίωμα να βγάλουνε κάρτα 

ανεργίας. Κι αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ. Γιατί είχα έτοιμη δουλειά, και μου 

καταστράφηκε εκείνη τη στιγμή». Ο Φοίβος κλείνει με αυτό: «Καθένας φτιάχτηκε γι’ αυτό που 

είναι δεν αλλάζει κάτι. [πιστεύει σε πορεία προδιαγεγραμμένη;] Ναι. Καθένας ζει αυτό που 

πρέπει. [αλλά συμπληρώνει] Εεε ... τώρα είναι στο χέρι του καθένα πώς θα το αλλάξει αυτό και 

πώς θα το διαχειριστεί». 

 

▪ Ο Πλάτωνας (19 ετών) 

 

Ο Πλάτωνας είναι 19 ετών, και ο μεγαλύτερος από τρία αδέλφια (ένα αγόρι 10 ετών και ένα 

κορίτσι 16 ετών). Οι γονείς του είναι απόφοιτοι Λυκείου, ο πατέρας του εργάζεται σε γνωστή 

αλυσίδα fast-food και η μητέρα του σε ιδιωτική εταιρεία. Φοίτησε σε δημόσια σχολεία και 

αποφοίτησε από Γενικό Λύκειο (με 13,5). Ακολούθησε τη Θεωρητική Κατεύθυνση επειδή τον 

δυσκόλευαν τα «θετικά» και «Επειδή ... είχα ένα μεγάλο προσόν, όπως μου ‘λεγαν οι καθηγητές, 

τη παπαγαλία και τη μνήμη». Πήρε το Lower και «μέτριο επίπεδο ήταν το πτυχίο» που πήρε στα 

ιταλικά. Ως παιδί εκκλησιαζόταν τακτικά και παρακολουθούσε Κατηχητικό Σχολείο. 

Ασχολήθηκε με την κολύμβηση και 13 με το ποδόσφαιρο. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει και τα 

δύο για διαφορετικούς λόγους υγείας. Έδωσε Πανελλήνιες, αλλά «Εεε .... δε πέρασα εκεί που 

ήθελα, μέσω του σχολείου, κι έμαθα από παιδιά κι αυτά ότι το ΙΕΚ είναι μια καλή λύση, μια 

μέση εκπαίδευση μου είχαν πει ουσιαστικά, ... ρώτησα από φίλους, από παιδιά που πηγαίναν 

ήδη σε ΙΕΚ, και μπόρεσα και πήγα. Είχα κι εδώ κοντά, ας πούμε, στο σπίτι μου εδωπέρα, στη 

γειτονιά μου, και πήγα. [τι εννοεί «μέση εκπαίδευση;»] Εεε, δε το θεωρώ ούτε πανεπιστήμιο, 

ούτε σχολείο το ΙΕΚ. Δηλαδή, κάπου στη μέση. Ανάλογα βέβαια και κάθε ΙΕΚ είναι 

διαφορετικό. Μπορεί να είναι πολύ χαμηλά, κάποιο μπορεί να είναι πολύ υψηλό. Ανάλογα». Και 

«το ιδιωτικό [ΙΕΚ] αποκλείστηκε κατ’ ευθείαν, επειδή μπήκε στη μέση το οικονομικό. Οπότε δε 

μπορούσε, δε μπορούσα να πάω, και να ήθελα π.χ.. Που δεν ήξερα αν θα πάω, αλλά από τη 
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στιγμή που σου αποκλείστηκε μία πιθανότητα, σου ‘χει μείνει άλλη μία. Δεν είχες άλλη επιλογή. 

Ουσιαστικά άλλη επιλογή. Λόγω του οικονομικού». Για τα δίδακτρα «Εντάξει, λες τι είναι 370 

ευρώ το εξάμηνο, δεν είναι τίποτα. Τς! Πράγματι, δεν είναι και πολλά. Αλλά για μια οικογένεια 

που δεν έχει ούτε τα βασικά είδη, αντιμετωπίζει προβλήματα, θεωρούνται πάρα πολλά. Μεγάλο 

εμπόδιο». Για τα ΔΙΕΚ γενικά και τις διαφορές από ΑΕΙ/ΤΕΙ: «Ίσως κι επειδή ο φάκελος των 

ΙΕΚ δεν έχει ανοίξει τόσο. Δεν έχει βγει προς τα έξω, το θέμα το ΙΕΚ. Μην πω τα θεωρούν 

κατώτερα, και .... δε να το ... να ασχοληθούνε». Ξεκίνησε αρχικά σε άλλο ΔΙΕΚ, αλλά λόγω 

απουσιών/ασθένειας αναγκάστηκε να το σταματήσει. Στο ΔΙΕΚ που τώρα βρίσκεται 

παρακολουθεί τη 2
η
 κατά σειρά προτίμησης ειδικότητα, επειδή στην 1

η
 δεν σχηματίστηκε 

Τμήμα. «Βέβαια στη συνέχεια μου ‘παν ότι σχηματίστηκε, αλλά τι να το κάνω εγώ όταν είχα 

φτάσει στο Β΄ Εξάμηνο. Δεν είχε νόημα να σταματήσω. Δυστυχώς». Θα του άρεσε να 

σπουδάσει σε Τμήμα ξένης φιλολογίας. Αλλά οι υψηλές βάσεις δεν άφηναν περιθώρια για 

σπουδές στην Αθήνα. Σε άλλη πόλη; «Όταν δεν υπάρχει το οικονομικό, λες, εντάξει .. κι επειδή 

τό ‘χουμε ... υπάρχουν παιδιά από πίσω, κι άλλα παιδιά [τα 2 μικρότερα αδέρφια του] λες, κάτσε 

να πάρουν κι εκείνα τη στοιχειώδη γνώση, για να μην προχω ... γιατί είναι πολύ άδικο να 

προχωρήσει  ένας, νά ‘χει πάρει μια άλφα γνώση κι ο άλλος να έχει μείνει στη γάμα, π.χ. δεν 

είναι δίκαιο». Αυτό που προέχει για τον Πλάτωνα στην παρούσα φάση, είναι να βρει δουλειά. 

 

▪ Ο Τηλέμαχος (20 ετών) 

 

Ο Τηλέμαχος ζει με την μητέρα του (απόφοιτη Λυκείου και νυν άνεργη) και τους παππούδες 

του. Δεν γνώρισε τον πατέρα του και δεν έχει αδέρφια. Ο Τηλέμαχος φοίτησε σε δημόσια 

σχολεία και αποφοίτησε από Επαγγελματικό Λύκειο. Εκεί ακολούθησε ειδικότητα, για την 

οποία κάποιος γνωστός τού είχε υποσχεθεί θέση εργασίας σε εταιρεία. Για τον λόγο αυτόν δεν 

συμμετείχε στις Πανελλήνιες. Αλλά «(…)  όταν ήρθε η ώρα να δώσω Πανελλήνιες, η «καλή 

δουλειά που θα ‘πιανα», είχε κλείσει η εταιρεία αυτή. Οπότε δε μ’ ένοιαζε μετά να πάω στην 

ίδια ειδικότητα. Ήθελα από τότε να αλλάξω ειδικότητα». Κατά τα σχολικά του χρόνια 

ασχολήθηκε με αθλήματα, συμμετείχε σε εκδρομές και δραστηριότητες με το Σχολείο. Με την 

οικογένειά του «εεε …. Λίγα πράγματα. Όπως π.χ. θέατρο αν θα πάω, σε κα’να Μάρκο Σεφερλή 

και τέτοια … εντάξει …». Έκανε ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών επειδή «(…) τη μια χρονιά το 

σχολείο μου είχε γίνει τη μια βδομάδα πρωί, τη μια βδομάδα απόγευμα κι εκειπέρα δε μπορούσα 

να παρακολουθήσω φροντιστήριο». Προσφάτως έδωσε εξετάσεις και πήρε το TOEIC σε επίπεδο 

Lower. Βιβλιοθήκη δεν θυμάται αν υπήρχε στα σχολεία που φοίτησε και στο σπίτι υπάρχουν 

«(…) ‘ντάξει, τα πολύ βασικά». Η σχέση του με το διάβασμα είναι. «μέτρια. Εε, μέτρια. Σε κάτι 

που … με ενδιαφέρει όπως της ειδικότητάς μου, όπως κάποια πολύ εξειδ … εξηζητημένα 

πράγματα εκεί θα κάτσω να διαβάσω αρκετά, γιατί … γιατί μου αρέσει και θέλω να έχω πέντε 

γνώσεις παραπάνω σ’ αυτό που … είμαι. Τώρα, για κάτι άλλο, όχι, μέτρια πράγματα». Τα 

χρόνια του Γυμνασίου εργαζόταν τα καλοκαίρια ως σερβιτόρος, επειδή ήθελε να είναι 

ανεξάρτητος «όχι ότι χρειάστηκε». Δεν δέχθηκε ποτέ εξωσχολική ενίσχυση στα μαθήματα και 

στα χρόνια του Λυκείου παράλληλα εργαζόταν. Πιστεύει ωστόσο ότι δεν επέδρασε αυτό στις 

επιδόσεις του επειδή «ε, όχι, άμα ήθελα … να διαβάσω, θα έβρισκα σίγουρα χρόνο ή … 

ο,τιδήποτε. Σίγουρα έχει κάποια διαφορά, αλλά όχι ότι άμα ήθελα κάτι καλύτερο δεν θα το … 

