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Abstract: Vocational Education and Training has for many years been the second choice in 

education systems worldwide. But the majority of European countries have designed and 

implemented apprenticeship programs with a combination of theoretical and practical training 

to deal with demographic and socio-economic changes that exacerbate the big problem of 

young people for countries that are unemployed. In this light, in Greece in recent years, 

apprenticeship programs have been implemented in the post-secondary cycle of Vocational 

High Schools with the specialty of Nursing Assistant belonging to those with high demand 

among those offered. The aim of this research based on a systematic bibliographic review of 

domestic and international literature was the evaluation of the institution "Post-Secondary 

Year - Apprenticeship" in Western Greece, through the study of those involved as a teacher 

and instructor/ supervisor of the workplace. This substantiates the problems identified and the 

benefits that are recorded both for apprentices, teachers, employers, and for schools in 

particular, but also the local or national community and economy in general. The role of 

teachers/ supervisors emerges as particularly important, while the proposals for the 

improvement of the institution that are formulated are a valuable feedback tool regarding the 

viability of the institution. 

Keywords: Post-Secondary Year-Apprenticeship Class, Nursing Assistant, Western Greece 

Πεξίιεςε: Ζ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε ππήξμε γηα πνιιά ρξφληα ε 

δεχηεξε επηινγή ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα παγθνζκίσο. κσο νη επξσπατθέο ρψξεο ζηε 

πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ ζρεδηάζεη θαη πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα καζεηείαο κε ζπλδπαζκφ 

ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο θαηάξηηζεο πξνο αληηκεηψπηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ κεηαβνιψλ πνπ εληζρχνπλ ην κεγάιν πξφβιεκα ησλ λέσλ γηα ηα 

θξάηε πνπ είλαη ε αλεξγία. Τπφ απηφ ην πξίζκα ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα καζεηείαο ζην κεηαδεπηεξνβάζκην θχθιν ζπνπδψλ ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ κε ηελ εηδηθφηεηα Βνεζνχ Ννζειεπηή λα αλήθεη ζε απηέο κε 

πςειή δήηεζε κεηαμχ απηψλ πνπ πξνζθέξνληαη. ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο βάζεη 

ζπζηεκαηηθήο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ηεο εγρψξηαο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο 

ππήξμε ε απνηίκεζε ηνπ ζεζκνχ «Μεηαιπθεηαθφ Έηνο – Σάμε Μαζεηείαο» ζηε Γπηηθή 
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Διιάδα, κέζσ ηεο κειέηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θη εθπαηδεπηή/ επφπηε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. Έηζη ζηνηρεηνζεηνχληαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη θαη ηα νθέιε πνπ θαηαγξάθνληαη ηφζν γηα ηνπο 

καζεηεπφκελνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο εξγνδφηεο, θαη γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

εηδηθφηεξα, αιιά θαη ηελ ηνπηθή ή εζληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία επξχηεξα. Ο ξφινο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ/ επνπηψλ αλαδχεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, ελψ νη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ 

ζεζκνχ πνπ δηαηππψλνληαη απνηεινχλ πνιχηηκν εξγαιείν αλαηξνθνδφηεζεο σο πξνο ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ ζεζκνχ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Μεηαιπθεηαθφ Έηνο–Σάμε Μαζεηείαο, Βνεζφο Ννζειεπηή, Γπηηθή Διιάδα 

Δηζαγσγή 

Ζ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (Δ.Δ.Κ.) γηα πνιιά ρξφληα δελ απνηέιεζαλ 

επηινγή ζε πνιιά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα παγθνζκίσο, φκσο ζήκεξα πνιιέο ρψξεο φπσο 

απηέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ αλαπηχμεη θαηάιιειεο πνιηηηθέο ελίζρπζήο ηνπο. Οη 

πνιηηηθέο απηέο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ζηφρεπζε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ζηνπο λένπο θαη ηελ νκαιή είζνδν απηψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν. 

Μεηαμχ άιισλ ηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο είλαη ζην επίθεληξν κηαο θαη ζπλδπάδνπλ ηε 

ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε ρψξνπο εξγαζίαο.  

Ζ Διιάδα βαζηδφκελε ζηηο επξσπατθέο ζηξαηεγηθέο θαη θαηεπζχλζεηο πέξαλ ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζρεδηάδεη θαη 

πινπνηεί πξνγξάκκαηα καζεηείαο κε ηε κνξθή ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο – Σάμεο 

Μαζεηείαο ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΔΠΑ.Λ.) ηεο ρψξαο. ην ζεζκφ απηφ εκπιέθνληαη 

καζεηεπφκελνη, εθπαηδεπηηθνί, ζηειέρε εθπαίδεπζεο, επηηειηθέο δνκέο, εξγνδφηεο θη 

εθπξφζσπνί ηνπο, θνηλσληθνί θη επαγγεικαηηθνί θνξείο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε αηνκηθή 

ζπκκεηνρή ιακβάλεη επαγσγηθά ηε δηάζηαζε ηνπηθήο, πεξηθεξεηαθήο ή εζληθήο εκβέιεηαο. 

Ζ εηδηθφηεηα Βνεζνχ Ννζειεπηή βξίζθεηαη ζε πςειή ζέζε πξνηίκεζεο κεηαμχ ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδηθά ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, φπνπ νη ζηαηηζηηθέο θαηαγξαθέο 

δείρλνπλ κηα ζεηηθά αλνδηθή πνξεία σο πξνο ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ ζεζκφ επξχηεξα. 

1. Η εηδηθόηεηα «Βνεζόο Ννζειεπηή» ζην Μεηαιπθεηαθό Έηνο - Σάμε 

Μαζεηείαο 

Με Τπνπξγηθή Απφθαζε (Τ.Α.) πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 3115/Β’/31-07-2018 

θαζνξίζηεθε ην Π.. εηδηθφηεηαο «Βνεζφο Ννζειεπηή». Δπηζεκαίλεηαη φηη ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ (Π..) δελ εζηηάδεη ηδηαίηεξα ζε δεηήκαηα εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θη 

επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο αιιά αθνξά πεξηζζφηεξν ζε ελφηεηεο ηεο λνζειεπηηθήο 

επηζηήκεο. Δπίζεο δελ παξαηεξείηαη επειημία ζε ζρέζε κε ηνλ ηχπν ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα 

αζθεζεί ν καζεηεπφκελνο κηαο θαη ζα αθνινπζεζεί ην ίδην Π.. αλεμαξηήηνπ ραξαθηήξα ηεο 

επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν ή ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο. ην Π.. ηεο εηδηθφηεηαο 
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είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 203 σξψλ εθ ησλ νπνίσλ νη 161 αθνξνχλ θαλαλεκεκέλεο ζε 

καζεζηαθέο ελφηεηεο, ελψ 42 ψξεο αθνξνχλ ηελ «Δπέιηθηε Εψλε». ε απηή ηελ ελφηεηα 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επειημίαο ζε καζεζηαθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη καζεζηαθά 

ελδηαθέξνληα θαη επρέξεηα πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Π.. ηδηαηηεξφηεηεο ηνπηθνχ ή άιινπ 

ραξαθηήξα. Δπί ηεο εθαξκνγήο ησλ Π.., νη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο λα ζπζρεηίδνληαη κε 

ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πιαηζίνπ πηζηνπνίεζεο. 

2. Η εηδηθόηεηα Βνεζνύ Ννζειεπηή ζηελ Π.Γ.Δ. Γπηηθήο Διιάδαο 

Ζ καζεηεία ησλ ΔΠΑ.Λ. ζηελ Διιάδα πινπνηήζεθε ζηηο εμήο θάζεηο: 

 Α΄ Φάζε  Μαζεηείαο  (Μάξηηνο- Ννέκβξηνο  2017). 

 Β΄ Φάζε Μαζεηείαο  (Οθηψβξηνο/Γεθέκβξηνο  2017- Ηνχληνο/ Αχγνπζηνο 2018). 

 Γ΄ Φάζε Μαζεηείαο   (Οθηψβξηνο  2018  -  Ηνχληνο 2019). 

 Γ’ Φάζε Μαζεηείαο (Ννέκβξηνο 2019 – Noέκβξηνο 2020). 

ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο (Π.Γ.Δ.) Γπηηθήο Διιάδαο παξφηη ε καζεηεία 

ζηα ΔΠΑ.Λ. πινπνηήζεθε γηα άιιεο εηδηθφηεηεο ηελ Α’ θαη Β’ θάζε, ε εηδηθφηεηα Βνεζφο 

Ννζειεπηή πινπνηήζεθε θαηά ηε Γ’ θάζε ην ζρνιηθφ έηνο 2018 – 2019 θαη θαηά ηε Γ’ θάζε 

θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2019 – 2020. Δηδηθφηεξα πινπνηήζεθε ζηηο Γ.Γ.Δ. Αραΐαο, 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη Ζιείαο. Οη καζεηεπφκελνη ηεο εηδηθφηεηαο Βνεζφο Ννζειεπηή gηα ην 

ζρνιηθφ έηνο 2018 – 2019 ήηαλ ζπλνιηθά 45 καζεηεπφκελνη, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση. 

Φ38.2/12219/19-10-2018 απφθαζε έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ ηεο ΠΓΔ Γπηηθήο 

Διιάδαο. Δηδηθφηεξα αλά ηκήκα πξαγκαηνπνίεζαλ καζεηεία ζην  7
ν
 ΔΠΑ.Λ. Πάηξαο δψδεθα 

(12), ζην 1
ν
 ΔΠΑ.Λ. Παξαιίαο Παηξψλ δέθα (10), ζην 2

ν
 ΔΠΑΛ Αγξηλίνπ (13), ζην 2

ν
 

ΔΠΑ.Λ. Πχξγνπ δέθα (10).Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019 – 2020 ήηαλ ζπλνιηθά 49 

καζεηεπφκελνη βάζεη ηεο αξηζκ. πξση. Φ38.2/12369/22-10-2019 απφθαζε έγθξηζεο 

ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ ηεο ΠΓΔ Γπηηθήο Διιάδαο ζην 7
ν
 ΔΠΑ.Λ. Πάηξαο είθνζη ηέζζεξηο 

(24), ζην 2
ν 
ΔΠΑ.Λ. Αγξηλίνπ ελλέα (9), ζην 2

ν
 ΔΠΑ.Λ. Πχξγνπ νθηψ (8) θαη ζην 2

ν
 ΔΠΑ.Λ. 

Ακαιηάδαο νθηψ (8). 

Ζ Π.Γ.Δ. Γπηηθήο Διιάδαο θαηέρεη ζεκαληηθή πςειή ζέζε κεηαμχ ησλ Π.Γ.Δ. ηεο ρψξαο ζε 

επίπεδν πξνζέιθπζεο καζεηεπφκελσλ γηα ηε καζεηεία ησλ ΔΠΑ.Λ. Παξαηεξείηαη έηζη κηα 

απμεηηθή ηάζε ζηε ζπκκεηνρή καζεηεπφκελσλ ηεο πξναλαθεξφκελεο εηδηθφηεηαο. Δπίζεο νη 

καζεηεπφκελνη πξαγκαηνπνίεζαλ καζεηεία ζε δεκφζηνπο θνξείο φπσο λνζνθνκεία, θέληξα 

πγείαο, ζηελ έδξα ηεο 6
εο

 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη ζε ηδησηηθνχο θνξείο φπσο 

θιηληθέο, γεξνθνκεία θαη δηαγλσζηηθά θέληξα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε ζρέζε κε άιιεο Γ.Γ.Δ. 

ηεο ρψξαο ππάξρεη κηα ζεηηθή πνξεία ηεο καζεηείαο ζηα ΔΠΑ.Λ. αξκνδηφηεηαο ησλ Γ.Γ.Δ. 

ηεο Γπηηθήο Διιάδαο ζε επίπεδν καζεηεπφκελσλ (ΤΠΑΗΘ, 2019). 

Δλδεηθηηθή είλαη θαη ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ εξγνδνηψλ. Με ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ηνπνζεηήζεσλ καζεηεπφκελσλ ζε ζέζεηο ηεο Γ’ θάζεο ζηελ Π.Γ.Δ. 
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Γπηηθήο Διιάδαο πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ θάπνηα αθφκε ελζαξξπληηθά ζηνηρεία γηα ηνλ 

ζεζκφ.  Πέξαλ ηεο γεληθήο αχμεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ, ε ηνπνζέηεζε ζε 

δεζκεπκέλεο ζέζεηο έθηαζε ην 49% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπνζεηήζεσλ. ρεδφλ 1 ζηνπο 2 

καζεηεπφκελνπο απαζρνιήζεθε ζε ζέζε πνπ πξνζθέξζεθε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

καζεηεπφκελν. Ζζηαζεξά απμεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηεπφκελσλ πνπ πινπνηνχλ καζεηεία 

ζηα ΔΠΑ.Λ. ηεο Γ.Γ.Δ. Αραΐαο θαη Γ.Γ.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο θαη ζε ζχλνιν ηεο Π.Γ.Δ. 

