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ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Σκοπός του προγράμματος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με 
τους λόγους που τα παιδιά επιλέγουν την γενική ή την τεχνικοεπαγγελματική 
εκπαίδευση. 
 
Η Γ’ Γυμνασίου είναι μια τάξη-κλειδί αφού θα πρέπει να παρθούν σημαντικές 
αποφάσεις για το μέλλον των μαθητών και να προετοιμαστούν κατάλληλα για 
την υλοποίηση τους. Οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου βρίσκονται σε μια φάση 
μετάβασης, γιατί πρόκειται να μεταβούν σε κάποια άλλη εκπαιδευτική βαθμίδα 
για τη συνέχιση των σπουδών τους. 
 

    
 

Α. ΣΧΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
 
Η γενική εκπαίδευση παρέχει την απαραίτητη αγωγή και μόρφωση, 
ενδιαφέρεται για τη συνολική προσωπικότητά του, αλλά δεν αναπτύσσει τις 
ειδικές ικανότητες του, ενώ η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχει διαφορετική  
εξειδικευμένη εκπαίδευση , αναπτύσσει ορισμένες δεξιότητες και ενδιαφέρεται 
κυρίως για την αποτελεσματικότητα του ως παραγωγική μονάδα. 
Με τη σημερινή όμως διαμόρφωση της κοινωνίας , γίνεται αποδεκτό ότι με την 
παιδεία  πρέπει να εξυπηρετούνται συγχρόνως και οι πνευματικές και οι 
υλικές ανάγκες 
Εξάλλου, κανείς δεν υποστηρίζει ότι η μόρφωση πρέπει να περιορίζεται μόνο 
στην αντιμετώπιση των υλικών αναγκών με απόκτηση τεχνικοεπαγγελματικών 
γνώσεων, χωρίς παράλληλα να “καλλιεργείται” ο χαρακτήρας και η 
προσωπικότητα του μαθητή. 
Η επαγγελματική εκπαίδευση επιδρά στη γενική μόρφωση του ανθρώπου, 
επειδή ο άνθρωπος είναι από τη φύση του δημιουργός και γι αυτό μαθαίνει , 
ανακαλύπτει , τελειοποιεί και παράγει. Εξάλλου, ο άνθρωπος  για τη 
συντήρησή του έχει κοινωνικές, ηθικές, πνευματικές και υλικές ανάγκες, που 
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αντιμετωπίζονται από τη γενική εκπαίδευση, εκπληρώνονται όμως συνολικά ή 
μερικά με την επαγγελματική εκπαίδευση. 
Παρ’ όλα αυτά μέχρι και σήμερα, με πολλή δυσκολία γίνεται γενικά αποδεκτή 
η επαγγελματική εκπαίδευση ως ισότιμη με τη γενική. Εξάλλου, η 
χειρωνακτική εργασία εξακολουθεί να θεωρείται υποβαθμισμένη έναντι της 
πνευματικής. Και παρά τη ραγδαία τεχνολογική και κανονική εξέλιξη και 
πρόοδο , μπορεί να διαπιστώσει κανείς πόσο λαθεμένες είναι οι αντιλήψεις, 
που αποδίδουν στην επαγγελματική εκπαίδευση αντιστοιχία με τη 
χειρωνακτική εργασία και στη γενική με τη διανοητική (πνευματική). Ο 
συνδυασμός θεωρίας και πράξης στη σημερινή εποχή είναι περισσότερα από 
ποτέ άλλοτε απαραίτητος. 
Σε ό,τι αφορά στη σχέση της γενικής εκπαίδευσης με την Τεχνική 
Επαγγελματική Εκπαίδευση πρέπει να επισημάνουμε τις εξής παραμέτρους : 
 

 Η ανθρωπιστική μόρφωση επιτυγχάνεται με τη συμπλήρωση δύο 
κατευθύνσεων : Με τη δουλειά και τη μόρφωση. 

 Δεν μπορείς να είσαι ανθρωπιστής όταν ασχολείσαι μόνο με τη 
μόρφωση και όχι με τη δουλειά, ούτε , όταν ασχολείσαι μόνο με τη 
δουλειά και όχι με τη μόρφωση . Ανθρωπισμός υπάρχει σήμερα και 
στους χώρους του ακαδημαϊσμού και στους χώρους του 
επαγγελματισμού. 

 Υπάρχει όμως και ένα άλλο είδος ψευδαίσθησης ! ΄Ότι δηλαδή η 
ακαδημαϊκή κατεύθυνση οδηγεί στη μόρφωση και η τεχνική 
επαγγελματική στην αγορά εργασίας. Ενώ είναι νομοτελειακά γνωστό 
ότι και οι δυο κατευθύνσεις οδηγούν στην αγορά εργασίας. Από το 
πανεπιστήμιο θα πηγαίνουν 4 χρόνια αργότερα και όπως λέγανε 
παλιά, με άσπρα και όχι με μπλε κολάρα. 

 Τα τεχνικοεπαγγελματικά σχολεία , σε όλες τις χώρες, έχει 
παρατηρηθεί ότι γενικά παρουσιάζουν χαμηλότερο κοινωνικό κύρος., 
σε σχέση με τα ακαδημαϊκής κατεύθυνσης σχολεία, αλλά ως προς τη 
χρησιμότητα τα πράγματα αντιστρέφονται. 

 
 

Β. Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε. 

 
 
Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιούργησε μια νέα κατάσταση στην 
παραγωγή, στην οικονομία και στην εκπαίδευση. Η ανάπτυξη της 
Εφαρμοσμένης Επιστήμης, η διάδοση του αυτοματισμού, της πληροφορικής , 
των τηλεπικοινωνιών, της βιοτεχνολογίας, η χρησιμοποίηση νέων πρώτων 
υλών και πηγών ενέργειας και η μεταβολή της παραγωγικής διαδικασίας 
άλλαξαν τους προσωπικούς και κοινωνικούς όρους της ζωής του ανθρώπου. 
Παλιότερα , όταν η εργασία ήταν κατά κύριο λόγο χειρωνακτική, οι γνώσεις 
που απαιτούσε η τεχνολογία ήταν περιορισμένες, γι’ αυτό και η εμπειρία μαζί 
με τη σωματική δύναμη επαρκούσαν για να καλύψουν σε μεγάλο βαθμό τις 
κοινωνικές ανάγκες. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως οι κοινωνίες οργανώνονται 
σε νέα πρότυπα : Η τεχνολογική πρόοδος αλλάζει καθημερινά και – πολλές 
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φορές- ριζικά τη ζωή του ανθρώπου, γι αυτό και το εκπαιδευτικό “πρότυπο” 
οφείλει να είναι ανάλογο με τις κοινωνικές διεργασίες και εξελίξεις. Με την 
έννοια αυτή το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να μεταβάλλεται και να 
εξελίσσεται, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθεί την ταχύτατη πρόοδο της 
παγκοσμιοποίησης της γνώσης και της οικονομίας. Η παρακολούθηση της 
ιστορίας της Εκπαίδευσης δείχνει ότι οι μεταβολές στην Εκπαίδευση 
ακολουθούν, σε έκταση και βάθος, τις μεταβολές της κοινωνίας.  
Ο ρόλος του επαγγελματικού σχολείου σήμερα είναι πολύ σημαντικός για την 
κοινωνία όχι μόνο επειδή στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση 
εμπλέκονται οικονομικά και κοινωνικά-πολιτικά ενδιαφέροντα, αλλά κυρίως 
επειδή συναρθρώνεται η τεχνολογία με την παιδεία σε μια καθαρά 
τεχνοκρατούμενη εποχή. 
Η τεχνολογία, ανεξάρτητα από τη σχέση της με την παραγωγική διαδικασία , 
ως αυθύπαρκτο πλέον στοιχείο , καθορίζει σε σημαντικό βαθμό το νόημα της 
ζωής του ανθρώπου, καθώς πρωταγωνιστεί σε όλες του τις δραστηριότητες . 
Σήμερα η σημασία της τεχνολογίας θεωρείται αυταπόδεικτη για τη 
συγκρότηση της προσωπικότητας του ατόμου και τη διαμόρφωση των όρων 
της ζωής του. 
Η ιδιωτική μας ζωή καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αξιοποίηση της 
Τεχνολογίας. Η εξοικονόμηση χρόνου σε επίπεδο καθημερινών 
δραστηριοτήτων, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η προώθηση των 
κοινωνικών επαφών , τα ταξίδια, ακόμη και οι πολιτιστικές απολαύσεις  και σε 
τελευταία ανάλυση οι όροι που καθορίζουν  το επίπεδο της ποιότητας 
διαβίωσης σε μεγάλο βαθμό καθορίζονται από την τεχνολογία. Η ζωή του 
ανθρώπου θα ήταν πολύ διαφορετική χωρίς την ηλεκτρική ενέργεια , το 
αυτοκίνητο , την τηλεόραση και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Από τη δεκαετία του 1990 έχουμε ήδη εισέλθει στην κοινωνία της 
πληροφορίας, της γνώσης και της καινοτομίας, σε μια κοινωνία δηλαδή που η 
τεχνολογία στο χώρο της πληροφόρησης και της παραγωγής αλλάζει 
ταχύτατα. 
Οι γρήγορες παραγωγικές και οργανωτικές μεταλλαγές οδηγούν σε γρήγορη 
απαξίωση της κεκτημένης γνώσης και σε μεγάλες ανακατατάξεις  στην αγορά 
εργασίας. Περίπου 70 % της συσσωρευμένης γνώσης ενός πτυχιούχου 
απαξιώνεται πια εντός μιας δεκαετίας. Νέα επαγγέλματα εμφανίζονται στο 
προσκήνιο ενώ ο κάθε πολίτης θα αναγκαστεί να αλλάξει επάγγελμα 4 και 5 
φορές στη ζωή του. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες προβάλλει έντονη η κοινωνική ανάγκη όχι  μόνο 
για ενίσχυση του γνωστικού  υπόβαθρου του κάθε νέου πολίτη  αλλά και για 
συνεχή εμπλουτισμό και ανανέωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του. 
Ταυτόχρονα αλλάζει ο χαρακτήρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Μπροστά σ’ αυτές τις μεγάλες αλλαγές  το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να 
αναπτύξει νέες δομές, να διευρύνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες  και να 
χρησιμοποιήσει νέες εκπαιδευτικές μεθόδους για την ποιοτική αναβάθμιση , 
ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις εξελίξεις. 
Οι γρήγορες αλλαγές στην τεχνολογία, η έκρηξη των πληροφοριών και οι 
αλλαγές που αυτές επιβάλλουν στην αγορά εργασίας και στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, καθιστούν τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών  επιλογών επιτακτική 
ανάγκη. Ο κάθε πολίτης πρέπει να μπορεί να επιλέγει τον τόπο, το χρόνο και 
το εύρος της εκπαίδευσης και κατάρτισης του, ώστε να μπορεί να 
αντεπεξέλθει στις επαγγελματικές, οικονομικές και κοινωνικές του επιδιώξεις. 
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Πρέπει ταυτόχρονα να έχει αναπτύξει τις βασικές δεξιότητες, που απαιτούνται 
για να κάνει ενσυνείδητες επιλογές. 
Στην κοινωνία της γνώσης, το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να διευρύνει τις 
ικανότητες του ατόμου για μάθηση, για κριτική αφομοίωση, για χρήση 
σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων , για δημιουργική σύνθεση και χρήση 
των πληροφοριών. Οφείλει, επίσης, να τον εφοδιάσει με αυτά τα προσόντα, 
που θα του επιτρέψουν να ακολουθήσει μια επιτυχημένη επαγγελματική 
σταδιοδρομία. 
Ο διττός ρόλος της εκπαίδευσης, ως κοινωνική επένδυση και κινητήρια 
δύναμη οικονομικής ανάπτυξης, απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια τις χώρες 
τις Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Με τη συνθήκη της Ρώμης, το 1963 θεσπίστηκε η 
επαγγελματική κατάρτιση στις χώρες μέλη της ΕΟΚ με κύριο στόχο την 
προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας των εργαζομένων. 
Η σχολική εκπαίδευση αφέθηκε στην αρμοδιότητα των κρατών μελών ως 
προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση των εκπαιδευτικών 
συστημάτων. Σταδιακά όμως  με τις κατά καιρούς τροποποιήσεις  της 
συνθήκης στο πλαίσιο της θεσμικής διεύρυνσης και ενόψει δυο κυρίαρχων 
προβλημάτων που ανέκυψαν , δηλαδή της συνεχώς αυξανόμενης ανεργίας 
των νέων καθώς και του εντεινόμενου οικονομικού ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ, 
την Ιαπωνία και τις άλλες ανερχόμενες οικονομικά  χώρες στη λεκάνη του 
Ειρηνικού, η επαγγελματική εκπαίδευση άρχισε να εμφανίζεται  σε επίσημα 
κοινοτικά έγγραφα του εκπαιδευτικού τομέα EDUC52, 1976. 
 
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 κυρίως στις χώρες της Ε.Ε., χωρίς να 
έχει ουσιαστικά αμφισβητηθεί ο κοινωνικός ρόλος της εκπαίδευσης , έχει 
προκύψει έντονα το ερώτημα του απολογισμού για τα “πρακτικά 
αποτελέσματα” της εκπαιδευτικής πολιτικής  σε σχέση με τις ανάγκες της 
οικονομίας σε ειδικευμένο δυναμικό. 
Μέχρι σήμερα υπάρχει έντονη η τάση των κυβερνήσεων, κυρίως των 
προηγμένων χωρών, να μετρούν την εξωτερική “αποδοτικότητα” του 
εκπαιδευτικού συστήματος με βάση τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας τους. 
Σε πολλά επίσημα ευρωπαϊκά κείμενα κυβερνητικής πολιτικής που αφορούν 
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, αναφέρονται συχνά όροι όπως : 
παραγωγικότητα των αποφοίτων , αποδοτικότητα , ανταγωνιστικότητα , 
προϊόντα του εκπαιδευτικού συστήματος. Με την πάροδο του χρόνου γίνεται 
όλο και πιο εμφανές ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι επικεντρώνονται στην 
αποδοτικότητα των οικονομικών συστημάτων και οι σκοποί τους καθορίζονται 
περισσότερο σε σχέση με τη “ζήτηση της αγοράς” και λιγότερο με τις 
“κοινωνικές ανάγκες”, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στο διάλογο της 
δεκαετίας του ’60. 
Ο άμεσος συσχετισμός επιπέδου εκπαίδευσης και ανεργίας, χαρακτηριστικό 
των τελευταίων δεκαετιών , είναι συνέπεια των εξελίξεων στην αγορά 
εργασίας, εξελίξεων που ακολουθούν τις βαθιές οικονομικές και τεχνολογικές 
αλλαγές. Η οικονομία διεθνοποιείται και αυτό αφορά τόσο την ανταλλαγή 
προϊόντων και υπηρεσιών όσο και τη μεταφορά κεφαλαίων , αλλά και όλα τα 
στάδια του σχεδιασμού, της ανάπτυξης , της παραγωγής, της διάθεσης και 
της κατανάλωσης αγαθών. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στον ευρωπαϊκό 
συνασπισμό και τους άλλους ισχυρούς διεθνείς συνασπισμούς (ΗΠΑ και 
λεκάνη του Ειρηνικού), αλλά και ανάμεσα στα κράτη μέλη του, έχει ως 
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αποτέλεσμα την έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη και στην αναδιάρθρωση 
της οικονομίας (βιομηχανική κ.α.) και κατά συνέπεια την πίεση για περαιτέρω 
αύξηση της παραγωγικότητας, επέκταση της χρήσης των νέων τεχνικών και 
μεθόδων βελτίωσης της  αποδοτικότητας της εργασίας. 
Σχεδόν σε όλες τις χώρες, όπου οι μαθητές χωρίζονται σε διαφορετικούς 
τύπους εκπαίδευσης στο τέλος της υποχρεωτικής, έχουν προβλεφθεί 
μεταβατικοί μηχανισμοί για να αναβάλλεται η τελική επιλογή και για να 
διευκολύνεται η κινητικότητα των μαθητών μεταξύ των διαφόρων τύπων 
εκπαίδευσης. 
Επιπλέον όλες οι χώρες έχουν υιοθετήσει μέτρα για να αναβαθμίσουν το 
επίπεδο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 
Τα μέτρα προσδιορίζουν τη σχέση μεταξύ των τεχνικών και γενικών τίτλων 
σπουδών ή την αναγνώριση της πείρας εργασίας για εκείνους που θέλουν να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους μετά από μια διακοπή. 
Ακόμη οι τεχνολογικές αλλαγές και η διεύρυνση του τομέα των υπηρεσιών 
απαιτούν σήμερα υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και οι άνθρωποι δεν 
μπορούν πια να ικανοποιούνται όπως στο παρελθόν με μια στοιχειώδη 
επαγγελματική κατάρτιση. Οι  συνδυασμένες δημογραφικές, κοινωνικές, 
οικονομικές και πολιτικές αλλαγές έχουν δημιουργήσει νέες απαιτήσεις για τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  
Καμία πλευρά της - δομές, οργάνωση της εκπαίδευσης , κατάρτιση των 
διδασκόντων – δεν έμεινε ανεπηρέαστη. 
 
Οι στόχοι πάνω στους οποίους στηρίζεται η οργάνωση της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, είναι σχεδόν κοινοί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης. 
Στο δεύτερο επίπεδο αυτής (δηλαδή μετα-γυμνασιακό ) έχουμε  μια φάση 
διαφοροποίησης της, που αναγνωρίζει διαφορετικά ενδιαφέροντα και 
ικανότητες των μαθητών και διαφορετικό εύρος του εκπαιδευτικού και 
επαγγελματικού μέλλοντος που προσδοκούν. 
Για πολλούς μαθητές το τέλος της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
συμπίπτει με τη στιγμή που πρέπει να πάρουν αποφάσεις για την μελλοντική 
τους σταδιοδρομία. 
Γιατί, όσο και αν η επίδοση είναι το κύριο κριτήριο για την κατάταξη στους 
διαφόρους κλάδους της Β/θμιας Εκπ/σης, οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν 
συνείδηση των δυνατοτήτων τους και των επιπτώσεων των επιλογών τους, 
ως προς την οδό που θα ακολουθήσουν κατά τη μετάβασή τους στο ανώτερο 
δευτεροβάθμιο επίπεδο. 
Ο διχασμός μεταξύ γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν είναι η μόνη 
πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, δεδομένου ότι σχεδόν σε όλες τις 
χώρες προσφέρονται ευκαιρίες μετάβασης από την επαγγελματική στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Οι πραγματικά σημαντικές αποφάσεις αφορούν κυρίως στο τι είδους μελλοντικές 
σπουδές και στο τι είδους εργασία θα επιλέξει ο μαθητής. 
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Γ. ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 

 
 

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 
 

Πολλοί παράγοντες τόσο εξωτερικοί όσο και εσωτερικοί επηρεάζουν στη 
διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά με την εκπαίδευση που θα επιλέξουν οι 
μαθητές. 
 
