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Abstract: The aim of this empirical research is to highlight the contribution of School of 

Second Change in the social and career development of its students. For this purpose, a 

qualitative methodology was applied. Through deliberate sampling, eight students, 

participated in individual interviews. The findings highlight the important contribution of: a) 

literacy in working life and b) school in reconnecting with the rest of the education system. 

The contribution of Second Change School specializes, through the life opportunities 

provided. Life opportunities mean: a) taking responsibility, b) self-support and c) joint 

contribution. The present research highlights the importance of a personalized "good practice 

agenda" which specializes, updates and is the culmination of a joint discussion between 

teachers and learners. 
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Πεξίιεςε: Σηφρνο ηεο παξνχζαο εκπεηξηθήο έξεπλαο είλαη λα αλαδείμεη ηε ζπλεηζθνξά ησλ 

Σ.Γ.Δ. ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ αμηνπνηήζεθε πνηνηηθνχ ηχπνπ κεζνδνινγία. Μέζσ ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο, νρηψ 

ζπνπδαζηέο, πνπ θνηηνχλ ζηα Σ.Γ.Δ., ζπκκεηείραλ ζε αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο. Τα επξήκαηα 

αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά: α) ησλ γξακκαηηζκψλ ζηελ εξγαζηαθή δσή θαη β) 

ηνπ Σ.Γ.Δ ζηελ επαλαζχλδεζε κε ην ππφινηπν ζχζηεκα εθπαίδεπζεο. Η ζπλεηζθνξά ησλ 

Σ.Γ.Δ. εμεηδηθεχεηαη, κέζσ ησλ παξερφκελσλ επθαηξηψλ δσήο. Οη επθαηξίεο δσήο ζεκαίλνπλ: 

α) αλάιεςε επζπλψλ, β) απηνππνζηήξημε θαη γ) απφ θνηλνχ ζπλεηζθνξά. Η παξνχζα έξεπλα, 

αλαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα κηαο πξνζσπνπνηεκέλεο «αηδέληαο θαιψλ πξαθηηθψλ» ε 

νπνία εμεηδηθεχεηαη, επηθαηξνπνηείηαη θαη απνηειεί επηζηέγαζκα απφ θνηλνχ ζπδήηεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, εξγαζηαθή δσή, λνεκαηνδνηηθή εκπεηξία 
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Δηζαγσγή 

Bαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα αλαδεηρζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

δηακνξθψλεηαη ε αληίιεςε, θάζε εθπαηδεπφκελνπ ησλ Σρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, γηα ηελ 

εξγαζία θαη ην επάγγεικα. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν πξναλαθεξφκελνο ζηφρνο, 

αμηνπνηείηαη πνηνηηθνχ ηχπνπ κεζνδνινγία. Αλαδεηθλχεηαη ε θαζνξηζηηθή ζπλεηζθνξά ησλ 

γξακκαηηζκψλ θαη ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

απηνππνζηήξημε, ζηελ απφ θνηλνχ ζπλεηζθνξά θαη ζηε αλάιεςε ησλ επζπλψλ πνπ 

αλαινγνχλ. 

1. Από ηελ εξγαζία ζηε ζηαδηνδξνκία 

Καίξηαο ζεκαζίαο, δεηνχκελν, ηε ζεκεξηλή επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, είλαη ε επηινγή ηνπ 

επαγγέικαηνο. Σε θάζε πεξίπησζε, ε κεηάβαζε, ζηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ αλζξψπνπ, απφ 

ηνλ φξν εξγαζία ζην επάγγεικα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε ζηαδηνδξνκία, θαη, πξφζθαηα, ζηελ 

απαζρφιεζε ρξήδνπλ κεγάιεο αλάιπζεο θαη θαζνξίδνληαη απφ ηελ πνξεία ηνπ νηθνλνκηθνχ, 

θηινζνθηθνχ θαη θνηλσληθνχ γίγλεζζαη (Παηεζηή, 2007). 

Άιισζηε, ε εξγαζία απνηειεί δηθαίσκα ην νπνίν παξέρεηαη απφ ηελ νξγαλσκέλε πνιηηεία. 

Τν Κξάηνο νθείιεη λα θξνληίζεη γηα ηελ απαζρφιεζε θαη γηα ηε δεκηνπξγία αμηνπξεπψλ 

ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο (Σχληαγκα ηεο Διιάδνο, 2008, άξ.22§1) θαζφζνλ ε επηινγή ηεο, δελ 

ζρεηίδεηαη κφλν κε ηηο απνιαβέο. Σπγθεθξηκέλα, ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο, αλαδεηθλχεη ην 

ξφιν κέζα ζηελ θνηλσλία θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πξνζθνξάο ζην θνηλσληθφ «γίγλεζζαη» 

(Feldman, 2010).  

1.1. Σεκαληηθά γεγνλόηα θαη κεηαβάζεηο 

Υπάξρνπλ πνιιέο βαζηθέο αξρέο πνπ είλαη εγγελείο ζηελ πξννπηηθή ηεο πνξείαο δσήο. Μία 

απφ απηέο ηηο αξρέο, είλαη φηη ε δσή δηακνξθψλεηαη κέζσ πνιιαπιψλ καθξνπξφζεζκσλ 

ηξνρηψλ (νηθνγέλεηα, θαξηέξα, πγεία) ελψ νη κεηαβάζεηο (δειαδή, ηα βξαρππξφζεζκα 

γεγνλφηα ηεο δσήο) ελζσκαηψλνληαη κέζα ζε απηέο ηηο καθξνπξφζεζκεο ηξνρηέο. Οη 

κεηαβάζεηο, είλαη δπλαηφλ λα απνπξνζαλαηνιίζνπλ νπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο ηξνρηέο 

(Elder, 1985). Σεκαληηθά, σζηφζν, γεγνλφηα ηεο δσήο φπσο είλαη: α) ε νινθιήξσζε ηνπ 

ζρνιείνπ θαη β) ε απαζρφιεζε, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαηεπζχλνπλ ηελ δηαδξνκή ηνπ 

αηφκνπ (Siennick&Osgood, 2008). Τα πξναλαθεξφκελα γεγνλφηα ηεο δσήο, κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ είηε κε έιιεηςε αλνρήο (ππνκνλήο) θαηά ηελ νπνία νη ακθηιεγφκελεο 

θαηαζηάζεηο αληηκεησπίδνληαη σο απεηιή (Budner, 1962· Furnham&Ribchester, 1995) είηε κε 

αλνηθηφηεηα, απζεληηθφηεηα, εκβάζπλζε θαη βησκαηηθφηεηα (John&Srivastava, 1999). 

Ωζηφζν, ε έιιεηςε αλνρήο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ επεκεξία (πνηφηεηα δσήο) 

(Andersen&Schwartz, 1992) ελψ ε αβεβαηφηεηα επεξεάδεη ηε πξνζσπηθή δσή, ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ κέιινληνο (Borghi, Cavalca&Fellini, 2016). 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Τφκνο 9, Τεχρνο 2, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 199 απφ 452 

1.2. Η βηνγξαθία ηεο εξγαζηαθήο δσήο 

Τε ζχγρξνλε επνρή, ε βηνγξαθία ηεο εξγαζηαθήο δσήο θαη ηεο κεηάβαζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, δηαθξίλεηαη απφ αβεβαηφηεηα. Η δηάθξηζε απηή γίλεηαη πεξηζζφηεξν εκθαλήο εάλ 

ζπγθξηζεί κε ηε βηνγξαθία ηεο βηνκεραληθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ν εξγαζηαθφο βηνο 

ζπγθξνηείην ζε ηππηθά θαη επαλαιακβαλφκελα πξφηππα, ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαλ 

αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ηάμε θαη ην θχιν (Doogan, 2009).  

H «λέα», αγνξά εξγαζίαο, απαηηεί λα γίλεη αληηιεπηή ε ζηαδηνδξνκία, φρη σο κηα δέζκεπζε 

δσήο ζε έλα εξγνδφηε, αιιά σο κηα επαλαιακβαλφκελε «παξνρή» ππεξεζηψλ ζε κηα ζεηξά 

απφ εξγνδφηεο πνπ απαηηνχλ ηελ νινθιήξσζε έξγσλ. Με άιια ιφγηα, νη εξγαδφκελνη, ζα 

πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηελ εμεχξεζε  ησλ επθαηξηψλ 

(Savickas, 2011). 

