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Abstract: The aim of vocational education and training is to prepare students for a vocational
activity, develop professional skills and connect to the labor market. Apprenticeship, no
matter the form it takes (apprenticeships, internships) as a part of one vocational program
plays serious role in connecting students with the labor market. Through apprenticeship,
people with disabilities working in protective centers get acquainted to a work environment.
Supported employment helps students with disabilities integrate and settle in, in a workplace,
and rest of the members of the workplace to accept and support them as well. The present
research studies the case of one Greek vocational Center (EKEK AκεΑ) for young people and
adolescents with disabilities and the integration of apprenticeship into its curriculum. Through
teachers' views, the researchers try to identify those factors that should be taken into
consideration to establish a connection between training and the labor market.
Keywords: apprenticeships, internships, vocational training
Πεπίλητη: Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε έρνπλ σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε
επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, ηελ πξνεηνηκαζία ησλ αηφκσλ γηα ηελ άζθεζε κηαο
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ αληαπφθξηζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ηελ
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε γηα καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο, ε πξαθηηθή άζθεζε, είηε ζε
κνξθή καζεηείαο, είηε σο πξαθηηθή άζθεζε, είλαη ην ζεκείν θιεηδί γηα ηε ζχλδεζε ησλ
καζεηψλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ε ζχλδεζε κε έλαλ
εξγαζηαθφ ρψξν γίλεηαη κέζα απφ ηα πξνζηαηεπηηθά θέληξα εξγαζίαο φπνπ ε
ππνζηεξηδφκελε εξγαζία βνεζά ζηελ έληαμε, πξνζαξκνγή θαη ελδπλάκσζε ηνπ αηφκνπ ζηνλ
ρψξν απηφ. Ζ παξνχζα εξγαζία, δηεξεπλά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο λέσλ θαη εθήβσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνχ
Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ γηα ηελ έληαμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην πξφγξακκα
ζπνπδψλ θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ψζηε ε πξαθηηθή
άζθεζε λα ιεηηνπξγήζεη σο ζπλδεηηθφο θξίθνο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.
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Διζαγυγή
Ζ εθπαίδεπζε θαη ε εξγαζία απνηεινχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία κέζα απφ ηα νπνία γίλεηαη ε
πξνεηνηκαζία ησλ ζθεπηφκελσλ πνιηηψλ ηνπ αχξην νη νπνίνη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ην κέιινλ ηεο θνηλσλίαο. Ζ
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, κε ηε ζεηξά ηεο, απνηειεί ην εμεηδηθεπκέλν θνκκάηη ηεο
εθπαίδεπζεο ην νπνίν πξνεηνηκάδεη ηα άηνκα ζην λα εληαρζνχλ νκαιά ζηνλ θφζκν ηεο
εξγαζίαο θαζψο εθπαίδεπζε θαη εξγαζία απνηεινχλ δηθαίσκα πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ην
ζχληαγκα θαη αθνξά ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Χο ηζφηηκα κέιε ηεο θνηλσλίαο καο, ηα άηνκα
κε αλαπεξία (ζσκαηηθή, λνεηηθή) έρνπλ επίζεο θαηνρπξσκέλν ην δηθαίσκα απηφ. (χληαγκα
ηεο Διιάδαο 2010, άξζξν 21, §6)
ηε ρψξα καο, ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή ζεκειηψλεηαη ην 1985 κε ηνλ
λφκν 1566/1985 (ΦΔΚ 167Α/30-9-1985) κε ζθνπφ ηελ νιφπιεπξε θαη απνηειεζκαηηθή
αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο, ηελ έληαμή ηνπο ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αιιειναπνδνρή ηνπο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Με βάζε ηε
ζχκβαζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία ζηελ εθπαίδεπζε ρσξίο δηαθξίζεηο (ΟΖΔ 2006, άξζξν 24) πνπ ε Διιάδα ππέγξαςε
ην 2007, αιιά ηελ Δπξσπατθή Οδεγία γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ην
επάγγεικα γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ, 2000)ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πξέπεη λα απνηεινχλ
πξνηεξαηφηεηα. ηελ Διιάδα, ε εθαξκνγή ηεο αληίζηνηρεο νδεγίαο έγηλε κε ηνλ λφκν 4186
(ΦΔΚ 193Α/2013), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε επαγγεικαηηθή εηδηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε
παξέρεηαη απφ ηα Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα (ΔΔΓ) ηα Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα
(ΔΔΛ) θαη ηα Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΔΔΚ).
Καηά εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ λφκνπ ην 2014 ηδξχνληαη ηα «Γεκφζηα Ηλζηηηνχηα
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δηδηθήο Αγσγήο»(ΓΗΔΚ), ζηελ Αηηηθή θαη ηελ Κεληξηθή
Μαθεδνλία (ΦΔΚ 945Β/2014), ελψ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη ν Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο
Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) ίδξπζε ζηε Θεζζαινλίθε ην Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΚΔΚ ΑκεΑ) (ΦΔΚ 6107Β/2018) ην νπνίν δηαδέρηεθε ηελ
«Πξφηππε Βηνηερληθή Μνλάδα» (ΠΒΜ) (ΦΔΚ 875Β/1986) θαη ην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο ζην Γαιάηζη.
Παξά ηελ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Αλαπεξία 2010-2020,ηελ «Αλαλέσζε ηεο
δέζκεπζεο γηα κηα Δπξψπε ρσξίο εκπφδηα» θαη ηελ έκθαζε ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ
πξνυπνζέζεσλ ψζηε πεξηζζφηεξα άηνκα κε αλαπεξία λα θεξδίδνπλ ηα πξνο ην δελ ζηελ
αλνηθηή αγνξά εξγαζίαο(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010),ε έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία
ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζπλαληά ζνβαξέο δπζθνιίεο φπσο είλαη ε έιιεηςε ζέζεσλ εξγαζίαο, νη
πξνθαηαιήςεηο ησλ εξγνδνηψλ, ε έιιεηςε πξνζβαζηκφηεηαο ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη,
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ηέινο, ε χπαξμε δηαθφξσλ επηδνκάησλ ηα νπνία, θαζψο εμαζθαιίδνπλ έλα ειάρηζην
εηζφδεκα ακβιχλνπλ ηελ αλάγθε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία λα εληαρζνχλ πιήξσο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο.
Ζ χλνςε Πνιηηηθήο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη
αλαπεξίεο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα Δηδηθήο
Αγσγήο (Δπξσπατθφο Φνξέαο Δηδηθήο Αγσγήο, ρ.ρ.)επηζεκαίλεη φηη δηεζλείο κειέηεο δείρλνπλ
λα ππάξρεη δπζαλάινγε απνξξφθεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο απφ ηελ αγνξά
εξγαζίαο. Γηα λα ακβιπλζεί ε αληζφηεηα απηή, ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο ζην
πιαίζην «Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2020» (ΔΚ 2020) θαιεί ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο λα
πξνβνχλ ζε κεηαξξπζκίζεηο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα,
δίλνληαο έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2009).
Σέινο, ε Δπηζθφπεζε ηνπ Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EΔ, 2000)
ππνζηεξίδεη φηη ε κεηάβαζε απφ ην ζρνιείν ζηνλ ρψξν εξγαζίαο δελ είλαη γξακκηθή. Απηφ,
εηδηθά γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη ε έμνδνο απφ ην ζρνιείν λα
αθνινπζείηαη απαξαίηεηα απφ ηελ είζνδν ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη θαζεζηψο. Ζ
κεηάβαζε απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη βαζκηαία θαη λα ππάξρεη κηα πεξίνδνο φπνπ ε εξγαζία
θαη ε εθπαίδεπζε ζα ελαιιάζζνληαη (Δπξσπατθφο Φνξέαο Δηδηθήο Αγσγήο, 2002).