Γπηηθήο Διιάδαο, εμαηξνπκέλεο ηεο Γ.Γ.Δ. Ζιείαο απνηππψλεηαη εκθαλψο ζηαηηζηηθά(Π.Γ.Δ 

Γπηηθήο Διιάδαο, 2019). 

Καηά ηελ Γ’ θάζε ν δεκφζηνο ηνκέαο αλέιαβε έλα κεγάιν θνκκάηη πινπνίεζεο ηεο 

καζεηείαο ζε επίπεδν πξαθηηθήο άζθεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο. Δλδεηθηηθά ζηελ Γ.Γ.Δ. 

Αραΐαο 17 καζεηεπφκελνη ηεο εηδηθφηεηαο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζην Π.Γ.Ν. Παηξψλ «Παλαγία 

ε Βνήζεηα», ζην Γ.Ν. Παηξψλ «Ο Άγηνο Αλδξέαο», ζην Γ.Ν. Παίδσλ «Καξακαλδάλεην» ζηελ 

έδξα ηεο 6
εο

 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο θαη ζην Κέληξν Τγείαο Αθξάηαο θαη 5 κφλν 

καζεηεπφκελνη ζε ηδησηηθνχο θνξείο. Δπί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ 

ππ’ αξηζκ. πξση. Φ7/146913/ΓΓ4/23-09-2019 εγθχθιην ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ. πξνο ηηο Π.Γ.Δ. κε 

ζέκα: «1
ε
 εγθύθιηνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Γ’ Φάζεο θαη πξνεηνηκαζίαο πινπνίεζεο ηεο Γ’ 

Φάζεο ηνπ Μεηαιπθεηαθνύ Έηνπο-Τάμεο Μαζεηείαο πεξηόδνπ 2019-2020» επηζεκαίλεηαη 

κεηαμχ άιισλ φηη νη εθπαηδεπηηθέο δνκέο πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ γηα ηελ εμεχξεζε 

ζέζεσλ εξγαζίαο, εηδηθά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε ζπλερή επαθή κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία ψζηε 

λα ππνζηεξηρζεί ν ζεζκφο Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμεο Μαζεηείαο ψζηε ε Δ.Δ.Κ. λα 

θαηαζηεί ειθπζηηθή θαη λα σθειεζνχλ νη απφθνηηνί ηεο. 

3. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππήξμε ε απνηίκεζε ηνπ ζεζκνχ «Μεηαιπθεηαθφ Έηνο – Σάμε 

Μαζεηείαο» ζηε Γπηηθή Διιάδα κέζσ ηεο κειέηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θη εθπαηδεπηή/ επφπηε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

Ζ θαηαγξαθή ησλ ζέζεσλ ησλ ζηειερψλ απηψλ πνπ νδήγεζε ζηε ζπλζεηηθή απνηχπσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ ζεζκνχ ζπλνιηθά, αθνξά ηελ Γ’ θαη Γ’ θάζε πινπνίεζήο ηνπ ην ζρνιηθφ 

έηνο 2018 – 2019 θαη 2019 - 2020 γηα ηελ εηδηθφηεηα Βνεζφο Ννζειεπηή ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηεο Π.Γ.Δ. Γπηηθήο Διιάδαο. Αλ θαη ζηελ Π.Δ. Ζιείαο πινπνηήζεθε πξφγξακκα θαη 

θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017 – 2018 επηιέρζεθαλ ηα δχν απηά έηε φπνπ ππήξρε θαζνιηθή 

ζπκκεηνρή θαη ησλ ηξηψλ Π.Δ. ηαπηφρξνλα ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.  

Οη επηκέξνπο εξεπλεηηθνί ζηφρνη πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο κε ηε κνξθή 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ είλαη: 

1
ν
: Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλάληεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί/ εθπαηδεπηέο θαηά ηε 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο; 

2
ν
: Πνηα είλαη ηα νθέιε απφ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο γηα ηνπο 

εκπιεθφκελνπο; 
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3
ν
:Πνηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ή εθφδηα πξέπεη λα  θέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί/ εθπαηδεπηέο/ 

επφπηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ή δπζιεηηνπξγηψλ 

ζηελ εθαξκνγή ηεο καζεηείαο; 

4
ν
: Με βάζε ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ/ εθπαηδεπηψλ έπεηηα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζην πξφγξακκα πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ ζε ζρέζε κε δεηήκαηα 

νξγάλσζεο, ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο; 

Σνλ πιεζπζκό - ζηόρν ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ άκεζα εκπιεθφκελα κέξε  ζην ζεζκφ ηνπ 

Μεηαιπθεηαθνχ  Έηνπο – Σάμεο Μαζεηείαο ησλ ΔΠΑ.Λ. κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ή/ θαη επφπηε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Σα ζηειέρε απηά πξνέξρνληαη απφ ζρνιηθέο κνλάδεο θαη δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο 

εξγαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο (Π.Δ.) 

Αραΐαο, Αηησιναθαξλαλίαο θαη Ζιείαο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ζεζκφ ην ζρνιηθφ έηνο 2018 

– 2019 (Γ’ θάζε) ή/ θαη ην ζρνιηθφ έηνο 2019 – 2020 (Γ’ θάζε).  

Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο έγηλε κε γλψκνλα, 

ηφζν ηελ επθνιία πξφζβαζεο, φζν θαη κε δεδνκέλν ηα βαζκηαία ζεηηθά θαηαγεγξακκέλα 

ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην ζεζκφ ζηηο θάζεηο πινπνίεζήο ηνπ φπσο ζηνηρεηνζεηείηαη ζην 

ζεσξεηηθφ κέξνο. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ πιεζπζκφ – ζηφρν 4 εθπαηδεπηηθψλ ΔΠΑ.Λ. 

ηεο θαη 9 εθπαηδεπηψλ - επνπηψλ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο πνπ πξνζεγγίζηεθε θαη είραλ εκπιαθεί 

ζε πξνγξάκκαηα καζεηείαο ηεο εηδηθφηεηαο Βνεζνχ Ννζειεπηή γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Διιάδαο. Ζ πξνζέγγηζε ησλ εθπαηδεπηψλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο έγηλε κε ηε βνήζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ/ επνπηψλ γηα θάζε Π.Δ. Ο γλψκνλαο ήηαλ ε θαζνιηθή εθπξνζψπεζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηελ πινπνίεζε ηεο καζεηείαο θαη ε αληηπξνζψπεπζε κπνξεί λα ζεσξεζεί 

πσο ηθαλνπνηεί ηε ζηνρνζεζία ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Διιάδαο. 

Έηζη ηειηθά ην δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ηαθηηθφ πξνζσπηθφ 4 εθπαηδεπηηθψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ (100% αληαπφθξηζε) θαη 8 εθπαηδεπηψλ ρψξσλ εξγαζίαο (88,9% αληαπφθξηζε). Ζ 

κε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ηνπ ελφο εθπαηδεπηή/ επφπηε νθεηιφηαλ ζε θφξην εξγαζίαο ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη ζπλεπαθφινπζε έιιεηςε ρξφλνπ πνπ επηθαιέζηεθε, παξά ηηο 

επαλεηιεκκέλεο πξνζεγγίζεηο θαη ηελ αξρηθή ζεηηθή πξφζεζε. Αλαιπηηθφηεξα 2 

εθπαηδεπηηθνί πξνήιζαλ απφ ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Π.Δ. Αραΐαο, 1 ηεο Π.Δ. 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη 1 ηεο Π.Δ. Ζιείαο. Αληηζηνίρσο 5 εθπαηδεπηέο πξνήιζαλ απφ 

εξγνδφηεο ηεο Π.Δ. Αραΐαο, 1 ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο θαη 2 ηεο Π.Δ. Ζιείαο. 

Γηα ηνπο εθπαηδεπηέο εξγνδνηψλ εηδηθφηεξα 4 εξγάδνληαλ ζε επηρεηξήζεηο/ νξγαληζκνχο 

δεκφζηνπ ραξαθηήξα θαη 3 ζε ηδησηηθνχο θνξείο. Δπίζεο απφ απηνχο 5 εξγάδνληαλ ζε 

λνζνθνκείν, 2 ζε κνλάδα ειηθησκέλσλ θαη 1 ζε δηαγλσζηηθφ θέληξν.  

Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο βαζίζηεθε ζην γεγνλφο ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ εξεπλεηή ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε Π.Γ.Δ. γηα πνιιά εθπαηδεπηηθά έηε θαη ηελ ελαζρφιεζή ηφζν ηνπ ηδίνπ φζν θαη 
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ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ κε δεηήκαηα καζεηείαο ζηηο ηξεηο θάζεηο (Β΄, Γ’ θαη Γ’) πινπνίεζεο 

ηνπ ζεζκνχ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα.  

Ζ δεκηνπξγία ελφο πξσηφηππνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ βήκα ζηα 

πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαοθαη νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη βάζεη ηνπ ζεσξεηηθνχ 

ππνβάζξνπ επηκεξίδνληαη ζε εξσηήκαηα πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ζεκαηηθνχο άμνλεο. Σν 

εξεπλεηηθό εξγαιείν απνηέιεζε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε 

πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ εξσηήζεσλ ζηφρεπζε ζηελ αλίρλεπζε γλψζεσλ, απφςεσλ, 

αληηιήςεσλ θαη αμηψλ πνπ θέξεη ην άηνκν ην νπνίν εξσηάηαη (Παξαζθεπνπνχινπ - Κφιιηα, 

2008). 

Ο νδεγφο ζπλέληεπμεο πνπ απνηέιεζε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππήξμε 

απηνζρέδηνο. Γηα ην ιφγν απηφ ε δεκηνπξγία ηνπ, ην πεξηερφκελφ ηνπ, ν ηξφπνο δηαηχπσζεο 

ησλ εξσηήζεσλ, ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

δηελεξγήζεθαλ, βάζεη ηεο πξφηαζεο ηνπ Creswell (2011) κέζσ εθηελνχο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο (Hawkins, 1959
.
Collins, Brown &Holum, 1991

.
 Acemoglu &Pischke, 1998

. 

Greenan, Mingchang, Ramlee& Lisa, 1998
.
 Ryan, 1998

.
 Bellman, Bender &Hornsteiner, 

2000
.
Bonnal&Rayn, 2001

.
 Van der Velden, Welter &Wolbers, 2001

.
Euwals& Winkelmann, 

2002
. 

Mendes &Sofer, 2002
.
Bonnal, Mendes &Sofer, 2002

. 
Borko, 2004

.
 Brophy, 2004

. 

Deissinger&Hellwig, 2005
.
 McIntosh, 2007

. 
Onstenk&Blokhuis, 2007

.
 Hodkinson

.
 

2008
.
Hoeckel, 2008

.
 Austin, 2009

. 
Beicht& Ulrich, 2009

.
Bertschyθ.ζπλ., 2009

.
Gredler, 

2009
.
Lerman, Eyster& Chambers, 2009

.
 Steedman, 2010

. 
Burchert&Nyhan, 2011

. 

Noelke&Hom, 2011
.
 European Commission, 2013

. 
Lerman, 2014

. 
Canan, 2015

.
 Chu θ.ζπλ., 

2016
. 

Sarigoz, 2016
.
 Chan, 2017

. 
Darling-Hammond, Hyler, & Gardner, 

2017
.
Fjellstrom&Kristmanson, 2017

.
Μαλνπζαξίδεο &Πνπιάθνο, 2017

. 
Μφξαιε, 2017

.
 

European Commission, 2017
. 

Ryan &Lorinc, 2017
.
Lalioti, Karantinos&Chrysakis, 2018

. 

OECD, 2018
. 

Φξαγθνχιεο &Αλαγλνχ, 2018
. 

Φξαγθνχιεο &Κνπηζνχθνο, 

2017
.
Pylnas&Rintala, 2017

.
 Η.Δ.Π., 2018

.
Κνθθίλνπ, 2018

.
 Μπνικάηε, 2018

.
 Μαλήξα, 2019

. 

Φαξκάθεο, 2019
.
Chankseliani&Anuar – Aizuddin, 2019

.
Fjellström&Kristmansson, 2019

. 

Kuehn, 2019
.
Lalioti, 2019

. 
Smith, 2019

. 
Esmond, 2020). 

Γηακνξθψλνληαο ηε δνκή ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ, έγηλε πξνζπάζεηα θαηαλνκήο ησλ 

εξσηήζεσλ  βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζε νκάδεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κηα ινγηθή 

αιιεινπρία θαη νκαιή ξνή ηνπο. Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε απφ ηα νπνία ην 

πξψην αθνξά ζηα θνηλσληθά θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο θαη ην δεχηεξν ζε 

εηδηθέο εξσηήζεηο σο πξνο ην ππφ δηεξεχλεζε πεδίν. 

