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Πεξίιεςε
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εθθξαζηεί ε ζέζε ησλ γνλέσλ καζεηψλ/ηξησλ
εθήβσλ απέλαληη ζηελ επηινγή ησλ παηδηψλ ηνπο γηα θνίηεζε ζηελ επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε. Πσο ε ζηάζε ηνπο αλαηξέπεη νξηζκέλεο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πνπ είλαη
ξηδσκέλεο ζηελ Διιεληθή Κνηλσλία θαη επεξεάδνπλ έλα κέξνο ηεο.

Αληηιήςεηο πνπ

πξνθαινχλ πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο, ηνπο νδεγνχλ λα
επηιέμνπλ ην Γεληθφ Λχθεην, ελψ νη ηθαλφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο ηαηξηάδνπλ ζηελ
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. πλέπεηα απηψλ λα κελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ θαη λα κεηψλεηαη ε απηνεθηίκεζή ηνπο.
Πξαγκαηεχεηαη

ηε

δηεξεχλεζε

ησλ

απφςεσλ

θαη

ησλ

πξνβιεκαηηζκψλ

γνλέσλ

καζεηψλ/ηξηψλ ΔΠΑ.Λ. κε ηελ αμηνπνίεζε κεζφδσλ πνηνηηθήο έξεπλαο, κε εξγαιεία
ζπιινγήο θαη παξαγσγήο δεδνκέλσλ απφ έληεθα εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο
αληίζηνηρνπο γνλείο θαη

νκάδα εζηίαζεο ελλέα γνλέσλ ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο.

Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο ηφληζαλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα, κε ην άθνπζκα ηεο επηινγήο θνίηεζεο
ζην ΔΠΑ.Λ. απφ ηα παηδηά ηνπο, ζπλδένληαλ άκεζα κε ηηο ζεηηθέο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε
ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, αιιά θπξίσο εδξάδνληαλ θαη ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο,
ζηηο δπλαηφηεηεο, ζηηο δεμηφηεηεο, ζηηο θιίζεηο θαη ζηηο επηζπκίεο ηνπο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζεσξνχκε φηη ζα πξνθαιέζνπλ γφληκν πξνβιεκαηηζκφ ζηνπο
γνλείο πνπ απνζαξξχλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε απηφ ην ηχπν
ζρνιείνπ, γηαηί εγθισβίδνληαη ζηελ αληίιεςε φηη είλαη ζρνιείν δεχηεξεο επηινγήο. Με ηε
ζηάζε απηή ηνπο ζηεξνχλ ηελ δπλαηφηεηα εκπινθήο ηνπο κε έλαλ ηξφπν κάζεζεο πνπ ηνπο
ηαηξηάδεη θαιχηεξα.
Σα πξνζδνθψκελα νθέιε εηδηθά γηα ηελ Διιάδα ζηε πεξίνδν ηεο θξίζεο πνπ δηαλχνπκε δελ
πεξηνξίδνληαη κφλν ζηνπο καζεηέο, ηηο καζήηξηεο θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, αιιά κπνξεί λα
ζπκβάιινπλ ζεηηθά ηφζν ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο
ρψξαο. Λακβάλνληαο εππξφζηηεο θαη ίζεο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο, ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
ζηαδηνδξνκίαο θαη ε επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ ηφπνπ
θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάθακςή ηνπ.
Λέμεηο θιεηδηά: Ηθαλφηεηεο, Γεμηφηεηεο, Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, Δπαγγεικαηηθά
Λχθεηα, ηεξενηππηθέο Αληηιήςεηο, ΚΔΤΠ.
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Abstract
The purpose of this study is to highlight the problematic situation faced by pupils who, with
their skills and interests, are oriented towards Vocational Education without taking into
account some stereotypical perceptions that are rooted in Greek society and affect their
parents.
It deals with the inquiry of views and concerns of the parents of Vocational High-School
(EPAL) pupils, through the use of qualitative research methods with data collection and
production tools, from eleven semi-structured interviews with the respective parents and a
focus group of nine parents in Western Attica. Most parents have stressed that their emotions
by listening to their children's choice of EPAL had been directly linked to their views on VET
but mainly based on their children’s needs, as well, like their capabilities, skills, inclinations
and desires.
The results of the survey are expected to question the respective parental concern that
discourages their children from continuing their studies at this type of school, since they are
trapped in the notion that these are second-choice schools and deprive them of the possibility
to engage in a learning manner that fits them better.
The expected benefits especially for Greece in these times of crisis are not limited to pupils
and their families, but they can contribute positively both to the fight against unemployment
and to the development of the country.
KEYWORDS:

Skills,

Vocational

Education,

Perceptions, KESYP.
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ΔΙΑΓΩΓΗ
Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ
πξνβιεκαηηζκψλ ησλ γνλέσλ πνπ ηα παηδηά ηνπο επέιεμαλ ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο
ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα. Ζ κειέηε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αλαδεηθλχεη ηελ
ειιεηκκαηηθή επηινγή καζεηψλ/ηξησλ ζηελ Διιάδα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε
πνζνζηφ 31,5%, ζε ζρέζε κε ηελ γεληθή εθπαίδεπζε. Σν αληίζεην αλαινγηθά ζπκβαίλεη ζε
άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ φπσο ε Φηλιαλδία 70,4%, ε Απζηξία 69,8%, ην Βέιγην 59,7%, ε
Γεξκαλία 47,8% θ.α..
Μία απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ επηδξνχλ ζηελ παγηνπνίεζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ
Διιάδα είλαη ε παξφηξπλζε ησλ καζεηψλ/ηξησλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο λα επηιέμνπλ ην Γεληθφ
Λχθεην, πνπ νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο.
ην

πιαίζην

ηεο

εξγαζίαο

κνπ

σο

Τπεχζπλνο

ρνιηθνχ

Πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ Κέληξνπ πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ

Δπαγγεικαηηθνχ
δηαπηζηψλσ φηη

θάπνηνη/εο απφθνηηνη/ηεο καζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίνπ πνπ, αλ θαη δελ ηνπο ηαηξηάδεη,
αλαγθάδνληαη λα αθνινπζήζνπλ ην δξφκν ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ παξνηξπλφκελνη/εο απφ ηνπο
γνλείο ηνπο, νη νπνίνη ελζηεξλίδνληαη θάπνηεο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ηα ΔΠΑ.Λ..
Απηφ ήηαλ ην θίλεηξν ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, φπνπ αξρηθά ζα
πξαγκαηνπνηεζεί βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα ηνλ ηξφπν επηξξνήο ησλ γνλέσλ ζηε ιήςε
απφθαζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο ησλ παηδηψλ ηνπο. Θα αθνινπζήζεη ε παξνπζίαζε
ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ζα παξαηεζνχλ ζπγθξηηηθά ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. αληίζηνηρα.
Ζ έξεπλα πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο ζηεξίδεηαη ζηε πνηνηηθή
κεζνδνινγία θαη ηηο κεζφδνπο πνηνηηθήο έξεπλαο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ.
Ζ

παξνπζίαζε

ηεο

πνηνηηθήο

έξεπλαο

ηχπνπ

νκάδα

εζηίαζεο

(Focus

group),

πξαγκαηνπνηήζεθε κε νκάδα γνλέσλ, ησλ νπνίσλ ηα παηδηά είλαη καζεηέο/ηξηεο ζηε Γ΄
Γπκλαζίνπ, ζηε Α΄ , Β΄, Γ΄ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, θαζψο θαη ζπνπδαζηέο/ηξηεο ζε Σ.Δ.Η.
χζηεξα απφ εηζαγσγηθέο παλειιήληεο εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑ.Λ.. Δληζρχζεθε κε εκηδνκεκέλεο
αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο ζε γνλείο, ζην πιαίζην επηζθέςεσλ γηα ελεκέξσζε πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ ζην Κέληξν πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ.
θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα ακβιπλζνχλ νη πξνβιεκαηηζκνί θαη νη ζηεξενηππηθέο
αληηιήςεηο, πνπ νδεγνχλ ζηε κεηνχκελε επηινγή ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ
Διιάδα θαη λα πξνβιεζνχλ νη απφςεηο πνπ δελ ζηέθνληαη ηξνρνπέδε ζηελ επηινγή ηεο,
γηαηί πξνζεγγίδεη ηα επαγγεικαηηθά ζέισ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
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ην 1ν θεθάιαην αλαιχνπκε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε εξγαζία θαη
εζηηάδεηαη ζε έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο επηξξνήο ηεο εθπαηδεπηηθήο ιήςεο απφθαζεο ησλ
καζεηψλ/ηξησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο απφςεηο θαη ηηο ζέζεηο ησλ γνλέσλ ηνπο.
ην 2ν θεθάιαην παξαζέηνληαη ζηνηρεία ηεο

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζε φηη αθνξά ηελ

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Αλαδεηθλχεηαη ε ειιεηκκαηηθή επηινγή ησλ καζεηψλ/ηξησλ πξνο
ηελ θαηεχζπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηελ γεληθή
εθπαίδεπζε, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη αηηηνινγείηαη ε πξνηξνπή ηεο
Δ.Δ. ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.
ην 3ν θεθάιαην αλαθεξφκαζηε ζηελ κεζνδνινγία πνπ επηιέμακε κε κηα αλαιπηηθή
παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο, ηεο ζηξαηεγηθήο δεηγκαηνιεςίαο, θαη ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο
ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Πξαγκαηεπφκαζηε ινηπφλ δεηήκαηα, φπσο ηνλ πξνβιεκαηηζκφ
πνπ καο νδήγεζε ζηελ έξεπλα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ δηακνξθψζακε θαη ηα εξγαιεία
θαη δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα αλαπηχμνπκε ηνπο ζπιινγηζκνχο καο. Αλαιπηηθά
δείρλνπκε πψο ζρεδηάζηεθε, δηακνξθψζεθε θαη εθαξκφζηεθε ε έξεπλα ηχπνπ νκάδαο
εζηίαζεο (Focus group methodology) θαζψο θαη ε επίηεπμε ηεο ηξηγσλνπνίεζεο κε ηηο
εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ επέιεμαλ ην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην.
Σν 4ν θεθάιαην εζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πνπ ζπιιέρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο
πξψηεο θαη δεχηεξεο θάζεο ηεο έξεπλαο. Σα επξήκαηα αθνξνχλ ζηηο απφςεηο, ζηα
ζπλαηζζήκαηα ησλ γνληψλ, αλαθνξηθά κε ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ησλ παηδηψλ ηνπο ζην
ΔΠΑ.Λ.. Παξνπζηάδνληαη νη αληηδξάζεηο, φπσο ηηο πεξηέγξαςαλ νη γνλείο, απαληψληαο ζηηο
αληίζηνηρεο αλνηθηέο εξσηήζεηο ησλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ θαηά ηε ζπδήηεζε. Κσδηθνπνηνχληαη
θαη αλαιχνληαη ηα ζηνηρεία θαη ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλάο θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην
δηαπξαγκάηεπζεο.
ην 5ν θεθάιαην, κε βάζε ηε αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ 4νπ
θεθαιαίνπ, παξαζέηνπκε ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ πνηνηηθή έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε. Πξνζζέζακε παξαηεξήζεηο θαη βειηησηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζεσξνχκε φηη
ζα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά, κεηψλνληαο ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο έηζη ψζηε, φηαλ νη
καζεηέο/ηξηεο ζειήζνπλ λα επηιέμνπλ ην δξφκν ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο λα έρνπλ ηε
ζχκθσλε γλψκε ησλ γνλέσλ ηνπο.
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Θεσξεηηθφ πιαίζην
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν
Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΣΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΔΠΙΛΟΓΔ ΣΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ
ΣΟΤ

Δηζαγσγή
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε παξνχζα
κειέηε θαη εζηηάδεη ζε έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο επηξξνήο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ιήςε
απφθαζεο ησλ καζεηψλ/ηξησλ, πνπ είλαη νη απφςεηο θαη νη ζέζεηο ησλ γνλέσλ ηνπο.
1. Οη γνλείο θαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ησλ παηδηώλ ηνπο
Οη καζεηέο/ηξηεο ζηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάγθε λα επηιέμνπλ κηα εθπαηδεπηηθή
δηαδξνκή απφ ηηο πξνζθεξφκελεο πνπ λα ηνπο ηαηξηάδεη, επεξεάδνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο,
ηνπο θαζεγεηέο/ηξηεο ηνπο θαη ηελ νκφηηκε νκάδα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. πλεηζθνξά ζηελ
εθπαηδεπηηθή ηνπο απφθαζε, εθηφο απφ ηηο επηδφζεηο ζηα καζήκαηα, έρνπλ ηα αηνκηθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε πξνζσπηθφηεηα, ε απηνεθηίκεζε, ηα θίλεηξα. Γελ κπνξνχκε επίζεο
λα κελ αλαθέξνπκε ζαλ παξάγνληεο επηξξνήο ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηα νπνία
πξνβάιινπλ νξηζκέλα

επαγγέικαηα (ΔΦ),

αιιά θαη ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα γηα

«γπλαηθεία» θαη «αλδξηθά» επαγγέικαηα.
ε απηφ ην θεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα επηθεληξσζνχκε ζην ξφιν ησλ γνλέσλ θαη
γεληθφηεξα ζηελ επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ζηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ θηινδνμηψλ, πξνηηκήζεσλ θαη επηινγψλ ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη ζρεηηθέο
εκπεηξηθέο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ ηζρπξή θαη άκεζε επηξξνή ησλ Διιήλσλ γνληψλ ζηε
ζρνιηθή ζηαδηνδξνκία, ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ εθινγή ζπνπδψλ θαη
επαγγέικαηνο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη θπξίσο ησλ θνξηηζηψλ (Γεκεηξφπνπινο, 1985).
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο .Δ.Π. ζε έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ζε 334
Γπκλάζηα ηεο ρψξαο ην 2007, έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα πεξίπνπ 7.000 καζεηψλ/ηξησλ
ηεο

Γ' Γπκλαζίνπ δήισζε φηη, θχξηα πεγή ελεκέξσζεο γηα ηα επαγγέικαηα είλαη ην

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (79,1%) (Ρνπζέαο & Βξεηηάθνπ, 2008).
Ζ πξνηξνπή ηεο νηθνγέλεηαο γηα ζπνπδέο θαη εμαζθάιηζε επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο,
πιεξνθνξψληαο,
επηθξνηψληαο

θαζνδεγψληαο,

εληζρχνληαο,

θξηηηθάξνληαο

θαη

απνξξίπηνληαο

ή

παίδεη έλα θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο

απνθάζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο (Καινχξε,2007).

12

Δηδηθφηεξα ζα εζηηάζνπκε ζηνπο γνλείο, ησλ νπνίσλ ηα παηδηά έρνπλ θάλεη ηελ επηινγή
ζπλέρηζεο ζπνπδψλ ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, θάλνληαο κηα αλαθνξά εξεπλψλ ζρεηηθά κε
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ζ επίδξαζε πνπ αζθνχλ θαη νη γνλείο ζηελ απφθαζή ησλ παηδηψλ
ηνπο λα αθνινπζήζνπλ ή φρη ζπνπδέο ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ
επηθξαηνχζα θαηάζηαζε, δειαδή ηελ επηινγή ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ζε αλαινγία 70 ππέξ
έλαληη 30.
Οη γνλείο εκπιέθνληαη εζειεκέλα ή κε ζην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα ε επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε, δελ είλαη ε πξψηε εθπαηδεπηηθή επηινγή θαζψο παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλα
πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ
ηηο έξεπλεο θαη ηηο ζηαηηζηηθέο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ην Δπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ
Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Cedefop) θαη αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ζηελ
Διιάδα «νη έξεπλεο θαη ε αλάιπζε πνιηηηθψλ ηνπ, δείρλνπλ φηη ην γφεηξν ηεο ΔΔΚ δελ είλαη
αληίζηνηρν κε απηφ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ».1
ε έξεπλα ησλ Saiti & Mitrosili (2005) φπνπ δηελεξγήζεθε ην 2000-2001 ζηελ Αζήλα ζε 200
γνλείο καζεηψλ ειηθίαο δεθαπέληε εηψλ έδεημε ηελ ζπκκεηνρή -επηξξνή ησλ γνληψλ ζηηο
εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη φηη ε
επηξξνή ησλ γνληψλ φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ ζρνιείνπ, ην 86,0% ησλ γνληψλ
ελζάξξπλε ηα παηδηά λ' αθνινπζήζνπλ θπξίσο ην Γεληθφ Λχθεην θαη ν ιφγνο είλαη φηη 45,0%
ζεσξεί φηη ε ηερληθή εθπαίδεπζε έρεη ζπλήζσο φξηα ζηηο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε
ζηαδηνδξνκίαο, ην 42,5 % φηη ε ηερληθή εθπαίδεπζε απνηξέπεη ηα παηδηά λα ζπλερίζνπλ ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Μφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (14,0%) απάληεζαλ φηη
ζπκβνπιεχνπλ ηα παηδηά ηνπο λα αθνινπζήζνπλ ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε επεηδή είραλ ηελ
άπνςε φηη παηδηά ηνπο ήζειαλ λα εξγαζηνχλ (Saiti & Mitrosili, 2005).
1.1 Σν κεηέσξν βήκα πξηλ ηελ εθπαηδεπηηθή απόθαζε θαη νη γνλείο
Ενχκε ζε κηα

επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιππινθφηεηα, ξεπζηφηεηα θαη

ξαγδαίεο αιιαγέο. ε απηή ηελ επνρή ηεο θξίζεο γηα ηελ Διιάδα, ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ
πεξαηηέξσ πνξεία ησλ καζεηψλ/ηξησλ είλαη ε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο
εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπο επηινγέο.
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη λένη είλαη ε
ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο «εηθφλαο ηνπ επαγγεικαηηθνχ εαπηνχ» ην νπνίν εληείλεηαη θαηά ηελ
1

Cedefop, (2011), «Παξά ηα πνιιά ηεο νθέιε, ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πζηεξεί
απφ άπνςε θχξνπο», Δλεκεξσηηθφ εκείσκα, Μάηνο 2011.
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εθεβηθή ειηθία θαζψο είλαη ζπρλέο νη εξσηήζεηο πνπ απεπζχλνπλ νη γνλείο ηνπο ζρεηηθά κε
ηηο ζπνπδέο θαη ην επάγγεικα, φπσο: ηη ζπνπδέο ζα αθνινπζήζεηο; Ση ζα θάλεηο φηαλ
ηειεηψζεηο ην ζρνιείν; (Herbert, 1994).
Οη καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα πάξνπλ εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο πνπ ελ πνιινίο ζα
θαζνξίζνπλ ην κέιινλ ηνπο (επηινγή Γεληθνχ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, επηινγή
θαηεχζπλζεο ηνκέσλ - εηδηθνηήησλ ή καζεκάησλ). Ζ ζπλαίζζεζε ηεο επζχλεο γηα απηέο ηηο
απνθάζεηο κπνξεί πξνζσξηλά λα νδεγήζεη έλαλ έθεβν ζε δηζηαγκφ θαη αλαπνθαζηζηηθφηεηα
(Nota & Soresi, 2004).
ε έξεπλα 150 καζεηψλ/ηξησλ ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο ΣΔΔ ην 2007 θάλεθε πφζν ζεκαληηθή
είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο εηδηθά ζηελ επαγγεικαηηθή αλαπνθαζηζηηθφηεηα ησλ λέσλ
(Βνπηπξά, 2007).
Οη απνθάζεηο φκσο απηέο είλαη απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο θαη επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά
φιε ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο. Οη Penick & Jepsen (1992) ηηο επηινγέο απηέο ηηο παξνπζηάδνπλ
ζαλ έλα είδνο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ εζσηεξίθεπζε ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο
απηναληίιεςεο θαη ησλ εμσηεξηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αγνξά
εξγαζίαο. Σν δπλακηθφ απηφ ζχζηεκα επεξεάδεηαη απφ ηνπο απηνπξνζδηνξηζκνχο θαη
εηεξνθαζνξηζκνχο ησλ καζεηψλ/ηξησλ θαη απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο
θαηαγσγήο.
Οη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ ηνπο γηα ηηο ζπνπδέο θαη ηα επαγγέικαηα, ηνπο ζεκαηνδνηνχλ
έλα ζχζηεκα εθπαηδεπηηθψλ- επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ πνπ επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ηνπο.
Απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχλ ζηα επαγγέικαηα αιιά θαη γηα ην θνηλσληθφ status πνπ ζπλδέεηαη κε απηά. Σα
παηδηά κέζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο γνλείο ηνπο, ηηο θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλνπλ
καδί ηνπο φπσο επηζθέςεηο, εθδξνκέο θαη κέζσ ησλ απνξηψλ ηνπο πνπ ηνπο απεπζχλνπλ
δηακνξθψλνπλ κηα πξψηε εηθφλα γηα ηα επαγγέικαηα.
Οη έθεβνη βέβαηα αλεπεξέαζηα είλαη ζε ζέζε λα παίξλνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο πνπ ηνπο ηαηξηάδνπλ επεηδή αλακέλεηαη λα έρνπλ θαηαθηήζεη ηηο
γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο αλψηεξνπ επηπέδνπ δειαδή: (α) ηε ζθέςε γηα ηηο κειινληηθέο
δπλαηφηεηεο, (β) ηε ζθέςε γηα ην κέιινλ, (γ) ηε ζθέςε κέζσ ππνζέζεσλ, (δ) ηε ζθέςε γηα ηε
ζθέςε θαη (ε) ηε ζθέςε πέξα απφ ηα ζπκβαηηθά φξηα (Cole & Cole, 2002). Παξφια απηά δελ
έρνπλ μεθάζαξεο επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο αιιά θαη φηαλ έρνπλ δελ γλσξίδνπλ πψο ζα
κπνξέζνπλ λα ηηο πξαγκαηνπνηήζνπλ. Έλαο θπξίαξρνο ιφγνο είλαη ε έιιεηςε εθαξκνγήο ζην
ζρεδηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο δπλαηφηεηαο εθπαίδεπζεο ηνπο
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πάλσ ζηε ιήςε απφθαζεο. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα αληηκεησπίδνπλ ζπλερψο ηελ
εθπαηδεπηηθή άξα θαη ηελ απξηαλή εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή αβεβαηφηεηα. Δπηπιένλ ππάξρεη
ε αλάγθε λα αλαδείμνπλ αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο πνπ πξνυπνζέηνπλ απηνγλσζία θαη θξηηηθή
αλάγλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ. (Κνζκίδνπ-Hardy, 2007). Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο
ζρεηηθά κε ηελ επηινγή θαξηέξαο είλαη έλα ζεκαληηθφ έξγν γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο.
χκθσλα κε ηηο ζεσξίεο θαξηέξαο πνπ εζηηάδνληαη ζηελ αλάπηπμε, απηή ε δηαδηθαζία μεθηλά
ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, φηαλ ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο αξρίδνληαο λα
θαηαλννχλ πψο νη ηθαλφηεηέο ηνπο ζρεηίδνληαη κε ηνλ επαγγεικαηηθφ θφζκν θαη ζπλερίδεηαη
θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο (Super, 1957).
Ο Γεκεηξφπνπινο Δ. (1999) παξνπζηάδεη ηε ζεσξία ηεο Roe γηα ηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε θαη επηινγή ηνπ αηφκνπ πνπ αλαθέξεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη γεληθά
ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηε δηακφξθσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο,
ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη επηινγή. Πξνζπάζεζε λα
αλαδείμεη ηε ζπζρέηηζε θαη ηελ επίδξαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ γνλέσλ ζηελ επαγγεικαηηθή
επηινγή ησλ παηδηψλ ηνπο άξα θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή. ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία
παξνπζηάδνληαη ηξεηο γεληθέο κνξθέο ςπρνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο γνλέσλ, ηε παξαδνρή, ηελ
αδηαθνξία θαη ηελ

ππεξπξνζηαζία, πνπ έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ αλάπηπμε παηδηψλ ζε

αλάινγν ηχπν πξνζσπηθφηεηαο.
Οη Whiston θαη Keller (2004), δηαρψξηζαλ ηηο νηθνγελεηαθέο επηδξάζεηο ζε δχν
άμνλεο: (α) ηελ επίδξαζε ηεο δνκήο κηαο νηθνγέλεηαο, θαη (β) ηελ επίδξαζε ησλ δηεξγαζηψλ
πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην πιαίζην κηαο νηθνγέλεηαο. Χο δνκή αλαθέξεηαη ην κνξθσηηθφ θαη
ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ θαη ε θαηάζηαζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (εξγαδφκελε
κεηέξα, αλεξγία ή απνξία). Τπάξρνπλ έξεπλεο γηα ην πσο ε εξγαζία ηεο κεηέξαο επεξεάδεη
ηηο επαγγεικαηηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ (Bosco & Bianco, 2005).

Οη δηεξγαζίεο

αθνξνχλ ζην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο
νηθνγέλεηαο, δειαδή ην ζηπι ηεο αλαηξνθήο πνπ πηνζεηνχλ νη γνλείο, ηα πξφηππα πνπ
παξέρνπλ, ηα εξεζίζκαηα, νη πιεξνθνξίεο.
Οη γνλείο ζχκθσλα κε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ, κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπο επεξεάδνπλ ηα
παηδηά ηνπο θαζψο, κέζα απφ ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο, επηδξνχλ ηφζν κε άκεζνπο
φζν θαη κε έκκεζνπο ηξφπνπο ζηηο ζπνπδαζηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο ηνπο.
Τπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο πνπ θαηεπζχλνληαο ηα παηδηά ηνπο ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπο
θξηηήξηα, πεξηνξίδνπλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο.
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Σν άηνκν δελ είλαη παζεηηθφο δέθηεο, θαζψο απφ ηε γέλλεζή ηνπ, αλάινγα κε ηελ
ηδηνζπγθξαζία ηνπ, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κε ηα πξφζσπα πνπ ην
θξνληίδνπλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε ηδηνζπγθξαζία απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο κεηέπεηηα
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη φηη ηνπιάρηζηνλ θάπνηεο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο
πξνζσπηθφηεηαο είλαη εγγελείο θαη θιεξνλνκεκέλεο απφ ηνπο γνλείο (Cole & Cole, 2002).
Οη γνλετθέο αμίεο θαη πξνζδνθίεο πνπ επηβάιινληαη ζηα παηδηά πεξηνξίδνπλ ηε θπζηθή
αλάπηπμε θαη ηελ απνθάιπςε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο (Nathan,R.- Hill, L.2006).
Ο Carl Rogers ππνζηεξίδεη φηη έλα άηνκν γηα λα ζεσξεζεί πιήξσο ιεηηνπξγηθφ πξέπεη λα
μεπεξάζεη ηηο επηβαιιφκελεο γνλετθέο αμίεο θάηη πνπ ζα ην νδεγήζεη λα αλαθαιχπηεη ηελ
πνξεία δξάζεο ηνπ άξα λα είλαη πην θνληά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ( Rogers,
1965).
Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ γνλέσλ ζηελ επηινγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο ησλ
παηδηψλ ηνπο απνηππψλεηαη ζε έξεπλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ2 (special eurobarometer 369) ην
2011, φπνπ ην 41% ησλ εξσηψκελσλ καζεηψλ ζηελ Διιάδα απάληεζε φηη ε νηθνγέλεηά ηνπο
ήηαλ ε πην ζεκαληηθή πεγή πιεξνθφξεζεο, ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηεο εθπαηδεπηηθήο
θαηεχζπλζεο, ελψ αθνινπζνχλ νη θίινη κε 28% θαη ην ζρνιείν (θαζεγεηέο θαη
επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο) κε 27%.
1.2. Οη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ
Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη ηηο
επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο ηνπ παηδηνχ είηε άκεζα κε ππφδεημε, απαγφξεπζε, ζπκβνπιή, είηε
έκκεζα κέζα απφ ηε κεηάδνζε ησλ πξνζδνθηψλ, αμηψλ , ζηάζεσλ θαη απφςεσλ (Κάληαο &
Υαηδή, 1991). Οη πξνζδνθίεο ηνπ γνλέα, αλεμάξηεηα θαη απφ ηελ θνηλσληθή ηάμε πνπ απηφο
αλήθεη, επεξεάδνπλ ηηο κειινληηθέο θηινδνμίεο ηνπ παηδηνχ.
Οη Poole θ.ά. (1991) ππνζηεξίδνπλ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηε κειέηε ηνπο φηη
ζηηο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ γηα ηα παηδηά ηνπο επηδξνχλ εμσηεξηθνί παξάγνληεο φπσο ε
θνηλσληθνπνίεζε ησλ.

2

Δίλαη κηα ζεηξά δεκνζθνπήζεσλ πνπ δηεμάγνληαη ηαθηηθά απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή απφ ην 1973. Οη

έξεπλεο απηέο εμεηάδνπλ έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε φια ηα θξάηε κέιε
ηεο . Σα απνηειέζκαηα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Δπηθνηλσλίαο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ζ βάζε δεδνκέλσλ ηεο απφ ην 1973 είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηνλ θφζκν. Οη
έξεπλεο δηεμάγνληαη απφ ηελ TNS Opinion. (απφ ηελ ειεχζεξε εγθπθινπαίδεηα wikipedia)
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Οη επηζπκίεο ησλ γνλέσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο- επαγγεικαηηθέο
πξνζδνθίεο γηα ηα παηδηά ηνπο κπνξεί λα νδεγήζνπλ είηε ζε ζπκπεξηθνξά ζπκκφξθσζεο είηε,
αθφκα, ζε αληηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά. Πνιχ ζπρλά, νη λένη/εο θαηαιήγνπλ ζε κηα κε
ζπλεηδεηή επηινγή θαη ηίζεηαη ην εξψηεκα, αλ, σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή επηινγή,
βξίζθνληαη κπξνζηά ζε κηα γλήζηα ειεπζεξία επηινγψλ ή ζα απνθαζίζνπλ ηππηθά, θαζψο ε
απφθαζε έρεη ήδε ιεθζεί πξηλ απφ απηνχο/εο γη’ απηνχο/εο (Υαξνθνπάθε,θ.ά.2007).
Σν πξφβιεκα εληείλεηαη φηαλ νη πξνζδνθίεο θαη νη απαηηήζεηο ησλ γνλέσλ είλαη
εμσπξαγκαηηθέο ησλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη επηζπκηψλ ησλ παηδηψλ ηνπο σο πξνο ηηο
ζπνπδέο θαη ηα επαγγέικαηα. Οη θηινδνμίεο ησλ γνλέσλ δελ είλαη κφλν πςειέο αιιά, αξθεηέο
θνξέο, δε ζπκπίπηνπλ κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο θιίζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο (Μνπζηάθα &
Καζηκάηε, 1984 Γεκεηξφπνπινο, 1985 Φξαγθνπδάθε, 1985).
ηελ εξψηεζε ζε έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ3 ζε πεξίπνπ 7.000 καζεηψλ/ηξησλ
ηεο Γ' Γπκλαζίνπ ην 2007, πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ηνπο γνλείο ζνπ λα ζπλερίζεηο κεηά ην
Λχθεην ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΑΔΗ ή ΣΔΗ), ηα παηδηά απάληεζαλ φηη, ε πξνζδνθία
ησλ γνληψλ ηνπο ήηαλ λα ζπλερίζνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε πνζνζηφ 77,2%
(παηέξεο) θαη 80,5% (κεηέξεο) (Ρνπζέαο & Βξεηηάθνπ, 2008).
Καηά ηε Lease (2003), νη γνλείο απφ αλψηεξα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα πξνβάινπλ
ηηο πξνζδνθίεο ηνπο ζηα παηδηά ηνπο θαη κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχλ καθξνρξφληεο ζπνπδέο,
πνπ νδεγνχλ ζε κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο. ηελ πεξίπησζε απηή νη θνηλσληθέο πξνζδνθίεο
αλεβάδνπλ ηηο θηινδνμίεο ησλ γνλέσλ γηα ηα παηδηά ηνπο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο εμαζθνχλ ηελ
αλάινγε πίεζε πξνο απηά (Βίθε & Παπάλεο, 2007).
Ζ νηθνγέλεηα, επίζεο, επηδξά άκεζα σο θνξέαο πνιηηηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, έρεη θαλεί φηη
ζπγθεθξηκέλνη πνιηηηζκνί θαιιηεξγνχλ ηελ αιιειεμάξηεζε θαη ηελ εγγχηεηα ησλ κειψλ κηαο
νηθνγέλεηαο, ελψ αληίζεηα, άιινη πνιηηηζκνί κπνξεί λα ελζαξξχλνπλ ηελ απηνλνκία θαη ηελ
αηνκηθφηεηα (Hardin, Leong, Osipow, 2001).
Οη γνλείο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο κε δηακνξθσκέλεο
εθπαίδεπζε

απφςεηο σο πξνο ηελ

επεξεάδνπλ ηα παηδηά ηνπο κε ην δηθφ ηνπο αμηαθφ θψδηθα. Ζ αλαινγία

αιινδαπψλ καζεηψλ ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ ηεο Αλψηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
(ISCED 3) επνπηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο αλά θαηεχζπλζε (γεληθή – ηερληθή &

3

Ζ Α΄ θάζε ηεο Γηαρξνληθήο Έξεπλαο Δθπαηδεπηηθψλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ Δπηινγψλ Μαζεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
δηεμήρζε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε Παξαηεξεηεξίνπ Μεηάβαζεο Απνθνίησλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ζηελ Αγνξά Δξγαζίαο» (Β΄ ΔΠΔΑΔΚ, Γ΄ ΚΠ).
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επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε) ηελ πεξίνδν 2002 – 2014 δείρλεη κηα ζπκκεηνρή γχξσ ζηα 12,5%
γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 5,5% γηα ηε γεληθή εθπαίδεπζε.4
Ο αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ ζε φιε ηε ρψξα απμάλεηαη θαη
απαηηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα εθπιεξψζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο ηδηαίηεξε
ζηήξημε θάηη πνπ απαηηεί ελεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε πξαθηηθψλ ζεκάησλ ζην λέν
Πνιππνιηηηζκηθφ Πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη (Καλδπιάθε, 2009).
Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί φηη νη γνλείο πνπ δνπλ ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ πξνζπαζνχλ λα
πξνζαλαηνιίζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε επαγγέικαηα άξα θαη ζε ζπνπδέο πνπ ζεσξνχλ
θαηάιιειεο ηα ίδηα ηα παηδηά ηνπο. Αληίζεηα, γηα ηνπο γνλείο πνπ δνπλ έμσ απφ ηα αζηηθά
θέληξα ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ λα πξνζαλαηνιίζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε επαγγέικαηα πνπ
επθνιφηεξα

θαη

γξεγνξφηεξα

ζα

βνεζήζνπλ

ζηελ

ελίζρπζε

ηνπ

νηθνγελεηαθνχ

εηζνδήκαηνο (Μσπζηάδνπ, 2012).
1.3. Γηαπαηδαγώγεζε θαη ε εθπαηδεπηηθή –επαγγεικαηηθή απόθαζε ησλ παηδηώλ.
Ζ άπνςε πνπ έρνπλ νη γνλείο θαη νη αμίεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ζρεηηθά κε ην ζηπι
αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ ηνπο ζχκθσλα κε έξεπλεο (Vignoli et al., 2005) επεξεάδεη θαη
θαζνξίδεη ηελ απηνεηθφλα, ηελ απηνεθηίκεζε, ηε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ηελ αθαδεκατθή
επίδνζε θαη ηα θίλεηξα ησλ παηδηψλ. Οη παξάγνληεο απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηελ
θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα βξεζεί ην παηδί φηαλ ζα θιεζεί λα πάξεη απνθάζεηο γηα ηελ
εθπαηδεπηηθή- επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία.
Δπίζεο πνιιέο έξεπλεο, έρνπλ εμεηάζεη θαη ηνλ ηξφπν δηαπαηδαγψγεζεο ζε ζρέζε κε ηηο
δηάθνξεο κνξθέο ηαπηφηεηαο (Νφβα-Καιηζνχλε, Μαθξή-Μπφηζαξε & Σζηκπνπθιή 2002).
Ζ ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο αθνξά ηελ αίζζεζε ηεο απνδνρήο ηνπ εαπηνχ, ζην ζρεδηαζκφ
θαη πξνζαλαηνιηζκφ γηα ην κέιινλ άξα θαη ζηε δέζκεπζε πξνο κηα επαγγεικαηηθή θαη
εθπαηδεπηηθή θαηεχζπλζε.
χκθσλα κε ηελ Baumrind (βι. Cole & Cole, 2002) ηα ηέζζεξα πηζαλά ζηπι αλαηξνθήο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δχν αλεμάξηεησλ δηαζηάζεσλ είλαη: (α) έιεγρνο –
απνπζία ειέγρνπ (αθνξά ζηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν πνπ αζθεί ν γνλέαο) θαη (β)
ζπλαηζζεκαηηθή δεζηαζηά – ερζξφηεηα.(αθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε θαη ηελ
ηξπθεξφηεηα ηνπ γνλέα) νξηνζεηνχληαη σο: απηαξρηθφ, απζεληηθφ, επηηξεπηηθφ, αδηάθνξν.
4

Απφ ηε ηνπνζέηεζε ζην ζπλέδξην ηνπ ΚΑΝΔΠ-ΓΔΔ :«Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε: πκκαρία γηα
ηελ Παηδεία, ηελ Δξγαζία, ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Κνηλσληθή πλνρή» ηνπ ζπλεξγάηε ηεο ΚΑΝΔΠ-ΓΔΔ θ. Ν. Πατδε
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Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο ρακειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ πηνζεηνχλ απηαξρηθφ ζηπι
ζε ζχγθξηζε κε γνλείο αλψηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Έρεη θαλεί φηη ην απζεληηθφ γνλετθφ
ζηπι ζρεηίδεηαη κε πςειή αθαδεκατθή επίδνζε, ελψ ην απηαξρηθφ θαη ην επηηξεπηηθφ ζηπι,
ζρεηίδνληαη κε ρακειφηεξεο επηδφζεηο.
Σν απζεληηθφ ζηπι έρεη θαλεί φηη νδεγεί ζηελ αλάπηπμε εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. Σν
παηδί, δειαδή, θαίλεηαη φηη αλαπηχζζεη δηάζεζε γηα κάζεζε θαη ε αληακνηβή ηνπ είλαη απηή
θαζαπηή ε απφθηεζε δεμηνηήησλ. Απφ ηελ άιιε, νη επηηξεπηηθνί γνλείο έρεη θαλεί φηη
νδεγνχλ ην παηδί ζε απψιεηα θηλήηξσλ. Σν απηαξρηθφ ζηπι θαίλεηαη λα νδεγεί είηε ζε
απψιεηα θηλήηξσλ θαζψο ην παηδί αλαγθάδεηαη λα παξαηηεζεί απφ ηελ πξνζπάζεηα, είηε ζε
δηακφξθσζε εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ φπνπ ην παηδί καζαίλεη πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ηνλ
έπαηλν απφ κνξθέο εμνπζίαο θαη λα απνθεχγεη ηελ ηηκσξία (Leung & Kwan, 1998).
Χο πξνο ηε δηακφξθσζε ηαπηφηεηαο νη απηαξρηθνί γνλείο, νη νπνίνη κε θαλφλεο θαη
πεξηνξηζκνχο ειέγρνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο, πξνσζνχλ κάιινλ ηε δνηή παξά
ηελ θεθηεκέλε ηαπηφηεηα.
Οη ππεξβνιηθά αλεθηηθνί γνλείο, νη νπνίνη παξέρνπλ ζηα παηδηά ηνπο πιήξε θαη αλεμέιεγθηε
ειεπζεξία επηινγψλ θαη απνθάζεσλ, θαίλεηαη λα ηα νδεγνχλ ζην ηέικα ηεο δηάρπηεο
ηαπηφηεηαο.
Οη δεκνθξαηηθνί γνλείο, νη νπνίνη ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο
δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη λα εμεηάδνπλ ελαιιαθηηθέο επηινγέο, πξνάγνπλ ηελ
απφθηεζε ηαπηφηεηαο (Νφβα-Καιηζνχλε, Μαθξή-Μπφηζαξε & Σζηκπνπθιή, 2002).
Σα άηνκα κε θαηαθηεκέλε ηαπηφηεηα έρνπλ απηνπεπνίζεζε, ζπλάπηνπλ θαη
δηαηεξνχλ πγηείο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, αθνζηψλνληαη κε εξεκία θαη σξηκφηεηα ζηε
πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηνπο θαη, γεληθφηεξα, πξνζαξκφδνληαη επηηπρέζηεξα ζην θνηλσληθφ
ζχλνιν θαη ζηηο αιιαγέο. Αληίζεηα ηα άηνκα κε δνηή ηαπηφηεηα ηείλνπλ λα είλαη αλαζθαιή
θαη απηαξρηθά, έρνπλ ζθέςε ζηεξενηππηθή, ζέηνπλ εμσπξαγκαηηθνχο ζηφρνπο ζηε δσή ηνπο
θαη βηψλνπλ ζχγρπζε ζηε παξακηθξή ακθηζβήηεζε ή πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ απφ ην
πεξηβάιινλ ηνπο (Παξαζθεπφπνπινο, 1985).
Ο Καδήο (2007) αλαθέξεη φηη απφ ηελ άιιε πιεπξά

παηδηά πνπ κεγάισζαλ ζε

εμαηξεηηθά δπζρεξείο νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο αλαπηχζζνπλ αλζεθηηθφηεηα ζηα πξνβιήκαηα,
αλαπηχζζνπλ αληηζηαζκηζηηθέο δεμηφηεηεο (π.ρ., ρηνχκνξ, αλάπηπμε ζρέζεσλ κε θαζεγεηέο
ηνπο, αθνζίσζε ζηε κάζεζε), κε απνηέιεζκα λα δηαπξέπνπλ σο ελήιηθνη (Hickman, 2000).
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1.3.1 Οηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ θαη ζρέζεηο γνλέσλ – παηδηώλ
Τπάξρνπλ ηξία είδε νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ αζθνχλ επίδξαζε ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο
πξνζδνθίεο ησλ παηδηψλ: α) ην πεξηβάιινλ πνπ έρεη γηα επίθεληξν ηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη
θαιιηεξγεί ηηο θηινδνμίεο γηα θνηλσληθή άλνδν, β) ην πεξηβάιινλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, φπνπ
ηα παηδηά δελ έρνπλ κεγάιν πεξηζψξην γηα επηινγή, πξννξίδνληαη απιψο γηα εξγαζίεο
παξφκνηεο κε απηέο ησλ παηέξσλ ηνπο ή ησλ κεηέξσλ ηνπο θαη γ) ην «ζθιεξφ» πεξηβάιινλ
ησλ αλεηδίθεπησλ θαη κε πξνλνκηνχρσλ ζηξσκάησλ φπνπ ζηνλ ηχπν απηφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ
πεξηβάιινληνο νη γνλείο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ην ηη δνπιεηά ζα θάλνπλ ηα παηδηά ηνπο,
θηάλεη λα θέξλνπλ θάπνην εηζφδεκα ζην ζπίηη (Μσπζηάδνπ, 2012).
Ζ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ ησλ γνλέσλ κε ηα παηδηά ηνπο είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απφθαζε.
Τπάξρνπλ έξεπλεο γηα ην πψο ην δίθηπν ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ επηδξά ζηηο
επαγγεικαηηθέο επηινγέο ηνπ αηφκνπ θαη ζηε ζηάζε ηνπ πξνο ηελ εξγαζία (Blustein et al.,
2004).
ηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο “αζθαινχο δεζκνχ”, ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηνπ
παηδηνχ, θαζψο κεγαιψλεη, είλαη ε αίζζεζή ηνπ φηη δηαζέηεη κηα βάζε απφ ηελ νπνία κπνξεί
λα απνκαθξχλεηαη κε αζθάιεηα, λα εμεξεπλά ην πεξηβάιινλ θαη λα επηζηξέθεη φπνηε ην
επηζπκεί ζε απηή ρσξίο λα ληψζεη φηη θηλδπλεχεη. Δπίζεο, άηνκα πνπ δεκηνχξγεζαλ αζθαιείο
ζρέζεηο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, έρεη θαλεί φηη είλαη πην απνηειεζκαηηθά ζηε ξχζκηζε θαη ηνλ
έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο (γηα παξάδεηγκα ηνπ άγρνπο, ηνπ ζπκνχ, ηεο ζιίςεο),
ζπγθξνηνχλ ηαπηφηεηα θαηά ηελ εθεβεία θαη πξνζαξκφδνληαη επθνιφηεξα ζε λέα
πεξηβάιινληα (Scott & Church, 2001).
χκθσλα κε ηε θνηλσληθνςπρνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ δίλεη έκθαζε ζηνπο δεζκνχο
κε ηελ νηθνγέλεηα φπσο αλαθέξνπλ νη Κνζκίδνπ-Hardy & Γξνζηλνχ (2007) θαηά ηε
κεηαβαηηθή πεξίνδν νη έθεβνη επεξεάδνληαη απφ ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ απφ απηνχο νη
ζεκαληηθνί άιινη άξα θαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Θα πξέπεη φκσο ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν
λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ/ηε έθεβν/ε λα γλσξίζεη θαη λα
πεηξακαηηζηεί κε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα θάζε ζεκαληηθφ ζέκα
ηεο δσήο ηνπ ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εθπαίδεπζε θαη ε εξγαζία (Παξαζθεπφπνπινο,
1985).
1.4 Η επίδξαζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνύ επηπέδνπ θαη ε κόξθσζε ησλ γνλέσλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή απόθαζε ησλ παηδηώλ ηνπο.
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Άκεζε επίδξαζε ζηε ιήςε εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ ζεσξείηαη
φηη έρεη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, ην επάγγεικα, ε εθπαίδεπζε θαη ην εηζφδεκα ησλ
γνλέσλ. ήκεξα, ε ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία ην πξνζεγγίδεη σο έλα ζχλζεην ςπρνινγηθφ
θαηλφκελν. (Thompson & Subich, 2006). Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 2.100
καζεηέο/ηξηεο ησλ Βίθεο & Παπάλε (2007), έδεημε φηη ε ζρνιηθή επίδνζε ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ, ην επάγγεικα ηνπ παηέξα αιιά θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο
νηθνγέλεηαο απνηεινχλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ επαγγεικάησλ άξα
θαη ησλ ζπνπδψλ.
Οη παξάγνληεο απηνί ζηελ αληίιεςε ηνπ παηδηνχ αθνξνχλ ηα εκπφδηα ή ηηο επθαηξίεο
πνπ πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζεη θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ
ηνπ ζηφρσλ. Οη έθεβνη/εο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρακειά ζηξψκαηα αληηιακβάλνληαη ηελ
έιιεηςε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ – ζπγγεληθνχ δηθηχνπ ππνζηήξημεο,
ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα επίηεπμε επαγγεικαηηθψλ θαη αθαδεκατθψλ ζηφρσλ (Καδή, 2007
Παηηληψηεο, 2004). Οη θησρέο νηθνγέλεηεο θνηλσληθά απνθιείνληαη θαη ηα παηδηά
επεξεάδνληαη ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηε δσή ηνπο (Μπφηνπ, Σζέξγαο & Καινχξε
2016). Σα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα πςειφηεξα ζηξψκαηα εθηφο ησλ άιισλ ληψζνπλ,
αλ φρη φηη ζα γίλνπλ δηαθξίζεηο ππέξ ηνπο, φηη ηνπιάρηζηνλ είλαη δηαζθαιηζκέλν ην δηθαίσκα
λα ηνπο δνζνχλ επθαηξίεο (Ferry, Fouad, & Smith, 2000).
Ζ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ
ηηο εθπαηδεπηηθέο άξα θαη ηηο επαγγεικαηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ λέσλ. Οη επηδξάζεηο απηέο
βξίζθνληαη θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ θαη επεξεάδνπλ ηηο
ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ ίδησλ ησλ λέσλ. Σν εηζφδεκα βξίζθεηαη ζε άκεζε ζρέζε κε ην
επίπεδν κφξθσζεο, αιιά θαη κε ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ (ΚνληνγηαλλνπνχινπΠνιπδσξίδε, 1985  Σξηιηαλφο, 1988). Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη πνιχ
ζεκαληηθφο θαη πνιιέο θνξέο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ην αλ ην παηδί ζα ζπλερίζεη ηελ
εθπαίδεπζή ηνπ κεηά ην Λχθεην, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην παηδί δελ εηζαρζεί ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε νπφηε ε νηθνγέλεηα είλαη ππνρξεσκέλε λα δαπαλήζεη ρξεκαηηθφ
θεθάιαην γηα ηδησηηθέο ζπνπδέο.
Σα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ρακειφηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο, ήδε απφ ην
Γεκνηηθφ, αληηιακβάλνληαη ηα εκπφδηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηε κειινληηθή ηνπο
επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη δηακνξθψλνπλ ηηο θηινδνμίεο κε βάζε απηή ηε γλψζε.
Κάπνηα επαγγέικαηα θαίλεηαη λα ηνπο είλαη απαγνξεπκέλα, θαη θάπνηεο θηινδνμίεο, θαίλεηαη
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φηη ζεσξνχληαη ππέξκεηξεο γηα ηα θνηλσληθά ηνπο δεδνκέλα θαη αζχκβαηεο κε ηηο
νηθνγελεηαθέο απαηηήζεηο, άξα εγθαηαιείπνληαη (Cook et al., 1996).
Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη θαίλεηαη φηη επεξεάδεη, ζε
κεγάιν βαζκφ, ηα εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά ζρέδηα ησλ παηδηψλ πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη
ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε (Lease, 2003).
Αλ θαη νη Mortimer et al. (1992), ζεσξνχλ φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ είλαη ν
θαζνξηζηηθφηεξνο παξάγνληαο επηξξνήο, δελ παξαγλσξίδνπλ φηη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ
γνλέσλ κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηηο ζηάζεηο ησλ εθήβσλ απέλαληη ζην επάγγεικα θαη
ηδηαίηεξα ησλ θνξηηζηψλ (Βίθε & Παπάλεο, 2007).
Γνλείο κε ρακειφ νηθνλνκηθφ επίπεδν ελδερνκέλσο λα δηαησλίδνπλ ζηεξεφηππα ηα νπνία δελ
κπνξνχλ λα απνδεζκεχζνπλ ηα θνξίηζηα απφ ηε θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ.
Παξέρνπλ πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο εμέιημεο ζηα θνξίηζηα θαη πξνζπαζνχλ λα εληζρχζνπλ ηα
αγφξηα, ψζηε λα επηιέμνπλ επάγγεικα πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη επθαηξίεο θνηλσληθήο θαη
νηθνλνκηθήο αλέιημεο. Δπνκέλσο θνξίηζηα πξνεξρφκελα απφ νηθνγέλεηεο ζηα φξηα θηψρεηαο
δελ κπνξνχλ λα ειπίδνπλ ζε νηθνλνκηθή ζηήξημε απφ ηνπο γνλείο ηνπο.
Πνιιέο έξεπλεο επηζεκαίλνπλ φηη φζν πςειφηεξν είλαη ην θνηλσληθφ - νηθνλνκηθφ επίπεδν
ηεο νηθνγέλεηαο, ηφζν πςειφηεξεο είλαη νη επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο ησλ λέσλ (Vigod 1972
 Μπξνχζαιεο 1977 Dillard & Perrin 1980 Φαραξφπνπινο & Καδακίαο 1985Farmer 1985
Hannah & Kahn 1989). Ο Vigod ηνλίδεη φηη είλαη ζπάλην θαηλφκελν λα ζπλαληήζνπκε έλα
έθεβν πνπ λα θηινδνμεί λα αζθήζεη επάγγεικα θαηψηεξν ζε θνηλσληθφ γφεηξν απφ εθείλν
ησλ γνλέσλ ηνπ (Βίθε & Παπάλεο, 2007).
Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ θαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ κε ηα παηδηά ηνπο είλαη
απηά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ επίδνζε ζηα καζήκαηα ζπλεπψο επεξεάδνπλ ηα εθπαηδεπηηθά
θαη ηα επαγγεικαηηθά ζρέδηα ηνπο αθφκε πεξηζζφηεξν θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα
(Καζζσηάθεο, 1981). Οη Έιιελεο γνλείο κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηδηαίηεξεο
νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο δελ αληηιακβάλνληαη ηελ εθπαίδεπζε ζαλ απηαμία αιιά σο κέζν
θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλφδνπ ρσξίο λα παξαγλσξίδνπλ φκσο ηελ αμία ηεο
(Καινχξε,2007).
1.5 Σν επάγγεικα ησλ γνλέσλ
Σν επάγγεικα πνπ εμαζθνχλ νη γνλείο ηνπο δηακνξθψλεη ζε θάπνην βαζκφ θαη ηηο απφςεηο
ηνπο γηα ην ηη είλαη θαιφ λα αθνινπζήζνπλ επαγγεικαηηθά ηα παηδηά ηνπο εθηηκψληαο ηελ
εκπεηξία ηνπο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο είηε πξνβάιινληαο θάπνηα δηθά ηνπο απσζεκέλα
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επαγγεικαηηθά ζέισ. Σα παηδηά είλαη θπζηθφ λα επεξεάδνληαη απφ ην επάγγεικα πνπ
εμαζθνχλ νη γνλείο ηνπο θαη ζπλήζσο επηιέγνπλ επάγγεικα παξφκνην κε απηφ ηνπ παηέξα
ηνπο ζε βαζκφ πνπ απνθιείεηαη λα είλαη ηπραίν θαη αλ δελ θαηαιήμνπλ ζην ίδην επάγγεικα
είλαη πνιχ πηζαλφ λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνην κε ίδηεο αμίεο θαη γεληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα λα
πεηχρνπλ απηή ηε ζπκκφξθσζε επηιέγνπλ θαη αλάινγεο ζπνπδέο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα
έρνπλ κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή αλέιημε (Κάληαο & Υαηδή, 1991). Ζ είζνδνο ζε έλα
επάγγεικα άξα θαη ζηηο απαηηνχκελεο ππνζηεξηθηηθέο ζπνπδέο είλαη ην απνηέιεζκα θάπνηνπ
είδνπο θαηήρεζεο πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε ζπλερή επαθή ηνπ παηδηνχ κε ηε δνπιεηά
ηνπ παηέξα, ηηο ακνηβέο θαη απφ ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηε δνπιεηά, ηα σξάξηα, ηε θχζε ηεο
εξγαζίαο (Υαξνθνπάθε θ. ά. 2007). Σα επαγγέικαηα πνπ αζθνχλ νη γνλείο, απνηεινχλ κηα
απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη κάζεζεο απφ ηα παηδηά ζρεηηθά κε ηνλ
πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηα επαγγέικαηα πνπ ππάξρνπλ ζε απηφλ (Jodl et al, 2001). Έηζη
εκπιέθνληαη απφ λσξίο κε ηα επαγγέικαηα θαζψο ζπκκεηέρνπλ θαη αλαιακβάλνπλ ξφινπο
κέζα ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. Σν παηδί καζαίλεη αθνχ