Εξωτερικοί παράγοντες είναι μέλη της οικογένειας μας, άλλοι άνθρωποι που 
θαυμάζουμε και θέλουμε να μιμηθούμε, το σχολείο, η κοινωνία, το οικονομικό 
σύστημα, η αγορά εργασίας, το φυσικό περιβάλλον, οι κλιματολογικές 
συνθήκες, η υπάρχουσα τεχνολογία, τα ΜΜΕ κτλ. 
Επίσης στους εξωτερικούς παράγοντες μπορούμε να συμπεριλάβουμε την 
πληροφόρηση για τις σημερινές συνθήκες της αγοράς εργασίας. 
 
Στους εσωτερικούς παράγοντες μπορούμε να συμπεριλάβουμε τα ιδιαίτερα 
κίνητρα, τα ενδιαφέροντα, τις προσδοκίες και τις επιθυμίες ενός ατόμου, τις 
αξίες του, τις ανάγκες του, αλλά και τις ιδιαιτερότητες του(χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας, ειδικές δυνατότητες ή περιορισμούς που ισχύουν για κάθε 
άτομο).Σημαντικό ρόλο, παίζει, επίσης η γνώση του εαυτού, των 
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων, 
αλλά και των προσωπικών μας αξίων. 
 
Βέβαια, ως ένα βαθμό, οι εσωτερικοί παράγοντες επηρεάζονται από τους 
εξωτερικούς. 
 
Αν αναφερθούμε πιο αναλυτικά στους παράγοντες θα δούμε ότι ο έφηβος 
επηρεάζεται πρώτα-πρώτα από τους γονείς του. Οι γονείς ασκούν , ως 
αυτονόητον, μεγάλη επίδραση στην επιλογή εκπαίδευσης από την πρώτη 
παιδική μέχρι την εφηβική ηλικία και πέραν αυτής. 
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Αλλά και συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα είναι δυνατό να επιδράσουν 
αποφασιστικά, ιδιαίτερα αν το παιδί βρίσκεται σε στενή σχέση μαζί τους και 
εκτιμά πολύ τα πρόσωπα αυτά. 
Ιδιαίτερα έντονη είναι η επίδραση του σχολικού περιβάλλοντος. Οι γνώσεις 
που παρέχονται, τα εποπτικά και λοιπά μέσα που διατίθενται και η 
προσωπικότητα των εκπαιδευτικών ασκούν βαθιές επιδράσεις. 
Το φύλο στο οποίο ανήκει το άτομο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό ως προς την 
επιλογή εκπαίδευσης. Η ανατομική και φυσιολογική κατασκευή της γυναίκας 
την εμποδίζουν να ασχοληθεί με τομείς της τεχνικοεπαγγελματικής 
εκπαίδευσης όπως η Μηχανολογία και η Ηλεκτρολογία. Η προκατάληψη 
σχετίζεται με τη μη ουσιαστική ακόμα χειραφέτηση της γυναίκας. Όταν 
επιτευχθεί εντελώς η χειραφέτηση, τότε θα μπορούν οι γυναίκες να ασκούν 
όλα σχεδόν τα επαγγέλματα και να αμείβονται όπως και οι άντρες. 
 
Οι επαγγελματικές επιλογές των νέων και οι διαδικασίες μετάβασης από την 
εκπαίδευση στην αγορά εργασίας είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει 
ιδιαίτερα τη βιβλιογραφία. Ιδιαίτερα σε ότι έχει σχέση με τον παράγοντα φύλο, 
η συνεχιζόμενη συγκέντρωση των φοιτητριών στις θεωρητικές σχολές -σε 
ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά- και η μειονεκτική θέση των γυναικών στον 
επαγγελματικό στίβο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών ανδρών και 
γυναικών επιστημόνων.  
Εκείνο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι να μελετηθεί τι ακριβώς συμβαίνει κατά 
τη μετάβαση των κοριτσιών από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, από 
τη νεότητα στην ενηλικίωση, μέσω των διαδικασιών λήψης επαγγελματικών 
αποφάσεων.  
Ξεκινώντας από την άποψη αυτή η L. Chisholm πρότεινε μια τεχνική 
διερεύνησης της εικόνας αυτής σύμφωνα με την οποία ζητείται από τα 
υποκείμενα να καταγράψουν αυθόρμητα τα 10 πρώτα επαγγέλματα που 
έρχονται στο νου τους. Συλλέγονται, με τον τρόπο αυτό, “λίστες” 
επαγγελμάτων, στις οποίες θεωρήθηκε ότι αντανακλάται η αντίληψη των 
παιδιών για την αγορά εργασίας και “καθρεφτίζονται” με σαφήνεια οι 
επιδράσεις διαφόρων παραγόντων, όπως του φύλου και της 
κοινωνικοοικονομικής προέλευσης, στη διαμόρφωση της αντίληψης αυτής.  
Διαπιστώθηκε, από τις σχετικές διεθνείς έρευνες, ότι οι “λίστες” των 
παιδιών είναι έντονα επηρεασμένες από τα επαγγέλματα των γονιών τους 
και τον τρόπο με τον οποίο είναι διαμορφωμένη η αγορά εργασίας της 
περιοχής όπου ζουν, ενώ φάνηκε ότι ο παράγοντας φύλο έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας που έχουν για τον κόσμο της εργασίας. 
 
Η εμφάνιση νέων τεχνολογιών, για παράδειγμα η εισαγωγή και η ανάπτυξη 
της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι μεταβολές στο 
περιβάλλον και η πορεία της οικονομίας μιας χώρας επιδρούν στη επιλογή 
εκπαίδευσης των παιδιών. 
 
Η νοημοσύνη είναι ένας άλλος παράγοντας που έχει αποφασιστική σημασία 
για την εκλογή εκπαίδευσης. Η ύπαρξη υψηλού δείκτη νοημοσύνης βοηθάει 
τα άτομα να δεχθούν εκπαίδευση υψηλής στάθμης και να καταλάβουν 
αντίστοιχα επαγγέλματα. Μερικά όμως επαγγέλματα απαιτούν, εκτός από τον 
υψηλό δείκτη νοημοσύνης, ειδικές ικανότητες ή απαιτούν επιδεξιότητα του 
χεριού, συντονισμό χεριού και ματιού, κλπ. 
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Αλλά και τα ενδιαφέροντα των εφήβων ασκούν επίδραση στην εκλογή 
εκπαίδευσης. Αποτελούν την κινητήρια δύναμη που στρέφει θετικά τα παιδιά 
προς την εκπαίδευση. Το ενδιαφέρον πρέπει να παρακολουθείται από τις 
αναγκαίες ικανότητες. Και είναι αυτονόητο πως η επιτυχία θα είναι μεγαλύτερη 
όταν συμβαίνει να συνυπάρχουν ενδιαφέρον, κίνητρα εσωτερικά και 
ικανότητες. 
Ακόμα η όλη προσωπικότητα του ατόμου και η ομαλή του προσαρμογή 
βοηθούν στην εκλογή. 
Συχνά τα παιδιά επηρεάζονται από το στενό τους περιβάλλον. Η 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας ασκεί επίδραση στην εκλογή 
εκπαίδευσης. Είναι γνωστό ότι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των νέων 
επηρεάζει τις κοινωνικές σχέσεις, τα μελλοντικά σχέδια και τη φιλοσοφία τους 
για τη ζωή. 
Σε τάξεις με διαφορετική κοινωνική και οικονομική κατάσταση υπάρχουν 
διαφορές στις μεθόδους ανατροφής, στη συμπεριφορά και στους σκοπούς για 
επιτυχία στο σχολείο και στη ζωή. 
 
Εκτός από τους εσωτερικούς –εξωτερικούς παραγοντες που αναφέρθηκαν 
παραπάνω υπάρχουν κι άλλοι λόγοι που επηρεάζουν τα παιδιά ως προς την 
εκλογή εκπαίδευσης(γενικής ή τεχνικοεπαγγελματικής).  
 
 

2. ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 
 
 
Η νοοτροπία των Ελλήνων που προτιμούσαν τα παιδιά τους... άνεργους 
πτυχιούχους Πανεπιστημίου, παρά επιτυχημένους επαγγελματικά τεχνίτες, 
σταδιακά εξαλείφεται. Η βαθύτατη κρίση που αντιμετωπίζει n τεχνική 
εκπαίδευση πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα προκειμένου να καταπολεμηθεί 
n ανεργία. 

 
Πράγματι, n τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα, σε αντίθεση με 
όλες τις άλλες χώρες, περνά μια βαθιά κρίση κυρίως τα 3 τελευταία χρόνια. Σ' 
αυτό συνετέλεσαν πολλοί παράγοντες. Καταρχάς, οι ίδιες οι πολιτικές ηγεσίες 
όχι μόνο δεν έδωσαν όλη εκείνη τη φροντίδα που χρειαζόταν n τεχνική 
επαγγελματική εκπαίδευση για να αναπτυχθεί, αλλά αντίθετα όλες τους οι 
πράξεις συνέτειναν στη συρρίκνωση της. 
Από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία καταβαλλόταν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να γίνει όλο και πιο εύκολο το Ενιαίο Λύκειο, ενώ έμπαιναν 
όλο και περισσότερα εμπόδια στους μαθητές που φοιτούσαν στα ΤΕΕ. Η νέα 
πολιτική ηγεσία, αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας και χωρίς να έχει 
δρομολογήσει κανένα συγκεκριμένο σχέδιο, όπως φάνηκε στο αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστnμα, ανακοίνωσε ότι τα ΤΕΕ καταργούνται και 
μετατρέπονται σε επαγγελματικά λύκεια. 
Δυστυχώς όμως δεν προχώρησε σ' αυτή την εξαγγελία ώστε να αναβαθμίσει 
και να μετατρέψει τα ΤΕΕ σε επαγγελματικά λύκεια. Έτσι, τον  Ιούνιο του 2004 
n πλειοψηφία των γονιών των απόφοιτων του γυμνασίου είχαν την εντύπωση 
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ότι δεν υπάρχουν πλέον τα ΤΕΕ, αφού καμιά ανακοίνωση δεν είχε γίνει από 
την υπεύθυνη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ για τη συνέχιση της λειτουργίας 
των ΤΕΕ μέχρι την μετατροπή τους σε επαγγελματικά λύκεια. Έτσι, 
ανενημέρωτοι οι γονείς, στράφηκαν κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στα ενιαία 
λύκεια που θεωρούσαν ότι ήταν τα μοναδικά που θα λειτουργούσαν. Το τελικό 
αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης πληροφόρησης σε βάρος των ΤΕΕ ήταν 
μείωση περίπου 30% στον αριθμό εγγραφών της Α' τάξής το σχολικό έτος 
2004-05. 
 
Η ίδια και χειρότερη τακτική της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ ακολουθήθηκε 
και το καλοκαίρι του 2005, καθώς ενώ είχε αποφασίσει να μην λειτουργήσει το 
επαγγελματικό λύκειο και να παραταθεί η λειτουργία των ΤΕΕ, δεν ενημέρωσε 
σχετικά. Έτσι, δημιούργησε το απόλυτο κενό στην τεχνική επαγγελματική 
εκπαίδευση, με καταστροφικές συνέπειες για τα ΤΕΕ και νέα μείωση του 
μαθητικού δυναμικού. 
 
 
Στην Ελλάδα η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι απλά απαραίτητη, 
αλλά είναι αναγκαία η άμεση αναβάθμισή της και η προσαρμογή της στις 
ραγδαίες εξελίξεις της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας. Είναι εκείνη η 
εκπαίδευση που θα συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη της εθνικής μας 
οικονομίας και στη μείωση της ανεργίας. 
Η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης μιας 
χώρας και πρέπει άμεσα να βοηθηθεί και να στηριχθεί με όλα τα μέσα και με 
όλες τις δυνάμεις της πολιτείας, ώστε να ξεφύγει από τη μιζέρια στην οποία 
την  έχουν οδηγήσει όλες οι μέχρι τώρα πολιτικές και να της δοθεί η ευκαιρία 
για μια ραγδαία ανάπυξη. Διαπιστώνουμε με μεγάλη λύπη μας ότι όλες οι 
πολιτικές ηγεσίες προσπαθoύν με κάθε τρόπο να βάλουν τηv τεχνική 
εκπαίδευση στη γωνία. Είναι αναμφισβήτητο ότι υπάρχουν τεράστιες ανάγκες 
από ειδικευμένα μεσαία στελέχη στην  αγορά εργασίας  
 

 

3. ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 
 
 

Ενας από παράγοντες απαξίωσης της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και της στροφής των νέων προς το ενιαίο λύκειο είναι η νοοτροπία των 
Ελλήνων, που μπορώ να πω ότι έχει αρχίσει να μεταβάλλεται τα τελευταία 
χρόνια. Υπάρχουν όμως και πολλοί άλλοι λόγοι, πιο ουσιαστικοί, που  
στρέφουν την πλειοψηφία των αποφοίτων του γυμνασίου  στα ενιαία λύκεια 
και όχι στα ΤΕΕ 
Από την τελευταία «μεταρρύθμιση»  στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τους 
νόμους 2525 & 2640, οι πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΕΠΘ φρόντιζαν πάντα να 
χορηγούν αρκετά ποσά για τηv ανάπτυξη των ενιαίων λυκείων, τα οποία 
θεωρούσαν σαν σχολεία πρώτης διαλογής, ενώ στα ΤΕΕ –που τα 
χαρακτήριζαν με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς- έδιναν πάντα τα ψίχουλα 
και τα υπολείμματα. Έτσι, προτίμησαν να δημιουργήσουν εργαστήρια 
φυσικής-χημείας, εργαστήρια τεχνολογίας, σχολικές βιβλιοθήκες σε όλα τα 
ενιαία, ξοδεύοντας τεράστια χρηματικά ποσά, ενώ δεν έδειξαν το ίδιο 



 12

ενδιαφέρον για τα ΤΕΕ. 
Ενα μεγάλο κονδύλι αναβάθμισης των εργαστηρίων ειδικοτήτων των ΤΕΕ από 
το Γ' ΚΠΣ παραλίγο να χαθεί, γιατί οι υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ δεν το είχαν 
αξιοποιήσει. Η Ε.Ε. έδωσε μια διετή παράταση αξιοποίησης αυτού, αλλά έχει 
περάσει ήδη ένα έτος και τίποτα δεν έχει γίνει ακόμα.  
Με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, οι διευθύνσεις εκπαίδευσης και τα 
περιφερειακά συμβούλια φρόντιζαν και φροντίζουν ακόμα να καλύπτουν 
πάντα όλα τα διδακτικά κενά των ενιαίων λυκείων και ό,τι περίσσευε τα 
τοποθετούσαν στα ΤΕΕ με αποτέλεσμα αυτά να αρχίζουν να λειτουργούν 
κανονικά πολλές φορές κοντά στα Χριστούγεννα. Οι πολιτικές ηγεσίες του 
ΥΠΕΠΘ, μόλις αντιλαμβάνονταν ότι υπήρχε στροφή μαθητών προς την 
τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, με παρεμβάσεις κάποιων άλλων, 
φρόντιζαν να μειώνουν τις δυσκολίες του ενιαίου και να θέτουν 
αυστηρότερους περιορισμούς στα ΤΕΕ. 
Έτσι είχαμε φτάσει στο εξής πρωτοφανές γεγονός: Στο ενιαίο λύκειο, που 
θεωρούνταν δυσκολότερο σχολείο, να προάγονται όλοι, ενώ οι μαθητές των 
ΤΕΕ να έχουν πολύ πιο αυστηρή αξιολόγηση. (Να σημειωθεί ότι το νέο ΠΔ 
αξιολόγησης των μαθητών των ΤΕΕ εκδόθηκε μετά από 4 χρόνια, μόλις το 
2004 και με πολλές πιέσεις, ενώ το αντίστοιχο των ενιαίων είχε εκδοθεί από το 
1999). Οι μαθητές των ενιαίων έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής σε όλες τις 
σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ και στις σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Ασφαλείας  με βαθμoλoγίες πολύ κάτω από τη βάση. Αντίθετα, οι 
μαθητές των ΤΕΕ εισάγονται κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό και μάλιστα μόνο 
αν έχουν πάνω από τη βάση (δηλαδή το μισό του συνολικού αριθμού μορίων 
εισαγωγής). Επιπλέον, δεν εισάγονται σε όλες της σχολές παρά μόνο στις 
σχολές των ΤΕΙ. 
Ένας άλλος πολύ βασικός παράγοντας που έχει επηρεάσει τη στροφή των 
αποφοίτων γυμνασίου προς τα ενιαία, είναι η πληροφόρηση που δίδεται 
στους μαθητές των γυμνασίων και στους γονείς τους. Όταν ο σχολικός 
επαγγελματικός προσανατολισμός (ΣΕΠ) χρησιμοποιείται στο γυμνάσιο όχι 
για τηv πραγματική ενημέρωση αλλά για τη συμπλήρωση ωραρίου 
καθηγητών που δεν συμπληρώνουν το ωράριό τους και όταν η πλειοψηφία 
των εκπαιδευτικών των γυμνασίων μιλούν απαράδεκτα και απαξιωτικά στους 
μαθητές και στους γονείς τους για τα ΤΕΕ, προσπαθώντας να τους πείσουν 
να εγγραφούν μόνο στο ενιαίο αν θέλουν να έχουν μέλλον, πώς είναι δυνατόν 
οι μαθητές να μην στρέφονται προς τα ενιαία λύκεια; Επίσης, πολλοί 
διευθυντές γυμνασίων χρησιμοποιούν κάθε δυνατό τρόπο ώστε να στείλουν 
όλα τα απολυτήρια των αποφοίτων στο διπλανό ενιαίο, χωρίς πολλές φορές 
να παράσχουν καμιά δυνατότητα επιλογής στους μαθητές και στους γονείς 
τους και μάλιστα με την κάλυψη των ανωτέρων τους. Κανένας βέβαια από 
τους ιθύνοντες δεν τα βλέπει όλα αυτά, ώστε να σταματήσουν οι διακρίσεις 
μεταξύ των μαθητών των ενιαίων και των ΤΕΕ και να θεωρούνται όλοι ίσοι 
σύμφωνα με το Σύνταγμα. 
Πολλοί είναι εκείνοι που διαδίδουν (για λόγους σκοπιμότητας) ότι τα ΤΕΕ είναι 
σχολεία δεύτερης κατηγορίας, αλλά κανένας από αυτούς δεν αντιλαμβάνεται 
(ή δεν θέλει να αντιληφθεί) ότι τα ενιαία λύκεια σαν σχολεία έχουν αποτύχει 
και έχουν μετατραπεί -είτε το θέλουμε είτε όχι- σε προθάλαμο των 
φροντιστηρίων. 
Με όλες αυτές και άλλες ακόμα διακρίσεις, πώς να μην ελαττωθεί ο αριθμός 
των αποφοίτων γυμνασίου που στρέφεται στην τεχνική επαγγελματική 
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εκπαίδευση; Αυτή η πολιτική μείωσης των μαθητών των ΤΕΕ θα δημιουργήσει 
σοβαρότατα προβλήματα σε αρκετά επαγγέλματα τα επόμενα χρόνια και δεν 
θα υπάρχει το απαραίτητο μεσαίο στελεχιακό δυναμικό για να τα πλαισιώσει. 
 
