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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα. 

Το θέμα επιλέχτηκε δεδομένης της υψηλής σημαντικότητας του ζητήματος αυτού για 

την εκπαίδευση και την ζωή των ατόμων με αναπηρίες και βάσει του γεγονότος του 

περιορισμένου και ελλιπούς βιβλιογραφικού και ερευνητικού υλικού που να αφόρα 

τα ελληνικά δεδομένα ως προς το θέμα. 

 Η εργασία αναπτύσσεται σε δυο βασικά μέρη: στο πρώτο μέρος γίνεται η 

θεωρητική προσέγγιση του θέματος, βάσει της ξενόγλωσσης και της ελληνικής 

βιβλιογραφίας. Το θεωρητικό μέρος αφόρα κυρίως την αποσαφήνιση των βασικών 

εννοιών που μας απασχολούν στη δεδομένη μελέτη και την περιγραφή της τρέχουσας 

κατάστασης σε Ευρώπη και Ελλάδα με απώτερο στόχο την απαραίτητη θεωρητική 

πλαισίωση του θέματος, προκειμένου να κατανοηθούν ουσιωδέστερα τα 

αποτελέσματα της έρευνάς μας. 

Στο ερευνητικό μέρος, επιχειρείται να ερευνηθεί, κατά κύριο λόγο, η ποιότητα 

και κατ’ επέκταση η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών των ελληνικών ειδικών επαγγελματικών σχολείων. Οι παράμετροι 

ερευνώνται με βάση τις απόψεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Ειδικά 

Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια και Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν, σε 

γενικές γραμμές, ικανοποιητικές τις εκπαιδευτικές παροχές των σχολείων παρότι 

δηλώνουν ότι υπάρχουν αρκετές οικονομικές δυσκολίες και ελλείψεις τόσο υλικές 

όσο και ανθρωπίνου δυναμικού. Θεωρούν ότι η εκπαίδευση που παρέχεται είναι 

ικανοποιητική, από την άποψη ότι τα υπάρχοντα μέσα αξιοποιούνται όσο το δυνατόν 

καλυτέρα από το εκπαιδευτικό προσωπικό, παρότι είναι ελλιπή. Συμπερασματικά, οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι υπάρχουν ορισμένα σημαντικά προβλήματα και ελλείψεις 

στα σχολεία τα οποία όμως οφείλονται κυρίως στα ελλιπή κρατικά κονδύλια και όχι 

στην προσωπική εργασία των εκπαιδευτικών.  

 

Λέξεις κλειδιά: Ειδική επαγγελματική εκπαίδευση, Ειδική επαγγελματική 

κατάρτιση, Ποιότητα εκπαίδευσης, Δημόσιο σύστημα, Δημόσιο ειδικό επαγγελματικό 

σχολείο, Απόψεις εκπαιδευτικών 
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ABSTRACT 

 

This thesis discusses the issue of the vocational education and training of 

people with disabilities in Greece. The topic was chosen given the high importance of 

this issue for the education and life of people with disabilities and after taking into 

account the fact that the bibliographical and research studies about greek reality are 

very limited. 

The work is divided into two main sections: the first part deals with the 

theoretical approach of the subject, based on the foreign and the greek bibliography. 

The theoretical part is mainly to clarify the basic concepts of our study and  to 

describe the current situation in Europe and Greece with the ultimate aim of providing 

the necessary theoretical context  so the results of our research could be better 

understandable. 

In the research part, we attempt to investigate the quality and thus the 

effectiveness of the educational services provided by the Greek specialized vocational 

schools. The parameters are investigated on the basis of the views of teachers serving 

in Special Vocational High Schools and Special Vocational Education and Training 

Laboratories (EEEEK). 

The results of the research showed that teachers consider the educational 

provisions of the schools to be generally satisfying, even though they state that there 

are several financial difficulties and material shortages. They believe that the 

educational training provided is satisfying, as far as that the existing means are being 

used as best as possible by the teaching staff, even though they are inadequate.  In 

conclusion, teachers believe that there are some major problems and shortcomings in 

schools, but they are mainly due to the lack of government funds and not to the 

personal work of teachers.  

 

Keywords: Special vocational education, Special vocational training, Quality of 

education, Public system, Public special vocational school, Teachers' views 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Παρά τις σύγχρονες πολιτιστικές εξελίξεις και την προσπάθεια των 

τελευταίων ετών για αναβάθμιση του τομέα της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα, 

διαπιστώνονται ακόμη φαινόμενα περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρία σε 

κάθε έκφανση της ζωής τους. Η ύπαρξη αναχρονιστικών στερεοτύπων αναφορικά με 

τις ικανότητες των ατόμων αυτών, τα οδηγεί σε μια ζωή γεμάτη εμπόδια και 

περιορισμούς τόσο προσωπικά όσο και κοινωνικά. Τα ερευνητικά δεδομένα 

επιβεβαιώνουν ότι τα άτομα με αναπηρία διαθέτουν μαθησιακές ικανότητες και 

δυνατότητες εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης, στο βαθμό που 

θα δεχθούν την κατάλληλη εκπαίδευση (Σούλης, 2004). Εφόσον, όμως, θεωρείται 

συχνά δεδομένο ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πολύ περιορισμένες ικανότητες να 

καταφέρουν πράγματα, τους δίνονται ελάχιστα ερεθίσματα και ευκαιρίες μάθησης και 

εξέλιξης από το περιβάλλον τους με αποτέλεσμα να μην ανακαλύπτουν και να μην 

αξιοποιούν τις δεξιότητές τους και κατ’ επέκταση να μην επιτυγχάνουν την αυτόνομη 

διαβίωση τους, μένοντας εξαρτημένα από το στενό τους περιβάλλον (Βασιλείου, 

2012). 

 Καθώς η αυτόνομη διαβίωση και η ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρία 

αποτελεί κεντρικό στόχο, διαπιστώνεται ότι το ζήτημα της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης αποκτά εξαιρετική σημασία για την εκπαίδευσή τους και 

την μετέπειτα ζωή τους. Πρόκειται για τον τομέα της εκπαίδευσης κατά τον οποίο τα 

άτομα θα ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους αναφορικά με τον 

κόσμο των επαγγελμάτων και θα εκπαιδευτούν σε ανάλογα επαγγελματικά 

αντικείμενα, σύμφωνα με τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους και τα χαρακτηριστικά 

της κοινωνίας στην οποία ζουν, προκειμένου να είναι σε θέση να αναλάβουν μια 

ανάλογη εργασιακή θέση, στη μετασχολική ζωή τους και να αυτονομηθούν. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν συναντούμε καθόλου συχνά γύρω μας άτομα με 

αναπηρία να εργάζονται ή εργοδότες και επιχειρήσεις που να απασχολούν άτομα με 

αναπηρία, διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για ένα έργο που πιθανώς αντιμετωπίζει 

πολλά προβλήματα και εμπόδια στο δρόμο του (Κασσωτάκης, Παπαπέτρου & 

Φακιόλας, 2005) 

Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση του τομέα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, όσον αφορά τον τρόπο που εφαρμόζεται στα ανάλογα 
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δημόσια σχολεία της Ελλάδας, τη σύγχρονη περίοδο. Ως αποτέλεσμα αναμένεται να 

αναδειχτεί ο βαθμός ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατά βάση οι 

αδυναμίες και οι ελλείψεις του συστήματος.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Οριοθέτηση εννοιών και ιστορική αναδρομή στην εκπαίδευση 

των ατόμων με αναπηρία 

 

 

1.1 Αναπηρία και άτομα με αναπηρίες 

 

Προτού εισαχθούμε στο κυρίως θέμα του έργου, είναι σκόπιμη η οριοθέτηση 

των εννοιών με τις οποίες καταπιάνεται η δεδομένη μελέτη προκειμένου να είναι 

σαφέστερο και ευνόητο το κεντρικό θέμα. Η πρώτη έννοια που θα οριστεί είναι η 

έννοια της αναπηρίας και κατ’ επέκταση του ατόμου με αναπηρία. 

Η έννοια της αναπηρίας δέχτηκε ανά τα χρόνια πολλές και διαφορετικές 

ερμηνείες καθώς πρόκειται για μια πολύπλοκη έννοια που μπορεί να προσεγγιστεί 

από πολλές διαφορετικές πλευρές. Η πολυπλοκότητα της έννοιας οφείλεται κυρίως 

στην πολυεπιστημονικότητα που χαρακτηρίζει τον κλάδο της ειδικής αγωγής καθώς ο 

κάθε επιστημονικός τομέας που αφορά τον κλάδο επιχείρησε να ορίσει την αναπηρία 

εστιάζοντας στα ιδιαίτερα στοιχεία που αφορούν την εκάστοτε επιστήμη. Η 

πολυπλοκότητα του ορισμού οφείλεται, επίσης, στις πολλές διαφορετικές πτυχές της 

ζωής του ατόμου και της κοινωνίας από τις οποίες επηρεάζεται και τις οποίες 

επηρεάζει η αναπηρία. Δημιουργήθηκε έτσι ένας γλωσσικός πλουραλισμός όσον 

αφορά τις ορολογίες που χρησιμοποιήθηκαν ανά τα χρόνια. (Ζαϊμάκης & Κανδυλάκη, 

2005) 

Η αναπηρία ερμηνεύτηκε ως απώλεια ή βλάβη, ως κλινική κατάσταση, ως 

λειτουργικός περιορισμός, ως απόκλιση από την «κανονικότητα», ως μη προνομιούχα 

ή ευάλωτη κατάσταση (Oliver, 2009). Ακόμη, δημιουργήθηκαν πολλά μοντέλα 

ερμηνείας της αναπηρίας ανάλογα με τους επιστημονικούς τομείς που αφορά ο 

κλάδος ενώ το κάθε μοντέλο εμπεριείχε και τους αντίστοιχους τρόπους 

αντιμετώπισης ανάλογα με την ιδεολογική πλευρά του κάθε επιστημονικού τομέα. Οι 

Rutherford-Turnbull & Stowe, για παράδειγμα, κάνουν αναφορά σε πέντε 
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ερμηνευτικά μοντέλα της αναπηρίας: Model of Human Capacity Studies, Model of 

Public Studies, Model of Cultural Studies, Model of Ethical and Philosophical 

Studies, Model of Technology Studies. Ωστόσο, τα δυο μοντέλα που κυριάρχησαν 

στις συζητήσεις και τις αντιπαραθέσεις των επιστημόνων και των ερευνητών για το 

ζήτημα είναι το ιατρικό μοντέλο και το κοινωνικό μοντέλο. 

Το ιατρικό μοντέλο, προσεγγίζει την αναπηρία ως παθολογία του ατόμου, 

σωματική ή ψυχική, ως μια προσωπική τραγωδία και ως μια κατάσταση 

αντικειμενικά παρεκκλίνουσα του τυπικού χωρίς τον συνυπολογισμό των 

υποκειμενικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων. Η αναπηρία 

αντιμετωπίζεται με βάση την αυθεντία της ιατρικής διάγνωσης και επιδέχεται 

θεραπεία ή βελτίωση μόνο με ιατρικές μεθόδους. Το ιατρικό μοντέλο δέχτηκε έντονες 

κριτικές στα εξής σημεία: ότι περιορίζεται στην ιατρική διάγνωση και βλέπει ως μόνη 

λύση την αυθεντία της ιατρικής επιστήμης, αγνοεί το κοινωνικό περιβάλλον και 

αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία ως πάσχοντες ενώ θεωρεί ότι αιτία της 

αναπηρίας είναι το ίδιο το άτομο, οδηγώντας στην ενίσχυση των στερεοτύπων και της 

«ετικετοποίησης». Το ιατρικό μοντέλο κυριάρχησε τον 20ο αιώνα μέχρι και τα τέλη 

της δεκαετίας του ’60 (Oliver, 2009) 

Στον αντίποδα, το κοινωνικό μοντέλο υποστηρίζει ότι η αναπηρία δεν αφορά 

κάποια ατομική παθολογία και προσωπική τραγωδία, αλλά πρόκειται για ένα σύνολο 

κοινωνικών περιορισμών και ελλείψεων που αποκλείουν το άτομο με αναπηρία από 

την πλήρη συμμέτοχη του σε πολλές εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Έτσι, η 

δομή της κοινωνίας είναι αυτή που ευθύνεται για τις δυσκολίες των αναπήρων στη 

καθημερινότητα τους και όχι η αναπηρία τους καθαυτή (Ζώνιου–Σιδέρη, 2011). 

Επομένως, την ευθύνη αλλαγής επωμίζεται η κοινωνία και το άτομο θεωρείται 

κυρίαρχο της ζωής του και όχι εξαρτώμενο και αντικείμενο παρέμβασης. 

Το 1980 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας - Π.Ο.Υ. (World Health 

Organization – W.H.O.), δημιουργώντας ένα σύστημα ταξινόμησης των μορφών 

αναπηρίας (International Classification of impairments, Disabilities and Handicaps - 

ICIDH), υιοθέτησε τους όρους impairment (βλάβη), disability (αναπηρία) και 

handicap (μειονεξία) ως τρία αλληλένδετα μέρη που μαζί αποτελούν την έννοια της 

αναπηρίας. Ως βλάβη θεωρείται η απώλεια ή ανωμαλία οποιασδήποτε ψυχολογικής, 

ανατομικής ή λειτουργικής δομής του ανθρώπου. Αναπηρία θεωρείται ο περιορισμός 

ή η ανικανότητα (που προκύπτει από κάποια βλάβη) εκτέλεσης δραστηριοτήτων που 

κατατάσσονται στα ομαλά πλαίσια των ανθρωπίνων ικανοτήτων. Ως μειονεξία 
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ορίζεται ένα μειονέκτημα (που οφείλεται σε βλάβη ή αναπηρία) που δεν επιτρέπει 

στο άτομο να εκπληρώνει έναν ομαλό για εκείνο ρόλο με βάση την ηλικία του, το 

φύλο και τους κοινωνικούς παράγοντες (W.H.O., 1980).  

Ωστόσο το σύστημα αυτό δέχτηκε έντονες κριτικές καθώς θεωρήθηκε ότι 

είναι ισχυρά επηρεασμένο από το ιατρικό μοντέλο ερμηνείας της αναπηρίας και κατ’ 

επέκταση ότι αγνοεί τη σημασία των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων, 

ενώ κρίθηκε και για το ότι δεν εξηγείται με σαφήνεια η σύνδεση και η 

αλληλεπίδραση των τριών πτυχών που αναφέρει (Pfeiffer, 2000). 

Το 2001, ο Π.Ο.Υ. σχεδίασε ένα αναθεωρημένο σύστημα ταξινόμησης της 

αναπηρίας διορθώνοντας τις ελλείψεις του προηγούμενου, αναγνωρίζοντας τη 

σημασία του κοινωνικού περιβάλλοντος και εισάγοντας τις έννοιες activity 

(δραστηριότητα) και participation (συμμέτοχη) - International Classification of 

impairments, Activities and Participation. Πλέον η αναπηρία αποτελεί έναν όρο που, 

έκτος από τη σωματική λειτουργία και δομή, συνυπολογίζεται μαζί με δυο ακόμη 

διαστάσεις: τις ατομικές δραστηριότητες και την συμμέτοχη στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Η έννοια της δραστηριότητας αναφέρεται κατά βάση στη λειτουργικότητα του 

ανθρώπου σε ατομικό επίπεδο και μπορεί να διαφέρει ως προς τη φύση, τη διάρκεια ή 

την ποιότητα της, πχ αυτοεξυπηρέτηση. Η έννοια της συμμετοχής αναφέρεται στις 

δράσεις και δραστηριότητες του ατόμου που έχουν να κάνουν με καθημερινές 

κοινωνικές καταστάσεις και μπορεί επίσης να διαφέρουν ως προς τη φύση, τη 

διάρκεια και την ποιότητα τους, πχ το άτομο να είναι περιορισμένο να συμμετέχει 

μόνο σε . Η προσέγγιση αυτή ενσωματώνει τις κύριες ιδέες των δυο βασικών 

μοντέλων, ιατρικού και κοινωνικού και παρουσιάζει την αναπηρία ως μια ευρεία 

διάσταση, τόσο βιολογική όσο και ψυχοκοινωνική (W.H.O., 2002a). 

Κατά τον ίδιο τρόπο, πολυδιάστατοι είναι και οι ορισμοί που έχουν δοθεί ανά 

τα χρόνια και για τα άτομα με αναπηρία. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις αναγνωρίζουν 

την αλληλεπίδραση των ατομικών χαρακτηριστικών του ατόμου με το περιβάλλον 

και την κοινωνική δομή, ωστόσο έχουν διατυπωθεί και ορισμοί που προσεγγίζουν το 

ζήτημα με βάση το ιατρικό μοντέλο όπως: «τα άτομα με αναπηρία διαφοροποιούνται 

από τα αλλά άτομα σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α) 

νοητικό επίπεδο, β) αισθητήριες ικανότητες, γ) ικανότητες επικοινωνίας, δ) 

συμπεριφορά και συναισθηματική ανάπτυξη, ε) φυσική κατάσταση» (Kirk et al, 

1997). Η Ζώνιου – Σιδέρη (2009) αναφέρει ότι τα άτομα με αναπηρία είναι εκείνα 

που διαθέτουν σοβαρά ελλείμματα τα οποία οφείλονται σε σωματικά, αισθητηριακά, 
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πνευματικά ή ψυχικά προβλήματα και έχουν επιπτώσεις στην πραγματοποίηση 

εργασιών που θεωρούνται φυσιολογικές για έναν άνθρωπο.  

Τα άτομα με αναπηρία έχουν συγκεκριμένη αντιμετώπιση από το κοινωνικό 

περιβάλλον ως προς τους ρόλους που μπορούν να εκπληρώσουν και τις ικανότητες 

που διαθέτουν. Έτσι, τα άτομα αποδέχονται τον θεσμοθετημένο αυτό ρόλο, 

ταυτίζονται, και εγκλωβίζονται σε αυτόν (Συριοπούλου – Δελλή, 2005).  

Για τα ελληνικά δεδομένα, η αναπηρία και τα άτομα με αναπηρία ορίζονται 

σύμφωνα με τον νόμο 4488/2017 ως εξής: «Άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ)» νοούνται 

τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές 

δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, 

περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύναται να παρεμποδίσουν την 

πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση 

με τους άλλους (ΦΕΚ 137/Α/13-09-2017). 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όρισε πως η αναπηρία δεν είναι απλά ένα 

πρόβλημα υγείας. Είναι ένα φαινόμενο πολυσύνθετο που προκύπτει από την 

αλληλεπίδραση των βιολογικών χαρακτηριστικών με τα χαρακτηριστικά της 

κοινωνίας στην οποία το άτομο με αναπηρία ζει. Ως εκ τούτου, για να ξεπεραστούν οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα άτομο με αναπηρία, απαιτούνται παρεμβάσεις τόσο 

σε φυσικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο (W.H.O., 2013). Η αναπηρία δεν είναι μια 

ατομική κατάσταση αλλά πρέπει να αντιμετωπίζεται ολιστικά με κύριο στόχο την 

πλήρη ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία.  

 

 

1.2 Πρόσβαση, Προσβασιμότητα και Καθολικός Σχεδιασμός 

 

Η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της κοινωνικής 

ζωής αποτελεί αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα. Ως πρόσβαση (access) ορίζεται η 

παροχή της δυνατότητας συμμετοχής όλων των πολιτών σε όλους τους τομείς των 

κοινωνικών δραστηριοτήτων και κατ’επέκταση στις υποδομές, στις υπηρεσίες και 

στα αγαθά που αφορούν αυτούς (π.χ. στην εργασία, στην εκπαίδευση, στις 

πολιτιστικές δραστηριότητες, στην ψυχαγωγία, στον αθλητισμό κ.λπ.). Έτσι η  έννοια 

της πρόσβασης αφορά άμεσα τα άτομα με αναπηρία όπως και κάθε άλλου είδους 

ευπαθή και μη ομάδα που συναντά δυσκολίες πρόσβασης στους βασικούς αυτούς 

τομείς της κοινωνικής ζωής (Λογάρας, 2013). 
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Η  έννοια της πρόσβασης περιλαμβάνει την έννοια της προσβασιμότητας. Ως 

προσβασιμότητα (accessibility) ορίζεται το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος 

(φυσικού, δομημένου ή ηλεκτρονικού), μιας υπηρεσίας που διασφαλίζει την 

αυτόνομη, ασφαλή και άνετη προσέγγιση και χρήση αυτών από όλους, ανεξαρτήτως 

φύλου, ηλικίας, αναπηρίας και λοιπών χαρακτηριστικών (σωματική διάπλαση, μυϊκή 

δύναμη, αντίληψη κλπ). (Ε.Σ.Α.μεΑ. 2005). Ένα προσβάσιμο περιβάλλον είναι ένα 

περιβάλλον χωρίς εμπόδια που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες όλων των 

πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, ανεξαρτήτως κατηγορίας 

αναπηρίας και διασφαλίζει την κατά το δυνατόν αυτόνομη διαβίωση καθενός, 

παρέχοντας υποστήριξη με τις κατάλληλες μορφές. Οι μορφές αυτές μπορεί να είναι: 

ο καθολικός σχεδιασμός, οι εύλογες προσαρμογές, η υποστηρικτική τεχνολογία 

καθώς και οι μορφές ζωντανής βοήθειας και ενδιαμέσων. Όλες αποτελούν εργαλεία 

για την επίτευξή της πρόσβασης καθώς έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης 

συμμετοχής των ΑμεΑ στους κοινωνικούς τομείς (Ε.Σ.Α.μεΑ. 2005, Λογάρας 2013). 

Για να επιτευχτεί η πρόσβαση των ΑμεΑ στην εργασία, τα μέτρα 

προσβασιμότητας πρέπει να είναι οριζόντια, να αφορούν, δηλαδή, όλους τους τομείς 

της κοινωνικής ζωής: το δομημένο περιβάλλον, τις μεταφορές, την εκπαίδευση, την 

επαγγελματική κατάρτιση, τη δια βίου μάθηση, τον χώρο της πληροφορίας κ.λπ. Η 

προσβασιμότητα αποτελεί και αυτή θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα καθώς 

συνδέεται άρρηκτα με το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής. Η προσβασιμότητα δεν 

θα έπρεπε να εστιάζει, όπως συχνά θεωρείται, στην εξυπηρέτηση των αναγκών 

συγκεκριμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία, όπως είναι τα άτομα με κινητική 

αναπηρία, οι τυφλοί  και τα άτομα με προβλήματα όρασης κ.λπ., καθώς  η 

προσβασιμότητα δεν είναι θέμα που αφορά σε ορισμένες μόνο κατηγορίες αναπηρίας 

αλλά σε όλες καθώς και κάθε τυπικό πολίτη γενικότερα (Λογάρας, 2013). Επιπλέον, 

συχνά θεωρείται ότι η προσβασιμότητα συνδέεται με την επιβολή τεχνικών 

προτύπων, τα οποία συνεπάγονται μεγάλο κόστος. Ωστόσο, πολλές μελέτες 

τεκμηριώνουν ότι το κόστος για την επίτευξη της προσβασιμότητας είναι 

υπερτιμημένο (Έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003). Το οποιοδήποτε κόστος, ακόμη κι αν είναι μηδαμινό, 

πρέπει να συσχετίζεται με τη σημασία της προσβασιμότητας στην παραγωγή και την 

παραγωγικότητα Αναλυτικότερα, η προσβασιμότητα συμβάλλει:  

 στην προσέλκυση νέων εργαζομένων και στη διατήρηση του υπάρχοντος 

προσωπικού. Με προσβάσιμα κτίρια και συχνά, προβαίνοντας μόνο σε περιορισμένες 
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προσαρμογές, οι εργοδότες, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, αφενός 

αυξάνουν το εύρος των υποψήφιων εργαζομένων στους οποίους μπορούν να 

απευθυνθούν, μεταξύ των οποίων είναι και τα άτομα με αναπηρία, αφετέρου 

διατηρούν τους ήδη υπάρχοντες εργαζόμενούς τους, οι οποίοι μπορεί στο μέλλον να 

αποκτήσουν κάποια αναπηρία.  

 στην αύξηση του τζίρου της επιχείρησης: ένα προσβάσιμο κτίριο μιας 

επιχείρησης απευθύνεται σε μια ευρύτερη πελατεία, επιτρέποντας και στους πελάτες 

με αναπηρία να εισέλθουν σ’ αυτό.  

 στη δημιουργία αξίας για τους επιχειρηματίες που διαθέτουν δικές τους 

κτιριακές εγκαταστάσεις: ένα κτίριο με προδιαγραφές προσβασιμότητας είναι σε 

θέση να προσαρμοστεί εύκολα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες που δημιουργούνται 

από τη γήρανση του πληθυσμού ή την απόκτηση αναπηριών. Η αξία του λοιπόν θα 

μπορούσε να είναι υψηλότερη από εκείνη ενός ακίνητου που δεν είναι προσβάσιμο, 

το οποίο ενδεχομένως να χρειαστεί εκτεταμένες και πολυέξοδες προσαρμογές στο 

μέλλον.  

 στη μείωση των κρατικών δαπανών κοινωνικής προστασίας: ένα 

προσβάσιμο περιβάλλον ενθαρρύνει τα άτομα με αναπηρία να εργαστούν, γεγονός το 

οποίο με τη σειρά του οδηγεί στη μείωση των δαπανών του δημοσίου για χορήγηση 

επιδομάτων αναπηρίας.  

 στη μείωση των ασφαλίστρων: η εφαρμογή μέτρων προσβασιμότητας 

συντελεί γενικότερα στη βελτίωση της ασφάλειας των κτιρίων (αποφυγή ολισθηρών 

πατωμάτων και κλιμακοστάσιων, αποφυγή επικίνδυνων αλλαγών ύψους, βελτίωση 

των σημάτων προειδοποίησης κ.α.), κάτι που έχει άμεσο αντίκτυπο στις 

αποζημιώσεις εργατικών ατυχημάτων που προκαλούνται από πτώσεις ή ολισθήσεις 

(Έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 2003). 

Ως Καθολικό Σχεδιασμό (Universal Design) ή Καθολική Πρόσβαση 

(Universal Access) ορίζουμε το σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από όλους τους ανθρώπους, στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση, χωρίς 

ανάγκη προσαρμογής ή εξειδικευμένου σχεδιασμού. Ο καθολικός σχεδιασμός 

λαμβάνει υπόψη του την προσβασιμότητα από τον αρχικό σχεδιασμό, μειώνοντας με 

αυτόν τον τρόπο το κόστος για την επίτευξή της. Προϋποθέτει την εκ των προτέρων 

ανάλυση και οριοθέτηση της προσβασιμότητας ως σχεδιαστικού στόχου που 

επιτυγχάνεται με τη χρήση εργαλείων και τεχνικών που προσδίδουν στο προϊόν / 
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υπηρεσία την ικανότητα να αναγνωρίζει τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και να 

προσαρμόζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος χρήσης, παραμένοντας συνεχώς  

προσβάσιμο και εύχρηστο στο εκάστοτε περιβάλλον. Οι παράγοντες που μπορούν να 

επηρεάσουν το περιβάλλον χρήσης ενός προϊόντος ή υπηρεσίας αφορούν: α) στον 

χρήστη, στις ικανότητες, τις δεξιότητές και στις προτιμήσεις του, β) στο εργαλείο 

πρόσβασης (π.χ. Η/Υ γραφείου) και στην πλατφόρμα εκτέλεσης (π.χ. γραφικό 

περιβάλλον), γ) στις συνθήκες χρήσης (π.χ. χρήση σε ένα γραφείο, χρήση φορητού 

εργαλείου κ.λπ.). Παρόλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο «καθολικός 

σχεδιασμός», από μόνος του, αδυνατεί να καλύψει συγκεκριμένες, εξατομικευμένες 

ανάγκες ενός ατόμου με αναπηρία και για αυτό δεν αποκλείεται η χρήση του 

συνδυαστικά με υποστηρικτική τεχνολογία, όταν αυτό απαιτείται (Λογάρας, 2013) 

 

 

1.3 Η Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα ιστορικά  

 

Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) αποτελεί κλάδο της παιδαγωγικής 

επιστήμης που, ωστόσο, συνδέεται άρρηκτα με τον κοινωνικό τομέα καθώς ο τρόπος 

υλοποίησης της αντικατοπτρίζει άμεσα το κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο του τόπου. 

Η εξέλιξη της Ειδικής Αγωγής ιστορικά, μαρτυρά και τις εκάστοτε κοινωνικές 

αλλαγές και αντιλήψεις όσον αφορά στην αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία 

στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ζωή (Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2011). Η 

Ειδική Αγωγή παρέχεται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, προσχολική, 

πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και δια βίου εκπαίδευση. Επίσης, 

παρέχεται στα πλαίσια της τυπικής σχολικής τάξης του γενικού σχολείου ή σε 

ειδικευμένα σχολεία ή κέντρα ειδικής αγωγής, ιδιωτικά ή δημόσια. Οι στόχοι του 

κλάδου, κατά βάση, πρέπει να είναι: η ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων 

των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η πλήρης ενσωμάτωση τους στη 

σχολική και κοινωνική ζωή και η ένταξη τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και 

στην παραγωγική διαδικασία (Σούλης, 2013). Κατ’ επέκταση, σκοπός της Ειδικής 

Αγωγής είναι η εξάλειψη των διακρίσεων και η εξασφάλιση της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και ισότητας των ατόμων με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 

Η Ειδική Αγωγή ως έννοια, δέχτηκε διαχρονικά πολλούς και διαφορετικούς 

ορισμούς καθώς πρόκειται για ένα τομέα διεπιστημονικό και για τον λόγο αυτό 
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πολύπλοκο. Οι πρώτοι ιστορικά ορισμοί που δόθηκαν στην έννοια χαρακτηρίζονταν 

κυρίως από την αντίληψη ότι η Ειδική Αγωγή αφορά ένα είδος θεραπευτικής αγωγής 

με στόχο, κατ’ ουσίαν την πρόληψη και την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες εξαιτίας ατομικών ή 

κοινωνικών ελλειμμάτων (Ζώνιου-Σιδέρη, 1998). 