Ο νδεγφο ζπλέληεπμεο πεξηιάκβαλε πέξαλ ησλ θνηλσληθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ εξσηεκάησλ 

(9 εξσηήζεηο), ζε ζχλνιν 17 αλνηρηέο θαη ππνζεηηθέο εξσηήζεηο θαζψο θαη εξσηήζεηο 

γλψκεο. Σν πξψην είδνο εξσηήζεσλ ζηφρεπε ζηελ έθθξαζε γλψκεο θαη ζηελ επαθφινπζε 

αλάπηπμε ηνπ ζθεπηηθνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην δεχηεξν είδνο ζηελ αλίρλεπζε πιεξνθνξηψλ 

ζε ζρέζε κε ππνζεηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ κέιινληνο θαη ην ηξίην ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

απφςεσλ ηνπ δείγκαηνο (Σζηψιεο, 2011
. 
Καηεξέινο, 2002). 
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Γηα ην πξψην κέξνο νη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζηνηρεηνζεηνχζαλ ην πξνθίι ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη αθνξνχζαλ ζην θχιν (εξψηεζε 1), ηελ ειηθία (εξψηεζε 2), ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (εξψηεζε 3), ηα πξφζζεηα πξνζφληα (εξψηεζε 4), ηα έηε πξνυπεξεζίαο 

θη εκπινθήο ζηε καζεηεία (εξσηήζεηο 5 θαη 6), ην ξφιν θαηά ηελ εκπινθή ζηε καζεηεία 

(εξψηεζε 7) θαη ηηο επηκνξθψζεηο πνπ δηέζεηαλ ζε ζπλαθή δεηήκαηα (εξσηήζεηο 8 θαη 9). 

ην δεχηεξν κέξνο νη εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ αθνξνχζαλ ζε ηέζζεξηο δηαθξηηέο ελφηεηεο 

νη νπνίεο ζηνηρεηνζεηνχλ αληίζηνηρα δηαθξηηά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

Α. Πξνβιήκαηα πνπ ζπλάληεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί/ εθπαηδεπηέο θαηά ηε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο. 

Β. Οθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο ζηνπο εκπιεθφκελνπο. 

Γ. Υαξαθηεξηζηηθά ή εθφδηα πνπ πξέπεη λα  θέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί/ εθπαηδεπηέο/ επφπηεο 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ή δπζιεηηνπξγηψλ ζηελ 

εθαξκνγή ηεο καζεηείαο. 

Γ. Πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ/ εθπαηδεπηψλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ ζε ζρέζε κε 

επηκέξνπο δεηήκαηα νξγάλσζεο, ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο. 

Μηα κηθξή εηζαγσγή πξνεγείηαη ησλ εξσηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηε ζθνπνζεζία θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο θαη παξάιιεια παξέρνληαη ζχληνκεο νδεγίεο. ε πηινηηθφ 

ζηάδην πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο κε πξνζνκνίσζε ιήςεο 

ζπλέληεπμεο ζε ζπλάδειθν ηεο εηδηθφηεηαο κε εκπεηξία ζε ζέκαηα καζεηείαο θαη ηαπηφρξνλε 

παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο γηα ζπληαθηηθφ θαη νξζνγξαθηθφ έιεγρν απφ ζπλάδειθν θηιφινγν. 

Ζ αιιαγή ζηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ ή λα ηεζνχλ επηπιένλ εξσηήκαηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

ζπλεληεπθηή είλαη εθηθηή θαη επηηξεπηή θαηά πεξίπησζε, εθφζνλ απηφ είλαη σθέιηκν γηα ηελ 

επηηπρή πινπνίεζε ηεο ζπλέληεπμεο (Creswell, 2011nosboR2007 ,﮲). 

ηελ παξνχζα έξεπλα ε δηαζθάιηζε εγθπξόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ζηεξίρζεθαλ αξρηθά 

ζηελ χπαξμε εηζαγσγηθνχ ζεκεηψκαηνο πνπ ζπλφδεπε ηνλ νδεγφ ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηελ 

χπαξμε ζπλερνχο θαζνδήγεζεο θαη ελίζρπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζπληαθηηθφο θαη γξακκαηηθφο έιεγρνο ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ζπλάδειθν θηιφινγν ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο εξγαζίαο ηνπ εξεπλεηή.  

Ζ δπλαηφηεηα ζηνηρεηνζέηεζεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηξήζεσλ κε έιεγρν θη επαλέιεγρν ηνπ 

ίδηνπ πιεζπζκνχ κε ην ίδην εξγαιείν ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο, αλ θαη είλαη 

απνηειεζκαηηθή, δελ είλαη εθηθηή ζε απηή ηε θάζε ιφγσ ησλ ρξνληθψλ θαη άιισλ πξαθηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ (Smith, 1975). Ζ παλδεκία ιφγσ ηνπ SARSCOVID-19 απνηέιεζε ην 

πεξηνξηζηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξναλαθεξφκελν ζθνπφ. 

Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο βαζίζηεθε ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Σφζν νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

ΔΠΑ.Λ. φζν θαη νη εθπαηδεπηέο ησλ εξγνδνηψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ επαγγεικαηηζκφ, θαίξην 

ραξαθηήξα θαη πνιπεηή πείξα ζην γλσζηηθφ ηνπο πεδίν, ελψ ε κεγαιχηεξε κεξίδα απφ 

απηνχο έρεη αλαπηχμεη ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνλ εξεπλεηή δηαρξνληθά. Απφ ηνπο 
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εθπαηδεπηηθνχο δχν απφ απηνχο έρνπλ δηαηειέζεη ζε ζέζεηο επζχλεο (ηνκεάξρεο, ππεχζπλνη 

εξγαζηεξίνπ) ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο εθπαηδεπηέο/ επφπηεο ησλ εξγνδνηψλ δχν απφ απηνχο ζεηεχνπλ ζην 

γξαθείν εθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ ζην νπνίν ρξφληα αζθνχληαη 

καζεηεπφκελνη Σ.Δ.Η., Η.Δ.Κ., ΔΠΑ.Λ. Έηζη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηε πνηνηηθή κεζνδνινγηθή 

εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ραξαθηεξίδνληαη απφ αμηνπηζηία.  

Ζ δηεμαγσγή ηεο πηινηηθήο έξεπλαο φπσο πξναλαθέξζεθε ελίζρπζε ηνλ ζθνπφ ηνπ εξεπλεηή 

ψζηε λα παξαρζνχλ αμηφπηζηα θη έγθπξα απνηειέζκαηα.  

Δπίζεο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα έρνπλ ζπκκεηάζρεη θαη ζηελ νινθιεξσκέλε Γ’ θάζε 

θαη ζηελ ζε εμέιημε Γ’ θάζε νπφηε νη απφςεηο θαη ζέζεηο ηνπο έρνπλ κηα ζπλέρεηα θαη 

ζπλέπεηα σο πξνο ηε ζθνπνζεζία ηεο έξεπλαο. 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθά πεξίνδν (Απξίιηνο –Μάηνο 

2020) κε ηε ρξήζε ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο σο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. Ζ έξεπλα 

μεθίλεζε ηνλ κήλα Απξίιην ηνπ 2020 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ζηελ 

πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.  

Πξηλ απφ ηελ είζνδν ηεο εξεπλεηή ζην πεδίν ηεο έξεπλαο δηελεξγήζεθε κηα δνθηκαζηηθή 

έξεπλα κε κηα πηινηηθή ζπλέληεπμε πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη αδπλακίεο θαη νη 

αζάθεηεο θαη λα βειηησζνχλ ηπρφλ παξαιήςεηο θαη ιάζε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο 

πξνζπάζεηαο. Ζ πηινηηθή ζπλέληεπμε έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα δηνξζψζεη 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο θάλεθε φηη ζα κπνξνχζαλ λα δπζθνιέςνπλ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο 

θαη λα δηαπηζηψζεη ηε ζπληαθηηθή θη ελλνηνινγηθή δφκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ζ ζπλέληεπμε 

θχιεζε νκαιά, ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, κε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ θαηαγξάθεθε ζηα 25 

ιεπηά. Ήδε απφ ηελ πηινηηθή ζπλέληεπμε, ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ θαζνξηδφηαλ απφ ηηο 

απαληήζεηο ηνπ εξσηψκελνπ.  

Λφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ θπθινθνξίαο θαη ηεο δηα δψζεο θνηλσληθψλ επαθψλ πνπ επέβαιε ε 

παλδεκία ηνπ SARSCOVID-19, αιιά θαη ησλ κεγάισλ ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ ζε ζρέζε 

κε ηελ εζηία ηνπ εξεπλεηή, επειέγε θαηά πεξίπησζε θαη ε ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθψλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ παξείραλ ηε δπλαηφηεηα βίληενθιήζεο φπσο κέζσ Skype ή 

ηειεθψλνπ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο έπεηηα απφ ηελ θαηά ην 

δπλαηφλ άκεζε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία ζπλεληεχθηε θαη ζπλεληεπμηαδφκελνπ 

(Cohen&Manion, 1992).  

Αξρηθά, ππήξμε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αθνχ εμαζθαιίζζεθε 

θαη ε πξνθνξηθή ζπλαίλεζή ηνπο, ηνπο πξνσζήζεθε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ην 

πιεξνθνξηαθφ εηζαγσγηθφ ζεκείσκα πνπ πξνεγείηαη ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο, ζην νπνίν 

αλαθεξφηαλ αλαιπηηθά ην ζέκα, ν ζθνπφο, ε κέζνδνο ηεο έξεπλαο, νη φξνη θαζψο θαη νη 

πξνυπνζέζεηο. ην ελ ιφγσ έληππν έγηλε ζαθέο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ζα εμαζθαιηζζεί ε 

αλσλπκία θαη ε ερεκχζεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπο θαη φηη αλά πάζα ζηηγκή κπνξνχλ λα 

απνρσξήζνπλ απφ ηε ζπλέληεπμε ρσξίο θακία ζπλέπεηα. ε επφκελν ζηάδην, 
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πξαγκαηνπνηήζεθε θαη πάιη ηειεθσληθή επηθνηλσλία γηα λα ζπκθσλεζεί ν ρξφλνο θαη ν 

ηφπνο πνπ ζα δηεμαγφηαλ ε ζπλέληεπμε.  

Ζ εκέξα θαη ψξα ηεο ζπλέληεπμεο πξνζπκθσλήζεθαλ αλάινγα ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Δπίζεο, ζην ζεκείν απηφ έγηλε κηα θαηά πξνζέγγηζε αλαθνξά ζηε ρξνληθή 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο.  Ο εξεπλεηήο ήηαλ αξθεηά επέιηθηνο θαη ζεβφκελνο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, πξφηεηλε ζηνπο ίδηνπο λα επηιέμνπλ ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο ζπλάληεζεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έγηλε πξνζπάζεηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηά δψζεο πεξηζζφηεξεο 

ζπλεληεχμεηο, αιιά ιφγσ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ εξσηψκελσλ σο λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

ζε βάξδηεο θαη ηεο ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ εξεπλεηή δελ θαηέζηε 

δπλαηφ. 

Πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο θάζε ζπλέληεπμεο, ν εξεπλεηήο πξνρσξνχζε ζηηο απαξαίηεηεο 

ζπζηάζεηο θαη εμεγνχζε γηα αθφκε κηα θνξά ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηεο εηζαγσγηθέο εξσηήζεηο κε απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ ζπκκεηέρνληα, αιιά θαη λα απνηππσζεί 

ην δεκνγξαθηθφ θαη θνηλσληθφ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκέξσζε γηα ηελ κέζνδν ιήςεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

θαηαγξαθήο ηνπο κέζσ ηεο θιήζεο θαη απνζήθεπζήο ηεο, εμαζθαιίδνληαο ηε ζπγθαηάζεζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ν εξεπλεηήο ηεξνχζε ηαπηφρξνλα θαη ρεηξφγξαθεο 

ζεκεηψζεηο. Παξέρνληαλ δηεπθξηλήζεηο θαη αλαηξνθνδφηεζε φπνπ ν ζπλεληεπμηαδφκελνο ην 

είρε αλάγθε, ελψ ην θιίκα δηαηεξήζεθε ζε ζεηηθά πιαίζηα. 

