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Πρόλογος 

Η έρευνα µας έχει ως σηµείο αναφοράς τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, ενός 

θεσµού που έχει πλέον καθιερωθεί σε όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσα στα 

πλαίσια των πιλοτικών προγραµµάτων τα οποία σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται βάσει 

των επιταγών της Λευκής Βίβλου. 

Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας1 αποτελούν µια εναλλακτική µορφή σχολείων, 

που τα διακρίνουν ουσιαστικές διαφορές από το τυπικό σχολείο. Απευθύνονται σε 

πληθυσµιακές οµάδες µε κοινό γνώρισµα την έλλειψη τυπικών και ουσιαστικών 

εκπαιδευτικών προσόντων, µια έλλειψη που δυσχεραίνει την καθηµερινότητα τους και 

συχνά οδηγεί στην περιθωριοποίηση και την κοινωνική αποµόνωση. Ο τρόπος 

λειτουργίας των Σ.∆.Ε. διαφοροποιείται ανάλογα µε τις γενικότερες κοινωνικές συνθήκες 

και το πολιτισµικό υπόβαθρο κάθε χώρας που εδρεύουν. 

Εφαλτήρια για την ενασχόληση µας µε το συγκεκριµένο θέµα στάθηκαν τρεις 

παράγοντες: 

Α) Οι προπτυχιακές µου σπουδές στην συνεχιζόµενη εκπαίδευση ( Τµήµα 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) που 

καλλιέργησαν το ενδιαφέρον µου σε θέµατα που άπτονται της εκπαίδευσης 

ενηλίκων γενικότερα.  

Β) Η γνωριµία αλλά και οι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και διαφωτιστικές 

συζητήσεις που είχα σε φιλικό επίπεδο µε εκπαιδευτικούς σε Σ.∆.Ε. της Κρήτης, 

οι οποίοι µου έδωσαν πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία του 

θεσµού, τα θετικά και πρωτοποριακά του στοιχεία αλλά και τις αδυναµίες που 

τον χαρακτηρίζουν τόσο σε γενικό όσο και ειδικό επίπεδο. 

Γ) Ο τοµέας των µεταπτυχιακών µου σπουδών που θίγει ζητήµατα 

ευαισθητοποίησης και ανάληψης δράσεων για την ένταξη των εκπαιδευτικά και 

κοινωνικά περιθωριοποιηµένων ατόµων ή οµάδων. 

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου σε όλους όσους 

προσέφεραν βοήθεια στην εκπόνηση της εργασίας. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω 

τον επόπτη µου, τον καθηγητή Πυργιωτάκη Ιωάννη, τόσο για τις χρήσιµες συµβουλές 

του και τη συνδροµή του στο ερευνητικό έργο, κυρίως όµως για το έντονο ενδιαφέρον 
                                                 
1 Χάριν συντοµίας, τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας θα αναφέρονται ως Σ.∆.Ε. στα επόµενα κεφάλαια. 
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του προς τους αδύναµους κρίκους της κοινωνίας, το οποίο µε ενέπνευσε να ασχοληθώ µε 

το θεσµό του Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τους 

εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόµενους των Σ.∆.Ε. που πρόθυµα συνεργάστηκαν µαζί 

µου και παραχώρησαν τις συνεντεύξεις που παραθέτω στο παράρτηµα της εργασίας όσο 

και τους διευθυντές των Σ.∆.Ε. που µε υποστήριξαν έµπρακτα στη διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύζυγο µου, 

Τριανταφύλλου Γεώργιο, για τη συµβολή του στη γενικότερη µορφοποίηση της εργασίας 

και για τη συνεχή παρότρυνση από µέρους του στην εκπόνηση της έρευνας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας απευθύνονται σε κατηγορίες του πληθυσµού που 

έχουν ανάγκη τόσο από τυπική όσο και από ουσιαστική εκπαίδευση προκειµένου να 

ενταχθούν και να συµµετέχουν ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Σ’ αυτό το γεγονός 

έγκειται και η σηµασία της έρευνας, εφόσον πραγµατοποιείται για να διαπιστώσει κατά 

πόσο τα Σ.∆.Ε.  συµβάλουν προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης αυτών των 

ανθρώπων, ποια σηµεία διευκολύνουν ή παρακωλύουν το έργο των Σ.∆.Ε. ενώ επιδιώκει 

να προχωρήσει στην υποβολή τεκµηριωµένων προτάσεων µε στόχο την εξέλιξη του 

θεσµού.  

Η συγκεκριµένη έρευνα επικεντρώνεται σε δύο άξονες λειτουργίας του θεσµού 

των Σ.∆.Ε.:  

� Στους τρόπους και τις µεθόδους που χρησιµοποιεί το εµπλεκόµενο 

διοικητικό και εκπαιδευτικό δυναµικό των Σ.∆.Ε. προκειµένου να 

εφαρµόσει στην καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική τις παιδαγωγικές 

αρχές που διέπουν το γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του 

Σ.∆.Ε. (καταπολέµηση κοινωνικής και εκπαιδευτικής ανισότητας, 

εκπαίδευση χειραφετικού και κριτικού προσανατολισµού). 

� Στην εξέταση του κατά πόσο το Σ.∆.Ε. ανταποκρίνεται στις ανάγκες για 

τις οποίες δηµιουργήθηκε και υλοποιείται ως θεσµός. 

Μέσα από αυτούς τους άξονες η έρευνα αποσκοπεί να συµβάλει στην περαιτέρω 

κατανόηση των προβληµάτων που αναφύονται στους κόλπους των Σ.∆.Ε. και στην 

ανάδειξη των δυνατοτήτων ανάπτυξης και βελτίωσης τους. 

Αναλύοντας τους τρόπους και τα χαρακτηριστικά διοίκησης και λειτουργίας των 

Σ.∆.Ε. που εξετάσαµε, θεωρούµε ότι θα επιτύχουµε, για κάθε Σ.∆.Ε. που υπάγεται στο 

ερευνητικό µας πλαίσιο, να προβούµε σε διαπιστώσεις που θα συµβάλουν: 

- στην αποσαφήνιση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και εξέλιξης του αλλά 

και στη δηµιουργία προτάσεων για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση 

αυτών των δυνατοτήτων, ανάλογα µε τις ανάγκες και την κουλτούρα των 

περιοχών που λειτουργούν. 

- στον εντοπισµό των διαφορετικών και κοινών προβληµάτων που τα 

ταλανίζουν.  
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Τη διάρθρωση της εργασίας συνθέτουν τρία κύρια µέρη. Στο πρώτο µέρος 

διευκρινίζεται µε σαφήνεια ο σκοπός της έρευνας ενώ παράλληλα παρουσιάζεται και το 

θεωρητικό πλαίσιο που δίνει τις κατευθυντήριες γραµµές ώστε, ο µεν αναγνώστης να 

είναι σε θέση να αποκτήσει µια σαφή εικόνα και να διαµορφώσει µια γενική αντίληψη 

για τις αιτίες σύστασης του θεσµού των Σ.∆.Ε. και το πνεύµα που διέπει τη συνολική 

τους δράση, την πορεία τους µέσα στο χρόνο, την οργάνωση και το έργο τους, τη 

θεσµοθέτηση της λειτουργίας τους στη χώρα µας, ο δε ερευνητής να διαµορφώσει το 

θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα στηριχτεί προκειµένου να επιτύχει τους 

στόχους της παρούσας µελέτης. 

Στο δεύτερο µέρος, που αποτελεί και το εµπειρικό κοµµάτι της εργασίας, 

παραθέτουµε την προβληµατική της έρευνας πάνω στην οποία καλούµαστε να 

εργαστούµε, ενώ δίνουµε πληροφορίες αναφορικά µε την µεθοδολογική προσέγγιση που 

υιοθετούµε και τα ερευνητικά εργαλεία που θα χρησιµοποιήσουµε ώστε να 

προσεγγίσουµε, να κατανοήσουµε και εν τέλει να ερµηνεύσουµε µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τη φύση της παιδαγωγικής κουλτούρας που ορίζει τη σκοποθεσία των Σ.∆.Ε., τις 

µεθόδους και την εκπαιδευτική πρακτική που ακολουθούν καθώς επίσης και των 

επιδράσεων της συνολικής προσπάθειας που επιτελείται στο Σχολείο ∆εύτερης 

Ευκαιρίας στην προσωπικότητα και την εξέλιξη των εκπαιδευόµενων. Στη συνέχεια 

περιγράφουµε αναλυτικά τα ερευνητικά ερωτήµατα µε τα οποία καταπιανόµαστε και 

κατόπιν τα διασπάµε σε υπο-ερωτήµατα στοχεύοντας στην πολύπλευρη θεώρηση και 

ερµηνεία τους. 