δεν θα το’ χα άμα προσπαθούσα». Σκοπεύει να πάρει την Πιστοποίηση και στόχος του είναι να 

ανοίξει την δική του επιχείρηση σε χώρο διαθέσιμο από την οικογένειά του. Δυσκολίες 

προβλέπει να συναντήσει στην γραφειοκρατία για την έναρξη της επιχείρησης. Είναι σε 

αναζήτηση Προγραμμάτων Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας και αν συνεχίσει την 
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εκπαίδευσή του, θα ήθελε να είναι σε ΙΕΚ, σε ειδικότητα συμπληρωματική αυτής που τώρα 

παρακολουθεί. Θεωρεί ότι το φύλο του δεν επέδρασε στην πορεία του, αλλά ότι «(…) εεε … 

(…) σίγουρα οι γυναίκες έχουνε ένα παραπάνω … αν θες, είναι ένα συν […] Γιατί … τ’ αγόρι 

και να δουλεύει και να κάνει και να ράνει, απλά τα κάνει. Ενώ … η κοπέλα θ’ ακούσει κι απ’ 

τον οποιοδήποτε «ε, το κοριτσάκι σκοτώνεται στη δουλειά, (…) έχει [κατανόηση]… είναι 

αλλιώς. Το βλέπουνε αλλιώς». Στο Λύκειο δεν είχε πληροφόρηση και καθοδήγηση για τους 

Κλάδους και τις Ειδικότητες. Ωστόσο, στο ερώτημα «τι θα άλλαζε στην πορεία του» δηλώνει: 

«εεε … εντάξει, απλά, όταν είσαι πιο μικρός, δεν έχεις την κατανόηση του τι θέλω να κάνω ή … 

τι είναι αυτό που θα κάνω. Δηλαδή, μπορεί να διαλέγεις κάποια ειδικότητα και στο μυαλό σου 

να είναι αλλιώς [από την πραγματικότητα]. Θα ήθελα απ’ την αρχή να ήξερα πώς θα 

τσουλήσουν τα πράγματα, έτσι ώστε να ασχολιόμουν με ένα αντικείμενο απ’ την αρχή». 

 

▪  Ο Ερμής (20 ετών) 

 

Ο Ερμής είναι 20 ετών, έλληνας. Οι γονείς του είναι απόφοιτοι Λυκείου, ο πατέρας του 

Μαραγκός-Ξυλουργός και η μητέρα του άνεργη. Ο/Η αδελφός/-ή του είναι φοιτητής/-τρια ΤΕΙ.  

Μένει με την οικογένειά του στη Νίκαια και εργάζεται part-time βοηθώντας στη δουλειά του 

πατέρα του. Φοίτησε σε δημόσια σχολεία, αποφοίτησε από Γενικό Λύκειο (Τεχνολογική 

Κατεύθυνση). Όπως ο ίδιος περιγράφει «Μετά τις Πανελλήνιες που απέτυχα [αυτοειρωνικό 

χαμόγελο] εεε ... δε σκέφτηκα κάτι άλλο. Δηλαδή η μόνη λύση μου – προς το παρόν και για 

κείνη τη στιγμή – ήταν να πάω σε ένα ΙΕΚ (...)». Στο ΔΙΕΚ είχε δηλώσει 5 ειδικότητες και αυτή 

που παρακολουθεί είναι η 5
η
 κατά σειρά προτίμησή του. Την πρώτη φορά που έκανε αίτηση για 

Voucher δεν το πήρε επειδή «πρέπει νά ‘χει κάνει λάθος στην αρχική του αίτηση». Για το 

Λύκειο δηλώνει : «Δική μου υπόθεση, από την αρχή. Εγώ διάλεξα και σε τι τύπο λυκείου θα 

συνεχίσω μετά το Γυμνάσιο και τι Κατεύθυνση .... θα διάλεγα. Είχα την επιλογή εγώ στα χέρια 

μου. Δηλαδή μου παν [οι γονείς] ότι δηλαδή ... υπάρχουν κάποιες άλλες επιλογές, αλλά από κει 

και πέρα ... είναι δικαίωμά σου να κάνεις αυτό που θες και να κάνεις τις δικές σου επιλογές». 

Εξωσχολική ενίσχυση, «στο γυμνάσιο νομίζω μια χρονιά πρέπει να ‘χα ... πάει φροντιστήριο, κι 

αυτό για να μη μείνω στ’ Αρχαία (...). Λύκειο ... ναι, Πρώτη Λυκείου και Δευτέρα κανονικά 

φροντιστήριο, ξέρετε, διάβασμα τρέξιμο και τα σχετικά, αλλά ... στην Τρίτη Λυκείου επειδή το 

‘χα πάρει απόφαση δηλαδή ότι .... είχα κάποιους συγκεκριμένους στόχους – δεν θα με 

εξυπηρετήσει ουσιαστικά να κάνω 10 μαθήματα στο φροντιστήριο και να’ μαι όλη μέρα πάνω 

από ένα βιβλίο και να προσπαθώ για κάτι που δεν έχω βάλει στόχο, εεε .... διάλεξα να κάνω 

μόνο Μαθηματικά (...)». Τα αγγλικά του έφτασαν στο Lower (φροντιστήριο). Η σχέση του με το 

διάβασμα «εκτός σχολείου είναι καλή» και προτιμά βιβλία «με Φιλοσοφία, Ψυχολογία, τέτοια 

πράγματα». Έπαιζε ποδόσφαιρο έως τα 17 του χρόνια και ασχολείται ακόμη με τη Μουσική (με 

την παρέα του ασκούνται σε στούντιο ηχογραφήσεων). Στο σχολείο αναφέρει πως είχε τις 

«κλασικές» 4ημερες/5ημερες εκδρομές. Με την οικογένειά του έβγαιναν [δεν αναφέρει 

δραστηριότητες] έως τα 13-14 χρόνια του, «αλλά όσο μεγάλωνα άρχισα κι αραίωνα. 

Προτιμούσα να βλέπω τις δικές μου παρέες, να βγαίνω βόλτες και τα σχετικά». Σε τι αποδίδει τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διαδρομής του; «Σε ... θέματα προσπάθειας, επιλογών, και ίσως να 

παίζει κάποιο ρόλο η τύχη σε κάποια θέματα. Δηλαδή ... κατά πόσο ... έτυχε να ... γνωρίσεις 

κάποιους ανθρώπους, να πάρεις κάποιες γνώσεις, να ... έχω επικοινωνία μαζί τους [...] είναι 

λογικό ... να’ χουμε κάποιους ανθρώπους τους οποίους να ... πιστεύουμε στη γνώμη τους, και να 

έχουμε μια ιδιαίτερη εκτίμηση σ’ αυτό που θα μας πούνε. [περισσότερη επίδραση;] Η γνώμη 
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μου. Η γνώμη μου. Η δική μου γνώμη. Ανεξάρτητα απ’ το τι μου λέγανε, τι άκουγα, έκανα .... 

πιστεύω ότι η δική μου γνώμη και οι δικές μου επιλογές επηρεάσανε την όλη πορεία». 

 

▪ Η Καλυψώ (20 ετών) 

 

Η Καλυψώ είναι γεννημένη και μεγαλωμένη στην Αττική. Έχει δύο αδέρφια (μαθητής 

Δημοτικού και απόφοιτη ΙΕΚ). Ο πατέρας της είναι Οδηγός Φορτηγού (απόφοιτος Δημοτικού) 

και η μητέρα της Ιδιωτική Υπάλληλος (απόφοιτη ΙΕΚ). Ξεκίνησε στην σχολική της ζωή σε 

ιδιωτικό Δημοτικό, και για λόγους οικονομικούς συνέχισε σε δημόσια Γυμνάσιο-Λύκειο. 

Δέχθηκε εξωσχολική ενίσχυση στα μαθήματα από την Τρίτη Γυμνασίου και σε όλες τις τάξεις 

του Λυκείου. Έκανε αγγλικά σε φροντιστήριο και έφτασε στο Lower. Συμμετείχε σε πολλές 

δραστηριότητες, τόσο με το σχολείο, όσο και με την οικογένειά της. Στα σχολεία που φοίτησε 

και στο σπίτι βιβλιοθήκη «(…) υπήρχε και υπάρχει, με πολλά βιβλία. Βέβαια εγώ είχα μία κλίση 

προς τις εγκυκλοπαίδειες που ήτανε … τις ιατρικές κι αυτά, καθόμουνα και τις διάβαζα 

περισσότερο». Συμμετείχε δύο φορές στις Πανελλήνιες με στόχο την Μαιευτική. Αν σήμερα της 

δινόταν η ευκαιρία μετάβασης από το ΙΕΚ σε ΑΕΙ/ΤΕΙ ομολογεί  «θα επέλεγα την Μαιευτική, 

επειδή είναι … είναι το όνειρό μου! Είναι το επάγγελμα που πιστεύω ότι … θα πετύχαινα 100%. 

