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Abstract: Vocational Education and Training for many years was not the first choice in
education systems. In recent years, apprenticeship programs have been designed and
implemented with a combination of theoretical and practical training based on modern
developments such as demographic and socio-economic changes, which reinforce the big
problem of young people for the countries that are unemployment. The aim of this work
through a systematic bibliographic review of domestic and international literature is to capture
the characteristics that characterize the apprenticeship systems with their many dynamics and
existing weaknesses. The benefits apply to both apprentices, teachers, employers, and schools
in particular, but also to the local or national community and economy at large. In this light,
Vocational Education and Training through apprenticeship programs becomes a conscious
choice, it is upgraded in quality, while being a lever of development for the countries that
promote it through their educational systems.
Keywords: Apprenticeship, Vocational Education and Training, Review.
Πεξίιεςε: Ζ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε γηα πνιιά έηε δελ απνηέιεζε
πξψηε επηινγή ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη
πινπνηεζεί πξνγξάκκαηα καζεηείαο κε ζπλδπαζκφ ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο θαηάξηηζεο κε
γλψκνλα ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο φπσο δεκνγξαθηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαβνιέο,
πνπ εληζρχνπλ ην κεγάιν πξφβιεκα ησλ λέσλ γηα ηα θξάηε πνπ είλαη ε αλεξγία. ηφρνο ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο κέζα απφ ζπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο εγρψξηαο θαη
δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο είλαη ε απνηχπσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηα
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ζπζηήκαηα καζεηείαο κε ηηο πνιιέο δπλακηθέο θαη ηηο ππαξθηέο αδπλακίεο ηνπο. Σα νθέιε
αθνξνχλ ηφζν ηνπο καζεηεπφκελνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο εξγνδφηεο, θαη ηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο εηδηθφηεξα, αιιά θαη ηελ ηνπηθή ή εζληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία επξχηεξα. Τπφ
απηφ ην πξίζκα ε Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε κέζσ πξνγξακκάησλ
καζεηείαο γίλεηαη ζπλεηδεηή επηινγή, αλαβαζκίδεηαη πνηνηηθά, απνηειψληαο παξάιιεια
κνριφ αλάπηπμεο γηα ηηο ρψξεο πνπ ηελ πξνάγνπλ κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ
ηνπο.
Λέμεηο θιεηδηά: Μαζεηεία, Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, Αλαζθφπεζε.

Εηζαγσγή
Κάζε πξνζπάζεηα θαη ζηφρεπζε ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (Δ.Δ.Κ.)
είλαη απαξαίηεην λα παξαπέκπεη ζπλδεηηθά ζηελ αλεξγία, ζπλδπαδφκελε κε ηνλ
επαλαζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε ελφο παξαγσγηθνχ κνληέινπ πξνζδηνξηδφκελν απφ
επαγγέικαηα πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. Δμάιινπ ηα κνληέια
αλάπηπμεο αξρηθήο ή ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ έρνπλ
πηνζεηεζεί ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν εκπιέθνπλ ηνπο θπβεξλψληεο, δνκέο εθπαίδεπζεο,
εθπξνζψπνπο εξγνδνηψλ θη εξγαδνκέλσλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2019).
Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο γηα ελήιηθνπο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δπξψπε
(Δπξσπατθφ πκβνχιην, 2011). Υαξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην 2011 αξθεηά
εθαηνκκχξηα λένη ειηθίαο >=25 εηψλ παξέκελαλ άλεξγνη θη εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο εθπαίδεπζεο
(Eurofound, 2012). Παξάιιεια ζε έξεπλα ζηελ Διιάδα ην 2014 ν δείθηεο αλεξγίαο
αλαθεξφηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 29,4% γηα ηνπο λένπο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ειηθηαθνχ
θάζκαηνο (Κ.ΑΝ.Δ.Π., 2017).
Ο ζεζκφο ηεο Μαζεηείαο δχλαηαη λα απνηειέζεη ηε ζχγρξνλε έθθξαζε θαη κέζν Δ.Δ.Κ. Ωο
Μαζεηεία πεξηγξάθεηαη εθείλν ην ζχζηεκα φπνπ ε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ελαιιάζζεηαη
αλάκεζα ζε κνλάδα εθπαίδεπζεο θαη ζε εξγαζηαθφ ρψξν (Wolter θαη Ryan, 2011). Ζ
εθπαίδεπζε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν πξνζδηνξίδεηαη απφ κηα ζχκβαζε εξγαζίαο ε νπνία
πξνζδηνξίδεη δηθαηψκαηα θαη ακνηβή, ελψ ε αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη νδεγεί ζε
ζαθή επαγγεικαηηθά πξνζφληα (UNESCO, 2015).

1. Η καζεηεία ζηελ Επξώπε
ηελ Δπξψπε ηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο είλαη εληαγκέλα ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ
ρσξψλ. Δηδηθφηεξα ζηελ Ηζπαλία, ηελ Πνισλία θαη ηελ Σζερία ε καζεηεία βαζίδεηαη ζηελ
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή θαη ζηνλ εξγαζηαθφ
ρψξν εθφζνλ νη ππνδνκέο ηεο ζρνιηθήο δνκήο δελ θαιχπηνπλ ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο. Απφ
ηελ άιιε πιεπξά παξαδείγκαηα φπσο ε Διιάδα, ε Γαλία, ε Δζζνλία, ε Ρνπκαλία, ε
ινβαθία θαη ε ινβελία εθαξκφδνπλ ηε δπτθή κνξθή ζπζηήκαηνο καζεηείαο. Παξάιιεια
δεθαηξείο ρψξεο εθαξκφδνπλ αλαγλσξηζκέλα πξνγξάκκαηα καζεηείαο ζε επίπεδν
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ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη θξάηε φπσο ε Δζζνλία, ε Ηξιαλδία,
ε Κχπξνο, ε Ληζνπαλία, ε Οπγγαξία, ε Πνξηνγαιία, ε Ρνπκαλία, ε ινβαθία θαη ε ινβελία,
βξίζθνληαη παξαγσγηθή θάζε πξνζαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ Δ.Δ.Κ. (European
Commission, 2013).
ηε Γεξκαλία ε καζεηεία πινπνηείηαη κέζσ κηαο ζχκβαζεο πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ
καζεηεπφκελνπ θη επηρείξεζεο. Ο καζεηεπφκελνο γηα 3 – 4 εκέξεο ηελ εβδνκάδα
εθπαηδεχεηαη ζε κηα επηρείξεζε θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή 1 - 2 εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Ζ
δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ηα ηξία έηε, ελψ ππάξρεη επνπηεία ειέγρνπ
θαηαιιειφηεηαο ρψξνπ θαη πξνζσπηθνχ παξνρήο εθπαίδεπζεο απφ δηάθνξνπο νξγαληζκνχο
(European nion, 2012).
Δπηπξφζζεηα ζηε Γαλία ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ιφγσ ηεο απνθηψκελεο
εκπεηξίαο νη απφθνηηνη ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο είλαη πεξηζζφηεξν απνξξνθήζηκνη ζε
ζρέζε κε απνθνίηνπο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ρσξίο εκπεηξία. Παξάιιεια ην απζηεξφ πιαίζην
απφθηεζεο πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ, ε αλάπηπμε ζπλερψο ζηελψλ ζρέζεσλ εθπαηδεπηηθνχ
πιαηζίνπ θη επηρεηξήζεσλ θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ εγγπψληαη ηελ
επηηπρία πινπνίεζεο ηεο καζεηείαο ζηε ρψξα (European Commission, 2013).
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο ηεο Απζηξίαο δηαξθνχλ 24 - 48 κήλεο, ελψ
ε κάζεζε κεηαμχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη εθπαηδεπηηθήο δνκήο είλαη 80% - 20%.
Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην 76% ησλ απνθνίησλ εηζέξρνληαη σο απαζρνινχκελνη ζηελ αγνξά
εξγαζίαο ζε δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ απφ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
(European Commission, 2013). Δπίζεο ζηε Φηλιαλδία ηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο δηαξθνχλ
1 – 3 έηε (European Commission, 2012).
ηε Γαιιία ηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο γηα απφθηεζε θαηάιιεισλ επαγγεικαηηθψλ
πξνζφλησλ πνηθίινπλ κε δηάξθεηα 12 - 36 κήλεο θηάλνληαο ηνπο 48 κήλεο γηα εηδηθέο
θαηεγνξίεο εξγαδφκελσλ. Οη καζεηεπφκελνη κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο καζεηείαο
εηζέξρνληαη ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο άκεζα ζε πνζνζηφ πνπ θηάλεη ην 61%, ελψ ζε
πνζνζηφ 50% ζπλάπηνπλ κφληκεο ή ανξίζηνπ ρξφλνπ ζπκβάζεηο (European Union, 2012).
Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο επηηπρίαο ηεο καζεηείαο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο. Ζ ζπλερήο
θαηάιιεινπ επηπέδνπ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δνκή θαζνξίδεη ηελ
πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ, ελψ πξνιακβάλεη ηελ δηαξξνή απφ απηά. Ζ κάζεζε είλαη
καζεηνθεληξηθή κε ρξήζε ζχγρξνλσλ ελεξγεηηθψλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο κε
αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απηφ ηεο Γαλίαο θαη ηεο Οπγγαξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
άζθεζε ζπλερνχο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ππνζηήξημεο φπσο ζπκβαίλεη ζηα πξνγξάκκαηα
καζεηείαο ηεο Κχπξνπ, ηεο Βνπιγαξίαο θαη ινβελίαο (European Commission, 2013).