Ολοκληρώνοντας το δεύτερο µέρος προχωράµε στην κατανόηση και την 

ερµηνεία των ερευνητικών ερωτηµάτων έπειτα από την ολοκλήρωση της ανασύνθεσης 

των συµπερασµάτων που προκύπτουν από τη µελέτη των ερευνητικών δεδοµένων.  

Στο τρίτο µέρος επιδιώκεται µια κριτική ανασκόπηση των τελικών πορισµάτων 

της έρευνας, µέσα από την οποία επιχειρείται η ανάδειξη των βαθύτερων αιτιών που 

στοιχειοθετούν την προβληµατική των ερευνητικών ερωτηµάτων τα οποία 

διαπραγµατευόµαστε αλλά και η διατύπωση επισηµάνσεων και προτάσεων για τη 

βιωσιµότητα και την περαιτέρω εξέλιξη του θεσµού.  

Η εργασία ολοκληρώνεται µε την παράθεση της σχετικής βιβλιογραφίας και του 

παραρτήµατος που περιλαµβάνει: ένα αντίγραφο της ερευνητικής άδειας που µας 
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παραχωρήθηκε από το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τα κείµενα του 

νοµοθετικού πλαισίου, το προφίλ µε τις απαντήσεις των υποκειµένων της έρευνας, 

ξεχωριστά για το καθένα, και έναν συγκεντρωτικό πίνακα ταξινόµησης και 

κατηγοριοποίησης των απαντήσεων ανά Σ.∆.Ε. αλλά και συνολικά.  
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Μέρος Α: Ο Σκοπός και το Θεωρητικό Πλαίσιο της Έρευνας 

 

1. Σκοπός  

Στην παρούσα µελέτη επιχειρείται η προσέγγιση και η µετάβαση από τη 

µακροσκοπική επισκόπηση στην µικροσκοπική εξέταση ενός εκπαιδευτικού θεσµού που, 

σύµφωνα µε τη θεωρητική του βάση, αποκλίνει εντελώς από τις τυπικές εκπαιδευτικές 

δοµές καθώς αποτελεί µια κοινή και συντονισµένη προσπάθεια των χωρών της Ευρώπης 

να συµβάλουν στην ενδυνάµωση των κοινωνικά περιθωριοποιηµένων πολιτών ώστε, όχι 

µόνο µέσα από την εκπαίδευση αλλά µέσα από την παιδεία, να αποκτήσουν κοινωνική 

υπόσταση και αυτόβουλη προσωπικότητα.  

Σ’ αυτά τα πλαίσια επιδιώκουµε κατά πρώτον να ερευνήσουµε πως η θεωρητική 

θεµελίωση του θεσµού εφαρµόζεται σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή µε ποιο τρόπο 

επιτελείται η µετάβαση από τη γενικότητα της θεωρίας στην καθηµερινή πράξη και την 

υλοποίηση µέσα στα διαφορετικά περιβάλλοντα των τοπικών κοινοτήτων. Ουσιαστικά 

µας ενδιαφέρει να δούµε, µέσα από µια αποκεντρωτική σκοπιά και πέρα από τις γενικές 

αναφορές και τις διακηρύξεις κεντρικών αρχών, αν οι ίδιοι οι φορείς υλοποίησης του 

θεσµού, δηλαδή τα κατά τόπους διοικητικά όργανα και οι εκπαιδευτικοί, εργάζονται 

σύµφωνα µε τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και σύµφωνα µε τις αρχές της κριτικής και 

δηµοκρατικής µάθησης που πρεσβεύει και στηρίζει ο θεσµός καθώς και µε ποιο τρόπο οι 

µέθοδοι και οι τρόποι διεξαγωγής της διδασκαλίας εναρµονίζονται προς αυτές τις αρχές 

ή αν τελικά ακολουθείται η τυπολογία του συµβατικού σχολείου.  

Μας ενδιαφέρει επίσης να εντοπίσουµε και να αναδείξουµε εκείνα τα στοιχεία 

του Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας που αποτελούν το λόγο της σύστασης του και το 

καθιστούν  ξεχωριστό από το τυπικό και κυρίως να διαπιστώσουµε αν και µε ποιο τρόπο 

συµβάλουν στην επίτευξη του κεντρικού σκοπού και των επιµέρους στόχων που έχουν 

τεθεί για τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, δηλαδή την άµβλυνση των παθογόνων 

κοινωνικών καταστάσεων µέσα από την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και 

των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. 
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2. Ιστορική Αναδροµή  

 

2.1. Η καθιέρωση του θεσµού των Σ.∆.Ε. 

Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας αποτελούν ένα από τα καινοτόµα και 

πρωτοποριακά πιλοτικά προγράµµατα που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν βασισµένα 

στις αρχές της Λευκής Βίβλου για την αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού. Στις 

29 Νοεµβρίου του 1995, έτους σύνταξης της Λευκής Βίβλου, η Edith Cresson, αρµόδια 

επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέστησε απόλυτα σαφές στην διακήρυξη της2 τη 

σπουδαιότητα της εφαρµογής διαφόρων εναλλακτικών µεθόδων εκπαίδευσης και 

κοινωνικής ενσωµάτωσης, όπως των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας, προκειµένου να 

επιτευχθεί η διατήρηση της συνεκτικότητας και της συνεργασίας ανάµεσα στα 

ευρωπαϊκά κράτη. Ο αποκλεισµός των πολιτών που δεν διαθέτουν τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που είναι απαραίτητες προκειµένου να ανταποκριθούν στα σύγχρονα 

κοινωνικοπολιτιστικά δεδοµένα, υποσκάπτει την επιθυµητή ενότητα µεταξύ των κρατών 

της Ευρώπης και είναι ικανός να δηµιουργήσει προβλήµατα µε ευρύτερες οικονοµικές 

και κοινωνικές διαστάσεις. 

Ο βασικότερος λόγος δηµιουργίας των Σ.∆.Ε. απορρέει µέσα από τη γενικότερη 

ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας να επενδύσει στο ανθρώπινο κεφάλαιο και να 

καταστήσει όλους τους ευρωπαίους πολίτες ισότιµα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ικανά να συµβάλουν στην αναπτυξιακή πορεία της «Γηραιάς Ηπείρου» µε την 

καλλιέργεια και την προσφορά των προσόντων τους στο κοινωνικό σύνολο. Ένα µεγάλο 

ποσοστό νέων ανθρώπων αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις εργασιακές ανάγκες που 

αναφύονται συνεχώς στους διάφορους επαγγελµατικούς κλάδους εξαιτίας της 

εκπαιδευτικής τους ανεπάρκειας · συγκεκριµένα στις χώρες της Ε.Ε.: 

� Το 1998 ένα ποσοστό της τάξης του 15% των νέων ηλικίας από 15 έως 24 ετών 

είναι άνεργοι και ανειδίκευτοι. 

� Το 45,5 % απ’ αυτούς έχει πολύ χαµηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρό, χωρίς να έχει 

συµπληρώσει στην πλειονότητα του την κατώτερη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης.  

                                                 
2 http://ec.europa.eu/education/archive/2chance/decla_en.html 
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� Το 56% αυτών που εγκατέλειψαν το σχολείο είναι εργαζόµενοι, ποσοστό που 

θεωρείται πολύ µικρό σε σχέση µε το 74% των ανθρώπων που είναι εργαζόµενοι 

και έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

� Σ’ αυτή την ηλικιακή οµάδα το 39%, δηλαδή περίπου 3,3 εκατοµµύρια νέοι 

άνθρωποι, αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο του αποκλεισµού από την αγορά 

εργασίας
3.  