 
- Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, εκτός από μερικές μεσογειακές χώρες 
όπως η Ιταλία, π Πορτογαλία και η Ισπανία (όπου ο αριθμός του μαθητικού 
δυναμικού είναι μεγαλύτερος στη γενική εκπαίδευση απ' ό,τι στην τεχνική 
επαγγελματική εκπαίδευση), ισχύουν τα αντίθετα απ' αυτά που ισχύουν στη 
χώρα μας. Ο μέσος όρος των μαθητών της τεχνικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης είναι μεγαλύτερος από τους μαθητές της γενικής, ενώ σε μερικές 
πολύ ανεπτυγμένες χώρες το ποσοστό των μαθητών της τεχνικής φθάνει το 
70% και της γενικής το 30%. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια να 
πλησιάσουμε αυτά τα ποσοστά, αν θέλουμε να αναπτυχθούμε σαν χώρα. 
 
 
Για πραγματική αναβάθμιση και ανάπτυξη της τεχνικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης στη χώρα μας θα πρέπει η τεχνική εκπαίδευση να  έχει σαν 
τελικό σκοπό της να δώσει στους μαθητές της, εκτός από τη γενική παιδεία 
(που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της τεχνολογικής εκπαίδευσης), τις 
απαιτούμενες τεχνικές και άλλες επαγγελματικές γνώσεις, ώστε να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και μετά από την αποφοίτησή τους να 
μπορούν να απασχοληθούν με επιτυχία σε αντίστοιχα με το πτυχίο τους 
επαγγέλματα. 
Παράλληλα, για τους μαθητές που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, να υπάρχει ένας συγκεκριμένος διακριτός «δρόμος» 
που να οδηγεί απευθείας σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ανώτερες Σχολές. Το Τεχνολογικό 
Λύκειο πρέπει να είναι τριετούς φοίτησης και να παρέχει πτυχίο επιπέδου 3 
(όπως ο Β' κύκλος ΤΕΕ ή το ΤΕΛ παλαιότερα).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Απόφοιτοι των ΤΕΕ _στις  σχολές 
υπαξιωματικών 
 Μετά από επίμονες παρεμβάσεις της ομοσπονδίας μας, επισημαίνει ο 
κ Μαλαγάρης, ειδικά από φέτος κατορθώσαμε να εισάγονται οι απόφοιτοι 
των ΤΕΕ μ' ένα μικρό ποσοστό 8% στις σχολές υπαξιωματικών και με ένα 
εξευτελιστικό ποσοστό (υπό μορφή ελεημοσύνης τολμώ να πω) στις σχολές 
αστυφυλάκων και όχι σε όλους τους τομείς. Κατάφωρη αδικία και διακρίσεις 
μεταξύ των Ελλήνων πολιτών. Οι προβαλλόμενες δικαιολογίες από τους, 
υπεύθυνους  ότι οι μαθητές-των ενιαίων λυκείων εξετάζονται σε περισσότερα 
μαθήματα ενώ των ΤΕΕ σε λιγότερα, δεν έχουν καμιά σοβαρή βάση και 
οφείλονται σε επιλογές που oι ίδιοι επέβαλλαν. Η ομοσπονδία μας πάντα 
ζητούσε και ζητάει ο αριθμός των εξεταζομένων μαθημάτων να είναι ίδιος. 
Εξάλλου στα ενιαία από φέτος έχουμε ακόμα μια έκπτωση στον αριθμό 
μαθημάτων (τα 9 έγιναν 6). 
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Δ. Η ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
 
Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας εφαρμόζει δύο κατευθύνσεις 
σπουδών για τους απόφοιτους γυμνασίων, τη γενική και την τεχνική - 
επαγγελματική εκπαίδευση. Ο χωρισμός αυτός δε φαίνεται να είναι χωρίς 
προβλήματα. Και συγκεκριμένα: Ορισμένοι βλέπουν, από τη μια μεριά, την 
τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση απογυμνωμένη από γνώσεις γενικές με 
κοινωνικοπολιτικό περιεχόμενο και προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς, 
από την άλλη, τη γενική εκπαίδευση «ξεκομένη από το πραγματικό κοινωνικό 
είναι και γίγνεσθαι (να) εμμένει σε κενές θεωρητικολογίες, εγκυκλοπαιδισμούς 
και ηθικοπλαστικά περιεχόμενα» (Παπαϊωάννου 1989, 176). 
Την παραπάνω κριτική, που γίνεται από θεωρητική εκπαιδευτική αλλά και 
πολιτισμική δεοντολογική άποψη, έρχονται να συμπληρώσουν τα πορίσματα 
ορισμένων ερευνών με επισημάνσεις που αφορούν τα δεδομένα της πράξης. 
Διαπιστώσεις αρκετών ερευνών αναφέρουν ότι, μαθητές και γονείς επιθυμούν 
ανώτατες σπουδές και μάλιστα για επαγγέλματα υψηλού κοινωνικού γοήτρου. 
Για να το επιτύχουν αυτό οι έφηβοι χρειάζεται να ακολουθήσουν το γενικό 
λύκειο, γιατί αυτός κυρίως ο τύπος σχολείου οδηγεί σε πανεπιστημιακές 
σπουδές. Όπως έχει εμπειρικά διαπιστωθεί (έρευνα της Σιδηροπούλου – 
Δημακάκου 1993α, σε ένα αρκετά εκτεταμένο δείγμα γονέων, σε 
περιορισμένες όμως περιοχές της χώρας), η ελληνική κοινωνία υπερεκτιμά τις 
σπουδές στο πανεπιστήμιο και υποτιμά τα τεχνικά επαγγέλματα (βλ. και 
Τσολακίδου 1997), όπως σημειώθηκε και παραπάνω (κεφ. 2.1.1). 
 
Πέρα από τις διαπιστώσεις ερευνών, είναι γενικότερα γνωστό ότι, οι 
περισσότεροι μαθητές στην Ελλάδα, σταθερά και με επιμονή προτιμούν το 
γενικό λύκειο. Μάλιστα σε σύγκριση με άλλες χώρες, έχουμε το μεγαλύτερο 
ποσοστό μαθητών που φοιτούν στο γενικό λύκειο. Πιθανότατα παραδοσιακοί 
είναι οι λόγοι που τους ωθούν σ’ αυτή την επιλογή. Στη χώρα μας επικρατεί η 
αντίληψη ότι παιδεία προσφέρουν μόνο τα γενικά λύκεια. Η αντίληψη αυτή 
συνοδεύεται από την κοινωνική προκατάληψη για τα μη υπαλληλικά 
επαγγέλματα. Πολύ δύσκολα ένας έφηβος θα ακολουθήσει ένα επάγγελμα 
που δεν προϋποθέτει πανεπιστημιακές σπουδές ή που δεν οδηγεί σε μια 
δημόσια υπηρεσία. Οι περισσότεροι από τους νέους που κάνουν ανώτατες 
σπουδές, αποβλέπουν στην κατάληψη μιας δημόσιας - μόνιμης θέσης. Τα 
παιδιά που οι γονείς τους (ιδιαίτερα ο πατέρας) τυχαίνει να είναι πτυχιούχοι 
ανώτατων σχολών, «πρέπει» κι αυτά να πάρουν κάποιο πτυχίο. Είναι 
αναγκασμένα έμμεσα από την οικογένεια, να ακολουθήσουν μια πορεία, 
πολλές φορές διαφορετική, από τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους. 
Άλλος λόγος, για τον οποίο οι έφηβοι ακολουθούν τη γενική εκπαίδευση, είναι 
η κατάσταση που επικρατεί στην τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση. Αφενός 
τα τεχνικά μέσα και ο σύγχρονος εξοπλισμός είναι ανύπαρκτα ή υποτυπώδη, 
αφετέρου απουσιάζει η οργάνωση που υποτίθεται ότι υπάρχει στη γενική 
εκπαίδευση και το προσωπικό, πολλές φορές, δεν έχει την κατάλληλη 
παιδαγωγική - επιστημονική κατάρτιση. Ίσως και για τους παραπάνω λόγους, 
οι μαθητές με αρκετές ικανότητες θεωρούν υποτιμητικό να φοιτούν σε τεχνικά 
σχολεία. Συγκεκριμένα, σε έρευνα με δείγμα 823 μαθητές διαπιστώθηκε ότι οι 
λόγοι που οι μαθητές αποφεύγουν τα τεχνικά λύκεια ήταν: α) Μέσα από αυτό 
τον τύπο σχολείου θα δυσκολευτούν να εισαχθούν σε μια ανώτατη σχολή 
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(72%). β) Οι απόφοιτοι των λυκείων αυτών δεν έχουν κοινωνική εκτίμηση 
(41%). γ) Ο φόβος της ανεργίας (18%). δ) Οι γονείς των μαθητών δε θέλουν 
τα παιδιά τους να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση (10%) (Εργολάβος 
1986). 
Σε διάφορες έρευνες διαπιστώθηκαν ακόμη τα εξής: Ένα μεγάλο ποσοστό 
μαθητών και γονέων θεωρεί ότι τα Τ.Ε.Λ. είναι ανοργάνωτα και έχουν κακή 
φήμη (Δημητρόπουλος 1990) και ότι η προσέλευση σε αυτά θα ήταν πολύ 
λιγότερη, αν δε δινόταν το κίνητρο της εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι. άνευ εξετάσεων 
σε ποσοστό μέχρι 35% (Δημητρόπουλος 1994γ). 
Σε έρευνα των Παπά και Ψαχαρόπουλου (1990) μελετήθηκαν το 1985-86 οι 
επιθυμίες 482 τελειόφοιτων γενικών λυκείων των Αθηνών. Διαπιστώθηκε ότι 
86% των μαθητών της γ΄ λυκείου ήθελε να σπουδάσει σε Α.Ε.Ι. και μόνο 5% 
σε Τ.Ε.Ι.  
Ο Τσουκαλάς (1987) μάλιστα, αναφέρει ότι η τάση του Έλληνα για μόρφωση 
εκδηλώνεται από τον 19ο αιώνα. Επισημαίνει ότι το πτυχίο, έχει μια ιδιάζουσα 
κοινωνική λειτουργία και αποτελεί μέσο, τόσο για κοινωνική αναγνώριση, όσο 
και για οικονομική εξασφάλιση. 
 
Χαρακτηριστικές, σε σχέση με τα παραπάνω, είναι οι διαπιστώσεις και άλλων 
ερευνών ότι, το γενικό λύκειο είναι το σχολείο που οδηγεί στα Α.Ε.Ι. Το 
τεχνικό - επαγγελματικό λύκειο, αντίθετα, εκπληρώνει κάποιες από τις 
φιλοδοξίες των γονέων που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να στείλουν τα 
παιδιά τους στα Α.Ε.Ι., δηλαδή, εκείνων που ανήκουν στα κατώτερα 
κοινωνικά στρώματα. Έτσι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες ωθούν τους 
λιγότερο προνομιούχους προς τα σχολεία αυτά, ανεξάρτητα πολλές φορές 
από τις ικανότητες των παιδιών (Χουρδάκη 1985, Κασσωτάκης 1990).  
Από έρευνα σε μαθητές δημοτικού σχολείου και γυμνασίου, καθώς και στις 
οικογένειες από τις οποίες προέρχονται (Μπασλής 1983), προέκυψε ότι, το 
τεχνικό λύκειο το επέλεξαν αποκλειστικά μαθητές εργατικής προέλευσης. Οι 
γονείς ανώτερης κοινωνικής τάξης δήλωσαν ως αποκλειστική προτίμηση το 
γενικό λύκειο. Αλλά και γονείς από την εργατική τάξη (80%), προτιμούσαν το 
γενικό λύκειο. Το τεχνικό λύκειο δεν έχει καταξιωθεί στη συνείδηση ούτε των 
μαθητών, ούτε των γονέων τους. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι οι φιλοδοξίες 
τους για συνέχιση των σπουδών στα Α.Ε.Ι. μπορούν να πραγματοποιηθούν 
μόνο αν ακολουθήσουν το γενικό λύκειο. Πρόκειται, βέβαια, για διαπιστώσεις 
που προέρχονται από ένα μάλλον ανεπαρκές για τη σοβαρότητα αυτών των 
θεμάτων δείγμα (278 μαθητές δημοτικού και γυμνασίου). 
Όμως, είναι πολλαπλές οι επισημάνσεις που γίνονται για το θέμα αυτό. Έτσι, 
άλλοι ειδικοί τονίζουν ότι, όσοι βλέπουν την εκπαίδευση ως μέσο κοινωνικής 
ανόδου, οδηγούνται αναπόφευκτα στο γενικό λύκειο από έλλειψη 
εμπιστοσύνης προς το τεχνικό λύκειο. Αλλά, ακόμα και όσοι μαθητές και 
γονείς εργατικής προέλευσης δήλωσαν προτίμηση του τεχνικού λυκείου, είχαν 
ως αιτία, είτε το ότι οι φιλοδοξίες τους δεν έφταναν μέχρι το πανεπιστήμιο, είτε 
το ότι υπήρχαν άλλοι παράγοντες (οικονομικοί, οικογενειακοί), ανασχετικοί για 
την πραγματοποίηση αυτών των φιλοδοξιών (Κασιμάτη, Πιλαφτζόγλου, 
Τσακίρης 1984).  
 
Ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτες είναι οι διαπιστώσεις άλλης έρευνας (Σιδηροπούλου - 
Δημακάκου 1991) από την οποία προκύπτει ότι, σχεδόν όλοι οι γονείς 
(ποσοστό 98,4%) φιλοδοξούν να συνεχίσουν τα παιδιά τους τις σπουδές τους 
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μετά το γυμνάσιο. Συγκεκριμένα, ποσοστό 63,2% των γονέων επιθυμεί τη 
φοίτηση του παιδιού τους στο γενικό λύκειο, 18,8% στο τεχνικό επαγγελματικό 
λύκειο, 11,3% στο ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο και μόνο 6,7% στην τεχνική 
επαγγελματική σχολή. Παρατηρήθηκε μάλιστα ότι, μεγαλύτερη προτίμηση στο 
Τ.Ε.Λ. και στην Τ.Ε.Σ. έχουν οι πατέρες, οι χαμηλού εκπαιδευτικού και 
οικονομικού επιπέδου γονείς και οι μη εργαζόμενες μητέρες. Η τάση των 
γονέων αυτών για τη φοίτηση των παιδιών τους στα Τ.Ε.Λ. είναι αποτέλεσμα 
της επιθυμίας τους για γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών 
τους, αφού οι ίδιοι λόγω της οικονομικής τους κατάστασης δε μπορούν να 
αντεπεξέλθουν στα έξοδα μακροχρόνιων σπουδών. Η άποψη που έχουν οι 
Έλληνες γονείς για το Τ.Ε.Λ. είναι ότι πρόκειται για ένα θεσμό 
υποβαθμισμένο, τόσο από πλευράς εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας όσο 
και από πλευράς γενικότερου εκπαιδευτικού πλαισίου.  
Αλλά και από την περιορισμένη σε χώρο (Τ.Ε.Λ. του νομού Θεσσαλονίκης και 
των γειτονικών νομών) έρευνα του Αποστολίδη και συν. (1989) διαπιστώθηκε 
ότι, οι μαθητές που έχουν τους λιγότερο μορφωμένους γονείς, προτίμησαν τα 
Τ.Ε.Λ. σε ποσοστό 71,7%, για να εξασφαλιστούν επαγγελματικά. Επίσης τα 
αγόρια, σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα κορίτσια, προτίμησαν τα Τ.Ε.Λ. για 
επαγγελματική ειδίκευση. 
Σε παρόμοια πορίσματα κατέληξε και η έρευνα του Κόκκου (1982) που έδειξε 
ότι 49,4% των μαθητών των Τ.Ε.Λ. έχουν πατέρα αγρότη ή εργάτη, ενώ μόλις 
0,2% έχουν ελεύθερο επαγγελματία ή απόφοιτο Α.Ε.Ι. 
 
Όσον αφορά τον τόπο κατοικίας, οι κάτοικοι των ολιγάριθμων περιοχών 
προτιμούν για τα παιδιά τους τα Τ.Ε.Λ. σε μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ό,τι οι 
κάτοικοι αστικών κέντρων (Αποστολίδη και συν. 1989, Σιδηροπούλου - 
Δημακάκου 1993α). 
Από έρευνα στην περιοχή των Αθηνών προέκυψε ότι, μόνο 5% των μαθητών 
γενικών λυκείων επιθυμούν να σπουδάσουν στα Τ.Ε.Ι. Σημαντικός αριθμός 
απ’ αυτούς που εισάγονται σ’ αυτά, προσπαθούν τον επόμενο χρόνο να 
επιτύχουν σε πανεπιστημιακές σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού, λόγω 
έλλειψης κοινωνικής καταξίωσης των Τ.Ε.Ι. (Δημητρόπουλος 1990). Αλλά και 
από τους τελειόφοιτους των Τ.Ε.Ι. διαπιστώθηκε ότι, οι μισοί σχεδόν 
σκόπευαν μετά την αποφοίτησή τους να συνεχίσουν σπουδές στα Α.Ε.Ι. 
(Karmas, Kostaki, Dragona 1990). 
Έχει ακόμη διαπιστωθεί σχετικά ότι, το Τ.Ε.Λ. προσελκύει κυρίως απόφοιτους 
γυμνασίου που έχουν χαμηλή επίδοση και απόφοιτους γενικού λυκείου που 
απέτυχαν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Παναγιωτοπούλου 
1988, Κασσωτάκης 1991). 
Έτσι, φαίνεται να αληθεύει η άποψη ότι τα παιδιά που επιλέγουν το Τ.Ε.Λ. 
είναι παιδιά ενός «κατώτερου Θεού», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο 
Δημητρόπουλος(1994γ,49). 
 