Ζ πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ ρσξψλ ζαλ ηελ Διιάδα, ηελ Απζηξία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ
Ηξιαλδία δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δνκή, ελψ ζηε πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο νη
επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ επζχλε πηζηνπνίεζεο ησλ πξνζφλησλ ησλ καζεηεπφκελσλ (European
Commission, 2013).
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2. Η Μαζεηεία ζηελ Ειιάδα
Ζ δεπηεξνβάζκηα Δ.Δ.Κ. ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν πξνζειθχεη πεξί ηνπ 30% ησλ καζεηψλ ζε
ζρέζε κε ηε γεληθή εθπαίδεπζε παξεθθιίλνληαο απφ ην κέζν επξσπατθφ φξν πνπ θηάλεη ην
πνζνζηφ ηνπ 50% (CEDEFOP, 2014β). Δπίζεο βάζεη εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ην
Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (2018) ην πνζνζηφ δηαξξνήο καζεηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ
Δ.Δ.Κ. έθηαζε ην 11,02% θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2013 έσο 2016 ζε αληηπαξαβνιή κε
απηφ ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ πνπ έθηαλε ζην 1,92%. Τπφ απηφ ην πξίζκα αμίδεη λα ζεκεησζεί
φηη δηαρξνληθά ε Δ.Δ.Κ. ζπλδέζεθε ακθφηεξα ζηνλ Διιαδηθφ θαη ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν κε
επαγγέικαηα ρακεινχ θνηλσληθνχ θχξνπο, ελψ ε γεληθή εθπαίδεπζε πνπ ηελ πιαηζηψλεηαη
απφ ην θνηλσληθφ φξακα γηα αθαδεκατθή εμειηθηηθή πνξεία (CEDEFOP, 2011α).
Ζ απαξρή ηεο δηαδξνκήο ηεο καζεηείαο ζηελ Διιάδα έγηλε κε ηελ ίδξπζε ησλ ρνιψλ
Σερληθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο (Β.Γ., 1952). Δπηά ρξφληα αξγφηεξα
εηζάγεηαη έλα δπτθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο βαζηζκέλν ζηα πξφηππα ηνπ γεξκαληθνχ
ζπζηήκαηνο (CEDEFOP, 2014β). Γέθα ρξφληα κεηά ην Ν.Γ. 212/1968 θαζφξηζε ηε κεηαθνξά
ησλ ζρνιψλ καζεηείαο ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ., ελψ κε ην λφκν 3475/2006 ζεζκνζεηήζεθε λέα κνξθή
καζεηείαο πιένλ ζηηο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΔΠΑ..) Μαζεηείαο (Νφκνο 4386/2016).
ηελ Διιάδα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα καζεηείαο ελψ απφ ην
2013 παξέρνληαη ζε κεηαδεπηεξνβάζκην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν κε ηε ζπλεξγαζία θαη ην
ζπληνληζκφ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, επηρεηξήζεσλ, δεκφζησλ θνξέσλ, επηκειεηεξίσλ θαη
θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ππφ ην πξίζκα θαηεπζπληήξησλ επξσπατθψλ νδεγηψλ θαη πξαθηηθψλ
(Cedefop, 2018c). Ζ καζεηεία πινπνηείηαη ζηηο ΔΠΑ.. καζεηείαο Ο.Α.Δ.Γ. σο ηε ιήμε ηνπ
ζρνιηθνχ έηνπο 2020 – 2021, ζε ΔΠΑ.Λ. σο πξναηξεηηθφ Μεηαιπθεηαθφ Έηνο – Σάμε
Μαζεηείαο θαη ζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ζηα πιαίζηα εμακήλνπ
καζεηείαο αληί πξαθηηθήο άζθεζεο (Ν.4386/2016).

3. Αλαζθόπεζε εξεπλεηηθώλ εκπεηξηθώλ δεδνκέλσλ
Οη καζεηεπφκελνη απνιακβάλνπλ πνιιά νθέιε νινθιεξψλνληαο πξνγξάκκαηα καζεηείαο,
θαζφηη αθελφο πηνζεηνχλ ζεκαληηθέο πξαθηηθέο δεμηφηεηεο θαη αθεηέξνπ πνιχηηκε εκπεηξία
ηα νπνία απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ αλαδεηά ε αγνξά εξγαζίαο ζην ππνςήθην εξγαηηθφ
δπλακηθφ (Μαλνπζαξίδεο θαη Πνπιάθνο, 2017). Απηή ε δηαπίζησζε ζπκθσλεί κε ην γεγνλφο
φηη νη απφθνηηνη ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο εχξεζεο
εξγαζίαο, ελψ γηα ηνπο εξγνδφηεο πνπ ηνπο επηιέγνπλ ηειηθά ζεσξείηαη δχζθνιε ε
αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ άιινπο (Bonnal θαη ζπλ., 2002).
Δμάιινπ ε εκπεηξία πνπ απνθηνχλ νη καζεηεπφκελνη παξαιιειίδεηαη ζε βάζνο ρξφλνπ κε ην
ζεσξεηηθφ γλσζηηθφ ππφβαζξφ ηνπο θαη ηα νθέιε πνιιαπιαζηάδνληαη ζηελ εξγαζηαθή ηνπο
δηαδξνκή εμαηνκηθεπκέλα, αιιά θαη γηα ηελ Δ.Δ.Κ. επξχηεξα (Ryan, 1998). Σα δεδνκέλα
απηά ζπκθσλνχλ κε απηά ηεο έξεπλαο ησλ Bertschy θ.ζπλ. (2009) φπνπ ζεσξείηαη ζπγθξηηηθφ
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πιενλέθηεκα ζρεηηθά κε άιινπο ηα πξνζφληα πνπ θέξνπλ νη απφθνηηνη πξνγξακκάησλ
καζεηείαο σο ζηνηρείν πνπ απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο εχξεζεο εξγαζίαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα νη Collins, Brown&Holum (1991), ζεσξνχλ φηη ζηνπο καζεηέο ζηα
πιαίζηα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο δελ γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ζηελ πξάμε δχλαηαη λα
εθαξκνζηνχλ πξαθηηθά νη ζεσξεηηθέο γλψζεηο ζε έλα πεξηβάιινλ καζεηεπφκελεο εξγαζίαο.
Απφ ηε άιιε πιεπξά ζηε κειέηε ηνπ ν Austin (2009) εμάγεη ηελ αμία ηνπ καζεζηαθνχ
πιαηζίνπ σο πξνο ηελ ππνζηήξημε ηεο καζεηείαο κέζσ πηνζέηεζεο εθ κέξνπο ησλ
καζεηεπφκελσλ ηνπ βαζχηεξνπ λνήκαηνο ηεο καζεηείαο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ εαπηφ ηνπο.
Οη Noelke θαη Hom (2011), ζε έξεπλά ηνπο δηαπηζηψλνπλ πσο νη απφθνηηνη καζεηείαο
παξακέλνπλ ζε θαζεζηψο αλεξγίαο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κε απηνχο πνπ θαηέρνπλ
ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο πξαθηηθή θχζεο λα εκθαλίδνληαη κε ρακειφηεξν δείθηε αλεξγίαο ζε
ζρέζε κε άιινπο. ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηζεκαίλεηαη φηη φζν πεξηζζφηεξεο είλαη
νη πξνζθεξφκελεο ζέζεηο καζεηείαο, ζηηο επξσπατθέο ρψξεο πνπ ηελ εθαξκφδνπλ, ε αλεξγία
παξακέλεη ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα.
Ο ζεζκφο ηεο καζεηείαο ζηε πιεηνςεθία ησλ επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ
εθαξκφδεηαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θη έηζη ηα
πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο νθείινπλ λα ππαθνχνπλ ζην ζθνπφ απηφ (Παπαζηεθαλάθε, 2002).
Σν γλσζηηθφ ππφβαζξν απφ ηελ άιιε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα είλαη ηέηνην πνπ λα
ζηνηρεηνζεηεί ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο
ζηαδηνδξνκίαο ησλ καζεηεπφκελψλ ηνπο θαη παξάιιεια ζα ιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθέο
απνθάζεηο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο δνκήο Δ.Δ.Κ. πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Έηζη ζα
θαιιηεξγείηαη κηα θνπιηνχξα επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρηθφηεηαο κεηαμχ
εξγνδνηψλ θαη εθπαηδεπηηθήο δνκήο (Hodkinson, 2008).
Σν γεγνλφο απηφ αληηδηαζηέιιεηαη κε ηε ζέζε ηνπ Μαηζαγγνχξα (1998), ν νπνίνο ζεσξεί πσο
ην επίπεδν επηθνηλσλίαο θαη νη επθαηξίεο γηα κάζεζε πνπ παξέρεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηνπο
καζεηεπφκελνχο ηνπ είλαη ζπλάξηεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ πξνζδνθηψλ γηα θαζέλα απφ
απηνχο. Οη Slack θ.ζπλ. (2013), επηζεκαίλνπλ φηη ε απηνπεπνίζεζε θαη ν επαγγεικαηηθφο
πξνζαλαηνιηζκφο ησλ καζεηψλ είλαη αλάινγα ησλ αλαγθψλ γηα ζπκβνπιεπηηθή. Δπηπιένλ,
ζχκθσλα κε ηνλ Παιαηνθξαζάο θ.ζπλ. (2000) ε καζεζηαθή επίδνζε ησλ καζεηεπφκελσλ
απνηειεί ζηνηρείν πνπ θαζνξίδεη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. Έηζη φπσο
αλαθέξεη ν Jantrakool (2010) ζην ζχγρξνλν πιαίζην ηεο Δ.Δ.Κ. αλαδχεηαη σο αλάγθε ε
επηκφξθσζε θη ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηελ επίηεπμε
ησλ βέιηηζησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κάζεζε
ζην ρψξν εξγαζίαο βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη ην κεγάιν δεηνχκελν
ζηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο ψζηε λα επηηεπρζεί επηηπρεκέλε θαη κε νκαιφηεηα είζνδνο ησλ
απνθνίησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δμάιινπ ε καζεηεία αθνξά ζε πνιιέο εκπιεθφκελεο
πιεπξέο φπσο καζεηεπφκελνπο, εξγνδφηεο, εθπαηδεπηηθνχο, ραξάδνληεο πνιηηηθήο.