παξαθνινπζεί ηελ

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ γνληψλ ηνπ θαη ηνπο αθνχεη λα κηιάλε γηα φηη ζπκβαίλεη
ζε απηήλ. Οη γνλείο κπνξεί λα κηιάλε γηα ηηο αξλεηηθέο πιεπξέο ηεο δνπιεηάο ηνπο, γηα ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε απηήλ (νηθνλνκηθέο απνιαβέο, έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο ή
ζπγθξνχζεηο ζην ρψξν ηεο δνπιεηάο), γηα ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο ζε απηήλ (ζρέζε κε
πξντζηάκελνπο ή πθηζηάκελνπο) ή απφ ηελ άιιε, κπνξεί λα ζπδεηάλε γηα ηηο επαγγεικαηηθέο
επηηπρίεο ηνπο θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπο (Levine & Hoffner, 2006). Τπάξρνπλ πνιιέο ελδείμεηο
απφ έξεπλεο φηη νη λένη/εο επηδηψθνπλ ή ηειηθά θαηαιήγνπλ ζε εξγαζίεο παξφκνηεο κε απηέο
ησλ παηέξσλ ηνπο. ην δεχηεξν κέξνο ηεο δηαρξνληθήο έξεπλαο ησλ Douglas, Ross θαη
Simpson (1968) ζε έλα πνιχ κεγάιν δείγκα παηδηψλ απφ ηελ Αγγιία, δηαπηζηψζεθε φηη κφλν
έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ (13% ησλ αγνξηψλ θαη 9% ησλ θνξηηζηψλ) επηδίσθαλ λα βξνπλ
δνπιεηά ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία απφ απηήλ πνπ επηζπκνχζαλ νη γνλείο ηνπο (Μσπζηάδνπ,
2012). Δπίζεο ε θιεξνδφηεζε ηνπ επαγγέικαηνο εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο
ησλ νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ θάλεη κεγάιεο νηθνλνκηθέο επελδχζεηο ζην επάγγεικα απηφ ή ζηηο
πεξηπηψζεηο κηθξψλ θνηλνηήησλ (ςαξάδεο, αλζξαθσξχρνη, γεσξγνί) φπνπ ιίγν πνιχ
αζρνινχληαη κε ην ίδην επάγγεικα.
Οη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ηελ ξαρνθνθαιηά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ηελ
πιεηνλφηεηά ηνπο πξφθεηηαη γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ ζηελ ηδηνθηεζία θαη
ιεηηνπξγία ηνπο ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξα απφ δχν µέιε κηαο νηθνγέλεηαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε
δίδεηαη ζηε δηαδνρή ζηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. Δίλαη θπζηθφ ζηελ Διιάδα εηδηθά ζηελ
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πεξίνδν ηεο θξίζεο πνπ δηαλχνπκε λα ππάξρεη πίεζε ησλ γνλέσλ πξνο ηα παηδηά ηνπο λα
εληαρζνχλ θαη λα αθνινπζήζνπλ δηαδξνκέο εθπαηδεπηηθέο πνπ κειινληηθά ζα ζηεξίμνπλ κε
ηηο αλάινγεο γλψζεηο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο.
Σν επάγγεικα ησλ γνληψλ δηακνξθψλεη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ/ηξησλ φπσο
ππνζηεξίδεη ν Holland (1962) θαζψο παξαηήξεζε φηη. νη καζεηέο/ηξηεο

κε γνλείο πνπ

εξγάδνληαλ σο αλεηδίθεπηνη εξγάηεο είραλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζην «πξαθηηθφ»
επαγγεικαηηθφ ηχπν, ελψ καζεηέο κε γνλείο πνπ εξγάδνληαλ ζε επαγγέικαηα πνπ απαηηνχζαλ
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, είραλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζε άιινπο επαγγεικαηηθνχο ηχπνπο.
Με ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο ηνπο νη καζεηέο/ηξηεο κε γνλείο ζε αλψηεξα επαγγέικαηα
απνιάκβαλαλ πην δηεπξπκέλεο επαγγεικαηηθέο επηινγέο, ήηαλ πεξηζζφηεξν επέιηθηνη θαη
πξνζαξκφζηκνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ φηη νη γνλείο κε αλψηεξα
επαγγέικαηα ελζάξξπλαλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηα παηδηά ηνπο, παξείραλ πεξηζζφηεξε
απηνλνκία θαη ελίζρπαλ ηηο επηινγέο ηνπο (Βίθε & Παπάλεο, 2007).
1.5.1. Η εθπαίδεπζε θαη ε επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ
ΔΠΑ.Λ..
Οη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ πνπ απνηππψλνπλ ην έιιεηκκα ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο θαη
ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα εθθξάδεηαη κε ηα ρακειά
πνζνζηά ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ/ηξησλ ηεο ζε ζρέζε κε ηε γεληθή εθπαίδεπζε. Οη
αληηιήςεηο απηέο ρηίζηεθαλ εδψ θαη ρξφληα θαη δελ ζρεηίδνληαη άκεζα νχηε κε ηελ πνηφηεηα
ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, νχηε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, αιιά κε ζπγθεθξηκέλα
θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ δηαηξέρνπλ φπσο ε ρακειή θνηλσληθή αλαγλψξηζε θαη
εθηίκεζε πνπ έρεη ηφζν ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, φζν θαη ζηελ θνηλσλία επξχηεξα. Οη έξεπλεο
θαη νη κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ
Διιάδα δπζηπρψο είλαη πεξηνξηζκέλεο. ηεξηρζήθακε ζηα απνηειέζκαηα ζεκαληηθψλ θαη
εθηεηακέλσλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πάλσ ζε ζέκαηα ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ
γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Δπηθεληξσζήθακε ζηα ζηνηρεία
εθείλα ησλ εξεπλψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηε κφξθσζε ησλ
γνλέσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ΔΠΑ.Λ. αιιά θαη παξνπζηάδνπλ ηηο γξακκαηηθέο γλψζεηο ησλ
παηέξσλ θαη ησλ κεηέξσλ ηνπο.
ε

θείκελν

ηνπ

Ηλζηηηνχηνπ

Δξγαζίαο

θαη

αλζξψπηλνπ

δπλακηθνχ

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2016 επηρεηξείηαη ε εκβάζπλζε ζην έιιεηκκα
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ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο θαη ηεο «ειθπζηηθφηεηαο» πνπ έρεη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε
ζηελ Διιάδα.

ηφρνο ήηαλ ε αλίρλεπζε θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία ηελ

δηαθξίλνπλ θαη ηα νπνία επεξεάδνπλ ην «θχξνο» ηεο αλάκεζα ζηηο άιιεο εθπαηδεπηηθέο
δηαδξνκέο (Πατδνχζε, 2016).
Αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη ε ΔΔΚ, έηζη φπσο εθαξκφδεηαη κέρξη ζήκεξα ζηελ Διιάδα,
αλαπαξάγεη θνηλσληθέο θαη έκθπιεο αληζφηεηεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ/ηξησλ θαη
ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη, αλαπαξάγνληαη δηαρξνληθά,
δηαησλίδνληαο ηελ αληίιεςε (θαη ζηάζε) γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, σο δεχηεξεο
θαηεγνξίαο εθπαηδεπηηθή επηινγή. Ζ επηινγή απηή, επηπξφζζεηα, πεξηνξίδεη δξακαηηθά ηηο
πξννπηηθέο εξγαζηαθήο θαη θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο, θπξίσο γηα ηηο λέεο γπλαίθεο.
Έλα απφ ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηελ έξεπλα θαη ην νπνίν
επεξεάδεη ην «θχξνο» ηεο ήηαλ ν παξάγνληαο: «Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ νηθνγελεηψλ
πξνέιεπζήο ησλ καζεηψλ/ηξησλ ηνπ ΔΠΑ.Λ.».
Σν θείκελν επηθαιείηαη έξεπλα ηνπ ππνπξγείνπ εζληθήο παηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ θαη ηνπ
παηδαγσγηθνχ ηλζηηηνχηνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε παλειιαδηθά ην 2001 θαη ην 2007 ζε δχν
θάζεηο

ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε απνθνίησλ αλψηεξνπ θχθινπ δεπηεξνβάζκηαο

εθπαίδεπζεο (ΣΔΔ- Δληαίν Λχθεην). ηελ Α΄ θάζε ηεο έξεπλαο ην Μάην ηνπ 2001
ζπκκεηείραλ 11.629 ηειεηφθνηηνη/εο καζεηέο/ηξηεο ηνπ αλψηεξνπ θχθινπ ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο κε ηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ ηάμε θαη ζηελ Β΄ θάζε ην 2007
επαλαπξνζεγγίζηεθαλ κε ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο 5.780 απφθνηηνη/εο πνπ ζπκκεηείραλ
ζηελ Α΄ θάζε.
ηελ έξεπλα απηή δηεξεπλήζεθαλ δχν παξάγνληεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ
ζπγθξνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο/ηξηεο δηακνξθψλνπλ
ζηάζεηο, αμίεο θαη απνθάζεηο, «ε εθπαίδεπζε θαη ε επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ».
Ζ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ ησλ ηειεηνθνίησλ παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα ρακειή. πγθεθξηκέλα
ην 44,3% ησλ παηέξσλ θαη ην 47,2% ησλ κεηέξσλ έρνπλ εθπαίδεπζε κέρξη απνιπηήξην
Γεκνηηθνχ. Σα πνζνζηά απηά ππεξβαίλνπλ ηα αληίζηνηρα πιεζπζκηαθά πνζνζηά.
πγθεθξηκέλα ηελ επνρή ηεο Α΄ θάζεο ηεο έξεπλαο ηελ άλνημε ηνπ 2001 ηα πνζνζηά ζην
ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ 15 εηψλ γηα εθείλνπο πνπ είραλ
εθπαίδεπζε κέρξη απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ήηαλ 38,6% γηα ηνπο άλδξεο θαη 46% γηα ηηο
γπλαίθεο.
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Έλα πςειφ πνζνζηφ απφ ηνπο παηέξεο ησλ ηειεηνθνίησλ είλαη κηζζσηνί ππάιιεινη (38,7%
ζην δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα). Μεγάιν είλαη φκσο θαη ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ
απηναπαζρνινχληαη (18,6%).
Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ρακεινχ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ησλ παηέξσλ, είλαη εχινγν λα
ππνηεζεί φηη ηφζν ε ππαιιειηθή ζρέζε φζν θαη ε απηναπαζρφιεζε, ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο,

αθνξνχλ

εξγαζίεο

ρακεινχ

γνήηξνπ

θαη

κηθξήο

νηθνλνκηθήο

αληαπνδνηηθφηεηαο.
Οη κεηέξεο ησλ ηειεηνθνίησλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά (59,5%).
ε έξεπλα ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θξάθεο ην έηνο 20075 ζε έλα δείγκα 1.500
καζεηξηψλ ησλ ΣΔΔ φισλ ησλ ηάμεσλ απφ φινπο ηνπο λνκνχο ηεο Διιάδαο, εθηφο ηνπ λνκνχ
Αραΐαο φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ έδεημε έλα ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ελψ ε
ζέζε ηνπ παηέξα ζην επάγγεικα ζε κεγάιν πνζνζηφ αλαθέξεηαη ζε απηναπαζρφιεζε θαη
εξγαηηθά επαγγέικαηα. ζνλ αθνξά ηηο κεηέξεο, ζρεδφλ ην ήκηζπ (48,5%) δελ αζθνχλ
επάγγεικα, αιιά αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά. ε ζχγθξηζε κε ηηο επξσπατθέο ρψξεο, απηφ
είλαη έλα πνιχ πςειφ πνζνζηφ ησλ Διιελίδσλ γπλαηθψλ ησλ αληίζηνηρσλ ειηθηψλ, νη νπνίεο
δελ βξίζθνληαη ζε ηππηθή ζέζε εξγαζία.
Σα ζηνηρεία επηβεβαηψζεθαλ θαη απφ ηελ έξεπλα ηνπ ππνπξγείνπ εζληθήο παηδείαο θαη
ζξεζθεπκάησλ ην 2010-116 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ ρξνληθή πεξίνδν Οθησβξίνπ 2010 Φεβξνπαξίνπ 2011 ζε 4.059 καζεηέο/ηξηεο ησλ ΔΠΑΛ-ΔΠΑ (1.583 θνξίηζηα θαη 2.476
αγφξηα) κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο πιινγήο Πνζνηηθψλ ηνηρείσλ ΓΣΔΔ.
Οη παηέξεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε πνζνζηφ 28.1% είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, 21.2%
είλαη εξγάηεο – αγξφηεο. Παξαηεξείηαη φηη κεγαιχηεξα πνζνζηά είλαη ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο θαη εξγάηεο – αγξφηεο. Σν επάγγεικα ηεο κεηέξαο ησλ καζεηψλ ζε
κεγαιχηεξα πνζνζηά είλαη ηδησηηθνί ππάιιεινη θαη εξγάηξηεο – αγξφηηζζεο. ην πςειφ
πνζνζηφ ηνπ 40% κάιινλ ππάγνληαη θαη νη κεηέξεο πνπ αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά.
Οη γξακκαηηθέο γλψζεηο ησλ παηέξσλ ησλ καζεηψλ/ηξησλ είλαη ην 27,1% κέρξη απφθνηηνη
Γεκνηηθνχ, ην 24,6% απφθνηηνη Γπκλαζίνπ, ην 36,4% απφθνηηνη Λπθείνπ-ΣΔΔ, ην 9,7%
απφθνηηνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Αληίζηνηρα παξαηεξνχκε φηη νη γξακκαηηθέο γλψζεηο ησλ κεηέξσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηά
κεγάιν πνζνζηφ 35% είλαη απφθνηηεο Γεκνηηθνχ.
5

Μειέηε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Γξφκνη επαγγεικαηηθήο ηζφηεηαο – έξεπλα

6

Ζ παξνχζα κειέηε εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηα ΔΠΑΛ–
ΔΠΑ κε ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε εξγαιείσλ ΣΠΔ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ
&παξεκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ»
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ηελ εκπεηξηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Καηζακπνχξε Φ., Μνξθφπνπινο Γ.,
Παιαηνξνχηε Η., Πνιιάηνπ Β.7ην 2008 ζε 822 καζεηέο/ηξηεο πνπ θνηηνχζαλ ζηελ Β΄ ηάμε ησλ
ΔΠΑ.Λ. ην ζρνιηθφ έηνο 2007-2008 ζε ζρνιεία ηεο Αηηηθήο έδεημε φηη νη καζεηέο/ηξηεο ησλ
ΔΠΑ.Λ. πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν. Πνζνζηφ
48,4% ησλ παηεξάδσλ έρνπλ ηειεηψζεη Γεκνηηθφ, Γπκλάζην ή ηερληθή ζρνιή ελψ έλα 11%
έρεη πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν 50% εξγάδεηαη σο αλεηδίθεπηνη εξγάηεο ή
εηδηθεπκέλνη ηερλίηεο. Οη κεηέξεο θαηά 30% απαζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά. Αλψηεξα
δηνηθεηηθά ζηειέρε δήισζε κφιηο ην 3,7%. Σν 6,9% εληάζζεηαη ζηα θαιιηηερληθά θαη ζηα
επηζηεκνληθά επαγγέικαηα.
Απφ έξεπλα8 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο απφ ην Μάξηην κέρξη ην
Μάην ηνπ 2008 κε ζηφρν ηε δηαπίζησζε ηνπ κέηξνπ ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο πνπ επηθεληξψζεθε ζε 500 καζεηέο/ηξηεο ηεο ηξίηεο Γπκλαζίνπ θαη ζηνπο
γνλείο ηνπο έδεημε φηη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ νη παηέξεο ησλ καζεηψλ πνπ επηιέγνπλ
ΔΠΑ.Λ. είλαη εξγάηεο, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο (κε επηζηήκνλεο), θπξίσο ηερλίηεο θαη
ηδησηηθνί ππάιιεινη, ελψ αληίζηνηρα νη κεηέξεο είηε αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά είηε είλαη
εξγάηξηεο είηε ηδησηηθνί ππάιιεινη (Γθίλεο, 2008).
Σα αλσηέξσ επηβεβαηψλνληαη θαη ζηελ έξεπλα ηνπ ΤΠΠΔΘ9 γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ
απνθνίησλ αλψηεξνπ θχθινπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην.
Ζ δηαπίζησζή καο θαη βάζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ εξεπλψλ είλαη φηη νη γνλείο ησλ
καζεηψλ/ηξησλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ζηα ηξία είδε
νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ηε Μσπζηάδνπ, (2012), πξσηίζησο φκσο ζην
πεξηβάιινλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, αιιά θαη ζην «ζθιεξφ» πεξηβάιινλ ησλ αλεηδίθεπησλ θαη
κε πξνλνκηνχρσλ ζηξσκάησλ θάηη πνπ δίλεη κηα θνηλσληθή δηάζηαζε ζηελ επηινγή ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.
Οη Κάηζηθαο & Καββαδίαο (2000) αθνχ αλαθέξνπλ φηη γηα ηνπο πνιινχο ην φλεηξν
είλαη ζθιεξά δεκέλν κε ηε πξαγκαηηθφηεηα ζπκπεξαζκαηηθά ηνπνζεηνχληαη φηη ππάξρεη
ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην θνηλσληθφ – νηθνλνκηθφ status θαη ηηο
εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο επηδηψμεηο, επηζπκίεο θαη πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
7

Ζ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.
Σν πξνθίι ησλ καζεηώλ/ηξηώλ πνπ θνηηνύλ ζηα ΔΠΑΛ.
8
Δξεπλεηηθή Δξγαζία ηνπ Γεκεηξίνπ Α. Γθίλε ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην κε ηίηιν: « Ζ Γεπηεξνβάζκηα
Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη ε Αξρηθή Καηάξηηζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο».
9
Δλέξγεηα 2.4.1: «πκβνπιεπηηθή θαη Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο»
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Σν επάγγεικα θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ πέξα απφ ηε δηακφξθσζε ησλ απφςεψλ
ηνπο θαη ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ηνπο γηα ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ ηεο εθπαίδεπζεο απφ κφλα
ηνπο επεξεάδνπλ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο παίδνληαο ην ξφιν ηεο απηνεθπιεξνχκελεο
πξνθεηείαο ζηελ επηινγή ή φρη ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ.
1.6. Σν Φύιν θαη ε εθπαηδεπηηθή επηινγή
Σν θχιν ζεσξείηαη σο έλαο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ

επηινγψλ

ησλ

λέσλ

ζηελ

λννηξνπία

ζηηο

απφςεηο

θαη

ζηνπο

πξνβιεκαηηζκνχο ησλ γνλέσλ. Ζ νηθνγέλεηα, θαηά ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε επηθπιάζζεη
ην ξφιν ηνπ «θνπβαιεηή» πνπ ζέιεη ην αγφξη λα επηθεληξψλεηαη ζηε ζηαδηνδξνκία ηνπ θαη λα
έρεη επαγγεικαηηθέο επηινγέο δπλακηθέο θαη θηιφδνμεο θαη θαηά ζπλέπεηα εληζρχεηαη κε ηα
θαηάιιεια καζεζηαθά εθφδηα. Αληίζεηα, ην θνξίηζη θαιείηαη λα παίμεη ην ξφιν ηεο κάλαο
ηξνθνχ πνπ νη αληίζηνηρεο επηινγέο πεξηνξίδνληαη θαη πξέπεη λα ζπλδπάδνπλ ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ επαγγέικαηνο επνκέλσο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπνπδψλ κε ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο.
Ζ δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ζην ξφιν ηνπ θχινπ ζπληειείηαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζα
ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο

θάηη πνπ νδεγεί ηηο γπλαίθεο ζηελ επηινγή παξαδνζηαθά

«γπλαηθείσλ» επαγγεικάησλ θαη ηηο απνθιείεη απφ ζέζεηο ηεξαξρηθά αλψηεξεο, «γπάιηλε
νξνθή». Ζ απφδνζε ηνπ θαηλνκέλνπ εζηηάδεη ζην ζπλδπαζκφ θνηλσληθψλ θαη ςπρνινγηθψλ
παξαγφλησλ (Chater & Gaster, 1997).
Οη γνλείο εμαθνινπζνχλ λα κελ ζεσξνχλ σο κειινληηθφ πξννξηζκφ ησλ θνξηηζηψλ ηελ
εξγαζία, αιιά ην γάκν θαη ηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο (Αζαλαζηάδνπ, 2002).
Σα ζηεξεφηππα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ ηνπο γηα ηηο ηθαλφηεηεο ησλ
παηδηψλ ηνπο, επεξεάδνπλ ηελ απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ηηο
πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, παξάγνληεο νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα
ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή ζρεηηθψλ επαγγεικάησλ (Υαξνθνπάθε, 2012). Απαξαίηεηε είλαη
ε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ην παηδί απηψλ ησλ ζηεξενηχπσλ ζε ζρέζε κε ην θχιν γηα λα άξεη
θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ απηά ζέηνπλ ζηελ επηινγή ζπνπδψλ θαη επαγγέικαηνο (Turner &
Lapan, 2005).
Μειεηψληαο, ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο πνζνζηηαίαο θαηαλνκήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο αλά θχιν, κεηαμχ ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο -ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΤΠΠΔΘ- πξνθχπηεη φηη ε
ρακειή ζπκκεηνρή ησλ θνξηηζηψλ ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε γίλεηαη ρακειφηεξε ζε
πεξηνρέο φπνπ θαηνηθνχλ ζρεηηθά πςειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα, ελψ αληίζεηα
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πςειφηεξε ζε πεξηνρέο ρακειψλ ζηξσκάησλ. Σν κέγηζην κάιηζηα πνζνζηφ θνξηηζηψλ
παξαηεξείηαη ζηε Γπηηθή Αηηηθή ε νπνία, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο
ηεο ΔΤΔ, ηνπνζεηείηαη ζηελ ρακειφηεξε ζέζε απφ ηελ άπνςε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο
ζχλζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. Γηαθαίλεηαη φηη ε ππνηαγή ζηελ αλάγθε σζεί ηηο ιατθέο ηάμεηο
ζε ξεαιηζηηθφηεξεο επηινγέο θαη μεπέξαζκα ησλ ελδνηαζκψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θνηλσλία
ζρεηηθά κε ηε θνίηεζε ησλ θνξηηζηψλ ζηα επαγγεικαηηθά ζρνιεία (Παπαιεσλίδα &
Μπερξάθεο, 2007).
1.6.1 Δπηινγή Λπθείνπ ζε ζρέζε κε ην θύιν
Απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο

ηεο έξεπλαο ηνπ ΤΠΠΔΘ ηελ πεξίνδν

Οθησβξίνπ 2010 - Φεβξνπαξίνπ 2011 σο πξνο ην Φχιν ηα αγφξηα κεηξήζεθαλ λα θαιχπηνπλ
ην 61,1% ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε.
ηελ έξεπλα ηνπ ΤΠΠΔΘ 2001-2007: «Απαζρφιεζεο Απνθνίησλ Αλψηεξνπ Κχθινπ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΣΔΔ-Δληαίν Λχθεην)» ζπγθξηηηθά κεηαμχ γεληθήο θαη
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο σο πξνο ην θχιν απνηππψλεηαη ε ππεξνρή ησλ αγνξηψλ ζηελ
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε.
Βάζε ζηνηρείσλ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο επεμεξγαζκέλα απφ ην ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ ε
αλαινγία θνξηηζηψλ ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ ηεο Αλψηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
(ISCED 3) επνπηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο αλά θαηεχζπλζε ηελ πεξίνδν 2002 – 2014
ήηαλ γηα ην 2014 80,3% γηα ηε γεληθή έλαληη 19,7% ηεο επαγγεικαηηθήο.10
1.6.2. Η άπνςε ησλ γνλέσλ ησλ θνξηηζηώλ γηα ην Δπαγγεικαηηθό Λύθεην.
Ζ θαζήισζε ζηα ρακειφηεξα πνζνζηά ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζε ηερληθέο θαη
ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο απνηππψλεηαη θαη ζηε κεησκέλε έληαμε ησλ καζεηξηψλ ζηα ΔΠΑ.Λ..
θάηη πνπ εθθξάδεηαη θαη ζηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ.
Χο πξνο ην Φχιν ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο
ιακβάλνπκε θαη απφ ηελ έξεπλα11πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο απφ ην
Μάξηην κέρξη ην Μάην ηνπ 2008 κε ζηφρν ηε δηαπίζησζε ηνπ κέηξνπ ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη επηθεληξψζεθε ζε 500 καζεηέο/ηξηεο ηεο ηξίηεο Γπκλαζίνπ
θαη ζηνπο γνλείο ηνπο.
10

Απφ ηε ηνπνζέηεζε ζην ζπλέδξην ηνπ ΚΑΝΔΠ-ΓΔΔ :«Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε:
πκκαρία γηα ηελ Παηδεία, ηελ Δξγαζία, ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Κνηλσληθή πλνρή» ηνπ ζπλεξγάηε ηεο ΚΑΝΔΠΓΔΔ θ. Ν. Πατδε
11
Δξεπλεηηθή Δξγαζία ηνπ Γεκεηξίνπ Α. Γθίλε ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην κε ηίηιν: « Ζ Γεπηεξνβάζκηα
Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη ε Αξρηθή Καηάξηηζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο».
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Σα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην δείγκα ησλ 161 γνλέσλ καζεηψλ/ηξησλ ζε αλαινγία
49,7% αγνξηψλ θαη 50,3% θνξηηζηψλ σο πξνο ηελ επηινγή ηχπνπ Λπθείνπ ήηαλ: 79% γηα ην
Γεληθφ Λχθεην θαη 21,1% γηα ην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην.
Παξαηεξνχκε απφ ηνπο 80 γνλείο αγνξηψλ νη 57 πξνηηκνχλ ηα παηδηά ηνπο λα θνηηήζνπλ ζην
Γεληθφ Λχθεην θαη νη 23 ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην. Δπίζεο απφ ηνπο 81 γνλείο θνξηηζηψλ νη
70 πξνηηκνχλ ηα παηδηά ηνπο λα θνηηήζνπλ ζην Γεληθφ Λχθεην θαη κφιηο 11 ζην
Δπαγγεικαηηθφ.
Άξα, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε βιέπνπκε φηη νη γνλείο ησλ θνξηηζηψλ δελ δείρλνπλ
πξνηίκεζε επηινγήο γηα ηα παηδηά ηνπο ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο
ησλ αγνξηψλ.
Απφ ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαίλεηαη φηη ην θχιν ησλ καζεηψλ επεξεάδεη ζε θάπνην βαζκφ
ηελ άπνςε ησλ γνλέσλ ηνπο σο πξνο ηελ επηινγή ηχπνπ Λπθείνπ.
1.7. Η πλεξγαζία ησλ γνλέσλ κε ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα.
Ζ ζέζε ησλ γνλέσλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη ζεκαληηθή γηαηί εθηφο
ηνπ φηη δηακνξθψλνληαη νη αληηιήςεηο θαη νη απφςεηο ηνπο θαη ελδερνκέλσο λα
ειαρηζηνπνηνχληαη θάπνηνη πξνβιεκαηηζκνί ηνπο, θηλεηνπνηνχλ ην παηδί λα απνδίδεη ζηα
καζήκαηά ηνπ. Δπίζεο κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο δηαζθαιίδεηαη ε κείσζε πξνβιεκάησλ
ζπκπεξηθνξάο θαζψο κέζσ ηεο επαθήο ηνπο κε ην ζρνιείν, δηαζαθελίδνπλ θαη κεηαθέξνπλ
ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζην παηδί γηα ην πνηεο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο είλαη επηζπκεηέο
κε βάζε ηε θηινζνθία ηνπ ζρνιείνπ (Hill et al., 2004).
Οη γνλείο επνκέλσο ην νθείινπλ πξψηα ζηνλ εαπηφ ηνπο αιιά θπξίσο θαη ζηα παηδηά ηνπο λα
δξαζηεξηνπνηεζνχλ κέζα απφ ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαη λα έξρνληαη ζε
επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα.
Έξεπλα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο12 ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ΔΠΑ.. ζρεηηθή κε ηνπο γνλείο, πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ ρξνληθή πεξίνδν Οθησβξίνπ 2010 - Φεβξνπαξίνπ 2011, κε ην
εξψηεκα ζηνπο καζεηέο «Πφζν ζπρλά έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ

επηζθέπηεηαη ην

ζρνιείν γηα λα ελεκεξσζεί γηα ηελ πξφνδφ ζνπ;» απέδεημε φηη νη γνλείο- θεδεκφλεο δελ
12

Ζ παξνχζα κειέηε εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηα ΔΠΑΛ–

ΔΠΑ κε ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε εξγαιείσλ ΣΠΔ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ
&παξεκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ» -ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο
άμνλεο 4, 5 θαη 6 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ».
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ζπλεξγάδνληαη ζπρλά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο. Μφλν έλα
πνζνζηφ 17% επηζθέπηεηαη ηαθηηθά ην ζρνιείν, ελψ έλα πνζνζηφ 27% δελ ην επηζθέπηεηαη
θαζφινπ. Δδψ θαηά ηε γλψκε καο είλαη έλα ζεκαληηθφ ζεκείν παξέκβαζεο γηα λα γίλεη έλα
βήκα αιιαγήο ησλ ζπζρεηηζκψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε ζηήξημε
ησλ αλαγθψλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ εθπιεξψλεη θαη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζα
ζπκβάιεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξνβιεκαηηζκψλ γχξσ απφ ηα ΔΠΑ.Λ.. ε απηφ ην βήκα
πξέπεη λα ζπκβάιινπλ δπλακηθά νη εθπαηδεπηηθνί

βνεζψληαο ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ

γνλέσλ πνπ ζα βνεζνχλ θαη ζα ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ηνπο πνηθηινηξφπσο.
1.8 Πέξα από ηηο απόςεηο θαη ηηο ζέζεηο ησλ γνλέσλ.
Οη γνλείο πέξα απφ ηηο απφςεηο θαη ηηο ζέζεηο πνπ έρνπλ γεληθά γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη
ηελ εξγαζία νθείινπλ λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο λα ζρεκαηίζνπλ νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα
ηνλ εαπηφ ηνπο, λα ηα ελζαξξχλνπλ ζηηο επηινγέο ηνπο θαη λα ηα βνεζήζνπλ λα
δηακνξθψζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο έηζη ψζηε λα δηαζαθεληζηνχλ νη ζηφρνη ηνπο. Ζ απφθηεζε
απηνγλσζίαο, ε αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ αιιά θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ
ελδηαθεξφλησλ ηνπο ζα έξζεη κε ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ θαη ην πφζν αζρνινχληαη θαη
ζπδεηνχλ κε ηα παηδηά ηνπο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο, επαγγεικαηηθέο ηνπο αλεζπρίεο. Κάηη
ηέηνην βέβαηα απαηηεί δηάζεζε πξνζσπηθνχ ρξφλνπ πνπ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο γνλείο ζηε
ζεκεξηλή επνρή είλαη αξθεηά δχζθνιν αιιά θπξίσο ζέιεζε θαη γλψζε γηα δηαρείξηζε. Σν
νπζηαζηηθφ ζεκείν πνπ δελ πξέπεη λα μερλνχλ είλαη φηη δελ πξέπεη λα γθξεκίζνπλ ηελ
πξνζπάζεηα ησλ παηδηψλ ηνπο λα ρηίζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο κε ην λα ηνπο πξνζθέξνπλ
ππνδεηγκαηηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηνπο ίδηνπο θαη φρη γηα ηα
παηδηά ηνπο.
Ζ σξίκαλζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ε απηνλνκία θαη ε ππεπζπλφηεηα ησλ παηδηψλ ηνπο ζα
ηνπο νδεγήζεη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ζσζηήο
εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο επηινγήο.
(Αλαηξέμηε ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1, ζειίδα 117 πνπ παξνπζηάδνληαη νη έξεπλεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην παξφλ θεθάιαην ζπγθεληξσηηθά)
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν
Η ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ
Δηζαγσγή
ην 2ν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. Tα ζπγθξηηηθά
ηεο πιενλεθηήκαηα είλαη νη ηνκείο, νη αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο αιιά θαη ηα πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ ηα νπνία πεξηέρνπλ έλα ζπλδπαζκφ ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ.
Αλαθέξνληαη νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ
Δ.Δ. θαζψο παξαζέηνληαη ζηνηρεία ηνπ

CEDEFOP ζε φηη αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή

εθπαίδεπζε. Απνηππψλεηαη ε ειιεηκκαηηθή επηινγή ησλ καζεηψλ/ηξησλ πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηελ γεληθή
εθπαίδεπζε θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη αηηηνινγείηαη ε πξνηξνπή ηεο
Δ.Δ. ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.
2. Η Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δ.Δ.
Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ζπκβάιιεη ζηελ
απαζρνιεζηκφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε πξνζθέξνληαο ζηνπο/ζηηο λένπο/λέεο ,
αιιά θαη ζηνπο/ζηηο ελήιηθεο δπλαηφηεηεο ζηαδηνδξνκίαο (Καξαηδνγηάλλεο & Παληαδή,
2014). Χο πξνυπφζεζε νξίδεηαη ηα εζληθά ζπζηήκαηα ηεο επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε λα
δηαηεξνχλ ηελ επαθή ηνπο κε ηνλ επξχηεξν θφζκν ηεο εξγαζίαο γηα λα παξακέλνπλ ζχγρξνλα
θαη

αληαγσληζηηθά.

Δπίζεο

πξέπεη

λα

κπνξνχλ

πεξηζζφηεξν

λα

πξνζειθχνπλ

εθπαηδεπφκελνπο απφ άιιεο ρψξεο εληφο θαη εθηφο ηεο ΔΔ, παξέρνληάο ηνπο εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε αιιά θαη δηεπθνιχλνληαο ηελ αλαγλψξηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο.
Σα πξναλαθεξφκελα ήηαλ ε πξνηξνπή αιιά θαη ε ζηήξημε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο
θαη ηεο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξψπε πνπ απνηππψζεθε κε ηελ έθδνζε ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2010
ηνπ αλαθνηλσζέληνο ηεο ΜΠΡΗΕ ζρεηηθά κε ηελ εληζρπκέλε επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ
ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΚ) απφ ην 2011 έσο ην 2020.13
Ζ επηινγή φκσο ηεο επαγγεικαηηθήο απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο σο ηζφηηκνπ θχξνπο εθπαίδεπζε
ζηελ Διιάδα ζε κηα θνηλσλία πνπ εθθξάδεη ηζρπξή πξνηίκεζε γηα ηε γεληθή θαη
παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε θαη επηθεληξψλεη πνιχ ιηγφηεξν ηελ πξνζνρή ηεο ζηηο επθαηξίεο
13

Αλαθνηλσζέλ ησλ επξσπαίσλ Τπνπξγψλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ησλ επξσπατθψλ θνηλσληθψλ
θνξέσλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. πλεδξίαζε ηεο Μπξηδ ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2010 γηα ηελ επαλεμέηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο
πξνζέγγηζεο θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Κνπεγράγεο γηα ηα έηε 2011-2020
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ή ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε αγνξά εξγαζίαο θαληάδεη θαη είλαη δχζθνιε. (Βξεηάθνπ
& Ρνπζέαο, 2002).
Ο ζπλεξγάηε ηεο ΚΑΝΔΠ-ΓΔΔ θ. Ν. Πατδε ην 2017 παξνπζίαζε αξηζκεηηθά ζηνηρεία ηεο
ΔΔΚ πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ ππνεθπξνζψπεζή ηεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Απφ
ηελ παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο κε ηίηιν «Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη
Καηάξηηζε. Διιεληθή νηθνλνκία θαη αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο: Γείθηεο θαη Μεγέζε ζε
Διιάδα θαη Δπξψπε» αλέδεημε ηηο παζνγέλεηεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ
επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ, ηνλίδνληαο φηη ην θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο θαη ηελ αδπλακία αλάθακςεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο έγθεηηαη ζηνλ ζπλδπαζκφ
θαηάξξεπζεο ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη έιιεηςεο πνηνηηθήο θαη ζηνρεπκέλεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΚ).
2.1. Η Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα
Οη πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ
Διιάδα απνηππψλνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4186 ηνπ 2013 θαη έρνπλ αληηθαηαζηαζεί,
ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί κε κηα ζεηξά Νφκσλ θαη εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ θαηά ην
ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2017.14
Σα λνκνζεηηθά άξζξα πνπ παξαζέηνπκε πεξηιακβάλνπλ ηνπο

ζθνπνχο ίδξπζεο ησλ

Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ηα νπνία νξίδνπλ θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ ΝΔΟΤ ΔΠΑΛ15
2.2 θνπνί ίδξπζεο ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ (ΔΠΑ.Λ.)
ην άξζξν 5 θαη 6 ηνπ Ν. 4186 ηνπ 2013 ηνλίδεηαη φηη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε
παξέρεηαη απφ ην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην (ΔΠΑ.Λ.) (Ζκεξήζην θαη Δζπεξηλφ) θαη νη ζθνπνί
ηνπ είλαη ηδίσο νη εμήο:
α) Ζ παξνρή γεληθήο παηδείαο πςεινχ επηπέδνπ, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ηζφξξνπε γλσζηηθή,
ζπλαηζζεκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε φισλ ησλ καζεηψλ.
β) Ζ πξναγσγή ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο πξσηνβνπιίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ
ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ.
γ) Ζ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο αιιά θαη ε
πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα ηελ θνηλσλία ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ.
14

( Ν. 4310/14, ΦΔΚ-258 Α/8-12-14 , Ν. 4327/15, ΦΔΚ-50 Α/14-5-15 , Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) 11-5-16. ,ΦΔΚ-1568 02/06.16,
ΦΔΚ-1053 05/06/15, ΦΔΚ-2029 17/09/15 , ΦΔΚ-2434 05/08/16 ,Έγγξαθν ηνπ ΤΠΠΔΘ κε Αξ. Πξση. 89047/ΓΓ4 Αζήλα, 2605-2017
15

ΝΕΟ ΕΠΑΛ- ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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δ) Ο ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο
εηεξφηεηαο ζην πιαίζην κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο.
ε) Ζ ελδπλάκσζε ησλ αμηψλ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο
αιιειεγγχεο θαη ε δηακφξθσζε ζπλείδεζεο ελεξγνχ πνιίηε.
ζη) Ζ δηαζθάιηζε ηεο ηζνξξνπίαο ζηε ζρνιηθή δσή νχησο ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ζπλδπάδνπλ ηε γλψζε, ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζπκκεηνρή.
δ) Ζ θαιιηέξγεηα ησλ βαζηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε.
ε) Ζ παξνρή νινθιεξσκέλσλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ πξφζβαζε
ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
ζ) Ζ ελδπλάκσζε ηεο δπλαηφηεηαο παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηαθψλ εμειίμεσλ, θαζψο θαη
ηεο δπλαηφηεηαο πξφζιεςεο θαη αθνκνίσζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ
γλψζεσλ,

δεμηνηήησλ

θαη

ηθαλνηήησλ

ζην

πιαίζην

ηεο

Γηα

Βίνπ

Μάζεζεο.

