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Abstract: This study addresses the phenomenon of student dropout from the Public 

Vocational Institute of Patras by taking into consideration the perspective of 14 students who 

have dropped out, and gives an overview of the reasons behind the interruption of their 

studies. The survey is based on personal semi-structured interviews. There are also additional 

interviews with 2 educators and 2 executives from Patras’ institute. The data is organized 

systematically via the thematic analysis method, while the results are audited by triangulation. 

The empirical findings show that some people enroll in the programs without any intention of 

completing them. Trainees who have a job leak because they are unable to combine studies 

with work. However, there is also a number of people quitting vocational training because 

they are disappointed with the teaching methods applied by educators, and because they 

cannot be integrated into a group of learners mostly interested in simply acquiring a certificate 

rather than actual knowledge.  
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Πεπίλητη: ην παξφλ άξζξν κειεηάηαη ην θαηλφκελν ηεο δηαξξνήο ζην Γ.ΗΔΚ Πάηξαο κέζα 

απφ ηελ νπηηθή 14 δηαξξεπζάλησλ θαηαξηηδνκέλσλ. Ζ έξεπλα βαζίδεηαη ζε πξνζσπηθέο εκη-

δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Σα δεδνκέλα νξγαλψλνληαη ζπζηεκαηηθά κε ηε κέζνδν ηεο 

ζεκαηηθήο αλάιπζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ειέγρνληαη κε ηξηγσληζκφ κε επηπιένλ 

ζπλεληεχμεηο 2 εθπαηδεπηψλ θαη 2 ζηειερψλ ηνπ Γ.ΗΔΚ Πάηξαο. Σα εκπεηξηθά επξήκαηα 

θαηαδεηθλχνπλ φηη νξηζκέλα άηνκα εγγξάθνληαη ζηα ΗΔΚ ρσξίο ηελ πξφζεζε λα θνηηήζνπλ. 

Καηαξηηδφκελνη πνπ εξγάδνληαη εγθαηαιείπνπλ ηε θνίηεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αδπλαηνχλ 

λα ζπλδπάζνπλ ηε θνίηεζε κε ηελ εξγαζία. Τπάξρεη φκσο θαη κία κεξίδα αηφκσλ πνπ 

εγθαηαιείπεη ηηο ζπνπδέο αθελφο γηαηί απνγνεηεχεηαη απφ ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ 

εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηέο θαη αθεηέξνπ δηφηη δελ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ νκάδα 

εθπαηδεπνκέλσλ κεγάιν κέξνο ηεο νπνίαο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ απφθηεζε ηνπ 

ηίηινπ ζπνπδψλ θη φρη ζηελ νπζηαζηηθή γλψζε. 

Λέξειρ κλειδιά: εθπαίδεπζε ελειίθσλ, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, εγθαηάιεηςε ζπνπδψλ, 

ΗΔΚ 
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Διζαγυγή 

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη νη αξρέο πνπ ηε δηέπνπλ, φπσο έρνπλ νξηζηεί απφ ηνπο 

ζεσξεηηθνχο ηεο εξεπλεηέο (Freire, Knowles, Rogers θ.ά.), είλαη ζπλπθαζκέλε πεξηζζφηεξν 

κε ηε γεληθή εθπαίδεπζε. Καζψο, φκσο, ε παγθνζκηνπνίεζε σζεί ηηο θξαηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο λα ιακβάλνπλ κέηξα πνπ επλννχλ πεξηζζφηεξν ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο θαη 

ιηγφηεξν ηελ αηνκηθή νινθιήξσζε, ε Γηα Βίνπ Μάζεζε (ΓΒΜ) θαίλεηαη λα επηθεληξψλεηαη 

ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (Boeren & Holford, 2016, ζ.121). 

ηελ Διιάδα, ε Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (ΑΔΚ) εθηφο ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο αιιά κε ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο απαληάηαη κεηά ηελ ελειηθίσζε, 

ζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ). Σα ΗΔΚ ιεηηνπξγνχλ αδηάιεηπηα απφ ην 

1992 (Νφκνο 2009/1992) σο αδηαβάζκεηνη, αλεμάξηεηνη απφ ην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα (κε ηππηθή εθπαίδεπζε) θνξείο ΓΒΜ, δειαδή πξνζθέξνπλ «βαζηθέο 

επαγγεικαηηθέο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζε εηδηθφηεηεο θαη εμεηδηθεχζεηο κε ζηφρν 

ηελ έληαμε, επαλέληαμε, επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα θαη αλέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε» ζε 

απνθνίηνπο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Νφκνο 3879/2010), αλεμαξηήηνπ ειηθίαο – αλ θαη 

κνξηνδνηείηαη ε εγγχηεηα ηεο θηήζεο ηνπ απνιπηεξίνπ ιπθείνπ (ΤΑ 5954/2014, άξζξν 12). 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΓΓΓΒΜ) επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ησλ Γ.ΗΔΚ ελψ 

ε νηθνλνκηθή ηνπο δηαρείξηζε (πξφζιεςε θαη πιεξσκή εθπαηδεπηψλ, δαπάλεο ιεηηνπξγίαο 

θαη πξνκήζεηαο πάγηνπ εμνπιηζκνχ θηι.) έρεη αλαηεζεί ζην Ίδξπκα Νενιαίαο & Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο (ΗΝΔΓΗΒΗΜ). Ζ πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ απνθνίησλ ησλ ΗΔΚ θαη ν 

θαζνξηζκφο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Δζληθφ 

Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ & Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΟΠΠΔΠ). 

Ζ θνίηεζε ζηα ΗΔΚ δηαξθεί πέληε (5) εμάκελα εθ ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα (4) πεξηιακβάλνπλ 

καζήκαηα ελψ ην πέκπην απνηειεί Πξαθηηθή Άζθεζε ζε ρψξνπο εξγαζίαο. Οη ζπνπδέο πνπ 

πξνζθέξνπλ αληηζηνηρνχλ, κε βάζε ηε δηεζλή ηππνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

ISCED (UNESCO, 2012), ζηελ θαηεγνξία 453 πνπ αληηπξνζσπεχεη ηα πξνγξάκκαηα εθείλα 

πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα γηα ηελ άκεζε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αλήθνπλ ζηε κεηα-

δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πνπ πιεξνί ηνπο φξνπο νινθιήξσζεο ηνπ 

επηπέδνπ, ρσξίο φκσο άκεζε πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ibid, ζ.45). ην 

Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ (EQF) ε Βεβαίσζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο πνπ 

ιακβάλνπλ σο ηίηιν νη θαηαξηηδφκελνη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ πέληε εμακήλσλ ζπνπδψλ 

αληηζηνηρεί ζην επίπεδν 4, δειαδή παξακέλνπλ ζην επίπεδν πξνζφλησλ ηεο εηζαγσγήο ηνπο 

(Απνιπηήξην Γεληθνχ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ). Έρνπλ φκσο ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ 

κέξνο ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο πνπ δηελεξγεί ν ΔΟΠΠΔΠ θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηνλ ηίηιν 

ηνπο ζε Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην επίπεδν EQF 5 

(CEDEFOP, 2015, ζ. 30). 
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Γηα δχν δεθαεηίεο, ε θαηάξηηζε ζηα Γ.ΗΔΚ είρε σο πξνυπφζεζε ηελ θαηαβνιή δηδάθηξσλ αλά 

εμάκελν (Μαηνχζε, ακαξάο, & αξαθηληψηε, 2014, ζ.13-19). Απφ ην 2013 ε θαηάξηηζε ζηα 

Γ.ΗΔΚ παξέρεηαη δσξεάλ (Νφκνο 4186/2013, άξζξν 22, ζ.3125). 

Ζ δηνίθεζε ηνπ Γ.ΗΔΚ ηεο Πάηξαο ζηεγάδεηαη ζε κεγάιν ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα ζην νπνίν 

ιεηηνπξγνχλ ηξία ΔΠΑΛ (δχν πξσηλά θαη έλα λπρηεξηλφ) θαη έλα Δξγαζηεξηαθφ Κέληξν. Ζ 

δνκή θαηάξηηζεο ιεηηνπξγεί απφγεπκα, αλάκεζα ζηελ πξσηλή θαη λπρηεξηλή βάξδηα ησλ 

ζρνιείσλ. Σα ζεσξεηηθά καζήκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ησλ 

ζρνιείσλ. Γηα ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζρνιηθνί εξγαζηεξηαθνί 

ρψξνη θαη αξθεηά εμσηεξηθά εξγαζηήξηα (δεκφζηα θαη ηδησηηθά λνζνθνκεία, δεκνηηθνί 

παηδηθνί ζηαζκνί, ηδησηηθφ ζέαηξν, ηνπηθή εθεκεξίδα, ζρνιή ρνξνχ θ.ά.). 

Καηά ην εμάκελν θαηάξηηζεο 2017Β ιεηηνχξγεζαλ ζην Γ.ΗΔΚ Πάηξαο 18 πξνγξάκκαηα ζε 

Α΄ θαη Γ΄ εμάκελν κε ζπλνιηθά 25 ηκήκαηα ζηα νπνία θνίηεζαλ 644 άηνκα. Σν εμάκελν 

2018Α ιεηηνχξγεζαλ ηα ίδηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία βξίζθνληαλ ζην Β΄ θαη Γ΄ εμάκελν 

αληίζηνηρα κε 23 ηκήκαηα θαη 496 άηνκα (Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Γ.ΗΔΚ - ΤΠΠΔΘ). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη 148 άηνκα (23%) δηέθνςαλ ηε θνίηεζή ηνπο κεηαμχ ησλ δχν εμακήλσλ 

θαηάξηηζεο. 

Ζ δηαθνπή ηεο θνίηεζεο ζηα πξψηα εμάκελα απμάλεη ην θφζηνο ζηηο δνκέο θαηάξηηζεο θαζψο 

αιιάδεη ηελ αλαινγία εθπαηδεπηή-θαηαξηηδνκέλσλ θαη επηβαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζε 

αλαιψζηκα πνπ ζηελ πνξεία απνδεηθλχνληαη πεξηηηά. Πέξα, φκσο, απφ ηα πξνθαλή θφζηε 

πνπ δεκηνπξγεί, ε εκπεηξία ηεο δηαξξνήο κπνξεί λα βησζεί σο πξνζσπηθή ηξαγσδία (Balzer, 

Frey, & Ruppert, 2014) ή σο ζνβαξφ αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ πξφβιεκα (Beilmann & 

Espenberg, 2016 · Feixas, Gairin, Munoz, & Rodriguez-Gomez, 2015).  

