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Abstract: The introduction of the institution of the EPAL Apprenticeship in the framework of 

law 4186/2013 was not only an emphatic revival of interest in the issue of Apprenticeship in 

our country but also a new effort to strengthen the connection of VET with the labor market 

combining in-school education with in-company training. After the completion of three years 

of presence and implementation of the institution, with significant benefits for the apprentices, 

a few different factors come up that make the participation and operation of the teachers 

involved in the Apprenticeship difficult.  

The purpose of this article is to record, investigate and interpret the personal views of fifteen 

(15) teachers ofVocational High Schools in Patras regarding the difficulties encountered 

during the implementation of the Apprenticeship in the school year 2018-2019. The 

qualitative method for conducting the research is selected along with semi-structured 

interviews as a tool for data collection and thematic analysis for their analysis. According to 

the findings of the research, teachers face difficulties in their work mainly in bureaucracy, 

lack of information about the institutional framework of Apprenticeship, extensive course 

material, low level of knowledge and indifference of students. 

Keywords: Apprenticeship, Vocational Education and Training, Vocational Lyceums 

(EPAL), Adult Education 

Πεπίλητη: Ζ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνύ ηνπ Μεηαιπθεηαθνύ Έηνπο – Τάμεο Μαζεηείαο ζην 

πιαίζην ηνπ Νόκνπ 4186/2013 απνηέιεζε όρη κόλν κηα εκθαηηθή αλαδσπύξσζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ην δήηεκα ηεο Μαζεηείαο ζηε ρώξα καο, αιιά θαη κηα λέα πξνζπάζεηα 

ελίζρπζεο ηεο ζύλδεζεο ηεο ΔΔΚ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ζπλδπάδνληαο ηελ ελδνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε κε ηελ ελδνεπηρεηξεζηαθή θαηάξηηζε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηξηώλ ρξόλσλ 

παξνπζίαο θαη εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνύ, κε ζεκαληηθά νθέιε γηα ηνπο καζεηεπόκελνπο, 

αλαδύνληαη θάπνηνη παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 
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εκπιεθόκελσλ ζηε Μαζεηεία εθπαηδεπηηθώλ. 

Τν παξόλ άξζξν έρεη σο ζθνπό ηελ θαηαγξαθή, ηε δηεξεύλεζε θαη ηελ εξκελεία ησλ 

πξνζσπηθώλ απόςεσλ δεθαπέληε (15) εθπαηδεπηηθώλ ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ ηεο 

Πάηξαο αλαθνξηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο Μαζεηείαο ην 

ζρνιηθό έηνο 2018-2019. Δπηιέρζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, νη 

εκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο σο εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ε ζεκαηηθή αλάιπζε 

γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Σύκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, νη εθπαηδεπηηθνί 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην έξγν ηνπο, κε θπξηόηεξεο ηε γξαθεηνθξαηία, ηελ έιιεηςε 

ελεκέξσζεο γηα ην ζεζκηθό πιαίζην ηεο Μαζεηείαο, ηελ εθηεηακέλε ύιε, ην ρακειό 

γλσζηηθό επίπεδν θαη ηελ αδηαθνξία καζεηεπόκελσλ. 

Λέξειρ – Κλειδιά: Μαζεηεία, Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, Δπαγγεικαηηθό 

Λύθεην, Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 

Διζαγυγή 

Τα ηειεπηαία ρξόληα ζε επξσπατθό επίπεδν νη θπβεξλήζεηο πνιιώλ ρσξώλ αλαγλσξίδνληαο 

όηη ν ξόινο ηεο Μαζεηείαο είλαη θαζνξηζηηθόο: 

 ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ,  

 ζηε βειηίσζε ησλ επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ ηνπ ελήιηθνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ,  

 ζηελ θαιύηεξε αληηζηνίρηζε κεηαμύ ηεο θαηάξηηζεο θαη ησλ αλαγθώλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

θαη ζηε δηεπθόιπλζε ηεο κεηάβαζεο ζηελ απαζρόιεζε, 

ζπλαηλνύλ ζηε δηακόξθσζε θνηλήο ζηξαηεγηθήο, πξνσζνύλ θαη εθαξκόδνπλ κεηαξξπζκίζεηο 

θαη επελδύζεηο ζεκαληηθώλ πόξσλ γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ ή ηελ ελίζρπζε πθηζηάκελσλ 

πξνγξακκάησλ Μαζεηείαο θάησ από ζπγθεθξηκέλν πιαίζην νδεγηώλ.  

Ζ Διιεληθή πνιηηεία ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ελαξκνληζηεί κε ηηο επξσπατθέο νδεγίεο θαη λα 

αμηνπνηήζεη ηε δεδνκέλε ζεηηθή επξσπατθή εκπεηξία θαη ησλ πνιηηηθώλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, επαλαθέξεη δπλακηθά ην ζεζκό ηεο Μαζεηείαο. 

1. Ο θεζμόρ ηος Μεηαλςκειακού Έηοςρ–Τάξηρ Μαθηηείαρ 

Τν 2013 εηζάγεηαη γηα πξώηε θνξά ν ζεζκόο ηνπ «Μεηαιπθεηαθνύ Έηνπο–Τάμεο Μαζεηείαο» 

πνπ νηθνδνκείηαη πάλσ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη θαζίζηαηαη ζπλέρεηά ηεο σο κε ηππηθή 

(πξναηξεηηθή) εθπαίδεπζε.Πξόθεηηαη γηα έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ πνπ βαζίδεηαη ζην δπηθό 

ζύζηεκα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ζην νπνίν ν ρξόλνο κάζεζεο 

ελαιιάζζεηαη κεηαμύ: α) ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ εηδηθόηεηαο θαη 

πξνπαξαζθεπαζηηθώλ καζεκάησλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη β) ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο.Ζ 

εθαξκνγή ηεο Τάμεο Μαζεηείαο επνπηεύεηαη από ηε Γηεύζπλζε Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ ΥΠΑΗΘ, ελώ ε ιεηηνπξγία ηεο ζπγρξεκαηνδνηείηαη από επξσπατθνύο θαη 
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εζληθνύο πόξνπο (Πατδνύζε, 2014).  