η) Ζ δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο αλέιημεο κέζσ ζπνπδψλ ζε αλψηεξε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα
θαη
ηα) Ζ αλάπηπμε δξάζεσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ηερληθήο - επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο.
2.3 ηαηηζηηθά ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα
θαη ζηελ Δ.Δ.
χκθσλα κε ην CEDEFOP16 ε Διιάδα έρεη ζρεηηθά ρακειά πνζνζηά ζε πνιινχο δείθηεο
ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ. φπσο
θαίλεηαη ζην ρήκα 1. πγθεθξηκέλα ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ εγγξάθνληαη ζηελ
αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε είλαη ρακειφ (31,5% έλαληη 48% γηα ηελ
Δ.Δ.)17

16

Σν Δπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη
αλαιχζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ.
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ρήκα 1. Μαζεηέο/ηξηεο ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο
ρψξεο ηεο Δ.Δ.
2.4 Πξνηξνπή ηεο Δ.Δ. γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ΔΔΚ ζηα θξάηε κέιε.
Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο EEK ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν εθθξάζηεθε γηα
πξψηε θνξά ζηε Γηαθήξπμε ηεο Κνπεγράγεο ην Ννέκβξην ηνπ 2002. Αθνινχζεζε ην
Γεθέκβξην ηνπ 2004 ην αλαθνηλσζέλ ηνπ Μάαζηξηρη φπνπ δηεπθξηλίζηεθαλ θαη εγθξίζεθαλ
εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο. ηε δεχηεξε ζπλεδξίαζε παξαθνινχζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2006 ζην Διζίλθη, αμηνινγήζεθε ε δηαδηθαζία θαη επαλεμεηάζηεθαλ νη
ζηξαηεγηθέο θαη νη πξνηεξαηφηεηέο. Ζ ζηήξημε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
θαηάξηηζεο ζηελ Δπξψπε απνηππψζεθε κε ηελ έθδνζε ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2010 ηνπ
αλαθνηλσζέληνο ηεο ΜΠΡΗΕ ζρεηηθά κε ηελ εληζρπκέλε επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα
ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΚ) απφ ην 2011 έσο ην 2020.
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2.5 Παξνπζίαζε ησλ αλαθνηλσζέλησλ ζηε Κνπεγράγε, ην Mάαζηξηρη, ην Διζίλθη θαη
ην Μπξηδ
Ζ δήισζε ηεο Κνπεγράγεο θαη ηνπ ςεθίζκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο, ζηηο 30 Ννεκβξίνπ
2002 θαη ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2002 αληίζηνηρα, γηα ηελ πξνψζεζε εληζρπκέλεο επξσπατθήο
ζπλεξγαζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (ΔΔΚ), δεηνχζε ξεηά ηελ
αλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο «δηαθάλεηαο» ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε µέζσ ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπ εμνξζνινγηζµνχ ησλ εξγαιείσλ θαη δηθηχσλ
πιεξνθνξηψλ. ην αλαθνηλσζέλ ηνπ Μάαζηξηρη, ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2004, ζρεηηθά κε ηελ
επαλεμέηαζε ηεο δήισζεο ηεο Κνπεγράγεο νη αξκφδηνη ππνπξγνί γηα ηελ επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε απφ 32 επξσπατθέο ρψξεο, νη επξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη
θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπκθψλεζαλ λα εληζρχζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ζθνπφ:
– λα εθζπγρξνλίζνπλ ηα ζπζηήκαηά ηνπο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
έηζη ψζηε ε Δπξψπε λα θαηαζηεί ε αληαγσληζηηθφηεξε νηθνλνκία θαη
– λα πξνζθέξνπλ ζε φινπο ηνπο Δπξσπαίνπο - λένπο, κεγαιχηεξεο ειηθίαο εξγαδνκέλνπο,
αλέξγνπο ή άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ηα
νπνία ρξεηάδνληαη ψζηε λα ελζσκαησζνχλ πιήξσο ζηελ αλαδπφκελε θνηλσλία ηεο γλψζεο,
ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
ην Διζίλθη ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2006, νη Δπξσπαίνη Τπνπξγνί Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ησλ Δπξσπαίσλ Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ θαη ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο επαλεμέηαζαλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο
Κνπεγράγεο θαη ηφληζαλ ηελ αλαγθαηφηεηα επελδχζεσλ ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε. Σνλίζηεθε ε επέθηαζε θαη ε βειηίσζε ησλ επελδχζεσλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ,
θαζψο θαη ε πξνζαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα λα ππάξμεη
αληαπφθξηζε ζηηο πξνθιήζεηο.
Ζ ζηήξημε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Δπξψπε απνηππψζεθε
κε ην αλαθνηλσζέλ ηεο Μπξηδ ζρεηηθά κε ηελ εληζρπκέλε επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα
ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΚ) απφ ην 2011 έσο ην 2020. Σν
αλαθνηλσζέλ θαζνξίδεη θνηλνχο ζηφρνπο γηα ην 2020 θαη έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηα πξνζερή
έηε, πνπ ζα ζπλδπάδεη ηε ιήςε εζληθψλ κέηξσλ κε ηελ παξνρή επξσπατθήο ζηήξημεο.
Έσο ην 2020 ζα πξέπεη λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ζηηο ζπνπδέο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο θαη νη ελ ιφγσ ζπνπδέο λα απνθηήζνπλ πξαθηηθφ ραξαθηήξα. ια ηα ζρεηηθά
καζήκαηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηάξηηζε κέζσ ηεο εξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο ή
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βηνκεραληθέο κνλάδεο. Σνλίζηεθε ν δηπιφο ξφινο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο.
Αλαθέξεηαη φηη ε ΔΔΚ πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηελ θάιπςε ησλ άκεζσλ θαη ησλ κειινληηθψλ
αλαγθψλ ηεο Δπξψπεο γηα δεμηφηεηεο, ελψ, παξάιιεια, λα κεηψζεη ηνλ θνηλσληθφ αληίθηππν
ηεο θξίζεο θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάθακςε απφ απηή. Πξέπεη επίζεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο
επξχηεξεο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο, ηδηαίηεξα δε λα πξνσζήζεη ηελ θνηλσληθή έληαμε.
Καζνξηζηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε παξνρή δπλαηφηεηαο ζε φια ηα άηνκα εξγάζηκεο ειηθίαο λα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή κέζσ εππξφζηησλ θαη ίζσλ επθαηξηψλ
θαηάξηηζεο.
πκπεξαζκαηηθά ηε πξνηξνπή ηεο ε Δ.Δ. ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηελ αηηηνινγεί επεηδή ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε
πξνζθέξνληαο ζηνπο/ζηηο λένπο/λέεο , δπλαηφηεηεο ζηαδηνδξνκίαο.
(Αλαηξέμηε ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2, ζειίδα 119 πνπ αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθφ πιεξνθνξηαθφ
πιηθφ)
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Δκπεηξηθή έξεπλα
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ

Δηζαγσγή
Ζ παξνχζα έξεπλα κε ζέκα, δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκαηηζκψλ θαη ησλ απφςεσλ
ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηα παηδηά ηνπο, κειεηά
πηπρέο θαη αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο επίδξαζεο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ησλ
ζπνπδψλ ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα ΔΠΑ.Λ.. Ζ έξεπλα απηή βαζίδεηαη ζε κηα ζχλζεηε πνηνηηθή
κεζνδνινγία θαη εμειίρζεθε ζε δχν δηαθξηηέο θάζεηο. Χο εξγαιεία ζπιινγήο θαη παξαγσγήο
δεδνκέλσλ θαη κε γλψκνλα ηελ επίηεπμε ηεο ηξηγσλνπνίεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νκάδα
εζηίαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο.
ην θεθάιαην απηφ αλαθεξφκαζηε ζηελ κεζνδνινγία πνπ επηιέμακε κε κηα αλαιπηηθή
παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο, ηεο ζηξαηεγηθήο δεηγκαηνιεςίαο, θαη ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο
θαη αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Πξαγκαηεπφκαζηε ινηπφλ δεηήκαηα φπσο ηνλ
πξνβιεκαηηζκφ πνπ καο νδήγεζε ζηελ έξεπλα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ δηακνξθψζακε
θαη ηα εξγαιεία θαη δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα αλαπηχμνπκε ηνπο ζπιινγηζκνχο
καο.
3.1. θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.
Σελ έξεπλα εθθίλεζε ην γεγνλφο ηεο κεησκέλεο εγγξαθήο καζεηψλ /ηξησλ ζην
Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζε ζρέζε κε ην Γεληθφ Λχθεην θαη ζε ζχγθξηζε κε ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ.,
εζηηαζκέλε ζε εθείλν ηνλ παξάγνληα επηξξνήο, πνπ είλαη νη γνλείο, κε ηελ δηεξεχλεζε ησλ
πξνβιεκαηηζκψλ θαη ησλ απφςεψλ ηνπο.
Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί ζηελ θαηαγξαθή ησλ θξηηεξίσλ, πνπ αλαηξνθνδνηνχλ θαη
ζπληεξνχλ ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ζηε ζπλείδεζε ησλ γνλέσλ θαη πνπ ζπληείλνπλ
ζηελ κε επηινγή ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζηελ Διιάδα.
Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε αιιαγή ησλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ, πνπ θαηαηάζζνπλ ηελ
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε σο δεχηεξε επηινγή.
Δπίζεο πξνζδνθά ζηελ πξνβνιή ησλ απφςεσλ θαη ησλ ζέζεσλ γηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, θαζψο ζηε ζεκεξηλή επνρή θαίλεηαη λα είλαη
ε θαιχηεξε ιχζε, γηα έλα κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ ζα ηνπο/ηηο νδεγήζεη ζε
επηινγέο πνιχ θνληά ζηα επαγγεικαηηθά ηνπο «ζέισ».
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Ζ επηινγή ή φρη ησλ καζεηψλ/ηξησλ γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηα Δπαγγεικαηηθά
Λχθεηα εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Ζ έξεπλα επεδίσμε λα εζηηάζεη κφλν ζε έλα
παξάγνληα, πνπ είλαη ν βαζκφο ηεο επίδξαζεο πνπ δέρνληαη νη καζεηέο/ηξηεο απφ ηνπο γνλείο
ηνπο θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε θάπνηνη απφ απηνχο.
Ο

Αζαλαζηάδεο (1966) ζεσξνχζε αλππφζηαηα ηα ηφηε ιεγφκελα πνπ αθνξνχζαλ ηε

κεησκέλε εγγξαθή ζηηο ηερληθέο ζρνιέο, φηη δειαδή ήηαλ νη κε πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ
παηδηψλ θαη ε νηθνλνκηθή πζηέξεζε ησλ νηθνγελεηψλ θαη αληέηεηλε εθηφο ησλ άιισλ
παξαγφλησλ ηελ παξαζηηηθή κνξθή νηθνλνκίαο πνπ δεκηνπξγνχζε αληίζηνηρε ςπρνινγηθή
ζηάζε θσηνγξαθίδνληαο απφςεηο ησλ γνλέσλ.
Σν θίλεηξν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ήηαλ ε ζπλερήο επαθή κε γνλείο θαη νη
ζπδεηήζεηο καδί ηνπο, πνπ αθνξνχζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ
παηδηψλ ηνπο, θαζψο είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο εξγαζηαθέο ελαζρνιήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ
εξεπλεηή.
ε απηή ηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα κε ηελ εθαξκνδφκελε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε
ηέζεθαλ ζηνπο γνλείο θαη απαληήζεθαλ ηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.
 Γηαηί επέιεμαλ ηα παηδηά ηνπο ην ΔΠΑ.Λ.
 Πσο θαη γηα πνηνπο ιφγνπο επεξέαζαλ ή ζηήξημαλ ηα παηδηά ηνπο ζηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ
πξνο ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε.
 Ση ηνπο δηαθνξνπνηεί απφ ηνπο άιινπο γνλείο, πνπ πξνηξέπνπλ ηα παηδηά ηνπο λα
αθνινπζήζνπλ ην Γεληθφ Λχθεην.
 Πνηα είλαη ε απνηίκεζε θαη νη πξνβιεκαηηζκνί ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο ησλ παηδηψλ
ηνπο ζην ΔΠΑ.Λ.
3.2. Η επηινγή ηεο πνηνηηθήο κεζόδνπ νκάδα εζηίαζεο (Focus Group) ζε ζπλδπαζκό κε
αηνκηθέο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο.
Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο θάλακε ρξήζε ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ Focus Group ζε
ζπλδπαζκφ κε αηνκηθέο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία έξεπλαο επηιέρζεθε επεηδή κπνξεί λα απνηππψζεη θαιχηεξα ην
πψο ζθέθηεηαη κηα νκάδα κειψλ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη γνλείο, γηα έλα ζέκα
θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ φπσο ε επηινγή θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ πξνο ηελ επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε.
Με ηελ επηιεγφκελε κεζνδνινγία αλαδεηθλχεηαη ην θάζκα ησλ απφςεσλ θαη ησλ ηδεψλ ηνπο,
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αιιά θαη θαηαγξάθνληαη ηπρφλ αληηθάζεηο θαη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ θαη αθνξνχλ ηηο
πεπνηζήζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Δπηπιένλ απνθαιχπηνληαη δηαζηάζεηο ηεο θαηαλφεζεο
ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαζψο θαη πψο ιεηηνπξγνχλ νη άλζξσπνη κέζα ζε έλα θνηλσληθφ
δίθηπν πνπ ζπρλά παξακέλνπλ αζέαηεο απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ
(Kitziger & Holloway, 2005).
Με ηε ρξήζε ησλ νκάδσλ επηθέληξσζεο επηηπγράλεηαη ε ζπιινγή πινχζησλ θαη ιεπηνκεξψλ
πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηηο αληηιήςεηο, ηηο λνεκαηνδνηήζεηο, ηηο δξάζεηο, ηηο πξαθηηθέο θαη
ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηέο (Morgan, 1997).
Έλα ζρφιην κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αξρή έθθξαζεο κηαο ζθέςεο θαη έηζη λα δνζεί ε
δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ λέεο ηδέεο αιιά θαη λα ζπλδεζνχλ νη πξνζσπηθέο ηζηνξίεο κε
ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο. (Panyan, Hillman, & Liggett, 1997 Glitz, 1998)
Δπηδηψμακε κε ηελ ηπραία επηιεγκέλε νκάδα γνλέσλ κε έλα ή πεξηζζφηεξα θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά λα επηθεληξσζνχκε ζην ζέκα ζπδήηεζεο πνπ καο αθνξά θαη κε ηε βνήζεηα
κηαο δηακεζνιαβήηξηαο λα αλαδείμνπκε ηηο ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηνπ (Krueger 1988).
Μέιεκά καο ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπκε έλα άλεην πεξηβάιινλ απνθάιπςεο ζην νπνίν ηα κέιε
πνπ ζπκκεηέρνπλ λα κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ηηο ηδέεο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο
ζρεηηθά κε ην ζέκα ρσξίο θαλέλα δηζηαγκφ (Cohen, Manion & Morrison, 2007).
Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο κε ηηο νκάδεο εζηίαζεο (Focus Group) πνπ αλαθέξνληαη θαη σο νκάδεο
επηθέληξσζεο πιενλεθηεί ιφγν ηεο άκεζεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο νκαδηθήο δπλακηθήο
γηα ηελ άληιεζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, αιιά κεηνλεθηεί ζην βάζνο ηεο επηθνηλσλίαο
κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ( Ησζεθίδεο, 2003).
Γηα λα μεπεξαζηεί ην κεηνλέθηεκα απηφ ζηε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία πξνζθέξεηαη ε
εθαξκνγή ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεζνδνινγίεο πνζνηηθνχ ή πνηνηηθνχ ραξαθηήξα.
(Cohen, Manion & Morrison, 2007).
Ζ επηινγή ήηαλ ζηελ δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλαο κεηά ηελ νκάδα εζηίαζεο (focus group) λα
πξαγκαηνπνηεζεί πνηνηηθή έξεπλα ηχπνπ εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ
ηξηγσλνπνίεζε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο αιιά θαη ηε
ζπκπιεξσκαηηθφηεηα πνπ πξνζέδσζε ζηηο απαληήζεηο ηεο Α΄ θάζεο (Cohen & Manion,
2000).
Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ραξαθηεξίδεηαη επέιηθηε θαη βαζίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε
ζπλεληεπθηή θαη ζπκκεηέρνληα θαη απνηειεί κηα ζηνρεπκέλε ζπλνκηιία πνπ εζηηάδεη ζηελ
ππφ κειέηε ζεκαηηθή (Καιιηληθάθε, 2010).
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Πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πξφζσπν κε πξφζσπν αιιά θαη ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο
γνλείο ζηεξηγκέλε ζε έλα ηέηνην βαζκφ δφκεζεο ζρεδίνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ηελ
ραξαθηήξηζε σο εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ν εξεπλεηήο
θαηεπζχλεη ηνλ/ηελ ζπλεληεπμηαδφκελν/ε γνλέα ζηα βαζηθά ζέκαηα αιιά ν/ε εξσηψκελνο/ε
αλαπηχζζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπ ειεχζεξα θαη ζε βάζνο. (Shaw & Gould, 2001).
Ο ηχπνο ηεο ζπλέληεπμεο απηήο πξνυπνζέηεη ζεκαληηθέο αηνκηθέο θαη επηθνηλσληαθέο
δπλαηφηεηεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή θαζψο ππάξρεη ν θίλδπλνο απφθξπςεο πιεπξψλ
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ή δηαζηξέβισζεο ηνπο απφ ηνπο/ηηο εξσηψκελνπο/εο θπξίσο εμ’ αηηίαο
αλάπηπμεο ζρέζεσλ δπζπηζηίαο κεηαμχ ησλ θαη ηνπ εξεπλεηή (Ησζεθίδεο, 2008).
3.3 Δίζνδνο ζην πεδίν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο
Σν θίλεηξν γηα ηε ζπγγξαθή απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ νη δηαπηζηψζεηο ζην πιαίζην ηεο
εξγαζίαο ηνπ εξεπλεηή σο Τπεχζπλνπ ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ
Κέληξνπ πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε
νξηζκέλνπο/εο απφθνηηνπο/ηεο καζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίνπ ή θαη καζεηέο/ηξηεο Γεληθνχ Λπθείνπ
πνπ

απνηξέπνληαη

λα

αθνινπζήζνπλ ην

δξφκν

ηνπ

Δπαγγεικαηηθνχ

Λπθείνπ

επεξεαδφκελνη/εο απφ ηηο απφςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ γνλέσλ ηνπο ζρεηηθά κε
ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Σν γεγνλφο φηη εθ ησλ πζηέξσλ νξηζκέλνη/εο καζεηέο/ηξηεο
επαλέξρνληαη ζην ζρνιείν κε ηνλ ηξφπν πξφζθηεζεο ηεο γλψζεο πνπ ηνπο ηαηξηάδεη θαιχηεξα
ρσξίο λα ράλνπλ ή θαη λα ράλνπλ ρξφλν θνίηεζεο είλαη πεπνίζεζε ηνπ εξεπλεηή φηη δελ
απνηειεί δηθαίσζε γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Παξαηεξνχκε φηη έλαο αξηζκφο
καζεηψλ/ηξησλ ηειηθά πείζεη κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν ηνπο γνλείο ηνπο φηαλ ηειεηψλνπλ
ηε Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ λα ζπλερίζνπλ ζηελ Β΄ ηάμε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ
θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη αβίαζηα κεηά ην Γπκλάζην θαη έηζη λα κελ έρεη θφζηνο γηα
θάπνηνπο/εο απφ απηνχο/εο. Σν θφζηνο κπνξεί λα εληαρζεί ελδερνκέλσο ζηελ αδηαθνξία ζηα
καζήκαηα θαη ζε θαθή ζπκπεξηθνξά γηα λα πείζνπλ γηα ηελ ιάζνο επηινγή πνπ ηνπο
επέβαιιαλ νη γνλείο ηνπο κε απνηέιεζκα λα κέλνπλ πίζσ ζην γλσζηαθφ επίπεδν αιιά θαη κε
ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπο. ηελ έξεπλα γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ
θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ γνλέσλ πξνβάιινληαη ζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιεκαηηζκφ
θαη ελδερνκέλσο αλαηξνπή ησλ παξαδνρψλ εθείλσλ νη νπνίεο επεξέαζαλ θαη επεξεάδνπλ
αξλεηηθά ηελ επηινγή ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ απφ
ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο.
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3.4 Γηεμαγσγή ηεο έξεπλαο
Οη πξαθηηθέο νδεγίεο είλαη έλα νπζηαζηηθφ πξψην βήκα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο
εξεπλεηέο πνπ ειπίδνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα επηηπρή νκάδα εζηίαζεο αιιά θαη λα
εθαξκφζνπλ ηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο.
Οη νδεγίεο απηέο ζπζηήλνπλ ζηνπο εξεπλεηέο πξψηα θαη θχξηα λα εζηηάζνπλ ζηνλ εξεπλεηηθφ
ζθνπφ θαζψο θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλάο ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ
ζεσξεηηθή θάιπςε κε ηε ρξήζε ηεο βηβιηνγξαθίαο.
Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε επηινγή ελφο εμεηδηθεπκέλνπ ζπληνληζηή πνπ εηζάγεη ηα ζέκαηα
πξνο ζπδήηεζε θαη βνεζά ηα κέιε ηεο νκάδαο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα δσληαλή θαη θπζηθή
ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπο. Απηφ ην πεηχρακε θαηά ηε ζπγθξφηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο κε
ηε ζπκκεηνρή θαζεγήηξηαο ε νπνία είρε πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε θάπνηα απφ ηα κέιε ηεο
νκάδαο θαη επηπιένλ είλαη έλα άηνκν πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αθνχεη, λα δηεξεπλά θαη λα
θαηεπζχλεη ηελ νκάδα κε ζθνπφ ηα κέιε λα αιιειεπηδξνχλ. Σν νηθείν θιίκα πνπ
δεκηνπξγήζεθε βνήζεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αηζζάλνληαη άλεηα, λα κελ έρνπλ θαλέλα
πξφβιεκα ζηελ έθθξαζε ησλ απφςεψλ ηνπο θαη λα κηιάλε ειεχζεξα κεηαμχ ηνπο.
Σν γεγνλφο απηφ δηεπθφιπλε γηα πην αλνηθηέο απαληήζεηο αιιά θαη ζηε απνθάιπςε
πξνζσπηθψλ βησκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ.
Δθηφο απφ ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζπκκεηερφλησλ/νπζσλ κε θάπνηα νκνηνγέλεηα θαη
νκνηηκία, απαξαίηεηνο ήηαλ ν ζρεδηαζκφο ησλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ ζπδήηεζεο κε ηελ επηινγή
απηνζρέδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πξνζέγγηζε δηεξεπλεηηθά θαη απάληεζε ζηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα πνπ έρνπκε ζέζεη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία θαη ηε ζεκαηνινγία ηεο εξγαζίαο καο.
Ζ ζχληαμε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ απηνζρέδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο ξνήο
ηεο ζπδήηεζεο ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο ζηεξίρζεθε ζηελ εκπεηξία αληίζηνηρσλ
δξάζεσλ ηνπ εξεπλεηή θαη εθηηκήζεθε θαζψο εθαξκφζηεθε πηινηηθά ζε ζπλαδέιθνπο πνπ
έρνπλ ρεηξηζηεί εξσηεκαηνιφγηα δηθψλ ηνπο πνηνηηθψλ εξεπλψλ. Ο αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ
δελ ήηαλ ππεξβνιηθφο, νη εξσηήζεηο ήηαλ ζαθείο, θαηαλνεηέο θαη αλνηθηνχ ηχπνπ, ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε ζπιινγή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ.
Ζ έξεπλα αλαπηχρζεθε φπσο πξναλαθέξζεθε ζε δχν αιιειέλδεηεο θάζεηο.
3.4.1 ρεδηαζκόο νκάδαο επηθέληξσζεο
Ζ πξψηε θάζε πεξηειάκβαλε ηελ νξγάλσζε νκάδαο εζηηαζκέλεο ζπλέληεπμεο κε ελλέα
γνλείο πνπ ηα παηδηά ηνπο επέιεμαλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηα ΔΠΑ.Λ.. Οη δχν απφ
ηνπο γνλείο είλαη δεπγάξη θαη αλαθέξνληαη ζηα δχν ηνπο παηδηά.
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Αθνινπζήζακε ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ. Τπάξρνπλ
νδεγνί πνπ βνεζνχλ ηνπο εξεπλεηέο λα πξαγκαηψζνπλ κηα έξεπλα κε ηε κέζνδν νκάδα
εζηίαζεο (Focus Group) : Krueger, (1988)∙ Morgan, (1988)∙ Krueger & Casey, (2000).
Ζ αξρηθή πξφζεζε ήηαλ λα επηιέμνπκε ζχκθσλα κε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα γχξσ ζηνπο
επηά-νθηψ γνλείο έηζη ψζηε λα ζπγθξνηεζεί κηα νκάδα πνπ νη εθθξαζκέλεο απφςεηο ηεο θαη
ε αλάιπζή ηνπο ζα απνηειέζνπλ ηελ βάζε ηεο εξγαζίαο καο.
Ο αξηζκφο ππεξθαιχθζεθε κε ηηο εμήο ελέξγεηεο επηινγψλ.
α) Σπραία επηινγή γνλέσλ πνπ είραλ έξζεη λα ελεκεξσζνχλ ζην ΚΔ.Τ.Π. πάλσ ζε ζέκαηα
ζπνπδαζηηθήο επηινγήο.
β) Γνλείο πνπ πξφηεηλε ε θαζεγήηξηα ζχλδεζκνο κε ην ΚΔ.Τ.Π. ελφο ΔΠΑ.Λ..
γ) Γνλείο πνπ πξφηεηλε ε Γηεπζχληξηα ελφο ΔΠΑ.Λ..
Ζ επηινγή ησλ κειψλ πνπ ζπγθξφηεζαλ ηελ νκάδα εζηίαζεο έγηλε ηπραία χζηεξα απφ
ηειεθσληθή επηθνηλσλία. πγθεθξηκέλα ζπγθεληξψζεθαλ νη αξηζκνί ησλ ηειεθψλσλ ησλ
γνλέσλ πνπ καο παξαδφζεθαλ θαη επηιέμακε έλα ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηε κεζνδνινγία πνπ
αθνινπζήζακε αξηζκφ γνλέσλ ησλ νπνίσλ ηα ηειεπηαία ςεθία ησλ ηειεθψλσλ ηνπο
εληάζζνληαλ ζην δηάζηεκα ησλ αξηζκψλ απφ ην κεδέλ έσο ην πέληε. Σνπο αλαθνηλψζεθε
σο εκέξα ζπλάληεζεο ε Σεηάξηε 28 Ηνπλίνπ 2017 θαη ψξα ζπλάληεζεο ε 14 θαη 30 θαζψο
θαη ν ηφπνο.
Οη γνλείο πνπ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ήηαλ ζε ζέζε θαη δήισζαλ ηελ επηζπκία λα
παξεπξεζνχλ ζηε ζπλάληεζε ήηαλ ελλέα θαη απηνί ζπγθξφηεζαλ ηελ νκάδα.
Δλεκεξψζεθαλ ηειεθσληθά γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ δηαιφγνπ ηεο ζπλάληεζεο θαη ην πψο ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηά θαη ην παξαγφκελν πιηθφ. Σνπο ηνλίζηεθε φηη ε έθθξαζε
ησλ απφςεψλ ηνπο ζα είλαη ειεχζεξε ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ θαη επηπιένλ δελ ζα ππάξμεη
θάπνηα νλνκαζηηθή αλαθνξά ζε απηά πνπ ζα εηπσζνχλ.
Ζ δηάξθεηα θαζνξίζηεθε ρξνληθά απφ 1 θαη 30 ιεπηά ηεο ψξαο έσο ην πνιχ 2 ψξεο.
3.4.2 Ηκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο.
ηε δεχηεξε θάζε γηα πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο θαη ζε κηα πην ζε
βάζνο αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο εκηδνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ
κε έληεθα γνλείο πνπ αληίζηνηρα ηα παηδηά ηνπο έρνπλ εγγξαθεί θαη παξαθνινπζνχλ
καζήκαηα ή θαη έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ηα ΔΠΑ.Λ.. Ζ επηινγή έγηλε κε βνιηθή
δεηγκαηνιεςία θαζψο επηιέρζεθαλ γνλείο πνπ επηζθέθηεθαλ ή επηθνηλψλεζαλ κε ην Κέληξν
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πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη απνδέρζεθαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα
απφ ηελ νξηδφκελε εκεξνκελία εθθίλεζεο ηελ 01/09/2017.
Ζ επηινγή ησλ γνλέσλ πεξηειάκβαλε απηνχο πνπ επηθνηλψλεζαλ κε ην ΚΔ.Τ.Π γηα λα
ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο θαη ηηο εηδηθφηεηεο αιιά θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ
ηνπ ΔΠΑ.Λ.. πγθεθξηκέλα: Γνλείο καζεηψλ/ηξησλ απνθνίησλ Γπκλαζίνπ. Γνλείο παηδηψλ
Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ ελεκεξψζεθαλ γηα ηε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ησλ παηδηψλ ηνπο ζην
ΔΠΑ.Λ.. Γνλείο απνθνίησλ Γεληθνχ Λπθείνπ αιιά θαη γνλείο ζπνπδαζηψλ/ηξησλ ζε Σ.Δ.Η.
γηα ελεκέξσζε σο πξνο ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα.
Πξνγξακκαηίζηεθαλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο/ηηο Γηεπζπληέο/ηξηεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά
θαη θαλνλίζηεθαλ επηζθέςεηο ζηα Δξγαζηεξηαθά Κέληξα ησλ ΔΠΑ.Λ..
3.4.3. Δθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο Α΄ θάζεο
Καηά ηελ Α΄ θάζε ηεο έξεπλαο νη γνλείο κε κηα κηθξή θαζπζηέξεζε ιφγν ηεο εξγαζίαο ηνπο
ήηαλ ζπλεπέζηαηνη ζηελ ψξα ηεο ζπλάληεζεο. Έλα ηέηαξην ηεο ψξαο ήηαλ αξθεηφ γηα λα
γλσξηζηνχλ θαη λα αξρίζνπλ λα αληαιιάζνπλ απφςεηο.
Ο εξεπλεηήο μεθίλεζε λα κηιάεη πξψηνο θαη νξγάλσζε ηε ζπδήηεζε πνπ επαθνινχζεζε.
Δλεκέξσζε ηα κέιε ηεο νκάδαο ησλ γνλέσλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο ζπλάληεζεο θαη ην πψο ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη παξνπζίαζε ελ ζπληνκία ηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα. Μεηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ
θαζνξίζηεθαλ νη

άμνλεο ηεο ζπδήηεζεο θαη ηνλίζηεθε φηη ε ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο

εμαζθαιίδεη ηελ αλνηθηφηεηα ζηελ έθθξαζε ησλ απφςεσλ.
Βνεζφο ηνπ εξεπλεηή θξάηαγε ζεκεηψζεηο γηα λα θαηαγξαθνχλ κε πιεξφηεηα θαη φζν πην
πηζηά γίλεηαη ηα ιεθηηθά θαη κε ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο.
Αθνινχζεζε ε δηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο κε ηηο πξνζρεδηαζκέλεο εξσηήζεηο θαη ζηε πνξεία
ελζσκαηψζεθαλ επηπιένλ εξσηήζεηο γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη απνζαθήληζε. Γηα
λα κελ μεθχγνπκε απφ ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο φπνπ ρξεηάζηεθε έγηλε παξέκβαζε
απφ ηνλ εξεπλεηή ππφ κνξθή εξψηεζεο.
Ο ζπληνληζηήο έδηλε ζηνπο γνλείο ηκεκαηηθά ην ιφγν θξαηψληαο κηα ζεηξά γηα θάζε ζεκαηηθή
ηεο ζπδήηεζεο. Κάπνηνη ήηαλ πην νκηιεηηθνί θαη εμσζηξεθείο ζε ζρέζε κε άιινπο γηα ηνπο
νπνίνπο έγηλε πξνζπάζεηα λα εληαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπδήηεζεο κε κεγαιχηεξε
παξαθίλεζε.
Σν θιίκα ήηαλ πνιχ θαιφ θαη ε κία ηνπνζέηεζε ζπκπιεξσλφηαλ απφ ηελ επφκελε. Διάρηζηεο
θνξέο ν ζπληνληζηήο πξνζπάζεζε λα επαλαθέξεη ηε ζπδήηεζε ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο.
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Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπλάληεζεο νινθιεξψζεθε κε ηε δηαβεβαίσζε γηα ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα
ησλ απαληήζεσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ γνλέσλ κε ηε δέζκεπζε ηεο
επαλάιεςεο αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ.
3.4.3.α Ο εξεπλεηήο σο «εξγαιείν θαη κέζν έξεπλαο»
Οη ζπκκεηέρνληεο «επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη», ελψ ν εξεπλεηήο δηαδξακαηίδεη
δηάθνξνπο ξφινπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ απηφ ηνπ ζπληνληζηή, ηνπ αθξναηή, ηνπ παξαηεξεηή
θαη ελδερνκέλσο ηνπ επαγσγηθνχ αλαιπηή (Krueger & Casey, 2000).
Με δεδνκέλν φηη ν ξφινο ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εζηίαζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηεο, γλψξηδε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δπλακηθή ηεο
νκάδαο, είρε εκπεηξία θαη ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο. Ο ξφινο ηνπ
ελεξγνχ παξαηεξεηή θαη ηνπ ζπληνληζηή ηζνξξνπνχζε κε ην ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ θαζψο
ππήξραλ ζηηγκέο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηεμαγσγήο ηεο ζπδήηεζεο ζηελ νκάδα κε έληνλν
ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν θάηη πνπ απαίηεζε ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο – ηθαλφηεηεο. Ζ απαίηεζε
γηα δηαξθή απηνπαξαηήξεζε παξάιιεια κε ηελ παξαηήξεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ
έηζη ψζηε λα κελ αθπξσζεί θάπνηνο ξφινο ήηαλ ε αγσλία θαη ην ζηνίρεκα ηνπ εξεπλεηή πνπ
ηειηθά επηηεχρζεθε. (Καιιηληθάθε 2010).

Άθνπγε κε πξνζνρή ζε ζηάζε ελεξγεηηθήο

αθξφαζεο, ζεβφηαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη είρε ηε πεπνίζεζή φηη φινη νη εξσηψκελνη
κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηε δηαδηθαζία αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν
εθπαίδεπζεο, εκπεηξίαο ή ην ππφβαζξφ ηνπο.
3.4.3.β. Ο Ρόινο ηεο Παξαηεξήηξηαο
Ο εξεπλεηήο ζπλεξγάζηεθε κε εθπαηδεπηηθφ πνπ ν ξφινο ηεο ήηαλ λα θαηαγξάςεη ηηο
απφςεηο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Ο πξνζελήο ραξαθηήξαο ηεο θαη νη γλσξηκίεο ηεο ζηε ηνπηθή θνηλσλία ζπληέιεζαλ θαη ζην
γεγνλφο λα αληαπνθξηζνχλ πνιινί γνλείο ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο επηινγήο γηα λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ νκάδα ζπδήηεζεο.
Δπίζεο ν ξφινο ηεο ήηαλ βνεζεηηθφο ζηελ ελδπλάκσζε

θαη ζηελ ελζάξξπλζε ησλ

ζπκκεηερφλησλ θαη δηεπθφιπλε ηε ζπδήηεζε.
Απαξαίηεηε ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηεο θαη ε βνήζεηα πνπ πξνζέθεξε ζηελ άκεζε ζχληαμε ηνπ
δηαιφγνπ κεηά ηε δηαδηθαζία.
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3.4.4. Δθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο Β΄ θάζεο
Καηά ηελ Β΄ θάζε ηεο έξεπλαο νη γνλείο ελεκεξψζεθαλ ηειεθσληθά γηα ηελ δηεμαγφκελε
έξεπλα θαη εξσηήζεθαλ γηα ηελ απνδνρή ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ. Οη έληεθα πξψηνη γνλείο πνπ
ζπκθψλεζαλ απνηέιεζαλ ην πιεζπζκφ ηεο έξεπλάο καο.
Οη ζπδεηήζεηο κε ην εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην αλάινγν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο Α΄
θάζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε νξηδφκελνπο απφ ηνλ εξεπλεηή ρψξνπο κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ
γνλέσλ θαη ε δηάξθεηα δελ μεπεξλνχζε ηελ κηάκηζε ψξα.
ηελ αξρή ππήξμε έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθνξάο ηεο ζεκαηνινγίαο ηεο ζπδήηεζεο ζε
έλα ηφλν θηιηθνχ δηαιφγνπ έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη νη γνλείο
λα αηζζαλζνχλ ηελ αζθάιεηα ηεο αλαθνξάο ησλ απφςεψλ ηνπο ρσξίο ηελ αίζζεζε ηεο
θξηηηθήο ή ηεο ππεξνρήο εθ κέξνπο ηνπ εξεπλεηή.
3.5 Ο βαζηθόο θνξκόο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο
Οη εξσηήζεηο πνπ επηιέρζεθαλ θαη ζηηο δχν θάζεηο ήηαλ αλνηθηνχ ηχπνπ, κε ηε δπλαηφηεηα
λα αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηε ξνή ηεο ζπδήηεζεο ζηελ νκάδα επηθέληξσζε.
Αθνινπζήζεθε ν θάησζη νδεγφο ζπλέληεπμεο:
 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ νηθνγελεηψλ:
Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ;
Οη ζπνπδέο θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν.
Ζ επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε.
Σν θχιν ησλ παηδηψλ θαη ν ηχπνο ηεο εηδηθφηεηαο. (Έκθπιε δηάθξηζε αιιά θαη δηαρσξηζκφο
ησλ εηδηθνηήησλ ζε αληξηθέο θαη Γπλαηθείεο)
 Πνηεο είλαη νη ζρέζεηο κε ηα παηδηά ηνπο;
Γλσξίδνπλ ηηο καζεζηαθέο ηνπο επηδφζεηο;
Πνηεο είλαη νη ηθαλφηεηεο ,δεμηφηεηεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη νη θιίζεηο ηνπο;
Γλσξίδνπλ αλ έρνπλ ζέζεη θάπνηνπο ζηφρνπο ηα παηδηά ηνπο θαη πνηνη είλαη απηνί;
 Ση γλσξίδνπλ γηα ηα ΔΠΑ.Λ.;
Έρνπλ πξνυπάξρνπζα εκπεηξία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ
Λπθείσλ;
Πνηα ήηαλ ε δηαδξνκή ησλ παηδηψλ πξνο ην ΔΠΑΛ. (Απφ ην Γπκλάζην; Σειεηψλνληαο ηελ Α΄
Γεληθνχ Λπθείνπ; Απνθνηηψληαο απφ ην Γεληθφ Λχθεην;)
 Ζ ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηινγή ηνπ ΔΠΑ.Λ. απφ ηα παηδηά ηνπο
Γηαηί πηζηεχνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο επέιεμαλ ή φηη πξέπεη λα επηιέμνπλ ην ΔΠΑ.Λ.;
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Δπεξέαζαλ ηα παηδηά ηνπο; θαη εάλ λαη κε πνην ηξφπν;
Τπήξμε αληίδξαζε ησλ παηδηψλ θαη πνηα ήηαλ ε αηηία ηεο . Δάλ λαη κε πνην ηξφπν ην
ρεηξίζηεθαλ.
 Πνηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ επηινγή θαη ηε δηαδξνκή ησλ παηδηψλ
ηνπο ζην ΔΠΑ.Λ.
Ση είλαη απηφ πνπ ηνπο επραξηζηεί ή ηνπο δπζαξεζηεί απφ ηελ επηινγή ηνπ ΔΠΑ.Λ. απφ ηα
παηδηά ηνπο θαη
Πσο απηά δηακνξθψζεθαλ θαηά ηε θνίηεζή ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα ΔΠΑ.Λ.
Εεηήζεθε απφ ηνπο γνλείο πνπ ηα παηδηά ηνπο πξαγκαηνπνηνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή
κέζα ζηα ΔΠΑ.Λ ή θαη ηελ έρνπλ νινθιεξψζεη λα θάλνπλ απνηίκεζε ηεο επηινγήο.
Ση είλαη απηφ πνπ ηνπο δηαθνξνπνηεί απφ ηνπο άιινπο γνλείο πνπ έρνπλ κηα εδξαησκέλε
αξλεηηθή άπνςε γηα ηα ΔΠΑ.Λ. Σνπο ελνριεί απηή ε άπνςε;
 πκπεξάζκαηα πξνηάζεηο γηα ηα ΔΠΑ.Λ.
πκπεξαζκαηηθά ηνπο δεηήζεθε λα δψζνπλ κε κηθξέο θξάζεηο ηα θξηηήξηα πνπ ηνπο έθαλαλ
λα ζηεξίμνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ επηινγή ηνπο γηα ην ΔΠΑ.Λ.; Γηαηί ινηπφλ ΔΠΑ.Λ.;
Σνπο δεηήζεθε λα θαηαζέζνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ αλαηξνπή ηεο πθηζηακέλεο θαηάζηαζεο.
3.6 Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ πξώηεο -δεύηεξεο θάζεο
Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαηά ηελ Α΄ θάζε κε ηελ νκάδα εζηίαζεο ησλ γνλέσλ
αμηνπνηήζεθε έλαο ζπλδπαζκφο ηερληθψλ, φπσο ε παξαηήξεζε απφ ηελ επαηζζεηνπνηεκέλε
παξαηεξήηξηα θαη ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ηνπ εξεπλεηή – ζπληνληζηή ηεο νκάδαο. Ζ
αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζηεξίρζεθε ζην πιηθφ ησλ εθζέζεσλ ηεο παξαηεξήηξηαο θαη ηνπ
θαηαγεγξακκέλνπ ιφγνπ ησλ γνλέσλ. Έγηλε πξνζπάζεηα γηα κηα φζν ην δπλαηφλ πην πηζηή
κεηαθνξά ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζηνλ γξαπηφ.
Ζ παξαηεξήηξηα θαηά ηε ζπδήηεζε ζηελ νκάδα γνλέσλ επηθέληξσζεο, είρε ζεκαληηθφ ξφιν
ζηε θαηαγξαθή θαη ηελ απνηχπσζε θπξίσο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ
ζπκπεξηθνξψλ ησλ γνλέσλ θαζψο εληφπηζε θαη θαηέγξαςε θάζε ιεπηνκέξεηα.
Καηά ηελ Β΄ θάζε ζηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ν εξεπλεηήο έδσζε ρψξν θαη ρξφλν ζηε
θάζε ζπδήηεζε κε ηνλ/ηελ ζπλεληεπμηαδφκελν /ε γνλέα αιιά επηθέληξσλε ζηηο απαληήζεηο
πνπ πξνζέγγηδαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη θάπνηεο θνξέο φπνπ ρξεηαδφηαλ έθαλε γηα ην
ζθνπφ απηφ παξεκβαηηθέο εξσηήζεηο.
ηηο ζπλεληεχμεηο ζεσξήζεθε άζηνρε ε ρξήζε θαηαγξαθηθνχ κέζνπ ην νπνίν θαηά ηελ άπνςε
ηνπ εξεπλεηή ζα έπαηδε έλα παξεκβαηηθφ ξφιν ζνξχβνπ κεηαμχ πνκπνχ θαη δέθηε θαη ζα
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ζηεξνχζε ηελ αλνηθηφηεηα άξα θαη ηελ αμηνπηζηία φπσο θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ζηηο
απαληήζεηο ησλ γνλέσλ. Ζ θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ αλά ζεκαηηθφ πεδίν γηλφηαλ κεηά ηηο
ζπλεληεχμεηο έηζη ψζηε λα θαηαγξαθνχλ άκεζα νη απφςεηο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί ηνπ θάζε
γνλέα ρσξίο θαλέλα θίιηξν απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή.
3.7 Σα έσο ηώξα ζηάδηα δηεμαγσγήο ηεο παξέκβαζεο.
Μεηά ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο, ηε δηεμαγσγή ηεο νκάδαο επηθέληξσζεο θαη ησλ
εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ αθνινχζεζε ε αλάιπζε θαη ε αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ
(Krueger, 1988). Πξνεγήζεθε ε επηινγή ησλ γνλέσλ, ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο
ηεο παξέκβαζεο θαη δηαηππψζεθε ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο κε ηηο ζεκαηηθέο πνπ θαζφξηζαλ ηνπο
άμνλεο ηεο ζπδήηεζεο ζηελ νκάδα εζηίαζεο αιιά θαη ζηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο.
Καηά ηελ δηεμαγσγή ελεκεξψζεθαλ ηα κέιε ηεο νκάδαο αιιά θαη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη
γνλείο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ην πψο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηά ηεο.
Δμαζθαιίζηεθε ε ζπλαίλεζε ηνπο θαη επηιέρηεθε ν θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο θαηαγξαθήο ηεο
ζπδήηεζεο. Ζ ζπδήηεζε κε ηηο πξνζρεδηαζκέλεο εξσηήζεηο θαη ζηηο δπν θάζεηο ηεο έξεπλαο
νινθιεξψζεθε κε ηε δηαβεβαίσζε γηα ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ απαληήζεσλ πξνο ηνπο
γνλείο.
3.8 πιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο Α΄ θαη ηεο Β΄ θάζεο ηεο έξεπλαο
Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ Α΄ θαη ηε Β΄ θάζε ηεο έξεπλαο έγηλαλ ζην πιαίζην ηεο
νκάδαο επηθέληξσζεο θαη ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ κε γνλείο. Ο εξεπλεηήο
ελεκέξσζε ηνπο γνλείο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ην πψο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα
απνηειέζκαηά ηεο θαη παξνπζίαζε ελ ζπληνκία ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Μεηά ηελ
πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαζνξίζηεθαλ νη
άμνλεο ηεο ζπδήηεζεο θαη ηνλίζηεθε ε ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε
αλνηθηφηεηα ζηελ έθθξαζε ησλ απφςεσλ.
Ζ δηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο θαηά ηελ Α΄ θάζε κε ηηο πξνζρεδηαζκέλεο εξσηήζεηο αιιά θαη
κε απηέο πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο επαλαρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη θαηά
ηελ Β΄ θάζε. Γηα λα κελ μεθχγνπκε απφ ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο φπνπ ρξεηάζηεθε
έγηλε παξέκβαζε ππφ κνξθή εξψηεζεο απφ ηε πιεπξά ηνπ ζπληνληζηή.
ηελ Α΄ θάζε ν ζπληνληζηήο έδηλε ζηνπο γνλείο ηκεκαηηθά ην ιφγν θξαηψληαο κηα ζεηξά γηα
θάζε ζεκαηηθή ηεο ζπδήηεζεο. Κάπνηνη ήηαλ πην νκηιεηηθνί θαη εμσζηξεθείο ζε ζρέζε κε
άιινπο γηα ηνπο νπνίνπο έγηλε πξνζπάζεηα λα εληαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπδήηεζεο κε
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κεγαιχηεξε παξαθίλεζε.
Σν θιίκα ήηαλ πνιχ θαιφ θαη ζηηο δχν θάζεηο ηεο έξεπλαο , εηδηθά ζηελ νκάδα επηθέληξσζεο
ε κία ηνπνζέηεζε ζπκπιεξσλφηαλ απφ ηελ επφκελε θαη ειάρηζηεο θνξέο ν ζπληνληζηήο
πξνζπάζεζε λα επαλαθέξεη ηε ζπδήηεζε κέζα ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο.
Ζ έξεπλα νινθιεξψζεθε κε ηε δηαβεβαίσζε γηα ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ απαληήζεσλ πνπ
ζπιιέρζεθαλ θαη ν εξεπλεηήο θαιείηαη λα αλαιχζεη ηα δεδνκέλα, ψζηε λα βγνπλ ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα
3.9 Έμνδνο από ην πεδίν
Γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο νξγαλψζεθε έλα ζρέδην εθαξκνγήο ζηελ νκάδα
επηθέληξσζεο αιιά θαη ζηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία νδεγνχ κε
πξνζρεδηαζκέλεο εξσηήζεηο.
Οη εξεπλεηηθνί ζηφρνη εθθξάζηεθαλ δηακνξθψλνληαο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, πάλσ ζηα
νπνία έγηλε ζπδήηεζε ζηεξηδφκελε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο.
Καηά ηελ Α΄ θάζε θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζρεδηαζκνχ θαη δηεμαγσγήο νκάδσλ εζηίαζεο
(focus group) πνπ ζηελ ηδαληθή πεξίπησζε ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηα 10 άηνκα αξρηθά δηαηππψζεθε ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, δεκηνπξγήζεθαλ
ζεκαηηθέο ελφηεηεο, πεξηγξάθεθε ην ζέκα ηεο κειέηεο θαη ηέινο θαζνξίζηεθαλ νη άμνλεο ηεο
ζπδήηεζεο.
Αλάινγεο ηνπνζεηήζεηο εθθξάζηεθαλ θαη ζηε Β΄ θάζε ηεο έξεπλαο θαηά ηηο εκηδνκεκέλεο
ζπλεληεχμεηο κε ηνπο γνλείο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Δηζαγσγή
Σν θεθάιαην απηφ εζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ έξεπλα
ησλ δχν Φάζεσλ. Αθνξνχλ ηηο ζηάζεηο, ηηο απφςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη παξνπζηάδνληαη νη
αληηδξάζεηο φπσο ηηο πεξηγξάθνπλ νη γνλείο απαληψληαο ζηηο αληίζηνηρεο αλνηθηέο εξσηήζεηο
ησλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ θαηά ηε ζπδήηεζε. Παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα εξεπλεηηθά
ζηνηρεία θαη γεληθφηεξα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη πξνζπαζνχκε λα ειέγμνπκε
αλαδπφκελεο πηπρέο ηεο παξέκβαζεο καο.
Σα επξήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ απαληήζεσλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ
ελ ιφγσ δεδνκέλσλ ηεο πξψηεο θάζεο νδήγεζαλ ζε δηαπηζηψζεηο νη νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ
ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο δεχηεξεο θάζεο παξέκβαζεο πνπ αθνινχζεζε.
4.1 Οξγάλσζε, ηαμηλόκεζε θαη αλάιπζε ησλ πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ
Μεηά ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη κε ηελ πεηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ
αθνινχζεζε ε νξγάλσζε, ηαμηλφκεζε θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνυπνζέηεη ηελ
φζν ην δπλαηφλ πηζηφηεξε θαηαγξαθή ηνπο κε ζηφρεπζε λα απαληεζνχλ ηα αξρηθά
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα

ή θαη απηά πνπ πξνέθπςαλ ζηε ζπλέρεηα θαηά ηε δηαδηθαζία.

