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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

ΜΡΠΡ ΣΗΟ ΞΕΝΕΣΗ 

Η  ανάκεςθ τθσ μελζτθσ αυτισ ζγινε  από   τον Ενιαίο Διοικθτικό Τομζα Διαχείριςθσ 

Ρρογραμμάτων ΚΡΣ του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων  και ςυγκεκριμζνα 

τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου 

Μάκθςθ». Η χρθματοδότθςθ του ζργου πραγματοποιείται  από πόρουσ του ΕΡΕΚΔΙΒΙΜ 

(ςυγχρθματοδότθςθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ςε ποςοςτό 65,28% για 

τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 13 «Τεχνικι Υποςτιριξθ Εφαρμογισ ςτισ 8 περιφζρειεσ Σφγκλιςθσ», 38,62% 

για τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 14 «Τεχνικι Υποςτιριξθ Εφαρμογισ ςτισ 3 περιφζρειεσ Σταδιακισ 

Εξόδου» και 41,37% για τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 15 «Τεχνικι Υποςτιριξθ Εφαρμογισ ςτισ 2 

περιφζρειεσ Σταδιακισ Ειςόδου».  

Συγκεκριμζνα θ  μελζτθ αφορά  ςτθν  αξιολόγθςθ του κεςμοφ χοριγθςθσ των υποτροφιϊν ςτουσ 

ςπουδαςτζσ τθσ Αρχικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ των Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ –ΙΕΚ  

και επικεντρϊνεται ςτα  κάτωκι ηθτιματα:  

 ςτον αντίκτυπο του προγράμματοσ υποτροφιϊν των ΙΕΚ  ςτθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ –επιτυχία ςτισ 

εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ των ςπουδαςτϊν (ςτο πρϊτο τμιμα τθσ ζρευνασ). Σθμειϊνεται ότι μζχρι το 

2009 ίςχυε  το παλαιό κακεςτϊσ των υποτροφιϊν ςτθν  Ελλάδα  που περιλάμβανε υποτροφία 

αριςτείασ –τφπου Α και υποτροφία με κοινωνικά κριτιρια – τφπου Β.  

 Το ςτατιςτικό δείγμα των υποτρόφων τθσ ζρευνασ  αποτελείται από 771  ςτοιχεία υποτρόφων από 5 

περιφζρειεσ τθσ χϊρασ (Ν.Αιγαίο, Ανατολικι Μακεδονία και Θράκθ, Αττικι, Κεντρικι Μακεδονία, 

Δυτικι Μακεδονία)  με ςτοιχεία υποτρόφων των ΙΕΚ Σφρου, Αλεξανδροφπολθσ, Κομοτθνισ, Καβάλασ, 

Νζασ Ιωνίασ, 1ο ΙΕΚ Θεςςαλονίκθσ και ΙΕΚ Κοηάνθσ  από το 2005Α  εξάμθνο κατάρτιςθσ ζωσ και το 

2008Β. Στο δείγμα  περιλαμβάνονται  και  οι δυο τφποι υποτροφιϊν που ίςχυαν μζχρι το 2008Β, ζτςι 

υπάρχουν ςτοιχεία υποτρόφων αριςτείασ για  ποςοτικι ανάλυςθ  και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων 

ςχετικά με τθ ςυμβολι τθσ αριςτείασ ςτθν επίδοςθ των ςπουδαςτϊν(learning outcomes)   και τθ 

δθμιουργία κινιτρων μάκθςθσ. 

 Στο δεφτερο μζροσ  τθσ  ζρευνασ γίνεται διερεφνθςθ των αντιλιψεων 298 ςπουδαςτϊν IEK με χριςθ 

on-line δομθμζνου ερωτθματολογίου και ακολουκεί ανάλυςθ  με τθ μζκοδο τθσ περιγραφικισ 

ςτατιςτικισ των απαντιςεων των ςπουδαςτϊν,τριϊν,  θ οποία επιχειρεί τθ ςυςχζτιςθ  των 

αποτελεςμάτων του πρϊτου μζρουσ (ποςοςτικι ανάλυςθ) με   τα αποτελζςματα του δζυτερου 

μζρουσ τθσ ζρευνασ.   

ΤΞΠΕΡΑΞΑΣΑ Σθσ ΕΡΕΤΟΑ – ΠΡΡΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΟ ΑΟΑΒΑΘΞΙΗ ΣΡΤ ΘΕΞΡΤ 

 Από τθν ποςοτικι και ποιοτικι ανάλυςθ των δεδομζνων τθσ ζρευνασ προζκυψαν κοινά 

ςυμπεράςματα. Η πρϊτθ διαπίςτωςθ είναι ότι ο  κεςμόσ των υποτροφιϊν είχε αμυδρά 

αποτελζςματα ςτθν βελτίωςθ των εκπαιδευτικϊν αποτελεςμάτων. Από τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία  
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του δείγματοσ των 771 υποτρόφων  μόνο το 33,38% του ςυνόλου των υποτρόφων  (των υποτρόφων  

αριςτείασ -τφπου Α και υποτρόφων με κοινωνικά κριτιρια -τφπου Β) επζτυχαν ςτισ εξετάςεισ 

Ριςτοποίθςθσ  με μζςθ   χαμθλι επίδοςθ Ξ.Ρ 13,42 (πίνακασ 5) με άριςτα το 20. Δθλαδι ςε ςφνολο 

δείγματοσ 771 υποτρόφων  (τφπου Α και τφπου Β) από 5 περιφζρειεσ τθσ Ελλάδασ   μόνο  ο ζνασ 

ςτουσ 3 υποτρόφουσ  κατζςτθ Διπλωματοφχοσ και μάλιςτα με μζςθ χαμθλι επίδοςθ. 

 Τα ποςοτικά  εμπειρικά αυτά δεδομζνα υποςτθρίηονται  και από   τθν ποιοτικι ανάλυςθ των 

απαντιςεων  των ςπουδαςτϊν που ζφερε ςτο φϊσ θ ζρευνα μζςω των on-line ερωτθματολογίων. 

Μόνο ζνασ ςτουσ τρείσ ςπουδαςτζσ ( 35% ) δθλϊνει κατθγορθματικά ότι θ υποτροφία λειτουργεί ςαν 

κίνθτρο για καλφτερεσ επιδόςεισ, ενϊ το 26% δθλϊνει ότι θ υποτροφία δεν λειτουργεί κακόλου ςαν 

κίνθτρο.  

 Πςον αφορά ςτo  μζτρο ςυμβολισ του κεςμοφ τθσ υποτροφίασ αριςτείασ (που υπιρχε μζχρι το 2009 

και κατόπιν καταργικθκε )ςτθν επίδοςθ των ςπουδαςτϊν ΙΕΚ από τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ , 

προκφπτει ότι όντωσ  υπάρχει αφξθςθ τθσ επίδοςθσ των  υποτρόφων αριςτείασ (Μ.Ο 14,74 ) ζναντι 

του μζςου όρου επίδοςθσ του ςυνόλου των υποτρόφων που είναι το 13,45. (Διάγραμμα 3)  Το 

γεγονόσ δε ότι ςτο δείγμα των υποτρόφων  ςυνυπάρχουν και οι 2 τφποι υποτροφιϊν αφοφ μζχρι το 

2008Β ίςχυε το παλαιό κακεςτϊσ και το ότι  οι υπότροφοι αριςτείασ επζτυχαν μεγαλφτερο Μ.Ο 

Ριςτοποίθςθσ από τουσ υπόλοιπουσ  οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι κα πρζπει  να αναμζνομε 

χαμθλότερεσ επιδόςεισ και   χειροτζρευςθ  του Μ.Ο βακμολογίασ Θεωρθτικοφ και Ρρακτικοφ 

Μζρουσ ςτισ επόμενεσ εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ. 

Επιπλζον  θ   ςφγκριςθ των επιδόςεων αγοριϊν- κοριτςιϊν  υποτρόφων αριςτείασ  ζδειξε ότι τα 

κορίτςια υπότροφοι αριςτείασ επζτυχαν πολφ  υψθλότερεσ επιδόςεισ – Μ.Ο βακμοφ  πιςτοποίθςθσ 

15,63  από τον αντίςτοιχο μζςο όρο Ριςτοποίθςθσ των αγοριϊν 13,45 πράγμα που επιβεβαιϊνει τον 

κανόνα τα  κορίτςια να είναι πιο μελετθρά και εργατικά (Δελθγιάννθ-Κουϊμτηι,2000)[1] 

Το προθγοφμενο ποςοςτικό εφρθμα επιβεβαιϊνεται και από το ακόλουκο  ποιοτικό εφρθμα που 

αναδεικνφει τισ ςτερεοτυπικζσ διαφορζσ αντιλιψεων  ανάμεςα ςτα 2 φφλα 

Αναλυτικά το 52 % των κοριτςιϊν δθλϊνει με ζμφαςθ ότι θ υποτροφία αποτελεί κίνθτρο για τισ 
ςπουδζσ τουσ και το 63% πιςτεφει  ςτθν αξία του κεςμοφ των υποτροφιϊν, ενϊ αντικζτωσ μόνο το 
28%  των αγοριϊν πιςτεφουν ςτο κεςμό ( 14 % πάρα πολφ και 14% πολφ). Δθλαδι βλζπουμε με τθν 
οπτικι του φφλου μια ςθμαντικι διαφορά ςτισ αντιλιψεισ αγοριϊν και κοριτςιϊν ςτο κζμα 
επιδόςεων και ανταγωνιςτικότθτασ. Τα κορίτςια από τισ απαντιςεισ τουσ φαίνονται πιο 
ανταγωνιςτικά και μάλλον ζχουν μεγαλφτερεσ προςδοκίεσ ςχετικά με το κεςμό των υποτροφιϊν ςε 
αντίκεςθ με τα αγόρια που ζχουν πολφ χαμθλότερεσ προςδοκίεσ.  

 Ρικανόν ςτισ προςδοκίεσ των κοριτςιϊν να  υπάρχει ο αντίκτυποσ του προγράμματοσ υποτροφιϊν 
και πρακτικισ άςκθςθσ «ΕΥΥΔΙΚΗ» - Ανοίγοντασ το δρόμο προσ τθν επαγγελματικι ιςότθτα» ςτο 
οποίο οι επωφελοφμενεσ κοπζλλεσ τθσ ΑΕΚ (93 ςτο ςφνολο ςτο νομό οδόπθσ) πιραν 1105€ 
υποτροφία (ςχολικό ζτοσ 2006-7) θ κάκε, το οποίο ποςό καταβλικθκε ςε πολφ ςφντομο χρονικό 
διάςτθμα (περίπου 6 μινεσ) από τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Στθν Ζκκεςθ Εςωτερικισ 
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Αξιολόγθςθσ τθσ Δράςθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ του ζργου «Ευρυδίκθ» αποτυπϊκθκε φανερά θ μεγάλθ 
ικανοποίθςθ (πάνω από 95%) των μακθτριϊν ςτθν απόκτθςθ επαγγελματικϊν εμπειριϊν, 
δεξιοτιτων και γνωριμιϊν ςτον κόςμο τθσ εργαςίασ. Η ίδια ικανοποίθςθ καταγράφθκε και από τθ 
μεριά των εργοδοτϊν για τθν προςφορά τουσ ςτισ κζςεισ που απαςχολικθκαν. Εδϊ αξίηει να 
αναφερκεί ότι το Ρρόγραμμα ΕΥΥΔΙΚΗ μπορεί να χρθςιμεφςει και ωσ μεταφορά καλϊν πρακτικϊν 
κακόςον αξιοποιιςε με τον καλφτερο τρόπο τουσ ευρωπαϊκοφσ πόρουσ  προσ όφελοσ 4.679 
μακθτριϊν ςτισ  δράςεισ  υποτροφιϊν και Ρρακτικισ Άςκθςθσ [2] 

Η υποβάκμιςθ του κεςμοφ των υποτροφιϊν προκφπτει και από το γεγονόσ ότι το 71% των 

ςπουδαςτϊν  αντιμετωπίηουν με ιδιαίτερο άγχοσ τισ εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ κεωρθτικϊν και πρακτικϊν 

γνϊςεων, και  αιςκάνονται ότι  ακόμθ και αν πάρουν υποτροφία  δεν κα τα καταφζρουν ςτισ εξετάςεισ 

Ριςτοποίθςθσ (δθλαδι κα υςτεροφν ςτα αποτελζςματα τθσ κατάρτιςθσ). Το πιο ανθςυχθτικό όμωσ  

αποτζλεςμα είναι ότι  το 42% των ςπουδαςτϊν πιςτεφουν ότι δεν υπάρχει κακόλου ςυςχζτιςθ μεταξφ 

του βακμοφ Ριςτοποίθςθσ με τθν ποςότθτα- ποιότθτα  γνϊςεων και δεξιοτιτων που προχποκζτει  θ 

άςκθςθ του αντίςτοιχου επαγγζλματοσ    και τθν ευκολία εφρεςθσ εργαςίασ , με πολφ μεγάλεσ διαφορζσ 

ςτα ποςοςτά αγοριϊν –κοριτςιϊν. Σο 56% των κοριτςιϊν ςε αντίκεςθ με το 26% των αγοριϊν πιςτεφει 

ότι δεν υπάρχει καμμία ςυςχζτιςθ του Βακμοφ Ριςτοποίθςθσ με τθν ποςότθτα γνϊςεων και δεξιοτιτων 

που πρζπει να ζχει κάποια για να αςκιςει το επάγγελμα και μάλιςτα ότι  ο βακμόσ δεν μετράει κακόλου 

ςτθν αγορά εργαςίασ.  

Εδϊ ευκζωσ βλζπομε ότι τα κορίτςια ζχουν αντιλθφκεί τα εμπόδια που ορκϊνονται απζναντί τουσ  

ςτθν είςοδο  και τθν παραμονι τουσ  ςτθν αγορά εργαςίασ λόγω του φφλου τουσ, γεγονόσ που είναι μια 

αδιάψευςτθ πραγματικότθτα κακόςον θ αλεξγία ζπλερίδεη λα πιήηηεη όιν θαη πεξηζζόηεξν ηηο 

γπλαίθεο, ζε πνζνζηό 14,9%, θαη ιηγόηεξν ηνπο άλδξεο, ζε πνζνζηό 8,7%.  [Σφμφωνα με τθν 

Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ)  Ιανουάριοσ του 2010 – Εφθμερίδα Βιμα+  [3] 

Πλθ αυτι θ αναξιοκρατία ςτθν αγορά εργαςίασ, οι ςτερεοτυπικζσ διακρίςεισ εισ βάροσ των γυναικϊν 

κακϊσ και θ απειλι του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ   μποροφν να αντιμετωπιςτοφν  από τθν πολιτεία και 

ςε επίπεδο περιφζρειασ από τον Ιοφλιο του 2011  με ςυγχρθματοδοτοφμενα  με τθν ευρωπαϊκι ζνωςθ 

προγράμματα προϊκθςθσ των νζων κοριτςιϊν τθσ ΑΕΚ ςτθν αγορά εργαςίασ ςε ςυνδυαςμό με 

προγράμματα υποτροφιϊν όπωσ το Ρρόγραμμα Ευρυδίκθ  και με προγράμματα κινθτικότθτασ –

Leonardo . 

Σε επόμενο μζροσ τθσ παροφςασ μελζτθσ  κατατίκεται δζςμθ προτάςεων   ενίςχυςθσ και αναβάκμιςθσ 

του κεςμοφ των υποτροφιϊν με ζμφαςθ ςτθν αριςτεία και μζςα ςτο πλαίςιο των πρόςφατων 

ευρωπαϊκϊν  εξελίξεων ςτθν Ε.Ε.Κ  και των ςτρατθγικϊν ςτόχων που ζχει κζςει θ Ε.Ε για το 2020,  του 

νόμου 3879 για τθ Δια Βίου μάκθςθ ςτθν Ελλάδα και του ν. 3852 / Ν. Καλλικράτθσ. 
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1.  ΕΙΑΓΩΓΗ   

Η παροφςα μελζτθ  χωρίηεται ςε 2 ερευνθτικά μζρθ. Στο πρϊτο  μζροσ τθσ ζρευνασ   desktop 

παρουςιάηεται ςυνοπτικά με τθν άντλθςθ ςτοιχείων μζςω διαδικτφου , και ανταλλαγι μθνυμάτων με 

φορείσ τθσ Ε.Ε.Κ ςτθν Ιςπανία, Ιταλία και Ρορτογαλία, θ κατάςταςθ ςτθ Δια Βιου Μάκθςθ και τθν 

Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ. Εςτίαςθ τθσ ζρευνασ γίνεται ςτα κζματα Δια 

Βίου Μάκθςθσ και υλοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν μεταρρυκμίςεων ςτον τομζα  τθσ ΔΒΜ και τθσ ΕΕΚ ςε 

χϊρεσ τθσ Ε.Ε ςτο νζο ςτρατθγικό πλαίςιο για τθν ευρωπαϊκι ςυνεργαςία και  ςτιριξθ των δικτφων και 

ςυμπράξεων ςτθ διευρυμζνθ ΕΕ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ με ορίηοντα το 2020   

Στα πλαίςια τθσ ζρευνασ ζγινε και θ  επίςκεψθ τθσ εμπειρογνϊμονοσ ςτθ Θεςςαλονίκθ ςτο  

Ευρωπαϊκό Κζντρο για τθν Ανάπτυξθ τθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Cedefop). 

Το Cedefop είναι αποκεντρωμζνοσ οργανιςμόσ τθσ ΕΕ που υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ τθσ ευρωπαϊκισ 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (ΕΕΚ). Για τθν περίοδο 2009-2011 ο ςτρατθγικόσ ςτόχοσ του 
είναι «να ςυμβάλλει ςτθν αριςτεία τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και να ενιςχφςει τθν 
ευρωπαϊκι ςυνεργαςία για τθ διαμόρφωςθ, εφαρμογι και αξιολόγθςθ τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ ςτον 
εν λόγω τομζα». Ο ςτρατθγικόσ του ςτόχοσ ςτθρίηεται ςε τζςςερισ προτεραιότθτεσ: 
• ςυμβολι ςτθ διαμόρφωςθ των ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 
κατάρτιςθσ 
• ερμθνεία των ευρωπαϊκϊν τάςεων όςον αφορά ςτισ δεξιότθτεσ και τθ μάκθςθ 
• αξιολόγθςθ του οφζλουσ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 
• αναβάκμιςθ τθσ δθμόςιασ εικόνασ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 
Το Cedefop εργάηεται για τθν ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ ΕΕΚ, με ζρευνα, 
ανάλυςθ πολιτικϊν και δθμιουργία δικτφων. Μζςω του δικτυακοφ του τόπου, των εκδόςεϊν του, των 
επιςκζψεων μελζτθσ, των ςυνεδρίων και των ςεμιναρίων του, δίνει πλθροφορίεσ ςτουσ υπεφκυνουσ για 
τθ λιψθ αποφάςεων ςε ευρωπαϊκά κεςμικά όργανα, ςτα κράτθ μζλθ και ςτουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ 

Στα πλαίςια τθσ οργανωμζνθσ επίςκεψθσ δόκθκε θ δυνατότθτα  παρακολοφκθςθσ τθσ  προόδου 

εργαςιϊν ομάδασ εργαςίασ  ειδικϊν από τισ χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε κζματα Ε.Ε.Κ  και 

ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ  ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και τθ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ( 

from VET to Higher Education). Τίτλοσ του Σεμιναρίου «Διαφάνεια  (ανοιχτι πρόςβαςθ), μια ευςεβισ 

προςζγγιςθ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ;» CEDEFOP 26,27 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2011. Από τθν επίςκεψθ 

αυτι επιχειρικθκε θ άμεςθ άντλθςθ ςτοιχείων- πλθροφόρθςθ από τουσ ευρωπαίουσ ειδικοφσ ςε κζματα 

Ριςτοποίθςθσ επαγγελματικϊν προςόντων, πρόοδο του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων κάκε χϊρασ 

μζλουσ  τθσ Ε.Ε , θ παρουςίαςθ ερευνϊν και μελετϊν  ςε κζματα νζων ειδικοτιτων και αντιςτοίχιςθσ 

προςόντων από χϊρα ςε χϊρα, παρουςίαςθ καλϊν πρακτικϊν από χϊρεσ που ιδθ εφαρμόηουν το  

Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων –όπωσ θ Ιρλανδία και μεταφορά προβλθματιςμϊν και αντικειμενικϊν 

δυςκολιϊν που αντιμετωπίηουν οι χϊρεσ τθσ Ε.Ε  ςτθν προςπάκειά τουσ   να προςαρμόςουν τα 

εκπαιδευτικά τουσ ςυςτιματα ςτα ευρωπαϊκά δεδομζνα όπωσ αυτά ζχουν διαμορφωκεί από τθ Συνκικθ 

τθσ Λιςςαβόνασ το 2000, τθ διαδικαςία τθσ Κοπεγχάγθσ το 2002,   το ανακοινωκζν του  Μάαςτριχτ το 

2004, το ανακοινωκζν του Ελςίνκι το 2006, το ανακοινωκζν του Μπορντϊ το 2008 και το ανακοινωκζν 

τθσ  Μπρφη   το 2010. 
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Από τθ μελζτθ των ςυςτθμάτων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ των ευρωπαϊκϊν  

χωρϊν θ εςτίαςθ για μεταφορά καλϊν πρακτικϊν ςε κζματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ  ςτο ςφςτθμα 

τθσ Ελλάδασ ζγινε ςε  3 χϊρεσ τθσ Μεςογείου, τθν Ιςπανία, τθν Ιταλία και  τθν Ρορτογαλία  όπωσ 

αναλφεται πιο κάτω.  

Στο δεφτερο μζροσ παρουςιάηεται θ ζρευνα που διεξιχκθ ςε πανελλινια κλίμακα με ςκοπό τθν 

αξιολόγθςθ του κεςμοφ των υποτροφιϊν των ςπουδαςτϊν ΙΕΚ με ζμφαςθ τθν αριςτεία και τθν υποβολι 

προτάςεων  με οδθγό  το νζο υφιςτάμενο νομικό πλαίςιο για τθ Δια Βίου Μάκθςθ ςτθν Ελλάδα – Ν. 

3879 / 2010, το ν. 3852/2010 – Ν. Καλλικράτθσ  και τθν εξυπθρζτθςθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων τθσ νζασ 

ευρωπαϊκισ πολτικισ του ςτρατθγικοφ πλαιςίου του 2020. 

1.1 ΣΡΑΣΗΓΙΜΕ ΓΙΑ ΣΗΟ ΕΠΑΓΓΕΝΞΑΣΙΜΗ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΙ ΜΑΣΑΡΣΙΗ ΜΑΙ ΣΗ ΔΙΑ ΒΙΡΤ ΞΑΘΗΗ  

ΣΗΟ ΕΤΡΩΠΗ 

1.1.α ΤΟΘΗΜΗ ΣΗ ΝΙΑΒΩΟΑ 

Το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ Λιςςαβϊνασ το Μάρτιο του 2000 αναγνϊριςε τθ ςθμαςία τθσ 

ανάπτυξθσ μιασ  υψθλισ ποιότθτασ ΕΕΚ για τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, τθσ ςυνοχισ, 

τθσ κινθτικότθτασ, τθσ απαςχολθςιμότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ Βαρκελϊνθσ το Μάρτιο του 2002, ηιτθςε τθ δθμιουργία μιασ 

διαδικαςίασ ειδικά για τθν ΕΕΚ, θ οποία κα ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία ευρωπαϊκϊν  ςυςτθμάτων  

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ  που κα αποτελοφν παγκόςμια ποιοτικά ςθμεία αναφοράσ ζωσ το 

2010. Ωσ εκ τοφτου, το Συμβοφλιο ενζκρινε το Νοζμβριο του 2002 ζνα ψιφιςμα ςχετικά με τθν 

ενιςχυμζνθ ευρωπαϊκι ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ ΕΕΚ. 

1.1.β  Η διαδικαςία τθσ Μοπεγχάγθσ  29-30 Οοεμβ 2002 

Η διλωςθ τθσ Κοπεγχάγθσ κακόριςε τισ προτεραιότθτεσ τθσ διαδικαςίασ τθσ Κοπεγχάγθσ για τθν 
ενιςχυμζνθ ευρωπαϊκι ςυνεργαςία ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ (ΕΕΚ). Η διαδικαςία 
αυτι ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ, τθσ ποιότθτασ και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτθν Ευρϊπθ. Επιδιϊκει να ενκαρρφνει τθ χριςθ των διαφόρων ευκαιριϊν 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο τθσ δια βίου μάκθςθσ (ΔΒΜ) το πλαίςιο και με τθ βοικεια τθσ 
ΔΒΜ εργαλείων. 
 
Η διαδικαςία τθσ Κοπεγχάγθσ αποτελείται από: 
• μια πολιτικι διάςταςθ, με ςτόχο τθν εγκακίδρυςθ κοινϊν ευρωπαϊκϊν ςτόχων και τθ μεταρρφκμιςθ 
των εκνικϊν ςυςτθμάτων ΕΕΚ 
• τθν ανάπτυξθ κοινϊν ευρωπαϊκϊν πλαιςίων και εργαλείων που αυξάνουν τθ διαφάνεια και τθν 
ποιότθτα των ικανοτιτων και προςόντων, κακϊσ και να διευκολφνουν τθν κινθτικότθτα 
• ςυνεργαςία για τθν προϊκθςθ τθσ αμοιβαίασ μάκθςθσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ςυμπεριλαμβάνει 
όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ ςε εκνικό επίπεδο. 
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Οι προτεραιότθτεσ που ζκεςε θ διακιρυξθ τθσ Κοπεγχάγθσ αποτελεί τθ βάςθ για τθν εκελοντικι 
ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ ΕΕΚ με ςτόχο το 2010. 
 

1.1.γ Ανακοινωκζν του Ξάαςτριχτ, τθσ 14θσ Δεκεμβρίου 2004  

ςχετικά με τισ μελλοντικζσ προτεραιότθτεσ τθσ ενιςχυμζνθσ ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ 

ΕΕΚ. Το ανακοινωκζν του Μααςτρίχτ επιβεβαιϊνει τθν επιτυχία τθσ διαδικαςίασ τθσ Κοπεγχάγθσ για τθν 

αφξθςθ τθσ προβολισ και του προφίλ τθσ ΕΕΚ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ραράλλθλα, αναπτφςςει ηηο 

πξνηεξαηόηεηεο πνπ κζτει θ Διακιρυξθ τθσ Κοπεγχάγθσ. Επιπλζον, και για πρϊτθ φορά, παρζχονται 

ειδικζσ προτεραιότθτεσ για τισ εκνικζσ εργαςίεσ επίπεδο για τθν ΕΕΚ: 

• εφαρμογι κοινϊν εργαλείων και αναφορϊν για τθ μεταρρφκμιςθ και τθν ανάπτυξθ των ςυςτθμάτων 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και πρακτικϊν 
• αφξθςθ των δθμοςίων / ιδιωτικϊν επενδφςεων ςτθν ΕΕΚ 
• οικονομικι ςτιριξθ για τθν ανάπτυξθ τθσ ΕΕΚ αντλϊντασ από τα ευρωπαϊκά ταμεία (όπωσ θ κοινωνικι 
και περιφερειακι ανάπτυξθ)  
• ανάπτυξθ των ςυςτθμάτων ΕΕΚ προκειμζνου να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των μειονεκτοφντων 
ατόμων και των ομάδων 
• δθμιουργία ανοικτϊν προςεγγίςεων μάκθςθσ, κακϊσ και ευζλικτων και ανοικτϊν πλαιςίων ΕΕΚ να 
καταςτεί δυνατι θ κινθτικότθτα μεταξφ των διαφορετικϊν επιπζδων εκπαίδευςθσ και πλαίςια 
• ςτθ βελτίωςθ τθσ ςχετικότθτασ και τθσ ποιότθτασ τθσ ΕΕΚ, ςε ςυνεργαςία με όλουσ τουσ 
ενδιαφερόμενουσ 
• ανάπτυξθ των πρόςφορων μακθςιακϊν περιβαλλόντων τόςο ςτα εκπαιδευτικά ιδρφματα όςο και 
ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ 
• προϊκθςθ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ των εκπαιδευτικϊν ςυνεχισ ανάπτυξθ των 
ικανοτιτων τουσ.[5] 

     1.1.δ Ανακοινωκζν του Ελςίνκι, τθσ 5θσ Δεκεμβρίου 2006, ςχετικά με τθν ενιςχυμζνθ ευρωπαϊκι 

ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 

Στο ανακοινωκζν του Ελςίνκι αξιολογείται θ διαδικαςία τθσ Κοπεγχάγθσ, κακϊσ και ανακεφαλαιϊνονται 

οι  προτεραιότθτεσ και ςτρατθγικζσ. Από τθν ζκδοςθ του ανακοινωκζντοσ του Μααςτρίχτ, ζχει 

επιτευχκεί πρόοδοσ ςχετικά με τθν κοινι ευρωπαϊκι χριςθ πλαιςίων και εργαλείων για τθν ΕΕΚ. Το 

ενιαίο πλαίςιο EUROPASS για τθ διαφάνεια των επαγγελματικϊν προςόντων και ικανοτιτων εγκρίκθκε 

και το ζργο βρίςκεται ςε εξζλιξθ ςχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίςιο προςόντων, το ευρωπαϊκό ςφςτθμα 

μεταφοράσ πιςτωτικϊν μονάδων για τθν ΕΕΚ (ECVET) και το πλαίςιο αναφοράσ   Ευρωπαϊκισ 

Διαβεβαίωςθσ Ροιότθτασ-  European Quality Assurance για τθν ΕΕΚ.  

Ενιςχυμζνθ δράςθ απαιτείται τϊρα για τισ ακόλουκεσ προτεραιότθτεσ: 
• θ βελτίωςθ τθσ εικόνασ, του κφρουσ, τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ ποιότθτασ τθσ ΕΕΚ 
• ανάπτυξθ, δοκιμι και εφαρμογι κοινϊν ευρωπαϊκϊν εργαλείων για τθν ΕΕΚ, ζτςι ϊςτε να τεκοφν ςε 
εφαρμογι μζχρι το 2010 
• ςυςτθματικι προςζγγιςθ για τθν ενίςχυςθ τθσ αμοιβαίασ μάκθςθσ και ςυνεργαςίασ, ιδίωσ με τθ χριςθ  
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ςτακερϊν και ςυγκρίςιμων δεδομζνων και δεικτϊν 
• ςυμμετοχι όλων των ενδιαφερομζνων ςτθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ τθσ Κοπεγχάγθσ. 
 

1.1.ε Σο ανακοινωκζν του Ξπορντϊ , 26 -11-2008 

Το ανακοινωκζν του Μπορντό τθσ 26θσ Νοεμβρίου 2008 ςχετικά με τθν ενιςχυμζνθ ευρωπαϊκι 
ςυνεργαςία ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ανακεφαλαιϊνει τισ προτεραιότθτεσ και 
ςτρατθγικζσ  ςχόλια τθσ διαδικαςίασ τθσ Κοπεγχάγθσ υπο το πρίςμα  τθσ μελλοντικισ εκπαίδευςθσ και 
κατάρτιςθσ που κα ακολουκιςει  μετά τθν περίοδο του 2010.  
Η διαδικαςία αποδείχκθκε  ότι είναι αποτελεςματικι  ςτθν προαγωγι τθσ εικόνασ τθσ ΕΕΚ, διατθρϊντασ 
παράλλθλα τθν ποικιλομορφία των εκνικϊν ςυςτθμάτων ΕΕΚ. Ραρόλα αυτά, διαπιςτϊκθκε ότι 
χρειάχεται νζα ϊκθςθ, ιδίωσ όςον αφορά τθν: 
• τθν εφαρμογι των εργαλείων ΕΕΚ και δράςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςε ευρωπαϊκό και 
εκνικό επίπεδο 
• περαιτζρω βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ςυςτθμάτων ΕΕΚ και τθν προϊκθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε όλεσ τισ ομάδεσ-ςτόχουσ 
• δθμιουργία καλφτερων δεςμϊν μεταξφ τθσ ΕΕΚ και τθν αγορά εργαςίασ 
• ςτθν παγίωςθ τθσ ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ. 