1.3 Δξγαζηαθή δσή θαη αλαζηνραζκόο 

Με ην ζθεπηηθφ, σζηφζν, φηη: α) νη εξγαζίεο «ξνπηίλαο», δελ ζα έρνπλ «δήηεζε» ζηα πιαίζηα 

ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο(Cabus&Stefanik, 2017)  θαη φηη β) νη εξγαζίεο πςειψλ πξνζφλησλ ζα 

ζεκεηψζνπλ δήηεζε, αλακέλεηαη θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ζέζεηο εξγαζίαο 

κεζαίσλ θαη ρακειψλ πξνζφλησλ (Cedefop, 2012a, 2016· OECD, 2016). Η αβεβαηφηεηα, πνπ 

θπξηαξρεί, απαηηεί, ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεδηαζκνχ ηεο δσήο θαη ηεο εξγαζηαθήο  πνξείαο. 

Γηα παξάδεηγκα, είλαη απαξαίηεην λα δηεξεπλεζεί  θαη λα πξνζδηνξηζηείε θνηλσληθή 

ηαπηφηεηά,  λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζρεδηαζκνχ ηεο δσήο θαη ηεο εξγαζηαθήο πνξείαο  θαη λα 

γίλεη επηινγή ηεο  νκάδαο έληαμεο. Με άιια ιφγηα, ηα άηνκα είλαη απαξαίηεην λα 

αλαζηνραζηνχλ (Φξηζηνδνχινπ, 2016). 

Ο αλαζηνραζκφο ζπλδέεηαη κε ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο. Σε απηή ηελ θαηεχζπλζε, 

ζα πξέπεη λα γίλεη ζχλδεζε ηνπ παιηνχ θαη ηνπ λένπ, θαη λα λνεκαηνδνηεζνχλ νη πξάμεηο. Θα 

πξέπεη, δειαδή, λα πξαγκαηνπνηεζεί «βηνγξαθηθή εξγαζία» (Fischer-Rosenthal, 2000), 

έιεγρνο  θαη  ελεξγφο ππνζηήξημή ηνπ εαπηνχ (Alheit, 2006). Αλακέλεηαη,  σζηφζν, νηη: α) ν 

έιεγρνο ηνπ εαπηνχ, ζα  θέξεη ζηελ επηθάλεηα θαη ζα αληηπαξαζέζεη ηηο επηζπκίεο ηνπ εαπηνχ 

κε ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο (Alheit, 1995) ελψ, β) ε επηινγή ηεο ηαπηφηεηαο θαη ε έληαμε ζε 

νκάδα, ελέρεη πςειφ ξίζθν απνηπρίαο (Φξηζηνδνχινπ, 2016). 

2. Η ζεκαζία ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο 

Ωζηφζν κηα επθαηξία «Γηα Βίνπ Μάζεζεο» ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο 

ησλ ελλνηψλ ηεο γλψζεο θαη ηνπ λνήκαηνο κε ηξφπν πνπ είλαη, κνλίκσο, αλνηρηφο ζε 

επαλεξκελείεο, απνδνκήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο (Bagnall, 1994). Η δηά βίνπ κάζεζε, δειαδή, 

ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηή σο κηα λέα νξζνινγηθή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, πνπ: α) 

ελζαξξχλεη ηελ εκπινθή θαη ηελ αλάιεςε πξνζσπηθήο επζχλεο (Sarakinioti, Τsatsaroni, 

Matousi, Samaras&Katsis, 2013) θαη β) νδεγεί ζηε δξάζε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θάπνηα 
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εμσηεξηθή βνήζεηα ή ππνζηήξημε (Κφθθνο, 2010). Η επαλεξκελεία ηεο γλψζεο:α) δηθαηνινγεί 

ηελ παξνρή επθαηξηψλ, ζε φινπο, αλεμαηξέησο, ηνπο πνιίηεο κάζεζεο (Κφθθνο & 

Ληνλαξάθεο, 1998) θαη β) θέξλεη ζην θσο ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ησλ αληηιήςεσλ απέλαληη 

ζηελ εθπαίδεπζε (Freire, 1985, φπσο αλαθέξεηαη ζην Λεπζεξηψηνπ, 2009).  

Σε απηφ ην πιαίζην, ε κε νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, γίλεηαη αληηιεπηή σο 

απνπζία ησλ πξναπαηηνχκελσλ πξνζφλησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα ηελ 

εμεχξεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εξγαζίαο. Καηά ζπλέπεηα, απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα 

εθηνπηζκνχ ζην πεξηζψξην. Η κε νινθιήξσζε, δειαδή, ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο,ζπλεηζθέξεη ζηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα δηα 

βίνπ κάζεζεο, δηα βίνπ αλάπηπμεο θαη «ζπδεχμεσλ» κε ηελ αγνξά εξγαζίαο 

(EuropeanCommission, 2014). 

3. Τα Σρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο 

Σθνπφο ησλ Σρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (Σ.Γ.Δ.) είλαη ε ζπλνιηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή ηνπο 

ζπκκεηνρή θαη εξγαζηαθή ζπλεηζθνξά ζηελ θνηλσλία. Δπηκέξνπο ζηφρνη ησλ Σ.Γ.Δ. 

απνηεινχλ: α) ε νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ελήιηθψλ πνιηηψλ, β) ε 

επαλαζχλδεζε κε ηελ εθπαίδεπζε, γ) ε απφθηεζε ζχγρξνλσλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ζηάζεσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή πξνζαξκνγή θαη αλάπηπμε δ) ε 

αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ε) ε έληαμε ή ε βειηίσζε ηεο εξγαζηαθήο ζέζεο ηνπο (ΦΔΚ 

1861/2014). 

3.1. Δηζαγσγηθά 

Γηαπηζηψλεηαη, σζηφζν, φηη νη ζπκβαηηθέο δνκέο ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο δπζθνιεχνληαη λα 

θηινμελήζνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεζηαθψλ πξνζεγγίζεσλ, λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνζσπηθψλ πξνθιήζεσλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ 

πεξηζσξηνπνηεκέλσλ λέσλ (ΜcGregor, Mills, Riele&Hayes, 2015). Άιισζηε, κφλν ζε 

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα «ζρεζηαθήο γλψζεο», είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ν νπζηψδεο 

κεηαζρεκαηηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρέζεηο ηζφηεηαο, ειεχζεξεο έθθξαζεο, 

αιιεινυπνζηήξημεο θαη απνθπγήο αληηπαξαζέζεσλ ησλ αληίζεησλ πφισλ (Βelenky, 2007). 

Ωζηφζν, ηα Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, αληαπνθξίλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν «κάζεζεο» 

ζηηο πξνθιήζεηο, θαζφζνλ πξνζθέξνπλ θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ππνζηήξημε ζηελ πξάμε, 

αηνκηθά ζρέδηα κάζεζεο θαη ππνζηεξηθηηθά ζρεζηαθά πεξηβάιινληα. Δπηθξαηεί, δειαδή, ην 

ήζνο ηεο θξνληίδαο ηνπ αηφκνπ θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ζηφρσλ (ΜcGregor, Mills, 

Riele&Hayes, 2015).  
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3.2. Η αληαπόθξηζε ησλ Σρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, πνπ επηιέγνπλ λα θνηηήζνπλ ζηα Σρνιεία 

Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, είλαη αθελφο νηη έρνπλ μεπεξάζεη ην θαζνξηζκέλν ειηθηαθφ φξην 

θνίηεζεο ζηηο ηππηθέο δνκέο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, αθεηέξνπ νηη δελ έρνπλ 

νινθιεξψζεη, κε επηηπρία, ηε θνίηεζε ζε απηέο (Μάλνπ, 2016). Οη ιφγνη, πνπ ψζεζαλ ζηε 

δηαθνπή ηεο εθπαίδεπζεο, είλαη αθελφο νηθνλνκηθνί (πξνθεηκέλνπ, λα εληζρχζνπλ ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο), αθεηέξνπ ζπλδένληαη κε ηηο νηθνγελεηαθέο αληηιήςεηο (πξνηεξαηφηεηα ν 

γάκνο ησλ γπλαηθψλ) (Πξνδξνκίδνπ, 2016). Ωο εθ ηνχηνπ, νη εθπαηδεπφκελνη, πνπ θνηηνχλ 

ζηα Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, δελ δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηνπο απνθνίηνπο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (Μάλνπ, 2016). Η αλεπηηπρή νινθιήξσζε ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαληάδεη «σο έλα απνιεζζέλ αγαζφ» (Μπάξινο & Γψγνπ, 2015). 