Με ενδιαφέρει, το αγαπάω …, αυτό». Σκοπεύει να δώσει εξετάσεις για την Πιστοποίηση και να 

συνεχίσει με Πρακτική Άσκηση. Θα ήθελε να συνεχίσει στο εξωτερικό σε επίπεδο 

μεταπτυχιακό.  Για την πορεία της υποστηρίζει ότι «Ε, νομίζω το ότι … πρώτο και κύριο λόγο 

παίζει η οικογένεια. Δηλαδή μ’ έχει, από ‘κει μέσα επηρεάζεσαι πάρα πολύ στο τι θα κάνεις, τι 

θα ακολουθήσεις …. Μετά έρχεται και το Σχολείο, το οποίο σου διαμορφώνει μία καλύτερη 

προσωπικότητα και μεγαλώνοντας. Και τέλος νομίζω έρχεται η Κοινωνία, η οποία έρχεται να 

κορυφώσει την όλη διαμόρφωση». Ποια πιστεύει ότι είναι τα εμπόδια που πιθανά θα 

συναντήσει; «Νομίζω η ανεργία. Δηλαδή το ότι δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας για κάποιον που 

αποφοιτεί τώρα, είτε από ένα πανεπιστήμιο, είτε από ένα ΙΕΚ, είτε από ο,τιδήποτε. Δεν 

υπάρχουν δηλαδή τόσες θέσεις εργασίας όπως ήταν παλιότερα, και όπως παλιότερα να 

απορροφηθεί ένας νέος σε ένα επάγγελμα». 

 

▪  Ο Διογένης (21 ετών) 

 

Ο Διογένης είναι 21 ετών, μοναχοπαίδι. Οι γονείς του είναι χωρισμένοι. Ζει με τη μητέρα του η 

οποία είναι απόφοιτη Λυκείου και αυτό το διάστημα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία να κλείσει 

(λόγω χρεών) την επιχείρηση που διατηρούσε μέχρι πρότινος. Ο πατέρας του είναι απόφοιτος 

Λυκείου, Φωτογράφος, και αντιμετωπίζει έντονα οικονομικά προβλήματα. Ο Διογένης 

συστήνεται ως Μουσικός (παίζει μουσική σε κάποιο club 2 βράδια την εβδομάδα) ή/και 

«γενικώς όπου κάτσει», π.χ. Catering. Η κατοικία του είναι στα ανατολικά προάστια και το ΙΕΚ 

που παρακολουθεί στα δυτικά. Φοίτησε αποκλειστικά σε δημόσια σχολεία της (εκάστοτε) 

περιοχής του (μεσολάβησε μία μετακόμιση της οικογένειας). Φοίτησε σε Γενικό Λύκειο 

(Θεωρητική Κατεύθυνση) και αποφοίτησε με βαθμό 17,8. Συμμετείχε στις Πανελλήνιες 

Εξετάσεις, δεν πέρασε στη Σχολή που ήθελε. Δηλώνει ότι μετάνιωσε που δεν παρακολούθησε τη 

Θεολογία στην οποία περνούσε. Όνειρό του ήταν [και είναι] να ακολουθήσει μουσικές σπουδές 

[μέσω Ωδείου], το οποίο δεν κατέστη δυνατό. Και για λόγους οικονομικούς, αλλά και επειδή η 

μητέρα του δεν θεώρησε ότι ήταν απαραίτητο ή/και έδωσε άλλες προτεραιότητες. Ασχολήθηκε 

περιστασιακά με τον αθλητισμό, έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στο Γυμνάσιο και παρακολουθούσε 

Φροντιστήριο στο Λύκειο. Γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά. Προς τα ΙΕΚ στράφηκε όταν 
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διαπίστωσε ότι δεν πέρασε στη Σχολή που ήθελε, γιατί το ενδεχόμενο να ξαναδώσει 

Πανελλήνιες του φάνηκε «λιγάκι επίπονο». Έχει αρνητική γνώμη για τους εκπαιδευτές [και 

γενικά τους εκπαιδευτικούς] που «κομπορρύνονται» για τις γνώσεις τους, και το εκφράζει πολύ 

χαρακτηριστικά λέγοντας «Δώσε τα φώτα σου. Μην τα αναβοσβήνεις στα μάτια του άλλου». 

Θεωρεί ότι σήμερα χρειάζονται «πιο χειροπιαστά πράγματα», πρακτικά επαγγέλματα που «ίσως 

στη χώρα μας να μην χαθούνε ποτέ». Ο ίδιος θέλησε να ακολουθήσει Τεχνολογική Κατεύθυνση, 

επειδή του άρεσαν τα μαθήματα, αλλά όχι και την Θετική που ήταν «πολύ πολύπλοκο για μένα, 

όπως διαπίστωσα στην πορεία». Εν συνεχεία κατάλαβε ότι «είχε χάσει τη φόρμα του» στα 

μαθήματα αυτά και στράφηκε στη Θεωρητική Κατεύθυνση. Είχε δηλώσει και περνούσε στη 

Θεολογία, αλλά  «Πιο πολύ επηρεάστηκα από απόψεις ανθρώπων. Κατ’ αρχάς, άμα δεν είχε 

γίνει αυτό, άμα δεν επηρεαζόμουνα, τώρα θα ‘μουν Σχολή Θεολογίας και θα μ’ άρεσε κι όλας 

[...] μπορείς να επεκτείνεις πολύ τις γνώσεις σου και προσωπικά, σα μουσικός, πιστεύω θα μ’ 

ενδιέφερε, έχουνε μέσα μάθημα Βυζαντινή Μουσική – αν είναι δυνατό!- αυτό δεν το ήξερα!». 

 

▪  Η Κλειώ (21 ετών)  

 

Η Κλειώ είναι ελληνικής καταγωγής και μεγαλωμένη στην Αττική από γονείς αποφοίτους 

Λυκείου. Η κατά δέκα χρόνια μεγαλύτερη αδελφή της εργάζεται σε χώρα της ΕΕ, όπου 

ολοκλήρωσε ή ολοκληρώνει Διδακτορική Διατριβή. Η Κλειώ ξεκίνησε σε ιδιωτικό 

Νηπιαγωγείο, πέρασε στο Δημοτικό της γειτονιάς της και συνέχισε σε Μουσικό Σχολείο από το 

Γυμνάσιο έως και την Δευτέρα Λυκείου. Σε αυτό είχε πλούσιες πολιτιστικές δραστηριότητες, τις 

οποίες συνήθιζαν και με την οικογένειά της. Τα σχολεία που φοίτησε είχαν βιβλιοθήκες και η 

ίδια διατηρεί πολύ καλή σχέση με το διάβασμα. Επιδόθηκε σε πλήθος εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων και έκανε ξένες γλώσσες. Τα αγγλικά της έφτασαν στο Proficiency και θα 

δώσει εξετάσεις για το πρώτο πτυχίο στα ισπανικά. Από το Μουσικό Σχολείο επανήλθε στο 

σχολείο της γειτονιάς της για την Τρίτη Λυκείου, επειδή οι ώρες που απαιτούσε το φροντιστήριο 

(μαθήματα Κατεύθυνσης) σε συνδυασμό με τις μετακινήσεις ήταν εξοντωτικές. Σε σύγκριση με 

τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονταν μεταξύ καθηγητών-μαθητών στο Μουσικό, στο 

Λύκειο της γειτονιάς της οι σχέσεις ήταν εντελώς απρόσωπες. Δηλώνει ότι την αντιμετώπιζαν 

υποτιμητικά επειδή ακριβώς προερχόταν από το Μουσικό. Στην Δευτέρα Λυκείου επέλεξε την 

Θετική Κατεύθυνση, αλλά στην Τρίτη Λυκείου μεταπήδησε στην Τεχνολογική (γνωστοί της 

έλεγαν ότι «είναι ευκολότερη», και θεώρησε ότι ίσως έτσι περάσει στην Τριτοβάθμια «για να 

μην απογοητεύσει τους γονείς της»). Για την επιλογή Κατεύθυνσης δεν είχε καμία ενημέρωση: 

δεν διδάχθηκε το μάθημα του ΣΕΠ στο Μουσικό. Δηλώνει ωστόσο ότι η εκπαιδευτική της 

πορεία οφείλεται στην επιμονή της μητέρας της να φοιτήσει σε αυτό, και ότι η ίδια σήμερα δεν 

θα το εγκατέλειπε. Οι Σχολές που προτιμούσε είχαν βάσεις υψηλές· θεώρησε ότι δεν θα τις 

έφτανε ακόμη και με ενίσχυση, επειδή «είχε αργήσει να ξεκινήσει» τα φροντιστήρια, τα οποία 

και σταμάτησε επειδή τα θεωρούσε πλέον άσκοπα. Αν μέσω των ΙΕΚ της παρείχετο η ευκαιρία, 

θα συνέχιζε τις σπουδές της  σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 

 

 

 

▪  Η Ιφιγένεια (22 ετών)  

 

Η Ιφιγένεια είναι ελληνικής καταγωγής, μεγαλωμένη στην Αττική, από γονείς αποφοίτους 

Λυκείου (πατέρα Αστυνομικό και μητέρα Νοσηλεύτρια). Ο αδελφός της  είναι απόφοιτος 
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Λυκείου. Η Ιφιγένεια εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Η μετακίνηση από και προς το ΙΕΚ της 

δημιουργεί προβλήματα και πολλαπλασιάζει τα έξοδά της, όταν αναγκάζεται να παίρνει ταξί για 

να μην χάσει το μάθημα. Έχει ήδη ολοκληρώσει μία ειδικότητα σε ΙΕΚ, αλλά έχασε την 

προθεσμία συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης: όσοι αποφοίτησαν τότε, έπρεπε να 

περιμένουν για εξετάσεις το επόμενο έτος και κανείς δεν τους ενημέρωσε εγκαίρως. Σήμερα 

παρακολουθεί δεύτερη (συναφή με την προηγούμενη) ειδικότητα σε ΙΕΚ, με μειωμένα 

μαθήματα στα δύο πρώτα Εξάμηνα. Σκοπεύει να δώσει εξετάσεις για την Πιστοποίηση και θα 

ήθελε να εργαστεί σε Δ.Ι.Ε.Κ.. Παρότι, όπως λέει: «(…) το όνειρό μου είναι να γίνω 

Φωτογράφος, αν και στην Ελλάδα δεν είναι εφικτό γιατί είμαι και γυναίκα και είναι μείον και 

δεν είναι κάποιο επάγγελμα που μπορείς (…) να συντηρείς έστω το σπίτι σου. Και Μαθηματικά 

διότι … πιστεύω ότι είναι το φόρτε μου». Αν δινόταν πρόσβαση από τα ΙΕΚ σε ΑΕΙ/ΤΕΙ θα το 

επιχειρούσε «γιατιιί … άλλο να πεις ότι τελείωσες ΙΕΚ και άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Υπάρχει ακόμη η 

λογική ότι είναι πολύ ανώτερο». Και «(…) στο ΙΕΚ εξ αρχής είχα πάει για Φωτογραφία και 

δεύτερη επιλογή μου ήταν το (ειδικότητα) απλά γιατί με πιέσανε να βάλω μια δεύτερη επιλογή». 