 

     1.1.ςτ  Ανακοινωκζν τθσ Ξπρφη – Οοεμβριοσ 2010 

Στο ανεπίςθμο Συμβοφλιο Υπουργϊν Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ: Ρροσ μια ιςχυρότερθ ευρωπαϊκι 
ςυνεργαςία πάνω ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ  που διοργάνωςε θ προεδρεία του 
Βελγίου για τθ Διαδικαςία τθσ Κοπεγχάγθσ οι υπουργοί Ραιδείασ των 33 χωρϊν (Ε.Ε, υπερποντιων και 
υποψθφίων χωρϊν- μελϊν) ενθμερϊκθκαν για τθν αξιολογικι ζκκεςθ τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ και 
ζκεςαν  τισ προτεραιότθτεσ του προγράμματοσ ενζργειϊν για τθ νζα δεκαετία (2010-2020). Ο ςτόχοσ 
είναι να επιτευχκεί μια ενιςχυμζνθ ευρωπαϊκι ςυνεργαςία ςτο πεδίο τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 

και Κατάρτιςθσ. 

[ 6  ]  
 
Επίςθσ ςτθ Μπρφη  παρουςιάςτθκε ο διπλόσ ςτόχοσ τθσ ΕΕΚ .  
Αρχικι και ςυνεχι ΕΕΚ μοιράηονται το διπλό ςτόχο να ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

απαςχολθςιμότθτασ και τθσ οικονομίασ,και τθν αντιμετϊπιςθ των ευρφτερων κοινωνικϊν προκλιςεων, 

ιδίωσ τθσ κοινωνικισ προϊκθςθ τθσ ςυνοχισ. Και οι δφο κα πρζπει να προςφζρουν  ςτουσ νζουσ, κακϊσ 

και ενιλικεσ, ελκυςτικζσ και ςυναρπαςτικζσ ευκαιρίεσ ςταδιοδρομίασ, και ίςεσ ευκαιρίεσ  εξίςου ςε 

άνδρεσ και γυναίκεσ, ςε άτομα με υψθλό δυναμικό και ςε όςουσ, για οποιοδιποτε λόγο, αντιμετωπίηουν  

τον κίνδυνο αποκλειςμοφ από τθν αγορά εργαςίασ.   

Ραρατθροφμε ότι όλοι οι ευρωπαίοι εταίροι πλζον ςυμφωνοφν ότι θ επαγγελματικι εκπαιδευςθ και 

κατάρτιςθ ενταγμζνθ ςτο πλαίςιο τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ αποτελεί  μοχλό ανάπτυξθσ και κοινωνικισ 

ςυνοχισ και εξόδου από τθν κρίςθ.  (Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, Interinstitutional File 2010/0115, SOC 599, 

ECOFIN 577, EDUC156) [7] 

Η άποψθ των παρόχων ΔΒΜ  
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Στο τελευταίο ανακοινωκζν τθσ Μπρυη,  οι εκπρόςωποι των δικτφων EfVET, EUproVET, EVTA και EVBB 1,  
που αποτελοφν τα βαςικά ευρωπαϊκά δίκτυα των παρόχων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ  εξζφραςαν τθν 
ικανοποίθςι τουσ για το ότι    θ Ε.Ε.Κ τζκθκε ςτο κζντρο τθσ προςοχισ τθσ Ευρϊπθσ. 
 
Πλοι οι εταίροι –πάροχοι που ςυμμετείχαν , ζκριναν ότι θ ποιότθτα, αποδοτικότθτα, θ καινοτομία, θ 
ευελιξία και τθθ δθμιουργικότθτα ςε προγράμματα ΕΕΚ είναι τα βαςικά ςτοιχεία για τθν προϊκθςθ τθσ 
διά βίου μάκθςθσ, τθν κοινωνικι ςυνοχι και τθ  βελτίωςθ τθσ  επαγγελματικισ και γεωγραφικισ 
κινθτικότθτασ. 
Οι πάροχοι τθσ ΕΕΚ δεςμεφτθκαν ωσ  εταίροι ςτθν οικονομία, για καινοτόμεσ λφςεισ και  τθν κοινωνικι 
ζνταξθ των ομάδων που κινδυνεφουν από κοινωνικό αποκλειςμό.  Επίςθσ τα αναλυτικά προγράμματα 
ςπουδϊν και τα μονοπάτια κατάρτιςθσ που  βαςίηονται πλζον ςτισ πρακτικζσ γνϊςεισ και ςτα μακθςιακά 
αποτελζςματα  αποτελουν  τισ ςυνκθκεσ  που κα ενιςχφςουν  τθν ποιότθτα τθσ ΕΕΚ, για τθν οποια το 
ςυμβοφλιο των Υπουργϊν Ραιδείασ ζκανε επανειλλθμμζνεσ  αναφορζσ. [8] 
 
Και οι πάροχοι ςυνεχίηουν ςτο ανακοινωκζν  που κζτει το νζο ευρωπαϊκό  πλαίςιο  για τθν ΕΕΚ του 2020. 
:  «Εκτόσ από τθν ποιότθτα, κζλουμε επίςθσ να υπογραμμίςουμε τθν αναφορά ςτθν προϊκθςθ τθσ 
ιςότθτασ, τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, τθσ ενεργοφ ιδιότθτασ του πολίτθ και τθν καταπολζμθςθ του ςοβαροφ 
προβλιματοσ τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου. Επίςθσ, οι ςχζςεισ με τθν αγορά εργαςίασ, θ 
ελκυςτικότθτα τθσ ΕΕΚ, τα προγράμματα κατάρτιςθσ των εκπαιδευτϊν , θ ευελιξία τθσ κατάρτιςθσ, τθσ 
καινοτομίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ, πρζπει να λαμβάνουν  όλθ τθν προςοχι που απαιτείται για τθν 
εξαςφάλιςθ βελτίωςθσ. 
 
Οι πάροχοι τθσ ΕΕΚ  ζδωςαν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα κάτωκι ςθμεία 

1. Ανάπτυξθ  μιασ ςτρατθγικισ ΔΒΜ θ οποια ενςωματϊνει δεξιότθτεσ γνϊςθσ, εμπειρία και 
μακθςιακά αποτελζςματα 

2. Υλοποίθςθ υπαρχόντων εργαλείων που προωκοφν ςυνεργαςία μεταξφ παρόχων εκπαίδευςθσ, 
εκπροςϊπων τθσ αγοράσ εργαςίασ , τοπικϊν αρχϊν και κοινωνικϊν εταίρων 

3. Διαςφάλιςθ τθσ ΕΕΚ ωσ μονοπάτι καριζρασ και επίςθσ ζνα από τα εργαλεία κοινωνικισ ςυνοχισ 
4. Διαςφνδεςθ τθσ ΕΕΚ με ςυμπλθρωματικζσ πρωτοβουλίεσ και υπθρεςίεσ 
5. Θεϊρθςθ τθσ ΕΕΚ ωσ υπθρεςία δθμοςίου ςυμφζροντοσ 
Δίκτυα παρόχων ΕΕΚ  [5] 

 
1 EfVET: EFVET είναι ζνα πανευρωπαϊκό επαγγελματικό ςφλλογο ςυμμετοχι των παρόχων τθσ τεχνικισ 
και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (TVET) ςε όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. 
EVTA: EVTA είναι ζνα ευρωπαϊκό δίκτυο των παρόχων ΕΕΚ, των υπθρεςιϊν απαςχόλθςθσ και των 
περιφερειακϊν αρχϊν. 
EVBB: Το EVBB είναι μια ευρωπαϊκι ζνωςθ ομπρζλα του ανεξάρτθτου και μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα 
επαγγελματικι κατάρτιςθ Ενϊςεων. 
EUproVET: EUproVET είναι θ Ευρωπαϊκι Ρλατφόρμα των αντιπροςωπευτικϊν ενϊςεων ΕΕΚ.  

1.1.η  Επιτυχίεσ τθσ διαδικαςίασ τθσ Μοπεγχάγθσ- Μινθτικότθτα – Ευρωπαϊκό Πλαίςιο 
Προςόντων -τροφι ςτα μακθςιακά αποτελζςματα 
Η διαδικαςία τθσ Κοπεγχάγθσ αποδείχκθκε αποτελεςματικι ωσ μζκοδοσ εργαςίασ. Συνετζλεςε ςτθν 
εναρμόνιςθ μεταξφ των ευρωπαϊκϊν και των εκνικϊν πολιτικϊν για τθν κατάρτιςθ και επζτρεψε τθν 
εκπόνθςθ μιασ ςυνολικισ ευρωπαϊκισ πολιτικισ. Με το να εντάξει και υποψιφιεσ χϊρεσ ςτθ διαδικαςία, 
υποςτιριξε τθ διεφρυνςθ τθσ ΕΕ (από 15 ςε 25 κράτθ μζλθ το 2004 και από 25 ςε 27 το 2007). Χάριςε 
ςτθν επαγγελματικι κατάρτιςθ, θ οποία διαφζρει ςθμαντικά από χϊρα ςε χϊρα, μια πιο κακαρι φωνι 
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ςτθν Ευρϊπθ, αυξάνοντασ το ειδικό βάροσ τθσ και ςε ςυναφείσ τομείσ πολιτικισ. Το κυριότερο: θ 
διαδικαςία ζκεςε τα κεμζλια για τθν εκπόνθςθ πολλϊν κοινϊν ευρωπαϊκϊν μζςων και αρχϊν (πίνακασ 
1). Στόχοσ τουσ είναι να διευκολφνουν τθν κινθτικότθτα για μάκθςθ και εργαςία, ταυτόχρονα όμωσ 
επθρεάηουν γενικότερα τισ πολιτικζσ για τθν κατάρτιςθ. Τα εν λόγω ευρωπαϊκά μζςα και αρχζσ 
βαςίηονται ςτθν αρχι των «μακθςιακϊν αποτελεςμάτων», δθλαδι ςτο τι γνωρίηει και μπορεί να κάνει ο 
ενδιαφερόμενοσ μετά τθν ολοκλιρωςθ μιασ οποιαςδιποτε μακθςιακισ διαδικαςίασ. Αυτι θ αρχι 
εφαρμόηεται ςε κάκε τφπο και επίπεδο εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, αλλά κυρίωσ για τθ μεταρρφκμιςθ 
των προδιαγραφϊν και προγραμμάτων ςτθν κατάρτιςθ. 
Το Ευρωπαϊκό πλαίςιο επαγγελματικϊν προςόντων (ΕΡΕΡ) ενκαρρφνει τισ χϊρεσ να αναπτφξουν τα δικά 
τουσ πλαίςια προςόντων, βάςει μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. (Cedefop,2010) [4] 
Τα περιςςότερα εκνικά πλαίςια καλφπτουν όλα τα επίπεδα και όλουσ τουσ τφπουσ προςόντων, όχι μόνο 
τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ.  
 
 
 
 
 
 

ΠΙΟΑΜΑ 1.  Κοινά εσρφπαχκά μέζα και αρτές ποσ προέκσυαν από ηη διαδικαζία ηης Κοπεγτάγης 
Επξσπατθό πιαίζην επαγγεικαηηθώλ 
πξνζόλησλ (ΕΠΕΠ) 

Επηηξέπεη ηε ζύγθξηζε ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ζην 
ζύλνιν ηεο Επξώπεο κε ζθνπό ηελ 
ππνζηήξημε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη 

εξγαζηαθήο θηλεηηθόηεηαο 

Επξσπατθό ζύζηεκα κεηαθνξάο 
αθαδεκατθώλ κνλάδσλ γηα ηελ ΕΕΚ 
(ECVET) 

Επηηξέπεη ηελ επηθύξσζε, ηελ αλαγλώξηζε θαη ηε 
ζπζζώξεπζε εξγαζηαθώλ δεμηνηήησλ θαη γλώζεσλ 
πνπ απνθηώληαη ζηε δηάξθεηα παξακνλήο ζε κηα δηαθνξεηηθή 

ρώξα ή ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο, 
νύησο ώζηε ε απνθηεζείζα εκπεηξία λα ζπλππνινγίδεηαη ζηα 

πξνζόληα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

Επξσπατθό πιαίζην αλαθνξάο γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ζηελ 
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 
(EQVET) 

Επηηξέπεη ζηηο ρώξεο λα αλαπηύμνπλ, λα βειηηώζνπλ, λα 
θαηεπζύλνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ 
πνηόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ΕΕΚ πνπ δηαζέηνπλ θαη λα 

εθπνλήζνπλ πνηνηηθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο 

Europass Φάθεινο εγγξάθσλ (Βηνγξαθηθό, δηαβαηήξην γισζζώλ, 
δειηίν θηλεηηθόηεηαο, ζπκπιήξσκα 
δηπιώκαηνο θαη ζπκπιήξσκα πηζηνπνηεηηθνύ) πνπ 
δηεπθνιύλεη ηελ εξγαζηαθή θαη γεσγξαθηθή 
θηλεηηθόηεηα επηηξέπνληαο ζηνπο θαηόρνπο ηνπ λα 
παξνπζηάζνπλ ηα πξνζόληα θαη ηηο δεμηόηεηέο ηνπο 
κε ηππνπνηεκέλν ηξόπν, θαηαλνεηό ζε εξγνδόηεο, ζε όιε ηελ 

Επξώπε 

Κοινές αρτές και καηεσθύνζεις  

Επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο θαη 
ζπκβνπιεπηηθή 

Εληζρύεη ηνλ ξόιν ηνπ δηά βίνπ επαγγεικαηηθνύ 
πξνζαλαηνιηζκνύ ζηελ αλάπηπμε ησλ επξσπατθώλ 
πνιηηηθώλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ 
απαζρόιεζε. Αθνξά ηέζζεξηο ηνκείο 
πξνηεξαηόηεηαο: δεμηόηεηεο δηαρείξηζεο ζηαδηνδξνκίαο, 
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πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο, πνηόηεηα ηεο 
παξνρήο πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ζπλεξγαζία ζηηο πνιηηηθέο 

Πξνζδηνξηζκόο θαη επηθύξσζε ηεο άηππεο 

θαη κε ηππηθήο κάζεζεο 

Οξίδεη θνηλέο αξρέο γηα λα ελζαξξπλζεί θαη λα θαηεπζπλζεί ε 

αλάπηπμε πνηνηηθώλ θαη αμηόπηζησλ 
πξνζεγγίζεσλ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηελ 
επηθύξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο 
κάζεζεο 

 

[5] 

1.2 ΠΑΡΑΜΡΝΡΤΘΗΗ ΣΩΟ ΣΕΝΕΤΣΑΙΩΟ ΕΤΡΩΠΑΛΜΩΟ ΕΠΕΝΙΠΕΩΟ Ε ΘΕΞΑΣΑ ΣΤΠΡΠΡΙΗΗ 

ΜΑΙ  ΔΙΑΦΑΟΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΝΞΑΣΙΜΩΟ ΠΡΡΡΟΣΩΟ – Ρμάδα Εργαςίασ ειδικϊν Ε.Ε.Μ -Cedefop 26,27 

Ιναουαρίου 2011 

Στα πλαίςια τθσ ζρευνασ θ εμπειρογνϊμονασ  προγραμμάτιςε επίςκεψθ για ενθμζρωςθ από 

ευρωπαίουσ ειδικοφσ   ςτισ τελευταίεσ εξελίξεισ ςτε κζματα ευρωπαίκισ πολιτικισ για τθν  Ε.Ε.Κ  και Δια 

Βίου Μάκθςθ μζςα ςτα πλαίςια τθσ νζασ  ςτρατθγικισ  πολιτικισ  ανάπτυξθσ τθσ Ευρϊπθσ  για το 2020  

ςτο Cedefop ςτισ 26 και 27 Ιανουαρίου 2011 ςτθ Θεςςαλονίκθ.  Στθ ςυνζχεια τθσ προγραμματιςμζνθσ 

ςυνάντθςθσ παρακολοφκθςε το     εργαςτιριο ειδικϊν τθσ Ε.Ε ςε κζματα ΕΕΚ με κζμα : «'Permeability, a 

wishful thinking approach to education and training?’»  

Το εργαςτιριο με τον προκλθτικό τίτλο «Διαπερατότθτα (ανοιχτι πρόςβαςθ), μια ευςεβισ προςζγγιςθ 

ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ;» το οποίο αςχολικθκε με τισ πλζον πρόςφατεσ εξελίξεισ ςε καυτά 

κζματα που αντιμετωπίηουν τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα ςε όλθ τθν Ευρϊπθ ,  κζματα Ριςτοποίθςθσ 

επαγγελματικϊν προςόντων, όπωσ θ πρόοδοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Επαγγελματικϊν Ρροςόντων  

και θ πρόοδοσ ςτα κράτθ –μζλθ τθσ Ε.Ε , θ παρουςίαςθ μελετϊν από τθν εφαρμογι του Εκνικοφ 

Ρλαιςίου Ρροςόντων όπωσ θ πλιρθσ παρουςίαςθ τθσ εφαρμογισ του Ιρλανδικοφ μοντζλου το οποίο 

αναλφκθκε πλιρωσ  και ςε βάκοσ από τθν επίςθμθ εκπρόςωπο – ειδικό τθσ Ιρλανδίασ κ. Ανν  Μερφυ 

(Anne Murphy, NQAI, Ireland).   

Η ςυηιτθςθ μεταξφ των ςυμμετεχόντων επικεντρϊκθκε ςε ανταλλαγι απόψεων και πρακτικϊν μεταξφ 

των χωρϊν ςε κζματα τθσ αγοράσ εργαςίασ, τθν πρόοδο ςτον κακοριςμό των επαγγελματικϊν 

προςόντων και επιπεδων ςε κάκε χϊρα   και κζματα προετοιμαςίασ ι επάρκειασ  των διαφόρων 

παρόχων ΕΕΚ να υποςτθρίξουν τθν κινθτικότθτα  ςε επαγγελματικό και γεωγραφικο επίπεδο . Υπιρξε 

εκπροςϊπθςθ από  όλεσ τισ  χϊρεσ τθσ Ε.Ε και τισ υπό ζνταξθ χϊρεσ (εκτόσ Τουρκίασ) και εκπρόςωποι 

από τθν Ιαπωνία.  Ραρουςίαςαν μελζτεσ θ Γερμανία, θ Γαλλία, το Ηνωμζνο Βαςίλειο, θ Ιρλανδία, θ 

Ρορτογαλία,  θ  Νορβθγία, το Βζλγιο , θ Ρολωνία,θ Αυςτρία, θ ουμανία και θ Βουλγαρία με ζρευνεσ τθσ 

αγοράσ εργαςίασ για ανίχνευςθ των αναγκϊν και προςδιοριςμό νζων ειδικοτιτων και δεξιοτιτων .  

Το ςυμπζραςμα από τθν ζρευνα αυτι είναι ότι όλεσ οι χϊρεσ τθσ Ε.Ε ζχουν πάρει ςτα ςοβαρά τα νζα 

δεδομζνα τθσ αγοράσ εργαςίασ, τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ, τθσ ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ κρίςθσ τθσ 

οικονομίασ και ζχουν εκδθλϊςει ςε μεγαλφτερο θ μικρότερο βακμό τθν προςκόλλθςθ ςτουσ γενικοφσ 

ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ Ε.Ε όπωσ  τελικά διαμορφϊκθκαν μζςα  από τθ ςυνκικθ τθσ Λιςςαβόνασ το 

2000, τθ διαδικαςία τθσ Κοπεγχάγθσ  και το Ανακοινωκζν τθσ Μπρφη το 2010 για τθν επόμενθ δεκαετία.  
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Φυςικά και ςτο εργαςτιριο αυτό εκφράςτθκαν όλοι οι προβλθματιςμοί που δθμιουργοφνται από τθ νζα 

αυτι ςτρατθγικι ςε εκνικό επίπεδο και τα ιδιαίτερα εκπαιδευτικά χαρακτθριςτικά κάκε χϊρασ.*“Wishful 

thinking or real-life solution? A workshop tackles permeability” Cedefop event, 26 and 27 Jan 2011) 

1.3 ΕΡΕΤΟΑ – ΠΑΡΑΜΡΝΡΤΘΗΗ ΣΩΟ ΕΠΕΝΙΠΕΩΟ ΣΑ ΘΕΞΑΣΑ ΔΙΑ ΒΙΡΤ ΞΑΘΗΗ Ε ΧΩΡΕ Σθσ 

ΕΤΡΩΠΗ 

1.3 α .ΕΕΜ ΣΗ ΦΙΟΝΑΟΔΙΑ 

Σφμφωνα με τθ μελζτθ τθσ Colardyn και Bjornavold (2003, ς. 30), το φινλανδικό ςφςτθμα 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ χαρακτθρίηεται από τθν αποκζντρωςθ τθσ. Η εκπαίδευςθ 
που παρζχεται ςτισ επαγγελματικζσ ςχολζσ καλφπτει όλουσ ςχεδόν τουσ κλάδουσ του εμπορίου και τθσ 
βιομθχανίασ (EVTA, 2001). Η εκ βάκρων μεταρρφκμιςθ τθσ νομοκεςίασ ςχετικά με τθ βαςικι 
εκπαίδευςθ, δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (γενικι ανϊτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και αρχικι 
επαγγελματικι εκπαίδευςθ) και τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων τζκθκε ςε ιςχφ τον Ιανουάριο του 1999. Οι 
νζεσ πράξεισ επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτθν ρφκμιςθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων και περιεχομζνου, τα 
επίπεδα και μορφζσ εκπαίδευςθσ, και τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των μακθτϊν. Η νζα 
νομοκεςία αυξάνει τισ αρμοδιότθτεσ των φορζων παροχισ εκπαίδευςθσ και ιςχφει και για δθμοτικά, 
κρατικά και ιδιωτικά εκπαιδευτικά (EVTA, 2001, ς. 15-27). Στθ Φινλανδία, ςφμφωνα με το 
μακροπρόκεςμο (1999-2004) Σχζδιο ανάπτυξθσ για τθν εκπαίδευςθ και τθν ζρευνα, ο ςχεδιαςμόσ τθσ 
ΕΕΚ βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτισ ικανότθτεσ που αποκτικθκαν (Kärki, 2002).  

 
ΑΡΧΙΜΗ ΕΠΑΓΓΕΝΞΑΣΙΜΗ ΜΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗ ΦΙΟΝΑΟΔΙΑ  θ  ευκφνθ για τθ διοίκθςθ Αρχικισ 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΑΕΕΚ) ςτθ Φινλανδία είναι χωριςμζνθ ςε δφο επίπεδα: 
εκνικό και τοπικό επίπεδο. Σε εκνικό επίπεδο, το Υπουργείο Ραιδείασ είναι θ ανϊτατθ αρχι και είναι 
υπεφκυνθ για όλα τθ χρθματοδοτοφμενθ από το δθμόςιο εκπαίδευςθ. Το υπουργείο είναι υπεφκυνο για 
τθν προετοιμαςία εκπαιδευτικι νομοκεςία, όλεσ τισ  αναγκαίεσ αποφάςεισ και το μερίδιο  από τον 
κρατικό προχπολογιςμό για τθν κυβζρνθςθ. Το Φινλανδικό Εκνικό Συμβοφλιο Εκπαίδευςθσ (FNBE) είναι 
ζνα κυβερνθτικό ςϊμα και τθ λειτουργία ςτο πλαίςιο του Υπουργείου Ραιδείασ. Η FNBE είναι ζνα 
όργανο ςχεδιαςμοφ και εμπειρογνωμοςφνθσ  ωσ αρμόδιο για τθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ κακϊσ και για τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ενθλίκων. Σε τοπικό επίπεδο, οι τοπικζσ αρχζσ 
είναι αρμόδιεσ για τθν οργάνωςθ τθσ βαςικισ εκπαίδευςθσ, και ευκφνονται εν μζρει για τθ 
χρθματοδότθςθ . Επίςθσ θ Αρχικι και Συνεχιηόμενθ Κατάρτιςθ οργανϊνονται από τουσ διμουσ, 
ομοςπονδίεσ των διμων, ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ, τα ιδρφματα ενϊ  το Υπουργείο Ραιδείασ τουσ 
χορθγεί  τθν άδεια να οργανϊνουν τθν ΕΕΚ.   [9](Isabelle Le Mouillour, 2005) 

 

Εκτόσ τθσ Φινλανδίασ που  ζχει μακρόχρονθ παράδοςθ τθν Ε.Ε.Κ και ενεργό ςυμμετοχι των κοινωνικϊν 

εταίρων ςτθν Ε.Ε.Κ επί πολλά ζτθ, θ  ζρευνα  εςτίαςε  ςτισ χϊρεσ τθσ  Μεςογείου-  για   πολλοφσ λόγουσ- 

γεωγραφικοφσ, οικονομικοφσ, ιςτορικοφσ, παρόμοιασ  μεςογειακισ κουλτοφρασ  με κοινά 

χαρακτθριςτικά  με ςκοπό τον εντοπιςμό κυρίωσ των ομοιοτιτων  και  μεταφορά καλϊν πρακτικϊν  ςτθν 

Ελλάδα από χϊρεσ  που κεωροφνται πιο κοντά ςτθν Ελλθνικι πραγματικότθτα από τουσ βόρειουσ 

ευρωπαίουσ  και κα μποροφςε να εφαρμοςτεί μια παρόμοια πρακτικι . Στο υπο εξζταςθ δείγμα  

ανικουν θ Ιςπανία, Ρορτογαλία  και θ Ιταλία.  Η ςφγκριςθ ζγινε  κυρίωσ με 3 κριτιρια  1) το ποςοςτό 

ςυμμετοχισ των ενθλίκων ςτθ Δια Βίου Μάκθςθ,  το ποςοςτό ςπουδαςτϊν ςτθν μεταδευτεροβάκμια 
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Επαγγελματικι  Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ, το βακμό αυτοδιοίκθςθσ τθσ χϊρασ, το ςφςτθμα  τθσ 

επαγγελματικθϋσ εκπαίδετςθσ   βαςιςμζνο ςτθ ςχολικι αίκουςα ι δυικό –ςφςτθμα μακθτείασ (school – 

based ι  dual)  

 

1.3.β ΜΑΝΕ ΠΡΑΜΣΙΜΕ ΣΗΟ ΕΕΜ Ε ΘΕΞΑΣΑ  ΔΙΑ ΒΙΡΤ ΞΑΘΗΗ – ΜΙΟΗΣΙΜΡΣΗΣΑ ΣΙ 

ΞΕΡΓΕΙΑΜΕ ΧΩΡΕ 

1.3.β.1 ΙΠΑΟΙΑ  

 Από τισ παρουςιάςεισ και τισ ςυηθτιςεισ προζκυψε ότι θ Ιςπανία κα μποροφςε να αποτελζςει για τθν 

Ελλάδα ζμπνευςθ για μεταφορά καλϊν πρακτικϊν ςτθν Α.Ε.Κ για τουσ κάτωκι λόγουσ: 

 Είναι μια από τισ  χϊρεσ  με τθν οποία είμαςτε πιο κοντά ςε επίπεδο ομοιοτιτων ςτο εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα τθσ Αρχικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (βαςιςμζνο ςτθ ςχολικι τάξθ – school-based) και 

ζχομε ωσ κάποιο ςθμείο διαγράψει μια παρόμοια πορεία (κοινι ιςτορία από το 1991)   ςτο κεςμό 

των Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ από τισ υπόλοιπεσ 27  

 Ζχει κερδίςει  ςε μεγάλο βακμό το ςτοίχθμα τθσ επιτυχοφσ αποκζντρωςθσ με  τθν πετυχθμζνθ 

περιφερειακι αυτοδιοίκθςθ ςε 17 αυτόνομεσ κοινότθτεσ και τθν επιτυχι υλοποίθςθ κεντρικϊν  

ςτόχων ςε επίπεδο περιφερειασ και διμων με αποτελεςματικό τρόπο, επιτρζποντασ μεγάλο βακμό 

πρωτοβουλιϊν και ευελιξίασ ςε τοπικό επίπεδο επι ςειρά ετϊν. 

 Η Αυτόνομθ Κοινότθτα (Ιςπανικά: Comunidad Autónoma) είναι ο μεγαλφτεροσ βακμόσ πολιτικισ 

διαίρεςθσ ςτο Βαςίλειο τθσ Ιςπανίασ που ζχει κακιερωκεί από το Ιςπανικό ςφνταγμα. Το δεφτερο 

άρκρο του ςυντάγματοσ αναγνωρίηει το δικαίωμα ςε «περιφζρειεσ» και «εκνικότθτεσ» να διακζτουν 

αυτοδιοίκθςθ και επίςθσ διακθρφςςει τθν «αδιάςπαςτθ ενότθτα του Ιςπανικοφ ζκνουσ»* 10] 

[http://el.wikipedia.org/wiki/Αυτόνομεσ_κοινότθτεσ_τθσ_Ιςπανίασ ]. 

