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Στην μεταπολεμική περίοδο, διαπιστώνεται ότι, στην πλειονότητα τους, τα εκπαιδευ-
τικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών, αναπτύχθηκαν γύρω από την αντίληψη 
που έφερνε τη γενική εκπαίδευση σε αντιδιαστολή προς την τεχνική και επαγγελ-

ματική εκπαίδευση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να  διαμορφωθεί μια ισχυρή αντίληψη ότι 
η απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων είναι ευκολότερη από αυτή των θεωρη-
τικών γνώσεων, οι οποίες κατά τεκμήριο θεωρήθηκαν σπουδαιότερες1 . Παράλληλα, σε 
όλη την χρονική περίοδο αυτή, η γενική εκπαίδευση αποτέλεσε το κυρίαρχο όχημα του 
«εκδημοκρατισμού» των εκπαιδευτικών συστημάτων και της εξασφάλισης της «ισότητας 
ευκαιριών» από κοινού με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, για το 
σύνολο σχεδόν των δυτικών κοινωνιών το πρόταγμα για την επέκταση των δυνατοτήτων 
κοινωνικής κινητικότητας για τους πολίτες τους, ταυτίστηκε με την ένταξη στη γενική εκ-
παίδευση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού τους.

Όμως, τα τελευταία χρόνια, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται μια 
συστηματική εργασία τόσο στο επίπεδο του δημοσίου διαλόγου, όσο και σε αυτό της ανά-
πτυξης προτάσεων και πολιτικών, για την ανάσχεση της καθοδικής πορείας της Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Η βελτίωση της ποιότητα της είναι δυνατόν να 
προσελκύσει περισσότερους νέους ανθρώπους σε αυτήν. Σε αυτή τη σειρά προσπαθειών 
εντάσσεται και η μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το CEDEFOP, τα πρώτα αποτελέσμα-
τα της οποίας δημοσιεύθηκαν πρόσφατα2 , με στόχο να διερευνηθούν οι αντιλήψεις που 
διατηρούν οι ευρωπαίοι πολίτες για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ). 

1 Πεσμαζόγλου Στ. (1999), Εκπαίδευση και ανάπτυξη στην Ελλάδα 1948 – 1985. Το ασύμπτωτο μιας σχέσης, 
Αθήνα: Θεμέλιο (β’ έκδοση).

2 CEDEFOP (2017), “CEDEFOP European public opinion survey on Vocational Education and Training”, 
CEDEFOP Research Paper, Luxembourg: Publication Office,  no. 62.
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Η έρευνα, η οποία ήταν μεγάλης κλίμακας, αποσκοπούσε στη μελέτη του τρόπου που 
γίνεται αντιληπτή η ΕΕΚ ως προς την ποιότητα και τα αποτελέσματα της καθώς και τη 
θέση της στα εκπαιδευτικά συστήματα και τις κοινωνίες των χωρών μελών της Ε.Ε.. Η 
μελέτη φαίνεται να βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις - οι 
οποίες έτσι και αλλιώς ασκούν μια επίδραση στις ερμηνείες, τις πράξεις και τις κοινω-
νικές σχέσεις  των ατόμων3  - που συνδέονται με την ΕΕΚ την καθιστούν συχνά θύμα 
της εικόνας και των στερεοτύπων που οι ευρωπαίοι πολίτες διατηρούν για αυτή με 
αποτέλεσμα να εμφανίζεται ως μια λιγότερο ελκυστική εκπαιδευτική επιλογή.

Την ίδια στιγμή, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΕΚ κατέχει στρατηγικό ρόλο στο Νέο 
Θεματολόγιο Δεξιοτήτων για την Ευρώπη, καθώς μπορεί να συμβάλλει στη μείωση 
της ανεργίας, στην βελτίωση της ένταξης στην αγορά εργασίας και στην αντιμετώπι-
ση του κοινωνικού αποκλεισμού. Συνεπώς, η άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής στον 
τομέα αυτό περιλαμβάνει την άρση των εμποδίων που επιδρούν στην ελκυστικότητα 
μιας εκπαιδευτικής διαδρομής, στην περίπτωση που εξετάζεται της ΕΕΚ, μέσω του 
προσδιορισμού των αρνητικά προκατασκευασμένων αντιλήψεων.