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι, ο διαχωρισμός της εκπαίδευσης σε 
γενική και τεχνική-επαγγελματική, ανταποκρίνεται στο διαχωρισμό μεταξύ 
«πνευματικής» και «χειρωνακτικής» εργασίας, διαχωρισμός ο οποίος 
συνεχίζει να παρουσιάζεται με αρκετή οξύτητα από τα αρχαιότατα χρόνια 
μέχρι σήμερα, όπως σημειώθηκε και στην εισαγωγή. Η έλλειψη κάποιων 
έντονων συνδετικών στοιχείων στη δομή των σπουδών μεταξύ των δύο 
κατευθύνσεων (πβ. την αναφορά του Σ. Παπαϊωάννου σε «διαπαιδαγωγική» 
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γνώση και διαδικασία, 1989, 176) οξύνει περισσότερο το πρόβλημα της 
αντίθεσης μεταξύ των κατευθύνσεων αυτών και συντελεί στη δημιουργία 
εκπαιδευτικού μονόδρομου, προς τη γενική κατεύθυνση με την παράλληλη 
υποτίμηση και αποφυγή της τεχνικής-επαγγελματικής από τη συντριπτική 
πλειοψηφία των μαθητών. Στο φαινόμενο αυτό, που φαίνεται να σχετίζεται με 
μια σταθερή αντίστοιχη νοοτροπία, το εκπαιδευτικό σύστημα, τουλάχιστον ως 
σήμερα, δεν μπόρεσε να φέρει διαφορετικό αποτέλεσμα. 
 
 
 

Ε. ΕΡΕΥΝΕΣ 
 
1. 

Από τα ευρήματα μιας  έρευνας, προκύπτουν συγκεκριμένα συμπεράσματα. 
Τα σημαντικότερα από αυτά παρατίθενται πιο κάτω:  

 - Η απόφαση για φοίτηση στην Τεχνική Σχολή (Τ.Σ.) ήταν απόφαση 
των ίδιων των μαθητών. Σε ελάχιστο βαθμό τους επηρέασαν η επίδοση 
τους στο Γυμνάσιο ή άλλοι παράγοντες.  

 - Οι περισσότεροι μαθητές δήλωσαν ότι επέλεξαν την Τ.Σ. γιατί τους 
ενδιέφερε ο συγκεκριμένος κλάδος. Το ενδιαφέρον τους για το 
συγκεκριμένο κλάδο προέκυψε λόγω της προτίμησής τους σε πρακτικά 
θέματα, των ευκαιριών εργοδότησης στο μέλλον και της προοπτικής 
συνέχισης των σπουδών τους στον ίδιο κλάδο.  

 - Η χαμηλή σχολική επίδοση στο Γυμνάσιο ήταν βασικός λόγος 
επιλογής της Τ.Σ. κυρίως για τους μαθητές της πρακτικής κατεύθυνσης. 
Η λανθασμένη ενημέρωση για τις ευκαιρίες που προσφέρει η Τ.Ε., 
αλλά κυρίως οι χαμηλές προσδοκίες των μαθητών αυτών από τον ίδιο 
τους τον εαυτό οδήγησαν στην Τ.Σ. και φαίνεται ότι έχουν εμπεδώσει 
το ότι η Τ.Σ. ήταν το καταλληλότερο γι' αυτούς.  

 - Οι μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης έχουν φιλοδοξίες, για να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους και να φοιτήσουν σε Ανώτερες Σχολές 
ή/και Πανεπιστήμιο. Φάνηκε ότι οι μαθητές αυτοί προέρχονται από 
οικογένειες με μορφωμένους γονείς και συνεπώς η οικογενειακή τους 
κατάσταση τους ενθαρρύνει περισσότερο για συνέχιση των σπουδών 
τους. Επιπλέον, η επιλογή τους για θεωρητικά μαθήματα γίνεται πιο 
συνειδητή παρά η επιλογή των υπόλοιπων μαθητών για πρακτικά 
θέματα.  

 - Υπάρχει ελλιπής ενημέρωση των μαθητών για το περιεχόμενο των 
μαθημάτων στην Τεχνική Σχολή από την Γ Γυμνασίου. Φαίνεται πως ο 
Σύμβουλος στο Γυμνάσιο έχει άποψη για την Τ.Ε. παρόμοια με αυτή 
των καθηγητών των θεωρητικών μαθημάτων, οι οποίοι δίνουν την 
εντύπωση ότι έχουν χαμηλές προσδοκίες από τα παιδιά που φοιτούν 
σε Τ.Σ. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές με χαμηλές επιδόσεις στο Γυμνάσιο 
προτρέπονται να φοιτήσουν σε Τ.Σ. με μόνο κριτήριο την επίδοση. Το 
κριτήριο της επιλογής, επειδή το θέμα παρουσιάζει ενδιαφέρον, μπαίνει 
σε δεύτερη μοίρα.  
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 - Τα εργαστηριακά μαθήματα προσφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση 
στους μαθητές παρά τα θεωρητικά. Ο μικρός αριθμός μαθητών στα 
μαθήματα αυτά και κυρίως οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αναπτύσσουν 
καλές σχέσεις με τους μαθητές τους, συντείνουν ώστε τα πρακτικά 
μαθήματα να θεωρούνται τα καλύτερα από τους μαθητές. Επίσης, οι 
σχέσεις μαθητών - καθηγητών είναι καλύτερες και το κλίμα της τάξης 
είναι πιο θετικό στα εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα παρά στα 
θεωρητικά.  

 - Στα θεωρητικά μαθήματα, σύμφωνα με την άποψη των μαθητών, οι 
εκπαιδευτικοί μένουν προσκολλημένοι σε παραδοσιακές μορφές 
διδασκαλίας με ελάχιστη εμπλοκή των ίδιων των μαθητών και χρήση 
σύγχρονων μεθόδων. Στην εικόνα αυτή συντείνει πιθανόν και η 
προκατάληψη των εκπαιδευτικών των θεωρητικών θεμάτων για τους 
μαθητές των Τ.Σ.  

 - Οι εκπαιδευτικοί των θεωρητικών μαθημάτων εκφράζουν μιαν 
αρνητική στάση και εικόνα για τους μαθητές των Τ.Σ. Οι εκπαιδευτικοί 
έχουν χαμηλές προσδοκίες από τους μαθητές και πιστεύουν ότι η 
χαμηλή σχολική τους επίδοση είναι δεδομένη.  

 - Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές εκφράστηκαν θετικά για το σχολείο 
τους και τους καθηγητές τους. Στην περίπτωση των καθηγητών 
(θεωρητικά μαθήματα) έδωσαν συγκεκριμένες εισηγήσεις για βελτίωση 
του κλίματος στην τάξη, οι οποίες αφορούν στη μείωση μαθητών κατά 
τάξη, τον εκσυγχρονισμό της διδακτικής μεθοδολογίας και την 
ανάπτυξη θετικών και καλών σχέσεων με αυτούς.  

 - Η υλικοτεχνική υποδομή των Τ.Σ., καθώς και η διαμόρφωση των 
εξωτερικών και εσωτερικών χώρων τους χρειάζεται άμεση αναβάθμιση, 
παρόλες τις ενέργειες που έγιναν μέχρι τώρα. Φάνηκε ότι και οι 
μαθητές αντιλαμβάνονται πλήρως τη σημασία του χώρου στη 
δημιουργία παιδαγωγικού κλίματος στο σχολείο.  

 - Οι μαθητές δεν έχουν μετανιώσει για την επιλογή τους ως προς την 
Τεχνική Σχολή και θα επέλεγαν και πάλι Τ.Σ., αν τους δινόταν η 
ευκαιρία. Αυτό υποδεικνύει τη γενική ικανοποίησή τους από το 
πρόγραμμα μαθημάτων τους και τη ζωή τους στην Τεχνική 
Εκπαίδευση.  

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  

 - Ενημέρωση των μαθητών της Γ' Γυμνασίου σε θέματα Τεχνικής 
Εκπαίδευσης - προγράμματα μαθημάτων, επιλογές, επαγγελματική 
κατάρτιση, εργοδότηση, κ.ά. Για να επιτευχθεί αυτό, επιβάλλεται η 
επιμόρφωση των καθηγητών ΥΣΕΑ στο θέμα και η ενίσχυσή τους με 
βοηθητικό υλικό για τους μαθητές, έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
παρότρυνση μόνο των αδύνατων μαθητών, για να παρακολουθήσουν 
την Τ.Ε.  

 - Ενημέρωση των καθηγητών «θεωρητικών» μαθημάτων για τους 
στόχους, τα προγράμματα και τις επιδιώξεις της Τεχνικής Εκπαίδευσης 
με ταχύρυθμα σεμινάρια πριν ή κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.  

 - Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των θεωρητικών κυρίως μαθημάτων 
που διδάσκουν στην Τεχνική Εκπαίδευση σε θέματα διδακτικής 
μεθοδολογίας. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να εκσυγχρονίσουν τη 
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διδασκαλία τους και να καταστήσουν το μάθημα τους ενδιαφέρον για 
τους μαθητές.  

 - Διεύρυνση και επέκταση της έρευνας σε θέματα προσδοκιών των 
εκπαιδευτικών και των γονιών των μαθητών των Τ.Σ. Τα δεδομένα 
αυτά θα βοηθήσουν, ώστε να καλυφθεί σφαιρικά το θέμα και να είναι 
δυνατή η πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.  

 - Να γίνουν σεμινάρια από ειδικούς (π.χ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 
για το θέμα της παιδαγωγικής αναμόρφωσης του σχολικού χώρου και 
της τάξης, έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν τα ίδια τα σχολεία να προβούν 
στις αναγκαίες τροποποιήσεις, που θα κάνουν τους χώρους τους πιο 
λειτουργικούς, με την εφαρμογή παιδαγωγικών μεθόδων μάθησης και 
διδασκαλίας, αλλά και πιο ελκυστικούς στους μαθητές.  

Η αρνητική νοοτροπία που υπάρχει για την Τεχνική Εκπαίδευση πρέπει να 
εκλείψει, αρχίζοντας από όλους όσοι βρίσκονται εντός του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος και όλους όσοι έχουν σχέση με τη βιομηχανία, την οικονομία και 
την κοινωνία.  

"Ένας εξαίρετος υδραυλικός αξίζει μεγαλύτερου θαυμασμού παρά ένας 
ανίκανος φιλόσοφος. Η κοινωνία που περιφρονεί τον εξαίρετο υδραυλικό, 
επειδή τα υδραυλικά θεωρούνται "ταπεινή" δραστηριότητα, ενώ ανέχεται την 
ανικανότητα στη φιλοσοφία, επειδή το φιλοσοφείν είναι δραστηριότητα που 
εκθειάζεται καθημερινά, τότε η κοινωνία αυτή δεν θα έχει καλούς υδραυλικούς, 
αλλά ούτε και καλούς φιλοσόφους. Τόσο οι σωλήνες της όσο και οι 
φιλοσοφίες της θα μπάζουν νερό.!!" (Gardner 1961). 

 
 
2. 

Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006

ΗΗ Δευτεροβάθμια ΤεχνικήΔευτεροβάθμια Τεχνική--Επαγγελματική Επαγγελματική 
Εκπαίδευση στην Ελλάδα κατά τη μετάβαση Εκπαίδευση στην Ελλάδα κατά τη μετάβαση 

στην «κοινωνία της γνώσης»στην «κοινωνία της γνώσης»

Στ. ΠάγκαλοςΣτ. Πάγκαλος
Σχολικός Σύμβουλος Δ.Τ.Ε.Ε.,Σχολικός Σύμβουλος Δ.Τ.Ε.Ε., ΔιπλΔιπλ. . ΗλΗλ//γοςγος--ΜηχΜηχ//γοςγος

ΜηχΜηχ//κόςκός, Μ, ΜScSc. Περιφερειακής Ανάπτυξης. Περιφερειακής Ανάπτυξης
Β. Β. ΤσιλίκαςΤσιλίκας

Εκπαιδευτικός,Εκπαιδευτικός, ΔιπλΔιπλ.. ΗλΗλ//γος Μηχγος Μηχ//κόςκός, Μ, ΜScSc. Ιστορίας & . Ιστορίας & 
Φιλοσοφίας των Επιστημών και της ΤεχνολογίαςΦιλοσοφίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας

Μ. ΣτραβοπόδηςΜ. Στραβοπόδης
Εκπαιδευτικός,Εκπαιδευτικός, ΔιπλΔιπλ.. ΜηχΜηχ//γος Μηχγος Μηχ//κόςκός, Μ, ΜScSc. . 

Επιστήμης των ΥλικώνΕπιστήμης των Υλικών
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Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006

ΠοσοστάΠοσοστά μαθητών στην Γενική και Επαγγελματική Δευτεροβάθμια μαθητών στην Γενική και Επαγγελματική Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση σε χώρες της ΕυρώπηςΕκπαίδευση σε χώρες της Ευρώπης

 

 

 

Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006

ΔιάκρισηΔιάκριση των ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης των ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης –– κατάρτισης κατάρτισης 
ανάλογα με τον τόπο παροχής της εκπαίδευσης (Ευρώπη των 15)ανάλογα με τον τόπο παροχής της εκπαίδευσης (Ευρώπη των 15)
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• Να πάρουν ένα «χαρτί»
(απολυτήριο ή πτυχίο)
• Να πάρουν το «χαρτί» για
να διορισθούν στο Δημόσιο
Τομέα
• Να συνεχίσουν τη
φοίτηση όσο γίνεται
περισσότερο (μέχρι να δουν
τι θα κάνουν)

• Χαμηλές επιδόσεις.
• Σχετική αδιαφορία για
την ειδικότητα.
• Μαθητές που έχουν
αποδεχτεί την απόρριψη
εκ μέρους του
εκπαιδευτικού
συστήματος

• Χαμηλά και μεσαία
εισοδήματα
• Μονογονεϊκές
οικογένειες
• Ομογενείς –
μετανάστες
• Εργαζόμενοι

50% - 70%Γ

• Να συνεχίσουν στα ΤΕΙ• Μέτριες έως καλές
επιδόσεις

• Χαμηλά και μεσαία
εισοδήματα10% - 30%Β

• Να ενταχθούν γρήγορα
στην αγορά εργασίας

• Συνήθως δεν
ανταποκρίνονται στις
συμβατικές μεθόδους
διδασκαλίας

• Χαμηλό εισόδημα
• «Στρωμένη δουλειά»
από το οικογενειακό
περιβάλλον
• Μετανάστες
• Εργαζόμενοι

10% - 30%Α

Προσδοκίες μαθητών
ή/και γονέων

Εκπαιδευτικά
χαρακτηριστικά

μαθητών

Κοινωνικά και
οικογενειακά

χαρακτηριστικά
μαθητών

Ποσοστό
στο

μαθητικό
πληθυσμό

Προφίλ

Κατηγοριοποίηση των μαθητών
της Ελληνικής Δ/θμιας Τεχνικής –Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

 

 

Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006

ΠοσοστάΠοσοστά απασχόλησης αποφοίτων ΤΕΛ, ΤΕΣ σε εργασία της ειδικότητάς τους απασχόλησης αποφοίτων ΤΕΛ, ΤΕΣ σε εργασία της ειδικότητάς τους 
(1989)(1989)

(Πηγή: (Πηγή: ΠαλαιοκρασσάςΠαλαιοκρασσάς, Στ., , Στ., ΡουσέαςΡουσέας, Π. & , Π. & ΒρετάκουΒρετάκου, Β. 2000. Έρευνα αποφοίτων.), Β. 2000. Έρευνα αποφοίτων.)
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ΕλληνικόςΕλληνικός μαθητικός πληθυσμός της Τ.Ε.Ε. 2002μαθητικός πληθυσμός της Τ.Ε.Ε. 2002--2005 ανά τομέα2005 ανά τομέα
Πηγή: Στραβοπόδης, Μ. 2006. Οι μεταβολές των Τ.Ε.ΕΠηγή: Στραβοπόδης, Μ. 2006. Οι μεταβολές των Τ.Ε.Ε στο μαθητικό πληθυσμό στο μαθητικό πληθυσμό 
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Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 ΈμφασηΈμφαση τόσο στην καλλιέργεια βασικών / γενικών τόσο στην καλλιέργεια βασικών / γενικών 
επαγγελματικών ικανοτήτων όσο και των γενικών επαγγελματικών ικανοτήτων όσο και των γενικών 
ικανοτήτων που αποτελούν και κοινή ευρωπαϊκή γραμμή.ικανοτήτων που αποτελούν και κοινή ευρωπαϊκή γραμμή.

 Προετοιμασία για τη «δια βίου» εκπαίδευση. Προετοιμασία για τη «δια βίου» εκπαίδευση. 
 Αποφυγή της έντονης εξειδίκευσης στη Αποφυγή της έντονης εξειδίκευσης στη ΛυκειακήΛυκειακή

βαθμίδα. Σύμπτυξη ειδικοτήτων.βαθμίδα. Σύμπτυξη ειδικοτήτων.
 Προγράμματα δομημένα σύμφωνα με το μοντέλο της Προγράμματα δομημένα σύμφωνα με το μοντέλο της 

«πυραμίδας εξειδίκευσης». (Οι σπουδές αρχίζουν με «πυραμίδας εξειδίκευσης». (Οι σπουδές αρχίζουν με 
γενικά επαγγελματικά μαθήματα και σταδιακά, στα γενικά επαγγελματικά μαθήματα και σταδιακά, στα 
επόμενα χρόνια, εισάγονται πιο εξειδικευμένα μαθήματα).επόμενα χρόνια, εισάγονται πιο εξειδικευμένα μαθήματα).

 Προώθηση της ενεργητικής μάθησης και αξιοποίηση και Προώθηση της ενεργητικής μάθησης και αξιοποίηση και 
της πληροφορικής στο πλαίσιο αυτό.  της πληροφορικής στο πλαίσιο αυτό.  

 Πρόνοια για πολλαπλή υποστήριξη για  τους μαθητές  της Πρόνοια για πολλαπλή υποστήριξη για  τους μαθητές  της 
Τ.Ε.Ε. που έχουν προβλήματα επίτευξης των στόχων Τ.Ε.Ε. που έχουν προβλήματα επίτευξης των στόχων 
που επιβάλλουν τα αναλυτικά προγράμματα που επιβάλλουν τα αναλυτικά προγράμματα 
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 ΝαΝα γίνει κατανοητός και αποδεκτός από την κοινωνία ο στόχος της γίνει κατανοητός και αποδεκτός από την κοινωνία ο στόχος της 
κοινωνίας της γνώσης και το προσφορότερο για την ελληνική κοινωνίας της γνώσης και το προσφορότερο για την ελληνική 
κοινωνία μοντέλο. κοινωνία μοντέλο. 