Η Ιςπανία διαιρείται ςε 17 Αυτόνομεσ Κοινότθτεσ. Αυτζσ οι τοπικζσ κυβερνιςεισ είναι αρμόδιεσ για τθν 

εκπαίδευςθ (ςε όλεσ τισ βακμίδεσ και τα πανεπιςτιμια), τθν υγεία, τθν κοινωνικι πρόνοια, τον 

πολιτιςμό, τθν αςτικι και αγροτικι ανάπτυξθ, ενϊ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ και για τθ νομοκζτθςθ 

πολιτικισ. Υπάρχουν επίςθσ δφο Αυτόνομεσ Ρόλεισ (θ Θεοφτα και θ Μελίγια). Συνοπτικά, το ςφςτθμα των 

Αυτόνομων Κοινοτιτων τθσ Ιςπανίασ ζχει χαρακτθριςτεί ωσ «το πιο αποκεντρωμζνο ςφςτθμα κράτουσ», 

με τθν κεντρικι κυβζρνθςθ να αναλϊνει το 18% των δθμοςίων εξόδων, τισ περιφερειακζσ κυβερνιςεισ 

το 38%, τα τοπικά ςυμβοφλια το 13%, ενϊ το υπόλοιπο δαπανάται από το κοινωνικό ςφςτθμα 

αςφαλίςεων. Αυτό ακριβϊσ το γεγονόσ μαηί με τθ μεγάλθ πρόκλθςθ ςτθν Ελλάδα να επιτφχει ο 

Καλλικράτθσ- το νζο μοντζλο  αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ και τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθ χϊρα κακιςτά 

τθν Ιςπανία άκρωσ ελκυςτικι  

  Συγκεκριμζνα πετυχθμζνο παράδειγμα θ Κοινότθτα των Βάςκων θ οποία ζχει οργανωκεί πάρα 
πολφ και εργάηεται μεκοδικά και με ςυνζπεια ςτισ εξελίξεισ ςε κζματα ΕΕΚ και προπορεφεται κατά πολφ  
από τθν Ελλάδα ςε κζματα κινθτικότθτασ και ποιότθτασ ςτθν ΕΕΚ. ϋΡαράδειγμα καλισ πρακτικισ 
αποτελεί θ ςυνεργαςία –δικτφωςθ 22 Δθμόςιων ΙΕΚ με το  όνομα Ikaslan Bizkaia Association (Basque 
Country – Spain) ωσ φορείσ Δια βίου Μάκθςθσ και θ ςυνεργαςία τθσ Κυβζρνθςθσ των Βάςκων με ςκοπό 

http://el.wikipedia.org/wiki/Αυτόνομες_κοινότητες_της_Ισπανίας
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τθ διοργάνωςθ προγραμμάτων κινθτικότθτασ Leonardo  ενςωματϊνοντασ πολιτιςτικζσ ανταλλαγζσ 
αναδεικνφοντασ ζτςι τθν Ρεριφζρεια των Βάςκων ,ενιςχφοντασ  τον τουριςμό και   τθν τοπικι οικονομία 
ςτθν περιοχι και προάγοντασ τθν Ε.Ε.Κ ςε επίπεδο περιφζρειασ, εκνικό και ευρωπαϊκό .   
Δικαιολογθμζνα   θ     Ρεριφερειακι Υπουργόσ για τθν Εκπαίδευςθ, τα Ρανεπιςτιμια και τθν Ερευνα τθσ 
Κυβζρνθςθσ των Βάςκων Isabel Celaa δθλϊνει ότι θ ΕΕΚ ςτθν περιφζρεια των Βάςκων είναι από τισ 
καλφτερεσ  ςτον κόςμο αλλά ςυνεχίηει  «αυτό δεν πρζπει να μασ οδθγεί ςτθν αυταρζςκεια και ςτον 
εφθςυχαςμό. Ρρζπει να αναηθτοφμε τθν τελειότθτα»  - Επίςθσ ςε άλλο ςθμείο ςυνεχίηει ότι όλα τα 
προγράμματα ΕΕΚ αναφζρονται ςτουσ 4 ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ Ε.Ε για τθν εκπαίδευςθ και τθν 
κατάρτιςθ  (http://www.ikaslangipuzkoa.net/baliabideak/ikaslan-aldizkaria/ikaslan-11/publications-
contents-summary/at_download/file ) [11] 
 Επίςθσ ζνα ςτοιχείο που κακιςτά καλό πρότυπο για μεταφορά καλϊν πρακτικϊν τθν Ιςπανία είναι το 

ιδιαίτερα υψθλό ποςοςτό ςυμμετοχισ ενθλίκων ςε κζμα   ποςοςτό ςυμμετοχισ 10,4  πάνω από τον 
Μ.Ο των χωρϊν τθσ Ε.Ε (9,5) και φυςικά ςε τεράςτια απόςταςθ από τθν Ελλάδα θ οποία κατζχει το 
φτωχό ποςοςτό του 2,9 και είναι τελευταία από τισ 27 χϊρεσ – ακολουκοφν μόνο οι υπο ζνταξθ 
χϊρεσ  FYROM, Κροατία, Τουρκία, Βουλγαρία, ουμανία  και Λιχτενςτάιν [ πίνακασ 1 – ΡΑΆΤΗΜΑ] 
 

 Ξεταρρφκμιςθ τθσ Ε.Ε.Μ ςτθν Ιςπανία  Η Ιςπανία επίςθσ προπορεφεται ςτθ νομοκεςία και τισ 
μεταρρυκμίςεισ για τθν Ε.Ε.Κ–  Στισ 28-10-2010 οι Υπουργοί Ραιδείασ και Εργαςίασ και 
Μετανάςτευςθσ περουςίαςαν  τον οδικό χάρτθ προϊκθςθσ του νζου μοντζλου τθσ επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ. Συγκεκριμζνα το ςχζδιο αυτό προωκεί ζνα εναλλακτικό μοντζλο οικονομικισ ανάπτυξθσ, 
βαςιςμζνο ςτθ γνϊςθ, και κα  διαςφαλίηει  βιϊςιμθ οικονομικι ανάπτυξθ και αυξανόμενο κοινωνικι 
ευθμερία και ςυνοχι.  

 

1.3.β.2 ΙΣΑΝΙΑ 

Η  περίπτωςθ τθσ Ιταλίασ ςυγκρινόμενθ ωσ προσ το εκπαιδευτικό ςφςτθμα Ιςπανίασ και Ελλάδασ  και τισ 

εξελίξεισ ςτθν ΕΕΚ  παρουςιάηει ομοιότθτεσ και διαφορζσ.  

  Ρρϊτα απόλα από τον πίνακα ςυμμετοχισ ενθλίκων ςτθ ΔΒΜ παρουςιάηει υπερδιπλάςιο ποςοςτό από 

τθν Ελλάδα (6,3%), ςυνεχίηει όμωσ και αυτι να υπολείπεται του μζςου όρου των χωρϊν τθσ Ε.Ε  (9,5%)  [ 

πίνακασ 1 – ΡΑΆΤΗΜΑ+ 

Επίςθσ από τον πίνακα 2  το ποςοςτό των ςυμμετεχόντων ςπουδαςτϊν ςτθ μεταδευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ  είναι 58%  και υπερβαίνει  αρκετά το Μ.Ο των χωρϊν τθσ Ε.Ε   που είναι ςτο 50%, ενϊ θ 

Ελλάδα  ζχει ποςοςτό 

μόλισ 31%  (4 κζςεισ πρίν από το τζλοσ)   και θ Ιςπανία ςτο 43% 

Η Ιταλία  είανι και αυτι χωριςμζνθ ςε  20  Ρεριφζρειεσ εκ των οποίων οι 5   ( Aosta Valley , Friuli-Venezia 

Giulia , Σαρδθνία , Σικελία , Trentino-Alto Adige/Südtirol) απολαμβάνουν διάφορων βακμϊν αυτονομίασ  

ΑΝΝΑΓΕ ΣΗΟ ΙΣΑΝΙΑ – ΙΣΑΝΙΜΡ ΞΡΟΣΕΝΡ    

 Η  ανϊτερθ τεχνικι εκπαίδευςθ και το επίπεδο κατάρτιςθσ αναδιοργανϊκθκε το 2008.  Σφμφωνα με 

αυτι τθν αναδιοργάνωςθ τθσ προςφοράσ  ανϊτερθσ τεχνικισ εκπαίδευςθσ είναι τα εξισ: τα μακιματα 

που παρζχονται από το Ανϊτερο Τεχνολογικό Ιδρφματα (Istituti Tecnici Superiori - ITS), κακϊσ και 

μονοπάτια που προςφζρονται από τθν Ανϊτατθ τεχνικι εκπαίδευςθ και τα εκπαιδευτικά ιδρφματα  IFTS 

http://www.ikaslangipuzkoa.net/baliabideak/ikaslan-aldizkaria/ikaslan-11/publications-contents-summary/at_download/file
http://www.ikaslangipuzkoa.net/baliabideak/ikaslan-aldizkaria/ikaslan-11/publications-contents-summary/at_download/file


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΡΟΤΟΦΙΩΝ ΣΡΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΙΣΤΕΙΑ   

    

  Σελ 15 από 67 

 

-Istruzione e Formazione Tecnica Superiore– αντίςτοιχα με τα  Δθμόςια Mεταλυκειακά Ι.Ε.Κ) (2010 

Edition- Euridice) [12]  1.3.β.3  ΠΡΡΣΡΓΑΝΙΑ  

Η Ρορτογαλία είανι και αυτι μια μεςογειακι χϊρα που απαρτίηεται από  5 περιφζρειεσ οι οποιζσ μαηί με 
τα νθςιά  Αηόρεσ και Μαδζρα που αποτελοφν αυτόνομεσ περιφζρειεσ με  δικι τουσ διοίκθςθ-και 
κυβζρνθςθ   διοικθτικά χωρίηεται  ςε 308  ςυμβοφλια και περιςςότερα από 4000 κοινότθτεσ. 
Ο πλθκυςμόσ τθσ είναι ςχεδόν ίδιοσ με τθσ Ελλάδασ, αν και είναι μικρότερθ ςε ζκταςθ.  Στθν 
Ρορτογαλία, θ διαδικαςία τθσ Μπολόνια, εφαρμόςτθκε με τθ δθμοςίευςθ, το 2006, των τριϊν 
νομοκετικϊν πλαιςίων  που ζφερε αλλαγζσ ςτθν εκπαίδευςθ, και ςυγκεκριμζνα: (i) ζνα νζο νομικό 
ςφςτθμα για τθν τριτοβάκμια  
 εκπαίδευςθ - πτυχία και τίτλοι ςπουδϊν (από το 2007/2008, το 90% τθσ πορτογαλικισ τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ ςφςτθμα ζχει υιοκετιςει το μοντζλο των τριϊν κφκλων) και το νομικό ςφςτθμα που διζπει 
τισ  ςυςςϊρευςθ πιςτωτικϊν μονάδων (ECTS) και  (ii) το νομικό ςφςτθμα που αφορά ςτισ ειδικότθτεσ και 
τα τεχνολογικά μακιματα(CET)  και (iii) το ειδικό νομικό κακεςτϊσ όςον αφορά τθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ και τθν πρόςβαςθ  ςε αυτιν των ιδιωτϊν θλικίασ άνω των 23 ετϊν.   
Οςον αφορά ςτθ ςυμμετοχι των ενθλίκων ςτθ ΔΒΜ  θ Ρορτογαλία παρουςιάηει  ποςοςτό 5,3%  που 
είναι μεγαλφτερο από τθσ Ελλάδασ (2,9) , αλλά ςυνεχίηει και αυτι είναι υςτερεί με το μζςο όρο των 27  
χωρϊν μελϊν (9,5) (CEDEFOP country reports)[13] 
 

Σε αυτό το ςθμείο βλζπουμε ότι όλεσ οι μεςογειακζσ χϊρεσ  είναι ςτθ φάςθ των μεταρρυκμίςεων ςτθν 

Ε.Ε.Κ.  

Το ίδιο  μπορεί να κάνει και θ Ελλάδα προκειμζνου να υλοποιιςει του ςτόχουσ που  ζχουν τεκεί με το 

νζο νόμο  για τθ Δια Βίου Μάκθςθ και να ξεπεράςει χρόνια διαρκρωτικά προβλιματα που εμποδίηουν 

τθν ανάπτυξθ τθσ Α.Ε.Κ 

1.4  Η κατάςταςθ ςτθ Δια Βίου Ξάκθςθ ςτθν Ελλάδα  ςιμερα  (όπωσ περιγράφεται αυτοφςιο ςτο 

Κείμενο Ρολιτικϊν Κατευκφνςεων του Υπουργείου Ραιδείασ  Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων που 

κατατζκθκε ςτθ  Δθμόςια Διαβοφλευςθ για το νζο νομοςχζδιο τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ ςτθν Ελλάδα.) [14] 

 

«Προβλήματα 

Στθν αρχι του 2010 θ χϊρα μασ βρίςκεται ςε δεινι κζςθ αναφορικά με τθν πραγμάτωςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ. Το 

γεγονόσ πιςτοποιοφν οι εξαιρετικά χαμθλοί δείκτεσ επίδοςισ μασ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων και γενικότερα ςτθ Δια 

βίου Μάκθςθ.  

 

α. Στθν ζκταςη τησ ςυμμετοχήσ ενηλίκων η χώρα μασ καταλαμβάνει την 27η θζςη από τισ 33 χώρεσ που 

αξιολογικθκαν. Σε ςχζςθ δε με τον ευρωπαϊκό μζςο όρο των 27 (ποςοςτό ςυμμετοχισ 9,5%), θ επιδόςεισ τθσ χϊρασ 

(μόλισ 2,9% ςτθν Ελλάδα) βρίςκεται ςτο ζνα τρίτο του κοινοτικοφ μζςου όρου. (Πίνακασ 1- Παράρτημα) 

β. Σε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχή ςτην Επαγγελματική Εκπαίδευςη και Κατάρτιςη (ΕΕΚ) η χώρα μασ βρίςκεται ςτην 4η 

ςειρά από το τζλοσ. Αναφορικά μάλιςτα με το ποςοςτό ςυμμετοχισ των εργαηομζνων ςε ςεμινάρια Συνεχιηόμενθσ 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ), θ Ελλάδα βρίςκεται ςτθν τελευταία κζςθ. (Βλζπε πίνακεσ) 

γ. Σε ςχζςθ με τθ ςυγκρότηςη του Εθνικοφ Πλαιςίου Προςόντων με βάςθ το ςχετικό Ευρωπαϊκό Πλαίςιο, η χώρα 

μασ είναι επίςησ ςτην τελευταία θζςη. Από το 2004 και μετά δε ςθμειϊκθκε καμία πρόοδοσ κι επιπλζον δε 

απουςίαηε ςυςτθματικά από τισ αντίςτοιχεσ ςυναντιςεισ των ευρωπαϊκϊν βοθκθτικϊν οργάνων.»  
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Οζα Πολιτικι Διά Βίου Ξάκθςθσ –Οζα τρατθγικι 

Στο ίδιο κείμενο χαράηεται και θ νζα πολιτικι θ οποία διαχζεται ςτο  Ν. 3879/2010 τθσ Δια Βιου 

Μάκθςθσ. Ο Ν. 3879 δθμιουργεί ζνα   νζο κεςμικό πλαίςιο το οποίο αποτυπϊνει με ςαφινεια τα κφρια 

χαρακτθριςτικά τθσ ςφγχρονθσ Δια βίου Μάκθςθσ, διαςφαλίηει τθν ποιότθτα όλων των δομϊν όπωσ και 

τθ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ και ςυνεργαςίασ τουσ και κα πιςτοποιεί το τελικό μακθςιακό αποτζλεςμα, 

εκςυγχρονίηει το κεςμικό πλαίςιο ςτο Εκνικό Σφςτθμα Σφνδεςθσ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και 

Κατάρτιςθσ με τθν απαςχόλθςθ (ΕΣΣΕΕΚΑ), ϊςτε να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εποχισ.  

Η εφαρμογι του νζου κεςμικοφ πλαιςίου κα επιφζρει ευρφτατεσ οργανωτικζσ και διαρκρωτικζσ 

αλλαγζσ, οι οποίεσ κα επιτρζψουν τθν απαγκίςτρωςθ από τισ υφιςτάμενεσ δφςκαμπτεσ, 

γραφειοκρατικζσ και αναποτελεςματικζσ πρακτικζσ.  

Η υλοποίθςθ τθσ νζασ πολιτικισ Δια Βίου μάκθςθσ ακολουκεί τθν ςτρατθγικι «από τουσ ςτόχουσ ςτα 

μετριςιμα αποτελζςματα»  και  χαρακτθρίηεται από τθν εμπειρικι ςτροφι ςτθ βάςθ κεμελιωμζνων και 

μετριςιμων δεδομζνων. Θζτει ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ με βάςθ τισ πολιτικζσ προτεραιότθτεσ και  θ 

επιδίωξθ των ςτόχων αυτϊν ακολουκοφν  κακοριςμζνεσ ςτρατθγικζσ ςε ορίηοντα τετραετίασ με ςυνεχζσ 

& ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ υλοποίθςθσ: Η παρακολοφκθςθ τθσ επίτευξθσ των 

ποςοτικϊν ςτόχων πραγματοποιείται ςε εξαμθνιαία βάςθ τόςο ςε επίπεδο περιφζρειασ όςο & ςε εκνικό 

επίπεδο με ςτόχο τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ τυχόν προβλθμάτων & δυςλειτουργιϊν & τθν άμεςθ 

αντιμετϊπιςι τουσ.  

 

Ρολφ ςθμαντικι γίνεται θ  Δθμιουργία ενόσ Εκνικοφ Δικτφου Δια Βίου μάκθςθσ όπου   ςυμμετζχουν οι 

κοινωνικοί εταίροι και όλοι οι πολίτεσ ςε όλεσ τισ φάςεισ ςχεδιαςμοφ, εφαρμογισ και αξιολόγθςθσ των 

δραςτθριοτιτων του. Επίςθσ κακίςταται ςαφισ  θ αναγκαιότθτα διαρκρωτικϊν και δομικϊν αλλαγϊν 

ςτθ Δια Βιου Μάκθςθ προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ ςυμμετοχικι υλοποιιςθ των ςτόχων. 

Κρίςιμθσ και κακοριςτικισ ςθμαςίασ κακίςταται πλζον  θ ενεργόσ ςυμβολι των Κοινωνικϊν Εταίρων 

τόςο ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, όςο και ςτθ διαςφάλιςθ 

τθσ διαςφνδεςισ τθσ με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ.  

Στο ν.3879 επίςθσ ανακεωρείται  και εκςυγχρονίηεται το Εκνικό Σφςτθμα για τθ Σφνδεςθ τθσ 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ με τθν Απαςχόλθςθ (ΕΣΣΕΕΚΑ). 

 

Ματευκφνςεισ του Εκνικοφ Δικτφου Δια βίου μάκθςθσ 

  

Ο νζοσ νόμοσ προβλζπει τθν άρςθ των εκπαιδευτικϊν αδιεξόδων με τθ ςαφι διαςφνδεςθ των επιμζρουσ 

μορφϊν τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (αρχικισ και ςυνεχιηόμενθσ, τυπικισ, μθ τυπικισ και άτυπθσ).  

Επίςθσ κακιςτά απαραίτθτθ  τθ  διαφάνεια και διαςφνδεςθ  μεταξφ τουσ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ιςότθτα 

ευκαιριϊν και θ ευελιξία επιλογισ τθσ εκπαιδευτικισ και επαγγελματικισ πορείασ του ατόμου, από όποιο ςθμείο 

του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και αν ξεκινά.  

Η  πραγματικι καινοτομία όμωσ ζρχεται με τον προςανατολιςμό ςτο αποτζλεςμα τθσ μάκθςθσ (εκροζσ1 ), μζςα από 

ζνα ενιαίο αξιόπιςτο Εκνικό Πλαίςιο Αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ των εκροϊν, ανεξάρτθτα από τον τρόπο και 

τθν διαδρομι απόκτθςισ τουσ.  
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τόχοι του Εκνικοφ Δικτφου Δια Βίου Ξάκθςθσ   

Α) Η δθμιουργία Ενιαίου Εκνικοφ Ρλαιςίου Αξιολόγθςθσ και Ριςτοποίθςθσ για όλεσ τισ μορφζσ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ ενθλίκων (δθμόςιων, ιδιωτικϊν και κοινωνικϊν - τυπικϊν, μθ τυπικϊν και άτυπων) με εςωτερικζσ, 

ευζλικτεσ διαφοροποιιςεισ ανάλογα με τθ μορφι κατάρτιςθσ ι εκπαίδευςθσ.  

Β)Η ςυγκρότθςθ ενιαίου εκνικοφ πλαιςίου αναγνϊριςθσ επαγγελματικϊν προςόντων και πιςτοποίθςθσ γνϊςεων, 

δεξιοτιτων, ικανοτιτων.  

Γ) Η ςυςτθματοποίθςθ τθσ ανίχνευςθσ και διάγνωςθσ των αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ και των επαγγελματικϊν 

και επιμορφωτικϊν αναγκϊν των πολιτϊν ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο.  

Δ)Η διαςφάλιςθ του δικαιϊματοσ ςε κάκε πολίτθ ςτθν πρόςβαςθ ςε όλεσ εκείνεσ τισ επιμορφωτικζσ 

δραςτθριότθτεσ, που ςτοχεφουν ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ προςωπικότθτάσ του και ςτθν απρόςκοπτθ ζνταξθ και 

ενςωμάτωςι ςτουσ ςτο κοινωνικό γίγνεςκαι με ζμφαςθ ςτισ κοινωνικά ευπακείσ και κοινωνικά ευάλωτεσ 

ομάδεσ.  

Ε) Η διαρκισ και ουςιαςτικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτϊν ενθλίκων ϊςτε πζρα από εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ να 

μποροφν να ανταποκρίνονται και ςτα παιδαγωγικά τουσ κακικοντα.  [15] 

[«ΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», Κείμενο Ρολιτικϊν 

Κατευκφνςεων του Υπουργείου Ραιδείασ  Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων που 

κατατζκθκε ςτθ  Δθμόςια Διαβοφλευςθ για το νζο νομοςχζδιο τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ ςτθν 

Ελλάδα 2010) 
 

ΒΗΞΑΣΑ ΠΡΡ  ΣΗΟ ΕΤΡΩΠΑΛΜΗ ΤΟΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΡ 2020  

Στο  Σχζδιο Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Δια Βίου Μάκθςθσ – Η γνϊςθ αντίδοτο ςτθν κρίςθ νζο αναφζρεται 

το νζο  ςτρατθγικό πλαίςιο για τθν ευρωπαϊκι ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 

κατάρτιςθσ, με ορίηοντα το 2020, και οι  4  ςτρατθγικοφσ ςτόχοι  που ζχουν τεκεί[14] 

 Στρατθγικόσ Στόχοσ 1: Υλοποίθςθ τθσ Δια Βίο Μάκθςθσ και τθσ κινθτικότθτασ 

 Στρατθγικόσ Στόχοσ 2: Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ 

και τθσ κατάρτιςθσ  

 Στρατθγικόσ Στόχοσ 3: Ρροαγωγι τθσ ιςοτιμίασ, τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθσ ενεργοφ 

ςυμμετοχισ ςτα κοινά 

 Στρατθγικόσ Στόχοσ 4: Ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ δθμιουργικότθτασ κακϊσ και του 

επιχειρθματικοφ πνζυματοσ, ςε όλα τα επίπεδα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ  

Ενδεικτικι είναι θ ςυμμόρφωςθ ςτουσ κοινοφσ ευρωπαϊκοφσ ςτόχουσ για τθ Δια Βίου Μάκθςθ ,τθν 

κινθτικότθτα και τθν αναγνϊριςθ τθσ  ΕΕΚ (VET) ωσ μοχλό ανάπτυξθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ  όλων 

ςχεδόν των χωρϊν  

Η  Γερμανία και θ   Γαλλία  από το 2004 ςυνεργάηονται ςε επίπεδο ςυγκριςιμότθτασ και διαφάνειασ  των 

επαγγελματικϊν προςόντων με ςτόχο τθν αμοιβαία εμπιςτοςφνθ του επιχειρθματικοφ κόςμου και των 

κοινωικϊν εταίρων των δυο χωρϊν ωσ προσ τθν αναγνϊριςθ  των επαγγελματικϊν τίτλων που 

εκδίδονται ςε κάκε χϊρα. Ραρόμοιεσ ςυμφωνίεσ-μνθμόνια αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ και ςυνεργαςίασ 
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ευρωπαϊκϊν χωρϊν με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ  κινθτικότθτασ των επαγγελματιϊν από τθ μια χϊρα ςτθν 

άλλθ γίνονται ακρόα. Η Ελλάδα , κακυςτερθμζνα μζν, αποφαςιςτικά δε κινείται και αυτι προσ τθν ιδια 

κατζυκυνςθ – με τθ ςυγκρότθςθ του ΕΟΡΡ  και τθν δθμουργία του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόνων. 

Η Ιςπανία , Ιταλία , Ρορτογαλία αυξάνουν  τα ποςοςτά τουσ ςτθ ςυμμετοχι των ενθλίκων ςτθ ΔΒΜ και 

τθν κινθτικότθτα.  

 Οι δείκτεσ ποιότθτασ ςτθν  Ε.Ε.Κ  ζχουν αυξθτικι τάςθ. Πλο και περιςςότερεσ χϊρεσ προςπακοφν να 

ενςωματϊςουν ςτα εκνικά τουσ ςυςτιματα – παρόλο που είναι μια εργϊδθσ και ιδιαίτερα πολφπλοκθ 

προςπάκεια – ευρωπαϊκά εργαλεία διαφάνειασ  επαγγελματικϊν προςόντων και τθ χριςθ πιςτωτικϊν 

μονάδων για τθν καταγραφι τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ .   

Από τα ςτατιςτικά του  πίνακα 3 του Ραραρτιματοσ  βλζπουμε ότι  ζχουν γίνει αρκετά βιματα  προσ τθν 

ευρωπαϊκι ςυνεργαςία και τουσ ςτόχουσ που τζκθκαν ςτθ Λιςςαβϊνα για τθν Ε.Ε.Κ  και ανανεϊκθκαν 

πρόςφατα με το νζο ςτρατθγικό πλαίςιο ανάπτυξθσ τθσ  Ευρϊπθσ και εξόδου από τθν κρίςθ για το 2020.  

Το 70% των ευρωπαϊκϊν χωρϊν  ζχει ειςαγάγει το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων ςτο Εκνικό Ρλαίςιο 

Ρροςόντων, το 61% βρίςκεται ςε φάςθ μεταρρφκμιςθσ τθσ Ε.Ε.Κ κεςπίηοντασ νζο νόμο για τθν ΕΕΚ  

προςαρμόηοντασ τα εκνικά ςυςτιματα ΕΕΚ  ςε κζματα διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ.  48% των χωρϊν μελϊν 

τθσ Ε.Ε βρίςκονται ςε φάςθ ανάπτυξθσ εκνικϊν προτφπων εναρμονιςμζνων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

και οδθγίεσ. 44% των χωρϊν μελϊν  αναπτφςςει εκνικό πλαίςιο διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςτθν ΕΕΚ. 

1.5 ΤΦΙΣΑΞΕΟΡ ΟΡΞΙΜΡ ΠΝΑΙΙΡ ΓΙΑ ΑΕΜ ΜΑΙ ΔΙΑ ΒΙΡΤ ΞΑΘΗΗ  ΣΗΟ ΕΝΝΑΔΑ- ΜΑΝΝΙΜΡΑΣΗ ΜΑΙ 

ΑΕΜ 

Το 2010 ψθφίηεται ο νόμοσ  Ο. 3852 / Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ  (Ν.3852 ,ΦΕΚ 87/7 ΙΑΝ 2010) , ςτο άρκρο 186 αναφζρει ότι ςτον 
τομζα Η. αρμοδιοτιτων  Ραιδείασ Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ  «Η άςκθςθ λειτουργικοφ χαρακτιρα 
αρμοδιοτιτων, (από τθν Ρεριφζρεια) περιλαμβανομζνθσ και τθσ κεματικισ εξειδίκευςθσ, για τα Δθμόςια 
Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ.), ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.» 
   
Οζεσ τάςεισ ςτθν Ελλάδα- Εμπειρικά Δεδομζνα Φεβρουάριοσ 2011 

Ρρόςφατα Εμπειρικά δεδομζνα  ςχετικά με τθν άποψθ των πολιτϊν για τθν αναγκαιότθτα του 

κεςμοφ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ είναι άκρωσ αποκαλυπτικά και ξεκάκαρα. 

 Από τθν πανελλαδικι ζρευνα με τθ ςυμμετοχι 3.050 ατόμων άνω των 18 ετϊν που πραγματοποίθςε 

θ εταιρεία Public Issue για λογαριαςμό του υπουργείου Ραιδείασ προκφπτει ότι οι Ζλλθνεσ όλο και 

περιςςότερο κάνουν «ςτροφι» ςτθ Δια Βίου Μάκθςθ προκειμζνου να βροφν κζςεισ εργαςίασ. 

Ειδικότερα, θ ζρευνα κατζδειξε ότι ο 1 ςτουσ 2 πολίτεσ επικυμεί να ςυμμετάςχει το επόμενο ζτοσ ςε 

κάποια διαδικαςία μθ τυπικισ διά βίου μάκθςθσ και ςε ζνα πρόγραμμα κατάρτιςθσ. Ο κφριοσ λόγοσ που 

το επικυμοφν είναι για να αυξιςουν τισ γενικζσ τουσ γνϊςεισ (52%), για προςωπικι ευχαρίςτθςθ (26%) 

κακϊσ και για να βελτιϊςουν τθν απόδοςι τουσ ςτθν εργαςία (26%). Η ζρευνα καταλιγει ότι ςτο γενικό 

ςυμπζραςμα ότι  ολοζνα και περιςςότεροι Ελλθνεσ, κατανοοφν ότι κα πρζπει να ανανεϊνουν τισ γνϊςεισ 

τουσ διαρκϊσ για να παραμείνουν ανταγωνιςτικοί ςτθν αγορά εργαςίασ. Ετςι, θ ςυντριπτικι πλειονότθτα 

των πολιτϊν τάςςεται υπζρ τθσ ενίςχυςθσ του κεςμοφ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ, ενϊ ηθτά να ζχει 
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μεγαλφτερθ ενθμζρωςθ για τισ δραςτθριότθτεσ που βρίςκονται ςε εξζλιξθ. Μάλιςτα, κεωροφν ότι τα 

προγράμματα κατάρτιςθσ δεν απευκφνονται μόνο ςε ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσ -όπωσ άνεργοι, 

νζοι ι άτομα άνω των 55 ετϊν- κακϊσ αποτελοφν «εφόδιο» για τθν επαγγελματικι ανζλιξθ των 

εργαηομζνων.  [17] 

   Ενδεικτικό βζβαια τθσ χάραξθσ νζασ  πολτικισ τθσ κυβζρνθςθσ ςτον τομζα τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ ωσ 

μοχλό Ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ είναι θ παρουςία του ίδιου του πρωκυπουργοφ Γ. Ραπανδρζου- για πρϊτθ 

φορά το Συμβοφλιο Διά Βίου Μάκθςθσ και Σφνδεςθσ με τθν Απαςχόλθςθ τθν Τρίτθ  15 Φεβρουαρίου 

2011.  

1.6  ΑΝΝΑΓΕ  ΣΡ ΜΑΘΕΣΩσ ΝΕΙΣΡΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΙΕΜ  

ΑΝΝΑΓΕ ΣΡ ΟΡΞΙΜΡ ΠΝΑΙΙΡ  

 ΦΕΜ156 τ.Α’  31 Ιουλίου 1995 – Ο. υπ’αρ. 2327  «Εκνικό Συμβοφλιο Ραιδείασ, ρφκμιςθ κεμάτων 
ζρευνασ Ραιδείασ και μετεκπαίδευςθσ εκπαιδευτικϊν  και άλλεσ διατάξεισ» – αρκρο 4 –Ιδρυςθ 
Ινςτιτοφτου Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων –Ι.Δ.Ε.Κ.Ε – Υπαγωγι των Κζντρων Επαγγελματικισ 
Κατάρτιςθσ – Κ.Ε.Κ ςτο Ι.Δ.Ε.Κ.Ε  

 ΦΕΜ 87/7 ΙΑΟ 2010 – Ο. 3852 / Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ   

 Με το ΦΕΜ 117/1 Απριλίου 2010 γίνεται αναςυγκρότθςθ Δ.Σ. και οριςμόσ Ρροζδρου, Αναπλθρωτι 
Ρροζδρου και Διευκφνοντοσ Συμβοφλου του Ινςτιτοφτου Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε). 

  ΦΕΜ 163 Αϋ  Ο. 3879 / Ο. Δια Βίου Ξάκθςθ  
 

 ΦΕΜ 405/ 21-12-2010, το οποίο αφορά ςτθ «Συγκρότθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Εκνικοφ 
Οργανιςμοφ Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων (Ε.Ο.Ρ.Ρ.)» και με το οποίο καταργείται και ο Ο.Ε.Ε.Κ ο 
οργανιςμόσ που κεμελίωςε και κακιζρωςε το κεςμό τθσ Αρχικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ςτθν 
Ελλάδα, θ κατάργθςθ του οποίου προβλεπόταν με βάςθ τον νόμο για τθν Ανάπτυξθ τθσ Δια Βίου 
Μάκθςθσ   

 Σε ςυνζχεια του  προθγοφμενου ΦΕΚ ακολουκεί θ πρϊτθ εγκφκλιοσ με αρ. ΑΔΑ: 4ΙΙΛ9-2Υ 28-12-2010 
με οδθγίεσ λειτουργίασ και διαχείριςθσ των Δθμοςίων ΙΕΚ μετά τθν κατάργθςθ του Ο.Ε.Ε.Κ και τθν 
υπαγωγι τουσ ςτο Ι.Δ.Ε.Κ.Ε  

Στθν εγκφκλιο αυτι  προβλζπεται θ μεταφορά τεχνογνωςίασ και αρμοδιοτιτων του Ο.Ε.Ε.Κ  ωσ εξισ:  
α) Αφενόσ ςτθ Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ που κα ζχει ωσ αρμοδιότθτά τθσ το ζργο του 
ςχεδιαςμοφ και τθσ εποπτείασ τθσ Αρχικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ –επιπλζον εκείνου τθσ 
Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, 
β) Αφετζρου ςτο νεοςφςτατο Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων (Ε.Ο.Ρ.Ρ.) που κα διαδραματίςει 
κομβικό ρόλο ςτθ ςυγκρότθςθ του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων και ςτθν πιςτοποίθςθ τθσ μθ 
τυπικισ και τθσ άτυπθσ μάκθςθσ ςτθ χϊρα μασ. 
γ) Η μεταφορά των Δθμόςιων Ι.Ε.Κ. Αλλαγζσ ςτο καθεςτώσ των Ι.Ε.Κ –Μεταβατική περίοδοσ 
Με βάςθ το νόμο 3879/2010 και μετά τθν κατάργθςθ του Ο.Ε.Ε.Κ. τα δθμόςια Ι.Ε.Κ. του 

καταργοφμενου Ο.Ε.Ε.Κ. αποτελοφν πλζον μονάδεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δια Βίου 

Μάκθςθσ. 

