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Abstract: The present study is concerned with the factors and motivations that affect students
of the third grade of VET schools in their decision to attend apprenticeship. Apprenticeship
addresses VET graduate learners and is considered a post-secondary course of studies.
Specifically, this research aims at investigating students‟ motives to attend apprenticeship
right upon graduation. For the purposes of the study a mixed method approach was employed
administering a questionnaire to 191 third and last grade VET students and conducting
personal interviews with six VET teachers regarding their views about apprenticeship and its
implementation. Interesting results derive from the research, which are discussed in the end of
this study.
Keywords: Apprenticeship, VET, Post-secondary year, specialization
Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηνπο παξάγνληεο θαη ηα θίλεηξα πνπ
επεξεάδνπλ ηνπο θνηηνχληεο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ ΔΠΑ.Λ ηνπ λ. Λάξηζαο ζηελ απφθαζή
ηνπο λα παξαθνινπζήζνπλ ην κεηαιπθεηαθφ έηνο καζεηείαο. Ο ζεζκφο ηνπ κεηαιπθεηαθνχ
έηνπο – ηάμε καζεηείαο απεπζχλεηαη ζε καζεηέο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη απφ Δπαγγεικαηηθά
Λχθεηα (ΔΠΑ.Λ) θαη απνηειεί κεηαδεπηεξνβάζκην θχθιν ζπνπδψλ. Σπγθεθξηκέλα, ε
παξνχζα εξγαζία ζθνπφ έρεη λα δηεξεπλήζεη ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηνπο κειινληηθνχο
απφθνηηνπο ησλ ΔΠΑΛ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ ηάμε καζεηείαο. Γηα λα επηηεπρζεί ν
παξαπάλσ ζθνπφο, δηελεξγήζεθε έξεπλα κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν
δηαλεκήζεθε ζε καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ ΔΠΑΛ ηνπ λνκνχ Λάξηζαο. Σηελ έξεπλα επίζεο
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επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΔΠΑ.Λ. σο πξνο ην ζεζκφ
ηεο καζεηείαο θαηά ηα πξψηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ. Τα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηελ έξεπλα παξνπζηάδνληαη θαη ζπδεηνχληαη ζην ηέινο απηήο ηεο κειέηεο.
Λέμεηο θιεηδηά: Μαζεηεία, ΔΠΑ.Λ., Μεηαιπθεηαθφ έηνο, εμεηδίθεπζε

Εηζαγσγή
Ωο Μαζεηεία νξίδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ν καζεζηαθφο ρξφλνο
ελαιιάζζεηαη κεηαμχ ρψξνπ εξγαζίαο θαη εθπαηδεπηηθήο δνκήο. Ο καζεηεπφκελνο ζπλδέεηαη
κε ζπκθσλεηηθφ Μαζεηείαο κε ηνλ εξγνδφηε, ιακβάλεη ακνηβή ή επίδνκα, ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαη έρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε. Ζ Μαζεηεία πινπνηείηαη κε βάζε
πξφγξακκα κάζεζεο ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή.
Ο εξγνδφηεο αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ζηνλ καζεηεπφκελν εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε
θαζνξηζκέλν πξφγξακκα, ην νπνίν, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα κάζεζεο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δνκή, νδεγεί ζε πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζε ν
καζεηεπφκελνο θαη νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. Ο ζεζκφο θαη νη ζρνιέο καζεηείαο
πξσηνμεθίλεζαλ ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ ην 1952 κε ην 3/6-6-1952 (ΦΔΚ 157/Α ́) Β .δ. «Πεξί
εθπαηδεχζεσο καζεηψλ − ηερληηψλ». Αλαθνξηθά κε ην λνκηθφ πιαίζην, ην Υπνπξγείν
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ην Νφκν 4386/2016 αλαδηάξζξσζε ηε δνκή ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη πξνρψξεζε ζε εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηεο
καζεηείαο γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ. Τν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην
(ΔΠΑ.Λ.) πξνζθέξεη δχν θχθινπο ζπνπδψλ σο εμήο: α. Τν «Γεπηεξνβάζκην Κχθιν
Σπνπδψλ», πνπ αλήθεη ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, β. Τν «Μεηαιπθεηαθφ έηνο - ηάμε
καζεηείαο», πνπ απνηειεί «Μεηαδεπηεξνβάζκην Κχθιν Σπνπδψλ» θαη αλήθεη ζην κε ηππηθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Γηάξθεηαο είθνζη νθηψ (28) σξψλ εβδνκαδηαίσο, επηκεξηζκέλν θαη‟
ειάρηζηνλ ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο γηα 9 κήλεο. Ζ αλαβάζκηζε θαη δηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ ηεο
καζεηείαο απνηειεί κία ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηνπ Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ
Αλαβάζκηζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη ηεο Μαζεηείαο θαζψο θαη
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηάο ηεο. Δπίζεο ε καζεηεία απνηειεί κία ελαιιαθηηθή
δηαδξνκή γηα απνθνίηνπο ΔΔΚ ζην πιαίζην ηεο αλαβάζκηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο
πξνζφλησλ. Ζ καζεηεία απεπζχλεηαη ζε ελήιηθνπο απνθνίηνπο ηεο Γ ηάμεο ησλ Δ.Π.Α.Λ. κε
ζηφρν: 1. Τελ αθνκνίσζε απαξαίηεησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 2. Τελ
εηνηκφηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο απηήο ηεο κνξθήο κάζεζεο. Σηε καζεηεία
πξνβιέπεηαη εκεξήζηα απνδεκίσζε θαη αζθάιηζε γηα: 1. Οκαινπνίεζε ηεο κεηάβαζεο ησλ
απνθνίησλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ απφ ηελ εθπαίδεπζε ζην επάγγεικα θαη
εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδφκελσλ, 2. Αθνκνίσζε
επαγγεικαηηθήο θνπιηνχξαο δέζκεπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
καζεηεπνκέλσλ. Ζ καζεηεία δηεμάγεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα Σπνπδψλ έηζη
ψζηε λα
επηηπγράλνληαη ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, λα επηηπγράλεηαη
ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθήο δνκήο – επηρείξεζεο, λα απνηειεί δηθιείδα αζθαιείαο γηα ηελ
νξζή εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζην ρψξν εξγαζίαο. Τα
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Τκήκαηα εηδηθφηεηαο «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο-ηάμεο καζεηείαο» ζε Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα
(ΔΠΑ.Λ.) ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εθφζνλ ηεξνχληαη ζσξεπηηθά φιεο νη
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) Υπεξεηνχλ ζε απηέο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο εθπαηδεπηηθνί
εηδηθνηήησλ πνπ δηδάζθνπλ ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ζε Α', Β' ή Γ'
αλάζεζε, β) Υπάξρεη ε απαηηνχκελε εξγαζηεξηαθή ππνδνκή, γ) Έρνπλ εμαζθαιηζηεί ζέζεηο
καζεηείαο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη εηζήγεζε ηνπ
ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ηνπ ΔΠΑ.Λ.
Ο αλψηεξνο αξηζκφο (καζεηψλ) ζηα ηκήκαηα καζεηείαο είλαη νη 25 καζεηέο θαη ν θαηψηεξνο
αξηζκφο (καζεηψλ) γηα ηε ιεηηνπξγία ηκήκαηνο είλαη νη 8 καζεηέο γηα ηκήκαηα ησλ ΔΠΑ.Λ.
πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Α‟-Γ‟, νη 6 καζεηέο γηα ηκήκαηα ησλ ΔΠΑ.Λ. πνπ αλήθνπλ
ζηελ θαηεγνξία Γ‟-Ε‟ θαη 5 καζεηέο γηα ηκήκαηα ησλ ΔΠΑ.Λ. πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία
Ζ‟-ΗΒ‟. Δμαηξεηηθά γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016-2017 κπνξεί λα
εγθξίλνληαη ηκήκαηα κε κηθξφηεξν αξηζκφ καζεηψλ κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο
Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΥΠ.Π.Δ.Θ. Οη καζεηέο ηεο ηάμεο
καζεηείαο εγγξάθνληαη ζε μερσξηζηφ Μεηξψν Μαζεηείαο θαη δελ πξνζκεηξνχληαη ζηελ
Γχλακε Μαζεηψλ ησλ Δ.Π.Α.Λ. Καη απηφ γηαηί αλ πξνζκεηξνχληαη: α) Απμάλνληαη ηα
Κνλδχιηα γηα ηα Δξγαζηεξηαθά Υιηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπο
ζην Σρνιείν β) Απμάλνπλ ηνλ Αξηζκφ ησλ Μαζεηψλ πνπ Φνηηνχλ ζην Σρνιείν κε φηη απηφ
Σπλεπάγεηαη (Κάιπςε Ωξαξίνπ, Υπνδηεπζπληέο, Οξγαληθέο Θέζεηο κε Υπεξάξηζκνη
Δθπαηδεπηηθνί θ.α.). Τν εξγαζηεξηαθφ κάζεκα ζα δηεμάγεηαη κε βάζε ην Πξφγξακκα
Σπνπδψλ (ΠΣ) θάζε εηδηθφηεηαο πνπ ζα απνζηαιεί ζηα ζρνιεία. Σεκαληηθφο είλαη θαη ν
ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ηάμε καζεηείαο θαζψο παξέρεη
αλαηξνθνδφηεζε θαη ππνζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα
αληηκεησπίζνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ (απνθιεηζηηθά γηα ζέκαηα εληφο
Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ) θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο καζεηείαο ζην ρψξν εξγαζίαο.
Δπηπξφζζεηα είλαη ζεκαληηθφ λα κεηαθέξνπλ λέεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο απφ ηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο ζηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ηνπ ΔΠΑΛ.
Τα ΠΣ ηεο Μαζεηείαο είλαη ζπκβαηά κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θάζε
εηδηθφηεηαο, αιιά πεξηιακβάλνπλ θαη έλα επέιηθην ηκήκα κε ζηφρν ηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε
ησλ δπλαηνηήησλ θάζε επηρείξεζεο ή θιαδηθήο ή ηνπηθήο δπλαηφηεηαο, κέζσ εηδηθψλ έξγσλ
(projects) πνπ θαζνξίδνληαη ζε ηνπηθφ ή θιαδηθφ επίπεδν ή αθφκε θαη ζε επίπεδν
επηρείξεζεο.