 Κύρια αποστολή της Δ.Τ.Ε.Ε. είναι η προετοιμασία για το επάγγελμΚύρια αποστολή της Δ.Τ.Ε.Ε. είναι η προετοιμασία για το επάγγελμα α 
(και όχι η συνέχιση σπουδών σε Α.Ε.Ι. (και όχι η συνέχιση σπουδών σε Α.Ε.Ι. ––Τ.Ε.Ι.) και κατά συνέπεια, Τ.Ε.Ι.) και κατά συνέπεια, 
πρέπει να λειτουργεί με βάση προκαθορισμένο αριθμό εισακτέων πρέπει να λειτουργεί με βάση προκαθορισμένο αριθμό εισακτέων 
και επιλογή για την εισαγωγήκαι επιλογή για την εισαγωγή

 Συμβατότητα με την αγορά εργασίας.Συμβατότητα με την αγορά εργασίας. Βασικό κριτήριο πρέπει να είναι ο Βασικό κριτήριο πρέπει να είναι ο 
βαθμός απορρόφησης των αποφοίτων από την αγορά εργασίας. βαθμός απορρόφησης των αποφοίτων από την αγορά εργασίας. 

 Επιβάλλεται η αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση αλλά με Επιβάλλεται η αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση αλλά με 
ταυτόχρονο «νοικοκύρεμα»ταυτόχρονο «νοικοκύρεμα» των δαπανών, των δαπανών, 

 Να Να ορθολογικοποιηθεί ορθολογικοποιηθεί η δομή του σχολικού δικτύου και η η δομή του σχολικού δικτύου και η 
πανελλαδική διασπορά των ειδικοτήτωνπανελλαδική διασπορά των ειδικοτήτων. . 

 Η  Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση να μην Η  Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση να μην 
χρησιμοποιείται ως χώρος «σωτηρίας» των «αδύνατων» μαθητώνχρησιμοποιείται ως χώρος «σωτηρίας» των «αδύνατων» μαθητών..
Η Γενική Εκπαίδευση οφείλει να αντιμετωπίσει την αποτυχία αυτών Η Γενική Εκπαίδευση οφείλει να αντιμετωπίσει την αποτυχία αυτών των των 
παιδιών και να τα αγκαλιάσει, δημιουργώντας νέους τομείς στα Γενπαιδιών και να τα αγκαλιάσει, δημιουργώντας νέους τομείς στα Γενικά ικά 
Λύκεια  και προσφέροντάς τους εναλλακτικά προγράμματα σπουδών. Λύκεια  και προσφέροντάς τους εναλλακτικά προγράμματα σπουδών. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

 

Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (συνέχεια)(συνέχεια)
 ΝαΝα γίνεται πιστοποίηση των γνώσεων / δεξιοτήτωνγίνεται πιστοποίηση των γνώσεων / δεξιοτήτων των αποφοίτων της των αποφοίτων της 

Δ.Τ.Ε.Ε. και απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων Δ.Τ.Ε.Ε. και απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων από εξωτερικές από εξωτερικές 
επιτροπέςεπιτροπές αξιολόγησης, που θα συγκροτούνται στα πλαίσια φορέα όπου θα αξιολόγησης, που θα συγκροτούνται στα πλαίσια φορέα όπου θα 
συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και τα αρμόδια υπουργεία. συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και τα αρμόδια υπουργεία. 

 Να καταγραφούν οι απαιτήσειςΝα καταγραφούν οι απαιτήσεις--ρεαλιστικές επιθυμίες σε δεξιότητες / ικανότητες ρεαλιστικές επιθυμίες σε δεξιότητες / ικανότητες 
των μελλοντικών εργαζομένων της βιομηχανίας Τα αποτελέσματά της των μελλοντικών εργαζομένων της βιομηχανίας Τα αποτελέσματά της έρευνας, έρευνας, 
που θα μας δώσουν το που θα μας δώσουν το στίγμα της «ποιότητας»  του μελλοντικού στίγμα της «ποιότητας»  του μελλοντικού 
εργαζόμενου (τάσεις)εργαζόμενου (τάσεις), να συνεκτιμηθούν μαζί με τις υπόλοιπες παραμέτρους , να συνεκτιμηθούν μαζί με τις υπόλοιπες παραμέτρους 
στον επανασχεδιασμό του προφίλ των ειδικοτήτων της Δ.Τ.Ε.Ε. (πράστον επανασχεδιασμό του προφίλ των ειδικοτήτων της Δ.Τ.Ε.Ε. (πράγμα που γμα που 
συνεπάγεται αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα με παράλληλη αναθεσυνεπάγεται αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα με παράλληλη αναθεώρηση ώρηση 
της διδακτικής πρακτικής). της διδακτικής πρακτικής). 

 Η βιομηχανία να συμμετέχει θεσμικά στον σχεδιασμόΗ βιομηχανία να συμμετέχει θεσμικά στον σχεδιασμό της Δ..Τ.Ε.Ε. και της της Δ..Τ.Ε.Ε. και της 
μεταλυκειακήςμεταλυκειακής κατάρτισης, αλλά ταυτόχρονα και στακατάρτισης, αλλά ταυτόχρονα και στα οικονομικά βάρηοικονομικά βάρη (άμεσα (άμεσα 
με χρηματοδοτήσεις ή έμμεσα π.χ. παρέχοντας θέσεις εθελοντικής με χρηματοδοτήσεις ή έμμεσα π.χ. παρέχοντας θέσεις εθελοντικής 
επιδοτούμενης εργασίας για ασκούμενους μαθητές το καλοκαίρι) επιδοτούμενης εργασίας για ασκούμενους μαθητές το καλοκαίρι) 

 Να υπάρχει αποτελεσματική Να υπάρχει αποτελεσματική συναρμογήσυναρμογή της δευτεροβάθμιας τεχνικής της δευτεροβάθμιας τεχνικής ––
επαγγελματικής εκπαίδευσης με την επαγγελματικής εκπαίδευσης με την μεταμετα--δευτεροβάθμια κατάρτισηδευτεροβάθμια κατάρτιση

 Να αποτελεί Να αποτελεί η επαγγελματική εμπειρία προϋπόθεσηη επαγγελματική εμπειρία προϋπόθεση για την πρόσληψη για την πρόσληψη 
εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων. Να θεσμοθετηθεί η εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων. Να θεσμοθετηθεί η επιμόρφωσήεπιμόρφωσή τους τους 
τόσο με σεμινάρια  από την υπηρεσία όσο και μέσω επιδοτούμενων τόσο με σεμινάρια  από την υπηρεσία όσο και μέσω επιδοτούμενων 
προγραμμάτων απασχόλησης προγραμμάτων απασχόλησης –– επιμόρφωσή τους σε βιομηχανίες / εταιρείες το επιμόρφωσή τους σε βιομηχανίες / εταιρείες το 
καλοκαίρι.καλοκαίρι.
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3.  

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ». 
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΕΡΕΥΝΗΤΗ 
 
Η νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της ΤΕΕ, όπως εξαγγέλθηκε, μας γυρίζει 30 
χρόνια πίσω, στο 1977 ( Ν. 576/77 μεταρρύθμιση Ράλλη) όταν καθιερώθηκαν 
τα Τεχνικά Λύκεια, τα Επαγγελματικά Λύκεια  και οι Τεχνικές Επαγγελματικές 
Σχολές. 
Στη μεταρρύθμιση εκείνη αναμείχθηκε προσωπικά όχι μόνο ο υπουργός 
Παιδείας κ. Γ. Ράλλης αλλά και ο ίδιος πρωθυπουργός κ. Κων/νος 
Καραμανλής. 
   
Αν κάνουμε μια σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση θα δούμε ότι ο χειρισμός 
της μεταρρύθμισης στην ΤΕΕ γίνεται σε επίπεδο Υφυπουργού, Σχέδιο Νόμου 
δεν έχει κατατεθεί, διακομματική συναίνεση δεν υπάρχει και οι εκπαιδευτικές 
ομοσπονδίες ΟΛΤΕΕ και ΟΛΜΕ δεν έχουν λάβει μέρος στο διάλογο του 
ΕΣΥΠ για να διατυπώσουν τις προτάσεις τους. 
 
Τα ερωτήματα εδώ είναι πολλά και κρίσιμα. 
 Γιατί δεν ανακοινώνεται η κατάργηση της τεχνολογικής κατεύθυνσης από το 

Ενιαίο Λύκειο το οποίο θα μετατραπεί σε Γενικό; Αν το ΕΠΑ.Λ. θα είναι ένα 
άλλο ισότιμο λύκειο με το γενικό, τότε τι νόημα έχει η λειτουργία 
τεχνολογικής κατεύθυνσης στο Γενικό Λύκειο; 

 Γιατί το ΕΠΑ.Λ. «διαφημίζεται» σαν το νέο σχολείο από το οποίο οι μαθητές 
της ΤΕΕ και τυπικά πλέον θα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα ΑΕΙ αφού 
είναι γνωστό ότι το δικαίωμα αυτό υπάρχει εδώ και 30 χρόνια; (για τους 
μαθητές των ΤΕΛ Ν. 576/1977, Ν. 1566/1985 και για τους μαθητές των ΤΕΕ 
Ν. 2909/2001, άρθρο 1 παρ. 2). 

 Για ποιο λόγο προβλέπεται η λειτουργία της ΕΠΑ.Σ. και προδιαγράφεται 
σαν το σχολείο  που απευθύνεται σε μαθητές «οι οποίοι επιθυμούν να 
φοιτήσουν σε εκείνες τις ειδικότητες που δεν απαιτούν ισχυρή θεωρητική 
υποστήριξη, ή σε μαθητές που τους ενδιαφέρει να αποκτήσουν πρακτικές 
δεξιότητες και δεν επιθυμούν ή δεν αισθάνονται ικανοί να ολοκληρώσουν τις 
σπουδές τους στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)»; 

 Για ποιο λόγο οι απόφοιτοι της ΕΠΑ.Σ. θα παίρνουν πτυχίο κατωτέρου 
επιπέδου από τους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ.; 

 Ποιος είναι ο λόγος επιβολής 1 χρόνου επιπλέον φοίτησης στο ΕΠΑ.Λ. και 2 
χρόνια στην ΕΠΑ.Σ. (σε σχέση με το ΤΕΕ) σε ότι αφορά τη δυνατότητα 
πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την απόκτηση πτυχίου με 
επαγγελματικά δικαιώματα; 

 Γιατί καταργούνται τα ποσοστά εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
θεσμός που ισχύει για 30 χρόνια και καθιερώνεται  (Ν. 3432/2006 άρθρο 4, 
ΦΕΚ 14 τ.Α΄) ποσοστό εισαγωγής προς την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΕΑ) 
στους μαθητές των εκκλησιαστικών Λυκείων; 
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 Για ποιο λόγο οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. θα εξετάζονται στα ίδια θέματα και 
μαθήματα γενικής παιδείας με τους μαθητές των Γενικών Λυκείων αφού 
αυτό είναι καταφανώς άδικο; 

 Δεν οφείλουμε  να ενισχύσουμε ποιοτικά και ποσοτικά την ΤΕΕ στην 
Ελλάδα για να  συμβαδίσουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη; 

 Πρέπει να υποχωρούμε μπροστά στα οργανωμένα συντεχνιακά 
συμφέροντα τα οποία με την πρόφαση της «στέρεης γενικής παιδείας», «του 
ενός τύπου λυκείου κλπ.» συμβάλουν αποφασιστικά στην «ομηρία» 
χιλιάδων νέων και αποστερούν την κοινωνία, την οικονομία και την 
ανάπτυξη από μεσαία στελέχη  εκτοξεύοντας την ανεργία των νέων στα 
ύψη; 

Γιατί δεν ανοίγουμε νέους δρόμους για να βοηθήσουμε πολλούς Έλληνες, 
γονείς και μαθητές να καταλάβουν ότι το πανεπιστημιακό πτυχίο δεν είναι 
«φάρμακο δια πάσαν νόσον» και ότι πολλοί κινδυνεύουν να οδηγηθούν στην 
ανεργία; 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Η ΕΡΕΥΝΑ 
 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Σκοπός του προγράμματος είναι η εξαγωγή 
συμπερασμάτων αναφορικά με τους λόγους που τα παιδιά επιλέγουν την 
γενική ή την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
      1.  Να αναζητηθούν οι εσωτερικοί-εξωτερικοί παράγοντες που     

      επηρεάζουν   τις επιλογές των παιδιών, 
1. Να συσχετιστούν οι παράγοντες μεταξύ τους με χρήση ειδικού 

λογισμικού(software), 
2. Να βρεθούν κανόνες συσχέτισης μεταξύ παραγόντων και επιλογών 

των παιδιών με χρήση ειδικού λογισμικού(software) 
 
 
 

1. ΔΕΙΓΜΑ: 
 
       ΤΑΞΗ: Γ Γυμνασίου Λουτρού 

       ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ: 33 

       ΑΓΟΡΙΑ: 14 

       ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 19 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: 
 

Για το πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας καταρτίστηκαν ερωτηματολόγια για 
τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου Λουτρού και ερωτηματολόγια για μαθητές που 
φοιτούν σε Λύκειο(Γενικό ή Ε.Π.Α.Λ.) ή αποφοίτους των δυο τύπων Λυκείου. 

 

 

1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ) 

Β. ΤΕΧΝΙΚΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ 
ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΕΠΑΛ-ΟΑΕΔ) 

 

Α. ΕΡΕΥΝΑ –ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
 

1. Για την επιλογή της γενικής εκπαίδευσης επηρεάσθηκες από 
(εξωτερικούς παράγοντες): 
 

          Οικογένεια                  Καθηγητές(Σχολείο)              Φίλους 
 
          ΜΜΕ                          Αγορά εργασίας                     Τεχνολογία             
 
          Το Οικονομικό           Φυσικό Περιβάλλον               Κανένα 
          Σύστημα                  
       
 
2. Για την επιλογή της γενικής εκπαίδευσης επηρεάσθηκες από 

(εσωτερικούς παράγοντες): 
                
              Τα  ενδιαφέροντα σου              Τις κλίσεις σου 
 
              Τις επιθυμίες σου                    Τις ανάγκες σου 
 
              Τις ιδιαιτερότητες σου            Τις αξίες σου                              
                       
               Τις δεξιότητες σου                   Κανένα 
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3. Ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι υπερίσχυσαν στην επιλογή 
εκπαίδευσης; 

    
               Εσωτερικοί παράγοντες 
 
               Εξωτερικοί παράγοντες 

 
 

4. Για ποιους λόγους επέλεξες τη γενική εκπαίδευση; 
            
              Χαμηλό επίπεδο μαθητών ΕΠΑΛ 
          
              Επαγγελματική αποκατάσταση 
   
              Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
 
              Συνεχείς αλλαγές στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση 
 
              Εσωτερικοί – Εξωτερικοί παράγοντες 
 
 
5. Για την επιλογή της γενικής εκπαίδευσης έχεις επηρεαστεί από το 

επάγγελμα των γονιών σου ; 
 

                    ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
 

6. Πιστεύεις ότι το φύλο στο οποίο ανήκει το άτομο επηρεάζει την 
επιλογή γενικής ή τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης ; 
        

                    ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
            
7. Πιστεύεις ότι οι επιδόσεις σου στο Γυμνάσιο αποτελούν 

παράγοντα στην επιλογή εκπαίδευσης; 
 
                     ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
 

8. Πιστεύεις ότι τα παιδιά με υψηλούς βαθμούς στο Γυμνάσιο 
επιλέγουν τη γενική εκπαίδευση; 

 
                     ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
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9. Στην επιλογή σου έπαιξε ρόλο η στερεότυπη αντίληψη της  
       κοινωνίας ότι οι καλοί μαθητές πρέπει να πηγαίνουν στο Γενικό    
       Λύκειο και οι αδύναμοι στο ΕΠΑΛ; 

 
               ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
 
10. Επηρεάστηκες καθόλου από τις αποφάσεις που θα έπαιρναν οι 

φίλοι σου(δηλαδή αν θα πήγαιναν ή όχι Γενικό Λύκειο) ; 
 
 
            ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
 
11. Θεωρείς ότι ο βαθμός δυσκολίας των μαθημάτων σε επηρέασε 

στην επιλογή σου; 
 
                    ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    

 
12. Πιστεύεις ότι οι γονείς αποφασίζουν για την επαγγελματική 

αποκατάσταση του παιδιού άσχετα προς τα ενδιαφέροντα και τις 
κλίσεις του ; 

 
                    ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
 

13. Στην επιλογή της γενικής εκπαίδευσης έπαιξε ρόλο η οικονομική 
κατάσταση της οικογένεια σου; 

                    
                   ΝΑΙ                                                         ΟΧΙ  
   

14. Θεωρείς ότι το σχολείο σε βοήθησε σχετικά με τις επιλογές σου 
μετά το Γυμνάσιο; 

 
        Πολύ                  Αρκετά                   Λίγο                Καθόλου   

 
15. Με ποιο τρόπο έχεις ενημερωθεί για τους ορίζοντες που 

ανοίγονται μετά το γυμνάσιο ; 
    
              ΣΕΠ                               Φίλους                     ΜΜΕ 
 
              Ειδικά φυλλάδια             Άλλο                      Κανένα 

 
           
       Αν άλλο με ποιο τρόπο……………………………………………… 
        ……………………………………………………………………… 
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16. Είσαι ενημερωμένος/η για τα επαγγελματικά 
προσόντα(δικαιώματα) που θα έχεις μετά την αποφοίτηση σου 
από την γενική εκπαίδευση; 

 
               ΝΑΙ                                                   ΟΧΙ 
 
Αν ΝΑΙ , από ποιους …………........................................................... 
………………………………………………………………………. 