Από τον Ιοφλιο του 2011, με βάςθ το παραπάνω νομοκετικό αυτό πλαίςιο τθν ευκφνθ τθσ 
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λειτουργίασ και διαχείριςθσ των Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ αναλαμβάνουν 

μζςω προγραμματικϊν ςυμβάςεων με τθ Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ οι 

Ρεριφερειακζσ Αυτοδιοικιςεισ και τοφτο κακϊσ βαςικι πολιτικι επιλογι που διαπερνά και 

αυτό το νόμο είναι θ αποκζντρωςθ και θ ενίςχυςθ του ρόλου των περιφερειϊν και των 

διμων. 

Στο μεταβατικό διάςτθμα και μζχρι τθν υπογραφι των προγραμματικϊν ςυμβάςεων με τισ 

Ρεριφερειακζσ Αυτοδιοικιςεισ, τθ λειτουργία και διαχείριςθ των δθμόςιων Ι.Ε.Κ. κα αναλάβουν μζςα 

από προγραμματικι ςφμβαςθ με τθ Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ ο Οργανιςμόσ Ριςτοποίθςθσ 

Ρροςόντων (Ε.Ο.Ρ.Ρ.) και το Ινςτιτοφτο Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ 

Ενθλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). 

 Το Ινςτιτοφτο Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) το οποίο υπάγεται ςτθ Γενικι 

Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ και ζχει ωσ βαςικό ςκοπό τθν Τεχνολογικι και Επιςτθμονικι 

υποςτιριξθ των προγραμμάτων τθσ Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και τθν υλοποίθςθ ενεργειϊν που αφοροφν 

ςτθ δια βίου μάκθςθ αναλαμβάνει άμεςα τθν διαχείριςθ των Δθμοςίων Ι.Ε.Κ. 

1.7   ΞΕΝΕΣΗ ΣΡΤ ΘΕΞΙΜΡΤ ΠΝΑΙΙΡΤ ΤΠΡΣΡΡΦΙΩΟ ΑΠΡ ΣΡ 1997 ΜΕΥΡΙ ΣΟ 2009  

1.7.1 ΜΑΘΕΣΩ ΤΠΡΣΡΡΦΙΩΟ  – ΠΑΝΑΙΡ ΜΑΟΡΟΙΞΡ (ΦΕΜ 557, τ.β. /7.7.97 )  
Ο παλιόσ κανονιςμόσ των υποτροφιϊν κεςμοκετικθκε το  1997 με το ΦΕΚ 557, τ.β. /7.7.97 και άλλαξε με 
το  ΦΕΚ Αρ. Φφλλου 1294, τ.Β’30 Ιουνίου 2009.  Για ευκολία ςτθν μελζτθ κα ονομάηουμε αυτόν τον 
κανονιςμό ωσ παλαιό κακεςτϊσ υποτροφιϊν και ςε αυτό το κακεςτϊσ ανικει  το ςτατςιτικό δείγμα του 
πρϊτου μζρουσ τθσ ζρευνασ  κακόςον δεν πρόλαβαν οι υπότροφοι με το νζο κακεςτϊσ του 2009 να  
δϊςουν Εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ και ζτςι δεν ζχομε ςτοιχεία για αυτοφσ. Ο παλαιόσ κανονιςμόσ 
προζβλεπε  2 τφπουσ  υποτροφιϊν : υποτροφία τφπου Α  - χορθγείτο ςτον πρϊτο ςπουδαςτι κάκε 
τμιματοσ (ειςαγωγι τθσ ζννοιασ τθσ αριςτείασ και τθσ ευγενοφσ άμιλλασ μζςα ςε κάκε τμιμα και 
ειδικότθτα- ειςαγωγι κινιτρων για καλφτερα εκπαιδευτικά αποτελζςματα)   
Και  υποτροφία  τφπου Β – χορθγείτο ςτο ςπουδαςτι με κοινωνικά και οικονομικά κριτιρια προκειμζνου 
να ςυνδράμει τουσ κοινωνικά αςκενζςτερουσ  
Γηα ιόγνπο θαηαλόεζεο ηεο κειέηεο  παξαζέηνπκε απόζπαζκα κε πιάγηα ζηνηρεία  ηα θύξηα ζεκεία ηνπ 

παλαιοφ  κανονιςμοφ υποτροφιϊν  
 « Ο Ο.Ε.Ε.Κ., ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ μζριμνασ, κακιζρωςε Κανονιςμό Υποτροφιϊν για τουσ 
καταρτιηομζνουσ ςτα Δθμόςια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότθτασ ΥΠ.Ε.Π.Θ., προκειμζνου να ςυνδράμει τουσ κοινωνικά 
αςκενζςτερουσ και να ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία κινιτρων και ςτθν καλλιζργεια τθσ άμιλλασ μεταξφ των 
καταρτιηομζνων. Η υποτροφία ςυνίςταται:  

 Στο ποςό των διδάκτρων των καταρτιηόμενων που αντιςτοιχεί όχι ςτο τρζχον, αλλά ςτο επόμενο 
εξάμθνο κατάρτιςθσ, από το οποίο οι υπότροφοι απαλλάςονται και  

 Σε ζνα εφάπαξ χρθματικό ποςό του ιδίου φψουσ με τα δίδακτρα ενόσ εξαμινου κατάρτιςθσ ανά 
υπότροφο.  

Είδη υποτροφιών  

1. Κακιερϊνονται τα ακόλουκα είδθ υποτροφιϊν:  
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 Είδοσ (Α), για τον πρϊτο ςπουδαςτι κάκε τμιματοσ, με αρικμό εγγεγραμμζνων καταρτιηομζνων 
τουλάχιςτον δζκα, ςε κάκε Ι.Ε.Κ., ο οποίοσ είχε τον υψθλότερο Γενικό Μζςο Όρο Βακμολογίασ 
(ΓΜΟΒ) κατά το προθγοφμενο εξάμθνο κατάρτιςθσ.  

 Είδοσ (Β), με κοινωνικά κριτιρια. Σε κάκε Ι.Ε.Κ. χορθγοφνται υποτροφίεσ Είδουσ (Β) ςε ποςοςτό 
8% του ςυνόλου των εγγεγραμμζνων καταρτιηομζνων.  

2. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για χοριγθςθ υποτροφίασ, Είδουσ (Α) ι (Β) είναι ο υποψιφιοσ να 
ςυγκεντρϊνει ΓΜΟΒ τουάχιςτον 15.  

3. Προχπόκεςθ για χοριγθςθ υποτροφίασ, Είδουσ (Α) ι (Β), είναι θ επιτυχισ περάτωςθ όλων των 
μακθμάτων του εξαμινου κατά τισ τελικζσ εξετάςεισ του εξαμινου. 

 

1.7 .2 ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ  ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ - ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1294, τ.Β’30 Ιουνίου 2009  

Σφμφωνα με τθν Απόφαςθ Δ/16020 (2) 2009 που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ Β’ Α.1294/30 Ιουνίου 2009, ο 

ΟΕΕΚ κακιζρωςε Νζο Κανονιςμό Υποτροφιϊν για τουσ καταρτιηόμενουσ ςτα ΙΕΚ. Η υποτροφία 

ςυνίςταται ςε ζνα εφάπαξ χρθματικό ποςό φψουσ 750€ για κάκε υπότροφο. 

Συγκεκριμζνα ο νζοσ ςκοπόσ των υποτροφιϊν  είναι θ  δθμιουργία και  καλλιζργεια τθσ άμιλλασ μεταξφ 

των καταρτιηομζνων ςτα Δ.ΙΕΚ  κακϊσ και θ  ςυνδρομι των κοινωνικά αςκενζςτερων καταρτιηομζνων 

ςτα Δθμόςια Ι.Ε.Κ. τα οποία λειτουργοφν με ευκφνθ του Ο.Ε.Ε.Κ. και ςτα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Ρλζον  θ μοριοδότθςθ των υποψθφίων γίνεται με αποκλειςτικά κοινωνικά κριτιρια, ενϊ ο Γενικόσ 

Μζςοσ Προσ Βακμολογίασ λίγο ρόλο παίηει ςτθν μοριοδότθςθ (μοριοδοτείται με το ½ των μονάδων του 

ΓΞΡΒτου εξαμινου που καταρτίςτθκε), ενϊ οι δικαιοφχοι πρζπει να ζχουν επιτφχει  ΓΜΒΟ εξαμινου 

τουλάχιςτον το 15.  

 

Μοριοδότθςθ υποψθφίων 

1. Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων υποτρόφων γίνεται 

με μοριοδότθςθ, ωσ εξισ: α) Η κάρτα ανεργίασ των γονζων μοριοδοτείται με είκοςι (20) μονάδεσ. 

β) Η κατάταξθ ςτθν κατθγορία ατόμου με αναπθρία (του ιδίου ι γονζα ι τζκνου ι ςυηφγου) 

μοριοδοτείται 

με δζκα (10) μονάδεσ. 

γ) Η ζλλειψθ ενόσ γονζα λόγω κανάτου μοριοδοτείται με δζκα (10) μονάδεσ. Η ζλλειψθ και των δφο 

γονζων 

λόγω κανάτου μοριοδοτείται με τριάντα (30) μονάδεσ. 

δ) Το άτομο − μζλοσ πολφτεκνθσ, τρίτεκνθσ ι μονογονεϊκισ οικογζνειασ μοριοδοτείται με δζκα (10) 

μονάδεσ. 

ε) Το δθλωκζν ειςόδθμα με βάςθ το εκκακαριςτικό ςθμείωμα φόρου ειςοδιματοσ, ςφμφωνα με τα 

ανωτζρω οριηόμενα, μοριοδοτείται ωσ εξισ:  

ε.1. Δθλωκζν ειςόδθμα από 0 – 6.000 € μοριοδοτείται με είκοςι (20) μονάδεσ.  

ε.2. Δθλωκζν ειςόδθμα από 6.001 – 7.000 € μοριοδοτείται με δεκαπζντε (15) μονάδεσ. 
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ε.3. Δθλωκζν ειςόδθμα από 7.001 – 8.000 € μοριοδοτείται με δζκα (10) μονάδεσ. 

ε.4. Δθλωκζν ειςόδθμα από 8.001 € ζωσ το κατά το ανωτζρω οριηόμενο όριο (Άρκρο 3, παρ. β) 

μοριοδοτείται με πζντε (5) μονάδεσ.  

ςτ. Ο βακμόσ επίδοςθσ μοριοδοτείται με το 1/2 των μονάδων του Γενικοφ Μζςου Πρου Βακμολογίασ 

(ΓΜΟΒ) του εξαμινου, ςτο οποίο ο υποψιφιοσ καταρτίςτθκε. 

2. Στθν περίπτωςθ που ιςοβακμοφν δφο (2) ι περιςςότεροι δικαιοφχοι, θ υποτροφία χορθγείται ςτον 

δικαιοφχο που ζχει το χαμθλότερο ειςόδθμα. Σε περίπτωςθ εκ νζου ιςοβακμίασ χορθγείται ςτο 

δικαιοφχο που ζχει τον υψθλότερο Γενικό Μζςο Προ Βακμολογίασ (ΓΜΟΒ). Σε περίπτωςθ εκ νζου 

ιςοβακμίασ χορθγείται ςτο δικαιοφχο που κατά προτεραιότθτα ζχει τθν ιδιότθτα του     αναπιρου και 

κατόπιν του πολυτζκνου, του τριτζκνου ι του μζλουσ μονογονεϊκισ οικογζνειασ. Σε περίπτωςθ εκ νζου 

ιςοβακμίασ θ υποτροφία χορθγείται με κλιρωςθ ςε τόςουσ ιςοβακμίςαντεσ, ϊςτε να πλθρωκεί ο 

αρικμόσ των υποτρόφων που αντιςτοιχεί ςτο 10% του ςυνόλου των προςελκόντων καταρτιηομζνων ςτισ 

τελικζσ εξετάςεισ του εξαμινου κάκε Ι.Ε.Κ. 

 

Εκ πρϊτθσ όψεωσ αντιλαμβανόμαςτε ότι ο δεφτεροσ τρόποσ χοριγθςθσ υποτροφιϊν περιορίηει αφενόσ 

μεν τουσ δικαιοφχουσ κακόςον ο αρικμόσ υποτρόφων αντιςτοιχζι ςτο ςτο 10% του ςυνόλου των 

προςελκόντων καταρτιηομζνων ςτισ τελικζσ εξετάςεισ του εξαμινου κάκε Ι.Ε.Κ., ενϊ με το προθγοφμενο 

ςφςτθμα οι υπότροφοι ανερχόταν περίπου ςτο 13 με 4% του ςυνόλου των καταρτιηομζνων κάκε ζτοσ. 
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2. ΕΡΕΤΟΑ  - ΞΕΡΡ Α’ – ΑΟΣΙΜΣΤΠΡ ΣΡΤ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΡ ΤΠΡΣΡΡΦΙΩΟ ΣΗΟ ΑΜΑΔΗΞΑΛΜΗ 

ΕΠΙΔΡΗ – ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΙ ΕΠΕΣΑΕΙ ΠΙΣΡΠΡΙΗΗ ΠΡΤΔΑΣΩΟ ΙΕΜ 

ΜΡΠΡ  

 

Ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ ζρευνασ είναι να  αποδειχκεί  ςε ποιο βακμό θ λιψθ υποτροφίασ τφπου Α 

(αριςτεία)  και τφπου  Β (υπότροφοι με κοινωνικά και οικονομικά κριτιρια) ςυμβάλλει ςτθν  αφξθςθ τθσ 

επίδοςθσ των ςπουδαςτϊν που ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ μετράται με το Βακμό Ριςτοποίθςθσ που 

επιτυγχάνει ο ςπουδαςτισ με τθ ςυμμετοχι του ςτισ Ρανελλινιεσ Εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ για τθν 

επιτυχι απόκτθςθ Διπλϊματοσ που είναι και ο επίςθμοσ τίτλοσ που κατοχυρϊνει τα επαγγελματικά 

δικαιϊματα των αποφοίτων Ι.Ε.Κ  

Συγκεκριμζνα ο βακμόσ ςτισ  εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ (Θεωρθτικοφ και Ρρακτικοφ μζρουσ) λόγω  τθσ 

πολφχρονθσ εμπειρίασ που ζχει ςυςςωρευτεί ςτθν αντίςτοιχθ κεντρικι Υπθρεςία Ριςτοποίθςθσ  του 

Ο.Ε.Ε.Κ  που διοργανϊνει τισ εξετάςεισ και εκδίδει τα αποτελζςματα– τϊρα ζχει πλζον μετονομαςτεί ςε 

Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων –Ε.Ο.Ρ.Ρ και ςτισ Ρεριφερειακζσ Επιτροπζσ Ριςτοποίθςθσ 

Ρ.Ε.Ε.Ρ   που είναι υπεφκυνεσ για τθν επιτυχι επι ςειρά ετϊν  διεξαγωγι των εξετάςεων Ριςτοποίθςθσ 

ςε κάκε Ρεριφζρεια κεωρείται  ωσ αντικειμενικό κριτιριο μζτρθςθσ τθσ επίδοςθσ του ςπουδαςτι και 

εκφράχει τθν ουςιαςτικι  απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτθν κάκε ειδικότθτα  

γ) να διερευνθκεί  αν ο κεςμόσ τθσ υποτροφίασ γενικά λειτουργεί  πραγματικά ωσ κίνθτρο επιτυχίασ ςτθν 

ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν κατάρτιςθσ και τθν απόκτθςθ  Διπλϊματοσ Ριςτοποίθςθσ,  πράγμα που κα 

πρζπει να ςθμαίνει  ότι λειτουργεί κετικά ςτθν απόκτθςθ επαρκϊν επαγγελματικϊν προςόντων τθσ 

αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ  

γ) να ερευνθκεί αν ιςχφει μεςω των ευρθμάτων τθσ εμπειρικισ ζρευνασ θ υπόκεςθ ότι θ υποτροφία 

αριςτείασ (τφπου Α) κα πρζπει να  ςυνδζεται με μεγαλφτερα ποςοςτά επιτυχίασ ςτθν απόκτθςθ 

Διπλϊματοσ Ριςτοποίθςσ  και μεγαλφτερουσ Μ.Ο Ριςτοποίθςθσ    

δ) να διερευνθκεί αν υπάρχει αλλαγι των ποςοςτϊν επιτυχίασ ςτισ εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ ανάλογα με  

τισ γεωγραφικζσ περιφζρειεσ του δείγματοσ  των υποτρόφων. 

ε) να διερευνθκεί αν υπάρχει  διαφορά ςτα ποςοςτά επιτυχίασ των αγοριϊν υποτρόφων ςε ςχζςθ με τα 

ποςοςτά επιτυχίασ των κοριτςιϊν -   Σε τζτοιεσ επι μζρουσ αναλφςεισ ςυγκρίνεται  ο Μ.Ο Ριςτοποίθςθσ 

αγοριϊν  υποτρόφων τφπου Α και κοριτςιϊν (οπτικι του φφλου) 

2.1  Σαυτότθτα τθσ ζρευνασ: 

Η ςυλλογι των ςτοιχείων χωρίηεται ςε 2 μζρθ: ςτα ςυγκεντρωτικά  ςτατιςτικά των υποτρόφων τα οποία 

τα προμικευςε  το τμιμα Κ.Ρ.Σ  τθσ Διεφκυνςθσ Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ του τζωσ  Ο.Ε.Ε.Κ , 
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μζροσ των οποίων περιλαμβάνονται ςε Τεχνικά Δελτία που υπζβαλε ο Ο.Ε.Ε.Κ  ςτο πλαίςιο   των Γ’ ΚΡΣ 

και ΕΣΡΑ   και προιλκαν από ςχετικι επεξεργαςία και τουσ ευχαριςτϊ γι’ αυτό.  

Συνολικά του αρχικό δείγμα μετά από επεξεργαςία (αφαίρεςθ των  πολλαπλϊν εγγραφϊν) ζγινε 771 

υπότροφοι τφπου Α και τφπου Β  εκ των οποίων τα κορίτςια είναι 493  (64% του δείγματοσ ) και τα 

αγόρια 280 (36% του ςυνολικοφ δείγματοσ). Η ςυλλογι των ςτοιχείων ξεκίνθςε περί τα τζλθ Νοεμβρίου 

2010 και ολοκλθρϊκθκε ςτισ περί τα μζςα Δεκεμβρίου, ενϊ κάποια επιπλζον ςτοιχεία ςυγκεντρωτικά 

από τθν κεντρικι Υπθρεςία του τζωσ Ο.Ε.Ε.Κ διατζκθκαν κατόπιν  επεξεργαςίασ περί τα τζλθ Ιανουαρίου 

2011.  Οι ΡΕΕΡ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα  ιταν:   α) Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ με 

τα ΙΕΚ Κομοτθνισ, Αλεξανδροφπολθσ και Καβάλασ   β) Ρεριφζρεια Αττικισ – ΙΕΚ Ν. Ιωνίασ γ) Ρεριφζρεια 

Νοτίου Αιγαίου- ΙΕΚ Σφρου δ) Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ ΙΕΚ Κοηάνθσκαι ε) Ρεριφζρεια Κεντρικισ 

Μακεδονίασ με το 1ο ΙΕΚ Θεςςαλονίκθσ. 

Πςον αφορά ςτα επιπλζον ςτοιχεία των υποτρόφων καταρτιηομζνων που ηθτικθκαν από  τθ 

Διεφκυνςθ Κατάρτιςθσ προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ ζρευνα του πρϊτου μζρουσ, δεν κατζςτθ εφικτι 

θ  διάκεςι τουσ  κυρίωσ γιατί δεν υπιρχε πρόβλεψθ για ςυςτθματικι διατιρθςθ των ςτοιχείων αυτϊν 

για ενδεχόμενθ αξιολόγθςθ. Αυτό κατζςτθςε χρονοβόρα και προβλθματικι τθ ςυλλογι των ςτοιχείων 

απευκείασ από τα Δ.Ι.Ε.Κ κυρίωσ γιατί από 1-09-2010 τα περιςςότερα Ι.Ε.Κ  με τισ κρίςεισ Διευκυντϊν 

πζραςαν ςε νζα Διοίκθςθ και γιατί και ςτα ίδια τα Ι.Ε.Κ δεν τθροφνταν ςυςτθματικά θλεκτρονικό αρχείο 

υποτροφιϊν. Στα περιςςότερα  Ι.Ε.Κ  (όχι όλα) θ υποςτιριξθ τθσ διαχείριςθσ των  ςτοιχείων των 

καταρτιηομζνων και εκπαιδευτϊν  γίνεται από το πρόγραμμα Διαχείριςθσ Κατάρτιςθσ (κοινό για όλα τα 

Ι.Ε.Κ ) και τθν ειςαγωγι όλων των ςτοιχείων ςε βάςθ δεδομζνων MS Access. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ  οι 

καταςτάςεισ των υποτρόφων ανα κατθγορία  εκδίδονται από το πρόγραμμα διαχείριςθσ τθσ βάςθσ 

δεδομζνων των καταρτιηομζνων, μόνο που ςε κάκε αναβάκμιςθ του προγράμματοσ διαχείριςθσ αν δεν 

προζβλεπε ο διοικθτικόσ υπάλλθλοσ του κάκε Ι.Ε.Κ τθν αποκικευςθ των προθγοφμενων δεδομζνων των 

καταρτιηομζνων  (back up), αυτά τα ςτοιχεία των υποτροφιϊν των παλαιότερων εξαμινων  δεν 

μποροφςαν να ανακτθκοφν και ζτςι ζμενε μόνο το  αρχείο ςε ζντυπθ μορφι.  

Οι πιο πάνω λόγοι ανζδειξαν κάποιεσ αδυναμίεσ για τθ διοικθτικι λειτουργία των Ι.Ε.Κ και 

βζβαια  και αδυναμίεσ ςτθν διαχείριςθ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που ςυλλζγονταν  χωρίσ ιδιαίτερθ 

ςτρατθγικι, δθλαδι τθν  αξιοποίθςθ  των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων των καταρτιηομζνων μζςω μελετϊν  

αξιολόγθςθσ  των υπαρχόντων κεςμϊν και διαδικαςιϊν κατάρτιςθσ με ςτόχο τθ βελτιςτοποίθςθ αυτϊν. 

Σε αυτό το ςθμείο οφείλω να ευχαριςτιςω όλουσ τουσ Διευκυντζσ των Ι.Ε.Κ και το διοικθτικό 

προςωπικό, οι οποίοι  παρόλεσ τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ  - λαμβανομζνου υπόψθ τθσ μεταβατικισ περιόδου 

λειτουργίασ και διαχείρθςθσ των ΙΕΚ με δραματικζσ αλλαγζσ ςτο κακεςτϊσ λειτουργίασ τουσ και 

μεςοφςθσ τθσ γενικισ οικονομικισ κρίςθσ και των δυςλειτουργιϊν που ςυνεπάγονται από τθ νζα 

οικονομικι κατάςταςθ και τα δυςμενι  οικονομικά μζτρα – ανταποκρίκθκαν κερμά ςτθν ζκκλθςθ μου 

για ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα  και  ςυνζβαλαν κακοριςτικά ςτθν επιτυχι διεξαγωγι τθσ υπερβαίνοντασ τα 

προαναφερκζντα εμπόδια.   
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Επίςθσ ιδιαίτερεσ ευχαριςτίεσ αποδίδω ςτθν Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ του τζωσ 

Ο.Ε.Ε.Κ (κ. Καπουτςι) που παρόλθ τθν αναςτάτωςθ που επιλκε με τθν κατάργθςθ του Ο.Ε.Ε.Κ ςτισ 21 

Δεκεμβρίου 2010 και το γεγονόσ ότι κατά το μεταβατικό διάςτθμα που ακολοφκθςε (και ζπρεπε να 

ολοκλθρωκεί  θ ζρευνα) οι υπάλλθλοι των διαφόρων υπθρεςιϊν του Ο.Ε.Ε.Κ ιταν ςε ζνα μετζωρο 

υπαλλθλικό κακεςτϊσ, θ ωσ άνω Διεφκυνςθ  ςυνεργάςτθκε υποδειγματικά ςτθ ςυλλογι των ςτοιχείων 

και  ζτςι κατζςτθ δυνατι θ ολοκλιρωςθ τθσ  ζρευνασ. 

2.2 ΞΕΘΡΔΡΝΡΓΙΑ – ΣΑΣΙΣΙΜΗ ΕΠΕΠΕΡΓΑΙΑ  

Υπόκεςθ τθσ ζρευνασ Γενικά βάςει του κανονιςμοφ των υποτροφιϊν παλιοφ και νζου ο  ςτόχοσ  του 

κεςμοφ   των υποτροφιϊν είναι θ προαγωγι τθσ  άμιλλασ μεταξφ των ςπουδαςτϊν οπότε  κατ’επζκταςθ 

πρζπει να αναμζνομε ςε γενικζσ γραμμζσ υψθλότερεσ επιδόςεισ – μεγαλφτερο βακμό Ριςτοποίθςθσ 

ςτουσ  υποτρόφουσ αριςτείασ –τφπου Α παρά ςτουσ υποτρόφουσ με κοινωνικά κριτιρια που γενικότερα 

ζχουν χαμθλότερθ επίδοςθ από τθν περίπτωςθ τθσ αριςτείασ (βζβαια υπάρχει το κατϊτατο όριο του  15 

για τθ λιψθ υποτροφίασ τφπου Β) Μζνει θ πιο πάνω υπόκεςθ να διερευνθκεί μζςω τθσ ςτατιςτικισ 

επεξεργαςίασ των ςτοιχείων των υποτρόφων Δ.Ι.Ε.Κ. Το αρχείο με τα πρωτογενι ςτοιχεία του αρχικοφ  

δείγματοσ   των υποτρόφων  ςε EXCEL ςυμπλθρϊκθκε με τθν αντιςτοίχιςθ ςτο όνομα του κάκε 

υποτρόφου τθν επιτυχία ι όχι ςτισ εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ και  το Βακμό Ριςτοποίθςθσ (ςτθν περίπτωςθ 

τθσ επιτυχίασ). Αυτι θ διαδικαςία  αποτζλεςε το δεφτερο μζροσ τθσ επεξεργαςίασ του αρχείου των 

ςτατιςτικϊν των υποτρόφων. Τα ςτοιχεία τθσ Ριςτοποίθςθσ αντλικθκαν από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ 

Ριςτοποίθςθσ τθσ ΡΕΕΡ Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ που εδρεφει ςτο  ςτο Ι.Ε.Κ Κομοτθνισ  (το 

θλεκτρονικό αρχείο τθσ Ριςτοποίθςθσ  ευτυχϊσ   καλφπτει όλουσ τουσ Διπλωματοφχουσ όλων των 

περιφερειϊν Ριςτοποίθςθσ τθσ Ελλάδασ και ζτςι ζγινε εφκολα θ  αναηιτθςθ για κάκε υπότροφο που 

υπιρχε ςτο αρχικό δείγμα   του βακμοφ που επζτυχε ςτισ εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ ι τθν αποτυχία του) Η 

ςτατιςτικι επεξεργαςία που ακολοφκθςε περιορίηεται ςτθν απλι περιγραφικι ςτατιςτικι  και τθ χριςθ 

του Μζςου Πρου  Ριςτοποίθςθσ προκειμζνου να διερευνθκεί θ ςυςχζτιςθ του Μ.Ο Ριςτοποίθςθσ με  τα 

ποςοςτά επιτυχίασ κάκε τφπου υποτροφίασ .  

Στουσ κάτωκι πίνακεσ εμφανίηεται  ο αρικμόσ του ςυνόλου των ςπουδαςτϊν  αναά εξάμθνο κατάρτιςθσ 

από το 2005Α  ζωσ το 2008Β , το ςφνολο των υποτρόφων κακϊσ και ο τφποσ τθσ υποτροφίασ 

ΠΙΟΑΜΑ 2. ΜΑΣΑΟΡΞΗ ΤΠΡΣΡΡΦΩΟ ΙΕΜ/ΡΕΕΜ ΑΟΑ ΕΠΑΞΗΟΡ ΜΑΣΑΡΣΙΗ ( ΠΕΡΙΡΔΡ 
2005Α -2007Β) 

Εξάμθνο 
κατάρτιςθσ 

Άνδρεσ 
Τπότροφοι 

Γυναίκεσ 
υπότροφοι 

υνολο 
υποτρόφων 
(Α και Β) 

Τποτροφοι 
τυπου Α 

Τποτροφοι 
τυπου Β ΤΟΡΝΡ 

2005Α             575               1.216                  1.791    
              
848               943              1.791    

2005Β             644               1.219                  1.863    
              
750            1.113              1.863    
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2006Α             644               1.192                  1.836    
              
866               970              1.836    

2006Β             855               1.598                  2.453    
              
983            1.470              2.453    

2007Α             751               1.534                  2.285    
           
1.079            1.206              2.285    

2007Β             860               1.786                  2.646    
           
1.063            1.583              2.646    

ΤΟΡΝΑ          4.329               8.545               12.874    
           
5.589            7.285            12.874    

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 : Από τον πίνακα 2 παρατθροφμε ότι ςτο ςφνολο 12874 υποτρόφων  οι 5589  είναι υπότροφοι  

τφπου Α  δθλαδι  το 43% του ςυνόλου , ενϊ οι υπότροφοι τφπου Β (με κοινωνικά κριτιρια) είναι 7285  

  δθλαδι 57%. 

   ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 2.  Από τον πίνακα  3 παρατθροφμε ότι ο μζςοσ όροσ υποτρόφων τφπου Α (αριςτεία ) 

 για τισ χρονοςειρζσ 2005Α ζωσ  2007Β είναι 43% , ενϊ ο μζςοσ όροσ των υποτρόφων τφπου Β είναι 57% 

ΤΞΠΕΡΑΞΑ 1 : Οι υπότροφοι τφπου Α  (αριςτεία) είναι  λιγότεροι από τουσ υποτρόφουσ τφπου Β    

κατά  23% περίπου.  

 ΤΞΠΕΡΑΞΑ 2.  

Από τουσ πίνακεσ 1 και 2 προκφπτει ότι με το νζο κανονιςμό κα ζπαιρναν υποτροφία (μιλάμε για τα ίδια  

εξάμθνα κατάρτιςθσ  2005Α ζωσ 2007Β )  με  κοινωνικά κριτιρια μόνο το 10% του ςυνόλου των προςελκόντων  

ςτισ τελικζσ εξετάςεισ  του εξαμινου  ασ ποφμε περίπου το 10%  επι του ςυνόλου των εγγεγραμμζνων,  

δθλαδι   ο μζγιςτοσ αρικμόσ υποτρόφων κα είναι το πολφ  το 10%  επί του ςυνόλου  99501 δθλαδι περίπου  

 9950 που ςίγουρα βζβαια ςτθν πραγματικότθτα κα είναι αρκετά λιγότεροι κακόςον δεν ζχουμε ςτοιχεία 

 του αρικμοφ των ςπουδαςτϊν που εγκαταλείπουν τθ φοίτθςθ  για διαφόρουσ λόγουσ (drop out). 

Αυτό ςθμαίνει ότι ο  αρικμόσ των υποτρόφων με το νζο κανονιςμό μειϊνεται δραςτικά  παράδειγμα  

ςτθν περίπτωςθ που αναφζραμε από 12874 (με τον παλαιό κανονιςμό)  μειϊνεται ςτο πολφ 9950 δθλαδι  

περίπου ςτο 77% του ποςοςτοφ υποτρόφων με τον παλαιό κανονιςμό- ζχομε δθλαδι με τον νζο κανονιςμό μια  
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ςαφι μείωςθ  του αρικμοφ των υποτρόφων. 