ην παξφλ άξζξν απνηππψλεηαη ε πξνζπάζεηά καο λα εξκελεχζνπκε ηα αίηηα ηεο δηαξξνήο 

ζπνπδαζηψλ απφ ην Γ.ΗΔΚ Πάηξαο κέζα απφ ηελ νπηηθή ησλ ίδησλ ησλ δηαξξεπζάλησλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απφςεηο εθπαηδεπηψλ θαη ζηειερψλ. ηελ πξψηε ελφηεηα 

παξνπζηάδεηαη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο θαη ζηε δεχηεξε ε νξηνζέηεζε ηεο 

έλλνηαο ηεο δηαξξνήο. Αθνινπζνχλ ν ζθνπφο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. ηελ ηέηαξηε 

ελφηεηα αλαπηχζζεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη ζηελ πέκπηε ηα απνηειέζκαηά ηεο γηα 

ηνπο ιφγνπο ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ ζπνπδψλ. Σν άξζξν νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα 

θαη ηηο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

1. Το εννοιολογικό πλαίζιο ηηρ διαπποήρ ζποςδαζηών 

Πνιινί εξεπλεηέο, θπξίσο Ακεξηθαλνί, πξνζπάζεζαλ λα αλαπηχμνπλ έλα κνληέιν πνπ λα 

πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ έλαλ ελήιηθα 

ζηελ εγθαηάιεηςε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ν ίδηνο έρεη επηιέμεη. Οξηζκέλνη 

έδσζαλ έκθαζε ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπνπδαζηψλ (Spandy, 1971), θάπνηνη ζηα 

θίλεηξα κάζεζεο θαη ηε «δέζκεπζε πξνο ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα» (Cullen & Tinto, 1973) 
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ελψ άιινη επηθεληξψζεθαλ ζηα εμσηεξηθά εκπφδηα (Bean & Metzner, 1985 · Donalson & 

Graham, 1999). 

Γηα ηε δηθή καο έξεπλα επηιέμακε σο ελλνηνινγηθφ πιαίζην ην κνληέιν δηαξξνήο ηνπ 

Γεξκαληθνχ Κέληξνπ γηα ηελ Έξεπλα ζηελ Αλψηεξε Δθπαίδεπζε θαη ζηηο Δπηζηεκνληθέο 

πνπδέο (DZHW, 2014, φπ. αλαθ. ζηνλ Heublein 2014, ζ.504). Καηά πξψην ιφγν δηφηη 

απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Μειέηεο Φνηηεηψλ θαη φρη ελφο κφλν 

εξεπλεηή. Καηά δεχηεξν, ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα Δπξσπατθά δεδνκέλα θαη θαηά ηξίην, είλαη 

ην πην ζχγρξνλν, πνπ ζεκαίλεη φηη απνηππψλεη ηε γλψζε φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ 

πξνζθέξνληαο έηζη έλα ελλνηνινγηθφ θαη γισζζηθφ εξγαιείν γηα ηελ εξκελεία ηνπ πνιχ-

παξαγνληηθνχ θαηλνκέλνπ ηεο δηαξξνήο. 

Βάζεη, ινηπφλ, ηνπ γεξκαληθνχ κνληέινπ, ε απφθαζε ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ ζπνπδψλ 

απνηειεί ζπλέπεηα κηαο δηαδηθαζίαο πνπ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο (3) θάζεηο. ε θάζε κία απφ απηέο 

επηδξνχλ δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο. Ζ πξψηε θάζε εκπεξηέρεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνυπάξρνπλ ζην άηνκν, πξνηνχ μεθηλήζεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ. Σν ηζηνξηθφ ηνπ 

(θνηλσληθή πξνέιεπζε, εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν, κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν) επηδξά ζηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ (εμσζηξέθεηα, ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα, δηαλφεζε, πξνζήλεηα, 

επζπλεηδεζία) θαη ηα δχν απηά ζηνηρεία ζηελ θνηλσληθνπνίεζε πνπ έιαβε ρψξα θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο εθπαίδεπζήο ηνπ (ε νπνία ζπλίζηαηαη ζην είδνο ηεο β/ζκηαο 

εθπ/ζεο πνπ έιαβε, ηπρφλ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εξγαζία, ηα πηζαλά επηπιένλ 

πξνζφληα πνπ κπνξεί λα απέθηεζε θαη ζρεηίδνληαη κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ). Όια ηα 

πξνεγνχκελα θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή ηνπ γηα ζπνπδέο (ην πξφγξακκα, ηνλ ηχπν ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη απφ απηέο).  

Ζ δεχηεξε θάζε αθνξά ζηελ θαηάζηαζε ησλ ζπνπδψλ. Πεξηιακβάλεη ηελ αηνκηθή πνξεία 

ζπνπδψλ –θαηά ηελ νπνία ζπλερίδνπλ λα επηδξνχλ φια ηα πξνεγνχκελα– θαη ηνπο 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, φπσο νη ζπλζήθεο ζπνπδψλ, ε πιεξνθφξεζε, 

νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο, νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Ζ πνξεία ησλ ζπνπδψλ εκπεξηέρεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά (ελζσκάησζε, ζηηι κάζεζεο, δηαρείξηζε ρξφλνπ), ην θίλεηξν (φθεινο απφ ηε 

κειέηε, ηαχηηζε κε ην ζέκα, επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο), ηελ απφδνζε (ηθαλφηεηα θαη 

πξνζπκία γηα απφδνζε), ηα ςπρν-ζσκαηηθά αηνκηθά δεδνκέλα (απηελέξγεηα, αληίζηαζε ζην 

άγρνο, πγεία), φια αιιειν-επηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο εκπεξηέρνπλ θη 

απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο άιια δεδνκέλα πνπ κεηαβάιινπλ ηελ αηνκηθή πνξεία ζπνπδψλ (π.ρ. 

νηθνγέλεηα, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, απαηηήζεηο ζπνπδψλ, πνηφηεηα 

δηδαζθαιίαο θηι.). Ζ ηειεπηαία θάζε αθνξά ζηελ απφθαζε γηα ηε δηαθνπή ή ηε ζπλέρηζε 

ησλ ζπνπδψλ θαη εθξέεη κέζα απφ ην πξνζσπηθφ θίλεηξν γηα ηελ εγθαηάιεηςε ή κε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

2. Οπιοθέηηζη ηηρ έννοιαρ ηηρ διαπποήρ ζηα ΙΔΚ 

Σα ΗΔΚ εληάζζνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θη έρνπλ σο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηελ 

πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή θαη ηελ επηδίσμε θάπνηνπ ζθνπνχ εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 
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«αλ δελ ηνλ επηηχρνπλ, αξγά ή γξήγνξα ζα δηαθφςνπλ ηελ παξαθνινχζεζε» (Rogers, 1999, 

ζ.25). Ζ έλλνηα ηεο δηαξξνήο νξίδεηαη κε βάζε ηελ νξνινγία ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο σο «Πξνζσξηλή ή κφληκε απφζπξζε απφ έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ή 

θαηάξηηζεο πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζή ηνπ» (Ohlsson, 1994, φπ. αλαθ. ζην CEDEFOP 2008, 

ζ.62). Οινθιήξσζε ελφο πξνγξάκκαηνο ησλ ΗΔΚ ζεκαίλεη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, 

απφδνζε ηνπ ηίηινπ Βεβαίσζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. 

Ζ κφληκε απφζπξζε ραξαθηεξίδεη, ζπρλά, φζνπο δηαθφπηνπλ ηελ θαηάξηηζε ζηε δηάξθεηα ησλ 

πξψησλ εμακήλσλ. Απηφ γίλεηαη θαιχηεξα αληηιεπηφ αλ ζθεθηνχκε φηη θάζε ρξφλν, θάζε 

Γ.ΗΔΚ πξνθεξχζζεη δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο. Δπνκέλσο, θαηαξηηδφκελνο πνπ δηαθφπηεη ηε 

θνίηεζή ηνπ έρνληαο νινθιεξψζεη ην Α΄ εμάκελν ελφο πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα 

αλαδεηήζεη –φηαλ απνθαζίζεη λα ζπλερίζεη ηελ θαηάξηηζε– ην Γ.ΗΔΚ εθείλν πνπ πξνζθέξεη 

ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, λα πεξηκέλεη λα νινθιεξσζεί ην Α΄ εμάκελν, θαη πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ Β΄ εμακήλνπ λα θάλεη αίηεζε κεηεγγξαθήο, θη εάλ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο 

ζέζεηο, λα εγγξαθεί ζην Β΄ εμάκελν πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ην πξφγξακκα. 

Ζ πξνζσξηλή απφζπξζε είλαη ζπλεζηζκέλε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Γ΄ εμακήλνπ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη θαηαξηηδφκελνη πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηα ηέζζεξα εμάκελα 

θνίηεζεο, δειαδή εθείλα πνπ πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα, θαη θαζπζηεξνχλ ηελ έλαξμε ή ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο, δελ ζεσξνχλ φηη έρνπλ εγθαηαιείςεη ην ΗΔΚ αιιά 

φηη ην έρνπλ δηαθφςεη γηα έλα δηάζηεκα. Σν πιήζνο ησλ θαηαξηηδφκελσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

απηήλ ηε θάζε, κφιηο πξφζθαηα (22/05/2018) άξρηζε λα απνηππψλεηαη ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ησλ Γ.ΗΔΚ. 