1. Η παπούζα έπεςνα
Ζ έξεπλα απηή κειεηάεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζηελ
εηδηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζην Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΔΚΔΚ ΑκεΑ) ηνπ ΟΑΔΓ ην νπνίν απαζρνιεί λένπο θαη
ελήιηθεο κε εηδηθέο αλάγθεο θαηαξηίδνληάο ηνπο επαγγεικαηηθά ζε εηδηθφηεηεο φπσο
γεσηερληθφ, θνπηηθή-ξαπηηθή, μπινπξγηθφ, ηαπεηνπξγία, πθαληηθή θαη ππνινγηζηέο. Σν
ΔΚΔΚ ΑκεΑ ηνπ ΟΑΔΓ είλαη κία κνλάδα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ μεθίλεζε σο
ηδησηηθή ην 1975 κε ηελ νλνκαζία «Πξφηππε Βηνηερληθή Μνλάδα» (ΠΒΜ). Σν 1985
παξαρσξήζεθε σο δσξεά ζηνλ ΟΑΔΓ ελψ ην 2019 ηδξχεηαη ην ΔΚΔΚ ην νπνίν δηαδέρεηαη
ηελ ΠΒΜ. Ο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΚΔΚ εληάζζεη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 ιεηηνπξγεί γηα πξψηε θνξά.
Ο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα ζθηαγξαθεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα εληαρζεί ε
πξαθηηθή άζθεζε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ κέζα απφ ηηο απφςεηο, ηηο πξνηάζεηο θαη ηε ζέζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο κνλάδαο θαηάξηηζεο, ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο ζπνπδαζηέο λα
απνθηήζνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία θαη λα πξνσζεζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Θεσξήζακε
ζεκαληηθφ λα δηεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο, ηηο πξνηάζεηο θαη ηε ζέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο
κνλάδαο θαηάξηηζεο θαζψο ε πξαθηηθή άζθεζε εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά θαηά ην
ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 θαη ζεσξνχκε ηελ εθαξκνγή ηεο ζεκαληηθή σο πξνο ηελ απφθηεζε
εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη έληαμεο ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
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Οη εξεπλεηηθνί ζηφρνη κε ηε κνξθή εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ (άμνλεο) είλαη νη εμήο:
1.

Ζ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε
θνίηεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ, ην πξνθίι ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ηεο κνλάδαο.

2.

Ζ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε λέα θαηάζηαζεο θνίηεζεο κε
ηελ έληαμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ.

3.

Ζ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο, κε βάζε ην πξνθίι ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ ίδησλ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.
1.1. Μεθοδολογία