Είχε ξανασυμβεί: η Ιφιγένεια ήθελε να παρακολουθήσει Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο. Ο 

γονείς της την πίεσαν να φοιτήσει στο Γενικό Λύκειο, στο οποίο ακολούθησε την Τεχνολογική 

Κατεύθυνση. Αρχικός της στόχος ήταν η Σχολή Φωτογραφίας, αλλά τα απαιτούμενα μαθήματα 

Σχεδίου ήταν ακριβά, οι γονείς δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν οικονομικά και στράφηκε 

στην Αστυνομία στην οποία δεν έγινε δεκτή. Στο σπίτι δεν υπήρχε βιβλιοθήκη και, όπως 

χαρακτηριστικά είπε, η σχέση της με το διάβασμα είναι «Ε … αντιπάθειας!». Εξωσχολικές 

δραστηριότητες δεν προσφέρονταν, αλλά έβρισκε τρόπους (εκτός Σχολείου και οικογένειας) να 

ασχολείται δωρεάν με ό,τι την ενδιέφερε (π.χ. στην Ενορία της). Σταμάτησε τα αγγλικά στην 

τάξη του Lower και δεν είχε ποτέ εξωσχολική ενίσχυση στα μαθήματα. «Μόνο Πρώτη Λυκείου, 

επειδή είχαμε έναν απίστευτο Υποδιευθυντή, είχε οργανώσει α-πίστευτα την Ενισχυτική 

Διδασκαλία. (…) αν μπορούσε να γίνει έτσι η Εκπαίδευση, έτσι όπως έζησα την Πρώτη 

Λυκείου, θα ήτανε το Τέλειο. Δευτέρα Λυκείου, επειδή υπάρχει η έννοια του Φροντιστηρίου 

στην Ελλάδα –«αν δεν πας, δεν περνάς»- εεε … δε  μπόρεσε να γίνει πάλι το ίδιο Πρόγραμμα. 

Κι έτσι μείναμε πολλά παιδιά από την Ενισχυτική Διδασκαλία πίσω. Γιατί είχαμε μάθει σ’ 

αυτούς τους ρυθμούς. Και ξαφνικά, χωρίς βοήθεια, γιατί πολλοί από εμάς δεν πήγαιναν 

φροντιστήριο, μείναμε πίσω».  

 

▪  H Ευτέρπη (24 ετών) 

 

Η Ευτέρπη είναι 24 ετών, ελληνίδα. Ο απόφοιτος Γυμνασίου πατέρας της είναι τώρα άνεργος, 

και η απόφοιτη Λυκείου μητέρα της διατηρεί φροντιστήριο ξένων γλωσσών στο οποίο και 

διδάσκει. Μέχρι πρότινος έμενε με τους γονείς της σε νησί πολύ μακριά από την Αθήνα, από το 

οποίο έλκει και την καταγωγή της. Ο μικρότερος από την ίδια αδελφό της είναι φοιτητής/τρια 

ΤΕΙ. Φοίτησε αποκλειστικά σε δημόσια σχολεία, αποφοίτησε από «Γενικό, δυστυχώς! Ενιαίο. 

Δυστυχώς! Θεωρητική». Δηλώνει ότι ήταν η προτίμηση της μητέρας της, για να συνεχίσει τη 

δική της επιχείρηση, και ότι, εάν είχε ακολουθήσει τη δική της επιλογή [Τεχνολογική 

Κατεύθυνση ή/και Τεχνικό/Επαγγελματικό Λύκειο] «ίσως να κατάφερνα να μπω σε ένα ΤΕΙ 

Φωτογραφίας». Συμμετείχε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις «αναγκαστικά» για να πάρει το 

Απολυτήριο Λυκείου, χωρίς καμία πρόθεση ή προσπάθεια να περάσει σε κάποια άλλη Σχολή, 

από αυτήν που η ίδια επιθυμούσε. Για τα ΙΕΚ έμαθε κατά την αναζήτηση στο Internet σχετικά 

με το πού και πώς θα μπορούσε να ακολουθήσει την ειδικότητα που την ενδιέφερε και την οποία 

παρακολουθεί. Δηλώνει ότι ήταν μία καθαρά προσωπική της απόφαση, την οποία απλώς δήλωσε 
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στην οικογένειά της. Αναγκάστηκε να μετακομίσει επειδή, όπως αναφέρει, «δυστυχώς, 

κατάγομαι από επαρχία, οπότε τα ΙΕΚ της πόλης μου δεν καλύπτανε κάτι τέτοιο. Δεν είχαν τη 

δικιά μου ειδικότητα». Παρότι, όπως συμπληρώνει, «εγώ κατάγομαι και από μία σχετικά μεγάλη 

πόλη [πρωτεύουσα του νομού της] όπου λειτουργούν δύο ΙΕΚ δημόσια, θα μπορούσε να έχει μία 

πιο μεγάλη γκάμα, νομίζω, (...). Για την εξυπηρέτηση όλης αυτής της περιφέρειας όπου είμαι 

(...)». Ξεκίνησε την κατάρτισή της στο ΔΙΕΚ του Χαϊδαρίου, αλλά, επειδή –λόγω απουσιών- 

έχασε μαθήματα, άρα και το Εξάμηνο, συνέχισε στο ΔΙΕΚ της Κηφισιάς όπου λειτούργησε το 

Εξάμηνό της. Αυτό δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα, γιατί η περιοχή στην οποία νοικιάζει 

σπίτι είχε επιλεγεί με κριτήριο την απόσταση από το ΔΙΕΚ του Χαϊδαρίου. Εξωσχολική 

ενίσχυση στο Γυμνάσιο «δεν χρειάστηκε» και στο Λύκειο την αρνήθηκε, αρκούμενη σε 

επιδόσεις που θα της επέτρεπαν απλώς να αποφοιτήσει. Τα αγγλικά της έφτασαν στο Lower. Τη 

σχέση της με το διάβασμα «δεν θα τη χαρακτήριζε άριστη». Χαρακτηριστικά αναφέρει «ε, 

επίσης πιστεύω ότι υπάρχει κάποια νοοτροπία ειδικά στη δικιά μου ειδικότητα σε κάποιους, ότι 

εδωπέρα ήρθες για να γίνεις φωτογράφος για το γάμο και τη βάφτιση. Οπότε εγώ γι’ αυτό σε 

προετοιμάζω. Δε σε πάω παραπέρα. Γιατί αν ήθελες να πας παραπέρα ... [το καλλιτεχνικό 

μέρος;] Ναι, δεν το θεωρούν ότι υφίσταται. Ίσως να μην το θεωρούν γιατί είναι πλέον και οι 

συνθήκες τέτοιες. Και σου λέει, άμα θέλεις να βγάζεις το ψωμί σου, γάμο-βάφτιση θα κάνεις το 

Σαββατοκύριακο, θες δε θες, σ’ αρέσει δε σ’ αρέσει». 

 

▪ Η Ελευθερία (24ετών) 

 

Η Ελευθερία είναι ελληνίδα, 24 ετών, έχει χάσει τον πατέρα της από παιδί. Ζει με τη μητέρα της 

και, όπως η ίδια αναφέρει, εκτός από τη μητέρα της, μεγάλωσε «με μία γιαγιά Σουφραζέτα!». 