Το περιεχόμενο των σύγχρονων ορισμών της Ειδικής Αγωγής αποτελείται 

κατά κύριο λόγο από στοιχεία που λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τους κοινωνικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που εμποδίζουν την εξέλιξη του ατόμου αλλά και τα 

ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά του. Επιπλέον, ως Ειδική Αγωγή νοείται η παροχή 

εξειδικευμένης εκπαίδευσης όχι μόνο σε άτομα με αναπηρία αλλά και σε άτομα με 

κάθε είδους ειδική εκπαιδευτική ανάγκη και δυσκολία όπως, για παράδειγμα, σε 

παιδιά μεταναστών που δεν γνωρίζουν την τοπική γλωσσά ή παιδιά που 

αντιμετωπίζουν κάποια οικογενειακή δυσχέρεια (ενδοοικογενειακή βία, διαζύγιο 

γονέων, θάνατος γονέα κτλ.) και χρήζουν ιδιαίτερης ψυχοπαιδαγωγικής διαχείρισης. 

Ως εκ τούτου, η Ειδική αγωγή αναφέρεται σε οτιδήποτε επιπλέον και εξειδικευμένο 

παρέχεται στο παιδί, κάθε επιπλέον στήριξη ή βοήθεια διαφορετική σε σχέση με 

εκείνη που παρέχεται στα υπόλοιπα παιδιά της ίδιας ηλικίας και σχολικής τάξης. 

Παρέχεται για όσο διάστημα προβλέπεται, μικρό ή μεγαλύτερο, ανάλογα με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού και για ολόκληρη ή για ορισμένη σχολική 

περίοδο. (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2000).  

Όσον αφορά τις πολιτικές που ακολουθούνται από τις χώρες για την 

εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αυτές 

διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

 Οne-track approach: Πρόκειται για την πολιτική που στοχεύει στην, όσο το 

δυνατό, πλήρη ένταξη των παιδιών με αναπηρίες στη γενική εκπαίδευση. Η 

Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία αυτή. 

 Τwo-track approach: Πρόκειται για την πολιτική που υποστηρίζει την ύπαρξη 

δύο ξεχωριστών εκπαιδευτικών συστημάτων, δηλαδή την ξεχωριστή 

λειτουργία γενικών και ειδικών σχολείων στα οποία δεν θα ακολουθείται το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του γενικού.  

 Συνδυασμός προσεγγίσεων: Στη κατηγορία αυτή ανήκουν οι χώρες που 

εφαρμόζουν συνδυασμό εκπαιδευτικών προσεγγίσεων αναφορικά με την 

εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δηλαδή κινούνται 
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τόσο σε επίπεδο γενικής εκπαίδευσης όσο και ειδικής (Ευρωπαϊκός φορέας 

Ειδικής Αγωγής, 2003). 

Για τα διεθνή δεδομένα, οι απαρχές τις ειδικής εκπαίδευσης ως οργανωμένη 

παροχή υπηρεσιών, βρίσκονται στον 18ο αιώνα. Το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση 

των ατόμων με αναπηρία προκλήθηκε κυρίως με την ιδιαίτερη ανάπτυξη που 

γνώρισαν την εποχή αυτή οι κλάδοι τις ιατρικής και της ψυχολογίας, με εντονότερο 

το ενδιαφέρον για τις περιπτώσεις των παιδιών με νοητική υστέρηση. Μέχρι τον 19ο 

αιώνα, είχαν ήδη ιδρυθεί παγκοσμίως τα πρώτα ειδικά σχολεία και κέντρα που 

αφορούσαν, σε πρώτο στάδιο, την αγωγή των παιδιών με νοητική υστέρηση (Winzer, 

1993). 

Όπως προαναφέρθηκε, οι εξελίξεις στην ειδική αγωγή αντιπροσωπεύουν τις 

κοινωνικές αντιλήψεις της εκάστοτε χρονικής περιόδου. Οι αλλαγές μπορούν, με 

αυτό τον τρόπο, να διακριθούν σε τρία βασικά σταδία:  

1. Στο στάδιο της απόρριψης  

2. Στο στάδιο της περίθαλψης και της διαχωρισμένης εκπαίδευσης  

3. Στο στάδιο της εξίσωσης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στην  

εκπαίδευση και στη κοινωνική συμμετοχής.  

Η Εδική Αγωγή στην Ελλάδα ξεκινά περίπου από τις αρχές του 20ου αιώνα, με 

οδηγό κυρίως τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Στόχος ήταν 

κατά βάση, η προστασία και η περίθαλψη των ατόμων με αναπηρία και 

δευτερευόντως η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση τους καθώς τα κέντρα 

που ιδρύθηκαν είχαν κυρίως ιδρυματική μορφή και χαρακτήρα. Το 1906-1907 

ιδρύθηκαν τα πρώτα φιλανθρωπικά ιδρύματα για τυφλά παιδιά και παιδιά με 

προβλήματα ακοής ενώ ιδρύθηκε και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και 

Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών (ΕΛΕΠΑΑΠ) η οποία στο ξεκίνημα της δρούσε 

βοηθώντας παιδιά με κινητικά προβλήματα. Στην επόμενη εικοσαετία, ψηφίστηκαν 

εκπαιδευτικά νομοσχέδια τα οποία, εν τέλει, δεν εφαρμόστηκαν και αφορούσαν 

κυρίως την εκπαίδευση των παιδιών με νοητική υστέρηση ενώ αναφέρονταν σε αυτά 

ως «ανώμαλα παιδιά» ή «υπολειπόμενα πνευματικά» (Μπουζάκης, 2002). 

 Το 1937 ιδρύθηκε, το κρατικό «Ειδικόν Σχολείον Ανωμάλων και 

Καθυστερημένων Παίδων», στην Αθήνα, το οποίο μετονομάστηκε αργότερα σε 

«Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών», και αποτέλεσε την πρώτη κίνηση κρατικής 

θεσμοθέτησης της ειδικής εκπαίδευσης στη χώρα. Όπως μπορεί να διαπιστωθεί, μέχρι 

και αυτή τη περίοδο οι κινήσεις  για ειδική εκπαίδευση, ιδιωτικές και κρατικές, δεν 
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έχουν στοχοθεσία κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία αλλά κυρίως 

χαρακτήρα φροντίδας, θεραπείας και απασχόλησης με την έννοια της ελάφρυνσης της 

υπόλοιπης κοινωνίας (Λάγγας,2018). 

Από το 1950 και μετά παρατηρείται εντονότερο ενδιαφέρον από το κράτος για 

τα άτομα με αναπηρίες. Η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δημιουργεί 

μεγαλύτερη ανάγκη για μεταρρυθμίσεις με στόχο την ίση μεταχείριση ατόμων με 

σωματικά ή ψυχικά προβλήματα. Το 1951 ψηφίζεται νόμος για την εκπαίδευση των 

τυφλών ενώ το 1956, ιδρύεται ο «Τομέας Ψυχικής Υγιεινής», που μετονομάστηκε σε 

«Κέντρον Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών», με κύριο μέλημα την αντιμετώπιση 

προβλημάτων ψυχικής υγείας. Λίγα χρόνια αργότερα ιδρύονται στην Αθήνα, το 

«Στουπάθειον», η «Θεοτόκος» και το «Σικιριαρίδειον» με κύριο μέλημα τη φροντίδα 

και αγωγή των παιδιών με νοητική υστέρηση ενώ το τελευταίο παρείχε και κάποια 

στοιχειώδη επαγγελματική εκπαίδευση. Στα επόμενα χρόνια τέθηκε εντονότερα το 

αίτημα για κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και όχι απλώς φροντίδα και 

στοιχειώδη αγωγή. Σε αυτό θα βοηθούσε καταλυτικά η οργανωμένη 

προεπαγγελματική και επαγγελματική εκπαίδευσή τους, γεγονός που δεν υφίστατο 

έως εκείνη τη στιγμή. Στα χρόνια που ακολούθησαν, υπήρξαν επιπλέον μετρά με 

στόχο την ισότιμη αντιμετώπιση των παιδιών με αναπηρία στα σχολεία και την 

μετέπειτα κοινωνική τους ένταξη (Κουτρουμάνος, 1996). 

Το 1981 κατοχυρώθηκε και συνταγματικά η Ειδική Αγωγή με τον Νόμο 

1143/81 «Περί ειδικής αγωγής, ειδικής επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, απασχόλησης 

και κοινωνικής μερίμνης των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων και άλλων 

τινών εκπαιδευτικών διατάξεων». Ο Νόμος κατοχυρώνει για πρώτη φορά επίσημα 

την υποχρεωτική εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία ενώ οριοθετείται ο όρος 

«αποκλίνοντα άτομα» και οι κατηγορίες που περιλαμβάνει. Επιπλέον θέτει τις αρχές 

για νέες ειδικεύσεις και ανάγκη επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού δυναμικού. Ωστόσο, 

αν και δημοκρατικός και καινοτόμος για την εποχή, ο νόμος δέχτηκε ιδιαίτερα 

σκληρές κριτικές καθώς θεωρήθηκε ότι δεν υποστηρίζει την ισότιμη εκπαίδευση και 

διαιωνίζει τον διαχωρισμό της σε ειδική και γενική και την περιθωριοποίηση των 

παιδιών με αναπηρίες (Ζώνιου-Σιδέρη, 1998). 

Δυο χρόνια αργότερα ιδρύονται, μεταξύ άλλων, στην Αθήνα η «Σχολή 

Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» και η «Ειδική Επαγγελματική Σχολή του 

Ιδρύματος για το Παιδί», με στόχο στην επαγγελματική κατάρτιση έφηβων με 

νοητική υστέρηση. Ωστόσο, γενικά τα νεοϊδρυθέντα κέντρα αυτής της περιόδου 
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αντιμετώπιζαν σημαντικές ελλείψεις και προβλήματα, αδυνατώντας  να πετύχουν την 

ουσιαστική κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, όσον αφορά τόσο την γενική 

όσο και την επαγγελματική εκπαίδευση τους. (Σούλης, 2013) 

Το 1985, ο Νόμος 1566 έρχεται να καλύψει και να διορθώσει ορισμένα από τα 

κενά του προηγούμενου. Ο Νόμος αφορούσε την γενική πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ωστόσο στο πρώτο κεφάλαιό του γίνεται αναφορά στην 

ειδική εκπαίδευση με σημαντικές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων: 

• Καταργείται ο όρος «αποκλίνοντα άτομα εκ του φυσιολογικού» και 

αντικαθίσταται με το διεθνή όρο «άτομα με ειδικές ανάγκες» 

• Καθορίζονται συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι για την ειδική αγωγή και 

ειδικότερα για την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση η οποία στοχεύει στην 

ένταξη των ατόμων στην παραγωγική διαδικασία και στην πλήρη ένταξη τους 

στην κοινωνία. 

• Προβλέπεται η ίδρυση τμήματος λογοθεραπείας  

• Τίθενται οι βάσεις για την ένταξη των παιδιών με αναπηρία στις τάξεις γενικής 

εκπαίδευσης (Καρδάκη, 2018). 

Ωστόσο, ο ανωτέρω νόμος, παρά τα θετικά σημεία του, δέχτηκε επίσης πολλές 

αρνητικές κριτικές. Θεωρήθηκε ότι εξακολουθούν να κατηγοριοποιούνται τα άτομα 

με αναπηρία βάσει του προβλήματος τους, στοιχείο που αναιρεί τους στόχους που 

τέθηκαν για την ειδική αγωγή ενώ επικρίθηκε και το γεγονός ότι ο νόμος αγνοεί την 

συμμέτοχη των γονέων και κηδεμόνων των παιδιών με αναπηρία στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Τέλος, κατακριτέο θεωρήθηκε το γεγονός ότι οι το Υπουργείο Παιδείας 

επιβαρύνθηκε συγκεντρωτικά με το σύνολο των αρμοδιοτήτων για την νέα κατάσταση 

(Σούλης, 2013). 

Η επόμενη σημαντική νομοθετική κίνηση για την ειδική αγωγή έγινε με το 

νόμο 2817/2000, δεκαπέντε χρόνια αργότερα.  Ο νόμος αναθεωρεί τον όρο «ειδικές 

ανάγκες» σε «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και καθιερώνει τα Τμήματα Ένταξης 

στα γενικά σχολεία ενισχύοντας την ένταξη των παιδιών με αναπηρίες στην γενική 

εκπαίδευση, ενώ οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής θα αφορούν πλέον παιδιά με 

σοβαρές αναπηρίες. Επιπλέον, θεσμοθετείται η λειτουργία «Κέντρου Διάγνωσης 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης» (ΚΔΑΥ/σημερινά Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) και ιδρύονται τα 

Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) και τα 

Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) συμβάλλοντας καταλυτικά στην 

προσπάθεια ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην παραγωγική διαδικασία. Τέλος, 
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προβλέπονται νέες ειδικότητες ειδικών εκπαιδευτικών και ειδικού προσωπικού και νέες 

προοπτικές επιμόρφωσης στον κλάδο (Ν. 2817/2000) 

Ωστόσο, και ο νόμος αυτός δέχτηκε επίκριση καθώς θεωρήθηκε ότι: 

• δεν δρα αποκεντρωτικά, όσον αφορά τις αρμοδιότητες που έχει επωμιστεί το 

Υπουργείο Παιδείας 

• δεν προβλέπει οργανωμένα μετρά κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία 

καθώς δεν μεριμνά επαρκώς για τις υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες 

• οι διατάξεις για τη διασφάλιση των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και 

Υποστήριξης είναι ελλιπείς 

• η λειτουργιά των Τμημάτων Ένταξης αφορά κατ’ ουσίαν την λειτουργία των 

προηγούμενων Ειδικών Τάξεων χωρίς νέα μετρά υποστήριξης (Ζώνιου – Σιδέρη, 

2000). 

Το 2008, ψηφίζεται ο Νόμος 3699 ο οποίος ορίζει κυρίως, με μεγαλύτερη 

σαφήνεια και οργάνωση, το ζήτημα της ισότιμης ένταξης στην κοινωνική και 

επαγγελματική ζωή και διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία 

αλλά και των γονέων τους σε κάθε θεσμό και υποδομή που περιλαμβάνονται σε 

αυτούς τους τομείς. Ακόμη, καθιερώνεται ο θεσμός της παράλληλης στήριξης, η 

υποχρεωτική φοίτηση και το όριο φοίτησης ορίζεται στα 22 έτη ενώ εισάγονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία νέα προγράμματα δια βίου μάθησης για τα άτομα με 

αναπηρία. Επίσης, διαμορφώνονται οι ορολογίες «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» 

αντί «Ειδική Αγωγή» ενώ τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) 

μετονομάζονται σε Κέντρα Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης 

(ΚΕΔΔΥ) (Ν. 3699/2008). 

Η χώρα μας, επιχειρώντας να ακολουθήσει τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα 

στον τομέα της ειδικής αγωγής, έλαβε ανάλογα νομοθετικά μετρά, κάνοντας λόγο για 

την ένταξη όλων των μαθητών σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα για όλους. 

Ωστόσο, πολλοί τομείς του κλάδου της ειδικής αγωγής αντιμετωπίζουν ακόμη 

ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα. Τα κυριότερα από αυτά είναι η εστίαση στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες ειδικής αγωγής να 

παραγκωνίζονται, η ελλιπής οργάνωση στον τομέα της ειδικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανυπαρξία σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής σε 

πολλές γεωγραφικές περιοχές της χωράς (νησιά, επαρχία). Εν τέλει, ο βασικός στόχος 

του τομέα, αυτός της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ότι πραγματοποιείται κατ’ ουσίαν (Σούλης, 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση των ΑμεΑ 

 

 

2.1 Επαγγελματική συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός 

των ΑμεΑ – Σημασία και στόχοι 

  

Ως επαγγελματική συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό 

ονομάζουμε τις υπηρεσίες και το σύνολο των δράσεων και διαδικασιών κατά τις 

οποίες παρέχεται στοχευμένη καθοδήγηση και βοήθεια στα άτομα όσον αφορά την 

επιλογή του επαγγελματικού αντικειμένου που θα ήθελαν να ακολουθήσουν με βάση 

τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητές τους, τις ικανότητες, τις κλίσεις 

και τις προσωπικές προτιμήσεις και φιλοδοξίες τους (Aλεξίου, 2014). Το έργο της 

Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.), αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία, ειδικότερα στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα οπού 

κυριαρχεί η ανεργία, ο κορεσμός πολλών επαγγελμάτων και  η μεγάλη δυσκολία 

επαγγελματικής αποκατάστασης. 

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός προσανατολισμός, 

προσφέρονται ως υπηρεσίες στη χωρά μας από κρατικούς αλλά και ιδιωτικούς 

φορείς, στα πλαίσια της σχολικής εκπαίδευσης και έκτος αυτής. Ο Σχολικός 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) καθιερώθηκε στη χωρά μας το 1976 και 

αφορούσε αρχικά τα γυμνάσια. Σήμερα ο Σ.Ε.Π. εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλα τα 

σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικά και ειδικά. Για τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό έκτος των πλαισίων του σχολείου, κύριος αρμόδιος στη χωρά μας 

είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). 

Ερευνες που ασχοληθηκαν με την εργασιακη ενταξη των ατομων με αναπηρια 

ανεδειξαν τεσσερις βασικους παραγοντες που επηρεαζουν την μεταβαση των ατομων 

την εργασια και την επαγγελματικη πορεια τους. Αυτοι είναι: 

1. Τα ατομικα χαρακτηριστικα των ατομων που συνδεονται με την 

κοινωνικη και επαγγελματικη ένταξή τους όπως η αυτοεκτιμηση, οι 

κοινωνικες δεξιοτητες, η ικανοτητα ληψης αποφασεων και η 

προσαρμοστικοτητα. 

2. Τα χαρακτηριστικα του τομεα απασχολησης και οι αντιληψεις  που 

διεπουν τους εργοδοτες και τους ανθρωπους που την αποτελουν (π.χ. 
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στερεοτυπικες, αρνητικες αντιληψεις για τις ικανοτητες και την αποδοση 

των ατομων με αναπηρια, αρνηση προσαρμογης του εργασιακου 

περιβαλλοντος σύμφωνα με τις αναγκες τους κτλ.) 

3. Τα χαρακτηριστικα, πλεονεκτηματα και μειονεκτηματα των διαφόρων 

μορφων εργασιας που προσφερονται για τα ατομα με αναπηριες 

(υποστηριζομενη απασχοληση, μαθητεια κτλ.) 

4. Οι παραγοντες που παιζουν ρολο στη προσαρμογη του ατομου και στη 

διατηρηση της εργασιακης θεσης του (τροποποιησεις του εργασιακου 

χωρου σύμφωνα με τις αναγκες τους, χρηση νεων τεχνολογιων, 

προσαρμογη καθηκοντων κτλ.) (Soresi, Nota, & Sgaramella, 2003). 

Οι υπηρεσίες Συ.Ε.Π. θα πρέπει, καταρχήν, να έχουν ως στόχο την ανάπτυξη 

της ικανότητας αυτοπροσδιορισμού του ατόμου. Η έννοια του αυτοπροσδιορισμού 

ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει πλήρως τις ικανότητες και τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά του και να αποφασίζει για τη ζωή του χωρίς την επιρροή 

άλλων ατόμων και εξωτερικών παραγόντων (Wehmeyer, 1997). Τα ατομα με 

αναπηρια αντιμετωπιζουν το αγχος της αποτυχιας πολύ εντονοτερα, είναι ιδιαιτερα 

ευαλωτα σε εξωτερικους παραγοντες, και δυσκολευονται ιδιαιτερα να θεσουν 

προσωπικους στοχους. Οι αυτοκαθοριζόμενες επιλογές εμπεριέχουν για το άτομο 

νόημα και προσφέρουν προσωπική ευχαρίστηση, σε αντίθεση με τις επιλογές που 

καθορίζονται από το εξωτερικό περιβάλλον που έχουν ως στόχο την ικανοποίηση 

τρίτων και ενέχουν το αίσθημα του εξαναγκασμού και τον φόβο απογοήτευσης των 

άλλων. Επομένως, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής πρέπει, αρχικά, να εξετάζουν τις 

σχέσεις του ατόμου με τους συνομηλίκους του, το οικογενειακό και το ευρύτερο 

κοινωνικό του περιβάλλον, και να στοχεύουν στην δημιουργία ισχυρών σχεσιακών 

δεσμών εμπιστοσύνης και στήριξης του ατόμου με το περιβάλλον του (Deci & Ryan, 

1985).  

Συχνά οι οικογένειες των ατόμων με αναπηρία αλλά και οι εκπαιδευτικοί, 

ειδικότερα όταν πρόκειται για σοβαρές αναπηρίες, θεωρούν ότι τα άτομα αυτά δεν 

είναι σε θέση και ούτε θα δύνανται στο μέλλον να κάνουν αυτόνομες επιλογές, ακόμη 

και όταν πρόκειται για άπλα ζητήματα της καθημερινότητας που δεν επηρεάζουν την 

ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητά τους. Έτσι, συχνά δεν δίνεται στο άτομο η 

δυνατότητα να εκφράσει την προτίμηση του για θέματα όπως το τι να φάει, τι να 

φορέσει, με τι να ασχοληθεί στον ελεύθερο χρόνο του, με ποιους να συναναστραφεί, 

ποτέ θα ξυπνήσει ή θα κοιμηθεί (Lipsky & Gartner, 1989). Εχοντας την αντιληψη 
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αυτή, η οικογενεια συχνα δεν μπαινει στη διαδικασια να φερει το ατομο σε επαφη με 

ειδικους και υπηρεσιες που θα το βοηθησουν, με αποτελεσμα το ατομο να μην 

δεχεται την καταληλη πληροφορηση σχετικα με τις επιλογες που διαθετει για την 

κοινωνικη και επαγγελματικη του ζωη. Με τον τρόπο αυτο, το στενό περιβάλλον 

γίνεται υπερπροστατευτικό σε κάθε τομέα της ζωής του ατόμου και λαμβάνει όλες τις 

αποφάσεις για εκείνο, αντιμετωπίζοντας το σαν ανήλικο εφ’όρου ζωής.  

Η παραπάνω αντιμετώπιση του ατόμου από την οικογένεια και το ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον έχει ως αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να διατηρούν χαμηλή 

αυτοεκτίμηση καθώς λαμβάνουν το μήνυμα ότι δεν είναι ικανά να επιτελέσουν, 

ακόμη και ένα απλό, καθημερινό έργο μονά τους. Επιπλέον, δεν αναπτύσσουν 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων καθώς δεν τους δίνεται η δυνατότητα λήψης 

αποφάσεων και ανάληψης ευθυνών ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές επίλυσης και να 

αναλάβουν υπευθύνους ρόλους (Κασσωτάκης, 2003). Σοβαρή επίπτωση επίσης 

εντοπίζεται στις κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία. Το 

υπερπροστατευτικό στενό περιβάλλον του ατόμου συχνά δεν του επιτρέπει να 

βρίσκεται σε εναλλακτικά κοινωνικά περιβάλλοντα, έκτος σπιτιού ή σχολείου, και να 

συναναστρέφεται με διαφορετικούς ανθρώπους αναπτύσσοντας διαπροσωπικές 

σχέσεις, με αποτέλεσμα το άτομο να μην εξελίσσει την κοινωνικότητά του, να 

αδυνατεί μελλοντικά να σταθεί σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις και να 

ανταποκριθεί σε κοινωνικές σχέσεις. Το αποτέλεσμα για το μέλλον των ατόμων 

αυτών είναι να μην καταφέρουν να εργαστούν ποτέ ή να εργάζονται σε θέσεις πολύ 

κατώτερες των επιθυμιών και των ικανοτήτων τους με στόχο τον βασικό βιοπορισμό 

τους, χωρίς προοπτικές εξέλιξης και με μεγάλο κίνδυνο να χάσουν τη δουλειά τους 

(Κασσωτάκης, 2003). Έτσι, οι υπηρεσίες Συ.Ε.Π. διαδραματίζουν καταλυτικό ρολό 

ως προς την ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων για το άτομο, δεξιότητες 

απαραίτητες τόσο για την ένταξη του ατόμου στον τομέα της αγοράς εργασίας και 

του επαγγέλματος όσο και για την διατήρηση μιας εργασιακής θέσης αλλά και για την 

κοινωνική του ζωή, ευρύτερα. 

Απαραίτητο και σκόπιμο είναι τα προγράμματα Συ.Ε.Π. να ξεκινούν από μια 

πλήρη αξιολόγηση του ατόμου αναφορικά με τις δεξιότητες και τις αδυναμίες του, τις 

προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του, τις κλίσεις και τα ταλέντα του, καθώς και το 

οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον που το περιβάλλει, τα χαρακτηριστικά της 

τοπικής κοινότητας όπου ζει και του τόπου στον οποίο σκοπεύει να μείνει μόνιμα 

όσον αφορά τις εργασιακές ανάγκες του τόπου και τα επαγγέλματα που γνωρίζουν 
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ζήτηση εκεί. Οι υπηρεσίες πρέπει να σχεδιάζονται και να λειτουργούν με τρόπο 

διαφοροποιημένο και εξατομικευμένο για κάθε άτομο, εστιάζοντας πολύ περισσότερο 

στις δεξιότητες και όχι τόσο στις αδυναμίες του και βοηθώντας το να φτάσει στο 

σημείο να αξιοποιεί όλο το εύρος των δυνατοτήτων του και να λειτούργει αυτόνομα 

σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας και της ζωής του (Schalock & Luckasson, 2004) 

 Έκτος όμως από την καθοδήγηση του ατόμου για την ανάπτυξη 

αυτοεκτίμησης, τη δημιουργία προσωπικής ταυτότητας και την αναπτυξη 

προσωπικών δεξιοτήτων, οι Συ.Ε.Π. θα πρέπει να στοχεύουν και στην κατάλυση των 

άκαμπτων κοινωνικών αντιλήψεων περί αναπηρίας και στην αύξηση της κοινωνικής 

ευαισθητοποίησης για το ζήτημα αυτό. Ακόμη και αν τα άτομα με αναπηρία 

εκπαιδευτούν σωστά, δεχτούν όλες τις ανάλογες υπηρεσίες καθοδήγησης και 

συμβουλευτικής και αναπτύξουν αναλόγως τις προσωπικές του δεξιότητες, δεν θα 

υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη στο μέλλον τους, αν μετέπειτα συναντήσουν έναν 

εργασιακό τομέα και μια κοινωνία γεμάτη διακρίσεις και εμπόδια. Οι υπηρεσίες 

Συ.Ε.Π. μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη ώθηση για την άρση των στερεοτύπων και 

των διακρίσεων που υφίστανται ακόμη παγιωμένα στον χώρο της εργασίας και των 

επιχειρήσεων, τόσο από τη πλευρά των εργοδοτών όσο και των άλλων εργαζομένων, 

με προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Επομένως, η εφαρμογή της 

Συ.Ε.Π. για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας δίνει νόημα και στις υπηρεσίες 

συμβουλευτικής του ατόμου για τη σταδιοδρομία του, που δεν θα υπήρχε 

διαφορετικά (Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2016). 

Διαπιστώνεται ότι οι υπηρεσίες Συ.Ε.Π. αποκτούν εξαιρετική σημασία όχι 

μόνο γιατί αποτελούν σημαντική καθοδήγηση στη διαδικασία εισαγωγής του ατόμου 

στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της αγοράς εργασίας αλλά γιατί, πριν 

από αυτό  προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στη διαδικασία ανάπτυξης της 

αυτογνωσίας, της αυτοεκτίμησης και των κοινωνικών δεξιοτήτων του ατόμου και 

κατ’ επέκταση βοηθούν στη δημιουργία παγιωμένων σχέσεων εμπιστοσύνης του 

ατόμου με το κοινωνικό του περιβάλλον (Blustein, 2001). Επίσης, υπηρετείται η 

κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα, καθώς οι υπηρεσίες Συ.Ε.Π. δίνουν σημαντική 

ώθηση στα άτομα με αναπηρία να γίνουν ενεργά μελή της κοινωνίας και να επιτύχουν 

την αυτόνομη διαβίωσή τους, ενώ προετοιμάζουν και την κοινωνία να τα δεχτεί, 

γεγονός που αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για να νιώσουν ανεξάρτητα, χρήσιμα 

και δημιουργικά, ασκώντας ένα αντικείμενο που ανταποκρίνεται στα θέλω τους και 

στις δυνατότητες τους (Solberg et al., 2007).  
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Επομένως, έκτος από τη μέριμνα της οικογένειας να φέρει το παιδί σε επαφή 

με υπηρεσίες που μπορούν να το βοηθήσουν, επιτακτική ανάγκη, αποτελεί η ύπαρξη 

ειδικών συμβούλων και η ενισχυση των μαθημάτων επαγγελματικού 

προσανατολισμού στα σχολεία και όχι μόνο στα σχολεία επαγγελματικής αγωγής 

αλλά και στα ενιαία, ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, καθώς το σχολείο αποτελεί τον 

κεντρικό φορέα εκπαίδευσης, κοινωνικής ανάπτυξης και εσωτερικής αναζήτησης του 

ατόμου για τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και το μέλλον του. H σύνδεση, λοιπόν, των 

υπηρεσιών Συ.Ε.Π. με την εκπαιδευτική διαδικασία κρινεται απαραίτητη, ενώ ο 

τρόπος με τον οποίο προσφέρονται πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πολύπλευρη 

τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα στην οικονομία και την αγορά εργασίας 

(ΙΕΠΑΣ, 2010β). 