3 Abric J.C. (1994), Representation Sociales et Pratique, Paris: PUF

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα πληθυσμό 36.000 πολιτών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης 15 ετών και άνω με την τεχνική της «πρόσωπο με πρόσωπο» 
(face to face) συνέντευξης. Η έρευνα αρθρώθηκε γύρω από τέσσερεις τομείς 
προβληματισμού που σχετίζονται με την ΕΕΚ, εξετάζοντας:

α) την ευαισθητοποίηση και γνώση των ευρωπαίων πολιτών για την ΕΕΚ

β) την ελκυστικότητα και η πρόσβαση στην ΕΕΚ

γ) την εμπειρία και την ικανοποίηση όσων αξιοποιούν την ΕΕΚ

δ) τον τρόπο που γίνονται αντιληπτά τα αποτελέσματα και η αποτελεσματι-
κότητα της ΕΕΚ

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0381&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0381&from=EN
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1. Η εικόνα των ευρωπαίων πολιτών για την ΕΕΚ και η συμμετοχή σε αυτήν

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης του CEDEFOP, η κυρίαρχη αντίληψη των 

ευρωπαίων πολιτών για την ΕΕΚ είναι ότι αυτή προετοιμάζει, κατά κύριο λόγο, τους 

μαθητές της για την άσκηση ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος. Αυτό σημαίνει ότι, 

χωρίς να παραγνωρίζονται λόγοι που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη των 

ταλέντων και των ενδιαφερόντων των μαθητών, η ΕΕΚ παραμένει σταθερά προσα-

νατολισμένη στην επαγγελματική εξειδίκευση των αποφοίτων της, στην άμεση σύν-

δεση τους με την αγορά εργασίας και τη συνεχόμενη επαγγελματική εξέλιξη τους. 

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί, η ιδιαίτερα ισχυρή άποψη των πολιτών της 

ΕΕ ότι η ΕΕΚ συμβάλλει στην ενδυνάμωση των οικονομιών των χωρών και ως εκ 

τούτου στην ανάπτυξη. Οι απόψεις αυτές οδηγούν τους ευρωπαίους πολίτες να δια-

τηρούν μια ιδιαίτερα θετική αντίληψη για την ΕΕΚ,  σε ποσοστό 68%, αναφορικά με 

την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της (Διάγραμμα 1). 

Διάγραμμα 1: Η αναλογία θετικής και αρνητικής εικόνας της επαγγελματικής εκπαίδευση

Πηγή: Cedefop VET opinion survey (2017)
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Όμως, το υψηλό ποσοστό με το οποίο οι ευρωπαίοι πολίτες αποτιμούν το ρόλο της 
ΕΕΚ δεν είναι ανάλογο των ποσοστών συμμετοχής σε αυτήν. Σε αρκετές περιπτώ-
σεις αυτό είναι αντιστρόφως ανάλογο όπως στην περίπτωση της Ελλάδας όπου το 
ποσοστό συμμετοχής στην ΕΕΚ υπολείπεται σταθερά σε σχέση με αυτό της γενικής 
εκπαίδευσης, αν και η αναπαράσταση που διατηρούν για αυτήν οι έλληνες πολίτες 
είναι πολύ θετική με ποσοστό υψηλό και αντίστοιχο του ευρωπαϊκού μέσου όρου 
(Διάγραμμα 2).

Διάγραμμα 2: Η εικόνα της επαγγελματικής εκπαίδευση σε συσχέτιση με τη συμμετοχή

Πηγή: Cedefop VET opinion survey (2017)

Τόσο η έρευνα του CEDEFOP όσο και τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
επιβεβαιώνουν την μικρή συμμετοχή των ελλήνων μαθητών στην ΕΕΚ. Μάλιστα, τη 
δεκαετία 2005 – 2015 ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στην ΕΕΚ, με κάποιες 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των ετών 2009 – 2012, μειώθηκε (βλ. πίνακα 1)4 . 