Απεπζύλεηαη πξσηίζησο ζε ελήιηθεο λένπο θαη έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νη απόθνηηνη 

ΓΔΛ θαη νη θάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑΛ πνπ βξίζθνληαη εθηόο θαηάξηηζεο θαη απαζρόιεζεο. Ζ 

επηινγή ηνπο βαζίδεηαη ζε θξηηήξηα όπσο ην απνιπηήξην ηνπ Λπθείνπ (ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ), ν 

βαζκόο ηνπ πηπρίνπ ηνπ ΔΠΑΛ θαη ηέινο ε ειηθία.Ζ θνίηεζε ζηελ Τάμε Μαζεηείαο δηαξθεί 

ελλέα (9) κήλεο. Οη εθπαηδεπόκελνη παξαθνινπζνύλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ην εξγαζηεξηαθό 

κάζεκα εηδηθόηεηαο γηα κία εκέξα (7 δηδαθηηθέο ώξεο) αλά εβδνκάδα θαη ζπλνιηθά δηαθόζηεο 

ηξεηο (203) ώξεο, ελώ ζηνλ επαγγεικαηηθό ρώξν δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ θνξέα αθνινπζνύλ 

πξόγξακκα εθπαίδεπζεο είθνζη νθηώ (28) σξώλ ηελ εβδνκάδα ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο. Ζ 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο Τάμεο Μαζεηείαο ππόθεηηαη ζε ξπζκηζηηθό πιαίζην, 

ζεζκνζεηεκέλν από ην ΥΠΑΗΘ, ην νπνίν θαζνξίδεη: ηε ζύκβαζε εξγαζίαο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ηνπο επόπηεο, ηνπο εθπαηδεπηέο ζην ρώξν εξγαζίαο, ηελ 

ακνηβή θαη ηα πιήξε αζθαιηζηηθά θαη εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ καζεηεπόκελσλ. Ζ 

απνδεκίσζε ησλ καζεηεπόκελσλ θαζνξίδεηαη ζην εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηό (75%) ηνπ 

θαηώηαηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε θαη επηκεξίδεηαη ζε επηδόηεζε από ην 

ΥΠΑΗΘ κέζσ ηεο επηηειηθήο Γνκήο ΔΣΠΑ θαη ζε κεληαία θαηαβνιή από ηνλ εξγνδόηε ηνπ 

ηδησηηθνύ ή δεκόζηνπ θνξέα πνπ εθπαηδεύεη ην καζεηεπόκελν. 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζην εξγαζηήξην ηνπ ΔΠΑΛ ή ηνπ Δξγαζηεξηαθνύ Κέληξνπ 

(ΔΚ) πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηνπ εηδηθνύ γηα θάζε ηνκέα θαη εηδηθόηεηα πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδώλ, ην νπνίν ζπλδηακνξθώλεηαη από ηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Πιαηζίνπ 

Πνηόηεηαο (ΚΥΑ 26385/2017) θαη ηα αληίζηνηρα ησλ εηδηθνηήησλ ηεο Τάμεο Μαζεηείαο 

επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα, πνπ πηζηνπνηεί ν ΔΟΠΠΔΠ.Οη καζεηεπόκελνη, κεηά ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ηεο Τάμεο Μαζεηείαο θαη ηελ παξαθνινύζεζε ελόο 

πξνπαξαζθεπαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηξηάληα πέληε σξώλ (35) ζην ρώξν ηνπ ΔΠΑΛ, κπνξνύλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ.Οη πηζηνπνηεκέλνη απόθνηηνη 

έρνπλ αλαβαζκίζεη ηα επαγγεικαηηθά ηνπο πξνζόληα ζην επίπεδν 5 ηνπ Δζληθνύ Πιαηζίνπ 

Πξνζόλησλ. 

1.1 Φάζειρ ςλοποίηζηρ ηος Μεηαλςκειακού Έηοςρ - Τάξηρ Μαθηηείαρ 

Ζ βειηίσζε, εαλάπηπμε, θαη ε επέθηαζε ηεο Μαζεηείαο έρεη θαηαζηεί βαζηθή πξνηεξαηόηεηα 

ηεο Δζληθήο Σηξαηεγηθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ΔΔΚ. Μεηά ηελ πινπνίεζε ηεο 

πηινηηθήο εθαξκνγήο ην ζρνιηθό έηνο 2016-2017 (από 1-08-2016 ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

κε ηελ εηδηθόηεηα ησλ Ζιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, από 1-09-2016 ζηελ Πεξηθέξεηα 

ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ηελ εηδηθόηεηα ηεο Σύγρξνλεο Δπηρεηξεκαηηθήο Γεσξγίαο θαη 

από 20-02-2017 ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο κε ηελ εηδηθόηεηα ησλ Ζιεθηξνινγηθώλ 

Σπζηεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηύσλ), ην πξόγξακκα ηεο Τάμεο Μαζεηείαο 

αλαπηύζζεηαη θαη εμειίζζεηαη (CEDEFOP, 2018c). 

Έπνληαη ηξεηο θάζεηο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο νπνίεο θαηαγξάθνληαη πνιύ 

ελζαξξπληηθά ζηνηρεία γηα ην ζεζκό, όπσο ε ζπλερήο ελζσκάησζε λέσλ εηδηθνηήησλ, ε 
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θιηκαθνύκελε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ε νινέλα θαη 

κεγαιύηεξε δηάζεζε ζέζεσλ ζην δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα. Αλαιπηηθά ζηνηρεία, 

αληίζηνηρα ζε θάζε θάζε πινπνίεζεο ηεο Μαζεηείαο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1: 

 

Πίνακαρ 1: Σηοισεία για ηιρ θάζειρ ςλοποίηζηρ ηηρ Τάξηρ Μαθηηείαρ 

(Πηγέρ:https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/33603-21-03-18-entaksi-neon-eidikotiton-

sta-tmimata-mathiteias-apo-to-sxoliko-etos-2018-21) 

Ζ επηινγή θαη ε ζηαδηαθή ελζσκάησζε ησλ εηδηθνηήησλ ζηελ Τάμε Μαζεηείαο έγηλε 

ιακβάλνληαο ππόςε ηα εμήο θξηηήξηα: λα αλήθνπλ νη εηδηθόηεηεο ζε δηαθνξεηηθνύο ηνκείο, λα 

δεκηνπξγνύληαη ηκήκαηα κε επαξθή αξηζκό καζεηεπόκελσλ, λα ππάξρεη γηα ηνπο απνθνίηνπο 

πξννπηηθή απνξξόθεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα δηαηίζεηαη επαξθήο αξηζκόο ζέζεσλ 

ζηνλ ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα.  

1.2 Η ςλοποίηζη ηηρ Γ΄ θάζηρ ηηρ Τάξηρ Μαθηηείαρ ζηο Νομό Ασαΐαρ (Πάηπα)  

Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη ν ππεύζπλνο ηεο Μαζεηείαο ηεο ΓΓΔ 

Αραΐαο, ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019 δεκηνπξγήζεθαλ ζην Ννκό Αραΐαο, δεθαηέζζεξα (14) 

ηκήκαηα Μαζεηείαο, ελώ εβδνκήληα ηέζζεξηο (74) εξγνδόηεο – έληεθα (11) ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

εμήληα ηξεηο (63) ηνπ Ηδησηηθνύ ηνκέα – πξνζέθεξαλ εθαηόλ ζαξάληα ηξεηο (143) ζέζεηο 

εξγαζίαο. Σε ζύλνιν 143 καζεηεπόκελσλ, νη εβδνκήληα (70) εθπαηδεύηεθαλ ζε δεκόζηεο 

ππεξεζίεο θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ελώ νη εβδνκήληα ηξεηο (73) ζε ηδηώηεο. Ζ αύμεζε 

ηνπ αξηζκνύ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ καζεηεπόκελσλ, ζε ζρέζε κε ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018, 

ήηαλ +130% θαη +180% αληίζηνηρα, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηελ πξννδεπηηθή αλάπηπμή ηνπ. 