Σέινο, κε ην πέξαο ηεο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ αθνινχζεζε ε δηαδηθαζία ηεο 

απνκαγλεηνθψλεζεο ηνπο θαη ζε ηειηθφ ζηάδην ε αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ 

δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θπκάλζεθε απφ 25 έσο 30 ιεπηά.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπλέληεπμε θσδηθνπνηήζεθαλ κε ην γξάκκα «» θη έλαλ αχμνληα 

αξηζκφ απφ ην 1 έσο ην 12 βάζεη ηεο εκεξνκελίαο ιήςεο ηεο ζπλέληεπμεο. 

ηα πιαίζηα ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ SARSCOVID-19 θαη ηελ αβεβαηφηεηα 

ζπλέρηζεο ηεο Γ’ θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο πνπ αλεζηάιε δελ θαηέζηε εθηθηή ε 

ιήςε δεδνκέλσλ θαη απφ καζεηεπφκελνπο θαη ππεπζχλνπο ησλ Γ.Γ.Δ., ψζηε λα παξαρζεί κηα 

πην ζθαηξηθή απνηίκεζε ηνπ ζεζκνχ. Δπίζεο ιφγσ ηεο εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζεο θαη ησλ 

απζηεξψλ κέηξσλ αηνκηθήο πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ εθπαηδεπηψλ δελ ήηαλ δπλαηή ε δηα 

δψζεο ιήςε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαζνιηθά.  

Πνηθίια δεηήκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο αλαδχνληαη ζε θάζε έξεπλα. ηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζεο έξεπλαο ηέηνηα δεηήκαηα αληηκεησπίζηεθαλ κε ηελ ηήξεζε βαζηθψλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ αληίζηνηρσλ εγρεηξεκάησλ. Αξρηθά πηνζεηήζεθε ε θαηάιιειε 

δενληνινγηθή ζηάζε πνπ αθνξά ζηε ιήςε ηεο ζπγθαηάζεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζηε 

ζπλνδή δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζηελ ηήξεζε 

ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο (Πέηξνπ, 2016).    
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Δπεηδή φπσο πξναλαθέξζεθε ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ζπλέπεζε κε ηελ αλαζηνιή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ θαη ησλ εθ πεξηηξνπήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ κε πξνζσπηθφ ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ SARSCOVID-19, ηα εκπφδηα 

άξζεθαλ κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο  γηα ηε πξνζέγγηζε ηνπ πιεζπζκνχ – ζηφρνπ.  

Γεδνκέλνπ δε φηη ν ππνθαηλφκελνο εξεπλεηήο δηαζέηεη αλάινγε εκπεηξία ζε ζέκαηα 

καζεηείαο θαη σο κέινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο Π.Γ.Δ. Γπηηθήο Διιάδαο είρε ηε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο δηαχισλ επηθνηλσλίαο κε ζπλαδέιθνπο θαη ζπλεξγάηεο ηεο πεξηνρήο 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ, κεζνδνινγηθά δεηήκαηα θαη πεξηνξηζκνί φπσο δεηήκαηα πξφζβαζεο 

ή εκπηζηνζχλεο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ απνηέιεζαλ εκπφδηα ζηελ έξεπλα 

(Howard&Sharp, 2000). 

4. Απνηειέζκαηα έξεπλαο  - πδήηεζε 

Οη θαηαγεγξακκέλεο ζπλεληεχμεηο αλαγλψζηεθαλ ηφζεο θνξέο κέρξη πνπ λα ππάξμεη 

θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ απφςεσλ, γλσκψλ θαη ζέζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ 

αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ βαζίζηεθε ζηε ζηξαηεγηθή ηεο δηαζηαχξσζεο 

ησλ πεξηπηψζεσλ, κέζα απφ ηε ζπγθέληξσζε θαη επαθφινπζε ζπζρέηηζε ησλ απαληήζεσλ 

αλά εξεπλεηηθφ εξψηεκα (Γαζθνιηά, 2005).  Έπεηηα νη απαληήζεηο εληάρζεθαλ ζε 

ζεκαηηθνχο άμνλεο/ θαηεγνξίεο (πίλαθαο 11) ζχκθσλα κε ηελ ηππνινγηθή αλάιπζε. Ζ 

θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο έγηλε κε αλάγλσζε ησλ απαληήζεσλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεηξά – ζεηξά θαη ηε ρξήζε ζηπιφ δηαθνξεηηθνχ ρξσκαηηζκνχ, ψζηε λα 

επηζεκαλζνχλ νη απαληήζεηο νκνηψλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ (Γαιάλεο, 2018). Παξάιιεια ηα 

ζηνηρεία ηεο κειέηεο έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπζρεηηζηνχλ κε άιια απνηειέζκαηα ζπλαθψλ 

εξεπλψλ ηνπ πεδίνπ απφ ηελ δηεζλή θη εγρψξηα επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία. 

Ζ εθπξνζψπεζε ησλ δχν θχισλ ζην δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΠΑ.Λ. ήηαλ ηζφξξνπε 

θαζψο ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 2 γπλαίθεο θαη 2 άλδξεο. Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 2 αλήθαλ 

ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 41-50 εηψλ, ελψ 2 απφ απηνχο ειηθηαθά ππεξέβαηλαλ ηα 50 έηε. 

ην ζχλνιφ ηνπο ήηαλ απφθνηηνη Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, ελψ έλαο απφ 

απηνχο θαηείρε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν. Αλαθνξηθά κε ηα πξφζζεηα πξνζφληα ηνπο ζπλνιηθά 

θαηείραλ γλψζε Ζ/Τ, μέλεο γιψζζαο, θαζψο επίζεο πηζηνπνηεηηθφ παηδαγσγηθήο θαη 

δηδαθηηθήο επηκφξθσζεο. 

ε ζρέζε κε ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή έλαο απφ απηνχο δηέζεηε εκπεηξία 

ζηελ θιίκαθα ζην επίπεδν ησλ 16 – 20 εηψλ θαη 3 απφ απηνχο είρε εκπεηξία κεγαιχηεξε απφ 

20 έηε. ε ζρέζε κε ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ πινπνίεζε ηεο καζεηείαο 3 απφ απηνχο είραλ ή 

δηαηεξνχλ ξφιν εθπαηδεπηηθνχ θαη επφπηε, ελψ έλαο απφ απηνχο κφλν εθπαηδεπηηθνχ. Ωο 

πξνο απηφ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ε δηδαζθαιία ηνπ 

7σξνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε επηκεξηζκφ ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο 

αθφκε θαη ζε δχν εθπαηδεπηηθνχο, ελψ ε επνπηεία (ηήξεζε εληχπσλ θαη επηζθέςεηο ζηνπο 

εξγνδφηεο) γίλεηαη κφλν απφ έλαλ. Ζ εκπινθή ζηελ καζεηεία 3 εθπαηδεπηηθψλ αθνξνχζε ηα 

ζρνιηθά έηε 2018 – 2019 (Γ’ θάζε) θαη 2019 – 2020 (Γ’ θάζε), ελψ έλαο απφ απηνχο είρε 
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εκπιαθεί θαη ην ζρνιηθφ έηνο 2017 – 2018 (Β’ θάζε). Σέινο κφλν έλαο έρεη παξαθνινπζήζεη 

ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ηνπ Η.Δ.Π. γηα ζέκαηα καζεηείαο, ελψ κφλν έλαο επίζεο έρεη 

πηζηνπνηεζεί ζε ζέκαηα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. 

Ζ εθπξνζψπεζε ησλ δχν θχισλ ζην δείγκα ησλ εθπαηδεπηψλ/ επνπηψλ εξγνδνηψλ δελ ήηαλ 

εμίζνπ ηζφξξνπε, θαζψο ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 7 γπλαίθεο θη έλαο άλδξαο. Απφ ηνπο 

εθπαηδεπηέο/ επφπηεο 5 αλήθαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 50 εηψλ, ελψ έθαζηνο απφ 

ηνπο ππφινηπνπο εθπξνζψπεζε ηηο άιιεο ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο. ην ζχλνιφ ηνπο θαη απηνί 

φπσο νη εθπαηδεπηηθνί ΔΠΑ.Λ. ήηαλ απφθνηηνη Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ. 

Αλαθνξηθά κε ηα πξφζζεηα πξνζφληα ηνπο 7 θαηείραλ γλψζε Ζ/Τ, 6 γλψζε μέλεο γιψζζαο,  

ελψ θαλείο ηνπο δελ θαηείρε πηζηνπνηεηηθφ παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επηκφξθσζεο. ε 

ζρέζε κε ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ επηρείξεζε 5 απφ απηνχο δηέζεηε εκπεηξία άλσ ησλ 20 εηψλ 

θαη 3 απφ απηνχο είραλ εκπεηξία απφ 0 έσο 5 έηε. 

Ζ εκπινθή ζηελ καζεηεία 4 εθπαηδεπηψλ/ επνπηψλ αθνξνχζε ηα ζρνιηθά έηε 2018 – 2019 

(Γ’ θάζε) θαη 2019 – 2020 (Γ’ θάζε), δχν απφ απηνχο είραλ εκπιαθεί θαη ην ζρνιηθφ έηνο 

2017 – 2018 (Β’ θάζε), ελψ δχν επίζεο απφ απηνχο ελεπιάθεζαλ κφλν ην ζρνιηθφ έηνο 2018 

- 2019. Σέινο κφλν έλαο έρεη παξαθνινπζήζεη ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ηνπ Η.Δ.Π. γηα 

ζέκαηα καζεηείαο, ελψ θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ έρεη πηζηνπνηεζεί ζε ζέκαηα 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο 2 ήηαλ ηνκεάξρεο ηνπ Σνκέα 

Τγείαο – Πξφλνηαο – Δπεμίαο, ελψ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο εξγνδνηψλ 2 θαηείραλ ζέζε ζην 

Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ αλήθαλ θαη 3 θαηείραλ δηεπζπληηθή ζέζε ζηε 

Ννζειεπηηθή Τπεξεζία ηνπ θνξέα εξγαζίαο ηνπο. 

Ζ απνηίκεζε ηνπ ζεζκνχ «Μεηαιπθεηαθφ Έηνο – Σάμε Μαζεηείαο» ησλ ΔΠΑ.Λ. ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, απφ εθπξνζψπνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ αιιά θαη ησλ 

θνξέσλ εξγαζίαο, παξάγεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ δπλακηθέο, 

αιιά θαη λα αληηκεησπηζηνχλ κειινληηθά αδπλακίεο ηνπ. 

Ωο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθώλ θαη δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δείγκαηνο 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ ζηελ έξεπλα ήηαλ αλακελφκελε ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, θαζψο ην πεδίν ηεο Ννζειεπηηθήο επηιέγεηαη 

ζπρλφηεξα απφ γπλαίθεο. Μπνξεί ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα επηηεχρζεθε κηα 

ηζνξξνπία αιιά ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηψλ εξγνδνηψλ δελ ζπλέβε ην ίδην γηα ηνλ 

πξναλαθεξφκελν ιφγν. Δπίζεο φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ απφθνηηνη 

Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Σ.Δ.Η.) γεγνλφο εμίζνπ αλακελφκελν εθφζνλ ε 

Ννζειεπηηθή Δπηζηήκε ζε επίπεδν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο γηα πνιιά ρξφληα πξνζθέξνληαλ 

ζηνλ Σερλνινγηθφ Σνκέα ηεο Αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Ζ ειηθηαθή νκάδα πνπ εθπξνζσπνχλ 

νη ζπκκεηέρνληεο, πιεζίνλ ή άλσ ησλ 50 εηψλ, επίζεο ζεσξείηαη αλακελφκελν εχξεκα κηαο 

θαη ζηε πιεηνςεθία ηνπο δηαζέηνπλ ζχκθσλα κε δήισζή ηνπο πνιπεηή εθπαηδεπηηθή ή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ελψ αξθεηνί απφ απηνχο θαηείραλ ζέζε επζχλεο ζηνλ θνξέα 

εξγαζίαο ηνπο. Δηδηθά γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε απνπζία ζηειέρσζεο 
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κε κφληκν πξνζσπηθφ ησλ ζρνιείσλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο γηα πνιιά ρξφληα. 

Απνηειεί ζεηηθφ ζεκείν επηπξφζζεηα φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

ζπκκεηείρε ζηελ Γ’ θαη Γ΄ θάζε ηνπ ζεζκνχ, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαηαγξάθεθε 

ζπκκεηνρή θαη ζηελ Β’ θάζε, γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη θαηά ην δπλαηφλ κηα πην ζθαηξηθή 

απνηίκεζε πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ καζεηείαο γηα έλα επξχ ρξνληθφ δηάζηεκα. Θεηηθά 

απνηηκάηαη επίζεο ην γεγνλφο ησλ πξφζζεησλ πξνζφλησλ ηεο πιεηνςεθίαο ηνπο δείγκαηνο 

αλαθνξηθά κε ηε γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ θαη μέλεο γιψζζαο, θαζψο επίζεο ε θαηνρή 

πηζηνπνηεκέλεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ε ζπκκεηνρή ηεο κεηνςεθίαο ζην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ηνπ Η.Δ.Π. ζε ζέκαηα 

καζεηείαο γηα εθπαηδεπηηθνχο/ εθπαηδεπηέο, αιιά θαη ε απνπζία πηζηνπνίεζεο ζε ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ αθελφο απνηειεί αξλεηηθή παξάκεηξν, αθεηέξνπ δχλαηαη λα 

απνηειέζεη πξφθιεζε θαη ζηφρεπζε γηα ηε ζπλέρεηα, κε γλψκνλα ηε ζεηηθή πξννπηηθή ηνπ 

ζεζκνχ. 