4 Την ίδια χρονική περίοδο μειώνονται και οι εκπαιδευτικές μονάδες της ΕΕΚ ακολουθώντας αντίστοιχα 
τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού (αναλυτικά βλ. ΚΑΝΕΠ (2016), Τα βασικά μεγέθη της Εκπαίδευσης 
2016. Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΜΕΡΟΣ Β: Το εθνικό πλαίσιο αναφορά 
2001 - 2004), Αθήνα: ΚΑΝΕΠ).
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2. Γενική εκπαίδευση vs ΕΕΚ

Με βάση όσα αναφέρθηκαν, η εικόνα της γενικής εκπαίδευσης παραμένει σταθερά 
θετικότερη σε σχέση με την ΕΕΚ στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών καθώς η τε-
λευταία θεωρείται ότι αποτελεί το χώρο προσέλκυσης μαθητών με χαμηλές εκπαι-
δευτικές επιδόσεις και επίπεδο σπουδών ευκολότερο στην απόκτηση προσόντων σε 
σύγκριση με τα αντίστοιχα της γενικής εκπαίδευσης.

Η εικόνας της γενικής εκπαίδευσης στην ΕΕ είναι θετικότερη σε σύγκριση με 
αυτήν της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Επιπλέον, η αρνητική εικόνα της ΕΕΚ, συνεπώς και η ελκυστικότητα της, καθορίζεται 
και από την αντίληψη ότι αυτή συνδέεται ελάχιστα με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Αυτός ο «δυισμός», όπως αναφέρει η μελέτη, μεταξύ γενικής εκπαίδευσης και ΕΕΚ 
αποτυπώνεται και στις απόψεις των ίδιων των μαθητών. Έτσι, οι μαθητές της ΕΕΚ στο 
μεγαλύτερο τους ποσοστό δηλώνουν ότι η επιλογή της συγκεκριμένης εκπαιδευτι-
κής διαδρομής επηρεάστηκε από το ότι αυτή γρηγορότερα θα τους οδηγούσε στην 
αγορά εργασίας ενώ οι μαθητές της γενικής εκπαίδευσης αναφέρουν ότι η επιλογή 
τους σχετίζεται με την συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Από την άλλη βέβαια, οι μαθητές της ΕΕΚ εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση για 

Πίνακας 1: Εξέλιξη σχολικού πληθυσμού της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

2005/06 – 2014/15

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2016), Δελτίο Τύπου: Έρευνα Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχολικού 
έτους 2014/2015 (στοιχεία λήξης)

Σχολικό έτος Αριθμός Εγγεγραμμένων Μαθητών

2005/2006 124.141

2006/2007 110.622

2007/2008 108.729

2008/2009 108.010

2009/2010 110.771

2010/2011 113.658

2011/2012 121.008

2012/2013 123.989

2013/2014 109.917

2014/2015 101.761

http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=309576&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=309576&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
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τις επαγγελματικές δεξιότητες που έχουν αναπτύξει, όπως και για τις επιχειρηματι-
κές και δημιουργικές δεξιότητες τους ενώ οι μαθητές της γενικής εκπαίδευσης θε-
ωρούν ότι είναι καλύτερα εξοπλισμένοι στο επίπεδο των βασικών ικανοτήτων (key 
competences), των γνώσεων τους στις ξένες γλώσσες και στην ανάπτυξη της πολιτι-
σμικής τους ευαισθητοποίησης. 

Για την ελληνική κοινωνία, η σύνδεση με την οικονομική ανάπτυξη, η συσχέτιση με 
συγκεκριμένα επαγγέλματα, η ταχύτερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας5  
φαίνεται να αποτελούν τα βασικά πλεονεκτήματα της ΕΕΚ, διαμορφώνοντας μια θετι-
κή εικόνα. Όμως, και στην περίπτωση της Ελλάδας, η εικόνα της γενικής εκπαίδευσης 
είναι εξαιρετικά ισχυρή ιδιαίτερα όσον αφορά τη σύνδεση της με την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.

3. Ο κρίσιμος ρόλος της ενημέρωσης και πληροφόρησης για την ΕΕΚ

Από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία της μελέτης είναι ότι το 40% των ευρωπαί-
ων πολιτών επισημαίνει ότι είχε ελλιπή πληροφόρηση για την ΕΕΚ την περίοδο που 
αποφάσιζε για την εκπαιδευτική διαδρομή που θα ακολουθούσε. Μάλιστα, στην πε-
ρίπτωση της Ελλάδα το ποσοστό αυτό αγγίζει το 50%. Το πληροφοριακό «κενό» για 
την ΕΕΚ που εντοπίζει η έρευνα φαίνεται,  χωρίς να είναι ο αποκλειστικός λόγος, να 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επιλογή ή όχι της ΕΕΚ (βλ. διαγράμματα 3 & 4). 