 

 

 

 

 

 
ΠΙΟΑΜΑ 3. ΠΡΡΣΑ ΤΠΡΣΡΡΦΩΟ  ΙΕΜ/ΡΕΕΜ ΑΟΑ ΕΙΔΡ ΤΠΡΣΡΡΦΙΑ (Α Η Β)  (ΠΕΡΙΡΔΡ 2003Α-

2007Β)  

Εξάμθνο 
κατάρτιςθσ 

Άνδρεσ 
υπότροφοι 
(ποςοςτό επι 
του ςυνόλου 
των 
υποτρόφων) 

Γυναίκεσ 
Τποτροφοι  
(ποςοςτό επι 
του ςυνόλου 
των 
υποτρόφων) φνολο 

Τποτροφοι 
τυπου Α 
(ποςοςτό 
επι του 
ςυνόλου 
υποτρόφων) 

Τποτροφοι 
τυπου Β 
(ποςοςτό 
επι του 
ςυνόλου 
υποτρόφων) φνολο 

2005Α 32% 68% 100% 47% 53% 100% 

2005Β 35% 65% 100% 40% 60% 100% 

2006Α 35% 65% 100% 47% 53% 100% 

2006Β 35% 65% 100% 40% 60% 100% 

2007Α 33% 67% 100% 47% 53% 100% 

2007Β 33% 67% 100% 40% 60% 100% 

ΤΟΡΝΑ  34% 66% 100% 43% 57% 100% 

 
 
 

ΠΙΟΑΜΑ 4.  ΠΡΡΣΑ ΠΡΤΔΑΣΩΟ   ΙΕΜ/ΡΕΕΜ   (ΠΕΡΙΡΔΡ 2003Α-2007Β)  

 

ΔΞΑΜΗΝΟ 
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ ΤΝΟΛΟ 

ΠΟΟΣΟ 
ΑΝΓΡΔ 

ΠΟΟΣΟ 
ΓΤΝΑΙΚΔ 

2005Α 6567 7800 14367 46% 54% 

2005Β 7232 8286 15518 47% 53% 

2006Α 6978 7825 14623 48% 54% 

2006Β 8644 9564 18028 48% 53% 

2007Α 8281 9574 17855 46% 54% 

2007Β 8606 10144 18750 46% 54% 

2008Α 8136 9886 18022 45% 55% 

2008Β 7818 9575 17393 45% 55% 
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σνολο 62262 72654 134556 46% 54% 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΟΑΜΑ 5 – ΣΕΝΙΜΡ ΠΙΟΑΜΑ ΤΠΡΣΡΡΦΩΟ ΙΕΜ /ΡΕΕΜ ΑΠΡ ΣΡΟ ΡΠΡΙΡ ΠΡΡΜΤΠΣΕΙ ΣΡ ΔΕΙΓΞΑ 

Σθσ ΕΡΕΤΟΑ – ΕΠΑΞΗΟΑ 2005Α     2008Β 

ΔΞΑΜΗΝ
Ο 

ΚΑΣΑΡΣΙ
Η 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΟΤΓΑΣ
ΩΝ 

ΤΠΟΣΡΟΦ
ΟΙ ΣΤΠΟΤ 
Α 

ΤΠΟΣΡΟΦΟ
Ι ΣΤΠΟΤ Β 

ΤΝΟΛΟ 
ΤΠΟΣΡΟΦΩ

Ν (Α +Β) 

ΠΟΟΣΟ 
ΤΠΟΣΡΟΦΩΝ 
ΣΤΠΟΤ Α ΚΑΙ 

Β ΔΠΙ ΣΟΤ 
ΤΝΟΛΟΤ 

ΠΟΟΣΟ 
ΤΠΟΣΡΟΦ

ΩΝ 
ΣΤΠΟΤ Α 
ΔΠΙ ΣΟΤ 

ΤΝΟΛΟΤ  

ΠΟΟΣΟ 
ΤΠΟΣΡΟΦΩ
Ν ΣΤΠΟΤ Β 

ΔΠΙ ΣΟΤ 
ΤΝΟΛΟΤ  

2005Α 14367 

                 
848    

                 
943               1.791    12% 6% 7% 

2005Β 15518 

                 
750    

              
1.113               1.863    12% 5% 7% 

2006Α 14623 

                 
866    

                 
970               1.836    13% 6% 7% 

2006Β 18028 

                 
983    

              
1.470               2.453    14% 5% 8% 

2007Α 17855 

             
1.079    

              
1.206               2.285    13% 6% 7% 

2007Β 18750 

             
1.063    

              
1.583               2.646    14% 6% 8% 

2008Α 18022 

             
1.081    

              
1.262            2.343    13% 6% 7% 

2008Β 17393 

             
1.044    

              
1.218            2.262    13% 6% 7% 

σνολο 104671 

             
6.116    

              
7.708          17.479          

 

Δείγμα τθσ ζρευνασ – μζροσ Α’  

Το δείγμα του πρϊτου μζρουσ τθσ ζρευνασ  (desktop ) ςυνίςταται ςε 771 υποτρόφουσ  των οποίων 

τα ςτοιχεία ζχουν ςυλλεχκεί από 5 περιφζρειεσ – ΡΕΕΡ  όπου ΡΕΕΡ ςθμαίνει Ρεριφερειακι Επιτροπι 

Ριςτοποίθςθσ – ςυνολικά υπάρχουν 13 ΡΕΕΡ αντίςτοιχεσ προσ τισ Ρεριφζρειεσ τθσ Ελλάδασ. 
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Συγκεκριμζνα το δείγμα περιλαμβάνει  πλιρθ ςτοιχεία υποτρόφου , ονοματεπϊνυμο, ειδικότθτα , τφπο 

υποτροφίασ (δυςτυχϊσ δεν ιςχφει ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ αυτό ), εξάμθνο κατάρτιςθσ που δόκθκε θ 

υποτροφία. Από το δείγμα ζχουν αφαιρεκεί οι διπλοεγγραφζσ κακόςον υπάρχουν περιπτϊςεισ όπου 

ζνασ ςπουδαςτισ  κατζςτθ υπότροφοσ πλζον τθσ μιασ φοράσ και μάλιςτα ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ζλαβε 

και τουσ 2 τφπουσ υποτροφιϊν (τφπου Α και τφπου Β) ι ακόμθ τον ίδιο τφπο υποτροφίασ και ςε επόμενο 

εξάμθνο κατάρτιςθσ.  Σε αυτιν τθν περίπτωςθ ςτο δείγμα τθσ ζρευνασ ζχει λθφκεί υπόψθ θ περίπτωςθ 

υποτροφίασ   κατά το εξάμθνο που επζτυχε ο υπότροφοσ τθν υψθλότερθ βακμολογία –επίδοςθ ςτισ 

εξετάςεισ του εξαμινου (εςτίαςθ ςτισ υψθλζσ επιδόςεισ) .  

Το αρχικό  δείγμα των υποτρόφων  - πρωτογενι ςτοιχεία- ςυλλζχκθκε από  τισ  5 εκ των  13 περιφερειϊν 

που ςυνιςτοφν   το 40% των ΡΕΕΡ, γεγονόσ που το κακιςτά ακόμθ πιο αντιπροςωπευτικό από πλευράσ 

γεωγραφικισ κατανομισ.  Οι ΡΕΕΡ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα  ιταν:   α) Ρεριφζρεια Ανατολικισ 

Μακεδονίασ Θράκθσ  β) Ρεριφζρεια Αττικισ γ) Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου δ) Ρεριφζρεια Δυτικισ 

Μακεδονίασ και ε) Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

 
 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ  από ηον πίνακα  4 και 5:  
 

1. Επεηδή ιείπνπλ ηα ζηνηρεία ησλ ππνηξόθσλ γηα ηα εμάκελα θαηάξηηζεο 2008Α θαη 2008Β ράξηλ ηεο 
έξεπλαο  βξίζθνπκε κατ'εκτίμηση ηνλ αξηζκό ππνηξόθσλ από ηνπο αληίζηνηρνπο κέζνπο όξνπο ησλ 
πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ θαηάξηηζεο- ζπγθεθξηκέλα ην πνζνζηό ππνηξόθσλ ηππνπ Α είλαη 6% 
(Μ.Ο ησλ πνζνζηώλ 2005Α έσο 2007Β) - θαη' αθνινπζία ν Μ. Ο  ηνπ πνζνζηνύ ππνηξόθσλ 
ηύπνπ Β είλαη 7% επί ηνπ ζπλόινπ  θαη ν Μ.Ο ηνπ πνζνζηνύ ππνηξόθσλ Α+Β είλαη 13%. Έηζη  
ππνινγίδνπκε  θαη'εθηίκεζε ηα πνζνζηά ππνηξόθσλ γηα ηα εμάκελα 2008Α θαη 2008Β ηα νπνία 
είλαη γξακκέλα ζε πιάγηα κνξθή γηα λα θαίλεηαη όηη είλαη θαη’εθηίκεζηλ. 

2. Σν δείγκα ησλ 771 ππνηξόθσλ  ηεο έξεπλαο καο  απνηειεί ην  4% ηνπ ζπλόινπ ησλ ππνηξόθσλ 

γηα ηηο ρξνλνζεηξέο 2005
Α
,2005Β, 2006

Α
,2006Β,2007

Α
 , 2007Β, 2008

Α
, 2008Β, πνζνζηό  πνπ ην 

θαζηζηά έλα θαιό δείγκα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζαθή ζπκπεξάζκαηα.  

3. Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πξσηνγελώλ ζηνηρείσλ  ελόο δείγκαηνο πνιύ κεγαιύηεξνπ από ην 771 

αθαηξέζεθαλ νη πεξηπηώζεηο δηπινεγγξαθώλ ,δειαδή νη πεξηπηώζεηο πνπ ν ίδηνο ζπνπδαζηήο 

πήξε πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο ππνηξνθίαο ηύπνπ Α ή ηύπνπ Β θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζην 

δείγκα ζπκκεηείρε  ε πςειόηεξε βαζκνινγία πνπ επέηπρε ζηηο εμεηάζεηο ηνπ αληίζνηηρνπ εμακήλνπ 

θαηάξηηζεο  ν  ππόηξνθνο (έκθαζε ζηηο πςειόηεξεο επηδόζεηο ηνπ ζπνπδαζηή) 

4. Σέινο  ε επεμεξγαζία ηνπ δείγκαηνο έγηλε αλαδεηώληαο από ην αξρείν ηεο Πηζηνπνίεζεο ηελ 

επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο ηνπ ππνηξόθνπ  (Θεσξεηηθό θαη Πξαθηηθό Μέξνο) θαζώο θαη 

ην βαζκό Πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη σο δείθηεο αμηνιόγεζεο ηνπ ζεζκνύ ησλ 

ππνηξνθηώλ.  

2.3  Ποςοςτά επιτυχίασ υποτρόφων  ςτθν Πιςτοποίθςθ ςτο ςφνολο του δείγματοσ και ανά περιφζρεια   

ΠΚΟΑΜΑ 6: ΠΡΡΣΑ ΤΠΡΣΡΡΦΩΟ ΠΡΤ ΠΗΡΑΟ ΠΙΣΡΠΡΙΗΗ ΜΑΙ ΣΙ 5 ΠΕΕΠ –(ΕΠΙ ΣΡΤ ΤΟΡΝΡΤ 

771) 
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ΤΟΡΝΡ ΡΝΩΟ ΣΩΟ 
ΔΕΙΓΞΑΣΩΟ (ΜΑΙ ΡΙ 5 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ -ΠΕΕΠ) 771   επι του ςυνολου των υποτροφων  

κθλεα- κοριτςια 493 ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 64% 

αρρενεσ 280 ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 36% 

ΡΗΑΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ 258     

Συνολικό ποςοςτό υποτρόφων που πθραν  πιςτοποίθςθ  33,46% 

 Μ.Ο Ριςτοποιθςθσ     13,42   

33,38%
31,43%

39%

34,27%

49,14%

29,07%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

ΠΡΡΣΡ

ΕΠΙΣΤΧΡΟΣΩΟ ΣΗΟ

ΠΙΣΡΠΡΙΗΗ

ΔΙΑΓΡΑΞΞΑ 1. ΤΓΜΡΙΗ ΠΡΡΩΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΙ ΕΠΕΣΑΕΙ ΠΙΣΡΠΡΙΗΗ ΣΩΟ 

ΤΠΡΣΡΡΦΩΟ Δ.ΙΕΜ  ΣΩΟ  5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΟ  ΣΡΤ ΔΕΙΓΞΑΣΡ ΞΕ ΣΡ ΓΕΟΙΜΡ ΤΟΡΝΡ ΣΡΤ 

ΔΕΙΓΞΑΣΡ (771 ΤΠΡΣΡΡΦΡΙ)

ΓΕΟΙΜΡ ΤΟΡΝΡ

ΑΙΓΑΙΡΤ

ΑΟ.ΞΑΜ.ΘΡΑΜΗ

ΑΣΣΙΜΗ

Δ. ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ

Μ. ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ

 

Από το διάγραμμα 1 βλζπουμε όλα τα ποςοςτά  επιτυχίασ ςτισ εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ των υποτρόφων 

Δ.ΙΕΚ και ςτισ 5 Ρεριφζρειεσ του δείγματοσ. Το μεγαλφτερο ποςοςτό επιτυχίασ καταγράφεται ςτθ Δυτικι 

Μακεδονία – ςυγκεκριμζνα ςτο ΙΕΚ Κοηάνθσ με 49,14% , δθλαδι ςχεδόν ο ζνασ ςτουσ 2 υποτρόφουσ 

παίρνει το Δίπλωμα Ριςτοποίθςθσ. Είναι το μεγαλφτερο ποςοςτό επιτυχίασ  ςτισ εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ 

υποτρόφων Δ.ΙΕΚ.  Το χαμθλότερο ποςοςτό παρουςιάηει θ Κεντρικι Μακεδονία (29,07%). Το Νότιο 

Αιγαίο παρουςιάηει 31,43% ποςοςτό επιτυχίασ, ςχεδόν ζνασ ςτουσ 3 υποτρόφουσ κακίςταται 

Διπλωματοφχοσ, ενϊ θ Αττικι παρουςιάηει παρόμοιο ποςοςτό επιτυχίασ 34,27% (λίγο πάνω από το μζςο 

όρο και των 5 περιφερειϊν που είναι το 33,38%) και τζλοσ θ Ανατολικι Μακεδονία Θράκθ ανεβάηει το 

ποςοςτό επιτυχίασ  των υποτρόφων τθσ  ςτισ εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ ςτο 39%. 
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Ξ.Ρ ΒΑΘΞΡΤ

ΠΙΣΡΠΡΙΗΗ

ΔΙΑΓΡΑΞΞΑ 2. ΤΓΜΡΙΗ Ξ.Ρ ΒΑΘΞΡΤ ΠΙΣΡΠΡΙΗΗ ΣΩΟ ΤΠΡΣΡΡΦΩΟ Δ.ΙΕΜ  ΣΩΟ  

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΟ  ΣΡΤ ΔΕΙΓΞΑΣΡ ΞΕ ΣΡ ΓΕΟΙΜΡ Ξ.Ρ ΒΑΘΞΡΤ ΠΙΣΡΠΡΙΗΗ  ΣΡΤ 

ΔΕΙΓΞΑΣΡ (771 ΤΠΡΣΡΡΦΡΙ)

ΓΕΟΙΜΡ ΤΟΡΝΡ

ΑΙΓΑΙΡΤ

ΑΟ.ΞΑΜ.ΘΡΑΜΗ

ΑΣΣΙΜΗ

Δ. ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ

Μ. ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ

 

Από το Διάγραμμα 2 φαίνεται ότι το μεγαλφτερο Μ.Ο βακμοφ Ριςτοποίθςθσ επζτυχαν οι υπότροφοι τθσ 

Κεντρικισ Μακεδονίασ (αν και παρουςίαςαν μικρότερο  ποςοςτό επιτυχίασ ςτισ εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ 

μόλισ 29%), ακολουκεί θ περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου με Μ.Ο Ριςτοποίθςθσ 14 (ποςοςτό επιτυχίασ 

31,43%) , ακολουκεί θ Αττικι με Μ.Ο 13,76 (ποςοςτό επιτυχίασ 34,27%) και ζπονται με ςχεδόν τον ίδιο 

Μ.Ο θ Ανατ. Μακεδονία Θράκθ –Α.Μ.Θ με 13,20 (ενϊ παρουςιάηει ςχετικά μεγάλο ποςοςτό επιτυχίασ 

39%) και θ Δυτικι Μακεδονία με Μ.Ο βακμοφ Ριςτοποίθςθσ 13,15 ενϊ  όπωσ φάινεται από το 

διάγραμμα 1 παρουςιάηει το μεγαλφτερο ποςοςτό επιτυχίασ (49,14%). 

2.4 ΔΙΕΡΕΤΟΗΗ ΣΗ ΧΕΗ  ΤΠΡΣΡΡΦΙΑ  ΑΡΙΣΕΙΑ – ΒΑΘΞΡΤ ΕΠΙΔΡΗ ΣΙ ΕΠΕΣΑΕΙ ΠΙΣΡΠΡΙΗΗ 

ΕΠΑΝΗΘΕΤΗ ΣΗ ΤΠΡΘΕΗ ΣΗ ΕΡΕΤΟΑ 
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ΔΙΑΓΡΑΞΞΑ 3. ΤΓΜΡΙΗ Ξ.Ρ ΠΙΣΡΠΡΙΗΗ ΤΠΡΣΡΡΦΩΟ 

ΑΡΙΣΕΙΑ- ΣΤΠΡΤ Α (ΑΓΡΡΙΩΟ ΜΑΙ ΜΡΡΙΣΙΩΟ) ΞΕ ΣΡ ΓΕΟΙΜΡ 

Ξ.Ρ ΠΙΣΡΠΡΙΗΗ ΤΠΡΣΡΡΦΩΟ (ΣΤΠΡΤ Α ΜΑΙ Β) 
Ξ.Ρ ΠΙΣΡΠΡΙΗΗ
ΑΓΡΡΙΩΟ ΤΠΡΣΡΡΦΩΟ
ΣΤΠΡΤ Α

Ξ.Ρ ΠΙΣΡΠΡΙΗΗ
ΜΡΡΙΣΙΩΟ ΤΠΡΣΡΡΦΩΟ
ΣΤΠΡΤ Α

Ξ.Ρ ΒΑΘΞΡΤ
ΠΙΣΡΠΡΙΗΗ
ΤΠΡΣΡΡΦΩΟ ΣΤΠΡΤ Α

Ξ.Ρ ΠΙΣΡΠΡΙΗΗ
(ΤΟΡΝΡ  ΣΤΠΡΤΑ ΜΑΙ
ΣΤΠΡΤ Β ΤΟΡΝΡ
ΔΕΙΓΞΑΣΡ 771)

 

Από το Διάγραμμα 3 και 4 φαίνεται ότι  πράγματι οι υπότροφοι αριςτείασ – δθλαδι οι πρϊτοι ςε κάκε 

τμιμα όπωσ ίςχυε με τον παλιό κανονιςμό υποτροφιϊν πράγματι επζτυχαν ςτισ εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ 

Μ.Ο αξιοςθμείωτα υψθλότερο βακμό απ’ότι οι υπόλοιποι υπότροφοι (με κοινωνικά κριτιρια). Ο Μ.Ο 

βακμοφ πιςτοποίθςθσ των υποτρόφων αριςτείασ είναι 14,74 – κοντά ςτο 15 με διαφορά πάνω από 1,5  

μονάδα  από το γενικό  Μ.Ο του δείγματοσ (13,42), αν δε ςυγκρίνομε το ποςοςτό των κοριτςιϊν 

υποτρόφων τφπου Α, τότε ο Μ.Ο ανεβαίνει ςτο 15,63(!) διαφορά  2,21 μονάδεσ  κατά  ποςοςτό  16%  

μεγαλφτεροσ. 

ΔΙΑΓΡΑΞΞΑ 4 

 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΡΟΤΟΦΙΩΝ ΣΡΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΙΣΤΕΙΑ   

    

  Σελ 33 από 67 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΞΞΑ 5: ΠΡΡΣΑ ΑΓΡΡΙΩΟ ΜΑΙ ΜΡΡΙΣΙΩΟ ΤΠΡΣΡΡΦΩΟ ΑΡΙΣΕΙΑ 

 ΣΡ ΤΟΡΝΙΜΡ ΔΕΙΓΞΑ 

 

Αυτό το εμπειρικό εφρθμα υποςτθρίηει τθν υπόκεςθ που ζγινε ςτθν αρχι τθσ ζρευνασ, ότι δθλαδι  θ 

υποτροφία με ζμφαςθ ςτθν αριςτεία όντωσ μπορεί να  ςυμβάλει ςε υψθλότερουσ βακμοφσ 

Ριςτοποίθςθσ και κατ’επζκταςθ ςε καλφτερα εκπαιδευτικά αποτελζςματα. 

Ενδιαφζρον δε παρουςιάηει και το Διάγραμμα 4, που ςυςχετίηει τισ επιδόςεισ αγοριϊν και κοριτςιϊν 

υποτρόφων αριςτείασ ςτο ςυνολικό δείγμα. Τα κορίτςια υπότροφοι αριςτείασ αποτελοφν το  55% του 

δείγματοσ υποτρόφων αριςτείασ και τα αγόρια το 45% , ενϊ ο μζςοσ όροσ Ριςτοποίθςθσ των κοριτςιϊν 

υποτρόφων αριςτείασ είναι 15,63 ο οποίοσ ςυγκρινόμενοσ με το Μ.Ο Ριςτοποίθςθσ των αγοριϊν 

υποτρόφων αριςτείασ υπολείπεται ςθμαντικά , μόνο  13,45 δθλαδι ςτο Μζςο Ορο του δείγματοσ όλων 

των υποτρόφων (τφπου Α και τφπου Β).  Αυτό το αποτζλεςμα μάλλον ιταν αναμενόμενο δεδομζνου ότι 

γενικά τα κορίτςια παρουςιάηουν υψθλότερεσ ςχολικζσ επιδόςεισ από τα αγόρια.  

2.5  ΕΠΙ ΞΕΡΡΤ ΣΑΣΙΣΙΜΗ ΑΟΑΝΤΗ ΑΟΑ ΙΕΜ ΜΑΙ ΠΕΡΙΡΧΗ  

i. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Ξ.Θ 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΡΟΤΟΦΙΩΝ ΣΡΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΙΣΤΕΙΑ   

    

  Σελ 34 από 67 

 

φνολο δείγματοσ :190 ςπουδαςτζσ 

Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν : το ΙΕΚ Κομοτθνισ με 55 ςπουδαςτζσ, το ΙΕΚ Καβάλασ με 50, το ΙΕΚ 

Αλεξανδροφπολθσ με 85.  Στθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα δεν διερευνάται ο βακμόσ επίδραςθσ του  

παράγοντα  τθσ ειδικότθτασ ςτθν επιτυχία ςτισ εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ. 

 

 

 

 

 

ΠΙΟΑΜΑ 7. ΣΑΣΙΣΙΜΑ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΗΟ ΠΙΣΡΠΡΙΗΗ ΔΕΙΓΞΑΣΡ Α.Ξ.Θ  

7.1  ΔΕΙΓΞΑ ΙΕΜ ΜΡΞΡΣΗΟΗ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 55 

ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΡΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΤΟΥ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟσ 
ΤΩΝ 771 7,12% 

ΑΙΘΜΟΣ ΘΗΛΕΩΝ 
ΥΡΟΤΟΦΩΝ 25 

ΡΟΣΟΣΤΟ( ΕΡΙ 
ΤΩΝ  55) 45,45% 

ΑΙΘΜΟΣ ΑΕΝΩΝ 30 
ΡΟΣΟΣΤΟ( ΕΡΙ 
ΤΩΝ  55) 54,55% 

        

Ριραν πιςτοποίθςθ  13   23,64% 

        

μζςοσ όροσ 
πιςτοποιθςθσ 13,42     

7.2 ΔΕΙΓΞΑ ΙΕΜ ΜΑΒΑΝΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ   50 

επι του 
ςυνολου του 
δείγματοσ 
(των 771) 6,47% 

κθλεα- κοριτςια   41 82,00%   

αρρενεσ   9 18,00%   

ποςοςτό υποτρόφων που πθραν  
πιςτοποίθςθ  18 36,00%   

          



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΡΟΤΟΦΙΩΝ ΣΡΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΙΣΤΕΙΑ   

    

  Σελ 35 από 67 

 

μζςοσ όροσ 
πιςτοποιθςθσ   13,17     

7.3  ΔΕΙΓΞΑ ΙΕΜ ΑΝΕΠ/ΠΡΝΗ  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
ΙΕΚ ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ 85 

ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 771 11,00% 

κθλεα- κοριτςια 62 
ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 85 72,94% 

αρρενεσ 23 
ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 85 27,06% 

ΡΗΑΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ 37 
ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 43,53% 

ποςοςτό υποτρόφων που πθραν  πιςτοποίθςθ  43,53%   

        
μζςοσ όροσ 
πιςτοποιθςθσ 13,11     

 

ii. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΜΗ 

Στθν ζρευνα ςυμμετείχε το ΙΕΚ Νζασ Ιωνίασ  

ΠΙΟΑΜΑ 8  

ΤΟΡΝΡ 
ΔΕΙΓΞΑΣΡ ΙΕΜ 
ΟΕΑ ΙΩΟΙΑ 143 

ποςοςτό επι του 
ςυνολικοφ δείγματοσ 18,50% 

κθλεα- κοριτςια 91 
ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ των 143 63,64% 

αρρενεσ 52 
ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ των 143 36,36% 

ΡΗΑΝ 
ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ 49 

ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 34,27% 

ποςοςτό υποτρόφων που πθραν  
πιςτοποίθςθ  34,27%   

        

μζςοσ όροσ 
πιςτοποιθςθσ 13,33     



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΡΟΤΟΦΙΩΝ ΣΡΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΙΣΤΕΙΑ   

    

  Σελ 36 από 67 

 

 

Στον πίνακα 9  φαίνονται οι υπότροφοι τφπου Α(αριςτεία) ςτο δείγμα τθσ Αττικισ –ΙΕΚ Ν. Ιωνίασ που 

πιραν Ριςτοποίθςθ ,ο Μ. Ο Ριςτοποίθςθσ και τα αντίςτοιχα ποςοςτά  αγοριϊν –κοριτςιϊν. 

ΠΙΟΑΜΑ 9 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΡΟΤΟΦΩΝ 
ΤΥΡΟΥ Α -ΑΙΣΤΕΙΑ ΙΕΚ 
Ν.ΙΩΝΙΑΣ 53   

επι του ςυνολου του 
δείγματοσ (των 143) 37,06% 

κθλεα- κοριτςια 23   Ροςοςτό (επι του 51) 43,40% 

αρρενεσ 30   Ροςοςτό (επι του 51) 56,60% 

ςφνολο υποτρόφων 
τφπου  Α που πθραν  
πιςτοποίθςθ  27   Ροςοςτό (επι του 51) 52,94% 

άρρενεσ υπότροφοι 
τφπου Α που πθραν  

πιςτοποίθςθ  16   ποςοςτό (επι του 25) 59,26% 

Κορίτςια υπότροφοι 
τυπου Α που πιραν 
πιςτοποίθςθ 11     40,74% 

μζςοσ όροσ 
πιςτοποιθςθσ για 
υποτρόφουσ τφπου Α 
(αγόρια και κορίτςια) 13,59   

Σε ςχζςθ με το μζςο 
όρο του ςυνολου των 
ΤΥΡΟΥ Β   101,97% 

μζςοσ όροσ 
πιςτοποιθςθσ για 
υποτρόφουσ τφπου Α 
αγόρια 13,38   

Σε ςχζςθ με το μζςο 
όρο του γενικοφ 
ςυνόλου -τφπου Α και Β  
13,33 100,34% 

μζςοσ όροσ 
πιςτοποιθςθσ για 
υποτρόφουσ τφπου Α 
κορίτςια 13,91   

Σε ςχζςθ με το μζςο 
όρο του γενικοφ 
ςυνόλου -τφπου Α και Β  
14 99,35% 

 

iii. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣ. ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ 

Στθν ζρευνα ςυμμετείχε το ΙΕΚ Κοηάνθσ  με δείγμα 116 (αφαιρουμζνων των διπλοεγγραφϊν )  

ΠΙΟΑΜΑ 10 

ΤΟΡΝΡ ΔΕΙΓΞΑΣΡ 
ΙΕΜ ΜΡΖΑΟΗ 116 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ  15% 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΡΟΤΟΦΙΩΝ ΣΡΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΙΣΤΕΙΑ   

    

  Σελ 37 από 67 

 

ΤΩΝ 771 

κθλεα- κοριτςια 54 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΤΩΝ 116 46,55% 

αρρενεσ 62 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΤΩΝ 116 53,45% 

ΡΗΑΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ 57     

ποςοςτό υποτρόφων 
που πθραν  
πιςτοποίθςθ  επι του 
ςυνόλου των 116   49,14%   

        
μζςοσ όροσ 
πιςτοποιθςθσ 13,16     

        

        
 

iv. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΗ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ 

ΠΙΟΑΜΑ 11 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 289 

ποςοςτό επι του 
ςυνολου των 771 37,39% 

κθλεα- κοριτςια 197 
ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ των 289 68,17% 

αρρενεσ 92 
ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ των 289 31,83% 

ΡΗΑΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ 84     
ποςοςτό υποτρόφων που πθραν  
πιςτοποίθςθ  29,07%   

        
μζςοσ όροσ 
πιςτοποιθςθσ 15,00     

        

        
 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΡΟΤΟΦΙΩΝ ΣΡΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΙΣΤΕΙΑ   

    

  Σελ 38 από 67 

 

v. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΡΣΙΡΤ ΑΙΓΑΙΡΤ 

ΠΙΟΑΜΑ 12 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΕΚ 
ΣΥΟΥ 35 

επι του 
ςυνολου 
των 771 4,53%   

κθλεα- κοριτςια 23 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 
των 35 65,71%   

αρρενεσ 12 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 34,29%   

ΡΗΑΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ 11     
ποςοςτό υποτρόφων που πθραν  
πιςτοποίθςθ  31,43%     

          

μζςοσ όροσ πιςτοποιθςθσ 14,00       

          

          
 

Από τουσ πίνακεσ 8 ζωσ 12 βλζπουμε τα ποςοςτά επιτυχίασ των υποτρόφων  ςτθν Ριςτοποίθςθ κακϊσ 

και το Μ.Ο Ριςτοποίθςθσ και ςτισ 5 Ρεριφζρειεσ του δείγματοσ. 