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Οη Fjellstrom θαη Kristmanson (2017) ζηε πνηνηηθή έξεπλά ηνπο ζηε νπεδία κέζα απφ ηε
ζχγθξηζε δχν νκάδσλ καζεηεπφκελσλ δηαθνξεηηθψλ επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ πνπ
παξαθνινπζνχζαλ δπν κνξθέο δπτθψλ ζπζηεκάησλ καζεηείαο αλαδχζεθε θάηη ζεκαληηθφ.
Δηδηθφηεξα δηαθάλεθε ην πψο νη ρψξνη εξγαζίαο παξέρνπλ κάζεζε κε ζηφρεπζε ζε
θαηάιιεια επαγγεικαηηθά πξνζφληα, ελψ παξάιιεια ε κάζεζε δχλαηαη λα παξέρεη ην
πιαίζην αιιαγήο ή αλαβάζκηζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο.
Μέζα απφ ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα έγηλε θαηαλνεηφ φηη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ ηεο καζεηείαο απέρνπλ απφ ηε ζηνρνζεζία κάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο, θαζφηη ν
πξνζαλαηνιηζκφο απηψλ ζρεηίδεηαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπο δεδνκέλνπο πφξνπο
απηνχ, ελψ ν παξάγνληαο ρξφλνο κε ηε ζαθήλεηα ησλ νξίσλ ηνπ δελ παξέρεη ηα ερέγγπα γηα
αζθαιή θη απνηειεζκαηηθή ζπζρέηηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζηνρνζεζίαο θαη πξνζθνξάο
επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα επηζεκαίλεηαη φηη νη
δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηεπφκελσλ ζηελ επηρείξεζε ζπαλίσο ζπζρεηίδνληαη κε ζαθείο
εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Έηζη ε κάζεζε ζην ρψξν εξγαζίαο απαηηεί κεγαιχηεξε κειέηε
εηδηθά ζην θαηά πφζν ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηεπνκέλσλ δχλαηαη λα ζπλδέεηαη ηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηε ζηνρνζεζία ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή θαη ζην ρψξν
εξγαζίαο (Fjellstrom θαη Kristmanson, 2017).
Δπίζεο ζηελ πνηνηηθή έξεπλά ηεο ζηε Νέα Εειαλδία ε Chan (2017) επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία
ηεο παξνρήο ππνζηήξημεο θαηά ηελ πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο
ηαπηφηεηαο, ε νπνία απνδίδεηαη ζε καζεηεπφκελνπο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, κε παξάδεηγκα
απηνχο πνπ καζεηεχνπλ σο αξηνπνηνί. Ζ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα πνπ αθνξά ζε έλα θάζκα
ζπκπεξηθνξψλ, ζηάζεσλ, δηεξγαζηψλ θη εκπεηξηψλ απνδίδεηαη απφ εξγαδφκελνπο κηαο
επηρείξεζεο βάζεη ηνπ επηπέδνπ ελεξγήο ζπκκεηνρήο καζεηεπφκελσλ ζηα πιαίζηα απηήο. Ο
ξφινο ηεο επνπηείαο απφ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ
ελ γέλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ζε θαζεζηψο αζθάιεηαο γηα ηνπο καζεηεπφκελνπο
κέζσ ζπλερνχο αλαηξνθνδφηεζεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα νη ινηπνί
εξγαδφκελνη ηεο επηρείξεζεο βάζεη ηεο αληίιεςεο ηνπο θαζνξίδνπλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ
ηθαλφηεηα πνπ αλαπηχζζνπλ νη καζεηεπφκελνη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο επνπηείαο ψζηε λα
δχλαληαη λα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα. Μέζσ δηαρξνληθήο βαζκηαίαο επνπηείαο νη
καζεηεπφκελνη ήηαλ ζε ζέζε λα αλαιακβάλνπλ επζχλεο θαη ζχλζεηα θαζήθνληα ή ξφινπο
ζην ρψξν εξγαζίαο ζε θαζεζηψο αλεμαξηεζίαο. Έηζη πξνθχπηεη φηη σο πξνο ηε δηακφξθσζε
ζρεδίσλ αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο απαηηείηαη λα ηίζεηαη ππφςε εμ’ αξρήο
ζηνπο καζεηεπφκελνπο ην πιαίζην επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πνπ θαινχληαη λα
απνθηήζνπλ. Σαπηφρξνλα είλαη απαξαίηεηνο ν παξαιιειηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ
φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα επηζπκεηά καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ θαη απηψλ πνπ πεξηθιείεη έλαο εξγαζηαθφο ρψξνο.
Οη Pylnas θαη Rintala (2017) πάιη ζηελ πνηνηηθή έξεπλά ηνπο ζηε Φηιαλδία δηεξεχλεζαλ ηηο
αληηιήςεηο πεξη εκπεηξηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο θαη εθπαηδεπηηθήο θαζνδήγεζεο. Ζ έξεπλα
αθνξνχζε ζε καζεηεπφκελνπο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο,
εξγαδφκελνπο ζην ρψξν εξγαζίαο, εθπαηδεπηηθνχο θη εξγνδφηεο.
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χκθσλα κε ηνπο καζεηεπφκελνπο νη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο φπσο θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ
απηνξξχζκηζεο είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξνγλσκνζχλεο.
Παξάιιεια αλαγλσξίζηεθε ε αμία αλάπηπμεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη
εληφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζηελ νκαδηθή
εξγαζία, ζηνλ αιιεινζεβαζκφ θαη ζηελ αθξφαζε. Δπίζεο αλαδχζεθε ε αμία ησλ εζσηεξηθψλ
θηλήηξσλ φπσο ε πξνζπκία θαη ε ζεηηθή ζηάζε γηα κάζεζε ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ απηνξξχζκηζεο ησλ καζεηεπφκελσλ. Ζ αμία ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηεπφκελσλ
θαη νη πξσηνβνπιίεο ηνπο ζπλδπαδφκελεο κε ηελ ζηάζε θαη ηελ εξγαζηαθή ηνπο απφδνζε
απνηεινχλ γηα ηνπο εξγνδφηεο ζεκαληηθνχο ιφγνπο πξφζιεςεο ηνπο. Δπίζεο ηα εξγαζηαθά
πεξηβάιινληα κάζεζεο θαίλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο
ησλ καζεηεπφκελσλ. Έηζη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ απηνξξχζκηζεο βνεζνχλ ηνπο
καζεηεπφκελνπο λα δηαρεηξηζηνχλ ελεξγά θξίζηκεο θαηαζηάζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο κε
πξφιεςε ηεο απνρψξεζήο ηνπο απφ ην πξφγξακκα. Βέβαηα ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
ησλ θνξέσλ εθπαηδεπηηθήο δνκήο θη εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ εξγαζίαο σο πξνο ηελ
παηδαγσγηθή ππνζηήξημε, ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηψλ θαη
καζεηεπφκελσλ θαη ε έιιεηςε πφξσλ θαηά ηελ θαζνδήγεζε δηαθάλεθε πσο απνηεινχλ
αξλεηηθνχο παξάγνληεο σο πξνο αθνκνίσζε ησλ απνθνίησλ ζηελ επηρείξεζε (Pylnas θαη
Rintala, 2017).
Ζ ζχλδεζε κεηαμχ πνηφηεηαο κάζεζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ζηελ επηρείξεζε
επηζεκαίλεηαη ζηελ έξεπλα ησλ Onstenk θαη Blokhuis (2007) ζηελ Οιιαλδία φπνπ
καζεηεπφκελνη ζθηαγξάθεζαλ αξλεηηθά ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθπξνζψπσλ ηνπ
θνξέα εξγαζίαο θαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Έηζη αλ ε κάζεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή
ραξαθηεξίδεηαη απφ γεληθφινγνπο ζηφρνπο δελ ζα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ησλ
καζεηεπφκελσλ εθφζνλ δελ εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ απηνξχζκηζεο θη
απηνζπγθξάηεζεο ππφ ην πξίζκα ζπλερνχο αλαζηνραζκνχ έλαληη ηεο απνθηνχκελεο
εκπεηξίαο.
Έηζη 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. Δίλαη
κεγάιε ινηπφλ ε ζεκαζία ζχλδεζεο ησλ Π.. ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή κε ηα πξνζδνθψκελα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο, ψζηε νη καζεηεπφκελνη λα απνθηνχλ θξηηηθή
ζηάζε θαη λα πξνάγνπλ ηελ πξνζσπηθή θη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε δηακνξθψλνληαο
ηέηνηα επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα πνπ ζα παξάγεη ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα αθελφο γηα ηνλ
εξγαζηαθφ ρψξν κα θαη ζεζκηθά γηα ηελ Δ.Δ.Κ. (Onstenk θαη Blokhuis, 2007).