Ζ κεηαηξνπή ηεο δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε γξαπηφ θείκελν κε
κηα ζε βάζνο αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πξνυπνζέηεη ηελ θαηαγξαθή
εκπεξηζηαησκέλσλ θαη ζαθψλ γξαπηψλ ζεκεηψζεσλ (Ίζαξε, 2015).
Ζ ζσζηή αλάιπζε θαη ε νξζή ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο είλαη κηα ππνρξέσζε
γηα ην θνηλφ πνπ πξννξίδεηαη. Θα ζηεξηρζεί άκεζα απφ ηα θαηαγεγξακκέλα απνζπάζκαηα
ηεο ζπδήηεζεο, αιιά θαη απφ ηηο κε ιεθηηθέο αληηδξάζεηο. Ζ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ
δεδνκέλσλ, κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε ζηα αξρηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη ε
κηα απφ ηηο θξηζηκφηεξεο δηαδηθαζίεο.
4.1.1 Σα ζηάδηα ηεο αλάιπζεο ηνπ πιηθνύ ηεο παξέκβαζεο
ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ επηιέγνληαη ηα κέξε πνπ ζεσξνχληαη ρξήζηκα ζηε
δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ θαη λα εξκελεπηνχλ.
ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ γίλεηαη έλαο ζπλδπαζκφο θαηεγνξηψλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηνλ νδεγφ θαη θαηεγνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα ηελ δπλακηθή ηεο
νκάδαο επηθέληξσζεο θαη βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε αιιεινζπζρέηηζε ησλ θαηεγνξηψλ ψζηε λα
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απαληεζνχλ ηα αξρηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ή απηά πνπ πξνέθπςαλ ζηε ζπλέρεηα
(Παπαδφπνπινο, 2014 ).
Γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεηαη κηα
αλαθνξά πεξηγξαθψλ ζπγθεθξηκέλσλ απνζπαζκάησλ. Σνλίδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία
ηα ζρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο κειέηεο. Αθνινπζεί ε δηαηχπσζε ησλ
πξνζσπηθψλ απφςεσλ ηνπ εξεπλεηή κε ηελ αληίζηνηρε ζπζρέηηζε κε απηά

ηεο

βηβιηνγξαθίαο αιιά θαη πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. Γηαηππψλνληαη επίζεο, νη πεξηνξηζκνί ηεο
έξεπλαο θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο (Cohen et al, 2008· Creswell, 2011·
Robson, 2010).
4.2 Η δηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο κε γλώκνλα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.
Οη εξσηήζεηο πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ αλνηθηνχ ηχπνπ, απιά, δηαηππσκέλεο κε ζαθήλεηα πνπ
λα κε δεκηνπξγνχλ επηθπιαθηηθφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γνλείο.
Πξνεγήζεθε ην θαισζφξηζκα ηνπ εξεπλεηή πνπ εθηφο απφ ηελ επηδίσμε λα δηεπθνιχλεη ηε
πξνζαξκνγή ησλ γνλέσλ ζην ρψξν, βνήζεζε ζηελ αιιεινγλσξηκία θαη ηνπο ελζάξξπλε γηα
λα έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή θαηά ηε δηαδηθαζία. ε απηφ ην ζηάδην ν εξεπλεηήο εηζήγαγε θαη
ηνλ ζθνπφ ηεο ζπλάληεζεο.
Με ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο νη πξψηεο εξσηήζεηο βνήζεζαλ ηνπο γνλείο λα γλσξηζηνχλ
θαιχηεξα, λα αξρίζνπλ λα αηζζάλνληαη άλεηα κεηαμχ ηνπο, λα αξρίζνπλ λα ηνπνζεηνχληαη
εθζέηνληαο ηα βηψκαηά ηνπο θαη λα αλαγλσξίζνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο ζπλδένπλ.
ηε ζπλέρεηα ηέζεθαλ εηζαγσγηθέο εξσηήζεηο πνπ εηζήγαγαλ ην γεληθφ ζέκα ηεο ζπδήηεζεο.
Οη εξσηήζεηο έδσζαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ επθαηξία λα ηνπνζεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηνλ
ηξφπν πνπ θαηαλννχλ ή έρνπλ βηψζεη ην ππφ δηεξεχλεζε δήηεκα. Αλέδεημαλ ηνλ ηξφπν
επηξξνήο γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη εθηηκήζεσλ πνπ
αθνξνχζαλ ηθαλφηεηεο θαη θιίζεηο ή έιιεηςε θάπνησλ δπλαηνηήησλ απφ ηα παηδηά ηνπο. Ο
εξεπλεηήο επηδίσμε λα αλαδεηρηνχλ νη απφςεηο θαη ην θξηηήξην ή ηα θξηηήξηα πνπ νδήγεζαλ
ηνπο γνλείο λα επεξεάζνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη λα ηα εληάμνπλ ζηελ θαηεχζπλζε ησλ
επαγγεικαηηθψλ ζπνπδψλ.
Οη κεηαβαηηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ, πξνρψξεζαλ ηε ζπδήηεζε θαη βνήζεζαλ ηνπο
γνλείο λα θαηαιάβνπλ κε πνηνλ ηξφπν αληηιακβάλνληαη θαη νη άιινη ζπκκεηέρνληεο ην ππφ
δηεξεχλεζε ζέκα αιιά θαη ελζάξξπλαλ ηα κέιε ηεο νκάδαο λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο
πάλσ ζε απηφ.
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Δπίζεο αλαδεηήζεθε αλ ππάξρεη πιεξνθφξεζε ή πξνυπάξρνπζα εκπεηξία ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο ησλ ΔΠΑ.Λ. απφ ηνπο γνλείο.
Αθνινχζεζαλ εξσηήζεηο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, νη νπνίεο εζηίαζαλ ζηελ νπζία ηνπ
εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο γηα ηελ αλάδεημε ησλ πξνβιεκαηηζκψλ θαη ηνπο δεηήζεθε λα
απαληήζνπλ αλ δηθαηνινγνχλ ηελ φπνηα παξέκβαζή ζηα παηδηά ηνπο.
Πξνο ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ηέζεθαλ ζπκπεξαζκαηηθέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο θάιεζαλ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο λα θάλνπλ ηηο ηειεπηαίεο ηνπνζεηήζεηο ζρεηηθά κε φια φζα ζπδεηήζεθαλ θαη
εθθξάζηεθαλ πξνηάζεηο πνπ ε πινπνίεζή ηνπο ζα ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο
γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε.
ην θιείζηκν ηεο ζπλάληεζεο έγηλε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή κηα κηθξή ηνπνζέηεζε
ζρεηηθή κε απηά πνπ εηπψζεθαλ αιιά κε κηα θξηηηθή νπηηθή ψζηε λα πξνθιεζνχλ νη γνλείο λα
δψζνπλ ηε γλψκε ηνπο. Γφζεθε έηζη ε επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πξνζζέζνπλ φηη
ζεψξεζαλ ζεκαληηθφ γηα ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα.
4.3 Η δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο κε θσδηθνπνίεζε νλνκάησλ θαη αλάδεημε έκθπιεο
δηαθνξνπνίεζεο
ηελ πεξηγξαθή θαη ζηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ νξίζακε κε
θσδηθνχο: Β, Φ, Γ, Λ, ΒΑ, Γ, Μ, Ε ηνπο γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ηεο
νκάδαο επηθέληξσζεο. Σν Ε αληηπξνζσπεχεη δεπγάξη γνλέσλ. Με ΝΣ, ΕΖ, ΓΦ, ΓΘΑΝΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΣ, ΣΡ, ΜΜ, ΑΠΡ, ΑΝΔΡΕΑ, EDG, ΜΓ, ΓΚ νξίζακε ηνπο γνλείο πνπ
ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Απηφ έγηλε γηα λα
δηαζθαιηζηεί ε αλσλπκία.
Σα εξσηήκαηα πνπ ζέζακε ζηε έξεπλα, ηα είρακε πξνζρεδηάζεη αιιά ηέζεθαλ θαη λέα πνπ
πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ γηα
ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε αθνξά ηα παηδηά ηνπο θαη νη απαληήζεηο ηνπο αλαθέξνληαη
γηα έμη αγφξηα θαη ηέζζεξα θνξίηζηα ζηελ νκάδα εζηίαζεο (focus group) ελψ ζηηο
εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο γηα επηά αγφξηα θαη ηξία θνξίηζηα. Ζ αλαινγία αγνξηψλ
θνξηηζηψλ ηεο έξεπλάο καο ζπκθσλεί κε ηηο έξεπλεο ηνπ ΤΠΠΔΘ σο πξνο ην Φχιν. ηελ
πεξίνδν Οθησβξίνπ 2010 - Φεβξνπαξίνπ 201118, ηα αγφξηα κεηξήζεθαλ λα θαιχπηνπλ ην
61,1% ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. Μία απφ ηηο αηηίεο πνπ
ζπκβαίλεη απηφ, φπσο ππνζηεξίδεη ε έξεπλα ηνπ Γθίλε19 είλαη γηαηί ππάξρεη αξλεηηθή
18

γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζε έξεπλα πνπ αλαθέξεηαη ζην 1ν θεθάιαην
Δξεπλεηηθή Δξγαζία 2008 ηνπ Γεκεηξίνπ Α. Γθίλε ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην κε ηίηιν: « Ζ Γεπηεξνβάζκηα
Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη ε Αξρηθή Καηάξηηζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο».
19
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επίδξαζε ησλ γνλέσλ ησλ θνξηηζηψλ ζηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην Δπαγγεικαηηθφ
Λχθεην. Κάηη ηέηνην σο πξνβιεκαηηζκφ δελ ηέζεθε φκσο απφ ηνπο γνλείο ηεο έξεπλάο καο.
4.4 Σν Κνηλσληθό-κνξθσηηθό -επαγγεικαηηθό πιαίζην ησλ γνλέσλ
Αλαδείρζεθε ην πιαίζην θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο-κνξθσηηθήο, επαγγεικαηηθήο δηαβάζκηζεο
ησλ γνλέσλ πνπ ζπκκεηείραλ.
4.4.1 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
ηελ Α΄ θάζε ηεο έξεπλαο κε ηελ νκάδα επηθέληξσζεο σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
είλαη φινη/εο παληξεκέλνη/εο εθηφο απφ κία γνλέα πνπ είλαη δηαδεπγκέλε. Δπίζεο φινη έρνπλ
απφ δχν παηδηά.
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηε Β΄ θάζε ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ φπνπ ζπκκεηείραλ
έληεθα γνλείο νη νπνίνη φινη είλαη παληξεκέλνη εθ ησλ νπνίσλ ε κηα είλαη δηαδεπγκέλε. Οη
επηά απφ απηνχο έρνπλ απφ δχν παηδηά , νη ηξεηο έρνπλ απφ έλα παηδί θαη έλαο έρεη ηξία
παηδηά.
4.4.2 Μνξθσηηθό επίπεδν
ζνλ αθνξά ηηο ζπνπδέο ζηελ νκάδα επηθέληξσζεο, ηέζζεξηο απφ ηνπο γνλείο έρνπλ πηπρίν
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εθ ησλ νπνίσλ ε κία ζπλερίδεη ηηο ζπνπδέο ηεο ζην πιαίζην ηεο δηα
βίνπ κάζεζεο. Σν δεπγάξη έρεη πηπρίν Σερληθνχ Λπθείνπ θαη νη δχν άιινη γνλείο έρνπλ
απνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ. Μηα γνλέαο έρεη απνιπηήξην Γπκλαζίνπ. Παξαηεξνχκε φηη ην
επίπεδν κφξθσζεο ησλ γνλέσλ είλαη αξθεηά πςειφ θάηη πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζε γνλείο καζεηψλ/ηξησλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ
Λπθείσλ πνπ ηνπο θαηαηάζζνπλ ζε κέηξην κε ρακειφ επίπεδν ζπνπδψλ20.
Σν ίδην ζπκπεξαίλνπκε θαη γηα ηνπο γνλείο πνπ κεηείραλ ζηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο
θαζψο ηξείο απφ ηνπο έληεθα είλαη απφθνηηνη Γεληθνχ Λπθείνπ, νη ηέζζεξηο απφθνηηνη
Γπκλαζίνπ, δχν πηπρηνχρνη Σερληθνχ Λπθείνπ, έλαο απφθνηηνο Γπκλαζίνπ θαη ηερληθήο
ζρνιήο ηνπ ΟΑΔΓ θαη κηα πηπρηνχρνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Παξαηεξνχκε φηη ην
επίπεδν κφξθσζεο ησλ γνλέσλ δελ είλαη πςειφ αιιά νχηε ηδηαίηεξα ρακειφ.
4.4.3 Σα επαγγέικαηα
Σα πεξηζζφηεξα επαγγέικαηα πνπ εμαζθνχλ νη γνλείο ηεο νκάδαο εζηίαζεο (focus
group) εληάζζνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. πγθεθξηκέλα ηξείο εμ απηψλ ζπλ ην δεπγάξη
20

Ζ έξεπλα ηνπ ππνπξγείνπ εζληθήο παηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ θαη ηνπ παηδαγσγηθνχ ηλζηηηνχηνπ 2001 - 2007
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γνλέσλ εξγάδνληαη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ή απηναπαζρνινχληαη. Ζ ππαιιειηθή ζρέζε
φζν θαη ε απηναπαζρφιεζε ησλ γνλέσλ απηψλ δελ καο έδεημε φηη αθνξνχλ εξγαζίεο ρακεινχ
γνήηξνπ ή κηθξήο νηθνλνκηθήο αληαπνδνηηθφηεηαο. Σξεηο γνλείο εξγάδνληαη ζηνλ δεκφζην
ηνκέα θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θάηη πνπ καο έθαλε ηδηαίηεξε εληχπσζε,
ελψ κία ζπκκεηάζρνπζα δήισζε ηα νηθνθπξηθά σο επάγγεικα. Ζ γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
γνλέσλ γηα ηελ επηινγή ησλ παηδηψλ ηνπο θαη γεληθά γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε έρεη
ηε ζεκαζία ηεο θαζψο εκπιέθνληαη άκεζα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Γλσξίδνπλ θαιά
ηα ΔΠΑ.Λ. θαη καο δήισζαλ φηη πξνζιακβάλνπλ ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικά ηνπο.
πγθεθξηκέλα ε Μ καο κεηέθεξε φηη:
«Θεσξψ φηη ε εξγαζία κνπ ζην ρψξν ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κνπ έρεη πξνζθέξεη
πνιιά».
Γηαπηζηψζακε επίζεο φηη νη γνλείο δελ ήηαλ ρακεινχ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ έηζη ψζηε λα
έρνπλ ηε ηάζε λα θνηηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα ΔΠΑ.Λ. γηα κηα γξήγνξε επαγγεικαηηθή
απνθαηάζηαζε ιφγσ ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο.
ηελ Β΄ θάζε ηεο έξεπλαο, ε ππαιιειηθή ζρέζε φζν θαη ε απηναπαζρφιεζε ππεξηεξνχλ κε
έλα γνλέα λα δειψλεη δεκφζηνο ππάιιεινο θαη κία λα δειψλεη νηθνθπξηθά.
Ζ εθπαίδεπζε θαη ε επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνπο γνλείο ησλ
καζεηψλ/ηξησλ ησλ ΔΠΑΛ, είλαη παξάγνληεο πνπ θξίζεθαλ φηη ζπγθξνηνχλ ζε κεγάιν
βαζκφ ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο/ηξηεο δηακνξθψλνπλ ζηάζεηο, αμίεο θαη
απνθάζεηο θαη έρνπλ αλαθεξζεί ζην πξψην θεθάιαην σο απνηειέζκαηα δηάθνξσλ εξεπλψλ21.
Παξαηεξνχκε κηα δηαθνξνπνίεζε κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία άιισλ εξεπλψλ σο πξνο ηελ
εθπαίδεπζε

θαη

ηελ

επαγγεικαηηθή

θαηάζηαζε

ησλ

γνλέσλ

ηεο

έξεπλάο

καο.

Γελ θαηαγξάθεθε ρακειή εθπαίδεπζε νχηε ρακεινχ θχξνπο εξγαζηαθή ελαζρφιεζε ησλ
γνλέσλ θάηη πνπ νξηνζεηείηαη ζαλ αιιαγή λννηξνπίαο θαη ζηάζεο απέλαληη ζηελ
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη άξα είλαη πνιχ ρξήζηκε ε έθθξαζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ
πξνβιεκαηηζκψλ ηνπο.
4.5 Η δηαδξνκή ησλ παηδηώλ πξνο ην ΔΠΑ.Λ.
Ζ ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2017 θαη νη γνλείο αλαθέξζεθαλ ζηε
καζεζηαθή δηαδξνκή ησλ παηδηψλ ηνπο πξνο ην ΔΠΑ.Λ.. Σε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή
21

ΔΡΔΤΝΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΣΔΔ-ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ)
Μειέηε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Γξφκνη επαγγεικαηηθήο ηζφηεηαο
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ηα παηδηά ησλ Γ θαη ΒΑ ήηαλ απφθνηηνη Γπκλαζίνπ θαη δήισζαλ επηζπκία λα ζπλερίζνπλ
ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην. Ζ δεχηεξε θφξε ηεο ΒΑ είλαη εξγαδφκελε
πάλσ ζηελ εηδηθφηεηα πνπ είρε ζπνπδάζεη ζην ΔΠΑ.Λ. θαη είρε θάλεη ηελ εγγξαθή κεηά ην
Γπκλάζην. Ζ κηθξφηεξε θφξε ηνπ Ε είρε επηιέμεη ζπλέρηζε ζπνπδψλ ζην ΔΠΑ.Λ. κεηά ην
Γπκλάζην. ηελ Α΄ ηάμε Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ είλαη ηα παηδηά ησλ Β θαη Γ, φπνπ ε
δηαδξνκή ηνπο πξνο ην ΔΠΑΛ ήηαλ κεηά ην Γπκλάζην. ηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ
είλαη ηα παηδηά ησλ Φ, Μ θαη ε δεχηεξε θφξε ηνπ Ε. Γήισζαλ πξνηίκεζε ζπλέρηζεο
ζπνπδψλ ζηελ Β΄ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ζηνπο ηνκείο πγείαο πξφλνηαο, πιεξνθνξηθήο θαη
νηθνλνκίαο αληίζηνηρα. Οκνίσο ην παηδί ηνπ Λ αθνχ πέξαζε ηελ Α΄ Γεληθνχ Λπθείνπ
εγγξάθεθε ζηελ Β΄ ηάμε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ζηνλ ηνκέα ειεθηξνινγίαο. Απηή ηε
ρξνληθή ζηηγκή είλαη ζπνπδαζηήο ζην Β΄ έηνο ηνπ ΣΔΗ Υαιθίδαο ζην ηκήκα ηεο
ειεθηξνινγίαο.
Παξαηεξήζακε φηη νη δηαδξνκέο πξνο ην ΔΠΑ.Λ. πνπ αλαθέξζεθαλ πεξηιακβάλνπλ έμη κεηά
ην Γπκλάζην ελψ ηξία παηδηά ηειείσζαλ ηε Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζπλερίζνπλ ή
ζπλέρηζαλ ζηελ Β΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ.. Γχν απφ ηα παηδηά πνπ απνθνίηεζαλ απφ ην Δπαγγεικαηηθφ
Λχθεην εξγάδνληαη ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο ελψ ην έλα απφ απηά ζπλερίδεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην
αληίζηνηρν ηκήκα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ ΣΔΗ.
Παξαηεξνχκε φηη ε δηαδξνκή ησλ καζεηψλ/ηξησλ πξνο ην ΔΠΑ.Λ. έγηλε απφ ην Γπκλάζην
ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. αιιά θαη απφ ηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ζηελ Β΄ ηάμε
ηνκέσλ ηνπ ΔΠΑ.Λ.. Σε απφθαζε ησλ καζεηψλ/ηξησλ γηα άκεζε κεηάβαζε απφ ην Γπκλάζην
ζην ΔΠΑ.Λ. ζειήζακε λα δνχκε ζε πνηα θξηηήξηα ζηεξίρζεθε θαη πνηα παξφηξπλζε ππήξμε
απφ ηνπο γνλείο. Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα έλα ζρνιείν κε δηαθνξεηηθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ κε εξγαζηεξηαθά καζήκαηα θαη εηδηθφηεηεο.
Δπίζεο ε

κεηάβαζε απφ ηελ Α΄ Γεληθνχ Λπθείνπ εκπεξηέρεη θάπνηα εξσηεκαηηθά πνπ

ρξεηάζηεθαλ δηεξεχλεζε κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ ηεο νκάδαο. Σν εξψηεκα εδψ
ήηαλ ηη αθξηβψο άιιαμε θαη επεξέαζε ηελ αξρηθή απφθαζε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο λα αιιάμεη
ην ηχπν ζρνιείνπ θαη ηη ζπκκεηνρή είραλ νη απφςεηο ησλ γνλέσλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Οη καζεηέο πνπ επηιέγνπλ ην Γεληθφ Λχθεην κεηά ην Γπκλάζην
θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο γνλείο ηνπο ζηελ απφθαζε απηή θαζψο
ελδεηθηηθά ε πνζνζηηαία ξνή απφ ηελ θαηεχζπλζε ηεο Α΄ Γεληθνχ Λπθείνπ ζηελ Β΄
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ είλαη κεγαιχηεξε παξά ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Αλ θαη δελ ην
παξαδέρζεθαλ άκεζα νη γνλείο, θάλεθε φηη είηε γηα θάπνηνπο ιφγνπο πξνζδνθηψλ, είηε
σξηκφηεηαο, επεξέαζαλ ηα παηδηά ηνπο.
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ηελ νκάδα εζηίαζεο δελ είρακε δήισζε γνλέα πνπ ην παηδί ηνπ λα έρεη ηειεηψζεη ην Γεληθφ
Λχθεην θαη λα έρεη εγγξαθεί ζηελ Β΄ ηάμε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ γηα ηελ απφθηεζε
πηπρίνπ ή φηη θάπνηα απφ ηα παηδηά ηνπο ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηα ΗΔΚ ή
παξαθνινπζνχλ ηε ηάμε Μαζεηείαο.
Απηή ηελ πεξίπησζε ηε θαιχςακε ζηε Β΄ θάζε ηεο έξεπλαο κε ηνλ γην ηνπ ΝΣ πνπ καο
πεξηέγξαςε φηη απνθνίηεζε απφ ην Γεληθφ Λχθεην θαη γξάθηεθε ζηελ Β΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. ζην
ηνκέα ηεο κεραλνινγίαο. Ο καζεηήο απέηπρε ζηελ πξνζπάζεηα κε ηηο παλειιήληεο ηνπ
Γεληθνχ Λπθείνπ λα πεξάζεη ζε ζρνιή ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ επηζπκνχζε θαη
γξάθηεθε ζην ΔΠΑ.Λ.. Πήξε ην πηπρίν θαη έδσζε παλειιήληεο ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη πέξαζε ζε
ζρνιή ΣΔΗ ζρεηηθή κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ. Μέζσ ησλ ΔΠΑ.Λ., καο ηφληζε, επέιεμε θαη
πέηπρε λα πεξάζεη ζε ΣΔΗ θαη δελ πήξε ηνλ δξφκν ησλ ΗΔΚ νχηε απφ ην Γεληθφ Λχθεην αιιά
νχηε θαη απφ ην ΔΠΑ.Λ..
Σελ ίδηα δηαδξνκή αθνινχζεζε θαη ν γηνο ηνπ ΑΠΡ θαζψο έθαλε εγγξαθή κεηά ην
απνιπηήξην ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ηψξα είλαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο.
Δπηά καζεηέο/ηξηεο ζπλέρηζαλ κεηά ην Γπκλάζην ζην ΔΠΑ.Λ., ελψ δχν γξάθηεθαλ ζηε Β΄
ηάμε ΔΠΑ.Λ. αθνχ πξψηα ηειείσζαλ θαη πέξαζαλ ηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. Έλαο
απφ απηνχο είρε επαλαιάβεη ηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαζψο είρε ράζεη ιφγσ
απνπζηψλ ηελ πξναγσγή ηνπ.
Οη γνλείο καο αλέθεξαλ ηηο δηαδξνκέο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηηο νπνίεο δελ πεξηέρνληαλ ε
δπλαηφηεηα κε ηε

ιήςε ηνπ πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ. λα εγγξαθνχλ

ζηελ Α΄ ή ζηε Β΄ ηάμε

εηδηθφηεηαο ζηα Ηλζηηηνχηα Δθπαηδεπηηθήο Καηάξηηζεο δεκφζηα ή ηδησηηθά ζηελ πεξίπησζε
πνπ ζα επέιεγαλ αληίζηνηρα ζρεηηθή εηδηθφηεηα ή άιιε εηδηθφηεηα κε απηή πνπ ηειείσζαλ
ζηα ΔΠΑ.Λ.. Δδψ αμίδεη λα ηνληζηεί ε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ καζεηψλ/ηξησλ
ηειεηψλνληαο θαη παίξλνληαο ην πηπρίν θαη ην απνιπηήξην ΔΠΑ.Λ. λα νδεγεζνχλ φζνη
επηζπκνχλ ζηελ ηάμε κεηαιπθεηαθνχ έηνπο – Μαζεηείαο γηα λα απνθηήζνπλ εξγαζηαθή
εκπεηξία αιιά θαη γηα λα αλαβαζκίζνπλ ην πηπρίν ηνπο απφ ην επίπεδν ηέζζεξα (4) ζην
επίπεδν πέληε (5) ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ πξνζνληνιφγην πνπ είλαη ελαξκνληζκέλν κε ην
αληίζηνηρν Δπξσπατθφ.
4.5.1 Η δηαδξνκή ζην ΔΠΑ.Λ. από ην Γεληθό Λύθεην
Οη γνλείο εμέθξαζαλ ηνπο ιφγνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε εγγξαθή ζην ΔΠΑ.Λ. κεηά ην
Γεληθφ Λχθεην.
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ηελ νκάδα εζηίαζεο ε Φ, ν Λ θαη ε Μ καο αλέθεξαλ φηη δέρηεθαλ ηελ αξρηθή επηζπκία ησλ
παηδηψλ ηνπο πνπ αθνινχζεζαλ ηνπο/ηηο θίινπο/εο ηνπο θαη νη ίδηνη/εο ην ζεψξεζαλ ζαλ κηα
θπζηθή ξνή. Γηαπίζησζαλ φηη ηα παηδηά ηνπο ζηε Α΄ Γεληθνχ Λπθείνπ είραλ δπζθνιίεο ζηα
καζήκαηα ιφγσ έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο θαη θαηέιεμαλ ζηε κέηξηα απφδνζή. πκβάιαλε
έκκεζα ζηελ κεηεγγξαθή ηνπο ζηελ Β΄ ΔΠΑ.Λ. θαζψο βνήζεζαλ κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο
ζρεηηθά κε ηηο δηεμφδνπο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη. Απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ηα
παηδηά ηνπο ηηο επαιήζεπζαλ κε γλσζηνχο/εο ηνπο πνπ καζήηεπαλ ζηα ζρνιεία απηά θαη
ηειηθά πήξαλ ηελ απφθαζε ηεο αιιαγήο ηχπνπ ζρνιείνπ. Ζ θεκνινγία γηα αθξαίεο
παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηα ΔΠΑ.Λ. δελ επεξέαζε ηελ απφθαζε ηεο κεηάβαζεο θαζψο
νη ζπγθεθξηκέλνη γνλείο πνπ εκπιέθνληαη εξγαζηαθά κε ηα ΔΠΑ.Λ. ηηο δηέςεπζαλ.
ηελ Β΄ θάζε ηεο έξεπλαο νη γνλείο απνδέρζεθαλ πξψηα ην δξφκν ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ πξηλ
γίλεη ε εγγξαθή ζην ΔΠΑ.Λ. θαζψο ηα παηδηά ηνπο αθνινχζεζαλ ηνπο ζπκκαζεηέο/ηξηεο
ηνπο. Γήισζαλ φηη δελ ππήξρε ε ζσζηή ελεκέξσζε γηα ηα ΔΠΑ.Λ. γηα ηηο δπλαηφηεηεο
εθπιήξσζεο θάπνησλ πξνζδνθηψλ πνπ είραλ γηα ηα παηδηά ηνπο. Παξαδέρνληαη επίζεο φηη
ηνπο πξνβιεκάηηζαλ θάπνηεο αξλεηηθέο απφςεηο - δηαδφζεηο γηα ηα ζρνιεία απηά. Ζ εγγξαθή
ζηα ΔΠΑ.Λ. πξνήιζε χζηεξα απφ ελεκέξσζε θαζψο ηα ζρνιεία απηά ήηαλ έλαο κνλφδξνκνο
γηα απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ αθνχ δηαπίζησζαλ φηη
ν δξφκνο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ δελ ηαίξηαδε ζηα παηδηά ηνπο θαη ήηαλ δχζβαηνο γηα ηελ
εμέιημή ηνπο. Δπίζεο πξνζέβιεπαλ ζηελ αιιαγή ηεο κέηξηαο καζεζηαθήο πνξείαο ηνπο είηε
ζηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ο ΝΣ καο είπε:
«Φνβήζεθα θαη απέηξεςα ηνλ γηφ κνπ λα γξαθηεί ζηελ Α΄ ΔΠΑ.Λ. κεηά ην Γπκλάζην».
Μαο αλέθεξε φηη ηνλ επεξέαζαλ φια απηά πνπ δηαδίδνληαλ γηα ην ΔΠΑ.Λ. θαη θπξίσο κήπσο
ν γηνο ηνπ εκπιαθεί ζε θαθέο παξέεο. Σνλ ζεσξνχζε ηφηε αλψξηκν γηα λα πξνθπιαρζεί απφ
ηηο νπζίεο πνπ ιέγαλε φηη θπθινθνξνχλ ζε απηά ηα ζρνιεία θαη γεληθά ηνλ επεξέαζε θαη ην
ρακειφ καζεζηαθφ επίπεδν. Αθφκα θαη θαζεγεηέο ηνλ απέηξεςαλ. Μεηά ηε δηαδξνκή ζην
Γεληθφ Λχθεην θαη ην απνιπηήξην γξάθηεθε ζην ΔΠΑ.Λ. θαη καο είπε:
«…απνδείρζεθε ήηαλ πνιχ ηδαληθή επηινγή. ε εκέλα έθπγαλ νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ κνπ
είραλ δεκηνπξγεζεί παξαηεξψληαο ηελ δεκηνπξγηθή πνξεία ηνπ γηνχ κνπ κέζα ζην ΔΠΑ.Λ.».
Ο ΣΡ επεξεάζηεθε απφ απηά πνπ ιέγαλε γηα ηα ζρνιεία απηά, αιιά παξαηεξψληαο ην γηφ ηνπ
καο ηφληζε:
«… ήιπηδα φηη ζα σξηκάζεη ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζα ηα πεγαίλεη θαιχηεξα
ζηα καζήκαηα»
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ηαλ είδε φηη αδηαθνξνχζε ζηα καζήκαηά ηνπ θαη πξνηηκνχζε λα έξρεηαη θαη λα ηνλ βνεζά
ζε ηερληθέο εξγαζίεο απνδέρζεθε ηελ αιιαγή ηνπ ηχπνπ ζρνιείνπ.
Ο ΑΠΡ καο είπε φηη ν ζεκαληηθφο ιφγνο ήηαλ ε έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη νη θίινη πνπ
νδήγεζαλ ην γηφ ηνπ ζην Γεληθφ Λχθεην. ηελ Β΄ ΔΠΑΛ έγηλε ε εγγξαθή χζηεξα απφ ηελ
ελεκέξσζε πνπ είρε απφ ην ΚΔΤΠ .
Ζ ΜΓ έιπηδε φηη ν γηνο ηεο ζα ηα θαηάθεξλε ζην Γεληθφ Λχθεην θαη ζα πξνρσξνχζε ζε
παλεπηζηήκην. Γελ ήζειε λα ιέλε φηη ηνλ έζηεηιε ζην ΔΠΑ.Λ. γηαηί δελ κπνξνχζε λα ηνλ
ζηεξίμεη θαη λα δαπαλήζεη ρξήκαηα γηα ηα θξνληηζηήξηα ηνπ. Ζ ιχζε ηνπ ΔΠΑ.Λ. ήξζε
χζηεξα απφ ηελ απνηπρεκέλε πνξεία ζην Γεληθφ Λχθεην. Δίρε πςειέο πξνζδνθίεο γηα ην γηφ
ηεο. Ζ ειπίδα ηεο είλαη ηψξα κήπσο κέζα απφ απηφ ην δηαθνξεηηθφ ζρνιείν βξεη ν γηφο ηεο
ηελ ρακέλε απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη αιιάμεη ηε καζεζηαθή ηνπ ζπκπεξηθνξά.
4.6 Οη γνλετθέο ζρέζεηο
ηηο δχν θάζεηο ηεο έξεπλαο νη γνλείο παξνπζίαζαλ ηηο ζρέζεηο ηνπο έηζη φπσο απηνί ηηο
νξίδνπλ κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηηο καζεζηαθέο επηδφζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο
ηθαλφηεηεο αιιά θαη ηα ελδηαθέξνληά θαη ηηο θιίζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο.
4.6.1 Μαζεζηαθέο επηδόζεηο
Οη γνλείο ζηε πεξηγξαθή ησλ καζεζηαθψλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ ηνπο αλέθεξαλ φηη ζηα
ζεσξεηηθά καζήκαηα πζηεξνχζαλ θαη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ήηαλ ζην Γπκλάζην κέηξηνη/εο
καζεηέο/ηξηεο.

Ζ αηηηνινγία ησλ παηδηψλ ηνπο ήηαλ φηη ηα καζήκαηα κε ηηο γεληθέο

ζεσξεηηθέο πιεξνθνξίεο δελ πεξηέρνπλ πξαθηηθέο ρξήζηκεο γλψζεηο θάηη πνπ ηνπο πξνμελεί
έλα έιιεηκκα ελδηαθέξνληνο. Δλδηαθέξνλ είραλ πεξηζζφηεξν ζε καζήκαηα πνπ απαηηνχζαλ
επίιπζε πξνβιήκαηνο αιιά θαη κε ηε δηαρείξηζε αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ θαη γεσκεηξηθψλ
ζρεκάησλ. ε φηη είρε ζρέζε κε πεηξάκαηα ζην Γπκλάζην έδεηρλαλ πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ
φπσο θαη ζε εξγαζίεο πνπ απαηηνχζε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ.
Δπίδνζε θαιχηεξε είραλ ζηα ζεηηθά καζήκαηα έηζη φπσο αλέθεξε θαη ε Β γηα ην γηφ ηεο.
Καιφο καζεηήο ζην Γπκλάζην κε επραξηζηεκέλνπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ απφ ηελ επίδνζή ηνπ
ζηα καζήκαηα ήηαλ ν γηνο ηνπ Γ, ελψ ν γηνο ηνπ Λ ζπλέρηδε λα είλαη θαιφο ζηα ζεηηθά
καζήκαηα θαη ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. ηε ζπλάληεζε φπσο ζα θαλεί θαη ζηε
ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ αλεμάξηεηα κε ηελ καζεζηαθή επίδνζε
ησλ παηδηψλ ηνπο άιινη γνλείο φπσο ν Γ αληέδξαζε αξλεηηθά ελψ ν Λ ζεηηθά ζηελ απφθαζε
ησλ παηδηψλ ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην ΔΠΑ.Λ.. Μεγάιε καζεζηαθή αιιαγή
παξνπζίαζε ν γηνο ηεο Μ πνπ ελψ ζην Γπκλάζην είρε πνιχ θαινχο βαζκνχο ζηα καζήκαηα
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ζην Γεληθφ Λχθεην νη βαζκνί ηνπ ήηαλ κέηξηνη θαη καο είπε ραξαθηεξηζηηθά φηη ν γηνο ηεο
ζηελ επίδνζε ησλ καζεκάησλ «παξνπζίαζε θνηιηά».
Χο έιιεηκκα ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο θαη ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ησλ γνλέσλ γηα ηελ εγγξαθή
ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα ΔΠΑ.Λ. νξίδεηαη θαη ε παξάκεηξνο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο22, ησλ
αληηιήςεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αξλεηηθέο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ
ζηα επαγγεικαηηθά ζρνιεία. Θεσξνχλ δειαδή φηη ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα εγγξάθνληαη νη
καζεηέο/ηξηεο κε ηηο ρακειέο βαζκνινγίεο άξα δελ ζέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα ζπλερίζνπλ ζε
έλα ζρνιείν κε ρακειφ επίπεδν θάηη πνπ ηειηθά ζα ηα αιινηξηψζεη θαη απηά. Απφ ηηο
πεξηγξαθέο ησλ γνλέσλ ζηελ Α΄ θάζε ηεο έξεπλά καο σο πξνο ηηο καζεζηαθέο επηδφζεηο ησλ
παηδηψλ ηνπο δελ δηαπηζηψζακε ην ηδηαίηεξν ρακειφ επίπεδν νχηε ζην Γπκλάζην γηα φζα
παηδηά ζπλέρηζαλ απφ εθεί ζην ΔΠΑ.Λ. αιιά νχηε θαη ζηελ Α΄ Γεληθνχ Λπθείνπ γηα ηα παηδηά
πνπ έθαλαλ αιιαγή ηχπνπ ζρνιείνπ. Πεξηζζφηεξν παξαηεξήζακε ζην Γπκλάζην είραλ
κέηξηεο βαζκνινγίεο ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα ζεηηθά
καζήκαηα. Οη γνλείο αλέθεξαλ φηη κε ηε θνίηεζε ζην ΔΠΑ.Λ. αξθεηά παηδηά βειηίσζαλ ηελ
καζεζηαθή ηνπο εηθφλα θαζψο εληζρχζεθε ε απηνπεπνίζεζή ηνπο κε ηελ θαιή επίδνζε ηνπο
ζηα επαγγεικαηηθά καζήκαηα πνπ πεξηέρνπλ θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. Ο Λ καο είπε γηα
ην γην ηνπ φηη:
« Ζ ζπνπδαζηηθή δηαδξνκή ζην ΔΠΑΛ ήηαλ μερσξηζηή εμαηηίαο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ
εηδηθά γηα ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα».
Οκνίσο ην Ε αλέθεξε γηα ηηο θφξεο ηνπ:
«…ζην γπκλάζην ήηαλ κέηξηεο καζήηξηεο ελψ ζην ΔΠΑ.Λ. πεγαίλνπλ πνιχ θαιά ζηα
καζήκαηα θαη έρνπλ θαιέο βαζκνινγίεο».
Ο Γ ζπκπιήξσζε:
«Παξαηήξεζα φηη ε απφδνζή ηνπ ζηα καζήκαηα αλέβεθε θαηαθφξπθα…. έρεη μεπεξάζεη ηνλ
εαπηφ ηνπ».
ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παξαηεξήζακε θαη παηδηά ηα νπνία ήηαλ θαινί/εο καζεηέο/ηξηεο ζην
Γπκλάζην θαη ζηελ Α΄ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ηειηθά επέιεμαλ ην ΔΠΑ.Λ..
ηε Β΄ θάζε ηεο έξεπλαο κε ηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο νη πεξηζζφηεξνη γνλείο αλέθεξαλ
φηη, νη καζεζηαθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο ζην Γπκλάζην ήηαλ κέηξηεο, ελψ θάπνηνη/εο
22

Διθπζηηθόηεηα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο: θνηλσληθέο θαη έκθπιεο δηαζηάζεηο
ΔΗΔΑΓ, Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ
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δήισζαλ φηη ήηαλ θαιέο, εηδηθά ζε νξηζκέλα καζήκαηα, ζηα ζεηηθά. πγθεθξηκέλα νη ΔΕ, ΓΦ,
ΜΜ δήισζαλ κέηξηεο επηδφζεηο ζην Γπκλάζην ην ίδην θαη ν ΓΗΑΝΝΖ ΓΡΑΜΜΑΣ γηα ην
γηφ ηνπ, ελψ γηα ηε θφξε ηνπ καο είπε φηη είρε θαιέο επηδφζεηο ζην Γπκλάζην ηφληζε φκσο γηα
ηα δχν ηνπ παηδηά φηη

ήηαλ άξηζηνη ζην ΔΠΑ.Λ. θαη γηα απηφ ην ιφγν πέξαζαλ ζηε

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Ο ΝΣ καο είπε γηα ην γηφ ηνπ φηη είρε κέηξηεο επηδφζεηο ζην Γπκλάζην θαη ζην Γεληθφ Λχθεην.
Πήξε νξηαθά ην απνιπηήξην ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ κε βαζκνινγία 9,6. Δίρε φκσο άξηζηεο
καζεζηαθέο επηδφζεηο ζην ΔΠΑ.Λ.. Βιέπνπκε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν καζεηή ην πφζν ζεηηθφ
ήηαλ ε επηινγή θνίηεζεο ζην ΔΠΑ.Λ. θαζψο πέξαζε κε παλειιήληεο εμεηάζεηο ζηε
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γελ κπνξνχκε φκσο λα παξαβιέςνπκε ηα εθφδηα πνπ πήξε απφ ην
Γεληθφ Λχθεην πνπ ζε θάπνην βαζκφ ζπλέηεηλαλ ζε απηή ηε θαιή πνξεία. Αλ φκσο ζα ηα
θαηάθεξλε ηφζν θαιά κε ηελ εγγξαθή ηνπ θαηεπζείαλ απφ ην Γπκλάζην ζην ΔΠΑ.Λ..
ζεσξνχκε φηη αδηθήζεθε απφ πιεπξάο ρξφλνπ, γηαηί θαζπζηέξεζε πιένλ δχν ρξφληα γηα ηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Ο ΣΡ αλέθεξε γηα ην γην ηνπ φηη ήηαλ κέηξηνο κε ρακειέο βαζκνινγίεο ζην Γπκλάζην ελψ
ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ είρε ρακειέο βαζκνινγίεο θαη νξηαθά πέξαζε ηελ ηάμε.
Σψξα ζηελ Β΄ ηάμε ηνπ ηνκέα ειεθηξνινγίαο παξαηεξεί φηη παξαθνινπζεί κε ελδηαθέξνλ ηα
καζήκαηα θαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ είλαη επραξηζηεκέλνη.
Ο ΑΝΓΡΔΑ γηα ην γηφ ηνπ θαη ε EDG γηα ηε θφξε ηεο καο είπαλ φηη είραλ θαιέο κε κέηξηεο
βαζκνινγίεο ζην Γπκλάζην αιιά πνιχ θαιέο βαζκνινγίεο ζην ΔΠΑ.Λ. θάηη πνπ ηνπο έδσζε
ηε δπλαηφηεηα λα πεξάζνπλ ζε ζρνιέο ΣΔΗ αληίζηνηρεο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο θαη κάιηζηα λα
ηα πεγαίλνπλ πνιχ θαιά ζηηο ζπνπδέο ηνπο θαη εηδηθά λα μερσξίδνπλ ζηα εξγαζηεξηαθά
καζήκαηα θαζψο έρνπλ θαιέο βάζεηο απφ ην ΔΠΑ.Λ.. Ζ ΜΓ καο είπε γηα ην γην ηεο φηη είρε
κέηξηνπο θαη θαινχο βαζκνχο ζην Γπκλάζην αιιά ρακειέο βαζκνινγίεο ζηελ Α΄ Γεληθνχ
Λπθείνπ. Μάιηζηα ηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ηελ έρεη επαλαιακβάλεη ιφγσ
απνπζηψλ.
Ο ΓΚ καο είπε γηα ην γηφ ηνπ φηη ήηαλ θαιφο ζηα ζεηηθά καζήκαηα ζην Γπκλάζην θαη ζηελ
Α΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. αιιά αδηάθνξνο ζηα ζεσξεηηθά. ηε Β΄ ηάμε δείρλεη πεξηζζφηεξν
ελδηαθέξνλ ζηα καζήκαηα ηνπ ηνκέα ηνπ επεηδή έρνπλ εξγαζηήξηα.
Παξαηεξνχκε απφ ηηο πεξηγξαθέο ησλ γνλέσλ ηνπο φηη νη καζεηέο/ηξηεο θάλνπλ κηα θαιή
καζεζηαθή δηαδξνκή ζηα ΔΠΑ.Λ. θαη γεληθά αλεβάδνπλ ηηο κέηξηεο επηδφζεηο πνπ είραλ ζην
Γπκλάζην ή ζηελ Α΄ Γεληθνχ Λπθείνπ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ
ηελ είζνδφ ηνπο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
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4.6.2 Ιθαλόηεηεο, δεμηόηεηεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη νη θιίζεηο.
ηνλ δηάινγν πνπ αθνινχζεζε αλαδείρζεθαλ νη ζρέζεηο ησλ γνλέσλ κε ηα παηδηά ηνπο φπνπ
παξαηεξήζακε ηελ ελαζρφιεζή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο κε ηηο καζεζηαθέο επηδφζεηο, ηηο
δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο. πκθψλα κε ηνπο νθηψ ηχπνπο λνεκνζχλεο ηνπ
Gardner ζε απηνχο πνπ ππεξηεξνχλ ηα παηδηά ηνπο ελδερνκέλσο λα ππνζηεξίδνληαη
καζεζηαθά πεξηζζφηεξν κε ηε θνίηεζε ηνπο ζην ΔΠΑ.Λ.. Αλέθεξαλ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο
θιίζεηο ηνπο θαη αλαδείρζεθε ε ελαζρφιεζή κε ηα παηδηά ηνπο παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο θαη
κε ηα ππφινηπα γνλεηθά θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.
Ζ Β καο είπε:
«Παξά ηηο ζπνπδέο θαη ηελ εξγαζία κνπ θξνληίδσ λα είκαη θνληά ζηα παηδηά κνπ θαη λα
ζπδεηψ καδί ηνπο γηα ζέκαηα πνπ ηα απαζρνινχλ»
Σν ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ γηα ηα παηδηά ηνπο ζηελ νκάδα εζηίαζεο θαη ε ελαζρφιεζε καδί
ηνπο αλαηξέπεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο23 ζηα ΔΠΑ.Λ. θαη
ΔΠΑ.., πνπ παξνπζίαδε

φηη νη γνλείο- θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ ησλ δεκφζησλ

επαγγεικαηηθψλ ζρνιείσλ δελ ζπλεξγάδνληαη ζπρλά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ πξφνδν
ησλ παηδηψλ ηνπο.
Ο Γ καο είπε:
«Γξάθηεθα ζην ζχιινγν γνλέσλ θαη κάιηζηα ςεθίζηεθα πξφεδξνο…. ζπκκεηείρα ελεξγά κε
ηνπο άιινπο γνλείο ηνπ ζπιιφγνπ ζε δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη παξαθνινπζνχζα απφ θνληά
ηνλ γηφ κνπ θαη ραίξνκαη γηα ηελ επηκέιεηά ηνπ θαη ηελ πξφνδφ ηνπ».
ην γηφ ηνπ βιέπεη ηθαλφηεηεο ζηνπο ππνινγηζηέο, ηνπ αξέζνπλ ηα εξγαζηήξηα θαη γεληθά
πεηξακαηίδεηαη. Δπίζεο είλαη επίκνλνο ζε απηφ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη καζεζηαθά.
Σν ζηπι αλαηξνθήο πνπ επηθξαηεί ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ θπκαίλεηαη κεηαμχ απηαξρηθνχ,
απζεληηθνχ θαη επηηξεπηηθνχ. πγθεθξηκέλα φζν αθνξά ζηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν πνπ
ηνπο αζθνχλ παξαηεξνχκε φηη είλαη θνληά ζηα παηδηά ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα ηα ειέγμνπλ
άιινη πεξηζζφηεξν κε πίεζε θαη άιινη κε δηάινγν. Δθείλε ε δηάζηαζε πνπ αλαδείρζεθε ήηαλ
ην ελδηαθέξνλ, ε ηξπθεξφηεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε γηα ηα παηδηά ηνπο.

23

«Απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηα ΔΠΑΛ–ΔΠΑ κε ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε εξγαιείσλ ΣΠΔ ζην

πιαίζην εθαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ &παξεκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ» -ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο 4, 5 θαη 6 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΚΑΗ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ» 2007-2013.
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Οη γνλείο αλέθεξαλ φηη ηα παηδηά ηνπο έρνπλ ηερληθέο ηθαλφηεηεο, ηνπο αξέζεη λα
αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο εκπιέθνπλ λα θηηάρλνπλ πξάγκαηα κε ηα ρέξηα. Ο
Λ καο είπε γηα ην γηφ ηνπ φηη:
«…ηνπ αξέζεη λα αζρνιείηαη κε ηερληθέο εξγαζίεο θαη λα επηζθεπάδεη ζπζθεπέο. Γεληθά ηνπ
“πηάλνπλ” ηα ρέξηα».
Πξνηηκάλε ηελ “ρεηξνπηαζηή” γλψζε φπσο καο αλέθεξε ν Γ:
«…πεηξακαηίδεηαη ηνπ αξέζνπλ ηα εξγαζηήξηα».
Δίλαη ππνςηαζκέλνη απφ εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη έρνπλ επηιέμεη απηφλ πνπ ζα ηνπο θαιχςεη
ηηο αλάγθεο ηνπο.
Ζ Γ καο κεηαθέξεη γηα ην γηφ ηεο φηη έρεη ζπγθεθξηκέλε

επαγγεικαηηθή επηινγή:

«…αλάγθε λα θάλεη πξάγκαηα πνπ ηνπ αξέζνπλ φπσο ηα ηαμίδηα».
Ζ ΒΑ θαηαζέηεη γηα ηε θφξε ηεο φηη:
«Θέιεη λα βνεζάεη ηνπο αλζξψπνπο, ηελ ελδηαθέξεη ε Ννζειεπηηθή»
αιιά αλαγλσξίδεη φηη:
«…δελ είλαη ζε ζέζε λα θνπξαζηεί δηαβάδνληαο ζεσξεηηθά καζήκαηα φηαλ εηδηθά ζεσξεί φηη
δελ ηεο πξνζθέξνπλ άκεζα θάηη ρεηξνπηαζηφ».
Ζ Μ παξαηεξεί ηνλ γην ηεο λα αζρνιείηαη ψξεο ζην ζπίηη κε ηνπο ππνινγηζηέο κε κεγάιε
δεμηφηεηα θαη λα θηηάρλεη ζρεηηθά πξνγξάκκαηα. Απηφ πνπ ηνλ δηεπθνιχλεη ζαλ ραξαθηήξα ζε
απηφ πνπ θάλεη είλαη ε εξεκία ηνπ θαη ε ππνκνλή ηνπ.
Ζ Φ ππνζηεξίδεη γηα ην γηφ ηεο:
«ε φηη έρεη ζρέζε κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ κεηαηξέπεηαη ζε ζθνπγγάξη απνξξφθεζεο ηεο
γλψζεο»
θαη ην επεμεγεί:
«είλαη εγθεθαιηθφ άηνκν θαη ζεσξψ φηη καζεζηαθά ζα μερσξίζεη εηδηθά φηαλ εκπιαθεί κε
θάηη πνπ ηνλ ελδηαθέξεη».
Έρνπλ έκκεζεο εξγαζηαθέο εκπεηξίεο ή θαη άκεζεο απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ
κάιηζηα ηνπο αξέζνπλ. Οη γνλείο ηνπο παξαηεξνχλ θαη δειψλνπλ φηη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαη
αλ ππνζηεξηρζνχλ κε ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο πνπ ζα ιάβνπλ απφ ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα
ησλ ΔΠΑ.Λ. ζα ηελ θάλνπλ δεμηφηεηα θαη ζα δηαπξέςνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Γηα
παξάδεηγκα ην Ε ραξαθηεξίδεη ηηο θνπέιεο ηνπ επαγγεικαηηθά άμηεο θαζψο ηηο παξαηεξεί ζηελ
αηνκηθή ηνπο επηρείξεζε λα ελεξγνχλ κε ελδηαθέξνλ θαη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο
επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο.

63

ηε Β΄ θάζε παξαηεξνχκε φηη νη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ εζηηάδνληαη ζε ζρέζε κε ηηο
ηθαλφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο θιίζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο, ζην φηη άιια
είλαη επηδέμηα ζηα ρέξηα δει ηνπο αξέζεη λα επηζθεπάδνπλ θαη λα θαηαζθεπάδνπλ δηάθνξα
πξάγκαηα, άιια είλαη θνηλσληθά θαη ηνπο αξέζεη ε επηθνηλσλία θαη άιια φηη έρνπλ
θαιιηηερληθέο δεμηφηεηεο.
Ο ΝΣ καο ιέεη γηα ην γηφ ηνπ φηη ηνπ αξέζεη λα αζρνιείηαη κε ηερληθέο εξγαζίεο θαη γεληθά φηη
ηνπ πηάλνπλ ηα ρέξηα. Δπίζεο αλαθέξεη φηη έρεη επηκνλή θαη ππνκνλή ζε απηφ πνπ θάλεη. Ζ
ΔΕ βιέπεη ζηε θφξε ηεο θαιιηηερληθέο δεμηφηεηεο θαζψο ζρεδηάδεη θαιά, αιιά φκσο ηελ
θνπξάδεη ην δηάβαζκα ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ. Δπηπιένλ καο ηφληζε φηη παξνπζηάδεη έλα
έληνλν ελδηαθέξνλ ζε φηη αθνξά ηελ πεξηπνίεζε ησλ καιιηψλ.
Ο ΓΗΑΝΝΖ ΓΡΑΜΜΑΣ αλέθεξε γηα ην γηφ ηνπ φηη αζρνιείηαη κε ηερληθέο εξγαζίεο θαη
γεληθά ηνπ “πηάλνπλ” ηα ρέξηα. Δπίζεο ηνπ αξέζεη ε κνπζηθή, ν ρνξφο θαη ν αζιεηηζκφο. ηε
θφξε ηνπ παξαηεξεί φηη ηεο αξέζεη ην δηάβαζκα θαη νη θαιιηηερληθέο εξγαζίεο.
Ο ΣΡ αλέθεξε γηα ην γηφ ηνπ φηη πηάλνπλ ηα ρέξηα ηνπ γεληθά αιιά φρη θάηη ην ζπγθεθξηκέλν.
Αζρνιείηαη κε ην πνδφζθαηξν θαη έρεη κεγάιε δεμηφηεηα ζηα παηρλίδηα ζην PC. Αλάινγα
απάληεζε θαη ν ΑΝΓΡΔΑ γηα ην γηφ ηνπ θαζψο καο κεηέθεξε φηη ηνπ αξέζεη ν αζιεηηζκφο νη
ηερληθέο εξγαζίεο θαη γεληθά νη ππνινγηζηέο θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα. Ζ ENG γηα ηε θφξε ηεο
είπε φηη είλαη πνιχ θαιή ζην ζρέδην θαη γεληθά ηεο θφβεη ην κάηη γηα νηηδήπνηε θαιιηηερληθφ.
Σφληζε φηη είλαη επηθνηλσληαθή. Ζ ΜΓ καο είπε γηα ηηο αηειείσηεο ψξεο ελαζρφιεζεο ηνπ γηνχ
ηεο κε ην πνδφζθαηξν θαη ηνπο ππνινγηζηέο. Σφληζε φηη ηνπ “πηάλνπλ” ηα ρέξηα γηα ηερληθέο
δνπιεηέο. Σέινο ν ΓΚ καο είπε φηη απφ κηθξφο ν γηφο ηνπ ηνλ παξαηεξεί φηαλ πξαγκαηνπνηεί
δηάθνξεο επηζθεπέο θαη θαηαζθεπέο θάηη πνπ ην έρεη αλαπηχμεη ζαλ δεμηφηεηα θαη ηθαλφηεηα
θαη απηφο. Μαο ηφληζε φηη:
«Σνπ αξέζεη λα αζρνιείηαη κε δηάθνξεο θαηαζθεπέο θαη επηζθεπέο. πγθεθξηκέλα κε ηα
απηνθίλεηα θαη φηη έρεη ζρέζε κε εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπο. Σνπ θφβεη ην κάηη
θαη ηνπ πηάλεη ην ρέξη».
4.7 Γηαηί ηα παηδηά ηνπο επέιεμαλ ην ΔΠΑ.Λ.
Οη απφςεηο ησλ γνλέσλ πνπ εθθξάζηεθαλ ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ ηα παηδηά ηνπο είδαλ
ζεηηθά ηελ επηινγή ΔΠΑ.Λ πεξηζζφηεξν εζηηάδνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ πεξηέρεη
εξγαζηεξηαθά

καζήκαηα.