Ωο πξνο ηα πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο καζεηείαο δεηήκαηα 

ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο θαίλεηαη λα παξάγνπλ δπζιεηηνπξγίεο κε θπξηφηεξν ζέκα ηε 

γξαθεηνθξαηία ζε έληππα θαη δηαδηθαζίεο, ηε ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη ηελ 

εκπινθή πνιιψλ πιεπξψλ πνπ θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ. Σα δεηήκαηα απηά θαίλεηαη λα 

νδεγνχλ ζε ςπρνινγηθή επηβάξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ/ εθπαηδεπηψλ, αθνχ ηνπο βαξαίλνπλ 

αξθεηά ζηα πιαίζηα ηνπ σξαξίνπ ηνπο. Σα επξήκαηα επηβεβαηψλνληαη απφ ζρεηηθέο πνηνηηθέο 

κειέηεο, νη νπνίεο επηζεκαίλνπλ φηη ε ςπρνινγηθή επηβάξπλζε παξαηεξείηαη ζε ηέηνην βαζκφ 

ψζηε ε αληαπφθξηζή ηνπο ζηε γξαθεηνθξαηία λα επηζθηάδεη ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ  (Hernandez-Cruz&Russell, 2016
. 

Deissinger&Hellwig, 2005
.
Greenan, 

Mingchang, Ramlee&Lisa, 1998).  

Σν γεγνλφο απηφ αλαδχεηαη κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα εθφζνλ ν εθπαηδεπηηθφο γηα παξάδεηγκα 

θέξεη κφλν ηελ ηδηφηεηα  θαη ηνπ επφπηε, πέξαλ ηνπ δηδάζθνληνο. Σα επξήκαηα απηά 

ζπκθσλνχλ κε απηά ηεο έξεπλαο ηνπ Η.Δ.Π. (2018). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη εθπαηδεπηέο ησλ εξγνδνηψλ αλαθνξηθά κε δεηήκαηα ζρεδηαζκνχ, 

νξγάλσζεο θαη γξαθεηνθξαηίαο ζρεηηδφκελσλ κε ηε καζεηεία εκθαλίδνληαη λα κελ 

αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα γξαθεηνθξαηηθνχ ηχπνπ φπσο νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη 

επηβαξχλνληαη πεξηζζφηεξν. Σν γεγνλφο απηφ πηζαλφλ λα πξνθχπηεη θη απφ ηε ζπλερή 

ππνζηήξημε πνπ δήισζαλ φηη έρνπλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΔΠΑ.Λ.  

Ωο πξνο ηελ δηδαζθαιία ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ζην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα αλαθέξνληαη 

πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ επάξθεηα κέζσλ (πρ αλαιψζηκα) θαη ππνδνκψλ εηδηθά ζηα 

εξγαζηήξηα, ελψ ην ζρνιηθφ πιαίζην ηεο ηππηθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κπνξεί έκκεζα 

λα παξεκβαίλεη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ. Δμάιινπ ε Lalioti (2019) ζηε πνηνηηθή έξεπλά 

ηεο ζηελ Διιάδα επηζεκαίλεη ζηηο ζηξεβιψζεηο ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο ηε 

παξσρεκέλε εθκάζεζε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα μεπεξαζκέλα 

πιηθά, εξγαιεία, βηβιία θ.ιπ. πνπ είλαη ζπρλά δηαζέζηκα ζηνπο καζεηεπφκελνπο. 
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ε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο νη ζπλεληεπμηαδφκελνη εθπαηδεπηέο 

παξαδέρηεθαλ έκκεζα ή άκεζα ηνλ επνπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ξφινπο ηνπο σο αληίπνδα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπο ηδηφηεηα, κε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εθαξκνγή ηνπ Α.Π.., είηε ιφγσ 

πίεζεο ρξφλνπ, είηε ιφγσ ξνπηίλαο ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο, είηε ιφγσ αζπλέπεηαο κε ην 

αληηθείκελν εξγαζίαο. Ζ εκπεηξία δε ησλ ηδίσλ ή ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ πξνζσπηθνχ θαίλεηαη 

λα απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο 

παξερφκελεο ζην ρψξν εξγαζίαο εθπαίδεπζεο. Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Lalioti (2019) ε νπνία επηζεκαίλεη αλεπάξθεηα ησλ εθπαηδεπηψλ 

ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ξφινπ ηνπο. 

ε ζρέζε κε ην Α.Π.. αλαθέξεηαη κηα αζπκβαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο θνξείο πνπ 

πινπνηείηαη ην πξαθηηθφ κέξνο, ελψ ε απνπζία παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

δεκηνπξγεί ζηξεβιψζεηο ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Ζ 

απνηίκεζε απηή βξίζθεηαη ζε ζχκπλνηα κε ηελ έξεπλα ησλ Fjellstrom θαη Kristmanson 

(2017) ζηελ νπνία επηζεκαίλεηαη ε απφθιηζε ηεο καζεζηαθήο ζηνρνζεζίαο κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθήο δνκήο θαη ρψξσλ εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί θαη κε ζρεηηθέο ειιεληθέο 

έξεπλεο (Φαξκάθεο, 2019
. 
Μνλήξα, 2019). 

Παξάιιεια ζρεηηθά επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ φηη ζηε πιεηνςεθία ηνπο ηα Π.. δελ 

αθνινπζνχλ ηηο αλάγθεο ηηο αγνξάο εξγαζίαο ζε ηζνξξνπία κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο 

εληφο εθπαηδεπηηθήο δνκήο (Chan, 2017
. 
Fjellstrom&Kristmanson, 2017

. 
Onstenk&Blokhuis, 

2007). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ζεηηθή απνηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηεπφκελσλ ζε επίπεδν 

ζπλέπεηαο ή ζπκπεξηθνξάο, αιιά θαη γλψζεσλ ή δεμηνηήησλ θαηαγξάθεηαη ζηα ζεηηθά 

ζεκεία. Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ηνπ Gredler 

(2009), φπνπ πξνέθπςε πσο αξθεηά ζπρλά νη καζεηεπφκελνη αδηαθνξνχλ γηα ηε δηδαζθαιία 

ηνπο ζεσξεηηθνχ κέξνπο, δελ είλαη ζπλεπείο ζηηο παξνπζίεο ηνπο, ζηελ ζπκπιήξσζε θαη 

ηήξεζε ησλ εληχπσλ πνπ απαηηνχληαη, ελψ αδπλαηνχλ λα δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο κάζεζεο 

θαη πξνζαξκνγήο ηεο αίζνπζαο κε ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.ε ζρέζε κε ηνπο καζεηεπφκελνπο 

θαηαγξάθεηαη επίζεο κηα ζεηηθή απνηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα αλαθνξηθά 

κε δεηήκαηα ζπλέπεηαο, ζπκπεξηθνξάο, εθαξκνγήο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη απφδνζήο ηνπο 

ζην θνξέα πνπ αζθήζεθαλ. Ζ ππεπζπλφηεηα θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηνπο 

καζεηεπφκελνπο απνηηκήζεθαλ σο ζεηηθά ζηνηρεία. Παξάιιεια επηηεχρζεθε απφθηεζε 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ε θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο. 

Οη Pylnas θαη Rintala (2017) ζηελ πνηνηηθή έξεπλά ηνπο ζηε Φηιαλδία επηζεκαίλνπλ ηελ αμία 

ησλ εκπεηξηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ηεο αμίαο εθπαηδεπηηθήο θαζνδήγεζεο, σο πξνο ηελ 

αλάπηπμε ήπησλ δεμηνηήησλ γλσζηηθνχ ή επηθνηλσληαθνχ ραξαθηήξα απφ ηνπο 

καζεηεπφκελνπο.Δπίζεο ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηε 

δηεχζπλζε θαη ζπλαδέιθνπο, κε ηνλ ππεχζπλν καζεηείαο ηεο αξκφδηαο Γ.Γ.Δ., θαη ηα ζηειέρε 

ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαηαγξάθεθε σο ζεηηθή ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Ωο πξνο ηελ Οκάδα 

Τπνζηήξημεο Μαζεηείαο (Ο.Τ.Μ.) δηαθάλεθε φηη δελ είλαη ζαθήο ν δηαθξηηφο ξφινο ηεο θαη 

ε ζεκαζία ηεο κηαο θαη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ζηειέρε 
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πνπ ηελ απαξηίδνπλ άκεζα, αιιά έκκεζα θαη πνιιέο θνξέο αζπλείδεηα κέζσ ηνπ δηεπζπληή 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ηνπ ππεπζχλνπ ηεο Γ.Γ.Δ.  

ηε βηβιηνγξαθία αληρλεχεηαη φηη ιφγσ ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαιιηεξγείηαη ε αμία ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο ην νπνίν είλαη ζπλάκα 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη αλαγθαηφηεηα (Hodkinson, 2008). Δπίζεο ε αλάγθε ελίζρπζεο ηεο 

ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθήο δνκήο θη επηρείξεζεο επηζεκαίλεηαη σο αλαγθαία παξάκεηξνο. 

Παξάιιεια αλαδχεηαη ε αλάγθε χπαξμεο θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαζνδήγεζεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο αιιειεπίδξαζεο καζεηεπφκελσλ, επνπηψλ θαη ζπλεξγαηψλ ζην ρψξν 

εξγαζίαο, νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ επίβιεςε, ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ελφο έξγνπ εθ κέξνπο ησλ καζεηεπφκελσλ (Broek θαη 

ζπλ., 2017
. 
Onstenk&Blokhuis, 2007). 

Ζ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηψλ κε ηε ζρνιηθή κνλάδα, κε ηνλ ππεχζπλν καζεηείαο ηεο 

αξκφδηαο Γ.Γ.Δ. θαη ηα ζηειέρε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο (ινγηζηέο, ππεχζπλνη πξνζσπηθνχ) 

θαηαγξάθεθε σο ζεηηθή αλ θαη ε ζεζκηθή χπαξμε αιιά θαη ν ξφινο ηεο Ο.Τ.Μ. ζε επίπεδν 

ζηειερψλ θαη  δξάζεο ηεο δελ είλαη  ζαθήο. Γελ δηαπηζηψζεθε άξλεζε ζπλεξγαζίαο πνιιψλ 

ινγηζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα (Hernandez-Cruz&Russell, 2016
. 

Deissinger&Hellwig, 2005
.
Greenan, Mingchang, Ramlee&Lisa, 1998). 

ηελ αξζξνγξαθία επηζεκαίλεηαη ν ξφινο ηεο δηεχζπλζεο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο σο πξνο 

ηελ νηθνδφκεζε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο θαη ζπλερνχο επηθνηλσλίαο γηα ηε πξνψζεζε 

θαηλνηνκίαο θαη ηεο πξαγκάησζεο πξσηνπφξσλ πξαθηηθψλ (Chuθ.ζπλ., 2016∙ Darling-

Hammond, Hyler, &Gardner, 2017
.
Greenan, Mingchang, Ramlee&Lisa, 1998). 

ην θάιεζκα λα πξνζζέζνπλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη θάηη επηπξφζζεην ζε ζρέζε κε ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ή αληηκεησπίδνπλ θαηαγξάθεηαη απφ κέξνπο ηνπο ε ζεκαζία 

ησλ πξνζσπηθψλ θηλήηξσλ ζηελ εκπινθή ζηελ πινπνίεζε ηεο καζεηείαο, ψζηε λα γίλεηαη 

ππέξβαζε ησλ πξνβιεκάησλ. Έηζη πεξηζζφηεξν δηακελχνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζηάζεηο. 

Παξά ηαχηα αλαδχεηαη ε αλάγθε παξνρήο πεξηζζφηεξνπ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ γηα ηα 

γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα ηεο καζεηείαο θαη ε αλάπηπμε δηαχισλ επηθνηλσλίαο κε ηα εκθαλή 

ή αθαλή ζηειέρε ηεο καζεηείαο. 