Από ηα δεθαηέζζεξα (14) ηκήκαηα Μαζεηείαο, ηα δεθαηξία (13) ηκήκαηα ιεηηνύξγεζαλ ζε 

ΔΠΑΛ ηεο Πάηξαο θαη κόιηο έλα (1) ηκήκα ζην ΔΠΑΛ Κάησ Αρατάο. Ζ πινπνίεζε ινηπόλ 

ηεο Μαζεηείαο, θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019 (Γ΄ θάζε), εζηηάζηεθε ζηα ΕΠΑΛ ηεο 

Πάηξαο. 

Αλαιπηηθόηεξα, ηα δεθαηξία (13) ηκήκαηα θαηαλεκήζεθαλ σο εμήο: 
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1ν ΔΠΑΛ Πάηξαο  δύν (2) ηκήκαηα εηδηθόηεηαο Τερληθόο Ορεκάησλ 

 έλα (1) ηκήκα εηδηθόηεηαο Τερληθόο Μεραλνινγηθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπώλ  

 έλα (1) ηκήκα εηδηθόηεηαο Τερληθόο Γνκηθώλ Έξγσλ θαη 

Γεσπιεξνθνξηθήο 

2ν ΔΠΑΛ Πάηξαο  έλα (1) ηκήκα εηδηθόηεηαο Τερληθόο Ζιεθηξνινγηθώλ 

Σπζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηύσλ 

 έλα (1) ηκήκα εηδηθόηεηαο Τερληθόο Ζιεθηξνληθώλ θαη 

Υπνινγηζηηθώλ Σπζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ, Γηθηύσλ 

θαη Τειεπηθνηλσληώλ 

 έλα (1) ηκήκα εηδηθόηεηαο Τερληθόο Μεραλνινγηθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπώλ  

6ν ΔΠΑΛ Πάηξαο  έλα (1) ηκήκα εηδηθόηεηαο Κνκκσηηθήο Τέρλεο 

7ν ΔΠΑΛ Πάηξαο  δύν (2) ηκήκαηα εηδηθόηεηαο Βνεζόο Ννζειεπηή  

 έλα (1) ηκήκα εηδηθόηεηαο Υπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη 

Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ 

 έλα (1) ηκήκα εηδηθόηεηαο Βνεζόο Βξεθνλεπηνθόκσλ 

ΔΠΑΛ Παξαιίαο  έλα (1) ηκήκα εηδηθόηεηαο Τερληθόο Ζ/Υ θαη Γηθηύσλ Ζ/Υ 

 

Σηε Γ΄ θάζε ηεο Μαζεηείαο ζηα ΔΠΑΛ Πάηξαο, ζπκκεηείραλ θαη ππνζηήξημαλ ηελ εθαξκνγή 

ηεο, ζπλνιηθά ηξηάληα (30) εθπαηδεπηηθνί ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ. 

2.Οι εκπαιδεςηικοί ηυν ΔΠΑΛ πος ςλοποιούν ηην Τάξη Μαθηηείαρ  

Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Τάμε Μαζεηείαο πξαγκαηνπνηείηαη κε δηπιό 

ξόιν: α) ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (εθπαηδεπηή ελειίθσλ) ζηελ ηάμε θαη β) ηνπ επόπηε σο 

δηακεζνιαβεηή κεηαμύ ησλ καζεηεπόκελσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηδησηηθνύ ή δεκνζίνπ 

θνξέα. Γηα λα εθπιεξσζεί κε επηηπρία ν ξόινο ηνπο, ζα πξέπεη λα αλαπηύμνπλ ηηο παξαθάησ 

δηαζηάζεηο: 

α) Ωρ εκπαιδεςηήρ ενηλίκυν ζηην Τάξη Μαθηηείαρ 

 Να γλσξίδεη άξηηα ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο εηδηθόηεηαο πνπ δηδάζθεη, λα παξνπζηάδεη 

ηα ζεκαηηθά αληηθείκελα ηεο ύιεο ηνπ καζήκαηνο, λα νξγαλώλεη θαη λα ζπληνλίδεη ηηο 

αλαγθαίεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο πνπ πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηεπόκελσλ. 

 Να ελζαξξύλεη ζπζηεκαηηθά ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηεπόκελσλ ζηε 
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καζεζηαθή δηαδηθαζία, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ζπκκεηνρηθέο κεζόδνπο ηεο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ. 

 Να θαιιηεξγεί νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηεπόκελνπο, λα 

αλαπηύζζεη καδί ηνπο ζρέζε ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ, ζπλεξγαζίαο θαη δηαιόγνπ θαη λα ηνπο 

ππνζηεξίδεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο Μαζεηείαο. 

β) Ωρ επόπηηρ ζηην Τάξη Μαθηηείαρ 

 Να επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο ππνγεγξακκέλεο ζύκβαζεο καζεηεπόκελνπ-

εξγνδόηε. 

 Να ζπκπιεξώλεη όια ηα απαξαίηεηα έληππα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο κεληαίεο εθζέζεηο 

από ηνλ εξγαζηαθό ρώξν. 

 Να ελεκεξώλεη ηελ πιεξνθνξηαθή βάζε ηεο Μαζεηείαο κε όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. 

2.1 Δπαγγελμαηική εξέλιξη εκπαιδεςηικών και ππογπάμμαηα Μαθηηείαρ 

Τα ζπζηήκαηα ΔΔΚ δηεζλώο, εζηηάδνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζηε κάζεζε  πνπ ζπληειείηαη 

ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. Πξόθεηηαη γηα ηε ζύγρξνλε αληίιεςε 

πξνγξακκάησλ Μαζεηείαο πνπ ζθνπό έρνπλ λα απνθηήζνπλ νη λένη αμηνπνηήζηκεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο. Απηό είλαη έλα πξόβιεκα, γηαηί 

νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο εθπαηδεύηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ παιαηνύ 

κνληέινπ δηδαζθαιίαο, δελ είλαη επαξθώο ελήκεξνη ή έηνηκνη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο ηνπ 21νπ αηώλα γηα ηε κάζεζε ησλ καζεηεπόκελσλ ηνπο. Γηα λα 

είλαη δειαδή απνηειεζκαηηθνί θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη απαηηήζεηο 

ηνπ κεηαβαιιόκελνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο, πξέπεη λα επηθαηξνπνηνύλ ην επίπεδν ησλ 

παηδαγσγηθώλ ηνπο ηθαλνηήησλ, ηηο επαγγεικαηηθέο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηέο ηνπο θαη λα 

είλαη αλνηθηνί ζε ζπζηήκαηα παξνρήο ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Chu, 

Reynolds, Notari, Taveres & Lee, 2016).   