Επιπλέον αντιµετωπίζουν δυσκολίες στις καθηµερινές τους συναναστροφές και 

δραστηριότητες µε αποτέλεσµα να περιχαρακώνονται σε ένα περιβάλλον µε 

περιορισµένα ερεθίσµατα και περιορισµένες ευκαιρίες εξέλιξης.   

Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας στοχεύουν στη γεφύρωση του χάσµατος που 

υπάρχει ανάµεσα στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και στην ανεπαρκή προσφορά 

δεξιοτήτων µε ό, τι αρνητικό συνεπάγεται η διατήρηση µιας τέτοιας αδιέξοδης 

κατάστασης. Απευθύνονται κυρίως σε νέους που αποκλείστηκαν νωρίς από το 

εκπαιδευτικό σύστηµα και στερούνται τόσο των τυπικών όσο και των ουσιαστικών 

προσόντων που είναι απαραίτητα για να τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στη 

σύγχρονη αγορά εργασίας.  

Το πιλοτικό πρόγραµµα των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας προτάθηκε στα 

πλαίσια του τρίτου από τους παρακάτω πέντε άξονες της Λευκής Βίβλου4: 

 1ος: Να ενθαρρυνθεί ο ευρωπαίος πολίτης στην κατάκτηση νέων γνώσεων 

2ος: Το σχολείο να συνδεθεί περισσότερο µε τις τρέχουσες επιχειρηµατικές 

εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας 

 3ος: Να καταπολεµηθεί ο κοινωνικός αποκλεισµός 

4ος: Ο ευρωπαίος πολίτης να χρησιµοποιεί µε επάρκεια τρεις γλώσσες που 

οµιλούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

5ος: Η επένδυση στην εκπαίδευση να θεωρείται ισοδύναµη µε τις άλλες 

οικονοµικές επενδύσεις. 

 

 

                                                 
3 Βλ. E. Cresson, in: Integrating all young people into society through education and training, Proceedings 
of the conference, European Commission, Directorate- General for Education and Culture, vol. 1, Brussels 
1998, p. 15.  
4 Σιπητάνου Α.: Θεσµοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δια βίου µάθηση / Μια κριτικό-
ερµηνευτική προσέγγιση, Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 118 – 120. 
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2.2. Περίοδος 1996 – 2000:Η πιλοτική εφαρµογή των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας 

Μετά την κοινοποίηση των προγραµµάτων της Λευκής Βίβλου, πολλές χώρες – 

µέλη  της Ευρωπαϊκής Ένωσης έσπευσαν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την 

λειτουργία Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας σε διάφορες περιοχές τους, που παρουσίαζαν 

έντονα κοινωνικά προβλήµατα. Το 1996 κατατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 80 

αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ίδρυση Σ.∆.Ε. ενώ µέσα στην περίοδο 1996 

έως 2000 ο αριθµός των αιτήσεων έφτασε τις 3005 τόσο από µεγαλουπόλεις όσο και από 

περιφέρειες των κρατών της Ε.Ε. Εκείνη την περίοδο ιδρύθηκαν και λειτούργησαν Σ.∆.Ε 

στις παρακάτω χώρες: Γερµανία, ∆ανία, Ισπανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, 

Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο6.  

Το πρώτο Σ.∆.Ε. λειτούργησε στη Μασσαλία το 1997 ενώ στην Ελλάδα το πρώτο 

Σ.∆.Ε. λειτούργησε κανονικά το 2000, στην Αθήνα7. Μαζί µε την Πορτογαλία, η Ελλάδα 

αποτέλεσε την τελευταία χώρα στην οποία ιδρύθηκε Σ.∆.Ε. την περίοδο 1996- 2000, 

δηλαδή την περίοδο της πιλοτικής εφαρµογής του θεσµού8, παρόλο που και στις δύο 

χώρες οι εγκρίσεις των αιτήσεων τους για τη σύσταση Σ.∆.Ε. είχαν δοθεί από το 1996.   

∆εν έλειψαν βέβαια και οι επιφυλάξεις κατά την προσπάθεια εισαγωγής και 

υλοποίησης του θεσµού · επιφυλάξεις που σχετίζονταν µε το αν η εισαγωγή των Σ.∆.Ε. 

αποτελούσε έναν έµµεσο τρόπο επιβολής ενός ενιαίου εκπαιδευτικού µοντέλου που δεν 

συµβαδίζει µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το πολιτιστικό υπόβαθρό κάθε χώρας – 

µέλους της Ε.Ε.  Προκειµένου να διασκεδασθούν αυτές οι υπόνοιες οι εκπρόσωποι της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φρόντισαν να 

προβούν σε διαβεβαιώσεις προς τους υπουργούς παιδείας των χωρών – µελών ότι στόχο 

των Σ.∆.Ε. δεν αποτελεί η οµογενοποίηση των διαφορετικών εκπαιδευτικών συστηµάτων 

αλλά η ένταξη των αποκλεισµένων πολιτών στην ενεργό κοινωνική ζωή κάθε χώρας.  

Για αυτό το λόγο τα Σ.∆.Ε. παρουσιάστηκαν αρχικά µε τη µορφή πιλοτικών 

προγραµµάτων που λειτουργούν έχοντας ως γνώµονα κάποιες κοινές κατευθυντήριες 

                                                 
5 European Commission, Directorate- General for Education and Culture: Second Chance Schools – The 
results of a European Pilot Project, p. 5.  
6 Ο.π., p 5-6. 
7 Βλ. Ε. Ταρατόρη: Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαρίας- Θεωρία, Έρευνα, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 15 
8 European Commission, Directorate- General for Education and Culture: Second Chance Schools – The 
results of a European Pilot Project, p. 6. 
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γραµµές, οι οποίες όµως προσαρµόζονται στις εκάστοτε εκπαιδευτικές και κοινωνικές 

ανάγκες της κάθε χώρας που καλείται να τις εφαρµόσει9. 

Την περίοδο που είχε οριστεί ως δοκιµαστική για την εφαρµογή του θεσµού των 

Σ.∆.Ε. (1996 – 2000), η Ευρωπαϊκή Ένωση προέβη στην διενέργεια κάποιων 

δραστηριοτήτων που στόχο είχαν την επίβλεψη της και την ενίσχυση της λειτουργίας των 

Σ.∆.Ε., κυρίως από µια συµβουλευτική σκοπιά.  

Οι κυριότερες απ’ αυτές είναι οι παρακάτω: 

� Υποστήριξη από συµβούλους: Η Ε.Ε. διέθεσε συµβούλους σε όλες σχεδόν τις 

χώρες που ιδρύθηκαν Σ.∆.Ε. µε τη συµφωνία να προσφέρουν 12µηνη 

υποστήριξη και συµβουλευτική καθοδήγηση – µε εξαίρεση την Κολονία, που 

είχε ήδη δικούς της συµβούλους- ώστε να διασφαλισθεί η εφαρµογή των 

αρχών που συνιστούν το Σ.∆.Ε. και παράλληλα να είναι ενήµεροι οι αρµόδιοι 

φορείς της Ε.Ε. για την οµαλή λειτουργία τους10.  

� Οργάνωση Συνεδρίων- Σεµιναρίων: Την περίοδο εκείνη οργανώθηκαν 

συνέδρια και επιµορφωτικές συναντήσεις που απευθύνονταν σε εκπροσώπους 

των Σ.∆.Ε. και φορέων σχετικών µε την εκπαίδευση από διάφορες χώρες της 

Ε.Ε., οι οποίοι συναντιούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις προκειµένου να 

ανταλλάξουν προβληµατισµούς, σκέψεις και εµπειρίες σχετικές µε τις 

δυνατότητες και την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των Σ.∆.Ε. Επίσης στο 

διάστηµα που αναφερόµαστε, διοργανώθηκαν 4 ετήσιες συναντήσεις 

µαθητών, το 1998 στην Κολονία, το 1999 στη πόλη Hämmenlinna της 

Σουηδίας, το 2000 στην Κατανία ενώ το 2001 πραγµατοποιήθηκε η ετήσια 

συνάντηση στην Μασσαλία, η οποία είχε ήδη οριστεί ως τόπος διεξαγωγής 

της συνάντησης κατά το διάστηµα που εξετάζουµε (1996- 2000). Τέλος, τα 

ίδια τα Σ.∆.Ε. πραγµατοποίησαν µεταξύ τους ανταλλαγές µαθητών και 

εκπαιδευτικών µε στόχο να διευρύνουν το φάσµα των εµπειριών και της 

προοπτικής τους σε θέµατα εκπαίδευσης και συνεργασίας. 

� Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χωρών για τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας 

(European Association of Cities for Second Chance Schools): Στις 4 Ιουνίου 

                                                 
9 Ο.π., p. 5 
10 Οπ, p 7-8 
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του 1999, στο Heerlen της Ολλανδίας, ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός 

των Χωρών µε Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας. Στόχοι του οργανισµού είναι η 

ενίσχυση του έργου των Σ.∆.Ε., η παροχή βοήθειας σε νεοσύστατα Σ.∆.Ε., η 

προώθηση του θεσµού και η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτικών 

αρχών και των πολιτών των ευρωπαϊκών χωρών11 όπου λειτουργούν Σ.∆.Ε. 

Ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα για την λειτουργία των Σ.∆.Ε. είναι η 

χρηµατοδότηση τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εµπλέκεται άµεσα στην 

χρηµατοδότηση αυτών των προγραµµάτων και δεν είναι υπεύθυνη για την εξεύρεση 

οικονοµικών πόρων. Για το λόγο αυτό οι πηγές χρηµατοδότησης των Σ.∆.Ε. 

διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα. Έτσι η χρηµατοδότηση έχει άλλοτε εθνικό, άλλοτε 

περιφερειακό και άλλοτε τοπικό χαρακτήρα ή συνδυασµό των παραπάνω. Μέχρι το 1999 

κάποια Σ.∆.Ε. συγχρηµατοδοτούνταν από κοινοτικούς πόρους, δηλαδή είτε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

είτε υπάγονταν στο πλαίσιο ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραµµάτων (Socrates, 

Leonard) που επιπλέον ευνοούσαν και την ανταλλαγή εκπαιδευτικών και µαθητών12.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η διαρροή µαθητών από τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας 

εκείνο το διάστηµα ήταν της τάξεως του 6%, ποσοστό χαµηλό και ιδιαίτερα ελπιδοφόρο 

για την πορεία και τη συµβολή των Σ.∆.Ε. στην επανένταξη νέων ανθρώπων µέσα στα 

κοινωνικά δρώµενα13.  

 

2.3. Περίοδος 2000 και έπειτα 

Από την περίοδο αυτή και έπειτα ο θεσµός των Σ.∆.Ε. έχει εξαπλωθεί σε όλες 

σχεδόν τις Ευρωπαϊκές χώρες και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κοµµάτι της 

εκπαιδευτικής τους πολιτικής. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός των Χωρών µε Σχολεία 

∆εύτερης Ευκαιρίας απέκτησε περισσότερες αρµοδιότητες και συνεργάζεται όχι µόνο µε 

τους επίσηµους εκπροσώπους των Σ.∆.Ε. κάθε χώρας αλλά και µε οργανισµούς και 

ιδρύµατα που ασχολούνται γενικότερα µε την αντιµετώπιση του κοινωνικού 

                                                 
11 www.e2c-europe.org 
12 L. Lafond and E. Tersmette: Second Chance Schools, Guide for setting up a second chance school, 
Brussels 1999, p. 30. 
13 European Commission, Directorate- General for Education and Culture: Second Chance Schools – The 
results of a European Pilot Project, p. 11.  
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αποκλεισµού. Ουσιαστικά έχει δηµιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας και ανταλλαγής 

ανθρώπινου δυναµικού και παιδαγωγικών µεθόδων και καινοτοµιών ανάµεσα στα Σ.∆.Ε. 

προκειµένου οι µαθητές να αγαπήσουν τη γνώση και να αποκτήσουν κίνητρα για 

περαιτέρω προσωπική και επαγγελµατική βελτίωση14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14European Association of Cities, Institutions and Second Chance Schools: Criteria for Second Chance 
Schools, Giving Young People a Second Chance, Netherlands 2009, p.6 
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3. Προδιαγραφές- ∆οµές Σ.∆.Ε. 

 

3.1. Έλλειψη Τυπικής Εκπαίδευσης - Η διάγνωση του προβλήµατος 

Για να µπορέσουν να καθορισθούν οι τυπικές και ουσιαστικές δοµές της 

λειτουργίας των Σ.∆.Ε. ώστε να παρέχουν αποτελεσµατική βοήθεια προς το κοινό στο 

οποίο απευθύνονται, είναι απαραίτητο πρώτα απ’ όλα να διερευνηθούν οι λόγοι που 

αποθάρρυναν και απέτρεψαν κάποια άτοµα από την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης. Αµέσως αναφύονται κάποια ερωτήµατα που ζητούν καίριες και πλήρεις 

απαντήσεις: 

- Γιατί κάποιοι νέοι εγκατέλειψαν το σχολείο;  

- Ποια στοιχεία τους διαφοροποιούν από τα παιδιά που συνέχισαν και 

ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους στο τυπικό σχολείο;  

Οι απαντήσεις µπορούν να δοθούν µέσα από τη µελέτη και το συνδυασµό δύο 

παραγόντων: α) της κοινωνικής προέλευσης των µαθητών, β) της ιεραρχικής δοµής και 

του περιεχοµένου διδασκαλίας του σχολείου.  

Εξετάζοντας χωριστά την κάθε παράµετρο, µπορεί κάποιος να προβεί στις 

παρακάτω διαπιστώσεις: 

Όσον αφορά την κοινωνική προέλευση των µαθητών: τα κοινωνικά και 

πολιτιστικά ερεθίσµατα που δέχεται το παιδί από πολύ µικρή ηλικία, η συµπεριφορά και 

οι προσδοκίες των γονέων προς αυτό, το µορφωτικό κεφάλαιο που διαθέτει συµβάλουν 

καθοριστικά στη διαµόρφωση της σχέσης του µε το σχολείο15. Παιδιά που προέρχονται 

από ένα µορφωσιογόνο κοινωνικό περιβάλλον, µε καλλιεργηµένο συναίσθηµα 

αυτοεκτίµησης και υψηλό κίνητρο επιτυχίας είναι αδιαµφισβήτητα πιθανότερο να 

ενσωµατωθούν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια στο σχολικό περιβάλλον και να 

αφοµοιώσουν την κατά κανόνα θεωρητικά προσανατολισµένη γνώση του σχολείου. 

Αντιθέτως, τα παιδιά που προέρχονται από κοινωνικά περιβάλλοντα µε ελλιπή 

ερεθίσµατα και περιορισµένες δυνατότητες ενεργοποίησης και αξιοποίησης του 

πνευµατικού τους δυναµικού, αντιµετωπίζουν δυσκολίες προσαρµογής στο χώρο του 

σχολείου, κυρίως όταν υπάρχει έντονη διαφοροποίηση ανάµεσα στις εµπειρίες που 

                                                 
15 Ι. Ε .Πυργιωτάκης: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1999, σελ. 187- 
191.  
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αποκοµίζουν από τον εξωσχολικό περίγυρο και στη γνώση που επιδιώκει να µεταδώσει 

το σχολείο16.  

Όσον αφορά την ιεραρχική δοµή και το περιεχόµενο διδασκαλίας του σχολείου: το 

σχολείο διακρίνεται για την οµοιοµορφία και την έλλειψη ευελιξίας τόσο στο 

περιεχόµενο όσο και στον τρόπο µετάδοσης των γνώσεων που παρέχει στους µαθητές. 

Στο σχολείο δεν πραγµατοποιείται συντονισµένη προσπάθεια προσέγγισης του µαθητή 

και προσαρµογής της γνώσης ανάλογα µε το πολιτιστικό υπόβαθρο του κάθε παιδιού17. 

Ο τρόπος και το περιεχόµενο διδασκαλίας πραγµατοποιείται µε όµοιο τρόπο για όλους 

τους µαθητές, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές εµπειρίες και τα ενδιαφέροντα του κάθε 

µαθητή. Αυτό έχει ως συνέπεια να ενισχύεται και να διευρύνεται το γνωστικό πεδίο 

κάποιων µαθητών µε συγκεκριµένα κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία 

συµπίπτουν µε τις ιδέες και τις γνωστικές αντιλήψεις που ενθαρρύνει το σχολείο. 