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ
κε ηε ινγηθή φηη ε πνηνηηθή αλάιπζε ζεσξείηαη σο θαηαιιειφηεξε θαζψο είλαη κηα
πιαηζηνζεηεκέλε δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηνπο Denzin θαη Lincoln (2005), ε νπνία
ηνπνζεηεί ηνλ παξαηεξεηή ζηνλ θφζκν ηνλ νπνίν κειεηά ζην θπζηθφ ηνπ πιαίζην θαη
επηρεηξεί λα δψζεη λφεκα θαη λα εξκελεχζεη απνηειέζκαηα κε φξνπο ησλ λνεκάησλ πνπ
δίλνπλ νη εμεηαδφκελνη (Ίζαξε&Πνπξθφο, 2015).
Σν κέζν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε (semi-structured
interview) φπνπ νη εξσηήζεηο ήηαλ πξνθαζνξηζκέλεο, ππνβάιινληαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν θάζε
θνξά, θαη ηελ ίδηα ζεηξά (Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2016). Ζ εκηδνκεκέλε
ζπλέληεπμε ζεσξήζεθε ν θαιχηεξνο ηξφπνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα
θαζψο ζέιακε λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζθέςεηο, ηηο απφςεηο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη
ηηο ηδέεο θάζε εξσηψκελνπ.
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 10 άηνκα, εθπαηδεπηηθνί ηεο κνλάδαο θαηάξηηζεο νη
νπνίνη είραλ θαηαξηηζηεί ζε ζέκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο. Ο ηξφπνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ
ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, αθνινχζεζε ηηο αξρέο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (content
analysis) εζηηάδνληαο ζηελ αλάιπζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
(Γεκεηξφπνπινο, 2009) ελψ αθνινπζήζακε έλα ζπλδπαζκφ επαγσγηθήο θαη
ζπκπεξαζκαηηθήο ινγηθήο θαζψο ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ θαζνδεγνχληαλ κελ απφ κηα
πξνυπάξρνπζα ζεσξία, αιιά ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθππηαλ ζηεξίρζεθαλ πεξηζζφηεξν
ζηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ησλ εξεπλεηψλ αθνχ εμεηαδφηαλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή
κνλάδα (Σδηψιεο, 2014).
Μνλάδα θσδηθνπνίεζεο ζηε ζεκαηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ είλαη ην λφεκα πνπ πξνθχπηεη
απφ κηα παξάγξαθν ή έλα άξζξν. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη απηά πνπ ιεηηνπξγνχλ σο
νδεγφο (Σδηψιεο, 2018). Ζ κέζνδνο απηή εληνπίδεη πεξηγξάθεη θαη νξγαλψλεη λνήκαηα θαη
κνηίβα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα δεδνκέλα πνπ επαλαιακβάλνληαη (Ίζαξε&Πνπξθφο, 2015).
ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ε κηθξφηεξε κνλάδα θαηαγξαθήο είλαη ε ιέμε (αλάινγα ηνπ
ζθνπνχ κπνξεί λα είλαη ε πξφηαζε, ε παξάγξαθνο, ην ζέκα ην πξφζσπν ή ην ζπλνιηθφ
θείκελν) (Κπξηαδή, 2011). ηελ εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία, ην αξρηθφ ζηάδην ηεο
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θσδηθνπνίεζεο είλαη ε αλνηρηή θσδηθνπνίεζε (open coding) πνπ απνζθνπεί ζε κηα πξψηε
παξαγσγή ελλνηψλ κε κνλάδα θσδηθνπνίεζεο ηελ πξφηαζε (line by line coding), ζηε
ζπλέρεηα ε θαη’ άμνλα θσδηθνπνίεζε (axial coding) αλαδεηθλχεη άμνλεο πνπ νξγαλψλνληαη
γχξσ ηνπο πεξηζζφηεξεο άιιεο θαηεγνξίεο θαη ηέινο, ε επηιεθηηθή θσδηθνπνίεζε (selective
coding) πνπ νινθιεξψλεη ηε ζεσξία αλαδεηθλχνληαο κηα θεληξηθή θαηεγνξία γχξσ απφ ηελ
νπνία νξγαλψλνληαη νη ππφινηπεο έλλνηεο (Σδηψιεο, 2014). ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε
αθνινπζήζεθε έλαο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ θαζψο νη εξεπλεηέο ήηαλ κελ
επεξεαζκέλνη απφ ηε ζεσξία θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο εθπαηδεπηηθή εκπεηξία αιιά κέζα απφ
ηα δεδνκέλα πνπ αλέιπαλ έθηαλαλ λα αλαζθεπάζνπλ ηελ αξρηθή ή λα θαηαιήμνπλ ζε λέα
ζεσξία ρξεζηκνπνηψληαο επαγσγηθέο κεζφδνπο. Έηζη, ζηε ινγηθή απηή, ηα δεδνκέλα πνπ
πξνέθππηαλ, νη θψδηθεο, είραλ επαγσγηθφ αιιά θαη ζπκπεξαζκαηηθφ ραξαθηήξα (δειαδή, ηα
εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα δελ πξνέθππηαλ κφλν απφ θάπνηα ζεσξία αιιά θαη απφ ηελ
εκπεηξία ησλ εξεπλεηψλ).
1.2. Η διαδικαζία λήτηρ ηυν ζςνενηεύξευν
Ζ ζπλεληεπθηήο ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ ε ίδηα, νπφηε θαη ηεξήζεθε ε ίδηα ηαθηηθή ζε
θάζε ζπλέληεπμε. Αξρηθά ελεκεξψζεθαλ πξνθνξηθά νη ππνςήθηνη εξσηψκελνη γηα ηελ
έξεπλα θαη δεηήζεθε ε ζπλαίλεζή ηνπο. Ζ πιεξνθνξεκέλε ζπγθαηάζεζε (informed consent)
θαηά ηελ έξεπλα απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή δενληνινγηθή αξρή θαη είλαη ε ππνρξέσζε ηνπ
εξεπλεηή λα πιεξνθνξήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε απηήλ(Ίζαξε&Πνπξθφο, 2015).
Δπίζεο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο, γηλφηαλ μεθάζαξν ζηνλ εξσηψκελν φηη ηα
ιεγφκελά ηνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη ζα ππάξρεη
απφιπηε ερεκχζεηα ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν θιίκα εκπηζηνζχλεο.
Υξεζηκνπνηήζεθε ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο γηα ηε καγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ
καγλεηνθψλεζε έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθνπλ φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ είραλ δνζεί
θαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ εξσηψκελν ήηαλ θαιχηεξε θαη πην «θπζηθή» θαζψο ε εξεπλήηξηα
δελ ήηαλ απαζρνιεκέλε κε ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ ιεγφκελσλ (Παπαλαζηαζίνπ &
Παπαλαζηαζίνπ, 2016).
1.3. Η ανάλςζη ηυν ζςνενηεύξευν
1.3.1. Δπεςνηηικό επώηημα 1
Ζ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θνίηεζεο ησλ
ζπνπδαζηψλ, ην πξνθίι ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ηεο κνλάδαο.
Οη εξσηψκελνη ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα έθαλαλ αλαθνξά ζηηο βαζκίδεο θαηάξηηζεο
πνπ ππάξρνπλ ζηε ζρνιή ππνγξακκίδνληαο θάζε θνξά νκνηφηεηεο, δηαθνξέο αιιά θαη θνηλά
ζεκεία. Αλαθέξζεθαλ ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν γηλφηαλ ε
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ θαη θαηέζεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηάξηηζεο
κέζα απφ ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιήο.
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Πίνακαρ 1: Δνόηηηερ, ομάδερ κυδικών και ζςσνόηηηα για ηο ππώηο επεςνηηικό επώηημα
ΔΝΟΣΗΣΔ