Μεζνδνινγία
Σθοπός θαη ερεσλεηηθά ερφηήκαηα
Σθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη αθελφο κελ λα δηεξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ησλ ΔΠΑ.Λ
σο πξνο ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο θαη αθεηέξνπ ησλ ελεξγά ζπκκεηερφλησλ ζην ζεζκφ
εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΔΠΑ.Λ. Αλαιπηηθφηεξα, ζθνπφο ηεο είλαη λα εξεπλεζεί ην θαηά πφζνλ νη
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καζεηέο ησλ ΔΠΑ.Λ α) είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο θαη ηνλ βαζκφ
πηζαλψλ πξνβιεκαηηζκψλ ηνπο, β) αλ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζεζκφ θαη πνηνη παξάγνληεο ζα
ηνπο επεξεάζνπλ γηα ηελ απφθαζε ζπκκεηνρήο ηνπο ή κε. Με βάζε ηα παξαπάλσ ηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ήηαλ ηα εμήο:
 Οη καζεηέο ησλ ΔΠΑ.Λ είλαη ελεκεξσκέλνη επαξθψο γηα ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο;
 Οη καζεηέο ησλ ΔΠΑ.Λ επηζπκνχλ ή φρη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο
θαη πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ απφθαζή ηνπο;
Το δείγκα
Τν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ καζεηέο απφ
ηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Λάξηζαο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 αζηηθήο
θαη εκηαζηηθήο πεξηνρήο ηνπ λνκνχ. Τν ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 191 καζεηέο/ηξηεο.
Τν ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηεο έξεπλαο ήηαλ 2 κήλεο (Φεβξνπάξηνο – Μάξηηνο
2018). Δπίζεο ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ θαη 6 εθπαηδεπηηθνί ΔΠΑ.Λ πνπ ζπκκεηέρνπλ
ελεξγά ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο Μαζεηείαο θαη θαηέζεζαλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηνλ
ζεζκφ.
Μέζοδος θαη εργαιεία
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κεζφδνπ αθνινπζήζεθε ε κεηθηή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε. Ωο
εξγαιείν ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν, δνκεκέλν
εξσηεκαηνιφγην. Σηε ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαθείο εξσηήζεηο
θιεηζηνχ ηχπνπ, έγηλε ρξήζε απιήο γιψζζαο, θαη ππήξμαλ θαηάιιειεο επεμεγήζεηο φπνπ
ήηαλ απαξαίηεην. Δπίζεο γηα ιφγνπο δενληνινγίαο δηαηεξήζεθε ε αλσλπκία ησλ
ζπκκεηερφλησλ, νχησο ψζηε λα κε δεκηνπξγεζεί αίζζεκα θφβνπ ή θαρππνςίαο απφ ηελ
πιεπξά ηνπο θαη λα απαληήζνπλ απξφζθνπηα θαη εηιηθξηλά ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο ηεζήθαλ.
Δμάιινπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, νη εζεινληηθά θαη ηπραία ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ
191 καζεηέο. Ο αξηζκφο απηφο ησλ καζεηψλ ζεσξήζεθε ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηελ ακεξφιεπηε
θαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο θαηάζεζε ησλ απφςεσλ ηνπο πνπ αθνξνχλ ηα εξσηήκαηα ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ. Δπηπιένλ, θαη ζχκθσλα θαη κε ηνπο Cohen & Manion (1994), επεηδή ζε
κηα έξεπλα είλαη δχζθνιν θαη πξαθηηθά κε εθαξκφζηκν λα ζπιιέγνληαη δεδνκέλα απφ φιν
ηνλ πιεζπζκφ, έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπκκεηέρεη έλαο αληηπξνζσπεπηηθφο θαη νκνηνγελήο
αξηζκφο καζεηψλ, νη νπνίνη αληηθαηνπηξίδνπλ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ θαη ζηελ
νπζία απνηεινχλ θαη ην αληίζηνηρν δείγκα ηνπ κε ηα αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά. Με ηνλ ηξφπν
απηφ εμαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία θαζψο θαη ε εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο. Σην πξψην κέξνο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ
ζπκκεηερφλησλ θαη ζην δεχηεξν κέξνο ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ζεζκφ ηεο
καζεηείαο. Οη εξσηήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη θιεηζηνχ αιιά θαη αλνηθηνχ ηχπνπ.
Σηελ πξψηε κνξθή εξσηήζεσλ δεηνχληαη απαληήζεηο ηνπ ηχπνπ ΝΑΗ-ΟΦΗ, πνιιαπιήο
επηινγήο θαη δηαβαζκηζκέλεο επηινγήο. Σηηο εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο επηινγήο νη
απαληήζεηο ηνπνζεηνχληαη ζην δηάζηεκα 0 έσο 5 (ηχπνο Likert). Οη εξσηήζεηο αλνηθηνχ
ηχπνπ ήηαλ ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο εξσηψκελνπο λα αλαπηχμνπλ ηηο
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απφςεηο ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Δπίζεο, γηα ιφγνπο ηξηγσλνπνίεζεο,
ρξεζηκνπνηήζεθε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζηα πιαίζηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο κε δείγκα 6
εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ εκπιαθεί ελεξγά ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο. Γηα ιφγνπο
δενληνινγίαο νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθέξνληαη σο Σ1, Σ2 θιπ (Σπκκεηέρσλ 1,
Σπκκεηέρσλ 2 θιπ).
Γηαδηθαζία
Τα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ ηειηθά ζηνπο καζεηέο δηακνξθψζεθαλ απφ αξρηθή πηινηηθή
έξεπλα ζε κηθξφ αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ θαη ειέγρζεθαλ σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ
εγθπξφηεηά ηνπο. Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο (reliability coefficient) ηεο θιίκαθαο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε (Cronbach‟s alpha) βξέζεθε γηα ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ καζεηή λα είλαη
0,743 (Standardized alpha = 0,7433. Τα εξσηεκαηνιφγηα απαληήζεθαλ παξνπζία ησλ
εξεπλεηψλ ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα, θαη αθνχ πξηλ είραλ γίλεη νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο.
Αθνινχζεζε ε θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ θαη ηα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ ζηαηηζηηθά κε
ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS (v.24.0). Τα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ πεξηγξάθνληαη
παξαθάησ. Τέινο, ε αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πινπνηήζεθε κε ηε
κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ.