Σε απηφ ην πιαίζην, ηα Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο είλαη ζρνιεία ηα φπνηα: α) απεπζχλνληαη 

ζε ελήιηθνπο β) δηαθνξνπνηνχλ ηηο ηππηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο θαη γ) εζηηάδνπλ ζην πσο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Αλάγλνπ 2011). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζθνπφο ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο ζηα Σ.Γ.Δ. είλαη ε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ 

θνηηνχλ ζηα ζρνιεία απηά. Αλάκεζα ζε απηέο ηηο αλάγθεο ζπγθαηαιέγνληαη ε πξνζσπηθή, 

θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή αλάπηπμε (ΦΔΚ 1003/22-7-2003).  

3.3 Μεηαζρεκαηηζκόο πιαηζίσλ αλαθνξάο θαη αθήγεζε ηζηνξηώλ καζεηώλ πνπ 

θνηηνύλ ζε Σρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο (Σ.Γ.Δ.) 

Σε απηφ ην πιαίζην, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηεχξπλζε ησλ  πιαηζίσλ ηεο ελδνζθφπεζεο ησλ 

καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε Σ.Γ.Δ. Σε απηφ ην πιαίζην, είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή αλνηθηψλ 

εξσηήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ν αλαζηνραζκφο, ν θξηηηθφο ζηνραζκφο θαη ε 

απηναμηνιφγεζε. Τφζν ν αλαζηνραζκφο, φζν θαη ν θξηηηθφο ζηνραζκφο είλαη δπλαηφλ, λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ επαλαμηνιφγεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ, ησλ επηδηψμεσλ, ησλ επηηεπγκάησλ 

θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αιιαγή πνπ έρεη επηηεπρζεί. Απηή ε ελδνζθφπεζε, ελζαξξχλεη ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ, λα ζπλερίζεη (Γεκειηάξε & Τζνιαθίδνπ, 2006) ελψ ζα 

αλαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ελνξαηηθφηεηαο ησλ αηηηψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο (Tuckman, 

1972). Οη λέεο ελλνηνινγηθέο θαηαζθεπέο ζα πξέπεη λα  απνζθνπνχλ ζηελ 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο πνξείαο δσήο, πνπ ζπγθξνηείηαη κέζα απφ ηηο ζπλερείο 

κεηαβάζεηο. Οη λέεο ελλνηνινγηθέο θαηαζθεπέο, θαιφ είλαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ σο 

ζεκαηηθέο: α) ηελ ηαπηφηεηα θαη φρη ηελ πξνζσπηθφηεηα, β) ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη φρη 

ηελ σξηκφηεηα, γ) ηελ ζθνπηκφηεηα θαη φρη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα, δ) ηηο ηζηνξίεο θαη φρη ηηο 

βαζκνινγίεο, θαη ε) ηε δξάζε θαη φρη ζπκπεξηθνξά ζη) ηελ απαζρνιεζηκφηεηα, δ) ηε δηα βίνπ 

κάζεζε, ε) ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, ζ) ηηο πξνηεξαηφηεηεο, 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ ξφισλ δσήο, θαη η) ηε θηιηθφηεηα πξνο ηελ νηθνγέλεηα (Savickas, 

2011a).  
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3.4. Αλάδεημε λνεκαηνδνηηθήο εκπεηξίαο ζπνπδαζηώλ πνπ θνηηνύλ ζε Σρνιεία 

Γεύηεξεο Δπθαηξίαο (Σ.Γ.Δ.) 

Καηά ζπλέπεηα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξάμε ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ πιαηζίσλ αλαθνξάο, 

είλαη ζεκαληηθφ λα «έξζεη ζην θσο» ε ππνθεηκεληθή εκπεηξία, ησλ ζπνπδαζηψλ, πνπ θνηηνχλ 

ζε Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αγνξά εξγαζίαο «ιεηηνπξγεί 

ζηνλ θφζκν ηνπο» (Graham, Shier&Eisenstat, 2014). Σεκαληηθφ, σζηφζν, ζηνηρείν απνηειεί ε 

αλάδεημε ησλ λνεκαηνδνηηθψλ εκπεηξηψλ γηα ηελ εξγαζία θαη ην επάγγεικα (νηθνγελεηαθψλ 

θαη εθπαηδεπηηθψλ) πνπ νη ίδηνη νη εθπαηδεπφκελνη ησλ Σρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, 

επηιέγνπλ λα αθεγεζνχλ (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). Η αλάδεημε απηψλ ησλ εκπεηξηψλ, ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ ππνζηήξημή, κέζσ ζηνρεπκέλσλ ππεξεζηψλ, θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

επθαηξηψλ πνπ αλαδεηθλχνληαη (Graham, Shier&Eisenstat, 2014). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

αλαγλψξηζε ησλ πνιιαπιψλ ηξφπσλ εξκελείαο ησλ «εκπεηξηψλ απφ ηε δσή» θάλεη απνδεθηά 

θαη πηζαλά ηα φπνηα ζρέδηα γηα ηε δσή (Savickas, Nota, Rossier, Dauwalder, Duarte, 

Guigard&Vianen, 2009). Φπζηθφ επαθφινπζν ηεο επηθνηλσλίαο απηήο, είλαη θαη ε 

ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλζηα Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο(Γεκειηάξε & 

Τζνιαθίδνπ, 2006), ε δηεπθφιπλζε, ε πξνζαξκνγή ζην νηθνζχζηεκα, θαη ε εκθάληζε λέσλ 

νπηηθψλ ζπλεμέιημεο (Savickas, Nota, Rossier, Dauwalder, Duarte, Guigard&Vianen, 2009). 

4. Καηαιεθηηθά ζρόιηα 

Η αλαγθαηφηεηα: α) αλαθαηαζθεπήο ηεο ηαπηφηεηαο (Fischer-Rosenthal, 2000), β) 

ελζάξξπλζεο ηεο πξνζσπηθήο εκπινθήο θαη αλάδεημεο ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο (Sarakinioti 

et al., 2013) θαη γ) επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο πνξείαο δσήο (Savickas, 2011a) θαζνδεγεί θαη 

ηελ αθνινπζνχκελε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Σε απηφ ην πιαίζην, ε αμηνπνίεζε ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο, αλακέλεηαη: α) λα ελζαξξχλεη 

ηελ εξκελεία θαη λα πεξηγξάςεη ην πιαίζην (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015), β) λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αλαζπγθξφηεζε ηεο ζθέςεο ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ θνηηνχλ ζε Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, 

ζε δεηήκαηα εξγαζηαθήο δσήο (Ίζαξε & Πνπξθφο 2015), γ) λα νξγαλψζεη ηελ 

ελδνπξνζσπηθή εκπεηξία (Savickas, 2011b), δ) λα λνεκαηνδνηήζεη ηηο πξάμεηο θαη ε) λα θάλεη 

πξάμε ηνλ φξν «βηνγξαθηθή εξγαζία» (Fischer-Rosenthal, 2000). Απφ ηελ αθήγεζε απηή, 

αλαδεηθλχνληαη ζεκαληηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζπγθξνηνχλ ηελ εξγαζηαθή δσή ησλ καζεηψλ 

πνπ ζπκκεηεηραλ ζηελ έξεπλά καο.  

5. Μέζνδνο 

Οη πνηνηηθνχ ηχπνπ, εξεπλεηέο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο πνζνηηθνχ ηχπνπ εξεπλεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαζφζνλ εθθηλνχλ απφ δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο (Τζηψιεο, 2014). Γηα 

παξάδεηγκα, ε πνζνηηθή κέζνδνο ζπλδέεη ην εξέζηζκα κε ηελ αληίδξαζε, ελψ επηρεηξεί λα 

γεληθεχζεη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ ελψ ε πνηνηηθή κέζνδνο πξνζπαζεί 
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λα αλαδείμεη ην «φιν», λα δψζεη εξκελεία θαη λα πεξηγξάςεη ην πιαίζην ή κηα θαηάζηαζε 

(Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015).  

Σε θάζε πεξίπησζε νη πνηνηηθνχ ηχπνπ κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο επηρεηξνχλ λα 

αλαδείμνπλ ηε γλψζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο αηζζήζεηο (εκπεηξία) θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα 

ηνπ αηφκνπ. Γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ, αμηνπνηνχλ πνηνηηθνχ ηχπνπ κεζφδνπο, (φπσο είλαη ε 

ζπλέληεπμε, ε παξαηήξεζε θ.α.). Με ηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ απηψλ, αλαδεηθλχεηαη ην 

πξνζσπηθφ βίσκα (Πνπξθφο, 2011β). Σε απηή ηελ θαηεχζπλζε, πνιινί εξεπλεηέο 

εληάζζνληαη ζηελ πνηνηηθνχ ηχπνπ κεζνδνινγία επηρεηξψληαο λα αλαδείμνπλ ηελ εξκελεία 

σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο αηνκηθήο εκπεηξίαο (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). 