Φοίτησε στα δημόσια σχολεία της γειτονιάς της, αποφοίτησε από Γενικό Λύκειο ακολουθώντας 

την Θεωρητική Κατεύθυνση. Όπως λέει: Δεν τέθηκε ποτέ το θέμα αν θα πάω σε Γενικό ή 

Τεχνικό. Ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα πάω σε Ενιαίο. Δηλαδή … φαινόμουνα». Η επιλογή 

των Σχολών έγινε «Βασικά με κριτήριο μορίων». Αρχικώς φαινόταν ότι πέρασε στη 

Νοσηλευτική της Κρήτης. Κατόπιν ενστάσεων και επαναξιολογήσεων, στη δεύτερη λίστα δεν 

βρέθηκε το δικό της όνομα. Ξεκίνησε τις σπουδές σε ΔΙΕΚ και τις διέκοψε όταν ξεκίνησε [και 

εντέλει αποφοίτησε] από την Ανώτατη Δραματική Σχολή του Διομήδη Φωτιάδη. Όνειρό της 

είναι να γίνει Ηθοποιός, αλλά δεν θα συνέχιζε σήμερα από το ΔΙΕΚ σε Σχολή Θεατρικών 

Σπουδών σε ΑΕΙ, παρότι θα της άρεσε, γιατί μετά «είναι πολλά τα χρόνια». Στο ΔΙΕΚ που 

βρίσκεται σήμερα ξεκίνησε όταν έχασε τις προσθεσμίες για τη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Η 

ειδικότητά της δεν της αρέσει, γιατί «δεν είναι ο εαυτός της». Όπως περιγράφει: «Βασικά ….. 

είχα δηλώσει δύο, αλλά απ’ τη μια με ενημερώσανε αμέσως από την Γραμματεία ότι δεν γίνεται 

να την παρακολουθήσω επειδή ήτανε θρησκευτ …έβγαινες παπάς τέλος πάντων ! Και μου είπαν 

ότι δεν γίνεται …Ναι. Οπότε έμεινα σε αυτήν την μία. Γιατί τα  άλλα ήταν πολύ …αγορίστικα. 

Ήτανε κάτι μηχανικός αυτοκινήτων, φανοποιός …». Βιβλιοθήκη είχε/έχει; «Ναι! Στα σχολεία, 

όχι. Στο σπίτι υπάρχει, ναι, ΤΕΡΑΣΤΙΑ ! [γελάμε] Εννοείται ! Την έχω αυξήσει κι όλας». Και 

«Η σχέση της με το διάβασμα  Είναι … πολύ δυνατή, διαβάζω από πάρα πολύ μικρή. Βασικά 

….. την Δ Δημοτικού είχα τελειώσει όλα τα παιδικά βιβλία και είχα ξεκινήσει Λογοτεχνία 

ενηλίκων –κι αυτό μου είχε δημιουργήσει πρόβλημα στο σχολείο… Το κλασικό που βάζουν τα 

Χριστούγεννα στο Δημοτικό; Τι βιβλία διαβάσατε; Εγώ τους έγραψα την Τερέζα του Φρέντυ 

Γερμανού και καλέσανε τη μαμά μου στο σχολείο, να της πουν να μη μου γράφει τις εκθέσεις». 

Ως παιδί ήταν Οδηγός [Σώμα Προσκόπων και Οδηγών], έκανε μπαλέτο και σύγχρονο χορό, 

μαθήματα πιάνου και θέατρο σε ιδιωτικές σχολές. Φροντιστήριο πήγε στην Α και Β Λυκείου και 
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για ξένες γλώσσες (στα αγγλικά πήρε το Lower και στα γαλλικά το Delf 1ή 2). Δεν σκοπεύει να 

δώσει εξετάσεις για την Πιστοποίηση και σήμερα πιστεύει πως τον χρόνο και τα χρήματα που 

διέθεσε για τις πανελλήνιες θα έπρεπε να έχει διαθέσει για να προχωρήσει στο Θέατρο. 

 

▪  Η Σεμέλη (26 ετών) 

 

Η Σεμέλη είναι 26 ετών, ελληνικής καταγωγής, κόρη αποφοίτου Γυμνασίου (νυν ανέργου) και 

απόφοιτης Λυκείου (δημ. Υπαλλήλου). Η αδελφή της είναι ακόμη μαθήτρια Λυκείου (ΕΠΑΛ). 

Η Σεμέλη είναι επίσης άνεργη το τελευταίο 4μηνο, ζει με την πατρική της οικογένεια στα δυτικά 

προάστια, φοίτησε σε δημόσια σχολεία, αποφοίτησε από ΤΕΕ (με 17,3) στο οποίο 

παρακολούθησε την ειδικότητα της Αισθητικής. «Πήγαμε (τα αδέλφια)», όπως λέει [σε ΤΕΕ και 

ΕΠΑΛ αντιστοίχως] για το λόγο ότι δε θέλαμε τσάμπα φροντιστήρια [βλ. να πληρώνουν αδίκως] 

τη στιγμή που δε ξέραμε ακριβώς τι θέλουμε να περάσουμε». Πέρασε μέσω πανελληνίων σε 

Τμήμα Διαιτολογίας στο οποίο δεν γράφτηκε. Έως τότε, «Δεν ήξερα τι είναι τα ΙΕΚ, βασικά, 

καθόλου, ποτέ. Μέχρι που έδωσα πανελλήνιες, δεν ήξερα τα ΙΕΚ εγώ». Στη συνέχεια μόνον 

πληροφορήθηκε γι’ αυτά και συνέχισε σε ΔΙΕΚ στο οποίο και ολοκλήρωσε την κατάρτισή της 

στην Διαιτολογία και πήρε την Πιστοποίηση. Αυτή είναι η 2
η
 φορά που στρέφεται σε ΙΕΚ. Σε 

δημόσιο πάλι, «επειδή δε μπορούσα οικονομικά να πάω σε ιδιωτικό ΙΕΚ, πήγα σε δημόσιο ΙΕΚ. 

Δεν ήξερα καθόλου πώς είναι, ούτε πόσα χρόνια είναι, αν ... πώς είναι σα μάθημα, δεν ήξερα. 

Είναι όπως είναι στο σχολείο, είναι όπως είναι στα πανεπιστήμια, .... δεν ήξερα ούτε πώς είναι οι 

αίθουσες, ούτε τίποτα. Πώς θά ‘ναι η ύλη, πώς θα ‘ναι ... έ, μέχρι που πήγα και είδα ότι είναι 

κάπως σαν ... σχολείο». Για τη συγκεκριμένη ειδικότητα  «ολονών ήταν η γνώμη να πάω (στην 

ειδικότητα αυτή), επειδή είχα αυτό το έτσι, το επικοινωνιακό, και όλοι μου έλεγαν να πάω, δεν 

έχεις να χάσεις τίποτα, αυτό». Όπως αναφέρει: «Είχα σκεφτεί το ενδεχόμενο να ξαναδώσω 

πανελλήνιες, αλλά επειδή αγχώνομαι τρομερά και δεν ήθελα να το ξαναπεράσω αυτό για κανένα 

λόγο και φοβόμουνα ότι μπορεί και τη δεύτερη φορά κάτι να γίνει και ν’ αποτύχω και δε θα το 

άντεχα – δε θα το άντεχα, όχι σε φάση να κάνω κάτι κακό- εννοώ, εντάξει, κρίμα η προσπάθεια 

και θα στεναχωριόμουνα πιο πολύ (...)». Εξωσχολική ενίσχυση δέχτηκε για δύο τάξεις του 

λυκείου στα μαθηματικά, τα αγγλικά της έφτασαν στο Lower και έκανε παλαιότερα ιταλικά, τα 

οποία θα ήθελε να συνεχίσει, αλλά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά. Όπως εξάλλου 

αναφέρει αλλού: «Καλά: το εμπόδιο στις εκπαιδευτικές (προσδοκίες), είναι το οικονομικό 

κομμάτι, πάντα είναι το οικονομικό κομμάτι, τουλάχιστον για μένα». Ασχολήθηκε για πολλά 

χρόνια με τον Στίβο και το όνειρό της ήταν να προχωρήσει σε πρωταθλητισμό. Η μαρτυρία ενός 

πρώην αθλητή και νυν ανέργου την «προσγείωσε» στην πραγματικότητα, φέρνοντάς την εμπρός 

στο γεγονός ότι μόνο αν γινόταν πολύ διάσημη θα μπορούσε κάπως να βιοπορίζεται στην 

συνέχεια (κάτι που δεν κατάφερε ο ίδιος). Στα σχολεία που φοίτησε επιδίδονταν σε 

δραστηριότητες κυρίως κοινωφελούς/φιλανθρωπικού χαρακτήρα (συλλογή ρούχων και 

τροφίμων, οργάνωση αιμοδοσίας κ.λπ.). Με την οικογένειά της όταν ήταν «αρκετή μικρή» 

συνήθιζαν να πηγαίνουν στο θέατρο. Σήμερα δηλώνει ότι «λατρεύει» το Θέατρο και τον 

Κινηματογράφο και ακούει «πολλά είδη μουσικής». Αποτιμά αρνητικά για την αντίληψή της για 

το Γυμνάσιο αλλά και για όλη τη μετέπειτα σχολική της πορεία το γεγονός ότι «κέρδισε χρόνο» 

[ξεκίνησε το Δημοτικό πριν κλείσει τα 6]. 

 

▪  Ο Πάτροκλος (27 ετών) 
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Ο Πάτροκλος είναι έλληνας, 27 ετών. Ο πατέρας του είναι Ιατρός με μεταπτυχιακές σπουδές, η 

μητέρα του είναι απόφοιτη Γυμνασίου ασχολούμενη με τα Οικιακά, και ο/η αδερφός/-ή του είναι 

απόφοιτος/-η ΑΕΙ. Ο ίδιος εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους φοιτητές του Χημικού του 

Καποδιστριακού. Για τη λήψη του πτυχίου του οφείλονται λίγα μαθήματα στα οποία αρνείται να 

εξεταστεί, ακριβώς για να «μπλοκάρει» τη λήψη του πτυχίου του. Ο λόγος είναι ότι δεν 

επρόκειτο για επιλογή δική του, αλλά επιλογή υπό την πίεση ειδικά του πατέρα του, ο οποίος 

αφενός μεν τον απέτρεπε από την Ιατρική λόγω προσωπικών του τραυματικών εμπειριών από 

τον χώρο της Δημόσιας Υγείας, αφετέρου όμως θεωρούσε ότι οι γνωριμίες του στο χώρο της 

Φαρμακοβιομηχανίας θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν στον γιο του ασφαλή σταδιοδρομία. 