Ο Canan (2015) ζε πνηνηηθή έξεπλα ηνπ ζηε Νέα Εειαλδία ζε καζεηεπφκελνπο ησλ ηνκέσλ
κεραλνινγίαο θαη ειεθηξνινγίαο ηφληζε ηελ αμία ησλ επηηεχμηκσλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ πνπ απνθηψληαη ζηε δηάξθεηα ελφο πξνπαξαζθεπαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξηλ
ηελ έλαξμε ηεο καζεηείαο ζε ρψξνπο εξγαζίαο. Παξάιιεια δηαθάλεθε ε αλάγθε ηεο ηήξεζεο
ησλ πξνδηαγξαθψλ εθ κέξνπο κηαο επηρείξεζεο νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε
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δεμηνηήησλ εθ κέξνπο ησλ καζεηεπφκελσλ σο πξνο ηελ πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθψλ
πξνζφλησλ ζε εζληθφ επίπεδν.
ε έξεπλα ησλ Ryan θαη Lorinc (2017) ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο
αξλεηηθήο εηθφλαο ηεο καζεηείαο θαη νη αξλεηηθέο επηξξνέο πνπ δέρνληαη νη καζεηεπφκελνη
κεηαμχ άιισλ θαη ηνπ ηνκέα πγείαο σο θξηηήξηα επηινγήο ηεο γηα θνίηεζε ζε ηέηνηα
πξνγξάκκαηα ζε ζρέζε κε ην δξφκν ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Σέηνηνη αλαζηαιηηθνί
παξάγνληεο απνηεινχλ 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.
Ζ Δ.Δ.Κ. νχησο ή άιισο πξαγκαηψλεη ην φξακα θαη ζπλάκα αλαγθαηφηεηα ησλ ρσξψλ γηα
ηελ εηζδνρή ζην πεδίν ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ηελ απαξαίηεηε πξνεηνηκαζία ηνπο, ψζηε λα
αληαπνθξηζνχλ θαηάιιεια ζην θάζκα πξνθιήζεσλ πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ ζην εξγαζηαθφ
πεδίν (Steedman, 2010).
Μέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Δ.Κ. παξάγεηαη έλα αλζξψπηλν θεθάιαην κε πνηνηηθά
ζηνηρεία σο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο. Σα επξσπατθά θξάηε
ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ
θαηάιιειεο ζπλζήθεο εηζδνρήο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη παξάιιεια λα
αληηκεησπίζνπλ θαηλφκελα φπσο ε δηαξξνή, ε αλεξγία θη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο.
Δμάιινπ ηα ζχγρξνλα αλαπηπμηαθά κνληέια βαζίδνληαη ζηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε πνπ
πξέπεη λα δηαζέηνπλ σο εθφδην νη λένη νη νπνίνη εθφζνλ δελ πξνηηκνχλ ηελ αλψηαηε
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ
επηδεηνχληαη ζην πεδίν ηεο αγνξάο εξγαζίαο (Steedman, 2010).
Ζ καζεηεία ινηπφλ σο ζεζκφο κπνξεί θαιχςεη ηηο πξναλαθεξφκελεο απαηηήζεηο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο κε νθέιε γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο καζεηεπφκελνπο,
εξγνδφηεο, εθπαηδεπηηθέο δνκέο.
Δηδηθφηεξα γηα ηνπο καζεηεπφκελνπο ε εχξεζε εξγαζίαο κνηάδεη λα είλαη ηαρχηεξε
(Acemoglu θαη Pischke, 1998). Δπηπιένλ εθφζνλ έρεη γίλεη αμηνιφγεζε απφ ηνπο εξγνδφηεο ε
ζπλέρεηα ζηελ επηρείξηζε είλαη πην εθηθηή ζε ζρέζε κε ηελ αλαδήηεζε άιινπ ππνςήθηνπ
εξγαδφκελνπ απφ ηνλ εξγνδφηε (Bonnal, Mendes&Sofer, 2002). Βέβαηα ν εξγνδφηεο έρεη ηε
δπλαηφηεηα εθπφλεζεο ελφο λένπ ζρεδίνπ εθπαίδεπζεο έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπ ηα
απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο θαη αληηιακβαλφκελνο ηηο ήπηεο δεμηφηεηεο πνπ
ν καζεηεπφκελνο έρεη πηα αλαπηχμεη (Wolter θαη Ryan, 2011).
ε έξεπλα ησλ Bonnal θ.ζπλ. (2002) ζηε Γαιιία έγηλε εκθαλέο πσο φζνη απφ ηνπο λένπο
νινθιήξσζαλ ην πξφγξακκα καζεηείαο παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα ζπλερίζνπλ
λα εξγάδνληαη νινθιεξψλνληαο ην πξφγξακκα. Σν δεδνκέλν απηφ είλαη ζε ζχκπλνηα κε ηελ
έξεπλα ησλ Noelke θαη Hom (2011) ζηελ Οπγγαξία απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη νη λένη πνπ
νινθιεξψλνπλ πξφγξακκα καζεηείαο έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα παξακείλνπλ ζε
θαζεζηψο αλεξγίαο.
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Δηδηθφηεξα νη VanderVelden, Welter&Wolbers (2001) ζε ζρεηηθή εξεπλά ηνπο δηαπίζησζαλ
φηη ηα επξσπατθά θξάηε κε αλεπηπγκέλα πξνγξάκκαηα καζεηείαο έρνπλ ρακειά πνζνζηά
αλεξγίαο ζηνπο λένπο. ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη ζε ρψξεο κε
πνιιέο πξνζθεξφκελεο ζέζεηο καζεηείαο ρσξψλ ζαλ ηελ Απζηξία, ηε Γεξκαλία, ηε Γαλία,
θαη ηε Διβεηία, ε αλεξγία ησλ λέσλ είλαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα ηνπ Μ.Ο. ρσξψλ ηνπ
Ο.Ο..Α. ε επφκελε έξεπλα αλαθέξεηαη φηη νη ρψξεο ηεο Δπξψπεο κε επηηπρεκέλε ηε
κεηάβαζε ησλ λέσλ ζηελ εξγαζία είλαη ζε αθκή ν ζεζκφο ηεο καζεηείαο, ζε αληηδηαζηνιή
ηελ Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηε Πνξηνγαιία πνπ απνηεινχλ παξαδείγκαηα ρσξψλ ζηηο νπνίεο
αλαθέξνληαη απμεκέλα πνζνζηά δηαθνπήο εξγαζίαο.
ε έξεπλα ησλ Bertschy, Cattaneo&Wolter (2009) αλαδείρζεθε ε αμία ηεο καζεηείαο σο
ζεζκνχ ζηα ζπζηήκαηα Δ.Δ.Κ. επξχηεξα. Δηδηθφηεξα ζε ρψξεο φπσο ε Διβεηία φζνη
πξαγκαηνπνηνχλ καζεηεία αλεπξίζθνπλ εξγαζία κε πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο ζπγθξηηηθά κε
απηνχο πνπ απνθνηηνχλ απφ άιια ζεζκηθά πιαίζηα ηεο Δ.Δ.Κ.
Σα επξχκαηα κνηάδνπλ ζχκθσλα κε απηά πνπ παξαηεξνχληαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζε
έξεπλα ηνπ Ryan (2001) κηαο θαη ε αλεξγία ησλ απνθνίησλ ηκεκάησλ καζεηείαο αληρλεχεηαη
κηθξφηεξε ζε ζχγθξηζε κε απηή ησλ απνθνίησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ. ηελ ίδηα
έξεπλα αλαθέξεηαη σο πηζαλφηεξν νη καζεηεπφκελνη λα δηαηεξήζνπλ δηαξθψο ζηνλ
εξγαζηαθφ ηνπο βίν ηηο αλεπηπγκέλεο δεμηφηεηέο ηνπο απφ ην πξφγξακκα καζεηείαο.
Ζ καζεηεία έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο κηαο θαη θαιιηεξγνχληαη θαη
αλαπηχζζνληαη ζηνπο καζεηεπφκελνπο δηάθνξεο εξγαζηαθέο ζπλήζεηεο ηέηνηεο ψζηε
απμάλνπλ ην επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο ηνπο. Ζ ελζσκάησζε ησλ καζεηεπφκελσλ ζηελ
επηρείξεζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο είλαη πην εχθνιε θαζψο ζηελ
απνθηψκελε εξγαζηαθή εκπεηξία πέξα απφ ην θαζαπηφ αληηθείκελν εξγαζίαο
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία φπσο ε θνπιηνχξα θαη θηινζνθία ηεο (CEDEFOP, 2015β).
Οη Beicht θαη Ulrich (2009) επηζεκαίλνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ηεο
καζεηείαο δηαρξνληθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηε Γεξκαλία κηαο θαη εμνηθνλνκνχληαη πφξνη ζε
ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε εξγαδνκέλσλ, αλαθνξηθά κε ηε ζηνρνζεζία θαη ηε θηινζνθία ηνπο.
Παξάιιεια ν Lerman (2014), ζεκεηψλεη ηε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο παξαγσγήο κηαο
επηρείξεζεο κε παξάιιειε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηνλ έιεγρν ηνπ
κηζζνινγηθνχ θφζηνπο γηα παιηνχο θαη λένπο εξγαδφκελνπο.