 

 

2.2  Η σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και απασχόλησης των ΑμεΑ 

– Εμπόδια και δυσκολίες 

 

Η εργασιακή απασχόληση αποτελεί, ειδικότερα στη σύγχρονη κοινωνία, έναν 

από τους σημαντικότερους δείκτες επιτυχίας και κοινωνικού κύρους για τον 

άνθρωπο. Εκτός από την οικονομική ασφάλεια και σταθερότητα, η εργασία 

προσφέρει στο άτομο δυνατότητα αυτονομίας και κατ’ επέκταση αποτελεί 

καταλυτικό παράγοντα ανάπτυξης αυτοεκτίμησης και αυτοεικόνας του ατόμου 

(Szymanski, Enright, Hershenson & Ettinger, 2003).  

. Στον εκπαιδευτικό τομέα, όμως, τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν 

διακρίσεις, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό παραμένει αποκλεισμένο από το 

συνταγματικά αναγνωρισμένο δικαίωμα για εκπαίδευση, γενική και επαγγελματική, 

και ισάξια κοινωνική ένταξη. Επιπλέον, εξαιτίας της έλλειψης κρατικών, 

υποχρεωτικών μέτρων για την εκπαιδευτική υποστήριξή τους, πολλά παιδιά με 

αναπηρίες περιορίζονται αναγκαστικά στο σπίτι με απότοκο τον αποκλεισμό τους, 

ενώ οι οικογένειές τους είναι εκείνες που τελικά επωμίζονται το βάρος της 

εκπαίδευσης και της φροντίδας τους, καλύπτοντας το κενό του κρατικού ελλείμματος 

(Λάγγας, 2018). 

Η ερευνητική βιβλιογραφία δείχνει ότι για τα άτομα με αναπηρία τα οφέλη 

της επαγγελματικής απασχόλησης είναι δυσεύρετα καθώς τα ποσοστά ανεργίας για τα 

ΑμεΑ βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδα, γεγονός που συμβάλει σημαντικά και στο 
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γενικότερο ποσοστό φτώχειας  (National Organization on Disability, 2004; U.S. 

Bureau of Labor Statistics, 2010). Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας για τον 

τυπικό πληθυσμό έχουν σχετικά μειωθεί τα τελευταία χρόνια, για τα άτομα με 

αναπηρία τα ποσοστά απασχόλησης φαίνεται να παραμένουν σταθερά χαμηλά ή, σε 

ορισμένες περιπτώσεις να αυξάνονται σε μικρό βαθμό (Newman, Wagner, Cameto, & 

Knokey, 2009). Το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Αναπηρία (2017) αναφέρεται στο 

τεράστιο χάσμα στα επίπεδα απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία σε σύγκριση με 

τον πληθυσμό χωρίς αναπηρία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, οι 

απασχολούμενοι με αναπηρία εμφανίζουν σημαντικά μικρότερο ποσοστό μισθωτών 

εργαζομένων (52,7%), ενώ το ίδιο ποσοστό υπολογίστηκε να είναι 70,9% στους 

απασχολουμένους χωρίς αναπηρία. Ανάλογη μελέτη στην Αμερική είχε αναδείξει, 

έκτος από την σημαντική διάφορα των ποσοστών απασχόλησης, και πολλούς 

παράγοντες που επηρέασαν σημαντικά την διαφορά των αποτελεσμάτων όσον αφορά 

την διαδικασία εύρεσης εργασίας για τα ΑμεΑ όπως το είδος της αναπηρίας, το φύλο, 

το οικογενειακό εισόδημα, και η εθνικότητα (National Longitudinal Transition Study 

2 - NLTS2, 2010). 

 Η έννοια της σταδιοδρομίας ή καριέρας περιλαμβάνει την ύπαρξη 

συγκεκριμένων και σταθερών επαγγελματικών στόχων καθώς και την εξέλιξη των 

στόχων αυτών και την εύρεση νέων όταν οι προηγούμενοι υλοποιούνται και 

επιτυγχάνονται. Για τα άτομα με αναπηρία, η διαδικασία επιλογής επαγγελματικού 

αντικειμένου και συγκεκριμένων στόχων είναι συχνά δύσκολη και χαοτική. Η 

διαδικασία σκέψης των επαγγελματικών επιλογών του ατόμου ξεκινά από μικρή 

ηλικία και εκτυλίσσεται με τον χρόνο μέχρι και την ενηλικίωση του ενώ πολλοί είναι 

οι παράγοντες που την επηρεάζουν και αφορούν την οικογένεια, το σχολειό, την 

κοινωνία και βέβαια το ίδιο το άτομο (Szymanski et al., 2003). Στους ατομικούς 

παράγοντες περιλαμβάνονται οι προσωπικές προτιμήσεις και ταλέντα αλλά και 

παράγοντες που αφορούν την ψυχολογία και ψυχοσύνθεση του ατόμου όπως η 

αυτοεκτίμηση και η αυτοαποτελεσματικότητα, στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά 

τις επαγγελματικές προσδοκίες του ίδιου του ατόμου από τον εαυτό του αλλά και του 

περιβάλλοντος. Οι Gerber, Ginsberg, και Reiff (1992) σε έρευνα τους που αφορούσε 

εργαζόμενα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, διαπίστωσαν ότι η ικανότητα λήψης 

αποφάσεων, ανάληψης πρωτοβουλιών και κατ’ επέκταση η υψηλή αυτοπεποίθηση 

και αυτοεκτίμηση βοηθούσαν τα άτομα να ξεπεράσουν πιο εύκολα τις δυσκολίες στο 
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χώρο εργασίας, να ανταπεξέρχονται καλυτέρα στα καθήκοντα τους, να θέτουν 

στόχους και, εν τελεί, να είναι ικανότερα να διατηρήσουν την θέση εργασίας τους.  

 Οι επαγγελματικές δεξιότητες αλλά και τα ψυχολογικά εφόδια των ατόμων με 

αναπηρία πρέπει να αναπτύσσονται από την σχολική εκπαίδευση και ιδίως στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση που αποτελεί τον μεσάζοντα μετάβασης των έφηβων στην 

ενήλικη ζωή. Ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων με αναπηρία αποφοιτά από το λύκειο και 

εισάγεται στην ενήλικη ζωή χωρίς πολλές βασικές δεξιότητες, απαραίτητες για την 

αυτόνομη διαβίωση τους και την επαγγελματική και οικονομική ανεξαρτησία τους, 

γεγονός που προβληματίζει όσον αφόρα την παρεχόμενη επαγγελματική εκπαίδευση 

των ΑμεΑ. Η έλλειψη αυτή καθιστά τα άτομα με αναπηρία εξαρτημένα, για μεγάλο 

διάστημα της ζωής τους ή και εφ’όρου ζωής, από το οικογενειακό περιβάλλον τους 

και από την πολιτεία (Newman et al., 2009). Παράλληλα όμως, πολλές έρευνες 

δείχνουν ότι τα ΑμεΑ που έχουν φοιτήσει σε επαγγελματικό σχολείο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή που έχουν συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής 

κατάρτισης μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες 

να εργαστούν και να διατηρήσουν την θέση εργασίας τους για μεγάλο χρονικό 

διάστημα (Rabren, Dunn, & Chambers, 2002).  

Μελέτες έδειξαν, επίσης την μεγάλη σημασία της ευκαιρίας για πρακτική 

άσκηση στην μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση. Όσοι είχαν τη δυνατότητα 

παρακολούθησης πρακτικών, εργαστηριακών μαθημάτων και πρακτικής άσκησης, 

αύξαναν πολύ περισσότερο τις πιθανότητες τους να προσληφτούν και να 

ανταποκριθούν επιτυχώς σε κάποια επαγγελματική θέση (Flannery, Yovanoff, Benz, 

& McGrathKato, 2008). Η πρακτική άσκηση αποτελεί εξάσκηση του εκπαιδευόμενου 

σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον που 

προσεγγίζει τις συνθήκες αυτές. Το άτομο εργάζεται και αξιολογείται ως προς τις 

γνώσεις και τις δυνατότητές του, γνωρίζει αυτοπροσώπως το αντικείμενο εργασίας, 

εξασκεί και κατακτά την επαγγελματική του συμπεριφορά και αποκτά αυτογνωσία 

για τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές του. Σημαντική δυνατότητα της πρακτικής 

άσκησης είναι ότι το άτομο βρίσκεται υπό την επίβλεψη ειδικών συμβούλων που το 

κατευθύνουν και το βοηθούν να αντιληφτεί και να κατανοήσει τόσο τις ικανότητες 

όσο και τις προτιμήσεις του, ενώ η πορεία του αξιολογείται ώστε να παραπεμφτεί σε 

περαιτέρω εκπαίδευση, εφόσον απαιτείται. Η σημασία της πρακτικής άσκησης 

έγκειται κυρίως στο ότι μέσω αυτής το άτομο ενισχύει την αυτοπεποίθηση του και 

ωριμάζει επαγγελματικά (Ασλανίδης, 2003) 
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 Εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική εκπαίδευση και εξέλιξη τόσο 

των τυπικών ατόμων όσο και των ΑμεΑ, παίζει η στήριξη και η καθοδήγηση από το 

στενό κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου και ιδίως της οικογένειας. Οι προσδοκίες 

της οικογένειας, εννοώντας κατά βάση τους γονείς, παίζουν καθοριστικό ρόλο στους 

στόχους που θα θέσει η οικογένεια για το άτομο και στη συνέχεια το ίδιο το άτομο 

για τον εαυτό του (Blustein et al., 2002). Το άτομο, όντας σε ηλικία που δεν έχει 

αναπτύξει ακόμη πλήρως την προσωπικότητα και την αυτογνωσία του, επηρεάζεται 

καταλυτικά από τις προσδοκίες των δικών του ανθρώπων από εκείνο και συχνά 

ταυτίζεται απόλυτα με αυτές. Για το λόγο αυτό το οικογενειακό περιβάλλον πρέπει να 

έχει ρεαλιστικές προσδοκίες από το άτομο υπό την έννοια ότι αυτές πρέπει να 

βασίζονται στις ικανότητες του ατόμου: να μην το υποτιμούν ώστε να μην το 

εγκλωβίζουν σε συγκεκριμένα πλαίσια ενώ μπορεί να καταφέρει περισσότερα αλλά 

και να μην υπερτιμούν τις καταστάσεις, οδηγώντας το άτομο να κάνει πράγματα 

ανώτερα των ικανοτήτων του και να οδηγείται σε αποτυχία, με απώτερο πλήγμα στην 

αυτοεκτίμηση του (Χαλούλη, 2016). 

Ακόμη, όμως και όταν τα άτομα καταρτιστούν σε ένα καλό βαθμό και 

καταφέρουν να τοποθετηθούν σε μια θέση εργασίας, αντιμετωπίζουν πολύ συχνά 

δυσκολίες που δεν τα βοηθούν να διεκπεραιώνουν σωστά το έργο τους και να 

διατηρήσουν την εργασιακή τους θέση. Τα εμπόδια αυτά μπορεί να είναι πρακτικά, 

να αφορούν δηλαδή κυρίως ζητήματα προσβασιμότητας και κινητικότητας, να 

εργάζονται σε ακατάλληλο εργασιακό περιβάλλον από υλικής άποψης, χωρίς τις 

κατάλληλες προσαρμογές και την πρέπουσα τεχνολογική υποστήριξη. Μπορεί, όμως, 

τα εμπόδια να είναι και ιδεολογικά, να έχουν δηλαδή τα άτομα να αντιμετωπίσουν 

στον εργασιακό χώρο, στάσεις και συμπεριφορές εργοδοτών και συνεργατών που να 

συνιστούν διακρίσεις και άνιση μεταχείριση όσον αφόρα τόσο τις ικανότητες τους 

όσο και τους ορούς εργασίας τους (ωράριο, μισθός, αρμοδιότητες κτλ.) (Ε.Σ.Α.μεΑ., 

2007). Κυρίως για τα ελληνικά δεδομένα, οι συνθήκες κρίσης της τελευταίας 

δεκαετίας, η εργασιακή επισφάλεια και οι διακρίσεις στο τομέα της εργασίας καθώς 

και η συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα στον οποίο τα άτομα με αναπηρία 

εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής, αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην 

προοπτική της εργασιακής ένταξης (Abberley, 2014) 
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2.3  Βασικο διεθνές και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο  

 

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ 

ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το 

2006 και τέθηκε σε εφαρμογή το 2008. Είναι το πρώτο επίσημο και νομικά 

δεσμευτικό διεθνές όργανο για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και δίνει 

έμφαση στη άρση των κοινωνικών εμποδίων με παρεμβάσεις σε θεσμικό και 

κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε τη Σύμβαση το 

Δεκέμβριο του 2010 και ένα μήνα αργότερα ξεκίνησε η τυπική εφαρμογή της. Η 

Ελλάδα προχώρησε στην κύρωσή της Σύμβαση το 2012, με τον Νόμο 4074/2012. 

Η Διεθνής Σύμβαση αποτυπώνει μια νέα αντίληψη για την αναπηρία και 

οριοθετεί τους όρους βάσει των οποίων κινείται η νέα αυτή νοοτροπία. Οι κυριότερες 

έννοιες που ορίζονται και οριοθετούνται είναι: η ανεξαρτησία, η αυτοδιάθεση, η 

συμμετοχή, η πρόσβαση, ο καθολικός σχεδιασμός και οι εύλογες προσαρμογές 

(ΕΣΑμεΑ, 2014).  

Η Σύμβαση περιλαμβάνει ξεχωριστό άρθρο, το άρθρο 27, για την 

απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, στο οποίο ορίζονται οι βασικοί άξονες 

πολιτικών και δράσεων που αφορούν το ζήτημα. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο ορίζει:  

α) την απαγόρευση κάθε είδους διάκρισης βάσει της αναπηρίας στον εργασιακό 

τομέα, την παροχή ίσων ευκαιριών και την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων 

των ΑμεΑ 

β) την πρόσβαση στα τεχνικά προγράμματα και στα προγράμματα επαγγελματικού 

προσανατολισμού, στο σύστημα διορισμού και στην επαγγελματική και δια βίου 

εκπαίδευση 

γ) την προαγωγή ευκαιριών που αφορούν την αυτοαπασχόληση, την πρόσληψη στον  

δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα,, την ανάπτυξη συνεταιρισμών και την ανάπτυξη 

της επιχειρηματικότητας 

δ) την προαγωγή απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και διατήρησης της εργασιακής 

θέσης 

ε) την διασφάλιση παροχών εύλογων προσαρμογών στους εργασιακούς χώρους των 

ΑμεΑ 

Με το άρθρο 27 της Σύμβασης τίθενται τα σύγχρονα θεμέλια για την επαγγελματική 

εκπαίδευση και αποκατάσταση των ΑμεΑ καθώς, πλέον, τα όσα ορίζει το άρθρο για 

την απασχόληση των ΑμεΑ δεν διαφέρουν σε τίποτα από αυτό που ονομάζει ο 
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Διεθνής Οργανισμός Απασχόλησης (International Labour Organization) «αξιοπρεπή 

εργασία». Η Σύμβαση είναι νομικά δεσμευτική για τα κράτη που την έχουν 

επικυρώσει καθώς οφείλουν να ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο και στην 

εσωτερική πολιτική τους το σύνολο των επιταγών της. Επίσης, για πρώτη φορά, με το 

άρθρο 27 αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ΑμεΑ στην ελεύθερη επιλογή εργασία ενώ 

για πρώτη φορά επίσης δηλώνεται ρητά ότι η άρνηση εύλογων προσαρμογών 

αποτελεί μορφή διάκρισης και τα κράτη υποχρεούνται, πλέον, να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα. Κεντρικός στόχος του άρθρου 27 και των Συμβαλλομένων 

Κρατών πρέπει να είναι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην ανοιχτή και 

ελεύθερη αγορά εργασίας και όχι σε ειδικά και προστατευμένα περιβάλλοντα 

(Λογάρας, 2013). 

Για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, σταθμό στο θεσμικό πλαίσιο περί αναπηρίας και 

εργασίας αποτέλεσε η Συνθήκη του Άμστερνταμ, που υπογράφηκε το 1997, η οποία 

ξεκαθάρισε ότι η αναπηρία αποτελεί και αυτή αιτία διάκρισης μαζί με τις 

θρησκευτικές πεποιθήσεις, την ηλικία και τον γενετήσιο προσανατολισμό, και άνοιξε 

το δρόμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει νομοθεσία καταπολέμησης των 

διακρίσεων. Έτσι, το 2000 ψηφίστηκε η Οδηγία 2000/78/Εκ του Συμβουλίου της 

27ης Νοεμβρίου 2000 για την ίση μεταχείριση όλων στην απασχόληση και την 

εργασία, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ. 2005α). Με 

την Οδηγία απαγορεύεται, με κυρώσεις, κάθε είδους διάκριση, άμεση ή έμμεση. Οι 

μορφές διάκρισης που ορίζονται αφορούν: την πρόσβαση στην απασχόληση και την 

εργασία, την πρόσβαση στις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, 

επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης, τις εργασιακές συνθήκες, τους 

όρους απασχόλησης και τη συμμετοχή σε συλλογικές οργανώσεις. Επίσης, βάσει της 

Οδηγίας, δεν αποτελεί διάκριση η θέσπιση ειδικών μέτρων για άτομα που υφίστανται 

διακρίσεις σε βάρος αναπηρίας, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ηλικίας ή 

γενετήσιου προσανατολισμού. Επομένως, προβλέπει την εφαρμογή εύλογων 

προσαρμογών προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να έχουν πλήρη πρόσβαση στην 

επαγγελματική εκπαίδευση και στην εργασία (Λογάρας, 2013). 

Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» αφορά μια γενική ευρωπαϊκή δράση που είχε 

ως θεμελιώδεις στόχους, μέχρι το 2020: α) την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 

των εργαζομένων από 20 έως 64 ετών έως και 75% και β) τη μείωση κατά 25% των 

Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα όρια φτώχειας. Γίνεται φανερό ότι η δράση 

αφορούσε άμεσα και τα άτομα με αναπηρία καθώς υπάρχει ανάγκη αύξησης της 
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απασχόλησής τους και μείωσης του ποσοστού φτώχειας, δεδομένου του υψηλού 

ποσοστού ανεργίας στον πληθυσμό των ΑμεΑ. Τα κράτη-μελή της Ε.Ε. 

υποχρεούνταν να υποβάλλουν κρατικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα που να 

αφορούν τους κεντρικούς στόχους της Στρατηγικής, συνυπολογίζοντας και τα άτομα 

με αναπηρία (Λογάρας, 2013). 

Το 2010 θεσπίζεται η «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: 

Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια». Πρόκειται για δράση 

στοχευμένη στο ζήτημα της απασχόλησης των ΑμεΑ και θέτει μέτρα για την 

μετάβαση των ατόμων από την εκπαίδευση στην εργασία και για την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, δηλώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο θα παρέχει στήριξη στα κράτη για δράσεις που θα αφορούν κατά βάση την 

ενίσχυση της διαδικασίας αγοράς εργασίας των ΑμεΑ, την ένταξη τους σε αυτή, την 

βελτίωση της προσβασιμότητας στους εργασιακούς χώρους και στις δομές 

κατάρτισης και γενικότερα, την ανάπτυξη υποστηρικτικών πολιτικών για την 

εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Κεντρικός στόχος της δράσης είναι η 

εξάλειψη των διακρίσεων βάσει αναπηρίας και η θέσπιση μέτρων για την επίτευξη 

αυτού (Λογάρας, 2013). 

 

 

2.4  Τα σύγχρονα ελληνικά δεδομένα  

 

2.4.1 Φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 

Οι κεντρικοί κρατικοί φορείς που αντιπροσωπεύουν στην Ελλάδα το έργο της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των ΑμεΑ είναι: σε επίπεδο σχολικής 

βαθμίδας, τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια, τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια 

(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) και σε μετασχολικό επίπεδο ο Οργανισμός Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ) και τα Κέντρων Δια Βίου Μάθησης τύπου ΙΙ 

(ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΙΙ).  

Οι πρώτοι φορείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αφορούν την ειδική 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά 

Γυμνάσια και Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) (ΦΕΚ 2532/17/8/2016), πρώην Τεχνικά 

Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Α΄ και Β΄ βαθμίδας αντίστοιχα, ενώ στα 
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ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ δίνεται και η δυνατότητα ίδρυσης Λυκειακών Τάξεων. Η φοίτηση και 

στις δυο βαθμίδες είναι από 4 έτη αντίστοιχα. Ειδικότερα για τα Γυμνάσια, η φοίτηση 

αφόρα μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, απόφοιτους 

δημοτικού και της Α΄ ή Β΄ τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Τα τμήματα αποτελούνται από 3 έως 

και 9 μαθητές. Η εγγραφή μπορεί να γίνει έως και το 16ο έτος της ηλικίας. Με την 

ολοκλήρωση της φοίτησης στη Δ΄ τάξη χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου 

και ο μαθητής μπορεί να συνεχίσει τη φοίτησή του, μετά από σχετική γνωμάτευση 

του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., στην Α’ τάξη του Λυκείου, γενικού, ειδικού, επαγγελματικού ή 

εσπερινού και σε δημόσιο ΙΕΚ κατάρτισης ενηλίκων.  

Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ανήκουν, επίσης, διοικητικά στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Η εγγραφή στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. μπορεί να γίνει έως και το 16ο έτος της ηλικίας, κατόπιν 

σχετικής γνωμάτευσης των ΚΕ.Δ.Δ.Υ και αφόρα μαθητές με αναπηρίες ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, απόφοιτους δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής 

εκπαίδευσης οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν το ακαδημαϊκό πρόγραμμα 

των γενικών ή των ειδικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές που 

έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση σε δομή της γενικής ή ειδικής 

εκπαίδευσης δεν μπορούν να εγγραφούν ή να επανεγγραφούν σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. (άρθρο 

48 του Ν. 4415 (Α΄ 159)). Η φοίτηση ολοκληρώνεται στα 6 έτη, εκ των οποίων το 

τελευταίο έτος αποτελεί πρακτική άσκηση. Ωστόσο δίνεται η δυνατότητα παράτασης 

της φοίτηση για επιπλέον 2 έτη, με συνολική διάρκεια τα 8. Τα τμήματα 

αποτελούνται από 4 έως και 7 μαθητές.  

Στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. διδάσκονται έκτος από τα μαθήματα γενικής παιδείας, πολλές 

επαγγελματικές ειδικότητες προσαρμοσμένες στο μαθητικό δυναμικό του εκάστοτε 

σχολείου όπως: Κηπουρική, Χειροτεχνία, Ραπτική, Μαγειρική, Αυτόνομης Διαβίωση, 

Κεραμική, Υδραυλική, Κομμωτική, Πληροφορική, Οικιακή Οικονομία κ.α. Οι 

ειδικότητες διδάσκονται σε μορφή εργαστηριών και ειδικά διαμορφωμένους χώρους 

που να προσεγγίζουν, όσο γίνεται, τους πραγματικούς εργασιακούς χώρους. Το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τόσο για τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. όσο και για τα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-

Λ είναι ιδιαίτερα ευέλικτο καθώς το κάθε σχολείο χρειάζεται να προσαρμόζει το έργο 

του στις πολλές ιδιαίτερες και διαφορετικές περιπτώσεις μαθητών με πρώτο μέλημα 

την ολόπλευρη καλλιέργεια του ατόμου, την ανάπτυξη των δυνατοτήτων και 

δεξιοτήτων των μαθητών και τη μετέπειτα πλήρη κοινωνική τους ένταξη έχοντας 

κατακτήσει τόσο επαγγελματικές όσο και κοινωνικές δεξιότητες. Έτσι, το εβδομαδιαίο 

σχολικό πρόγραμμα στα σχολεία αυτά αποτελείται από τρία βασικά μέρη: α) Το 
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δομημένο διδακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από τους 

εκπαιδευτικούς, β) Τα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), που 

υλοποιούνται από το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ), γ) την επαγγελματική 

κατάρτιση  

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ΕΠΕ πραγματοποιούνται 

παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών με τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που 

διδάσκουν ή υποστηρίζουν τους μαθητές. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη είναι: 

α) οι γνωματεύσεις των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., β) οι αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών και των 

μελών του Ε.Ε.Π., γ) τα ενδιαφέροντα, οι κλίσεις και οι ιδιαίτερες προτιμήσεις των 

μαθητών και δ) οι απόψεις των γονέων. (ΦΕΚ 765/Β/19-6-2002). Επιπλέον, για όλους 

τους μαθητές διαμορφώνονται Ατομικοί Φάκελοι, οι οποίοι ενημερώνονται από το 

εκπαιδευτικό ή βοηθητικό προσωπικό. Κατά κύριο λόγο, οι Ατομικοί Φάκελοι 

περιέχουν: εκθέσεις αξιολόγησης, τα Ε.Π.Ε. των μαθητών με τους εκάστοτε στόχους, 

βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους, ενδεικτικά φύλλα εργασίας ή αξιολόγησης  

και γνωματεύσεις (Ν.4415/2016). 

Τα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΙΙ. αποτελούν έναν μετασχολικό φορέα συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που αναλαμβάνει δράσεις σχετικές με 

την εργασιακή απασχόληση, οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ημερίδων, 

σεμιναρίων και συνεδρίων ενώ παρέχουν και ειδικό εκπαιδευτικό υλικό στους 

καταρτιζόμενους. Επιπλέον παρέχουν την δυνατότητα πρακτικής άσκησης ή 

μαθητείας των εκπαιδευόμενων, υπό την καθοδήγηση και παρακολούθηση ειδικών 

συμβούλων επαγγελματικής αποκατάστασης οι οποίοι, σε συνεργασία με 

διεπιστημονική ομάδα, αξιολογούν την πορεία και την τελική επίδοση των 

καταρτιζόμενων και, αναλόγως των αποτελεσμάτων, κρίνετε αν ο καταρτιζόμενος θα 

χρειαστεί επιπλέον εκπαίδευση (ΕΛΣΕΝΕΚ, 2002) 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), φορέας του 

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας, αποτελεί τον κεντρικό 

κρατικό φορέα επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής απασχόλησης των 

ατόμων με αναπηρία, και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ευρύτερα. Ο Ο.Α.Ε.Δ. 

προωθεί προγράμματα και δράσεις με στόχο τον επαγγελματικό προσανατολισμό και 

την επαγγελματική κατάρτιση,  την εργασιακή απασχόληση και αποκατάσταση, ενώ 

παρέχει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις στον επιχειρηματικό τομέα για την προώθηση 

νέων θέσεων εργασίας, την απόκτηση ειδικού εξοπλισμού και την ασφάλιση των 

εργαζομένων. Υπό την αιγίδα του Ο.Α.Ε.Δ, λειτουργούν στη χωρά μας δύο σχολές 
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επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για ΑμεΑ: το Εκπαιδευτικό Κέντρο 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Κ.Ε.Κ) ΑμεΑ Λακκιάς Θεσσαλονίκης και το Κέντρο 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ΑμεΑ Αθηνών. Οι σχολές αποτελούνται από 

ειδικό επιστημονικό προσωπικό και ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια. Το έργο τους 

αφόρα τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική κατάρτιση 

εφήβων και νέων με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε ειδικότητες 

αναλόγως των δεξιοτήτων και ιδιαιτεροτήτων  τους, ενώ στο μαθητικό δυναμικό τους 

συγκαταλέγονται και μαθητές που αποτελούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες εξαιτίας 

παραμέλησης, κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας ή άλλων συναφών αιτιών. 

Η επαγγελματική αποκατάσταση όσων αποφοιτούν από τις προαναφερόμενες 

σχολές, συντελείται με δυο τρόπους: την αυτοαπασχόληση και την ετεροαπασχόληση. 

Όσον αφόρα την αυτοαπασχόληση, τα άτομα με αναπηρία εργάζονται παράγοντας 

έργο ή προϊόντα ενώ η αγορά και οι επαγγελματίες ενημερώνονται για το έργο τους 

και βοηθούν στην προώθηση της εργασίας τους και στη διακίνηση των προϊόντων 

τους. Στην ετεροαπασχόληση τα άτομα με αναπηρία αφού ολοκληρώσουν το 

πρόγραμμα κατάρτισής τους, αναζητούν μια πλήρη έμμισθη εργασίας (Σταματελάτου 

& Καραγρηγόρη, 2016).  

Ως γενικότερη εικόνα, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται μια σχετικά 

βελτιωμένη και πιο οργανωμένη κρατικη δράση όσον αφόρα την επαγγελματική 

κατάρτιση των ΑμεΑ και την καταλληλότητα των ειδικών επαγγελματικών 

προγραμμάτων, ενώ τα ίδια τα άτομα με αναπηρία φαίνεται να επιδιώκουν πολύ 

περισσότερο την επαγγελματική εκπαίδευση τους με στόχο την εργασιακη 

απασχοληση (Κασσωτάκης, 2000).  

 

 

2.4.2 Νομοθετικές αναφορές  

 

 Τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα την τελευταία δεκαετία, έχουν γίνει 

ορισμένες σημαντικές προσπάθειες θεσμικής και νομικής διευθέτησης του ζητήματος 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των ατόμων με αναπηρία, όσον 

αφορά ορισμένα σημεία στα οποία εντοπίζονταν κενά και ασάφειες. Ενδεικτικά 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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Κατά το άρθρο 1 του Νόμου 3699/2008, «Η πολιτεία και όλες οι υπηρεσίες της 

οφείλουν να αποδέχονται την αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως 

σύνθετο κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο και να αποτρέπουν οποιαδήποτε μορφή 

καταπάτησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στη συμμετοχή ή στη 

συνεισφορά τους στην κοινωνική ζωή» (Ν.3699/2008, άρθρο 1). 