Διάγραμμα 3: Επάρκεια πληροφορίων που παρασχέθηκε στους μαθητές για την ΕΕΚ την περίοδο των 
αποφάσεων τους για την εκπαιδευτική διαδρομή που θα ακολουθούσαν

Πηγή: Cedefop VET opinion survey

5 Η ανάγκη για γρήγορη ένταξη στην αγορά εργασίας των μαθητών της ΕΕΚ είναι, για πολλούς ερευνη-
τές, ένδειξη της κοινωνικής και οικονομικής προέλευσης των μαθητών της, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πε-
ριθώριο να «καθυστερήσουν/διευρύνουν» την εκπαίδευση τους  (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 1993) ή να 
περιδιαβούν στις διαφορετικές επιλογές με στόχο την καταλληλότερη για αυτούς επαγγελματική επιλογή.
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Στην πλειονότητα των χωρών μελών της ΕΕ, η μελέτη εντοπίζει ελλιπή 
πληροφόρηση για την ΕΕΚ την περίοδο που οι μαθητές αποφασίζουν 
για τη μία ή την άλλη εκπαιδευτική διαδρομή, παράγοντας που μπορεί 
να θεωρηθεί σημαντικός, στα ποσοστά συμμετοχής στην επαγγελματι-
κή εκπαίδευση και κατάρτιση.

Αν μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ληφθεί υπόψη ότι 

υπάρχει συσχέτιση6  ανάμεσα στο βαθμό συμμετοχής στην ΕΕΚ στις 

διάφορες χώρες και στον βαθμό πληροφόρησης, γίνεται κατανοητό ότι 

πρόκειται για κρίσιμο παράγοντα ο οποίος και θα πρέπει να ενισχυθεί ειδικά 

κατά την ηλικία επιλογής ανάμεσα στην ΕΕΚ και την γενική εκπαίδευση. 

4. Συμπεράσματα

Η συσχέτιση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η σύνδεση της με 

την απασχόληση φαίνεται να είναι από τους κυριότερους λόγους που 

ενισχύουν την θετική αντίληψη των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την ΕΕΚ, αποτελώντας πλεονέκτημα που ενισχύει την ελκυστικότητα 

της. Από την άλλη όμως, τα θέματα που συνδέονται με το επαγγελματικό 

6   Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της μελέτης η συσχέτιση αυτή δεν δεικνύει απαραίτητα και 
αιτιώδη σχέση (p. 26-27, 91), αποτελεί όμως σημαντικό σημείο παρέμβασης και βελτίωσης.

Διάγραμμα 4: Πληροφόρηση σχετικά με την ΕΕΚ και ποσοστά συμμετοχής σε αυτή.

Πηγή: Cedefop VET opinion survey
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status των αποφοίτων και την πρόσβαση τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

φαίνεται να πλήττουν την εικόνα της ΕΕΚ. 

Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών φαίνεται 

ότι η κυρίαρχη τάση είναι ότι η ΕΕΚ αποτελεί επιλογή για όσους μαθητές 

ενδιαφέρονται για την απόκτηση εξειδίκευσης που θα τους βοηθήσει στην 

γρήγορη ένταξη τους στην αγορά εργασίας ενώ η επιλογή της πρόσβασης στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή της γενικής 

εκπαίδευσης. Φυσικά, οι ατομικές κλίσεις, τα προσωπικά ενδιαφέροντα προς 

συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα μαζί με την παρώθηση από την οικογένεια 

και τους φίλους προς τη μία ή την άλλη εκπαιδευτική επιλογή φαίνεται να 

έχουν και αυτά μια θέση και δεν μπορούν να αγνοηθούν.  Παρά ταύτα, η θετική 

αντίληψη των ευρωπαίων πολιτών για την γενική εκπαίδευση είναι εξαιρετικά 

ισχυρή σε σχέση με την ΕΕΚ ενώ είναι αρκετά προσφιλής η αντίληψη ότι η ΕΕΚ 

επιλέγεται από μαθητές με χαμηλές επιδόσεις.