 

ΤΓΜΡΙΗ ΞΕΡΤ ΡΡΡΤ ΒΑΘΞΡΤ ΠΙΣΡΠΡΙΗΗ ΤΠΡΣΡΡΦΩΟ ΣΤΠΡΤ Α -ΑΡΙΣΕΙΑ- Ε ΧΕΗ ΞΕ ΣΡΟ 

ΑΟΣΙΣΡΙΧΡ ΞΕΡ ΡΡΡ ΤΠΡΣΡΡΦΩΟ ΣΤΠΡΤ Β (ΞΕ ΜΡΙΟΩΟΙΜΑ ΜΡΙΣΗΡΙΑ) –ΙΕΜ ΜΑΒΑΝΑ  

ΠΙΟΑΜΑ 13. Ποςοςτά υποτρόφων τφπου Α ΙΕΜ Μαβάλασ  

ΣΥΝΟΛΟ ΥΡΟΤΟΦΩΝ 
ΤΥΡΟΥ Α -ΑΙΣΤΕΙΑ ΙΕΚ 
ΚΑΒΑΛΑΣ   11 

επι του 
ςυνολου του 
δείγματοσ 
(των 50) 22,00% 

κθλεα- κοριτςια   8 72,73%   

αρρενεσ   3 27,27%   

ςφνολο υποτρόφων τφπου  Α που 
πθραν  πιςτοποίθςθ  4 36,36%   

άρρενεσ υπότροφοι 
τφπου Α που πθραν  

πιςτοποίθςθ    0 0,00%   



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΡΟΤΟΦΙΩΝ ΣΡΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΙΣΤΕΙΑ   

    

  Σελ 39 από 67 

 

Κορίτςια υπότροφοι 
τυπου Α που πιραν 
πιςτοποίθςθ   4 

 
100%   

μζςοσ όροσ 
πιςτοποιθςθσ για 
υποτρόφουσ τφπου Α   14,75 

Σε ςχζςθ με το 
μζςο όρο του 
ςυνολου των 
ΤΥΡΟΥ Β  
12,71 116,05% 

      

Σε ςχζςθ με το 
μζςο όρο του 
γενικοφ 
ςυνόλου -
τφπου Α και Β  
13,17 112,00% 

Το ΙΕΚ Καβάλασ επιλζχκθκε τυχαία   από το δείγμα για να ελεγκεί κατά πόςον ιςχφει θ υπόκεςθ τθσ 

ζρευνασ που επαλθκεφτθκε ςτο ςφνολο του δείγματοσ.Από τον πίνακα παρατθροφμε ότι ο Μ.Ο 

Ριςτοποίθςθσ υποτρόφων τφπου Α ςτο ΙΕΚ Καβάλασ είναι 14,75 ςαφϊσ μεγαλφτεροσ από το 13,17 που 

είναι ο Μ.Ο τθσ Ριςοποίθςθσ του ςυνόλου των υποτρόφων (τφπου Α και Β), δθλαδι ςτθν περίπτωςθ 

αυτι οι υπότροφοι αριςτείασ επζτυχαν ςαφϊσ καλφτερεσ επιδόςεισ (επιπλζον κατά 16%)από τουσ 

υποτρόφουσ τφπου Β  

ΠΙΟΑΜΑ 14. Ποςοςτά υποτρόφων τφπου Β (κοινωνικά κριτιρια) ΙΕΜ Μαβάλασ  

ΣΥΝΟΛΟ ΥΡΟΤΟΦΩΝ 
ΤΥΡΟΥ Β - ΙΕΚ 
ΚΑΒΑΛΑΣ   39 

επι του ςυνολου του 
δείγματοσ (των 50) 78,00% 

κθλεα- κοριτςια   34 87,18%   

αρρενεσ   5 12,82%   

ςφνολο υποτρόφων τφπου  Β που πθραν  
πιςτοποίθςθ  14 35,90%   

άρρενεσ υπότροφοι 
τφπου Β που πθραν  

πιςτοποίθςθ    0 0,00%   

Κορίτςια υπότροφοι 
τυπου Β που πιραν 
πιςτοποίθςθ   14 100,00%   

μζςοσ όροσ 
πιςτοποιθςθσ αγοριϊν 
υποτρόφων τφπου Β   0 

Σε ςχζςθ με το μζςο 
όρο του ςυνολου των 
υποτροφιϊν Α και Β 
(13,17)   



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΡΟΤΟΦΙΩΝ ΣΡΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΙΣΤΕΙΑ   

    

  Σελ 40 από 67 

 

μζςοσ όροσ 
πιςτοποιθςθσ  
κοριτςιϊν υποτρόφων 
τφπου Β   12,71 

Σε ςχζςθ με το μζςο 
όρο του ςυνολου των 
υποτροφιϊν Α και Β 
(13,17) 96,54%  

Ραρατθροφμε ότι ο Μζςοσ Προσ του Βακμοφ Ριςτοποίθςθσ των υποτρόφων τφπου Β του ΙΕΚ Καβάλασ  

πζφτει από το 13,17 ςτο 12,71 (χειροτζρευςθ) 

φγκριςθ Ξ.Ρ Βακμων Πιςτοποίθςθσ των 2 τφπων υποτροφιϊν αριςτείασ με κοινωνικά κριτιρια  για 

ΙΕΜ Μαβάλασ –  

 Από τθ ςφγκριςθ των 2 πινάκων 13 και 14 παρατθροφμε ότι οι υπότροφοι τφπου Α (αριςτεία ) 

εμφάνιςαν καλφτερεσ επιδόςεισ ςτισ εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ με βακμοφσ περίπου 16% 

μεγαλφτερουσ των υποτρόφων τφπου Β  

 Αξιοςθμείωτο είναι το ποςοςτό επιτυχίασ των  γυναικϊν ςτισ εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ, είναι  και 

ςτουσ 2 πίνακεσ 100% !!! 

Ακολουκεί θ ίδια ςφγκριςθ ποςοςτϊν επιτυχίασ και καλφτερθσ επίδοςθσ  των υποτρόφων  ςπουδαςτϊν 

του ΙΕΚ Ν. Ιωνίασ –Ρεριφζρεια Αττικισ για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων 

ΠΙΟΑΜΑ 15. Ποςοςτά υποτρόφων τφπου Α (αριςτεία) ΙΕΜ Ο.Ιωνίασ  

ΣΥΝΟΛΟ ΥΡΟΤΟΦΩΝ 
ΤΥΡΟΥ Α -ΑΙΣΤΕΙΑ ΙΕΚ 
Ν.ΙΩΝΙΑΣ 53   

επι του ςυνολου του 
δείγματοσ (των 143) 37,06% 

κθλεα- κοριτςια 23   Ροςοςτό (επι του 51) 43,40% 

αρρενεσ 30   Ροςοςτό (επι του 51) 56,60% 

ςφνολο υποτρόφων 
τφπου  Α που πθραν  
πιςτοποίθςθ  27   Ροςοςτό (επι του 51) 52,94% 

άρρενεσ υπότροφοι 
τφπου Α που πθραν  

πιςτοποίθςθ  16   ποςοςτό (επι του 25) 59,26% 

Κορίτςια υπότροφοι 
τυπου Α που πιραν 
πιςτοποίθςθ 11     40,74% 

μζςοσ όροσ 
πιςτοποιθςθσ για 
υποτρόφουσ τφπου Α 
(αγόρια και κορίτςια) 13,59   

Σε ςχζςθ με το μζςο 
όρο του ςυνολου των 
ΤΥΡΟΥ Β   101,97% 
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μζςοσ όροσ 
πιςτοποιθςθσ για 
υποτρόφουσ τφπου Α 
αγόρια 13,38   

Σε ςχζςθ με το μζςο 
όρο του γενικοφ 
ςυνόλου -τφπου Α και Β  
13,33 100,34% 

μζςοσ όροσ 
πιςτοποιθςθσ για 
υποτρόφουσ τφπου Α 
κορίτςια 13,91   

Σε ςχζςθ με το μζςο 
όρο του γενικοφ 
ςυνόλου -τφπου Α και Β  
14 99,35% 

ΤΓΜΡΙΗ ΞΕΡΤ ΡΡΡΤ ΒΑΘΞΡΤ ΠΙΣΡΠΡΙΗΗ ΣΩΟ ΤΠΡΣΡΡΦΩΟ ΣΤΠΡΤ Α  ΞΕ ΣΤΠΡΤ Β 

ΠΙΟΑΜΑ 16. Ποςοςτά υποτρόφων τφπου Β (κοινωνικά κριτιρια) ΙΕΜ Ο. Ιωνίασ  

ΣΥΝΟΛΟ ΥΡΟΤΟΦΩΝ 
ΤΥΡΟΥ Β –  
ΙΕΚ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 90   

επι του ςυνολου του 
δείγματοσ (των 143) 62,94% 

κθλεα- κοριτςια 69   Ροςοςτό (επι του 90) 76,67% 

αρρενεσ 21   Ροςοςτό (επι του 90) 23,33% 

ςφνολο υποτρόφων 
τφπου  Β που πθραν  
πιςτοποίθςθ  19   Ροςοςτό (επι του 90) 21,11% 

άρρενεσ υπότροφοι 
τφπου Β που πθραν  
πιςτοποίθςθ  5   ποςοςτό (επι του 19) 26,32% 

Κορίτςια υπότροφοι 
τυπου Β που πιραν 
πιςτοποίθςθ 14     73,68% 

μζςοσ όροσ 
πιςτοποιθςθσ για 
υποτρόφουσ τφπου Β 
(αγόρια και κορίτςια) 14   

Σε ςχζςθ με το μζςο 
όρο του ςυνολου των 
ΤΥΡΟΥ Α+ Β   13,33 105,03% 

μζςοσ όροσ 
πιςτοποιθςθσ για 
υποτρόφουσ τφπου Β 
αγόρια 13,8   

Σε ςχζςθ με το μζςο 
όρο του γενικοφ 
ςυνόλου -τφπου Α και Β  
13,33 103,53% 

μζςοσ όροσ 
πιςτοποιθςθσ για 
υποτρόφουσ τφπου Β 
κορίτςια 14,07   

Σε ςχζςθ με το μζςο 
όρο του γενικοφ 
ςυνόλου -τφπου Α και Β  
13,33 105,56% 

Από τθν παρατιρθςθ των ποςοςτϊν και των 2 πινάκων παρατθροφμε ότι εδϊ θ αριςτεία δεν ςυνδζκθκε  

με καλφτερεσ επιδόςεισ κακϊσ και από τουσ  2 πίνακεσ και για τα αγόρια και για τα κορίτςια ο Μ.Ο 

πιςτοποίθςθσ υποτρόφων τφπου Α 13,91 είναι ςχεδόν ο ίδιοσ (και μάλιςτα υπολείπεται κατά τι)  με τον 

Μ.Ο των υποτρόφων τφπου Β που είναι 14 (ζνα παράδοξο )Βζβαια και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ο Μ.Ο των 
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κοριτςιϊν υποτρόφων  τφπου Α (αριςτεία) ςυνεχίηει να είναι υψθλότεροσ από τον Γενικό Μζςο Προ 

Ριςτοποίθςθσ και ςτισ 5 περιφζρειεσ (ςυνολικό δείγμα). 

ΔΙΑΓΡΑΞΞΑ 6 

 

 

2.6 ΤΞΠΕΡΑΞΑΣΑ ΞΕΡΡΤ Α’ ΣΗ ΕΡΕΤΟΑ 

 Ο κεςμόσ των υποτροφιϊν όπωσ ίςχυςε μζχρι το 2009 δεν είχε μεγάλθ   αποτελεςματικότθτα 

κακόςον αν κεωριςουμε ότι θ επιτυχία ςτισ εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ είναι μζτρο των 

γνωςεων και δεξιοτιτων που απόκτθςε ο ςπουδαςτισ κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ του 

ςτο ΙΕΚ και τθν περίοδο τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ βλζπουμε ότι μόνο το 33,38% των 

υποτρόφων ( φποτρόφων αριςτείασ -τφπου Α και υποτρόφων με κοινωνικά κριτιρια -τφπου 

Β ) επζτυχαν ςτισ εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ  με μζςθ   χαμθλι επίδοςθ Ξ.Ρ 13,42 με άριςτα το 

20. 
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 Ραρατθρϊντασ τθν επίδοςθ- Μ.Ο Ριςτοποίθςθσ των υποτρόφων αριςτείασ –τφπου Α  από 

τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων , προκφπτει ότι όντωσ  υπάρχει αφξθςθ τθσ επίδοςθσ των  

υποτρόφων αριςτείασ (Μ.Ο 14,74 ) ζναντι του μζςου όρου επίδοςθσ του ςυνόλου των 

υποτρόφων που είναι το 13,45 γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τθν υπόκεςθ τθσ ζρευνασ, ότι 

δθλαδι περιμζνουμε καλφτερεσ επιδόςεισ ςτισ εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ από τουσ άριςτουσ 

υπότροφουσ. 

  Επιπλζον  δε επαλθκεφεται από τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ και θ ςτερεοτυπικι αντίλθψθ 

φφλου που κζλει τα κορίτςια να επιτυγχάνουν  μεγαλφτερεσ ακαδθμαϊκζσ διακρίςεισ. Από το 

διάγραμμα 3 θ ςφγκριςθ των επιδόςεων αγοριϊν- κοριτςιϊν  υποτρόφων αριςτείασ  ζδειξε 

ότι τα κορίτςια υπότροφοι αριςτείασ επζτυχαν πολφ  υψθλότερεσ επιδόςεισ Μ.Ο βακμοφ  

πιςτοποίθςθσ 15,63  από τον αντίςτοιχο μζςο όρο Ριςτοποίθςθσ των αγοριϊν 13,45 πράγμα 

που επιβεβαιϊνει τον κανόνα τα  κορίτςια να είναι πιο μελετθρά και εργατικά. 

 Η περίπτωςθ του  ΙΕΚ τθσ Ν. Ιωνίασ αναδεικνφει  κάτι που δεν ςυνάδει με το γενικό 

ςυμπζραςμα δθλαδι θ υποτροφία αριςτείασ δεν ςυνζβαλλε ςε υψθλότερεσ επιδόςεισ για  

κάποιουσ  αδιευκρίνιςτουσ λόγουσ –Συγκεκριμζνα από τον πίνακα 15 ο Μ.Ο Ριςτοποίθςθσ 

υποτρόφων τφπου Α είναι 13,59 (αγόρια και κορίτςια ) , των κοριτςιϊν υποτρόφων τφπου Α 

μόνο 13,91  και των υποτρόφων  τφπου Β , ςφνολο αγόρια και κορίτςια(πίνακασ 16) είναι 14 

(!) ενϊ παραμζνει  14  και για τα αγόρια υποτρόφουσ τφπου Β και για τα κορίτςια τφπου Β.  

 Στο διάγραμμα 6 απεικονίηονται οι Μ.Ο όλων των περιφερειϊν ανα αγόρια, κορίτςια και 

Μ.Ο τθσ κάκε περιφζρειασ. Ραρατθροφμε το εξισ παράδοξο: ενϊ ςε όλεσ τισ άλλεσ 

περιφζρειεσ ο Μ.Ο Ριςτοποίθςθσ των κοριτςιϊν είναι ςαφϊσ μεγαλφτεροσ ι  ελάχιςτα 

μεγαλφτεροσ από  των αγοριϊν και από το Μ.Ο , ςτθν περίπτωςθ τθσ  Κεντρικισ 

Μακεδονίασ, ςτο 1ο ΙΕΚ Θεςςαλονίκθσ ςυμβαίνει ακριβϊσ το αντίκετο( !  ) Τα αγόρια 

υπότροφοι παρουςιάηουν το μεγαλφτερο Μ.Ο Ριςτοποίθςθσ   16,1 από το Μ.Ο του ςυνόλου 

τθσ Κ. Μακεδονίασ που είναι και ο Μεγαλφτεροσ Μ.Ο όλου του δζιγματοσ και από το Μ.Ο 

των κοριτςιϊν που είναι 14,42. Δυςτυχϊσ δεν ζχομε επιπλζον ςτοιχεία για τον τφπο τθσ 

υποτροφίασ για να διερευνιςουμε πιο πολφ τθν περίπτωςθ αυτι. 

Τα ποςοτικά  εμπειρικά αυτά δεδομζνα μζνει να διερευνθκοφν και από   τθν ποιοτικι ανάλυςθ των 

απαντιςεων  των ςπουδαςτϊν ςτο τμιμα τθσ ζρευνασ που ακολουκεί . 

 

 

 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΡΟΤΟΦΙΩΝ ΣΡΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΙΣΤΕΙΑ   

    

  Σελ 44 από 67 

 

2.7 ΞΕΡΡ Β’ – ΔΙΕΡΕΤΟΗΗ ΑΟΣΙΝΗΨΕΩΟ ΣΩΟ ΠΡΤΔΑΣΩΟ ΙΕΜ Ε ΧΕΗ ΞΕ ΣΡ ΘΕΞΡ ΣΩΟ 

ΤΠΡΣΡΡΦΙΩΟ 

ΜΡΠΡ 

Οι ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου ςκοπεφουν ςτθ διερεφνθςθ των αντιλιψεων των ςπουδαςτϊν 

ςχετικά με το κεςμό των υποτροφιϊν και γενικά με τθν αξία των πτυχίων των ΙΕΚ ςτθν αγορά εργαςίασ, 

το επίπεδο  των ςπουδϊν τουσ, τθν φπαρξθ ι όχι  αξιοκρατίασ ςτθν αγορά εργαςίασ, και το πόςο 

κεωροφν ωσ   αποτελεςματικι τθ  ςφνδεςθ των Ι.Ε.Κ με τθν αγορά εργαςίασ . Ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ 

αυτισ που για πρϊτθ φορά γίνεται ςε τζτοια ζκταςθ και βακμό ςτουσ ςπουδαςτζσ των Δθμοςίων ΙΕΚ 

είναι να    λθψκεί υπόψθ θ γνϊμθ των ςπουδαςτϊν ςχετικά με το κζμα   και να ςυμπεριλθφκεί ςε 

προτάςεισ αναβάκμιςθσ του κεςμοφ των υποτροφιϊν (πράγμα που ςυμβαίνει για πρϊτθ φορά!!)  

Εντυπωςιακά είναι τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ και ξεκάκαροσ ο λόγοσ και τα μθνφματα που πζραςαν 

οι ςπουδαςτζσ κα οι ςπουδάςτριεσ ςτα κάτωκι κζματα : 

 Τθν διαςφνδεςθ του προγράμματοσ χοριγθςθσ των υποτροφιϊν με τθν  πρόςβαςθ ςτθν αγορά 

εργαςίασ.  

 Τθν ζωσ ςιμερα επίδραςθ του προγράμματοσ  υποτροφιϊν  αναφορικά με τθν  ικανοποίθςθ των 

καταρτιηομζνων και τθν δθμιουργία προςδοκιϊν για καλφτερα εκπαιδευτικά αποτελζςματα 

ςτουσ ίδιουσ και το άμεςο κοινωνικό περιβάλλον τουσ.  

 Τθν διερεφνθςθ του κεςμοφ των υποτροφιϊν ωσ κίνθτρο για τθν προςζλκυςθ ςπουδαςτϊν ςτα 

Δθμόςια ΙΕΚ . 
2.8 ΣΑΤΣΡΣΗΣΑ ΣΡΤ ΔΕΤΣΕΡΡΤ ΞΕΡΡΤ Σθσ ΕΡΕΤΟΑ 

Καταςκευάςτθκε ερωτθματολόγιο με 10 ερωτιςεισ  με χριςθ τθσ  ψυχομετρικισ κλίμακασ Likert θ 

οποία είναι ευρζωσ διαδεδομζνθ για χριςθ ςε ερωτθματολόγια, με βακμονόμθςθ από το 1 που 

αντιςτοιχεί ςε  πάρα πολφ – πλιρθσ κατάφαςθ ςτθν ερϊτθςθ,  το 2 που αντιςτοιχεί ςε πολφ , το 3 

που αντιςτοιχεί ςτο λίγο –ςχετικι άρνθςθ ςτθν πρόταςθ του ερωτθματολογίου και  το 4 που 

αντιςτοιχεί ςε κακόλου και δείχνει απόλυτθ άρνθςθ. 

Απάντθςαν 298 ςπουδαςτζσ ΤΩΝ ΙΕΚ on line  . Η ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου ζγινε ςτισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ μζςα ςτα εργαςτιρια Ρλθροφορικισ με τθν παρότρυνςθ των  

εκπαιδευτϊν των ΙΕΚ οι οποίοι ςυνεργάςτθκαν πρόκυμα . Η ςυνεννόθςθ ζγινε με Διευκυντζσ των 

ΙΕΚ που ανικουν ςτισ  περιφζρειεσ  του δείγματοσ των ςτατιςτικϊν των υποτρόφων.Δείγμα: 298 

ςπουδαςτζσ, τριεσ ςυμπλιρωςαν το on-line ερωτθματολόγιο που αποτελείται από 10 ερωτιςεισ 

επι του ςυνόλου . Το ερωτθματολόγιο αναρτικθκε ςτθ διεφκυνςθ  

ΠΙΟΑΜΑ 16  ΣΡΙΧΕΙΑ ΠΡΤΔΑΣΩΟ  ΙΕΜ – ΧΡΡΟΡΕΙΡΕ 2005Α -2010Β  

ΔΣΟ  ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ ΤΝΟΛΟ 
ΠΟΟΣΟ 
ΑΝΓΡΔ 

ΠΟΟΣΟ 
ΓΤΝΑΙΚΔ 

2005Α 6567 7800 14367 45,71% 54,29% 
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2005Β 7232 8286 15518 46,60% 53,40% 

2006Α 6978 7825 14623 47,72% 53,51% 

2006Β 8644 9564 18028 47,95% 53,05% 

2007Α 8281 9574 17855 46,38% 53,62% 

2007Β 8606 10144 18750 45,90% 54,10% 

2008Α 8136 9886 18022 45,14% 54,86% 

2008Β 7818 9575 17393 44,95% 55,05% 

2010Β 5698 6771 12469 45,70% 54,30% 

Από το πίνακα 16 βλζπουμε ότι το κατά φκινοπωρινό εξάμθνο 2010Β (Στοιχεία από ΚΡΣ Ο.Ε.Ε.Κ) είναι 

εγγεγραμμζνοι 12469 ςπουδαςτζσ ςτα Δ.Ι.Ε.Κ  Για τθν εξαγωγι του δείγματοσ πρζπει να λάβουμε υπόψθ 

και τθ ςχολικι διαρροι (drop-out) που δυςτυχϊσ δεν ζχουμε ςτοιχεία για εκτίμθςθ του ποςοςτοφ.  Με 

τισ προαναφερκείςεσ παραδοχζσ το δείγμα των 298 ςπουδαςτϊν που χρθςιμοποιείται ςτο δεφτερο 

μζροσ τθσ ζρευνασ αποτελεί  περίπου το 2,5% του ςυνόλου των ςπουδαςτϊν ΙΕΚ χωρίσ να λάβουμε 

υπόψθ τθ ςχολικι διαρροι που ςτθν περίπτωςθ αυτι μποροφμε να εκτιμιςουμε με ςχετικι αςφάλεια 

ότι το δείγμα μασ βρίςκεται ςτο 3% και άνω. 

Το 98% είναι ςπουδαςτζσ των ΙΕΚ  και το 88% είναι ςτθν θλικία   18 ζωσ 24 ετϊν, ενϊ το 12% είναι άνω 

των 25 ετϊν , το 75 % του δείγματοσ είναι κορίτςια και το 75% είναι αγόρια- παρατθροφμε μια πιο κετικι 

ανταπόκριςθ ςτθ ςυμπλιρωςθ του δείγματοσ από τισ γυναίκεσ πικανόν επειδι αυτζσ αγγίηει πιο πολφ θ 

ανεργία και ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ ίςωσ για αυτό είναι πιο ευαιςκθτοποιθμζνεσ και ςτθ ςυμμετοχι 

ςτθν ζρευνα . 

Η ανταπόκριςθ ςτθ ςυμπλιρωςθ του on-line ερωτθματολογίου  φαίνεται ςτο κάτωκι διάγραμμα (βζβαια 

θ ςτατιςτικι ανάλυςθ ζγινε ςτο δείγμα των 298 ςπουδαςτϊν , ενϊ ςτισ 12/02/2011 το δείγμα ζχει 

αυξθκεί ςτουσ 305 χωρίσ ςχεδόν  καμμία αλλαγι ςτα ποςοςτά που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν παροφςα 

ζρευνα. 

Διάγραμμα ανταπόκριςθσ των ερωτθκζντων ςπουδαςτϊν (θμερολογιακι) 

 

2.9 ΞΕΘΡΔΡΝΡΓΙΑ – ΣΑΣΙΣΙΜΗ ΕΠΕΠΕΡΓΑΙΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Πηζηεύεηο όηη ν ηξόπνο πνπ δίλνληαη ζήκεξα νη ππνηξνθίεο ζηα ΙΕΚ , δειαδή κόλν 

κε θνηλσληθά- νηθνλνκηθά θξηηήξηα αγλνώληαο ηελ έλλνηα ηεο αξηζηείαο είλαη ν πην δίθαηνο 

ηξόπνο; 
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Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 31 10,4 10,4 10,4 

ΠΟΛΤ 43 14,4 14,4 24,8 

ΛΙΓΟ 137 46,0 46,0 70,8 

ΚΑΘΟΛΟΤ 87 29,2 29,2 100,0 

Total 298 100,0 100,0  

 

 

 

ΕΡΩΣΗΗ 1 -ΠΡΡΣΑ ΑΠΑΟΣΗΕΩΟ ΑΓΡΡΙΩΟ ΜΡΡΙΣΙΩΟ  (ςφνολο 293 δείγματοσ) 

ΕΡΩΣΗΗ 1 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΕΡΩΣΗΗ 1 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ποςοςτα 
αγοριων 

ΕΡΩΣΗΗ 1 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ποςοςτα 
ΚΟΙΤΣΙΩΝ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 86 29% ΚΑΘΟΛΟΥ 19 33% ΚΑΘΟΛΟΥ 45 26% 

ΛΙΓΟ 135 46% ΛΙΓΟ 15 26% ΛΙΓΟ 104 59% 

ΡΟΛΦ 41 14% ΡΟΛΦ 14 25% ΡΟΛΦ 12 7% 

ΡΑΑ ΡΟΛΦ 31 11% 
ΡΑΑ 
ΡΟΛΦ 9 

16% ΡΑΑ ΡΟΛΦ 
15 

9% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

293 100% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

57 100% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

176 100% 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑ 1:   

  
Μόλισ το 25%  (περίπου) των ερωτθκζντων ςπουδαςτϊν παραδζχεται ότι ο τρόποσ χοριγθςθσ των υποτροφιϊν με 
κοινωνικά –οικονομικά κριτιρια  παραμελϊντασ  τθν ζννοια τθσ αριςτείασ είναι πιο δίκαιοσ. Η ςυντριπτικι 
πλειοψθφία  75 % (!) βρίςκει λίγο ζωσ κακόλου δίκαιο το υπάρχον ςφςτθμα υποτροφιϊν όςον αφορά ςτο κεςμό 
τθσ   αριςτείασ. 
Ενδιαφζρουςα είναι και θ ανάλυςθ των απαντιςεων κατά φφλο : Μόλισ  το 16%  (9%  και 7%) των κοριτςιϊν 
πιςτεφουν (πάρα πολφ και πολφ) ότι το υπάρχον ςφςτθμα υποτροφιϊν (με κοινωνικά και οικονομικά κριτιρια)  
είναι πιο δίκαιοσ , ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό των αγοριϊν είναι  41% (16% και 25%)  γεγονόσ που επιβεβαιϊνει 
ίςωσ τθ ςτερεότυπθ αντίλθψθ ότι τα κορίτςια είναι πιο επιμελείσ  και τθ πιο ςφγχρονθ αντίλθψθ ότι οι γυναίκεσ 
είναι  πιο ανταγωνιςτικζσ  και ςτοχεφουν ςε υψθλότερεσ επιδόςεισ. Η υποτροφία  αριςτείασ  λοιπόν φαίνεται να 
είναι το ηθτοφμενο και από τα αγόρια και από τα  κορίτςια (ςυντριπτικό ποςοςτό ), ενϊ τίκεται και ζντονα από τα 
κορίτςια το κζμα τθσ δικαιοςφνθσ – όποιοσ μοχκεί και αριςτεφει ςτθν ειδικότθτά του πρζπει να αμοιφκεί και να 
διακρικεί από τουσ υπόλοιπουσ.   
 

ΕΡΩΣΗΗ 2 Ο τρόποσ χοριγθςθσ των υποτροφιϊν μόνο με κοινωνικά  και οικονομικά  κριτιρια -
ανεξάρτθτα αριςτείασ-  λειτουργεί ςαν κίνθτρο ςε εςζνα ϊςτε να διαβάςεισ και να πάρεισ άριςτα ςτισ 
εξετάςεισ ςτο τζλοσ κάκε εξαμινου; 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΡΟΤΟΦΙΩΝ ΣΡΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΙΣΤΕΙΑ   

    

  Σελ 47 από 67 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 103 34,6 34,6 34,6 

ΠΟΛΤ 46 15,4 15,4 50,0 

ΛΙΓΟ 72 24,2 24,2 74,2 

ΚΑΘΟΛΟΤ 77 25,8 25,8 100,0 

Total 298 100,0 100,0  

ΕΡΩΣΗΗ 2 -ΠΡΡΣΑ ΑΠΑΟΣΗΕΩΟ ΑΓΡΡΙΩΟ ΜΡΡΙΣΙΩΟ  (ςφνολο 293 δείγματοσ) 

 

ΕΡΩΣΗΗ 2 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΕΡΩΣΗΗ 2 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ποςοςτα 
αγοριων 

ΕΡΩΣΗΗ 2 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ποςοςτα 
κοριτςιϊν 

ΚΑΘΟΛΟΥ 76 26% ΚΑΘΟΛΟΥ 25 44% ΚΑΘΟΛΟΥ 35 20% 

ΛΙΓΟ 69 24% ΛΙΓΟ 16 28% ΛΙΓΟ 30 17% 

ΡΟΛΦ 45 15% ΡΟΛΦ 8 14% ΡΟΛΦ 19 11% 

ΡΑΑ ΡΟΛΦ 103 35% 
ΡΑΑ 
ΡΟΛΦ 

8 14% ΡΑΑ ΡΟΛΦ 92 52% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

293 100% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

57 100% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

176 100% 

 

Συμπεραςμα 2 :  Σε αυτιν τθν ερϊτθςθ βλζπουμε ότι θ  υποτροφία  με το ςθμερινό κακεςτϊσ ( μόνο με 
κοινωνικά και οικονομικά κριτιρια) δεν λειτουργεί ςαν κίνθτρο  ςτουσ ςπουδαςτζσ οφτωσ ϊςτε να   
αυξιςουν τισ επιδόςεισ τουσ κατά τθν περίοδο τθσ κατάρτιςθσ με ςτόχο τθ βελτίωςι τουσ και ςτο 
πρακτικό επίπεδο και ςτισ κεωρθτικζσ γνϊςεισ.  Το ςυνολικό ποςοςτό 50% (35 % πάρα πολφ και 15% 
πολυ ) ιςοςτακμίηεται ακριβϊσ από το 50% (24% λίγο και 26% κακόλου)  

 

 

ΕΡΩΣΗΗ 3. Αν δινόταν υποτροφία ςτον άριςτο ςπουδαςτι ςε κάκε ειδικότθτα ανεξάρτθτα από το 
ειςόδθμά που δθλϊνει ο ίδιοσ ι οι γονείσ του ςτθν εφορία, αυτό το γεγονόσ κα λειτουργοφςε ςαν 
κίνθτρο για εςζνα για να αριςτεφςεισ ςτισ ςπουδζσ ςου ςτο ΙΕΚ; 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 166 55,7 55,7 55,7 

ΠΟΛΤ 60 20,1 20,1 75,8 

ΛΙΓΟ 40 13,4 13,4 89,3 

ΚΑΘΟΛΟΤ 32 10,7 10,7 100,0 

Total 298 100,0 100,0  

 

  



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΡΟΤΟΦΙΩΝ ΣΡΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΙΣΤΕΙΑ   

    

  Σελ 48 από 67 

 

ΕΡΩΣΗΗ 3-ΠΡΡΣΑ ΑΠΑΟΣΗΕΩΟ ΑΓΡΡΙΩΟ ΜΡΡΙΣΙΩΟ  (ςφνολο 293 δείγματοσ) 

 

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ 3: Σε αυτι τθν ερϊτθςθ ηθτάται ευκζωσ θ άποψθ των ςπουδαςτϊν ςτο ηιτθμα άν θ 
χοριγθςθ τθσ υποτροφίασ αριςτείασ χωρίσ οικονομικοφσ ι άλλουσ περιοριςμοφσ  κα λειτουργοφςε ςε 
κάκε ειδικότθτα ςαν κίνθτρο για άριςτεσ επιδόςεισ -  Η απάντθςθ είναι αποκαλυπτικι- Το ςυντριπτικό 
ποςοςτό του 76% (56%  πάρα πολφ και 20% πολφ ) των ςπουδαςτϊν δθλϊνουν ότι κα είχαν κίνθτρο για 
να επιτφχουν άριςτεσ επιδόςεισ  ςτθν ειδικότθτά τουσ αν ιξεραν ότι κα επιβραβεφονταν ςίγουρα με 
υποτροφία αριςτείασ, ανεξάρτθτα από το οικογενειακό ειςόδθμά τουσ .  Στα δε κορίτςια το ποςοςτό 
ανεβαίνει ςτο 85%(!) πράγμα που ςυνάδει με τθ γενικότερθ εκτίμθςθ ότι τα κορίτςια είναι πιο 
ανταγωνιςτικά και  πιο μελετθρά και επιτυγχάνουν   μεγαλφτερεσ επιδόςεισ από τα αγόρια  όπωσ 
αποδείχκθκε και από τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία ςτο πρϊτο μζροσ τθσ ζρευνασ.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΩΣΗΗ 4  Πηζηεύεηο όηη θαηά ηε ρνξήγεζε  ησλ ππνηξνθηώλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε  

θαη ε εηδηθόηεηα;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΣΗΗ 3 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΕΡΩΣΗΗ 3 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ποςοςτα 
αγοριων 

ΕΡΩΣΗΗ 3 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ποςοςτα 
κοριτςιϊν 

ΚΑΘΟΛΟΥ 31 11% ΚΑΘΟΛΟΥ 8 14% ΚΑΘΟΛΟΥ 13 7% 

ΛΙΓΟ 40 14% ΛΙΓΟ 9 16% ΛΙΓΟ 12 7% 

ΡΟΛΦ 59 20% ΡΟΛΦ 19 33% ΡΟΛΦ 27 15% 

ΡΑΑ ΡΟΛΦ 163 56% 
ΡΑΑ 
ΡΟΛΦ 

21 37% ΡΑΑ ΡΟΛΦ 124 70% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

293 100% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

57 100% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

176 100% 

 

  

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 39 13,1 13,1 13,1 

ΠΟΛΤ 51 17,1 17,1 30,2 

ΛΙΓΟ 58 19,5 19,5 49,7 

ΚΑΘΟΛΟΤ 150 50,3 50,3 100,0 

Total 298 100,0 100,0  



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΡΟΤΟΦΙΩΝ ΣΡΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΙΣΤΕΙΑ   

    

  Σελ 49 από 67 

 

 
ΕΡΩΣΗΗ 4 -ΠΡΡΣΑ ΑΠΑΟΣΗΕΩΟ ΑΓΡΡΙΩΟ ΜΡΡΙΣΙΩΟ  (ςφνολο 293 δείγματοσ) 

 
ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ 4: Στθν ερϊτθςθ αν πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ ειδικότθτα κατά τθ χοριγθςθ των 
υποτροφιϊν  παρατθροφμε ότι το 70% των ςπουδαςτϊν πιςτεφουν ότι δεν πρζπει να λαμβάνεται 
υπόψθ, αν κοιτάξουμε όμωσ πιο προςεκτικά τισ απαντιςεισ αγοριϊν και κοριτςιϊν βλζπουμε ότι ςτα 
αγόρια  υπάρχει  ζνα ποςοςτό 46 % (23% πάρα πολφ και 23% πολφ) που ςυμφωνοφν  ότι κα πρζπει να 
λαμβάνεται υπόψθ και θ ειδικότθτα, ενϊ αντικζτωσ  μόνο ζνα 23% των κοριτςιϊν ςυμφωνεί ότι κα 
πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ. Φαίνεται ότι τα κορίτςια ζχουν ξεπεράςει τα ςτερεότυπα όςον αφορά 
ςτθν επιλογι ειδικότθτασ με τθν οπτικι του φφλου και αιςκάνονται αποφαςιςμζνεσ να επιτφχουν ςτο 
επάγγελμα που διάλεξαν με ςτόχο τθν επαγγελματικι αποκατάςταςθ δουλεφοντασ ςκλθρά.  
 