 Ζ πνηόηεηα θαη νη ηθαλόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εμαζθάιηζε 

πςειήο πνηόηεηαο παξνρήο πξνγξακκάησλ Μαζεηείαο (CEDEFOP, 2016). Ζ επαγγεικαηηθή 

εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ πνηόηεηα ηνπ 

παξαγόκελνπ έξγνπ. Πξόθεηηαη γηα κηα επίπνλε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί 

ηξνπνπνηνύλ δηαξθώο ηελ πξαθηηθή θαη ηελ ηερληθή ηνπο ζύκθσλα κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ηππηθέο θαη άηππεο κνξθέο θαηάξηηζεο. Ζ επαγγεικαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε, ε αλαγθαηόηεηα ηεο νπνίαο εληζρύεηαη 

πεξαηηέξσ ιόγσ ησλ ζπλερώλ αιιαγώλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θνηλσλία 

γεληθά. Απηέο νη αιιαγέο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ απνηειεζκαηηθά, δεκηνπξγνύλ λέεο 

αλάγθεο ζηα πξνζόληα ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Korelli & Mouzourides, 2016). 
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3. Σσεδιαζμόρ και Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ  

Σηελ ελόηεηα απηή δηαηππώλνληαη ν ζθνπόο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ ηεο παξνύζαο έξεπλαο, 

αηηηνινγνύληαη ν κεζνδνινγηθόο ζρεδηαζκόο θαη ηα εξγαιεία πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο. 

3.1 Σκοπόρ και Δπεςνηηικά Δπυηήμαηα 

Σθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσληεο Πάηξαο αλαθνξηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζαλ θαηά 

ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ πινπνίεζε ηεο Μαζεηείαο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2018-2019. 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνύ ηεο έξεπλαο, ηέζεθαλ ηα παξαθάησ Δξεπλεηηθά 

Δξσηήκαηα: 

1. Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεηώπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ΔΠΑΛ ηεο Πάηξαο κε ην ζεζκηθό -

νξγαλσηηθό πιαίζην ηεο Μαζεηείαοθαηά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζήο ηεο; 

2. Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεηώπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ΔΠΑΛ ηεο Πάηξαοζηε ζρνιηθή 

κνλάδα θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο Μαζεηείαο; 

3. Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεηώπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ΔΠΑΛ ηεο Πάηξαο σο επόπηεο  ηεο 

Μαζεηείαο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο; 

Ζ αλαγθαηόηεηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί ζε 

βάζνο νη παξάκεηξνη πνπ δπζθνιεύνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ ζπκκεηνρή θαη ζηελ 

ππνζηήξημε ηνπ  Μεηαιπθεηαθνύ Έηνπο - Τάμεο Μαζεηείαο, αλ θαη απνηεινύλ βαζηθό θνξέα 

ηεο επηηπρνύο εθαξκνγήο ηνπ. 

3.2 Μεθοδολογική πποζέγγιζη- Δπεςνηηικό επγαλείο 

Γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή απάληεζε ηνπ ζθνπνύ θαη ησλ εξσηεκάησλ ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε 

ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε θαζώο πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλίρλεπζε, ηελ θαηαλόεζε, ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ αλάδεημε ελόο θεληξηθνύ θαηλνκέλνπ (ησλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεηώπηζαλ νη 

εκπιεθόκελνη ζηε Μαζεηεία εθπαηδεπηηθνί), «βαζηδόκελε ζηηο απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ 

ζηε κειέηε, ελώ ε αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηεθκεξηώλεη ην λόεκα θαη ηε ζεκαζία ηνπ 

θεληξηθνύ θαηλνκέλνπ» (Creswell, 2016, ζ. 16-17).  

3.3 Γείγμα - Πεπιοπιζμοί 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθεαπό ηνλΗαλνπάξην έσο ην Μάξηην ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2019-

2020. Γηα ην δείγκα ηεο έξεπλαο επηιέρζεθαλδεθαπέληε (15) εθπαηδεπηηθνί ησλ ΔΠΑΛ ηεο 

Πάηξαο ηνπ Ννκνύ Αραΐαο, πνπ πινπνίεζαλην Μεηαιπθεηαθό Έηνο-Τάμε Μαζεηείαο ηεο 

Γ΄θάζεο(2018-2019). Ζ εξεπλήηξηα είρε εύθνιε πξόζβαζε(Cohen, Manion, & Morrison, 
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2008)ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο ιόγσ ηεο ρξόληαο ζπλαδειθηθήο ζρέζεο καδί 

ηνπο θαη νη ίδηνη δήισζαλ «δηαζέζηκνη θαη πξόζπκνη» (Creswell, 2016, ζ. 146) λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (βνιηθή δεηγκαηνιεςία).Οη έληεθα (11) από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηνπ δείγκαηνο είραλ ηαπηόρξνλα θαη ηελ ηδηόηεηα ηνπ επόπηε.Τα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο πνπ δηακνξθώζεθε, παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα2: 

 

Πίνακαρ 2: Γημογπαθικά ζηοισεία ηυν ζςμμεηεσόνηυν εκπαιδεςηικών 

Γελ ππάξρεη δπλαηόηεηα γελίθεπζεο ησλ πνξηζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηνλ επξύηεξν πιεζπζκό, 

θαζώο νη ζπκκεηέρνληεο δελ απνηεινύλ αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα θακίαο άιιεο νκάδαο 

εθηόο από ηνλ εαπηό ηνπο (Cohen et al., 2008). 

3.4 Δπγαλείο ζςλλογήρ δεδομένυν 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε γηαηί 
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παξνπζηάδεη επειημία σο πξνο ηελ ζεηξά, ηελ δηάηαμε, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη 

ηελ πξνζζαθαίξεζε ησλ εξσηήζεσλ, αλάινγα κε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπλεληεπθηή ζρεηηθά κε 

ην ηη θξίλεη πην θαηάιιειν θαη ηελ εμέιημε ηεο ζπδήηεζεο κε ηνλ εξσηώκελν (Ησζεθίδεο, 

2008
·
 Creswell, 2016

·
 Robson, 2010).Οη έληεθα (11) από ηηο δεθαπέληε (15) ζπλεληεύμεηο 

έιαβαλ ρώξα ζην ζπίηη ησλ ζπλεληεπμηαδόκελσλ ή ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ εξγάδνληαλ.Οη 

ππόινηπεο ηέζζεξηο (4)πξαγκαηνπνηήζεθαλ εμ απνζηάζεσο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ Skype ForBusiness,ιόγσ ηνπ επηβαιιόκελνπ γεληθεπκέλνπ 

εγθιεηζκνύ όισλ ζην ζπίηη γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο εμάπισζεο ηνπ ηνύ COVID-19. 

3.5 Μέθοδορ ανάλςζηρ ηυν δεδομένυν 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο εθαξκόζηεθε ε ζεκαηηθή αλάιπζε. 

Πξόθεηηαη γηα ηελ κέζνδν πνπ επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα απνθηά πξόζβαζε ζε ζπιινγηθέο 

έλλνηεο θαη εκπεηξίεο, λα εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηα πνιπάξηζκα λνεκαηηθά κνηίβα πνπ 

αληρλεύνληαη ζην ζύλνιν ησλ ππό κειέηε δεδνκέλσλ ηνπ θαη είλαη θαηάιιεια γηα λα 

απαληεζνύλ ηα εξεπλεηηθά ηνπ εξσηήκαηα (Braun & Clarke, 2012).  