Γήισζαλ

φηη

ηα

παηδηά

ηνπο

αδηαθνξνχζαλ

γηα

ηελ

παξαθνινχζεζε ησλ γεληθψλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ επεηδή δελ ηνπο πξφζθεξαλ έλα άκεζν
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πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά αληαπνθξίλνληαη θαιά ζηα ζεηηθά καζήκαηα
θαη πξνηηκνχλ απηά πνπ πεξηέρνπλ πεηξάκαηα.
ην ΔΠΑ.Λ. ειπίδνπλ φηη ζα αλαηξέςνπλ ηε κέηξηα ή ηελ θαθή καζεζηαθή εηθφλα πνπ είραλ
ζην Γπκλάζην ή ζηελ Α΄ Γεληθνχ Λπθείνπ εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο απφδνζεο ζηα ζεσξεηηθά
καζήκαηα.
Έλαο άιινο ιφγνο ηεο επηινγήο ησλ ΔΠΑ.Λ. απφ ηα παηδηά ηνπο είλαη νη δεμηφηεηεο θαη νη
ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ θαη πνπ ηνπο πξνζαλαηνιίδνπλ ζε αληίζηνηρα επαγγέικαηα ηα νπνία
ππνζηεξίδνληαη άκεζα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά απφ ηνπο ελλέα ηνκείο θαη ηηο ηξηαληαέμη
εηδηθφηεηεο ησλ ΔΠΑ.Λ.. Κάπνηα βιέπνπλ ζεηηθά θαη ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ΣΔΗ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαζψο ν δξφκνο
κέζα απφ ηηο παλειιήληεο ησλ ΔΠΑ.Λ. ζεσξνχλ φηη είλαη πην εχθνινο επεηδή ην κεγαιχηεξν
ηκήκα ηεο κνξηνδφηεζεο ην δίλνπλ νη βαζκνινγίεο ησλ καζεκάησλ εηδηθφηεηαο (14000
κφξηα) θαη φρη ηφζν ηα καζήκαηα ηεο γεληθήο παηδείαο, ηα καζεκαηηθά θαη ε έθζεζε (6000
κφξηα).
Καηά ηε πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο κφλν ν γηνο ηεο Β δελ επηζπκνχζε ην ΔΠΑ.Λ. θαη ν θχξηνο
ιφγνο ήηαλ νη θίινη ηνπ αιιά θαη ε απφζηαζε ηνπ ζρνιείνπ απφ ην ζπίηη ηνπ θάηη ηειηθά πνπ
αλαηξάπεθε κε ηε εγγξαθή θαη ηελ θαιή καζεζηαθή πνξεία θαζψο δηαπίζησζε φηη ηνπ
ηαίξηαδε πεξηζζφηεξν απηφο ν ηξφπνο κάζεζεο. Απέθηεζε θαηλνχξγηνπο θίινπο θαη ε κάλα
ηνπ δήισζε:
«Μνπ δεκηνχξγεζε επράξηζηε εληχπσζε ην γεγνλφο πνπ ηνλ είδα ζηα κέζα ηεο ρξνληάο
εκπχξεην λα ζεθψλεηαη λα πάεη ζην ζρνιείν γηαηί φπσο κνπ εμήγεζε δελ ήζειε λα ράζεη ην
εξγαζηεξηαθφ κάζεκα».
Ζ Γ καο είπε φηη ν γηφο ηεο επέιεμε ΔΠΑ.Λ. ιφγσ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη
επηπιένλ ε δπλαηφηεηα πνπ ζα ηνπ δνζεί γηα λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ. Ζ εηδηθφηεηα πνπ
επέιεμε είλαη ηνπ πινηάξρνπ, θάηη πνπ αγαπάεη θαη ζέιεη πνιχ λα αζρνιεζεί επαγγεικαηηθά.
Θεσξεί φηη ζα έρεη πξφζβαζε κε έλα πην εχθνιν ηξφπν ζηελ Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ
απφ ην ΔΠΑ.Λ. θαη επηπιένλ επεηδή ζα έρεη θάλεη λαπηηθά καζήκαηα πνπ ζα ηνλ
δηεπθνιχλνπλ θαη ζηε θνίηεζε ζηελ ΑΔΝ. Αθφκα θαη αλ δελ ηα θαηαθέξεη λα πεξάζεη ζηελ
ΑΔΝ θάηη πνπ ην ζεσξεί αδχλαην, ην δεδνκέλν είλαη φηη ζα αζρνιεζεί ζίγνπξα κε ην
επάγγεικα πνπ ζέιεη λα εμαζθήζεη ελαιιαθηηθά θαη κε ην πηπρίν ηνπ ΔΠΑ.Λ..
Ζ ΒΑ καο είπε γηα ηε θφξε ηεο φηη επηιέγεη ηα ΔΠΑ.Λ. θαζψο ηελ ελδηαθέξεη ε
Ννζειεπηηθή. Δίλαη κνλφδξνκνο γηα απηή ην ΔΠΑ.Λ. θαη δελ επηιέγεη ην Γεληθφ Λχθεην
επεηδή δελ είλαη ζε ζέζε λα θνπξαζηεί δηαβάδνληαο γεληθά καζήκαηα φηαλ ζεσξεί φηη δελ ηεο
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πξνζθέξνπλ άκεζα θάηη ρεηξνπηαζηφ ζαλ απνηέιεζκα θαη ρξήζηκν γηα απηή θαη ηα
ελδηαθέξνληά ηεο. Θέιεη ην πηπρίν ηεο Ννζειεπηηθήο ηνπ ΔΠΑ.Λ. έηζη ψζηε λα δηεθδηθήζεη
κηα ζέζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο άκεζα.
Ο Γ ππνζηεξίδεη φηη ν γηφο ηνπ επέιεμε ΔΠΑ.Λ. γηαηί θάπνηνη θίινη ηνπ ηνλ επεξέαζαλ θαη
ηνπ κεηάδσζαλ ηε πιεξνθνξία γηα ηελ χπαξμε εηδηθνηήησλ, γηα ηα εξγαζηήξηα θαη γηα ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ ιέγνληάο ηνπ φηη είλαη πην εχθνια ζε ζχγθξηζε κε ην Γεληθφ.
Ζ Μ καο αλέθεξε γηα ην γηφ ηεο φηη δνθίκαζε ην Γεληθφ Λχθεην θαη δηαπίζησζε φηη ηνλ
δπζθνιεχεη θαη δελ ηνπ ηαηξηάδεη. Καζψο έρεη ηηο ηθαλφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθνξηθή
πξνηηκά ην ΔΠΑ.Λ. γηα λα θάλεη καζήκαηα πάλσ ζηνπο ππνινγηζηέο.
Σν Ε αλέθεξε φηη ηα παηδηά ηνπο αζρνινχληαη κε ηελ επηρείξεζε θαη ηνπο αξέζεη πνιχ θαη
απηφο είλαη ν ιφγνο ηεο επηινγήο ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαζψο ζα εηδηθεπηνχλ ζε θάηη πνπ ζα ηνπο είλαη
ρξήζηκν άκεζα ζηελ επηρείξεζή ηνπο.
Ο Λ ππνζηήξημε φηη ε επηινγή ηνπ γηνχ ηνπ έγηλε θπξίσο γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη γηα
ηελ εηδηθφηεηα επεηδή ζεψξεζε φηη ζα κάζεη άκεζα θαη ζα αζρνιείηαη κε ηνπο απηνκαηηζκνχο.
ηε δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλαο ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ ν ΝΣ καο αλέθεξε γηα ην
δίιιεκα ηνπ γηνχ ηνπ, αθνχ καο είρε πεξηγξάςεη ηε δχζθνιε δηαδξνκή ζην Γεληθφ Λχθεην θαη
ηελ απνηπρεκέλε ηνπ πξνζπάζεηα λα πεξάζεη ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα
ηφηε ε κε επηινγή ηνπ ΔΠΑ.Λ. κεηά ην Γπκλάζην, ήξζε λα γίλεη απνδεθηή κεηά ην Γεληθφ
Λχθεην. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη είηε ηε δηαδξνκή ησλ ΗΔΚ είηε λα
πξνεηνηκαζηεί θαη λα δψζεη μαλά παλειιήληεο εμεηάζεηο. Ζ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη
απηνπεπνίζεζε πνπ εδξαηψζεθε ζηε πνξεία ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ηνλ απέηξεςε λα
πξαγκαηνπνηήζεη απηέο ηηο επηινγέο γηαηί δελ αηζζαλφηαλ ζίγνπξνο φηη ζα ηα θαηαθέξεη εθ
λένπ κε ηηο παλειιήληεο αιιά νχηε αθφκα κε ηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ ΗΔΚ. Μαο
ηφληζε φηη:
«Ζ κνλαδηθή ιχζε γηα ηνλ γηφ κνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ήηαλ εθείλε ηε ζηηγκή
ην ΔΠΑ.Λ. θαη χζηεξα απφ ζπδεηήζεηο πνπ είρακε κε εθπαηδεπηηθνχο ην απνδερηήθακε θαη
εκείο ζαλ νηθνγέλεηα. Σα εβδνκαδηαία πξνγξάκκαηα ηνπ ηνκέα ηεο Β΄ ηάμεο θαη ηεο Γ΄ ηάμεο
ζηεξηγκέλα ζε καζήκαηα εηδηθφηεηαο ηνπ έδσζαλ θηεξά θαη πίζηεςε μαλά ζηνλ εαπηφ ηνπ
βιέπνληαο ηελ άλνδν ζηελ απφδνζή ηνπ».
Ζ ΔΕ θαη ε ΓΦ καο είπαλ γηα ηηο θφξεο ηνπο φηη απηφ πνπ ζέινπλ είλαη λα κάζνπλ ηελ ηέρλε
ηεο θνκκσηηθήο θαη ηεο αηζζεηηθήο αληίζηνηρα, λα πάξνπλ πηπρίν θαη λα εξγαζηνχλ άκεζα
ζηελ εηδηθφηεηα πνπ έρνπλ επηιέμεη. Σηο ραξνπνίεζε ηδηαίηεξα θαη ην λέν δεδνκέλν φηη
δειαδή ε εηδηθφηεηα ηνπο παξέρεη θαη απνιπηήξην.
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Ο ΓΗΑΝΝΖ ΓΡΑΜΜ καο είπε γηα ηνλ γηφ ηνπ φηη επέιεμε ην ΔΠΑ.Λ. γηαηί ηνπ άξεζαλ ηα
κεραλνινγηθά καζήκαηα, ήηαλ επηδέμηνο θαη απφ κηθξφο αζρνιείην κε επηζθεπέο θαη ηνλ
ελδηέθεξε λα έρεη παξάιιεια ζεσξεηηθή θαη εξγαζηεξηαθή πξνζέγγηζε. Ζ θφξε ηνπ ήηαλ
θαιή καζήηξηα, ηεο άξεζε ην δηάβαζκα, ήηαλ θνηλσληθή θαη εζειφληξηα. Δπέιεμε ΔΠΑ.Λ.
θαζψο ηελ ελδηέθεξαλ εηδηθφηεηεο πνπ ήηαλ εληαγκέλεο ζην ηνκέα Τγείαο Πξφλνηαο.
Ο ΣΡ καο είπε γηα ην γηφ ηνπ φηη ε επηινγή ΔΠΑ.Λ. έγηλε γηαηί ζην Γεληθφ Λχθεην
αδηαθνξνχζε ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, θάηη πνπ αλεηξάπε κεηά
ηελ εγγξαθή ηνπ ζηε Β΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. ζην ηνκέα Ζιεθηξνινγίαο - Ζιεθηξνληθήο.
Ζ ΜΜ ππνζηήξημε φηη ν γηφο ηεο επέιεμε ην ΔΠΑ.Λ. γηαηί δελ έρεη δηάβαζκα.
Ο ΑΠΡ καο είπε φηη ε ιχζε εγγξαθήο ζην ΔΠΑ.Λ. κεηά απφ ην απνιπηήξην ηνπ Γεληθνχ
Λπθείνπ ήηαλ ε ηδαληθή επηινγή ηνπ γηνπ ηνπ, γηαηί δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ
νηθνλνκηθά ηε θνίηεζή ηνπ ζε κηα ηδησηηθή ζρνιή.
Ζ ENG ηφληζε ηελ ηθαλφηεηα θαη δεμηφηεηα ηεο θφξεο ηεο ζην ζρέδην ζαλ θίλεηξν εγγξαθήο
ηεο ζην ΔΠΑ.Λ.. Ζ ΜΓ ηελ επηινγή ηνπ ΔΠΑ.Λ. απφ ηνλ γηφ ηεο ηελ ελέηαμε ζηελ ειπίδα ηεο
γηα αιιαγή ζηε καζεζηαθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Θεσξνχζε φηη ν ηνκέαο πνπ ζα εγγξαθεί ζα ηνλ
νδεγήζεη άκεζα λα εμαζθήζεη ηελ εηδηθφηεηα ζαλ επάγγεικα. Ο ΓΚ αλέθεξε ζαλ θίλεηξν
επηινγήο ηνπ ΔΠΑ.Λ. ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηνχ ηνπ γηα ηελ εηδηθφηεηα, θαζψο ήδε ηνλ είρε
εθπαηδεχζεη πξαθηηθά, αιιά θαη γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, επεηδή πεξηέρεη εξγαζηεξηαθά
καζήκαηα.
4.8 Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ησλ παηδηώλ ηνπο
Σα ζρέδηα ησλ παηδηψλ ηνπο έηζη φπσο ηα πξνζδηφξηζαλ νη γνλείο ηνπο θαη πνπ
δηακνξθψζεθαλ θαηά ηε είζνδν, ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην ΔΠΑ.Λ. ή θαη κεηά ηελ
απνθνίηεζή ηνπο εζηηάδνληαη ζηελ άκεζε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε αιιά θαη ζηελ
απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ πηζηνπνηεκέλσλ πξνζφλησλ κε ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Οη
γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ απνιπηεξίνπ θαη ηνπ πηπρίνπ ηνπ ΔΠΑ.Λ.
ζπλερίδνπλ ζε αληίζηνηρεο ζρνιέο ζηα ΣΔΗ καο κεηαθέξνπλ ην ζηφρν ηνπο λα πάξνπλ ην
πηπρίν ηνπο αιιά θαη ηαπηφρξνλα λα εξγαζηνχλ ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο. Κάπνηα απφ απηά
πξνζαλαηνιίδνληαη

θαη

ζρεδηάδνπλ

ην

επαγγεικαηηθφ

κέιινλ

ηνπο

επηιέγνληαο

ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο άξα θαη ηνλ αληίζηνηρν ηνκέα ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ ΔΠΑ.Λ..Ο ζηφρνο
ηνπο είλαη λα κεηνπζηψζνπλ ζε επάγγεικα απηφ πνπ έρνπλ ζαλ ηθαλφηεηα δεμηφηεηα θαη
ελδηαθέξνλ. Δπίζεο ζηφρνο είλαη λα πηζηνπνηήζνπλ απηφ πνπ ήδε ην εμαζθνχλ ζαλ
επάγγεικα ζηηο νηθνγελεηαθέο θαη φρη κφλν επηρεηξήζεηο. Δθθξάζηεθε θαη σο ζηφρνο ε
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ελζάξξπλζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπο κέζα απφ ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία ηνπ ΔΠΑ.Λ..
Παξαηεξνχκε θαηά ηελ Α΄ θάζε ηεο έξεπλάο καο φπσο καο κεηέθεξε ε Β ηελ επηινγή ηνκέα
πνπ πξνζπαζεί λα θάλεη ν γηφο ηεο αλαιχνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο ηεο Γ΄ ηάμεο. Ζ
κειέηε ησλ αληίζηνηρσλ επαγγεικαηηθψλ κνλνγξαθηψλ κέζα απφ ην κάζεκα ηνπ
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη έλα βήκα ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ ζηφρνπ θαζψο θαη νη
πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ εηδηθνηήησλ.
Σν ίδην καο κεηέθεξε θαη ν Γ θαζψο ν γηφο ηνπ ηαιαληεχεηαη κεηαμχ δχν ηνκέσλ πνπ
πεξηέρνπλ δχν εηδηθφηεηεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ.
Ζ Φ εθηφο απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ζηφρν πνπ έρεη ζέζεη ν γηφο ηεο, ηνπ θπζηθνζεξαπεπηή,
πξνζβιέπεη θαη ζηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ζπνπδψλ φρη κφλν ζε αληίζηνηρν ΣΔΗ αιιά γηαηί
φρη θαη ζε αληίζηνηρν ΑΔΗ κε ηε πνζφζησζε ηνπ 1% 24
Ο Λ καο είπε φηη ν γηφο ηνπ ζέηεη ζηφρν ηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο,
αθνχ έρεη ηειεηψζεη θαη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο κε ηαπηφρξνλε απφθηεζε ηνπ
πηπρίνπ ηνπ ΣΔΗ γηα λα απμήζεη ηα πξνζφληα ηνπ. Ζ ΒΑ καο κεηέθεξε ην ζηφρν ηεο θφξεο
ηεο πνπ είλαη ε άκεζε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε κε ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηεο.
Ζ Μ ζεσξεί φηη ν γηφο ηεο βάδεη ζηφρν κέζα απφ ην ΔΠΑ.Λ. θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηνκέα
ησλ ππνινγηζηψλ, λα επηηχρεη θαιέο καζεζηαθέο επηδφζεηο, ιφγσ ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ
ηθαλνηήησλ πνπ έρεη. Σν Ε καο κεηέθεξε ην ζηφρν ηεο απφθηεζεο ηνπ πηπρίνπ απφ ηε κία
θφξε, ψζηε λα θαηνρπξσζεί επαγγεικαηηθά απηφ πνπ ήδε θάλεη ζηελ νηθνγελεηαθή
επηρείξεζε θαη ζηε δεχηεξε θφξε λα γίλεη ην εηζηηήξην εηζφδνπ ηεο ζην Ληκεληθφ ψκα.
ηελ Β΄ θάζε ηεο έξεπλαο ν ΝΣ καο είπε γηα ην γηφ ηνπ φηη ζηνρεχεη, ιακβάλνληαο ην πηπρίν
ηνπ ΣΔΗ, λα εξγαζηεί ζε αλάινγν κε ηνλ ίδην εξγαζηαθφ ρψξν, γηαηί ηνλ γλσξίδεη θαη ηνλ
ελδηαθέξεη.
Σα παηδηά ησλ ΔΕ θαη ΓΦ ζηνρεχνπλ κε ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο λα αλνίμνπλ δηθά
ηνπο θαηαζηήκαηα θνκκσηηθήο θαη αηζζεηηθήο αληίζηνηρα, κε ηε βνήζεηα ησλ νηθνγελεηψλ
ηνπο.
Ο ΓΗΑΝΝΖ ΓΡΑΜΜ, ν ΑΝΓΡΔΑ θαη ε ENG καο φξηζαλ ζαλ ζηφρν ησλ παηδηψλ ηνπο λα
πάξνπλ ην πηπρίν ησλ ΣΔΗ.

24

Έρεη δηακνξθσζεί ζην 5% θαη ζην 10% γηα ηηο ζρνιέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γ. Αηηηθήο
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Ζ ENG ζπκπιεξσκαηηθά αλέθεξε φηη ε θφξε ηεο έρεη ζηφρν ηαπηφρξνλα κε ηηο ζπνπδέο ηεο
ζην ΣΔΗ λα απαζρνιείηαη ζε εξγαζία ζρεηηθή κε ηελ εηδηθφηεηά ηεο.
Ο ΣΡ καο κεηέθεξε ζαλ ζηφρν ηνπ γηνχ ηνπ ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ θαη ηε δπλαηφηεηα λα
εξγαζηεί καδί ηνπ εμαζθψληαο ηελ εηδηθφηεηά ηνπ ζε εξγνιαβίεο πνπ ζα αλαιακβάλεη.
Ζ ΜΜ εμέθξαζε ζαλ ζηφρν ηνπ γηνχ ηεο λα θάλεη θάηη πνπ δελ ζα ηνλ θνπξάδεη.
Ο ΑΠΡ αλέθεξε ζηφρν ηνπ γηνχ ηνπ κέζα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο λα θαιχςεη ηα
ελδηαθέξνληά ηνπ θαη λα κπνξέζεη λα αλαδεηρζεί επαγγεικαηηθά.
Ζ ΜΓ φξηζε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ζαλ ζηφρν ηνπ γηνχ ηεο ελψ ν ΓΚ ηφληζε ηελ
ζπκκεηνρή ηνπ γηνχ ηνπ ζηε ηάμε καζεηείαο.
4.9 Πσο θαη γηαηί επεξέαζαλ ηα παηδηά ηνπο .
Παξνπζηάζηεθε κε πνην ηξφπν ζπκκεηείραλ νη γνλείο ζηελ επηινγή ηεο εθπαηδεπηηθήο
απφθαζεο ησλ παηδηψλ ηνπο.
Οη γνλείο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία παξαδέρηεθαλ φηη, κε ηνλ έλα ή άιιν ηξφπν
επεξέαζαλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ επηινγή λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην ΔΠΑ.Λ..
πγθεθξηκέλα ζηελ Α΄ θάζε νη απαληήζεηο ήηαλ: δχν κε άκεζε ζεηηθή επίδξαζε, πέληε κε
έκκεζε ζεηηθή επίδξαζε, κία κε άκεζε αξλεηηθή επίδξαζε θαη κία δήισζε φηη δελ επεξέαζε
θαζφινπ. Δλψ θαηά ηε Β΄ θάζε νη απαληήζεηο ήηαλ: έμη κε άκεζε ζεηηθή επίδξαζε, ηέζζεξηο
κε έκκεζε ζεηηθή επίδξαζε θαη κία δήισζε φηη δελ επεξέαζε θαζφινπ.
Οη γνλείο ινηπφλ ζεσξνχλ φηη ηα παηδηά ηνπο δελ είλαη ζε ζέζε ζε απηή ηελ ειηθία ησλ 15-16
εηψλ λα επηιέμνπλ απφ κφλα ηνπο ην ηχπν ηνπ Λπθείνπ πνπ ηνπο ηαηξηάδεη. Γηα ην ιφγν απηφ
δηθαηνιφγεζαλ ηελ παξέκβαζή ηνπο θαη επηπιένλ επεηδή ηα παηδηά δελ ππνζηεξίδνληαη
θαζφινπ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην ηνκέα απηφ. Οη αλαγθαίεο ζπκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ έρνπλ κεησζεί αηζζεηά θαη ππνιεηηνπξγνχλ.
Καηαξγήζεθαλ νη δνκέο ΔΠ κέζα ζηα ζρνιεία, ηα Γξαθεία ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ
Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΓΡΑ. .Δ.Π.) γηα ηα Γπκλάζηα θαη ηα Γεληθά Λχθεηα θαη ηα Γξαθεία
χλδεζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο (ΓΡΑ.Τ.) γηα ηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα. Καηαξγήζεθε ην
ζρεηηθφ κάζεκα ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΠ) ζηελ Γ΄ ηάμε ηνπ
Γπκλαζίνπ. Οη ειάρηζηνη πιένλ ππεχζπλνη ηνπ ζρνιηθνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ
ησλ Κέληξσλ πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΔΤΠ), δχν αλά Γηεχζπλζε
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, δελ είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ
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φπσο ζα έπξεπε. Γεληθά εθθξάζηεθε απφ ηνπο γνλείο απνγνήηεπζε απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ
ζεζκψλ πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ.
Ο Λ καο είπε:
«…εκείο έρνπκε αλαιάβεη ην ξφιν ηεο πνιηηείαο θαη αλαδείμακε ζηα παηδηά καο ηηο
δεμηφηεηέο ηνπο. Σα παηδηά καο αθνχ είδαλ ηηο ηθαλφηεηεο – δεμηφηεηέο ηνπο κπνξνχλ θαη
πήξαλ ηελ απφθαζή ηνπο θαη εκείο ηα ζηεξίμακε».
Ζ Φ καο είπε:
«Οη καζεηέο/ηξηεο πξέπεη λα βνεζεζνχλ λα μεδηπιψζνπλ θαη λα αλαθαιχςνπλ ηηο ηθαλφηεηεο
– δεμηφηεηεο θαη ηηο θιίζεηο ηνπο απφ επηκνξθσκέλνπο κε απηά ηα ζέκαηα εθπαηδεπηηθνχο».
Οη γνλείο ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα παίμνπλ ην ξφιν ηνπ εηδηθνχ. Ο δξφκνο πξνο ην Γεληθφ
Λχθεην

πξνβάιιεηαη

θαη

Σν πξφβιεκα εζηηάδεηαη φηαλ

νη

πεξηζζφηεξνη/εο

καζεηέο/ηξηεο

ηνλ

αθνινπζνχλ.

αλαγθάδνληαη λα ηνλ επηιέμνπλ απηνί/εο πνπ δελ ηνπο

ηαηξηάδεη. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ/ηξησλ Γεληθνχ
Λπθείνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ επηιέγνπλ κε ην πνπ
ηειεηψλνπλ ηελ Α΄ ηάμε ηελ αιιαγή ηχπνπ ζρνιείνπ.
Ο Λ παξαδέρηεθε φηη:
«Δγψ έβιεπα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ γηνχ κνπ. Γελ ήζεια λα ηνλ επεξεάζσ θαη ηνλ άθεζα λα
εγγξαθεί ζην Γεληθφ Λχθεην θαη λα θάλεη απηφ πνπ θάλαλε νη θίινη ηνπ επεηδή ήηαλ πνιχ
δεκέλε παξέα».
Σνλ ίδην ξφιν νη γνλείο αλαιακβάλνπλ θαη ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζηελ επηινγή ηνκέα
θαη εηδηθφηεηαο. Δπηπρψο εδψ παξά ηελ θαηάξγεζε ησλ ΓΡΑ.Τ. ηνπιάρηζηνλ παξακέλεη ην
κάζεκα ηνπ ΔΠ θαη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα δψζνπλ πιεξνθφξεζε.
Καηά ηελ Α΄ θάζε ηεο έξεπλαο ε Β εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη:
«…ηα παηδηά δελ μέξνπλ θαη ζε πνιιά απφ απηά έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ηερλνθνβία»
Απφ ηελ άιιε κεξηά ε ΒΑ κε ην παξάδεηγκα ηεο αληςηάο ηεο ηζρπξίζηεθε φηη ην θνξίηζη αλ
θαη κηθξφ είρε απνθαζίζεη ζσζηά θαζψο ήμεξε ηη ήζειε. ηελ πεξηγξαθή ηεο ε αληςηά ηεο
δήισζε ζηελ κεηέξα ηεο, φηαλ ηειείσζε ηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ, φηη ήζειε λα γίλεη αηζζεηηθφο, λα
αζρνιείηαη κε ην καθηγηάδ θαη ηεο δήηεζε λα ηελ γξάςεη ζην ΔΠΑ.Λ.. Γέρηεθε κεγάιε πίεζε
φκσο απφ ηνπο γνλείο ηεο ιφγσ ησλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ πνπ εηδηθά γηα ηα θνξίηζηα ην
ΔΠΑ.Λ. είλαη «θαθφ» ζρνιείν θαη ηελ έπεηζαλ λα ζπλερίζεη ζην Γεληθφ Λχθεην. Οη γνλείο
ηεο ηελ πίεζαλ φηαλ πήξε ην απνιπηήξην ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ λα δψζεη θάπνηεο ηππηθέο
εμεηάζεηο ζηε ηξάπεδα θαζψο ηζρπξίζηεθαλ φηη κε θάπνην κέζνλ πνπ ζα κεζνιαβνχζε ζα ηελ
πξνζιάκβαλαλ εθεί σο ππάιιειν. Σειηθά δελ πήγε λα δψζεη εμεηάζεηο θαη πήγε θαη ηειείσζε
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κηα ζρνιή καθηγηάδ. Σψξα εμαζθεί ην επάγγεικα θαη είλαη ηφζν θαιή ζηελ δνπιεηά ηεο πνπ
ηεο απνθέξεη πνιιά έζνδα θαη κεγάιε ηθαλνπνίεζε.
Ζ Γ καο κεηέθεξε γηα ην γηφ ηεο φηη, αλ θαη ζε λεαξή ειηθία, είλαη απνθαζηζκέλνο γηα ην
ΔΠΑ.Λ. θαη δελ ηνλ ζηελνρσξεί πνπ ζα ράζεη ηελ παξέα ηνπ, επεηδή νη ππφινηπνη ζα
εγγξαθνχλ ζην Γεληθφ Λχθεην. Βιέπεη πάλσ απφ φια ην επάγγεικα ηνπ πινηάξρνπ. Έρεη
ζέιεζε θαη πηζηεχεη φηη ζα ηα θαηαθέξεη.
Ίζσο ζέιεη θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ απνδνρή ηεο απφθαζήο ηνπ απφ ηνπο γνλείο ηνπ. Ζ
αιήζεηα είλαη φηη πεξάζαλε αγσλία ζαλ νηθνγέλεηα, φπσο καο κεηαθέξεη ε Γ, γηα λα
απνδερζνχλ ηελ απφθαζή ηνπ.
Ζ Φ καο είπε φηη είλαη δχζθνιν γηα ηα παηδηά ησλ 15-16 εηψλ λα δηαρσξίζνπλ ηελ πνξεία
ηνπο πξνο έλα νκνεηδέο ζρνιείν ηνπ Γπκλαζίνπ πνπ είλαη ην Γεληθφ Λχθεην, γηαηί είλαη βαζηά
ραξαγκέλε αιιά εθ ησλ πξαγκάησλ αδηθεί θάπνηνπο/εο καζεηέο/ηξηεο.
Ο Γ εληππσζηάζηεθε κε ηα ιφγηα ηνπ γηνχ ηνπ πνπ ηνπ δήηεζε λα ηνπ δείμεη εκπηζηνζχλε
ζηελ επηινγή ηνπ. Θεψξεζε φκσο φηη ρξεηαδφηαλ λνπζεζία θαη γηα απηφ ζπλέρηζε λα επηκέλεη
λα ζπλερίζεη ζην Γεληθφ Λχθεην, έηζη φπσο θάλνπλ νη πεξηζζφηεξνη/εο καζεηέο/ηξηεο.
Δλαιιαθηηθά ηνπ πξφζθεξε ηελ επηινγή λα θάλεη αιιαγή ηχπνπ ζρνιείνπ ζηελ Β΄ ηάμε.
Ζ Μ ζεσξεί φηη ηα παηδηά δελ είλαη ζε ζέζε λα απνθαζίζνπλ θαη ρξεηάδνληαη βνήζεηα απφ
εηδηθνχο πνπ αζρνινχληαη κε απηά ηα ζέκαηα γηαηί θαη νη γνλείο δελ έρνπλ ηηο αλάινγεο
γλψζεηο. Αλ ν γηφο ηεο είρε ηε ζρεηηθή βνήζεηα δελ ζα είρε ηαιαηπσξεζεί θαη ζα είρε επηιέμεη
ζσζηά απφ ηελ αξρή.
Σν Ε αλέθεξε φηη ηα παηδηά ηνπο είλαη ηπρεξά πνπ γηα θάπνηνπο ιφγνπο ήξζαλ ζε επαθή θαη
γλψξηζαλ απφ θνληά θάπνηα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. Δθηίκεζαλ φηη ην ζέκα είλαη λα ην
απνδερζεί ν γνλέαο θαη λα κε κείλεη ζηελ αληίιεςε φηη πξέπεη ην παηδί λα ζπνπδάζεη γηαηξφο
θαη δηθεγφξνο. Δπίζεο ζεσξνχλ αλαγθαίν λα ζηεξίμεη ηα παηδηά ε πνιηηεία θαη λα ηνπο δψζεη
ηελ επθαηξία λα έξζνπλ θνληά ζε πνιινχο εξγαζηαθνχο ρψξνπο γηα λα ηνπο γλσξίζνπλ
βησκαηηθά.
Τπνζηήξημαλ φηη ζήκεξα ζηελ Διιάδα ην Γεληθφ Λχθεην είλαη κηα θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ
Γπκλαζίνπ, ελψ ην ΔΠΑ.Λ. είλαη κηα δχζθνιε κεηάβαζε, θάηη πνπ απφ ηελ εκπεηξία ηνπο δελ
ζπκβαίλεη ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ..
Καηά ηελ Β΄ θάζε ηεο έξεπλαο είρακε αλάινγε έθθξαζε απφςεσλ απφ ηνπο γνλείο.
Ο ΝΣ χζηεξα θαη απφ ηελ εκπεηξία ηεο έσο εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο ηνπ γηφ ηνπ, ζεψξεζε
φηη είλαη πνιχ δχζθνιε ε επηινγή γηα λα ηελ θάλεη κφλν ηνπ ην παηδί ρσξίο ηε ζηήξημε ησλ
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γνληψλ θαη ησλ εηδηθψλ. Οη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θπξηαξρνχλ θάηη πνπ ην έλνησζε θαη ν
ίδηνο θαζψο επεξέαζαλ αξλεηηθά ηελ επηινγή ησλ ΔΠΑ.Λ..
Με δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ε ΔΕ καο κεηέθεξε ηελ αηαιάληεπηε ζέζε ηεο θφξεο ηεο πνπ
ζηεξηδφκελε ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ζηε θιίζε ηεο επηιέγεη έηζη θαη αιιηψο ην ΔΠΑ.Λ..
Ζ ΓΦ ζεσξεί ππνρξέσζή ηεο λα ζηεξίμεη έκκεζα ηελ επηινγή ηεο θφξεο ηεο γηα ην ΔΠΑ.Λ.
γηαηί ζπλαηζζάλεηαη φηη ε απφθαζή ηεο εθπεγάδεη απφ ην ηαιέλην θαη ηε ζέιεζή ηεο.
Απφ ηελ άιιε ν ΓΗΑΝΝΖ ΓΡΑΜΜ επηκέλεη φηη ηα παηδηά πξέπεη λα θαζνδεγεζνχλ
ζχκθσλα κε απηφ πνπ ζέινπλ αιιά θαη κπνξνχλ λα θάλνπλ θαη αλ ππάξρεη ε ζέιεζε λα
αθνινπζήζνπλ άκεζα έλα επάγγεικα ηφηε λα βνεζεζνχλ ψζηε λα επηιέμνπλ ηελ ηαηξηαζηή
γηα απηά εηδηθφηεηα ησλ ΔΠΑ.Λ..
Ο ΣΡ παξαδέρζεθε φηη είλαη άζηνρε ε επηκνλή ζηε δηαδξνκή πξνο ην Γεληθφ Λχθεην φισλ
ησλ παηδηψλ ζχκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα άπνςε πνπ ζέιεη έηζη θαη αιιηψο λα ζπνπδάζνπλ
ζε παλεπηζηήκηα. Τπάξρνπλ ηερληθέο εηδηθφηεηεο πνπ ζνπ πξνζθέξνπλ επαγγεικαηηθή
απνθαηάζηαζε θαη ηθαλνπνίεζε θαη είλαη άδηθν λα ζεσξνχληαη ππνδεέζηεξεο θαη λα
επεξεάδνληαη ηα παηδηά ζηε κε επηινγή ηνπο. Θεσξεί φηη ηα παηδηά δχζθνια απφ κφλα ηνπο
ζα αληηπαιέςνπλ ηέηνηεο απφςεηο θαη γηα απηφ ην ιφγν απαηηείηαη ζηήξημε απφ ηνπο γνλείο
αιιά θαη απφ ην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γηα λα αιιάμεη ε λννηξνπία.
Ζ ΜΜ πηζηεχεη φηη ηα παηδηά δελ είλαη ζε ζέζε λα πάξνπλ κφλα ηνπο απηή ηελ απφθαζε θαη
ρξεηάδνληαη ζηήξημε απφ εηδηθνχο αθνχ δχζθνια αθνχλ θαη ηνπο γνλείο ηνπο. Γπζηπρψο
επηζεκαίλεη εχθνια παξαζχξνληαη θαη απφ ηνπο θίινπο ηνπο.
Ο ΑΠΡ καο κεηέθεξε ηελ εκπεηξία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ιάζνο επηινγήο ηνπ γηνχ ηνπ θαη
ππνζηήξημε φηη αλ είρε έξζεη ζην ΚΔ.Τ.Π. εμ αξρήο ν γηφο ηνπ ζα είρε ιάβεη απηή ηελ
απφθαζε γηα ην ΔΠΑ.Λ. πξηλ ηξία ρξφληα.
Ο ΑΝΓΡΔΑ δήισζε δηθαησκέλνο πνπ επεξέαζε ην γηφ ηνπ θαζψο δελ ηνλ άθεζε λα
παξαζπξζεί απφ ηνπο θίινπο ηνπ πνπ θνβήζεθαλ λα δειψζνπλ ΔΠΑ.Λ. γηαηί επεξεάζηεθαλ
απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Δπηπρψο καο αλέθεξε πνπ ήηαλ θαη απηφο πηπρηνχρνο ΔΠΑ.Λ θαη
επηηπρεκέλνο ζήκεξα επαγγεικαηίαο θαη ηνπ κεηέθεξε ηα ζεηηθά απηήο ηεο επηινγήο.
Ζ EDG καο είπε φηη ζε απηή ηελ ειηθία ηα παηδηά δελ είλαη ζε ζέζε λα πάξνπλ απφ κφλα ηνπο
ηέηνηα απφθαζε θαη ρξεηάδνληαη ζηήξημε παξά ην γεγνλφο φηη ζαλ κεηαλάζηξηα ην ΔΠΑ.Λ.
θάληαδε γηα ηε θφξε ηεο ε κνλαδηθή ιχζε. Ήηαλ δχζθνιε επηινγή γηαηί ην παηδί ήηαλ θαιή
καζήηξηα ζην Γπκλάζην θαη νη θίιεο ηεο αθνινχζεζαλ ην Γεληθφ Λχθεην. Σε ζηεξίμακε γηα
λα επηιέμεη ΔΠΑ.Λ., θαζψο βιέπακε ηελ ηθαλφηεηά ηεο ζην ζρέδην θαη ηεο ππνζρεζήθακε φηη
ζα ζπλερίδακε λα ηε ζηεξίδνπκε νηθνλνκηθά, αλ ήζειε λα ζπλερίζεη θαη ζε αληίζηνηρν ΣΔΗ.
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Ζ ΜΓ καο ηφληζε φηη θαη ηψξα πνπ ν γηφο ηεο είλαη 17 εηψλ ρξεηάδεηαη θαζνδήγεζε γηα λα
πάξεη ηελ απφθαζε πνην ηχπν ζρνιείνπ ζα αθνινπζήζεη. Σνλ αγρψλεη θαη ην γεγνλφο φηη νη
κέρξη ηψξα επηινγέο γηα ην Γεληθφ Λχθεην δελ ηνπ βγήθαλ θαζψο έραζε ηελ ρξνληά ηνπ ζηελ
Α΄ ηάμε θαη μαλαεπηκείλακε λα ηελ παξαθνινπζήζεη θαη επηπρψο νξηαθά ηελ πέξαζε.
Ο ΓΚ καο είπε φηη ην παηδί ζε απηή ηελ ειηθία ρξεηάδεηαη απφ ηνλ γνλέα ηνπ λα ηνλ
θαηαιαβαίλεη θαη λα απνδέρεηαη απηφ πνπ ζέιεη λα θάλεη, αξθεί βέβαηα λα έρεη ηηο
πιεξνθνξίεο θαη ηελ ππνζηήξημε απφ εηδηθνχο πνπ γλσξίδνπλ θαιχηεξα.
Με βάζε ηα παξαπάλσ παξαηεξήζακε φηη, φζνη γνλείο είραλ πξνζσπηθή αληίιεςε γηα ηα
ζρνιεία ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, είηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, είηε
απφ ηε πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δελ εμέθξαζαλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ επηινγή, αιιά
πξνηξέςαλε ζεηηθά ηα παηδηά ηνπο γηα απηή. Γεληθά ε άπνςή ηνπο ήηαλ ζεηηθή θαζψο έβιεπαλ
πνιιέο δηεμφδνπο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε πάληα φκσο ζε ζπλάξηεζε κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη γνλείο πνπ είλαη επαγγεικαηίεο είραλ έλα εηδηθφ ιφγν
γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ απφθαζε πξνο ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε επεηδή ελδερνκέλσο ζα
κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ θαη νη ίδηνη ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαζψο είλαη πην
θνληά ζηε αγνξά εξγαζίαο. Βέβαηα ππήξμε θαη πξνβιεκαηηζκφο πνπ έρεη λα θάλεη
πεξηζζφηεξν κε ηηο δηαδηδφκελεο θαθέο ζπκπεξηθνξέο θαζψο θαη κε ηηο ρακειέο καζεζηαθέο
επηδφζεηο ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε απηά ηα ζρνιεία.
Έηζη θαηά ηελ Α΄ θάζε ζηε νκάδα εζηίαζεο ησλ γνλέσλ ην Ε αλέθεξε ηνλ ιφγν φηη:
«…καο βνήζεζαλ θαη νη αληηιήςεηο καο γηα ηα ηερληθά επαγγέικαηα θαη ηελ ρξεζηκφηεηά
ηνπο»
παξαηήξεζαλ γηα ηα θνξίηζηα ηνπο:
«…δηαπηζηψζακε ιφγσ ηεο κέηξηαο απφδνζήο ζηα καζήκαηα φηη δελ ηηο ηαηξηάδεη ν ηξφπνο
κάζεζεο ηνπ Γπκλαζίνπ άξα αληίζηνηρα ζπκπεξάλακε φηη δελ ζα ηηο ηαηξηάδεη θαη ην Γεληθφ
Λχθεην».
Σελ ίδηα ζέζε καο κεηέθεξε θαη ε Β γηα ην γηφ ηεο:
«Πηζηεχσ ζηελ αλαγθαηφηεηα θαη ζηε ρξεζηκφηεηα ησλ ηερληθψλ εηδηθνηήησλ… ζεσξψ φηη
ε επαγγεικαηηθή αζρνιία ζε απηή ηε θαηεχζπλζε ζα ηνπ πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε».
Ζ Γ ελήξγεζε σθειηκηζηηθά γηα ην γην ηεο αθνχ απέβαιιε ηνλ φπνην πξνβιεκαηηζκφ είρε
χζηεξα απφ ζπλάληεζε κε ην δηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ. πνπ ηεο πξφηεηλε ε εθπαηδεπηηθφο
αδειθήο ηεο. Με δεδνκέλν φηη ν γηνο ηεο έρεη επηιέμεη λα αθνινπζήζεη ην επάγγεικα ηνπ
πινηάξρνπ θαη απνδέρζεθε ηελ επηζπκία ηνπ πξνζπάζεζε λα ηνλ ζηεξίμεη γηαηί ε εηδηθφηεηα
ηνπ λαπηηθνχ πινηάξρνπ ππάξρεη ζην ΔΠΑ.Λ.. Μαο είπε:
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«Θεψξεζα φηη είλαη πην εχθνιε ε πξφζβαζε ζηελ Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ απφ ην
ΔΠΑ.Λ. αθνχ απνδέρηεθα ηελ επηζπκία ηνπ παηδηνχ κνπ».
Ζ Μ είλαη εθπαηδεπηηθφο ζε ΔΠΑ.Λ. θαη δήισζε φηη νη απφςεηο ηεο γηα ην ΔΠΑ.Λ. είλαη
ζεηηθέο γηα ηνλ επηπιένλ ιφγν φηη έρεη ηδία αληίιεςε θαη επηπξφζζεηα μέξεη θαη ηνλ γηφ ηεο.
Μαο αλέθεξε φηη:
«Ο ηνκέαο ηεο πιεξνθνξηθήο ηνπ ηαηξηάδεη θαη αθνχ απνδεδεηγκέλα δελ κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί ζην Γεληθφ Λχθεην ην ΔΠΑ.Λ. είλαη ε πξνζδνθψκελε ιχζε εηδηθά γηα ηε
εηδηθφηεηα ηεο πιεξνθνξηθήο θαζψο εθηφο απφ ην απνιπηήξην ζα έρεη θαη ην πηπρίν πνπ ηνπ
δίλεη ηελ επάξθεηα γλψζεσλ ζηνπο ππνινγηζηέο».
Σν Ε ζπκπιήξσζε φηη θαη απηνί γλψξηδαλ ηα ΔΠΑ.Λ. αθνχ είλαη πηπρηνχρνη ηνπ θαη πνηέ
δελ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ αξλεηηθή εηθφλα πνπ έρεη πεξάζεη ζηε θνηλσλία γηα απηά ηα
ζρνιεία. Απηφ ηνπο έθαλε λα πξνηξέςνπλ ηα θνξίηζηα ηνπο λα κε θνβνχληαη απηή ηελ
επηινγή θαζψο ζεσξνχλ φηη ζα ηνπο δψζεη εθφδηα πνπ άκεζα ζα ηα θάλνπλ ρξήζε ζηελ δηθή
ηνπο επηρείξεζε.
Ο Λ καο εμήγεζε φηη ν γηφο ηνπ δηαπίζησζε φηη ζην Γεληθφ Λχθεην θαζπζηεξνχζε ζρεηηθά κε
απηφ πνπ ηνπ άξεζε λα θάλεη θαζψο ηα θαζαξά ζεσξεηηθά καζήκαηα δελ ηνλ εθπαηδεχνπλ
άκεζα ζε ζέκαηα ηερληθά πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ζπκκεηείρε
ζεηηθά ζηελ απφθαζή ηνπ γηνχ ηνπ λα αιιάμεη ηχπν ζρνιείνπ.
Σν «γηαηί» γηα ηνλ Λ, καο εμήγεζε, ήηαλ ην γεγνλφο φηη ηνλ έβιεπε λα αζρνιείηαη κε
θαηαζθεπέο θαη λα ζέιεη λα θαιχςεη ηελ αλάγθε ηνπ γηα ζεσξεηηθή επεμήγεζε απηψλ πνπ
θαηαζθεπάδεη. Γλσξίδνληαο εθ ησλ έζσ ιφγν ηεο επαγγεικαηηθήο ελαζρφιεζεο ην
Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ελίζρπζε ηελ επηινγή ηνπ γηνχ ηνπ ρσξίο θαλέλα ελδνηαζκφ
πηζηεχνληαο φηη επαγγεικαηηθά ζα πεηχρεη κεγάινπο ζηφρνπο.
Ο Γ καο εμεγεί:
«… ζηε θάζε πνπ ηέζεθε ε επηζπκία ηνπ γηνχ κνπ αληέδξαζα γηαηί ήκνπλ επεξεαζκέλνο απφ
απηά πνπ άθνπγα. Δπηπιένλ είρα φλεηξα γηα ηνλ γηφ κνπ θαη ζεψξεζα φηη ζε έλα «θαθφ»
ζρνιείν δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Δπίζεο ήκνπλ πεπεηζκέλνο φηη
παξαζχξζεθε απφ θάπνηνπο θίινπο ηνπ θαη έθαλε ηελ επηινγή γηα λα κε δηαβάδεη.»
Ζ Φ καο δήισζε φηη μέξεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ γηνχ ηεο θαη φηαλ ηεο εμέθξαζε ηελ επηζπκία
ηνπ λα αιιάμεη ζρνιείν θαη λα αθνινπζήζεη ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα ην είδε ζεηηθά θαη
κάιηζηα ην ελίζρπζε ιέγνληάο ηνπ φηη κπνξεί λα ζπλερίζεη αθφκα πην ςειά θαη λα πεηχρεη ηηο
επηδηψμεηο ηνπ αθνχ ηνπ πξνζθέξεηαη θαη ε δηαδξνκή πξνο ηα παλεπηζηήκηα. Μαο ηφληζε φηη:
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«Ζ άπνςε κνπ είλαη ζεηηθή γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε γηαηί ηε γλσξίδσ θαιά αθνχ
είκαη θαζεγήηξηα θαη δηδάζθσ θπζηθή ζε απηά ηα ζρνιεία».
ηελ Β΄ θάζε ηεο έξεπλαο ν ΝΣ απαληψληαο ζην γηαηί επεξέαζε ην γηφ ηνπ πξνο ην δξφκν
ηνπ ΔΠΑ.Λ. ηφληζε ην αδηέμνδν κεηά ηελ απνηπρία ησλ παλειιελίσλ απφ ην Γεληθφ Λχθεην
θαη ηηο ζπδεηήζεηο πνπ έθαλε κε ην Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη ηνλ ππεχζπλν ηνπ ΚΔ.Τ.Π.
πνπ ηνλ έπεηζαλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δηεμφδνπο πνπ ζα αλνίγνληαλ ζην γηφ ηνπ.
Αλέθεξε φηη ην ΔΠΑ.Λ. ήηαλ ε ιχζε ζε αληίζεζε κε κηα δεχηεξε άκεζε πξνζπάζεηα ζηηο
παλειιήληεο κέζσ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. Σε δηαδξνκή ηνπ γηνχ ηνπ ζην Γεληθφ Λχθεην κε ηηο
άζθεκεο επηδφζεηο ζηα καζήκαηα θαη ηελ θνπηψδε πξνζπάζεηα ζεσξεί φηη ηελ έρεη ρξεσζεί
επεηδή κεηά ην Γπκλάζην ηνλ απέηξεςε λα θάλεη ηελ εγγξαθή ζην ΔΠΑ.Λ. επεηδή
επεξεάζηεθε απφ ηα αξλεηηθά ιεγφκελα γηα απηά ηα ζρνιεία.
Ζ ΔΕ ελζάξξπλε ηελ θφξε ηεο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επηινγή πνπ επηζπκεί έρνληαο θαη ηελ
εκπεηξία απφ ηε κεγαιχηεξε θφξε πνπ ηελ πίεζε λα κε γξαθηεί ζην ΔΠΑ.Λ.. Σεο αλέθεξε φηη
ζα ηε ζηεξίμεη ζε φπνηα απφθαζε ζα πάξεη.
Ζ ΓΦ καο εμήγεζε φηη ζηε θφξε ηεο αξέζεη πνιχ λα αζρνιείηαη κε φηη έρεη ζρέζε κε ηε
πεξηπνίεζε ηνπ ζψκαηνο θαη εηδηθά ησλ λπρηψλ θαη ηεο έρεη εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα
δνπιέςεη επαγγεικαηηθά άκεζα. Μαο είπε φηη:
«Απηφ ηεο αξέζεη θαη είλαη ζεβαζηφ απφ εκέλα πνπ είκαη θαη εγψ ειεχζεξε επαγγεικαηίαο
θαη ζα ηελ ζηεξίμσ».
Ο ΓΗΑΝΝΖ ΓΡΑΜΜ ζην γηαηί επεξέαζε ηα παηδηά ηνπ, ηνπνζεηήζεθε:
«Σν ΔΠΑ.Λ. είλαη ην θαιχηεξν ζρνιείν επεηδή ζπλδπάδεη ζεσξία θαη πξάμε θαη βγαίλεηο
άκεζα ζηελ αγνξά εξγαζίαο».
Ο ΣΡ αθνχ δηαπίζησζε φηη ν γηφο ηνπ δελ ηα πήγαηλε θαιά κε ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη ην
έδεημαλ νη βαζκνινγίεο ηεο Α΄ Γεληθνχ Λπθείνπ ειπίδεη φηη ζην ΔΠΑ.Λ. ζα ηα θαηαθέξεη
θαιχηεξα κε ηα καζήκαηα επεηδή ππάξρνπλ εξγαζηήξηα. Σν «γηαηί» ζε απηφλ εζηηάδεηαη ζην
γεγνλφο φηη ρξεηάδεηαη έλα βνεζφ εηδηθά φηαλ έρεη εξγαζίεο επηζθεπήο ζηα θαξάβηα θαη ν γηφο
ηνπ έρεη απνδείμεη φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θάλεη απηέο ηηο δνπιεηέο.
Ζ ΜΜ αληίζεηα απφ ηνπο άιινπο γνλείο καο είπε φηη πξνζπάζεζε λα επεξεάζεη ην γην ηεο λα
κε γξαθηεί ζην ΔΠΑ.Λ.. Γελ έρεη αθνχζεη θαη ηα θαιχηεξα γηα ην πψο γίλνληαη ηα καζήκαηα
ζε απηφ ην ζρνιείν θαζψο έρεη ηελ εηθφλα φηη εθεί δελ πάλε νη θαινί καζεηέο. Φνβάηαη φηη ζα
παξαζπξζεί θαη δελ ζα κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη ιφγσ θαη ηεο απφζηαζεο ηνπ ζρνιείνπ απηνχ
απφ ην ζπίηη ηνπο. Θεσξεί φηη δε ζα είλαη ζε ζέζε λα επηβιέπεη ηε θαηάζηαζε.
Ο ΑΠΡ επηθαιέζηεθε νηθνλνκηθνχο ιφγνπο γηαηί είλαη δχζθνιν γηα ην παηδί λα γξαθηεί
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ζηελ ηδησηηθή ζρνιή θαη ηαπηφρξνλα λα δνπιεχεη γηα λα πιεξψλεη ηα δίδαθηξα.
Αλαξσηήζεθε γηαηί λα κε δνθηκάζεη ν γηφο ηνπ ηε ιχζε ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαζψο πηζηεχεη φηη ζα
θαιχςεη ηηο γλψζεηο πνπ ηνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θάλεη απηφ πνπ ζέιεη επαγγεικαηηθά.
Αθνχζηεθε ζεηηθφ φηη γηα δχν ρξφληα ζην ΔΠΑ.Λ. δελ ζα θάλεη καζήκαηα ηεο Γεληθήο
Παηδείαο θαη έηζη κε ην κεησκέλν πξφγξακκα ζα κπνξεί θαη λα απαζρνιείηαη εξγαζηαθά.
Δπηπιένλ ζα πάξεη πηπρίν πνπ ηνπ εμαζθαιίδεη θαη ηελ επάξθεηα ζηνπο ππνινγηζηέο.
Ο ΑΝΓΡΔΑ πηζηεχεη γηα ην γηφ ηνπ φηη κε ην ΔΠΑ.Λ. ζα ηα θαηαθέξεη επαγγεικαηηθά γηαηί
ζα επηιέμεη λα θάλεη απηφ πνπ ηνπ αξέζεη. Δπηπιένλ βιέπεη ζεηηθά ην ΔΠΑ.Λ. επεηδή θαη
εθείλνο έρεη ηειεηψζεη ηερληθή ζρνιή. Ζ EDG πξφηαμε νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη πηζηεχεη φηη
ζα θνπξάζνπλ ηε θφξε ηεο ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα ιφγσ ηεο γιψζζαο.
Ζ ΜΓ έρεη παξαηεξήζεη ηελ αδηαθνξία ηνπ γηνχ ηεο ζηα καζήκαηα ζην Γεληθφ Λχθεην. Μαο
αλέθεξε πσο έκεηλε ζηελ ίδηα ηάμε απφ απνπζίεο θαη είρε ρακειέο βαζκνινγίεο αθφκε θαη
ηελ δεχηεξε ρξνληά ζηελ Α΄ Γεληθνχ Λπθείνπ. Αλαγλψξηζε ην ιάζνο ηεο λα πξνηξέςεη ην γηφ
ηεο λα ζπλερίζεη κεηά ην Γπκλάζην ζην Γεληθφ Λχθεην θαη ηελ επηκνλή ηεο λα επαλαιάβεη
μαλά ηελ Α΄ Γεληθνχ Λπθείνπ πξνζπαζψληαο λα ηνπ εκθπζήζεη πξνθαλψο ηηο δηθέο ηεο
πξνζδνθίεο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο ηελ έθαλε λα ηνλ αθνχζεη θαη λα ηνλ γξάςεη
ζηελ Β΄ ΔΠΑΛ ζην ηνκέα ηεο Μεραλνινγίαο.
Ο ΓΚ ζεσξεί φηη ρξεηάδεηαη ε Διιάδα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Πηζηεχεη γηα λα
μεθχγεη απφ ηε θξίζε ρξεηάδνληαη ηερληθά ρέξηα θαη πηζηνπνηεκέλνη ηερληθνί κε ηηο
αληίζηνηρεο ηθαλφηεηεο. Καηέζεζε ηελ άπνςε φηη αλ θάπνηνο έρεη απηέο ηηο ηθαλφηεηεο είλαη
άδηθν λα ηαιαηπσξείηαη κε επηπιένλ ζπνπδέο πνπ ηειηθά δελ νδεγνχλ ζε κηα ζέζε ζηελ
αγνξά εξγαζίαο
4.9.1 Ο ηξόπνο επηξξνήο ησλ γνλέσλ.
Οη γνλείο δήισζαλ φηη κε επηρεηξήκαηα θαη ζηηο δχν θάζεηο ηεο έξεπλαο έκκεζα ή άκεζα,
ζεηηθά ή αξλεηηθά επεξέαζαλ ηελ επηινγή ησλ παηδηψλ ηνπο.
Σα πξνέηξεςαλ εζηηάδνληαο ζηηο ηθαλφηεηέο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη ζε ζπρλέο ζεηηθέο
αλαθνξέο γηα ηα ΔΠΑ.Λ.. Δπίζεο κε παξαθίλεζε θαη κε πξνβνιή άκεζσλ παξαδεηγκάησλ
ησλ καζεηψλ/ηξησλ πνπ απνθνίηεζαλ απφ ην ΔΠΑ.Λ. θαη πέηπραλ επαγγεικαηηθά. Πξφβαιαλ
ην δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηε βνήζεηα ζηε πιεξνθφξεζε απφ ππεχζπλνπο ησλ
ΚΔ.Τ.Π θαζψο ε απφδνζή ηνπο ζηα καζήκαηα ζην Γπκλάζην είηε ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ
Λπθείνπ δελ ήηαλ ε αλακελφκελε. Ζ δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ γηα ηε θαηάθηεζε
αλαβαζκηζκέλσλ πξνζφλησλ αιιά θαη ε ελαζρφιεζε κε ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη ε
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αλάγθε ζηειέρσζεο ηνπο απφ απηά κε ηε πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ θάπνηα αλαγθαία
πηζηνπνίεζε ήηαλ κηα επηπιένλ παξαθίλεζε.
Ζ ΒΑ καο πεξηέγξαςε ηελ επηξξνή ηεο θφξεο ηεο απφ ηε κεγαιχηεξε αδειθή ηεο πνπ έρεη
ηειεηψζεη ΔΠΑ.Λ. θαη επαγγεικαηηθά αζρνιείηαη ζε παξεκθεξή εηδηθφηεηα. Οκνίσο θαη ην Ε
ηφληζε φηη ε κηθξή θφξε ηνπο επεξεάζηεθε απφ ηελ κεγαιχηεξε γηα ηελ επηινγή ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.
Καιή πξαθηηθή είλαη θαη ε δηεπθφιπλζε ζηελ πξνζέγγηζε επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ θαη
επηηπρεκέλσλ επαγγεικαηηψλ. Δηπψζεθε απφ ηε Γ φηη κε ηελ επαθή ηνπ γηνπ ηεο κε ην
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ λαπηηθνχ επί δίκελν ζπλεηδεηνπνίεζε πξψηα απηή αιιά θαη ν γηνο
ηεο φηη είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. Ο ηξφπνο επηξξνήο ηεο
νπζηαζηηθά καο είπε ήηαλ :
«…ε ζηήξημε πνπ ηνπ παξείρα έηζη ψζηε λα δήζεη απφ θνληά ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα»
κεζνιάβεζε γηα λα:
«….πάξεη πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ζείν ηνπ πνπ είλαη κεραληθφο ζηα θαξάβηα θαη ηαμηδεχεη
ζπρλά. Μάιηζηα ην πξνεγνχκελν θαινθαίξη ηνλ είρε πάξεη καδί ηνπ ζε έλα ηαμίδη θαη
ελζνπζηάζηεθε πεξηζζφηεξν αθνχ έδεζε γηα δπν κήλεο ηε λαπηηθή εκπεηξία».
Ζ αλαθνξά ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ πεξηέρεη 23 ψξεο επαγγεικαηηθά καζήκαηα κε ηα
αληίζηνηρα εξγαζηήξηα. είλαη κηα νπζηαζηηθή παξαθίλεζε γηα ηα παηδηά θαζψο κπνξνχλ λα
ζπγθξίλνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ έηζη φπσο καο αλέθεξε ε Φ, ν Λ θαη ε Μ:
«….έςαμε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην ΔΠΑ.Λ. θαη είδε φηη ηα καζήκαηα ηνλ ελδηαθέξνπλ
πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηα καζήκαηα ησλ αληίζηνηρσλ ηάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ αιιά
θαη ε χπαξμε εξγαζηεξηαθψλ σξψλ».
Ζ Μ πξνέηξεςε ηνλ γηφ ηεο λα επηζθεθηεί ην ΔΠΑ.Λ. θάηη πνπ ηνλ εληππσζίαζε θαζψο ηεο
κεηέθεξε χζηεξα απφ ηε ζπλάληεζε φηη:
«Σνπ θάλεθε απίζηεπην φηη απφ ηνπ ρξφλνπ ζα θάλεη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ζεσξεηηθά θαη
πξαθηηθά καζήκαηα πάλσ ζην αληηθείκελν πνπ αγαπά πνιχ».
Αληίζεηα κε ηνπο πξνεγνχκελνπο γνλείο ν Γ κε ηελ άκεζε αξλεηηθή επηξξνή ζηελ απφθαζε
ηνπ γηνπ ηνπ πηνζέηεζε ζηελ αξρή δηαιεθηηθφ ηξφπν. Σνλ πξνέηξεςε λα παξαδεηγκαηηζηεί
απφ ηνπο θίινπο ηνπ αιιά βιέπνληαο ηελ επηκνλή ηνπ ζηε ζπλέρεηα δελ απνδέρηεθε ηελ
εγγξαθή ηνπ θαη κε εθβηαζηηθφ ηξφπν αξλήζεθε αθφκε θαη λα παξαβξεζεί ζηελ εγγξαθή.
Ζ Β πίεδε κε άκεζε ζεηηθή επηξξνή ηνλ γηφ ηεο πξνο ηε θαηεχζπλζε ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη ηνπ
πξφηεηλε ζηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν αηζζαλζεί φηη δελ ηνπ αξέζεη ζα ηνλ
κεηεγγξάςεη ζην Γεληθφ Λχθεην.
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Δπηπξφζζεηα φπσο καο ηφληζαλ νη Φ, Γ θαη Μ έθεξαλ εληζρπηηθά ηα παηδηά ηνπο ζε επαθή κε
ππεχζπλν .Δ.Π. ηνπ ΚΔ.Τ.Π. ειπίδνληαο φηη απφ απηή ηε ζπλάληεζε ζα βγεη θάηη θαιφ γηα
ηε εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο.
ηε ζπλέληεπμε ν ΝΣ βιέπνληαο ην αδηέμνδν ησλ έσο ηφηε επηινγψλ επηζθέθηεθε ην ΔΠΑ.Λ.
καδί κε ην γηφ ηνπ θαη επηπιένλ ηνλ ππεχζπλν .Δ.Π. ηνπ ΚΔ.Τ.Π. θαη πήξαλ καδί ηε
πιεξνθφξεζε πνπ ηνπο νδήγεζε ζηελ εγγξαθή ηνπ παηδηνχ ζην ΔΠΑ.Λ. μεπεξλψληαο ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο φπνηεο θνβίεο είραλ.
Οη ΔΕ θαη ΓΦ αξθέζηεθαλ ζηελ επηβξάβεπζε ηεο απφθαζεο ησλ θνξηηζηψλ ηνπο ελψ ν
ΓΗΑΝΝΖ ΓΡΑΜΜ κεηέθεξε ηελ άπνςή ηνπ πνπ ήηαλ θαη είλαη ζηαζεξή γηα ηελ επηινγή
ζρνιείνπ πνπ ζε πξνεηνηκάδεη επαγγεικαηηθά θαη ζνπ δίλεη ηα εθφδηα γηα λα θαηαθηήζεηο
άκεζα κηα ζέζε εξγαζίαο.
Ο ΣΡ καο είπε φηη επηζθέθηεθαλ κε ην γηφ ηνπ ην ΚΔΤΠ. Δθεί ζπκπιήξσζε έλα ηεζη
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη βγήθε πξαθηηθφο ηχπνο πνπ ηνπ εμήγεζαλ φηη ζα
παίξλεη ηθαλνπνίεζε εμαζθψληαο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ ηελ ρξήζε ησλ ρεξηψλ ηνπ. Με
δεδνκέλε ηελ ρακειή βαζκνινγία ζην Γεληθφ Λχθεην είλαη κηα επθαηξία λα πξνζπαζήζεη ζην
ΔΠΑ.Λ. θαζψο ηνπ αξέζεη πνπ ηνλ παίξλεη καδί ηνπ ζηε δνπιεία θαη αζρνιείηαη κε ηηο
επηζθεπέο. Ζ ΜΓ πξνζπάζεζε λα ππνζηεξίμεη ηελ αξλεηηθή ηεο άπνςε γηα ην ΔΠΑ.Λ. κε ηελ
επίζθεςε ζην ΚΔ.Τ.Π..
Σν ΚΔ.Τ.Π. επηζθέθηεθε θαη ν ΑΠΡ κε ην γηφ ηνπ πεξηζζφηεξν γηα πιεξνθφξεζε.
Γηα ηνλ ΑΝΓΡΔΑ ν ηξφπνο επηξξνήο ηνπ γηνχ ηνπ ήηαλ κε παξφηξπλζε θαη ππνζηήξημε
θαζψο ηνπ πξφηαμε ηελ δηθή ηνπ επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή πνξεία πνπ ηελ νθείιεη ζην
πηπρίν ηεο ηερληθήο ζρνιήο πνπ είρε ηειεηψζεη.
Ζ EDG καο αλέιπζε ηελ άπνςή