ΑΚΖΗΜΑ (Δ1)

ΔΚΠΑΗΓΔΤΗΜΑ
(Δ2)

ΑΚ. &ΔΚΠ. (Δ3)

ΟΜΑΓΔ ΚΩΓΙΚΩΝ

ΤΥΝΟΣΗΣΑ
ΔΜΦΑΝΙΗ (μέζα από
διαθόποςρ κυδικούρ)

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθέο
δεμηφηεηεο (ΟΚ1)

9

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο
(ΟΚ2)

6

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη ςπραγσγία (ΟΚ3)

1

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη εξγαζηαθή εκπεηξία
(ΟΚ4)

1

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθέο
δεμηφηεηεο (ΟΚ5)

7

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο
(ΟΚ6)

1

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη ςπραγσγία (ΟΚ7)

1

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθή
εκπεηξία (ΟΚ8)

4

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη εξγαζηαθή εκπεηξία
(ΟΚ9)

4

Καηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε θαη
ζπκβνπιεπηηθή (ΟΚ10)

3

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθέο
δεμηφηεηεο (ΟΚ11)

8

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη ςπραγσγία (ΟΚ12)

3

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθή
εκπεηξία (ΟΚ13)

5

πζρέηηζε θαηάξηηζεο θαη εξγαζηαθή εκπεηξία
(ΟΚ14)

5

Καηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε θαη
ζπκβνπιεπηηθή (ΟΚ15)

15

Καηάξηηζε θαη ζπκβνπιεπηηθή (ΟΚ16)

2

Όπσο απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζε δχν βαζκίδεο
θαηάξηηζεο, ζηνπο αζθήζηκνπο θαη ζηνπο εθπαηδεχζηκνπο ζπνπδαζηέο δειαδή ζε ζπνπδαζηέο
κε ρακειφηεξε θαη πςειφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά
αληίζηνηρα. Οη εξσηψκελνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο φξνπο «αζθήζηκνο» θαη «εθπαηδεχζηκνο»
γηαηί έηζη αλαθέξνληαη θαη ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγία ηεο ζρνιήο. (ΦΔΚ875Β/1986).
χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, γηα ηνπο ζπνπδαζηέο κε ρακειφηεξεο ιεηηνπξγηθέο
ηθαλφηεηεο, ε θαηάξηηζε ζηφρεπε θπξίσο ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ
δεμηνηήησλ θαη, ελ ζπλερεία, ζηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο
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αλαπηχζζνληαλ ζηα πξνζηαηεπηηθά θέληξα εξγαζίαο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο εξγαζηήξηα θαη
φρη σορψξνη εξγαζίαο. Όζνλ αθνξά ηνπο ζπνπδαζηέο πςειφηεξεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, νη
πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε δίλνληαλ κέζα απφ ηα
εξγαζηήξηα ηεο ζρνιήο, φπσο ην γεσηερληθφ, ε πιεξνθνξηθή, ην μπινπξγηθφ, ε θνπηηθήξαπηηθή, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θάζε εηδηθφηεηαο αληίζηνηρα. Δπηζήκαλαλ φηη ελψ ζηφρνο
ηεο ζρνιήο ήηαλ ε έληαμε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη παξά ην γεγνλφο φηη
παξέρεηαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνπο ζπνπδαζηέο κέζα απφ πςειήο πνηφηεηαο θαηάξηηζε
ζε πιήξσο εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα, ηα νπνία απνηεινχλ πξνζνκνίσζε επαγγεικαηηθνχ
ρψξνπ, ε θαηάξηηζε ζηακαηνχζε εθεί θαη δελ ππήξρε ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, πέξαλ
νξηζκέλσλ κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ.
Αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε θαη ζπκβνπιεπηηθή, νη πεξηζζφηεξνη κίιεζαλ
γηα κηα αξρηθή κνξθή, ελψ νξηζκέλνη ηε ραξαθηήξηζαλ σο ζπδήηεζε γηα ηελ πξφνδν ηνπ
ζπνπδαζηή, επεηδή αθξηβψο δελ ππήξρε ε ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.
1.3.2. Δπεςνηηικό επώηημα 2
Ζ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε λέα θαηάζηαζεο θνίηεζεο κε ηελ
έληαμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί, ζε φηη αθνξά ην λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιήο, έθαλαλ αλαθνξά ζηα
ζεκεία πνπ δηαθνξνπνηνχληαη θαη αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε φισλ ησλ
ζπνπδαζηψλ. ηηο απαληήζεηο ηνπο ππνγξάκκηζαλ φηη βξίζθνληαη ζε έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην,
θαζψο ε ζρνιή ζα ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε ην λέν πιαίζην ηνλ επηέκβξην 2019 θαη φηη δελ
ππάξρνπλ αθφκε απνηειέζκαηα.
Πίνακαρ 2: Δνόηηηερ, ομάδερ κυδικών και ζςσνόηηηα για ηο δεύηεπο επεςνηηικό επώηημα
ΔΝΟΣΗΣΔ