3. Σκοπόρ και επεςνηηικά επυηήμαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο πνηνηηθήο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε βησκέλε εκπεηξία πξψελ 

θαηαξηηδφκελσλ ζε ΗΔΚ αλαθνξηθά κε ηελ απφθαζή ηνπο λα δηαθφςνπλ ηελ θαηάξηηζε. Σν 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα ην νπνίν απαληάηαη ζην παξφλ άξζξν είλαη ην εμήο: 

 Ση νδήγεζε ηνπο δηαξξεχζαληεο θαηαξηηδφκελνπο ηνπ δείγκαηνο ζηελ απφθαζή ηνπο 

λα δηαθφςνπλ ηε θνίηεζε ζην ΗΔΚ; 

4. Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ 

4.1. Δπεςνηηική πποζέγγιζη – Δπεςνηηικό επγαλείο 

Σν θχξην εξψηεκα ηεο έξεπλαο απαηηνχζε λα κάζνπκε γηα ηηο απφςεηο ησλ αηφκσλ (Creswell, 

2011, ζ.96), αθνξνχζε ζηελ εξκελεία ησλ απνθάζεσλ ησλ αηφκσλ λα δηαθφςνπλ ηελ 

θαηάξηηζή ηνπο ζην ΗΔΚ. Ζ ίδηα, ινηπφλ, ε θχζε ησλ εξσηεκάησλ, «ην ππφ δηεξεχλεζε 

αληηθείκελν» (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015, ζ.9) καο θαζφξηζε ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε. Ζ 

ζπλέληεπμε σο εξεπλεηηθή κέζνδνο (Cohen & Manion, 1994, ζ.373 · Robson, 2007, ζ.319) 

θαη σο εξγαιείν ζπιινγήο (Cohen & Manion, 1994, ζ.375) ή θαιχηεξα παξαγσγήο 
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δεδνκέλσλ επηιέρζεθε σο ε θαηαιιειφηεξε εμαηηίαο ηεο έληνλεο επηζπκίαο ηεο εξεπλήηξηαο 

λα γλσξίζεη ηηο βησκέλεο εκπεηξίεο ησλ αλζξψπσλ κέζα απφ ηα ίδηα ηνπο ηα ιφγηα (Cicourel, 

1964, φπ. αλαθ. ζηνπο Cohen & Manion, 1994, ζ.379), κέζα απφ ην λφεκα πνπ πξνζδίδνπλ νη 

ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα (King, 1994, ζ.16 φπ. αλαθ. ζηνπο Cohen & 

Manion, 1994, ζ.322). Δηδηθφηεξα, ε ζπλέληεπμε ήηαλ εκη-δνκεκέλε (Ίζαξε & Πνπξθφο, 

2015, ζ.97) κε κεγάιν βαζκφ επειημίαο. Οη αλνηθηέο εξσηήζεηο ηεο πξνζθέξνπλ ην πιαίζην 

ηνπ ππφ δηεξεχλεζε θαηλνκέλνπ ρσξίο λα δεζκεχνπλ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ζηνλ ηξφπν 

θαη ην πεξηερφκελν ηεο απάληεζεο (Kerlinger, 1970, φπ. αλαθ. ζηνπο Cohen & Manion, 1994, 

ζ.381).  

4.2. Γείγμα 

4.2.1. Οι διαππεύζανηερ 

Σν δείγκα αλαδεηήζεθε απφ ηνπο δηαξξεχζαληεο ηνπ Γ.ΗΔΚ ηεο Πάηξαο. Ωο ζηξαηεγηθή 

δεηγκαηνιεςίαο εθαξκφζηεθε ε βνιηθή δεηγκαηνιεςία θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ πνπ 

πξνζεγγίζηεθαλ αξρηθά αξλήζεθαλ ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 14 

αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο –6 δηα δψζεο θαη 8 ηειεθσληθέο– κε άηνκα πνπ είραλ δηαθφςεη ηε 

θνίηεζή ηνπο ζην Γ.ΗΔΚ Πάηξαο κεηαμχ ησλ εμακήλσλ θαηάξηηζεο 2015Α-2017Β, δειαδή 

απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015 έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2018. Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ 

δείγκαηνο απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

Πίνακαρ 1. Σηοισεία πποθίλ ηος δείγμαηορ ηυν διαππεςζάνηυν από ηο Γ.ΙΔΚ Πάηπαρ 

Α/Α Φύλο Ηλικία 

Οικογενειακή 

καηάζηαζη 

Δπγαζιακή 

εμπειπία 

Δπίπεδο 

εκπαίδεςζηρ 

(EQF) 

Τόπορ 

γέννηζηρ/ 

ενηλικίυζηρ 

01 Α ≤20 Εεη κε γνλείο Ναη 4 ΓΔΛ Πάηξα 

02 Γ 33-38 Έγγακε κε παηδηά Ναη 4 ΓΔΛ+ΔΠΑΛ Πάηξα 

03 Γ 33-38 Έγγακε/ζπδεί Ναη 7 ΑΔΗ+MEd Πάηξα 

04 Α 33-38 Έγγακνο κε παηδηά Ναη 4 ΓΔΛ+ΔΠΑ Πάηξα 

05 Α 21-26 Εεη κε γνλείο Ναη 4 ΔΠΑΛ Πάηξα 

06 Γ 21-26 Εεη κε γνλείο Ναη 4 ΓΔΛ Πάηξα 

07 Γ ≤20 Εεη κε γνλείο Όρη 4 ΔΠΑΛ Πάηξα 

08 Γ ≤20 Εεη κε γνλείο
1 

Όρη 4 ΓΔΛ Πάηξα 

09 Γ ≤20 Εεη κε γνλείο
1 

Ναη 4 ΓΔΛ Πάηξα 

10 Α 21-26 Εεη κφλνο Ναη 4 ΓΔΛ Πάηξα 

11 Α ≤20 Εεη κε γνλείο Όρη 4 ΓΔΛ Πάηξα 

12 Α ≤20 Εεη κε γνλείο Ναη 4 ΓΔΛ Υσξίν 

13 Α ≤20 Εεη κφλνο Ναη 4 ΓΔΛ Άιιε /Πάηξα 

14 Γ 21-26 Εεη κφλε Ναη 6 ΑΔΗ Υσξηφ 
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εκεηώζεηο: Α: άληξαο, Γ: γπλαίθα. Η ειηθία αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν εγγξαθήο ζην ΙΔΚ.  

 1Μέινο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο βάζεη EQF 

4.2.2. Οι εκπαιδεςηέρ 

Γεχηεξν πιεζπζκφ-ζηφρν απνηέιεζαλ νη εθπαηδεπηέο ηνπ Γ.ΗΔΚ Πάηξαο. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν ζπλεληεχμεηο κε πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο. Σν δείγκα ησλ 

εθπαηδεπηψλ επηιέρζεθε κε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία κέγηζηεο δηαθχκαλζεο (Creswell, 2011, 

ζ.245). Αλ θαη νη δχν εθπαηδεπηέο είλαη άληξεο, κε αξθεηή εξγαζηαθή πξνυπεξεζία, ν έλαο 

έρεη σο αλψηεξν ηίηιν ζπνπδψλ Γίπισκα ΗΔΚ (EQF 5) ελψ ν άιινο είλαη θάηνρνο 

δηδαθηνξηθνχ (EQF 8), φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2. 

Πίνακαρ 2. Γημογπαθικά ζηοισεία ηος δείγμαηορ ηυν εκπαιδεςηών ηος Γ.ΙΔΚ Πάηπαρ 

Φαπακηηπιζηικά εκπαιδεςηών ΔΚ1 ΔΚ2 

Ζιηθία 35-40 40-45 

Αλψηεξνο ηίηινο ζπνπδψλ Γίπισκα ΗΔΚ Γηδαθηνξηθφ 

Έηε δηδαζθαιίαο 4 12 

Έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 16 16 

Πηζηνπνίεζε ελειίθσλ ΝΑΗ ΝΑΗ 

εηξά θαηάηαμεο ζηνλ αμηνινγηθφ πίλαθα 1
νο

 1
νο

 

4.2.3. Τα ζηελέση 

Ζ ηειεπηαία νκάδα πιεζπζκνχ ζηελ νπνία ζηφρεπζε ε έξεπλα ήηαλ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

ηνπ Γ.ΗΔΚ Πάηξαο. Ζ δεηγκαηνιεςία ήηαλ νκνηνγελήο (Creswell, 2011, ζ.246) κε θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνλ κεγάιν βαζκφ δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο ζηνλ ζεζκφ. Δπηιέρζεθαλ έλαο 

άληξαο (πξψελ ππνδηεπζπληήο) θαη κία γπλαίθα (ππνδηεπζχληξηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

έξεπλαο). Ζ δεχηεξε είλαη πηζηνπνηεκέλε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη έρεη δηδαθηηθή 

εκπεηξία ζε δνκέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Σα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία απνηππψλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 3. 

Πίνακαρ 3. Γημογπαθικά ζηοισεία ηος δείγμαηορ ηυν ζηελεσών ηος Γ.ΙΔΚ Πάηπαρ 

Φαπακηηπιζηικά ζηελεσών ΥΠ1 ΥΠ2 

Ζιηθία 50-55 40-45 

Φχιν Άληξαο Γπλαίθα 

Αλψηεξνο ηίηινο ζπνπδψλ Πηπρίν ΑΔΗ Μεηαπηπρηαθφ 

Έηε δηδαζθαιίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 0 10 

Έηε δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο ζε ΗΔΚ 9 15 

Έηε ζε ζέζε επζχλεο ζε ΗΔΚ 2,5 4 

Πηζηνπνίεζε ελειίθσλ ΟΥΗ ΝΑΗ 
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4.3. Μέθοδορ ανάλςζηρ ηυν δεδομένυν 

Ωο κέζνδν αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ εθαξκφζακε ηε ζεκαηηθή αλάιπζε πνπ απνηειεί κία 

κέζνδν εληνπηζκνχ, νξγάλσζεο θαη θαηαλφεζεο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν επαλαιακβαλφκελσλ 

λνεκαηηθψλ ζηνηρείσλ κέζα απφ έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ ηα 

θαηαιιειφηεξα γηα ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ (Braun & Clarke, 2012, 

ζ.57). Παξαζέζακε αξθεηέο αλαθνξέο ηνπ δείγκαηνο πξνθεηκέλνπ λα δψζνπκε έκθαζε ζηνλ 

ιφγν ηνπο. Ζ φπνηα πνζνηηθνπνίεζε ζηελ έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαζαξά γηα πεξηγξαθηθνχο ιφγνπο ρσξίο ηελ πξφζεζε λα κεησζεί ε πνιπζεκία θαη ε 

πνιππινθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, ρσξίο ηελ πξφζεζε επηβνιήο ηππνπνίεζεο 

5. Αποηελέζμαηα – Οι λόγοι ηηρ εγκαηάλειτηρ ηηρ καηάπηιζηρ 

Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ αλέδεημε ηξεηο βαζηθνχο ιφγνπο δηαξξνήο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα θίλεηξα παξαθνινχζεζεο, ηηο ζπλζήθεο ζπνπδψλ θαη ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4. 