Το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση κατοχυρώνεται από το Νόμο 4443/2016. 

Στόχος του είναι η θέσπιση ρυθμίσεων για την καταπολέμηση κάθε είδους διάκρισης 

που υφίστανται τα ΑμεΑ και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, 

οι μορφές διάκρισης που ορίζονται είναι: η άμεση διάκριση, η έμμεση διάκριση, η 

παρενόχληση, η εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης, η διάκριση λόγω υποτιθέμενων 

χαρακτηριστικών και η άρνηση εύλογων προσαρμογών που απαιτούνται για τη 

διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης. Ειδικότερα, ως προς το ζήτημα των εύλογων 

προσαρμογών, ο εργοδότης υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο 

προκειμένου τα άτομα να έχουν πλήρη πρόσβαση στον χώρο εργασίας, να ασκούν το 

έργο τους ολοκληρωμένα και να έχουν ευκαιρίες εξέλιξης. Σύμφωνα με το άρθρο 7 

του νόμου, η λήψη ειδικών μέτρων που αντισταθμίζουν τα εμπόδια και τις δυσκολίες 

των ΑμεΑ στην εργασιακή ένταξή τους δεν αποτελεί διάκριση. Ωστόσο, σύμφωνα με 

το άρθρο 4, στην περίπτωση που μια εργασιακή θέση απαιτεί συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά για τον εργαζόμενο προκειμένου να ανταπεξέλθει, η απόρριψη 

υποψήφιου που δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά αυτά εξαιτίας της αναπηρίας του, δεν 

αποτελεί μορφή διάκρισης (Παπακωνσταντίνου, 2019). 

Ο ανωτέρω νόμος αφορά τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα και 

ορίζει: τους όρους πρόσβασης στην εργασία (κριτήρια επιλογής, οροί πρόσληψης), 

την πρόσβαση σε όλες τις μορφές και βαθμίδες επαγγελματικού προσανατολισμού, 

επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης, τους όρους και τις συνθήκες 

εργασίας (αμοιβή, ασφάλιση κα.), τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Τέλος, κατά το Νόμο 4331/2015 ορίζεται για τα άτομα με αναπηρία τα οποία 

συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε 

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), δεν χάνουν το επίδομα 

πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης, αλλά συνεχίζουν να τα εισπράττουν μαζί με την 

εργασιακή αμοιβή τους (Ν. 4331/2015, άρθρο 13).  
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2.4.3 Έρευνες και στατιστικά στοιχεία για την επαγγελματική  

εκπαίδευση και κατάρτιση των ΑμεΑ 

 

Ο βαθμός ανεργίας των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα παραμένει, 

δυστυχώς, ιδιαίτερα υψηλός, παρά τις σχετικές θεσμοθετήσεις μέτρων. Έρευνες 

καταδεικνύουν ότι η εύρεση απασχόλησης για τα ΑμεΑ είναι δυσκολότερη από ότι 

στο παρελθόν, εξαιτίας της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και του 

χρηματοοικονομικού τομέα, τομείς που αναζητούν άτομα εξαιρετικά καταρτισμένα 

σε εξειδικευμένες ειδικότητες (Vimercati, 2002). Τα ΑμεΑ είναι πιθανότερο να είναι 

άνεργα ή οικονομικά ανενεργά, ενώ ακόμα και εκείνα που έχουν καταφέρει να 

κατακτήσουν κάποια εργασιακή θέση φαίνεται να αμείβονται λιγότερο από τα άτομα 

χωρίς αναπηρία ή να εργάζονται σε περιορισμένο ωράριο (Βασιλείου, 2012). Τα 

ΑμεΑ εργάζονται συνήθως σε τεχνικά ή χειρωνακτικά επαγγέλματα και στον 

αγροτικό τομέα και φαίνεται να βιοπορίζονται, κατά κύριο λόγο, από επιδόματα, 

συντάξεις και σπανιότερα μισθό (Eurostat, 2001). 

Τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία δημιουργούν την 

ισχυρή υποψία ότι τα άτομα αυτά, πριν από την εργασιακή τους ένταξη, πιθανότατα 

δεν έχουν δεχτεί και την ανάλογη εκπαίδευση, γενική και επαγγελματική. Σύμφωνα 

με τα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης για την εκπαίδευση 2017-18, η εκπαίδευση 

των ΑμεΑ στην Ελλάδα αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα και ελλείψεις, ενώ 

χαρακτηρίζεται και από διακρίσεις και ανισότητα. 

Η έκθεση εκπονήθηκε από το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το 

Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με 

Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της ειδικής αγωγής 

καθώς και πληθυσμιακά αλλά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με 

αναπηρία στην Ελλάδα συγκριτικά με την Ευρώπη. Τα στοιχεία της έρευνας αφορούν 

την εξαετία 2010-2016. Εκτός από το ζήτημα τη ανισότητας στην εκπαίδευση, η 

έρευνα να εξετάζει επιπλέον δείκτες που αφορούν την πρόσβαση στην απασχόληση 

αλλά και δείκτες αναφορικά με το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης των ΑμεΑ.  

Αναλυτικότερα, η ερευνά κατέδειξε βασικά στοιχεία όσον αφορά το ζήτημα 

της πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από τα άτομα με αναπηρία. Τα ΑμεΑ 

φαίνεται ότι σημειώνουν υψηλότερα ποσοστά στην πρόωρη εγκατάλειψη της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και υψηλές τιμές στον δείκτη NEETs (νέοι 

ηλικίας 15-29 ετών οι οποίοι δε σπουδάζουν, δεν εργάζονται και δε συμμετέχουν σε 
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προγράμματα κατάρτισης – ΝΕΕΤs: Not in Education, Employment or Training). 

Συγκεκριμένα, το 42,8% των ατόμων στην Ελλάδα που έχουν εκπαιδευτεί μέχρι και 

το Γυμνάσιο, δηλώνει αναπηρία ή κάποιας μορφής περιορισμό δραστηριότητας, ενώ 

από το πληθυσμό των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μόλις το 12,3% 

αφορά άτομα με αναπηρία (Λογάρας, 2013). 

Το ποσοστό συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία από 15 έως και 64 ετών 

στην υποχρεωτική και στη μη υποχρεωτική εκπαίδευση καταγράφηκε εξαιρετικά 

χαμηλά, στο 1,4% και 0,6% αντίστοιχα.  

Το 2011, η Ελλάδα παρουσίασε το έκτο υψηλότερο ποσοστό (39,2%) στην 

πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης από τα ΑμεΑ, ενώ στον δείκτη NEETs το 

ποσοστό ανήλθε στο 55,3%. 

Αναφορικά με το ποσοστό ανεργίας των ΑμεΑ, βάσει στοιχείων του 2013, η 

Ελλάδα βρέθηκε πρώτη στην κατάταξη ανεργίας για τα άτομα με 

περιορισμό/αναπηρία ηλικίας από 16 έως και 64 ετών, δηλαδή 37,2% και παράλληλα 

συγκέντρωσε τον δεύτερο χαμηλότερο δείκτη απασχόλησής τους στη συγκεκριμένη 

ηλικιακή ομάδα που ήταν 30,5%. Τέλος, οι δείκτες φτώχιας και κοινωνικού 

αποκλεισμού για τα άτομα με αναπηρία κατά τα έτη 2010-2013 ανήλθαν στον 

συντριπτικό ποσοστό του 61,7% (ΕΛΣΤΑΤ, 2016, Λογάρας, 2013). 

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «Η κατάσταση Απασχόλησης 

των Ατόμων με Αναπηρία» (E.I.M., 2001) τονίζει πως τα ποσοστά συμμετοχής των 

ΑμεΑ στην αγορά εργασίας, είναι σημαντικά χαμηλότερα στην Ελλάδα σε σχέση με 

τις υπόλοιπη Ε.Ε. Η εξέταση της συνεκτικότητας της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με 

τις εθνικές και τις Ευρωπαϊκές πολιτικές, εκτιμά ως πολύ δύσκολη την επίτευξη του 

στόχου μείωσης της ανεργίας και του κίνδυνου φτώχειας για τα ΑμεΑ, με δεδομένη 

την γενικευμένη οικονομική κρίση και την συντριπτική αύξηση της ανεργίας, η οποία 

εκτινάχθηκε από το 7,7% στο 27,0% μέσα στην πενταετία 2009-2013 (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 

2013).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

3.1    Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

 

Από την μελέτη ερευνών σχετικών με την επαγγελματική εκπαίδευση και 

αποκατάσταση των ΑμεΑ, κυρίως διεθνών αλλά και ελληνικών, διαπιστώνεται, όπως 

και έχει προαναφερθεί, ότι τα ΑμεΑ εξακολουθούν να βιώνουν στις μέρες μας 

καταστάσεις περιθωριοποίησης τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην εργασιακή 

ένταξη, μετέπειτα, ενώ αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και στην διατήρηση μια 

εργασιακής θέσης (Eurostat, 2014a). Παράλληλα, παρατηρείται έντονα το φαινόμενο 

της πλήρους εξάρτησης τους, εφ’ όρου ζωής, από το στενό οικογενειακό τους 

περιβάλλον, ακόμη και για ηπιότερες περιπτώσεις αναπηριών. Στην Ελλάδα, 

σύμφωνα με τη μελέτη σχετικών στατιστικών στοιχείων, τα φαινόμενα αυτά φαίνεται 

να παρουσιάζονται σε ακόμη εντονότερο βαθμό από τα ευρωπαϊκά δεδομένα (ΕΣΥΕ, 

2003). Το γεγονός αυτό δημιουργεί υποψίες για σημαντικές δυσλειτουργίες του 

δημοσίου εκπαιδευτικού συστήματος για την επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση των ΑμεΑ αλλά και για σοβαρά εμπόδια και δυσκολίες που συναντούν τα 

άτομα στην αγορά εργασίας, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους. Παρότι, 

όμως, η διεθνής βιβλιογραφία για το θέμα είναι ιδιαίτερα εκτενής, η ελληνική 

βιβλιογραφία, που να αναφέρεται στα δεδομένα της Ελλάδας για το ερευνώμενο 

ζήτημα, είναι πολύ περιορισμένη. 

Βάσει των προαναφερόμενων, και με δεδομένη τη σημασία του τομέα 

επαγγελματικής αγωγής για την ενήλικη ζωή των ΑμεΑ, δημιουργήθηκε το έντονο 

ενδιαφέρον μελέτης του τρόπου λειτουργίας των δημοσίων ειδικών σχολείων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Η έρευνα εστιάστηκε 

στην διερεύνηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της παρεχομένης 

εκπαίδευσης μέσω των απόψεων των εκπαιδευτικών των ειδικών επαγγελματικών 

σχολείων. Η επιλογή να μελετηθεί το θέμα βάσει των απόψεων των εκπαιδευτικών 

έγινε προκειμένου να είμαστε σε θέση να θέσουμε ερωτήματα που αφορούν την 

εσωτερική λειτουργία των σχολείων και τις διδακτικές και παιδαγωγικές επιλογές των 

ερωτώμενων. Μετά από εκτενή μελέτη της βιβλιογραφίας για τα στοιχεία που 

επηρεάζουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, 



- 41 - 
 

διαμορφωθήκαν τρία ερευνητικά ερωτήματα στα οποία επιχειρήθηκε να δοθεί 

απάντηση. Αυτά είναι τα εξής: 

1) Είναι επαρκή όλα τα εκπαιδευτικά μέσα (οδηγίες ΑΠΣ, χαρακτηριστικά 

σχολείου, υλικοτεχνικές υποδομές, οικονομικοί πόροι, εκπαιδευτικό 

ανθρώπινο δυναμικό) ώστε να παρέχεται ποιοτικό έργο επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης; 

2) Γίνεται πλήρης αξιολόγηση των μαθητών και προσαρμογή της γνώσης και 

των εκπαιδευτικών πρακτικών στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις 

τους; 

3) Είναι πλήρης και αποτελεσματική η επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση όσον αφόρα την εκμάθηση δεξιοτήτων και την σύνδεση της με 

την αγορά εργασίας; 

 

 

3.2    Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

 

Μετά από ανασκόπηση της ξένης και ελληνικής υπάρχουσας βιβλιογραφίας, 

διαπιστώθηκε η μη ύπαρξη εφαρμοσμένου εργαλείου κλειστού τύπου που να μελετά 

το ζήτημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των ΑμεΑ από την 

οπτική που μας ενδιέφερε, δηλαδή ως προς την ποιότητα της εκπαίδευσης. Έτσι, 

έγινε, εκ νέου, βιβλιογραφική ανασκόπηση προκειμένου να βρεθούν κατευθυντήριες 

γραμμές και κριτήρια στα οποία θα βασιστεί η σχεδίαση ενός νέου ερευνητικού 

εργαλείου.  

Ως βάση για τη σχεδίαση του εργαλείου  χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες 

ποιότητας που προτείνονται για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τη Πράξη «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.) (Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού, 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2012). Το ερευνητικό εργαλείο σχεδιάστηκε με 

γνώμονα τις προτεινόμενες ερωτήσεις του Ι.Ε.Π. για την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου και με τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε οι ερωτήσεις να 

συνάδουν με τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά των ειδικών σχολείων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επιπλέον, έγιναν ορισμένες ακόμη 
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τροποποιήσεις και ομαδοποιήσεις ερωτήσεων με στόχο την μείωση της έκτασης του 

ερωτηματολογίου ώστε να είναι πιο προσιτό και λειτουργικό για τους συμμετέχοντες.  

Ως αποτέλεσμα, το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη 

είναι ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, αποτελούμενο από 60 

ερωτήσεις: 11 ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής και 5 σύντομης γραπτής 

απάντησης ενώ οι 44 είναι ερωτήσεις κλίμακας Likert πέντε βαθμών (1 = Διαφωνώ 

απόλυτα, 2 = Διαφωνώ, 3 = Δεν έχω άποψη, 4 = Συμφωνώ, 5 = Συμφωνώ απόλυτα) 

Το εργαλείο είναι οργανωμένο σε 7 ενότητες. Η ενότητα Α αποτελείται από 

τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων και κάθε επόμενη ενότητα αντιστοιχεί 

σε έναν δείκτη ποιότητας. Οι ενότητες Β, Δ και Ε χωρίστηκαν σε 4, 2 και 3 

υποενότητες αντίστοιχα, ανάλογα με τα επιμέρους στοιχεία που αφορούν στον 

εκάστοτε δείκτη ποιότητας.  

Στο ερωτηματολόγιο εμπεριέχεται εισαγωγικό σημείωμα στο οποίο 

διευκρινίζεται σε ποιους απευθύνεται η μελέτη και ενημερώνει τους συμμετέχοντες 

για το θέμα και τον στόχο της έρευνας ενώ διαβεβαιώνεται η τήρηση της ανωνυμίας 

και αναφέρεται ο μέσος όρος χρόνου που χρειάζεται για την συμπλήρωσή του. 

Σαφέστερα, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τα εξής μέρη: 

- Εισαγωγικό - επεξηγηματικό σημείωμα 

Α. Δημογραφικά στοιχεία 

Β. Δεδομένα σχολείου 

Β1. Χαρακτηριστικά σχολικής μονάδας 

Β2. Υλικοτεχνικές υποδομές και μέσα 

Β3. Οικονομικοί πόροι 

Β4. Ανθρώπινο δυναμικό 

Γ. Αρμοδιότητες διοίκησης: οργάνωση έργου, αξιοποίηση πόρων, επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών. 

Δ. Συνεργασία των παραγόντων του σχολείου μεταξύ τους και με εξωτερικούς φορείς 

 Δ1. Σχέσεις – συνεργασία εκπαιδευτικών – μαθητών – γονέων 

 Δ2. Συνεργασία σχολείου και φορέων 

Ε. Εκπαιδευτικές διαδικασίες στο έργο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Ε1. Αντιστοιχία έργου επαγγελματικής αγωγής με Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών (ΑΠΣ)  

Ε2. Διδακτικές και παιδαγωγικές πρακτικές 
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Ε3. Διαδικασίες αξιολόγησης μαθητών 

ΣΤ. Σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας 

Ζ. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα: επίδοση, ατομική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών 

 

 

3.3    Ερευνητική διαδικασία 

 

 

3.3.1 Πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου και έλεγχος αξιοπιστίας 

 

Όπως προαναφέρθηκε, το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο βασισμένο σε στοιχεία της ελληνικής και ξένης 

βιβλιογραφίας σχετικά με τα κριτήρια ποιότητας και αποτελεσματικότητας της 

εκπαίδευσης. Καθώς το εργαλείο θα χρησιμοποιούταν  πρώτη φορά σε ερευνητική 

διαδικασία, κρίθηκε σκόπιμη η δοκιμαστική του εφαρμογή προκειμένου να ελεγχτεί ο 

βαθμός αξιοπιστίας του και να διαπιστωθεί αν χρειάζεται τροποποιήσεις και 

βελτιώσεις. 

Για την πιλοτική έρευνα, συγκεντρώθηκε ένα ενδεικτικό δείγμα 20 

εκπαιδευτικών. Το δείγμα συγκεντρώθηκε διαμοιράζοντας το ερωτηματολόγιο μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο email δυο σχολείων της Θεσσαλονίκης, του ΕΕΕΕΚ 

Κορδελιού και του ΕΕΕΕΚ Θέρμης, ζητώντας από τους διευθυντές τους να το 

προωθήσουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Επίσης, το ερωτηματολόγιο δημοσιεύτηκε 

σε ομάδες εκπαιδευτικών ΕΕΕΕΚ και Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και 

Λυκείων, σε ηλεκτρονικές σελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και στις δυο 

περιπτώσεις διευκρινίστηκε, με εισαγωγικό σημείωμα, ότι η έρευνα αφόρα τους 

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ή έχουν διδάξει κάποιο πρακτικό ή θεωρητικό μάθημα 

επαγγελματικής αγωγής και επαγγελματικού προσανατολισμού.  

Αφού συγκεντρώθηκε το δείγμα, έγινε η απαραίτητη επεξεργασία και 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων μέσω του λογισμικού πακέτου SPSS, 

προκείμενου να βρεθεί ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s alpha. Ο έλεγχος 

αξιοπιστίας ήταν ικανοποιητικός καθώς ο βαθμός alpha που πρόεκυψε ήταν 0,857 

(>0,7).  
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3.3.2 Η διεξαγωγή της έρευνας 

 

 Μετά τον έλεγχο της αξιοπιστίας του εργαλείου, και αφού προέκυψε 

ικανοποιητική, προχωρήσαμε στην διαδικασία συγκέντρωσης του βασικού 

ερευνητικού δείγματος. Οι 20 συμμετοχές που αποτέλεσαν το δείγμα της πιλοτικής 

έρευνας διαγράφηκαν. Το βασικό ερευνητικό δείγμα συγκεντρώθηκε με την 

προώθηση του εργαλείου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σε όλα τα ειδικά 

επαγγελματικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας. 

 Σε πρώτο στάδιο, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τους διευθυντές των 

σχολείων κατά την οποία τους ενημερώναμε για την έρευνα μας και τους στόχους της 

και ζητούσαμε την άδεια τους προκειμένου να συνεργαστούμε με τους ίδιους και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Στις περιπτώσεις προθυμίας συνεργασίας από 

τους διευθυντές, προχωρήσαμε στην αποστολή του ερωτηματολογίου στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου του σχολείου ζητώντας να προωθηθεί ηλεκτρονικά από 

τον εκάστοτε διευθυντή στα email των εκπαιδευτικών. Σε τέσσερα σχολεία της 

Θεσσαλονίκης η επικοινωνία με τους διευθυντές έγινε αυτοπροσώπως, όπου  μετά 

την ενημέρωση που παρείχαμε, συμφωνήσαμε σε συνεργασία. 

 Κατά την ενημέρωση των διευθυντών για το έργο μας, διευκρινίστηκε ότι η 

μελέτη αφορά την άποψη των εκπαιδευτικών που έχουν αναλάβει το έργο 

διδασκαλίας κάποιας επαγγελματικής ειδικότητας ή κάποιου θεωρητικού μαθήματος 

επαγγελματικού προσανατολισμού ή επαγγελματικής αγωγής, προκειμένου το 

ερωτηματολόγιο να προωθηθεί στοχευμένα στους εκπαιδευτικούς αυτούς. 

Διευκρινιστική σημείωση για την ομάδα εκπαιδευτικών την οποία αφορά η έρευνα, 

υπήρχε και στο συνοδευτικό μήνυμα που στάλθηκε μαζί με το ερωτηματολόγιο στο 

email των σχολείων αλλά και στο εισαγωγικό σημείωμα που εμπεριέχεται στο ίδιο το 

ερωτηματολόγιο, ώστε και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν και να ελέγξουν αν 

ανήκουν στο ζητούμενο δείγμα.  

Η διάρκεια της διαδικασίας από την περίοδο επικοινωνίας και ενημέρωσης 

των σχολείων μέχρι και την συγκέντρωση του απαιτούμενου ερευνητικού δείγματος 

ήταν 4 εβδομάδες. 
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3.4 Ερευνητικό δείγμα 

 

Ερευνητικό δείγμα για την μελέτη αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ειδικών δημοσίων σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Συγκεκριμένα, προσεγγίστηκαν εκπαιδευτικοί Ειδικών Εργαστηρίων 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), Ειδικών Γυμνασίων και 

Ειδικών Λυκείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  (πρώην ΤΕΕ ΕΑ: ΦΕΚ 17.09.2016). 

Ειδικότερα, σε εισαγωγικό-επεξηγηματικό μήνυμα που συνόδευε την αποστολή του 

ερωτηματολογίου, ζητήθηκε να συμπληρωθεί από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 

έχουν αναλάβει την διδασκαλία κάποιας επαγγελματικής ειδικότητας ή κάποιου 

θεωρητικού μαθήματος επαγγελματικού προσανατολισμού.  

Το ερευνητικό δείγμα αποτέλεσαν 140 εκπαιδευτικοί. Οι αρχικές συμμετοχές 

ήταν 142 ωστόσο οι δυο διαγράφηκαν ως άκυρες καθώς δεν είχαν συμπληρώσει 

αρκετές ερωτήσεις, για την ακρίβεια πάνω από πέντε ενώ ορισμένες συμμέτοχες που 

επέλεξαν να μην απαντήσουν μια ή δυο ερωτήσεις, διατηρήθηκαν εντός δείγματος. 

Από τους 140 συμμετέχοντες, οι 100 (71,4%) είναι γυναίκες και οι 40 (28,6%) είναι 

άντρες. Από το σύνολο του δείγματος, οι 98 (70%) είναι αναπληρωτές καθηγητές και 

οι 42 (30%) είναι μόνιμοι. Οι  94 (61,7%) εκπαιδευτικοί εργάζονταν σε ΕΕΕΕΚ, οι 30 

(21,4%) σε Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και οι 16 (11,4%) σε Ειδικά 

Επαγγελματικά Γυμνάσια. Στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται οι ειδικότητες των 

εκπαιδευτικών αριθμητικά, οι περιοχές των σχολείων που συμμετείχαν στο δείγμα, 

καθώς και τα υπόλοιπα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. 

 

Πίνακας 1: Ειδικότητες εκπαιδευτικών 

Ειδικότητα Αριθμός 

ΠΕ02 - Φιλολογία 18 

ΠΕ06 – Αγγλική Φιλολογία 2 

ΠΕ03 - Μαθηματικά 6 

ΠΕ04 –Φυσικές επιστήμες 

  ΠΕ04.01 – Φυσική 

  ΠΕ04.02 - Χημεία  

 

6 

2 

ΠΕ11 – Φυσική Αγωγή 6 
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ΠΕ23 - Ψυχολογία  8 

ΠΕ29 – Εργοθεραπεία 4 

ΠΕ30 – Κοινωνικοί Λειτουργοί 4 

ΠΕ70 - Δάσκαλοι 2 

ΠΕ78 – Κοινωνικές επιστήμες 4 

ΠΕ79 - Μουσική 6 

ΠΕ80 – Οικονομικά, Τουριστικά 6 

ΠΕ82 – Μηχανολόγοι μηχανικοί 12 

ΠΕ83 - Ηλεκτρολόγοι 6 

ΠΕ86 - Πληροφορική 14 

ΠΕ87 –Υγεία-Πρόνοια-Ευεξία 

 ΠΕ87.02 - Νοσηλευτική 

 

4 

ΠΕ88 – Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος 

 ΠΕ88.01 – Γεωπονία 

 ΠΕ88.04 – Διατροφής και Διαιτολογίας 

 

14 

2 

ΠΕ89 – Εφαρμοσμένων Τεχνών 

 ΠΕ89.01 – Καλλιτεχνικές σπουδές 

 ΠΕ89.02.01 – Σχεδιασμός και Παραγωγή προϊόντων, Ύφασμα-

Ένδυση 

 

8 

6 

Σύνολο: 140 

 

Πίνακας 2: Τοποθεσίες σχολείων 

Τοποθεσία Αριθμός εκπαιδευτικών 

Αθήνα 24 

Πειραιάς 4 

Θεσσαλονίκη 28 

Πάτρα 10 

Βόλος 2 

Κατερίνη 8 

Έδεσσα 2 

Γιαννιτσά 2 

Σέρρες 2 
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Χανιά 6 

Ηράκλειο 2 

Καβάλα 4 

Ιωάννινα 4 

Αλεξάνδρεια 6 

Σητεία 6 

Ξανθή 4 

Κομοτηνή 2 

Πρέβεζα 4 

Σπάρτη 2 

Λιβαδειά 2 

Ρόδος 4 

Χαλκιδική 4 

Νάξος 4 

Χίος 4 

Σύνολο 140 

 

Πίνακας 3: Ηλικιακό εύρος 

Ηλικία Αριθμός (ποσοστό %) 

< 25 0 

25 - 33 32 (22,9%) 

33 - 41 48  (34,3%) 

41 - 50 40  (28,6%) 

50 < 20  (14,3%) 

 

Πίνακας 4: Μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή 

Μορφή μετεκπαίδευσης Αριθμός (ποσοστό %) 

Διδακτορικός τίτλος 5 (3,6%) 

Μεταπτυχιακός τίτλος 97 (69,3%) 

Επιμορφωτικό σεμινάριο  38 (27,1%) 

 

Πίνακας 5: Προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ 
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Χρόνια προϋπηρεσίας Αριθμός (ποσοστό %) 

< 5 58 (41,4%) 

5 – 10 34 (24,3%) 

10 – 15 28 (20%) 

15 - 20 18 (12,9%) 

20 < 2 (1,4%) 

 

Όπως φαίνεται στον Πινάκα 1, η ειδικότητα που παρουσίασε μεγαλύτερη 

συμμετοχή ήταν οι φιλόλογοι οι οποίοι είχαν συνολικά 18 συμμετοχές. Υψηλός ήταν 

και ο αριθμός των εκπαιδευτικών του κλάδου Γεωπονίας, Διατροφής και 

Περιβάλλοντος με 17 συμμετοχές συνολικά ενώ 14 ήταν οι συμμετοχές των 

εκπαιδευτικών του κλάδου Πληροφορικής καθώς και του κλάδου Εφαρμοσμένων 

Τεχνών. Ακολούθησε η ειδικοτήτων των μηχανολόγων μηχανικών με 12 συμμετοχές 

ενώ οι υπόλοιπες ειδικότητες παρουσίασαν από 8 συμμετοχές και κάτω. 

Όσον αφορά τη γεωγραφική διασπορά του δείγματος, όπως διακρίνεται στον 

Πινάκα 2, πολυπληθέστερη ήταν η συμμετοχή των εκπαιδευτικών από Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη με 24 και 28 συμμετοχές αντίστοιχα, γεγονός που δικαιολογείται, 

βεβαίως, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγαλύτερο αριθμό ειδικών σχολείων 

επαγγελματικής αγωγής σε πρωτεύουσα και συμπρωτεύουσα. Ακολούθησε  η Πάτρα 

με 10 συμμετοχές και οι υπόλοιπες τοποθεσίες με 8 συμμετοχές και κάτω, 

συγκεντρώνοντας, ωστόσο, δείγμα με ικανοποιητική γεωγραφική διασπορά τόσο στη 

επαρχία όσο και σε νησιώτικες περιοχές. 

Το ηλικιακός εύρος των συμμετεχόντων, όπως διακρίνεται στον Πινάκα 3, 

ήταν κατά κύριο λόγο η ηλικία των 33 έως 41 ετών που αποτέλεσε το 34,3% του 

δείγματος (48 συμμετέχοντες εκ των 140). Η ηλικία των 41 έως 50 αποτέλεσε το 

28,6% του δείγματος (40 συμμετέχοντες), ενώ η ηλικία των 25 έως 33 ετών, το 22,9% 

(32 συμμετέχοντες). Άνω των 50 ετών ήταν το 14,3% του δείγματος (20 

συμμετέχοντες), ενώ δεν είχαμε καμία συμμετοχή κάτω των 25 ετών. 