Αλάιπζε Εξσηεκαηνινγίνπ ησλ καζεηώλ ησλ ΕΠΑ.Λ.
Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμππεξεηεί ηνπο δηάθνξνπο εξεπλεηηθνχο
ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, θαζψο θαη ν έιεγρνο ησλ
ζηαηηζηηθψλ ππνζέζεσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ
Statistical Package for Social Sciences, 24.0 (SPSS, Chicago, IL).
Δύρεζε βαζηθώλ ζηαηηζηηθώλ δεηθηώλ ηοσ ερφηεκαηοιογίοσ ηφλ καζεηώλ
Ζ πξψηε ζηαηηζηηθή θαηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηνπο βαζηθνχο ζηαηηζηηθνχο δείθηεο πνπ
αθνξνχλ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Τα απνηειέζκαηα
παξνπζηάδνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα:

Σρήκα 1: Κπθιηθό δηάγξακκα αλά θύιν καζεηή

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία νη ζπκκεηέρνληεο ζηε έξεπλα καζεηέο είλαη αγφξηα ζε
πνζνζηφ 77,49% θαη θνξίηζηα 22,51%. Ζ πξψηε παξαηήξεζε είλαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε απηφ ησλ καζεηξηψλ.
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Σρήκα 2: Κπθιηθό δηάγξακκα αλά πεξηνρή ζρνιείνπ θνίηεζεο καζεηή

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία νη ζπκκεηέρνληεο ζηε έξεπλα καζεηέο θνηηνχλ ζε πνζνζηφ
9,95% ζε ζρνιεία ηεο Διαζζφλαο, ζε πνζνζηφ 12,57% ζε ζρνιεία Φαξζάισλ, ζε πνζνζηφ
36,65% ζε ζρνιεία ηεο Λάξηζαο θαη ζε πνζνζηφ 40,84% ζε ζρνιεία ηνπ Τπξλάβνπ.

Σρήκα 3: Κπθιηθό δηάγξακκα αλά ηόπν δηακνλήο καζεηή

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία νη ζπκκεηέρνληεο ζηε έξεπλα καζεηέο δηακέλνπλ ζε πνζνζηφ
27,75% ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζε πνζνζηφ 12,04% ζε εκηαζηηθέο θαη ζε πνζνζηφ 60,21%
ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Παξαηεξνχκε έλα ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ πνπ δηακέλνπλ ζε
αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη θνηηνχλ ζηα ΔΠΑΛ, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη καζεηέο πξνεξρφκελνη
απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο έρνπλ άκεζε επαθή κε ηερληθά επαγγέικαηα θαη απηφ κε ηε ζεηξά
ηνπ εληζρχεη ηελ ηάζε ηνπο γηα θνίηεζε ζε ΔΠΑΛ. Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ θαη ηα
ηπρφλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αγξνηηθέο πεξηνρέο γεγνλφο πνπ
εληζρχεη ηελ ηάζε γηα ηελ άκεζε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.