ΠΡΑΚΣΗΚΖ
ΑΚΖΖ (Δ4)

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ
ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ
(Δ5)

ΟΜΑΓΔ ΚΩΓΙΚΩΝ

ΤΥΝΟΣΗΣΑ
ΔΜΦΑΝΙΗ (μέζα από
διαθόποςρ κυδικούρ)

πζρέηηζε πξαθηηθήο άζθεζεο κε πξφγξακκα
ζπνπδψλ (ΟΚ17)

31

πζρέηηζε πξαθηηθήο άζθεζεο κε ζπνπδαζηέο
(ΟΚ18)

8

πζρέηηζε πξαθηηθήο άζθεζεο κε εθπαηδεπηηθνχο
(ΟΚ19)

15

πζρέηηζε πξαθηηθή άζθεζε θαη αμηνιφγεζεζπκβνπιεπηηθή (ΟΚ20)

3

Οη εξσηψκελνη, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 2, επηθεληξψζεθαλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζε φηη αθνξά ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην πξφγξακκα
ζπνπδψλ ελψ δελ αλέιπζαλ ην ζέκα ηεο επαγγεικαηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο
γηαηί δελ αλαθέξεηαη ζηνλ θαλνληζκφ. Δζηίαζαλ ζηελ έληαμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην
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αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηε δεκηνπξγία «πξνζηαηεπηηθψλ θέληξσλ» ηα νπνία ζα
απαζρνινχλ φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ζρνιήο. Ζ νλνκαζία «πξνζηαηεπηηθά εξγαζηήξηα» ή
«πξνζηαηεπηηθά θέληξα» πξνέξρεηαη απφ ην φηη ηα εξγαζηήξηα ή ηα θέληξα απηά είλαη
δηακνξθσκέλνη ρψξνη νη νπνίνη επηηξέπνπλ λα θαηαξηηζηνχλ θαη λα εξγαζηνχλ κε αζθάιεηα
άηνκα πνπ αδπλαηνχλ λα εξγαζηνχλ ζηελ ειεχζεξε αγνξά εξγαζίαο. Καηά ηνλ
Γεκεηξφπνπιν (1995), νη φξνη «πξνζηαηεπκέλν» ή «πξνζηαηεπφκελν» αλάγεηαη ζην φηη ηα
εξγαζηήξηα απηά δέρνληαη πξνζηαζία απφ ηελ πνιηηεία ή άιινπο θνξείο.
Δλψ ν λένο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο
κε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο θαη επηρεηξήζεηο, θάηη πνπ ζπλδέεη ηε ζρνιή κε ηελ αγνξά
εξγαζίαο, νη εξσηψκελνη ππνγξάκκηζαλ φηη δελ αλαθέξεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ν ηξφπνο πνπ ζα
γίλεη ε ζχλδεζε απηή, δειαδή πνηνη ζα εκπιέθνληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε.
Απηφ, θαηά ηνπο εξσηψκελνπο, δελ ζεσξήζεθε απφιπηα κεηνλέθηεκα, αθνχ έηζη
πξνζθέξεηαη κεγαιχηεξε επειημία απφ κέξνπο ηεο κνλάδαο. Δπίζεο, έγηλε αλαθνξά ζην
γεγνλφο φηη νη ζπνπδαζηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο, ζα ακείβνληαη θαη
ζα έρνπλ αζθάιηζε θαη έηζη ζα κπνξνχλ λα έρνπλ κηα επίζεκε βεβαίσζε επαγγεικαηηθήο
πξνυπεξεζίαο πνπ πηζαλφλ λα ηνπο βνεζήζεη αξγφηεξα ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο.
1.3.3. Δπεςνηηικό επώηημα 3
Ζ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο, κε βάζε ην πξνθίι ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.
Οη εθπαηδεπηηθνί, απάληεζαλ ζε απηφ ην θνκκάηη ηεο ζπδήηεζεο βαζηδφκελνη ζηελ εκπεηξία
πνπ έρνπλ απνθνκίζεη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή αιιά θαη ζηελ θαηάξηηζε πνπ έιαβαλ
πάλσ ζε ζέκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο θαη έληαμεο ησλ αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κέζσ
ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus (ΟΑΔΓ, 2017), πνπ ζεψξεζαλ πνιχ ζεκαληηθή.
Πίνακαρ 3: Δνόηηηερ, ομάδερ κυδικών και ζςσνόηηηα για ηο ηπίηο επεςνηηικό επώηημα
ΔΝΟΣΗΣΔ

ΣΟΥΟΗ
ΠΡΑΚΣΗΚΖ
ΑΚΖΖ (Δ6)

ΔΠΗΣΔΤΞΖ
ΣΟΥΧΝ (Δ7)

ΟΜΑΓΔ ΚΩΓΙΚΩΝ

ΤΥΝΟΣΗΣΑ
ΔΜΦΑΝΙΗ (ΜΔΑ ΑΠΟ
ΓΙΑΦΟΡΟΤ ΚΩΓΙΚΟΤ)

πζρέηηζε ζηφρσλ θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο
ΟΚ(21)

16

πζρέηηζε ζηφρσλ θαη ελδπλάκσζε - απηνλνκία
ΟΚ(22)