ΕΩΤΗΣΗ 5: Ριςτεφεισ ότι αν είςαι άριςτοσ ςτισ εξετάςεισ του εξαμινου κατάρτιςθσ και πάρεισ μια 
Βεβαίωςθ Κατάρτιςθσ με  άριςτα κα πετφχεισ και ςτισ εξετάςεισ τθσ Ριςτοποίθςθσ; 

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 23 7,7 7,7 7,7 

ΠΟΛΤ 65 21,8 21,8 29,5 

ΛΙΓΟ 159 53,4 53,4 82,9 

ΚΑΘΟΛΟΤ 51 17,1 17,1 100,0 

Total 298 100,0 100,0  

 

 

 
ΕΡΩΣΗΗ 5-ΠΡΡΣΑ ΑΠΑΟΣΗΕΩΟ ΑΓΡΡΙΩΟ ΜΡΡΙΣΙΩΟ  (ςφνολο 293 δείγματοσ) 

 

ΕΡΩΣΗΗ 5 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΕΡΩΣΗΗ 5 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ποςοςτα 
αγοριων 

ΕΡΩΣΗΗ 5 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ποςοςτα 
κοριτςιϊν 

ΕΡΩΣΗΗ 4 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΕΡΩΣΗΗ 4 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ποςοςτα 
αγοριων 

ΕΡΩΣΗΗ 4 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ποςοςτα 
κοριτςιϊν 

ΚΑΘΟΛΟΥ 147 50% ΚΑΘΟΛΟΥ 15 26% ΚΑΘΟΛΟΥ 115 65% 

ΛΙΓΟ 57 19% ΛΙΓΟ 16 28% ΛΙΓΟ 21 12% 

ΡΟΛΦ 51 17% ΡΟΛΦ 13 23% ΡΟΛΦ 22 13% 

ΡΑΑ ΡΟΛΦ 38 13% 
ΡΑΑ 
ΡΟΛΦ 

13 23% ΡΑΑ ΡΟΛΦ 18 10% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

293 100% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

57 100% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

176 100% 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΡΟΤΟΦΙΩΝ ΣΡΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΙΣΤΕΙΑ   

    

  Σελ 50 από 67 

 

ΚΑΘΟΛΟΥ 51 17% ΚΑΘΟΛΟΥ 13 23% ΚΑΘΟΛΟΥ 20 11% 

ΛΙΓΟ 158 54% ΛΙΓΟ 18 32% ΛΙΓΟ 124 70% 

ΡΟΛΦ 62 21% ΡΟΛΦ 21 37% ΡΟΛΦ 24 14% 

ΡΑΑ ΡΟΛΦ 22 8% 
ΡΑΑ 
ΡΟΛΦ 

5 9% ΡΑΑ ΡΟΛΦ 8 5% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

293 100% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

57 100% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

176 100% 

 

 
ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ 5:   Το ποςοςτό των ςπουδαςτϊν που πιςτεφουν πάρα πολφ ότι αν αριςτεφςουν ςτισ 
εξετάςεισ του ΙΕΚ  κα αριςτεφςουν και ςτισ εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ  ανζρχεται μόνο ςτο 30% ( 8% και 
ςτο 22% (πολφ ), ενϊ το θχθρό 70% (53% λίγο και 17% κακόλου)  πιςτεφει ότι  θ αριςτεία ςτισ εξετάςεισ 
του ΙΕΚ  δεν εξαςφαλίηει τθν επιτυχία ςτισ εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ. Από τθ λεπτομερι εξζταςθ των επι 
μζρουσ ποςοςτϊν αγοριϊν και κοριτςιϊν προκφπτει ότι το 43% των αγοριϊν πιςτεφουν ότι αν 
αριςτεφςουν ςτισ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του εξαμινου κα πετφχουν και ςτισ εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ, ενϊ 
μόλισ το 19% των κοριτςιϊν το πιςτεφουν. Εδϊ φαίνεται ότι τα κορίτςια ζχουν πιο πολφ άγχοσ για τισ 
εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ απ’ ότι τα αγόρια. 
Κατά τθ γνϊμθ μου πιςτεφω ότι οι αντιλιψεισ αυτζσ των παιδιϊν ωσ προσ τθν Ριςτοποίθςθ πρζπει να 
διερευνθκοφν περεταίρω. Η ερϊτθςθ 6 ζρχεται να ρίξει πιο πολφ φϊσ ςτισ αντιλιψεισ των νζων 
ςπουδαςτϊν για τθ ςχζςθ του επιπζδου ςπουδϊν με τθν Ριςτοποίθςθ. 

 

ΕΡΩΣΗΗ 6 Ριςτεφεισ ότι οι εξετάςεισ  που διοργανϊνονται ςτο τζλοσ κάκε εξαμινου 

κατάρτιςθσ μζςα ςτο ΙΕΚ που ςπουδάηεισ ζχουν τον ίδιο βακμό δυςκολίασ  με τισ εξετάςεισ 

Ριςτοποίθςθσ 
 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 9 3,0 3,0 3,0 

ΠΟΛΤ 34 11,4 11,4 14,4 

ΛΙΓΟ 153 51,3 51,3 65,8 

ΚΑΘΟΛΟΤ 102 34,2 34,2 100,0 

Total 298 100,0 100,0  
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ΕΡΩΣΗΗ 6-ΠΡΡΣΑ ΑΠΑΟΣΗΕΩΟ ΑΓΡΡΙΩΟ ΜΡΡΙΣΙΩΟ  (ςφνολο 293 δείγματοσ) 

 

ΕΡΩΣΗΗ 6 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΕΡΩΣΗΗ 6 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ποςοςτα 
αγοριων 

ΕΡΩΣΗΗ 6 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ποςοςτα 
κοριτςιϊν 

ΚΑΘΟΛΟΥ 101 34% ΚΑΘΟΛΟΥ 28 49% ΚΑΘΟΛΟΥ 49 28% 

ΛΙΓΟ 150 51% ΛΙΓΟ 16 28% ΛΙΓΟ 108 61% 

ΡΟΛΦ 33 11% ΡΟΛΦ 10 18% ΡΟΛΦ 15 9% 

ΡΑΑ ΡΟΛΦ 9 3% 
ΡΑΑ 
ΡΟΛΦ 

3 5% ΡΑΑ ΡΟΛΦ 4 2% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

293 100% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

57 100% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

176 100% 

 

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ 6  Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ ερϊτθςθσ ςε ςυνδυαςμό με  τα αποτελζςματα τθσ 
προθγοφμενθσ  οδθγοφν ςτο ςυλλογιςμό  ότι θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ςπουδαςτϊν  των ΙΕΚ – 
ποςοςτό 85% (34% κακόλου και 51% λίγο ) πιςτεφουν  ότι ο βακμόσ δυςκολίασ των ενδοςχολικϊν 
εξετάςεων κατάρτιςθσ ζχει ελάχιςτθ ςχζςθ με το βακμό δυςκολίασ των εξετάςεων Ριςτοποίθςθσ  τισ 
οποίεσ κεωροφν  πολφ πιο δφςκολεσ! (επικφρωςθ του ςυμπεράςματοσ τθσ ερϊτθςθσ 5). Και ςε αυτι τθν 
ερϊτθςθ διαφοροποιείται το ποςοςτό των γυναικϊν από των ανδρϊν  ςτθν εκτίμθςθ του βακμοφ 
δυςκολίασ των εξετάςεων Ριςτοποίθςθσ. Μόνο ζνα  11%  των κοριτςιϊν εκτιμοφν  ότι  ο βακμόσ 
δυςκολίασ των εξετάςεων Ριςτοποίθςθσ  είναι ίδιοσ με αυτόν των  ενδοςχολικϊν εξετάςεων   του ΙΕΚ ςτο 
τζλοσ του εξαμινου κατάρτιςθσ ςε αντίκεςθ με το υπερδιπλαςιο ποςοςτό των αγοριϊν (23%). Και ςε 
αυτι τθν ερϊτθςθ διαφαίνεται  ο βακμόσ του άγχουσ που ζχουν τα κορίτςια ςε ςχζςθ με τθν 
Ριςτοποίθςθ. Βζβαια, μπορεί οι απαντιςεισ των ςπουδαςτϊν να κζλουν να αναδείξουν και άλλουσ 
παράγοντεσ, όπωσ τθν αμφιςβιτθςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν που ζχει να κάνει με το επίπεδο των 
εκπαιδευτϊν και το κζμα του προγράμματοσ ςπουδϊν και τθσ «φλθσ» που κα πρζπει να κατζχουν οι 
ςπουδαςτζσ προκειμζνου να επιτφχουν ςτθν Ριςτοποίθςθ.  Φυςικά, όλα αυτά είναι κζματα προσ 
περεταίρω διερεφνθςθ που ξεφεφγει από το ςκοπό τθσ παροφςασ ζρευνασ. 
 
ΕΩΤΗΣΗ 7: Ριςτεφεισ ότι υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ του βακμοφ ςτο Δίπλωμα Ριςτοποίθςθσ ςτθν 
ειδικότθτά ςου με τθ ποςότθτα -ποιότθτα γνϊςεων και δεξιοτιτων πάνω ςτθν ειδικότθτά ςου και τθν 
ευκολία εφρεςθσ εργαςίασ; 
ΕΡΩΣΗΗ 7-ΠΡΡΣΑ ΑΠΑΟΣΗΕΩΟ ΑΓΡΡΙΩΟ ΜΡΡΙΣΙΩΟ  (ςφνολο 293 δείγματοσ 

ΕΡΩΣΗΗ 7 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΕΡΩΣΗΗ 7 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ποςοςτα 
αγοριων 

ΕΡΩΣΗΗ 7 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ποςοςτα 
κοριτςιϊν 

ΚΑΘΟΛΟΥ 123 42% ΚΑΘΟΛΟΥ 15 26% ΚΑΘΟΛΟΥ 99 56% 

ΛΙΓΟ 93 32% ΛΙΓΟ 23 40% ΛΙΓΟ 46 26% 

ΡΟΛΦ 49 17% ΡΟΛΦ 13 23% ΡΟΛΦ 17 10% 

ΡΑΑ ΡΟΛΦ 28 10% 
ΡΑΑ 
ΡΟΛΦ 

6 11% ΡΑΑ ΡΟΛΦ 14 8% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

293 100% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

57 100% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

176 100% 
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ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ 7:  Μόνο το 26% ( 10% πάρα πολφ και  16% πολφ) των ςπουδαςτϊν πιςτεφει ότι υπάρχει 
ςυςχζτιςθ μεταξφ του βακμοφ  Ριςτοποίθςθσ  με τθν ποςότθτα- ποιότθτα γνϊςεων και δεξιοτιτων πάνω 
ςτθν ειδικότθτα και τθν ευκολία εφρεςθσ εργαςίασ.  Αντίκετα το εντυπωςιακό 74% πιςτεφει ότι δεν 
υπάρχει ςυςχζτιςθ βακμοφ Ριςτοποίθςθσ, ποςότθτασ-ποιότθτασ γνϊςεων και ευκολίασ εφρεςθσ 
εργαςίασ. Οι νζοι ςπουδαςτζσ με τισ ξεκάκαρεσ  απαντιςεισ τουσ  διαμθνφουν  προσ πάςα κατεφκυνςθ  
και κυρίωσ προσ τουσ ικφνοντεσ  τθν απαιςιοδοξία τουσ για τθν αναξιοκρατία που επικρατεί ςτθν αγορά 
εργαςίασ όπου ςτον ιδιωτικό και ςτο Δθμόςιο Τομζα  οι κζςεισ εργαςίασ  καταλαμβάνονταν μζςα από 
αδιαφανείσ διαδικαςίεσ  
και χωρίσ  πραγματικι αξιοκρατία κυρίωσ για ψθφοκθρικοφσ λόγουσ, πράγμα που υποβάκμιηε τθν πίςτθ 
των νζων ςτα πραγματικά  προςόντα και τισ πραγματικζσ αξίεσ,  και επζφερε υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ 
ςτθν παραγωγικι διαδικαςία λόγω ζλλειψθσ ουςιαςτικϊν προςόντων και κινιτρων για εργαςιακι 
απόδοςθ. Η ζννοια τθσ ποιότθτασ και τθσ αριςτείασ υποβακμίςτθκε με όλεσ αυτζσ τισ  κοντόφκαλμεσ 
πολιτικζσ  και τα αποτελζςματα όλθσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ υπό το πλαίςιο τθσ  δυςμενζςτατθσ  
οικονομικισ  ςυγκυρίασ ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο, τθ ςυνεχι ςυρρίκνωςθ του Δθμόςιου και 
ιδιωτικοφ τομζα, τθν κρίςθ ςτο αςφαλιςτικό,  τθν αυξανόμενθ ανεργία , το δθμόςιο χρζοσ και το 
ςυνεχϊσ αυξανόμενο ζλλειμμα του Δθμοςίου  επζφεραν ςτρεβλϊςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ κυρίωσ  των  
νεοειςερχόμενων ςε αυτι  που κα  ξεπεραςτοφν  μόνο με μια ςτακερι  αναπτυξιακι πολιτικι.  
Εμμζςωσ πλιν ςαφϊσ  φαίνεται από τισ απαντιςεισ των νζων το ελλειμμα που υπάρχει ςε γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ που ηθτά θ ςγορά εργαςίασ το αίτθμα για Πτυχία με αντίκρυςμα.  
Φαίνεται ότι ωρίμαςε πλζον θ ανάγκθ για τθν υλοποίθςθ του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων  και τθν 
αναγνϊριςθ των προςόντων. Η  ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ ςτισ πρωτοβουλίεσ  EQF , EUROPASS, ECVET 
μάλλον κα βοθκιςει τθν αγορά εργαςίασ να ελευκερωκεί από τισ αγκυλϊςεισ, κα διευκολφνει τθ 
ςυμμετοχι των ςπουδαςτϊν ςε προγράμματα κινθτικότθτασ  ςε προγράμματα Ρρακτικισ Άςκθςθσ ςε 
μια άλλθ ευρωπαϊκι χϊρα ( πρόγραμαμ Leonardo)και τθν καταγραφι των εμπειριϊν , γνϊςεων και 
δεξιοτιτων που αποκτικθκαν ςτο Ευρωπαϊκό Ριςτοποιθτικό Κατάρτιςθσ προςκζτοντασ αξία ςτα 
προγράμματα κινθτικότθτασ και μετριςιμθ εμπειρία για τον  ςπουδαςτι. Με τθ ςυμμετοχι ςε 
προγράμματα κινθτικότθτασ, τθ διαβάκμιςθ των πτυχίων και τθν κατάταξι τουσ ςε επίπεδα 
αναγνωριςμζνα ςε ευρωπαϊκό επίπεδο  και ζμφαςθ ςτο ςφςτθμα πιςτωτικϊν μονάδων και 
πιςτοποίθςθσ του μακθςιακου αποτελζςματοσ πλζον  κα δοκεί θ πρζπουςα  αξία ςτα πτυχία των 
ςπουδαςτϊν ΙΕΚ και κα αποκαταςτακεί θ διαςφνδεςθ των ΙΕΚ με τθν αγορά εργαςίασ. 
  Βζβαια αυτζσ οι αντιλιψεισ περί ζλλειψθσ αξιοκρατίασ  υποςτθρίηονται και από εμπειρικά  ςτοιχεία -
ζρευνεσ όπωσ  μια αγγλικι ζρευνα με κζμα τθ ςυςχζτιςθ μεταξφ των κοινωνικϊν τάξεων , ικανοτιτων, 
εκπαιδευτικϊν και αποτελεςμάτων τθσ αγοράσ εργαςίασ . Η μελζτθ ζφερε ςτο φϊσ  αφκονία των 
ςτοιχείων και δεδομζνων τθσ ζρευνασ  που μασ επιτρζπουν να ςυμπεράνουμε ότι και ςτθ Βρετανία θ 
παραγωγι του ανκϊπινου κεφαλαίου  ζχει γίνει λιγότερο αξιοκρατικι  και  περιςςότερο     
επθρρεαηομενθ από το κοινωνικό υπόβακρο,  και ενϊ θ γνωςτικι ικανότθτα και εκπαίδευςθ είναι ζνασ 
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κακοοριςτικόσ παράγοντασ   μιασ επιτυχθμζνθσ αγοράσ εργαςίασ , εντοφτοισ  υπάρχει ανεπαίςκθτθ 
υποςτιριξθ  για αφξθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ.  [«Class ridden or meritocratic?: An economic analysis of 
recent changes in Britain» - Fernando Galindo-Rueda Anna Vignoles , December 2002] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΩΤΗΣΗ 8. Ριςτεφεισ ότι παίρνοντασ υποτροφία ςτο ΙΕΚ επειδι αρίςτευςεσ ςε όλα τα μακιματα τθσ 

ειδικότθτάσ ςου κα ςε ςζβονται περιςςότερο οι φίλοι ςου , θ οικογζνειά ςου , ο εργοδότθσ  ι  οι 

ςυνάδελφοί ςου; 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 25 8,4 8,4 8,4 

ΠΟΛΤ 32 10,7 10,7 19,1 

ΛΙΓΟ 64 21,5 21,5 40,6 

ΚΑΘΟΛΟΤ 177 59,4 59,4 100,0 

Total 298 100,0 100,0  

ΕΡΩΣΗΗ 8-ΠΡΡΣΑ ΑΠΑΟΣΗΕΩΟ ΑΓΡΡΙΩΟ ΜΡΡΙΣΙΩΟ  (ςφνολο 293 δείγματοσ) 

ΕΡΩΣΗΗ 8 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΕΡΩΣΗΗ 8 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ποςοςτα 
αγοριων 

ΕΡΩΣΗΗ 8 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ποςοςτα 
κοριτςιϊν 

ΚΑΘΟΛΟΥ 177 60% ΚΑΘΟΛΟΥ 24 42% ΚΑΘΟΛΟΥ 125 71% 

ΛΙΓΟ 60 20% ΛΙΓΟ 15 26% ΛΙΓΟ 34 19% 

ΡΟΛΦ 32 11% ΡΟΛΦ 8 14% ΡΟΛΦ 12 7% 

ΡΑΑ ΡΟΛΦ 24 8% 
ΡΑΑ 
ΡΟΛΦ 

10 18% ΡΑΑ ΡΟΛΦ 5 3% 

 

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ 8.  Το αποκαρδιωτικό  ποςοςτό του 81% των ερωτθκζντων ςπουδαςτϊν  (ποςοςτό 

μάλλον κλιβερό) δείχνει ότι θ ςυντριπτικι πλειψθφία των νζων  δεν πιςτεφουν ότι κα τφχουν  ιδιαίτερου 

ςεβαςμοφ  και αναγνϊριςθσ –διάκριςθσ από το οικογενειακό,  κοινωνικό περιβάλλον τουσ  ςτθν 
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περίπτωςθ που κα ζπαιρναν υποτροφία αριςτείασ, γεγονόσ  που  επαλθκεφει τθν κλιβερι  διαπίςτωςθ  

τθσ ζλλειψθσ αξιϊν και τθσ ζννοιασ τθσ αξιοκρατίασ   ςε όλα τα επίπεδα και τισ εκφάνςεισ τθσ ςφγχρονθσ 

κοινωνίασ των ανκρϊπων.  

Και ςε αυτι τθν ερϊτθςθ τα  ποςοςτά των κοριτςιϊν διαφοροποιοφνται από τα αγόρια. Τα κορίτςια 

απαντουν με πιο κατθγορθματικό τρόπο  (90%) ότι  δεν κα τφχουν ςεβαςμοφ και αναγνϊριςθσ ςτθν 

περίπτωςθ που πάρουν υποτροφία επειδι αρίςτευςαν εκφράηοντασ με αυτόν τον τρόπο  τθν 

απαιςιοδοξία τουσ για τθν ζλλειψθ αξιοκρατίασ  που επικρατεί ςτθν κοινωνία. Στθν πραγματικότθτα 

αυτό που κζλουν να πουν είναι ότι θ προςπάκεια που κα καταβάλουν για να αριςτεφςουν κα πάει 

χαμζνθ γιατί θ εφρεςθ μιασ κζςθσ εργαςίασ δεν ζρχεται ωσ αποτζλεςμα τθσ πραγματικισ αξίασ και των 

προςότων του καλά  καταρτιςμενου νζου ι νζασ , αλλά ωσ αποτζλεςμα κοινωνικισ δικτφωςθσ, και 

ψθφοκθρικϊν πολιτικϊν. Ζτςι θ αγορά εργαςίασ ςθκϊνει φράγματα ςτουσ νζουσ  που προζρχονται 

κυρίωσ από χαμθλά κοινωνικά οικονομικά  ςτρϊματα, ςτισ γυναίκεσ (είναι γεγονόσ ότι θ ανεργία ςτισ 

νζεσ γυναίκεσ  ζχει πάντα πιο ψθλά ποςοςτά από τουσ άνδρεσ), και  ςτισ ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ , 

μετανάςτεσ, τςιγγάνοι, ρομά , παλλινοςτοφντεσ, άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, γυναίκεσ από τθ 

μουςουλμανικι μειονότθτα τθσ Θράκθσ , γυναίκεσ μετανάςτριεσ κφματα trafficking, και γενικά άτομα 

που ανικουν ςε διαφορετικι φυλι, κρθςκεία, με διαφορετικό  πολιτιςμό.  

Το φαινόμενο  βζβαια αυτό ζχει υποδειχκεί ςε μελζτεσ παγκοςμίωσ  και δεν αποτελεί ελλθνικι 

πρωτοτυπία.   

ΕΩΤΗΣΗ 9 Κατά τθ γνϊμθ ςου οι άριςτοι –πρϊτοι ςε βακμολογία-  ςπουδαςτζσ ςε κάκε ειδικότθτα κα 

ζπρεπε  να παίρνουν όλοι  υποτροφία ανεξάρτθτα από το ειςόδθμά τουσ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΣΗΗ 9-ΠΡΡΣΑ ΑΠΑΟΣΗΕΩΟ ΑΓΡΡΙΩΟ ΜΡΡΙΣΙΩΟ  (ςφνολο 293 δείγματοσ) 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 175 58,7 58,7 58,7 

ΠΟΛΤ 58 19,5 19,5 78,2 

ΛΙΓΟ 33 11,1 11,1 89,3 

ΚΑΘΟΛΟΤ 32 10,7 10,7 100,0 

Total 298 100,0 100,0  
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ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ 9.  Το 78% των ςπουδαςτϊν ςυμφωνεί  ςε μεγάλο βακμό  με τθν  χοριγθςθ υποτροφίασ  

ςτον πρϊτο ςπουδαςτι,ςτρια ςε κάκε ειδικότθτα χωρίσ κανζνα εμπόδιο.  Και εδϊ το ποςοςτό των 

κοριτςιϊν  (82%)  που ςυμφωνεί απόλυτα με τθν επαναφορά του κεςμοφ τθσ υποτροφίασ αριςτείασ  

είναι μεγαλφτερο από  αυτό των αγοριϊν  (72%)  γεγονόσ που ζρχεται ςε απόλυτθ αρμονία με τισ 

προθγοφμενεσ απαντιςεισ και τθ ςυνζπεια ςτισ ιδζεσ και αντιλιψεισ των ςπουδαςτϊν. 

ΕΩΤΗΣΗ 10 Ριςτεφεισ ότι αν πάρει κάποιοσ υποτροφία με αριςτεία κα πρζπει να γίνει γνωςτό ςε πολφ 

κόςμο τθσ τοπικισ κοινωνίασ και αυτό το γεγονόσ να δϊςει νζεσ ευκαιρίεσ για να γνωρίςει θ αγορά 

εργαςίασ τον αριςτοφχο υπότροφο; 

ΕΡΩΣΗΗ 9 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΕΡΩΣΗΗ 9 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ποςοςτα 
αγοριων 

ΕΡΩΣΗΗ 9 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ποςοςτα 
κοριτςιϊν 

ΚΑΘΟΛΟΥ 31 11% ΚΑΘΟΛΟΥ 8 14% ΚΑΘΟΛΟΥ 13 7% 

ΛΙΓΟ 33 11% ΛΙΓΟ 8 14% ΛΙΓΟ 18 10% 

ΡΟΛΦ 58 20% ΡΟΛΦ 13 23% ΡΟΛΦ 29 16% 

ΡΑΑ ΡΟΛΦ 171 58% 
ΡΑΑ 
ΡΟΛΦ 

28 49% ΡΑΑ ΡΟΛΦ 116 66% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

293 100% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

57 100% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

176 100% 

  

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 53 17,8 17,8 17,8 

2 54 18,1 18,1 35,9 

3 42 14,1 14,1 50,0 

4 149 50,0 50,0 100,0 

Total 298 100,0 100,0  
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ΕΡΩΣΗΗ 10-ΠΡΡΣΑ ΑΠΑΟΣΗΕΩΟ ΑΓΡΡΙΩΟ ΜΡΡΙΣΙΩΟ  (ςφνολο 293 δείγματοσ) 

 

 

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ 10.  Μόνο το 35 % των ερωτθκζντων απάντθςαν κετικά, ότι δθλαδι  ςυμφωνοφν να 

γίνεται γνωςτό το όνομα του υποτρόφου  ςε μια τελετι  όπου μπορεί να τον γνωρίςουν  από κοντά οι 

πικανοί εργοδότεσ με προοπτικι  εφρεςθσ εργαςίασ λόγω αυξθμενων  γνϊςεων και δεξιοτιτων.  Σε 

αυτιν τθν περίπτωςθ τα κορίτςια  δείχνουν πιο απρόκυμα (27%)  να γνωςτοποιθκεί το όνομά τουσ  και 

να λάβουν μζροσ ςε μια εκδιλωςθ απονομισ βραβείων με εκπροςϊπουσ τθσ αγοράσ εργαςίασ , ενϊ τα 

αγόρια  είναι πιο κετικά ςε μια τζτοια προοπτικι (43%) . Ρίςω από αυτζσ τισ απαντθςεισ  κρφβεται  θν 

ζλλειψθ αυτοπεποίκθςθσ των νζων και  θ ζλλειψθ ενκάρρυνςθσ από κάποιο ςφμβουλο ςταδιοδρομίασ.  

Ρροκφπτει λοιπόν θ ανάγκθ για υποςτθρικτικι ςυμβουλευτικι  δράςθ  ςτο χϊρο των ΙΕΚ , με τθ 

δθμιουργία γραφείων διαςφνδεςθσ με τθν αγορά εργαςίασ.  

 

ΕΡΩΣΗΗ 10 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΕΡΩΣΗΗ 
10 

Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ποςοςτα 
αγοριων 

ΕΡΩΣΗΗ 10 
Α. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ποςοςτα 
κοριτςιϊν 

ΚΑΘΟΛΟΥ 147 50% ΚΑΘΟΛΟΥ 26 46% ΚΑΘΟΛΟΥ 102 58% 

ΛΙΓΟ 42 14% ΛΙΓΟ 7 12% ΛΙΓΟ 27 15% 

ΡΟΛΦ 53 18% ΡΟΛΦ 14 25% ΡΟΛΦ 22 13% 

ΡΑΑ ΡΟΛΦ 51 17% 
ΡΑΑ 
ΡΟΛΦ 

10 18% ΡΑΑ ΡΟΛΦ 25 14% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

293 100% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

57 100% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

176 100% 
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Είναι προφανζσ από τα νοφμερα ότι ο κεςμόσ των υποτροφιϊν είναι αναποτελεςματικόσ και  

κατά  τθ  γνϊμθ των ςπουδαςτϊν των ΙΕΚ άδικοσ.  