Ταυτόχρονα απαξιώνονται και τοποθετούνται στο περιθώριο οι ικανότητες κάποιων 

µαθητών που δεν υπάγονται στο προκαθορισµένο πλαίσιο της διδακτέας ύλης του 

σχολείου
18. Οι µαθητές βιώνουν την απόρριψή, το αίσθηµα της αποτυχίας και της 

ανικανότητας, µε αποτέλεσµα να αποµακρύνονται από το σχολείο, θεωρώντας το ως 

χώρο αποδοκιµασίας και εµπαιγµού προς το πρόσωπο τους.  

 

3.2. Συνέπειες Σχολικής ∆ιαρροής 

Εξαιτίας της πρόωρης διακοπής του σχολείου τα παιδιά που το εγκαταλείπουν 

βιώνουν, όταν πλέον ενηλικιωθούν, όλες τις αρνητικές συνέπειες αυτού του διαβήµατος. 

Η παντελής έλλειψη εξειδίκευσης τους φέρνει αντιµέτωπους µε σοβαρές δυσκολίες στην 

εύρεση εργασίας. Συνήθως απασχολούνται κατά περιόδους σε διάφορες περιστασιακές 

εργασίες, που δεν προσφέρουν προοπτικές εξέλιξης, µε πενιχρές πληρωµές, ενώ µένουν 

άνεργοι για µεγάλα χρονικά διαστήµατα αντιµετωπίζοντας έντονη οικονοµική 

δυσπραγία. Η αδυναµία τους να ξεφύγουν από το τέλµα στο οποίο έχουν περιέλθει τους 

δηµιουργεί δυσάρεστα συναισθήµατα, έλλειψη αυτοσεβασµού και χαµηλή 

αυτοεκτίµηση, που στη χειρότερη περίπτωση οδηγούν σε εκδηλώσεις βίας, απόγνωσης 

                                                 
16 Ο.π. 
17 Ο.π, σελ. 192. 
18 L. Lafond and E. Tersmette: Second Chance Schools, Guide for setting up a second chance school, 
Brussels 1999, p. 2. 
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και εγκληµατικών ενεργειών, όπως κλοπές και διαρρήξεις, δοσοληψίες απαγορευµένων 

ουσιών και άλλες ενέργειες αποκλίνουσας συµπεριφοράς19.   

Αυτοί οι ενήλικες έχουν καταδικαστεί από την νεαρή τους ηλικία να τεθούν στο 

περιθώριο των εξελίξεων εξαιτίας του µονοδιάστατου χαρακτήρα της σχολικής 

εκπαίδευσης αλλά και της αδυναµίας του οικογενειακού περιβάλλοντος να τους 

προσφέρει κίνητρα ανάπτυξης των ικανοτήτων τους και διεύρυνσης των γνωστικών τους 

πεδίων. Επίσης αδυνατούν να θέσουν προσωπικούς στόχους ενώ οι όποιες ικανότητες 

τους παραµένουν αδρανοποιηµένες.  

 

3.3. Η αναγκαιότητα της σύστασης και λειτουργίας Σ.∆.Ε. 

Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας έχουν ως απώτερο στόχο την αναστροφή αυτής 

της δυσχερούς κατάστασης µέσα από την διαµόρφωση ενός εναλλακτικού µαθησιακού 

κλίµατος, ιδανικού για άτοµα που ανήκουν σε µη προνοµιούχες κοινωνικές οµάδες, όπως 

ενήλικες εργάτες, άνεργοι, ανύπανδρες ή διαζευγµένες µητέρες, πρώην χρήστες ή 

φυλακισµένοι
20, οι οποίοι δεν έχουν λάβει στοιχειώδεις γνώσεις και την υποτυπώδη 

εκπαίδευση, πράγµα που τους στερεί τη δυνατότητα να συµβαδίσουν µε τα δεδοµένα της 

σηµερινής εποχής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου υιοθετούνται και εφαρµόζονται 

νέες µορφές διδασκαλίας, µε κυρίαρχες την εξατοµικευµένη και την οµαδοκεντρική 

διδασκαλία ενώ το κέντρο βάρους των µαθηµάτων µεταφέρεται από την ύλη στον 

µαθητή
21. Προκειµένου να καταστεί αποτελεσµατική η λειτουργία των Σ.∆.Ε. και να 

επιτευχθεί ο στόχος που προαναφέρθηκε, είναι αναγκαίο να πληρούνται τα παρακάτω 

κριτήρια: 

• Το εκπαιδευτικό δυναµικό θα πρέπει να αποτελείται από έµπειρους και ικανούς 

εκπαιδευτικούς, των οποίων οι οικονοµικές αποδοχές ή το εργασιακό ωράριο θα 

είναι ιδιαίτερα ελκυστικά22. 

                                                 
19 Ο.π.  
20
Π. Πηγιάκη, ∆ηµοκρατική – Κριτική Εκπαιδευτική Καινοτοµία: Μαθήµατα από το Σχολείο ∆εύτερης 
Ευκαιρίας, Αθήνα 2006, σελ. 109- 110. 
21
Ο.π., σελ. 108. 

22 European Commission, Directorate – General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs: 
Teaching and Learning Towards the Learning Society, White Paper, Brussels 1995, p. 41- 44 
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• Οι προδιαγραφές του προγράµµατος σπουδών θα πρέπει να σχεδιαστούν έπειτα 

από συνεργασία µεταξύ καταξιωµένων και έµπειρων ειδικών του χώρου της 

αγωγής και των κοινωνικών επιστηµών23. 

• Κάθε χώρα στην οποία εφαρµόζεται ο θεσµός των Σ.∆.Ε. αναλαµβάνει να 

διαµορφώσει το πρόγραµµα σπουδών σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες 

που την χαρακτηρίζουν και την πρόοδο που έχει σηµειώσει στον τοµέα της 

παιδαγωγικής επιστήµης και της κοινωνιολογίας24. 

 

3.4. Κοινές Αρχές των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας 

Τα Σ.∆.Ε., ανεξάρτητα από τις διαφορετικές θεµατικές ενότητες διδασκαλίας που 

ακολουθούν ανάλογα µε τη χώρα στην οποία ιδρύονται, διαθέτουν κάποια κοινές αρχές 

που τα διαφοροποιούν από άλλους τύπους σχολείων.  

Αυτές οι αρχές, που καθιερώθηκαν τον Οκτώβριο του 1999 και 

συµπεριλαµβάνονται στον «Οδηγό Σύστασης και Λειτουργίας Σχολείων ∆εύτερης 

Ευκαιρίας» που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισµό, 

µπορούν να συνοψισθούν ως εξής25: 

Η οµάδα – στόχος στην οποία απευθύνονται τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας έχει 

συγκεκριµένα γνωρίσµατα:  

� Οι µαθητές είναι ενήλικες. 

� Προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. 

� ∆εν έχουν ολοκληρώσει την τυπική εκπαίδευση. 

� ∆εν διαθέτουν κάποια εξειδίκευση. 

� Αντιµετωπίζουν προβλήµατα επαγγελµατικής αποκατάστασης. 

� Αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο της περιθωριοποίησης ή βιώνουν ήδη τον 

κοινωνικό αποκλεισµό. 

Προκειµένου να αποφευχθεί η εισαγωγή νέων στα Σ.∆.Ε. που έχουν ακόµα τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσουν το τυπικό σχολείο, αποφασίστηκε να ορισθεί ένα 

κατώτατο όριο ηλικίας για τα άτοµα που µπορούν να δεχθούν τα Σ.∆.Ε. ως µαθητές. 
                                                 
23 L. Lafond and E. Tersmette: Second Chance Schools, Guide for setting up a second chance school, 
Brussels 1999, p. 2. 
24 Ο.π. 
25 Βλ. σχετικά: L. Lafond and E. Tersmette: Second Chance Schools, Guide for setting up a second chance 
school, Brussels 1999, p. 5. 
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Όσον αφορά το ανώτατο όριο ηλικίας, παρόλο που δεν είναι προκαθορισµένο, οι 

µεγαλύτεροι σε ηλικία µαθητές των Σ.∆.Ε. είναι περίπου 25 ετών, µε εξαίρεση τα Σ.∆.Ε. 