4. Παποςζίαζη Αποηελεζμάηυν Έπεςναρ 

Ζ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ζπλεληεύμεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλέδεημε αμηόινγα επξήκαηα 

αλαθνξηθά κε ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπο ηαμηλνκεκέλα αλά 

εξεπλεηηθό εξώηεκα. 

4.1 Γςζκολίερ πος ανηιμεηώπιζαν οι εκπαιδεςηικοί από ηα διαδικαζηικά ηος 

ππογπάμμαηορ ηηρ Μαθηηείαρ 

Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζαλ νη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο από ηα δηαδηθαζηηθά ηεο Μαζεηείαο απεηθνλίδνληαη ζην 

γξάθεκα 1: 

Γπάθημα1: Οι δςζκολίερ ηυν εκπαιδεςηικών από ηα διαδικαζηικά ηηρ Μαθηηείαρ 

Ζ πιεηνλόηεηα ινηπόλ ησλ επνπηώλ θαηέδεημε κε θαζαξόηεηα θαη ζαθήλεηα όηη 

Γραφειοκρατία
67%

Θεςμικό Πλαίςιο 
τησ Μαθητείασ

33%
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δπζθνιεύηεθε πνιύ κε ηα πνιιά θαη δπζλόεηα έληππα (παξνπζηνιόγηα, θ.ά.) θαη 

βηβιία(πξσηόθνιιν, κεηξών καζεηεπόκελσλ, θ.ά.) αιιά θαη ζηνλ πνιύ ρξόλν πνπ απαηηεί ε 

ζπκπιήξσζή ηνπο. Φαξαθηεξηζηηθά, ν Δ13 αλαθέξεηαη ζε «παξνπζηνιόγηα,πξσηόθνιιν, 

κεηξών καζεηεπνκέλσλ πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη, λα πξσηνθνιιώληαη θαη λα 

ηεξνύληαη»ν Δ5 θάλεη ιόγν γηα «κεγάιε γξαθεηνθξαηία, κε πνιιά έληππα αθαηαλόεηα γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο»θαην Δ8 ππνζηεξίδεη όηη «απαηηεί πνιύ ρξόλν λα ηε δηεθπεξαηώζεηο». Απηή ε 

γξαθεηνθξαηία ζπλέρηζε λα δπζθνιεύεη ηνπο επόπηεο θαη κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Μαζεηείαο (ΠΣΓΜ) αλ θαη ήηαλ ππνζηεξηθηηθό 

ζηε δηαρείξηζε ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηώλ, όπσο επηζεκαίλεηαη από ηνλ Δ8:«παξά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο, ε γξαθεηνθξαηία παξακέλεη κεγάιε». Ζ 

γξαθεηνθξαηία ηεο Μαζεηείαο επηδξά αξλεηηθά θαη απνηξέπεη ηόζν ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ 

αλάιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο, όζν θαη ηνπο ηδηώηεο επηρεηξεκαηίεο ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

απηό. Τηο αξλεηηθέο απηέο ζπλέπεηεο επηζεκαίλεη ν Δ3:«πνιιή γξαθεηνθξαηία πνπ 

δπζαλαζρεηεί όρη κόλν εκέλα σο επόπηε αιιά αθόκα θαη ηνπο εξγνδόηεο κε ηνπο ινγηζηέο ηνπο. 

Δεκηνπξγεί αξλεηηθό θιίκα γηα ην πξόγξακκα».  

Τν νξγαλσηηθό – ζεζκηθό πιαίζην ηεο Μαζεηείαο δεκηνύξγεζε επίζεο δπζθνιίεο ζε κεξηθνύο 

από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ δείγκαηνοθαη απνζάξξπλε ηελ εκπινθή ηνπο ζε απηή. Ωοηέηνηεο 

δπζθνιίεοαλέθεξαλ:α) ηελέιιεηςε έγθαηξεο θαη έγθπξεο ελεκέξσζεο γηα νπζηώδε 

νξγαλσηηθά ζέκαηα, όπσο π.ρ. «ην ηζρύνλ πιαίζην γηα ηηο άδεηεο ησλ 

καζεηεπόκελσλ(Δ7),β)ηελ θαζπζηεξεκέλε έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνλ Οθηώβξην πνπ 

εθηόο από πξνβιήκαηα ζηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνθάιεζε αλαζηάησζε 

θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΠΑΛ από ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζηε Μαζεηεία, 

όπσο ππνζηεξίδεη ν Δ11: «ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα ζηα 2 ρξόληα εκπινθήο κνπ ζηελ Μαζεηεία 

ήηαλ ν ρξόλνο έλαξμεο ησλ καζεκάησλ», γ) ηελ αζαθή αλάζεζε ηεο επζύλεο ησλ 

εξγαζηεξίσλ, ζύκθσλα κε ηνλ Δ1: «ην πνηνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηα εξγαζηήξηα (ν επόπηεο ή 

ε δηεύζπλζε ΕΠΑΛ ή ε δηεύζπλζε ΕΚ) δεκηνπξγεί αθόκα δπζθνιίεο» θαη δ)ηελ πξνηεξαηόηεηα 

πνπ δίλεηαη ζηελ αλάζεζε ηεο επνπηείαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνλ εθπαηδεπηηθό κε ηα 

πεξηζζόηεξα ρξόληα ππεξέηεζεο ζην ΔΚ: «ν Σύιινγνο Δηδαζθόλησλ ηνπ ΕΚ αλέζεζε ηελ 

επνπηεία ζε εθπαηδεπηηθό από άιιν ΕΠΑΛ πνπ έρεη πεξηζζόηεξα ρξόληα ππεξέηεζεο ζην ΕΚ. 

Άδηθν ...»(Δ12θαηΔ15). 

4.2 Γςζκολίερ πος ανηιμεηώπιζαν οι εκπαιδεςηικοί ζηη ζσολική μονάδα καηά ηην 

ςλοποίηζη ηος ππογπάμμαηορ ηηρ Μαθηηείαρ 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο, θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πινπνίεζε ηεο Μαζεηείαο ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα αληηκεηώπηζαλ ηηο παξαθάησ δπζθνιίεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην γξάθεκα 2: 
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Γπάθημα 2: Γςζκολίερ ηυν εκπαιδεςηικών ζηη ζσολική μονάδα 

Δπηζήκαλαλ ηελ αλεπαξθή νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο θάζε 

εηδηθόηεηαο, ηελ έθηαζε, ηε κεγάιε εμεηδίθεπζε θαη ηε δπζθνιία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ηνλ 

αλεπαξθή ρξόλν γηα ηελ θάιπςή ηνπ θαζώο θαη ηελ αλαληηζηνηρία ησλ ελνηήησλ ηνπ κε ην 

επαγγεικαηηθό αληηθείκελν ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ησλ καζεηεπόκελσλ, σο ηξνρνπέδε ζην 

εθπαηδεπηηθό ηνπο έξγν.Παξαζέηνληαη ελδεηθηηθέο απαληήζεηο: «ε ύιε ήηαλ εθηεηακέλε θαη 

απαηηεηηθή»(Δ4, Δ5), «δελ επαξθνύζε ν ρξόλνο, γηα λα θαιπθζεί ε ύιε απηή» (Δ4, Δ6 θαη Δ12), 

«ε ύιε έρεη κεγάιν βαζκό εμεηδίθεπζεο» (Δ2, Δ7), «δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο» (Δ4, Δ10). 