3.  Προταςεισ για τθν αναβάκμιςθ του κεςμοφ των υποτροφιϊν των  ΙΕΜ 

Οι πποηάζειρ για ηην αναμόπθωζη ηος θεζμού   πεπιλαμβάνοςν  

 

i) Αλλαγι του νομικοφ πλαιςίου του κεςμοφ των υποτροφιϊν οφτωσ ϊςτε να εξυπθρετιςει 

τουσ  νζουσ  ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ που ζχει επιφζρει θ αλλαγι ςτο τοπίο τθσ Δια Βίου 

Μάκθςθσ ςτθν Ελλάδα- Ν. 3879, και ζχουν τεκεί ςυγκεκριμζνα ςτο Σχζδιο Εκνικοφ 

Ρρογράμματοσ Δια Βιου Μάκθςθσ ςτο νζο ςτρατθγικό πλαιςιο για τθν ευρωπαϊκι 

ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ, με ορίηοντα το 2020. [15] 

ii) Να αυξθκεί ο αρικμόσ των υποτρόφων με ςυγκεκριμζνο ςτόχο (π.χΤιμι ςτόχοσ 2013  53000 

υποτροφίεσ ΑΕΚ)που κα περιγράφεται ςαφϊσ ςτο Σχζδιο Εκνικοφ Ρρογράμματοσ ΔΒΜ (μζχρι 

το 2013) και μετά κα αλλάξει ανάλογα με τα νζα δεδομζνα και κα παρακολουκείται με 

ςυνζπεια οφτωσ ϊςτε να μθν υπάρχει παρζκκλιςθ (το ίδιο βζβαια να ιςχφει και με τον 

αρικμό των Ρρακτικά Αςκουμζνων- Φυςικά κα πρζπει θ διαχείριςθ του ζργου των 

υποτροφιϊν να γίνει πιο αποτελεςματικι και να μειωκοφν κατά πολφ οι τεράςτιοι (ςε ςχζςθ 

με τθν περίοδο τθσ κατάρτιςθσ) χρόνοι, γεγονόσ που επιφζρει και αυτό περεταίρω 

υποβάκμιςθ του κεςμοφ. 

iii) Ειςαγωγι κινιτρων-αριςτείων Ο κεςμόσ των υποτροφιϊν πρζπει να γίνει πιο δίκαιοσ  

επιβραβεφοντασ τον μόχκο και τισ ιδιαίτερεσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ που αποκτοφν οι 

άριςτοι (όχι απαραίτθτα ςε κεωρθτικό επίπεδο) ςπουδαςτζσ των  ΙΕΚ επαναφζροντασ  τθν 

υποτροφία αριςτείασ χωρίσ περιοριςμοφσ ειςοδιματοσ ςτον πρϊτο ςπουδαςτι κάκε 

ειδικότθτασ (άλλωςτε οι πραγματικά πλοφςιοι ςυνικωσ δεν ςπουδάηουν ςτα ΙΕΚ). Το φψοσ 

τθσ επιβράβευςθσ τθσ αριςτείασ μπορεί να είναι μεγαλφτερο από τθν υποτροφία με 

κοινωνικά κριτιρια – 

iv)  
Ενίςχυςθ τθσ  ζννοιασ τθσ αριςτείασ μζςω του προγράμματοσ κινθτικότθτασ Leonardo da Vinci 

που περιλαμβάνει υποτροφία για  ζξοδα ταξιδιοφ,  διαβίωςθσ  και ςυμμετοχισ ςε πολιτιςτικζσ 

εκδθλϊςεισ κακϊσ και τθν τοποκζτθςθ ςε κζςθ  πρακτικισ άςκθςθσ ςε επιχειριςεισ και 

παρακολοφκθςθ ςεμιναρίων  κατάρτιςθσ ςε μια άλλθ χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των 

υποψθφίων προσ ζνταξθ χωρϊν (των 33 χωρϊν) .Το  δυνατό ςθμείο του προγράμματοσ είναι θ 

χοριγθςθ βεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ  ςτο πρόγραμμα κακϊσ και Ευρωπαϊκό Ριςτοποιθτικό 

Κατάρτιςθσ (Europass) ,όπου καταγράφεται αναλυτικά θ εμπειρία,  οι ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ 

που αποκτικθκαν, τα ςεμινάρια κλπ. Φυςικά ενκαρρφνεται και ζνασ  βαςικόσ ςτόχοσ τθσ 

κινθτικότθτασ θ εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν και  διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ άλλων ευρωπαίων 

πολιτϊν.  Για να πετφχει το πρόγραμμα Leonardo και γενικά τα προγράμματα Δια Βίου Μάκθςθσ 
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τον κφριο  ςκοπό τουσ που  είναι θ κινθτικότθτα των ευρωπαίων ςπουδαςτϊν από τθ μια χϊρα 

ςτθν άλλθ και θ προςζγγιςθ του  ευρωπαϊκοφ  πολτιςτικοφ  ιδεϊδουσ πρζπει τα εκνικά 

ςυςτιματα παιδείασ να ακολουκιςουν μια κοινθ   πολιτικι ςε κζματα ποιότθτασ τθσ ΕΕΚ 

ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά εργαλεία ποιότθτασ και διαφάνειασ (EQF, ECAF, ECVET, EUROPASS, 

NQF) όπωσ αναφζρκθκαν ςτο κεφάλαιο  1 

ΚΑΛΗ ΡΑΚΤΙΚΗ ΙΣΡΑΝΙΑ – 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ VALENCIA KAI ΙΣΡΑΝΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΑΣΚΩΝ (ΑΝΑΦΖΘΗΚΕ ΣΕ ΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1.3.β.1 

Επίςθσ καλι πρακτικι τθσ   περιφζρειασ τθ σ Valencia ςτθν Ιςπανία . Συγκεκριμζνα θ Ρεριφζρεια τθσ 

Βαλζνκια –Τομζασ Ραιδείασ ζχει χορθγιςει 208 υποτροφίεσ για ςπουδαςτζσ τθσ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ για ολοκλιρωςθ Ρρακτικισ Αςκθςθσ ςτισ ευρωπαϊκζσ επιχειριςεισ. Συγκεκριμζνα  το 2010  

208 ςπουδαςτζσ καταρτιηόμενοι (115 Βαλζνκια, 24, 69, Αλικάντε και Καςτεγιόν)τοποκετικθκαν ςε 

κζςεισ  Ρρακτικισ Άςκθςθσ ςτο εξωτερικό ςε επιχειριςεισ ςτθ Γαλλία (14 κζςεισ), θ Ιταλία (14 κζςεισ) και 

το Ηνωμζνο Βαςίλειο (170 κζςεισ). Ρζρυςι, από τουσ 139 φοιτθτζσ που ολοκλιρωςαν τισ πρακτικζσ τουσ 

ςε οριςμζνεσ από τισ χϊρεσ αυτζσ, 15 ςυνζχιςαν να εργάηονται κανονικά ςτθν επιχείρθςθ , όπου ζκαναν 

τθν Ρρακτικι τουσ. Οι  ςπουδαςτζσ που τουσ χορθγικθκε  θ υποτροφία για Ρρακτικι Άςκθςθ ςτο 

εξωτερικό είχαν τισ εξισ ειδικότθτεσ τεχνικόσ Υπολογιςτϊν, τεχνικόσ Διεκνοφσ Εμπορίου, τεχνικόσ ιχου, 

Μθχανολόγοσ,  Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν  

v. Θζςπιςθ ειδικϊν βραβείων- ζνα ςε κάκε ειδικότθτα ςε επίπεδο περιφζρειασ. Διοργάνωςθ 

διαγωνιςμϊν δεξιοτιτων κατάρτιςθσ Θζςπιςθ ειδικϊν χρθματικϊν βραβείων με τθ ςυμμετοχι των 

κοινωνικϊν εταίρων –επιχειρθματιϊν ςτο ρόλο του χορθγοφ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ πολιτεία – 

περιφζρεια πρζπει να παροτρφνει τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ να ςυνδεκοφν πιο ςτενά με τα ΙΕΚ και 

τουσ ςπουδαςτζσ τουσ που επιδεικνφουν ιδιαίτερθ δεξιοτεχνία πάνω ςτθν ειδικότθτά τουσ (π.χ 

επιπλοποιοί, μάγειρεσ, αιςκθτικοί, μθχανολόγοι, γραφίςτεσ, θλεκτρονικοί, θλεκτρολόγοι κλπ)  ι 

παρουςιάηουν μια καινοτόμα εργαςία π.χ μια ιςτοςελίδα με καινοτόμεσ υπθρεςίεσ και ιδζεσ. Η 

Ενεργόσ ςυμμετοχι των κοινωνικϊν εταίρων τθσ ΑΕΚ κα είναι ςε επίπεδο διμου και Ρεριφζρειασ και 

ςε αυτι τθν περίπτωςθ  οι ειδικότθτεσ ι ομάδα ειδικοτιτων που κα είναι αντικείμενο τθσ ειδικότθτασ 

των υποψθφίων υποτρόφων κα ςυναποφαςίηονται από τθν Ρεριφερειακι Επιτροπι Επαγγελματικισ 

Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ  με τθ ςυμμετοχι όλων των εταίρων, κα υπάρχει δε ευελιξία ςτθν 

επιτροπι ςε περίπτωςθ μθ εκπροςϊπθςθσ κάποιασ ομάδασ ειδικοτιτων να αποδϊςουν το χρθματικό 

ζπακλο αριςτείασ ςε κάποια άλλθ ειδικότθτα. Ρζρα από το χρθματικό ζπακλο, οι εταίροι μποροφν να 

γνωρίςουν τουσ ςπουδαςτζσ, να μιλιςουν μαηί τουσ  και πικανόν να ςυνάψουν και ςχζςθ εργοδότθ-

εργαηομζνου.  Το όφελοσ με αυτοφσ τουσ διαγωνιςμοφσ ςε επίπεδο διμου ι περιφζρειασ είναι  θ 

γνωριμία των νζων υποτρόφων με το εργαςιακό περιβάλλον και τθ δθμιουργία δικτφου γνωριμιϊν 

πράγμα απαραίτθτο για τθν εξαςφάλιςθ μιασ κζςθσ εργαςίασ. Οι βραβευκζντεσ και οι χορθγοί κα 

μποροφν να προβάλλονται μζςα από τθν ιςτοςελίδα για αριςτεία τθσ ΓΓΔΒΜ ( www.excellence.gr )  

ΚΑΛΕΣ ΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΑΙΕΤΙΚΗΣ ΕΡΙΔΟΣΗΣ 

Η κάκε χϊρα ακολουκεί διαφορετικι πολιτικθ ςτισ υποτροφίεσ αριςτείασ και δίνει και 

διαφορετικό ποςό (μπορεί να κυμαίνεται και από περιφζρεια ςε περιφζρεια 

ΙΣΡΑΝΙΑ  

http://www.excellence.gr/
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Εξαιρετικά βραβεία Κατάρτιςθσ Extraordinary Training Awards 2010 - Aragon Η περιφζρεια τθσ    
Αραγωνίασ για  το 2010  χοριγθςε 21 βραβεία εξαιρετικισ επίδοςθσ ζνα για κάκε ομάδα ειδικοτιτων , 
εκτόσ του προγράμματοσ BECAS  που είναι παρόμοιεσ με τισ δικζσ μασ υποτροφίεσ τφπου Β  . Δικαιοφχοι 
είναι οι άριςτοι ςπουδαςτζσ με βακμό 8,5 ςτα 10  χωρίσ περιοριςμό ειςοδιματοσ και το ποςόν είναι 
900€. 

ΙΤΑΛΙΑ   Τπνηξνθηα αξηζηεηαο (BORSA DI STUDIO PER MERITO)  
Bando: Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione della 

ρ.έηνο  2008-2009 Οη Ιηαινί ζην Πηεκόληε (θάζε πεξηθέξεηα έρεη ην δηθό ηεο ζύζηεκα)  αθνινπζνύλ έλα 
άιιν ζύζηεκα πνπ  δίλεη έκθαζε ζηελ αξηζηεία –  ε επίδνζε ηνπ ππνηξόθνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ  

90 ζηα 100 θαη λα κελ ππεξβαίλεη ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ηα 32000€. Βέβαηα ε ππνηξνθία πνπ δίλνπλ 

είλαη θιηκαθνύκελε αλάινγα κε ηελ επίδνζε Μπνξεί λα θζάζεη δειαδή θαη ηα 1500 € - έκθαζε ζηελ 
αξηζηεία 

Votazione di almeno 9/10 €. 1.215,00 

Votazione 10/10 o 100/100 €. 1.350,00 

Votazione 100/100 con lode €. 1.500,00 (Βαζκνινγία κε έπαηλν) 

 

Πεπιθέπεια Θέοςηα -Ιζηοζελίδα 

http://www.ceuta-mec.org  Ιςτοςελιδα τθσ επαρχιασ  .ceuta ιςπανια Ρρότυπθ διαδραςτικι  ιςτοςελίδα 
με το χάρτθ τθσ Ιςπανίασ όπου όταν πατάσ ςτο ςθμείο κάποιασ  αυτόνομθσ  περιφζρειασ και εμφανίηεται 
θ ιςτοςελίδα τθσ περιφζρειασ με όλεσ τισ υποτροφίεσ που διατίκενται ςτο διμο για τουσ ςπουδαςτζσ τθσ 
ΑΕΚ- υποτροφίεσ κινθτικότθτασ και Ρρακτικισ Άςκθςθσ.  Είναι του Ιςπανικοφ Υπουργείου  Ραιδείασ και 
δίνει πλθροφορίεσ για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ για όλεσ τισ ςυτόνομεσ επαρχίεσ. 

Πςον αφορά ςτισ ιςτοςελίδεσ των ευρωπαϊκϊν αντίςτοιχων ΙΕΚ  είναι πάρα πολλζσ που προςφζρουν  
πλιρθ ενθμζρωςθ ςτον υποψιφιο ςπουδαςτι. 

Επίςθσ υπάρχει πλθροφόρθςθ για όλεσ τισ ειδικότθτεσ των ΙΕΚ ςε όλθ τθν Ιςπανία και πλθροφορίεσ για 
τθν παροχι εξ’αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ που ακόμθ δεν ζχει ειςαχκεί ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ ςτα 
ΙΕΚ του Δθμοςίου.   http://www.educacion.es/fponline/para-estudiar/oferta-formativa/oferta-formativa-
comunidades.html  (Offer training for communiites)  

vi. Θζςπιςθ ειδικϊν βραβείων  διαγωνιςμϊν επιχειρθματικότθτασ με τθ ςυμμετοχι των 

επιχειρθματιϊν τθσ περιοχισ   

  

 

vii. Ο κεςμόσ των υποτροφιϊν να χρθςιμοποιθκεί ωσ ωσ δράςθ καταπολζμθςθσ του κοινωνικοφ  

αποκλειςμοφ και εργαλείο άμβλυνςθσ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων κυρίωσ ςε ευάλωτεσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ. Η μζχρι ςιμερα νομοκεςία του κεςμοφ των υποτροφιϊν των ςπουδαςτϊν 

των ΙΕΚ δεν λαμβανε κακόλου υπόψθ κζματα ιςότθτασ των φφλων, κινδφνουσ για κοινωνικό 

αποκλειςμό μεταναςτϊν και ιδιαίτερων κοινωνικϊν ομάδων με φυλετικζσ, πολιτιςμικζσ 

(ακίγγανοι, ρομά,) ι κρθςκευτικζσ διαφορζσ , άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ -ικανότθτεσ γεγονόσ 

http://blog.fp-informatica.es/premios-extraordinarios-de-formacion-profesional-2010-aragon/
http://www.ceuta-mec.org/
http://www.educacion.es/fponline/para-estudiar/oferta-formativa/oferta-formativa-comunidades.html
http://www.educacion.es/fponline/para-estudiar/oferta-formativa/oferta-formativa-comunidades.html
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που επιτρζπει το χαρακτθριςμό των  Ι.Ε.Κ ωσ ςχολεία- φορείσ αναπαραγωγισ  των κοινωνικϊν 

ανιςοτιτων (Bernstein,1977’ Delamont, 1980, Γϊγου-Κρθτικοφ,1994’ Γιαγκουνίδθσ 1997).   

Αυτζσ οι ανιςότθτεσ δεν αφοροφν μόνο τισ οικονομικζσ –ταξικζσ ι φυλετικζσ όψεισ τθσ 

κοινωνικισ δομισ. Αφοροφν και ςτα φφλα, αφοφ ςτο ΙΕΚ ςε γενικζσ γραμμζσ δεν γίνονται 

προγράμματα υποτροφιϊν ςε γυναίκεσ που ακολουκοφν μια ανδροκρατοφμενθ ειδικότθτα ι 

γενικά ανικουν ςε ομάδεσ που κινδυνεφουν από κοινωνικό αποκλειςμό (μετανάςτριεσ, 

παλλινοςτοφντεσ, γυναίκεσ που ανικουν ςτθ μουςουλμανικι μειονότθτα τθσ Θράκθσ  ι άλλθ 

μειονότθτα, των, ρομά  κλπ [1]  

Καλι πρακτικι Ρρόγραμμα Ευρυδίκθ ςελ 2. 

viii.  

Οι υποςτθρικτικζσ δράςεισ αναφορικά με τθν παροχι κινιτρων/αριςτείων/βραβείων των 

καταρτιηομζνων μπορεί να είναι  διοργάνωςθ τθσ τελετισ απονομισ των βραβείων ςε μια 

αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Διμου, ι κάποιου επιμελθτθρίου με  ζκδοςθ ενθμερωτικοφ 

υλικοφ, ςελιδοδεικτϊν, αναμνθςτικϊν ςτυλογράφων, ςθμειωματαρίων με τα ονόματα των 

χορθγϊν, διαφθμιςτικά πανϊ των χορθγϊν μαηί με τον Διμο, με ταυτόχρονθ  παρουςίαςθ 

ζκκεςθσ τοπικϊν προϊόντων π.χ καλάκι τοπικϊν προϊόντων,  παρουςίαςθ διαφθμιςτικϊν ςποτ 

από τον Διμο ι τθν Ρεριφζρεια για προϊκθςθ του τοπικοφ τουριςμοφ, παρουςίαςθ των νζων 

των ΙΕΚ τθσ περιοχισ και πικανόν χαλαρι δθμιουργία ανταλλαγισ απόψεων . Ρολφ πικανό να 

περιλαμβάνει και μια μικρι κεατρικι παράςταςθ από καλλιτεχνικά εργαςτιρια του Διμου, ι 

νζων παιδιϊν που ςπουδάηουν ςτα ΙΕΚ ζχουν ςχζςθ με το χϊρο τθσ ΔΒΜ. Φυςικά κα υπάρξει 

προβολι από τα τοπικά μζςα Μ.Μ.Ε, ςυνεντεφξεισ από τουσ υποτρόφουσ και παρουςίαςθ των 

ζργων τουσ.  

ix.  

Σςμμεηοσή ζηον Παγκόζμιο Διαγωνιζμό δεξιοηήηων International (πρϊν Ολυμπιάδα 

δεξιοτιτων)  
Ράνω από 60 χρόνια,  με περιοδικότθτα 2 χρόνων διοργανϊνονται οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ Κατάρτιςθσ -  

WorldSkills και ςυμμετζχουν χϊρεσ από όλον τον κόςμο  (52)   με εκατοντάδεσ νζουσ προικιςμζνουσ με 

εξαιρετικζσ δεξιότθτεσ νζουσ τθσ επαγγελματικθισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Τουσ νζουσ τουσ 

ςυνοδεφουν οι εκπαιδευτζσ τουσ  και φζτοσ το ςφνκθμα για τουσ περιφερειακοφσ αγϊνεσ ςε εκνικό 

επόπεδο για τθν ανάδειξθ του εκνικοφ υποψιφιου για το διαγωνιςμό είναι το άκρωσ εκλκυςτικό  «My 

Skill, My Pride»- Η επιδεξιότθτά  μου , θ περθφάνεια μου» -  
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ΕΠΙΝΡΓΡ  
 
ΟΕΕ ΠΡΡΜΝΗΕΙ ΓΙΑ ΣΑ Δ. ΙΕΜ 
Η μελζτθ αυτι ζκιξε πολφ περιςςότερα κζματα από το κεςμό των υποτροφιϊν ςτα ΙΕΚ  κακϊσ τα 

ευριματα τθσ ζρευνεσ υπόκεινται ςε επίδραςθ πολλϊν παραγόντων, οι περιςςότεροι από τουσ 
οποίουσ  ζχουν χιλιάδεσ ςελίδεσ βιβλιογραφία ωσ κακαρά ακαδθμαϊκό υπόβακρο και που ταλανίηουν 
χρόνια τα ΙΕΚ και τισ ςπουδζσ ςτθν ΑΕΚ –προβλιματα χρόνια και διαρκρωτικά, κακοδιαχείριςθσ, 
απαρχαιωμζνθσ τεχνολογικισ υποδομισ και επικοινωνιϊν κλπ  

 Βζβαια κανείσ δεν μπορεί να ιςχυριςτεί ότι τα προβλιματα υπιρξαν μόνο ςε αυτόν τον κεςμό – 
πιςτεφω όπωσ και οι περιςςότεροι Ζλλθνεσ ότι θ κακοδαιμονία τθσ ΕΕΚ ςτθν Ελλάδα απλά «παίρνει 
γιατρειά» γιατί είναι  παρόμοια με τθν κακοδαιμονία όλου του δθμόςιου τομζα και αυτό που 
χρειάηεται πάνω από όλα είναι θ αλλαγι νοοτροπίασ , ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ που που δουλεφει ςτα ΙΕΚ  μπροςτά ςτισ νζεσ κακθμερινζσ καταςτάςεισ που 
αντιμετωπίηουν όλοι οι κακθγθτζσ και εκπαιδευτζσ ςε αυτό το μεταβατικό ςτάδιο.  Αυτό που είναι 
ςίγουρο είναι ότι για να πετφχει ζνασ κεςμόσ πρζπει πάνω απ’όλα να αξιολογείται, να υπάρχουν 
ςαφείσ ςτόχοι και να τθροφνται με ςυνζπεια. 

 Σίγουρα χρειάηεται να γίνουν διορκωτικζσ παρεμβάςεισ ςτο κζμα των υποτροφιϊν και πικανότατα 
και ςτθν Ρρακτικι Άςκθςθ, και από αυτι εδϊ τθν ζρευνα υποβλικθκαν προτάςεισ αναβάκμιςθσ, αλλά 
μόνο αυτό δεν φτάνει – Σίγουρα για να ζχουν τα Ρτυχία των ΙΕΚ αντίκρυςμα χρειάηονται πολφ 
περιςςότερα από τθν αναβάκμιςθ του κεςμοφ των υποτροφιϊν και τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ. 
Χρειάηονται άμεςα καινοφργια εργαςτιρια – αυτά που υπάρχουν παραγγζλκθκαν το 2003(!) και 
παρελιφκθςαν το 2004(!) Αυτοκίνθτο να ιταν κα ςκεφτόμαςταν ιδθ νζο μοντζλο. Αυτά ςίγουρα τα 
γνωρίηει το υπουργείο και θ ΓΓΔΒΜ, τα γνωρίηουμε και όλοι μασ. Πμωσ πζρα από τισ ελλείψεισ , τθν 
υποβάκμιςθ των ςπουδϊν και τθν οικονομικι κρίςθ  ο κεςμόσ των ΙΕΚ όχι μόνο δεν 
υποβακμίςτθκε,αλλά παίρνει και νζο νόθμα – Η γνϊςθ αντίδοτο ςτθν κρίςθ – επιγράφεται το Σχζδιο 
εκνικοφ Ρρογράμματοσ Δια Βίου Μάκθςθσ και ζτςι είναι.  

Πλεσ οι μελζτεσ ςτθν Ευρϊπθ δείχνουν ότι υπάρχουν νζεσ τάςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ και νζεσ 
ανάγκεσ ςε δεξιότθτεσ. Το κζμα είναι να ανιχνεφονται εγκαίρωσ οι τάςεισ αυτζσ βάςει και εμπειρικϊν 
ςτοιχείων από ζρευνα τθσ αγοράσ και να λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ ςτον προγραμματιςμό νζων 
ειδικοτιτων. 

Νζεσ ευκαιρίεσ  για το ΙΕΚ μποροφν να κεωρθκουν  ότι προκφπτουν από τισ ανάγκεσ κατάρτιςθσ ι 
επανακατάρτιςθσ που κα χρειαςτεί πικανόν καποιοσ Δθμόςιοσ  Υπάλλθλοσ με τισ μετατάξεισ και τισ 
νζεσ απαιτιςεισ που δθμιουργοφνται  για τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων και δεξιοτιτων (κυρίωσ ΤΡΕ ) 
από  τισ εξελίξεισ ςτο μεταςχθματιςμό τθσ ςφγχρονθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ και τισ ςφγχρονεσ 
υπθρεςίεσ.  

Σε αυτιν τθν περίπτωςθ το ΙΕΚ κα μποροφςε να καλφψει ζνα μεγάλο κενό όςον αφορά ςτθν 
παροχι και ςτθν Ριςτοποίθςθ ςφγχρονων  γνϊςεων και δεξιοτιτων λόγω τθσ ςυςςωρευμζνθσ 
εμπειρίασ του ςτθ διάρκεια δυο και πλζον δεκαετιϊν λειτουργίασ.  

 
Στον ίδιο βακμό όμωσ  το ΙΕΚ κα μποροφςε και να προςφζρει χριςιμθ εξειδίκευςθ ςε μια νζα 

ειδικότθτα  και ςτουσ μεγαλφτερουσ εργαηόμενουσ  που απολφκθκαν από τισ επιχειριςεισ όπου 
δοφλευαν και βρίςκονται ςτθν αγορά εργαςίασ χωρίσ τθν πολφτιμθ εξειδίκευςθ ςε ειδικότθτεσ  όπου 
υπάρχει  αυξθμζνθ ηιτθςθ και αντίςτοιχο ζλλειμμα γνϊςεων και δεξιοτιτων. Τζτοιεσ ειδικότθτεσ 
ςχετίηονται με τα πράςινα επαγγζλματα (πχ  τεχνικόσ αερίων καυςίμων, τεχνικόσ ελζγχου 
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βιομθχανικοφ και εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ, τεχνικόσ ελζγχου ρφπανςθσ και εγκαταςτάςεων 
αντιρρφπανςθσ ,τεχνικόσ διαχείριςθσ και ανακφκλωςθσ αποβλιτων, τεχνικόσ  εγκαταςτάτθσ – 
ςυντθρθτισ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων κλπ) 

Συμπεραςματικά, παρόλθ τθ δικαιολογθμζνθ αμφιςβιτθςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν ςτα ΙΕΚ, 
τθσ μείωςθσ  του ενδιαφζροντοσ τθσ αγοράσ εργαςίασ για τα Ρτυχία των ΙΕΚ  και των ίδιων των 
ςπουδαςτϊν που παραδζχονται ότι δεν βρίςκουν πολφ ελκυςτικι τθν κατάρτιςθ ςτα ΙΕΚ όπωσ 
παλαιότερα (οι λόγοι βζβαια τθσ απαξίωςθσ είναι προφανείσ:απαρχαιωμζνα εργαςτιρια Ρλθροφορικισ 
από το 2003 (!), ζλλειψθ ςφγχρονου εξοπλιςμοφ γραφείων, εκπαιδευτζσ απλιρωτοι  από το τζλοσ του  
2008 (!) ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ και ςτθν καλφτερθ από τον Φεβρουάριο 2009, περικοπζσ ςτισ 
λειτουργικζσ δαπάνεσ κλπ,) τα ΙΕΚ μποροφν να  βελτιωκοφν μεςα από τισ κεςμικζσ  αλλαγζσ  που 
επιφζρει ο νόμοσ για τθ Δια Βίου Μάκθςθ,  ο Καλλικράτθσ και το ευνοϊκό ευρωπαϊκό πλαίςιο 
λειτουργίασ τθσ ΕΕΚ. 

Συγκεκριμζνα μπορεί να επωφελθκεί και ςε επίπεδο  κακοδιγθςθσ δράςων  με μεταφορά καλϊν 
πρακτικϊν και φυςικά από πλευράσ ςυγχρθματοδότθςθσ μζςω ΕΣΡΑ   δράςεων (όπωσ οι υποτροφίεσ  
και θ Ρρακτικι Άςκθςθ  των ΙΕΚ ) τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ με ςτόχο τθν ευρωπαϊκι ςυνεργαςία 
ςε κζματα κινθτικότθτασ, ποιότθτασ και διαφάνειασ των επαγγελματικϊν προςόντων  ςτθν ΕΕΚ. 
  Στθν κρίςιμθ αυτι  καμπι τθσ αλλαγισ του κακεςτϊτοσ λειτουργίασ των ΙΕΚ και ςε επίπεδο 
Ρεριφζρειασ δθμιουργοφνται πλζον μεγάλεσ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ, κακϊσ επιχειρείται μεγαλφτεροσ 
βακμόσ ευελιξίασ ςτθν επιλογι ειδικοτιτων και ςε ουςιαςτικότερεσ ςυνεργαςίεσ με τουσ εταίρουσ ςτθ 
διαμόρφωςθ των ειδικοτιτων, οι οποίεσ πλζον κα πρζπει να προτείνονται κατόπιν μελζτθσ και κοινισ 
απόφαςθσ  με τουσ εταίρουσ. Φυςικά, ο ρόλοσ όλων αλλάηει και απαιτείται μια πιο ενεργι ςυμμετοχι, 
ενίςχυςθ του Εκνικοφ Δικτφου Βια Βίου Μάκθςθσ με ςτοχευμζνεσ δράςεισ πλθροφόρθςθσ και 
λειτουργία «εργαςτθρίων» με ανταλλαγι απόψεων και παρακολοφκθςθ όλων των νζων τάςεων ςτθν 
αγορά εργαςίασ ςε τοπικό επίπεδο  και ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν πάντα υπο τθν εποπτεία και το γενικό 
εκπαιδευτικό πλαίςιο που τίκεται από τθ Γενικι Γραμματεία Δια Βιου Μάκθςθσ. 

Τζλοσ, με αφορμι τθν τελευταία από τισ προτάςεισ  αναβάκμιςθσ του κεςμοφ των υποτροφιϊν 

για ςυμμετοχι  των ταλαντοφχων νζων ςπουδαςτϊν των ΙΕΚ ςτον Ραγκόςμιο διαγωνιςμό –δεξιοτεχνίασ 

–World skills  (πρϊθν Ολυμπιάδα δεξιοτεχνίασ) κεωρϊ  ότι καλφτερο ςφνκθμα για τθν προςζλκυςθ 

ςπουδαςτϊν ςτα ΙΕΚ και γενικά ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ δεν υπάρχει από το να εμπνεφςουμε το 

νζο ι τθ νζα να ανακαλφψει το κρυμμζνο ταλζντο του,τθσ  και να το εξαςκεί κακθμερινά βελτιϊνοντασ 

τισ τεχνικζσ και τισ προςωπικζσ  επιδόςεισ   πάνω ςτθν ειδικότθτά του,τθσ  με κακθμερινοφσ μετριςιμουσ 

ςτόχουσ, που όταν επιτυγχάνονται κα κάνουν ζνα βιμα και πιο κοντά ςτθ μεγάλθ διοργάνωςθ. Και ςτθν 

περίπτωςθ που δεν «πιάςουν» τα όρια για τθν Ολυμπιάδα, το κζρδοσ παραμζνει τεράςτιο .  

Ζχουν γίνει ιδθ πρωτακλθτζσ  γιατί μζςα από όλθ τθ διαδικαςία τθσ προετοιμαςίασ για τθν Ολυμπιάδα 

Δεξιοτιτων (ι ακόμθ και τθ διαδικαςία μιασ οποιαςδιποτε διοργάνωςθσ αριςτείων ι βραβείων,  

βαςιςμζνθ ςτθν ευγενι άμιλλα) κα αναπτφξουν επιπλζον  πολφτιμεσ δεξιότθτεσ ηωισ- life skilss- όπωσ 

υπομονι, επιμονι,πείςμα,αυτοζλεγχοσ,αυτοπεποίκθςθ κ,α  οι οποίεσ κα δϊςουν προςτικζμενθ αξία 

ςτα προςόντα τουσ  αυξανοντασ τθν πικανότθτα να βροφν αξιοκρατικά μια κζςθ εργαςίασ και να 
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