της Ελλάδας, στα οποία φοιτούν πολλοί µαθητές άνω των 30 ετών26.  

Τα Σ.∆.Ε. έχουν κοινό σκοπό: 

Επιδιώκουν την επίτευξη της κοινωνικής ενσωµάτωσης µε τη χρήση 

πρωτοποριακών εκπαιδευτικών µεθόδων, προσφέροντας στους ενήλικες µαθητές ένα 

ευρύ φάσµα γνώσεων ενώ παράλληλα τους ενθαρρύνουν στην απόκτηση και καλλιέργεια 

κοινωνικών και επαγγελµατικών δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της αυτοεικόνας τους.  

Το περιβάλλον ίδρυσης των Σ.∆.Ε. πρέπει να έχει συγκεκριµένα γνωρίσµατα: 

Για τη διευκόλυνση προσέλευσης του µαθητικού κοινού στο οποίο απευθύνονται, 

τα Σ.∆.Ε. ιδρύονται σε περιοχές στις οποίες είναι εγκατεστηµένοι οι περισσότεροι από 

τους εν δυνάµει υποψήφιους µαθητές τους, δηλαδή σε περιοχές που παρουσιάζουν 

έντονα κοινωνικά προβλήµατα, µε µεγάλα ποσοστά αναλφάβητων και σχολικής 

διαρροής
27. 

Οι µέθοδοι εκπαίδευσης διαφοροποιούνται από το κανονικό σχολείο: 

� «Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις εστιάζονται στις ατοµικές ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των εκπαιδευοµένων»28. Οι απόψεις των 

µαθητών, η κατάθεση των εµπειριών τους και η συµµετοχή τους στη διαµόρφωση 

του εκπαιδευτικού προγράµµατος που θα παρακολουθήσουν, συµβάλουν 

καθοριστικά στην διασφάλιση της επιτυχούς φοίτησης στα Σ.∆.Ε.29 Στο 

επίκεντρο της µαθησιακής διαδικασίας τίθεται πλέον ο µαθητής και το µάθηµα 

προσαρµόζεται στις δικές του ανάγκες και ρυθµούς αλλά και στις ιδιαιτερότητες 

του30.  

� Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στα Σ.∆.Ε. δεν έχει µονάχα διδακτικό αλλά και 

συµβουλευτικό χαρακτήρα · εποµένως το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να 

                                                 
26 European Commission, Directorate- General for Education and Culture: Second Chance Schools – The 
results of a European Pilot Project, p. 6. 
27 L. Lafond and E. Tersmette: Second Chance Schools, Guide for setting up a second chance school, 
Brussels 1999, p. 5. 
28 Π. Πηγιάκη, ∆ηµοκρατική – Κριτική Εκπαιδευτική Καινοτοµία: Μαθήµατα από το Σχολείο ∆εύτερης 
Ευκαιρίας, Αθήνα 2006, σελ. 114. 
29 L. Lafond and E. Tersmette: Second Chance Schools, Guide for setting up a second chance school, 
Brussels 1999, p. 7. 
30 Efstathiou I., Enhancing Students’ Critical Awareness In a Second Chance School in Greece: Reality or 
Wishful Thinking?, London 2007, p.385. 
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είναι προσεκτικά επιλεγµένο, να διαθέτει εµπειρία και γνώσεις κυρίως σε θέµατα 

που άπτονται της εκπαίδευσης ενηλίκων, να διαθέτει ευχέρεια στη χρήση 

πολυµέσων31 και κυρίως να διαπνέεται από ιδέες εκπαιδευτικής και κοινωνικής 

ισότητας.  

� ∆ίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

πολυµέσων, ενός παράγοντα που συµβάλει στην εξατοµίκευση και την 

διαθεµατικότητα της διδασκαλίας. 

� Το περιεχόµενο των γνωστικών αντικειµένων πρέπει να προσαρµόζεται σύµφωνα 

µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Επιδιώκεται η συνεργασία – συµβολή τοπικών φορέων:  

Η συνεργασία µε δηµόσιους φορείς, κυρίως δε µε τις τοπικές αρχές, αλλά και µε 

επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στις περιοχές όπου υπάρχουν Σ.∆.Ε. είναι 

απαραίτητο συστατικό στοιχείο στη γενικότερη λειτουργία τους. Οι σχέσεις µε την 

τοπική κοινωνία ορίζουν σε µεγάλο βαθµό την αντιµετώπιση που θα λάβουν οι µαθητές 

τόσο κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Σ.∆.Ε. όσο και µετά την ολοκλήρωση της 

ενώ δηµιουργούν ένα ευρύτερο δίκτυο κοινωνικής και συµβουλευτικής µέριµνας που 

εξαπλώνεται πέρα από το χώρο του σχολείου και συντελεί στη σύναψη εποικοδοµητικών 

σχέσεων µεταξύ των µαθητών και άλλων κοινωνικών και επαγγελµατικών οµάδων 

(εργοδότες, οργανώσεις, σύλλογοι κ.λπ.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
31 L. Lafond , E. Tersmette: Second Chance Schools, Guide for setting up a second chance school, Brussels 
1999, p. 7. 
. 
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4. Τα Σ.∆.Ε. στην Ελλάδα  

 

4.1. Θεσµική Οργάνωση – ∆ίκτυο  

Όσον αφορά την Ελλάδα, τα Σ.∆.Ε. θεσµοθετούνται το 199732 στο πλαίσιο που 

έχουν προδιαγράψει οι διακηρυγµένες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι µέλη του 

Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χωρών µε Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας33,34. Απευθύνονται σε 

άτοµα ηλικίας 18 ετών και άνω που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική κατώτερη 

βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Είναι δηµόσια σχολεία και χορηγούν 

Απολυτήριο του Γυµνασίου, ισότιµο µε το απολυτήριο του τυπικού σχολείου. Φορείς 

υλοποίησης του προγράµµατος Σ.∆.Ε. είναι η Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης 

(Γ.Γ.∆.Β.Μ.) και το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.∆.ΕΚ.Ε.). Και οι δύο 

φορείς εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων.  

Η λειτουργία του πρώτου Σ.∆.Ε. στην Ελλάδα αρχίζει το 2000 στο Περιστέρι 

Αττικής35. Οι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν στα πρώτα Σ.∆.Ε. επιλέχθηκαν το 1997, το 

1998 και 1999 αφού προηγουµένως έλαβαν µέρος σε επιµορφωτικές δραστηριότητες που 

στόχο είχαν να τους προετοιµάσουν για τη δοµή και για το γενικότερο τρόπο λειτουργίας 

και προσανατολισµού των Σ.∆.Ε36. Από τότε µέχρι και το 2009 δηµιουργήθηκε ένα ευρύ 

δίκτυο Σ.∆.Ε. αποτελούµενο από 57 κεντρικά Σ.∆.Ε., χωρίς να υπολογίζονται τα 

παραρτήµατα τους ενώ οι εκπαιδευτικοί που προσλαµβάνονται στα Σ.∆.Ε. συµµετέχουν 

σε κύκλους επιµορφωτικών σεµιναρίων για την αποτελεσµατικότερη ενηµέρωση και 

υποστήριξη του διδακτικού τους έργου. Επίσης κάθε δύο χρόνια διεξάγεται Πανελλήνιο 

Συνέδριο Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας, στη διάρκεια του οποίου συναντιούνται 

εκπαιδευτικοί Σ.∆.Ε. από όλη την Ελλάδα µαζί µε τους εκπροσώπους της Οµάδας Έργου 

των Σ.∆.Ε. που έχει ορισθεί από  το Ι.∆.ΕΚ.Ε., µε στόχο να συζητήσουν θεσµικά, 

διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήµατα που αναφύονται στο χώρο των Σ.∆.Ε. αλλά και να 

                                                 
32 Βλ. Παράρτηµα, Άρθρο 5, Ν.2525/1997 
33 www.e2c-europe.org 
34 http://www.ideke.edu.gr/programs.asp?cat=1&pr=1 
35 Ε. Ταρατόρη: Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, Θεσσαλονίκη 2008, σελ.23 
36 Πηγιάκη Π.: ∆ηµοκρατική – Κριτική Εκπαιδευτική Καινοτοµία, Μαθήµατα από το Σχολείο ∆εύτερης 
Ευκαιρίας, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2006, σελ 113. 
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κάνουν έναν απολογισµό του χρονικού διαστήµατος που µεσολάβησε από τα 

προηγούµενα συνέδρια, ώστε αν χρειαστεί, να προβούν στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε 

την µελλοντική πορεία των Σ.∆.Ε. 