Ζ πιεηνλόηεηα ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθώλ δπζθνιεύηεθε από ην γλσζηηθό επίπεδν ησλ 

καζεηεπόκελσλ, πνπ ήηαλ ρακειό ζε ζρέζε κε ην πςειό επίπεδν ησλ γλώζεσλ πνπ 

παξέρεηαη από ην κάζεκα ηεο εηδηθόηεηαο θαη ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη από πνιιά καζεζηαθά 

θελά, «θνξηία» από ηελ πξνεγνύκελε ζρνιηθή ηνπο θνίηεζε.Ηζρπξίζηεθαλ όηη«Η κεγαιύηεξε 

δπζθνιία πνπ ζπλάληεζα σο εθπαηδεπηηθόο ζηελ ηάμε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ην ρακειό 

γλσζηηθό επίπεδν ησλ καζεηεπόκελσλ» (Δ12),«Τν γλσζηηθό ηνπο επίπεδν είλαη ρακειό κε 

πνιιάκαζεζηαθά θελά» (Δ4, Δ5, Δ8, Δ15), θαη «...ηα θελά ηνπο είλαη θιεξνλνκηά ησλ 

πξνεγνύκελσλ ρξόλσλ θνίηεζεο» (Δ9). Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηηο ζπλεληεύμεηο ηνπο, νη 

καζεηεπόκελνη εκθάληζαλ ραιαξή δηάζεζε θαη απξνζπκία ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο, γηαηί ζεσξνύζαλ ηε κέξα πνπ πξνζέξρνληαλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

γηα ην κάζεκα εηδηθόηεηαο σο κηα ηδηόηππε «αξγία» από ηηο πέληε κέξεο εθπαίδεπζεο θαη 

εξγαζίαο ζηνλ εξγνδόηε. Δλδεηθηηθέο είλαη νη απαληήζεηο ησλ Δ13:«Γεληθά είραλ κηα ραιαξή 

δηάζεζε θαη κηα αλσξηκόηεηα»θαη Δ15: «Θεσξνύζαλ ηε κέξα ηνπ ζρνιείνπ θάηη ζαλ ξεπό από 

ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ επηρείξεζε». 

Οη κηζνί ζρεδόλ εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο έθαλαλ ιόγν γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηώπηζαλ από ηελ ρξήζε ησλ αλεπαξθώλ θαη ηερλνινγηθά παξσρεκέλσλ επνπηηθώλ 

κέζσλ ζηελ πινπνίεζε εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ θαη γεληθά ζηελ δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιεπόηαλ από ην πξόγξακκα ζπνπδώλ.Ο Δ7 ηζρπξίζηεθε 
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όηη«ην εξγαζηήξην πνπ ρξεζηκνπνηνύζα είρε παιηάο ηερλνινγίαο –εηθνζαεηίαο - ππνινγηζηέο θαη 

κε δπζθόιεπε ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο»θαη ν Δ12 δήισζε όηη «κεγάιε δπζθνιία ε 

έιιεηςε ζύγρξνλσλ ειεθηξνινγηθώλ ζπζθεπώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνβιεπόκελσλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ». 

Τέινο, αλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνύλ όηη ππήξμε πνιύ θαιή 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεύζπλν ηεο Μαζεηείαο ζηνλ λνκό θαη κε ηελ δηεύζπλζε ηνπ ΔΚ, ηξεηο 

(3) εθπαηδεπηηθνίέθαλαλ ιόγνγηα ιίγεο ηξηβέο ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηε δηεύζπλζε ηνπ 

ΔΠΑΛ. Οη ηξηβέο απηέο ζρεηίδνληαλ είηε κε ηε ρξήζε αλαισζίκσλ είηε κε ηελ ππνγξαθή 

εληύπσλ ηεο Μαζεηείαο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ζύκθσλα κε ην ζεζκηθό πιαίζην ηεο 

Μαζεηείαο, ε δηεύζπλζε ηνπ ΔΠΑΛ όθεηιε απξόζθνπηα λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.Όπσο ππνζηήξημαλ νη Δ3θαη Δ8: «Με ηε δηεύζπλζε ηνπ ΕΠΑΛ ππήξμαλ 

δπζθνιίεο γηα ηε ρξήζε αλαισζίκσλ»,αιιά θαη νΔ7:«Η δηεύζπλζε ηνπ ΕΠΑΛ εκθάληδε κηα 

δπζηνθία λα ππνγξάςεη ηα ζπκπιεξσκέλα έληππα ηεο Μαζεηείαο». 

4.3 Γςζκολίερ πος ανηιμεηώπιζαν οι εκπαιδεςηικοί υρ επόπηερ ζηο σώπο επγαζίαρ 

καηά ηην ςλοποίηζη ηος ππογπάμμαηορ ηηρ Μαθηηείαρ 

Οη επόπηεο ηνπ δείγκαηνο ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο έξεπλαο αληηκεηώπηζαλ δπζρέξεηεο ζην 

έξγν ηνπο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηόζν από ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο εξγνδόηεο όζν θαη 

από ηελ ζηάζε ησλ καζεηεπόκελσλ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο (γξάθεκα 3). 

 

Γπάθημα 3: Γςζκολίερ ηυν εποπηών ζηον σώπο επγαζίαρ 

Σηε ζπλεξγαζία ησλ επνπηώλ κε ηνπο εξγνδόηεο (θπζηθά πξόζσπα ή επηρεηξήζεηο) πνπ ζην 

ρώξν ηνπο εθπαίδεπζαλ ηνπο καζεηεπόκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνθιήζεθαλ δπζθνιίεο 

από:  

α)ηελ έιιεηςε αληαπόθξηζεο ησλ εξγνδνηώλ ζην γξαθεηνθξαηηθό θνκκάηη ηεο Μαζεηείαο.Οη 

ινγηζηέο,ηδηαίηεξα ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ, όρη κόλν δελ γλώξηδαλ λα δηαρεηξηζηνύληηο 

ινγηζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά αδηαθόξεζαλ θαη λα ελεκεξσζνύλ. 
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Απνηέιεζκα ηεο ζηάζεο ηνπο απηήο ήηαλ ε δεκηνπξγία παξαηππηώλ ή ιαζώλ, πνπ αλάγθαζε 

ηνπο επόπηεο λα δηαζέζνπλ επηπιένλ ρξόλν γηα ηε δηόξζσζή ηνπο.Φαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνπλ,νΔ12: «...νη ινγηζηέο ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ γλώξηδαλ ή ηνπιάρηζηνλ δελ 

θξόληηζαλ λα κάζνπλ ηα ινγηζηηθά ηεο Μαζεηείαο», ν Δ8: «παξόιε ηελ βνήζεηα πνπ ηνπο 

έδσζα,  έθαλαλ ιάζε» θαη ν Δ15: «κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνύλ δηάθνξα ιάζε πνπ κε 

επηπιένλ θόπν δηεπζεηήζεθαλ». 