Η μελέτη του CEDEFOP, η οποία πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο δείγμα 

πολιτών όλων των χωρών μελών της ΕΕ και της οποίας τα κυριότερα 

ευρήματα παρουσιάστηκαν εδώ, αποσκοπούσε στην πληρέστερη κατανόηση 

των αντιλήψεων που διατηρούν οι ευρωπαίοι πολίτες για την ΕΕΚ και των 

αναπαραστάσεων τους για αυτή. Αυτό εμφανίζεται ως ιδιαίτερα κρίσιμο αν 

αναλογιστεί κάποιος ότι ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα την έρευνας 

είναι το πληροφοριακό «κενό» για την ΕΕΚ που εντοπίζεται τόσο από τους 

μαθητές όσο και από τους πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών μελών. Η 

ελλιπής πληροφόρηση φαίνεται να αφήνει στην «αφάνεια» μια διαδρομή των 

εκπαιδευτικών συστημάτων που μπορεί να  συνδεθεί τόσο με τις κλίσεις, τα 

ταλέντα και τα χαρίσματα μεγάλου τμήματος του μαθητικού πληθυσμού7  όσο 

7  Χωρίς να υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες, αξίζει εδώ να αναφερθούμε στο κλασικό έργο του Howard 
Gardner ο οποίος μέσα από τη θεωρία του για την πολλαπλή νοημοσύνη αναφέρθηκε στους επτά τύπους 
νοημοσύνης που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη νόηση (βλ. Howard Gardner (1983), Frames of Mind: 
The Theory of Multiple Intelligences, New York: Basic Books). Διαχρονικά το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα εστιάζοντας σχεδόν αποκλειστικά στη γλωσσική και τη λογικομαθηματική ευφυΐα/νοημοσύνη 
έθεσε στο περιθώριο τις υπόλοιπες μορφές νοημοσύνης και ειδικά εκείνες τις μορφές που σχετίζονται με 
την τεχνικές δεξιότητες (π.χ. τη χωρική ευφυϊα, την αισθησιοκινητική – σωματική ευφυϊα). Με τον τρόπο 
αυτό, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο μέσω του επίσημου νομοθετικού πλαισίου όσο και μέσω 
του «κρυφού» αναλυτικού προγράμματος (hidden curriculum), συνέβαλε στην «θεσμοποίηση» των στε-
ρεότυπων που σχετίζονταν με την τεχνική εργασία και την τεχνική επιδεξιότητα στην ελληνική πρωτοβάθ-
μια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
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και με τα θέματα που σχετίζονται με την ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων 

ανθρώπων, την αντιμετώπιση της ανεργίας, ειδικά των νέων, την αποφυγή 

του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και τη διαμόρφωση όρων οικονομικής 

ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

5. Προτάσεις για περαιτέρω διάλογο αναφορικά με την ΕΕΚ

Μια σειρά παραγόντων (κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτισμικοί, χωρικοί 

κ.ο.κ.) από κοινού με τις εκπαιδευτικές πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί 

και εφαρμοστεί, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι είναι δυνατόν να έχουν 

επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό και διαχρονικά, στις περισσότερες χώρες της 

ΕΕ, τα ποσοστά συμμετοχής στην ΕΕΚ και να έχουν συμβάλει περισσότερο 

στην αποκρυστάλλωση μιας «αρνητικής» αντίληψης για αυτήν. 

Ειδικότερα, στην Ελλάδα η αντιμετώπιση της ΕΕΚ ήταν συχνά αποσπασματική, 

συγκυριακή και με σημαντικές διαθρωτικές αδυναμίες όπως η πολυνομία, 

η ασυνέχεια και η έλλειψη εστίασης στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή 

πολιτικής που οδήγησαν στη μειωμένη αποτελεσματικότητα και στη χαλαρή/ 

ασαφή διασύνδεση της με την αγορά εργασίας, όταν μάλιστα στην έρευνα του 

CEDEFOP με σαφήνεια επισημαίνεται ότι η προσήλωση στην εξειδίκευση και η 

σύνδεση με ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και την αγορά εργασίας αποτελούν 

τα μεγάλα πλεονεκτήματα της ΕΕΚ. Τα παραπάνω, διαπιστώνονται με σαφήνεια 

και στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας και αποτελούν τους βασικούς 

παράγοντες που έφεραν την ΕΕΚ στο περιθώριο, με  υψηλή μαθητική διαρροή, 

χαμηλή ελκυστικότητα, ως επιλογή δεύτερης κατηγορίας και ένα μεγάλο 

ποσοστό εκπαιδευτικών σε ματαίωση8.