Ζ καζεηεία θαη ε θαηλνηνκία γίλνληαη αιιειέλδεηεο έλλνηεο κηαο θαη ην επίπεδν θαηάξηηζεο
θαη εμεηδίθεπζεο ησλ καζεηεπφκελσλ ηνπο επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε ρξήζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηα πιαίζηα άζθεζεο ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. Ζ καζεηεία πέξαλ ησλ
άιισλ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο πνπ αλαπηχζζεηαη, αιιά
θαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα επξχηεξα ζην νπνίν εληάζζεηαη (Hoeckel, 2008). Ο
επξσπατθφο πξνζαλαηνιηζκφο σο πξνο ηνλ σο άλσ ζθνπφ νδεγεί ζηελ απμεκέλε
ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ καζεηείαο (Muhlemann θ. ζπλ., 2007). Δίλαη γεγνλφο φηη ζηηο
ζρνιηθέο θνηλφηεηεο φπνπ ιεηηνπξγνχλ πξνγξάκκαηα καζεηείαο ε ζπλεξγαζία, ε επηθνηλσλία
θαη ε ζπκκεηνρή απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία κηαο δηακνξθσκέλεο θνπιηνχξαο ε νπνία
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εκπιέθεη εθπαηδεπηηθνχο, καζεηεπφκελνπο θη εξγνδφηεο. Έηζη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή αθνπγθξαδφκελν ηηο αλάγθεο ηνπ
πεδίνπ ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα εθφζνλ νινθιεξψζεθε ε Α’ θάζε εθαξκνγήο ηεο καζεηείαο ην
Τ.ΠΑΗ.Θ. κέζσ ηνπ Η.Δ.Π. πξνρψξεζε ζε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο ζηα
ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. Σα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί
απνηεινχλ πνιχηηκν πιηθφ σο πξνο ηα ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο κε δπλακηθή θαη αδπλακίεο,
ψζηε λα δνζεί ε απαξαίηεηε αλαηξνθνδφηεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ
(ΗΔΠ, 2018).
Ζ απνδνρή ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμεο Μαζεηείαο ήηαλ ζεκαληηθή ήδε απφ ηελ
πξψηε εθαξκνγή ηεο αθνχ πινπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2016 - 2017 180
ηκήκαηα γηα 1.175 καζεηεπφκελνπο ζε 7 εηδηθφηεηεο ζε 120 ΔΠΑ.Λ., θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ
ζρνιηθνχ έηνπο 2017 - 2018 406 ηκήκαηα γηα 3.452 καζεηεπφκελνπο ζε 16 εηδηθφηεηεο
(ΤΠ.Π.Δ.Θ., 2016).
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην δηάζηεκα Μαξηίνπ – Ννεκβξίνπ 2017. Ωο κεζνδνινγία
ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνζνηηθή έξεπλα βάζεη ηξηψλ δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ηα νπνία
πεξηιάκβαλαλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ, ηα νπνία έπεηηα απφ πνηνηηθφ έιεγρν
θαηέγξαςαλ ηηο αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη πξνζέζεηο ησλ καζεηεπφκελσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πνπ είραλ ελεξγφ εκπινθή θαη ησλ εθπαηδεπηψλ επηρεηξήζεσλ θη νξγαληζκψλ ηεο Α’ θάζεο.
ηελ έξεπλα αμηνπνηήζεθαλ 197 εξσηεκαηνιφγηα απφ καζεηεπφκελνπο, 74 απφ
εθπαηδεπηηθνχο θαη 30 απφ εθπξνζψπνπο επηρεηξήζεσλ. Σα επξήκαηα απνηέιεζαλ πνιχηηκεο
αξρηθέο ελδείμεηο γηα ην ζεζκφ, ελψ ε επαλάιεςή ηεο ζην κέιινλ κε ζπλερή ζχγθξηζε ησλ
επξεκάησλ θξίζεθαλ απαξαίηεηεο σο πεγή αλαηξνθνδφηεζεο ηεο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθήο
γηα ηελ Δ.Δ.Κ. επξχηεξα θαη ηνλ ζεζκφ ηεο καζεηείαο εηδηθφηεξα.
Απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα εθπαηδεπηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα ην 10,8%
αθνξνχζαλ ηελ εηδηθφηεηα Βνεζφο Ννζειεπηή γηα ηνπο νπνίνπο κεηαμχ άιισλ δελ
θαηαγξάθεθε εμεηδηθεπκέλε γλψζε ινγηζκηθνχ ηεο εηδηθφηεηαο. Βαζηθφ ιφγν γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο καζεηείαο απνηέιεζε ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ, ελψ σο ρψξνη
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ππάξρνληα εξγαζηήξηα εο ζρνιηθήο κνλάδαο. Απφ ην δείγκα ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ νινθιήξσζε ην Π.., κε ην νπνίν ζε πνζνζηφ 70% ζπκθσλνχζε,
δηέζεηε κηθξή πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε ζρεηηθά πξνγξάκκαηα, ελψ κεγάιν πνζνζηφ δελ είρε
παξαθνινπζήζεη ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζρεηηθφ ηε
καζεηεία. Δπίζεο αξθεηνί δηέζεηαλ πξνυπεξεζία ζπλαθέο γλσζηηθφ πεδίν κε ηε καζεηεία,
ελψ κεγάιν πνζνζηφ δήισζε φηη δηαηεξνχζε δηαχινπο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο.
Αλαθνξηθά κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ελψ βάζεη ηεο ζηνρνζεζίαο ησλ Π.. νη κηζνί
πεξίπνπ ζπκθψλεζαλ φηη επηηεχρζεθαλ, παξά ηαχηα 1 ζηνπο 3 επηζήκαλε πσο νη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαλ δελ πινπνηνχληαλ κε επθνιία ζην εξγαζηήξην. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο νη εθπαηδεπηηθνί εθηφο ησλ ππαξρφλησλ βηβιίσλ γηα ηηο ηάμεηο ηνπ
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ΔΠΑ.Λ. ζε επίπεδν ηππηθήο εθπαίδεπζεο αλέηξεμαλ θαη ζε άιιεο πεγέο φπσο: δηαδίθηπν,
επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα ησλ ΑΔΗ, ελψ νη πεξηζζφηεξνη επεζήκαλαλ ηελ αλάγθε λα
εληαρζνχλ ζην Π.. ηεο θάζε εηδηθφηεηαο επηπιένλ ελφηεηεο, εθθξάδνληαο δηαθσλία ζηελ
θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ αλά καζεζηαθή ελφηεηα.
Οη εθπαηδεπηηθνί πεξί ηνπ 60% ραξαθηήξηζαλ πνιχ ζεκαληηθέο ηηο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο
εηδηθά ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζρεηηδφκελεο κε ηε καζεηεία. Οη ζρεηηθέο ελφηεηεο απηέο
απνηέιεζαλ ηηο πεξηνρέο επηκφξθσζεο πνπ πινπνηεί ην Η.Δ.Π. ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΔΠΑ.Λ.
θη εθπαηδεπηέο ΗΔΚ.
εκαληηθά ζηνηρεία ζεσξήζεθαλ επίζεο ε αλάγθε ζπλερνχο επαθήο κε επηρεηξήζεηο θαη
επαγγεικαηηθνχο θνξείο ν έγθαηξνο πξνγξακκαηηζκφο, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε
παξνρή ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ θαη ε κεγέζπλζε ηεο δηάξθεηαο καζεηείαο πέξα απφ ηνπο 9
κήλεο.
Οη εκπεηξίεο ησλ καζεηεπφκελσλ θαη νη «ήπηεο» θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο πνπ
απνθηήζεθαλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ρψξνπο εξγαζίαο, ηε δηαζχλδεζε ηνπ
ζρνιείνπ κε ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο - πξάμεο επηζεκάλζεθαλ σο
ηδηαίηεξα ζεηηθά ζεκεία. Αθφκε, αλαδχζεθε ε αλάγθε βειηίσζεο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ
εμνπιηζκνχ ησλ ζρνιείσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ηαπηφρξνλε δηαρείξηζε ησλ
πνιχπινθσλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Γηα ηνπο καζεηεπφκελνπο ην Π.. πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή θάιπςε ζε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 1 ζηνπο 3 ζρεδφλ ζπκκεηέρνληεο, ελψ εκθαλίζηεθαλ ηθαλνπνηεκέλνη
αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηψλ ζηελ επηρείξεζε. Οη
καζεηεπφκελνη ζα επηζπκνχζαλ λα αλαιάβνπλ πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο κηαο θαη είραλ
πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο επφπηεο εθπαηδεπηηθνχο. Σν 50% ηνπ δείγκαηνο αλαγλψξηζε
ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ - επφπηε, δειψλνληαο φηη ιάκβαλαλ δηαξθή ζπκβνπιεπηηθή
ππνζηήξημε γηα δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή δενληνινγίαο επαγγέικαηνο. Δπίζεο δήισζαλ φηη
ελίζρπζαλ δεμηφηεηεο φπσο ε εξγαηηθφηεηα, ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ην ελδηαθέξνλ γηα λέεο
γλψζεηο, ε νξγαλσηηθφηεηα, νη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη ε παξάιιειε εθηέιεζε
πνιιαπιψλ θαζεθφλησλ. ηνλ αληίπνδα δεμηφηεηεο φπσο ε δηαρείξηζε παθέησλ εξγαζίαο, ε
δηαρείξηζε άγρνπο θαη ζπγθξνχζεσλ/θξίζεσλ, ε θαηλνηνκία, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θ.ά είλαη
κεξηθέο απφ απηέο πνπ νη καζεηεπφκελνη ζεσξνχλ φηη δελ απνθηψληαη κε επηηπρία.