Παραθέτουµε τον πίνακα µε τις περιοχές στις οποίες λειτουργούν Σχολεία 

∆εύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα, έτσι όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Ι.∆.ΕΚ.Ε.37: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Σ.∆.Ε.38 

Αν. Μακεδονίας -  Θράκης 

Αλεξανδρούπολης (2003), Κοµοτηνής (2003), 

Ξάνθης (2004), ∆ράµας (2003), Σαππών (2005), 

Ορεστιάδας (2006), Καβάλας (2008) 

Κεντρικής Μακεδονίας 

Νάουσας (2005), Θεσσαλονίκης (2003), Νεάπολης 

Θεσ/νίκης (2001), Γιαννιτσών (2003), Κατερίνης 

(2005), Σερρών (2004), ∆ικαστικής Φυλακής 

∆ιαβατών Θεσσαλονίκης (2006) 

∆υτικής Μακεδονίας 
Φλώρινας (2004), Κοζάνης (2005), Καστοριάς 

(2004) 

Ηπείρου Ιωαννίνων (2003), Aρτας (2008) 

Θεσσαλίας 

Βόλου (2004), Τρικάλων (2004), Λάρισας (2003), 

∆ικαστικής Φυλακής Λάρισας (2004), Καρδίτσας 

(2004), Φυλακών Τρικάλων (2008)  

∆υτικής Ελλάδας Αγρινίου (2003), Πατρών (2003), Πύργου (2001) 

Στερεάς Ελλάδας 

Ορχοµενού (2004), Λαµίας (2004), Αλιβερίου 

(2004), Άµφισσας (2004), Φυλακών ∆οµοκού 

(2008), Φυλακών Ελεώνα Θηβών (2008) 

Αττικής 

Περιστερίου (2000), Καλλιθέας (2003), Αγίων 

Αναργύρων (2004), Αχαρνών (2004), Πειραιά 

(2004), Κορυδαλλού (2003), Φυλακών Κορυδαλλού 

(2005), Παλλήνης (2008) 

                                                 
37 http://www.ideke.edu.gr/programs.asp?cat=1&pr=1 
38 Εντός παρενθέσεων αναφέρεται το έτος ίδρυσης του κάθε Σ.∆.Ε.  
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Πελοποννήσου 
Κορινθίας (2005), Σπάρτης (2005), Καλαµάτας 

(2005), Ναυπλίου (2006), Τρίπολης (2008) 

Βορείου Αιγαίου Μυτιλήνης (2003), Χίου (2005), Σάµου (2006) 

Νοτίου Αιγαίου Ρόδου (2008), Σύρου (2008) 

Ιονίων Νήσων Κέρκυρας (2005) 

Κρήτης 
Τυλίσου Ν. Ηρακλείου (2001), Ιεράπετρας (2003), 

Ρεθύµνου (2005), Χανίων (2006) 

   

Στην Ελλάδα τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας συγχρηµατοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (65%)  και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο (35%)39,40. 

Τα όργανα διοίκησης για κάθε Σ.∆.Ε. αποτελούν: α) ο ∆ιευθυντής και β) ο 

Σύλλογος ∆ιδασκόντων ο οποίος απαρτίζεται από το προσωπικό του Σ.∆.Ε., δηλαδή από 

τους Εκπαιδευτικούς, αποσπασµένους ή ωροµίσθιους, από τον Σύµβουλο Σταδιοδροµίας 

και από τον Σύµβουλο Ψυχολόγο του Σ.∆.Ε41.  

Τόσο οι διευθυντές των Σ.∆.Ε. όσο και οι εκπαιδευτικοί τους συνεργάζονται µε 

τους Περιφερειακούς Συµβούλους Εκπαίδευσης καθώς και µε την Οµάδα Έργου των 

Σ.∆.Ε. για τη διευθέτηση διοικητικών θεµάτων των Σ.∆.Ε.42 Στο ξεκίνηµα της 

λειτουργίας των πρώτων Σ.∆.Ε., είχαν οριστεί και επιστηµονικοί υπεύθυνοι, ένας για 

κάθε Σ.∆.Ε., που ήταν επιφορτισµένοι µε την ευθύνη να στηρίζουν, να παρέχουν 

συµβουλές και να συντονίζουν το εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο του Σ.∆.Ε. όποτε 

κρινόταν απαραίτητο43. Οι επιστηµονικοί υπεύθυνοι συµµετείχαν και στις συνελεύσεις 

του συλλόγου των εκπαιδευτικών του Σ.∆.Ε. προκειµένου να έχουν µια σφαιρική άποψη 

των θεµάτων που προκύπτουν εντός και εκτός σχολικής αίθουσας.  

 

                                                 
39 European Commission- Directorate for Education and Culture: Second Chance Schools, The results of a 
European pilot project, p. 9 
40 http://www.ideke.edu.gr/programs.asp?cat=1&pr=1 
41 Βλ. Σχ.: Υπουργική Απόφαση για την Οργάνωση και Λειτουργία Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ 
Β34/ 16-01-2008), Άρθρο 5, παράγραφοι Β1, Β2. 
42 Ο.π., Άρθρο 7, παράγ. 8.  
43 Πηγιάκη Π.: ∆ηµοκρατική – Κριτική Εκπαιδευτική Καινοτοµία, Μαθήµατα από το Σχολείο ∆εύτερης 
Ευκαιρίας, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2006, σελ 115. 
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4.2. Το Πρόγραµµα και το Περιεχόµενο Σπουδών 

Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος είναι δύο εκπαιδευτικά έτη. Τα 

εβδοµαδιαία προγράµµατα είναι 25 ωρών και τα µαθήµατα γίνονται απογευµατινές ώρες, 

από ∆ευτέρα έως Παρασκευή. 

∆ιδάσκονται : 

� Ελληνική Γλώσσα  

� Μαθηµατικά  

� Αγγλικά 

� Πληροφορική 

� Κοινωνική Εκπαίδευση 

� Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

� Φυσικές Επιστήµες  

� Πολιτισµική – Αισθητική αγωγή  

� Εργαστήρια - διαθεµατικά, projects 44,45 

� Συµβουλευτικές υπηρεσίες: Σύµβουλος Σταδιοδροµίας, Σύµβουλος 

Ψυχολόγος  

Τα µαθήµατα διδάσκονται µε τη µορφή των γραµµατισµών. Ο όρος 

«γραµµατισµός», που χρησιµοποιείται ως απόδοση του αγγλικού όρου «l i t e r a c y», δεν 

αφορά µόνο την τεχνική της ανάγνωσης και της γραφής, αλλά κυρίως γνώσεις και 

δεξιότητες σχετικές µε το πώς παράγεται και πώς διαπραγµατεύεται το νόηµα των 

µηνυµάτων στο εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο46. Υιοθετώντας την έννοια του 

γραµµατισµού αναφερόµαστε σε ένα εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας, κατά τον οποίο 

δεν υπάρχει αναλυτικό πρόγραµµα ούτε και βιβλία µε συγκεκριµένη ύλη που πρέπει να 

διδαχθεί. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ευελιξία των περιεχοµένων µάθησης ενώ 

παράλληλα τροφοδοτείται η δηµιουργικότητα και η ευρηµατικότητα των 

εκπαιδευοµένων. Οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί δεν εγκλωβίζονται σε µια ύλη που 

                                                 
44http://www.ideke.edu.gr/programs.asp?cat=1&pr=1 
45 Τα µαθήµατα ονοµάζονταν γραµµατισµοί, λ.χ. «µαθηµατικός γραµµατισµός» αντί για «µαθηµατικά». 
46 http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_e1/5.1Basic.htm 
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πρέπει να έχει διδαχθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς · αντιθέτως, εκπαιδευτικοί και 

µαθητές συνεργάζονται και θέτουν από κοινού το πλαίσιο περιεχοµένων µάθησης47.  