Σρήκα 4: Κπθιηθό δηάγξακκα αλά εηδηθόηεηα καζεηή

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία νη ζπκκεηέρνληεο ζηε έξεπλα καζεηέο θνηηνχλ ζε πνζνζηφ
32,98% ζην κεραλνινγηθφ ηνκέα, ζε πνζνζηφ 24,61% ζηνλ ειεθηξνινγηθφ ηνκέα, ζε
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πνζνζηφ 10,47% ζηνλ ηνκέα ηεο Ννζειεπηηθήο, ζε πνζνζηφ 10,99% ζηνλ ηνκέα ηεο
θνκκσηηθήο, ζε πνζνζηφ 8,38% ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη έλα πνζνζηφ 12,57% ζε
άιινπο ηνκείο. Παξαηεξνχκε έλα ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηνλ
κεραλνινγηθφ θαη ειεθηξνινγηθφ ηνκέα πνπ εμάιινπ ήηαλ θαη είλαη νη βαζηθνί ππιψλεο ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε δηαρξνληθή αμία ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ ηερληθψλ
επαγγεικάησλ.
Δλεκέρφζε γηα ηε Μαζεηεία
Πίλαθαο 1. Σπρλόηεηεο θαη πνζνζηά σο πξνο ελεκέξσζε γηα ηε Μαζεηεία

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολφ
Πάρα πολφ
Total

Frequency
7
39
68
40
37
191

Percent
3,7
20,4
35,6
20,9
19,4
100,0

ValidPercent
3,7
20,4
35,6
20,9
19,4
100,0

Δληχπσζε πξνθαιεί ην ζρεηηθά ρακειφ πνζνζηφ (40,3%) ησλ καζεηψλ ηεο Γ΄ Τάμεο ΔΠΑΛ
πνπ έρνπλ ελεκεξσζεί επαξθψο (πνιχ θαη πάξα πνιχ) γηα ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο ελψ ήδε
νδεχεη πξνο ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, δειαδή 6 ζηνπο 10 καζεηέο δελ έρνπλ
ελεκεξσζεί επαξθψο γηα ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο, ελψ πεξίπνπ 3 ζηνπο 10 δελ έρνπλ
ελεκεξσζεί ζρεδφλ θαζφινπ.
Δπηζσκία ζσκκεηοτής ζηο ζεζκό ηες Μαζεηείας
Πίλαθαο 2. Σπρλόηεηεο θαη πνζνζηά σο πξνο ηελ επηζπκία ζπκκεηνρήο ζην ζεζκό ηεο Μαζεηείαο

Σίγουρα όχι
Όχι
Μπορεί
Μάλλον ναι
Σίγουρα ναι
Total

Frequency
9
28
64
38
52
191

Percent
4,7
14,7
33,5
19,9
27,2
100,0

ValidPercent
4,7
14,7
33,5
19,9
27,2
100,0

Τν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δήισζαλ φηη είλαη ζεηηθνί ζηελ ζπκκεηνρή ζηε Μαζεηεία
(Μάιινλ Ναη – Σίγνπξα Ναη) είλαη αμηνζεκείσην (47,1%), επίζεο ζεκαληηθφ είλαη θαη ην
πνζνζηφ πνπ είλαη αξλεηηθνί ζηε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε Μαζεηεία (22,4%) θαζψο θαη ην
πνζνζηφ ησλ αλαπνθάζηζησλ (33,5%).
Βαζηθοί παράγοληες απόθαζες κε ζσκκεηοτής ζηε Μαζεηεία
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Σηνλ παξαθάησ πίλαθα 3 αλαθέξνληαη νη βαζηθνί παξάγνληεο ηεο απφθαζεο ησλ καζεηψλ λα
κε επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο θαζψο θαη ην βαζκφ επίδξαζεο ηνπ
θάζε παξάγνληα ζηελ ηειηθή ηνπο απφθαζε.

0

0

0

39,5
7,9
13,2
7,9
31,6
100,
0

51,4
27,0
8,1
13,5

52,6
31,6
13,2
2,6
100,

100,
0

Στρατιωτικζσ
Υποχρεώςεισ

50,0
13,2
15,8
7,9
13,2
100,

Ελλιπήσ
Ενημζρωςη

42,1
31,6
15,8
7,9
2,6
100,

Αναςφάλεια

Άλλεσ Σπουδζσ

31,6
31,6
15,8
10,5
10,5
100,

Αυτόαπαςχόληςη

Μετακίνηςη

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολφ
Πάρα πολφ
Total

Αμοιβή

Πίλαθαο 3. Παξάγνληεο θαη βαζκόο επίδξαζεο ζηελ απόθαζε ησλ καζεηώλ γηα κε ζπκκεηνρή ζην ζεζκό
ηεο Μαζεηείαο

57,9
10,5
10,5
21,1
100,0

0

Παξαηεξνχκε φηη ν παξάγνληαο ακνηβή ηνπο επεξεάδεη ην 21% ησλ ζπκκεηερφλησλ πνιχ θαη
πάξα πνιχ, έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ, ε κεηαθίλεζε επεξεάδεη 1 ζηνπο 10 καζεηέο
(10,5%), ε ζπλέρεηα κε άιινπ είδνπο ζπνπδψλ 21,1%, ε απηναπαζρφιεζε 39,5% , ε
αλαζθάιεηα γηα ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα ζπλαληήζνπλ ζε πνζνζηφ 13,5%, ε ειιηπήο
– κε επαξθήο ελεκέξσζε ζε πνζνζηφ 2,6%, θαη ην γηαηί επηζπκνχλ πξψηα λα εθπιεξψζνπλ
ηηο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο θαηά 31,6%

Σρήκα 5: Παξάγνληεο θαη βαζκόο επίδξαζεο ζηελ απόθαζε ησλ καζεηώλ γηα κε ζπκκεηνρή ζην ζεζκό
ηεο καζεηείαο (1:θαζόινπ-5:πάξα πνιύ)

Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο κε ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ απφθαζε κε ζπκκεηνρήο είλαη
ε αζρνιία ηνπο ζε δηθή ηνπο επηρείξεζε (απηφ-απαζρφιεζε) (39,5%), ε εθπιήξσζε πξψηα
ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ (31,6%) θαη έπεηαη ε απφθαζή ηνπο λα αθνινπζήζνπλ άιιε
εηδηθφηεηα ζε δηαθνξεηηθή βαζκίδα εθπαίδεπζε (21,1%) θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο πνπ
ζεσξείηαη κηθξή ζε πνζνζηφ (21%). Γελ ηνπο επεξέαζε ηδηαίηεξα ε κεηαθίλεζε (10,5%), ε
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αλαζθάιεηα γηα ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα ζπλαληήζνπλ (13,5%) θαη ε ειιηπήο
ελεκέξσζε (2,6%).
Βαζηθοί παράγοληες ποσ προβιεκαηίδοσλ ηοσς καζεηές ζηελ απόθαζή ηοσς γηα ζσκκεηοτή ή κε
ζσκκεηοτή ζηε Μαζεηεία (αλαποθάζηζηοη καζεηές)
Σηνλ παξαθάησ πίλαθα 4 αλαθέξνληαη νη βαζηθνί παξάγνληεο αλαπνθαζηζηηθφηεηαο ησλ
καζεηψλ σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο θαζψο θαη ην βαζκφ
επίδξαζεο ηνπ θάζε παξάγνληα ζηελ ηειηθή ηνπο απφθαζε.