Προϋπόθεση, το πτυχίο του Χημικού. Ο Πάτροκλος, ως βασικούς λόγους για τους οποίους δεν 

παρακολουθεί αυτήν τη στιγμή ΑΕΙ υποδεικνύει δύο: κυρίως «οικογενειακούς», αλλά και την 

«επιτυχία σε Τμήμα που ήταν χαμηλά στις επιλογές και στις επιθυμίες του». Όπως ο ίδιος 

αφηγείται: «προσωπικά, δεν είχα δηλώσει – άλλοι τις δηλώσανε. Οι γονείς μου σε συνδυασμό με 

τους καθηγητές μου που είχα στο Φροντιστήριο. Εγώ ήμουνα τελείως αμέτοχος στην όλη 

διαδικασία. [...] δεν ήθελα τίποτα από όλες τις Σχολές που υπήρχαν τότε διαθέσιμες στην 

Ελλάδα, καμία τότε δεν με εξέφραζε, πλην μίας,  - Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής στην 

Αλεξανδρούπολη. [...] αλλά δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα να σπουδάσω εκεί. Οπότε, 

εφόσον κατά κάποιον τρόπο δεν μπορούσα να κάνω αυτό το πράγμα, δεν με ενδιέφερε να κάνω 

τίποτα. Οπότε τους είπα «κάντε ό,τι θέλετε»». Φοίτησε αποκλειστικά σε δημόσια σχολεία, στο 

γυμνάσιο χαρακτηρίζει τους βαθμούς μέτριους (16-18) ενώ στο λύκειο διαρκώς αρίστευε (19-

20). Ακολούθησε τη Θετική Κατεύθυνση σε τότε Ενιαίο και νυν λεγόμενο Γενικό Λύκειο. Είναι 

κάτοχος Lower στα αγγλικά και Delf A2 στα γαλλικά. Αυτοπροσδιορίζεται ως «(...) άνθρωπος, 

ας το πούμε έτσι, φιλομαθής. Οποιαδήποτε ευκαιρία μου δίνεται να μάθω κάτι καινούριο που με 

ενδιαφέρει, εννοείται την αρπάζω απ’ τα μαλλιά, που λένε». Η σχέση του με το διάβασμα είναι 

«η αρίστη μπορώ να πω. Αλλά είναι ... είμαι πολύ επιλεκτικός στο διάβασμα». Στα σχολικά του 

χρόνια είχε την ευκαιρία εκδρομών και επισκέψεων σε μουσεία και άλλους χώρους για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς με το Σχολείο, και για ταξίδια/εκδρομές με την οικογένειά του. 

Δηλώνει ότι έτσι γνώρισε πολλά νησιά και περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Προς τα ΙΕΚ τον 

παρότρυνε η σύντροφός του (Φιλόλογος) και για την επιλογή τους βασίστηκε και σε εμπειρίες 

γνωστών του προσώπων. Αν του δινόταν η ευκαιρία να ακολουθήσει την συγκεκριμένη 

ειδικότητα σε ΑΕΙ/ΤΕΙ (όταν έδινε πανελληνίες δηλώνει ότι δεν υπήρχε) θα το έκανε, αλλά δεν 

θα άφηνε ωστόσο το ΙΕΚ πριν το ολοκληρώσει. Αντιθέτως, δηλώνει διατεθειμένος να 

παρακολουθήσει και άλλη (συμπληρωματική της τωρινής ειδικότητας) στο μέλλον, παρότι δεν 

σκοπεύει να δώσει εξετάσεις για την Πιστοποίηση. Ο Πάτροκλος συμπεραίνει «... εεε... ως ένα 

βαθμό χαρακτήρισαν την πορεία μου οι επιλογές άλλων – τουλάχιστον μέχρι τα 3-4 πρώτα 

χρόνια των σπουδών. Από κει και πίσω ... από κει και μετά νομίζω ότι κρατάω εγώ τα ηνία της, 

της ζωής μου ας το πούμε έτσι». Η επιλογή των ΔΙΕΚ συγκαταλέγεται στην προσπάθεια να 

πάρει «τα ηνία της ζωής του». 

 

▪ Ο Μάνος (30 ετών)      

     

Ο Μάνος είναι έλληνας, 30 ετών και σήμερα συζεί με την σύντροφό του. Ο πατέρας του 

εγκατέλειψε την οικογένεια όταν ο ίδιος ήταν μικρός και η απόφοιτη Επαγγελματικού Λυκείου 

μητέρα του έκανε κάθε δουλειά που της προσφερόταν για να τον μεγαλώσει. Φοίτησε σε 

δημόσια σχολεία και ξεκίνησε το Δημοτικό στη γειτονιά του. Στη συνέχεια άλλαξε περιοχή 

φοίτησης εξαιτίας της έντονης φημολογίας που, σε μία κονωνία κλειστή όπως το μέρος που 
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ζούσε, ξεκίνησε συγγενικό πρόσωπο για τη μητέρα του και εκείνος, ως παιδί, δεν μπορούσε να 

το αντέξει. Έκανε παραδοσιακούς χορούς και ποδόσφαιρο στους δρόμους και στις αλάνες της 

γειτονιάς του, φροντιστήριο στο Λύκειο και αγγλικά που έφτασαν στο Lower. Αποφοίτησε από 

Ενιαίο Λύκειο, ακολούθησε την Τεχνολογική Κατεύθυνση και μπήκε 8
ος

 στο Τμήμα Διοίκησης 

Οικονομίας στα Ιωάννινα. Όπως ο ίδιος περιγράφει, «Απλά … η Τεχνολογική είχε πιο εύκολα 

μαθήματα. Πολύ πιο εύκολα μαθήματα συγκριτικά με τη Θετική». Και αλλού: «Πήγαινα 

Δημοτικό και μ’ έβαζε κι έλυνα ρίζες. Η μάνα μου. Πάνω στην Εγκυκλοπαίδεια». Σήμερα, 

διατηρεί άριστη σχέση με το διάβασμα  και λόγω πλέον έλλειψης χώρου, «Και η ηλεκτρονική 

μου βιβλιοθήκη είναι τεράστια. Πλέον έχω σταματήσει το βιβλίο σα βιβλίο, ό,τι είναι να 

διαβάσουμε, το διαβάζουμε online». Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας τον ανάγκαζε να 

εργάζεται και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Όπως λέει, «μέχρι κατσίκια έσφαζα, με τον θείο 

μου». Εργαζόταν και ως φοιτητής, και μάλιστα είχε μαζέψει χρήματα για να δώσει εξετάσεις και 

για το Proficiency. Αλλά στο 2
ο
 έτος αντιμετώπισε μεγάλο πρόβλημα υγείας η μητέρα του. 

Εγκατέλειψε τις σπουδές του, επέστρεψε στον τόπο καταγωγής του, διέθεσε όσα χρήματα είχε 

συγκεντρώσει για τη νοσηλεία [και, τελικώς, σωτηρία της ζωής της], και δούλευε σε 2-3 

δουλειές ταυτόχρονα. Αποφάσισε να συνεχίσει κάπως την Εκπαίδευσή του και στράφηκε στα 

ΔΙΕΚ. Σήμερα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τόσο έντονο οικονομικό πρόβλημα, ώστε έφτασε 

να σκεφτεί το ενδεχόμενο να σταματήσει και το ΔΙΕΚ, καίτοι στο Δ’  Εξάμηνο, επειδή δεν 

μπορούσε να πληρώσει τα δίδακτρα. Πρώτη του προτεραιότητα, να μπορέσει να βρει δουλειά. 

 

 

▪ Δανάη (31 ετών) 

 

Η Δανάη είναι ελληνίδα, κόρη καπετάνιου. Η μητέρα της, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

μετά το γάμο της έπαψε να εργάζεται (δεν το ήθελε ο σύζυγός της) και ασχολείται με τα οικιακά. 

Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Γεωπονική [ΤΕΙ Μεσολλογγίου στα 4 χρόνια], είναι άνεργη 

για δύο χρόνια, και η αδερφή της ολοκλήρωσε πρόσφατα ΠΜΣ. Απευθύνθηκε στα ΔΙΕΚ για 

επαναπροσανατολισμό της καριέρας της, όταν διαπίστωσε ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο να 

απασχοληθεί στο αντικείμενο που είχε σπουδάσει. Στράφηκε σε αντικείμενο στο οποίο είχε ήδη 

εργαστεί. Έμαθε για τα ΔΙΕΚ συμπτωματικά, από άρθρο σε εφημερίδα. Δηλώνει μαθήτρια 

«μέτρια προς το καλό», «όχι άριστη», αλλά «η μελετηρή που τα καταφέρνει». Τη μετάβαση από 

ΤΕΙ σε μεταδευτεροβάθμιο – μη τριτοβάθμιο ίδρυμα δηλώνει ότι τη βίωσε ως «ένα γύρισμα ως 

βαθμίδα» [εννοεί «πισωγύρισμα»]. Θα επέλεγε ξανά να σπουδάσει σε ΔΙΕΚ, επειδή ο τίτλος 

τους είναι αναγνωρισμένος και επειδή οι αμοιβές των αποφοίτων ΙΕΚ είναι κατώτερες των 

αποφοίτων ΑΕΙ, γεγονός που θεωρεί ότι τους καθιστά ανταγωνιστικότερους στην αγορά 

εργασίας. Φοίτησε σε σχολεία δημόσια, αλλά επελέγη άλλο Γυμνάσιο της περιοχής, επειδή ήταν 

πιο «συγκροτημένο» και εκείνη ως παιδί «λίγο μαζεμένο, ήπιων τόνων». Αποφοίτησε από 

Γενικό Λύκειο (Θετική Κατεύθυνση), και παρά τη συμβουλή καθηγητή της να το ακολουθήσει, 

από την επιλογή Τεχνικού/Επαγγελματικού Λυκείου την απέτρεψε η φήμη ότι «είναι για τους 

χαζούς, είναι για τα παιδιά που δεν τα καταφέρνουνε, ότι δεν υπάρχει τόσο καλό επίπεδο». 

Σήμερα συμπεραίνει ότι «τελικά το επίπεδο εμείς το φτιάχνουμε». Από την αρχή της σχολικής 

της ζωής έως και στο Λύκειο τη βοηθούσε στη μελέτη η μητέρα της, για την οποία αναφέρει ότι 

«τα κατάφερνε πιο πολύ σε φυσικοχημείες-μαθηματικά. Εκεί, το είχε καλύτερα. Και στα αρχαία, 

και στην έκθεση, ήτανε καλή. Ήταν από τις καλές μαθήτριες η μητέρα μου, απλά εκείνα τα 

χρόνια δεν είχε τη βοήθεια που έπρεπε για να περάσει». Στην αρχή του Λυκείου έκανε ιδιαίτερα 

μαθήματα και στη συνέχεια παρακολούθησε Φροντιστήριο. Είναι κάτοχος του Proficiency και 
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«σταμάτησε τα ιταλικά λίγο πριν πάρει το Lower». Η σχέση της με το διάβασμα είναι «καλή 

χωρίς να διαβάζει πάρα πολύ». Στην παιδική της ηλικία ασχολήθηκε με τον αθλητισμό (σε 

Συλλόγους), οι εκδρομές με το Σχολείο θεωρεί ότι γίνονταν απλά για να χάνεται μάθημα, με την 

οικογένειά της πήγαιναν σε συναυλίες, σινεμά, εκδρομές. Τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής 

της διαδρομής αποδίδει «στις διάφορες συγκυρίες που με οδήγησαν εκεί που με οδήγησαν και 

είχα την πορεία που είχα. Ήταν κάποιες επιλογές οι οποίες ήταν συνειδητές, ήταν επιρροές από 

οικογενειακό περιβάλλον, αλλά ήταν και σε συνδυασμό με τις συγκυρίες». 

 

▪ Η Αθηνά (31 ετών) 

 

Η Αθηνά κατάγεται από χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ. Ο πατέρας της είναι απόφοιτος 

Λυκείου, Ηλεκτροσυγκολλητής, και ζει στην Ελλάδα από την δεκαετία του 1970 «όχι από 

ανάγκη, επειδή του άρεσε η Ελλάδα». Η απόφοιτη Δευτεροβάθμιας Σχολής μητέρα της 

ασχολείται με τα οικιακά, ο μικρότερος αδελφός της είναι φοιτητής των ΤΕΙ. Και τα δύο 

αδέλφια γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αττική. Η Αθηνά φοίτησε στα σχολεία της γειτονιάς 

της. Οι γονείς αρχικά μιλούσαν στο σπίτι μόνο την μητρική τους γλώσσα, με αποτέλεσμα να 

συναντήσει δυσκολίες προσαρμογής στο Σχολείο. Η ίδια λέει ότι έτσι χάθηκε χρόνος που 

επέδρασε στην πορεία της. Ωστόσο, η μητέρα της επισκεπτόταν συστηματικά με τα δύο αδέλφια 

όσες βιβλιοθήκες υπήρχαν διαθέσιμες (δημοτικές, ιδρυμάτων κ.λπ.). Σήμερα η Αθηνά διατηρεί 

«σχέση πάθους» με το διάβασμα και τιμήθηκε με ειδικό βραβείο από την βιβλιοθήκη του Δήμου 

της, ως ο άνθρωπος «που διάβασε τα περισσότερα βιβλία ever». Αποφοίτησε από Γενικό/Ενιαίο 

Λύκειο (Θετική Κατεύθυνση). Εξωσχολική ενίσχυση είχε στην Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. 

Έκανε αγγλικά σε φροντιστήριο (βρίσκεται στο Advanced και στοχεύει στο  Proficiency). 

Όνειρό της είναι η Τριτοβάθμια. Συμμετείχε 4 φορές στις Πανελλήνιες. Πέρασε τις δύο από 

αυτές (στην Λάρισα και στην Θεσσαλονίκη), αλλά οικονομικοί λόγοι δεν επιτρέπουν να 

φοιτήσει σε άλλη πόλη. Σήμερα είναι άνεργη. Ενδιαμέσως εργαζόταν, ολοκλήρωσε την 

κατάρτιση και έλαβε Πιστοποίηση από ΙΕΚ του ΟΑΕΔ. Στα ΔΙΕΚ στράφηκε επειδή στάθηκε 

αδύνατο να σπουδάσει σε ΑΕΙ/ΤΕΙ. Εκφράζει το παράπονό της για το ύψος των διδάκτρων που 

της απαιτούνται: παρότι γεννημένη και μεγαλωμένη στην Ελλάδα, ως μη καταγόμενη από χώρα-

μέλος της ΕΕ πληρώνει 734 Ευρώ/Εξάμηνο έναντι των 367 που πληρώνουν οι καταγωγής 

ελληνικής ή από χώρα-μέλος της ΕΕ. Στο ΙΕΚ του ΟΑΕΔ πλήρωνε όσο όλοι. Εξαιτίας της 

διαφορετικής της εθνικότητας δηλώνει ότι ενίοτε έτυχε «αρνητικής και θετικής προσοχής». 

Αρνητικής ποτέ από καθηγητές της, αλλά από κάποιους συμμαθητές της, και συμπληρώνει 

«αλλά έκανα και φίλους». Σκοπεύει να πάρει την Πιστοποίηση και από το ΙΕΚ που σήμερα 

φοιτά, να βρει δουλειά, να μπει στην Τριτοβάθμια. Σκέφτεται μία διττή προσπάθεια: συμμετοχή 

(για 5
η
 φορά) στις Πανελλήνιες –με την ελπίδα να περάσει στην Αθήνα– και αίτηση στο 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – με την ελπίδα να κληρωθεί.  Εύχεται να υπήρχε «(…) ένας 

σύνδεσμος μεταξύ … επιπέδων, αυτό. Πιο ευέλικτος συνδυασμός επιπέδων». Τι θα ήθελε να 

διατηρήσει από την μέχρι σήμερα διαδρομή της; «Την αποφασιστικότητα ίσως. Το ότι θα 

πετύχω, με το να βάζω το στόχο και να τον κυνηγάω. Να μην παραιτούμαι, (…)». 

 

▪ Η Ήρα (34 ετών)  

 

Η Ήρα είναι ελληνικής καταγωγής μεγαλωμένη στην Αττική από γονείς αποφοίτους Γυμνασίου. 

Η μητέρα της ήταν Κομμώτρια και ο πατέρας της Ηλεκτρολόγος. Η αδελφή της δέχτηκε 

Ανώτατη Εκπαίδευση και η ίδια έλαβε την ειδικότητα της Βρεφονηπιοκόμου-Παιδοκόμου από 
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Τ.Ε.Λ.. Τότε, είχε την δυνατότητα με τον Μέσο Όρο της Βαθμολογίας της να αποπειραθεί την 

είσοδό της στην Τριτοβάθμια. Σήμερα θα την ενδιέφερε να παρακολουθήσει την ειδικότητά της 

στο ΤΕΙ. Αλλά, όπως αναφέρει για τότε: «(…) με ενδιέφεραν άλλα πράγματα στη ζωή μου, ήταν 

τα μυαλά λίγο στα κάγκελα, ήμουνα νέα, δεν το επέλεξα, οπότε έκλεισε αυτό το πράγμα.[…] 

Ήτανε … δική μου απόφαση, η οικογένειά μου δεν ασχολήθηκε .. να μου πει πώς και τι και γιατί 

εεεμ … αυτό νομίζω όμως ότι οφείλεται στο γεγονός ότι και οι γονείς μου είχαν Τεχνική 

Εκπαίδευση και ήτανε απλοί άνθρωποι, δεν ήτανε γιατροί, δικηγόροι, να προσδοκούνε … δεν 

ξέρω ‘γω τι ας πούμε … Νομίζω ότι αυτό μέτρησε, ότι … εντάξει, κάνε αυτό, ας πούμε. Που 

θες». Οι εκτός μαθήματος δραστηριότητες στα σχολεία που φοίτησε ήταν  πολύ περιορισμένες. 