Παξάιιεια ε αλαγλψξηζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηεο καζεηείαο θαη ε παξνρή θηλήηξσλ 

απνηεινχλ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο αληαπφθξηζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεχζπλζεο ζρνιείνπ 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θη επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ (Chuθ.ζπλ., 2016∙ Darling-

Hammond, Hyler, &Gardner, 2017
.
Greenan, Mingchang, Ramlee&Lisa, 1998). 

Ζ αλάγθε ζπκπιήξσζεο εληχπσλ πνιιέο θνξέο ζηεξεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο/ επφπηεο 

ρξφλν παξνπζίαο ζηελ αίζνπζα πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο νξγαλσηηθέο αλάγθεο 

ηεο καζεηείαο (Hernandez-Cruz&Russell, 2016
. 

Deissinger&Hellwig, 2005
.
Greenan, 

Mingchang, Ramlee&Lisa, 1998). 

Ωο πξνο ηα νθέιε αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηεπφκελνπο νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζχλνιφ ηνπο 

εζηηάδνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ απνθηνχλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ζηελ 

ελίζρπζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ζε ζπλάξηεζε κε ρξεκαηηθέο θαη αζθαιηζηηθέο απνιαβέο 
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αιιά θαη ηα πηζηνπνηεκέλα πξνζφληα ηνπο. Σα δεδνκέλα απηά δηεπθνιχλνπλ ηνπο 

απνθνίηνπο ζηελ νκαιή είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη κειινληηθά σο εξγαδφκελνη κε 

ζηαζεξή ζρέζε εξγαζίαο ζηνλ ίδην ή άιιν θνξέα απαζρφιεζεο. Σα απνηειέζκαηα απηά 

επηβεβαηψλνληαη απφ ηα αληίζηνηρα ζπλαθψλ εξεπλψλ (Lalioti, 2019
.
 Κνθθίλνπ, 2018

.
 

Φξαγθνχιεο & Κνπηζνχθνο, 2017
.
Μαλνπζαξίδεο&Πνπιάθνο, 2017

. 
Steedman, 2010). 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη εθπαηδεπηέο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηεπφκελνποβξίζθνληαη ζε 

ζχκπλνηα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο ε πξνυπεξεζία, 

εζηηάδνληαο φκσο πεξηζζφηεξν ζηελ αμία ηεο άζθεζεο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο κε έκπεηξνπο εξγαδφκελνπο. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο νη καζεηεπφκελνη 

είλαη ζε ζέζε λα δηακνξθψζνπλ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ή πηπρέο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. Παξάιιεια νη 

καζεηεπφκελνη εκβαζχλνληαο θη εμεηδηθεχνληαο ζην επάγγεικα εληζρχνπλ ηελ ζηνρνζεζία 

ηεο επηρείξεζεο εηδηθά ζε επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο. Δμάιινπ ε ζπζρέηηζε ζεσξεηηθνχ θαη 

πξαθηηθνχ ππνβάζξνπ απνηειεί ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνπο καζεηεπφκελνπο κε ηελ 

αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ζχκθσλα κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα (Bertschyθ.ζπλ., 

2009
.
Brown&Holum, 1991

.
Ryan, 1998), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελίζρπζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηά ηνπο (Μπνικάηε, 2018
.
Austin, 2009). 

Ωο πξνο ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ε ζρνιηθή κνλάδα, νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη κέζσ 

ηεο καζεηείαο εληζρχεηαη ην πξνθίι ζησλ ΔΠΑ.Λ. σο δνκψλ Δ.Δ.Κ. θαζψο γίλνληαη πην 

ειθπζηηθά πξνο ηνπο καζεηέο, ελψ αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαζίεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Αλάινγα εκπεηξηθά δεδνκέλα θαηαγξάθνπλ πσο ε εθπαηδεπηηθή δνκή σθειείηαη σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηεο θαζψο, ιφγσ ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο αλαπηχζζεη κε ηνπο 

εξγνδφηεο δηαχινπο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί εληζρχνπλ ην πξνθίι 

ηνπο κε λέεο ηερληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο (Μπνικάηε, 2018
. 

Broek& ζπλ., 2017
. 

Hodkinson
.
 2008

.
Hoeckel, 2008). 

Αλαθνξηθά κε ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη ρψξνη εξγαζίαο/ επηρεηξήζεηο νη εθπαηδεπηηθνί 

εθηηκνχλ ηελ απφθηεζε θζελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ην νπνίν ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

κπνξεί λα αζθεζεί σο ελ δπλάκεη κειινληηθφ δπλακηθφ απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη 

καζεηεπφκελνη παξέρνπλ ππεξεζίεο θαιχπηνληαο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ ρψξνπ πνπ 

καζεηεχνπλ ζπλεηζθέξνληαο ζηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

Οη εθπαηδεπηέο εξγνδνηψλ ζε ζρέζε κε ηα νθέιε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο πνπ εθπξνζσπνχλ 

αλαθέξνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ κε λέα εξγαηηθά ρέξηα πνπ θαιχπηνπλ 

αλάγθεο θαη ππαξθηέο ειιείςεηο εηδηθά ζε δεκφζηνπο θνξείο. Μπνξεί νη νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο λα είλαη κηθξέο αιιά νη επηρεηξήζεηο θαηαξηίδνπλ ζε αληηθείκελα έλα αλζξψπηλν 

δπλακηθφ πνπ ίζσο παξάγεη ζηαζεξά ζηειέρε γηα απηνχο ηνπο ρψξνπο. Παξάιιεια ε εκπεηξία 

θαη ηα βηψκαηα πνπ νη εθπαηδεπηέο θαη νη ζπλάδειθνί ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο κεηαθέξνπλ 

ζηνπο καζεηεπφκελνπο έρνπλ ηελ ηδηαίηεξε αμία ηνπο. Ωθειεκέλνη είλαη θαη νη εθπαηδεπηέο 

επξηζθφκελνη ζε επαθή κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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Σα νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη πνιιαπιά ζχκθσλα κε ηελ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία σο 

πξνο ηελ εθπιήξσζε ηεο ζηνρνζεζίαο ηεο, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηεο θαη ηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ (Φξαγθνχιεο & Κνπηζνχθνο, 2017
. 

Lerman, 2014
. 

Beicht&Ulrich, 

2009). 

Γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πέξαλ απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ σξαξίνπ ηνπο πνπ 

αληρλεχζεθε ζηα πξναλαθεξζέληα, ε απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θη εκπεηξηψλ κε ηελ πηνζέηεζε 

λέσλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ παξάγνπλ νη ζπλεξγαζίεο απνηεινχλ ηηο εθξνέο απφ ηε 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ καζεηεία. Οη ζέζεηο απηέο εζσθιείνπλ θαη πξνζσπηθά θίλεηξα 

ζπκκεηνρήο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο – Σάμεο Μαζεηείαο. 

Σα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία – νηθνλνκία, ζχκθσλα κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, αθνξνχλ ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο, ζηελ αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο 

θαη ζηελ θαηάξηηζε λέσλ εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο ζε ζρέζε κε ηα νθέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

θαη νηθνλνκίαο επξχηεξα νη ζέζεηο εθπαηδεπηψλ ζπληνλίδνληαη κε ηηο ζέζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

ρεηηθέο έξεπλεο επηζεκαίλνπλ πσο ε αλεξγία λέσλ κεηψλεηαη, θαζφηη νη απφθνηηνη καζεηείαο 

εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο επηηπρψο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ 

παξακέλνληαο αθφκε θαη ζηνλ ίδην εξγνδφηε (Noelke&Hom, 2011
.
Quintini& Martin, 

2006
.
Bonnal&Rayn, 2001

.
 Mendes &Sofer, 2002

.
 Van der Velden, Welter &Wolbers, 2001

.
 

Bellman, Bender&Hornsteiner, 2000
.
Acemoglu&Pischke, 1998). 

ε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνζόληα πνπ πξέπεη λα θέξνπλ φζνη εκπιέθνληαη κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε καζεηεία νη ζπλεληεπμηαδφκελνη πξνζπάζεζαλ λα ζπζηεζνχλ 

θαη λα θαηαζέζνπλ πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπο. 

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο καζεηείαο αληέηαμαλ 

ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο θαη πξνζσπηθφηεηαο επειημία ζηηο 

θαηαζηάζεηο, δηαιιαθηηθφηεηα ππνκνλή, εξγαηηθφηεηα, γλσξηκίεο θαη ζπλεξγαηηθφ πλεχκα. 

Οη αλαθνξέο απηέο ππαθνχνπλ ζηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά (επαγγεικαηηθά, 

πξνζσπηθφηεηαο), ηα νπνία ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ή λα απνθηήζεη, έλαο εθπαηδεπηηθφο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ηνπ ζεζκνχ θαη εηδηθφηεξα γηα αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Burchert θαη Nyhan (2011) ζπλεγνξνχλ ζηελ 

πνιιαπιφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνγξάκκαηα καζεηείαο. Κη απηφ γηαηί φπσο 

επηζεκαίλνπλ ν εθπαηδεπηηθφο άιινηε είλαη ν πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο πξνζαλαηνιηδφκελνο 

ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηεπφκελσλ, άιινηε ν δηαρεηξηζηήο ελζαξθψλνληαο θπξίσο 

νξγαλσηηθήο θχζεσο ζέκαηα ηεο καζεηείαο, ελψ άιινηε εθθξάδεη ηνλ παηδαγσγφ ή ηνλ 

ζπλάδειθν.  

Πέξα απφ ηηο πξναπαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, απαηηνχληαη 

γλψζεηο ζηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ζε θαηλνηφκεο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο, κε 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο. Έηζη ζηνηρεηνζεηνχληαη 

νη πνιιαπιέο ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη  λα θέξεη ν εθπαηδεπηηθφο/ εθπαηδεπηήο  σο εθπαηδεπηήο 
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ελειίθσλ. Οη εθπαηδεπηέο/ επφπηεο ζε ζπκθσλία κε ηηο ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επηζεκαίλνπλ πην έληνλα ηελ αμία ηεο εκπεηξίαο, ηεο ζπλέπεηαο, ησλ θνηλσληθψλ θη 

επηθνηλσληαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ ζε ζρέζε κε ην ζεζκφ. 

Ωο πξνο ηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά (επαγγεικαηηθά, πξνζσπηθφηεηαο), πνπ ρξεηάδεηαη λα 

δηαζέηεη ή λα απνθηήζεη, έλαο εθπαηδεπηηθφο/ εθπαηδεπηήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

πινπνίεζε ηνπ ζεζκνχ πξνέθπςαλ αμηφινγεο ζέζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ. Ζ θαιή γλψζε 

θαη ε εκπεηξία ζην αληηθείκελν είλαη δπν ζεκαληηθέο ζπληζηψζεο, ελψ  ζπκβνπιεπηηθή θαη 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε αλαδχνληαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε σο απαξαίηεηεο ζπληζηψζεο 

σο πξνο ηελ ηδηφηεηα εθπαηδεπηηθνχ/ εθπαηδεπηή. 

Ζ αδπλακία αληαπφθξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ/ εθπαηδεπηψλ/ επνπηψλ ζηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηεπφκελσλ ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε ζέκαηα ζπκβνπιεπηηθήο, 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη δηαρείξηζεο/ επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο εληζρχεη ηε ζέζε γηα ηελ αλάγθε επηκφξθσζήο ηνπο (Φαξκάθεο, 2019
.
 Μφξαιε, 

2017). 

Ζ αλάγθε νινθιεξσκέλεο επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα καζεηείαο θαη επνπηείαο πξνθχπηεη απφ 

ηε ζπλνιηθή ζέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηψλ κε 

εληνπηζκέλεο θάπνηεο αληίζεηεο ζέζεηο.Ζ αλαγθαηφηεηα κηαο ζσζηήο βαζηθήο θαη 

ζπλερηδφκελεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αιιά θαη ε 

ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηψλ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηεπφκελσλ ζπλαληάηαη ζηελ επηζηεκνληθή 

βηβιηνγξαθία (Φαξκάθεο, 2019
.
 Φξαγθνχιεο &Αλαγλνχ, 2018

. 
Broek& ζπλ., 2017

. 
Darling-

Hammond, Hyler, &Gardner, 2017
. 
Sarigoz, 2016

.
Borko, 2004). 