Η πνηνηηθή κέζνδνο έξεπλαο, κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο φπσο είλαη θαη ε 

αθεγεκαηηθή κέζνδνο (Πνπξθφο, 2011β). Ο Bruner, 1986 φπσο αλαθέξεηαη ζην ΜcLeod 

(2005), ραξαθηεξηζηηθά, ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ δπν δηαθνξεηηθνί ηξφπνη γλψζεο ηνπ 

θφζκνπ. Υπάξρεη ε παξαδεηγκαηηθή γλψζε, ε νπνία αθνξά ηε δηάπιαζε αθεξεκέλσλ 

κνληέισλ ζθέςεο, θαη ε αθεγεκαηηθή γλψζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζε κηα δηαδηθαζία 

λνεκαηνδφηεζεο ηνπ θφζκνπ κέζα απφ ηε δφκεζε ηζηνξηψλ. Ωζηφζν, νη ηζηνξίεο πνπ 

ιέγνληαη απφ ηα εξεπλεηηθά ππνθείκελα ζπκβνπιεπηηθήο έρνπλ ηχρεη πξνζνρήο (ίζσο), αιιά 

ζηε ζπλέρεηα έρνπλ κεηαβιεζεί ζε αθεξεκέλεο θαηεγνξίεο, έλλνηεο ή κεηαβιεηέο. Η αιεζηλή 

γλψζε ηνπ θφζκνπ, απαηηεί έλα ακθίδξνκν παηρλίδη αλάκεζα ζηνπο ηξφπνπο γλψζεο, ζηηο 

επηζηεκνληθέο αθαηξέζεηο θαη ζηηο θαζεκεξηλέο ηζηνξίεο.  

5.1. To εξεπλεηηθό εξγαιείν 

Τα δεδνκέλα ηεο έξεπλάο καο ζα ζπιιερζνχλ κέζσ αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ. Σε απηέο ηηο 

ζπλεληεχμεηο, ζα θαηαγξαθνχλ νη ηζηνξίεο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα Σρνιεία Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ, κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, νη ηζηνξίεο ησλ καζεηψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλά καο, επηρεηξήζεθε ε επαλαδηήγεζε ησλ ηζηνξηψλ. Σηελ 

επαλαδηήγεζε, δειαδή, αμηνπνηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα αθεγεκαηηθά πξφηππα, φπσο είλαη: α) 

ην ζέκα πνπ αληηκεησπίζηεθε, β) ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζε απηή ηε ηζηνξία, γ) ηα πξνζδηνξηζκέλα φξηα, δ) νη ελέξγεηεο ησλ αηφκσλ θαη ε) ε επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο (Οllerenshaw&Creswell, 2000).  

5.2. Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο (λα αλαδεηρζνχλ νη ηζηνξίεο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα 

Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο) θαηεπζχλεη θαη ηελ κέζνδν πνπ ζα αθνινπζεζεί (πνηνηηθή 

έξεπλα). Με ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνηνηηθνχ ηχπνπ κεζφδνπ, απνθηήζεθε θαη κηα δηεηζδπηηθή 

ζχιιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Creswell, 2016).  

 

 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Τφκνο 9, Τεχρνο 2, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 204 απφ 452 

5.2.1.Δηζαγσγηθά 

Αλακθίβνια, ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, γίλεηαη αληηιεπηή, θαηά ηελ εξκελεπηηθή ζρνιή, 

σο κηα πνιχπινθε θαη δπλακηθή «επηλφεζε» ζηελ πξνζπάζεηα ησλ αηφκσλ λα ζρεκαηίζνπλ 

ην δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ λφεκα. Η ζπκβνιή ηεο εξκελεπηηθήο ζρνιήο έγθεηηαη ζηελ 

επαλεγγξαθή ηνπ λνήκαηνο, πνπ έξρεηαη ζην θσο κε ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ (Τζηψιεο, 2010). 

5.2.2.Η παξνύζα έξεπλα 

Καηά ζπλέπεηα, ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο (λα αλαδεηρζνχλ νη ηζηνξίεο ησλ καζεηψλ 

πνπ θνηηνχλ ζηα Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο) θαηεπζχλεη θαη ηελ κέζνδν πνπ ζα 

αθνινπζεζεί (πνηνηηθή έξεπλα). Με ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνηνηηθνχ ηχπνπ κεζφδνπ, 

απνθηήζεθε θαη κηα δηεηζδπηηθή ζχιιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Creswell, 2016). Άιισζηε, 

ε πνηνηηθή αλάιπζε, κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη κεραληζκνχο, πεγαίλνληαο πέξα απφ ηελ απιή 

ζπζρέηηζε. Δίλαη άθακπηα ηνπηθή, θαη αληηκεησπίδεη ην πεξίπινθν δίθηπν ησλ γεγνλφησλ θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ κηαο θαηάζηαζεο. Μπνξεί λα μερσξίζεη ηε ρξνληθή δηάζηαζε, δείρλνληαο 

θαζαξά, πην γεγνλφο πξνεγήζεθε κέζσ ηεο αλαζθφπεζεο. Δίλαη θαιά εθνδηαζκέλε, λα 

πεγαηλνέξρεηαη κεηαμχ κεηαβιεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ δείρλνληαο φηη νη «ηζηνξίεο» δελ είλαη 

ηδηφηξνπεο, αιιά πεξηέρνπλ ππνθεηκεληθέο κεηαβιεηέο, θαη φηη νη κεηαβιεηέο δελ είλαη 

απνθνκκέλεο, αιιά έρνπλ ρξνληθέο ζπλδέζεηο (Μiles&Huberman, 1994) γεγνλφο ην νπνίν 

πξνζδίδεη αιεζνθάλεηα (Robson, 2010). 

Ωζηφζν, ζεκαληηθφ ζηνηρείν επηινγήο ησλ αθεγήζεσλ, απνηέιεζε θαη ν αλαζηνραζκφο ηνπ 

εξεπλεηή πάλσ ζηηο δηθέο ηνπ πξνθαηαιήςεηο, άμηεο θαη ππνζέζεηο, θαζψο απηέο 

ζπκπεξηιήθζεθαλ, γξαπηά, κέζα ζηε δηθή καο έξεπλα. Σε απηφ ην ζεκείν αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο απνηειεί θαη ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν νη εκπεηξίεο ηνπ εξεπλεηή επεξεάδνπλ ηηο 

εξκελείεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε (Creswell, 2016). 

5.2.3 Τεθκεξίσζε κεζόδνπ 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο καο, ν εξεπλεηήο 

πξαγκαηνπνίεζε αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο κε νρηψ ζπνπδαζηέο πνπ θνηηνχλ ζηα Σρνιεία 

Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (Σ.Γ.Δ.) Πεηξαηά, Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη Κνξπδαιινχ.  

Ο δηαηππσκέλνο, ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζε θαη 

ηελ θαηεπζπληήξηα νδφ ζηελ απφθαζή ζπγθέληξσζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλάο καο, 

δηακέζνπ ηεο ιήςεο ησλ αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ, εθφζνλ, δηακέζνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

αλαδεηθλχεηαη, κε πεξηζζφηεξε ελάξγεηα ε αληίιεςε θάζε εθπαηδεπφκελνπ ησλ Σρνιείσλ 

Γεχηεξεο Δπθαηξίαο γηα ηελ εξγαζία θαη ην επάγγεικα. Άιισζηε νη αλνηθηέο εξσηήζεηο ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο πξνζέθεξαλ ηε δπλαηφηεηα αλάδεημεο ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο. Οη 

αλνηθηέο εξσηήζεηο, δειαδή, πξνζέθεξαλ ηε δπλαηφηεηα απηνηέιεηαο θαη ηε δπλαηφηεηα 
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δηαθπγήο απφ πξνεγνχκελα θαηαγεγξακκέλα απνηειέζκαηα ε επξήκαηα (Creswell, 2016). 

5.2.4. Γεηγκαηνιεςία 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζκόπιμη δειγμαηολητία. Σην 

δείγκα, δειαδή, ηεο εξεπλάο καο, ζπκπεξηιήθζεθαλ ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο πνπ 

θνηηνχλ ζηα Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Καιιηζέαο, Κνξπδαιινχ θαη Αγίσλ Αλαξγχξσλ. 