 
17. Με τι σκέφτεσαι να ασχοληθείς μετά την αποφοίτηση σου από τη 

γενική εκπαίδευση; 
               

 Έχω εξασφαλίσει εργασία                              Θα αναζητήσω εργασία 
 
  Θα δώσω εξετάσεις                                       Θα κάνω κάτι άλλο 
 
  Θα πάω σε ιδιωτική σχολή ή ΙΕΚ                   Δεν έχω σκεφτεί 
 
 

18. Πιστεύεις ότι το σχολείο θα σε βοηθήσει αργότερα στην εύρεση 
εργασίας ; 
 

                   ΝΑΙ                                                         ΟΧΙ  
 
 

19. Ανάφερε δυο τρόπους με τους οποίους το   σχολείο θα μπορούσε 
να βοηθήσει στην εύρεση εργασίας 
………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………
…………………………………………… 

 
20.Με ποιο τρόπο θα θελες να ενημερώνεσαι στο σχολείο για τα 
διάφορα επαγγέλματα ; 
  

                ΣΕΠ             Φυλλάδια             Ημερίδες              Άλλο 
 

 

Β. ΕΡΕΥΝΑ –ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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1. Για την επιλογή της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης 
επηρεάσθηκες από (εξωτερικούς παράγοντες): 

 
          Οικογένεια                  Καθηγητές(Σχολείο)              Φίλους 
 
          ΜΜΕ                          Αγορά εργασίας                     Τεχνολογία             
 
          Το Οικονομικό           Φυσικό Περιβάλλον               Κανένα 
          Σύστημα                  
       

2. Για την επιλογή της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης 
επηρεάσθηκες από (εσωτερικούς παράγοντες): 

                
              Τα  ενδιαφέροντα σου             Τις κλίσεις σου 
 
              Τις επιθυμίες σου                    Τις ανάγκες σου 
 
              Τις ιδιαιτερότητες σου             Τις αξίες σου                             
                       
               Τις δεξιότητες σου                   Κανένα 
 
 
       3. Ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι υπερίσχυσαν στην επιλογή 
εκπαίδευσης; 
    
               Εσωτερικοί παράγοντες 
 
               Εξωτερικοί παράγοντες 
 
 
     4. Για ποιους λόγους επέλεξες την τεχνικοεπαγγελματική 
εκπαίδευση; 
            
              Βαθμός δυσκολίας μαθημάτων Γενικού Λυκείου  
          
              Επαγγελματική αποκατάσταση 
   
              Χαμηλοί βαθμοί στο Γυμνάσιο 
 
              Περισσότερα εργαστηριακά μαθήματα που απαιτούν     
              λιγότερη θεωρητική γνώση 
 
              Εσωτερικοί – Εξωτερικοί παράγοντες 
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5. Για την επιλογή της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης έχεις 
επηρεαστεί από το επάγγελμα των γονιών σου ; 

 
                    ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
 

6. Πιστεύεις ότι το φύλο στο οποίο ανήκει το άτομο επηρεάζει την 
επιλογή γενικής ή τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης ; 
        

                    ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
 

                     
7. Πιστεύεις ότι οι επιδόσεις σου στο Γυμνάσιο αποτελούν 

παράγοντα στην επιλογή εκπαίδευσης; 
 
                     ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
 

8. Πιστεύεις ότι τα παιδιά με χαμηλούς βαθμούς στο Γυμνάσιο 
επιλέγουν την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση; 

 
                     ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
 
 

9. Στην επιλογή σου έπαιξε ρόλο η στερεότυπη αντίληψη της  
       κοινωνίας ότι οι καλοί μαθητές πρέπει να πηγαίνουν στο Γενικό    
       Λύκειο και οι αδύναμοι στο ΕΠΑΛ; 
 
               ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    

 
10. Επηρεάστηκες καθόλου από τις αποφάσεις που θα έπαιρναν οι 

φίλοι σου(δηλαδή αν θα πήγαιναν ή όχι σε ΕΠΑΛ) ; 
 
 
            ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
 
 
11. Θεωρείς ότι ο βαθμός δυσκολίας των μαθημάτων σε επηρέασε 

στην επιλογή σου; 
 
                    ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
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12. Πιστεύεις ότι οι γονείς αποφασίζουν για την επαγγελματική 
αποκατάσταση του παιδιού άσχετα προς τα ενδιαφέροντα και τις 
κλίσεις του ; 

 
                    ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
 

13. Στην επιλογή της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης έπαιξε 
ρόλο η οικονομική κατάσταση της οικογένεια σου; 

                    
                   ΝΑΙ                                                         ΟΧΙ  
 
 

14. Θεωρείς ότι το σχολείο σε βοήθησε σχετικά με τις επιλογές σου 
μετά το Γυμνάσιο; 

 
        Πολύ                  Αρκετά                   Λίγο                Καθόλου   

 
 

15.Με ποιο τρόπο έχεις ενημερωθεί για τους ορίζοντες που ανοίγονται 
μετά το γυμνάσιο ; 
    
              ΣΕΠ                               Φίλους                     ΜΜΕ 
 
              Ειδικά φυλλάδια             Άλλο                      Κανένα 

 
           
       Αν άλλο με ποιο τρόπο……………………………………………… 
        ……………………………………………………………………… 
 

16.Είσαι ενημερωμένος/η για τα επαγγελματικά 
προσόντα(δικαιώματα) που θα έχεις μετά την αποφοίτηση σου από 
την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση; 
 
               ΝΑΙ                                                   ΟΧΙ 
 
Αν ΝΑΙ , από ποιους ………….......................................................... 
………………………………………………………………………. 
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17. Με τι σκέφτεσαι να ασχοληθείς μετά την αποφοίτηση σου από τη 
τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση; 

               
 Έχω εξασφαλίσει εργασία                              Θα αναζητήσω εργασία 
 
  Θα δώσω εξετάσεις                                       Θα κάνω κάτι άλλο 
 
  Θα πάω σε ιδιωτική σχολή ή ΙΕΚ                   Δεν έχω σκεφτεί 
 
 
 

18. Πιστεύεις ότι το σχολείο θα σε βοηθήσει αργότερα στην εύρεση 
εργασίας ; 
 

                   ΝΑΙ                                                         ΟΧΙ  
 
 

19. Ανάφερε δυο τρόπους με τους οποίους το   σχολείο θα μπορούσε 
να βοηθήσει στην εύρεση εργασίας 
………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………
…………………………………………… 

 
20.Με ποιο τρόπο θα θελες να ενημερώνεσαι στο σχολείο για τα 
διάφορα επαγγέλματα ; 
  

                ΣΕΠ             Φυλλάδια             Ημερίδες              Άλλο 
 
 

21. Πιστεύεις ότι τα κορίτσια επιλέγουν την τεχνικοεπαγγελματική 
εκπαίδευση για την φοίτηση τους ; 

 
              ΝΑΙ                                                        ΟΧΙ 
 
 
Αν ΝΑΙ ή ΟΧΙ γιατί ;…………………………………………………. 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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22. Βαλε με σειρά προτίμησης από το 1 έως το 5 τις ειδικότητες που 
επιλέγουν τα κορίτσια για την φοίτηση τους στην τεχνικο- 
επαγγελματική εκπαίδευση ξεκινώντας με αυτή που τις ενδιαφέρει 
περισσότερο. 

 
               Μηχανολογικός                             Ηλεκτρολογικός            
  
               Πληροφορικής                               Οικονομίας-Διοίκησης 
  

           Νοσηλευτικής 
 

23. Βαλε με σειρά προτίμησης από το 1 έως το 5 τις ειδικότητες που 
επιλέγουν τα αγόρια για την φοίτηση τους στην τεχνικό- 
επαγγελματική εκπαίδευση ξεκινώντας με αυτή που τους 
ενδιαφέρει περισσότερο. 

 
               Μηχανολογικός                            Ηλεκτρολογικός            
  
               Πληροφορικής                            Οικονομίας-Διοίκησης 
  

           Νοσηλευτικής 

 

 

 

2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Ή 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ή 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ) 

Β. ΤΕΧΝΙΚΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ 
ΤΕΕ-ΕΠΑΛ-ΟΑΕΔ Ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΛ-ΤΕΕ-ΟΑΕΔ) 

 

 

Α. ΕΡΕΥΝΑ –ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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1. Για την επιλογή της γενικής εκπαίδευσης επηρεάσθηκες από 

(εξωτερικούς παράγοντες): 
 

          Οικογένεια                  Καθηγητές(Σχολείο)              Φίλους 
 
          ΜΜΕ                          Αγορά εργασίας                     Τεχνολογία             
 
          Το Οικονομικό           Φυσικό Περιβάλλον               Κανένα 
          Σύστημα                  
       
 
2. Για την επιλογή της γενικής εκπαίδευσης επηρεάσθηκες από 

(εσωτερικούς παράγοντες): 
                
              Τα  ενδιαφέροντα σου             Τις κλίσεις σου 
 
              Τις επιθυμίες σου                    Τις ανάγκες σου 
 
              Τις ιδιαιτερότητες σου             Τις αξίες σου                              
                       
               Τις δεξιότητες σου                  Κανένα 
 
 
3. Ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι υπερίσχυσαν στην επιλογή 

εκπαίδευσης; 
    
               Εσωτερικοί παράγοντες 
 
               Εξωτερικοί παράγοντες 
 
 
4. Για ποιους λόγους επέλεξες τη γενική εκπαίδευση; 

            
              Χαμηλό επίπεδο μαθητών ΕΠΑΛ 
          
              Επαγγελματική αποκατάσταση 
   
              Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
 
              Συνεχείς αλλαγές στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση 
 
              Εσωτερικοί – Εξωτερικοί παράγοντες 
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5. Για την επιλογή της γενικής εκπαίδευσης έχεις επηρεαστεί από το 

επάγγελμα των γονιών σου ; 
 

                    ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
 

6. Πιστεύεις ότι το φύλο στο οποίο ανήκει το άτομο επηρεάζει την 
επιλογή γενικής ή τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης ; 
        

                    ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
 

                     
7. Πιστεύεις ότι οι επιδόσεις σου στο Γυμνάσιο αποτελούν 

παράγοντα στην επιλογή εκπαίδευσης; 
 
                     ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
 
 

8. Πιστεύεις ότι τα παιδιά με υψηλούς βαθμούς στο Γυμνάσιο 
επιλέγουν τη γενική εκπαίδευση; 

 
                     ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
 
 

9. Στην επιλογή σου έπαιξε ρόλο η στερεότυπη αντίληψη της  
       κοινωνίας ότι οι καλοί μαθητές πρέπει να πηγαίνουν στο Γενικό    
       Λύκειο και οι αδύναμοι στο ΕΠΑΛ; 
 
               ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    

 
10. Επηρεάστηκες καθόλου από τις αποφάσεις που θα έπαιρναν οι 

φίλοι σου(δηλαδή αν θα πήγαιναν ή όχι Γενικό Λύκειο) ; 
 
 
            ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
 
 
11. Θεωρείς ότι ο βαθμός δυσκολίας των μαθημάτων σε επηρέασε 

στην επιλογή σου; 
 
                    ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
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12. Πιστεύεις ότι οι γονείς αποφασίζουν για την επαγγελματική 
αποκατάσταση του παιδιού άσχετα προς τα ενδιαφέροντα και τις 
κλίσεις του ; 

 
                    ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
 

13. Στην επιλογή της γενικής εκπαίδευσης έπαιξε ρόλο η οικονομική 
κατάσταση της οικογένεια σου; 

                    
                   ΝΑΙ                                                         ΟΧΙ  
 
 

14. Αν ήσουν πάλι στη Γ’ Γυμνάσιου , θα επέλεγες ξανά  την γενική 
εκπαίδευση για την φοίτηση σου ; 

  
                ΝΑΙ                                                       ΟΧΙ 
 
Αν ΝΑΙ ή ΟΧΙ, γιατί ; ………………………………............................ 

……………………………………………………………………………
………………………………………....................................................... 
 
 

15. Ανταποκρίνεται η γενική εκπαίδευση στην αρχική εικόνα που 
είχες σχηματίσει ; 
 
           ΝΑΙ                                                               ΟΧΙ 
 
Αν ΟΧΙ ανάφερε τους λόγους ………………………...................... 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………… 
 
16. Αν ένιωθες ότι έχεις κάνει λάθος στην επιλογή σου θα πήγαινες σε 
ΕΠΑΛ; 

 
                   ΝΑΙ                                                           ΟΧΙ 
 
 

17. Θεωρείς ότι το σχολείο σε βοήθησε σχετικά με τις επιλογές σου 
μετά το Γυμνάσιο; 

 
        Πολύ                  Αρκετά                   Λίγο                Καθόλου   
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18. Με ποιο τρόπο έχεις ενημερωθεί για τους ορίζοντες που ανοίγονται 
μετά το γυμνάσιο ; 

    
              ΣΕΠ                               Φίλους                     ΜΜΕ 
 
              Ειδικά φυλλάδια             Άλλο                      Κανένα 

 
           
       Αν άλλο με ποιο τρόπο……………………………………………… 
        ……………………………………………………………………… 
 

19. Είσαι ενημερωμένος/η για τα επαγγελματικά 
προσόντα(δικαιώματα) που θα έχεις μετά την αποφοίτηση σου από 
την γενική εκπαίδευση; 

 
               ΝΑΙ                                                   ΟΧΙ 
 
Αν ΝΑΙ , από ποιους …………............................................................. 
………………………………………………………………………… 

 
20. Με τι σκέφτεσαι να ασχοληθείς μετά την αποφοίτηση σου από τη 

γενική εκπαίδευση; 
               

 Έχω εξασφαλίσει εργασία                              Θα αναζητήσω εργασία 
 
  Θα δώσω εξετάσεις                                       Θα κάνω κάτι άλλο 
 
  Θα πάω σε ιδιωτική σχολή ή ΙΕΚ                   Δεν έχω σκεφτεί 
 
 

21. Πιστεύεις ότι το σχολείο θα σε βοηθήσει αργότερα στην εύρεση 
εργασίας ; 
 

                   ΝΑΙ                                                         ΟΧΙ  
 
 

22. Ανάφερε  δυο τρόπους με τους οποίους το   σχολείο θα μπορούσε 
να βοηθήσει στην εύρεση εργασίας 
………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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23.Με ποιο τρόπο θα θελες να ενημερώνεσαι στο σχολείο για τα 
διάφορα επαγγέλματα ; 
  

                ΣΕΠ             Φυλλάδια             Ημερίδες              Άλλο 
 
 
 
 
 
 

Β. ΕΡΕΥΝΑ –ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
1. Για την επιλογή της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης 

επηρεάσθηκες από (εξωτερικούς παράγοντες): 
 

          Οικογένεια                  Καθηγητές(Σχολείο)              Φίλους 
 
          ΜΜΕ                          Αγορά εργασίας                     Τεχνολογία             
 
          Το Οικονομικό           Φυσικό Περιβάλλον               Κανένα 
          Σύστημα                  
       
2. Για την επιλογή της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης 

επηρεάσθηκες από (εσωτερικούς παράγοντες): 
                
              Τα  ενδιαφέροντα σου              Τις κλίσεις σου 
 
              Τις επιθυμίες σου                    Τις ανάγκες σου 
 
              Τις ιδιαιτερότητες σου             Τις αξίες σου                              
                       
               Τις δεξιότητες σου                   Κανένα 
 
 
3. Ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι υπερίσχυσαν στην επιλογή 

εκπαίδευσης; 
    
               Εσωτερικοί παράγοντες 
 
               Εξωτερικοί παράγοντες 
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4. Για ποιους λόγους επέλεξες την τεχνικοεπαγγελματική 
εκπαίδευση; 

            
              Βαθμός δυσκολίας μαθημάτων Γενικού Λυκείου  
          
              Επαγγελματική αποκατάσταση 
   
              Χαμηλοί βαθμοί στο Γυμνάσιο 
 
              Περισσότερα εργαστηριακά μαθήματα που απαιτούν     
              λιγότερη θεωρητική γνώση 
 
              Εσωτερικοί – Εξωτερικοί παράγοντες 
 
5. Για την επιλογή της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης έχεις 

επηρεαστεί από το επάγγελμα των γονιών σου ; 
 

                    ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
 

6. Πιστεύεις ότι το φύλο στο οποίο ανήκει το άτομο επηρεάζει την 
επιλογή γενικής ή τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης ; 
        

                    ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
                 
7. Πιστεύεις ότι οι επιδόσεις σου στο Γυμνάσιο αποτελούν 

παράγοντα στην επιλογή εκπαίδευσης; 
 
                     ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
 
 

8. Πιστεύεις ότι τα παιδία με χαμηλούς βαθμούς στο Γυμνάσιο 
επιλέγουν την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση; 

 
                     ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
 
 

9. Στην επιλογή σου έπαιξε ρόλο η στερεότυπη αντίληψη της  
       κοινωνίας ότι οι καλοί μαθητές πρέπει να πηγαίνουν στο Γενικό    
       Λύκειο και οι αδύναμοι στο ΕΠΑΛ; 
 
               ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
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10. Επηρεάστηκες καθόλου από τις αποφάσεις που θα έπαιρναν οι 
φίλοι σου(δηλαδή αν θα πήγαιναν ή όχι ΕΠΑΛ) ; 

 
 
            ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    

 
11. Θεωρείς ότι ο βαθμός δυσκολίας των μαθημάτων σε επηρέασε 

στην επιλογή σου; 
 
                    ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    

 
12. Πιστεύεις ότι οι γονείς αποφασίζουν για την επαγγελματική 

αποκατάσταση του παιδιού άσχετα προς τα ενδιαφέροντα και τις 
κλίσεις του ; 

 
                    ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ    
 

13. Στην επιλογή της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης έπαιξε 
ρόλο η οικονομική κατάσταση της οικογένεια σου; 

                    
                   ΝΑΙ                                                         ΟΧΙ  
 

14. Αν ήσουν πάλι στη Γ’ Γυμνάσιου , θα επέλεγες ξανά  την 
τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση για την φοίτηση σου ; 

  
                ΝΑΙ                                                       ΟΧΙ 
 
Αν ΝΑΙ ή ΟΧΙ, γιατί ; ………………………………............................ 

……………………………………………………………………………
………………………………………....................................................... 
 

15. Ανταποκρίνεται η τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση στην αρχική 
εικόνα που είχες σχηματίσει ; 
 
           ΝΑΙ                                                               ΟΧΙ 
 
Αν ΟΧΙ ανάφερε τους λόγους ………………………...................... 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………… 
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16. Αν ένιωθες ότι έχεις κάνει λάθος στην επιλογή σου θα πήγαινες σε 
Γενικό Λύκειο; 

 
                   ΝΑΙ                                                           ΟΧΙ 
 

17. Θεωρείς ότι το σχολείο σε βοήθησε σχετικά με τις επιλογές σου 
μετά το Γυμνάσιο; 

 
        Πολύ                  Αρκετά                   Λίγο                Καθόλου   

 
 

18. Με ποιο τρόπο έχεις ενημερωθεί για τους ορίζοντες που ανοίγονται 
μετά το γυμνάσιο ; 

    
              ΣΕΠ                               Φίλους                     ΜΜΕ 
 
              Ειδικά φυλλάδια             Άλλο                      Κανένα 

 
           
       Αν άλλο με ποιο τρόπο……………………………………………… 
        ……………………………………………………………………… 
 

19. Είσαι ενημερωμένος/η για τα επαγγελματικά 
προσόντα(δικαιώματα) που θα έχεις μετά την αποφοίτηση σου από 
την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση; 

 
               ΝΑΙ                                                   ΟΧΙ 
 
Αν ΝΑΙ , από ποιους ………….............................................................. 
…………………………………………………………………………. 