ηελ έξεπλα ηνπ Η.Δ.Π. (2018) γηα ηελ Α’ θάζε πινπνίεζεο ηεο καζεηείαο επηζεκάλζεθε ε 

αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ/ εθπαηδεπηψλ ζε ζέκαηα καζεηείαο, ε αλάγθε γηα 

βειηίσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

(Φαξκάθεο, 2019). Οη εθπξφζσπνη ησλ εξγνδνηψλ ζηελ ίδηα έξεπλα πξφηεηλαλ, επέθηαζε 

δηάξθεηαο ηεο καζεηείαο θαη αχμεζε ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ κε δπλαηφηεηα ππεξσξηψλ θαη 

ζε αξγίεο. Ο απμεκέλνο πξνζαλαηνιηζκφο ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο ηερληθνχ ραξαθηήξα 

κε κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν, επίζεο επηζεκάλζεθαλ σο αλαγθαηφηεηεο, κε 

ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θη νκάδσλ ελεκέξσζεο, ππφ ην πξίζκα ησλ γξαθείσλ 

δηαζχλδεζεο λα απνηεινχλ θξίζηκεο παξακέηξνπο επηηπρίαο ηνπ ζεζκνχ γηα ην δίπνιν 

ζρνιείν - εξγνδφηεο. Βέβαηα ε αλάγθε ζπλνιηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη αλαδηάξζξσζεο ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιαηζίνπ καζεηείαο ζηελ Διιάδα ζε επίπεδν αηφκσλ θαη δνκψλ, απνηππψλεηαη σο 

κεγάιε αλαγθαηφηεηα ζε ζρεηηθέο έξεπλεο (Φαξκάθεο, 2019
. 
Lalioti, 2019

.
 Κνθθίλνπ, 2018). 

Αλαθνξηθά κε ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ην ζεζκφ Μεηαιπθεηαθφ Έηνο – Σάμε Μαζεηείαο, 

απηέο αθνξνχζαλ δηάθνξεο πηπρέο. Δηδηθφηεξα ζρεηίδνληαλ κε ην πιαίζην ζρεδηαζκνχ, 

νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ππνδνκψλ θαη 

κέζσλ, ηε ζχληαμε θη εθαξκνγή ηνπ Α.Π.., ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
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καζεηεπφκελσλ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηέινο ηε ζπλεξγαζία κε ηε δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ηνλ ππεχζπλν ηεο αξκφδηαο Γ.Γ.Δ. θαη ηνπο εξγνδφηεο. 

ε ζρέζε κε ην πιαίζην ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ππνδνκψλ θαη κέζσλ νη εθπαηδεπηηθνί πξφηεηλαλ δξαζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ κέζσλ θαη 

θαιχηεξσλ ππνδνκψλ. Πξνηάζεθε επίζεο ηξνπνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε 

ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο. Ζ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ 

ζπλνιηθά γηα ηε καζεηεία επίζεο αλαδχεηαη σο πξφηαζε.  Σα ζηνηρεία απηά σο επξήκαηα 

ζπκθσλνχλ κε αληίζηνηρα ηεο έξεπλαο γηα ηε καζεηεία ησλ ΔΠΑ.Λ. ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

(Lalioti, 2019). 

Σν Α.Π.. πξέπεη λα αλαλεσζεί θαη λα επηθαηξνπνηεζεί εηδηθά ζε ζρέζε κε ηνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο θαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο. Παξάιιεια νη ζέζεηο καζεηείαο 

πξέπεη λα απμεζνχλ θαη ηα εκπιεθφκελα κέξε λα ζπλεξγάδνληαη ζπλερψο θαη παξαγσγηθά κε 

κεγαιχηεξε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Ο.Τ.Μ. Σέινο επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε αιιαγήο ηνπ 

νξηζκνχ θαη ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή ζην ρψξν εξγαζίαο ν νπνίνο πξέπεη λα ιάβεη κάιινλ 

πεξηζζφηεξν ραξαθηήξα κέληνξα παξά επφπηε. 

Οη Fjellstrom θαη Kristmanson (2017) ζηελ έξεπλά ηνπο αλέδεημαλ ηελ ζπζρέηηζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηεο κάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη θαηέδεημαλ ηελ αλάγθε 

αλαβάζκηζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εξγνδνηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ. Ο ξφινο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγνδφηεο 

ζηνλ σο άλσ ζθνπφ είλαη ζεκαληηθφο (Φαξκάθεο, 2019). 

Παξάιιεια ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ φπσο νη ρακειέο ακνηβέο, ε κεηαβιεηφηεηα ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ε κηθξή αμηνπηζηία ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο πεξί 

καζεηείαο, αιιά θαη ηα θξηηήξηα έληαμεο επηρεηξήζεσλ ζε πξνγξάκκαηα καζεηείαο πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ βάζεη εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ (Φαξκάθεο, 2019
. 
Ryan&Lorinc, 2017). 

Ο Canan (2015) ζηελ έξεπλά ηνπ αλέδεημε ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πηζηνπνίεζεο απνθνίησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο, ελψ δηαθξηηή είλαη θαη ε 

αλάγθε αχμεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνγξακκάησλ καζεηείαο (Muhlemannθ.ζπλ., 2007). 

Οη εθπαηδεπηέο/ επφπηεο εξγνδνηψλ αλαθνξηθά κε ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ ζεζκνχ, 

θέξλνπλ ζην πξνζθήλην δεηήκαηα πνπ ππνβφζθνπλ κηα αλάγθε γηα πην ελεξγφ ξφιν ηνπο 

ζηελ πινπνίεζε ηεο καζεηείαο. Πην ελεξγφο πξέπεη λα είλαη θαη ν ξφινο ησλ εθπξνζψπσλ 

ηνπο, αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Δπηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε πξνεξγαζίαο θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηεο καζεηείαο εθ κέξνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο. ε ζπκθσλία κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πξνηείλνπλ ηνλ έιεγρν ηήξεζεο θαη δηαθίλεζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

Παξάιιεια πξνηείλεηαη ε αχμεζε ησλ δεζκεπκέλσλ ζέζεσλ γηα καζεηεία, ε αχμεζε ηεο 

δηάξθεηάο ηεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην πιαίζην αδεηψλ θαη απαζρφιεζεο ησλ καζεηεπφκελσλ 

ζε επίπεδν βάξδηαο ή αξγίαο φπσο απνηππψζεθαλ θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Η.Δ.Π (2018). 

Γηα ηε ζχληαμε θη εθαξκνγή ηνπ Α.Π.. νη εθπξφζσπνη ησλ εξγνδνηψλ θαίλεηαη λα 

πξνηείλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ψζηε νη ρψξνη εξγαζίαο λα απνθηήζνπλ κηα πην ζαθή πξννπηηθή 
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θαη πξνζέγγηζε εληφο απηνχ, αλαγλσξίδνληαο ηνλ δηαθξηηφ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ 

σο πξνο απηφ θαη ηελ αδπλακία ηήξεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Ζ 

αλάγθε αλαβάζκηζεο ησλ Π.. κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εξγνδνηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ 

θαη ηνπ θαζνξηζκνχ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη απνηειεζκάησλ απηψλ επηζεκαίλνληαη ζε 

ζρεηηθέο έξεπλεο (Fjellstrom&Kristmanson, 2017
.
Onstenk&Blokhuis, 2007

.
Μπνικάηε, 

2018). 

ρεηηθά κε ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε καζεηεπφκελσλ ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηψλ 

ζεσξεί πσο νη πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ καζεηεπφκελσλ πξέπεη λα ηζνξξνπνχλ κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ θνξέα. Παξάιιεια πξνηείλεηαη ε αχμεζε ησλ δεζκεπκέλσλ ζέζεσλ γηα καζεηεία, ε 

αχμεζε ηεο δηάξθεηάο ηεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην πιαίζην αδεηψλ θαη απαζρφιεζεο ησλ 

καζεηεπφκελσλ ζε επίπεδν βάξδηαο ή αξγίαο. Οη  εθπαηδεπηηθνί εμάιινπ θέξνληαη λα 

βαξχλνληαη απφ ηελ επζχλε εχξεζεο ζέζεσλ καζεηείαο (Hernandez-Cruz&Russell, 2016
. 

Deissinger&Hellwig, 2005
.
Greenan, Mingchang, Ramlee&Lisa, 1998). 

ε θάζε πεξίπησζε πξνηείλεηαη ε ελεξγή εκπινθή θαη άιισλ ζπλαδέιθσλ απφ ηκήκαηα πνπ 

ηνπνζεηνχληαη νη καζεηεπφκελνη. Ζ εκπινθή ηνπο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ ηειηθή ηνπο αμηνιφγεζε. Δίλαη εκθαλήο εμάιινπ ε αλάγθε χπαξμεο θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ θαζνδήγεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αιιειεπίδξαζεο καζεηεπφκελσλ, επνπηψλ 

θαη ζπλεξγαηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο, νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηελ επίβιεςε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ελφο έξγνπ εθ 

κέξνπο ησλ καζεηεπφκελσλ (Broekθ.ζπλ., 2017
. 
Onstenk&Blokhuis, 2007). ηελ έξεπλα ηεο 

Lalioti (2019) δηαπηζηψλεηαη ε απνπζία ελφο ξεηνχ ζρεδίνπ παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο ζηελ εξγαζία ή ηε πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα ησλ 

ελδνεπηρεηξεζηαθψλ εθπαηδεπηψλ λα εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. 

Δμάιινπ αλαδχεηαη ε ζεκαζία ηεο παξνρήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηεπφκελσλ, κέζσ ηεο εθ 

ησλ πξνηέξσλ γλψζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πιαηζίνπ, ψζηε λα είλαη ηθαλνί γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο θαη ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο. 

Παξάιιεια αλαδχεηαη ε αμία ηεο ππνζηήξημεο ησλ καζεηεπφκελσλ απφ εξγαδφκελνπο ηεο 

επηρείξεζεο γηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα σο πξνο απηφ ην ζθνπφ (Chan, 2017).Ζ αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψλ θαη κε άιια ζηειέρε πέξαλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ/ επφπηε είλαη απαξαίηεηε εηδηθά 

σο πξνο ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ δηνηθεηηθήο ή νηθνλνκηθήο θχζεο, κε δηαθξηηή επίζεο ηελ 

αλάγθε γηα επειημία ηεο εξγνδνζίαο ζε ζρεηηδφκελα κε ηνπο καζεηεπφκελνπο ζέκαηα. 

πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο 

Σν παξάδεηγκα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζηνηρεία εμειηζζηκφηεηαο απνηειεί 

αηζηφδνμν ζηνηρείν σο πξνο ηεο ζεηηθή απνηίκεζε ηνπ ζεζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ ιακβάλεη 

ρψξα φηαλ ηα πξνβιήκαηα δηαπηζηψλνληαη, ηα νθέιε εληζρχνληαη, πξνηάζεηο δηαηππψλνληαη 

θαη πξαγκαηψλνληαη κέζσ ζπλεξγαζηψλ θαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ/ εθπαηδεπηψλ ζε 

επίπεδν ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πξνζφλησλ εληζρχεηαη θαη εμειίζζεηαη ζπλερψο. Βέβαηα ε 

ζπλερήο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπο ζπιινγηθά απφ φιεο ηηο πιεπξέο είλαη αδήξηηε αλάγθε.  
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Σα εκπιεθφκελα κέξε ζεζκηθά θη επηηειηθά ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ θαηάιιεια επίπεδα 

ζπλεξγαζίαο, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο καζεηείαο θαη λα πινπνηεζνχλ 

παξάιιεια πξνγξάκκαηα καζεηείαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηηο Π.Δ. 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη Ζιείαο φπνπ νη ζέζεηο καζεηείαο είλαη ζε ρακειά επίπεδα.Οη 

ραξάδνληεο εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζε ηκεκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζε δεηήκαηα πνπ δχλαηαη λα δερζνχλ ηξνπνπνηήζεηο βάζεη ηνπ πιαηζίνπ 

πνηφηεηαο καζεηείαο ζε ζρέζε κε: νξηζκφ εθπαηδεπηψλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ζέκαηα 

γξαθεηνθξαηίαο, ρξνλνδηαγξάκκαηα, δηάξθεηα καζεηείαο, αχμεζε ζέζεσλ καζεηείαο κε 

έκθαζε ζηηο δεζκεπκέλεο, επαλαπξνζέγγηζε, αμηνιφγεζε απνθνίησλ, παξαθνινχζεζε ηεο 

απαζρνιεζηκφηεηαο θη επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ απνθνίησλ θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δπηπξφζζεηα είλαη αλαγθαία ε αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο 

κέζσ επξσπατθψλ θη εζληθψλ πφξσλ ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη πφξνη ζρεηηδφκελνη κε 

αλαιψζηκα ή εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ θαη ηα νπνία απνδίδνπλ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα 

θαηά ηφπνπο πινπνηνχκελα πξνγξάκκαηα.Παξάιιεια αλαδχεηαη σο αλαγθαηφηεηα ε 

νξγαλσκέλε θη εθηελήο επηκφξθσζε ζε ζέκαηα καζεηείαο θη εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κε 

έκθαζε ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο ςπρνινγίαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο, ππφ ηελ επζχλε ηνπ 

Η.Δ.Π. ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. Ζ επηκφξθσζε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη 

ηφζν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ηνπο εθπαηδεπηέο εξγνδνηψλ κε ηε ζπκκεηνρή θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ.  