8  Αναλυτικά βλ. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (2016),  Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας, (σ. 4). Στο ίδιο 
κείμενο επισημαίνεται επιπλέον ότι υπάρχουν εξαιρετικής σημασίας δυνατά σημεία στην ΕΕΚ, όπως α) 
οι σημαντικές υλικοτεχνικές υποδομές που διαθέτει η ΕΕΚ, β) οι εκπαιδευτικοί/ εκπαιδευτές με ευρείες 
γνώσεις που απαρτίζουν το στελεχιακό της δυναμικό και γ) το σημαντικό ποσοστό παιδαγωγικά ευαισθη-
τοποιημένων εκπαιδευτικών, που αξίζει να ληφθούν υπόψη. Στα ίδια συμπεράσματα που αφορούν το 
υψηλό στελεχιακό δυναμικό των εκπαιδευτικών της ΕΕΚ καταλήγει και η έρευνα του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ (βλ. 
ΚΑΝΕΠ (2016), … οπ.π.).

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/Στρατηγικό_Πλαίσιο_ΕΕΚ.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/Στρατηγικό_Πλαίσιο_ΕΕΚ.pdf
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Στην Ελλάδα φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια παρέμβασης που θα 

εξασφαλίσουν την καλύτερη πληροφόρηση των μαθητών για την ΕΕΚ μέσα 

από την αναζωογόνηση του μαθήματος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

με έμφαση στις μεθόδους διδασκαλίας του (προκειμένου αυτό να γίνει πιο 

βιωματικό), με δράσεις εντός του σχολείου (π.χ. ημέρες σταδιοδρομίας), την 

ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών (με έμφαση στην ενημέρωση των 

γονιών) αλλά και τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων9  και επιχειρήσεων.

Με εξαίρεση τα ζητήματα πληροφόρησης των μαθητών, στα οποία υπάρχουν 

περιθώρια σημαντικής βελτίωσης με την ανάπτυξη στρατηγικής ενημέρωσης 

και πληροφόρησης δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι «τα στερεότυπα» και 

«οι παρανοήσεις» με τα οποία είναι συχνά περιβεβλημένη η ΕΕΚ, αρκούν να 

ερμηνεύσουν τα μικρά ποσοστά συμμετοχής σε αυτήν και την «αρνητική εικόνα» 

που σε κάποιο βαθμό αυτή περιβάλλεται, κάνοντας την λιγότερο ελκυστική 

σε μαθητές και γονείς. Αυτό σημαίνει ότι, μαζί με τις εκπαιδευτικές πολιτικές 

που εφαρμόζονται, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται ότι τα εκπαιδευτικά 

συστήματα, οι εκπαιδευτικές επιλογές και οι διαδρομές (trajectories) αποτελούν 

σημαντικό τμήμα των στρατηγικών κοινωνικής αναπαραγωγής των οικογενειών, 

καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται στις 

εκπαιδευτικές επιλογές των ατόμων10 . Στην παραγνώριση αυτή συμβάλει και η 

απουσία, την τελευταία 10ετία,  μεγάλου εύρους ερευνών πεδίου – ποσοτικών 

και ποιοτικών – για τα ζητήματα που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση, τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για την ΕΕΚ από την 

οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της11 . 

9  Για τη σημασία που δίνουν οι κοινωνικοί εταίροι στον διάλογο για την επαγγελματική εκπαίδευση και 
την μαθητεία βλ. ενδεικτικά ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ & ΣΕΤΕ (2015),  Κοινωνικός διάλογος σε ζητήματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με έμφαση στην εφαρμογή του δυικού μοντέλου μαθητείας, 
Κείμενο Πολιτικής, Νοέμβριος, σσ. 12

10  Bourdieu P. & Passeron J.-C. (1990), Reproduction in Education, Society and Culture, London: Sage 
Publications (2nd edition)

11 Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία των Στατιστικών Εκπαίδευσης της ΕΛ. ΣΤΑΤ.

http://previous.imegsevee.gr/images/ekdoseis/keimena_politikis/koinonikos_dialogos_mathiteia.pdf
http://previous.imegsevee.gr/images/ekdoseis/keimena_politikis/koinonikos_dialogos_mathiteia.pdf
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