Σηελ έξεπλά καο, ζπκκεηείραλ νρηψ ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο. Άιισζηε, ε ζπλνιηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ καο εγρεηξήκαηνο, λα παξέρεη κηα ιεπηνκεξή εηθφλα, δελ 

αλακέλεηαη λα αλαπηπρζεί, πεξαηηέξσ, κε ηελ πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ (Creswell, 

2016). Αξρηθφ θξηηήξην επηινγήο ησλ ζπνπδαζηψλ νη νπνίνη θαη ζα ζπκκεηείραλ ζηελ 

παξνχζα εκπεηξηθή έξεπλα, ήηαλ λα αλαδεηρζεί ε «ηππηθφηεηα» ηνπ πιαηζίνπ. Σε απηφ ην 

πιαίζην, νη ζπκκεηέρνληεο ζπνπδαζηέο ζα έπξεπε λα θνηηνχλ, ζε ζπζηεκαηηθή βάζε, ζηα 

Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (φξην απνπζηψλ >40). Ωζηφζν, ην πξναλαθεξφκελν θξηηήξην 

επαλαπξνζδηνξίζηεθε θαη θαζνξίζηεθε, ζε κεγάιν βαζκφ: α) απφ ηε δηαζεζηκφηεηα 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηελ παξνχζα έξεπλα θαη β) απφ ζρεηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία 

επηηξέπεηαη ε θνίηεζε, κφλν ησλ καζεηψλ ηνπ ΄Β θχθινπ (ΦΔΚ 1699/05.05.2020).  

5.2.5. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο καο ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Μεηά θαη ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ν εξεπλεηήο έζεζε 

σο ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο έκπξαθηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ζρνιείσλ. Σε απηφ ην πιαίζην, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ πξνζέζεσλ ηνπ εξεπλεηή 

(αλαθνηλψζεθε ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ Σρνιείσλ, ππήξμε καθξνρξφληα 

θαη δηαθξηηηθή παξνπζία ζην ζρνιηθφ πιαίζην, θαη πξνζθέξζεθε ε δπλαηφηεηα παξνρήο 

βνεζεηηθνχ έξγνπ). 

O πίλαθαο, πνπ αθνινπζεί, θαηαγξάθεη ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλά καο, ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, θαη ηνλ θχθιν ζπνπδψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

εξεπλά καο. 

Πίλαθαο 1. Σηνηρεία ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα καζεηώλ 

Κσδηθόο ζπνπδαζηή Φύιν Ηιηθία  Κύθινο 

ζπνπδώλ 

Γηάξθεηα 

Α. Άλδξαο 40 Β 25΄ 

Αλ Άλδξαο 46 Β 32΄ 

Δπ. Άλδξαο 38 Β 27΄ 

Αι. Άλδξαο 45 Β 31΄ 
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Μ. Γπλαίθα 51 Β 40΄ 

Φ. Άλδξαο 36 Β 39΄ 

Π. Γπλαίθα 45 Β 25΄ 

Γ. Άλδξαο 49 Β 20΄ 

 

Άδεηα πξαγκαηνπνίεζεο έξεπλαο 

Πξνθεηκέλνπ λα καο ρνξεγεζεί ζρεηηθή έγθξηζε δηεμαγσγήο εκπεηξηθήο έξεπλαο ζε δνκέο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο) ζηα πιαίζηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ» ππνβιήζεθε ε ππ. 

αξηζκ.32297/4-3-2020 ζρεηηθή αίηεζε ζηε Γηεχζπλζε Γηά Βίνπ Μάζεζεο /Τκήκα Σπνπδψλ, 

Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, Α. Παπαλδξένπ 37, Μαξνχζη, ΤΚ. 

15180. Μαο ρνξεγήζεθε ε ππ. αξηζκφλ πξσηνθφιινπ Κ1/33925/ 6-3-2020 έγθξηζε 

δηεμαγσγήο έξεπλαο ζηα Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Καιιηζέαο, Κνξπδαιινχ, Αγίσλ 

Αλαξγχξσλ, Αγίαο Παξαζθεπήο θαη Πεηξαηά. 

Δίζνδνο ζηα Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 

Μεηά θαη ηε ππ‟ αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 28237/ 5.5.2020 κε ηελ νπνία έγηλε επαλέλαξμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Σρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, ν εξεπλεηήο ήξζε ζε ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Σρνιείσλ ζηα νπνία θαη ρνξεγήζεθε έγθξηζε 

δηεμαγσγήο έξεπλαο. Καηά ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία: α) έγηλε ππφκλεζε ηεο 

πξναλαθεξφκελεο έγθξηζεο απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο, θαη β) δεηήζεθε ε είζνδνο ζηα 

Σρνιεία επζχλεο ηνπο θαη εζηθή βνήζεηα. Καηά ηε ηειεθσληθή απηή επηθνηλσλία, δεηήζεθε ε 

απνζηνιή ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο, ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ησλ Σρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Παξά ηελ απνζηνιή ηεο ζρεηηθήο άδεηαο 

ζε φια, αλεμαηξέησο, ηα Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ηα νπνία ζα ζπκκεηείραλ ζηελ 

παξνχζα εκπεηξηθή έξεπλα, ζεκαληηθφο αξηζκφο Σρνιηθψλ Μνλάδσλ, αξλήζεθε ηε είζνδν 

ηνπ εξεπλεηή. Πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγεζεί ε ζρεηηθή άξλεζε εηζφδνπ, έγηλε επίθιεζε 

ιφγσλ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο (πεξηνξηζκφ δηάδνζεο θνξσλντνχ Covid 19). Kαηά ζπλέπεηα, 

ην δείγκα, ζηελ παξνχζα εκπεηξηθή έξεπλα, απνηειείηαη απφκαζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηα 

Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (Σ.Γ.Δ.) Πεηξαηά, Κνξπδαιινχ θαη Αγίσλ Αλαξγχξσλ.  

Σπιινγή αηνκηθψλ ηζηνξηψλ 

Οη αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο δηήξθεζαλ ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ, πεξίπνπ, δηδαθηηθψλ 

εβδνκάδσλ, ήηνη απφ ηηο 22/5/2020 κέρξη θαη ηηο 5/6/2020. Η επηινγή ηεο Παξαζθεπήο, σο 

εκέξαο ιήςεο ησλ ζρεηηθψλ ζπλεληεχμεσλ, δελ απνηέιεζε ηπραία επηινγή. Απνηέιεζε 

«θνηλή ζπκθσλία», ησλ Σρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο θαη ηνπ εξεπλεηή. Αο κελ ιεζκνλεζεί 

φηη, θαηά ηελ εκέξα απηή, ζπλήζσο, ην πξφγξακκα ησλ Σρνιείσλ «ραιαξψλεη» ελψ νη πάζεηο 

θχζεσο ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ γίλνληαη ιηγφηεξν επηηαθηηθέο (νηθνγέλεηα, εξγαζία θ.α.). 

Καηά ζπλέπεηα, νη φπνηνη, ελδερνκέλσο, πεξηνξηζκνί ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα, απφ ηελ 
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πιεπξά ησλ Σρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, αιιά θαη ησλ καζεηψλ, θάκπηνληαη. 

Αλ θαη ν αξρηθφο ζθνπφο, ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ππήξμε ε ζπκκεηνρή καζεηψλ κε βάζε ηελ 

ηππηθφηεηα ηνπ πιαηζίνπ δει. λα θνηηνχλ ζπνπδαζηέο, πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην ησλ 

ζαξάληα (40) απνπζηψλ, αλά δηδαθηηθφ έηνο, σζηφζν ην θξηηήξην απηφ, θαζνξίζηεθε, ζε 

κεγάιν βαζκφ, απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ θαη απφ ζρεηηθή απφθαζε κε 

ηελ νπνία επηηξέπεηαη ε θνίηεζε, κφλν ησλ καζεηψλ ηνπ ΄Β θχθινπ (ΦΔΚ 1699/05.05.2020). 

Η παξακνλή ηνπ εξεπλεηή ζηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο δηήξθεζε πεξίπνπ ηξείο (3) κε ηέζζεξηο 

(4) ψξεο. 

Δλαξθηήξηα εξψηεζε ή αθφξκεζε 

Ο εξεπλεηήο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρηνχλ νη βηνγξαθηθέο πηπρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

εξγαζηαθφ βίν αθνινχζεζε ηελ θάησζη εθθψλεζε ηεο εηζαγσγηθήο εξψηεζεο (Rosenthal, 

2013: 72-73, πξνζαξκνγή απφ ην Τζηψιεο, 2014: 251) 

(Σε παξαθαιψ, παξνπζίαζε κνπ, ζπλνιηθά, ηελ εξγαζηαθή θαη ηελ αηνκηθή ζνπ ηζηνξία. Θα 

ήζεια λα κνπ αθεγεζείο ην ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηθψλ ελαζρνιήζεσλ ζνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ζνπ). 