 Αναφορικά με την μορφή μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην ειδική 

αγωγή, η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (97 συμμετέχοντες - 69,3%) διαθέτει 

μεταπτυχιακό ειδικής αγωγής, όπως φαίνεται στον Πινάκα 4. Ακολουθούν όσοι έχουν 

μετεκπαιδευτεί με επιμορφωτικό σεμινάριο με 38 συμμετοχές (27,1%) ενώ 5 

συμμετέχοντες είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου ειδικής αγωγής. 
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 Όσον αφορά την προϋπηρεσία των συμμετεχόντων σε Σχολικές Μονάδες 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) όπως αυτή απεικονίζεται στον Πινάκα 5, 

οι 58 συμμετέχοντες (41,4%) διαθέτουν προϋπηρεσία 5 ετών και κάτω. Από 5 έως 10 

χρόνια προϋπηρεσίας διαθέτουν οι 34 συμμετέχοντες (24,3%) και από 10 έως 15 

χρόνια προϋπηρεσίας οι 28 συμμετέχοντες (20%). Εμπειρία 15 έως 20 ετών 

διαθέτουν 18 συμμετέχοντες και άνω των 20 ετών οι 2 (1,4%). 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 Τα ερευνητικά αποτελέσματα της μελέτης μας πρόεκυψαν μετά από 

επεξεργασία των δεδομένων μας στο λογισμικό στατιστικής ανάλυσης SPSS. Στις 

ερωτήσεις απλής αναφοράς υπολογίστηκε το ποσοστό επί τοις εκατό για κάθε τιμή 

ενώ στις ερωτήσεις τύπου Likert υπολογίστηκε για κάθε δήλωση η ελάχιστη τιμή 

(Min), η μεγίστη τιμή (Max), ο μέσος όρος τιμών (Mean) και η τυπική απόκλιση (Std. 

Deviation). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αρχικά ανά θεματική ενότητα του 

ερωτηματολόγιου και στην συνεχεία προκύπτουν οι απαντήσεις στα ερευνητικά 

ερωτήματα που είχαν τεθεί ως στόχοι της έρευνάς μας.  

 

 

4.1  Χαρακτηριστικά σχολικής μονάδας 

 

 Στην πρώτη ενότητα του ερωτηματολόγιου που ακολουθεί τα δημογραφικά 

στοιχεία, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της 

σχολικής μονάδας στην οποία εργάζονται. Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις αφορούν: την 

μορφή στέγασης του σχολείου, τις μορφές αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών που υπάρχουν στο σχολείο, τις παρεχόμενες γενικές και ειδικές υπηρεσίες 

του σχολείου, τις διδασκόμενες επαγγελματικές ειδικότητες που προσφέρονται στο 

σχολείο, τον αριθμό των αιθουσών του σχολείου που αποτελούν εργαστήρια και τις 

προσφερόμενες μορφές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στου πίνακες που ακολουθούν. 
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Πινάκας 6: Μορφή στέγασης σχολείου 

Μορφή στέγασης Αριθμός αναφορών (ποσοστό %) 

Αυτόνομο κτήριο με αυτόνομο αύλειο χώρο 82 (59,4%) 

Αυτόνομο κτήριο με κοινό αύλειο χώρο με 
γενικό σχολείο 

16 (11,6%) 

Συστέγαση με γενικό σχολείο και ανεξάρτητες 
αίθουσες μαθημάτων  

30 (21,7%) 

Παραχώρηση αίθουσας-ών γενικού σχολείου 2 (1,4%) 

Συστέγαση με ειδικό γυμνάσιο ή λύκειο 8 (5.8%) 

 

 Αναφορικά με τη μορφή στέγασης του σχολείου, 82 εκπαιδευτικοί, 

περισσότεροι από τους μισούς (59,4%) δήλωσαν ότι το σχολείο στο οποίο εργάζονται 

στεγάζεται σε εξολοκλήρου αυτόνομο κτήριο με αυτόνομο αύλειο χώρο. Οι 30 

συμμετέχοντες (21,7%) δήλωσαν ότι το σχολείο τους συστεγάζεται με γενικό σχολείο 

έχοντας ανεξάρτητες αίθουσες μαθημάτων. Ακολουθεί η στέγαση σε αυτόνομο 

κτήριο αλλά κοινό αύλειο χώρο με γενικό σχολείο, με 16 αναφορές (11,6%). Οι 8 

συμμετέχοντες (5,8%) δήλωσαν ότι το σχολείο τους συστεγάζεται με άλλο ειδικό 

σχολείο ενώ μόλις 2 εκπαιδευτικοί (1,4%) ανέφεραν ότι το σχολείο τους λειτουργεί 

με την παραχώρηση αιθουσών γενικού σχολείου. 

 

Πινάκας 7: Μορφές αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που 

υπάρχουν στο σχολείο 

Μορφή αναπηρίας – ειδικής εκπαιδ. ανάγκης  Αριθμός αναφορών (ποσοστό %) 

Νοητική καθυστέρηση 138 (98,6%) 

Διαταραχές φάσματος αυτισμού 138 (98,6%) 

Προβλήματα όρασης 40 (28,6%) 

Προβλήματα ακοής 66 (47,1%) 

Κινητικές αναπηρίες 116 (82,9%) 

Προβλήματα λογού 114 (81,4%) 

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 100 (71,4%) 

Προβλήματα συμπεριφοράς 112 (80%) 

 

 Όσον αφορά τις μορφές αναπηρίας και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές του εκάστοτε σχολείου, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες, 
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138 εκ των 140 (98,6%), δήλωσαν ότι στο σχολείο τους υπάρχουν περιπτώσεις 

μαθητών με νοητική καθυστέρηση και διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ). Οι 

κινητικές αναπηρίες και τα προβλήματα λόγου είχαν 116 (82,9%) και 114 (81,4%) 

αναφορές αντίστοιχα ενώ τα προβλήματα συμπεριφοράς αναφέρθηκαν από 112 

(80%) εκπαιδευτικούς. Εκατό συμμετέχοντες (71,4%) δήλωσαν ότι έχουν στο 

σχολείο τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ενώ σε πολύ μικρότερο βαθμό 

αναφέρθηκαν τα προβλήματα ακοής και όρασης με 66 (47,1%) και 40 (28,6%) 

αναφορές αντίστοιχα. 

 

 

Πινάκας 8: Παρεχόμενες υπηρεσίες του σχολείου 

Υπηρεσίες Αριθμός αναφορών (ποσοστό %) 

Κοινωνικός λειτουργός 126 (90%) 

Ψυχολόγος 126 (90%) 

Εκπαιδευτικός επαγγελματικού 

προσανατολισμού 

52 (37,1%) 

Σύμβουλος εργασίας 2 (1,4%) 

Νοσηλευτής -τρια 96 (68,6%) 

Λογοθεραπευτής -τρια 74 (52,9%) 

Εργοθεραπευτής -τρια 60 (42,9%) 

Φυσιοθεραπευτής -τρια 68 (48,6%) 

Ειδικό βοηθητικό προσωπικό 136 (97,1%) 

Οδηγός σχολικού λεωφορείου 64 (45,7%) 

 

 Στην ερώτηση για τις ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται στο σχολείο για τους 

μαθητές, τις περισσότερες αναφορές συγκέντρωσε το ειδικό βοηθητικό προσωπικό 

καθώς δηλώθηκε από 136 εκπαιδευτικούς (97,1%). Οι υπηρεσίες του κοινωνικού 

λειτουργού και του ψυχολόγου συγκέντρωσαν όσο αριθμό δηλώσεων και 

συγκεκριμένα αναφέρθηκαν από 126 εκπαιδευτικούς (90%). Οι 96 συμμετέχοντες 

(68,6%) δήλωσαν ότι το σχολείο τους διαθέτει νοσηλευτή –τρία. Οι αναφορές 

μειώθηκαν για τις υπηρεσίες λογοθεραπείας και εργοθεραπείας καθώς αναφέρθηκαν 

από 74 (52,9%) και 60 (42,9%) εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. Οι 68 συμμετέχοντες 
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(48,6%) δήλωσαν ότι στο σχολείο τους παρέχεται φυσιοθεραπεία. Η υπηρεσία του 

οδηγού λεωφορείου είχε 64 αναφορές (45,7%). Πολλοί λιγότεροι από τους μισούς 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι στο σχολείο προσφέρεται μάθημα επαγγελματικού 

προσανατολισμού και συγκεκριμένα αναφέρθηκε από τους 52 εκ των 140 

συμμετεχόντων (37,1%) ενώ μόλις 2 εκπαιδευτικοί (1,4%) ανέφεραν τον σύμβουλο 

εργασίας ως υπηρεσία του σχολείου προς του μαθητές. 

 

Πινάκας 9: Διδασκόμενες επαγγελματικές ειδικότητες  

Επαγγελματικές ειδικότητες Αριθμός αναφορών (ποσοστό %) 

Γεωπονία – κηπουρική 90 (64,29%) 

Μαγειρική – ζαχαροπλαστική 44 (31,43%) 

Κεραμική - αγγειοπλαστική 38 (27,14%) 

Χειροτεχνία 26 (18,57%) 

Πληροφορική 26 (18,57%) 

Εικαστικά 18 (12,86%) 

Μηχανολογία 12 (8,57%) 

Ηλεκτρολογία 10 (7,14%) 

Οικονομία – διοίκηση 10 (7,14%) 

Αυτόνομη διαβίωση 10 (7,14%) 

Κλωστοϋφαντουργία - ραπτική 8 (5,71%) 

Κομμωτική 8 (5,71%) 

Επαγγέλματα υγείας 8 (5,71%) 

Τουριστικά επαγγέλματα 6 (4,29%) 

Κηροπλαστική 4 (2,86%) 

Γραφικές τέχνες 4 (2,86%) 

Εφαρμοσμένες τέχνες 4 (2,86%) 

Ξυλουργική 4 (2,86%) 

Προεπαγγελματικές δεξιότητες 4 (2,86%) 

Φυτική – ζωική παράγωγη 2 (1,43%) 

Δημιουργία κοσμημάτων 2 (1,43%) 

Υδραυλική 2 (1,43%) 

Οικιακή οικονομία 2 (1,43%) 
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Αναφορικά με τις επαγγελματικές ειδικότητες που επιλέγονται να διδαχτούν 

στα εκάστοτε σχολεία και περιλαμβάνονται στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, η 

ειδικότητα που συγκέντρωσε την συντριπτική πλειοψηφία αναφορών ήταν η 

Γεωπονία και παρεμφερείς ειδικότητες όπως η κηπουρική ή η ανθοκομία. 

Συγκεκριμένα η γεωπονία-κηπουρική αναφέρθηκε από 90 εκπαιδευτικούς 64,29% ως 

διδασκόμενη επαγγελματική ειδικότητα. Η ειδικότητα της μαγειρικής - 

ζαχαροπλαστικής  συγκέντρωσε 44 αναφορές (31,43%) ενώ ακολούθησε η ειδικότητα 

της κεραμικής - αγγειοπλαστικής με 38 αναφορές (27,14%). Από 26 αναφορές 

(18,57%) συγκέντρωσαν οι χειροτεχνία και η πληροφορική. Τα εικαστικά 

αναφέρθηκαν από 18 εκπαιδευτικούς (12,86%) ως διδασκόμενη ειδικότητα ενώ η 

μηχανολογία συγκέντρωσε 12 αναφορές (8,57%). Από 10 αναφορές (7,14%) 

συγκέντρωσαν η ηλεκτρολογία, η οικονομία-διοίκηση και η αυτόνομη διαβίωση η 

οποία θεωρείται και διδάσκεται ως κοινωνική δεξιότητα και συμπεριλαμβάνεται στο 

πρόγραμμα σπουδών της επαγγελματικής αγωγής. Από 8 συμμετέχοντες (5,71%) 

αναφέρθηκαν οι ειδικότητες της κλωστοϋφαντουργίας – ραπτικής, της κομμωτικής 

και τα επαγγέλματα υγείας. Τα τουριστικά επαγγέλματα συγκέντρωσαν 6 αναφορές 

(4,29%). Από 4 αναφορές και κάτω συγκέντρωσαν οι ειδικότητες: κηροπλαστική, 

γραφικές τέχνες, εφαρμοσμένες τέχνες, ξυλουργική, επαγγελματικές δεξιότητες, 

φυτική – ζωική παράγωγη, δημιουργία κοσμημάτων, υδραυλική και οικιακή 

οικονομία. 

 

Πινάκας 10: Αριθμός εργαστηρίων σχολείου 

Αριθμός εργαστηρίων Αριθμός αναφορών (ποσοστό %) 

0 2 (1,4%) 

1 24 (17,4%) 

2 38 (27,5%) 

3 36 (26,1%) 

4 20 (14,5%) 

5 8 (5,8%) 

6 4 (2,9%) 

7 2 (1,4%) 

9 2 (1,4%) 

10 2 (1,4%) 

Σύνολο: 138 
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Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τον αριθμό των σχολικών αιθουσών και 

χώρων που αποτελούν εργαστήρια για τις ανάγκες διδασκαλίας και πρακτικής 

εξάσκησης των διδασκομένων ειδικοτήτων. Οι δυο εκπαιδευτικοί (1,4%) δήλωσαν 

ότι στο σχολείο που εργάζονται δεν υπάρχει καμία αίθουσα που λειτουργεί ως 

εργαστήριο. Οι 24 εκπαιδευτικοί (17,4%) δήλωσαν ότι το σχολείο έχει ένα 

εργαστήριο. Οι 38 συμμετέχοντες (27,5%)  δήλωσαν ότι στο σχολείο τους 

λειτουργούν 2 εργαστήρια ενώ αυτός ήταν και ο μεγαλύτερος αριθμός αναφορών που 

συγκεντρώθηκε. Οι 36 εκπαιδευτικοί (26,1%) ανέφεραν 3 εργαστήρια για το σχολείο 

τους και 20 εκπαιδευτικοί ανέφεραν 4 (14,5%). Οι αναφορές μειώθηκαν ιδιαίτερα στη 

συνεχεία καθώς 5 αίθουσες εργαστηρίων στο σχολείο ανέφεραν 8 εκπαιδευτικοί 

(5,8%), 6 εργαστήρια αναφέρθηκαν από 4 εκπαιδευτικούς (2,9%) ενώ μόλις 2 

εκπαιδευτικοί (1,4%) ανέφεραν ότι το σχολείο τους έχει 7, 9 ή 10 αίθουσες 

εργαστηρίων. Δυο συμμετέχοντες επέλεξαν να μην απαντήσουν στη συγκεκριμένη 

ερώτηση. 

 

Πινάκας 11: Προσφερόμενες μορφές επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στο σχολείο 

Μορφές επαγγελματικής εκπαίδ. και 

κατάρτισης 
Αριθμός αναφορών (ποσοστό %) 

Εργασία µέσα στο σχολείο ( δηµιουργία 

υποδοµών που προσεγγίζουν τις πραγµατικές 

συνθήκες ενός εργασιακού χώρου) 

92 (65,7%) 

Εκπαίδευση σε πραγματικό εργασιακό χώρο µε 

εποπτεία 
20 (14,3%) 

Θεσµός μαθητείας (εκπαίδευση του μαθητή, στην 

ειδικότητα του, κοντά σε έναν επαγγελματία, σε 

πραγµατικές συνθήκες εργασίας) 

20 (14,3%) 

Ενσωμάτωση θεωρητικών μαθημάτων 

επαγγελματικού προσανατολισμού στα πλαίσια 

της γενικής παιδείας 

60 (42,9%) 

Καμία από τις παραπάνω 32 (22,9%) 
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Η τελευταία ερώτηση της ενότητας για τα χαρακτηριστικά της σχολικής 

μονάδας, αφορά τις μορφές με τις οποίες παρέχεται η επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση των μαθητών στο σχολείο. Οι 92 εκπαιδευτικοί εκ των 140 (65,7%) 

δήλωσαν ότι οι μαθητές εκπαιδεύονται μόνο εντός σχολείου σε υποδομές που 

προσεγγίζουν τις συνθήκες ενός πραγματικού εργασιακού χώρου. Οι 60 

εκπαιδευτικοί (42,9%) ανέφεραν ως προσφερόμενη τη διδασκαλία θεωρητικών 

μαθημάτων επαγγελματικού προσανατολισμού. Η εκπαίδευση σε πραγματικό 

εργασιακό χώρο και ο θεσμός της μαθητείας αναφέρθηκαν ως προσφερόμενες μορφές 

επαγγελματικής εκπαίδευσης από 20 εκπαιδευτικούς η κάθε μορφή (14,3%). Τέλος, 

32 από τους συμμετέχοντες (22,9%) απάντησαν ότι στο σχολείο τους δεν παρέχεται 

καμία από τις παραπάνω μορφές επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

 

4.2. Υλικοτεχνικές υποδομές, οικονομικοί πόροι και ανθρώπινο εκπαιδευτικό 

δυναμικό  

 

 Η επόμενη θεματική ενότητα του ερωτηματολογίου αφορά αναλυτικότερα τις 

υλικοτεχνικές υποδομές του σχολείου (εξοπλισμό, μέσα, προσβασιμότητα), τους 

οικονομικούς πόρους του σχολείου και τις πηγές οικονομικής στήριξης του καθώς και 

το εκπαιδευτικό δυναμικό όσον αφορά τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών και την 

κάλυψη των κενών θέσεων. Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε 6 ερωτήσεις τύπου Likert, όπου έπρεπε να δηλώσουν τον βαθμό 

συμφωνίας τους με την πρόταση που παρατίθεται, σημειώνοντας έναν βαθμό από το 1 

έως το 5. Συγκεκριμένα οι δηλώσεις των αριθμών είναι: 1=Διαφωνώ απόλυτα, 

2=Διαφωνώ, 3=Δεν έχω άποψη, 4=Συμφωνώ, 5=Συμφωνώ απόλυτα. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν για την ενότητα αυτή απεικονίζονται στον ακόλουθο 

πίνακα. 
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Πίνακας 12 

Δηλώσεις 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ο εξοπλισμός και τα διαθέσιμα 

μέσα του σχολείου (όργανα – 

εργαλεία, οπτικοακουστικά μέσα, 

υποδομές πληροφορικής και δίκτυα 

επικοινωνίας) ανταποκρίνονται 

στις σύγχρονες διδακτικές ανάγκες 

και είναι επαρκή για την 

εκπαίδευση των μαθητών στις 

επαγγελματικές ειδικότητες. 

1 5 3,04 1,052 

Πληρούνται οι συνθήκες ώστε όλοι 

οι μαθητές να έχουν πλήρη 

πρόσβαση στους χώρους – 

εργαστήρια και στον ειδικό 

εξοπλισμό. 

1 5 3,69 1,067 

Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι 

επαρκούν για την υποστήριξη του 

έργου επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης στο σχολείο (υλική 

υποστήριξη και ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων, συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα δράσης 

κτλ.) 

1 4 2,27 1,017 

Ο Δήμος, η Κοινότητα ή τοπικές 

οργανώσεις ενισχύουν οικονομικά 

και υλικά το σχολείο. 

1 5 3,26 
0,985 

 

Οι κενές θέσεις των εκπαιδευτικών 

καλύπτονται έγκαιρα στην αρχή 

του σχολικού έτους. 

1 5 2,63 1,213 
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Το σχολείο διαθέτει 

εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες 

όλων των ειδικοτήτων που 

απαιτούνται για τις ανάγκες του 

επαγγελματικού προσανατολισμού 

και της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

μαθητών. 

1 5 3,37 1,034 

   

Όσον αφορά την επάρκεια υλικοτεχνικών υποδομών του σχολείου, οι 

εκπαιδευτικοί έδειξαν μέτρια προς χαμηλή συμφωνία ότι ο εξοπλισμός και τα μέσα 

του διαθέτει το σχολείο για την στήριξη του έργου επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ανταποκρίνονται στην σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις. 

Συγκεκριμένα ο Μ.Ο. ικανοποίησης ήταν 3,04 και η τυπική απόκλιση 1,052. Στο 

ζήτημα των επαρκών μέτρων προσβασιμότητας των χώρων και του εξοπλισμού για 

όλους τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί έδειξαν επίσης μέτρια συμφωνία με Μ.Ο. 3,69 

και τυπική απόκλιση 1,067. 

Αναφορικά με την επάρκεια των οικονομικών πόρών στους οποίους 

στηρίζεται το σχολείο για την υποστήριξη του έργου επαγγελματικής αγωγής, οι 

συμμετέχοντες έδειξαν ιδιαίτερα χαμηλή συμφωνία με Μ.Ο. 2,27 και τυπική 

απόκλιση 1,017. Σχετικά με την οικονομική στήριξη του σχολείου από τον Δήμο και 

τις τοπικές κοινοτικές οργανώσεις, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν και πάλι μέτρια 

συμφωνία με Μ.Ο. 3,26 και τυπική απόκλιση 0,985. 

 Στην δήλωση για έγκαιρη κάλυψη των κενών θέσεων των εκπαιδευτικών από 

την αρχή του σχολικού έτους, οι συμμετέχοντες έδειξαν χαμηλή συμφωνία με Μ.Ο. 

2,63 και τυπική απόκλιση 1,213. Στην τελευταία δήλωση της ενότητας για την 

επάρκεια των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών του σχολείου που απαιτούνται για το 

έργο της επαγγελματικής αγωγής, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν και πάλι σε μέτριο 

βαθμό με Μ.Ο. 3,37 και τυπική απόκλιση 1,034. 
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4.3    Αρμοδιότητες διοίκησης: οργάνωση έργου, αξιοποίηση πόρων, 

επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 

 

Η επόμενη θεματική ενότητα του ερωτηματολογίου αποτελείται από 4 

δηλώσεις σχετικά με τις διοικητικές αρμοδιότητες, δηλαδή την διαχείριση των 

διευθυντών στα εκπαιδευτικά ζητήματα του εκάστοτε σχολείου. Πιο συγκεκριμένα οι 

δηλώσεις αφορούν: τον τρόπο οργάνωσης του έργου επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, την συνεργασία της διοίκησης με τους εκπαιδευτικούς, την 

διαχείριση των οικονομικών πόρων και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τα 

αποτελέσματα για την ενότητα αυτή απεικονίζονται στο Πίνακα 13. 

 

Πίνακας 13 

Δηλώσεις 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Η Διεύθυνση οργανώνει από την 

αρχή του σχολικού έτους το έργο 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, θέτει 

συγκεκριμένους στόχους και 

προγραμματίζει δράσεις για την 

υλοποίησή τους. 

1 5 3,66 0,880 

Η Διεύθυνση υποστηρίζει ένα 

συνεργατικό πλαίσιο εργασίας των 

παραγόντων της σχολικής μονάδας 

για την καλύτερη υλοποίηση του 

έργου επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης και αφήνει χώρο 

στους εκπαιδευτικούς για 

πρωτοβουλίες. 

2 5 4,16 0,692 

Η διαχείριση των οικονομικών 

πόρων γίνεται με τον καλύτερο 

τρόπο για τις ανάγκες του έργου 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 

1 5 3,56 0,939 
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Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε 

επιμορφωτικά προγράμματα 

(ενδοσχολικά ή εξωσχολικά) που 

οργανώνονται και 

πραγματοποιούνται με 

πρωτοβουλία των Σχολικών 

Συμβούλων, της Διεύθυνσης και 

του Συλλόγου Διδασκόντων. 

1 5 3,59 1,224 

  

 Όσον αφορά την επαρκή οργάνωση του έργου επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης από τη διοίκηση του σχολείου, την θέση εκπαιδευτικών στόχων και 

τον προγραμματισμό δράσεων, οι εκπαιδευτικοί έδειξαν να συμφωνούν σε ένα μέτριο 

προς θετικό βαθμό, με Μ.Ο. 3,66 και τυπική απόκλιση 0,880. Σχετικά με την 

προώθηση πνεύματος συνεργασίας από τη διεύθυνση με τους υπόλοιπους παράγοντες 

του σχολείου και στην ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών για πρωτοβουλίες, οι 

συμμετέχοντες φάνηκαν να συμφωνούν σε υψηλό βαθμό καθώς συγκέντρωσαν Μ.Ο. 

απαντήσεων 4,16 με τυπική απόκλιση 0,692. Για την διαχείριση των οικονομικών 

πόρων που διαθέτει το σχολείο από την διοίκηση, οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν 

ικανοποιημένοι σε μέτριο βαθμό με Μ.Ο 3,56 και τυπική απόκλιση 0,939. Τέλος, για 

την επαρκή συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα με 

πρωτοβουλία της διοίκησης, των συμβούλων και του συλλόγου διδασκόντων, οι 

συμμετέχοντες έδειξαν και πάλι μια μέτρια συμφωνία με Μ.Ο. 3,59 και τυπική 

απόκλιση 1,224. 

 

 

4.4    Συνεργασία των παραγόντων του σχολείου μεταξύ τους και με εξωτερικούς 

φορείς 

 

Η θεματική αυτή ενότητα του ερωτηματολόγιου αφορά το ζήτημα της 

συνεργασίας των σχολικών παραγόντων μεταξύ τους καθώς και τη συνεργασία της 

σχολικής μονάδας με άλλους εξωτερικούς φορείς στα πλαίσια του έργου 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ενότητα αποτελείται από 8 δηλώσεις 

συνολικά. Μια δήλωση αφορά την συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, μια 

δήλωση αφορά την συνεργασία και τις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές, 

δυο δηλώσεις αφορούν την συνεργασία του σχολείου με τους γονείς των μαθητών, 
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μια δήλωση αφορά τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους σχολικούς συμβούλους 

ενώ τρεις δηλώσεις αφορούν τη συνεργασία του σχολείου με εξωτερικούς παράγοντες 

και συγκεκριμένα, υποστηρικτικούς κρατικούς και κοινωνικούς φορείς και άλλα 

σχολεία. Τα αποτελέσματα για την ενότητα αυτή παρουσιάζονται στον Πινάκα 14. 

 

Πινάκας 14 

Δηλώσεις 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν 

τακτικά σε συναντήσεις και 

συνεργάζονται μεταξύ τους για 

διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα 

(παιδαγωγικά, διδακτικά, 

οργάνωση δραστηριοτήτων, 

επίλυση προβλημάτων κτλ.) σε 

κλίμα αλληλοσεβασμού και 

συλλογικότητας. 

1 5 3,97 0,699 

Οι σχέσεις μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών 

του σχολείου διέπονται από τις 

αρχές της δικαιοσύνης, της 

αξιοκρατίας, της εμπιστοσύνης και 

του αλληλοσεβασμού. 

2 5 4,34 0,697 

Διασφαλίζεται τακτική και 

αμφίδρομη πληροφόρηση ανάμεσα 

στους γονείς/κηδεμόνες και το 

σχολείο για την πρόοδο των 

μαθητών, τον τρόπο που 

εργάζονται στο σχολείο και στο 

σπίτι και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν. 

2 5 3,93 0,731 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων 

συνεργάζεται με τον Σύλλογο 

Γονέων/Κηδεμόνων προκειμένου 

να διευκολυνθεί, όποτε χρειάζεται, 

το έργο του σχολείου ως προς την 

επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση των μαθητών. 

1 5 3,63 0,884 
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Το σχολείο συνεργάζεται συχνά 

και αποτελεσματικά με τους 

σχολικούς συμβούλους για την 

υλοποίηση του έργου 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 

1 5 3,21 0,912 

Το σχολείο συνεργάζεται και 

αξιοποιεί αποτελεσματικά τους 

υφιστάμενους φορείς υποστήριξης 

του εκπαιδευτικού έργου (κέντρα 

και υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, 

κέντρα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, 

ΚΕΔΔΥ κ.ά.). 

1 5 3,49 1,000 

Το σχολείο συνεργάζεται με άλλα 

σχολεία επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(γενικά ή ειδικά) ή άλλα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα για 

ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων. 

1 5 3,67 1,000 

Το σχολείο υποστηρίζει επαφές με 

επιστημονικούς, κοινωνικούς και 

επαγγελματικούς φορείς, με στόχο 

την οργάνωση κοινών δράσεων 

στα πλαίσια του έργου 

επαγγελματικής αγωγής. 

1 5 3,77 0,932 

  

Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί φαίνονται ικανοποιημένοι από τη 

συνεργασία τους με τους άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου και το κλίμα που 

επικρατεί μεταξύ καθώς ο Μ.Ο. απαντήσεων ήταν 3,97 και η τυπική απόκλιση 0,699. 

Για τη συνεργασία τους με τους μαθητές οι εκπαιδευτικοί έδειξαν πολύ υψηλό βαθμό 

συμφωνίας για το ότι οι σχέσεις τους διέπονται από δικαιοσύνη, αλληλοσεβασμό και 

εμπιστοσύνη. Συγκεκριμένα ο Μ.Ο. απαντήσεων ήταν 4,34 και η τυπική απόκλιση 

0,697. Για την τακτικη επικοινωνία και την καλη συνεργασία τους με τους γονείς, οι 

εκπαιδευτικοί φάνηκαν να συμφωνούν σε μεγάλο ποσοστό με Μ.Ο. 3,93 και τυπική 

απόκλιση 0,731. Όσον αφορά τη συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων με τον 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για το έργο της επαγγελματικής αγωγής, οι 

συμμετέχοντες έδειξαν μέτριο προς θετικό βαθμό ικανοποίησης με Μ.Ο. 3,63 και 
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τυπική απόκλιση 0,884. Από τη συνεργασία του σχολείου με τους ειδικούς 

συμβούλους για το έργο της επαγγελματικής αγωγής, οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν 

μέτρια ικανοποιημένοι με Μ.Ο. 3,21 και τυπική απόκλιση 0,912. Επίσης μέτρια ήταν 

η συμφωνία των εκπαιδευτικών για την επαρκή συνεργασία του σχολείου με τους 

υφιστάμενους κρατικούς φορείς υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου καθώς 

συγκέντρωσαν Μ.Ο. απαντήσεων 3,49, με τυπική απόκλιση 1,000. Μέτριου βαθμού 

συμφωνία έδειξαν επίσης οι συμμετέχοντες για την επιδίωξη συνεργασίας του 

σχολείου με άλλα σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, με Μ.Ο. 3,67 και τυπική 

απόκλιση 1,000. Μέτριος προς θετικός ήταν ο βαθμός συμφωνίας των εκπαιδευτικών 

ως προς το αν επιδιώκονται επαφές του σχολείου με επιστημονικούς, κοινωνικούς και 

επαγγελματικούς φορείς για συνεργασία στα πλαίσια του έργου της επαγγελματικής 

αγωγής. Συγκεκριμένα συγκέντρωσαν Μ.Ο. απαντήσεων 3,77 με τυπική απόκλιση 

0,932. 