Πίνακαρ 4. Λόγοι διαπποήρ καηά ηοςρ διαππεύζανηερ ηος δείγμαηορ ηος Γ.ΙΔΚ Πάηπαρ 

Καηηγοπίερ/Υποκαηηγοπίερ Σ Ν 

1. Έιιεηςε θηλήηξνπ  6 

1.1. Απνπζία θηλήηξνπ θαηά ηελ εηζαγσγή ζην πξφγξακκα 01, 07, 08, 11 4 

1.2. Αηπρήο επηινγή πξνγξάκκαηνο 06 1 

1.3. Αιιαγή εθπαηδεπηηθνχ ζηφρνπ 03 1 

2. πλζήθεο ζπνπδψλ  4 

2.1. Σξφπνο δηδαζθαιίαο 01, 04, 05, 09 4 

2.2. Δλζσκάησζε 01, 04, 09 3 

2.3. Απαηηήζεηο ζπνπδψλ (απνπζίεο) 04 1 

3. πλζήθεο δηαβίσζεο  8 

3.1. Δξγαζία 13, 14 2 

3.2. Οηθνλνκηθέο δπζθνιίεο 03, 05, 06, 10, 12 5 

3.3. Οηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο 02 1 
εκεηώζεηο:  νη θσδηθνί ησλ ζπλεληεπμηαδόκελσλ, Ν=14, αξθεηνί εξσηώκελνη αλέθεξαλ πεξηζζόηεξεο από κία 

ππνθαηεγνξίεο 

5.1. Έλλειτη κινήηπος 

Ζ απνπζία θηλήηξνπ θαηά ηελ εηζαγσγή ζην πξφγξακκα δελ είλαη ζπάλην θαηλφκελν. 

Οξηζκέλνη δηαξξεχζαληεο γξάθηεθαλ ζε πξνγξάκκαηα κε παξφηξπλζε ησλ γνληψλ ηνπο ρσξίο 

λα έρνπλ πξφζεζε λα παξαθνινπζήζνπλ. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη φζα καο είπαλ δχν 

ζπλεληεπμηαδφκελεο: «κνπ ιέγαλε λα πάσ, κε σζνύζαλε ζε απηό όηη είλαη έλα θαιό, έλα ραξηί 

παξαπάλσ» (07), «ν παηέξαο κνπ είπε λα γξαθηώ, λα κελ ράζνπκε ηα ρξήκαηα [ην επίδνκα 

ηέθλνπ πνπ δίλεηαη ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ παηδηώλ πνπ ζπνπδάδνπλ]» (08). 
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Άιινη πάιη παξαθνινπζνχλ έλα ή δχν εμάκελα κε αξλεηηθή πξνδηάζεζε θαζψο ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην νπνίν εγξάθεζαλ δελ αλήθε ζηα πξαγκαηηθά ηνπο ελδηαθέξνληα. 

Αο δνχκε έλα παξάδεηγκα: 

Δίρα δώζεη ιίγν πξηλ γηα [αλαθέξεη ηε ζρνιή ζηελ νπνία έδσζε εμεηάζεηο εηζαγσγήο] 

δεύηεξε θνξά, είρα απνηύρεη θαη ηηο δύν θνξέο, ε νπόηε ςπρνινγηθά δελ ήκνπλ θαη ζηα 

θαιύηεξά κνπ, νπόηε λαη, κε κηζή θαξδηά κπήθα ζηα ΙΔΚ, απηό. ε γεληθέο γξακκέο απηό 

ήηαλ ην πξόβιεκα. (01) 

Αθφκε, φκσο, θη αλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα δειψζεθε σο πξψηε επηινγή δελ ζεκαίλεη 

φηη νη θαηαξηηδφκελνη γλψξηδαλ ηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηνπ. Απηφ είλαη έθδειν ζην απφζπαζκα 

πνπ αθνινπζεί:  

Όηαλ δήισζα ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή είρα εληειώο δηαθνξεηηθή εηθόλα ζην κπαιό κνπ 

από απηή πνπ βξήθα εθεί θαη είδα ζηελ πνξεία… λόκηδα όηη ζα ήηαλ δηαθνξεηηθά ηα 

καζήκαηα, όηη ε πξαθηηθή άζθεζε ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή… θη εγώ γεληθά ηε ζρνιή ηελ 

έβαια επάλσ ζε κία έηζη θαηάζηαζε ελζνπζηαζκνύ, λόκηδα όηη ζα θάλακε θη άιια 

πξάγκαηα… (06) 

Μία ζπκκεηέρνπζα πνπ έρεη πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη είρε νινθιεξψζεη 

επηηπρψο ην Α΄ εμάκελν ζην ΗΔΚ ζέινληαο λα απμήζεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηεο επηινγέο, 

δήισζε φηη δελ ζα ζπλερίζεη ηελ θαηάξηηζε δηφηη ζέιεη λα αθνζησζεί ζηηο κεηαπηπρηαθέο ηεο 

ζπνπδέο: «… ηώξα δελ ην ζπλερίδσ θαη γηαηί ζπλερίδσ εθείλν ην κεηαπηπρηαθό… θη έβιεπα όηη 

ην ΙΔΚ απηό ηειηθά δελ ζα ην έθαλα κάιινλ ζαλ δνπιεηά νπόηε κνπ έπαηξλε πάξα πνιύ από ηνλ 

ρξόλν.» (03). 

Οη εθπαηδεπηέο αλαθέξζεθαλ ζηελ έιιεηςε δέζκεπζεο ησλ αηφκσλ πνπ κφιηο έρνπλ 

απνθνηηήζεη απφ ην Λχθεην θαη δελ έρνπλ βξεη ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ: 

«…είλαη ην γεγνλόο όηη δελ έρνπλ απνθαζίζεη λα δεζκεπηνύλ –εηδηθά γηα ηνπο λεόηεξνπο γηαηί 

δελ μέξνπλ ηη ζέινπλ λα θάλνπλ…» (ΔΚ2). Μίιεζαλ θη απηνί γηα ηα άηνκα πνπ εγγξάθνληαη 

κε δηαθνξεηηθά θίλεηξα, ρσξίο λα έρνπλ ηελ πξφζεζε λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα 

θαη γηα ηα άηνκα ζηα νπνία απνπζηάδεη ην θίλεηξν γηαηί ην πξφγξακκα δελ ήηαλ ε πξψηε ηνπο 

επηινγή. Έλαο απφ απηνχο δήισζε ραξαθηεξηζηηθά:  

…έρνπλ έξζεη θάπνηνη απιά γηα λα πάξνπλ έλα ραξηί γηα ηνλ ηξαηό. …Κάπνηνη 

αληηιακβάλνληαη πνπ έρνπλ ππνρξεσζεί λα κπνπλ ζε θάπνηεο εηδηθόηεηεο ηηο νπνίεο δελ 

ήζειαλ. Καη απηό είλαη πάξα πνιύ ζπρλό θαηλόκελν. Γειαδή είλαη πνιιά παηδηά πνπ 

ζέινπλ κία ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα θαη επεηδή έρεη γεκίζεη, έρνπλ θαηαιήμεη, “εληάμεη”, 

ζνπ ιέεη, “αο κελ πάεη ρακέλνο ν ρξόλνο κνπ, αο θάλσ θάηη”, ην νπνίν όκσο απηό δελ 

ηνλ ελδηαθέξεη! (ΔΚ2) 

Παξφκνηεο ηνπνζεηήζεηο είραλ θαη ηα ζηειέρε γηα ην ζέκα ηεο δηαξξνήο ιφγσ απνπζίαο 

θηλήηξνπ. Αο δνχκε έλα απφζπαζκα: 

Έλαο ιόγνο είλαη όηη πνιιέο από ηηο εγγξαθέο ζηα ΙΔΚ γίλνληαη κόλν θαη κόλν γηα λα 

ππάξρεη εγγξαθή ζε κία ζρνιή. Σα αγόξηα ζπλήζσο ζέινπλ λα πάξνπλ αλαβνιή από ηνλ 
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ζηξαηό, πνπ είλαη θαη ηα πεξηζζόηεξα απηά ηα νπνία γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο έξρνληαη θαη 

εγθαηαιείπνπλε ζρεδόλ από ηελ αξρή… Καη είλαη θαη άιινη πνπ απιώο εγθαηαιείπνπλε 

γηαηί θάπνηνο άιινο ηνπο πίεζε γηα λα έξζνπλε ή δελ είραλε ηη άιιν λα θάλνπλε θαη 

ήξζαλε – νη γνλείο ζπλήζσο ηνπο πηέδνπλ “λα πάηε θάπνπ”. Δίλαη θπξίσο απηνί πνπ 

έρνπλε κείλεη έμσ από ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα, νπόηε έξρνληαη ρσξίο λα ζέινπλ νη 

ίδηνη, απιώο ζπξώρηεθαλ θαη ήξζαλ. (ΤΠ1) 

Απηή ε έιιεηςε αηνκηθνχ θηλήηξνπ, απφ φπνπ θη αλ πεγάδεη, απνηειεί ζπρλφ παξάγνληα 

δηαξξνήο φπσο απνδεηθλχεηαη απφ επξήκαηα θη άιισλ εξεπλψλ (Bean & Metzner, 1985 · 

Beilmann & Espenberg, 2016, ζ.91 · Heublein, 2014 · Kornbeck, Kristensen, Larsen, Larsen, 

& Sommersel, 2013, ζ.40  · Tanggaard, 2013, ζ.432). 