β) ηελ απξνζπκία ησλ εξγνδνηώλ λα εθπαηδεύζνπλ ηνπο καζεηεπόκελνπο.Γελ αθηέξσζαλ 

ρξόλν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηεπόκελσλ νύηε ζε επίπεδν γλώζεσλ νύηε ζε επίπεδν 

επαγγεικαηηθήο θνπιηνύξαο θαη ππεπζπλόηεηαο. Αληηκεηώπηζαλ ηνπο καζεηεπόκελνπο σο 

έηνηκνπο εξγαδόκελνπο θαη σο «θηελά» εξγαηηθά ρέξηα. «Οη εξγνδόηεο «βηάδνληαλ» λα 

απνθηήζνπλ γξήγνξα εξγαδόκελνπο (Δ7), «δελ αθηέξσζαλ ηδηαίηεξν ρξόλν γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ καζεηεπόκελσλ» (Δ8) θαη «δελ αζρνιήζεθαλ λα εθπαηδεύζνπλ ηα παηδηά ζηελ απόθηεζε 

επαγγεικαηηθήο θνπιηνύξαο»(Δ9). Γελ εμππεξέηεζαλ ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Αλαθέξζεθε κάιηζηα θαη κηα πεξίπησζε, πνπ γηα ην ιόγν απηό επόπηεο αλαγθάζηεθε λα 

δηαθόςεη ηε Μαζεηεία: «ν εξγνδόηεο δελ πξνζπάζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη αλαγθάζηεθα λα δηαθόςσ ηε Μαζεηεία»(Δ5)! 

γ) από ηελ έιιεηςεππνζηήξημεο ή εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηεο Μαζεηείαο ζην 

ρώξν ηνπ εξγνδόηε από ηνλ εθπαηδεπηή εξγαζίαο, όπσο ραξαθηεξηζηηθά δειώλεη ν Δ14: «σο 

κνλαδηθή δπζθνιία ίζσο ζα κπνξνύζα λα πσ όηη δελ κπνξνύζαλ λα ππνζηεξίμνπλ πιήξσο ην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ, πνπ έπξεπε λα εθαξκόδεηαη». 

Δπηπξόζζεηα, νη καζεηεπόκελνη δελ θαηάθεξαλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο επζύλεο πνπ απνξξένπλ 

από ηε ζέζε θαη ην ξόιν πνπ αλέιαβαλ ζην ρώξν εξγαζίαο, δεκηνπξγώληαο δπζθνιίεο θαη 

πξνβιήκαηα ζηνπο επόπηεο. Γελ επέδεημαλ ηελ απαηηνύκελε πξνζπκία θαη σξηκόηεηα ώζηε 

κέζσ ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, λα πξνζπαζήζνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ ζηνηρεία 

επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο θαη λα εμειηρζνύλ ζε εξγαδόκελνπο κε 

δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο. Οη επόπηεο ηνπ δείγκαηνο αλέθεξαλ όηη νη καζεηεπόκελνη 

«εκθαλίζηεθαλ αλώξηκνη θαη απξόζπκνη ζηελ εξγαζία» (Δ9 θαη Δ12), «αδπλαηνύζαλλα 

απνθηήζνπλ ζσζηή επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά όπσο ηελ απζηεξή ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ 

εξγαζίαο, ηελ επγεληθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο πειάηεο, ηελ έλδπζε κε ηηο εηδηθέο θόξκεο 

εξγαζίεο...απξόζπκνη λα βνεζήζνπλ ζε άιιεο εξγαζίεο όπσο θαζαξηζκό ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ή 

ηαθηνπνίεζε απνζήθεο» (Δ7) θαη γεληθά «όηη είραλ θάπνηεο ππνρξεώζεηο ζην ρώξν εξγαζίαο 

βάζε ηεο ζύκβαζεο» (Δ13). 

Τέινο,ε κεγαιύηεξε δπζθνιία γηα ηξεηο (3) επόπηεο ήηαλ ε θαηάιιειε ζπλαξκνγή 

καζεηεπόκελνπ-εξγνδόηε, ε βέιηηζηε δειαδή ηνπνζέηεζε ηνπ καζεηεπόκελνπ ζηελ 

επηρείξεζε, πνπ γίλεηαη ζύκθσλα κε ην ζεζκηθό πιαίζην ζηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ 

ιαλζαζκέλε επηινγή ηνπνζέηεζεο ζα κπνξνύζε λα παξάγεη πνηθίια πξνβιήκαηα γηα ηνπο 

καζεηεπόκελνπο θαη ίζσο λα δεκηνπξγνύζε ζπλζήθεο πξόσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, όπσο ππνζηεξίδνπλ ν Δ12: «ε κεγαιύηεξε δπζθνιία θαη ηαπηόρξνλα κεγάιε 

πξόθιεζε, είλαη λα πεηύρεη ην «πάληξεκα» εξγνδόηε-καζεηεπόκελνπ»θαη ν Δ5: «...ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε δεκηνπξγνύληαη πνιιά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο, πνπ αλ δελ ιπζνύλ έγθαηξα 
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κπνξεί λα θάλνπλ ην καζεηεπόκελν λα θύγεη από ηε Μαζεηεία». 

5. Σςμπεπάζμαηα 

Αθνινπζνύλ ηα θπξηόηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

έξεπλαο. Τνλίδεηαη όηη δελ κπνξνύλ λα γεληθεπζνύλ ιόγσ ηεο πνηνηηθήο κεζόδνπ αλάιπζεο 

ησλ δεδνκέλσλ. Με απηή ηελ παξαδνρή, ηα ζπκπεξάζκαηα θξίλνληαη ρξήζηκα θαη ζα 

κπνξνύζαλ λα αμηνπνηεζνύλ ζην κέιινλ από ηνπο αξκόδηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο γηα ηελ 

ελίζρπζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζεζκνύ ηεο Μαζεηείαο. 

 Τν ζεζκηθό πιαίζην ηεο Μαζεηείαο παξνπζηάδεη αδπλακίεο ήδε από ηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή ηεο (Λαγνπδάθνο & Αζαλαζόπνπινο, 2017) πνπ δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη εληνπίδνληαη: α) ζηελ θαζπζηέξεζε ηνπ ρξόλνπ έλαξμεο, ε νπνία 

επζύλεηαη γηα ηελ παξαθώιεζε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη γηα ηε 

δηαξξνή ησλ ππνςήθησλ καζεηεπόκελσλ πξνο παξεκθεξή πξνγξάκκαηα, β) ζηνλ 

θαζνξηζκό κε ζαθήλεηα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ επζπλώλ ηνπ ΔΠΑΛ, ηνπ ΔΚ, ησλ 

επνπηώλ (CEDEFOP, 2018c) θαη γ) ζηελ εκπξόζεζκε θαη νπζηώδε ελεκέξσζε ησλ 

εκπιεθόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ γηα νξγαλσηηθά ζέκαηα (ΗΔΠ, 2018) γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνύ.  