Με την οικογένειά της παρακολουθούσαν παιδικές θεατρικές παραστάσεις και διατηρεί την 

πολύ καλή σχέση της με το διάβασμα. Τα Μαθηματικά, η Φυσική και η Χημεία δυσκόλευαν την 

σχολική της πορεία και (ως Βρεφοκόμος-Παιδοκόμος) σήμερα αναγνωρίζει ότι οι γονείς της δεν 

είχαν τις απαιτούμενες γνώσεις, ώστε να καταλάβουν ότι χρειαζόταν ενίσχυση από έναν 

καθηγητή που θα την βοηθούσε να προσεγγίσει αυτά τα μαθήματα. Εργάστηκε επί σειρά ετών 

σε δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Αποφάσισε να εγκαταλείψει το επάγγελμα επειδή την 

κούρασε ψυχικά η αντίθετη με ό,τι είχε διδαχθεί (αντι)παιδαγωγική πρακτική τους. Στράφηκε 

στα ΔΙΕΚ για να αναπροσανατολίσει την εκπαιδευτική/επαγγελματική της σταδιοδρομία.  

Σκοπεύει να πάρει την Πιστοποίηση επειδή, όπως λέει «(…) νιώθω ανασφάλεια, επειδή την έχω 

πατήσει παλιότερα στη ζωή μου, νιώθω ανασφάλεια ότι μπορεί να μου χρειαστεί. Δηλαδή 

μπορεί να μου χρειαστεί ξέρω ‘γω για ένα Δημόσιο, μπορεί αργότερα κάτι ν’ αλλάξει με τα ΤΕΙ 

και να μπορέσουνε τα άτομα με την Πιστοποίηση να μπορέσουνε να εισαχθούνε, δηλαδή είναι 

ένα χαρτί το οποίο θέλω να το έχω». 

 

▪ Ο Οδυσσέας (38 ετών) 

 

Ο Οδυσσέας γεννήθηκε στην ΕΕ από έλληνες μετανάστες αποφοίτους Δημοτικού. Ο/η 

αδερφός/-ή του είναι απόφοιτος/-η Γυμνασίου. Φοίτησε στην ΕΕ σε ελληνικό Δημοτικό και 

Λύκειο. Μεσολάβησε το Γυμνάσιο στην Ελλάδα. Δεν είχε εξωσχολικές δραστηριότητες, 

ενίσχυση στα μαθήματα, διαθέσιμη βιβλιοθήκη. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες περιορίζονταν 

σε αυτές των σχολείων. Στην Δευτέρα Λυκείου αναγκάστηκε να εργαστεί ως Σερβιτόρος, και 

σταμάτησε το Σχολείο με σκοπό να το εγκαταλείψει. Τον συγκράτησε καθηγήτριά του από το 

Σχολείο. Για το ζήτημα των σπουδών του δεν είχε καμία καθοδήγηση από την οικογένεια ή το 

Σχολείο. Παρότι ήθελε να φοιτήσει σε ελληνικό Πανεπιστήμιο, εντέλει φοίτησε σε 

Επαγγελματική Σχολή στην χώρα που έμενε. Επέτρεψε στην Ελλάδα προ τριετίας, αλλά το 

Δίπλωμά του δεν αναγνωρίζεται. Είναι άγαμος, διατηρεί βιβλιοθήκη και πολύ καλή σχέση με το 

διάβασμα. Δηλώνει ότι «(…) το είχα πάντα έτσι καημό να .. να σπουδάσω σε … Ανώτατο τέλος 

πάντων Ίδρυμα…». Γι’ αυτό στράφηκε στα ΔΙΕΚ, εφόσον διαπίστωσε ότι ήταν εξαιρετικά 

δύσκολο, δαπανηρό και χρονοβόρο να εισαχθεί στο Τμήμα Φιλολογίας που ήθελε. Πρωτίστως 

ενδιαφέρθηκε για ιδιωτικά ΙΕΚ, επειδή πιστεύει ότι στην Ελλάδα η ιδιωτική εκπαίδευση είναι 

πιο «προχωρημένη»-«οργανωμένη». Τον απέτρεψε ο οικονομικός παράγοντας. Η Ειδικότητα 

που παρακολουθεί είναι η πρώτη επιλογή του. Είναι άνεργος, δυσαρεστημένος με την μη 

καταβολή της Επιταγής Κατάρτισης, τα δίδακτρα τον δυσκολεύουν, και θεωρεί αβέβαιο αν 

μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του επόμενου Έτους Κατάρτισης. Στοχεύει στην 

Πιστοποίηση και στην εύρεση εργασίας. Παρότι θεωρεί την ηλικία του ανασταλτικό παράγοντα 

για συνέχιση των σπουδών του, αν οι οικονομικές –κυρίως– συνθήκες ήταν ευνοϊκότερες, ίσως 

επιχειρούσε την είσοδό του στην Σχολή που αρχικώς επιθυμούσε, αλλά μετά την ολοκλήρωση 
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της κατάρτισης στο Δ.Ι.Ε.Κ... Δυνατότερο σημείο των ΔΙΕΚ θεωρεί την σύντομη διάρκεια 

σπουδών και την δυνατότητα άμεσης αναζήτησης εξειδικευμένης εργασίας. Σημειώνει ότι είναι 

η μόνη λύση για όποιον «δεν θέλει ή δεν μπορεί να σπουδάσει». Τα χαρακτηριστικά της 

εκπαιδευτικής του διαδρομής αποδίδει στην αδυναμία –λόγω άγνοιας– της οικογένειάς του, να 

τον ωθήσει/καθοδηγήσει προς την Εκπαίδευση. Υπογραμμίζει ότι όταν ανακοίνωσε ότι σκόπευε 

να σταματήσει το Σχολείο κανείς από την οικογένειά του δεν προσπάθησε να τον αποτρέψει..  

 

▪ Η Άρτεμις (45 ετών) 

 

Η Άρτεμις είναι ελληνικής καταγωγής, μοναχοπαίδι Στρατιωτικού (Δευτεροβάθμιας Σχολής) και 

μητέρας αποφοίτου Γυμνασίου (Σχεδιάστρια Μόδας). Όνειρό της ήταν να γίνει Μπαλαρίνα, 

αλλά ο πατέρας της δεν επέτρεψε μαθήματα χορού. Ξεκίνησε μαθήματα μουσικής (αρμόνιο), 

αλλά εγκατέλειψε λόγω αρνητικής εμπειρίας στις εξετάσεις. Σταμάτησε τα μαθήματα 

γερμανικών, αλλά πήρε το Proficiency και έπαιζε σκάκι σε συνοικιακή λέσχη. Οι πολιτιστικές 

δραστηριότητες στα σχολεία που φοίτησε ήταν πενιχρές και δεν συνηθίζονταν από την 

οικογένειά της. Ξεκίνησε την σχολική της ζωή σε ένα αυστηρών ηθών ιδιωτικό Δημοτικό. 

Συνέχισε σε Γυμνάσιο/Λύκειο της γειτονιάς της, με εξετάσεις σε κάθε κλίμακα της 

Δευτεροβάθμιας. Ακολούθησε το Γενικό Λύκειο και την Θεωρητική Κατεύθυνση, επειδή «ήταν 

καλή στα Αρχαία». Αν συμμετείχε στις Πανελλήνιες «θα έδινε για Φιλόλογος». Δεν 

αποπειράθηκε την εισαγωγή της στην Τριτοβάθμια, επειδή για λόγους προσωπικούς ήθελε να 

εγκατασταθεί στην Αμερική. Την σταμάτησε η μητέρα της. Είχε πολύ υψηλές βαθμολογίες, ενώ 

δεν είχε ποτέ εξωσχολική ενίσχυση (χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «δεν στοίχισε πολύ στους 

γονείς της»). Θέλησε να ακολουθήσει το επάγγελμα της μητέρας της (Σχεδιάστρια Μόδας), 

αλλά «δεν ήταν καλή στο Σχέδιο». Παρακολούθησε ιδιωτική σχολή Αισθητικής, η οποία –

τελικώς– δεν αναγνωριζόταν από το κράτος, γεγονός που δεν της επέτρεψε να απασχοληθεί στο 

αντικείμενό της. Τώρα, είναι άνεργη. Εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα (τελευταία εργασία: 

πωλήτρια σε κατάστημα ανδρικών ειδών). Είναι παντρεμένη και δεν έχει παιδιά. Διατηρεί 

προσωπική βιβλιοθήκη και πολύ καλή σχέση με το διάβασμα. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια 

Ψυχολογίας και ξεκίνησε την κατάρτιση στα ΙΕΚ με σκοπό «να μάθει κάτι», να λάβει 

ειδικότητα. Αν μέσω των Δ.Ι.Ε.Κ. υπήρχε τρόπος, θα ήθελε να συνεχίσει την ειδικότητά της σε 

ΤΕΙ, παρότι θα την δυσκόλευε το γεγονός ότι είναι παντρεμένη. Διερευνά ήδη τις προϋποθέσεις 

για να ξεκινήσει δική της επιχείρηση μετά την Πιστοποίησή της, και με βάση τις γνώσεις που 

αποκομίζει από το Δ.Ι.Ε.Κ.. Τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής της διαδρομής αποδίδει 

«στον εαυτό της», επειδή «ήταν όλα δικές της επιλογές». Σε άλλο σημείο της συνέντευξης 

ανέφερε: «Δεν είχα καμία … καμία βοήθεια στο να επιλέξω τι θα κάνω. Ήταν καθαρά δικές μου 

αποφάσεις». 

 

 

 

 

 