 
20. Με τι σκέφτεσαι να ασχοληθείς μετά την αποφοίτηση σου από τη 

τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση; 
               

 Έχω εξασφαλίσει εργασία                              Θα αναζητήσω εργασία 
 
  Θα δώσω εξετάσεις                                       Θα κάνω κάτι άλλο 
 
  Θα πάω σε ιδιωτική σχολή ή ΙΕΚ                   Δεν έχω σκεφτεί 
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21. Πιστεύεις ότι το σχολείο θα σε βοηθήσει αργότερα στην εύρεση 
εργασίας ; 
 

                   ΝΑΙ                                                         ΟΧΙ  
 
 

22. Ανάφερε δυο τρόπους με τους οποίους το   σχολείο θα μπορούσε 
να βοηθήσει στην εύρεση εργασίας 
………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………
…………………………………………… 

 
23.Με ποιο τρόπο θα θελες να ενημερώνεσαι στο σχολείο για τα 
διάφορα επαγγέλματα ; 
  

                ΣΕΠ             Φυλλάδια             Ημερίδες              Άλλο 
 
 

24. Πιστεύεις ότι τα κορίτσια επιλέγουν την τεχνικοεπαγγελματική 
εκπαίδευση για την φοίτηση τους ; 

 
              ΝΑΙ                                                        ΟΧΙ 
 
Αν ΝΑΙ ή ΟΧΙ γιατί ;………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………. 
 
25. Βαλε με σειρά προτίμησης από το 1 έως το 5 τις ειδικότητες που 

επιλέγουν τα κορίτσια για την φοίτηση τους στην τεχνικο- 
επαγγελματική εκπαίδευση ξεκινώντας με αυτή που τις ενδιαφέρει 
περισσότερο. 

 
               Μηχανολογικός                             Ηλεκτρολογικός            
  
               Πληροφορικής                               Οικονομίας-Διοίκησης 
  

           Νοσηλευτικής 
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26. Βαλε με σειρά προτίμησης από το 1 έως το 5 τις ειδικότητες που 
επιλέγουν τα αγόρια για την φοίτηση τους στην τεχνικο- 
επαγγελματική εκπαίδευση ξεκινώντας με αυτή που τους 
ενδιαφέρει περισσότερο. 

 
               Μηχανολογικός                            Ηλεκτρολογικός            
  
               Πληροφορικής                            Οικονομίας-Διοίκησης 
  

           Νοσηλευτικής 
 
 
 
 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε από 23-11-2007 
μέχρι 08-05-2008. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις όπου οι μαθητές 
εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα και ανέφεραν κάποιους λόγους 
επιλογής γενικής ή τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης.  

Αφού καταρτίστηκαν ερωτηματολόγια επιλογής γενικής και τεχνικοεπαγγελματικής 
εκπαίδευσης από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς διανεμήθηκαν στους μαθητές της 
Γ’ Γυμνασίου Λουτρού. Στη συνέχεια δόθηκαν σύντομες οδηγίες και διευκρινήσεις 
ως προς τον τρόπο συμπλήρωσης τους. Ακολούθησε η συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων από τους μαθητές . Τέλος πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των 
δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα. Οι απαντήσεις των μαθητών Γυμνασίου 
τοποθετήθηκαν σε πίνακες - γραφήματα. 
Επίσης καταρτίστηκαν ερωτηματολόγια για μαθητές Γενικού Λυκείου-ΕΠΑΛ ή 
απόφοιτους και των δυο τύπων σχολείου από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς. 
Διανεμήθηκαν στους μαθητές του Γυμνασίου που γνώριζαν παιδιά που φοιτούν στο 
Λύκειο ή έχουν αποφοιτήσει από αυτό να τους τα μοιράσουν και να τους δώσουν 
διευκρινήσεις και οδηγίες ως προς τον τρόπο συμπλήρωσης τους. Τέλος 
πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα. Οι 
απαντήσεις των μαθητών των δυο τύπων Λυκείου τοποθετήθηκαν σε πίνακες - 
γραφήματα. 

 

4.   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
 

Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στο Παράρτημα Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
Αποτελέσματα Έρευνας 
Λόγοι επιλογής γενικής εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο 
 
Δείγμα αγοριών: 5 
Δείγμα κοριτσιών: 10 
 

1. Για την επιλογή της γενικής εκπαίδευσης επηρεάσθηκες από (εξωτερικούς 
παράγοντες): 

 
 

2. Για την επιλογή της γενικής εκπαίδευσης επηρεάσθηκες από (εσωτερικούς 
παράγοντες): 
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3. Ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι υπερίσχυσαν στην επιλογή εκπαίδευσης; 

 

4. Για ποιους λόγους επέλεξες τη γενική εκπαίδευση; 

 
5. Για την επιλογή της γενικής εκπαίδευσης έχεις επηρεαστεί από το 

επάγγελμα των γονιών σου ;  
Πιστεύεις ότι οι γονείς αποφασίζουν για την επαγγελματική αποκατάσταση 
του παιδιού άσχετα προς τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του ; 
Στην επιλογή της γενικής εκπαίδευσης έπαιξε ρόλο η οικονομική κατάσταση 
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της οικογένεια σου; 

 
6. Πιστεύεις ότι οι επιδόσεις σου στο Γυμνάσιο αποτελούν παράγοντα στην 

επιλογή εκπαίδευσης; 
Πιστεύεις ότι τα παιδιά με υψηλούς βαθμούς στο Γυμνάσιο επιλέγουν τη 
γενική εκπαίδευση; 
Στην επιλογή σου έπαιξε ρόλο η στερεότυπη αντίληψη της  
 κοινωνίας ότι οι καλοί μαθητές πρέπει να πηγαίνουν στο Γενικό; 
Λύκειο και οι αδύναμοι στο ΕΠΑΛ; 
Θεωρείς ότι ο βαθμός δυσκολίας των μαθημάτων σε επηρέασε στην επιλογή 
σου; 

 
7. Πιστεύεις ότι το φύλο στο οποίο ανήκει το άτομο επηρεάζει την επιλογή 

γενικής ή τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης; 
Επηρεάστηκες καθόλου από τις αποφάσεις που θα έπαιρναν οι φίλοι 
σου(δηλαδή αν θα πήγαιναν ή όχι Γενικό Λύκειο); 
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Θεωρείς ότι το σχολείο σε βοήθησε σχετικά με τις επιλογές σου μετά το 
Γυμνάσιο; 

 
8. Με ποιο τρόπο έχεις ενημερωθεί για τους ορίζοντες που ανοίγονται μετά το 

γυμνάσιο ; 
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Με τι σκέφτεσαι να ασχοληθείς μετά την αποφοίτηση σου από τη γενική 
εκπαίδευση; 

 
Πιστεύεις ότι το σχολείο θα σε βοηθήσει αργότερα στην εύρεση εργασίας ; 
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Λόγοι επιλογής τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο 
Δείγμα αγοριών: 9 
Δείγμα κοριτσιών: 9 
 

1. Για την επιλογή της γενικής εκπαίδευσης επηρεάσθηκες από (εξωτερικούς 
παράγοντες): 

 
 

2. Για την επιλογή της γενικής εκπαίδευσης επηρεάσθηκες από (εσωτερικούς 
παράγοντες): 
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3. Ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι υπερίσχυσαν στην επιλογή εκπαίδευσης; 

 

4. Για ποιους λόγους επέλεξες την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση; 

 
5. Για την επιλογή της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης έχεις επηρεαστεί 

από το επάγγελμα των γονιών σου ;  
Πιστεύεις ότι οι γονείς αποφασίζουν για την επαγγελματική αποκατάσταση 
του παιδιού άσχετα προς τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του ; 
Στην επιλογή της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης έπαιξε ρόλο η 
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οικονομική κατάσταση της οικογένεια σου; 

 
6. Πιστεύεις ότι οι επιδόσεις σου στο Γυμνάσιο αποτελούν παράγοντα στην 

επιλογή εκπαίδευσης; 
Πιστεύεις ότι τα παιδιά με χαμηλούς βαθμούς στο Γυμνάσιο επιλέγουν την 
τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση; 
Στην επιλογή σου έπαιξε ρόλο η στερεότυπη αντίληψη της  
 κοινωνίας ότι οι καλοί μαθητές πρέπει να πηγαίνουν στο Γενικό; 
Λύκειο και οι αδύναμοι στο ΕΠΑΛ; 
Θεωρείς ότι ο βαθμός δυσκολίας των μαθημάτων σε επηρέασε στην επιλογή 
σου; 

 
7. Πιστεύεις ότι το φύλο στο οποίο ανήκει το άτομο επηρεάζει την επιλογή 

γενικής ή τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης; 
Επηρεάστηκες καθόλου από τις αποφάσεις που θα έπαιρναν οι φίλοι 
σου(δηλαδή αν θα πήγαιναν ή όχι Γενικό Λύκειο); 
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Θεωρείς ότι το σχολείο σε βοήθησε σχετικά με τις επιλογές σου μετά το 
Γυμνάσιο; 

 
Πιστεύεις ότι τα κορίτσια επιλέγουν την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση 
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για την φοίτηση τους ; 

 
8. Με ποιο τρόπο έχεις ενημερωθεί για τους ορίζοντες που ανοίγονται μετά το 

γυμνάσιο ; 

 
Με τι σκέφτεσαι να ασχοληθείς μετά την αποφοίτηση σου από την 
τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση; 
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Πιστεύεις ότι το σχολείο θα σε βοηθήσει αργότερα στην εύρεση εργασίας ; 
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Αποτελέσματα Έρευνας 
Λόγοι επιλογής γενικής εκπαίδευσης στο Λύκειο 
 
Δείγμα αγοριών: 7 
Δείγμα κοριτσιών: 17 
 

1. Για την επιλογή της γενικής εκπαίδευσης επηρεάσθηκες από (εξωτερικούς 
παράγοντες): 

 
 

2. Για την επιλογή της γενικής εκπαίδευσης επηρεάσθηκες από (εσωτερικούς 
παράγοντες): 
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3. Ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι υπερίσχυσαν στην επιλογή εκπαίδευσης; 

 

4. Για ποιους λόγους επέλεξες τη γενική εκπαίδευση; 

 
5. Για την επιλογή της γενικής εκπαίδευσης έχεις επηρεαστεί από το 

επάγγελμα των γονιών σου ;  
Πιστεύεις ότι οι γονείς αποφασίζουν για την επαγγελματική αποκατάσταση 
του παιδιού άσχετα προς τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του ; 
Στην επιλογή της γενικής εκπαίδευσης έπαιξε ρόλο η οικονομική κατάσταση 
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της οικογένεια σου; 

 
6. Πιστεύεις ότι οι επιδόσεις σου στο Γυμνάσιο αποτελούν παράγοντα στην 

επιλογή εκπαίδευσης; 
Πιστεύεις ότι τα παιδιά με υψηλούς βαθμούς στο Γυμνάσιο επιλέγουν τη 
γενική εκπαίδευση; 
Στην επιλογή σου έπαιξε ρόλο η στερεότυπη αντίληψη της  
 κοινωνίας ότι οι καλοί μαθητές πρέπει να πηγαίνουν στο Γενικό; 
Λύκειο και οι αδύναμοι στο ΕΠΑΛ; 
Θεωρείς ότι ο βαθμός δυσκολίας των μαθημάτων σε επηρέασε στην επιλογή 
σου; 

 
7. Πιστεύεις ότι το φύλο στο οποίο ανήκει το άτομο επηρεάζει την επιλογή 

γενικής ή τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης; 
Επηρεάστηκες καθόλου από τις αποφάσεις που θα έπαιρναν οι φίλοι 
σου(δηλαδή αν θα πήγαιναν ή όχι Γενικό Λύκειο); 
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Θεωρείς ότι το σχολείο σε βοήθησε σχετικά με τις επιλογές σου μετά το 
Γυμνάσιο; 

 
8. Με ποιο τρόπο έχεις ενημερωθεί για τους ορίζοντες που ανοίγονται μετά το 

γυμνάσιο ; 
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Με τι σκέφτεσαι να ασχοληθείς μετά την αποφοίτηση σου από τη γενική 
εκπαίδευση; 

 
Πιστεύεις ότι το σχολείο θα σε βοηθήσει αργότερα στην εύρεση εργασίας ; 
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9. Αν ήσουν πάλι στη Γ’ Γυμνάσιου , θα επέλεγες ξανά  την γενική εκπαίδευση 
για την φοίτηση σου ; 
Ανταποκρίνεται η γενική εκπαίδευση στην αρχική εικόνα που είχες 
σχηματίσει ; 
Αν ένιωθες ότι έχεις κάνει λάθος στην επιλογή σου θα πήγαινες σε ΕΠΑΛ; 
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Λόγοι επιλογής τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης στο Λύκειο 
Δείγμα αγοριών: 14 
Δείγμα κοριτσιών: 3 
 

1. Για την επιλογή της γενικής εκπαίδευσης επηρεάσθηκες από (εξωτερικούς 
παράγοντες): 

 
 

2. Για την επιλογή της γενικής εκπαίδευσης επηρεάσθηκες από (εσωτερικούς 
παράγοντες): 
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3. Ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι υπερίσχυσαν στην επιλογή εκπαίδευσης; 

 

4. Για ποιους λόγους επέλεξες την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση; 

 
5. Για την επιλογή της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης έχεις επηρεαστεί 

από το επάγγελμα των γονιών σου ;  
Πιστεύεις ότι οι γονείς αποφασίζουν για την επαγγελματική αποκατάσταση 
του παιδιού άσχετα προς τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του ; 
Στην επιλογή της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης έπαιξε ρόλο η 
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οικονομική κατάσταση της οικογένεια σου; 

 
6. Πιστεύεις ότι οι επιδόσεις σου στο Γυμνάσιο αποτελούν παράγοντα στην 

επιλογή εκπαίδευσης; 
Πιστεύεις ότι τα παιδιά με χαμηλούς βαθμούς στο Γυμνάσιο επιλέγουν την 
τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση; 
Στην επιλογή σου έπαιξε ρόλο η στερεότυπη αντίληψη της  
 κοινωνίας ότι οι καλοί μαθητές πρέπει να πηγαίνουν στο Γενικό; 
Λύκειο και οι αδύναμοι στο ΕΠΑΛ; 
Θεωρείς ότι ο βαθμός δυσκολίας των μαθημάτων σε επηρέασε στην επιλογή 
σου; 

 
7. Πιστεύεις ότι το φύλο στο οποίο ανήκει το άτομο επηρεάζει την επιλογή 

γενικής ή τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης; 
Επηρεάστηκες καθόλου από τις αποφάσεις που θα έπαιρναν οι φίλοι 
σου(δηλαδή αν θα πήγαιναν ή όχι Γενικό Λύκειο); 
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Θεωρείς ότι το σχολείο σε βοήθησε σχετικά με τις επιλογές σου μετά το 
Γυμνάσιο; 

 
Πιστεύεις ότι τα κορίτσια επιλέγουν την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση 
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για την φοίτηση τους ; 

 
8. Με ποιο τρόπο έχεις ενημερωθεί για τους ορίζοντες που ανοίγονται μετά το 

γυμνάσιο ; 

 
Με τι σκέφτεσαι να ασχοληθείς μετά την αποφοίτηση σου από την 
τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση; 
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Πιστεύεις ότι το σχολείο θα σε βοηθήσει αργότερα στην εύρεση εργασίας ; 

 
9. Αν ήσουν πάλι στη Γ’ Γυμνάσιου , θα επέλεγες ξανά  την 

τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση για την φοίτηση σου ; 
Ανταποκρίνεται η γενική εκπαίδευση στην αρχική εικόνα που είχες 
σχηματίσει ; 
Αν ένιωθες ότι έχεις κάνει λάθος στην επιλογή σου θα πήγαινες σε Γενικό 
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Λύκειο; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
Γυμνάσιο Γενική Εκπαίδευση 
 Οι περισσότεροι μαθητές επηρεάζονται στην επιλογή τους σημαντικά τόσο 

από την οικογένεια (100%) όσο και από τους φίλους (~60%).  

 Όσον αφορά τους εσωτερικούς παράγοντες ενδιαφέρονται και επιθυμίες 
παίζουν τον πρωταρχικό ρόλο (60% - 80%).  

 Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και η επαγγελματική 
αποκατάσταση (στα κορίτσια) επηρεάζουν το 40% - 60% και 40% των 
μαθητών – μαθητριών αντίστοιχα.  

 Οι οικογενειακοί παράγοντες δεν υπερβαίνουν το 30%.  

 Η στερεότυπες αντιλήψεις ότι οι καλοί μαθητές πάνε στο Γενικό Λύκειο είναι 
επίσης σημαντικός παράγοντας (>70%). 

 Οι φίλοι και το φύλο επηρεάζουν σε ποσοστό 50%. 

 Επίσης γύρω στο 50% των μαθητών πιστεύει ότι το σχολείο το βοήθησε με 
τις επιλογές τους μετά το γυμνάσιο. 

Γυμνάσιο Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση 
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 Τα αγόρια επηρεάζονται λιγότερο από την οικογένεια και τους καθηγητές σε 
σχέση με τα κορίτσια. 

 Όσον αφορά τους εσωτερικούς παράγοντες ενδιαφέρονται και επιθυμίες 
παίζουν τον πρωταρχικό ρόλο ειδικά στα αγόρια (>65%).  

 Τα αγόρια επιλέγουν την τεχνική εκπαίδευση γιατί πιστεύουν ότι θα τους 
βοηθήσει στο να αποκατασταθούν επαγγελματικά (~80%). Τα κορίτσια πιο 
πολύ επηρεάζονται από τους χαμηλούς βαθμούς και τα δύσκολα μαθήματα 
(~50%). 

 Οι οικογενειακοί παράγοντες δεν υπερβαίνουν το 30%.  

 Η στερεότυπες αντιλήψεις ότι οι καλοί μαθητές πάνε στο Γενικό Λύκειο είναι 
επίσης σημαντικός παράγοντας (>70%). 

 Το φύλο επηρεάζουν σε σημαντικό ποσοστό την επιλογή (>50%). 

 Επίσης γύρω στο 50% των μαθητών πιστεύει ότι το σχολείο το βοήθησε με 
τις επιλογές τους μετά το γυμνάσιο. 

 
Στους μαθητές Λυκείου τα συμπεράσματα είναι παρόμοια με αυτά του Γυμνασίου. 
 