πνπ πέξαζε ζηε θφξε ηεο γηα άκεζε επαγγεικαηηθή

απνθαηάζηαζε ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ θαη ηελ παξάιιειε εξγαζία κε ηε ζπλέρηζε
ζπνπδψλ ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αλ ην θαηαθέξεη θαη αλ ην ζέιεη. Ζ ΜΓ ζε έλα
αδηέμνδν πνπ έρεη θηάζεη κε ην γηφ ηεο επηζθέθηεθε ην ΚΔ.Τ.Π. θαη ν ππεχζπλνο νξγάλσζε
ζπλάληεζε κε ην δηεπζπληή ζην ΔΠΑ.Λ. φπνπ έγηλε ζπδήηεζε παξνπζία ηνπ γηνχ ηεο.
Ο ΓΚ ππνζηήξημε φηη ην γηφ ηνπ απφ κηθξφ θξφληηδε λα ηνπ δείρλεη θαη λα ηνλ βάδεη λα
αζρνιείηαη κε ηερληθά ζέκαηα. Σνλ είρε πείζεη κάιηζηα φηη κε απηή ηελ ηθαλφηεηα ζα
επσθειεζεί ζηε δσή ηνπ επαγγεικαηηθά.
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4.9.2 Η αληίδξαζε ησλ παηδηώλ, ε αηηία ηεο θαη ν ηξόπνο πνπ ην ρεηξίζηεθαλ νη γνλείο
Οη γνλείο αλέθεξαλ αλ ππήξμε ή φρη θάπνηα αληίδξαζε απφ ηα παηδηά ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα
επηξξνήο ηνπο λα αθνινπζήζνπλ ην ζρνιείν επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ.
ηε πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο κφλν ε Β αλέθεξε φηη αξρηθά ν γηφο ηεο αληέδξαζε γηαηί φινη νη
θίινη ηνπ ζα πήγαηλαλ ζην Γεληθφ Λχθεην κεηά ην Γπκλάζην. Γελ αηζζαλφηαλ θαιά πνπ ζα
ζηεξνχηαλ ηνπο θίινπο ηνπ θαη πξνβιεκαηηδφηαλ γηα ηα παηδηά πνπ ζα ζπλαληνχζε γηα πξψηε
θνξά ζην ΔΠΑ.Λ.. Βξήθε θαη ηε ζπκπαξάζηαζε ησλ παππνχδσλ γηα λα πηέζεη θαη λα πεηχρεη
ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Γεληθφ Λχθεην. Παξαπνλέζεθε θαη γηα ηε κεγαιχηεξε απφζηαζε ηνπ
ΔΠΑ.Λ.. απφ ην ζπίηη ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ απφζηαζε απφ ην Γεληθφ Λχθεην.
Ζ Β γηα λα ηνλ πείζεη ηνπ αλέθεξε ηα νθέιε πνπ ζα έρεη φηαλ εθηφο απφ ην απνιπηήξην ζα
κπνξεί λα εμαζθήζεη έλα επάγγεικα θαη ηνπ ππνζρέζεθε φηη κε ηελ πξψηε δπζθνιία πνπ ζα
ζπλαληνχζε απφ ζέκα ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ άκεζα ζα ηνλ κεηέγγξαθε ζην Γεληθφ
Λχθεην.
Ζ Φ δηαπίζησζε κηα αλεζπρία πνπ είρε ν γηφο ηεο γηα ηελ αιιαγή ηνπ ηχπνπ ζρνιείνπ θπξίσο
ιφγσ ηνπ θιεηζηνχ ραξαθηήξα ηνπ. Αθνχ ηνπ έδεημε κε ηνλ ηξφπν ηεο φηη έρεη απνδερζεί ηελ
απφθαζή ηνπ, ηνλ εζχραζε θαη ηνπ πεξλνχζε πιεξνθνξίεο έηζη ψζηε λα ηνπ θάλεη γλσζηφ ην
πεξηβάιινλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. γηα λα ηνπ απνβάιιεη ην άγρνο ηεο πξψηεο ζηηγκήο.
Ζ Γ δέρζεθε ηνλ εθλεπξηζκφ ηνπ γηνχ ηεο θαζψο απαηηήζεθε ρξφλνο απφ ηελ ίδηα λα
απνδερζεί ηελ απφθαζή ηνπ γηα λα αθνινπζήζεη φρη ηφζν ην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην αιιά
θπξίσο ηε εηδηθφηεηα ηνπ πινηάξρνπ. αλ κάλα δελ κπνξνχζε φπσο καο είπε λα δερζεί
εχθνια κηα ηέηνηα απφθαζε θαζψο άθνπγε δεμηά θαη αξηζηεξά θάπνηεο αξλεηηθέο εθδνρέο γηα
απηφ ην επάγγεικα. Με ηε παξέκβαζε ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ αιιά θαη κε ην δηάινγν ζην
ΚΔ.Τ.Π. θαη κε εθπαηδεπηηθνχο ζην ΔΠΑ.Λ. ζηεξίδεη ηνλ γηφ ηεο ζηα βήκαηα πνπ θάλεη γηα
λα πξαγκαηνπνηήζεη ηα φλεηξά ηνπ.
Ο Λ πεξηέγξαςε ηελ αιιαγή ηνπ ηχπνπ ζρνιείνπ πνιχ θπζηνινγηθά απφ ηελ πιεπξά ηνπ γηνχ
ηνπ. Αλεζπρία γηα ηε πξνζαξκνγή εμέθξαζε κφλν ε κεηέξα ηνπ, πξφζζεζε:
«…εκείο ην ζπδεηήζακε κε ηε ζχδπγν κνπ θαη ηεο εμήγεζα φηη δελ πξέπεη λα έρεη θακία
αλεζπρία γηα απηή ηελ αιιαγή. Σεο ππνζρέζεθα φηη ζα είκαη απφ θνληά θάηη πνπ έθαλα κφλν
ζηελ αξρή γηαηί δηαπίζησζα φηη πξνζαξκφζηεθε άκεζα θαη πήγαηλε θαιά ζηα καζήκαηα
παίξλνληαο θαιέο βαζκνινγίεο».
Ζ ΒΑ καο είπε γηα ηε θφξε ηεο φηη δελ ππήξμε θαλέλα πξφβιεκα θαζψο ηα βήκαηα ήηαλ
πξνδηαγεγξακκέλα θαη απφ ηελ αδειθή ηεο, αιιά θαη πνιιέο θίιεο ηεο αθνινχζεζαλ ηνλ ίδην
δξφκν. Μαο αλέθεξε φηη:
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«Δκείο βιέπνληαο θαη ηε δηαδξνκή ηεο κεγάιεο θφξεο καο, είκαζηε ζεηηθνί ζηελ απφθαζή
ηεο θαη ηε ζηεξίδνπκε».
Ο Γ καο είπε γηα ην γηφ ηνπ φηη αληέδξαζε ζηε πξνηξνπή ηνπ λα θάλεη εγγξαθή ζην Γεληθφ
Λχθεην. Σνπ είπε λα κε ηνλ βάδεη λα θάλεη θάηη πνπ δελ ηνπ αξέζεη θαη ηνπ εμήγεζε φηη δελ
ζα κπνξέζεη λα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα ηνπ Γεληθνχ φρη γηαηί δελ κπνξεί αιιά γηαηί
δελ ην ζέιεη. Δπέκεηλε φηη βξήθε απηφ πνπ ζέιεη θαη ηνπ δήηεζε λα ην απνδερηεί. Γηα λα ηνπ
αιιάμεη γλψκε ρξεζηκνπνίεζε πνιιά επηρεηξήκαηα θαη ηνπ πξφηεηλε λα πάεη ζην ΔΠΑ.Λ.
ζηελ Β΄ ηάμε κεηά ην Γεληθφ Λχθεην. Ο Γ ζπκπιήξσζε φηη:
«ηελ άξλεζή κνπ λα ζπκκεηέρσ ζηελ εγγξαθή ηνπ ζην ΔΠΑ.Λ. πήξε ηελ κάλα ηνπ γηα λα
ηνλ γξάςεη. Με κπνξψληαο λα επεξεάζσ άιιν απηή ηε θαηάζηαζε θαη ζέινληαο λα είκαη
θνληά ηνπ γηα λα ειέγρσ ηε θαηάζηαζε θαη λα κεηξηάζσ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο
αλεζπρίεο κνπ απφ απηά πνπ άθνπγα γηα θαθέο παξέεο θαη γηα νπζίεο ζπκκεηείρα ζην
χιινγν Γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ. Δλζνπζηάζηεθα κε ηηο θαιέο επηδφζεηο ηνπ γηνχ κνπ ζηα
καζήκαηα, πνπ ιεο θαη έθαλε απηή ηε πξνζπάζεηα γηα λα κνπ αιιάμεη ηελ άπνςή κνπ γηα ηα
ΔΠΑ.Λ. θάηη πνπ έηζη θαη αιιηψο έγηλε απφ απηφ πνπ έρσ δήζεη ζαλ πξφεδξνο ηνπ
ζπιιφγνπ».
Ζ Μ δηέθξηλε έλα άγρνο θαη κηα αλαζθάιεηα ηνπ γηνχ ηεο γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ ΔΠΑ.Λ..
Έδεημε ελδηαθέξνλ ζηελ πξφηαζή ηεο λα επηζθεθζεί θαη λα πιεξνθνξεζεί γηα ην ΔΠΑ.Λ.. Ζ
επίζθεςε ζην ρψξν ηνπ ΔΠΑ.Λ., ε ζπδήηεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη θπξίσο ην
εξγαζηήξην ησλ ππνινγηζηψλ έπαημαλ έλα ζεηηθφ ξφιν.
Σν Ε δελ αληηκεηψπηζε απφ ηε θφξε ηνπο θάπνηα αληίδξαζε θαζψο ε κεγαιχηεξε θφξε ήηαλ
ήδε καζήηξηα ζην ΔΠΑ.Λ. θαη ηε θαζνδήγεζε ζσζηά.
ηε δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλαο ν ΝΣ καο είπε:
«Ζ αληίδξαζε ηνπ γηνπ κνπ ζηελ πξνηξνπή κνπ λα γξαθηεί ζε ΔΠΑ.Λ. κεηά ηελ απνηπρία
ηνπ λα πεξάζεη ζην παλεπηζηήκην κέζσ παλειιελίσλ απφ ην Γεληθφ Λχθεην ήηαλ άκεζε
ζρεδφλ κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ. Ήηαλ κηα κεγάιε αιιαγή θαη απηφ εθδειψζεθε ζηελ αξρή ησλ
καζεκάησλ ζην ΔΠΑ.Λ.. αλ αληίδξαζε ζηακάηεζε λα θνηηά επεξεαδφκελνο απφ ζπγγεληθφ
πξφζσπν. Γξάθηεθε ζε ηδησηηθφ ΗΔΚ κε ζεσξεηηθφ αληηθείκελν ζπνπδψλ. Δθεί δηαπίζησζε
φηη είρε δπζθνιίεο θαη ηνπ ήηαλ θάπσο αδηάθνξν ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σφηε ηνπ πξφηεηλα
λα μαλαζθεθηεί ηελ απφθαζή ηνπ θαη επηζθεθηήθακε ην ΔΠΑ.Λ. θαη ην ΚΔΤΠ. Μηιήζακε
κε ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ.. πκβνπιεπηήθακε ηνλ Τπεχζπλν ηνπ
ΚΔ.Τ.Π. θαη επέζηξεςε νξηαθά γηα λα κε ράζεη ην έηνο ζην ΔΠΑ.Λ. αθνχ θαηάιαβε
γξήγνξα ηελ αδπλακία ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζσζηά ζην ζεσξεηηθφ αληηθείκελν ηνπ Η.Δ.Κ.».
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Ζ ΔΕ καο είπε γηα ηε θφξε ηεο φηη δελ είρε ηδηαίηεξεο αλεζπρίεο θαη δελ αληέδξαζε αξλεηηθά,
ηνπλαληίνλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο επέδεημε σξηκφηεηα θαη θαηαβάιεη πξνζπάζεηα γηα λα
δηθαηψζεη ηελ επηινγή ηεο κε πνιχ θαιή επίδνζε ζηα καζήκαηά ηεο. Μαο ηφληζε φηη:
«Δκείο ηελ ζηεξίδνπκε θαη εληζρχνπκε ηε πξνζπάζεηά ηεο θαζψο αθνινπζεί κηα εηδηθφηεηα
πνπ ηεο ηαηξηάδεη θαη ζαλ γπλαίθα».
Σν φηη δελ ππήξμε θάπνηα αληίδξαζε απφ ηα παηδηά ηνπο εμέθξαζαλ ε ΓΦ φπσο θαη ν
ΓΗΑΝΝΖ ΓΡΑΜΜ. Ζ ΓΦ καο είπε φηη:
«Ζ επηινγή ηεο ήηαλ ζεβαζηή απφ εκέλα αθνχ είλαη επραξηζηεκέλε θαη ζπνπδάδεη απηφ πνπ
ηεο αξέζεη λα θάλεη θαζψο απφ κηθξή αζρνιείηαη κε ηε πεξηπνίεζε ηνπ πξνζψπνπ θαη είλαη
κηα θαζαξά γπλαηθεία δνπιεηά».
Ο ΓΗΑΝΝΖ ΓΡΑΜΜ δελ είδε θακία αληίδξαζε απφ ηα παηδηά ηνπ γηαηί θαη απηά πηζηεχαλε
φπσο θαη απηφο φηη ηειεηψλνληαο ην ΔΠΑ.Λ. ζα έρνπλ ην κέιινλ κπξνζηά ηνπο.
Ο ΣΡ καο κεηέθεξε ηελ αξρηθή αληίδξαζε ηνπ γηνχ ηνπ:
« Πξνζπάζεζε λα κε πηέζεη κε ηε κάλα ηνπ θαη ε αηηία ήηαλ φηη δελ ήζειε λα απνρσξηζηεί
ηνπο θίινπο ηνπ αιιά ζηε ζπλέρεηα βξήθε γλσζηνχο θαη δέζεθε κε ην ζρνιείν».
Γηα λα θάκςεη ηελ αληίδξαζή ηνπ ππνζρέζεθε φηη ζα ηνλ ζηεξίμεη επαγγεικαηηθά θαη ηνπ
έθεξε παξαδείγκαηα γλσζηψλ παηδηψλ πνπ έρνπλ πηπρίν ΔΠΑ.Λ. θαη εξγάδνληαη.
Ο γηφο ηνπ ΑΠΡ έθεξλε πξνζρήκαηα. Γήισλε φηη ζα δνπιέςεη γηα λα έρεη ιεθηά ψζηε λα
πιεξψλεη ηα δίδαθηξα ηεο ηδησηηθήο ζρνιήο πνπ επηζπκνχζε λα εγγξαθεί. πσο καο είπε ν
παηέξαο ηνπ ηνλ έπεηζε πσο είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ην δηθφ ηνπ αιιά θαη ηεο νηθνγέλεηαο λα
εγγξαθεί ζην ΔΠΑ.Λ.. Ο καζεηήο ην απνθάζηζε χζηεξα θαη απφ ζπδήηεζε κε ηνλ Τπεχζπλν
ηνπ ΚΔ.Τ.Π..
Ο ΑΝΓΡΔΑ δελ αλέθεξε θάπνηα αληίδξαζε απφ ην γηφ ηνπ γηαηί ήηαλ επηινγή ηνπ θαη
απνθάζηζαλ καδί κε θίινπο ηνπ λα πάλε ζην ΔΠΑ.Λ. Γλψξηδε θαη ηε δηθή ηνπ ζεηηθή ζηάζε
ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε αθνχ θαη απηφο ήηαλ πηπρηνχρνο ηερληθήο ζρνιήο.
Ζ θφξε ηεο ENG ζηελ αξρή είρε εθλεπξηζκφ θαη άξλεζε επεηδή ήηαλ ζηελνρσξεκέλε πνπ ζα
ράζεη ηηο θίιεο ηεο πνπ εγγξάθεθαλ ζην Γεληθφ Λχθεην. ηαλ φκσο είδε πνπ ηα πήγαηλε θαιά
κε ηα καζήκαηα γηαηί ηελ ελδηέθεξαλ θαη δεκηνχξγεζε λέεο θηιίεο άιιαμε γλψκε.
Αληίζεηα ε ΜΜ καο είπε φηη ν γηφο ηεο επηκέλεη κε ηελ επηινγή ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη δελ
ζπλεξίζηεθε ηηο αλεζπρίεο ηεο. Θεσξεί φηη ην θάλεη επεηδή ζέιεη έλα ζρνιείν πνπ δελ ζα ηνλ
ππνρξεψλεη λα δηαβάδεη. Ζ επηκνλή ηνπ ηελ αλάγθαζε λα ππνρσξήζεη θαη ηειηθά λα
απνδερζεί ηελ εγγξαθή ζην ΔΠΑ.Λ. αθνχ ζπκβνπιεχηεθε ηνλ Τπεχζπλν ηνπ ΚΔ.Τ.Π..
Ζ ΜΓ δέρζεθε άξλεζε απφ ην γηφ ηεο λα θάλεη εγγξαθή ζην ΔΠΑ.Λ.. Δπέκελε απφ
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αληίδξαζε λα ζπλερίζεη ζην Γεληθφ Λχθεην. ε πεξίπησζε εγγξαθήο ζην ΔΠΑ.Λ. έζεζε φξν
λα εγγξαθεί ζην ηνκέα ηεο κεραλνινγίαο. Σειηθά ε κεηέξα ηνπ ππνρψξεζε θαη έθαλε
εγγξαθή ζην ΔΠΑ.Λ. ζην ηνκέα κεραλνινγίαο πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ
κεραληθνχ απηνθηλήησλ θαζψο ζέιεη πάξα πνιχ λα εμαζθήζεη απηφ ην επάγγεικα.
Ο ΓΚ καο κεηέθεξε κηα κηθξή αλεζπρία ηνπ γηνχ ηνπ κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ΔΠΑ.Λ.
θαζψο έραλε θάπνηνπο απφ ηνπο θίινπο ηνπ. Ο θαιφο ρεηξηζκφο απφ ηελ πιεπξά ηνπ λα
αλαδείμεη ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ρσξίο πίεζε θαη εμαλαγθαζκφ απφ κηθξφηεξε ειηθία
βνήζεζε λα απνδερζεί ηνλ ηξφπν κάζεζεο πνπ ηνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα θαη λα αθνινπζήζεη
ζπλεηδεηά ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα ζην ΔΠΑ.Λ..
4.10 Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ γηα ηελ επηινγή αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπνπδώλ ησλ παηδηώλ ηνπο ζην ΔΠΑ.Λ..
Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ πνπ κεηείραλ ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ησλ
παηδηψλ ηνπο ζην ΔΠΑ.Λ. είραλ άκεζε ζχλδεζε κε ηηο απφςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο
ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Δπίζεο φπσο καο κεηέθεξαλ εδξάδνληαλ θαη
ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο αιιά θαη ζηηο δπλαηφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο ηηο θιίζεηο θαη ηηο
επηζπκίεο ηνπο.
Ζ Β καο είπε:
«Δγψ ράξεθα πνιχ… θαζψο έπαημα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθαζή ηνπ. Γελ ζαο θξχβσ φηη
αγσληνχζα κήπσο δελ ην απνδερζεί θαη επηζηξέςεη ζηνπο θίινπο ηνπ ζην Γεληθφ Λχθεην. Με
ραξνπνηεί επίζεο ην γεγνλφο φηη κε ηε πιεηνςεθία ησλ θαζεγεηψλ/ηξησλ ηα πάεη θαιά.
Βιέπνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνφδνπ ηνπ λνηψζσ δηθαησκέλε. Έλνησζα αλαθνχθηζε θαη
κνπ έθπγε θάζε άγρνο φηαλ κνπ δήισζε επραξηζηεκέλνο. Γελ ζαο θξχβσ φηη ζηελ αξρή ήξζα
ζε αληηπαιφηεηα κε ηνπο γνλείο κνπ γηα ηε ιάζνο φπσο ηελ ραξαθηήξηδαλ πξνηξνπή κνπ λα
γξαθηεί ην παηδί ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην θάηη πνπ κνπ πξνμέλεζε εθλεπξηζκφ αιιά
βιέπνληαο ζηε ζπλέρεηα ηε πξφνδφ ηνπ κε δηθαίσζαλ».
Ζ Φ καο είπε:
«…αηθληδηάζηεθα κε ηελ απφθαζε ηνπ γηνχ κνπ… αιιά δελ κνπ δεκηνπξγήζεθε θάπνην
αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα. Ζ αγσλία πνπ αηζζάλνκαη έγθεηηαη ζην θαηά πφζν ζα ηα πάεη θαιά
ζην ΔΠΑ.Λ. σο πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη».
Ζ Γ αλέθεξε:
«Σν ζπλαίζζεκά κνπ ζηελ αξρή κε ην πνπ κνπ δήισζε ηελ επηζπκία ηνπ ήηαλ απηφ ηεο
αγσλίαο θαη ηεο αλεκπνξηάο πνπ κε αλάγθαζε λα ςαρηνχκε θαη λα ηξέμνπκε λα
82