5

πζρέηηζε επίηεπμε ζηφρσλ θαη πξφγξακκα
ΟΚ(23)

12

πζρέηηζε επίηεπμε ζηφρσλ θαη ζχλδεζε ΟΚ(24)

29

πζρέηηζε επίηεπμε ζηφρσλ θαη ζηάζε
εθπαηδεπηηθψλ ΟΚ(25)

9
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ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΖ
ΔΡΓΑΗΑ Δ(8)

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Δ(9)

Τπνζηεξηδφκελε εξγαζία θαη ζπνπδαζηήο ΟΚ(26)

18

Τπνζηεξηδφκελε εξγαζία θαη κέληνξαο ΟΚ(27)

11

Τπνζηεξηδφκελε εξγαζία θαη θνηλσλία ΟΚ(28)

8

Αμηνιφγεζε ζε φηη αθνξά ηα άηνκα ΟΚ(29)

21

Αμηνιφγεζε ζε φηη αθνξά ηνπο ζηφρνπο ΟΚ(30)

3

Αμηνιφγεζε ζε φηη αθνξά ηηο ελέξγεηεο ΟΚ(31)

4

Οη εξσηψκελνη, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 3, επέκεηλαλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο κέζα απφ δηάθνξεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πξφγξακκα, ηνλ
ηξφπν ζχλδεζεο, ηε δηθή ηνπο ζηάζε θαη ηνλ ίδην ηνλ ζπνπδαζηή. Δθηεηακέλε αλαθνξά έγηλε
ζηελ ππνζηεξηδφκελε εξγαζία ζε φηη αθνξά ηνλ ζπνπδαζηή, ηνλ επφπηε θαη ηελ θνηλσλία θαη
ηέινο ππνγξάκκηζαλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο.
πδεηψληαο ηε ζέζε, ηηο απφςεηο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ζα ζηεξίμνπλ
ηνλ λέν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, νη πεξηζζφηεξνη ππνγξάκκηζαλ φηη πξέπεη νη ίδηνη λα
πηζηέςνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο έηζη ψζηε λα επηηχρεη ην λέν απηφ
εγρείξεκα. Υαξαθηήξηζαλ ηελ έληαμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο σο αλαβάζκηζε ηεο ζρνιήο θαη
ηελ εξκήλεπζαλ σο ηε ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο
θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζπνπδαζηψλ.
Πξνθεηκέλνπ ε πξαθηηθή άζθεζε, φηαλ απηή εθαξκφδεηαη κέζα ζηε ζρνιή, λα έρεη
απνηειέζκαηα, λα παξέρεη δειαδή εξγαζηαθή θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία πξνεηνηκάδνληαο
έηζη ηνπο ζπνπδαζηέο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε θπξίαξρε άπνςε ησλ
εξσηψκελσλ ήηαλ ε ζηνρεπκέλε εξγαζία θαη ε ζηξνθή πιένλ ζηελ παξαγσγηθή θαη φρη ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ δπλαηφηεηα πψιεζεο θαη δηάζεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ
ηεο ζρνιήο θαζψο θαη ε παξνρή ππεξεζίαο ζεσξήζεθαλ θνκβηθά ζεκεία. Πνιινί έθαλαλ
αλαθνξά θαη ζηελ ίδξπζε θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, εληφο ηεο ζρνιήο. Θεψξεζαλ ζεκαληηθφ
λα γίλεη πξνζπάζεηα ψζηε λα βξεζεί ην λνκηθφ πιαίζην, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΔΓ, πνπ ζα
κπνξέζεη λα θαιχςεη ηελ ίδξπζε κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο εληφο ζρνιήο. Οη πεξηζζφηεξνη
ππνγξάκκηζαλ ηα ζπνπδαία απνηειέζκαηα απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ εληφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ
βαζηδφκελνη ζηελ εκπεηξία ηνπο θαηά ηελ θαηάξηηζή ηνπο πνπ έγηλε ζηελ Αγγιία ζην πιαίζην
ελφο πξνγξάκκαηνο Erasmus.
Ο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα
λα αζθήζνπλ νη ζπνπδαζηέο ηελ πξαθηηθή ηνπο θαη εθηφο ρψξνπ ζρνιήο, ζε
ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο θαη επηρεηξήζεηο, λα αθνινπζεί δειαδή ην ζχζηεκα ηεο καζεηείαο
ζχκθσλα κε ην νπνίν ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο εκπιέθεη θαη εξγαζηαθή εκπεηξία. χκθσλα
κε ηνπο εξσηψκελνπο, ε ππνζηεξηδφκελε εξγαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζε έλα πξφγξακκα
εηδηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο αιιά θαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο δσήο.
Κνηλή ήηαλ ε άπνςε ζε πνιινχο φηη ην πξνθίι ηνπ ζπνπδαζηή (ραξαθηήξαο, δεμηφηεηεο,