Μεηά ηε καζεηεία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, πξνηάζεθε θαηά πιεηνςεθία ζέζε ακεηβφκελεο ή
εζεινληηθήο εξγαζίαο, ελψ δελ έγηλαλ ζπζηάζεηο απφ ηνλ ίδην εξγνδφηε ζε άιιεο
επηρεηξήζεηο. Αξθεηνί καζεηεπφκελνη αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα έγθαηξεο θαηαβνιήο
ακνηβψλ, ελψ δηέθξηλαλ ειιείςεηο ζε ππνδνκέο εξγαζηεξίσλ, ζηελ ζπλαδειθηθή επηθνηλσλία
θαη ζην είδνο ηεο εξγαζίαο. Παξά ηαχηα κεγάιν πνζνζηφ απηψλ ζα επηζπκνχζε κειινληηθά
λα απαζρνιεζεί ζηνλ ίδην εξγνδφηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε καζεηεία. Οη εθπξφζσπνη ησλ
θνξέσλ απαζρφιεζεο είδαλ ηθαλνπνηεηηθά ηε πξνζαξκνγή ησλ καζεηεπφκελσλ,
ραξαθηεξίδνληαο σο κέηξηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηηο εξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο
απνδέρνληαη ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο εμαηηίαο ηεο καζεηείαο. Οκνίσο νη εθπξφζσπνη θνξέσλ
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ζρεηηθά κε ηα Π.. κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα παξαηεξήζεθαλ αλαθνξηθά κε ηελ εηδηθφηεηα
ηνπ «Βνεζνχ Ννζειεπηή», ελψ νη ζηφρνη πνπ θαιχθζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο γηα ηηο
εηδηθφηεηεο ζην ζχλνιφ ηνπο ήηαλ ε αλάπηπμε ζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο, ε δηακφξθσζε
επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο θαη ε εκθάληζε ππεπζπλφηεηαο πνπ εθδήισζαλ νη
καζεηεπφκελνη.
Σα Π.. δελ θάιπςαλ ζηφρνπο αλαθνξηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ηξφπνπ κάζεζεο, ηε θηιηθή
εθπαίδεπζε πξνο ηηο επάισηεο θαηεγνξίεο θαη δεπηεξεπφλησο ηελ αλάπηπμε αεηθνξηθή
θνπιηνχξαο θαη ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα. Οη ελφηεηεο πνπ πεξηείραλ ηερληθή νξνινγία,
λνκηθέο έλλνηεο θαη πνζνηηθέο κεζφδνπο, ήηαλ πξνβιεκαηηθέο ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο, αλ θαη
ζπλνιηθά νη ελφηεηεο ηεο καζεηείαο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ αθνκνίσζεο απφ εθείλεο
ησλ ΔΠΑ.Λ.
Οη θνξείο ησλ εξγνδνηψλ δηαπίζησζαλ κέηξην έσο επαξθέο ην επίπεδν επίηεπμεο καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ ησλ καζεηεπφκελσλ, επεζήκαλαλ ηελ πζηέξεζε ζηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ
θαη αξηζκεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη αλέθεξαλ σο αξλεηηθά ζηνηρεία ην έιιεηκκα επηθνηλσλίαο,
αλεμαξηεζίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο καζεηείαο αλ θαη
ραξαθηεξίζηεθε σο επαξθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηεπνκέλσλ, ππάξρνπλ πεξηζψξηα
γηα πεξαηηέξσ βειηηψζεηο ή κεηαβνιέο. Ωο πεγέο πιεξνθφξεζεο νη επηρεηξήζεηο
ρξεζηκνπνίεζαλ ην Τ.ΠΑΗ.Θ., ηηο Γ.Γ.Δ., ηα ζρνιεία, ηα Μ.Μ.Δ., ηηο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ,
ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο, ηα επηκειεηήξηα ή άιιεο επηρεηξήζεηο.
Δπίζεο νη δεκφζηνη θνξείο αλέθεξαλ πσο ην ζεσξεηηθφ κέξνο ζα έπξεπε λα είλαη θαιχηεξα
θαηαλεκεκέλν κεληαίσο, ελψ αλαθνξηθά κε ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ππήξραλ αζάθεηεο σο
πξνο ην θαζεζηψο αζθάιηζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Παξάιιεια δε ιήθζεθαλ ππφςε νη
ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ππεξεζίαο, φπσο νη Ο.Σ.Α. Ωο πξνβιήκαηα επίζεο επηζεκάλζεθαλ ε
πνιχπινθε γξαθεηνθξαηία εληχπσλ θαη ην αζπκβίβαζην αληηθεηκέλσλ δηεθπεξαίσζεο κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή. Πάλησο ζρεδφλ ε πιεηνςεθία ησλ θνξέσλ απαζρφιεζεο βξήθαλ ηηο
εηδηθφηεηεο γηα καζεηεία πνπ δήηεζαλ.

4. Η ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα ζηελ Ειιάδα
Φηάλνληαο ζην ζήκεξα, απφ ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008, ππήξμε απμεκέλν
ελδηαθέξνλ γηα καζεηεία ζηελ Διιάδα, θπξίσο ιφγσ ηεο αληίιεςεο φηη ε καζεηεία, ζε
ζχγθξηζε κε ηηο αθαδεκατθέο ζπνπδέο, κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ
λέσλ. Πξηλ ππήξρε ειάρηζην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Δ.Δ.Κ. θαη θαηά ζπλέπεηα ειάρηζηεο
πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηφο ηεο (CEDEFOP, 2018c).
Ζ δηεξεπλεηηθή κειέηε ηεο Lalioti (2019) ζρεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ζρεηηθψλ κε ηελ
θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ καζεηείαο ζηελ πιεγείζα απφ ηελ θξίζε Διιάδα πνπ έπιεμε ηελ
θξίζε παξνπζηάδεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Ζ έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε, κηα
θξίζηκε πηπρή ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο, θαη πξνζθέξεη κηα θξηηηθή επηζθφπεζε ησλ
βαζηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο καζεηείαο ζηελ Διιάδα. Σα
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ζπκπεξάζκαηα αθνξνχλ ζε έλα επξέσο πνηνηηθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν
πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ Γεθεκβξίνπ 2015 θαη Μαξηίνπ 2017 θαη ην νπνίν απνζθνπνχζε
ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο καζεηείαο ζπγθεληξψλνληαο κεηαμχ άιισλ ηηο
απφςεηο 150 αηφκσλ πνπ εθπξνζσπνχλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε.
Έηζη αλαδχζεθαλ κηα ζεηξά πιενλεθηεκάησλ θαη αδπλακηψλ φζνλ αθνξά ηηο θξίζηκεο
δηαζηάζεηο ηεο θαηάξηηζεο καζεηείαο ζε θξίζηκε Διιάδα. Ο θαηάινγνο ησλ πιενλεθηεκάησλ
πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: ηε ζρεηηθή ζαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαηάξηηζεο ζην
ζρνιηθφ ηκήκα ηεο καζεηείαο, ην γεγνλφο φηη ζπλνιηθά ε κάζεζε βάζεη ηεο εξγαζίαο δελ
είλαη ζπγθεθξηκέλε γηα ηελ επηρείξεζε, αιιά παξέρεη κεηαβηβάζηκεο δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φηαλ εξγάδνληαη ζε άιιεο εηαηξείεο θαη ην επίπεδν δεμηνηήησλ πνπ
απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο ζην ζρνιείν θαη ζηελ εξγαζία ακθφηεξα, ε
νπνία ζεσξείηαη σο ζρεηηθά επαξθήο θαη ηθαλνπνηεηηθή ηνπιάρηζηνλ γηα λα μεθηλήζεη ηελ
εξγαζία θάπνηνο ζε έλα επάγγεικα.
Ζ έξεπλα απφ ηελ άιιε εληφπηζε κείδνλεο αδπλακίεο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο καζεηείαο,
φπσο ε παξσρεκέλε εθκάζεζε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα
μεπεξαζκέλα πιηθά, εξγαιεία, βηβιία θ.ιπ. πνπ είλαη ζπρλά δηαζέζηκα ζηνπο καζεηεπφκελνπο
ζην ζρνιείν κέξνο ησλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο. Δπίζεο ε απνπζία ελφο ξεηνχ ζρεδίνπ
κάζεζεο γηα ηελ εθκάζεζε κε βάζε ηελ εξγαζία, ε πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα ησλ
ελδνεπηρεηξεζηαθψλ εθπαηδεπηψλ λα εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο αθφκε θαη ην φηη ηα
επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ζπλάκα νη εηδηθφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηε ζρνιηθή κάζεζε, ππνιείπνληαη ζε κεγάιν
βαζκφ σο πξνο ηηο δηακνξθσκέλεο αλάγθεο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ (CEDEFOP,
2018c).
Παξάιιεια ν γξαθεηνθξαηηθά ρξνλνβφξνο ραξαθηήξαο ηεο ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο λέσλ
εηδηθνηήησλ θαη Π.., ην επηθαλεηαθφ θαη αλεπαξθέο ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο
εθαξκνγήο ηεο θαηάξηηζεο, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο κάζεζεο βαζηδφκελε ζηελ εξγαζία θαη
ε απνηπρία νξηζκέλσλ «αηφκσλ αλαθνξάο» ζε ζρνιηθέο κνλάδεο, φπσο νη εθπαηδεπηηθνί, λα
πξνζηαηεχνπλ επαξθψο ηνπο καζεηεπφκελνπο απφ ηα θησρά ή επηθίλδπλα πεξηβάιινληα
εθκάζεζεο θαη ηέινο ε έιιεηςε δηαδηθαζίαο γηα ηελ επίζεκε αμηνιφγεζε ηεο θαηάξηηζεο
βάζεη ηεο εξγαζίαο απνηεινχλ δεηήκαηα πξνο αλαζεψξεζε (Lalioti, 2019).
Τπνζηεξίδεηαη ινηπφλ φηη, παξά ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε θαηάξηηζε πνπ πξνζθέξεηαη
ζηελ καζεηεία ζηελ Διιάδα εμαθνινπζεί λα πάζρεη απφ ζνβαξέο ειιείςεηο, νη νπνίεο
ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε επείγνπζαο κεηαξξχζκηζεο θαη αλαδηάξζξσζεο. Υσξίο κηα ηέηνηα
κεηαξξχζκηζε, νη δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ελαιιαθηηθή πξνο
ηελ αθαδεκατθή πνξεία ή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο ζα πεξηνξηζηνχλ ζνβαξά.