20.3
35.9
23.4
14.1
6.3

57.8
7.8
15.6
12.5
6.3

Αναςφάλεια
εργαςιακοφ
περιβάλλοντοσ

Άλλεσ Σπουδζσ

7.8
35.9
28.1
14.1
14.1

Αυτόαπαςχόληςη

Μετακίνηςη

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολφ
Πάρα πολφ

Αμοιβή

Πίλαθαο 4. Παξάγνληεο θαη βαζκόο επίδξαζεο ζηελ αλαπνθαζηζηηθόηεηα ησλ καζεηώλ γηα ηε ζπκκεηνρή
ή κε ζην ζεζκό ηεο Μαζεηείαο

31.7
23.8
19
19
6.3

15.6
23.4
23.4
23.4
14.1

Παξαηεξνχκε φηη ν παξάγνληαο ακνηβή ηνπο επεξεάδεη ην 28,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ πνιχ
θαη πάξα πνιχ, ε κεηαθίλεζε επεξεάδεη 2 ζηνπο 10 καζεηέο (20,4%), ε ζπλέρεηα κε άιινπ
είδνπο ζπνπδψλ 18,8%, ε απηφ-απαζρφιεζε 25,3%, ε αλαζθάιεηα γηα ην εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ πνπ ζα ζπλαληήζνπλ ζε πνζνζηφ 37,5%.

Σρήκα 6: Παξάγνληεο θαη βαζκόο επίδξαζεο ζηελ αλαπνθαζηζηηθόηεηα ησλ καζεηώλ γηα ζπκκεηνρή ή
κε ζην ζεζκό ηεο καζεηείαο (1:θαζόινπ-5:πάξα πνιύ)

Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο κε ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ αλαπνθαζηζηηθφηεηά ηνπο γηα
ζπκκεηνρή ή κε είλαη ε αλαζθάιεηα σο πξνο ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα ζπλαληήζνπλ
(37,5%), ελψ θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο θαζψο θαη ηαθηηθή θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπο
επεξεάδεη πνιχ θαη πάξα πνιχ θαηά 28,2%
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Βαζηθοί παράγοληες απόθαζες ζσκκεηοτής ζηε Μαζεηεία
Σηνλ παξαθάησ πίλαθα 5 αλαθέξνληαη νη βαζηθνί παξάγνληεο ηεο απφθαζεο ησλ καζεηψλ λα
επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο θαζψο θαη ην βαζκφ επίδξαζεο ηνπ
θάζε παξάγνληα ζηελ ηειηθή ηνπο απφθαζε.

Αμοιβή

Προχπηρεςία

Εργαςιακή εμπειρία

Αςφάλιςη

Αξιοποίηςη χρόνου

Δεν ζχω άλλη επιλογή

Εφρεςη εργαςίασ

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολφ
Πάρα πολφ

Αναβάθμιςη πτυχίου

Πίλαθαο 5. Παξάγνληεο θαη βαζκόο επίδξαζεο ζηελ απόθαζε ησλ καζεηώλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζην ζεζκό
ηεο Μαζεηείαο

2.2
4.5
11.2
28.1
53.9

3.4
15.7
28.1
28.1
24.7

4.5
3.4
21.3
33.7
37.1

2.2
4.5
16.9
34.8
41.6

3.4
13.5
22.5
31.5
29.2

34.1
25
12.5
9.1
19.3

2.2
11.2
18
29.2
39.3

29.2
20.2
14.6
18
18

Παξαηεξνχκε φηη ν παξάγνληαο Αλαβάζκηζε πηπρίνπ ηνπο επεξεάδεη θαηά 82% πνιχ θαη
πάξα πνιχ, ε ακνηβή θαηά 53,8%, ε απφθηεζε πξνυπεξεζίαο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
πξνζφλ γηα εχξεζε εξγαζίαο ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα θαηά 70,8%, ε απφθηεζε
εκπεηξίαο γηα εξγαζηαθή εμέιημε θαηά 76,4%, ε αζθαιηζηηθή θάιπςε θαηά 60,7%, ε κε
χπαξμε άιιεο επηινγήο θαηά 68,5%, ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαηά
28,4%, ε πξνζδνθία γηα εχξεζε εξγαζίαο ζηνλ ίδην ή άιινλ απφ ηνλ εξγνδφηε πξνηεηλφκελε
εξγαζία θαηά 36%.

Σρήκα 7: Παξάγνληεο θαη βαζκόο επίδξαζεο ζηελ απόθαζε ησλ καζεηώλ γηα ζπκκεηνρή ζην ζεζκό ηεο
καζεηείαο (1:θαζόινπ-5:πάξα πνιύ)

Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο κε ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ απφθαζε ζπκκεηνρήο είλαη ε
αλαβάζκηζε ηνπ πηπρίνπ πνπ ζα ηνπο απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο εχξεζεο εξγαζίαο (82,0%),
αθνινπζεί ε απφθηεζε εκπεηξίαο γηα εξγαζηαθή εμέιημε θαηά 76,4% θαη ε απφθηεζε
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πξνυπεξεζίαο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνζφλ γηα εχξεζε εξγαζίαο ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ
ηνκέα θαηά 70,8%. Άξα νη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο γηα ηελ επηζπκία ζπκκεηνρήο ζηνλ ζεζκφ
ηεο καζεηείαο είλαη φηη κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο
εχξεζεο εξγαζίαο. Δπίζεο αμηνζεκείσην είλαη θαη ν παξάγνληαο ε κε χπαξμε άιιεο επηινγήο
γηα εξγαζία (68,5%) γεγνλφο πνπ δείρλεη αθελφο ηελ αλαζθάιεηα ζηελ πξφζβαζε εξγαζίαο
θαζψο θαη ε κε χπαξμε ζέζεσλ εξγαζίαο.
Βαζηθοί παράγοληες από ηο περηβάιιολ ηοσ καζεηή γηα ηελ απόθαζε ζσκκεηοτής
Μαζεηεία θαη ηο ποζοζηό επίδραζής ηοσς

ζηε

Σηνλ παξαθάησ πίλαθα 6 αλαθέξνληαη νη βαζηθνί παξάγνληεο ηεο απφθαζεο ησλ καζεηψλ λα
επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο θαζψο θαη ην βαζκφ επίδξαζεο ηνπ
θάζε παξάγνληα ζηελ ηειηθή ηνπο απφθαζε.