ηθαλφηεηεο θ.η.ι.) είλαη απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ βαζκφ ηεο
ππνζηήξημεο πνπ ζα ιάβεη, θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε, κε ζηφρν ηελ απηνλνκία ηνπ ζηελ
εξγαζία. Πξφηεηλαλ δειαδή ηελ εμαηνκίθεπζε ησλ πξνγξακκάησλ πξαθηηθήο άζθεζεο.
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Οη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ έλλνηα ηνπ κέληνξα.
Σν mentoring, φπσο ππνγξακκίδνπλ νη Clutterbuck, θαη Megginson (1999), είλαη
«…εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα από έλα πξόζσπν ζε έλα άιιν ώζηε λα γίλνπλ ζεκαληηθέο
κεηαβάζεηο ζε ζπλεηδεηόηεηα, εξγαζία θαη ηξόπν ζθέςεο» (Κπξηθάθε, ρ.ρ.ζ.2).Ο ζπνπδαζηήο
θαηά ηελ εξγαζία ηνπ ρξεηάδεηαη δίπια ηνπ έλα πξφζσπν αλαθνξάο. Απηφ ην πξφζσπν,
ζχκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο, ζα είλαη θαη απηφο πνπ ζα εθπαηδεχεη, ζα ππνζηεξίδεη θαη ζα
ελδπλακψλεη θαη ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία ζα θάλνπλ ηελ
πξαθηηθή ηνπο νη ζπνπδαζηέο. Απηφο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ
ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα θαηαιάβνπλ θαη λα κάζνπλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο, αιιά θαη λα
ηνπο παξέρεη ππνζηήξημε ψζηε λα επέιζεη κηα απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ
ζπνπδαζηή. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο, κεηά απφ ρξφληα ζπλεξγαζίαο νη ίδηεο
επηρεηξήζεηο ζα δίλνπλ απηφ ην ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην.
Βαξχηεηα δφζεθε ζηελ επαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε θαη ζπκβνπιεπηηθή. Οη εξσηψκελνη
ππνζηήξημαλ φηη ε επαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα θάζε εξγαδφκελν,
θαζψο θαη ε επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή ε νπνία δελ είλαη έξγν ελφο αλζξψπνπ αιιά ζα
πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί, ν ςπρνιφγνο θαη ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο πνπ
εκπιέθνληαη κε ηνλ ζπνπδαζηή.
Αθφκε, φπσο ππνγξάκκηζαλ νη εξσηψκελνη, πξνθεηκέλνπ ε ζρνιή λα κπνξέζεη λα πξνσζήζεη
ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο έμσ, ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζα πξέπεη λα «αλνίμεη» ζηελ θνηλσλία κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο. Αλέθεξαλ ηελ νξγάλσζε εκεξίδσλ, θάιεζκα εξγνδνηψλ ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο ζηε ζρνιή ψζηε λα δνπλ ηα εξγαζηήξηα, λα γλσξίζνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο αιιά θαη
λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ίδηαο ηεο αγνξάο θαζψο θαη
επηηφπηεο επηζθέςεηο ζηηο επηρεηξήζεηο. Έηζη, ππνζηήξημαλ νη εξσηψκελνη, ζα κπνξεί ε ζρνιή
λα ελαξκνληζηεί κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο πξνζαξκφδνληαο θαη επηθαηξνπνηψληαο ην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, θάηη πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ψζηε ε ζρνιή λα έρεη
αληίθξηζκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Άιισζηε ε δηαθνξά κεηαμχ καζεηείαο θαη άιισλ κνξθψλ
κάζεζεο βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη βαζίδεηαη ζηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο πείξαο αιιά
θαη ζην γεγνλφο φηη ε θαηάξηηζε βαζίδεηαη ζηε εξγαζία(Ryan, 2011).
Σέινο, ζχκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο, ε εθπαίδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ καζήκαηα εηδηθφηεηαο, καζήκαηα αγσγήο
πξνθεηκέλνπ λα απνθηψληαη δεμηφηεηεο θνηλσληθέο, επηθνηλσληαθέο, εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά
θαη πξνζαξκνγή ζηελ εξγαζία, αιιά θαη καζήκαηα ςπραγσγίαο θαη γπκλαζηηθήο γηα
εθηφλσζε.