5.2. Σςνθήκερ ζποςδών 

Οη ζπλεληεχμεηο θαηέδεημαλ φηη νη ζπλζήθεο ζπνπδψλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πνξεία πξνο ηελ εγθαηάιεηςε ελφο πξνγξάκκαηνο ζηα ΗΔΚ. ε απηέο εληάζζνληαη ε πνηφηεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη νη απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην πξφγξακκα θαη ηνλ Καλνληζκφ 

ζπνπδψλ. Οη ζπλζήθεο ζπνπδψλ απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο δηάςεπζεο ησλ 

πξνζδνθηψλ θαζψο κεηψλνπλ ηα θίλεηξα παξαθνινχζεζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σξεηο (3 ζηνπο 14) αλαθέξνπλ ξεηά φηη δηέθνςαλ ηε θνίηεζε ιφγσ ησλ 

ζπλζεθψλ ζπνπδψλ (04, 05, 09) αιιά πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (9 ζηνπο 14) ζίγνπλ 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο. 

Ο ηξφπνο πνπ νη εθπαηδεπηέο ζπκπεξηθέξνληαη ζηελ αίζνπζα ή ζην εξγαζηήξην θαη 

επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θαηαξηηδφκελνπο αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Έλαο 

ζπλεληεπμηαδφκελνο πεξηγξάθεη παξαζηαηηθά ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηψλ ησλ 

εμσηεξηθψλ εξγαζηεξίσλ ηνπο νπνίνπο ζεσξεί ππεχζπλνπο γηα ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ην 

πξφγξακκα:  

Σνπο έλνηαδε πεξηζζόηεξν ηνπο θαζεγεηέο λα μεπεηάμνπλ ηε δνπιεηά πνπ είραλ απηνί ζην 

καγαδί ηνπο, δειαδή λα εηνηκάζνπκε ηα γιπθά γηα λα ηα πνπιήζεη. Σα ΄ιεγε κπακ-κπακ 

δπν-ηξεηο θνξέο αιιά ηα πηάλαλε απηνί πνπ ηα μέξαλε… νη άιινη δελ ηα μέξαλε θαη ηα 

βξίζθαλε ζθνύξα… Όινη ήκαζηαλ κε ηα ρέξηα ζηαπξσκέλα έηζη [δείρλεη] θαη θνηηάγακε 

ηνπο έκπεηξνπο πνπ θηηάρλαλε ηα γιπθά θαη απηά πνπ έιεγε, δελ θάλακε θάηη, κόλν 

παξαθνινπζνύζακε. Γελ έιεγε δειαδή: “έια εδώ Γηάλλε, έια εδώ Μαξία, έια εδώ 

Κώζηα, έια εδώ πξνζπάζεζε”. (05) 

ην απφζπαζκα ηεο παξαπάλσ ζπλέληεπμεο παξνπζηάδεηαη κε ζαθή ηξφπν ε ζηάζε 

νξηζκέλσλ εθπαηδεπηψλ πνπ δελ είλαη θχξηα εξγαζία ηνπο ε δηδαζθαιία αιιά φληαο 

ππεχζπλνη θάπνηνπ εξγαζηεξηαθνχ ρψξνπ παξαγσγήο κε ηνλ νπνίν έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία 

ζπλεξγαζίαο ην ΗΔΚ, δηδάζθνπλ επθαηξηαθά. Απηνί νη εθπαηδεπηέο «κπνξεί λα ληψζνπλ 

ππεχζπλνη γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο θαη κπνξεί λα βιέπνπλ ηνπο 

δηαξξεχζαληεο σο θπζηθή επηινγή ψζηε λα δηαθξηζνχλ νη θαιχηεξνη θαη πην αθνζησκέλνη 
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θαηαξηηδφκελνη», φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε δαλέδα εξεπλήηξηα Tanggaard (2013, 

ζ.431).  

Αο δνχκε έλα αθφκε ζηηγκηφηππν απφ κία ζπλέληεπμε φπνπ ε ζπκκεηέρνπζα δειψλεη φηη 

δηέξξεπζε δηφηη απνγνεηεχηεθε απφ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο νξηζκέλσλ εθπαηδεπηψλ ζηελ 

αίζνπζα : 

Ο θάζε θαζεγεηήο… δελ αληαπνθξηλόηαλ ζηελ πιήξε θάιπςε ηνπ καζήκαηνο, δειαδή, 

είρε ην θπιιαδηάθη ηνπ, ζα δηάβαδε ό,ηη ήηαλε, “ε πάξηε θη απηό γηα ην ζπίηη θαη ηέξκα 

[ρηύπεκα ησλ ρεξηώλ] κέρξη εθεί θηάζακε”. Γειαδή δελ ππήξρε πεξηζζόηεξε δηαδηθαζία, 

λα ην κάζεηο, λα ην θαηαιάβεηο, λα ζνπ θέξεη παξαδείγκαηα λα γίλεη πην επνηθνδνκεηηθό 

ην κάζεκα… δελ ήηαλε ζσζηή ε δηαρείξηζε ησλ καζεκάησλ θαη ν ηξόπνο εθπαίδεπζεο. 

(09) 

Ζ ζπκκεηέρνπζα εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπηέο πξνζεγγίδνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηηο 

κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Ο Rogers (1999, ζ.72) αλαγλσξίδεη φηη ζε πξνγξάκκαηα πνπ 

νδεγνχλ ζε ηίηιν ζπνπδψλ νη εθπαηδεπηέο δεζκεχνληαη απφ θαζνξηζκέλε χιε γεγνλφο πνπ 

ηνπο νδεγεί ζε θαζνδεγεηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Αθφκε θη έηζη, φκσο, ε εηζήγεζή ηνπο 

θαίλεηαη λα είλαη ειιηπήο. Τπνιείπεηαη ζηα «ζηνηρεία πνπ απνζαθελίδνπλ φζα 

[αλαπηχρζεθαλ] θαη ηνλψλνπλ ην ελδηαθέξνλ» φπσο είλαη ηα παξαδείγκαηα θαη ηα 

εξεζίζκαηα πνπ θηλεηνπνηνχλ ηε ζθέςε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ (Κφθθνο, 2008, ζ.31). 

Έλαο άιινο ζπλεληεπμηαδφκελνο, φηαλ εξσηάηαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δηέθνςε ηε θνίηεζε 

απαληάεη φηη ηνλ θνχξαζε ν ηξφπνο πνπ γηλφηαλ ην κάζεκα, ρσξίο ζπκκεηνρή, ρσξίο 

αιιειεπίδξαζε: 

Οπζηαζηηθά δελ κπνξνύζα λα παξαθνινπζήζσ ηα καζήκαηα. Καη δελ πίζηεπα δειαδή όηη 

δελ ζα απνθνκίζσ ηηο γλώζεηο πνπ ζέισ… Ήηαλ βαξεηό. Όρη ιίγν, δελ ζα έιεγα ιίγν. 

Βαξεηό, βαξεηό θαη θνπξαζηηθό. Πην πνιύ θνπξαζηηθό. Γηαηί είπα, νη θαζεγεηέο απηό πνπ 

παξνπζίαδαλ είρε νπζία, έθαλαλ δνπιεηά, αιιά απηό δελ κπνξνύζε λα ζπδεηεζεί κέζα 

ζηελ ηάμε… Ο έλαο έδηλε εξγαζίεο, έθαλε ηελ παξνπζίαζή ηνπ, ην κάζεκά ηνπ ρσξίο 

όκσο λα πεξηκέλεη θάπνηα αληαπόθξηζε… ζε ηέηνηνπ ηύπνπ καζήκαηα ε ζπδήηεζε βγάδεη 

πξάγκαηα, καζαίλεηο πξάγκαηα, ιύλνληαη απνξίεο. Γειαδή θαη γηα κεγάινπο αλζξώπνπο 

πνπ δελ είλαη, δελ είζαη καζεηήο… πνπ πεξηκέλεηο λα αθνύζεηο. Πεξηκέλεηο λα αθνύζεηο, 

εγώ πεξηκέλσ λα αθνύζσ αιιά πεξηκέλσ λα πσ θηόιαο, λα ζπκπιεξώζσ. (04) 

Νσξίηεξα, ν ίδηνο ζπλεληεπμηαδφκελνο είρε αλαθέξεη γηα ην ίδην ζέκα: 

…εκέλα κνπ έθαλε άζρεκε εληύπσζε ην όηη κπνξεί λα κπεηο κεο ζηελ ηάμε, λα  λα 

μεθηλήζεηο λα παξνπζηάζεηο ην κάζεκα, γηαηί νπζηαζηηθά παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο 

γηλόηαλ, ή λα δώζεηο, λα κνηξάζεηο ηηο θσηνηππίεο πνπ είρεο θνπηάζεη λα θάλεηο, αιιά 

ήηαλ απηό ζα λα ηα έδηλεο ρσξίο λα ζε ελδηαθέξεη. Ήηαλ ζα λα έβγαηλε ε δνπιεηά από 

πάλσ κνπ, έλα ηέηνην πξάγκα κνπ έθαλε. (04) 

ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα είλαη έθδειε ε λνζεξφηεηα ηεο αθήγεζεο πνπ ππνηάζζεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζηε ζησπή θαη θαηαδηθάδεη ηνπο εθπαηδεπηέο ζηνλ κνλφινγν ζηεξψληαο απφ 
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ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηελ αίζζεζε ηεο ειεπζεξίαο. εκαηνδνηείηαη έηζη ε 

«ηξαπεδηθή» αληίιεςε ηεο εθπαίδεπζεο φπνπ ν εθπαηδεπηήο «θαηαζέηεη» θαη νη 

εθπαηδεπφκελνη «απνηακηεχνπλ» (Φξέηξε, 1974). Ο πξψηνο, εηνηκάδεη ηα καζήκαηα ζην 

γξαθείν ηνπ, αλαπηχζζεη ην ζέκα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ αίζνπζα σο ν κνλαδηθφο 

θάηνρνο ηεο γλψζεο θαη πεξηκέλεη απφ απηνχο ηελ απνζηήζηζε. Οη εθπαηδεπφκελνη δελ 

πξνβαίλνπλ ζε θακία γλσζηηθή ελέξγεηα, ε δηδαθηηθή πξάμε δελ ελεξγνπνηεί θαλελφο είδνπο 

θξηηηθφ ζηνραζκφ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο (ibid, ζ.89). 