ΠΑΡΑΔΟΞΟ: ΤΟ 73% ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑ ΤΟΥΣ 
ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

 
Η εξόρυξη γνώσης από δεδομένα (data mining στα αγγλικά) είναι ένας 

σχετικά καινούργιος κλάδος της επιστήμης της Πληροφορικής και έχει εφαρμογές 
σε ένα ευρύ φάσμα, τόσο σε άλλες επιστήμες (όπως ψυχολογία, κοινωνικές και 
οικονομικές επιστήμες και ιατρική) αλλά και στον κόσμο των επιχειρήσεων. Στη 
βάση της, η εξόρυξη γνώσης από δεδομένα, με τη βοήθεια των κατάλληλων 
αλγορίθμων, προσπαθεί να αναζητήσει κανονικότητες και συσχετισμούς  σε 
δεδομένα, τα οποία από μόνα τους δεν μπορούν να προσφέρουν κάποια 
πληροφορία. Αν και μερικοί (κυρίως μαθηματικοί) θεωρούν την εξόρυξη γνώσης σα 
μια πιο εξελιγμένη μορφή στατιστικής, αυτή δεν περιορίζεται μόνο σε στατιστικές 
μεθόδους αλλά χρησιμοποιεί και αλγορίθμους μηχανικής μάθησης ενώ επηρεάζεται 
και από τις τεχνολογίες βάσεων δεδομένων. 

Κλασικό παράδειγμα εφαρμογής τεχνολογιών εξόρυξης δεδομένων είναι 
αυτό της Walmart της μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στις Η.Π.Α. Η Walmart 
χρησιμοποιώντας απλά δεδομένα από τις ταμειακές μηχανές (τεράστιος όγκος 
δεδομένων με στοιχεία όπως τι αγόρασε ο κάθε πελάτης) κατέληξε σε πολλά 
χρήσιμα συμπεράσματα όπως: 

 Οι πελάτες που αγοράζουν μπύρα συχνά προμηθεύονται και πίτσα 
 Κάθε Πέμπτη, οι πελάτες που αγοράζουν μπύρα αγοράζουν επίσης 

πάνες 
Τέτοιοι κανόνες βοηθούν πχ στην αναδιάταξη των προϊόντων (το ράφι με τις πίτσες 
να είναι κοντά με τις μπύρες) και καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων (όταν 
ανανεώνεται το απόθεμα με τις μπύρες να ανανεώνεται και το αντίστοιχο με τις 
πίτσες). Ακόμα πιο σημαντικός είναι ο ρόλος της εξόρυξης γνώσης στις τράπεζες η 
οποίες από δεδομένα που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά των πελατών 
κατασκευάζουν κανόνες κατηγοριοποίησης πελατών όπως: Εάν κάποιος είναι 
δημόσιος υπάλληλος και έχει ένα παιδί, τότε μάλλον θα είναι καλοπληρωτής και 
μπορεί να του χορηγηθεί δάνειο χ ύψους. 
 Στην περίπτωσή μας χρησιμοποιήθηκαν οι εξής δύο τεχνικές εξόρυξης 
γνώσης (χωρίς περεταίρω τεχνικές λεπτομέρειες): 

 Κανόνες κατηγοριοποίησης, πχ κάποιος που απάντησε ναι στην 5η 
ερώτηση και όχι στην 6η επέλεξε τελικά τη γενική εκπαίδευση 

 Δένδρα κατηγοριοποίησης, δενδρικές δομές που αν κάποιος 
ακολουθήσει την πορεία των «κλαδιών - διακλαδώσεων» από τη ρίζα 
προς τα φύλλα κατηγοριοποιεί τους μαθητές ανάλογα με το τι έχουν 
επιλέξει. 

 Κανόνες συσχέτισης των απαντήσεων. 
Παρακάτω ακολουθούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης τα οποία 
πραγματοποιήθηκαν με το εργαλείο WEKA (http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 
- Ian H. Witten and Eibe Frank (2005) "Data Mining: Practical machine learning tools and techniques", 
2nd Edition, Morgan Kaufmann, San Francisco, 2005). Να σημειωθεί ότι η ανάλυση συμπεριέλαβε 
μόνο τις κοινές ερωτήσεις, ενώ όπου ήταν δυνατό το φύλο δεν λήφθηκε υπόψη. Επίσης στην 
εργασία αυτή δεν συμπεριλαμβάνουμε τεχνικές λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τους 
αλγορίθμους που χρησιμοποιήθηκαν μιας και δεν έχει κάποιο νόημα. Το ίδιο ισχύει και με μερικά 
στατιστικά στοιχεία (διασπορές, συσχετίσεις, κλπ). Επίσης αφαιρέσαμε την παράμετρο «φύλο» μιας 
και πολλές φορές ήταν ο κυρίαρχος παράγοντας επιλογής γενικής ή τεχνικοεπαγγελματικής 
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εκπαίδευσης. Στο 75% των περιπτώσεων τα κορίτσια επιλέγουν τη γενική εκπαίδευση, ενώ τα 
αγόρια την τεχνικοεπαγγελματική. 
 
 
Αποτελέσματα Λυκείου 
 
Ερωτήσεις 1-2-3 
 
Κανόνες κατηγοριοποίησης (JRIP Rules) 
 
(κυρίαρχος = εξωτερικοί) and (αξίες = όχι) => εκπαίδευση=τεχνικοεπαγγελματική 
(16.0/4.0) 
 => εκπαίδευση=γενική (25.0/5.0) 
 
Σωστά κατηγοριοποιημένες περιπτώσεις: 29 (70,73%) 
Λάθος κατηγοριοποιημένες περιπτώσεις: 12 (29,26%) 
Οι κανόνες αυτοί μας λένε ότι αυτοί που απάντησαν ότι υπερίσχυσαν οι εξωτερικοί 
παράγοντες στην επιλογή της εκπαίδευσης και επίσης δεν επέλεξαν τις αξίες ως 
εσωτερικό παράγοντα επέλεξαν την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση (και ο 
κανόνας κατηγοριοποίησε σωστά 16 περιπτώσεις και λάθος 4). Οι άλλοι επέλεξαν 
τη γενική (25 σωστές περιπτώσεις και 5 λάθος) 
Δένδρο κατηγοριοποίησης (J48 Tree) 

 
Το δένδρο διαβάζεται ως εξής: κάποιος που δεν επέλεξε τα ενδιαφέροντα ως 
εσωτερικό παράγοντα, ούτε τις αξίες, επέλεξε ως κυρίαρχο παράγοντα τους 
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εσωτερικούς και επιπλέον την οικογένεια ως εξωτερικό τότε κατέληξε στη γενική 
εκπαίδευση και η διαδρομή αυτή ταξινομεί σωστά 3 περιπτώσεις. 
Σωστά κατηγοριοποιημένες περιπτώσεις: 31 (75,6%) 
Λάθος κατηγοριοποιημένες περιπτώσεις: 10 (24,3%) 
Κανόνες συσχέτισης (Apriori) 

1. κανένας_εσωτ=όχι 39 ==> ιδιαιτερότητες=όχι 38    conf:(0.97) 
2. περιβάλλον=όχι 39 ==> ιδιαιτερότητες=όχι 38    conf:(0.97) 
3.  οικονομικό_σύστημα=όχι 39 ==> ιδιαιτερότητες=όχι 38    conf:(0.97) 
4. οικονομικό_σύστημα=όχι 39 ==> περιβάλλον=όχι 38    conf:(0.97) 
5. περιβάλλον=όχι 39 ==> οικονομικό_σύστημα=όχι 38    conf:(0.97) 
6. οικονομικό_σύστημα=όχι περιβάλλον=όχι 38 ==> ιδιαιτερότητες=όχι 37    

conf:(0.97) 
7. οικονομικό_σύστημα=όχι ιδιαιτερότητες=όχι 38 ==> περιβάλλον=όχι 37    

conf:(0.97) 
8. περιβάλλον=όχι ιδιαιτερότητες=όχι 38 ==> οικονομικό_σύστημα=όχι 37    

conf:(0.97) 
9. τεχνολογία=όχι 38 ==> κανένας_εσωτ=όχι 37    conf:(0.97) 
10. τεχνολογία=όχι 38 ==> ιδιαιτερότητες=όχι 37    conf:(0.97) 

Οι κανόνες αυτοί είναι πολύ χρήσιμοι και διαβάζονται ως εξής: Αυτός που δεν 
απάντησε «κανένας εσωτερικός παράγοντας» δεν επέλεξε και τις «ιδιαιτερότητες» 
ως εσωτερικό σε ποσοστό 97%.  
Ερωτήσεις 5-12-13 
 
Κανόνες κατηγοριοποίησης (JRIP Rules) 
 
(απόφαση_γονέων = όχι) and (οικονομική_κατάσταση = όχι) => 
εκπαίδευση=τεχνικοεπαγγελματική (16.0/7.0) 
 => εκπαίδευση=γενική (25.0/8.0) 
Σωστά κατηγοριοποιημένες περιπτώσεις: 24 (58,5%) 
Λάθος κατηγοριοποιημένες περιπτώσεις: 17 (41,4%) 
Δένδρο κατηγοριοποίησης (J48 Tree) 
Εδώ δυστυχώς δεν προκύπτει κάποιο μοντέλο, ωστόσο εάν βάλουμε την παράμετρο 
του φύλου έχουμε το εξής: 
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Σωστά κατηγοριοποιημένες περιπτώσεις: 28 (68,2%) 
Λάθος κατηγοριοποιημένες περιπτώσεις: 13 (31,7%) 
Κανόνες συσχέτισης (Apriori) 

1. φύλο=κορίτσι απόφαση_γονέων=όχι 10 ==> επιρροή_γονέων=όχι 10    
conf:(1) 

2. εκπαίδευση=γενική φύλο=κορίτσι απόφαση_γονέων=όχι 9 ==> 
επιρροή_γονέων=όχι 9    conf:(1) 

3. απόφαση_γονέων=όχι οικονομική_κατάσταση=όχι 16 ==> 
επιρροή_γονέων=όχι 15    conf:(0.94) 

4. φύλο=αγόρι οικονομική_κατάσταση=όχι 13 ==> επιρροή_γονέων=όχι 12    
conf:(0.92) 

5. εκπαίδευση=τεχνικοεπαγγελματική οικονομική_κατάσταση=όχι 12 ==> 
επιρροή_γονέων=όχι 11    conf:(0.92) 

6. εκπαίδευση=τεχνικοεπαγγελματική απόφαση_γονέων=όχι 12 ==> 
επιρροή_γονέων=όχι 11    conf:(0.92) 

7. εκπαίδευση=τεχνικοεπαγγελματική απόφαση_γονέων=όχι 12 ==> 
φύλο=αγόρι 11    conf:(0.92) 

8.  εκπαίδευση=τεχνικοεπαγγελματική φύλο=αγόρι απόφαση_γονέων=όχι 11 
==> επιρροή_γονέων=όχι 10    conf:(0.91) 

9. εκπαίδευση=τεχνικοεπαγγελματική επιρροή_γονέων=όχι 
απόφαση_γονέων=όχι 11 ==> φύλο=αγόρι 10    conf:(0.91) 

10. φύλο=αγόρι απόφαση_γονέων=όχι οικονομική_κατάσταση=όχι 10 ==> 
επιρροή_γονέων=όχι 9    conf:(0.9) 

Ερωτήσεις 7-8-9-11 
 
Κανόνες κατηγοριοποίησης (JRIP Rules) 
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(εκπαίδευση = τεχνικοεπαγγελματική) and (επιδόσεις = ναι) => 
δυσκολία_μαθημάτων=ναι (12.0/4.0) 
 => δυσκολία_μαθημάτων=όχι (29.0/7.0) 
Σωστά κατηγοριοποιημένες περιπτώσεις: 27 (65,8%) 
Λάθος κατηγοριοποιημένες περιπτώσεις: 14 (34,1%) 
Δένδρο κατηγοριοποίησης (J48 Tree) 

 
Σωστά κατηγοριοποιημένες περιπτώσεις: 27 (65,8%) 
Λάθος κατηγοριοποιημένες περιπτώσεις: 14 (34,1%) 
Κανόνες συσχέτισης (Apriori) 

1. χαμηλοί_βαθμοί=ναι κακοί_μαθητές=όχι δυσκολία_μαθημάτων=ναι 8 ==> 
επιδόσεις=ναι 8    conf:(1) 

2. εκπαίδευση=τεχνικοεπαγγελματική χαμηλοί_βαθμοί=ναι 
δυσκολία_μαθημάτων=ναι 7 ==> επιδόσεις=ναι 7    conf:(1) 

3. επιδόσεις=ναι κακοί_μαθητές=ναι 7 ==> χαμηλοί_βαθμοί=ναι 7    conf:(1) 
4. εκπαίδευση=γενική κακοί_μαθητές=ναι 6 ==> χαμηλοί_βαθμοί=ναι 6    

conf:(1) 
5. εκπαίδευση=γενική επιδόσεις=ναι δυσκολία_μαθημάτων=όχι 12 ==> 

χαμηλοί_βαθμοί=ναι 11    conf:(0.92) 
6. κακοί_μαθητές=όχι δυσκολία_μαθημάτων=ναι 12 ==> επιδόσεις=ναι 11    

conf:(0.92) 
7. χαμηλοί_βαθμοί=ναι δυσκολία_μαθημάτων=ναι 11 ==> επιδόσεις=ναι 10    

conf:(0.91) 
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8. εκπαίδευση=τεχνικοεπαγγελματική χαμηλοί_βαθμοί=ναι 11 ==> 
επιδόσεις=ναι 10    conf:(0.91) 

9. χαμηλοί_βαθμοί=όχι 11 ==> κακοί_μαθητές=όχι 10    conf:(0.91) 
10. κακοί_μαθητές=ναι 10 ==> χαμηλοί_βαθμοί=ναι 9    conf:(0.9) 

Ερωτήσεις 6-10-17 
 
Κανόνες κατηγοριοποίησης (JRIP Rules) 
Δένδρο κατηγοριοποίησης (J48 Tree) 
Και στις δύο περιπτώσεις η κατηγοριοποίηση γίνεται μόνο με βάση το φύλλο. 
Σωστά κατηγοριοποιημένες περιπτώσεις: 31 (75,6%) 
Λάθος κατηγοριοποιημένες περιπτώσεις: 10 (24,3%) 
Κανόνες συσχέτισης (Apriori) 

1. εκπαίδευση=γενική επιρροή_φίλων=ναι 9 ==> επιρροή_φύλλου=όχι 9    
conf:(1) 

2.  επιρροή_φίλων=ναι βοήθεια_σχολείου=αρκετά 5 ==> επιρροή_φύλλου=όχι 
5    conf:(1) 

3. εκπαίδευση=γενική επιρροή_φύλλου=ναι 5 ==> επιρροή_φίλων=όχι 5    
conf:(1) 

4.  εκπαίδευση=τεχνικοεπαγγελματική επιρροή_φύλλου=όχι 
βοήθεια_σχολείου=καθόλου 4 ==> επιρροή_φίλων=όχι 4    conf:(1) 

5. εκπαίδευση=γενική επιρροή_φίλων=ναι βοήθεια_σχολείου=αρκετά 4 ==> 
επιρροή_φύλλου=όχι 4    conf:(1) 

6. βοήθεια_σχολείου=πολύ 4 ==> εκπαίδευση=γενική 4    conf:(1) 
7. εκπαίδευση=γενική βοήθεια_σχολείου=αρκετά 10 ==> επιρροή_φύλλου=όχι 

9    conf:(0.9) 

Ερωτήσεις 14-15-16 
 
Κανόνες κατηγοριοποίησης (JRIP Rules) 
Δένδρο κατηγοριοποίησης (J48 Tree) 
Και στις δύο περιπτώσεις η κατηγοριοποίηση γίνεται μόνο με βάση το φύλλο. 
Κανόνες συσχέτισης (Apriori) 

1. αλλαγή=όχι 15 ==> ξανά_επιλογή=ναι 15    conf:(1) 
2.  ανταπόκριση=ναι αλλαγή=όχι 10 ==> ξανά_επιλογή=ναι 10    conf:(1) 
3. εκπαίδευση=τεχνικοεπαγγελματική αλλαγή=ναι 10 ==> ανταπόκριση=ναι 10    

conf:(1) 
4.  εκπαίδευση=τεχνικοεπαγγελματική ξανά_επιλογή=ναι αλλαγή=ναι 9 ==> 

ανταπόκριση=ναι 9    conf:(1) 
5. εκπαίδευση=γενική αλλαγή=όχι 8 ==> ξανά_επιλογή=ναι 8    conf:(1) 
6. εκπαίδευση=τεχνικοεπαγγελματική 17 ==> ανταπόκριση=ναι 16    conf:(0.94) 
7. εκπαίδευση=τεχνικοεπαγγελματική 17 ==> ξανά_επιλογή=ναι 16    

conf:(0.94) 
8.  εκπαίδευση=τεχνικοεπαγγελματική ξανά_επιλογή=ναι 16 ==> 

ανταπόκριση=ναι 15    conf:(0.94) 
9. εκπαίδευση=τεχνικοεπαγγελματική ανταπόκριση=ναι 16 ==> 

ξανά_επιλογή=ναι 15    conf:(0.94) 
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10. εκπαίδευση=τεχνικοεπαγγελματική αλλαγή=ναι 10 ==> ξανά_επιλογή=ναι 
ανταπόκριση=ναι 9    conf:(0.9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΤΕΕ-ΕΠΑΛ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΚΕΣΥΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
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Η εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών στα πλαίσια του προγράμματος 
πραγματοποιήθηκε στις  28 Μαρτίου 2008, ημέρα Παρασκευή 1) στο 
ΤΕΕ-ΕΠΑΛ Αμφιλοχίας όπου έγινε ξενάγηση στα εργαστήρια του 
σχολείου και ενημέρωση από τους καθηγητές για τις ειδικότητες 
Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Νοσηλευτικής και Πληροφορικής που 
λειτουργούν στο ΕΠΑΛ και 2) στο ΚΕΣΥΠ Αγρινίου όπου οι μαθητές 
ενημερώθηκαν για την γενική και την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 15/05/2008 
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"Ένας εξαίρετος υδραυλικός αξίζει μεγαλύτερου 
θαυμασμού παρά ένας ανίκανος φιλόσοφος. Η 

κοινωνία που περιφρονεί τον εξαίρετο υδραυλικό, 
επειδή τα υδραυλικά θεωρούνται "ταπεινή" 

δραστηριότητα, ενώ ανέχεται την ανικανότητα 
στη φιλοσοφία, επειδή το φιλοσοφείν είναι 

δραστηριότητα που εκθειάζεται καθημερινά, τότε 
η κοινωνία αυτή δεν θα έχει καλούς υδραυλικούς, 

αλλά ούτε και καλούς φιλοσόφους. Τόσο οι 
σωλήνες της όσο και οι φιλοσοφίες της θα 

μπάζουν νερό.!!" (Gardner 1961). 
------------------------------------------- 
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