ε ζρέζε κε ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζεηηθά ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη 

ε αλάπηπμε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ φπσο δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, θχιια εξγαζίαο ή 

ινγηζκηθά ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη εμίζνπ απφ εθπαηδεπηηθνχο/ εθπαηδεπηέο θαη 

καζεηεπφκελνπο ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο παλειιαδηθά.ε θάζε πεξίπησζε ζα 

πξέπεη λα πξνεγεζεί αλαβάζκηζε θη επηθαηξνπνίεζε ησλ Α.Π.. σο πξνο ηνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηά ηνπο. Δηδηθφηεξα απηφ πξνηείλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε 

δεηήκαηα εμεηδίθεπζεο σο πξνο ην επάγγεικα βάζεη αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο, ελίζρπζε ήπησλ 

δεμηνηήησλ, αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο ή επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, κε ηε 

ζπκκεηνρή επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Γηα παξάδεηγκα ε Έλσζε 

Ννζειεπηψλ Διιάδνο ή ν Δζληθφο χλδεζκνο Ννζειεπηψλ Διιάδνο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν σο πξνο απηφ. 

Οη εθπαηδεπηέο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο φηαλ θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο πεξηζζφηεξν 

δηαρεηξίδνληαη ηα δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα παξά εθαξκφδνπλ εληαηηθή θαη ζπλερή εθπαίδεπζε 

ζηνπο καζεηεπφκελνπο. Σν γεγνλφο είλαη ζεκηηφ ιφγσ ησλ παξάπιεπξσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο 

φκσο ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνχ δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ. Θα ήηαλ πην ιεηηνπξγηθφ θαη 

απνδνηηθφ ν εθπαηδεπηήο/ επφπηεο ζην ρψξν εξγαζίαο λα νξίδεηαη γηα θάζε εθπαηδεπφκελν 

απφ ην ηκήκα – ηνκέα πξαθηηθήο ηνπ άζθεζεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ελ δπλάκεη κέληνξάο 

ηνπ. Θα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζε δηαπξνζσπηθφ επίπεδν ηελ αλάπηπμε ήπησλ δεμηνηήησλ, 

ηθαλνηήησλ επίιπζεο θαη δηαρείξηζεο πξνβιεκάησλ, ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα γηα ηθαλά θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε πνπ έρεη αλάγθε ε αγνξά 
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εξγαζίαο.Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε θαζνξηζηηθή ζπκκεηνρή ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο ζηελ πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ ησλ απνθνίησλ πξέπεη λα απνηειεί 

δεηνχκελν. Κη απηφ ψζηε λα κελ έρεη επνπζηψδε ραξαθηήξα εληαγκέλε κφλν ζηηο ηππηθέο 

απαηηήζεηο νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Οη εθπαηδεπηέο εξγνδνηψλ αγλννχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ην ζεζκηθφ ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Ο.Τ.Μ., ελψ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κφλν κηα πεξίπησζε θαίλεηαη λα έρεη αληίιεςε ηνπ 

πιαηζίνπ ηνπ ξφινπ ηεο. Σν γεγνλφο απηφ δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη ηελ 

αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ, θαζφηη ηα ζηειέρε πνπ ηελ απαξηίδνπλ κπνξεί λα πινπνηνχλ ηα 

δηαθξηηά ηνπο θαζήθνληα, αιιά ζε επίπεδν νκάδαο ηα απνηειέζκαηα ηίζεληαη ελ ακθηβφισ.  

Κη απηφ γηαηί εθφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη εθπαηδεπηέο, σο άκεζα ζρεηηδφκελνη κε ηνπο 

καζεηεπφκελνπο, δελ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο αλάινγεο δηεξγαζίεο ηφηε ε πνξεία ηεο 

καζεηείαο ζηεξείηαη ζπλνιηθήο ζηφρεπζεο θαη ην ζεκαληηθφηεξν εθ ησλ έζσ αμηνιφγεζεο θαη 

αλαηξνθνδφηεζεο.Κνκβηθήο ζεκαζίαο έηζη παξακέλεη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη ν 

δηαξθήο δηάινγνο εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ θαη θνξέσλ κε εθπξνζψπνπο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, 

κε ηαπηφρξνλε ελίζρπζε θαη εμσζηξέθεηα ηνπ ξφινπ ηεο Ο.Τ.Μ. θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ελεξγνπνίεζή ηεο κε ηα Κ.Π.Α. ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. πνπ ζεζκηθά ζπλδέεηαη θαη άξα ηηο ηνπηθέο 

αλάγθεο κηαο πεξηνρήο. ε απηφ ην ζθνπφ ζα είρε πξφζζεηε αμία ε ηνπνζέηεζε ζηειερψλ κε 

ζεηεία ζε ζέζεηο ππεπζχλσλ ζηηο Π.Γ.Δ. θη φρη κε εηήζηα απφζπαζε, θαζψο έηζη γίλεηαη 

απνζπαζκαηηθά θη φρη κε νξίδνληα κέιινληνο ε ζηνρνζεζία γηα ηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο, 

ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα απμεζνχλ ηα ιεηηνπξγνχληα ηκήκαηα καζεηείαο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ 

θαη θαηαλνκή ησλ ΔΠΑ.Λ. αλά πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, πεξηθέξεηα θαη ζπλνιηθά ζηελ 

επηθξάηεηα. ε απηφ ζα ιεηηνπξγνχζε ζεηηθά ε απινπνίεζε ηνπ δαηδαιψδνπο πιαηζίνπ 

ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ ππνςήθησλ καζεηεπφκελσλ. 

Σα ζηνηρεία ζηελ Π.Δ. Αραΐαο είλαη ελζαξξπληηθά αιιά ζηελ Π.Δ. Ζιείαο θαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ Π.Δ. Αηησι/ληαο δείρλνπλ φηη ε αλάγθε γηα εληαηηθνπνίεζε ησλ ζπιινγηθψλ 

πξνζπαζεηψλ είλαη απαξαίηεηε σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ζέζεσλ καζεηείαο θαη ηελ 

αχμεζε έηζη ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη απφ ηα ΔΠΑ.Λ. ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο φπνπ ιεηηνπξγεί 

ε εηδηθφηεηα Βνεζνχ Ννζειεπηή πινπνηνχλ πξφγξακκα καζεηείαο: 

 1 ζε ζχλνιν 8 ζηελ Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο. 

 2 ζε ζχλνιν 5 ζηελ Π.Δ. Αραΐαο. 

 1 ζε ζχλνιν 3 ζηελ Π.Δ. Ζιείαο. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, φπσο πξναλαθέξζεθε, κέζσ ελεξγνπνίεζεο ησλ θαηά ηφπνπο 

Ο.Τ.Μ. θαη κέζσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο παξάιιεια ζα δνζνχλ θίλεηξα ζε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη εξγνδφηεο ψζηε λα εκπιαθνχλ ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ καζεηείαο 

ησλ ΔΠΑ.Λ. ηεο πεξηνρήο ηνπο. Σα Κ.Π.Α. ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαινχληαη πεξηζζφηεξν λα 

αλαιάβνπλ ζεκαληηθνχο ξφινπο θαη πξσηνβνπιίεο ζε παξαγσγηθφ δηάινγν κε ηνπο 
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επαγγεικαηηθνχο θνξείο θη ελψζεηο σο πξνο ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ 

απνθνίησλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο ησλ ΔΠΑ.Λ. Σν γεγνλφο 

απηφ ζα απνηειέζεη κηα απφ ηηο βάζεηο γηα απφδνζε ζε βάζνο κέιινληνο, ηεο επέλδπζεο κηαο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο ζηα ΔΠΑ.Λ. ηεο 

Δ.Δ.Κ. 

Ζ ελίζρπζε θαη πξναγσγή ηεο έξεπλαο αιιά θαη ηεο ζπλερνχο αμηνιφγεζεο ηνπ ζεζκνχ ζε 

επίπεδν ζηειερψλ, ππνδνκψλ θαη κέζσλ, είλαη ζεκαληηθή, ψζηε κέζσ θαηαγξαθήο θαη 

κειέηεο ζηνηρείσλ λα πξνθχπηεη δηαξθήο αλαηξνθνδφηεζε ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο – 

Σάμεο Μαζεηείαο. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνηείλεηαη λα κελ αθνξά κφλν ηελ απνηίκεζε ηνπ 

ζεζκνχ ζηε δηάξθεηά ηνπ αιιά θαη ην δηάζηεκα πξηλ θαη κεηά απφ ηελ πινπνίεζή ηνπ. 

Οη κειινληηθέο έξεπλεο πέξαλ απφ ηνπο καζεηεπφκελνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο/ 

εθπαηδεπηέο πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζα πξέπεη λα ζηξαθνχλ ζηελ νπηηθή θη άιισλ 

ζηειερψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε καζεηεία φπσο νη ππεχζπλνη ηεο Γ.Γ.Δ. θαη ηεο Π.Γ.Δ., ή 

αθφκε θαη νη αξκφδηνη ησλ Κ.Π.Α. ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.  

Ζ εκπινθή ζηε καζεηεία πξνηείλεηαη επίζεο λα κελ αθνξά ηππηθά ηελ εθπξνζψπεζε κφλν 

ηνπ θνξέα απφ έλα άηνκν κε ζέζε επζχλεο (π.ρ. γξαθείν εθπαίδεπζεο ή δηεπζπληήο 

λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο ή πξντζηάκελνο), αιιά λα ιεηηνπξγεί ν ζεζκφο ηνπ κέληνξα γηα 

θάζε καζεηεπφκελν κε ηε ζπκκεηνρή έκπεηξσλ εξγαδνκέλσλ γηα θάζε ηκήκα, ψζηε ην άηνκν 

λα καζεηεχεη θαη παξάιιεια λα ππνζηεξίδεηαη ζπλερψο επαγγεικαηηθά, ςπρνινγηθά ή 

ζπκβνπιεπηηθά. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε ζπλερνχο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο 

κε παξερφκελα θίλεηξα ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζε ζέκαηα καζεηείαο θαη 

κε γλψκνλα ηελ πξνζσπηθή θη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ΔΠΑ.Λ. απνηεινχλ ηνλ θξίζηκν ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ζρνιείνπ θαη 

ρψξνπ εξγαζίαο θαζψο ζην πξφζσπφ ηνπο νη εθπαηδεπηέο εξγνδνηψλ βιέπνπλ ηελ 

ζπλεξγαζία θαη ηελ επίιπζε ζε πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Ο ξφινο ησλ άιισλ ζηειερψλ 

αλ θαη ζεκαληηθφο θαίλεηαη φηη θαζνξίδεη ην νξγαλσηηθφ θαη ζρεδηαζηηθφ πιαίζην θαη είλαη 

πεξηζζφηεξν θξίζηκνο ζηελ εμαζθάιηζε ζέζεσλ εξγαζίαο.  Έηζη θαιά θαηαξηηζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί/ εθπαηδεπηέο σο ελ δπλάκεη κέληνξεο θαη δηεπθνιπληέο παξά σο απζεληίεο 

κπνξνχλ λα γίλνληαη νη θνηλσλνί, πξναγσγνί θαη δηαηεξεηέο ηνπ ζεζκνχ ηεο καζεηείαο, ν 

νπνίνο κπνξεί λα εληζρχζεη θαηαιπηηθά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ηνπηθψλ  θνηλσληψλ γηα 

αλάπηπμε θαη βησζηκφηεηα ζην εγγχο θαη απψηεξν κέιινλ. 

Δμάιινπ ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα δεηνχκελν είλαη ε ζηνηρεηνζέηεζε ελφο παξαγσγηθνχ 

αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ, πξνζδηνξηδφκελν απφ επαγγέικαηα πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα 

ηελ αγνξά εξγαζίαο κε φξακα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη φρεκα ηελ 

θαηλνηνκία ζε επίπεδν ηδεψλ θη εθαξκνδφκελσλ πξαθηηθψλ. 

Οη εθπαηδεπηηθέο δνκέο, νη θνηλσληθνί εηαίξνη θαη νη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο πξέπεη λα 

ζπληνληζηνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ. Αληηθείκελν εξγαζίαο πξέπεη κεηαμχ άιισλ λα 

απνηειέζνπλ ε επηθαηξνπνίεζε ησλ Π.. ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κεηαβαιιφκελεο 

καζεζηαθέο αλάγθεο, ηα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα θαη ηηο δπλακηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο 
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εξγαζίαο, ηελ εζληθή ζηνρνζεζία θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εκθαληδφκελεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαβνιέο. 
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