Υσξίο κηα ηέηνηα κεηαξξχζκηζε, νη δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη απνηειεζκαηηθή,
σο ελαιιαθηηθή επηινγή ε καζεηεία ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ επηινγή γηα αθαδεκατθή πνξεία
κε γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, ζα πεξηνξηζηνχλ ζνβαξά αλ δελ ιεθζνχλ
θαηάιιειεο πνιηηηθέο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο (Lalioti, 2019).
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Δπίζεο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα ηεο Κνθθίλνπ (2018) κέζσ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ
θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο ζπκκεηερφλησλ ζηελ Α’ θάζε ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμεο
καζεηείαο, καζεηψλ, δηεπζπληψλ, εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα,
νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη, κε ηε κνξθή εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, ήηαλ ε απνηχπσζε ησλ
απφςεσλ φζν αλαθνξά ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο απνθνίησλ ΔΠΑΛ, ε θαηαγξαθή ηεο
πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ζηα
πιαίζηα ηεο Μαζεηείαο, ε δηεξεχλεζε ηνπ πιαηζίνπ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ ζεζκνχ
ηεο Μαζεηείαο θαη ε απνηίκεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ. Γείγκα απνηέιεζαλ 8
εθπαηδεπηηθνί θη έλαο καζεηεπφκελνο.
Μέζα απφ ηελ έξεπλα αλαδεηθλχεηαη ε ζηφρεπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην θξίζηκν
ζεκείν ηεο νκαιήο κεηάβαζεο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. πλνιηθά απνηππψζεθε κηα
ζεηηθή εηθφλα ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο, θαηαγξάθεθε ε αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
γηα επηκφξθσζε ζρεηηθά κε ηε καζεηεία, ζε ζπλάξηεζε κε ην πιαίζην ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
Γηεξεπλήζεθε ην νξγαλσηηθφ πιαίζην ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο καζεηείαο θαη
απνηηκήζεθαλ ηα ζεηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ηνπο καζεηεπφκελνπο. Ζ
άπνςε φκσο ησλ εθπαηδεπηψλ/ επνπηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη επίζεο θαη ζε απηή ηε
πεξίπησζε έλα θελφ πξνο δηεξεχλεζε θαη ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Δπηπξφζζεηα ζηελ πνζνηηθή έξεπλα ησλ Φξαγθνχιε θαη Κνπηζνχθνπ (2017) αλαθνξηθά κε
ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΔΠΑ.Λ. ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο ζρεηηθά κε ηελ ζπκβνιή ηεο καζεηείαο ζηελ έληαμε ησλ απνθνίησλ ζηελ αγνξά
εξγαζίαο δηαπηζηψζεθε ε αλαγλψξηζε ηεο καζεηείαο ζηνλ σο άλσ ζθνπφ. Ζ έξεπλα
πξαγκαηνπνηήζεθε κε δείγκα ζθνπηκφηεηαο 40 εθπαηδεπηηθψλ κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα νη ιφγνη ζπκκεηνρήο ησλ απνθνίησλ ησλ ΔΠΑΛ ζε πξνγξάκκαηα
καζεηείαο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ε κεζνδνινγία
δηεξεχλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα καζεηείαο θαη
ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο δηεξεπλήζεθε ε ζπζρέηηζε ηεο καζεηείαο κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ
καζεηψλ θαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηέινο νη ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ
ΔΠΑΛ γηα ηελ έληαμε ησλ καζεηεπφκελσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
ηε πνηνηηθή έξεπλα ησλ Broek θ.ζπλ. (2017), ππνζηεξίδεηαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ
κεηαμχ ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ ρψξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ πξνζθνξάο ζέζεσλ
καζεηείαο, σο βέιηηζην πνηνηηθφ εξγαιείν βειηίσζεο
ηνπ ζεζκνχ ηεο καζεηείαο
πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Οη επφπηεο ηεο καζεηείαο θαίλεηαη λα
κελ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε
ηέηνην επίπεδν ψζηε λα κελ έρνπλ πξφβιεκα λα επηκνξθσζνχλ εληφο ηεο επηρείξεζεο ή λα
εθαξκφζνπλ ηκήκα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεηεπφκελσλ ζε απηή. Κη ελψ νη εθπαηδεπηηθνί/
εθπαηδεπηέο ζπκβάιινπλ θαηαιπηηθά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεο καζεηείαο, ην πεδίν
απηφ δελ έρεη αθφκε δηεξεπλεζεί εληαηηθά κηαο θαη απηνί αληηκεησπίδνληαη σο ηκήκαηα ηεο
γεληθήο θπξίσο εθπαίδεπζεο θη φρη ηεο επαγγεικαηηθήο. ηελ ίδηα έξεπλα επηζεκαίλεηαη ε
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αμία ησλ πξνγξακκάησλ Erasmus+ αλαθνξηθά κε ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ
(Burchert&Nyhan, 2011).
Ο Sarigoz (2016) ζηελ έξεπλά ηνπ αλαδχεη ηελ αλάγθε ζπλερνχο θαζνδήγεζεο ησλ
καζεηεπφκελσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θπξίσο ζην πξαθηηθφ κέξνο ηεο καζεηείαο,
αληηιακβαλφκελνη έγθαηξα θαη νξζά ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε δεκφζηνπο θαη
ηδησηηθνχο θνξείο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ καζεηείαο. Παξάιιεια επηζεκαίλεηαη ε
αλάγθε 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. Σν
γεγνλφο απηφ έξρεηαη ζε ζχκπλνηα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Φξαγθνχιε θαη
Αλαγλνχ (2018) αλαθνξηθά κε ηελ αμία ηεο νξγαλσκέλεο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ/
εθπαηδεπηψλ. Παξάιιεια ζεκαληηθή είλαη θαη ε αμία ησλ θνηλνηήησλ επαγγεικαηηθήο
κάζεζεο εθπαηδεπηηθψλ (Borko, 2004).
Δμάιινπ ηα 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.
Πιεζψξα άξζξσλ επηζεκαίλνπλ ην ξφιν ηεο δηεχζπλζεο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο σο πξνο ηελ
νηθνδφκεζε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο θαη ζπλερνχο επηθνηλσλίαο γηα ηε πξνψζεζε
θαηλνηνκίαο θαη ηεο πξαγκάησζεο πξσηνπφξσλ πξαθηηθψλ. Παξάιιεια ε αλαγλψξηζε ηνπ
θφξηνπ εξγαζίαο ηεο καζεηείαο απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν αληαπφθξηζεο εθπαηδεπηηθψλ
θαη δηεχζπλζεο ζρνιείνπ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θη επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ (Chu
θ.ζπλ., 2016∙ Darling-Hammond, Hyler, &Gardner, 2017). Παξάιιεια ζηελ δεχηεξε έξεπλα
επηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη νη εθπαηδεπηηθνί/ επφπηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα επηκνξθσζνχλ,
αθνχ πξψηα θηλεζνχλ ζε αραξηνγξάθεηα λεξά ζε πξνγξάκκαηα καζεηεία κηα θαη δπν θνξέο.
Κη αλ ην πέηπραλ απηφ ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο δελ ζπκβάδηδαλ κε ηηο καζεζηαθέο ηνπο
αλάγθεο, ηηο πξνζσπηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο ή ηδηαηηεξφηεηεο πνπ έθεξαλ σο πξνζσπηθφηεηεο.
Ζ έξεπλα ησλ Greenan, Mingchang, Ramlee θαη Lisa (1998), επηζεκαίλεη ηελ αμία ησλ
πξνζσπηθψλ θηλήηξσλ πνπ παξαθηλνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
εμέιημε θαζψο θαη ηεο ζπρλήο επαθήο ηνπο κε επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ηνπ θιάδνπ ηνπο.
ηελ ίδηα κειέηε νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζεηηθνί ζηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο καζεηνθεληξηθέο
κεζφδνπο, νη νπνίεο πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ ησλ καζεηεπφκελσλ, σο θχξηα ζηνηρεία επίηεπμεο ηεο ζηνρνζεζίαο ησλ
πξνγξακκάησλ καζεηείαο. Παξάιιεια ε ζπλεξγαζία ζρνιηθψλ κνλάδσλ θη επηρεηξήζεσλ
πξέπεη λα είλαη ζπλερήο σο πξνο ηελ επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. ηελ ίδηα έξεπλα νη εθπαηδεπηηθνί θέξνληαη λα βαξχλνληαη απφ
ηελ επζχλε εχξεζεο ζέζεσλ καζεηείαο, ελψ επηζεκαίλνπλ ηελ πξνβιεκαηηθή πνπ
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παξνπζηάδεηαη απφ ηελ άξλεζε ζπλεξγαζίαο πνιιψλ ινγηζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε
γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα.
Δπηπξφζζεηα ζε κηα άιιε έξεπλα ν εμνπιηζκφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο ζηνηρεηνζεηείηαη σο έλα δηαρξνληθφ πξφβιεκα αλεπάξθεηαο εξγαιείσλ θαη
κέζσλ εθπαίδεπζεο. ηελ ίδηα εκπεηξηθή έξεπλα αλ θη επηζεκαίλεηαη ε ζεηηθή ζεκαζία ηνπ
γλψξηκνπ ησλ εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απφ ηελ άιιε νη
εθπαηδεπηηθνί εζηηάδνπλ ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ιφγσ ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ
απαηηήζεσλ ηεο καζεηείαο. Δπίζεο ε αλάγθε ζπκπιήξσζεο εληχπσλ πνιιέο θνξέο ζηεξεί
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο/ επφπηεο ρξφλν παξνπζίαο ζηελ αίζνπζα πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο νξγαλσηηθέο αλάγθεο ηεο καζεηείαο. Κη φιεο απηέο εξγαζίεο είλαη
πξφζζεηε πεγή ςπρηθήο πίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο εθθξάδεηαη ζε ζρεηηθέο πνηνηηθέο
κειέηεο, ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε ε αληαπφθξηζή ηνπο ζηε γξαθεηνθξαηία λα επηζθηάδεη ηελ
επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (Hernandez-Cruz&Russell, 2016).