Φίλοι

Συμμετζχοντεσ
ςτη Μαθητεία

Γονείσ

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολφ
Πάρα πολφ

Σχολείο

Πίλαθαο 6: Παξάγνληεο από ην πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή θαη βαζκόο επίδξαζεο ζηελ απόθαζε ζπκκεηνρήο
ζην ζεζκό ηεο Μαζεηείαο

21.9
15.9
15.9
22.5
23.8

14.6
25.8
24.5
18.5
16.6

33.8
24.5
18.5
13.9
9.3

24
16.7
20.7
25.3
13.3

Παξαηεξνχκε φηη ν παξάγνληαο Σρνιείν απφ ην πεξηβάιινλ ην καζεηή επεξεάδεη θαηά
46,3% πνιχ θαη πάξα πνιχ, νη θίινη θαηά 35,3%, νη εθπαηδεπφκελνη ζηε καζεηεία θαηά
23,2%, θαη νη γνλείο 38,8%.

Σρήκα 8: Παξάγνληεο από ην πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή θαη βαζκόο επίδξαζεο ζηελ απόθαζε ησλ
καζεηώλ γηα ζπκκεηνρή ζην ζεζκό ηεο καζεηείαο (1:θαζόινπ-5:πάξα πνιύ)
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Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο απφ ην νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ
καζεηή πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ απφθαζε ζπκκεηνρήο πνιχ θαη πάξα πνιχ
είλαη ην ζρνιείν (46,3%), αθνινπζεί ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαηά 38,8% θαη
αθνινπζνχλ νη θίινη θαη γλσζηνί θαηά 35,3% θαη ηέινο άιινη καζεηεπφκελνη ζπκκεηέρνληεο
ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο θαηά 23,2%. Παξαηεξνχκε απφ ηα αλσηέξσ ηελ ζεηηθή επίδξαζε
ηνπ ζρνιείνπ ζηηο απνθάζεηο ησλ καζεηψλ.
Βαζηθοί παράγοληες από ηο περηβάιιολ ηοσ καζεηή γηα ηελ απόθαζε κε ζσκκεηοτής ζηε
Μαζεηεία θαη ηο ποζοζηό επίδραζής ηοσς
Σηνλ παξαθάησ πίλαθα7 αλαθέξνληαη νη βαζηθνί παξάγνληεο ηεο απφθαζεο ησλ καζεηψλ λα
κελ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο θαζψο θαη ην βαζκφ επίδξαζεο
ηνπ θάζε παξάγνληα ζηελ ηειηθή ηνπο απφθαζε.

60.5
26.3
5.3
2.6
5.3

55.3
31.6
7.9
5.3

Γονείσ

23.1
10.3
7.7
12.8
46.2

Συμμετζχοντεσ
ςτη Μαθητεία

Φίλοι

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολφ
Πάρα πολφ

Σχολείο

Πίλαθαο 7: Παξάγνληεο από ην πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή θαη βαζκόο επίδξαζεο ζηελ απόθαζε κε
ζπκκεηνρήο ζην ζεζκό ηεο Μαζεηείαο

56.4
25.6
10.3
5.1
2.6

Παξαηεξνχκε φηη ν παξάγνληαο Σρνιείν απφ ην πεξηβάιινλ ην καζεηή επεξεάδεη θαηά
59,0% πνιχ θαη πάξα πνιχ, νη θίινη θαηά 7,9%, νη εθπαηδεπφκελνη ζηε καζεηεία θαηά 5,3%,
θαη νη γνλείο 7,7%.

Σρήκα 9: Παξάγνληεο από ην πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή θαη βαζκόο επίδξαζεο ζηελ απόθαζε ησλ
καζεηώλ γηα κε ζπκκεηνρή ζην ζεζκό ηεο καζεηείαο (1:θαζόινπ-5:πάξα πνιύ)
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Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο απφ ην νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ
καζεηή πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ απφθαζε κε ζπκκεηνρήο πνιχ θαη πάξα πνιχ
είλαη ην ζρνιείν (59,0%), αθνινπζεί ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαηά 7,7% θαη νη θίινη θαη
γλσζηνί θαηά 7,7% θαη ηέινο άιινη καζεηεπφκελνη ζπκκεηέρνληεο ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο
θαηά 5,3%. Παξαηεξνχκε απφ ηα αλσηέξσ ηελ απφθαζε γηα κε ζπκκεηνρή είλαη θπξίσο
πξνζσπηθή επεξεαδφκελνη απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θπξίσο θαη ειάρηζηα απφ ην
νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή

Αλάιπζε ζπλεληεύμεσλ εθπαηδεπηηθώλ
Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ επίζεο θαη 6 εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη θαηέζεζαλ ηηο απφςεηο ηνπο
ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα ηεο καζεηείαο. Σε εξψηεζε γηα ηνλ βαζκφ επαξθνχο ελεκέξσζεο γηα
ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηεο καζεηείαο, νη εθπαηδεπηηθνί είπαλ φηη « δελ ήηαλ ηφζν έγθαηξε
θαη επαξθήο ε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε καζεηεία» (Σ1), « ήηαλ επαξθήο ε ελεκέξσζε αιιά
ζηε ζπλέρεηα δεηήζεθαλ αξθεηέο δηεπθξηλήζεηο » (Σ4), «ε ελεκέξσζε γηα ην ζεζκφ ηεο
καζεηείαο δελ ήηαλ έγθαηξε θαη θαζφινπ επαξθήο κηαο θαη ρξεηάζηεθαλ αξθεηέο
δηεπθξηλήζεηο θαη αξθεηφο θαηξφο ψζηε λα μεθαζαξίζεη θάπσο ην ηνπίν » (Σ2), «ε
ελεκέξσζε δελ ήηαλ αξθεηή θαη νη δηεπθξηλήζεηο θαζπζηεξνχζαλ λα έιζνπλ απηέο αιιά θαη
εκάο ζην έξγν καο » (Σ3) , «ε ελεκέξσζε γηα ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο ππήξμε έγθαηξε θαη
επαξθήο » (Σ5) θαη «ελεκεξσζήθακε ζε θαιφ βαζκφ γηα ηε καζεηεία θαη κάιηζηα έγθαηξα
πξνιάβακε λα νξγαλψζνπκε ηα ηκήκαηά καο » (Σ6). Οη εθπαηδεπηηθνί επίζεο εξσηήζεθαλ
θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο ψζηε λα
ιεηηνπξγήζεη νκαιά ν ζεζκφο θαη απάληεζαλ φηη: «ην ζρνιείν δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα κέζα
γηα λα δηεμαρζεί κε επηηπρία ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο καζεηείαο » (Σ6), «λαη δηαζέηνπκε ηνπο
πφξνπο ψζηε λα εθπαηδεχζνπκε ηνπο καζεηέο καο ζχκθσλα κε ην πιαίζην ζπνπδψλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηεο καζεηείαο» (Σ4), «βεβαίσο θαη νη ππνδνκέο ηνπ ζρνιείνπ καο θαιχπηνπλ
ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο » (Σ5), «ηα εξγαζηήξηα ζηε ζρνιηθή καο κνλάδα
αληαπνθξίλνληαη ζε φζα δεηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο καζεηείαο »(Σ1), « ην ζρνιείν καο
ζε κεγάιν βαζκφ δηαζέηεη ηηο ππνδνκέο πνπ απαηηνχληαη ψζηε νη καζεηέο καο λα θαιχπηνληαη
επαξθψο φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζ΄ απηφ »(Σ2) θαη « νη ππνδνκέο πνπ απαηηνχληαη
γηα ην πξφγξακκα ππάξρνπλ ζην ζρνιείν καο θαη νη εθπαηδεπφκελνη ην εθκεηαιιεχνληαη ζην
έπαθξν » (Σ3). Σε άιιε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη γηα
ηελ πινπνίεζε ηνπ κεηαιπθεηαθνχ έηνπο ηεο καζεηείαο είλαη αλαγθαία κηα επηπιένλ
επηκφξθσζε ησλ ίδησλ απάληεζαλ φηη: «ζεσξψ φηη ζα ήηαλ αξθεηά ρξήζηκε κηα πεξαηηέξσ
επηκφξθσζε δηθή καο ζρεηηθά κε ηε καζεηεία», (Σ1), «είλαη απφιπηα αλαγθαία ε ζπλερήο
επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε καζεηεία φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζε απηή» (Σ2), «είλαη ζθφπηκν θαη αξθεηά αλαγθαίν λα ππάξμεη ζπλερφκελε επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ παίξλνπλ κέξνο ζην πξφγξακκα ηεο καζεηείαο» (Σ3), «γηα κέλα είλαη
απηνλφεην φηη πξέπεη λα ππάξμεη επηπιένλ επηκφξθσζε ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηε καζεηεία»(Σ4), «λαη λα ππάξμεη νπζηαζηηθή, ζπλερήο θαη ξεαιηζηηθή επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζηεξίδνπλ ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο» (Σ5) θαη φηη «ε
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επηπιένλ θαη ζπλερήο επηκφξθσζε επηβάιιεηαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζην πξφγξακκα ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζηηο ζπλερείο πξνθιήζεηο θαη
απαηηήζεηο ηνπ ζεζκνχ ηεο καζεηείαο» (Σ6).

Απνηειέζκαηα
Σηελ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλήζεθαλ νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ησλ ΔΠΑΛ σο πξνο ην ζεζκφ
ηεο καζεηείαο. Αλαιπηηθφηεξα, δηεξεπλήζεθαλ ην θαηά πφζνλ νη καζεηέο ησλ ΔΠΑΛ α) είλαη
ελεκεξσκέλνη γηα ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο θαη ηη ηνπο πξνβιεκαηίδεη, β) αλ ζα ζπκκεηάζρνπλ
ζην ζεζκφ θαη πνηνη παξάγνληεο ζα ηνπο επεξεάζνπλ γηα ηελ απφθαζε ζπκκεηνρήο ή κε. Απφ
ηα απνηειέζκαηα παξαηεξείηαη έλα ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ πνπ δηακέλνπλ ζε
αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη θνηηνχλ ζηα ΔΠΑΛ, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη καζεηέο πξνεξρφκελνη
απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο έρνπλ άκεζε επαθή κε ηερληθά επαγγέικαηα θαη απηφ κε ηε ζεηξά
ηνπ εληζρχεη ηελ ηάζε ηνπο γηα θνίηεζε ζε ΔΠΑΛ. Φαίλεηαη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν λα έρνπλ
θαη ηα ηπρφλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αγξνηηθέο πεξηνρέο γεγνλφο πνπ
εληζρχεη ηελ ηάζε γηα ηελ άκεζε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Δληχπσζε πξνθαιεί ην ζρεηηθά ρακειφ πνζνζηφ (40,3%) ησλ καζεηψλ ηεο Γ΄ Τάμεο ΔΠΑΛ
πνπ έρνπλ ελεκεξσζεί επαξθψο (πνιχ θαη πάξα πνιχ) γηα ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο, δειαδή 6
ζηνπο 10 καζεηέο δελ έρνπλ ελεκεξσζεί επαξθψο γηα ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο, ελψ πεξίπνπ 3
ζηνπο 10 δελ έρνπλ ελεκεξσζεί ζρεδφλ θαζφινπ. Ωζηφζν, 9 ζηνπο 10 καζεηέο έρνπλ ζεηηθή
άπνςε γηα ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο κε βάζε ηηο δειψζεηο ηνπο ελψ ζεηηθή είλαη θαη σο πξνο
ηε ζπκκεηνρή ζηε καζεηεία (Μάιινλ Ναη – Σίγνπξα Ναη) (47,1%). Ο βαζηθφηεξνο
παξάγνληαο κε ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ απφθαζε κε ζπκκεηνρήο ηνπο είλαη ε αζρνιία
ηνπο ζε δηθή ηνπο επηρείξεζε (απηναπαζρφιεζε) (39,5%), ε εθπιήξσζε πξψηα ησλ
ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ (31,6%), θαηφπηλ ε απφθαζή ηνπο λα αθνινπζήζνπλ άιιε
εηδηθφηεηα ζε δηαθνξεηηθή βαζκίδα εθπαίδεπζεο (21,1%) θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο πνπ
ζεσξείηαη κηθξή ζε πνζνζηφ (21%). Γελ θαίλεηαη λα ηνπο επεξεάδεη ηδηαίηεξα ε κεηαθίλεζε
(10,5%), ε αλαζθάιεηα γηα ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα ζπλαληήζνπλ (13,5%) θαη ε
ειιηπήο ελεκέξσζε (2,6%). Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο κε ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ
αλαπνθαζηζηηθφηεηά ηνπο γηα ζπκκεηνρή ή κε είλαη ε αλαζθάιεηα σο πξνο ην εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ πνπ ζα ζπλαληήζνπλ (37,5%), ελψ ηφζν ην χςνο ηεο ακνηβήο φζν θαη ε ηαθηηθή
θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπο επεξεάδεη πνιχ θαη πάξα πνιχ θαηά 28,2%. Ο βαζηθφηεξνο
παξάγνληαο κε ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ απφθαζε ζπκκεηνρήο ηνπο είλαη ε αλαβάζκηζε
ηνπ πηπρίνπ πνπ ζα ηνπο απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο εχξεζεο εξγαζίαο (82,0%), αθνινπζεί ε
απφθηεζε εκπεηξίαο γηα εξγαζηαθή εμέιημε θαηά 76,4% θαη ε απφθηεζε πξνυπεξεζίαο γηα λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνζφλ γηα εχξεζε εξγαζίαο ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα θαηά 70,8%.
Άξα νη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο γηα ηελ επηζπκία ζπκκεηνρήο ζηνλ ζεζκφ ηεο καζεηείαο είλαη
φηη κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο εχξεζεο εξγαζίαο.
Δπίζεο αμηνζεκείσην είλαη θαη ν παξάγνληαο ε κε χπαξμε άιιεο επηινγήο γηα εξγαζία
(68,5%) γεγνλφο πνπ δείρλεη αθελφο ηελ αλαζθάιεηα ζηελ πξφζβαζε εξγαζίαο θαζψο θαη ε
κε χπαξμε ζέζεσλ εξγαζίαο. Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο απφ ην νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ θαη
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θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ απφθαζε
ζπκκεηνρήο πνιχ θαη πάξα πνιχ είλαη ην ζρνιείν (46,3%), αθνινπζεί ην νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ θαηά 38,8%, αθνινπζνχλ νη θίινη θαη γλσζηνί θαηά 35,3% θαη ηέινο άιινη
καζεηεπφκελνη ζπκκεηέρνληεο ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο θαηά 23,2%. Απφ ηα αλσηέξσ
παξαηεξείηαη ε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ ζρνιείνπ ζηηο απνθάζεηο ησλ καζεηψλ. Ο βαζηθφηεξνο
παξάγνληαο απφ ην νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή πνπ έρεη ηε
κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ απφθαζε κε ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε καζεηεία πνιχ θαη πάξα πνιχ
είλαη ην ζρνιείν (59,0%), αθνινπζεί ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαηά 7,7%, νη θίινη θαη
γλσζηνί θαηά 7,7% θαη ηέινο άιινη καζεηεπφκελνη ζπκκεηέρνληεο ζην ζεζκφ ηεο καζεηείαο
θαηά 5,3%. Παξαηεξείηαη εδψ φηη ε απφθαζε γηα κε ζπκκεηνρή είλαη θπξίσο πξνζσπηθή,
θαζψο νη καζεηέο επεξεάδνληαη απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θπξίσο θαη ειάρηζηα απφ ην
νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.