Οινθιήξσζε ζπλέληεπμεο- ζπιινγήο δεδνκέλσλ έξεπλαο 

Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε ζπλέληεπμε ν εξεπλεηήο ππέβαιιε ηηο θαηάιιειεο 

εξσηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνθνξηηζηεί ε έληαζε θαη λα ιήμεη νκαιά ε δηαδηθαζία ησλ 

ζπλεληεχμεσλ (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). 

5.2.6. Γηαρείξηζε, νξγάλσζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, επηιέρηεθε ε κε ηκεκαηηθή (νιηζηηθή) νξγάλσζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πιηθνχ. Απηή ε θαηεχζπλζε ηεο έξεπλαο ελζαξξχλεηαη απφ ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ, παξά απηνχ πνπ ζπλδέεη φκνηα. Άιισζηε, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

πηνζέηεζεο ηεο κε δηαηκεκαηηθήο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, απνηειεί ε βηνγξαθηθή 

αθεγεκαηηθή αλάιπζε (Τζηψιεο, 2014).  

Καηά ηελ νιηζηηθή αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αθήγεζεο, αμηνπνηείηαη φιε ε αθήγεζε 

ελφο αηφκνπ, ελψ εζηηάδεη ζην ζπλνιηθφ πεξηερφκελν ηεο αθήγεζεο. Ο εξεπλεηήο αλαιχεη ην 

λφεκα, θάζε κέξνπο ηεο αθήγεζεο ζπλεθηηκψληαο ην ζπλνιηθφ πεξηερφκελν, ην νπνίν 

αλαδεηθλχεηαη απφ ηε αθήγεζε ζπλνιηθά (Lieblich, Mashiach&Zibler, 1998). 

Μαγλεηνθψλεζε, ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο θαη απνκαγλεηνθψλεζε 

Kάζε επαγγεικαηηθή βηνγξαθία, καγλεηνθσλήζεθε θαη απνκαγλεηνθσλήζεθε (κεηαγξαθή). 

Καηά ηε δηαδηθαζία, σζηφζν, ιήςεο ησλ ζπλεληεχμεσλ, ν εξεπλεηήο, θξαηνχζε θαη 

ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο. Οη ζεκεηψζεηο απηέο, αθνξνχζαλ πιεξνθνξίεο γηα ηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα εξγαζίαο, ηηο επαγγεικαηηθέο ελαζρνιήζεηο θαη άιιεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, 

νη νπνίεο, αλαδείθλπαλ ηε βηνγξαθία ηνπ καζεηή φπσο νη εθθξάζεηο πξνζψπνπ, ε ζηάζε 

ζψκαηνο θαη ε αληαπφθξηζε ηνπ-ηεο ζπκκεηέρνληνο-νπζαο ζηελ έξεπλά καο καζεηή-ηξηαο. 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Τφκνο 9, Τεχρνο 2, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 208 απφ 452 

Σε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ν εξεπλεηήο, θξαηνχζε ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαλ θαη κε ηηο δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο ηνπνζεηήζεηο, ζθέςεηο θαη αληηιήςεηο. Οη 

ρεηξφγξαθεο απηέο ζεκεηψζεηο, ζπλέβαιαλ, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ζηελ ζπγθξάηεζε, απφ ηνλ 

εξεπλεηή, ζεκαληηθψλ βηνγξαθηθψλ ιεπηνκεξεηψλ. Οη ιεπηνκέξεηεο απηέο 

«εμαθξηβψλνληαλ», ζηε ζπλέρεηα, θαη φηαλ ν-ε ζπκκεηέρσλ-νπζα, ζηελ παξνχζα έξεπλα 

καζεηήο, είρε νινθιεξψζεη ηε ζθέςε ηνπ. Οη ρεηξφγξαθεο απηέο ζεκεηψζεηο, βνεζνχζαλ ηνλ 

εξεπλεηή λα κελ ραζεί, ζηελ πιεζψξα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη λα παξακείλεη πξνζεισκέλνο 

ζην «εδψ θαη ηψξα» ηεο ζπλέληεπμεο. Οη ζεκεηψζεηο απηέο παξνπζηάδνληαλ κε ηε κνξθή 

παξάθξαζεο ή δηεπθξηληζηηθψλ εξσηήζεσλ θαη αθνξνχζαλ ζθέςεηο ηνπ- ηεο ζπκκεηέρνληνο-

νπζαο ζηελ έξεπλα καζεηή-ηξηαο. 

Σηε ζπλέρεηα δηαλεκήζεθε ην απνκαγλεηνθσλεκέλν θείκελν ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα, καζεηέο ησλ Σρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Πξφζεζε ηνπ εξεπλεηή ήηαλ θαη ε 

εμαζθάιηζε, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηεο εζσηεξηθήο εγθπξφηεηαο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Σε 

απηή ηελ θαηεχζπλζε, ην απνκαγλεηνθσλεκέλν πιηθφ απεζηάιζε ηφζν ζηνπο καζεηέο, φζν 

θαη ζηα Σ.Γ.Δ. πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα.  

5.3. Σθνπόο  

Σθνπόο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα αλαδείμεη ηε ζπλεηζθνξά ησλ Σ.Γ.Δ. ζηελ θνηλσληθή 

θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ 

5.3.1. Κεληξηθό εξώηεκα 

Πσο γίλεηαη αληηιεπηή ε ζπλεηζθνξά ηνπ Σρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, ζηελ θνηλσληθή θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε;  

5.3.2. Yπνεξσηήκαηα 

Πνηα είλαη ε ζπλεηζθνξά ησλ γξακκαηηζκψλ ζηελ εξγαζηαθή θαη επαγγεικαηηθή δσή; 

Πνηα είλαη ε ζπλεηζθνξά ησλ γξακκαηηζκψλ ζηε  επαλαζχλδεζε κε ηελ εθπαίδεπζε; 

6. Δπξήκαηα 

6.1 Η ζπλεηζθνξά ησλ γξακκαηηζκώλ ζηελ εξγαζηαθή θαη επαγγεικαηηθή δσή 

Tα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ησλ 

γξακκαηηζκψλ ζηε δσή ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 

(Σ.Γ.Δ.) Δμαίξεηαη, ηδηαίηεξα, ε ζπλεηζθνξά ηνπ γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη ηνπ 

αξηζκεηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηελ εξγαζηαθή δσή. πσο είλαη αλακελφκελν, ε ζπλεηζθνξά 

ησλ γξακκαηηζκψλ ζηελ εξγαζία, θάλεη ηνπο καζεηέο λα αηζηνδνμνχλ. Γελ ιείπνπλ, εμάιινπ, 
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θαη νη αλαθνξέο πνπ ζρεηίδνπλ, επζέσο, ηελ απφθηεζε ηνπ απνιπηήξηνπ ηίηινπ Σ.Γ.Δ. κε ηε 

εμεχξεζε εξγαζίαο. 

6.1.1. Ο Α. «ελαιοτρωμαηιζηής» 

Ο Α. επηζεκαίλεη ηε ζπλεηζθνξά ησλ γξακκαηηζκψλ (γισζζηθνχ, αξηζκεηηθνχ, θαη 

επηζηεκνληθνχ) ζηελ εξγαζηαθή θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Η αληηιακβαλφκελε βειηίσζε θάλεη 

ηνλ Α. λα αηζηνδνμεί. 

«Καη εδψ ζην ζρνιείν, ηα καζεκαηηθά κε βνεζνχλ ζηε 

δνπιεηά, κεηξψ ζπλέρεηα. Σηε Γιψζζα έκαζα λα κπνξψ 

λα κηιήζσ. Γελ κπνξεί λα κηιήζεη έλαο αγξάκκαηνο, έλαο 

πνπ ηα καζαίλεη, ζπλέρεηα, ιάζνο. Απφ ζέκα θπζηθήο 

δηάθνξα πξάγκαηα πνπ δελ ηα γλσξίδακε. Γελ καζαίλνπκε 

απιά ηελ ηζηνξία. Δκείο θηηάρλνπκε ην αχξην! Απφ ην 

ζρνιείν κε έρνπλ βνεζήζεη. Δίλαη ε δεχηεξε (2) ρξνληά 

πνπ θάλσ γιψζζα. Κάλσ ηδηαίηεξα καζήκαηα. Οη 

θαζεγεηέο εμεγνχλ πνιχ θαιά ην κάζεκα».  