Παξάιιεια νη επφπηεο θαινχληαη λα ζπληάμνπλ θαη λα ππνγξάςνπλ εθζέζεηο πξνφδνπ ησλ
καζεηεπφκελσλ ρσξίο ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο επί απηνχ, ππνζηεξηδφκελνη θπξίσο πξνθνξηθά
απφ ζπλαδέιθνπο, αγλνψληαο γξαπηέο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ησλ εληχπσλ. Κη απηφ γηαηί νη
πεξηζζφηεξνη επφπηεο καζεηείαο ζεσξνχλ δηθή ηνπο επζχλε ηελ εχξεζε ζέζεσλ καζεηείαο.
Αγθάζη ζηηο ζρέζεηο ζρνιείνπ – αγνξάο εξγαζίαο θαίλεηαη φηη απνηεινχλ νη ινγηζηέο ησλ
επηρεηξήζεσλ νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δελ έδεημαλ θακηά δηάζεζε λα
ελεκεξσζνχλ γηα ην λέν ζεζκφ ηεο καζεηείαο κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ ζηε
ζσζηή ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ κηζζνδνζίαο. Έηζη ε ε αλάγθε γηα επηκφξθσζή ηνπο ζε
απηφ ην ηκήκα εξγαζίαο αλαδχεηαη ζηελ έξεπλα σο απαξαίηεηε (Deissinger&Hellwig, 2005)
Ζ επηηπρία ηεο δηδαζθαιίαο ζηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη κέζσ ζπλερνχο παξαθίλεζεο θαη θαζνδήγεζεο ησλ
καζεηεπφκελσλ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο. ηελ ίδηα έξεπλα ηα
θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ θαη ε θαιή
πξφζζεζε πξνο ηνπο καζεηεπφκελνπο απνηέιεζαλ ζηνηρεία παξαθίλεζεο γηα ζπκκεηνρή ζε
πξνγξάκκαηα καζεηείαο (Brophy, 2004).
Δμάιινπ ζχκθσλα κε ηελ εξεπλα ηνπ Gredler (2009), αξθεηά ζπρλά νη καζεηεπφκελνη
αδηαθνξνχλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο ζεσξεηηθνχ κέξνπο, δελ είλαη ζπλεπείο ζηελ
ζπκπιήξσζε θαη ηήξεζε ησλ εληχπσλ πνπ απαηηνχληαη, ελψ αδπλαηνχλ λα δηαθξίλνπλ ηηο
δηαθνξέο κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο ηεο αίζνπζαο κε ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Έηζη νη
εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο καζεηεπφκελνπο ζηελ άξζε ηέηνησλ
εκπνδίσλ θαη ζηε δηαρέηξηζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ νη θνξέο πνπ έξρνληαη
αληηκέησπνη κε ηελ αδηαθνξία ησλ καζεηεπνκέλσλ είηε γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ
απαξαίηεησλ εληχπσλ είηε γηα ην ζεσξεηηθφ κάζεκα ζηε ζρνιηθή κνλάδα.
Σα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ηεο Μπνικάηε (2018) ζε καζεηέο θη εθπαηδεπηηθνχο
ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο – Σάμεο Μαζεηείαο γηα ηελ εηδηθφηεηα Βνεζνχ Ννζειεπηή,
αλαδείρζεθαλ δπζθνιίεο θαη νθέιε ηνπ εθαξκνδφκελνπ πξνγξάκκαηνο. Οη δπζθνιίεο
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ζρεηίδνληαλ κε ηελ ειιηπή ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε καζεηεπφκελσλ θη εθπαηδεπηηθψλ ζε
εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο πνπ εληζρχνπλ θπξίσο ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ησλ δεχηεξσλ.
Δμάιινπ κφλν νη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο είλαη εθείλεο πνπ κεηαβηβάδνληαη θπξίσο εληφο
ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο ζηα πιαίζηα δηδαζθαιίαο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο.
Κνηλσληθά θαη νηθνγελεηαθά ραξαθηεξηζηηθά νχησο ή άιισο δχλαληαη λα απνηειέζνπλ γηα
ηνπο καζεηεπφκελνπο εκπφδηα, ελψ ζπλάκα ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλαληηζηνηρία ησλ Π.. ζην ζρνιείν ζε ζρέζε κε ηνλ εξγαζηαθφ
ρψξν. Οη θνηλσληθνί εηαίξνη γηα ην ζθνπφ απηφ θαινχληαη λα έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε
δηακφξθσζε θη επηθαηξνπνίεζή ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγνδνηψλ
θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ. Ωο αληηζηάζκηζκα ηα νθέιε γηα ηνπο καζεηεπφκελνπο
ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηελ θαιιηέξγεηα
πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θη επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θη φια απηά πξσηίζησο εληφο
ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ παξά ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Οη απνθηψκελεο γλψζεηο κέζσ ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο έρνπλ ηδηαίηεξε πξνζζεηηθή αμία ζε ζρέζε κε απηέο πνπ κεηαβηβάδνληαη
ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε είρε ζεηηθφ
πξφζεκν θαη ε αλάγθε επαθήο κε ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ε ζπλερήο
ζπκβνπιεπηηθή ηνπο ππνζηήξημε δηαθάλεθαλ σο αλαγθαία ζηνηρεία.
Οκνίσο ζηελ πνηνηηθή ηνπ έξεπλα ν Φαξκάθεο (2019) ζε εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΔΠΑ.Λ.
Κνδάλεο δηαπηζηψλεη ηελ αδπλακία ησλ ζρεδηαζηψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ αλαθνξηθά κε
ηα πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα καζεηείαο ή επηζπκνχλ λα
εκπιαθνχλ ζε απηά. Ωο ζηνηρείν επίηεπμεο πνηνηηθψλ πξνγξακκάησλ νη ραξάδνληεο
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ αξρηθή θαη
ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζή ηνπο γηα ηελ θαιιηέξγεηα αλάινγσλ δεμηνηήησλ θαη ηελ πξνψζεζε
ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ πηνζέηεζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ. Ζ ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ε εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη ζην
πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ λα εληζρπζνχλ. Παξάιιεια ε αλαδχεηαη ε αλάγθε παξνρήο
θηλήηξσλ κε νηθνλνκηθή, δηνηθεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
ηα ίδηα πιαίζηα νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Άξηαο ζηελ
κεηθηή έξεπλα ηεο Μαλήξα (2019) πηζηεχνπλ φηη κε ηελ επηκφξθσζε θαη ηνλ θαιχηεξν
ζπληνληζκφ ησλ ζεζκηθψλ παξαγφλησλ είλαη δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθφηεξα ν
ζεζκφο ηεο καζεηείαο. Παξάιιεια ε θαηεχζπλζε εθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν
καζεηνθεληξηθή, παξφηη ην δαζθαινθεληξηθφ πξφηππν εθπαίδεπζεο κάιινλ ζηε παξνχζα
θάζε επηθξαηεί ιφγσ ηεο ειιηπνχο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνηνχλ
πξνγξάκκαηα καζεηείαο.

πκπεξάζκαηα
Σα δηεζλή θη ειιεληθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα επηζεκαίλνπλ φηη ην ζχζηεκα καζεηείαο παξέρεη
πνιιά νθέιε ζηνπο καζεηεπφκελνπο ζε πξαγκαηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα έρνπλ άκεζε αληίιεςε ηεο κάζεζεο σο επφπηεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη
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ηφπν, πηνζεηψληαο θαη αλάινγεο πξαθηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Δπίζεο νη επηρεηξήζεηο
απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο κε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηαπηφρξνλε
εμνηθνλφκεζε πφξσλ. Οη καζεηεπφκελνη κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ πην εχθνια ζηηο
επηρεηξήζεηο, δηαζέηνληαο ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία θαη γλσξίδνληαο ην νξγαλσζηαθφ
πιαίζην, ηε θηινζνθία θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπο.
Οη εθπαηδεπηηθνί δηαπηζηψλεηαη φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αλαγθψλ καζεηεπφκελσλ. Σα θίλεηξα ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη κεηαμχ άιισλ ε είζνδνο
ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε απφθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ε απφθηεζε εηζνδήκαηνο θαη ε
παξφηξπλζε απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο ή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Όκσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ
δηαζέηνπλ ην θαηάιιειν ππφβαξζξν ψζηε λα βνεζήζνπλ ηνπο απνθνίηνπο ζηελ νκαιή είζνδφ
ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, παξφηη ζεσξνχλ πσο ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο ζπζρεηίδνληαη
ηφζν κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηεπφκελσλ φζν θαη κε ηηο αλάγθεο ησλ εξγνδνηψλ.
Αλ αληηκεησπηζηνχλ δεηήκαηα νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνχ κε έκθαζε ζηελ επάξθεηα
ρξεκαηνδφηεζεο θαη κείσζε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ θφξηνπ απφ ηνπο επφπηεο θαιιηεξγείηαη ην
έδαθνο γηα κηα ζχγρξνλε θαη πνηνηηθή Δ.Δ.Κ. πνηθίια θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε.
Παξάιιεια ε εθπαηδεπηηθή ζρεηηθή έξεπλα πξέπεη λα εληαζεί πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγνχληαη
αδπλακίεο θαη λα πξνγξακκαηίδνληαη απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο.
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