Σπκπεξάζκαηα
Σηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο
θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή ή κε ζην ζεζκφ.
Απφ ηελ έξεπλα θάλεθε φηη νη καζεηέο ηεο Γ΄ Τάμεο ησλ ΔΠΑΛ ρξεηάδνληαη πιεξέζηεξε
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο (κφιηο 4 ζηνπο 10 δήισζε επαξθή
ελεκέξσζε). Παξά ηελ ειιηπή ελεκέξσζε δειψλνπλ ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ φηη επηζπκνχλ
λα ζπλερίζνπλ ζηε καζεηεία κεηά ην πέξαο ησλ ιπθεηαθψλ ζπνπδψλ (9 ζηνπο 10 καζεηέο).
Τν γεγνλφο απηφ ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη απηή ε ηάζε ησλ καζεηψλ πξέπεη λα
εληζρπζεί κέζα απφ ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο πνπ λα εληζρχνπλ ηνλ ζεζκφ ηεο καζεηείαο.
Απφ ηνπο καζεηέο πνπ δελ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε καζεηεία ν θπξηφηεξνο ιφγνο
είλαη ε αζρνιία ηνπο ζε δηθή ηνπο επηρείξεζε (απηναπαζρφιεζε) , ε εθπιήξσζε πξψηα ησλ
ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη κεηά λα πξνζπαζήζνπλ λα εληαρζνχλ ζηνλ εξγαζηαθφ βίν.
Θεσξνχλ φηη ε κε εθπιήξσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο πξψηα ζα ηνπο ζηεξήζεη επθαηξίεο
γηα εξγαζία αξγφηεξα. Έπεηαη ε απφθαζή ηνπο λα αθνινπζήζνπλ άιιε εηδηθφηεηα ζε
δηαθνξεηηθή βαζκίδα εθπαίδεπζε θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο πνπ ζεσξείηαη κηθξφ θαη ρξήδεη
θαη απηφ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Δπίζεο 3 πεξίπνπ ζηνπο 10 καζεηέο δήισζαλ αλαπνθάζηζηνη
σο πξνο ην αλ ζπλερίζνπλ ζηε καζεηεία κε θπξηφηεξεο αηηίεο ηε αλαζθάιεηα σο πξνο ην
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα ζπλαληήζνπλ, ην χςνο ηεο ακνηβήο θαζψο θαη αλ είλαη ηαθηηθή
ε θαηαβνιή ηεο ακνηβήο. Οη καζεηέο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε καζεηεία ζεσξνχλ
φηη κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο εχξεζεο εξγαζίαο.
Δπνκέλσο είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα πξνβιεζεί θαη λα εληζρπζεί ν ζεζκφο ηεο καζεηείαο. Ο
βαζηθφο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ηε ζεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ζηελ
απφθαζε ησλ καζεηψλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηε καζεηεία θαη πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη έρεη κεγαιχηεξε επίδξαζε θαη απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη ην θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή. Οη καζεηέο πνπ δήισζαλ φηη δελ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε
καζεηεία ην πξάηηνπλ θπξίσο γηα δηάθνξνπο πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ηεο καζεηείαο ζηα ΔΠΑΛ ηνπ λνκνχ Λάξηζαο αλαθέξζεθαλ
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θαηά πιεηνςεθία φηη δελ ελεκεξψζεθαλ αξθεηά έσο θαζφινπ γηα ην ζεζκφ θαη φηη νη κηζνί
πεξίπνπ ζεσξνχλ φηη δελ ππήξμε έγθαηξε θαη επαξθήο ελεκέξσζε ησλ απφθνηησλ γηα ην
ζεζκφ ηεο καζεηείαο. Δπίζεο ζεσξνχλ φηη νη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο
ππνδνκέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεηαιπθεηαθνχ έηνπο ηεο καζεηείαο ζε απηά. Δπίζεο
αμηνζεκείσηε ε επηζήκαλζή ηνπο ζηηο δπζθνιίεο ζην λα βξνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ψζηε λα
εθπαηδεπηνχλ νη απφθνηηνη ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα ηεο καζεηείαο. Τέινο, δήισζαλ
φηη επηζπκνχλ κεγαιχηεξε επηκφξθσζε γηα λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζην έξγν
ηνπο. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηφζν απφ ηελ
επηζηεκνληθή-εξεπλεηηθή φζν θαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαζψο θαη απφ ηνπο
ζρεδηαζηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ηελ θαιχηεξε
θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ελεκέξσζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ην ζεζκφ ηεο
καζεηείαο.
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