  

 

4.5 Αντιστοιχία έργου επαγγελματικής αγωγής με Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών (ΑΠΣ) 

 

 Η επόμενη θεματική ενότητα του ερωτηματολόγιου αφορά την  αντιστοιχία 

του έργου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που επιτελείται στο σχολείο 

με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ). Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί 

κλήθηκαν να δηλώσουν τη συμφωνία τους για τρεις δηλώσεις που αφορούν την 

αντιστοιχία του διδακτικού υλικού με τους στόχους του ΑΠΣ, την ευελιξία του ΑΠΣ 

και το περιεχόμενο των βοηθημάτων του εκπαιδευτικού. Τα αποτελέσματα για την 

ενότητα παρουσιάζονται στον Πινάκα 15. 
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Πινάκας 15 

Δηλώσεις 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Το διδακτικό υλικό (σχολικά 

εγχειρίδια, υποστηρικτικό υλικό) 

των μαθημάτων επαγγελματικής 

εκπαίδευσης αντιστοιχεί και 

συμφωνεί με τους σκοπούς, τους 

στόχους και το περιεχόμενο του 

ΑΠΣ. 

1 5 3,10 1,140 

Το ΑΠΣ παρέχει δυνατότητα 

ευελιξίας και προσαρμόζεται από 

το σχολείο στις ανάγκες και τις 

δυνατότητες του μαθητικού 

δυναμικού. 

1 5 3,76 1,079 

Το βιβλίο και τα βοηθήματα του 

εκπαιδευτικού για την 

επαγγελματική αγωγή παρέχουν 

σαφείς οδηγίες και 

αποτελεσματική στήριξη στο έργο 

του. 

1 5 2,60 1,037 

 

Όσον αφορά την αντιστοιχία του διδακτικού υλικού που χρησιμοποιείται για 

τα μαθήματα επαγγελματικής αγωγής με τους στόχους του ΑΠΣ, οι εκπαιδευτικοί 

φάνηκαν να συμφωνούν σε μέτριο βαθμό με Μ.Ο. 3,10 και τυπική απόκλιση 1,140. 

Μέτρια προς υψηλή ήταν η συμφωνία τους αναφορικά με την ευελιξία του ΑΠΣ και 

τις δυνατότητες προσαρμογής που προσφέρει καθώς συγκέντρωσαν Μ.Ο. 

απαντήσεων 3,76 και τυπική απόκλιση 1,079. Χαμηλός ήταν ο βαθμός συμφωνίας 

των συμμετεχόντων σχετικά με το αν τα βοηθήματα του εκπαιδευτικού παρέχουν 

αποτελεσματική στήριξη στο έργο τους. Συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκε Μ.Ο. 

απαντήσεων 2,60 με τυπική απόκλιση 1,037. 
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4.6    Διδακτικές και παιδαγωγικές πρακτικές 

 

Η θεματική αυτή ενότητα αποτελεί την εκτενέστερη ενότητα του 

ερωτηματολογίου καθώς εξετάζει κατ’ ουσίαν τις διδακτικές και παιδαγωγικές 

μεθόδους και πρακτικές που εφαρμόζονται και ακολουθούνται από τους 

εκπαιδευτικούς τόσο στα πλαίσια του έργου της επαγγελματικής αγωγής όσο και 

γενικότερα στο παιδαγωγικό τους έργο. Την ενότητα αποτελούν 10 δηλώσεις οι 

οποίες αφορούν: την πρόσβαση των μαθητών στα μαθήματα επαγγελματικής αγωγής, 

τους τρόπους επιβράβευσής τους, την επάρκεια των διδακτικών ωρών, την 

προετοιμασία της διδασκαλίας και την προσαρμογή της στις δυνατότητες των 

μαθητών, την πρακτική εξάσκηση των μαθητών, την διαμόρφωση των σχολικών 

αιθουσών, την ομαδική εργασία των μαθητών και την οργάνωση εκπαιδευτικών 

επισκέψεων σε επαγγελματικούς χώρους και καινοτομικών δράσεων. Τα 

αποτελέσματα για την ενότητα αυτή παρουσιάζονται στον Πινάκα 16. 

 

Πινάκας 16 

Δηλώσεις 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Υπάρχει μέριμνα από το σχολείο 

για την συμμετοχή όλων των 

μαθητών που έχουν την 

δυνατότητα στα μαθήματα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

1 5 3,83 0,913 

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και 

επιβραβεύει άμεσα τον μαθητή για 

κάθε προσπάθειά του και κάθε 

ένδειξη προόδου. 

2 5 4,56 0,626 

Οι διδακτικές ώρες που 

αφιερώνονται στα μαθήματα 

επαγγελματικού προσανατολισμού 

και επαγγελματικής αγωγής 

επαρκούν για την πλήρη 

επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση των μαθητών. 

1 5 2,67 1,103 

Ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει 1 5 3,68 0,928 
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συστηματικά τη διδασκαλία του σε 

εβδομαδιαία και ημερήσια βάση σε 

επίπεδο διδακτικής ώρας, 

καθορίζοντας σαφείς 

διδακτικούς/μαθησιακούς στόχους 

και τους τρόπους επίτευξής τους. 

(π.χ. στρατηγικές διδασκαλίας και 

οργάνωσης της τάξης, μέσα 

διδασκαλίας, διδακτικό χρόνο, 

μεθόδους αξιολόγησης των 

μαθητών). 

Χρησιμοποιείται ποικιλία 

διδακτικών μεθόδων ανάλογα με 

το επαγγελματικό αντικείμενο, τις 

γνώσεις, το επίπεδο κατανόησης 

και τις μαθησιακές ανάγκες των 

μαθητών. 

2 5 3,69 0,840 

Οι μαθητές κάνουν τακτική 

πρακτική εξάσκηση στις 

επαγγελματικές δεξιότητες που 

διδάσκονται. 

1 5 3,47 1,056 

Οι αίθουσες - εργαστήρια όπου 

γίνεται η πρακτική εξάσκηση των 

μαθητών, διαμορφώνονται, όσο 

είναι δυνατόν, ώστε να μοιάζουν 

με πραγματικά εργασιακά 

περιβάλλοντα. 

1 5 3,15 1,065 

Οι μαθητές συμμετέχουν σε 

συλλογικές εργασίες και 

συνεργάζονται αποτελεσματικά σε 

ομάδες διαφορετικής σύνθεσης και 

μεγέθους. 

1 5 3,72 0,817 

Στο σχολείο επιδιώκεται η 

πραγματοποίηση επισκέψεων των 

μαθητών σε πραγματικούς 

επαγγελματικούς χώρους και η 

επαφή τους με επαγγελματίες των 

διδασκόμενων ειδικοτήτων. 

1 5 3,78 0,965 
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Στο σχολείο αναλαμβάνονται 

πρωτοβουλίες για συμμέτοχη των 

μαθητών και εκπαιδευτικών σε 

καινοτομικές δραστηριότητες 

(τοπικά ή εθνικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα, διαγωνισμοί, 

εθελοντική δραστηριότητα κ.α.) 

που σχετίζονται άμεσα με την 

επαγγελματική αγωγή.  

1 5 3,26 1,048 

Το σχολείο αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες και δράσεις για την 

υποστήριξη ειδικών - 

δυσκολότερων περιπτώσεων 

μαθητών/τριών σε ζητήματα 

ενίσχυσης της μάθησης και 

βελτίωσης των επιδόσεων. 

2 5 3,91 0,699 

 

Όσον αφορά τη μέριμνα του σχολείου για την πρόσβαση και τη συμμέτοχη 

όλων των μαθητών που έχουν τη δυνατότητα, στα μαθήματα επαγγελματικής αγωγής, 

οι εκπαιδευτικοί έδειξαν να συμφωνούν σε υψηλο βαθμό, με Μ.Ο. 3,83 και τυπική 

απόκλιση 0,913. Ιδιαίτερα σύμφωνοι φάνηκαν οι εκπαιδευτικοί με την άμεση 

επιβράβευση των μαθητών για κάθε προσπάθεια και ένδειξη προόδου, καθώς 

συγκέντρωσαν Μ.Ο. απαντήσεων 4,56 με τυπική απόκλιση 0,626. Χαμηλή όμως ήταν 

η συμφωνία των συμμετεχόντων αναφορικά με την επάρκεια των διδακτικών ωρών 

για την επιτέλεση του έργου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο Μ.Ο 

που συγκεντρώθηκε ήταν 2,67 και η τυπική απόκλιση 1,103. Σχετικά με την εκ των 

πρότερων οργάνωση της διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς και την σαφή θέση 

διδακτικών στόχων, οι συμμετέχοντες έδειξαν να συμφωνούν σε ένα μέτριο βαθμό με 

Μ.Ο. 3,68 και τυπική απόκλιση 0,928. Σχετικά με το αν χρησιμοποιούνται ποικίλες 

διδακτικές μέθοδοι ανάλογα με το επίπεδο και τις δυνατότητες των μαθητών, οι 

συμμετέχοντες συμφώνησαν και πάλι σε μέτριο βαθμό με Μ.Ο 3,69 και τυπική 

απόκλιση 0,840. Περίπου ίδιο βαθμό συμφωνίας έδειξαν και στη δήλωδη για τακτική 

πρακτική εξάσκηση των μαθητών στις επαγγελματικές δεξιότητες που διδάσκονται, 

με Μ.Ο. 3,47 και τυπική απόκλιση 1,056. Σχετικά με τη διαμόρφωση των αιθουσών 

διδασκαλίας των επαγγελματικών ειδικοτήτων ώστε να προσεγγίζουν τους χώρους 

εργασίας, οι εκπαιδευτικοί έδειξαν μέτρια προς χαμηλή συμφωνία με Μ.Ο. 3,15 και 
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τυπική απόκλιση 1,065. Αναφορικά με την επιδίωξη ομαδικής εργασίας των μαθητών 

σε ομάδες διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους, οι συμμετέχοντες φάνηκαν να 

συμφωνούν σε σχετικά υψηλό βαθμό, με Μ.Ο. απαντήσεων 3,72 και τυπική απόκλιση 

0,817. Περίπου στον ίδιο βαθμό φάνηκαν να συμφωνούν και στο αν το σχολείο 

επιδιώκει την πραγματοποίηση επισκέψεων των μαθητών σε επαγγελματικούς 

χώρους και την επαφή τους με επαγγελματίες των διδασκόμενων ειδικοτήτων, με 

Μ.Ο. 3,78 και τυπική απόκλιση 0,965. Σχετικά με την οργάνωση καινοτομικών 

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της επαγγελματικής αγωγής, οι εκπαιδευτικοί έδειξαν 

μέτρια συμφωνία με Μ.Ο 3,26 και τυπική απόκλιση 1,048. Υψηλότερη ήταν η 

συμφωνία στο ζήτημα της ενίσχυσης των δυσκολότερων περιπτώσεων των μαθητών  

στη μάθηση και την πρόοδό τους, με Μ.Ο. 3,91 και τυπική απόκλιση 0,699. 

 

 

4.7 Διαδικασίες αξιολόγησης μαθητών 

  

Η επομένη θεματική ενότητα του ερωτηματολογίου εξετάζει τις πρακτικές με 

τις οποίες γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών τόσο σε επίπεδο δεξιοτήτων και 

προτιμήσεων, όσο και σε επίπεδο προόδου και εξέλιξης. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν 

να δείξουν την συμφωνία τους σε 4 προτάσεις σχετικά με την παρακολούθηση της 

φοίτησης των μαθητών, την αξιολόγηση των δυνατοτήτων και αδυναμιών τους, την 

αξιολόγηση των δεξιοτήτων και δυνατοτήτων τους και την αξιολόγηση της προόδου 

τους. Τα αποτελέσματα για την ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά στον 

Πινάκα 17. 

 

Πινάκας 17 

Δηλώσεις 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Στο σχολείο προβλέπονται και 

λειτουργούν αποτελεσματικά 

διαδικασίες για την παρακολούθηση 

της φοίτησης των μαθητών (συνεχής 

αξιολόγηση, ενημέρωση απουσιών, 

έλεγχος προόδου κτλ.) 

1 5 3,97 ,887 
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Εφαρμόζεται επαρκής αξιολόγηση 

των δυνατοτήτων και αδυναμιών των 

μαθητών, στην αρχή του σχολικού 

έτους, ώστε να ενταχτούν σε τμήμα 

ειδικότητας στο οποίο θα μπορούν να 

ανταπεξέλθουν. 

1 5 3,68 ,810 

Τα ενδιαφέροντα και οι προτιμήσεις 

των μαθητών, αξιολογούνται και 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη για την 

ένταξη τους στα τμήματα 

ειδικοτήτων. 

1 5 3,49 1,076 

Η πρόοδος των μαθητών αξιολογείται 

με τρόπους συστηματικής 

καταγραφής (αριθμητικής και 

περιγραφικής) των αποτελεσμάτων 

με στόχο την αξιοποίησή τους για τη 

βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας 

και την ανάπτυξη δράσεων 

εξατομικευμένης υποστήριξης σε 

μαθητές. 

1 5 3,43 1,032 

   

Αναφορικά με την διαδικασία συστηματικής παρακολούθησης της φοίτησης 

των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν με Μ.Ο 3,97 και τυπική απόκλιση 0,887. 

Σχετικά με την εφαρμογή διαδικασίων αξιολόγησης των δυνατοτήτων και αδυναμιών 

των μαθητών ώστε να ενταχτούν σε τμήμα ειδικότητας που να μπορούν να 

ανταπεξέλθουν, οι συμμετέχοντες έδειξαν μέτρια συμφωνία με Μ.Ο. 3,68 και τυπική 

απόκλιση 0,810. Μέτρια σχετικά ήταν και η συμφωνία τους όσον αφορά την 

εφαρμογή διαδικασίων αξιολόγησης των ενδιαφερόντων των μαθητών και την 

συστηματική καταγραφή της προόδου τους για τη βελτίωση της διδασκαλίας. Οι 

συμμετέχοντες σημείωσαν Μ.Ο. απαντήσεων 3,49 και 3,43 αντίστοιχα με τυπική 

απόκλιση 1,076 και αντίστοιχα. 
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4.8 Σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά 

εργασίας 

 

 Στην επομένη θεματική ενότητα του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτικοί 

κλήθηκαν να δηλώσουν τη συμφωνία τους σε 4 ακόμη προτάσεις σχετικά με το εάν 

το έργο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχεται στο σχολείο 

συνδέεται με την αγορά εργασίας τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό 

γενικότερα. Οι δηλώσεις αφορούν: την ενημέρωση των μαθητών για εργασιακά τους 

δικαιώματα, το εάν ορισμένοι μαθητές φοιτούν στη σωστή εκπαιδευτική δομή 

σύμφωνα με τις δυνατότητες τους, την ενημέρωση του σχολείου για τις ανάγκες τις 

αγοράς εργασίας και την υλοποίηση δράσεων για την επαγγελματική αποκατάσταση 

των μαθητών. Τα αποτελέσματα για την ενότητα αυτή καταγράφηκαν στον Πινάκα 

18. 

Πινάκας 18 

Δηλώσεις 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Το σχολείο αναπτύσσει έργο για την 

ενημέρωση των μαθητών για τα 

εργασιακά τους δικαιώματα και τους 

προετοιμάζει πλήρως για όσα 

χρειάζεται να πράξουν προκειμένου 

να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας 

(συμπλήρωση βιογραφικού, 

συνέντευξη κτλ.) 

1 5 3,10 1,165 

Θεωρώ ότι υπάρχουν μαθητές που θα 

έπρεπε να φοιτούν σε άλλη 

εκπαιδευτική δοµή καθώς αδυνατούν 

να ασκήσουν µελλοντικά το 

επάγγελµα της ειδικότητας τους ή 

αδυνατούν να εκπαιδευτούν σε 

οποιαδήποτε ειδικότητα εξαιτίας των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. 

1 5 3,94 1,245 
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Το σχολείο ενημερώνεται για τις 

ανάγκες τις τοπικής και ευρύτερης 

αγοράς εργασίας και προσφέρει 

ειδικότητες που ανταποκρίνονται στη 

ζήτηση. 

1 5 2,76 1,010 

Στο σχολείο υλοποιούνται δράσεις 

και προγράµµατα µε στόχο την 

επαγγελματική αποκατάσταση των 

αποφοίτων. 

1 5 2,63 1,115 

 

Όσον αφορά την επάρκεια προετοιμασία των μαθητών ώστε να είναι ικανοί να 

διεκδικήσουν μια θέση εργασίας, γνωρίζοντας όλα τα εργασιακά τους δικαιώματα, οι 

εκπαιδευτικοί φάνηκαν σύμφωνοι σε μέτριο βαθμό με Μ.Ο. 3,10 και τυπική 

απόκλιση 1,165. Περισσότερο φάνηκε να συμφωνούν στο γεγονός ότι στο σχολείο 

φοιτούν μαθητές οι όποιοι, κατά την άποψη των εκπαιδευτικών, θα έπρεπε να 

φοιτούν σε άλλη σχολική δομή καθώς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα 

σπουδών του δεδομένου σχολείου και κατ’ επέκταση δεν θα καταφέρουν να 

ασκήσουν μελλοντικά τις επαγγελματικές δεξιότητες που διδάσκονται. Στη πρόταση 

αυτή η συμμετέχοντες σημείωσαν Μ.Ο. συμφωνίας 3,94 με τυπική απόκλιση 1,245. 

Χαμηλή είναι η συμφωνία των εκπαιδευτικών σχετικά με την ανταπόκριση των 

διδασκόμενων ειδικοτήτων στη ζήτηση της αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, 

συγκέντρωσαν Μ.Ο. απαντήσεων 2,76 με τυπική απόκλιση 1,010. Ακόμη 

χαμηλότερη είναι η συμφωνία που έδειξαν όσον αφορά την υλοποίηση δράσεων από 

το σχολείο με στόχο την επαγγελτική αποκατάσταση των αποφοίτων. Οι 

συμμετέχοντες συγκέντρωσαν στη δήλωση αυτή Μ.Ο. 2,63 με τυπική απόκλιση 

1,115. 
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4.9    Εκπαιδευτικά αποτελέσματα: επίδοση, ατομική και κοινωνική ανάπτυξη 

μαθητών 

  

 Η τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου εξετάζει το ζήτημα των 

εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, αποτελείται από 4 δηλώσεις σχετικά 

με την επίτευξη των διδακτικών στόχων, την πρόοδο των μαθητών ανάλογα με τις 

δυνατότητες τους, το εάν προσφέρονται ίσες ευκαιρίες μάθησης και τέλος, την 

καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και αξιών ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί να 

κατανοήσουν και να ασκήσουν τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Τα αποτελέσματα για 

την τελευταία ενότητα παρουσιάζονται στον Πινάκα 19. 

  

Πινάκας 19 

Δηλώσεις 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Η πρόοδος των μαθητών στα 

μαθήματα επαγγελματικής αγωγής, 

σε επίπεδο τμήματος και ατομικό 

επίπεδο, ανταποκρίνεται σε 

ικανοποιητικό βαθμό στους στόχους 

που τέθηκαν από τους 

εκπαιδευτικούς και σε όσους ορίζει 

το ΑΠΣ. 

1 5 3,33 0,831 

Όλοι οι μαθητές –χαμηλής, μέσης, 

υψηλής επίδοσης–παρουσιάζουν 

πρόοδο σε σχέση με προηγούμενα 

επιτεύγματά τους. 

1 5 3,81 0,801 

Οι προσπάθειες του σχολείου να 

προσφέρει σε όλους τους μαθητές 

ίσες ευκαιρίες μάθησης είναι 

αποτελεσματικές. 

1 5 3,73 0,847 
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Το σχολείο αναπτύσσει 

πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό 

την καλλιέργεια κοινωνικών 

δεξιοτήτων και αξιών και την 

κατανόηση και άσκηση των 

δικαιωμάτων των μαθητών/τριών στο 

σχολείο και την κοινωνία. 

3 5 4,26 0,528 

 

 Όσον αφόρα στην πρόοδο των μαθητών σε αντιστοιχία με τους στόχους που 

τέθηκαν από τους εκπαιδευτικούς αλλά και με όσους ορίζει το ΑΠΣ, οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν ότι αυτοί υλοποιούνται σε ένα μέτριο βαθμό καθώς ο Μ.Ο. απαντήσεων 

ήταν 3,33 και η τυπική απόκλιση 0,831. Περισσότερο σύμφωνοι φάνηκαν οι 

εκπαιδευτικοί σχετικά με την παρουσίαση εξέλιξης και προόδου από όλους τους 

μαθητές κάθε μαθησιακού επίπεδου. Συγκεκριμένα συγκεντρώσαν Μ.Ο. απαντήσεων 

3,81 με τυπική απόκλιση 0,801. Σε παρόμοιο βαθμό συμφώνησαν και στη προσφορά 

ίσων ευκαιριών μάθησης από το σχολείο για όλους τους μαθητές όλων των 

δυνατοτήτων, με Μ.Ο. 3,73 και τυπική απόκλιση 0,847. Ιδιαίτερα σύμφωνοι, όμως, 

φάνηκαν ως προς την ανάπτυξη δράσεων για την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων 

και αξιών στους μαθητές, για την κατανόηση και άσκηση των δικαιωμάτων τους στο 

σχολείο και την κοινωνία. Συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκε Μ.Ο. 4,26 με τυπική 

απόκλιση μόλις 0,528. 

 

 

4.10    Σύγκριση απόψεων εκπαιδευτικών ΕΕΕΕΚ και Ειδικών Επαγγελματικών 

Γυμνασίων - Λυκείων 

 

 Μετά τον προκαταρκτικό έλεγχο των δεδομένων (μέγιστη και ελάχιστη τιμή, 

μέσος όρος, τυπική απόκλιση), διενεργήθηκε μέσω του SPSS έλεγχος Τ (T-test) για 

ανεξάρτητα δείγματα. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε το Levene’s Test για τη σύγκριση 

των απόψεων των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε ΕΕΕΕΚ με των εκπαιδευτικών 

που εργάζονται συνολικά σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια. Στόχος του 

ελέγχου αυτού ήταν να αναδειχτεί αν στις δυο αυτές μορφές σχολικών μονάδων 

επικρατούν όμοιες ή διαφορετικές καταστάσεις αναφορικά με το έργο της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και κατ’ επέκταση αν αντιμετωπίζουν 

όμοια ή διαφορετικά προβλήματα ανάλογα με το είδος του σχολείου. Όπως 
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διαπιστώθηκε, σε γενικές γραμμές, οι μέσοι όροι συμφωνίας στις δηλώσεις των 

εκπαιδευτικών των ΕΕΕΕΚ με των εκπαιδευτικών Ειδικών Επαγγελματικών 

Γυμνασίων-Λυκείων διέφεραν σε πολύ μικρό βαθμό μεταξύ τους. Τα στοιχεία στα 

οποία σημειώθηκαν λίγο πιο έντονες διαφορές στις απόψεις των δυο δειγμάτων 

αφορούν: την κάλυψη των θέσεων των εκπαιδευτικών, την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών και την ενημέρωση των μαθητών για τα εργασιακά τους δικαιώματα. 

Πιο συγκεκριμένα, στην δήλωση «Οι κενές θέσεις των εκπαιδευτικών καλύπτονται 

έγκαιρα στην αρχή του σχολικού έτους», οι εκπαιδευτικοί των ΕΕΕΕΚ φαίνονται 

λιγότερο σύμφωνοι με ΜΟ 2,36, ενώ οι εκπαιδευτικοί Ειδικών Επαγγελματικών 

Γυμνασίων-Λυκείων συμφώνησα σε υψηλότερο βαθμό με ΜΟ 3,17. Στην δήλωση 

«Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα (ενδοσχολικά ή 

εξωσχολικά) που οργανώνονται και πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία των 

Σχολικών Συμβούλων, της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων», οι 

εκπαιδευτικοί των ΕΕΕΕΚ έδειξαν μέτριο βαθμό συμφωνίας με ΜΟ 3,33, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων έδειξαν υψηλότερο 

βαθμό συμφωνίας με ΜΟ 4,13. Τέλος, στη δήλωση «Το σχολείο αναπτύσσει έργο για 

την ενημέρωση των μαθητών για τα εργασιακά τους δικαιώματα και τους 

προετοιμάζει πλήρως για όσα χρειάζεται να πράξουν προκειμένου να διεκδικήσουν 

μια θέση εργασίας (συμπλήρωση βιογραφικού, συνέντευξη κτλ.)» οι εκπαιδευτικοί 

των ΕΕΕΕΚ έδειξαν να συμφωνούν σε μέτριο βαθμό με ΜΟ 2,85 ενώ οι 

εκπαιδευτικοί Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων έδειξαν μεγαλύτερη 

συμφωνία με ΜΟ 3,61.  

Οι διαφορές απόψεων που σημειώθηκαν στις παραπάνω δηλώσεις δεν 

μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερα μεγάλες, ωστόσο, αναφέρονται ως οι τρεις 

δηλώσεις στις οποίες τα δυο συγκρινόμενα δείγματα σημείωσαν τις μεγαλύτερες 

διαφορές σε σχέση με τις υπόλοιπες. Στο σύνολο των υπολοίπων δηλώσεων, οι 

διαφορά των ΜΟ απαντήσεων των δυο δειγμάτων κυμάνθηκε σε πολύ μικρότερα 

ποσοστά. Στον Πίνακα 20 καταγράφηκαν συνολικά τα αποτελέσματα του T-test. 
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Πίνακας 20: Σύγκριση απόψεων εκπαιδευτικών ΕΕΕΕΚ και Ειδικών Επαγγελματικών 

Γυμνασίων – Λυκείων 

 

 

 
Κατηγορία σχολείου 

υπηρεσίας  Σύνολο 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Επάρκεια εξοπλισμού 

και μέσων σχολείου 

ΕΕΕΕΚ 94 2,98 1,087 ,112 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,17 ,973 ,143 

Πρόσβαση μαθητών 

στους χώρους και στον 

ειδικό εξοπλισμό 

 

ΕΕΕΕΚ 94 3,64 1,066 ,110 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,78 1,073 ,158 

Επάρκεια οικονομικών 

πόρων 

ΕΕΕΕΚ 94 2,26 1,005 ,104 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 2,30 1,051 ,155 

Οικονομική ενίσχυση 

από Δήμο / Κοινότητα  

ΕΕΕΕΚ 94 3,36 1,046 ,108 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,04 ,815 ,120 

Κάλυψη θέσεων 

εκπαιδευτικών  

ΕΕΕΕΚ 94 2,36 1,106 ,114 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,17 1,253 ,185 

Επάρκεια ειδικοτήτων 

εκπαιδευτικών 

ΕΕΕΕΚ 94 3,32 1,080 ,111 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,48 ,937 ,138 

Οργάνωση έργου από 

τη Διεύθυνση 

ΕΕΕΕΚ 94 3,72 ,848 ,087 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,52 ,937 ,138 

Υποστήριξη 

συνεργασίας από τη 

Διεύθυνση  

ΕΕΕΕΚ 94 4,23 ,694 ,072 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 4,00 ,667 ,098 

Διαχείριση 

οικονομικών πόρων 

από τη Διεύθυνση  

ΕΕΕΕΚ 94 3,49 1,034 ,107 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,70 ,695 ,102 

Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών 

ΕΕΕΕΚ 92 3,33 1,327 ,138 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 4,13 ,749 ,110 

Συνεργασία 

εκπαιδευτικών 

ΕΕΕΕΚ 94 4,04 ,717 ,074 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,83 ,643 ,095 

Σχέσεις εκπαιδευτικών ΕΕΕΕΚ 94 4,43 ,680 ,070 
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- μαθητών  Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 4,17 ,709 ,105 

Πληροφόρηση γονέων ΕΕΕΕΚ 94 3,94 ,669 ,069 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

44 3,91 ,858 ,129 

Συνεργασία Συλλόγου 

Διδασκόντων - 

Συλλόγου 

Γονέων/Κηδεμόνων 

ΕΕΕΕΚ 94 3,64 ,890 ,092 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,61 ,881 ,130 

Συνεργασία με 

σχολικούς συμβούλους 

ΕΕΕΕΚ 94 3,19 ,919 ,095 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,26 ,905 ,133 

Συνεργασία σχολείου 

με υφιστάμενους φορείς 

υποστήριξης  

 

ΕΕΕΕΚ 94 3,32 1,060 ,109 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,83 ,769 ,113 

Συνεργασία σχολείου 

με άλλα σχολεία  

ΕΕΕΕΚ 94 3,72 1,051 ,108 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,57 ,886 ,131 

Επαφές σχολείου με 

επιστημονικούς, 

κοινωνικούς και 

επαγγελματικούς 

φορείς 

 

ΕΕΕΕΚ 94 3,68 1,018 ,105 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,96 ,698 ,103 

Συνάφεια διδακτικού 

υλικού με το ΑΠΣ. 

ΕΕΕΕΚ 94 3,06 1,105 ,114 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,17 1,217 ,179 

Ευελιξία του ΑΠΣ ΕΕΕΕΚ 94 3,85 1,016 ,105 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,57 1,186 ,175 

Σαφήνεια και 

αποτελεσματικότητα 

βοηθημάτων του 

εκπαιδευτικού για το 

έργο 

 

ΕΕΕΕΚ 94 2,64 1,046 ,108 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 2,52 1,027 ,151 

Μέριμνα σχολείου για ΕΕΕΕΚ 94 3,85 ,927 ,096 



- 76 - 
 

την συμμετοχή όλων 

των μαθητών στα 

μαθήματα 

επαγγελματικής 

εκπαίδευσης 

 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,78 ,892 ,132 

Επιβράβευση μαθητών ΕΕΕΕΚ 94 4,53 ,651 ,067 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 4,61 ,577 ,085 

Επάρκεια διδακτικών 

ωρών 

ΕΕΕΕΚ 92 2,43 1,062 ,111 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,13 1,046 ,154 

Προετοιμασία 

διδασκαλίας από 

εκπαιδευτικό 

ΕΕΕΕΚ 92 3,52 1,022 ,106 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 4,00 ,596 ,088 

Ποικιλία διδακτικών 

μεθόδων 

ΕΕΕΕΚ 94 3,77 ,835 ,086 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,52 ,836 ,123 

Πρακτική εξάσκηση 

μαθητών. 