πιεξνθνξεζνχκε απφ εηδηθνχο γηα λα δηψμνπκε ηελ αλεζπρία καο. Μεηά απφ φια απηά
ππάξρεη ηψξα ην ζπλαίζζεκα ηεο αλαθνχθηζεο αιιά θαη ηνπ ζαπκαζκνχ ζην γηφ καο πνπ
εμέθξαζε ζε ηφζν κηθξή ειηθία ηε επηζπκία ηνπ γηα ζπνπδέο πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζην
επάγγεικα πνπ επέιεμε θαη πξνέθπςε χζηεξα απφ δηθή ηνπ πξνζσπηθή έξεπλα. αλ κάλα
φκσο θξαηψ ρσξίο λα ην εθδειψλσ θάπνηα κηθξή αλεζπρία».
Ο Λ καο θαηέζεζε ην ζπλαίζζεκά ηεο αλεζπρίαο θαηά ηελ αιιαγή ηνπ ηχπνπ ζρνιείνπ αλ ν
γηφο ηνπ αληαπνθξηζεί θαη ελζσκαησζεί ζην λέν πεξηβάιινλ. Αθνινχζεζε ε αλαθνχθηζε ζηα
πξψηα ηνπ βήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ε ραξά θαη ε ηθαλνπνίεζε κε ηε πξφνδφ ηνπ.
Ζ ΒΑ πξφζζεζε:
«Σν δηθφ κνπ ζπλαίζζεκα ήηαλ αλαθνχθηζε θαη εξεκία γηαηί δελ είρακε θάηη αξλεηηθφ πνπ λα
καο θάλεη λα απνηξέςνπκε ην παηδί λα γξαθεί ζην ΔΠΑ.Λ. ιφγσ ηεο εκπεηξίαο απφ ηε κεγάιε
θφξε. Αλαθνχθηζε αηζζαλζήθακε γηαηί ζην ΔΠΑ.Λ. δελ ρξεηάδνληαη θξνληηζηήξηα πνπ είλαη
δχζθνιν ζηε ζεκεξηλή επνρή λα ηα ππνζηεξίμνπκε θαη ζηγνπξηά γηαηί ην παηδί πηζηεχσ ζα
επραξηζηεζεί κε ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα πάλσ ζηελ εηδηθφηεηα πνπ επέιεμε».
Ο Γ εθλεπξίζηεθε πάξα πνιχ θαη ηνλ θπξίεπζε αλαζηάησζε θαη αγσλία κήπσο ν γηφο ηνπ ζα
κπιέμεη κε θαθέο παξέεο θαη ζα ηνλ ράζεη. Απηφ ηνλ θηλεηνπνίεζε θαη αθνχ είδε ηελ
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε θαζψο αζρνιήζεθε κε ην ζχιινγν αηζζάλεηαη αλαθνπθηζκέλνο αιιά
θαη κεηαλνησκέλνο γηα ηελ αξρηθή ηνπ αληίδξαζε. Απφ ηελ άιιε βέβαηα ραξνχκελνο πνπ ν
γηφο ηνπ πεγαίλεη θαιά ζηα καζήκαηα θαη πνπ έδεημε ηέηνηα σξηκφηεηα.
Ζ Μ ζηελ αξρή ήηαλ πξνβιεκαηηζκέλε θαη ακήραλε αιιά κε ηελ ζεηηθή αληίδξαζε ηνπ γηνχ
ηεο αηζζάλζεθε εξεκία θαη βεβαηφηεηα θαζψο ηεο έθπγε ην άγρνο.
Σν Ε καο είπε:
«ηελ αξρή αλ θαη καο επραξίζηεζε ε επηινγή ηνπο αηζζαλζήθακε ιίγν αλαζηάησζε θαη
ζπκπφληα γηα ηα παηδηά καο ζην αλ ζα αληέμνπλ ηηο θξηηηθέο ηνπ πεξίγπξνχ ρψξνπ καο φηη
πάλε ζε έλα δεχηεξν ζρνιείν».
Ο ΝΣ καο πεξηέγξαςε κηα ζεηξά ζπλαηζζεκάησλ θαζψο κε ηελ εγγξαθή ηνπ γηνχ ηνπ ζην
ΔΠΑ.Λ. χζηεξα απφ ηελ απνγνήηεπζε ζηηο παλειιήληεο κε ην Γεληθφ Λχθεην θαη ηηο
ζπδεηήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ππήξμε ην ζπλαίζζεκα ηεο ειπίδαο. Δλαιιάρηεθε κε
αλαζηάησζε θαη απνζηξνθή φηαλ έθαλε ηελ εγγξαθή ζην Η.Δ.Κ. ελψ ζηελ επαλαθνξά ηνπ
ζην ΔΠΑ.Λ. αηζηνδνμία αιιά θαη βεβαηφηεηα ζηε πνξεία. Ο ελζνπζηαζκφο θαη ε επραξίζηεζε
φπσο θαη ε δηθαίσζε ήξζε κε ην πηπρίν θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην Σ.Δ.Η..
Ζ ΔΕ παξαηεξεί ηε θφξε ηεο κε ηθαλνπνίεζε πνπ θάλεη απηφ πνπ ηεο αξέζεη κε πνιχ αγάπε
θαη ηελ έρεη θάλεη λα αηζζάλεηαη πεξεθάληα. πνην ζπλαίζζεκα αλεζπρίαο ή αλαζηάησζεο
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πνπ ππήξμε ζηελ αξρή αληηθαηαζηάζεθε κε ραιάξσζε θαη αηζηνδνμία ζηε ζπλέρεηα.
Ζ ΓΦ καο είπε φηη ηελ ελζνπζηάδεη ην γεγνλφο πνπ βιέπεη ηε θφξε ηεο κε ηφζε πξνζκνλή λα
παξαθνινπζεί εηδηθά ηα εξγαζηεξηαθά ηεο καζήκαηα θαη λα θάλεη επηηέινπο φπσο ηεο ηνλίδεη
απηφ πνπ ζέιεη θαη αγαπάεη. Παξαηεξψληαο ηελ καο αλέθεξε φηη γέκηζε απφ αηζηνδνμία φηη ε
θφξε ηεο ζα ηα θαηαθέξεη ζηε δσή ηεο. Πξνθαλψο καο είπε θάζε αξρηθφ κπέξδεκα θαη
πξνβιεκαηηζκφο κε ηελ εγγξαθή έρεη θχγεη δηα παληφο.
Ο ΓΗΑΝΝΖ ΓΡΑΜΜ ήηαλ ζίγνπξνο απφ ηελ αξρή θαη δήισζε δηθαησκέλνο επεηδή ηα
παηδηά ηνπ πξνρψξεζαλ θαη ζε επηπιένλ ζπνπδέο ελψ ηαπηφρξνλα κπνξνχλ θαη λα
δνπιέςνπλ.
Ο ΣΡ αηζζάλζεθε ηθαλνπνίεζε κε ηελ αιιαγή πνπ έθαλε ν γηφο θαη δήισζε επηπρηζκέλνο
γηαηί απέθηεζε έλαλ ππέξνρν βνεζφ ζηε δνπιεία ηνπ.
Ζ ΜΜ φηαλ ν γηφο ηεο αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζε ηνπ λα γξαθηεί ζην ΔΠΑ.Λ. αηζζάλζεθε
δπζαξέζθεηα θαη ελφριεζε. ηελ ζπλέρεηα πξνζπάζεζε λα ηνλ απνηξέςεη λνηψζνληαο
εθλεπξηζκφ θαη έληαζε. Καηέιεμε κεηά ηελ εγγξαθή λα αηζζάλεηαη αγσλία θαη αλεζπρία.
Μηα επράξηζηε έθπιεμε αηζζάλζεθε ν ΑΠΡ κε ηε πιεξνθφξεζε ηεο δπλαηφηεηαο εγγξαθήο
ηνπ γηνπ ηνπ ζην ΔΠΑ.Λ. θαη κε ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ραξά θαη ηθαλνπνίεζε πνπ βξέζεθε
απηή ε ιχζε.
Σνπ ΑΝΓΡΔΑ ηα ζπλαηζζήκαηα ήηαλ ηεο βεβαηφηεηαο θαη ηεο ζηγνπξηάο γηα ηελ επηινγή.
Σεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο επραξίζηεζεο θαηά ηε πνξεία. Με ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπ
κε πνιχ θαιφ βαζκφ θαη ηελ είζνδν ζην Σ.Δ..Η αηζζάλζεθε ζαπκαζκφ γηα ην γηφ ηνπ. Ζ ENG
κε ηελ εγγξαθή ηεο θφξεο ηεο αηζζάλζεθε αλαθνχθηζε αιιά θαη έλα κπέξδεκα αλ ζα πάεη
θαιά ζε απηφ ην ζρνιείν. Ζ θαιή πνξεία ηεο ηελ έθαλε λα αηζζαλζεί εξεκία θαη
επραξίζηεζε. Με ηελ επηηπρία ζην Σ.Δ.Η. εθηφο απφ πεξεθάληα ληψζεη ειπίδα γηα ην αχξην ηεο
θφξεο ηεο.
Ζ ΜΓ ζην ηη αηζζάλεηαη καο απάληεζε:
«Αλαθνχθηζε, κνπ έθπγε ν εθλεπξηζκφο λα βιέπσ ηνλ γηφ κνπ λα παξακέλεη ζην Γεληθφ
Λχθεην θαη λα αδηαθνξεί γηα ηα καζήκαηα θαη λα ράλεη ηε ηάμε. Αγσλία κήπσο έρεη ηελ ίδηα
ζπκπεξηθνξά θαη ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην».
Ο ΓΚ καο είπε:
«Ηθαλνπνίεζε γηα ηελ επηβεβαίσζε θαη ηεο δηθήο κνπ έκκεζεο ζπλεηζθνξάο ζε απηή ηελ
εθπαηδεπηηθή πνξεία θαζψο βιέπσ ην παηδί κνπ λα πξνρσξά ρσξίο πξνβιήκαηα ζε έλα
ζρνιείν πνπ ηνπ πξνζθέξεη θαη ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πάλσ ζην επάγγεικα πνπ ζέιεη λα
αθνινπζήζεη. Δίλαη επηπρία γηα ηνλ γνληφ ην παηδί ηνπ λα έρεη επηιέμεη απηφ πνπ ζέιεη λα
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θάλεη ζαλ επάγγεικα θαη λα πξνρσξά εκπινπηίδνληαο ηηο γλψζεηο παξά λα ηαιαληεχεηαη θαη
λα αγσληά ρσξίο λα μέξεη νχηε ηη ζέιεη αιιά θαη νχηε αλ κπνξεί λα θάλεη εξγαζηαθά θάηη ζηε
δσή ηνπ. Μνπ έρεη θχγεη έλα κεγάιν βάξνο πξαγκαηηθά».
4.11 Απνηίκεζε ηεο επηινγήο
Οη γνλείο πνπ ηα παηδηά ηνπο θνηηνχλ ή θνίηεζαλ ζηα ΔΠΑ.Λ. αμηνινγνχλ ηελ απφθαζε θαη
ηε ζπγθξίλνπλ κε ηελ ηπρφλ δηαδξνκή ηνπο ζην Γεληθφ Λχθεην.
Μαο κεηέθεξαλ ηα νθέιε πνπ εηζέπξαμαλ ηα παηδηά ηνπο ηνλίδνληαο ηελ θαιπηέξεπζε ηεο
καζεζηαθήο ηνπο επίδνζεο θαη ηεο καζεηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ
ηηο βαζκνινγίεο αιιά θαη ηελ επίηεπμε πςειψλ ζηφρσλ φπσο ηελ επηηπρία ζηηο παλειιήληεο
εμεηάζεηο θαη ηε θαιή πνξεία κέζα ζε ζρνιέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο
ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ ΔΠΑ.Λ. ζηελ απνθξπζηάιισζε ησλ επαγγεικαηηθψλ
επηζπκηψλ ησλ παηδηψλ ηνπο αθνχ γηα νξηζκέλα απφ απηά κεηαθξάζηεθε ζε άκεζε
επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Κάηη ηέηνην γηα ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά δελ ζα ήηαλ εθηθηφ
φπσο καο δήισζαλ λα ην επηηχρνπλ κε ηε καζεζηαθή δηαδξνκή ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ.
Ζ Β βιέπεη ηελ πξφνδν ηνπ γηνχ ηεο θαζψο ηειεηψλεη ηψξα ηελ Α΄ ηάμε ζην ΔΠΑ.Λ.. Δίλαη
έλαο θαιφο καζεηήο κε ηελ πξνζπάζεηά ηνπ θαη ηελ επίδνζή ηνπ θαζψο ηνπ ηαηξηάδεη ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ. Έρεη επηιέμεη ην ηνκέα πνπ ζεσξεί φηη ηνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε
Β΄ ηάμε. Αλ αθνινπζνχζε ην Γεληθφ Λχθεην πηζηεχεη ζα αηζζαλφηαλ πηεζκέλνο φπσο θαη ζηε
Γ΄ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.
Ο Λ επηθξνηεί ηελ απφθαζε ηνπ γηνχ ηνπ θαη ηελ ππνζηεξίδεη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο. Σνλ
βιέπεη ηθαλνπνηεκέλν πνπ εξγάδεηαη πάλσ ζε απηφ πνπ έρεη κάζεη θαη αγαπάεη θαη επηπιένλ
πξνζπαζεί λα απμήζεη ηα πξνζφληα ηνπ παίξλνληαο ην πηπρίν ηνπ ΣΔΗ. ε ζχγθξηζε κε ηνλ
κεγαιχηεξν γηφ ηνπ δελ ζα κπνξνχζε λα ηνλ θαληαζηεί λα παηδεχεηαη λα ηειεηψζεη έλα
παλεπηζηήκην αθνινπζψληαο ηνλ δξφκν ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ.
Ζ ΒΑ αλέθεξε φηη θάπνηεο θίιεο ησλ θνξηηζηψλ ηεο πνπ πήγαλ ζην Γεληθφ Λχθεην,
ππνζηεξίρηεθαλ θαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο κε θξνληηζηήξηα, ην ηειείσζαλ κε θαιφ βαζκφ θαη
ηψξα είλαη θνηηήηξηεο ζηε Ννκηθή θαη ζην Παηδαγσγηθφ. Μαο είπε φηη απηέο πνιχ θαιά
θάλαλε θαη πήγαλε ζην Γεληθφ Λχθεην. Σα θνξίηζηα ηεο δελ ζέιαλε θάηη ηέηνην ηνπο αξέζεη
λα εμαζθνχλ ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θαη ην ΔΠΑ.Λ. ηνπο παξέρεη ηελ επαγγεικαηηθή
πιεξνθφξεζε πνπ ρξεηάδνληαη.
Ο Γ κε ηελ αξρηθή αξλεηηθή ηνπ αληίδξαζε ζηελ επηζπκία ηνπ γηνχ ηνπ λα εγγξαθεί ζην
ΔΠΑΛ καο ιέεη:
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«Δίδα θαη εγψ φηη πεξηζζφηεξα ηα νθέιε γηα ηνλ γηφ κνπ απφ ην ΔΠΑ.Λ.. Έλνησζα φηη
παξαθηλήζεθε ζεηηθά, άξρηζε λα πηζηεχεη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Έρεη κπεη ζηε δηαδηθαζία
αλαδήηεζεο επαγγεικαηηθήο εηδηθφηεηαο θαη ςάρλεηαη λα βξεη απηφ πνπ αγαπάεη. ην
Γεληθφ Λχθεην δελ πηζηεχσ φηη ζα είρε αλάινγε βειηίσζε. Σνλ παξαηεξνχζα απφ ην
Γπκλάζην φηη θάηη δελ ηνπ πήγαηλε θαιά θαη δελ ηνλ ηθαλνπνηνχζε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ».
Σν Ε επηζεκαίλεη:
«ην ΔΠΑ.Λ., παξαηεξψληαο θαη ηελ κεγάιε θφξε καο ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο, θάλνπλ θαη
καζήκαηα γεληθήο παηδείαο ε βάζε φκσο ησλ καζεκάησλ είλαη ηα επαγγεικαηηθά. Σα
θνξίηζηα καο απνδίδνπλ θαιά ζε απηά ηα καζήκαηα πνπ ππνζηεξίδνληαη θαη κε εξγαζηήξηα.
Μάιινλ ζα ηα δφξηδε ην πξφγξακκα ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ πηζηεχνπκε φηη ζα ην είραλ
αλάγθε αλ είραλ επηιέμεη λα ζπνπδάζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα».
Ο ΝΣ καο είπε:
«Σν γεληθφ Λχθεην ν γηνο κνπ ην βίσζε θαη κπνξψ λα πσ φηη δπζθνιεχηεθε πνιχ γηαηί δελ
ηνπ ηαίξηαδε. Σελ επηινγή ηνπ ΔΠΑ.Λ. ηελ επηθξνηψ αθνχ ην παηδί ηειηθά πήξε ηέηνηα
απηνπεπνίζεζε πνπ ηα θαηάθεξε θαη πέξαζε ζην Σ.Δ.Η.. ήκεξα είλαη ζην 1ν έηνο
ζπνπδαζηήο Σ.Δ.Η. θαη εθηφο ησλ άιισλ ην νθείιεη θαη ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ πνπ ήηαλ πνιχ
θνληά ηνπ. Παξαηεξψ φηη ζην Σ.Δ.Η. ηα πάεη θαιά ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα θαζψο έρεη
απνθηήζεη αλάινγεο γλψζεηο ζην ΔΠΑ.Λ.».
Ζ ΔΕ αλέθεξε:
«Θεσξψ φηη ε επηινγή ηνπ ΔΠΑΛ γηα ηε κηθξή θφξε κνπ ήηαλ φηη ην θαιχηεξν αθνχ ην
θνξίηζη είλαη πνιχ επραξηζηεκέλν θαη έρεη πνιχ θαιή επίδνζε ζηα καζήκαηα θπξίσο ηα
επαγγεικαηηθά. Θέιεη άκεζα λα κάζεη ην επάγγεικα ηεο θνκκσηηθήο θαη λα ην αζθήζεη
αλνίγνληαο έλα δηθφ ηεο θαηάζηεκα. Σν Γεληθφ Λχθεην δελ έρεη λα ηεο πξνζθέξεη απηά πνπ
ζέιεη θαη πηζηεχσ είλαη καθξηά απφ ηα ζρέδηα ηεο γηα ην κέιινλ».
Ο ΓΗΑΝΝΖ ΓΡΑΜΜ είπε φηη ην ΔΠΑ.Λ. άλνημε δξφκν ζηα παηδηά ηνπ θαζψο ηνπο αλέβαζε
ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηα έθαλε λα πίζηεςνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θάηη πνπ ην απνδεηθλχεη ε
είζνδφο ηνπο ζηα ΣΔΗ. Μαο ηφληζε φηη:
«Αλ είραλ επηιέμεη ηε ζπλέρηζε κεηά ην Γπκλάζην ζην Γεληθφ Λχθεην δελ ζα είραλ απηή ηελ
επίδνζε ζηα καζήκαηα γηαηί ζα ήηαλ εθηφο απφ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Σνλ γηφ κνπ ηνλ
ελδηέθεξε άκεζα λα κάζεη γηα ηελ εζσηεξηθή θαχζε ηεο κεραλήο ζην ΔΠΑ.Λ. θαζψο ηνπ
αξέζεη λα αζρνιείηαη κε κεραλέο παξά λα απνζηεζίζεη έλα ζεσξεηηθφ κάζεκα ζην Γεληθφ
Λχθεην».
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Ο ΣΡ απφ ηελ κέρξη ζήκεξα δηαδξνκή ηνπ γηνχ ηνπ επηθξνηεί ην ΔΠΑ.Λ. γηαηί θαη λένπο
θίινπο έθαλε θαη ηνπο παιαηνχο βξίζθεη. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ηα πάεη θαιά ζηα καζήκαηα,
πνιχ θαιχηεξα απφ φηη ζην Γεληθφ Λχθεην θαη επηπιένλ ηνπ αξέζνπλ ηα εξγαζηήξηα ζην
ΔΠΑ.Λ. θάηη πνπ δελ έρεη ην Γεληθφ Λχθεην.
Ο ΑΠΡ καο είπε φηη ην Γεληθφ Λχθεην ην ηειείσζε αιιά ηειηθά δελ ηνπ πξνζέθεξε ηα
αλακελφκελα γηαηί δελ ηνπ ηαίξηαδε ν ηξφπνο κάζεζεο. Σφληζε φηη:
« Ήηαλ ιάζνο ε θνίηεζή ηνπ ζην ΓΔΛ πνπ πήγε εθεί επεηδή πήγαλε νη θίινη ηνπ. Γελ μέξακε
ηελ δηαθνξά κε ην ΔΠΑ.Λ., απηφο μεκεξνβξαδηάδεηαη θάλνληαο ζρέδηα ζηνλ ππνινγηζηή θαη
δελ δηάβαδε ηα καζήκαηα ηνπ. Δίκαη ζίγνπξνο φηη ζην ΔΠΑ.Λ. ζα ηα πάεη θαιά θαη επηπιένλ
ζα πάξεη πηπρίν ζε θάηη πνπ ηνλ ελδηαθέξεη πάξα πνιχ».
Ο ΑΝΓΡΔΑ κίιεζε γηα ηελ απηνεθηίκεζε πνπ πήξε ν γηφο ηνπ απφ ην ΔΠΑ.Λ., αλέθεξε φηη
ήηαλ θαη ζεκαηνθφξνο. Με ηε βνήζεηα ησλ θαζεγεηψλ/ηξηψλ ηνπ ελζαξξχλζεθε λα
πξνρσξήζεη θαη ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Σν ίδην ηζρπξίζηεθε θαη ε EDG θαη αλέθεξε ζπγθεθξηκέλα ηε βνήζεηα πνπ ηεο πξφζθεξαλ νη
εθπαηδεπηηθνί ηνπ ΔΠΑ.Λ. ζην κάζεκα ηνπ ζρεδίνπ. Ζ θφξε ηεο ήηαλ ε θαιχηεξε καζήηξηα
θαη μερψξηδε ζην ηκήκα ηεο, πήξε ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζην απνιπηήξην θάηη πνπ ηεο
αλέβαζε ηφζν πνιχ ηελ απηνεθηίκεζε πνπ πίζηεςε ζηνλ εαπηφ ηεο θαη πέξαζε ζε ΣΔΗ.
Γχζθνια ζα έθαλε απηή ηε πνξεία ζην Γεληθφ Λχθεην.
Ζ ΜΓ εμέθξαζε ηε πηθξία ηεο γηα ηε πνξεία ηνπ γηνχ ηεο ζην Γεληθφ Λχθεην θαη ην κφλν πνπ
ειπίδεη είλαη κηα θαιή πνξεία ζην ΔΠΑ.Λ., καο είπε:
«Σν Γεληθφ Λχθεην ήηαλ κηα ζθέηε απνηπρία γηα ην γηφ κνπ. Οη ειπίδεο έκεηλαλ γηα λα
πξνρσξήζεη ζηε δσή ηνπ κφλν ζην ΔΠΑ.Λ.».
Ο ΓΚ είπε:
«Σν Γεληθφ Λχθεην δελ ζα ηαίξηαδε ζην παηδί κνπ. Σηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο ιίγν πνιχ ηηο
θαιχπηεη θαη ζην ΔΠΑ.Λ.. Σνλ έβιεπα φηη δελ ηνλ ελδηαθέξεη λα πεξάζεη αλ θαη κπνξεί ζε
παλεπηζηήκην θαη λα είλαη ζηα ζξαλία γηα ρξφληα. Σνλ ελδηαθέξεη απφ ην ζρνιείν λα πάξεη
άκεζα επαγγεικαηηθέο ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα λα βγεη ζην επάγγεικα θάηη πνπ δελ ζα
ηνπ ην πξφζθεξε ην Γεληθφ Λχθεην».
4.12 Η δηαθνξνπνίεζε.
ηελ Α΄ θάζε ηεο έξεπλαο θαηέζεζαλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε απηφ πνπ βιέπνπλ απηνί
ζεηηθφ ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ελψ νη άιινη γνλείο δελ ην αληηιακβάλνληαη. Ζ
δηαθνξνπνίεζε ηνπο απφ ηε επηθξαηνχζα αληίιεςε πνπ πξνηάζζεη ην Γεληθφ Λχθεην
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ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη άθνπζαλ ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Δίδαλ ηηο δεμηφηεηέο ηηο
θιίζεηο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο λα κελ εθπιεξψλνληαη κέζα απφ ην Γεληθφ Λχθεην πνπ είλαη
έλα αλάινγν ηχπνπ ζρνιείν ηνπ Γπκλαζίνπ. Δζηίαζαλ ζηηο εηδηθφηεηεο (9 ηνκείο θαη 36
εηδηθφηεηεο) θαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (23 ψξεο εξγαζηεξηαθψλ θαη ζεσξεηηθψλ
καζεκάησλ εβδνκαδηαία ζηελ Β΄ θαη ηελ Γ΄ ηάμε). Οη απφςεηο ηνπο βνεζήζεθαλ θαη απφ ηηο
κέηξηεο θαη ρακειέο επηδφζεηο ζηα καζήκαηα πνπ ήηαλ ε εθθίλεζε λα ςάμνπλ λα βξνπλ απηή
ηε δηαθνξεηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ ζα ηαίξηαδε θαιχηεξα ζηα παηδηά ηνπο.
Έλαο ηδηαίηεξνο ιφγνο ήηαλ θαη νη πεξηπηψζεηο κε ηηο έηνηκεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνπ είραλ
δεκηνπξγήζεη γηα ηα παηδηά ηνπο ζαλ παξαθαηαζήθε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ είραλ
αλαπηχμεη. Δπίζεο αληέδξαζαλ ζεηηθά φηαλ δφζεθε ε επθαηξία λα πξνρσξήζνπλ ηα παηδηά
κέζα απφ ηα ΔΠΑ.Λ. θαη ζηα παλεπηζηήκηα θάηη πνπ ζηελ Διιάδα ηνπ ζήκεξα απνηειεί
αθφκα θνηλσληθή θαηαμίσζε.
Ζ Β ηνπνζεηείηαη ππέξ ησλ ηερληθψλ επαγγεικάησλ. Θεσξεί φηη νη ηερληθνί δίλνπλ ιχζεηο κε
άκεζα ρεηξνπηαζηά απνηειέζκαηα θάηη πνπ ηνπο γεκίδεη κε ηθαλνπνίεζε. Αλ ν/ε
καζεηήο/ηξηα έρεη ηελ ηθαλφηεηα απηή θαη ην επηζπκεί, είλαη θξίκα λα επηιέμεη ην Γεληθφ
Λχθεην. Δηδηθά γηα ην γηφ ηεο πηζηεχεη φηη ην ΔΠΑ.Λ. ηνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζην καζεζηαθφ
ραξαθηήξα ηνπ ελψ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ Γπκλαζίνπ δελ ηνπ ηαίξηαδε
θαη δηεξσηάηαη: «… γηαηί λα ηα πάεη θαιά ηφηε ζην Γεληθφ Λχθεην;»
Ζ Φ πξνηάζζεη ηελ επηζπκία ηνπ γηνχ ηεο θαη απηφ ηελ θάλεη λα έρεη ζεηηθή άπνςε γηα ην
ΔΠΑ.Λ., καο ιέεη:
«Ο γηφο κνπ βιέπεη ηελ πιεπξά ηεο ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ απφ ηα ΔΠΑ.Λ. κε ζεηηθφ κάηη.
Γελ ηνπ ζηέθνκαη εκπφδην αιιά ηνλ ελζαξξχλσ ζα έιεγα γηαηί εθηφο απφ απηφ πνπ ζθέπηεηαη
ζεσξψ ζα έρεη θαη άιια νθέιε κε ηελ κεηεγγξαθή απηή ζηελ Β΄ ΔΠΑΛ. Ο ζηφρνο ηνπ είλαη
ςειφο αθνχ πηζηεχεη φηη είλαη ζε ζέζε λα πεξάζεη ζε παλεπηζηεκηαθή ζρνιή πνπ έρεη
επηιέμεη κε ην 1% ελψ ην αληίζηνηρν ΣΔΗ ην έρεη ζίγνπξν».
Ζ Γ καο αλέθεξε φηη δελ πξνβιεκαηίζηεθε ηφζν γηα απηά πνπ ιέγνληαη γηα ην ΔΠΑ.Λ.
αιιά πεξηζζφηεξν γηα ηελ εηδηθφηεηα ηνπ πινηάξρνπ πνπ επέιεμε ν γηφο ηεο.
Παξά ηηο θνβίεο ηεο δελ κπφξεζε λα παξαγλσξίζεη ηελ αγάπε ηνπ γηα απηφ ην επάγγεικα
αθνχ κάιηζηα ηνπ δφζεθε ε επθαηξία λα ην δεη απφ θνληά. ην Γεληθφ Λχθεην δελ ζα έθαλε
λαπηηθά καζήκαηα θαη δελ ζα είρε εχθνιε πξφζβαζε φπσο ζπκβαίλεη κε ην ΔΠΑ.Λ. γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα άξα γηαηί λα ην επηιέμεη.
Μαο είπε φηη:
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«Ννηψζσ ηπρεξή πνπ ν ραξαθηήξαο ηνπ παηδηνχ κνπ ήηαλ αλήζπρνο θαη παξαηεξνχζε απφ
κηθξφο ηα δηάθνξα επαγγέικαηα. Μαο παξαηεξνχζε θαη εκάο ηη θάλακε ζηελ επηρείξεζή καο.
Δθείλν ην επάγγεικα πνπ ηνλ εληππσζίαζε ήηαλ ηνπ ζείνπ ηνπ. Έηζη γηα εκάο πιένλ ην
ΔΠΑ.Λ. ήηαλ κνλφδξνκνο. Σν παηδί είλαη απνθαζηζκέλν θαη δελ ην ζηελνρσξεί αθφκε πνπ ζα
ράζεη ηελ παξέα ηνπ. Βιέπεη πάλσ απφ φια ην επάγγεικα ηνπ πινηάξρνπ. Έρεη ζέιεζε θαη
πηζηεχσ φηη ζα ην θαηαθηήζεη».
Ο Λ βιέπεη ηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ ζην ηη καζαίλεηο αιιά θαη ζην πσο
καζαίλεηο. Δπνκέλσο ηζρπξίδεηαη αλ θάπνηνλ/α καζεηή/ηξηα ηνλ/ηελ ελδηαθέξνπλ ηα
εξγαζηήξηα θαη ηα πεηξάκαηα παξά ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα είλαη άδηθν λα ηνπ ζηεξείο ην
δξφκν πξνο ην ΔΠΑ.Λ.. Αλ είζαη γνλέαο ηέηνησλ καζεηψλ/ηξησλ δελ κπνξείο λα έρεηο
αξλεηηθή άπνςε γηα ηα ΔΠΑ.Λ..
Ζ ΒΑ ζεσξεί φηη ζηε ζεκεξηλή επνρή δελ κπνξείο λα ζπνπδάδεηο γηα λα ζπνπδάδεηο ρσξίο
λα έρεηο ζηφρν λα πεηχρεηο κηα ζέζε ζηε αγνξά εξγαζίαο. Αλ ηψξα νη θφξεο κνπ ζέινπλ λα
ηειεηψζνπλ έλα ζρνιείν πνπ λα ηνπο δίλεη εξγαζηαθή πηζηνπνίεζε ζε κία εηδηθφηεηα πνπ ηνπο
αξέζεη γηαηί λα πάλε ζην Γεληθφ Λχθεην ην νπνίν φηαλ ην ηειεηψζνπλ δελ ζα μέξνπλ λα
θάλνπλ θάηη επαγγεικαηηθά;
Ο Γ καο είπε:
«Έλαο απφ απηνχο πνπ άθνπγαλ απηέο ηηο θσλέο ήκνπλ θαη εγψ θαη ήξζα ζε αληίζεζε κε ηνλ
γηφ κνπ φηαλ άθνπζα γηα Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην. Σψξα θαηαιαβαίλσ θαη δηθαηνινγψ ηελ
αληίδξαζή κνπ αθνχ δελ γλψξηδα. Υξεηάζηεθε λα δήζσ ην ΔΠΑ.Λ. γηα λα ην θαηαιάβσ θαη
λα ην ζπγθξίλσ ζσζηά κε ην Γεληθφ Λχθεην βάδνληαο κπξνζηά ηηο αλάγθεο ηνπ γηνχ κνπ. Οη
αλάγθεο ηνπ μεθίλεζαλ γηαηί θαηάιαβε απηφ πνπ ζέιεη λα θάλεη θαη αληέδξαζε ζε θάηη πνπ
δελ ηνπ ηαίξηαδε θαη ζα ηνλ ηαιαηπσξνχζε. Μνπ είπε λα κε ηνλ βάισ λα θάλεη θάηη πνπ δελ
ζα ηνπ αξέζεη θαη δελ ζα κπνξέζεη λα ην παξαθνινπζήζεη φρη γηαηί δελ κπνξεί αιιά γηαηί δελ
ην ζέιεη. Ηζρπξίζηεθε φηη βξήθε απηφ πνπ ζέιεη θαη κνπ δήηεζε λα ηνλ εκπηζηεπηψ. Γελ ήηαλ
γηα εκέλα εχθνιν πξάγκα αιιά επηπρψο φπσο απνδείρζεθε νχηε αθαηφξζσην».
Ζ Μ ππνζηήξημε ηε ζέζε ηεο:
«Καη ζηε δηθή κνπ πεξίπησζε έλαο καζεηήο πνπ είλαη μεηξειακέλνο κε ηνπο ππνινγηζηέο
φπσο ν γηφο κνπ γηαηί λα κε γξαθεί ζην ΔΠΑ.Λ.. Δθηφο απφ ην απνιπηήξην ηνπ
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ πνπ είλαη ηζφηηκν κε ην απνιπηήξην ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ζα έρεη
θαη ην πηπρίν ηεο εηδηθφηεηαο ην νπνίν ηζνδπλακεί κε πηζηνπνηεκέλε γλψζε ζηνπο
ππνινγηζηέο».
Σν Ε επηρεηξεκαηνινγψληαο έβαιε ηε δηθή ηνπ νπηηθή:
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«Δκείο έρνπκε έηνηκε επηρείξεζε γηα ηα θνξίηζηα καο θαη πηζηεχνπκε είλαη ζε ζέζε λα ηε
ππνζηεξίμνπλ. Ζ κηθξή καο ε θφξε καο βνεζάεη θαη πεξλάεη θαιά εξγαδφκελε καδί καο θαη
επεηδή ηεο αξέζεη κπνξεί αχξην λα αλαιάβεη ηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Γηαηί λα κελ
επσθειεζεί ηψξα πνπ ηεο δίλεηαη ε επθαηξία παίξλνληαο εθφδηα παξαθνινπζψληαο ηνλ ηνκέα
νηθνλνκία θαη δηνίθεζε ζην ΔΠΑ.Λ.; Γελ βιέπνπκε ην ιφγν λα είρε επηιέμεη λα πάεη Γεληθφ
Λχθεην θάηη πνπ ζα ηεο ήηαλ ράζηκν ρξφλνπ ζε απηφ πνπ ηελ ελδηαθέξεη θαζψο ζην ζρνιείν
απηφ δελ γίλνληαη καζήκαηα νηθνλνκηθφ-δηνηθεηηθά φπσο γίλνληαη ζην ΔΠΑ.Λ.».
Καηά ηηο ζπδεηήζεηο ζηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο νη γνλείο πξνζέγγηζαλ ην ζέκα ηεο
δηαθνξνπνίεζήο ηνπο ππέξ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πεξηζζφηεξν ζηηο ηθαλφηεηεο
ησλ παηδηψλ ηνπο αιιά θαη ζηηο επαγγεικαηηθέο δηεμφδνπο πνπ ηνπο αλνίγνληαη. Γελ δήισζαλ
πξνβιεκαηηζκνχο θαζψο ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ζηε
πξάμε εθάξκνζαλ ηα νθέιε πνπ απνθφκηζαλ απφ απηήλ εξγαδφκελνη ζε ζρεηηθνχο
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο. Γελ θνβήζεθαλ ηελ επηινγή ηνπ ΔΠΑ.Λ. απφ ηα παηδηά ηνπο γηαηί
είραλ ηδία αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη επηπιένλ γλψξηδαλ ηα παηδηά ηνπο θαη ηνπο είραλ
εκπηζηνζχλε. Τπήξμε φκσο αλαθνξά γνλέα πνπ θάπνηεο θεκνινγνχκελεο ζπκπεξηθνξέο ηελ
επεξεάδνπλ θαη λνηψζεη αδχλακε λα παξέκβεη γηα λα πξνζηαηεχζεη ην παηδί ηεο αλ ηπρφλ ηνπ
ζπκβεί θάηη. Έλαο επηπιένλ ιφγνο πξνβιεκαηηζκνχ πνπ έζεζε είλαη θαη ε απφζηαζε πνπ ζα
ρξεηάδεηαη λα δηαλχεη θαζεκεξηλά ν γηνο ηεο γηα λα θνηηήζεη ζην ΔΠΑ.Λ.. ζε αληίζεζε κε ην
Γεληθφ Λχθεην.

Μηιήζαλε πεξηζζφηεξν γηα ηελ αλάγθε λα ιάβνπλ ηα παηδηά ηνπο

εμεηδηθεπκέλε θαη ιεηηνπξγηθή γλψζε παξά γεληθή ηελ νπνία φκσο κηα γνλέαο ηελ ζεψξεζε
πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ πνξεία ζηε δσή. Δδψ ζα ζεκεηψλακε φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην
ΔΠΑ.Λ. πεξηέρεη, εηδηθά ζηελ Α΄ ηάμε, έλα αξθεηφ αξηζκφ σξψλ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο
θάηη πνπ ην απνδεηθλχεη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ ηχπνπ ζρνιείνπ πνπ δίδεηαη ζηνπο/ζηηο
καζεηέο/ηξηεο ζηελ Β΄ ηάμε. Κάπνηνη απφ απηνχο καο κεηέθεξαλ ηελ εκπεηξία θαη ησλ δχν
ηχπσλ ζρνιείσλ πνπ είλαη ή ήηαλ αλαγθαζκέλα λα παξαθνινπζήζνπλ ή παξαθνινχζεζαλ ηα
παηδηά ηνπο θαη αλέθεξαλ φηη ε κε ελεκέξσζε θαη ν θφβνο ήηαλ ε αηηία απηήο ηεο δηπιήο
δηαδξνκήο.
Ο ΝΣ καο είπε φηη δελ είλαη ζε ζέζε αληηθεηκεληθά λα θάλεη κηα γεληθή ζχγθξηζε ησλ δπν
ηχπσλ ζρνιείσλ γηα λα βγάιεη ην ζπκπέξαζκα γηαηί είλαη απφ ηε κεξηά ησλ γνλέσλ πνπ
πξνθξίλνπλ ηα ΔΠΑ.Λ.. Σν ζπκπέξαζκα πνπ καο θαηέζεζε ην έβγαιε ζχκθσλα κε ηελ
εκπεηξία πνπ απνθφκηζε απφ ηα δχν ζρνιεία ζε ζχγθξηζε κε ηε πνξεία ηνπ γηνπ ηνπ. Σν παηδί
ηνπ ήηαλ αδχλαην ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα απφ ην Γπκλάζην. Σν ίδην ζπλερίζηεθε θαη ζην
Γεληθφ Λχθεην. Υακειέο βαζκνινγίεο θαη πεζκέλε απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε. Με ην
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ΔΠΑ.Λ. ζηηο 23 ψξεο επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ πνπ έθαλε πνπ ηνπ άξεζαλ θαη
ζπλνδεπφηαλ θαη κε ην αληίζηνηρν εξγαζηήξην ην παηδί απέδσζε θαη είρε θαινχο βαζκνχο.
Άξα είδε ην πφζν ηνπ ηαίξηαμε θαη ηνλ δπλάκσζε καζεζηαθά απηφ ην ζρνιείν αθνχ πέξαζε
θαη ζην Σ.Δ.Η..
Μαο είπε φηη:
« Ήηαλ ιάζνο πνπ δελ πήγε ζην ΔΠΑ.Λ. ζηε ζπλέρεηα απφ ην Γπκλάζην. Ζ αιήζεηα είλαη φηη
θνβεζήθακε κε απηά πνπ καο έιεγαλ ηφηε γηα ηα ΔΠΑ.Λ.. Αθνχγακε γηα θαθέο παξέεο κε
παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λαξθσηηθά θάηη πνπ κε θφβηζε ηφηε θαη δελ θάλακε ηελ
εγγξαθή. ηελ εγγξαθή ηνπ γηνχ κνπ κεηά ην απνιπηήξην ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ηα ίδηα καο
έιεγαλ θαη πάιη θαη καο πξφηεηλαλ λα γξαθηνχκε ζε θάπνην ηδησηηθφ Η.Δ.Κ.. Δπηπρψο ηειηθά
παξά κηα κηθξή παιηλδξφκεζε δελ ηνπο αθνχζακε θαζψο φια πήγαλ θαη΄ επρή θαη απηέο ηηο
αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο δελ ηηο είδακε. Με φια απηά πνπ έδεζα κε ην γηφ κνπ έρσ ζηακαηήζεη
λα αθνχσ απηά ηα αξλεηηθά πνπ ιέλε γηα ηα ΔΠΑ.Λ. θαη πηζηεχσ φηη γηα έλα κεγαιχηεξν
αξηζκφ καζεηψλ/ηξησλ γλσξίδνληαο θαη θάπνηνπο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ απηά ηα ζρνιεία
είλαη ηα πην ηδαληθά ζε ζρέζε κε ηα Γεληθά Λχθεηα ηα νπνία βέβαηα ηαηξηάδνπλ ζε άιινπο
ηχπνπο καζεηψλ/ηξησλ».
Ζ ΔΕ βάδεη πάλσ απφ φια ην ξφιν ηνπ γνλέα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ηα παηδηά ηνπ
λα είλαη ραξνχκελα θαη λα καζαίλνπλ πξάγκαηα ηα νπνία ζα ηα βνεζήζνπλ άκεζα ζηελ
επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Σν ΔΠΑ.Λ. είλαη κία ιχζε ζηε θαηεχζπλζε απηή. Σν ίδην
ζπκπιήξσζε θαη ε ΓΦ πνπ είρε ηελ εκπεηξία ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ γηα ηε κεγάιε ηεο θφξε.
Θεσξεί φηη ε φπνηα ζχγθξηζε πξέπεη λα γίλεηαη πάλσ ζηε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ θαη
ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ εθείλν βάδεη θαη λα κελ ππάξρεη επηξξνή ψζηε λα
παξαζχξνληαη θαη λα ηαιαηπσξνχληαη.
Ζ ΓΦ πξνθξίλεη ην ΔΠΑ.Λ. γηα ηε κηθξφηεξε θφξε ηεο γηαηί ζεσξεί φηη ηεο πξνζθέξεη απηφ
αθξηβψο πνπ ζέιεη. Γειαδή εξγαζηήξηα κε ηελ αληίζηνηρε ζεσξεηηθή θάιπςε θαη ηελ
νκφηηκε νκάδα ησλ ζπκκαζεηψλ/ηξηψλ πνπ ζέινπλ λα πάξνπλ φζα πην πνιιά κπνξνχλ απφ
ηε εηδηθφηεηα γηα λα ηελ εμαζθήζνπλ ζαλ επάγγεικα. Ξέξεη πνιχ θαιά ηε θφξε ηεο θαη ην
πείζκα γηα λα πεηχρεη ζε απηφ πνπ αγαπάεη θαη δελ ηε θνβίδνπλ απηά πνπ δηαδίδνληαη επεηδή
γλσξίδεη ην ραξαθηήξα ηεο θαη ηεο έρεη εκπηζηνζχλε.
Ο ΣΡ ηε δηαθνξνπνίεζε ηε έζεζε πεξηζζφηεξν ζηελ δηθή ηνπ εξγαζηαθή ελαζρφιεζε επεηδή
δελ βιέπεη κε ηακπνχ ηα ηερληθά επαγγέικαηα αιιά θαη ζηε πιεξνθφξεζε πνπ έιαβε θαζψο
ν Τπεχζπλνο ηνπ ΚΔΤΠ ηνλ βνήζεζε λα αληηιεθζεί φηη ζα ήηαλ κεγάιν ιάζνο ν γηφο ηνπ
λα ζπλέρηδε ζην Γεληθφ Λχθεην αθνχ ηνλ έβιεπε λα κελ δηαβάδεη. Μαο είπε:
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« Έπαςα λα έρσ ακθηβνιίεο φηαλ άθνπζα γηα ηελ ηζνηηκία ησλ απνιπηεξίσλ αιιά θαη γηα ηε
δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη ζε ζπνπδέο αλ ην ζειήζεη. Άξα ηη παξαπάλσ ζα ηνπ πξφζθεξε ην
Γεληθφ Λχθεην εθηφο απφ ην δφξη γηα απηφλ ηνπ δηαβάζκαηνο γηα θάηη γεληθφ θαη φρη ζε θάηη
ην ρεηξνπηαζηφ, ην ιεηηνπξγηθφ».
Ζ ΜΜ είλαη ππέξ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαζψο ηα παηδηά είλαη πην θαιά θαη γίλεηαη
πξαγκαηηθφ κάζεκα. Θα πξνηηκνχζε ν γηφο ηεο λα θάλεη ηελ εγγξαθή ζην Γεληθφ Λχθεην λα
ην ηειεηψζεη θαη ζηε πεξίπησζε πνπ δελ ζα ήζειε λα πεξάζεη ζην παλεπηζηήκην γηα λα
ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζα κπνξνχζε λα κάζεη λα εμαζθεί έλα επάγγεικα ηειεηψλνληαο έλα
Η.Δ.Κ.. Πηζηεχεη φηη είλαη ιάζνο ε επηινγή λα κε πάεη ζην Γεληθφ Λχθεην πνπ είλαη θαη δίπια
ζην ζπίηη ηεο γηαηί ζα ζηεξεζεί έλα κέξνο ηεο γλψζεο πνπ ζα ηνπ είλαη ρξήζηκε ζηελ
ππφινηπε δσή ηνπ έηζη φπσο ζπλέβε ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη ζηελ ίδηα. Σν ΔΠΑ.Λ.
είλαη καθξηά απφ ην ζπίηη ηεο θαη δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζηαηεχζεη ην γηφ ηεο αλ θάηη
πάεη ζηξαβά απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο άιισλ παηδηψλ.
Ο ΑΠΡ καο δήισζε φηη δελ είρε ηε πιεξνθφξεζε γηα λα βνεζήζεη ην γηφ ηνπ πνπ έθαλε φηη
θάλαλε φινη θαη ηειείσζε ην Γεληθφ Λχθεην ρσξίο λα κάζεη θάηη πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα
ζηαζεί επαγγεικαηηθά. Δίπε:
«Πήξε ην απνιπηήξην πνπ φπσο καο ιέγαλε είλαη πνιχ ρξήζηκν έζησ θαη κε ρακειή
βαζκνινγία αιιά κεηά αδηέμνδν. Πξέπεη λα πάεη θαληάξνο ή λα πιεξψζνπκε πνιιά ρξήκαηα
ζε θάπνηα ζρνιή ηδησηηθή πνπ ρσξίο θάπνηα πηζηνπνίεζε ζα ηνλ εθπαηδεχζεη λα ζρεδηάδεη κε
ηνλ ππνινγηζηή».
Ο πξνβιεκαηηζκφο ηνπ είλαη φηη δελ κπνξεί λα ζηεξίμεη νηθνλνκηθά ηνλ γηφ ηνπ. πδεηήζεθε
ε πξφηαζε γηα ζπλέρηζε ζηα Η.Δ.Κ. απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ΚΔ.Τ.Π. θαη ησλ εηδηθνηήησλ
ηνπο αιιά θαη ε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. ζην ηνκέα ησλ ππνινγηζηψλ.
Σνπνζεηήζεθε ππέξ ηνπ ΔΠΑ.Λ κε δεδνκέλν ην πηπρίν πνπ ζα πάξεη αιιά θαη ην κεησκέλν
πξφγξακκα καζεκάησλ ηα νπνία είλαη ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πνπ ηνπ αξέζεη. Καηέιεμε
φηη ήηαλ άδηθν πνπ ηαιαηπσξήζεθε ζην Γεληθφ Λχθεην θαη δελ γξάθηεθε κεηά ην Γπκλάζην
ζην ΔΠΑΛ..
Ο ΑΝΓΡΔΑ δελ αζρνιήζεθε κε ηα αξλεηηθά πνπ ιέγαλε γηα ηα ΔΠΑ.Λ. γηαηί είρε
πξνζσπηθή αληίιεςε αθνχ θαη απηφο ζπνχδαζε ζην ίδην ζρνιείν. Αληίζεηα ήμεξε φηη ην
ζρνιείν απηφ ηνλ βνήζεζε ηδηαίηεξα επεηδή πήξε ηηο γλψζεηο θαη έγηλε έλαο επηηπρεκέλνο
επαγγεικαηίαο. Δπηπιένλ καο δήισζε φηη επεηδή μέξεη ην γηφ ηνπ, ηηο δπλαηφηεηεο αιιά θαη
ηηο δεμηφηεηέο ηνπ ήηαλ ζίγνπξνο φηη ζα ηνπ ηαίξηαδε απφιπηα απηφο ν ηχπνο ηνπ ζρνιείνπ.
Σν ίδην αλέθεξε θαη ε ENG γλσξίδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θφξεο ηεο αιιά θαη ζηηο
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ηθαλφηεηεο πνπ έρεη. Έζεζε θαη ην ζέκα ηεο δπζθνιίαο λα δηαζέζνπλ ρξήκαηα γηα
θξνληηζηήξηα θάηη πνπ απαηηείηαη αλ ήζειε λα ζπλερίζεη ζε παλεπηζηήκην απφ ην Γεληθφ
Λχθεην. Με ηε πξνζπάζεηά ηεο ζην ΔΠΑ.Λ. θπξίσο επεηδή ζπνχδαζε ηελ εηδηθφηεηα πνπ ηελ
ελδηέθεξε εθηφο απφ ηελ ειπίδα φηη ζα ηα θαηαθέξεη ζε θάηη πνπ ηεο αξέζεη πνιχ ηεο
πξφζθεξε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Ζ ΜΓ ήζειε λα δεη ην γηφ ηεο λα πεηπραίλεη θαη λα θαηαρηά παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν
εθπιεξψλνληαο κηα δηθή ηεο αλάγθε. Γηα απηφ ην ιφγν ε πξνηξνπή ηεο ήηαλ λα αθνινπζήζεη
ην Γεληθφ Λχθεην. Έζησ θαη αξγά ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε επηκνλή ηεο λα ηνλ πηέζεη λα
παξακείλεη ζην Γεληθφ Λχθεην παξφιν πνπ έραζε ηελ Α΄ηάμε ήηαλ ιάζνο. Μαο είπε φηη:
« Έπαζα δπζηπρψο θαη έκαζα κε θφζηνο κηα ρξνληά ρακέλε γηα ην γηφ κνπ θαη ζέισ λα
πηζηεχσ φηη ζα είλαη ε ηειεπηαία. Διπίδσ λα δηθαησζεί ε επηινγή ηνπ ΔΠΑ.Λ. πνπ είλαη εμ
αλάγθεο».
Ο ΓΚ καο πεξηέγξαςε φηη :
« Έρσ ην επηχρεκα λα είκαη πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ελφο απφ ηα
κεγαιχηεξα ζε καζεηέο/ηξηεο ΔΠΑ.Λ. θαη βιέπσ απφ θνληά ηε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά. Κάλνπκε ζην ζχιινγφ καο πνιιέο
ζπδεηήζεηο γηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη καο απαζρνινχλ. Έλα απφ απηά είλαη ε
ελνριεηηθή λννηξνπία θαη αληίιεςε γηα ηα παηδηά καο φηη είλαη θαθνί/εο καζεηέο/ηξηεο θαη
γεληθά φηη ην ζρνιείν καο είλαη δεχηεξεο θαηεγνξίαο. ηαλ είζαη φκσο απφ θνληά βιέπνληαο
φηη ηα παηδηά ησλ ΔΠΑ.Λ. είλαη παλέμππλα θαη κπνξνχλ λα ζηαζνχλ επάμηα ζηε θνηλσλία
αληηιακβάλεζαη ην ιάζνο ηεο άπνςεο απηήο θαη επηπιένλ επηβξαβεχεηο ηελ επηινγή ζνπ πνπ
ηα ππνζηήξημεο λα επηιέμνπλ θαη λα ζπλερίζνπλ ζηα ΔΠΑ.Λ.. Δκείο ζαλ γνλείο νθείιακε θαη
είδακε απηφ πνπ ήζειαλ θαη κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηα παηδηά καο θαη δελ θνβεζήθακε έηζη
ψζηε λα ηα απνηξέςνπκε ιφγν ηεο θπξίαξρεο αληίιεςεο ππέξ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ».
4.13 Γηαηί ινηπόλ ΔΠΑΛ;
Οη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηε δηακφξθσζε ησλ απφςεσλ θαη ζηελ απψζεζε ησλ
φπνησλ πξνβιεκαηηζκψλ ησλ γνλέσλ ηεο νκάδαο εζηίαζεο γηα ηα ΔΠΑ.Λ. ήηαλ θπξίσο ηα
εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά νθέιε. Δπίζεο γηα ηα παηδηά ηνπο είλαη ζεκαληηθή ε
θαηνρχξσζε ηνπο κε επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα αιιά θαη ε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ζπνπδψλ
γηα λα απμήζνπλ ην επίπεδν πξνζφλησλ ηνπο. Δληζρχζεθε ε απηνπεπνίζεζή ηνπο θαζψο ηνπο
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κέζα απφ ηα ζρνιεία απηά κε ηελ ελαζρφιεζε ζε αληηθείκελα

93

εξγαζηεξηαθά πνπ έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο λα ηα δηαρεηξηζηνχλ λα πηζηέςνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο.
πσο καο πεξηέγξαςε ν Β ζεσξεί φηη ην ΔΠΑ.Λ.:
«Γελ ππνιείπεηαη ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ αθνχ θαη εδψ γίλνληαη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο
αιιά ηα παηδηά δξνκνινγνχληαη επαγγεικαηηθά θαη παίξλνπλ επηπιένλ πηζηνπνηήζεηο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο».
Ζ Φ αλέθεξε:
« Πεξηέρεη εξγαζηήξηα θαη ηελ απαξαίηεηε ζεσξεηηθή ζηήξημε ηνπο γηα θαηάθηεζε γλψζεσλ
θαη δεμηνηήησλ επαγγεικαηηθψλ έηζη ψζηε λα ηα βνεζήζνπλ ζηε πξφζβαζε ζηελ αγνξά
εξγαζίαο».
Ζ Γ:
«Γηαηί

είλαη άδηθν ηα παηδηά πνπ έρνπλ μεθάζαξεο επηινγέο λα κε κπνξνχλ λα ηηο

πξαγκαηνπνηήζνπλ επεηδή ην γεληθφ πιαίζην θαη νη εζθαικέλεο αληηιήςεηο ηνπο ζηεξνχλ ην
δξφκν».
Ο Λ:
«Γηαηί ην ζρνιείν απηφ έρεη δηαθνξεηηθφ ηξφπν κάζεζεο απφ ην Γεληθφ Λχθεην θαη είλαη
πεξηζζφηεξν ηαηξηαζηφο ζηα παηδηά καο. Δπηπιένλ ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξαθηηθήο
άζθεζεο ζηε ηάμε Μαζεηείαο».
Ζ ΒΑ:
«Οδεγεί ζε επαγγέικαηα πνπ ηα έρνπλ αλάγθε ηα παηδηά καο λα ηα εμαζθήζνπλ θαη χζηεξα
παίξλνληαο ηθαλνπνίεζε αλ ζειήζνπλ ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο γηα λα απμήζνπλ ηα
πξνζφληα ηνπο».
Ο Γ:
«Γηαηί απνδίδνπλ θαιχηεξα ζε απηφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ επεηδή ηνπο ηαηξηάδεη θαη
ελδερνκέλσο αλεβάδεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο».
Ζ Μ:
«Γηαηί

ηνπο δίλεηε ε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο αλέιημεο κέζσ ζπνπδψλ ζε αλψηεξε

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ΣΔΗ-ΑΔΗ-ΗΔΚ- ΜΑΘΖΣΔΗΑ –ΓΗΔΣΔ πξφγξακκα ζηα ΑΔΗ».
Καη ην Ε:
«Γηαηί ππάξρεη έηνηκε ζηεκέλε επηρείξεζε πνπ απαηηεί λα επαλδξσζεί κε λέα πξφζσπα πνπ
έρνπλ φξεμε αιιά θαη γλψζεηο»
ηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο νη γνλείο επηζήκαλαλ ην ηαηξηαζηφ ησλ δπλαηνηήησλ ησλ
παηδηψλ ηνπο κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ πεξηέρεη επί ην πιείζηνλ εξγαζηήξηα ηα νπνία
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είλαη θνληά ζηηο αλεπηπγκέλεο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη επηπιένλ ππάξρνπλ πνιιέο εηδηθφηεηεο
πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα.
Ο ΝΣ καο είπε φηη πξνζκεηξά πεξηζζφηεξν ηνλ καζεζηαθφ παξάγνληα ν νπνίνο ηαηξηάδεη
πεξηζζφηεξν ζην γηφ ηνπ φπσο θαη ηε εηδηθφηεηα ηνπ κεραληθνχ. Δπηζήκαλε ηελ χπαξμε ησλ
εξγαζηεξίσλ θαη ε ελαζρφιεζε κε ηα ρέξηα.
Ζ ΔΕ πξφβαιε ηελ χπαξμε ησλ εηδηθνηήησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ γεληθά ζεσξεηηθψλ
καζεκάησλ ζην σξνιφγην πξφγξακκα.
Ζ ΓΦ ζεσξεί ζεηηθφ ηελ δηέμνδν πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα λα εθπαηδεπηνχλ
ζε κηα ηέρλε θαη λα βγνπλ άκεζα ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα λα ςάμνπλ γηα δνπιεηά ή γηα λα
απηναπαζρνιεζνχλ. Σν φηη δελ έρεη πνιχ ζεσξεηηθφ δηάβαζκα εηδηθά γηα φπνηνπο/εο δελ ηνπο
αξέζεη είλαη θαιφ. Σνλίδεη θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζε ζηα Σ.Δ.Η..
Ο ΓΗΑΝΝΖ ΓΡΑΜΜ πξνβάιιεη ηε γξήγνξε δηαδξνκή ζην επάγγεικα αιιά θαη ηε
δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ κε έλαλ πην πξνζηηφ ηξφπν. Σν ίδην κεηαθέξεη θαη ν ΣΡ
θαζψο ν γηφο ηνπ ηα πάεη θαιχηεξα κε ηα καζήκαηα πνπ είλαη εξγαζηεξηαθά θαη ζα έρεη
ζεσξεηηθή θαη εξγαζηεξηαθή θάιπςε ζε έλα επάγγεικα.
Σνλ ΑΠΡ εληππσζίαζε ην γεγνλφο απφθηεζεο πηπρίνπ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ
εηδηθά πάλσ ζε απηφ πνπ ζέιεηο θαη κπνξείο λα θάλεηο.
Ο ΑΝΓΡΔΑ πξφβαιε ηνλ παξάγνληα πξνεηνηκαζίαο γχξσ απφ ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα
πνπ βνήζεζαλ ηνλ γηφ ηνπ θαη ζηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζην Σ.Δ.Η..
Ζ ENG πξφηεηλε ην αλέβαζκα ηεο απηνεθηίκεζεο επεηδή δίλεηαη ε επθαηξία ηεο επηινγήο θαη
ηεο παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ αξεζηψλ.
Σν ίδην ηζρπξίζηεθε θαη ε ΜΓ θαζψο πξνζδνθά γηα ηνλ γηφ ηεο αιιαγή καζεζηαθήο αιιά θαη
καζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο αθνχ ζα παξαθνινπζεί θάηη πνπ ηνλ ελδηαθέξεη.
ην ηέινο ν ΓΚ πξφβαιε ηηο αλνηθηέο επαγγεικαηηθέο επηινγέο θαη ηε δπλαηφηεηα κε ηε
καζεηεία λα εκπιαθεί άκεζα κε ην επάγγεικα αιιά θαη λα απμήζεη ηα πξνζφληα ηνπ κε
αλαβαζκηζκέλν πηπρίν.
4.14 Πξνηάζεηο γηα ηελ αλαηξνπή ηεο πθηζηακέλεο θαηάζηαζεο
Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε απνηππψλεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα λα
πξνζειθχεη έλα κηθξφ πνζνζηφ, ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ, πνζνζηφ πνπ ππνιείπεηαη θαηά
πνιχ ησλ αληίζηνηρσλ πνζνζηψλ ησλ Δπξσπατθψλ θξαηψλ.
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Οη θπξίαξρεο αληηιήςεηο ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο

είλαη φηη ην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην

παξέρεη ππνδεέζηεξε κφξθσζε ζε ζρέζε κε ην Γεληθφ, ην νπνίν παξέρεη εχθνιε πξφζβαζε
ζηηο αλψηαηεο ζρνιέο.
Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζεσξείηαη κηα επηινγή ππνβαζκηζκέλνπ θχξνπο, είλαη κηα
«αλαγθαζηηθή» θαη φρη κηα ζπλεηδεηή επηινγή ε νπνία δελ εμαζθαιίδεη κηα αλαγλσξηζκέλε
θνηλσληθή ζέζε θαη έλα ηθαλνπνηεηηθφ κηζζφ.
Δίλαη ε εθπαίδεπζε ησλ «θησρψλ» καζεηψλ κάιινλ ρακειήο επίδνζεο κε φρη ηηο θαιχηεξεο
ζπκπεξηθνξέο, πνπ νη γνλείο ηνπο αλήθνπλ ζε ρακειά θνηλσληθν-νηθνλνκηθά –κνξθσηηθά
ζηξψκαηα θαη νη κεηέξεο ηνπο πεξηνξίδνληαη ζηα νηθηαθά.
Δίλαη κηα εθπαίδεπζε «πνιππνιηηηζκηθή» κε δηάθξηζε θχινπ.
Μαδί κε ηνπο γνλείο ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλάο αηζζαλζήθακε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ
ζέζαλε γηα ηελ απαμίσζε πνπ βηψλνπλ θαζψο ηα παηδηά ηνπο επηιέμαλε λα αθνινπζήζνπλ έλα
ζρνιείν κε δηπιφ ξφιν, ην θνηλσληθφ θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ. Σν ζρνιείν ηεο ελζάξξπλζεο
θαη ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο, ηεο επαλέληαμεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη
ηεο έληαμεο ζηελ εξγαζία δηεξσηνχληαη αλ ηνπ αμίδεη απηή ε αληηκεηψπηζε.
Οη ζέζεηο ησλ γνλέσλ πνπ γλσξίδνπλ απφ πξψην ρέξη ηα θεκνινγνχκελα αιιά θαη ηα
πξαγκαηηθά γεγνλφηα γχξσ απφ ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πξνηάζζνπλ ηελ ελεκέξσζε
ζε φινπο ηνπο γνλείο γηα ηα ΔΠΑ.Λ. αιιά θαη ηελ βνήζεηα πνπ πξέπεη λα ηνπο παξέρεηαη έηζη
ψζηε λα εθπιεξψλνπλ κε επηηπρία ηνλ ξφιν ηνπο. Γηα λα ζπληειεζηεί ε αιιαγή λννηξνπίαο
δελ απέρνπλ νη απφςεηο ηνπο απφ ηα θνηλψο απνδεθηά απαξαίηεηα βήκαηα πνπ είλαη
ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη είλαη ηα εμήο:
Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ψζηε λα θαιπθηνχλ νη πςειέο απαηηήζεηο εξγαζηεξηαθήο ππνδνκήο
ησλ ζρνιείσλ απηψλ θαη λα δηακνξθσζνχλ ρψξνη ζχγρξνλεο εξγαζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο.
Να επηκνξθσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε φηη λέν ηξέρεη ζηε ηερλνινγία.
Να ζεζκνζεηεζνχλ αλαλεσκέλα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ έηζη ψζηε λα εθνδηάζνπλ
ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
Σα παηδηά πνπ έξρνληαη ζην ΔΠΑ.Λ. κε ηηο ρακειέο επηδφζεηο λα ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα
επαλαπξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο κε έλα ηξφπν πνπ λα ηνπο ηαηξηάδεη κε κηα κνξθή εληζρπηηθήο
δηδαζθαιίαο θαη κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
Να αλνίμνπλ νη δξφκνη ζε ηζφηηκε βάζε κε ην Γεληθφ Λχθεην ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
αιιά θαη λα δηεπξπλζνχλ νη επηινγέο ζπλέρηζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπο.
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Ο ζεζκφο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη απαξαίηεην λα ιεηηνπξγήζεη κε ηε
ζηειέρσζε επηκνξθσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
θαη ζπκβνπιέο θαζψο αξθεηνί/εο καζεηέο/ηξηεο (Γ΄ γπκλαζίνπ) δελ ήηαλ έηνηκνη/εο γηα ηελ
επηινγή ηνπ ηχπνπ Λπθείνπ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.
Δμσζηξέθεηα κε ην λα αλνίμνπλ ηα ΔΠΑ.Λ. ηηο πφξηεο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο γηα λα
δεκηνπξγεζνχλ ζπλεξγαζίεο θαη ελεκέξσζε ησλ δξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5ν
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Δηζαγσγή
Ζ παξνχζα έξεπλα εζηίαζε ζηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ησλ
γνλέσλ πνπ ηα παηδηά ηνπο εθδήισζαλ ηελ πξφζεζε λα εγγξαθνχλ ζην Δπαγγεικαηηθφ
Λχθεην γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη εηδηθφηεξα κειέηεζε ηε ζπκβνιή ηνπο ζε
απηή ηελ απφθαζε, δειαδή δηεξεχλεζε ηνπο ιφγνπο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ επεξέαζαλ ή
πνπ ζηήξημαλ ηα παηδηά ηνπο. Δπίζεο αλέδεημε ηη είλαη απηφ πνπ ηνπο δηαθνξνπνίεζε απφ ηνπο
άιινπο γνλείο πνπ πξνηξέπνπλ ηα παηδηά ηνπο λα αθνινπζήζνπλ ην Γεληθφ Λχθεην. ην ηέινο
δεηήζεθε θαη θαηαγξάθεθε ε απνηίκεζε ηνπο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ησλ παηδηψλ
ηνπο ζην ΔΠΑ.Λ.
5.1. Σν Δπαγγεικαηηθό Λύθεην θαη ε ζέζε ησλ γνλέσλ
Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηα επαγγέικαηα ησλ γνλέσλ πνπ
κεηείραλ ζηελ έξεπλα, επεξέαζαλ ηελ καζεζηαθή πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο, πξηλ ηελ επηινγή,
αιιά θαη κεηά ηελ επηινγή γηα ηα ΔΠΑ.Λ.. Απηφ πνπ αλαδχζεθε ζίγνπξα ήηαλ ην ελδηαθέξνλ
γηα ηα παηδηά ηνπο, θαζψο ήηαλ γλψζηεο θαη ηεο έσο ηφηε καζεζηαθήο πνξείαο, αιιά θαη ησλ
δεμηνηήησλ, θιίζεσλ θαη επηζπκηψλ, φπσο επίζεο θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπο. Δθδειψζεθε ε
αλάγθε ηνπο γηα ζηήξημε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ απφθαζε επηινγήο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο, ιφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπο, φπσο θαη ηεο έιιεηςεο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ
εθείλσλ δνκψλ, πνπ ε πνιηηεία φθεηιε λα ηνπο παξέρεη.
Αλαθέξζεθαλ ζηε δηαδξνκή ησλ παηδηψλ πξνο ην ΔΠΑ.Λ. θαη θάπνηνη απφ απηνχο/εο γηα πνην
ιφγν δελ έγηλε ε εγγξαθή κεηά ην Γπκλάζην, αιιά πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηελ Α΄ Γεληθνχ
Λπθείνπ.
Σνπνζεηήζεθαλ γηαηί ηα παηδηά ηνπο επέιεμαλ ην ΔΠΑ.Λ., αιιά θαη πνηνπο ζηφρνπο έρνπλ
ζέζεη, θαζψο θαη γηα ην γηαηί θαη ην πψο ζπλέβαιαλ νη ίδηνη/εο ζηελ απφθαζε ησλ παηδηψλ
ηνπο.
Αθνχζηεθαλ απφςεηο ελεκεξσκέλσλ γνλέσλ, αιιά θαη ιηγφηεξν ελεκεξσκέλσλ γηα ηα
ΔΠΑ.Λ. θαη αλαθέξζεθαλ νη δπλαηφηεηεο εμέιημεο κε ηελ απφθηεζε ηνπ απνιπηεξίνπ θαη
ηνπ πηπρίνπ ηνπο.
Ζ θαηάζεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ ηνπο έθαλαλ λα ζηεξίμνπλ ηα παηδηά, ε ζηάζε πνπ ηνπο
δηαθνξνπνίεζε απφ ηνπο άιινπο γνλείο, πνπ έρνπλ κηα εδξαησκέλα αξλεηηθή άπνςε,
πηζηεχνπλ φηη ζα βνεζήζεη λα αιιάμεη ε θαηάζηαζε θαη λα επέιζεη κηα ηζνξξνπία ζηελ
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αληηκεηψπηζε ησλ δχν ηχπσλ ζρνιείσλ ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. ην ηέινο νη γνλείο
θαηέζεζαλ πξνηάζεηο γηα ηελ αλαηξνπή ηεο πθηζηακέλεο θαηάζηαζεο θαη ήιπηζαλ λα
αθνπζηνχλ ρσξίο λα κεηψζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο γεληθήο
εθπαίδεπζεο.
5.2. πκπεξαζκαηηθά
Παξαηεξήζακε φηη, ε κφξθσζε ησλ γνλέσλ είλαη ζε κέηξην έσο θαη ζε αξθεηά πςειφ
επίπεδν. Σα πεξηζζφηεξα επαγγέικαηα πνπ εμαζθνχλ εληάζζνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη
γεληθά νη νηθνγέλεηεο δελ αλήθνπλ ζε απηφ πνπ αλαθεξφκαζηε σο ρακειφ θνηλσληθφνηθνλνκηθφ επίπεδν, πνπ δείρλνπλ πξνεγνχκελεο έξεπλεο. Δπηζεκαίλνπκε δειαδή φηη, ζηελ
έξεπλά καο δελ είλαη θπξίαξρε ε ηάζε ησλ γνλέσλ λα θνηηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα ΔΠΑ.Λ.
γηα κηα γξήγνξε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ιφγσ ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο ηνπο
θαηάζηαζεο. Δηδηθά ε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ γνλέσλ καο νξηνζεηεί θάπσο ηελ αιιαγή
λννηξνπίαο θαη ζηάζεο απέλαληη ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, θαζψο ην κνξθσηηθφ –
εξγαζηαθφ επίπεδν ηνπο είλαη πςειφ θαη ηα παηδηά ηνπο δελ είλαη καζεζηαθά «αδχλακα».
Παξφια απηά φκσο δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε ηα δεδνκέλα ησλ έσο ηψξα εξεπλψλ πνπ
παξνπζηάδνπλ ηε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο επηινγήο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο
ηα επξήκαηα εληάζζνπλ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ/ηξησλ θαηά πιεηνςεθία ζηελ εξγαηηθή
ηάμε.
Αζξνηζηηθά ππεξέρεη ε εγγξαθή ησλ παηδηψλ ζην ΔΠΑ.Λ. κεηά ην Γπκλάζην ζαλ κηα θπζηθή
ξνή, φπνπ ζπλαληήζακε πεξηπηψζεηο πνπ ηα παηδηά πήξαλ κφλα ηελ απφθαζε θαη ηελ
αλαθνίλσζαλ ζηνπο γνλείο, απφ ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζφηεξνη ηελ ζηήξημαλ, ελψ ειάρηζηνη
γνλείο πξνζπάζεζαλ λα ηελ απνηξέςνπλ. Παηέξαο πνπ αληέδξαζε ζηελ απφθαζε ηνπ γηνχ
ηνπ, αλάθεξε φηη είρε επεξεαζηεί απφ ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ηα ΔΠΑ.Λ., ελψ
παξάιιεια ζεσξνχζε φηη ν γηφο ηνπ δελ ζα είρε θαλέλα πξφβιεκα κε ηε παξαθνινχζεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ.
Δίρακε θαη πεξίπησζε κεηέξαο, πνπ πίεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ΔΠΑ.Λ. ην παηδί ηεο,
θαζψο νη απφςεηο ηεο γηα ηα ηερληθά επαγγέικαηα ήηαλ φηη ζα ηνπ πξνζθέξνπλ εξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε. Μεηέξα επίζεο ζηελ αξρή ήηαλ πξνβιεκαηηζκέλε φρη γηα ηελ επηζπκία ηνπ γηνχ
ηεο λα εγγξαθεί ζην ΔΠΑ.Λ. αιιά γηα λα αθνινπζήζεη ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα.
Ζ άπνςε ησλ γνλέσλ γηα ηηο καζεζηαθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο ήηαλ φηη ζηα ζεσξεηηθά
καζήκαηα πζηεξνχζαλ θαη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ήηαλ ζην Γπκλάζην κέηξηνη/εο
καζεηέο/ηξηεο. Θεσξνχλ φηη ην ελδηαθέξνλ ηνπο επηθεληξψλεηαη ζηα ζεηηθά καζήκαηα θαη ζε
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φηη έρεη ζρέζε κε πεηξάκαηα, φπσο θαη ζε εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ.
Παξνπζίαζαλ έλα ηδηαίηεξν καζεζηαθφ πξνθίι κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα ζεσξεηηθά
θπξίσο καζήκαηα
ηηο πεξηπηψζεηο αιιαγήο ηχπνπ ζρνιείνπ, ηειεηψλνληαο ηελ Α΄ ηάμε Λπθείνπ, δήισζαλ φηη
απνδέρζεθαλ πξψηα ην δξφκν ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, πξηλ γίλεη ε εγγξαθή ζην ΔΠΑ.Λ. θαζψο
ηα παηδηά ηνπο ήζειαλ λα αθνινπζήζνπλ ηνπο/ηηο θίινπο/εο - ζπκκαζεηέο/ηξηεο ηνπο. Αλ θαη
δελ ην παξαδέρζεθαλ άκεζα νη γνλείο, θάλεθε φηη, γηα θάπνηνπο ιφγνπο σξηκφηεηαο πνπ
έζεζαλ, επεξέαζαλ ηα παηδηά ηνπο λα αθνινπζήζνπλ πξψηα ην δξφκν ηεο Α΄ ηάμεο Γεληθνχ
Λπθείνπ, ζπλππνινγίδνληαο ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο. Οξηζκέλνη γνλείο δήισζαλ δελ
είραλ πιεξνθνξεζεί επαξθψο γηα ηα ΔΠΑ.Λ.. Παξαδέρνληαη επίζεο φηη πξνβιεκαηίζηεθαλ
απφ ηηο δηαδφζεηο γηα ηα ζρνιεία απηά.
Ζ καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά, νη κέηξηεο επηδφζεηο, ε αλάγθε αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο
κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο αιιά θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο αλνίγνληαη ζην
ΔΠΑΛ έπεηζε ηνπο γνλείο λα γίλνπλ αξσγνί ζηε λέα ηνπο πξνζπάζεηα. Κάηη αληίζηνηρν
ππνζηήξημαλ θαη κεηέξεο, πνπ πξνζδνθνχλ λα πάξνπλ ηα παηδηά ηνπο ελζάξξπλζε θαη λα
αλαθηήζνπλ ηελ ρακέλε απηνπεπνίζεζή ηνπο κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ
ΔΠΑ.Λ., αιιάδνληαο ηε καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. Μεηαλάζηξηα κεηέξα θαηαζέηεη φηη ε
θφξε ηεο επσθειήζεθε ζε απηφ ην ηνκέα θαη εληζρχζεθε ηφζν πνιχ, πνπ ηειηθά κέζα απφ ηηο
παλειιήληεο εμεηάζεηο πέξαζε ζηα Σ.Δ.Η. θαη ην νθείιεη ζηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο, πνπ
ήηαλ άξηζηε, γηαηί πεξηείραλ εξγαζηήξηα θαη εκπέδσζε ηελ χιε. Με ηε ζπγθεθξηκέλε κεηέξα
εθθξάζηεθε θαη ε δηάζηαζε ηεο πνιππνιηηηζκηθήο εθπξνζψπεζεο ζηα ΔΠΑ.Λ. ησλ
κεηαλαζηψλ γνλέσλ, πνπ αλήθνπλ ζηε πιεηνςεθία ηνπο ζην πεξηβάιινλ ησλ αλεηδίθεπησλ
θαη κε πξνλνκηνχρσλ ζηξσκάησλ. Σν ελδηαθέξνλ φκσο γηα ην παηδί ηεο, αθφκα θαη γηα
ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηεο, ηε δηαθνξνπνίεζε απφ άιινπο πνπ δελ ελδηαθέξνληαη ηη δνπιεηά
ζα θάλνπλ ηα παηδηά ηνπο, αξθεί λα θέξλνπλ θάπνην εηζφδεκα ζην ζπίηη (Μσπζηάδνπ, 2012).
Ζ έκθπιε δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ έξεπλα καο εθθξάζηεθε θαη κε ηε
κεησκέλε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ησλ καζεηξηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ.
Παξαηεξήζεθε φηη νη επηιεγκέλνη ηνκείο θαη εηδηθφηεηεο πνπ παξαθνινπζνχλ νη καζήηξηεο
ήηαλ θνληά ζηα επαγγέικαηα πνπ έρνπλ νξηζηεί σο «γπλαηθεία» (θνκκσηηθή, αηζζεηηθή) θαη
νη καζεηέο ζε απηά πνπ έρνπλ νξηζηεί σο «αληξηθά» (κεραλνιφγνη , ειεθηξνιφγνη). Οη
απφςεηο ησλ γνλέσλ ησλ καζεηξηψλ ζπκθσλνχλ έκκεζα κε ηελ επηινγή απηψλ ησλ
εηδηθνηήησλ, νη νπνίεο ζεσξνχλ φηη ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο γπλαίθεο.
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Γελ εθδειψζεθαλ ηδηαίηεξνη πξνβιεκαηηζκνί απφ ηνπο γνλείο, σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ
κεηαλαζηψλ ζηα ΔΠΑ.Λ., θαζψο ζεσξνχλ φηη ηα παηδηά απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ
Διιεληθή θνπιηνχξα θαη δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα.
Οη γνλείο αζρνινχληαη θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηηο καζεζηαθέο επηδφζεηο, γλσξίδνπλ ηηο
δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπο, γεληθά είλαη θνληά ζηα παηδηά ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα ηα
ειέγμνπλ άιινη πεξηζζφηεξν κε πίεζε θαη άιινη κε πεξηζζφηεξν δηάινγν.
Οη πην πνιινί αλέθεξαλ φηη ηα παηδηά ηνπο έρνπλ ηθαλφηεηεο ηερληθέο θαη ηνπο αξέζεη λα
αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ηνπο εκπιέθνπλ ζε θαηαζθεπέο κε ηα ρέξηα, ελψ άιια
είλαη θνηλσληθά θαη ηνπο αξέζεη ε επηθνηλσλία ή έρνπλ θαιιηηερληθέο δεμηφηεηεο. Πξνηηκνχλ
ηε «ρεηξνπηαζηή» γλψζε, είλαη ππνςηαζκέλα απφ ηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη έρνπλ επηιέμεη
απηφλ πνπ ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπο.
Πηζηεχνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο επηιέμαλε ηα ΔΠΑ.Λ., γηαηί θάπνηα απφ ηηο ηξηάληα έμη
εηδηθφηεηεο είλαη θνληά ζηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη πηζηνπνηεί ηηο γλψζεηο
ηνπο ζε αληίζηνηρν επάγγεικα. Οξηζκέλνη φπσο θαη ηα παηδηά ηνπο βιέπνπλ ζεηηθά ηε
ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ΣΔΗ αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο. Έρνπλ ηελ άπνςε φηη ν δξφκνο πξνο ηα ΣΔΗ είλαη επθνιφηεξνο γηα ηα παηδηά
ηνπο κέζα απφ ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑ.Λ. παξά κέζα απφ ηηο αληίζηνηρεο
εμεηάζεηο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. Ο ιφγνο πνπ ηνπο θάλεη λα ην πηζηεχνπλ είλαη νη θαιέο
επηδφζεηο ηνπο ζηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο. Δπίζεο ζεσξνχλ φηη επέιεμαλ ην ΔΠΑ.Λ. γηα ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ πεξηέρεη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα.
Σα πεξηζζφηεξα αληαπνθξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζηα ζεηηθά καζήκαηα θαη πξνηηκνχλ απηά
πνπ πεξηέρνπλ πεηξάκαηα. ηα ΔΠΑ.Λ. ειπίδνπλ φηη ζα αλαηξέςνπλ ηελ κέηξηα ή θαθή
καζεζηαθή εηθφλα πνπ είραλ ζην Γπκλάζην ή ζηελ Α΄ Γεληθνχ Λπθείνπ ή θαη ζηε καζεζηαθή
δηαδξνκή ηνπο ζην Γεληθφ Λχθεην.
Σα ζρέδηα ησλ παηδηψλ ηνπο, φπσο ηα πξνζδηφξηζαλ νη γνλείο ηνπο θαη φπσο δηακνξθψζεθαλ
θαηά ηε είζνδν, ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην ΔΠΑ.Λ. ή θαη κεηά ηελ απνθνίηεζή
ηνπο, εζηηάδνληαη θπξίσο ζηελ άκεζε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη πηζαλφλ ζηελ
ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο γηα ηελ απφθηεζε επηπιένλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ.
Ο ζηφρνο ηνπο είλαη λα κεηνπζηψζνπλ ζε επάγγεικα, απηφ πνπ έρνπλ ζαλ ηθαλφηεηα,
δεμηφηεηα θαη ελδηαθέξνλ, αιιά θαη λα πηζηνπνηήζνπλ απηφ πνπ ήδε εμαζθνχλ ζαλ
επάγγεικα, ζηηο νηθνγελεηαθέο θαη φρη κφλν επηρεηξήζεηο. Δθθξάζηεθε θαη σο ζηφρνο ε
βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπο, κέζα απφ ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία ηνπ ΔΠΑ.Λ., έηζη ψζηε λα αλαηξαπνχλ θαη νη ρακειέο πξνζδνθίεο ηνπο.
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Οη γνλείο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία παξαδέρηεθαλ φηη, κε ηνλ έλα ή άιιν ηξφπν,
επεξέαζαλ ηα παηδηά ηνπο, θαζψο ζεψξεζαλ φηη ιφγσ ειηθίαο δελ είλαη ζε ζέζε λα επηιέμνπλ
απφ κφλα ηνπο ρσξίο βνήζεηα ην ηχπν ηνπ Λπθείνπ πνπ ηνπο ηαηξηάδεη. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν
δηθαηνινγνχλ ηελ παξέκβαζή ηνπο θαη επηπξφζζεηα, επεηδή ηα παηδηά ηνπο δελ
ππνζηεξίδνληαη αξθεηά απφ ηελ πνιηηεία, αθνχ νη αλαγθαίεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ έρνπλ κεησζεί αηζζεηά θαη ππνιεηηνπξγνχλ.
αλ ηξφπν επηξξνήο έθαλαλ ρξήζε επηρεηξεκάησλ πνπ εζηηάδνληαλ ζηηο ηθαλφηεηέο θαη ηηο
δεμηφηεηέο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζε ζπρλέο ζεηηθέο αλαθνξέο γηα ηα ΔΠΑ.Λ.. Σα
παξαθίλεζαλ κε ηελ πξνβνιή γλσζηψλ ηνπο επηηπρεκέλσλ επαγγεικαηηψλ, πνπ απνθνίηεζαλ
απφ ην ΔΠΑ.Λ.. Πξφβαιαλ ην δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηε δπλαηφηεηα
ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε πςειφηεξν επίπεδν, φπσο ε ηάμε καζεηείαο, ηα Η.Δ.Κ., ηα
Σ.Δ.Η. αιιά αθφκα θαη ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα Πνιπηερλεία. Κάπνηνη επηρεηξεκαηίεο γνλείο
πξνβάιινπλ ηελ ελαζρφιεζε θαη ηε ζηειέρσζε ζηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο.
Ο ιφγνο πνπ ηα επεξέαζαλ ήηαλ νη κέηξηεο θαη ρακειέο καζεζηαθέο επηδφζεηο ζην Γπκλάζην,
αιιά θαη νη αληηιήςεηο φπσο θαη νη απφςεηο ηνπο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Γελ
εμέθξαζαλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ επηινγή αιιά πξνηξέςαλε ζεηηθά ηα παηδηά ηνπο πξνο
απηή, επεηδή ήμεξαλ θαιά ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Έβιεπαλ πνιιέο δηεμφδνπο πξνο
ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, πάληα φκσο ζε ζπλάξηεζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
παηδηψλ ηνπο. Οη γνλείο πνπ είλαη επαγγεικαηίεο είραλ έλα εηδηθφ ιφγν γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ
απφθαζε πξνο ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, επεηδή ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζαλ λα
βνεζήζνπλ θαη νη ίδηνη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Γήισζαλ φηη, επεηδή είλαη
πην θνληά ζηε αγνξά εξγαζίαο, βιέπνπλ κε ζεηηθφ ηξφπν ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ
δεμηνηήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, ψζηε λα βνεζεζνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο αλέιημε.
Διάρηζηνη/εο καζεηέο καζήηξηεο αληέδξαζαλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ γνληψλ ηνπο λα
αθνινπζήζνπλ ην ΔΠΑ.Λ θαη ν ιφγνο θπξίσο ήηαλ ε απνθνπή απφ ηνπο θίινπο/εο ηνπο πνπ
αθνινχζεζαλ ην δξφκν ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. Δπίζεο ε δχλακε ηεο ζπλήζεηαο θαη ηεο
ζπλέρεηαο ζε θάηη ήδε γλσζηφ θαη ε ειπίδα γηα βειηίσζε απνκάθξπλε ηε ζθέςε ηεο
αιιαγήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην Γπκλάζην κε ην Γεληθφ Λχθεην έρνπλ ζπλάθεηα ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη θάπνηεο θνξέο είλαη θαη θηεξηαθά φκνξα.
Οη γνλείο έθαλαλ θαιφ ρεηξηζκφ γηα λα κεηψζνπλ ηελ αληίδξαζή ησλ παηδηψλ ηνπο, θαζψο
ηνπο πξφζθεξαλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα λα ηα πείζνπλ. Αληίζηνηρα ν παηέξαο πνπ δελ
επηζπκνχζε ηελ εγγξαθή ζην ΔΠΑ.Λ., γηα λα δηαρεηξηζηεί ηελ απφθαζή ηνπ γηνχ ηνπ,
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αζρνιήζεθε κε ην ζχιινγν γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ θάηη πνπ ηειηθά ηνλ βνήζεζε λα απνβάιεη
ηνπο ελδνηαζκνχο ηνπ.
Οη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζρεηηθά κε ην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην αλαηξνθνδνηνχλ
ηε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε. Δπίζεο είλαη γεγνλφο φηη, ε θνηλσληθή θαηαμίσζε γηα ηηο νηθνγέλεηεο
ζηελ Διιάδα είλαη νη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο, πξνζάιακνο ησλ νπνίσλ είλαη ην Γεληθφ
Λχθεην. Σα αλσηέξσ φκσο δε δηακφξθσζαλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνπο γνλείο πνπ
κεηείραλ ζηελ έξεπλα γηα ηελ επηινγή ησλ ΔΠΑ.Λ. απφ ηα παηδία ηνπο θαη ηα πεξηζζφηεξα
πνπ εθθξάζηεθαλ ήηαλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο ηεο ειπίδαο, ηεο ζηγνπξηάο, ηεο
δηθαίσζεο, ηεο αλαθνχθηζεο, ηεο εξεκίαο, θαη ηνπ ζαπκαζκνχ. Βέβαηα ζην άθνπζκα ηεο
απφθαζεο καο αλέθεξαλ νη γνλείο θαη ην πξνβιεκαηηζκφ, ηελ ακεραλία, ηελ αλαζηάησζε,
ηελ αγσλία θαη ηελ αλεζπρία πνπ έλνησζαλ. Γελ παξέιεηςαλ λα αλαθέξνπλ θαη ην
ζπλαίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο επεηδή νξηζκέλνη δελ είραλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα
ΔΠΑ.Λ..
Οη γνλείο καο ηφληζαλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο είραλ άκεζε ζχλδεζε επίζεο θαη κε ηηο
απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, αιιά θαη κε ηηο αλάγθεο ηηο
δπλαηφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο θιίζεηο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ παηδηψλ ηνπο.
Οη γνλείο πνπ ηα παηδηά ηνπο δηάλπζαλ ή δηαλχνπλ ηε εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ησλ ΔΠΑΛ
ηειηθά επηδνθίκαζαλ ηελ επηινγή απηή. Μαο κεηέθεξαλ ηα νθέιε πνπ απνθφκηζαλ θαη ηα
νπνία ζπλνςίδνληαη:
 ζηε βειηίσζε ηεο καζεζηαθήο ηνπο επίδνζεο θαη ζπκπεξηθνξάο,
 ζηελ χπαξμε πεξαηηέξσ εξγαζηαθήο πξννπηηθήο,
 ζηε ζπλέρηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο.
Σν απνδεηθλχνπλ νη βαζκνινγίεο αιιά θαη ε επίηεπμε πςειψλ ζηφρσλ, φπσο ε επηηπρία ζηηο
παλειιήληεο εμεηάζεηο θαη ε θαιή πνξεία κέζα ζε ζρνιέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Δπίζεο ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ ΔΠΑ.Λ. ζηελ απνθξπζηάιισζε ησλ επαγγεικαηηθψλ
«ζέισ» θαη «κπνξψ», αθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Α΄ ηάμεο θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ ηνκέα
ζηελ Β΄ ηάμε, πνπ νδεγεί ζε αληίζηνηρε εηδηθφηεηα ζηελ Γ΄ ηάμε. Με ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ
θάπνηνη/εο καζεηέο/ηξηεο νδεγήζεθαλ ζηελ άκεζε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, θάηη πνπ
γηα ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά δελ ζα ήηαλ εθηθηφ, φπσο καο δήισζαλ νη γνλείο ηνπο, απφ ηε
δηαδξνκή ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ.
Με ηελ αλάιπζε θαη ηε δεκνζίεπζε ησλ εθθξαζκέλσλ ζέζεψλ ησλ γνλέσλ ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ πξνζπάζεηα πνπ νθείινπλ λα θαηαβάινπλ ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ε πνιηηεία
πηζηεχνπκε φηη ζα ζπκβάινπκε ζηε αιιαγή θαη ηξνπνπνίεζε ησλ ζηεξενηππηθψλ
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αληηιήςεσλ, εηδηθά ζηνπο γνλείο, έηζη ψζηε λα γίλεη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε
ειθπζηηθφηεξε γηα ηνπο ηθαλνχο/εο θαη θηιφδνμνπο/εο λένπο/εο.
5.3 Οη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο
Ο εξεπλεηήο κεηείρε θαη ζηηο δχν θάζεηο ηεο έξεπλαο έρνληαο ην ξφιν ηνπ ελεξγνχ
παξαηεξεηή θαη ηνπ ζπληνληζηή ελψ ηαπηφρξνλα ηζνξξνπνχζε κε ην ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ
θαζψο ππήξραλ ζηηγκέο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηεμαγσγήο ηεο ζπδήηεζεο ζηελ νκάδα αιιά
θαη ζηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε έληνλν ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν.
Απηφ απαίηεζε ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο – ηθαλφηεηεο γηα λα ηεξεζεί απφ ηε κηα κεξηά ε
δενληνινγία ηνπ ζπκβνχινπ θαη απφ ηελ άιιε ε δενληνινγία ηνπ εξεπλεηή θάηη πνπ ηέζεθε
εμ αξρήο αλνηθηά θαη κε ζαθήλεηα ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/ζεο.
Καη κε ηηο δχν θάζεηο ε έξεπλα πξνζέγγηζε ην θαηλφκελν ηεο κε εγγξαθήο ηθαλνχ αξηζκνχ
καζεηψλ/ηξηψλ ζηα ΔΠΑ.Λ. επεηδή ζεσξνχλ ηα ζρνιεία απηά δεχηεξε επηινγή.
Δζηηάζακε κφλν ζηελ νπηηθή ηεο επηξξνήο ησλ γνλέσλ εμαηηίαο ησλ ζηεξενηππηθψλ
αληηιήςεσλ πνπ ηνπο έρνπλ δηακνξθσζεί.
Δίλαη νινθάλεξν φηη ην πξνγελέζηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα επηθξάηεζε κηα κνξθή δηάθξηζεο θαηά
ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο έρεη δερζεί έλαλ άηππν απνθιεηζκφ κε ζπλέπεηα ε
πιεηνςεθηθή ξνή ησλ καζεηψλ/ηξησλ ησλ Γπκλαζίσλ λα νδεχεη ζηα Γεληθά Λχθεηα. Γηα λα

ππεξεηήζνπκε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο πξνθξίλακε ηελ έθθξαζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ
πξνβιεκαηηζκψλ ησλ γνλέσλ πνπ ηα παηδηά ηνπο αθνινχζεζαλ ην ΔΠΑ.Λ. γηα λα πξνθχςεη
αληηζηαζκηζηηθά έλα «ζεηηθφ εμαγφκελν» γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Καη’ απηφ ηνλ
ηξφπν κνλνκεξψο αλαδεηθλχνληαη κφλν νη παξάγνληεο θαη νη πξννπηηθέο πνπ επλννχλ ηε
εγγξαθή ησλ παηδηψλ ζηα ΔΠΑ.Λ. θαη δελ ήξζακε εζειεκέλα ζε παξάζεζε ησλ απφςεσλ ησλ
άιισλ γνλέσλ πνπ απνζάξξπλαλ ηελ εγγξαθή.
Ζ ηζρχο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο απνηηκψληαη ζεηηθά θαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ή θαη
ηελ επαγγεικαηηθή δηαδξνκή ησλ απνθνίησλ ησλ ΔΠΑ.Λ. φπσο θαηαγξάθεθε απφ ηνπο
γνλείο ηνπο. Ζ εθαξκνγή ηνπο ελδερνκέλσο ζα ήηαλ ρξήζηκε ζε κηα άκβιπλζε ησλ
ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ πνπ αθνξνχλ επαγγέικαηα πνπ ηα θαηαηάζζνπλ ζε
αλδξνθξαηνχκελα ή γπλαηθνθξαηνχκελα αιιά αθφκε θαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο γπάιηλεο
νξνθήο γηα ηηο γπλαίθεο.
5.4 Πιενλεθηήκαηα ηεο έξεπλαο
Ζ έξεπλα εζηηάδεη ζηε αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο εθείλσλ ησλ καζεηψλ/ηξησλ πνπ δειψλνπλ
επζαξζψο κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν ηελ ζέιεζε λα αθνινπζήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή
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εθείλε δηαδξνκή πνπ λα είλαη θνληά ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο αιιά βξίζθνπλ εκπφδηα ιφγσ
θάπνησλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ Διιεληθή θνηλσλία. Οη γνλείο
ηνπο δελ παξαιείπνπλ λα ηνπο ην ζπκίδνπλ θαη άκεζα ή έκκεζα λα ηνπο θαζνδεγνχλ ζην
Γεληθφ Λχθεην φπνπ ε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ ηνπο ηαηξηάδεη
απνδεδεηγκέλα γηαηί έρνπλ άιιεο αλεπηπγκέλεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. Οη ζπλέπεηεο
νξηζκέλεο θνξέο είλαη ην ράζηκν ρξφλνπ θαζψο θαη ε κείσζε ηεο απηνπεπνίζεζή ηνπο θαζψο
θαη ε ελίζρπζε ηνπ αξλεηηθνχ γηα ηελ θνηλσλία θαηλνκέλνπ ηεο δηαξξνήο.
Δπεηδή φκσο ππάξρεη θαη ε δεχηεξε φςε ησλ πξαγκάησλ ζηελ έξεπλά καο πξνβάιιακε
απφςεηο γνλέσλ ζεηηθά πξνζθείκελσλ ζηελ απφθαζε ησλ παηδηψλ ηνπο λα εγγξαθνχλ ζηα
ΔΠΑΛ. Οη γνλείο απηνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο δχν θάζεηο ηεο έξεπλαο εμέθξαζαλ ηελ
ελφριεζή ηνπο γηα απηή ηε απαμησηηθή αληίιεςε γηα ην ΔΠΑ.Λ.. Οη απφςεηο θαη νη
πξνβιεκαηηζκνί πνπ εμέθξαζαλ ειπίδνπλ λα αθνπζηνχλ θαη απφ άιινπο γνλείο έηζη ψζηε αλ
θάπνηνο καζεηήο /ηξηα εθθξάζεη ηελ επηζπκία ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζην ΔΠΑ.Λ. λα
έρεη ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ γνλέα ηνπ ή ηνπιάρηζηνλ λα κελ έρεη ηελ απνζάξξπλζε ηνπ. Ζ
ζπκπαξάζηαζε ζα δηθαησζεί φπσο καο αλαιχζαλε νη γνλείο ηεο έξεπλαο απφ ην γεγνλφο φηη
ζα ζηακαηήζεη ε αγσλία ηνπ παηδηνχ λα αληαπνθξηζεί ζε βήκαηα πξνφδνπ θάπνπ πνπ δελ ηνπ
αξέζεη άξα θαη δελ ζα έρεη ηελ επηζπκεηή δηάζεζε επνκέλσο θαη επίδνζε. Αληίζεηα φηαλ
εκπιαθεί θαη αζρνιεζεί κε καζήκαηα εξγαζηεξηαθά θαη εθαξκνζκέλα ζηελ επηιεγκέλε
εηδηθφηεηα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη ζα απνδψζεη ηα κέγηζηα πνπ κπνξεί. Γελ ζέινπκε λα
απαμηψζνπκε ηα γεληθά καζήκαηα πνπ βνεζάλε θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηε κάζεζε θαη ηελ
παηδεία ηα νπνία πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ αιιά λα αλαδείμνπκε ηα
καζήκαηα εηδηθφηεηαο σο πην ρξεζηηθά θαη αλαγθαία. Ζ αλαβάζκηζε ησλ καζεκάησλ έηζη
φπσο πξνζεγγίζηεθε ζηελ έξεπλα αθνξά ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο
ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ. Ζ αληηπαξάζεζε ησλ ζεσξεηηθψλ ζπνπδψλ πξνο ηε
ηερληθή εθπαίδεπζε είλαη απφ θάζε άπνςε άζηνρε θαζψο ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο
αλάπηπμεο ηεο ηερληθήο δελ είλαη πηα λνεηή κηα νπνηαδήπνηε άμηα ιφγνπ ηερληθή εθπαίδεπζε
αλ δελ ζηεξίδεηαη ζε ζηεξεή ζεσξεηηθή βάζε (Αζαλαζηάδεο, 1966).
Με ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ/ηξησλ ζε απηά ηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο θαη ηελ απνδνρή
ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο ζεσξεηηθήο ηνπο θάιπςεο ζίγνπξα ζα αλαδεηρζεί θαη ε ρξεζηκφηεηα
ησλ γεληθψλ καζεκάησλ πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο κεζαχξην ζηε θνηλφηεηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αθνπκπάλε
ππνζηεξηθηηθά κηα νκάδα καζεηψλ/ηξησλ θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πνπ κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη
ηα ελδηαθέξνληα ηνπο, πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ρσξίο λα
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ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θάπνηεο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο. Απηφ αλνίγεη γεληθά ην δξφκν κηα
ξηδσκέλε αξλεηηθή αληίιεςε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε λα
εθιείςεη θαη έηζη λα γίλεη ειθπζηηθφηεξε γηα ηνπο ηθαλνχο θαη θηιφδνμνπο λένπο/εο.
5.5 πκβνιή θαη θαηλνηνκία
Με ηελ Α΄ θάζε ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε ε νκάδα ησλ γνλέσλ πνπ κε ηελ αληαιιαγή ησλ
απφςεσλ έγηλαλ αληηιεπηά απφ φινπο ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ είραλ. Οη πεξηζζφηεξνη
ήηαλ ππνζηεξηθηηθνί ζηα παηδία ηνπο γηα ηελ επηινγή πνπ έθαλαλ θαη δήισζαλ
δηθαησκέλνη/εο θαζψο ηα βιέπνπλ λα παίξλνπλ ελζάξξπλζε λα πξνρσξνχλ θαη λα βειηηψλνπλ
ηε καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. Αλνίγνληαη πξννπηηθέο γηα ην αχξην πνπ αθνξνχλ ηε
ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ αιιά θαη πξννπηηθέο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία.
Δθείλν πνπ ζέινπλ είλαη λα ζηακαηήζεη ην ΔΠΑ.Λ. λα ζεσξείηαη δεχηεξν ζε επηινγή ζρνιείν
γηαηί αδηθείηαη ζχκθσλα κε απηά πνπ πξνζθέξεη θαη θπξίσο κε απηά πνπ ζα θιεζεί λα
πξνζθέξεη.
Έλα ζεηηθφ ηεο Α΄ θάζεο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε γλσξηκία πνπ έγηλε κεηαμχ ησλ γνλέσλ πνπ ζα
ζπληείλεη ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζην ζχιινγν γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ γηα λα απνηειέζνπλ
κηα νκάδα ζπκπαξάζηαζεο θαη ζηήξημεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
Καηά ηε Β΄ θάζε ηεο έξεπλαο κε ηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο δφζεθε ε επθαηξία
ζπλάληεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ ΚΔ.Τ.Π. θαη δηαγξάθεηαη κηα
πνξεία ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ίδηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο. Δπειπηζηνχκε νη γνλείο ελεξγψληαο
πνιιαπιαζηαζηηθά ζα παξαθηλήζνπλ ζε ζπλαληήζεηο θαη άιινπο γνλείο θαη παηδηά ησλ
ΔΠΑ.Λ. θάηη πνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δελ ήηαλ ηφζν εθηθηφ. Με αθνξκή ηελ έξεπλα
ζηήλεηαη έλαο δίαπινο επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο

θαη κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ κε κηα

ζπιινγηθή πξνζπάζεηα, ησλ γνλέσλ, ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ησλ ΔΠΑ.Λ. ηνπ ζρνιείν θαη ηνπ
ΚΔ.Τ.Π. πξνο ηε θνηλσλία, ηνπο ρψξνπο ηεο εξγαζίαο πνπ ζα έρεη ζηφρεπζε ηελ
αλαβάζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.
5.6. Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο κειέηεο
Μειινληηθέο κειέηεο πάλσ ζηελ ίδηα ζεκαηνινγία επηβάιιεηαη λα γίλνπλ ελδερνκέλσο κε
εκπινπηηζκέλε κεζνδνινγία

πνπ λα πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ νκάδσλ

επηθέληξσζεο θαη πεξηζζφηεξεο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Θα κπνξνχζακε λα ζπζηήζνπκε
θαη νκάδα επηθέληξσζεο θαη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο απνθιεηζηηθά κε γνλείο πνπ πίεζαλ
ηα παηδηά ηνπο λα πάλε ζην Γεληθφ Λχθεην ελψ εθθξάζαλε ηελ επηζπκία λα αθνινπζήζνπλ ην
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Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ψζηε λα αλαδεηρζνχλ απνηειέζκαηα απηήο ηεο πίεζεο ή θαη
αληηδξάζεηο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ.
Δπηπιένλ πξφηαζε είλαη ε δεκηνπξγία αληίζηνηρεο έξεπλαο κε κνηξαζκέλν πιεζπζκφ γνλέσλ
γηα ηελ εμαγσγή απαληήζεσλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ απφςεηο γηα ηελ
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο.
Δηδηθά πξνηείλνπκε ηελ ηδέα εθαξκνγήο έξεπλαο κε ζρεκαηηζκφ κεηθηψλ νκάδσλ
επηθέληξσζεο αιιά θαη εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ πνπ λα πεξηιακβάλνπλ θαη γνλείο
άιισλ Δπξσπατθψλ Κξαηψλ γηαηί ζα βνεζνχζε κε ηα επξήκαηά ηεο ηελ Διιεληθή
Δθπαηδεπηηθή Κνηλφηεηα.
Σέινο ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ ε πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο κε ζθνπφ λα αθνπζηνχλ νη απφςεηο
θαη ε πξνβιεκαηηζκνί πξψελ καζεηψλ/ηξησλ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο νη νπνίνη
έρνπλ δηαγξάςεη κηα επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. ια ηα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα πνπ
ππνζηεξίδεη ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε εθζπγρξνλίδνληαη κε ηελ
ηερλνινγία λα ηξέρεη κε γνξγνχο ξπζκνχο. Δπνκέλσο ζεσξνχκε ρξήζηκε κηα έξεπλα πνπ λα
εζηηαζηεί ζηηο πξνηάζεηο πνπ ζα θάλνπλ γηα λα βνεζεζνχλ νη ζεκεξηλνί/εο καζεηέο/ηξηεο γηα
λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη θπξίσο λα
θαηαθηήζνπλ κηα επηζπκεηή ζέζε εξγαζίαο.
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Παράρτημα 1.
Οη έξεπλεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ εξγαζία
Έξεπλεο
ΤΠΠΔΘ

Υξόλνο δηεμαγσγήοΠιεζπζκόο
2010-11 /4.059
καζεηέο/ηξηεο
ησλ ΔΠΑΛ-ΔΠΑ

Γεδνκέλα
Οη γξακκαηηθέο γλψζεηο ησλ γνλέσλ θάησ
ηνπ κεηξίνπ

Οη γξακκαηηθέο γλψζεηο ησλ παηέξσλ είλαη
ην 27,1% κέρξη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ,
ην 24,6% απφθνηηνη Γπκλαζίνπ,
ΤΠΠΔΘ
2011 / 4.059
ην 36,4% απφθνηηνη Λπθείνπ-ΣΔΔ,
Απνηχπσζε ηεο
ην
9,7%
απφθνηηνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
καζεηέο/ηξηεο
πθηζηάκελεο
Αληίζηνηρα παξαηεξνχκε φηη
θαηάζηαζεο ζηα ησλ ΔΠΑΛ-ΔΠΑ
νη γξακκαηηθέο γλψζεηο ησλ κεηέξσλ
ΔΠΑΛ–ΔΠΑ
ησλ καζεηψλ
θαηά κεγάιν πνζνζηφ 35%
είλαη απφθνηηεο Γεκνηηθνχ.
Σν 41% ησλ εξσηψκελσλ καζεηψλ/ηξησλ
Special
απάληεζε φηη ε νηθνγέλεηά ηνπο
2011 / 1000
Eurobarometer
ήηαλ ε πην ζεκαληηθή πεγή πιεξνθφξεζεο,
καζεηέο/ηξηεο
(369)
ζρεηηθά κε ηελ επηινγή
ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηεχζπλζεο.
ΤΠΠΔΘ θαη
2008/ 7.000
Ζ πξνζδνθία ησλ γνληψλ ηνπο
Παηδαγσγηθφ καζεηψλ/ηξησλ ηεο Γ'
ήηαλ λα ζπλερίζνπλ
Ηλζηηηνχην
Γπκλαζίνπ
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε πνζνζηφ
77,2% (παηέξεο) θαη 80,5% (κεηέξεο)
ΤΠΠΔΘ θαη
Α΄ θάζε
Παηδαγσγηθφ
ην 2001/ 11.629
Ηλζηηηνχην
ηειεηφθνηηνη/εο
Ζ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ ησλ ηειεηνθνίησλ
Απαζρφιεζε
καζεηέο/ηξηεο θαη
παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα ρακειή.
απνθνίησλ
Β΄ θάζε
πγθεθξηκέλα
αλψηεξνπ θχθινπ
ην 2007/
ην 44,3% ησλ παηέξσλ θαη
δεπηεξνβάζκηαο
ηειεθσληθέο
ην 47,2% ησλ κεηέξσλ
εθπαίδεπζεο (ΣΔΔ- ζπλεληεχμεηο
έρνπλ εθπαίδεπζε κέρξη απνιπηήξην Γεκνηηθνχ.
Δληαίν Λχθεην) 5.780 απφθνηηνη/εο

Γεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκηνπ
Θξάθεο

2007/1.500
καζεηξηψλ
ησλ ΣΔΔ

Υακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν
ελψ ε ζέζε ηνπ παηέξα ζην επάγγεικα
ζε κεγάιν πνζνζηφ αλαθέξεηαη
ζε απηναπαζρφιεζε θαη εξγαηηθά επαγγέικαηα.
ζνλ αθνξά ηηο κεηέξεο,
ζρεδφλ ην ήκηζπ (48,5%) δελ αζθνχλ επάγγεικα,
αιιά αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά
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Καηζακπνχξε, Φ.
Μνξθφπνπινο Γ.,
Παιαηνξνχηε Η.,
Πνιιάηνπ Β.

Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ ΔΠΑΛ
πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε ρακειφ
θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν.

2008 / 822
καζεηέο/ηξηεο
ΔΠΑΛ

Γ. Γθίλε ζην
Πάληεην
Παλεπηζηήκην

2008 / 500
καζεηέο/ηξηεο

Βίθεο &
Παπάλε

2007 /2.100
καζεηέο/ηξηεο

Κάηζηθαο &
Καββαδίαο

1992-2000

Οη παηέξεο ησλ καζεηψλ ΔΠΑΛ
είλαη εξγάηεο, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο (κε
επηζηήκνλεο), θπξίσο ηερλίηεο
θαη ηδησηηθνί ππάιιεινη,
ελψ αληίζηνηρα νη κεηέξεο
είηε αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά
είηε είλαη εξγάηξηεο είηε ηδησηηθνί ππάιιεινη.
ρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ,
ην επάγγεικα ηνπ παηέξα αιιά θαη ην
θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο
απνηεινχλ παξάγνληεο-θξηηήξηα
επηινγήο επαγγεικάησλ
άξα θαη ζπνπδψλ.
εκαληηθή ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα
ζην θνηλσληθφ – νηθνλνκηθφ status
θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη
επαγγεικαηηθέο επηδηψμεηο,
επηζπκίεο θαη πξνζδνθίεο
ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
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Παράρτημα 2.
ΔΠΙΗΜΑ ΚΔΙΜΔΝΑ – ΔΚΘΔΔΙ ΦΟΡΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ - ΝΟΜΟΙ
Ανακοινωθέν της Μπριζ, (2012),«ηήξημε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
ζηελ Δπξψπε», Λνπμεκβνχξγν: Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2012, ISBN
978-92-79-19898-4, doi:10.2766/13838.
Παξά ηα πνιιά ηεο νθέιε, ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πζηεξεί απφ άπνςε
θχξνπο :
www.cedefop.europa.eu/files/9061_el.pdf
Vocational education and training in Greece. Short description:
http://www.cedefop.europa.eu/el/publications-and-resources/publications/4130
Attractiveness of initial vocational education and trainng - Cedefop
www.cedefop.europa.eu/files/5539_en.pdf
Attitudes towards vocational education and training - European ...
ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_369_en.pdf
Declaration of the European Ministers of Vocational Education and Training, and the
European Commission, convened in Copenhagen on 29 and 30 November 2002, on enhanced
European cooperation in vocational education and training “The Copenhagen Declaration” :
https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/copenhagen-en.pdf
Αλαθνηλσζέλ ηεο Μπξηδ ζρεηηθά κε ηελ εληζρπκέλε επξσπατθή ζπλεξγαζία
ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πεξίνδνο 2011-2020:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocationalpolicy/doc/brugescom_el.pdf
ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/.../brugescom_el.pdf
ηήξημε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Δπξψπε:
ΑΝΑΚΟΗΝΧΘΔΝ ΣΖ ΜΠΡΗΕ:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2011/brug
es_el.pdf
Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε απνηξέπεη ηελ πξφσξε απνρψξεζε απφ
ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα :
www.cedefop.europa.eu/files/9101_el.pdf
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Καιχηεξε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο:
www.cedefop.europa.eu/files/9096_el.pdf

Πψο λα βνεζήζνπκε ηνπο λένπο λα παξακείλνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε :
www.cedefop.europa.eu/files/9084_el.pdf
Δπθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο γηα ην ECVET, ην ζχζηεκα κεηαθνξάο κνλάδσλ επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο:
www.cedefop.europa.eu/files/9080_el.pdf
Θεζκηθφ πιαίζην Νένπ ΔΠΑ.Λ.
http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/thesmiko-plaisio/24752-pinakas-thesmikoyplaisiou-epal
Θεζκηθφ πιαίζην ηεο ηάμεο καζεηείαο:
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/publications/docs2016/31-05-17thesmikomathiteias.pdf

http://www.cti.gr/el/activities-el/development-projects/item/78-epal-epas-state/78-epal-epasstate
Απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηα ΔΠΑΛ–ΔΠΑ κε ηελ αλάπηπμε θαη
αμηνπνίεζε εξγαιείσλ ΣΠΔ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ &
παξεκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.
http://www.imegsevee.gr/attachments/article/1090/meleti_eppagelmatiki_ekpaid.pdf
Μειέηε απφ ην Ηλζηηηνχην Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεληθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ
Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδαο. Ζ παξνχζα έξεπλα - κειέηε έρεη εθπνλεζεί θαη εθδνζεί απφ
ην ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ - πξάμεο «Πξνγξάκκαηα δηά βίνπ εθπαίδεπζεο γηα
ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο κηθξήο επηρείξεζεο – Α.Π. 7, 8, 9», ην νπνίν πινπνηείηαη κέζσ
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε», ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν – Δ.Κ.Σ.) θαη εζληθψλ πφξσλ θαη πινπνηήζεθε ην δηάζηεκα
απφ ηνλ Απξίιην 2013 έσο ηνλ Φεβξνπάξην 2014. Βαζηθνί ζηφρνη ηεο κειέηεο είλαη ε
απνηύπσζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ
Διιάδα.
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http://www.eiead.gr/publications/docs/%CE%95%CE%9B%CE%9A%CE%A5%CE%A3%C
E%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91__%CF%84%C
E%B7%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE
%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BA%CF
%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
Διθπζηηθόηεηα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο: θνηλσληθέο θαη έκθπιεο δηαζηάζεηο
ΔΗΔΑΓ, Τπφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
Φεβξνπάξηνο 2016
Γξ. Υξχζα Πατδνχζε ,Γηεπζχληξηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ΔΗΔΑΓ
πληαθηηθή Δπηηξνπή: . Π. Γαβξφγινπ, PhD Γηεπζπληήο , Ο. Κακηληψηε, PhD Γηεπζχληξηα
,Υ. Πατδνχζε, PhD Γηεπζχληξηα
http://www.pi-schools.gr/programs/par/pdf/erevnes_A1.pdf
ΔΡΔΤΝΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΣΔΔ-ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ) Δλέξγεηα 2.4.1: «πκβνπιεπηηθή θαη
Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο» ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ. Αζήλα 2008.
Γεκήηξηνο Βιάρνο Οκφηηκνο Καζεγεηήο ΑΠΘ Πξφεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ
Έξγν: «Αλάπηπμε Παξαηεξεηεξίνπ Μεηάβαζεο Απνθνίησλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ζηελ Αγνξά Δξγαζίαο»
Οκάδα Έξγνπ: Γθιαβάο σηήξηνο, Ραγηαδάθνο Υξήζηνο, Καξβέιεο Ισάλλεο, Ρνπζέαο
Παλαγηώηεο, Βξεηάθνπ Βαζηιεία.

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%
84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%
CE%B9%CE%BF_%CE%95%CE%95%CE%9A.pdf
Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην γηα ηελ Αλαβάζκηζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο θαη ηεο Μαζεηείαο. ΤΠΠΔΘ 2016
http://www.kanep-gsee.gr/wp-content/uploads/2017/04/ETEKTH2016.pdf
Σα βαζηθά κεγέζε ηεο εθπαίδεπζεο 2016.
Ζ Δηήζηα Έθζεζε γηα ηελ Δθπαίδεπζε ηεο ΓΔΔ ζπληάζζεηαη απφ ην Κέληξν Αλάπηπμεο
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηεο ΓΔΔ (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ)
http://www.cti.gr/el/activities-el/development-projects/item/78-epal-epas-state/78-epal-epasstate
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Απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηα ΔΠΑΛ-ΔΠΑ, κε ηελ αλάπηπμε θαη
αμηνπνίεζε εξγαιείσλ ΣΠΔ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ &
παξεκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ
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