Σα ελδηαθέξνληα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη απνηέιεζκα ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. Δπνκέλσο, 

απνηειεί θίλεηξν κάζεζεο ε νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο χιεο κε ηξφπν ηέηνηνλ πνπ λα 

επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαζελφο 

(Noyé & Piveteau, 1999, ζ.105). Δίλαη θξνληίδα ηνπ εθπαηδεπηή λα ελζαξξχλεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα ζπλδέζνπλ ηε λέα γλψζε κε ηε δηθή ηνπο εκπεηξία, λα ηνπο βνεζήζεη λα 

θαηαζέζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ νκάδα, λα ηε κεηνπζηψζνπλ ζε καζεζηαθή εκπεηξία 

κέζσ ηνπ αλαινγηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο (Rogers, 1999, ζ.160). 

Ζ αλάγθε γηα ηε ρξήζε ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ έρεη 

επηζεκαλζεί ζε φινπο ηνπο ηφλνπο απφ φινπο ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ επηζηεκνληθνχ απηνχ 

πεδίνπ, «ε ηδηνκνξθία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ βξίζθεηαη ζηε δηεξγαζία ηεο» (Rogers, 

1999, ζ.60). Παξφια απηά, νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ θαίλεηαη λα αδπλαηνχλ λα εθαξκφζνπλ 

ζηελ πξάμε ηηο επηηαγέο ηεο ζεσξίαο, φπσο θαηαδεηθλχεη θαη ε έξεπλα ησλ Αζαλαζνχια-

Ρέππα θαη Ησάλλνπ (2008). 

Έλαο αθφκε ζπλεληεπμηαδφκελνο δήισζε φηη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ δηέξξεπζε ήηαλ ην 

γεγνλφο φηη δελ θαιππηφηαλ ε αλάγθε ηνπ γηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θάπνησλ ζεκάησλ: «ζα 

ήζεια… λα κάζσ θάηη, θάπνηα πξάγκαηα ζεσξεηηθά, λα αθνινπζήζνπκε θαλνληθά ην 

πξόγξακκα…» (01). Καη ζηελ εξψηεζε γηα ηνπο ιφγνπο ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ ζπνπδψλ ηνπ 

αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ θαη ην γεγνλφο φηη δελ θαιππηφηαλ ε αλάγθε ηνπ γηα πεξηζζφηεξεο 

γλψζεηο: «…δελ κάζαηλεο θαη όια όζα ζα ήζειεο λα κάζεηο…» (01). 

Ο Rogers (1999, ζ.243) επηζεκαίλεη φηη αξθεηνί ελήιηθεο αλαδεηνχλ πέξα απφ ηελ 

εθαξκνζκέλε γλψζε θη έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα ηελ εληάμνπλ πξνθεηκέλνπ 

λα ηελ θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα θαη λα ηελ αθνκνηψζνπλ. 

Σέινο, κία δηαξξεχζαζα απφ ην πξφγξακκα Γηαζψζηεο – Πιήξσκα Αζζελνθφξνπ ζεσξεί 

απαξάδεθηε ηελ πξνζέγγηζε ελφο θαζεγεηή ζην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ 

ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο πξνφδνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηήο έζηεηιε κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν ζηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηα ζέκαηα πνπ ζθφπεπε λα βάιεη ζηηο 

εμεηάζεηο: 

…θάπνηνο θαζεγεηήο καο είρε ζηείιεη ζε e-mail ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα πέθηαλε. Γελ κπήθα 

θαλ [αληίζηνηρε ρεηξνλνκία] ζηε δηαδηθαζία λα ηηο αλνίμσ. αο κηιάσ εηιηθξηλά δελ κ’ 

ελδηέθεξε, ζα θάηζσ λα δηαβάζσ από ηελ πξώηε ζειίδα κέρξη ηελ ηειεπηαία ζεκείσζε. 

Κη αλ είλαη λα πεξάζσ, ζα πεξάζσ. Αλ δελ είλαη λα πεξάζσ, ζεκαίλεη όηη δελ έρσ κάζεη 
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θαιά απηό πνπ είλαη λα κάζσ, άξα λα κπσ θαη ζηε δηαδηθαζία λα αλαιάβσ θάπνηνλ 

άλζξσπν εμνινθιήξνπ. Μηιάκε γηα βάξνο, δελ κηιάκε γηα έλα παηρλίδη. (09) 

Ζ δπζαξέζθεηα απφ ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο ησλ εθπαηδεπηψλ παξνπζηάδεηαη σο κία απφ ηηο 

αηηίεο δηαξξνήο ζπνπδαζηψλ θαη ζηελ έξεπλα ησλ Beilmann θαη Espenberg (2016). 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δήισζαλ φηη δηέξξεπζαλ δηφηη δελ ηνπο ηθαλνπνηνχζε 

ν ηξφπνο πνπ γηλφηαλ ην κάζεκα, θαίλεηαη λα αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα ελζσκάησζεο ζηελ 

νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Κη απηφ γηαηί νη καζεζηαθέο ηνπο απαηηήζεηο δηέθεξαλ απφ 

εθείλεο ηεο νκάδαο. Δθείλνη είραλ πάεη κε ζθνπφ λα απνθνκίζνπλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη ζπλάληεζαλ νκάδεο πνπ είραλ σο θχξην ζηφρν ηνπο ηελ απφθηεζε 

ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. Δχγισηηα κία ζπκκεηέρνπζα απνδίδεη ηελ αδπλακία ηεο λα 

ελζσκαησζεί ζηελ νκάδα ζηελ απνπζία θνηλνχ ζηφρνπ:  

Δγώ είρα πάεη κε πξνζήισζε όηη ζα θάηζσ λα κάζσ, λα δηαβάζσ, λα δσ ηη γίλεηαη θαη 

ζηελ νπζία δελ ππήξρε θάηη ηέηνην. Ο θαζέλαο έθαλε ό,ηη ήζειε. Όπνηνο ήζειε έθαλε 

εξγαζία, όπνηνο δελ ήζειε δελ έθαλε εξγαζία, δειαδή ζεσξώ όηη δελ ππήξρε θνηλόο 

ζηόρνο. (09) 

ηε ζπλέρεηα ζπγθεθξηκελνπνηεί ην πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηζε ιέγνληαο φηη ζηφρνο ησλ 

πεξηζζνηέξσλ ήηαλ ε απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ρσξίο ηελ θαηαβνιή πξνζπάζεηαο γηα 

ηελ απφθηεζε γλψζεσλ:  

… πάλε κόλν γηα ην ραξηί, δελ ηνπο ελδηαθέξεη δειαδή. Αθνινπζείο έλα επάγγεικα, αλ 

δελ έρεηο γλώζεηο πώο ζα ην αθνινπζήζεηο; Καη ε πην θνξπθαία εξώηεζε ήηαλ, από ηελ 

αξρή κέρξη ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο: “ζα καο πείηε ηηο εξσηήζεηο ζηα εμάκελα;” Ρε 

παηδηά, γηα όλνκα ηνπ Θενύ! Γειαδή αλ δηαβάζσ εγώ πέληε πξάγκαηα θη αλ κπεη ζην 

αζζελνθόξν θαη ζνπ πέζεη θάπνηνο αζζελήο θαη είλαη ε έθηε εξώηεζε πνπ δελ δηάβαζεο, 

ηη ζα θάλεηο; Παίδεηο κε αλζξώπηλεο δσέο. … Γηα κέλα απηό ην πξάγκα είλαη πνιύ 

αθξαίν. Πνιύ αθξαίν!... Καη θάπνηνη ην βιέπαλε γηα πιάθα. Γειαδή απηό ην πξάγκα κε 

μεπεξλνύζε ζαλ άλζξσπν... Γη’ απηό ζαο είπα, ζεσξώ όηη ηειηθά δελ άμηδε ηνλ θόπν. 

(09) 

Αθφκε έλαο ζπλεληεπμηαδφκελνο αλαθεξφκελνο ζηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζε ζην ΗΔΚ 

επηβεβαηψλεη ηελ πξνζήισζε ηεο νκάδαο ζηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο θαη ηνπνζεηεί ηνλ 

εαπηφ ηνπ εθηφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ: 

…θάπνηα πξάγκαηα δελ ηα ιέγακε γηαηί θάπνηνη βηάδνληαλ απιά λα πάλε παξαθάησ… νη 

πεξηζζόηεξνη ζέιαλε απιά λα παλ λα κάζνπλ ηα πξαθηηθά, λα πάλε λα δώζνπλ ηελ 

πηζηνπνίεζε, ζέιαλε ηηο εξσηήζεηο πηζηνπνίεζεο από ηελ πξώηε κέξα, λα δηαβάζνπλε 

κόλνη ηνπο από ζεκεηώζεηο, μέξσ εγώ, θαη λα παλ λα δώζνπλ, ζαλ λα κελ ηξέρεη ηίπνηα. 

Δ, νπόηε, εληάμεη. (01) 

Ζ «αζζέλεηα ηνπ δηπιψκαηνο» πνπ πεξηέγξαςε εδψ θαη ρξφληα ν Dore (1976, φπ. αλαθ. ζην 

Dore, 1980) σζεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ απφθηεζε ελφο ηίηινπ ζπνπδψλ αδηαθνξψληαο 

γηα ηελ νπζηαζηηθή γλψζε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ν ηδεαηφο ζηφρνο γηα «ηε ζπκκεηνρή 
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ηνπ καλζάλνληνο ππνθεηκέλνπ ζηελ επηινγή θαη ην πεξηερφκελν ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο» (Καξαιήο, 2010, ζ.32) λα δηαζηξεβιψλεηαη ζπρλά. Σα άηνκα πνπ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλα απνθιεηζηηθά ζηελ απφθηεζε ηππηθψλ πξνζφλησλ ηείλνπλ λα ραξάδνπλ 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαζψο είλαη ηα πην απνθαζηζκέλα θαη επίκνλα. Έηζη, αλαδχεηαη 

ην θαηλφκελν πνπ απεχρεηαη ν Καξαιήο (ibid, ζ.38) –αιιά φρη κέζσ κηαο άιιεο αγνξάο γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, κέζσ ηνπ ίδηνπ ηνπ ηλζηηηνχηνπ 

θαηάξηηζεο– αληί λα πξνζαξκνζηεί ε πηζηνπνίεζε ζηε κάζεζε έρεη πξνζαξκνζηεί ε κάζεζε 

ζηελ πηζηνπνίεζε. 