ΕΕΕΕΚ 94 3,60 ,987 ,102 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,22 1,153 ,170 

Κατάλληλη 

διαμόρφωση αιθουσών 

- εργαστηρίων  

ΕΕΕΕΚ 90 3,02 1,151 ,121 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,39 ,829 ,122 

Ομαδική εργασία 

μαθητών 

ΕΕΕΕΚ 92 3,74 ,850 ,089 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,70 ,756 ,112 

Επαφές μαθητών με 

πραγματικούς 

επαγγελματικούς 

χώρους 

 

ΕΕΕΕΚ 92 3,85 ,983 ,102 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,65 ,924 ,136 

Συμμέτοχη μαθητών σε 

καινοτομικές 

δραστηριότητες 

 

ΕΕΕΕΚ 92 3,13 1,141 ,119 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,52 ,781 ,115 

Πρωτοβουλίες - 

δράσεις για την 

υποστήριξη ειδικών - 

δυσκολότερων 

περιπτώσεων μαθητών 

 

ΕΕΕΕΚ 92 3,96 ,755 ,079 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,83 ,570 ,084 
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Διαδικασίες 

παρακολούθησης 

φοίτησης μαθητών 

 

ΕΕΕΕΚ 92 3,93 ,849 ,089 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 4,04 ,965 ,142 

Επάρκεια αξιολόγησης  

δυνατοτήτων και 

αδυναμιών μαθητών 

 

ΕΕΕΕΚ 92 3,67 ,786 ,082 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,70 ,866 ,128 

Αξιολόγηση 

ενδιαφερόντων και 

προτιμήσεων μαθητών 

 

ΕΕΕΕΚ 92 3,41 1,101 ,115 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,65 1,016 ,150 

Συστηματική 

καταγραφή προόδου 

μαθητών 

 

ΕΕΕΕΚ 92 3,46 1,021 ,106 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,39 1,064 ,157 

Ενημέρωση μαθητών 

για τα εργασιακά τους 

δικαιώματα  

 

ΕΕΕΕΚ 94 2,85 1,209 ,125 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,61 ,881 ,130 

Άποψη ότι ορισμένοι 

μαθητές θα έπρεπε να 

φοιτούν σε άλλη 

εκπαιδευτική δοµή 

 

ΕΕΕΕΚ 94 3,83 1,381 ,142 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 4,17 ,877 ,129 

Ενημέρωση σχολείου 

για τις ανάγκες τις 

τοπικής και ευρύτερης 

αγοράς εργασίας και 

προσαρμογή έργου 

 

ΕΕΕΕΚ 94 2,68 ,997 ,103 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 2,91 1,029 ,152 

Δράσεις και 

προγράμματα για την 

επαγγελματική 

αποκατάσταση των 

αποφοίτων 

 

ΕΕΕΕΚ 94 2,47 1,152 ,119 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 2,96 ,965 ,142 

Συνάφεια προόδου 

μαθητών με 

εκπαιδευτικούς στόχους 

 

ΕΕΕΕΚ 94 3,34 ,837 ,086 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

44 3,32 ,829 ,125 

Όλοι οι μαθητές ΕΕΕΕΚ 94 3,72 ,921 ,095 
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παρουσιάζουν πρόοδο 

σε σχέση με 

προηγούμενα 

επιτεύγματά τους 

 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 4,00 ,422 ,062 

Αποτελεσματικότητα 

προσπάθειας για ίσες 

ευκαιρίες μάθησης 

 

ΕΕΕΕΚ 94 3,62 ,985 ,102 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 3,96 ,362 ,053 

Πρωτοβουλίες - 

δράσεις για την 

καλλιέργεια 

κοινωνικών δεξιοτήτων 

και αξιών 

ΕΕΕΕΚ 94 4,28 ,576 ,059 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

46 4,22 ,417 ,061 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

5.1 Συμπεράσματα – Συζήτηση 

 

 Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και της αναλυτικής καταγραφής των 

δεδομένων που πρόεκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, ακολούθησε η 

ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων προκειμένου να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε 

στα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην αρχή της ερευνητικής διαδικασίας. 

Σε γενικό πλαίσιο, τα ερευνητικά μας ερωτήματα απαντήθηκαν σε έναν αρκετά 

ικανοποιητικό βαθμό. 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε το εάν στα ειδικά σχολεία 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι επαρκή όλα τα μέσα εκπαίδευσης 

ώστε να παρέχεται όσο το δυνατόν υψηλότερης ποιότητας έργο, δηλαδή οι οδηγίες 

του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, τα χαρακτηριστικά του σχολείου, οι 

υλικοτεχνικές υποδομές και οι οικονομικοί πόροι καθώς και το εκπαιδευτικό 

ανθρώπινο δυναμικό του. 

Όσον αφορά την αξιοποίηση του ΑΠΣ, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί 

προσπαθούν να αξιοποιούν τις οδηγίες του και να θέτουν παρόμοιους διδακτικούς 

στόχους με όσους προτείνονται. Ωστόσο, εξαιτίας της πολυπλοκότητας των 

περιπτώσεων των μαθητών, υπάρχει, στη πράξη, μεγάλη ανάγκη προσαρμογών και 

τροποποιήσεων των βασικών γραμμών του ΑΠΣ προκειμένου να ανταποκρίνεται 

κάθε φορά στις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε μαθητικού δυναμικού. Σύμφωνα με 

τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, το ΑΠΣ είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

προσφέρει ευελιξία και δυνατότητες προσαρμογής σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό 

για τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο δεν συμβαίνει το ίδιο με τα εγχειρίδια και τα 

βοηθήματα του εκπαιδευτικού, καθώς φαίνεται να μην ικανοποιούν ιδιαίτερα τις 

ανάγκες τους και να μην προσφέρουν μεγάλη βοήθεια στον τρόπο με τον οποίο 

οργανώνουν τη διδασκαλία τους. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί είναι πιθανό να 

επιλέγουν άλλου είδους εκπαιδευτικά βοηθήματα ή να λειτουργούν περισσότερο 

αυτοβούλως, όσον αφορά τις διδακτικές πρακτικές που επιλέγουν.  

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των σχολείων, σύμφωνα με τις δηλώσεις των 

εκπαιδευτικών, διαπιστώθηκε αρχικά ότι πολλά σχολεία δεν διαθέτουν πολλές 

σημαντικές εγκαταστάσεις και παροχές για το έργο επαγγελματικής αγωγής. 
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Καταρχήν, το 28,9% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι το σχολείο τους 

λειτουργεί με κάποια μορφή συστέγασης με άλλο σχολείο, γεγονός που σημαίνει ότι 

εξ’ ορισμού για αυτά τα σχολεία είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν σημαντικά 

προβλήματα και ανεπάρκεια σε ειδικές αίθουσες-εργαστήρια για το έργο 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μελετώντας αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της 

έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες που δήλωσαν κάποια μορφή συστέγασης 

του σχολείου, εργάζονται κατά κύριο λόγο σε επαρχιακές ή απομακρυσμένες 

περιοχές και νησιά, στοιχείο που μαρτυρά ότι η επαρχία και οι παραμεθόριες περιοχές 

αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα υλικών εγκαταστάσεων. 

Όσον αφορά την ύπαρξη και τη λειτουργιά ειδικών εργαστηρίων στο σχολείο, 

το 71% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι οι αίθουσες που αποτελούν εργαστήρια στο 

σχολείου τους είναι από 1 έως και 3, ενώ οι ειδικότητες που διδάσκονται στα ίδια 

σχολεία είναι περισσότερες από τον αριθμό εργαστηρίων που δηλώθηκε. 

Διαπιστώνεται έτσι ότι ο αριθμός των εργαστηρίων που λειτουργούν στα σχολεία 

είναι ιδιαίτερα μικρός για τις ανάγκες πλήρους επαγγελματικής εκπαίδευσης των 

μαθητών σε όλες τις διδασκόμενες ειδικότητες.  

Ιδιαίτερα απογοητευτικό ήταν το γεγονός ότι μόνο το 37,1% των 

συμμετεχόντων δήλωσαν ότι στο σχολείο τους παρέχεται υπηρεσία συμβουλευτικής 

και επαγγελματικού προσανατολισμού από ειδικό σύμβουλο. Επίσης, μόνο δυο 

εκπαιδευτικοί (1,4%) ανέφεραν την ύπαρξη συμβούλου εργασίας. Δεδομένων των 

ερευνών που αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού 

προσανατολισμού είναι απαραίτητες για την σωστή καθοδήγηση του ατόμου στην 

ανακάλυψη των δεξιοτήτων και των κλίσεων του και για την αναζήτηση αυτού που 

του ταιριάζει (Soresi et al., 2008), διαπιστώνουμε ότι η έλλειψη ειδικών σύμβουλων 

στα σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ένα πολύ σοβαρό 

έλλειμμα που επηρεάζει ολόκληρο το έργο επαγγελματικής αγωγής που επιτελείται το 

σχολείο, καθώς χωρίς τις απαραίτητες υπηρεσίες συμβουλευτικής που αξιολογούν και 

καθοδηγούν το άτομο σύμφωνα με τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις 

του, οι μαθητές θα εκπαιδεύονται σε αντικείμενα που πιθανότατα δεν θα 

ανταποκρίνονται πλήρως στις δεξιότητες τους ενώ δεν θα έχουν την πλήρη 

αυτογνωσία και ικανότητα να επιλέξουν οι ίδιοι αυτό που θα επιθυμούσαν.  

Σχετικά με τις ειδικότητες που επιλέγεται να διδαχτούν στα ειδικά 

επαγγελματικά σχολεία, διαπιστώνεται ότι διδάσκονται κατά κύριο λόγο 
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χειρωνακτικά επαγγέλματα, επαγγέλματα του πρωτογενούς τομέα απασχόλησης που 

πλέον έχει συρρικνωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια και ειδικότητες που δύσκολα 

μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πλήρους και επικερδούς εργασίας: κηπουρική – 

ανθοκομία, μαγειρική, κεραμική – αγγειοπλαστική, χειροτεχνία. Πρόκειται για 

ειδικότητες χαμηλής ζήτησης που εκλείπουν πλέον από την αγορά εργασίας. 

Αντίθετα, σύγχρονες ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στη σύγχρονη αγορά εργασίας, 

διδάσκονται σε πολύ χαμηλότερο βαθμό και σε πολύ λιγότερα σχολεία, σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα της έρευνας. Τέτοιες ειδικότητες είναι: πληροφορική, ηλεκτρονική, 

μηχανολογία, οικονομικά, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας.  Επιπλέον, διαπιστώθηκε 

ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ταύτιση των διδασκόμενων ειδικοτήτων, με τις εργασιακές 

ανάγκες της τοπικής κοινωνίας του σχολείου, αλλά οι ειδικότητες επιλέγονται κυρίως 

με βάση την ευκολία διδασκαλίας στο μαθητικό δυναμικό του εκάστοτε σχολείου και 

με βάση την ευκολία εύρεσης ανάλογου εξοπλισμού. 

Σχετικά με τις μορφές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που 

προσφέρονται στο σχολείο, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (92 εκ 

των 140 – 65,7%) δήλωσε ότι οι μαθητές εργάζονται μέσα στο σχολείο, με 

προσπάθεια προσαρμογής των χώρων ώστε να προσεγγίζονται οι συνθήκες ενός 

πραγματικού εργασιακού περιβάλλοντος. Από 20 συμμετέχοντες αντίστοιχα (14,3%) 

δήλωσαν ότι οι μαθητές εκπαιδεύονται σε κάποιον πραγματικό εργασιακό χώρο ή ότι 

εφαρμόζεται ο θεσμός της μαθητείας, δηλαδή η εκπαίδευση του μαθητή, στην 

ειδικότητα του, κοντά σε έναν επαγγελματία. Μάλιστα, αξιοσημείωτο είναι ότι το 

22,9% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι στο σχολείο δεν προσφέρεται καμιά από τις 

παραπάνω μορφές εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές έρευνες για τη 

σημασία της πρακτικής άσκησης του μαθητή για την εξάσκηση και την αφομοίωση 

των γνώσεων του (Flannery, Yovanoff, Benz & McGrathKato, 2008; Ασλανίδης, 

2003), συμπεραίνουμε ότι το γεγονός αυτό αποτελεί μια σοβαρή έλλειψη των ειδικών 

επαγγελματικών σχολείων που δεν επιτρέπει την πλήρη επαγγελματική κατάρτιση 

του μαθητή, καθώς έχει λίγες ευκαιρίες να έρθει σε επαφή πρακτικά με το 

αντικείμενο που διδάσκεται. 

Όσον αφορά τις εσωτερικές υλικοτεχνικές υποδομές των σχολείων, η εικόνα 

που αποκομίζουμε μελετώντας τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ότι δεν υπάρχει 

επάρκεια εξοπλισμού και μεσών (όργανα – εργαλεία, οπτικοακουστικά μέσα, 

υποδομές πληροφορικής και δίκτυα επικοινωνίας) καθώς και ότι τα υπάρχοντα μέσα 

δεν ανταποκρίνονται τεχνικά και τεχνολογικά στις σύγχρονες διδακτικές ανάγκες. 
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Χαμηλή ήταν και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από τους διαθέσιμους 

οικονομικούς πόρους στους οποίους στηρίζεται το σχολείο τους. Ωστόσο, φαίνεται να 

γίνεται κάποια προσπάθεια από την τοπική κοινωνία και τον Δήμο για οικονομική 

ενίσχυση των τοπικών σχολείων, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους. Επιπλέον, όσον 

αφόρα την προσβασιμότητα των υποδομών και των μεσών, παρά τις ελλείψεις σε 

υλικοτεχνικές υποδομές, φαίνεται να υπάρχει μέριμνα ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν 

πρόσβαση στα υπάρχοντα μέσα που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση τους. 

Σημαντικό πρόβλημα εντοπίζεται στο ζήτημα της κάλυψης των θέσεων των 

εκπαιδευτικών. Όπως φάνηκε από το σύνολο των απαντήσεων των συμμετεχόντων, οι 

θέσεις των εκπαιδευτικών συχνά δεν καλύπτονται εγκαίρως, απ την αρχή του 

σχολικού έτους και υπάρχει καθυστέρηση στις προσλήψεις των αναπληρωτών. 

Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, φαίνεται να διατίθενται οι ειδικότητες εκπαιδευτικών 

που είναι απαραίτητες για το έργο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Επανερχόμενοι, επομένως, στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, επιχειρώντας να 

απαντήσουμε στο αν υπάρχει επάρκεια εκπαιδευτικών μεσών (οδηγίες ΑΠΣ, 

χαρακτηριστικά σχολείου, υλικοτεχνικές υποδομές, οικονομικοί πόροι, εκπαιδευτικό 

ανθρώπινο δυναμικό), από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμπεραίνουμε ότι δεν 

επαρκούν τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά μέσα για να παρέχεται εκπαιδευτικό έργο 

υψηλής ποιότητας: εντοπίζονται ασάφειες στα εγχειρίδια του εκπαιδευτικού, 

σημαντικές ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και οικονομικούς πόρους και 

προβλήματα με την έγκαιρη κάλυψη των θέσεων των εκπαιδευτικών, ενώ οι 

διδασκόμενες επαγγελματικές ειδικότητες φαίνεται να χρειάζονται εκσυγχρονισμό 

και πολύ περισσότερη προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Γενικότερα επιβεβαιώνονται τα ερευνητικά δεδομένα που θέλουν τα ελληνικά ειδικά 

επαγγελματικά σχολεία να μην συμβαδίζουν με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, να 

αντιμετωπίζουν υλικές ελλείψεις και προβλήματα κτηριακών εγκαταστάσεων και να 

διδάσκουν ειδικότητες που δεν ανταποκρίνονται ιδιαίτερα στα σύγχρονα δεδομένα 

της αγοράς εργασίας (Κασσωτάκης, Παπαπέτρου & Φακιόλας, 2005). 

Παρά τις δηλώσεις για ελλιπείς υποδομές και μέσα, οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν 

γενικά ικανοποιημένοι από το έργο της διοίκησης τους σχολείου. Θεωρούν ότι γίνεται 

μια καλή αξιοποίηση των υπαρχόντων οικονομικών πόρων από τους διευθυντές και 

ότι οργανώνουν το εκπαιδευτικό έργο ικανοποιητικά. Επίσης, οι συμμετέχοντες ήταν 

ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη δική τους συνεργασία με τη διοίκηση, δηλώνοντας 
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ότι υποστηρίζεται ένα συνεργατικό πλαίσιο και τους δίνονται περιθώρια για 

πρωτοβουλίες στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

Στο κομμάτι της συνεργασίας του σχολείου με εξωτερικούς παράγοντες αλλά 

και για τη συνεργασία των σχολικών παραγόντων μεταξύ τους, διαπιστώθηκε και 

πάλι σχετική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Όπως φάνηκε εκ των αποτελεσμάτων, 

η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές και τους γονείς των μαθητών 

κρίθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική. Παρομοίως, η συνεργασία του σχολείου με τους 

κρατικούς φορείς υποστήριξης (κέντρα και υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, ΚΕΔΔΥ κ.ά.), με επιστημονικούς, 

κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς , καθώς και με αλλά σχολεία για την 

ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων κρίθηκε ικανοποιητική από τους συμμετέχοντες.  

Με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα της μελέτης μας επιχειρήσαμε να 

μάθουμε αν στα ειδικά σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης γίνεται 

πλήρης αξιολόγηση των μαθητών και προσπάθεια προσαρμογής της γνώσης, της 

διδασκαλίας και των εκπαιδευτικών πρακτικών στις ιδιαίτερες ανάγκες και 

προτιμήσεις τους. 

Όσον αφορά το ζήτημα της αξιολόγησης του μαθητή, η γενική εικόνα που 

αποκομίζουμε είναι θετική. Αρχικά, διαπιστώθηκε ότι τα σχολεία διατηρούν καλές 

και συστηματικές επαφές με τους γονείς των μαθητών προκειμένου να υπάρχει 

ενημέρωση για τα ενδιαφέροντα τους και για τον τρόπο που μελετούν στο σπίτι. 

Σχετικά με τις μεθόδους παρακολούθησης της φοίτησης των μαθητών 

(συνεχής αξιολόγηση, ενημέρωση απουσιών, έλεγχος προόδου κτλ.) και την 

αξιολόγηση της προόδου τους, τα αποτελέσματα φάνηκαν θετικά. Σύμφωνα με τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών, φαίνεται πως εφαρμόζονται διαφορές μέθοδοι 

παρακολούθησης της μαθησιακής πορείας των μαθητών και τα στοιχεία λαμβάνονται 

υπόψη για τη συνέχεια του εκπαιδευτικού έργου. Επίσης, στα περισσότερα σχολεία 

φαίνεται να χρησιμοποιούνται και τρόποι συστηματικής καταγραφής (αριθμητικής 

και περιγραφικής) των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων με στόχο την αξιοποίησή 

τους για τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και την ανάπτυξη δράσεων 

εξατομικευμένης υποστήριξης σε μαθητές. 

Αναφορικά με την αξιολόγηση των δυνατοτήτων και αδυναμιών των 

μαθητών, έχουμε, επίσης, μια θετική γενικά εικόνα. Όπως φάνηκε εκ των 

αποτελεσμάτων, εφαρμόζεται από την αρχή του σχολικού έτους κάποιος τρόπος 

αξιολόγησης των δυνατοτήτων του μαθητή ώστε να ενταχτεί στη συνέχεια σε 
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ανάλογο τμήμα. Ομοίως, οι εκπαιδευτικοί έδειξαν σχετική ικανοποίηση και από την 

αξιολόγηση των ενδιαφερόντων και τον προτιμήσεων του μαθητή και θεωρούν ότι 

λαμβάνονται και αυτά υπόψη κατά την ένταξη των μαθητών στα τμήματα 

επαγγελματικών ειδικοτήτων.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικά με τις διδακτικές και παιδαγωγικές 

μεθόδους που επιλέγονται και το αν αυτές προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες 

των μαθητών, έχουμε και πάλι μια σχετικά καλή εικόνα. Αρχικά, φαίνεται πως τα 

σχολεία μεριμνούν ώστε να έχουν όλοι οι μαθητές που έχουν τη δυνατότητα, 

συμμετοχή στην επαγγελματική αγωγή και στα μαθήματα κατάρτισης. Ακόμη, 

φαίνεται ότι εφαρμόζονται ποικίλες διδακτικές μέθοδοι ανάλογα με το επαγγελματικό 

αντικείμενο, τις γνώσεις, το επίπεδο κατανόησης και τις  μαθησιακές ανάγκες των 

μαθητών, ενώ η ομαδική εργασία των μαθητών φαίνεται να επιλέγεται συχνά από 

τους εκπαιδευτικούς ως διδακτική μέθοδος και τρόπος εκμάθησης δεξιοτήτων. 

Υψηλή ήταν η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις δράσεις του σχολείου 

για την υποστήριξη ειδικών, δυσκολότερων περιπτώσεων μαθητών για την ενίσχυση 

της μάθησης και τη βελτίωση των επιδόσεών τους. Φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί 

προσπαθούν, αντλώντας πληροφορίες μέσω των αξιολογήσεων, να βοηθούν και να 

ενισχύουν του μαθητές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες από τους άλλους, 

προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν, όσο γίνεται στον ίδιο ρυθμό, τις 

μαθησιακές διαδικασίες.  

Τέλος, ιδιαίτερα υψηλό ήταν το ποσοστό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών για 

το ζήτημα της επιβράβευσης των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να προσπαθούν 

πάντοτε να ενθαρρύνουν και να επιβραβεύουν τους μαθητές, όχι μόνο για τα θετικά 

αποτελέσματα τους αλλά και για κάθε ένδειξη προσπάθειας και προόδου, γεγονός 

ιδιαίτερα θετικό και εξαιρετικά βοηθητικό για την παροχή κινήτρων στους μαθητές 

και την μαθησιακή εξέλιξη τους. 

Συμπερασματικά, στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημά μας θα απαντούσαμε ότι 

εφαρμόζεται επαρκής παρακολούθηση της φοίτησης και της προόδου των μαθητών, 

ενώ εφαρμόζονται, σε έναν γενικά ικανοποιητικό βαθμό για τους εκπαιδευτικούς, 

μέθοδοι αξιολόγησης των μαθητών, τόσο για την ανάδειξη των δεξιοτήτων τους όσο 

και των προσωπικών τους ενδιαφερόντων,. Τα στοιχεία των αξιολογήσεων 

λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη των μαθητών σε τμήματα αναλόγως μαθησιακού 

επίπεδου και για την εκπαίδευση τους σε επαγγελματικές ειδικότητες που 

ανταποκρίνονται  στις δεξιότητες τους και γενικότερα για την προσαρμογή των 
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διδακτικών μεθόδων στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Ωστόσο τα προσωπικά 

ενδιαφέροντα των μαθητών λαμβάνονται υπόψη σε μικρότερο βαθμό. Να σημειωθεί 

ότι βάσει των μέσων ορών των δηλώσεων των εκπαιδευτικών στις σχετικές ενότητες, 

η ικανοποίηση που διαπιστώνεται με το ζήτημα της αξιολόγησης μπορεί να 

χαρακτηριστεί σχετικά υψηλή αλλά όχι απολυτή. 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε το εάν είναι πλήρης και 

αποτελεσματική η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση όσον αφόρα την 

εκμάθηση δεξιοτήτων και αν γίνεται  σύνδεση της παρεχομένης γνώσης με τις 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Όσον αφορά την εκμάθηση δεξιοτήτων, καταρχήν οι εκπαιδευτικοί έδειξαν 

ιδιαίτερα απογοητευμένοι με το ζήτημα της επάρκειας των διδακτικών ωρών. Όπως 

διαπιστώθηκε, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι διαθέσιμες διδακτικές ώρες του 

σχολικού προγράμματος δεν επαρκούν για ένα ποιοτικό και ολοκληρωμένο έργο 

επαγγελματικής εκπαίδευσης των μαθητών. Ωστόσο φαίνεται ότι προσπαθούν να 

οργανώνουν εκ των προτέρων τη διδασκαλία και το έργο τους προκειμένου να γίνεται 

η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του υπάρχοντος διδακτικού χρόνου. 

Σχετικά με την πρακτική άσκηση των μαθητών, διαπιστώνεται ότι γίνεται 

προσπάθεια να έρχονται οι μαθητές συχνά σε πρακτική επαφή με τα διδασκόμενα 

επαγγέλματα, παρόλα αυτά η διαμόρφωση των ειδικών αιθουσών-εργαστηριών 

φαίνεται πως με δυσκολία προσεγγίζει τους πραγματικούς εργασιακούς χώρους, 

πιθανότατα εξαιτίας της έλλειψης υποδομών και κατάλληλου εξοπλισμού. Όμως, 

επιδιώκεται σε έναν ικανοποιητικό βαθμό για τους εκπαιδευτικούς, επαφή των 

μαθητών με πραγματικούς επαγγελματικούς χώρους, μέσω εκπαιδευτικών 

επισκέψεων σε επαγγελματίες. Ακόμη, γίνεται προσπάθεια για οργάνωση 

καινοτομικών δραστηριοτήτων (τοπικά ή εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα, 

διαγωνισμοί, εθελοντική δραστηριότητα κ.α.) που σχετίζονται άμεσα με την 

επαγγελματική αγωγή. 

Όσον αφορά την ενημέρωση του σχολείου για τις ανάγκες τις τοπικής και της 

ευρύτερης αγοράς εργασίας, το ποσοστό ικανοποίησης των συμμετεχόντων ήταν 

χαμηλό. Όπως φαίνεται, δεν υπάρχει ιδιαίτερη ταύτιση των προσφερόμενων 

ειδικοτήτων με τις ειδικότητες που αναγνωρίζουν ζήτηση στον επαγγελματικό τομέα 

της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας. Αυτό πιθανό να συμβαίνει διότι οι 

επαγγελματικές ειδικότητες που θα προσφερθούν στο σχολείο επιλέγονται κυρίως με 

βάση το νοητικό και μαθησιακό δυναμικό των μαθητών, με βάση τον υπάρχοντα 
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εξοπλισμό και τη δυνατότητα διαμόρφωσης των ειδικών χωρών, καθώς και με βάση 

το στοιχείο της δημιουργικότητας που κεντρίζει ευκολότερα το ενδιαφέρον των 

μαθητών και έτσι επιλέγονται ειδικότητες περισσότερο χειρονακτικές ή καλλιτεχνικές 

(κεραμική-αγγειοπλαστικήη, κηπουρική, χειροτεχνία, εικαστικά). Ωστόσο οι 

ασχολίες αυτές εκλείπουν από τη σύγχρονη αγορά εργασίας με αποτέλεσμα, εν τέλει, 

να μην δίνονται στους μαθητές τα απαραίτητα εφόδια κατάκτησης μιας εργασιακής 

θέσης. Τα ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι η διασύνδεση της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης με τα ζητούμενα της αγοράς εργασίας αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για ένα σύστημα επαγγελματικής αγωγής υψηλής ποιότητας 

και αποδοτικότητας, που θα διευκολύνει τη μετάβαση του ατόμου από το σχολείο 

στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Ωστόσο, οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για 

την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση δεν υπολογίζουν τις προβλέψεις, κατά 

τον καθορισμό των προσφερόμενων επαγγελματικών ειδικοτήτων, με κίνδυνο 

αναντιστοιχίας των αναπτυσσόμενων δεξιοτήτων των ατόμων με τις απαιτήσεις της 

οικονομίας (CEDEFOP, 2014: 21-40), στοιχείο που επιβεβαιώνεται και στην έρευνα 

μας. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών, οι μαθητές φαίνεται 

πως ενημερώνονται για το ποια είναι τα εργασιακά τους δικαιώματα και για τις 

ενέργειες που θεωρητικά είναι απαραίτητες για την διεκδίκηση μια εργασιακής θέσης 

(συμπλήρωση βιογραφικού, συνέντευξη κτλ.). 

Αναφορικά με τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και κατ’επέκταση με την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

σχηματίζουμε μια μέτρια εικόνα. Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσματική η προσπάθεια του σχολείου να προσφέρονται ίσες 

ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές. Αυτό διαπιστώνεται καθώς συμφωνούν 

ότι όλοι οι μαθητές χαμηλής, μέσης και υψηλής επίδοσης, παρουσιάζουν πρόοδο και 

εξέλιξη σε σχέση με προηγούμενα επιτεύγματα τους και ότι η πρόοδος αυτή 

αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό με τους βασικούς διδακτικούς στόχους του ΑΠΣ. 

Επίσης, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς δίνεται ιδιαίτερη βάση στην καλλιέργεια 

κοινωνικών δεξιοτήτων και αξιών και στην κατανόηση και άσκηση των δικαιωμάτων 

των μαθητών στο σχολείο και την κοινωνία. Ακόμη, στα πλαίσια του έργου 

επαγγελματικής αγωγής καλλιεργούνται δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης ώστε τα 

άτομα να είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετούνται και να λειτουργούν όσο το δυνατόν 

πιο αυτόνομα στην καθημερινή τους ζωή.  
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Παρά τα θετικά αυτά στοιχεία όμως, διαπιστώθηκε πως δεν γίνονται δράσεις 

από το σχολείο με σκοπό την μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών. 