 Ζ γξαθεηνθξαηίαηεο δηαρεηξηζηηθήο ππνζηήξημεο ηεο Μαζεηείαο πνπ εκθαλίδεηαη από ηελ 

πηινηηθή αθόκα εθαξκνγή ηεο (Λαγνπδάθνο & Αζαλαζόπνπινο, 2017) θαη παξά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ ΠΣΓΜ απμάλεηαη θαη ζηηο επόκελεο θάζεηο, 

θαζώο απμάλνληαη νη εηδηθόηεηεο άξα θαη νη καζεηεπόκελνη. Ζ γξαθεηνθξαηία 

ραξαθηεξίδεηαη από κεγάιν όγθν εληύπσλ πνπ απαηηεί πνιύ από ην δηαζέζηκν ρξόλν ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηεο. Γεκηνπξγεί κηα πνιύπινθε, ρξνλνβόξα θαη 

απαηηεηηθή δηαδηθαζία πνπ θαηά ζπλέπεηα ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα ηε κεγαιύηεξε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ εξγνδνηώλ ζην πξόγξακκα, επνκέλσο θαη 

αληηζηξόθσο αλάινγα κε ηε δηεύξπλζή ηνπ. 

 Ζ ύιε ηνπ καζήκαηνο εηδηθόηεηαο ηεο Μαζεηείαο πνπ αθνινπζεί ην πξόγξακκα ζπνπδώλ 

είλαη νγθώδεο, εθηεηακέλε θαη πνιύ εμεηδηθεπκέλεγηα ηε ζσζηή δηδαζθαιία ηεο θαη νη 

καζεηεπόκελνη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλόεζε θαη ζηελ αθνκνίσζε ηεο 

λέαο γλώζεο ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δηαηίζεηαη. Πνιύ ζεκαληηθή είλαη ε άπνςε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αλαληηζηνηρία πνπ εκθαλίδνπλ νη ελόηεηεο ηεο δηδαζθόκελεο ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα ύιεο κε ηελ πξαθηηθή εθπαίδεπζε ζηνλ επαγγεικαηηθό ρώξν. Τν ίδην 

επηζεκαίλεηαη θαη ζηηο κειέηεο ησλ Εαξίθε, Φσηόπνπιν, Zanola θαη Μαλάβε (2017), 

Καξαηδνγηάλλε θαη Παληαδή (2014) θαη Κάξνπια (2017) θαζώο θαη ζηελ έθζεζε ηνπ 

CEDEFOP (2018c). Δπηπιένλ, ζηελ πξναλαθεξζείζα έθζεζε αλαθέξεηαη όηη ηα καζήκαηα 

εηδηθόηεηαο ηεο Μαζεηείαο δελ ελαξκνλίδνληαη αθόκα ζπζηεκαηηθά κε ηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο θαη δελ βαζίδνληαη είηε ζε έξεπλα ησλ αλαγθώλ είηε ζε αμηνιόγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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 Ζ ζπκκεηνρή θαη ε ζηάζε ησλ καζεηεπόκελσλ ζηε Μαζεηεία δπζρεξαίλεη ζε αξθεηέο 

πεξηπηώζεηο ην έξγν ησλ εκπιεθόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ.Ωο θπξηόηεξεο δπζθνιίεο 

θαηαγξάθνληαη ην ρακειό καζεζηαθό θνξηίν ησλ καζεηεπόκελσλ, όπσο επηζεκαίλεηαη 

θαη ζηελ έξεπλα ηνπ ΗΔΠ (2018) θαη ε έιιεηςε πξνζπκίαο θαη ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Τν ζπκπέξαζκα απηό έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ηνπ ΗΔΠ (2018) ζύκθσλα κε ηελ νπνία κόιηο ην 19% ησλ 

εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεώξεζε ηηο πξναλαθεξζείζεο δπζθνιίεο σο αλαζηαιηηθνύο 

παξάγνληεο ζην έξγν ηνπο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην εύξεκα, ζύκθσλα κε ην νπνίν νη 

καζεηεπόκελνη ιόγσ αλσξηκόηεηαο θαη απξνζπκίαο ηνπο, δελ πξνζπάζεζαλ λα 

αλαπηύμνπλ ζηνηρεία επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη λα εμειηρζνύλ ζε ζπλεηδεηνύο 

εξγαδόκελνπο κε δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο, δπζθνιεύνληαο ηνπο επόπηεο. Αλ θαη δελ 

βξέζεθαλ απνηειέζκαηα θάπνηαο έξεπλαο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ή όρη ην ελ ιόγσ εύξεκα, 

εθηηκάηαη όηη ππνλνκεύεηαη έλαο από ηνπο ηηζέκελνπο ζηόρνπο ηνπ ΠΣ ηεο Μαζεηείαο 

(ΚΥΑ Φ2/181534/Γ4/2017) γηα ηε δηακόξθσζε θνπιηνύξαο επαγγεικαηηζκνύ ησλ 

καζεηεπόκελσλ. 

 Οη επόπηεο απνηεινύλ ην ζπλδεηηθό θξίθν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ην ρώξν εξγαζίαο θαη 

ζπκκεηέρνπλ κε ζύλζεην ξόιν ζηελ πινπνίεζε ηεο Μαζεηείαο. Παξά ηε ζεηηθή 

ζπλεξγαζία ησλ πεξηζζνηέξσλ επνπηώλ κε ηνπο εξγνδόηεο, επηζεκαίλνληαη όκσο θαη 

ζέκαηα πνπ δπζθόιεςαλ απηή ηε ζπλεξγαζία ή θαη ηε δηέθνςαλ. Τα πξνβιήκαηα απηά 

ζρεηίδνληαη κε: α) ηελ αδπλακία ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ λα αληαπνθξηζνύλ νξζά θαη 

ζπζηεκαηηθά ζηηο γξαθεηνθξαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, β) ηελ απξνζπκία ησλ 

εξγνδνηώλ λα εθπαηδεύζνπλ ηνπο καζεηεπόκελνπο θαη γ) ηελ παξνρή ειιηπνύο ή 

αλεπαξθνύο κάζεζεο ιόγσ ηεο αδπλακίαο ησλ επηρεηξήζεσλ λα ππνζηεξίμνπλ ή λα 

εθαξκόζνπλ ην πξόγξακκα ζπνπδώλ. Οη ίδηεο αδπλακίεο ή ειιείςεηο ζηελ κάζεζε ησλ 

καζεηεπόκελσλ ζην ρώξν εξγαζίαο δηαπηζηώλνληαη θαη ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα ησλ 

Akkerman θαη Bakker (2011) θαη ζηελ κειέηε ηνπ Billett (2009). Οη παξαπάλσ δπζθνιίεο 

ππνζθάπηνπλ γεληθόηεξα ηελ επίηεπμε ελόο ζηόρνπ ηεο Μαζεηείαο, πνπ εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκό από ηε δηάζεζε θαη ηα αληαλαθιαζηηθά πνπ επηδεηθλύνπλ νη ειιεληθέο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο λα παξέρνπλ εκπεηξηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ αλάπηπμε 

επαγγεικαηηθώλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηεπόκελσλ (Ησαλλίδνπ & Σηαύξνπ, 2013· 

Καξαηδνγηάλλεο &  Παληαδή, 2014· Πατδνύζε, 2014).  
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