ςμπεπάζμαηα
Ζ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο, έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ έληαμε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απηφ
επηηπγράλεηαη, εθηφο απφ ηελ πςειήο πνηφηεηαο θαηάξηηζε πνπ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη, θαη
κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ε νπνία νινθιεξψλεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Ζ πξαθηηθή άζθεζε
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είλαη ην ζεκείν εθείλν πνπ ζα ζπλδέζεη ηελ θαηάξηηζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ε πνηφηεηα
απηήο, πνιιέο θνξέο, ραξαθηεξίδεη θαη ην πξφγξακκα ζην ζχλνιφ ηνπ.
ηελ εηδηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε πξαθηηθή άζθεζε δηαθέξεη απφ έλα ηππηθφ
πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηφζν ζε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν φζν θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην
νπνίν γίλεηαη. Γεληθά, ηα πξνγξάκκαηα εηδηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο είλαη
κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ελψ ε πξαθηηθή άζθεζε ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ην πιαίζην ηεο
καζεηείαο θαη κφλν. Έηζη ε έμνδνο ηνπ ζπνπδαζηή ζηελ αγνξά ζα είλαη νκαιή κέζα απφ ην
κεηαβαηηθφ ζηάδην φπνπ ζα ελαιιάζζεηαη θαηάξηηζε, δειαδή εξγαζηήξηα εηδηθφηεηαο θαη
άζθεζε δειαδή πξαθηηθή. Δπεηδή φκσο ην ζηάδην απηφ είλαη κεηαβαηηθφ ζηε δσή ησλ
αηφκσλ, ζεκαληηθφ είλαη, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξαθηηθήο, θαη ε χπαξμε εξγαζηεξίσλ θαη
καζεκάησλ ηέηνηαο δνκήο ψζηε αθελφο λα εληζρχνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη νη θνηλσληθέο
θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ ζπνπδαζηψλ κέζα απφ καζήκαηα αγσγήο αιιά λα ππάξρεη
θαη εθηφλσζε κέζα απφ εξγαζηήξηα θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, κνπζηθήο θαη γπκλαζηηθήο
αθεηέξνπ.
Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο
δηαπηζηψζεηο θαη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζηελ εηδηθή επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε. Σα θπξηφηεξα ζεκεία ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ.
Όηαλ ε πξαθηηθή άζθεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο θαη φρη ζηα
πξνζηαηεπηηθά θέληξα εξγαζίαο ηεο ζρνιήο, απαξαίηεηε θαη αλαγθαία ζπλζήθε είλαη ε
ππνζηεξηδφκελε εξγαζία. Οη ζπνπδαζηέο έρνπλ ηελ αλάγθε λα έρνπλ έλα πξφζσπν αλαθνξάο
θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο εξγαζίαο ηνπο ζε έλα πεξηβάιινλ μέλν γηα απηνχο. Απηφ ην
πξφζσπν αλαθνξάο ζα είλαη απηφο πνπ ζα ηνπο ελζαξξχλεη θαη ζα ηνπο βνεζάεη ζηελ εξγαζία
ηνπο ζε ζέκαηα ηφζν πξαθηηθά φζν θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο κε ηνπο ππφινηπνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπο. Δίλαη απηφο πνπ ζα πξνζαξκφζεη ηα ζπνπδαζηή ζηελ εξγαζία θαη ηελ
εξγαζία ζηνλ ζπνπδαζηή, αιιά είλαη απηφο πνπ ζα βνεζήζεη θαη ζα ππνζηεξίμεη θαη ηνπο
ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα γλσξίζνπλ ηνλ ζπνπδαζηή θαη ηνπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο.
Γελ ζα πξέπεη λα μερλάκε φηη ζηελ Διιάδα βξηζθφκαζηε ζε αξρηθφ ζηάδην πξαθηηθήο
άζθεζεο ζηελ εηδηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Ζ θνηλσλία δελ γλσξίδεη θαη νη
εθπαηδεπηηθνί, σο άκεζα εκπιεθφκελνη, θέξνπλ ηελ επζχλε λα επαηζζεηνπνηήζνπλ, λα
ελεκεξψζνπλ θαη ζηαδηαθά λα εθπαηδεχζνπλ ηελ εθηφο ζρνιείνπ θνηλσλία ψζηε λα γίλεη
νκαιφηεξε ε έληαμε ησλ ζπνπδαζηψλ ζε απηήλ. Ζ ππνζηήξημε ελφο ζπνπδαζηή ζε κηα ζέζε
πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη κηα ζέζε επζχλεο γηαηί αθξηβψο είλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο πνπ ζα
ηνλ ζπλδέζεη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη θαη’ επέθηαζε κε ηελ θνηλσλία. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ν
εθπαηδεπηήο ζε απηή ηε ζέζε ζα πξέπεη λα είλαη άξηηα θαηαξηηζκέλνο θαη ελεκεξσκέλνο γηα
ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη ηερληθέο πνπ αθνξνχλ ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Ζ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη δηθέο ηνπο ελέξγεηεο αιιά πξψηα απφ φια ε δηθή ηνπο
ζέιεζε, ε ζπλέπεηα, ε απνθαζηζηηθφηεηα θαη ην φξακα είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο γηαηί αθξηβψο απηνί είλαη νη άλζξσπνη πνπ ζα πείζνπλ ηνπο
ζπνπδαζηέο λα ζπλερίζνπλ, ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζπνπδαζηψλ λα εκπηζηεπηνχλ, ην θξάηνο λα
βνεζήζεη θαη ηελ θνηλσλία λα απνδερηεί. Οη εξσηψκελνη εθπαηδεπηηθνί εμέζεζαλ ηηο απφςεηο
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ηνπο βαζηδφκελνη ζηελ εκπεηξία ηνπο αιιά θαη ζηελ θαηάξηηζε πνπ έρνπλ ιάβεη ζε ζέκαηα
εηδηθήο αγσγήο, εθπαίδεπζεο ελειίθσλ αιιά θαη πξαθηηθήο άζθεζεο. Δηδηθφηεξα ε
θαηάξηηζε ηνπο ζε ζέκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο, ε νπνία έγηλε κέζα απφ ην πξφγξακκα
Erasmus ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζεσξήζεθε πνιχ ζεκαληηθή αθνχ είδαλ ηα απνηειέζκαηα
ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ αηφκσλ κέζα απφ απηήλ θαη έηζη
ηεθκεξίσζαλ ηα ιεγφκελα ηνπο. Απηή ηε γλψζε θαη ηηο ηερληθέο πξνζπάζεζαλ λα
πξνζαξκφζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθαξκφζνπλ ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο δηθήο ηνπο
ζρνιήο.

Πποηάζειρ
Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε πην νινθιεξσκέλα απνηειέζκαηα γηα ην πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζην ΔΚΔΚ ΑκεΑ ζα πξέπεη λα γίλεη κηα έξεπλα ζε
βάζνο ρξφλνπ, κεηά απφ 4 ρξφληα πνπ ζα ηειεηψζεη ν πξψηνο θχθινο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο,
επί ησλ απνηειεζκάησλ πιένλ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηφζν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη
ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζπνπδαζηέο. Έηζη, ζα κπνξέζεη ε ζρνιή λα πξνζαξκφδεηαη θάζε θνξά
ψζηε λα ζηαζεξνπνηεζεί ην πιαίζην πνπ ζα δίλεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Δπίζεο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αθνξνχλ κφλν ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή. Δλδηαθέξνλ ζα ήηαλ λα
θαζνξηζηεί ην πιαίζην εθείλν ψζηε ε έξεπλα λα επεθηαζεί θαη ζε άιιεο δνκέο θαη έηζη λα
έρνπκε κηα πην γεληθή εηθφλα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο αηφκσλ κε
εηδηθέο αλάγθεο ζηελ Διιάδα.
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