6.1.2 Ο Τ. «θύλακας» 

Ο Τ. επηζεκαίλεη, ηδηαίηεξα, ηε ζπλεηζθνξά ηεο νξζνγξαθίαο θαη ην γεγνλφο φηη θαλείο δελ 

είλαη ηέιεηνο. 

«Κνηλσληνινγία! Έκαζα πνιιά πξάγκαηα ζην ζρνιείν 

απηφ! Πήξα θάπνηα πξάγκαηα πνπ δελ ήμεξα! Έκαζα 

νξζνγξαθία θαιχηεξα! Έκαζα, εδψ, νξζνγξαθία! Έθαλα 

ιάζε νξζνγξαθίαο! ζν δεηο καζαίλεηο! Καλείο δελ είλαη 

ηέιεηνο! Νηψζσ πνιχ ραξνχκελνο». 

6.1.3. Ο Δ. «ζσλλογή παλιοζίδερων» 

Ο Δ. αλαγλσξίδεη φηη ν απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπ Σ.Γ.Δ., απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ 

αιιαγή επαγγέικαηνο (έθδνζε άδεηαο νδεγνχ ηαμί) 

«ηψξα ζθέπηνκαη λα ηε δψζσ ηελ επηρείξεζε ζηα παηδηά! 

Τψξα πάλε ζρνιείν, φκσο, ζθέπηνκαη λα κε ηελ δψζσ. 

Τψξα ζθέπηνκαη, λα θάλσ κηα άιιε δνπιεηά, κε νδήγεκα. 

Ταμί. Βξήθα ηαμί, γηα λα βγάισ δίπισκα γηα ηαμί. Θέισ 

λα αιιάμσ επάγγεικα. Μνπ δεηάλε ραξηί. Μνπ δεηήζαλε, 

γηα λα πάξσ ηαμί, ραξηί ηνπ ζρνιείνπ. Γηα απηφ πέξαζα 

απφ εδψ. Τα θνξηεγά, ηα μέξσ! Μνπ αξέζεη ην νδήγεκα, 

ζηα κεγάια θνξηεγά». 
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6.1.4 Ο Χ. «πλαζιέ» 

Ο Φ. επηζεκαίλεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ Σ.Γ.Δ ζηελ αλαγλσζηηθή επρέξεηα θαη ζηε δπλαηφηεηα 

εμεχξεζεο εξγαζίαο ζε ζέζε πνπ απαηηεί ηππηθά πξνζφληα, δπλαηφηεηα, πνπ δελ είρε ζην 

παξειζφλ. 

«Κάλακε έλα ηαμίδη δχν εηψλ. Τνπιάρηζηνλ, κπνξψ λα 

γξάςσ έλα θείκελν θαη λα κελ θάλσ ηφζα ιάζε. Σε 

γεληθέο γξακκέο ην ζρνιείν πξέπεη λα ζε βνεζήζεη θαη 

ζαλ άλζξσπνο θαη ζηε γλψζε. Πνιχ ζα ραξψ λα έρσ έλα 

ραξηί, λα κνπ αλνίμεη ηα ρέξηα, λα κπσ ζην δήκν, λα 

πηάζσ κηα δνπιίηζα. Έλαο άλζξσπνο ηνπ Γεκνηηθνχ. Τη 

άιιν λα θάλεη; Πηζηεχσ πιαζηέ. Κάλακε ην πξψην βήκα. 

Γελ πεξηκέλσ θαη πνιιά πξάγκαηα. Δθεί, έμσ, ππάξρνπλ 

άλζξσπνη, πνπ έρνπλ βαζκνχο, ηδηφηεηεο, πηπρία θαη 

αθφκα πεξηκέλνπλ ζε θάηη δηαγσληζκνχο. Σπγθεθξηκέλα 

θαζεγεηήο κνπ -Κνηλσληνινγίαο- είρε θάλεη αίηεζε, θαη 

ηνλ πήξαλ ζήκεξα. Δδψ, θάπνηνο πνπ έξρεηαη, είλαη κηα 

δεχηεξε επθαηξία, γηα λα πάξεη έλα ραξηί. Γελ κπνξείο λα 

θάζεζαη θαη λα πάξεηο έλα ραξηί. Κάπνηνη ζπκκαζεηέο 

κνπ, γλψξηδαλ, αιιά, δπζηπρψο, δελ είραλ ην ραξηί. 

Κάπνηνη, φκσο, ην έρνπλ αλάγθε, ηνπιάρηζηνλ ζε κηα 

ειηθία, φπσο είκαζηε εκείο». 

6.1.6. Η Π. «οικονομική μεηανάζηρια» 

Η Π., αλαγλσξίδεη ην νηη ε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηνπ Σ.Γ.Δ. ηεο έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα λα κάζεη θαη λα δηαβάδεη. Γελ παξαιείπεη, σζηφζν, λα αλαθέξεη φηη έρεη αξθεηφ, 

αθφκα, δξφκν λα δηαλχζεη. 

«ην ζρνιείν, ηψξα, κε έρεη βνεζήζεη. Τν ηψξα δελ κνπ 

έρεη θαλεί ρξήζηκν, γηα λα είκαη ζε θάπνην γξαθείν ή 

νηηδήπνηε. Γελ ην έρσ ρξεζηκνπνηήζεη, αθφκα. Σίγνπξα, 

δελ ζα ζηακαηήζσ λα θάλσ αηηήζεηο, γηα φ,ηη βγαίλεη. Έρσ 

πάξεη πνιιά πξάγκαηα. Γελ ήμεξα λα γξάςσ. Έρσ κάζεη 

αξθεηά. Σηελ Διιεληθή γιψζζα. Με ηε δηάιεθην, φπσο ηα 

κάζακε απφ ηελ Αιβαλία. Δδψ είλαη ιάζε. Σπλερίδσ, 

φκσο, λα ηα ιέσ ιάζνο». 

6.2. Η ζπλεηζθνξά ησλ γξακκαηηζκώλ ζηε ζύλδεζε κε ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 

Τα επξήκαηα, επηζεκαίλνπλ ηε ζπλεηζθνξά ησλ Σ.Γ.Δ. ζηελ επαλαζχλδεζε κε ην ππφινηπν 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Τφκνο 9, Τεχρνο 2, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 211 απφ 452 

ηππηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη ηελ πςειφηεξε βαζκίδα εθπαίδεπζεο (Λχθεην). Οη 

θαηαγεγξακκέλεο δπλαηφηεηεο,  πνπ αλνίγνληαη, κεηά ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ησλ 

ζπνπδψλ ζην Σ.Γ.Δ. είλαη ε θνίηεζε είηε ζην Γεληθφ Λχθεην (ΓΔ.Λ.) είηε ζην Δπαγγεικαηηθφ 

Λχθεην (ΔΠΑ.Λ.) 

6.2.1 Ο Α. «οικονομικός μεηανάζηης» 

Σηελ αληίιεςε ηνπ Α., ην Σ.Γ.Δ. παξέρεη ηελ επθαηξία λα κάζεη ηε γιψζζα. λεηξν ηνπ είλαη 

λα ζπλερίζεη κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Βνεζνχ Ννζειεπηή ζε ΔΠΑ.Λ. 

«Ήηαλ ην φλεηξφ κνπ, κηα κέξα, αλ κπνξψ, πξέπεη λα 

ηειεηψζσ ην ζρνιείν. Ήμεξα ην ζρνιείν, φκσο. Δξρφηαλ 

θάπνηνο θίινο κνπ, παιηφηεξα. Υπήξρε θαη ε δπλαηφηεηα 

λα πάσ ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην. Αιιά ιφγσ ηεο 

γιψζζαο, έπξεπε λα δηνξζσζψ ζε θάπνηα πξάγκαηα. 

Ήξζα εδψ θαη γξάθηεθα εδψ. Δίλαη ε δεχηεξε ρξνληά. 

«Θέισ λα πξνρσξήζσ! Να δνχκε πσο ζα εμειηρζεί! Να 

πάσ λνζειεπηήο ζε ΔΠΑ.Λ. Καη, αλ ηα πξάγκαηα πάλε 

θαιά, λα πάσ παλεπηζηήκην. ηαλ θάπνηνο είλαη ζαξάληα 

ρξνλψλ, θαη πάεη ζαξάληαπέληε βαξαίλεη θαη ην κπαιφ θαη 

ην ζψκα. Θέισ λα πάσ ζηελ Ιαηξηθή! Αλάινγα κε ηε 

βνήζεηα πνπ ζα έρσ απφ ηνπο γχξσ κνπ». 