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις επαγγελματικές ειδικότητες που δεν 

συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, θα μπορούσε να κρίνει το έργο 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως αναποτελεσματικό, καθώς δεν αρκεί 

η εκμάθηση βασικών ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων προκειμένου τα άτομα να 

ανεξαρτητοποιηθούν, να μεταβούν και να ενταχτούν πλήρως στην κοινωνία, αν δεν 

μπορούν να τοποθετηθούν σε μια εργασία και να έχουν προσωπικό εισόδημα. Όπως 

αναφέρεται στην ερευνητική βιβλιογραφία, η εργασία αποτελεί δείκτη επιτυχίας και 

κοινωνικού κύρους για τον άνθρωπο. Εκτός από την οικονομική ασφάλεια και 

σταθερότητα, η εργασία προσφέρει στο άτομο δυνατότητα αυτονομίας και κατ’ 

επέκταση αποτελεί καταλυτικό παράγοντα ανάπτυξης αυτοεκτίμησης (Szymanski, 

Enright, Hershenson & Ettinger, 2003) 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό ότι στο σχολείο 

υπάρχουν μαθητές που θα έπρεπε να φοιτούν σε κάποια άλλη εκπαιδευτική δομή, 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους. Το γεγονός αυτό σημαίνει πως 

είναι πολύ πιθανό ορισμένοι μαθητές να αδικούνται βρισκόμενοι σε ένα σύνολο 

μαθητών με χαμηλότερες μαθησιακές δυνατότητες, καθώς η διδασκαλία θα 

προσαρμόζεται σύμφωνα με το σύνολο, όπως επίσης, αντίστροφα, υπάρχει 

πιθανότητα ορισμένοι μαθητές να καλούνται να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις 

υψηλότερες των δυνατοτήτων τους εξαιτίας του υψηλότερου μαθησιακού επίπεδου  

των συμμαθητών τους. 

Να σημειωθεί ακόμη, ότι δεν εντοπίστηκαν ιδιαίτερες διαφορές στις απόψεις 

των εκπαιδευτικών των ΕΕΕΕΚ με εκείνων που υπηρετούν σε Ειδικά Επαγγελματικά 

Γυμνάσια και Λύκεια, γεγονός που σημαίνει πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι δομές και ο γενικότερος τρόπος λειτουργιάς τους είναι κατά βάση κοινά. Ωστόσο, 

μελετώντας μεμονωμένα τις απαντήσεις των συμμετεχόντων διαπιστώσαμε ότι 

υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις δηλώσεις και στον βαθμό ικανοποίησης ανάμεσα 

στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε σχολεία μεγάλων αστικών κέντρων και σε 

όσους εργάζονται σε μικρότερες πόλεις, επαρχιακές περιοχές ή νησιά. Διαπιστώθηκε  

ότι οι δεύτεροι δήλωσαν συνολικά λιγότερο ικανοποιημένοι από τον γενικό τρόπο 

λειτουργιάς του σχολείου και ιδιαίτερα από τις κτηριακές εγκαταστάσεις και τις 

υλικοτεχνικές υποδομές. Επίσης, είναι πολύ πιθανό, στις περιοχές αυτές, λόγω της 

έλλειψης επίλογων σχολικών δομών και φορέων, να συγκεντρώνεται μεγάλος 
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αριθμός μαθητών με διαφορετικές μορφές αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών σε ένα σχολείο, δημιουργώντας κορεσμό στις ήδη περιορισμένες δομές και 

δυσκολία υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου με ποιότητα και αποτελεσματικότητα.  

Κρίνοντας συνολικά τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώνουμε 

ορισμένους από τους βασικούς λόγους που η ανεργία των ατόμων με αναπηρία 

βρίσκεται σε υψηλό ποσοστά όπως δηλώνουν οι διεθνείς έρευνες (National 

Organization on Disability, 2004). Διαπιστώνουμε ότι στα ειδικά επαγγελματικά 

σχολεία δεν παρέχεται έργο υψηλής ποιότητας, καθώς τα κρατικά κονδύλια για τους 

φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης των ΑμεΑ δεν είναι τα απαιτούμενα για την 

παροχή ενός ποιοτικού και αποτελεσματικού έργου, ενώ το πρόγραμμα σπουδών των 

ειδικών επαγγελματικών σχολείων, κυρίως όσον αφόρα τις προσφερόμενες 

ειδικότητες, διαμορφώνεται με βάση τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του σχολείου και 

του μαθητικού δυναμικού, χωρίς να γίνεται προσπάθεια σύνδεσης του έργου με τις 

απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. 

Το ευρύτερο συμπέρασμα που μπορούμε να εξάγουμε μελετώντας τα 

αποτελέσματα της έρευνάς μας και σύμφωνα, πάντα, με τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών, είναι ότι τα προβλήματα του τομέα της ειδικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης ξεκινούν από τους ελλιπείς οικονομικούς πόρους που παρέχει η 

πολιτεία. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα κρατικά κονδύλια για τις υλικές 

εγκαταστάσεις και τους απαραιτήτους εξοπλισμούς είναι ανεπαρκή ωστόσο, το 

εκπαιδευτικό δυναμικό των σχολείων επιχειρεί να παρέχει το καλύτερο δυνατό έργο, 

εκμεταλλευόμενο τις υπάρχουσες υλικές εγκαταστάσεις, παρά τις ελλείψεις. Έτσι, 

κατά την άποψη των εκπαιδευτικών, τα προβλήματα και η αναποτελεσματικότητα 

του τομέα της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης οφείλονται στις 

ελλιπής κρατικές παροχές και όχι στο προσωπικό έργο του εκπαιδευτικού δυναμικού. 

 

 

  



- 89 - 
 

5.2   Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

 Η διαδικασία της έρευνας μας κύλησε ομαλά χωρίς σοβαρά προβλήματα και 

αναδείχτηκε ένα βάσιμο αποτέλεσμα που μπορεί να προστεθεί ως ένας ακόμη μικρός 

λίθος στην ευρύτερη ερευνητική βιβλιογραφία σχετικά με την ειδική αγωγή. Ωστόσο, 

τόσο κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς μας όσο και στη διεξαγωγή των 

αποτελεσμάτων αντιμετωπίσαμε ορισμένες δυσκολίες και περιορισμούς. 

 Αρχικά, υπήρξε μια δυσχέρεια όσον αφορά την συγκέντρωση του δείγματος 

καθώς υπήρξε απροθυμία συνεργασίας από ορισμένους διευθυντές  οι οποίοι 

αρνούνταν να προωθήσουν το ερωτηματολόγιο στο εκπαιδευτικό προσωπικό κυρίως 

για λογούς φόρτου εργασίας. Ορισμένοι, αρνήθηκαν την συνεργασία χωρίς κάποια 

εξήγηση ή δεν απάντησαν καθόλου στις προσπάθειές μας για επικοινωνία. Οι 

περιπτώσεις αυτές αφορούν σχολεία περιοχών έκτος Θεσσαλονίκης με τα οποία δεν 

υπήρχε η δυνατότητα επικοινωνίας αυτοπροσώπως, παρά μόνο ηλεκτρονικά ή 

τηλεφωνικώς. Με όσα σχολεία επικοινωνήσαμε αυτοπροσώπως, επετεύχθη η 

συνεργασία. Έτσι, θεωρούμε πιθανό και το ενδεχόμενο δυσπιστίας των διευθυντών 

που δεν συνεργάστηκαν  αναφορικά με την αξιοπιστία και το κυρός την έρευνας μας, 

καθώς δεν υπήρξε η δυνατότητα διεξοδικής συζήτησης αυτοπροσώπως για τη μελέτη 

παρότι σταλθήκαν λεπτομερείς οδηγίες και εξηγήσεις για τους ερευνητικούς στόχους. 

  Σε επόμενο στάδιο, και εφόσον η πλειοψηφία των διευθυντών προώθησαν το 

ερευνητικό εργαλείο στο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου τους, διαπιστώσαμε 

ενός βαθμού απροθυμία και από την πλευρά των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν στην 

έρευνα, χωρίς να έχουμε κάποια ανατροφοδότηση για τους λογούς που 

παρατηρήθηκε το γεγονός αυτό. Κατ’ επέκταση, το δείγμα των 140 εκπαιδευτικών 

θεωρείται συγκριτικά μικρό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια μας αφορούσε 

την διεξαγωγή συμπερασμάτων για την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση που 

παρέχεται σε όλη την Ελλάδα. Τα συμπεράσματα διεξήχθησαν με επιφύλαξη και δεν 

μπορούν να γενικευτούν πλήρως. Ωστόσο η διασπορά του δείγματος ήταν αρκετά 

ικανοποιητική καθώς συγκεντρώθηκαν συμμέτοχες που κάλυπταν τόσο τις μεγάλες 

πόλεις όσο και την επαρχία και τα μεγάλα νησιά.  

 Έναν ακόμη περιορισμό που δυσκολεύει την γενίκευση των συμπερασμάτων 

αποτελεί το γεγονός ότι η έρευνα βασίστηκε αποκλειστικά στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για το ερευνώμενο ζήτημα. Στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση της 

ειδικής επαγγελματικής αγωγής εκ των έσω, βάσει των απόψεων όσων εμπλέκονται 
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άμεσα με αυτή, οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις σε εξειδικευμένες 

ερωτήσεις που αφορούν την εσωτερική λειτουργία των σχολείων και ειδικότερα τον 

τρόπο που γίνεται η διδασκαλία και τις παιδαγωγικές μεθόδους που επιλέγονται. 

Ωστόσο, τα συμπεράσματα ενέχουν επιφυλάξεις λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα 

οι εκπαιδευτικοί να απάντησαν σε ορισμένες ερωτήσεις με τρόπο που να ευνοεί την 

εικόνα μας για το έργο τους. 

 Δεδομένων των παραπάνω περιορισμών και των αποτελεσμάτων της δικής 

μας έρευνας, θα μπορούσαμε να κάνουμε ορισμένες προτάσεις για πιο στοχευόμενη 

μελλοντική έρευνα. Καταρχήν, σκόπιμη θα ήταν μια εκτενής μελέτη με την οποία θα 

διερευνηθεί διεξοδικά ο βαθμός απορρόφησης των επαγγελματικών ειδικοτήτων που 

διδάσκονται στα ειδικά επαγγελματικά σχολεία, στην τοπική αλλά και στην ευρύτερη 

κοινωνία. Παρομοίως, θα πρέπει να ερευνηθούν τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται 

οι επαγγελματικές ειδικότητες που διδάσκονται στα εκάστοτε σχολεία και σε ποιόν 

βαθμό οι επιλογές αυτές βασίζονται στις οικονομικές και υλικές δυνατότητες του 

σχολείου, στις δυνατότητες των μαθητών και στη ζήτηση της τοπικής κοινωνίας. 

Επιπλέον, ιδιαίτερης σημασίας θα ήταν μια ερευνητική προσπάθεια με στόχο την 

μελέτη των τρόπων και των μεθόδων με τους οποίους γίνεται η αξιολόγηση των 

δυνατοτήτων και των αδυναμιών των μαθητών για να επιλεγούν οι κατάλληλες 

επαγγελματικές ειδικότητες που θα τους διδαχτούν, προκειμένου να προκύψουν 

συμπεράσματα για το κατά πόσο είναι πλήρης και στοχευμένες οι μέθοδοι 

αξιολόγησης χρησιμοποιούνται και σε τι βαθμό εφαρμόζονται. Τέλος, σκόπιμη θα 

ήταν μια εκτενής έρευνα που θα μελετήσει τα ελληνικά δεδομένα όσον αφορά την 

ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση συγκεντρώνοντας και μελετώντας 

συγκριτικά τις απόψεις διευθυντών, εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: 

 

 

 
 

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών  

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δια βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή» 

Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή 

 

Ερευνήτρια: Τσούνιου Άρτεμις 

 

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία 

στην Ελλάδα – 

Απόψεις εκπαιδευτικών ειδικών δημοσίων σχολείων επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης αναφορικά με την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα της δημόσιας εκπαίδευσης. 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται ή έχουν 

εργαστεί σε ελληνικό, δημόσιο ειδικό σχολείο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

και έχουν αναλάβει τη διδασκαλία επαγγελματικής ειδικότητας ή μαθήματος επαγγελματικού 

προσανατολισμού. Στόχος της έρευνας είναι η αξιολόγηση της ποιότητας της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης των ατόμων με αναπηρία και η διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας της δημόσιας εκπαίδευσης αναφορικά με την προετοιμασία τους για 

την αγορά εργασίας.  

 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.  

Παρακαλώ, να απαντήσετε στις ερωτήσεις με ειλικρίνεια.  

Μέσος όρος χρόνου συμπλήρωσης: 5 λεπτά 

 

 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Α1. Φύλο 

 Άντρας 

 Γυναίκα 

 

Α2. Ηλικία 
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 < 25 

 25 - 33 

 33 - 41 

 41 - 50 

 50 < 

 

Α3. Ειδικότητα (Πρώτο πτυχίο) 

……………………………………………. 

 

Α4. Μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή. 

 Διδακτορικό 

 Μεταπτυχιακό 

 Επιμορφωτικό σεμινάριο 

 

Α5. Σχέση εργασίας 

 Μόνιμος -η 

 Αναπληρωτής - τρια 

 Ωρομίσθιος –α 

 

Α6. Χρόνια προϋπηρεσίας σε ΣΜΕΑΕ 

 <5 

 5 - 10 

 10 - 15 

 15 - 20 

 20 < 

 

Α7. Κατηγορία σχολείου τρέχουσας υπηρεσίας (ή της αμέσως προηγούμενης σε Ειδ. 

Επαγγελ. Σχολείο, εάν δεν εργάζεστε στο παρόν)  

 Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο 

 Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο 

 ΕΕΕΕΚ 

 

Α8. Τοποθεσία σχολείου (Ονομασία πόλης, χωριού, νησιού κτλ) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Β. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 

Β1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

Β1.1. Σημειώστε την επιλογή που περιγράφει τον τρόπο στέγασης του σχολείου σας.  

 Αυτόνομο κτήριο με αυτόνομο αύλειο χώρο 

 Αυτόνομο κτήριο με κοινό αύλειο χώρο με γενικό σχολείο 

 Συστέγαση σχολείου με γενικό σχολείο και ανεξάρτητες αίθουσες μαθημάτων 

 Παραχώρηση αίθουσας -ών γενικού σχολείου 

 Συστέγαση με ειδικό γυμνάσιο – λύκειο 
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B1.2. Σημειώστε τις κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που υπάρχουν στο σχολείο 

σας  

 νοητική καθυστέρηση 

 διαταραχές φάσματος αυτισμού 

 προβλήματα όρασης 

 προβλήματα ακοής 

 κινητικές αναπηρίες 

 διαταραχές λόγου 

 ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

 προβλήματα συμπεριφοράς 

 

B1.3. Σημειώστε όσες επιλογές αντιστοιχούν στο εύρος των ηλικιών των μαθητών του 

σχολείου σας 

 12 - 15 

 15 - 18 

 18 - 21 

 21 - 25 

 

Β1.4. Σημειώστε όσες υπηρεσίες παρέχονται στο σχολείο σας 

 Κοινωνικός λειτουργός 

 Ψυχολόγος 

 Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

 Σύµβουλος εργασίας 

 Νοσηλευτής 

 Λογοθεραπευτής 

 Εργοθεραπευτής 

 Φυσιοθεραπευτής 

 Ειδικό βοηθητικό προσωπικό 

 Οδηγός σχολικού λεωφορείου 

 

Β1.5. Καταγράψτε τις ειδικότητες επαγγελμάτων που διδάσκονται στο σχολείο σας (εάν  

δεν γνωρίζετε σημειώστε παύλα (-)) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Β1.6. Ποιά ειδικότητα συγκεντρώνει τους περισσότερους μαθητές; (εάν δεν γνωρίζετε 

σημειώστε παύλα (-)) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Β1.7. Πόσες αίθουσες του σχολείου σας αποτελούν εργαστήρια; (σημειώστε τον αριθμό ή 
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παύλα (-) εάν δεν γνωρίζετε) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Β1.8. Σημειώστε τις μορφές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρονται 

από το σχολείο σας 

 Εργασία µέσα στο σχολείο ( δηµιουργία υποδοµών που προσεγγίζουν τις 

πραγµατικές συνθήκες ενός εργασιακού χώρου). 

 Εκπαίδευση σε πραγµατικό εργασιακό χώρο µε εποπτεία 

 Θεσµός µαθητείας (εκπαίδευση του μαθητή, στην ειδικότητα του, κοντά σε έναν 

επαγγελµατία, σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας) 

 Ενσωμάτωση θεωρητικών μαθημάτων επαγγελματικού προσανατολισμού στα 

πλαίσια της γενικής παιδείας 

 Καμία απο τις παραπάνω 

 

Β.2 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 

 

Σημειώστε το βαθμό συμφωνίας σας με τις προτάσεις: 

1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Δεν έχω άποψη 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

Β2.1. Ο εξοπλισμός και τα διαθέσιμα μέσα του σχολείου (όργανα – εργαλεία, 

οπτικοακουστικά μέσα, υποδομές πληροφορικής και δίκτυα επικοινωνίας) 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διδακτικές ανάγκες και είναι επαρκή για την εκπαίδευση  

των μαθητών στις επαγγελματικές ειδικότητες. 

 

1 2 3 4 5 

 

Β2.2. Πληρούνται οι συνθήκες ώστε ολοι οι μαθητές να έχουν πλήρη πρόσβαση στους 

χώρους – εργαστήρια και στον ειδικό εξοπλισμό. 

 

1 2 3 4 5 

 

Β3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Β3.1. Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι επαρκούν για την υποστήριξη του έργου 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο σχολείο (υλική υποστήριξη και 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα δράσης κτλ.) 

 

1 2 3 4 5 

 

Β3.2. Ο Δήμος, η Κοινότητα ή τοπικές οργανώσεις ενισχύουν οικονομικά και υλικά το 

σχολείο.  

 

1 2 3 4 5 
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Β4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 

Β4.1. Οι κενές θέσεις των εκπαιδευτικών καλύπτονται έγκαιρα στην αρχή του σχολικού 

έτους. 

 

1 2 3 4 5 

 

Β4.2. Το σχολείο διαθέτει εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων που 

απαιτούνται για τις ανάγκες του επαγγελματικού προσανατολισμού και της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των μαθητών. 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΟΡΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

Σημειώστε το βαθμό συμφωνίας σας με τις προτάσεις: 

1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Δεν έχω άποψη 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

Γ1. Η Διεύθυνση οργανώνει από την αρχή του σχολικού έτους το έργο της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, θέτει συγκεκριμένους στόχους και 

προγραμματίζει δράσεις για την υλοποίησή τους. 

 

1 2 3 4 5 

 

Γ2. Η Διεύθυνση υποστηρίζει ένα συνεργατικό πλαίσιο εργασίας των παραγόντων της 

σχολικής μονάδας για την καλύτερη υλοποίηση του έργου επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης και αφήνει χώρο στους εκπαιδευτικούς για πρωτοβουλίες. 

 

1 2 3 4 5 

 

Γ3. Η διαχείριση των οικονομικών πόρων γίνεται με τον καλύτερο τρόπο για τις ανάγκες 

του έργου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 

1 2 3 4 5 

 

Γ4. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα (ενδοσχολικά ή 

εξωσχολικά) που οργανώνονται και πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία των Σχολικών  

Συμβούλων, της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων. 

 

1 2 3 4 5 
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Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ 

ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ. 

 

Σημειώστε το βαθμό συμφωνίας σας με τις προτάσεις: 

1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Δεν έχω άποψη 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

Δ1. ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΜΑΘΗΤΩΝ – ΓΟΝΕΩΝ 

 

Δ1.1. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν τακτικά σε συναντήσεις και συνεργάζονται μεταξύ 

τους για διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα (παιδαγωγικά, διδακτικά, οργάνωση 

δραστηριοτήτων, επίλυση προβλημάτων κτλ.) σε κλίμα αλληλοσεβασμού και 

συλλογικότητας. 

 

1 2 3 4 5 

 

Δ1.2. Οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών του σχολείου διέπονται από 

τις αρχές της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας, της εμπιστοσύνης και του αλληλοσεβασμού.  

 

1 2 3 4 5 

 

Δ1.3. Διασφαλίζεται τακτική και αμφίδρομη πληροφόρηση ανάμεσα στους γονείς/ 

κηδεμόνες και το σχολείο για την πρόοδο των μαθητών, τον τρόπο που εργάζονται στο 

σχολείο και στο σπίτι και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 

 

1 2 3 4 5 

 

Δ1.4. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεργάζεται με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων 

προκειμένου να διευκολυνθεί, όποτε χρειάζεται, το έργο του σχολείου ως προς την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των μαθητών. 

 

1 2 3 4 5 

 

Δ2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 

 

Δ2.1. Το σχολείο συνεργάζεται συχνά και αποτελεσματικά με τους σχολικούς συμβούλους 

για την υλοποίηση του έργου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

 

1 2 3 4 5 

 

Δ2.2. Το σχολείο συνεργάζεται και αξιοποιεί αποτελεσματικά τους υφιστάμενους φορείς 

υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (κέντρα και υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, ΚΕΔΔΥ κ.ά.). 
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1 2 3 4 5 

 

Δ2.3. Το σχολείο συνεργάζεται με άλλα σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (γενικά ή ειδικά) ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα για ανάπτυξη κοινών 

δραστηριοτήτων 

 

1 2 3 4 5 

 

Δ2.4. Το σχολείο υποστηρίζει επαφές με επιστημονικούς, κοινωνικούς και 

επαγγελματικούς φορείς, με στόχο την οργάνωση κοινών δράσεων στα πλαίσια του έργου 

επαγγελματικής αγωγής. 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

Σημειώστε το βαθμό συμφωνίας σας με τις προτάσεις: 

1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Δεν έχω άποψη 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

Ε1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΠΣ) 

 

Ε1.1. Το διδακτικό υλικό (σχολικά εγχειρίδια, υποστηρικτικό υλικό) των μαθημάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης αντιστοιχεί και συμφωνεί με τους σκοπούς, τους στόχους 

και το περιεχόμενο του ΑΠΣ. 

 

1 2 3 4 5 

 

Ε1.2. Το ΑΠΣ παρέχει δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμόζεται από το σχολείο στις 

ανάγκες και τις δυνατότητες του μαθητικού δυναμικού. 

 

1 2 3 4 5 

 

Ε1.3. Το βιβλίο και τα βοηθήματα του εκπαιδευτικού για την επαγγελματική αγωγή 

παρέχουν σαφείς οδηγίες και αποτελεσματική στήριξη στο έργο του. 

 

1 2 3 4 5 

 

Ε2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

 

Ε2.1. Υπάρχει μέριμνα από το σχολείο για την συμμετοχή όλων των μαθητών που έχουν 
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την δυνατότητα στα μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

 

1 2 3 4 5 

 

Ε2.2. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και επιβραβεύει άμεσα τον μαθητή για κάθε 

προσπάθειά του και κάθε ένδειξη προόδου. 

 

1 2 3 4 5 

 

Ε2.3. Οι διδακτικές ώρες που αφιερώνονται στα μαθήματα επαγγελματικού 

προσανατολισμού και επαγγελματικής αγωγής επαρκούν για την πλήρη επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση των μαθητών. 

 

1 2 3 4 5 

 

Ε2.4. Ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει συστηματικά τη διδασκαλία του σε εβδομαδιαία και 

ημερήσια βάση σε επίπεδο διδακτικής ώρας, καθορίζοντας σαφείς διδακτικούς/ 

μαθησιακούς στόχους και τους τρόπους επίτευξής τους. (π.χ. στρατηγικές διδασκαλίας 

και οργάνωσης της τάξης, μέσα διδασκαλίας, διδακτικό χρόνο, μεθόδους αξιολόγησης  

των μαθητών). 

 

1 2 3 4 5 

 

Ε2.5. Χρησιμοποιείται ποικιλία διδακτικών μεθόδων ανάλογα με το επαγγελματικό 

αντικείμενο, τις γνώσεις, το επίπεδο κατανόησης και τις μαθησιακές ανάγκες των 

μαθητών. 

 

1 2 3 4 5 

 

Ε2.6. Οι μαθητές κάνουν τακτική πρακτική εξάσκηση στις επαγγελματικές δεξιότητες που 

διδάσκονται. 

 

1 2 3 4 5 

 

Ε2.7. Οι αίθουσες - εργαστήρια όπου γίνεται η πρακτική εξάσκηση των μαθητών, 

διαμορφώνονται, όσο είναι δυνατόν, ώστε να μοιάζουν με πραγματικά εργασιακά 

περιβάλλοντα. 

 

1 2 3 4 5 

 

Ε2.8. Οι μαθητές συμμετέχουν σε συλλογικές εργασίες και συνεργάζονται 

αποτελεσματικά σε ομάδες διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους. 

 

1 2 3 4 5 

 

Ε2.9. Στο σχολείο επιδιώκεται η πραγματοποίηση επισκέψεων των μαθητών σε 

πραγματικούς επαγγελματικούς χώρους και η επαφή τους με επαγγελματίες των  

διδασκόμενων ειδικοτήτων. 
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1 2 3 4 5 

 

E2.10. Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για συμμέτοχη των μαθητών και 

εκπαιδευτικών σε καινοτομικές δραστηριότητες (τοπικά ή εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα, 

διαγωνισμοί, εθελοντική δραστηριότητα κ.α.) που σχετίζονται άμεσα με την επαγγελματική 

αγωγή. 

 

1 2 3 4 5 

 

Ε2.11. Το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις για την υποστήριξη ειδικών - 

δυσκολότερων περιπτώσεων μαθητών/τριών σε ζητήματα ενίσχυσης της μάθησης και 

βελτίωσης των επιδόσεων. 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Ε3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Ε3.1. Στο σχολείο προβλέπονται και λειτουργούν αποτελεσματικά διαδικασίες για την 

παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών (συνεχής αξιολόγηση, ενημέρωση απουσιών, 

έλεγχος προόδου κτλ.) 

 

1 2 3 4 5 

 

Ε3.2. Εφαρμόζεται επαρκής αξιολόγηση των δυνατοτήτων και αδυναμιών των μαθητών, 

στην αρχή του σχολικού έτους, ώστε να ενταχτούν σε τμήμα ειδικότητας στο οποίο θα 

μπορούν να ανταπεξέλθουν.  

 

1 2 3 4 5 

 

Ε3.3. Τα ενδιαφέροντα και οι προτιμήσεις των μαθητών, αξιολογούνται και λαμβάνονται 

σοβαρά υπόψιν για την ένταξη τους στα τμήματα ειδικοτήτων. 

 

1 2 3 4 5 

 

Ε3.4. Η πρόοδος των μαθητών αξιολογείται με τρόπους συστηματικής καταγραφής 

(αριθμητικής και περιγραφικής) των αποτελεσμάτων με στόχο την αξιοποίησή τους για  

τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και την ανάπτυξη δράσεων εξατομικευμένης 

υποστήριξης σε μαθητές. 

 

1 2 3 4 5 

 

 

ΣΤ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Σημειώστε το βαθμό συμφωνίας σας με τις προτάσεις: 
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1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Δεν έχω άποψη 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

ΣΤ1. Το σχολείο αναπτύσσει έργο για την ενημέρωση των μαθητών για τα εργασιακά τους 

δικαιώματα και τους προετοιμάζει πλήρως για όσα χρειάζεται να πράξουν 

προκειμένου να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας (συμπλήρωση βιογραφικού, συνέντευξη 

κτλ.)  

 

1 2 3 4 5 

 

ΣΤ2. Θεωρώ ότι υπάρχουν μαθητές που θα έπρεπε να φοιτούν σε άλλη εκπαιδευτική δοµή 

καθώς αδυνατούν να ασκήσουν µελλοντικά το επάγγελµα της ειδικότητας τους ή  

αδυνατούν να εκπαιδευτούν σε οποιαδήποτε ειδικότητα εξαιτίας των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν. 

 

1 2 3 4 5 

 

ΣΤ3. Το σχολείο ενημερώνεται για τις ανάγκες τις τοπικής και ευρύτερης αγοράς 

εργασίας και προσφέρει ειδικότητες που ανταποκρίνονται στη ζήτηση.  

 

1 2 3 4 5 

 

ΣΤ4. Στο σχολείο υλοποιούνται δράσεις και προγράµµατα µε στόχο την επαγγελματική 

αποκατάσταση των αποφοίτων 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Ζ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΠΙΔΟΣΗ, ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

Σημειώστε το βαθμό συμφωνίας σας με τις προτάσεις: 

1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Δεν έχω άποψη 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

Ζ1. Η πρόοδος των μαθητών στα μαθήματα επαγγελματικής αγωγής, σε επιπεδο τμήματος 

και ατομικό επίπεδο, ανταποκρίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό στους στόχους που 

τέθηκαν από τους εκπαιδευτικούς και σε όσους ορίζει το ΑΠΣ. 

 

1 2 3 4 5 

 

Ζ2. Όλοι οι μαθητές –χαμηλής, μέσης, υψηλής επίδοσης–παρουσιάζουν πρόοδο σε σχέση 
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με προηγούμενα επιτεύγματά τους. 

 

1 2 3 4 5 

 

Ζ3. Οι προσπάθειες του σχολείου να προσφέρει σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες 

μάθησης είναι αποτελεσματικές. 

 

1 2 3 4 5 

 

Ζ4. Το σχολείο αναπτύσσει πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό την καλλιέργεια 

κοινωνικών δεξιοτήτων και αξιών και την κατανόηση και άσκηση των δικαιωμάτων των 

μαθητών/τριών στο σχολείο και την κοινωνία. 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή σας στην έρευνα! 

 

 

 

 