Ζ θαζεκεξηλή εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ην θαηλφκελν παξνπζηάδεηαη εληνλφηεξν ζε εηδηθφηεηεο 

πνπ έρνπλ επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαη πξννπηηθέο δηνξηζκνχ ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

Αληίζεηα, έλαο θαηαξηηδφκελνο πνπ παξαθνινπζεί γηα παξάδεηγκα έλα πξφγξακκα 

θαηάξηηζεο ζηε γξαθηζηηθή ηέρλε έρεη επίγλσζε φηη ην Γίπισκα δελ ζα ηνπ εμαζθαιίζεη 

θάπνηα ζέζε εξγαζίαο θαη ζεκαληηθφηεξν φισλ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα δεκηνπξγεί θαη λα 

παξάγεη έξγα νπηηθήο επηθνηλσλίαο κέζα απφ θαηάιιεια ινγηζκηθά. 

Σν γεγνλφο φηη ε έιιεηςε ελζσκάησζεο νδεγεί ζηελ εγθαηάιεηςε ησλ ζπνπδψλ 

απνηππψλεηαη ηφζν ζηηο έξεπλεο πνπ νδήγεζαλ ζηα κνληέια δηαξξνήο φζν θαη ζηελ έξεπλα 

ησλ Holmegaard, Madsen θαη Ulriksen (2010). Αλ θαη ζηα κνληέια δηαξξνήο ε ελζσκάησζε 

εληάζζεηαη ζηελ αηνκηθή πνξεία ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ, ζηελ εξγαζία καο επηιέμακε λα ηελ 

εληάμνπκε ζηηο ζπλζήθεο ζπνπδψλ γηαηί ηα επξήκαηα ππέδεημαλ φηη ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν 

κε απηέο. Παξφια απηά παξέκεηλε σο μερσξηζηή ππνθαηεγνξία γηαηί δελ ζρεηίδεηαη ηφζν κε 

ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηέο θαη ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδνπλ 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο αιιά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο νκάδαο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ. 

ηηο ζπλζήθεο ζπνπδψλ κπνξεί λα εληαρζεί θαη ην πιαίζην πνπ απνξξέεη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΗΔΚ. Ζ αίζζεζε ηεο επηζηξνθήο ζην ζρνιείν εληείλεηαη απφ ηελ 

ππνρξεσηηθφηεηα ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ απνπζηψλ –θαη κάιηζηα αλά 

κάζεκα– πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη θαηαξηηδφκελνη ζηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο 

ηνπο. ηελ εξψηεζε Η απόθαζή ζνπ λα δηαθόςεηο ηελ θαηάξηηζε ήηαλ θάηη πνπ ζθεθηόζνπλ 

θαηξό ή κία απόθαζε ηεο ζηηγκήο; Έλαο δηαξξεχζαληαο απαληάεη φηη φηαλ ζπλεηδεηνπνίεζε 

πφζν ιίγεο ψξεο είρε δηθαίσκα λα απνπζηάζεη απφ ηα καζήκαηα ζεψξεζε φηη νη απαηηήζεηο 

ζπνπδψλ ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ εθείλεο πνπ κπνξνχζε λα αληέμεη:  

… Όιε απηή ε πίεζε, απηό πνπ ιέγακε θαη κε ην κάζεκα θαη ε πίεζε κε ηα ρξνληθά θαη κε 

ηηο απνπζίεο. Όηαλ έκαζα θηόιαο όηη δελ παίξλεηο αλάζα από απνπζίεο, εληάμεη δελ 

γίλεηαη [γέιηα]… Η ζηαγόλα πνπ μερείιηζε ην πνηήξη, νη απνπζίεο, γηαηί νπζηαζηηθά, λαη 

κελ άληε λα ην δερζώ απηό, ηελ πίεζε λα, γηαηί έρσ πξάγκαηα λα απνθνκίζσ όπσο είπα, 

αιιά δελ γίλεηαη, δειαδή δελ γηλόηαλ, ιίγν, ιίγν, θάπνηα ειαζηηθόηεηα δειαδή… Όια ηα 

άιια μεπεξληόληνπζαλ. (04) 

Ο έλαο εθ ησλ δχν εθπαηδεπηψλ αλαγλψξηζε φηη ππάξρνπλ άηνκα πνπ ζπλεηδεηά εγγξάθνληαη 

ζε θάπνην πξφγξακκα θαη ζηε ζπλέρεηα εγθαηαιείπνπλ δηφηη απνγνεηεχνληαη απφ ηηο 

ζπλζήθεο ζπνπδψλ πνπ επηθξαηνχλ: «…είλαη όηη απνγνεηεύνληαη –θαη απνγνεηεύνπκε εκείο ηα 
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παηδηά– ζε ζρέζε κε ην ηη έρνπλ λα θάλνπλ.» (ΔΚ2). ηηο ζπλζήθεο ζπνπδψλ ζπκπεξηέιαβε 

ηελ έιιεηςε πιηθν-ηερληθψλ ππνδνκψλ, ηνλ κεγάιν αξηζκφ ζπνπδαζηψλ αλά ηκήκα θαη ηελ 

αδπλακία ησλ εθπαηδεπηψλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε βάζε ηηο Αξρέο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

(ΑΔΔ) θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο:  

…Έρεη λα θάλεη κε ηα ιηγνζηά εθόδηα πνπ έρνπλ ηα ΙΔΚ… Γειαδή δεηάκε από ηνπο 

θαζεγεηέο λα θάλνπλ πξάγκαηα ρσξίο λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα εξγαιεία λα ην θάλνπλ… 

Έλα άιιν είλαη πνιιέο θνξέο θαη ην κέγεζνο ηεο αίζνπζαο [ελλνεί ησλ ηκεκάησλ]… Γηαηί 

εηδηθά όηαλ έρεηο πνιιά λέα παηδηά, ζα πξνζπαζήζνπλ λα αλαπαξάγνπλ ην πεξηβάιινλ 

πνπ γλσξίδνπλ. Σν πεξηβάιινλ πνπ γλσξίδνπλ είλαη ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Με ην 

πνπ ζα γίλεη απηό, έρεη απνηύρεη ην πξόγξακκα! Θέιεη πάξα πνιιή πξνζπάζεηα θαη πάξα 

πνιιή πίεζε από ηνλ θάζε θαζεγεηή μερσξηζηά, ην νπνίν όκσο είλαη αδύλαηνλ. (ΔΚ2) 

πγθεθξηκέλα γηα ην ζέκα ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ εθπαηδεπηψλ, είπε ραξαθηεξηζηηθά φηη 

πνιινί είλαη νη εθπαηδεπηέο πνπ έρνπλ πάξεη ηελ πηζηνπνίεζε απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ αιιά δελ 

είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ ηηο ΑΔΔ κε απνηέιεζκα λα νδεγνχλ ζηε δηαξξνή ηνπο πην 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο θαη κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία θαηαξηηδφκελνπο. Δίπε, ινηπφλ, γηα ην 

ζέκα απηφ:  

…Μία πηζηνπνίεζε δελ αξθεί…[νη εθπαηδεπηέο] αληηκεησπίδνπλ ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 

ΔΟΠΠΔΠ όπσο αληηκεηώπηδαλ έλα κάζεκα ζηε ζρνιή ηνπο “θάζνκαη, δηαβάδσ λα κάζσ 

παπαγαιία, λα πάσ λα δώζσ εμεηάζεηο”. Άξα ππάξρνπλ θαη θαζεγεηέο- εθπαηδεπηέο πνπ 

ζα δηώμνπλ. Γηαηί… νη ελήιηθεο… δελ ζπλέρηζαλ ηελ εθπαίδεπζε γηαηί ε εθπαίδεπζε δελ 

ήηαλ ειθπζηηθή γηα απηνύο ή απηνί δελ κπνξνύζαλ λα εληαρζνύλ κέζα ζηνλ ηξόπν ηεο 

εθπαίδεπζεο… Όηαλ ζα βάιεηο κέζα εθπαηδεπηέο νη νπνίνη δελ έρνπλ αληηιεθζεί ηνλ 

δηαθνξεηηθό ηξόπν κε ηνλ νπνίν νθείινπλ λα πξνζπαζήζνπλ λα θάλνπλ απηή ηε δνπιεηά, 

απηνύο πιένλ πνπ είλαη ην θαιύηεξν “πιηθό” γηα λα δνπιέςεηο, ζα ηνπο απνκαθξύλνπλ. 

(ΔΚ2) 

Παξφκνηα ηνπνζεηήζεθε θαη έλα απφ ηα ζηειέρε γηα ηηο ζπλζήθεο ζπνπδψλ πνπ δελ πιεξνχλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Αλαθέξζεθε ζηε ρσξνηαμία ησλ αηζνπζψλ θαη 

ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. πγθεθξηκέλα είπε:  

Να πξνζζέζσ ηηο ζπλζήθεο ζπνπδώλ. Δίλαη έλα ζεκαληηθό θνκκάηη. Γηόηη κηιάκε γηα 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Γελ πιεξνύληαη νη πξνδηαγξαθέο απηέο ζηε δηδαζθαιία. Γειαδή ε 

ρξήζε επνπηηθώλ κέζσλ δελ αξθεί. Όηαλ ε ρσξνηαμία ζηηο αίζνπζεο είλαη κε βάζε ηελ 

ηππηθή εθπαίδεπζε, απηό από κόλν ηνπ είλαη αξλεηηθό. Καη δελ ζηεξίδεηαη ζηηο Αξρέο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. …Αθνινπζνύκε αθόκα… ηε δαζθαινθεληξηθή κέζνδν. Παξά ην 

γεγνλόο, όηη έρεη κπεη ζηε δηαδηθαζία ε πηζηνπνίεζε επάξθεηαο εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ. 