6.2.2. Η Π. «οικονομική μεηανάζηρια» 

Η Π. αλαγλσξίδεη φηη ζα έπξεπε, εδψ θαη πνιχ θαηξφ, λα είρε ιάβεη ηελ απφθαζε λα 

παξαθνινπζήζεη ην ζρνιείν. Σηελ αληίιεςή ηεο, ε κε παξαθνινχζεζε, ηζνδπλακεί κε κηα 

ζεκαληηθή απψιεηα. 

«Σθέπηνκαη λα ζπλερίζσ θαη ζην Λχθεην. Τν έρσ πάξεη 

απφθαζε. Σθέπηνκαη φηη πήγαλ θάπνηα ρξφληα ρακέλα» 

6.2.3. Ο Τ. «θύλακας» 

Ο Τ. αλαγλσξίδεη, ηδηαίηεξα, ηε ζπκβνιή ηνπ πιεξνθνξηθνχ γξακκαηηζκνχ, ζηελ δπλαηφηεηα 

λα ζπλερίζεη ζπνπδέο ζε επφκελε βαζκίδα εθπαίδεπζεο (Λχθεην). 

«ην ζρνιείν κνπ άξεζε. Ήζεια λα ζπνπδάζσ Τφηε, 

σζηφζν, ήηαλ δηαθνξεηηθέο νη επνρέο. Κακία ζρέζε κε 

ηψξα! Γελ είρα ηληεξλέη ή ηάκπιεη, λα πξνρσξήζσ! Τψξα 

ε ηερλνινγία έρεη πξνρσξήζεη! Γελ ππήξραλ απηά. Τψξα 

λα πάσ, ζην Λχθεην, κπνξψ! Να θάλσ, κέζσ ππνινγηζηή, 

κάζεκα! Τψξα δελ κπνξψ, ην παηδί λα πεγαίλεη 
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δξαζηεξηφηεηεο, θαη λα πεγαίλσ! Τψξα, πνπ είκαη 

ζαξάληαέμη ρξνλψλ. Έθαλε κάζεκα απφ ηνλ ππνινγηζηή, 

ν γηφο κνπ, θαη είλαη δέθα ρξνλψλ! Γελ έκεηλε πίζσ ζηα 

καζήκαηα! Δίλαη θίλεηξν! Δίζαη ζπίηη ζνπ θαη θάλεηο 

κάζεκα».  

Σπκπεξάζκαηα  

Η παξνχζα εξγαζία, αλαδεηθλχεη, κέζα απφ ηελ νπηηθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηελ έλλνηα ησλ 

θαιψλ πξαθηηθψλ, ζηα πιαίζηα  ησλ Σ.Γ.Δ.. Οη θαιέο πξαθηηθέο ελζαξξχλνπληελ«αηζηφδνμε 

ζέζε γηα ηε δσή» ησλ ζπνπδαζηψλ. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν: α)εμεηδηθεχνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα 

ηνπ «πσο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο» (Αλάγλνπ 2011) θαη β) επηβεβαηψλνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, φπσο είλαη ε 

πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή αλάπηπμε (ΦΔΚ 1003/22-7-2003). Τν απνιεζζέλ πιηθφ 

(Μπάξινο &Γψγνπ, 2015), αλαπιεξψλεηαη απφ ηηο επθαηξίεο δσήο, πνπ πξνζθέξνληαη ζηα 

πιαίζηα ησλ Σρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο.Απηέο νη επθαηξίεο δσήο: α) αλαδεηθλχνπλ ηελ 

αλάγθε γηα αλάιεςε ησλ επζπλψλ, β) ελζαξξχλνπλ ηελ απηνππνζηήξημε θαη  β) 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο απφ θνηλνχ ζπλεηζθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ 

νη ζηφρνη. Δπηζηέγαζκα, ησλ παξερφκελσλ επθαηξηψλ δσήο είλαη ε θηήζε ηνπ Απνιπηήξηνπ 

ηίηινπ ή ε θαη εμεχξεζε- αιιαγή ηεο εξγαζίαο.  

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 1: ε ζπλεηζθνξά ησλ  επθαηξηώλ δσήο ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηώλ Σ.Γ.Δ. 

Τα Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο πξνζθέξνπλ επθαηξίεο δσήο, φπσο: α) ε ζηήξημε ζηηο 

δπλάκεηο:  «εκείο θηηάρλνπκε ην αχξην», «δελ ζα ζηακαηήζσ λα θάλσ αηηήζεηο γηα φ,ηη 

βγαίλεη», β) ε ελζάξξπλζε ηεο ζπλεηζθνξάο, ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ, ζην θνηλφ θαιφ: 

«θαλείο δελ είλαη ηέιεηνο» θαη  γ) ε αλάιεςε ησλ επζπλψλ: «δελ κπνξείο λα θάζεζαη θαη  λα 

πάξεηο έλα ραξηί».  Σε απηφ ην πιαίζην ε νπηηθή ησλ καζεηψλ θαη ν αλαζηνραζκφο, κπνξεί λα 

Σπλερίδσ ζπνπδέο 

ζην Λύθεην 

Δθθηλώ λέα εξγαζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα 

Αηζηνδνμία 

Δπθαηξίεο δσήο  ζηα πιαίζηα ησλ Σ.Γ.Δ. 

 

 
Μαζαίλσ λα ζηεξίδνκαη ζηηο 

δπλάκεηο κνπ 

 

Σπλεηζθέξσ 

 

Αλαιακβάλσ  

ηηο επζύλεο  

κνπ 

 

Η νπηηθή ησλ καζεηώλ 

(αλαζηνραζκόο) 
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εμεηδηθεχζεη ην πψο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ Σ.Γ.Δ. (Αλάγλνπ, 2011), ηελ έλλνηα 

ηεο ζρεζηαθήο  γλψζεο (Belenky, 2007) θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ζρεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ 

(McGregoretal., 2015). Kαηά ζπλέπεηα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα α) λα 

ζπλερίζνπλ ζπνπδέο ζε πςειφηεξε βαζκίδα εθπαίδεπζεο (Λχθεην) «Θέισ λα πξνρσξήζσ!», 

«Τν έρσ πάξεη απφθαζε», «Τψξα λα πάσ, ζην Λχθεην, κπνξψ!» θαη β) λα εθθηλήζνπλ λέεο 

εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο: «ηψξα ζθέπηνκαη, λα θάλσ κηα άιιε δνπιεηά, κε νδήγεκα». 

Μέζα απφ απηή ηε δηαδξνκή, νη καζεηέο καο κπνξνχλ λα αηζηνδνμνχλ. 

Τα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλάο, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλζηε θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ 

γξακκαηηζκψλ θαη ησλ ζπκβνχισλ.Oη επθαηξίεο δσήο, είλαη δπλαηφλ λα εκπινπηίζνπλ ηα 

ζρέδηα δξάζεο, ηε ζπκβνπιεπηηθή πξαθηηθή ή θαη ηε δηδαζθαιία.  Η ζπδήηεζε πνπ ζα 

επαθνινπζήζεη, θαιφ είλαη, λα αλαδείμεη ηε απφ θνηλνχ ζπλεηζθνξά: α) ησλ επθαηξηψλ δσήο 

θαη  β) ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλζηελ εξγαζηαθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ. 

Πξνηάζεηο 

Πξνθεηκέλνπ, σζηφζν, λα επηηεπρζεί ε αηζηφδνμε ζέζε, είλαη απαξαίηεην λα 

ζπζηεκαηνπνηεζνχλ θαη λα εμεηδηθεπηνχλ νη αθνινπζνχκελεο θαιέο πξαθηηθέο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ζπκβνπιεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Σ.Γ.Δ.. Οη θαιέο απηέο πξαθηηθέο  ζα 

αλαδείμνπλ, πεξαηηέξσ, ην πψο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Αλάγλνπ, 2011).Γηα απηφ ην 

ζθνπφ, ε έξεπλα πνπ ζα επαθνινπζήζεη, θαιφ είλαη λα εζηηάζεηζε ζέκαηα φπσο: α) καζαίλσ 

λα ζηεξίδνκαη ζηηο δπλάκεηο κνπ, β) ζπλεηζθέξσ, γ) αλαιακβάλσ ηηο επζχλεο 

κνπ.Αλακέλεηαη λα  παξαηεξεζνχλ, αλά Σρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο 

θαηαγεγξακκέλεο αθνινπζνχκελεο θαιέο πξαθηηθέο. 
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