Παξαηεξνύκε όηη νη εθπαηδεπηέο, ζην ζύλνιό ηνπο, ρξεζηκνπνηνύλ παξαδνζηαθέο 

κεζόδνπο δηδαζθαιίαο πνπ ζηνπο ελήιηθεο δελ ηαηξηάδνπλ! (ΤΠ2) 
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5.3. Σςνθήκερ διαβίυζηρ 

Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο είλαη θπξίαξρν ζηηο ζπλεληεχμεηο κέζα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. Δίλαη 

νη εξγαδφκελνη ησλ νπνίσλ ην σξάξην ηεο δνπιεηάο ηνπο επηθαιχπηεηαη κε εθείλν ηεο 

θνίηεζεο αιιά είλαη θαη νη θαηαξηηδφκελνη πνπ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο αλαγθάδνληαη λα 

αλαδεηήζνπλ εξγαζία. Γχν εξγαδφκελνη δηαξξεχζαληεο δήισζαλ φηη δελ κπφξεζαλ λα 

ζπλδπάζνπλ ηηο ψξεο θαηάξηηζεο κε ηηο ψξεο ηεο εξγαζίαο ηνπο: «Η εξγαζία δελ κπνξνύζε λα 

ζηακαηήζεη γηα επλόεηνπο ιόγνπο» (14), «Γηα εξγαζηαθνύο θαη κόλν… ιόγσ ησλ σξαξίσλ ηεο 

δνπιεηάο κνπ, δελ έβγαηλε ην πξόγξακκα» (13).  

Οη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπνπδαζηέο ηνχο νδεγνχλ ζηελ αλαδήηεζε 

εξγαζίαο. Όηαλ ηα σξάξηα ηεο εξγαζίαο ζπγθξνχνληαη κε εθείλα ηεο θαηάξηηζεο νη 

ζπνπδαζηέο μεπεξλνχλ ηα φξηα ησλ απνπζηψλ κε απνηέιεζκα λα δηαθφπηεηαη ε θνίηεζή ηνπο. 

Μία ζπκκεηέρνπζα ζηελ εξψηεζε γηα πνηνλ ιφγν δηέθνςε ηε θνίηεζε ζην πξφγξακκα 

απάληεζε φηη ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηεο αλαγθάζηεθε λα θάλεη πνιιέο απνπζίεο απφ ηα 

καζήκαηα: «Γηέθνςα ιόγσ ησλ απνπζηώλ. Αλ κπνξνύζα λα θάλσ θάηη κε ηηο απνπζίεο ζα ην 

ζπλέρηδα... Πήγαηλα ηνλ πξώην θαηξό, κεηά ήξζε ε δνπιεηά θαη δελ ζπλέρηζα.» (06).  

Μία άιιε ζπκκεηέρνπζα δήισζε φηη δηέθνςε ηε θνίηεζε ζην ΗΔΚ γηαηί άδξαμε ηελ επθαηξία 

λα εξγαζηεί κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ επεηδή είρε αλάγθε ηα ρξήκαηα: «Δγώ [δηέθνςα] 

γηα εξγαζηαθνύο [ιόγνπο] θαη γηαηί ηώξα εληάμεη έπξεπε λα θύγσ γηα ηελ εξγαζία γηαηί 

ρξεηαδόκνπλ εθείλα ηα ρξήκαηα γηα λα μεπιεξώζσ έλα άιιν κεηαπηπρηαθό πνπ έθαλα…» (03). 

Έλα άηνκν εγθαηέιεηςε ηε θνίηεζε γηαηί δέρζεθε κία ζέζε εξγαζίαο πνπ ηε ζεψξεζε 

πξνζνδνθφξα: «Απιά κνπ ήξζε κία πνιύ θαιή πξόηαζε γηα δνπιεηά θαη ζηακάηεζα θαη ήξζα 

[ζε άιιε πόιε]» (10). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, έλαο ζπλεληεπμηαδφκελνο πνπ θαηνηθεί εθηφο Παηξψλ δήισζε φηη ε 

εχξεζε εξγαζίαο ζα ηνλ βνεζνχζε λα παξακείλεη ζηελ θαηάξηηζε θαζψο αληηκεηψπηδε 

νηθνλνκηθφ πξφβιεκα: «Να έβξηζθα κία δνπιεηά. ηελ Πάηξα έζησ, γηα λα κπνξώ λα 

αληαπεμέιζσ ζηα έμνδα. Απηό είλαη ην πξόβιεκά κνπ κόλν, γηαηί εγώ πξέπεη λα πεγαίλσ-

έξρνκαη ηώξα.» (12). 

Βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ εγθαηάιεηςε ησλ ζπνπδψλ απνηειεί ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηέο φζν 

γηα ηα ζηειέρε ην ζέκα ηνπ βηνπνξηζκνχ θαη ηεο εξγαζίαο πνπ ην εληάμακε ζηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο. Έλα απφ ηα ζηειέρε δήισζε ραξαθηεξηζηηθά: 

Άιινη πάιη εγθαηαιείπνπλε ζηγά-ζηγά ηε ζπνπδή ηνπο γηαηί κπνξεί λα κελ ηνπο βνιεύεη ην 

σξάξην –θαη εηδηθά ηε ζεκεξηλή επνρή πνπ πνιινί από ηνπο λένπο εξγάδνληαη, θνληξάξεη 

πάξα πνιιέο θνξέο ην σξάξην κε ηεο εξγαζίαο ηνπο– νπόηε πξνηηκνύλε, όηαλ έρνπλ 

αλάγθε, λα εξγαζηνύλ παξά λα ζπνπδάζνπλ. (ΤΠ1) 

Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη σο αηηία δηαξξνήο ζε αξθεηέο έξεπλεο Αξρηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Aparicio-Chueca et al, 2014 · Feixas et al., 

2015 · Hovdhaugen, 2013) αιιά θαη σο εκπφδην γεληθφηεξεο ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ΓΒΜ (Καξαιήο, 2013, ζ.81). 
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Σέινο, κία ζπκκεηέρνπζα δήισζε φηη ελψ γξάθηεθε ζε πξφγξακκα ηνπ ΗΔΚ δελ κπφξεζε λα 

ην παξαθνινπζήζεη ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ: «Γελ πήγα θαλ γηαηί νη ώξεο δελ κε 

βόιεπαλ, νη απνγεπκαηηλέο, γηαηί έρσ ηα παηδηά κνπ ηα νπνία δελ έρσ θάπνηνλ λα κνπ ηα 

θξαηήζεη ζην ζπίηη…» (02). Οη νηθνγελεηαθέο επζχλεο απνηεινχλ αηηία δηαξξνήο ηφζν ζηε 

κεηα-δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Davidson & Wilson, 2016) φζν θαη ζε δνκέο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Κνπηνχδεο, 2013). 

Σςμπεπάζμαηα - Πποηάζειρ 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηέρεη ζηνλ επηζηεκνληθφ δηάινγν πνπ ρξφληα απαζρνιεί ηνπο 

εξεπλεηέο γηα ηηο αηηίεο ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ ζπνπδψλ ζε επίπεδν κεηα-δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, αλαθεξφκελε ζε κία δεκφζηα δνκή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ ειάρηζηα 

έρεη δηεξεπλεζεί. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη πξνζεγγίδεη πνηνηηθά ην ζέκα 

αλαδεηθλχνληαο ηελ νπηηθή ησλ ίδησλ ησλ δηαξξεπζάλησλ δίλνληάο ηνπο θσλή ελψ 

παξάιιεια πξνζθέξεη θαη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηα ζηειέρε λα 

ηνπνζεηεζνχλ. 

Οη δηαπηζηψζεηο καο απφ ηελ έξεπλα είλαη φηη άηνκα πνπ εγγξάθνληαη ζηα Γ.ΗΔΚ κε θίλεηξα 

δηαθνξεηηθά απφ ηε ζπνπδή ελφο επαγγέικαηνο –επηδνκαηηθνχο ιφγνπο, αλαβνιή ζηξάηεπζεο 

θ.ά.– γξήγνξα δηαξξένπλ. Νένη πνπ δελ έρνπλ απνθαζίζεη ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία πνπ 

ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ εγθαηαιείπνπλ κε επθνιία πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηα νπνία 

εγγξάθνληαη δηεξεπλεηηθά. Δξγαδφκελνη πνπ δελ θαηαθέξλνπλ λα ζπλδπάζνπλ ηηο ψξεο 

θαηάξηηζεο κε εθείλεο ηεο εξγαζίαο ηνπο δελ νινθιεξψλνπλ ηε θνίηεζε. Όζνη βξίζθνληαη ζε 

νηθνλνκηθά δπζρεξή ζέζε εγθαηαιείπνπλ ην πξφγξακκα φηαλ ηνπο παξνπζηαζηεί ε επθαηξία 

λα εξγαζηνχλ ή πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία. Σέινο, ππάξρνπλ θαη άηνκα πνπ 

δηαξξένπλ γηαηί δελ θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπο γηα πνηνηηθή κάζεζε. 

Όπσο θαη ζε άιιεο έξεπλεο, έηζη θαη ζηε δηθή καο δηαθαίλεηαη φηη νη αηηίεο δηαξξνήο είλαη 

θπξίσο εμσηεξηθέο. Όκσο θαζψο ην ζέκα ηνπ θηλήηξνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θη απηφ 

θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη, σο έλα βαζκφ, κε ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζα κπνξνχζαλ λα 

γίλνπλ βειηηψζεηο σο πξνο απηφ ην ζεκείν. Μία έξεπλα επηθεληξσκέλε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, εληφο ηεο δνκήο θαηάξηηζεο, κε κηθξν-

δηδαζθαιίεο ζπκκεηνρηθψλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ ππεξεηνχλησλ ζηε 

δνκή εθπαηδεπηψλ θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα ήηαλ ζεκαληηθή θαη ρξήζηκε. 

Σέινο, ελδηαθέξνλ ζα είρε λα δηεξεπλεζεί εάλ ν πξνζαλαηνιηζκφο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ νη 

νκάδεο κάζεζεο πξνο ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ζε βάξνο ηεο νπζηαζηηθήο γλψζεο 

γηα ην επάγγεικα είλαη απνηέιεζκα ηεο θνπιηνχξαο πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα ζην ίδην ην 

ηλζηηηνχην ή ηεο θνπιηνχξαο ησλ ελειίθσλ πνπ εγγξάθνληαη ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. 
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