Γενικότερα το πρόγραµµα σπουδών των Σ.∆.Ε. σχεδιάστηκε σύµφωνα µε τις 

ακόλουθες προδιαγραφές :  

- Θα πρέπει να δίνεται παιδαγωγική ελευθερία στους εκπαιδευτικούς των Σ.∆.Ε. 

- Οι διδακτικές µέθοδοι που θα εφαρµόζονται πρέπει να διακρίνονται από 

καινοτοµία. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη µέθοδο project. 

- Η αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων είναι ως επί το πλείστον περιγραφική. 

- Το σχολείο πρέπει να  συνδέεται µε το εργασιακό και το κοινωνικό περιβάλλον. 

- Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί µέσω έρευνας δράσης καλούνται να αξιολογήσουν το 

εκπαιδευτικό τους έργο και να θέσουν τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση του.  

Τηρώντας αυτές τις προδιαγραφές το πρόγραµµα σπουδών των Σ.∆.Ε. αποκλίνει 

σηµαντικά από τα αντίστοιχα της τυπικής εκπαίδευσης, κυρίως ως προς τις αρχές, το 

περιεχόµενο, τη διδακτική µεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων48. 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι στα Σ.∆.Ε. γενικότερα δίνεται ιδιαίτερη 

έµφαση σε πρακτικούς προσανατολισµούς και τη βιωµατική µάθηση όσον αφορά το 

περιεχόµενο διδασκαλίας και τους τρόπους εφαρµογής της γνώσης. Η εµµονή των 

σχολικών αναλυτικών προγραµµάτων στην παροχή θεωρητικής γνώσης 

ιδεολογικοπολιτικού χαρακτήρα και η αντίστοιχη ανυποληψία απέναντι στις πρακτικές 

γνώσεις οδήγησαν πολλούς µαθητές στην πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαιδευτικής τους 

πορείας
49. Στα Σ.∆.Ε. γίνονται συντονισµένες προσπάθειες να µην παρέχεται 

µονόπλευρη γνώση αλλά να εξοικειωθούν οι µαθητές µε γνώσεις και δεξιότητες τεχνικού 

– επαγγελµατικού χαρακτήρα.  

Ένας άλλος τοµέας στον οποίο δίνεται βαρύτητα στα Σ.∆.Ε. είναι η ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης των εκπαιδευοµένων50. Πέρα δηλαδή από τη διεύρυνση του 

                                                 
47 Efstathiou I., Enhancing Students’ Critical Awareness In a Second Chance School in Greece: Reality or 
Wishful Thinking?, London 2009, p.384, 385. 
48 Πηγιάκη Π.: ∆ηµοκρατική – Κριτική Εκπαιδευτική Καινοτοµία, Μαθήµατα από το Σχολείο ∆εύτερης 
Ευκαιρίας, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2006, σελ 18. 
49 Πυργιωτάκης Ι.Ε.: Εκπαίδευση και Κοινωνία στην Ελλάδα – Οι διαλεκτικές σχέσεις και οι αδιάλλακτες 
συγκρούσεις, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2001, σελ.143 - 145 
50 Efstathiou I., Enhancing Students’ Critical Awareness In a Second Chance School in Greece: Reality or 
Wishful Thinking?, London 2007, p.384, 385. 
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φάσµατος των γνώσεων τους, οι µαθητές των Σ.∆.Ε., µέσα από τους γραµµατισµούς, 

εισέρχονται σε µια διαδικασία προβληµατισµού και κριτικής επισκόπησης της 

επικαιρότητας, των κοινωνικών, πολιτικών, επιστηµονικών, οικονοµικών και 

πολιτιστικών δρώµενων και συνθηκών που επικρατούν σε τοπικό αλλά και παγκόσµιο 

επίπεδο µε σκοπό να µπορούν να τοποθετηθούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο σε ζητήµατα 

που αφορούν τόσο τους ίδιους όσο και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και να έχουν 

πλέον τη δυνατότητα να µετέχουν ενεργά και να προσφέρουν µε ουσιαστικό τρόπο σε 

ποικίλες κοινωνικές δράσεις. 

Παρατηρούµε ότι εκτός από τα µαθήµατα, το πρόγραµµα σπουδών των Σ.∆.Ε. 

περιλαµβάνει συµβουλευτικές υπηρεσίες, στοχεύοντας να διευκολύνει και να στηρίξει 

τους µαθητές στις επαγγελµατικές τους επιλογές και στη διαχείριση των προβληµάτων 

που αναφύονται στην καθηµερινότητα τους. Το γραφείο συµβουλευτικής στο χώρο του 

κάθε Σ.∆.Ε. έχει ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων, που αφορούν 

την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και επηρεάζουν την ατοµική, 

επαγγελµατική και κοινωνική τους εξέλιξη. Πλαισιώνεται από το σύµβουλο 

σταδιοδροµίας και το σύµβουλο ψυχολόγο.  

Η συµβουλευτική σταδιοδροµίας στο Σ.∆.Ε. αποτελεί οργανικό κοµµάτι του ίδιου 

του θεσµού. Υπηρετεί το γενικότερο στόχο, δηλαδή την επανένταξη των 

εκπαιδευοµένων στην κοινωνική και οικονοµική ζωή. Οι υπηρεσίες της 

συµβουλευτικής παρέχονται σε οµαδικό και ατοµικό επίπεδο. Αποσκοπούν να 

ενηµερώσουν τους εκπαιδευόµενους σχετικά µε τις τρέχουσες εξελίξεις στην αγορά 

εργασίας, τις δυνατότητες τους για επαγγελµατική αποκατάσταση ενώ παράλληλα 

συνεργάζονται µε φορείς υποστηρικτικούς ως προς την απασχόληση. 

Η ψυχολογική υπηρεσία έχει ως στόχο την παροχή βοήθειας στους 

εκπαιδευόµενους ώστε να αντιµετωπίζουν τις δυσκολίες που προκύπτουν από την ένταξή 

τους στο σχολικό περιβάλλον. Παράλληλα ο σύµβουλος – ψυχολόγος συνεργάζεται µε 

την οµάδα των εκπαιδευτικών για την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών και 

δυνατοτήτων του κάθε εκπαιδευοµένου. Ακόµη, παρέχει υποστήριξη στους 

εκπαιδευοµένους που αντιµετωπίζουν προβλήµατα σε άλλους τοµείς της ζωής, όπως η 

οικογένεια, ο εργασιακός χώρος, οι προσωπικές σχέσεις.  
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4.3. ∆ιδακτική Μεθοδολογία  

Η διδασκαλία στα Σ.∆.Ε. αποσκοπεί όχι τόσο στην µετάδοση όσο στην παραγωγή 

της γνώσης από τους ίδιους τους µαθητές και την άµεση εφαρµογή της. Η επιδίωξη αυτή 

προσανατολίζει σε αναζήτηση διδακτικών µεθόδων που εθίζουν τους εκπαιδευόµενους 

στην άµεση και ενεργό εµπλοκή τους στη διαδικασία της µάθησης.  

Σηµαντική παράµετρος αποτελεί το γεγονός ότι τα Σ.∆.Ε. δεν απευθύνονται σε 

ανήλικους µαθητές, όπως τα τυπικά σχολεία αλλά σε ενήλικές και η διδακτική τους 

προσέγγιση πρέπει να τροποποιείται ριζικά από τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται 

παραδοσιακά στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον µάλιστα έχουν καταστεί και 

αναποτελεσµατικές, όπως αποδείχθηκε από την αδυναµία των µαθητών των Σ.∆.Ε. να 

ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευση πριν την ενηλικίωση τους. 

Ιδιαίτερα δηµοφιλείς µέθοδοι είναι : η παρατήρηση, η διεξαγωγή πειραµάτων 

και η ανάλυση δεδοµένων από τους ίδιους τους µαθητές, η οµαδοκεντρική διδασκαλία, η 

διαθεµατική διδασκαλία, ο ελεύθερος διάλογος, ο καταιγισµός ιδεών, η συνεργατική 

διδασκαλία (team teaching, collaborative teaching), η αυτοκατανόηση, η µέθοδος project 

κ.α.51.  

Καινοτοµία των Σ∆Ε, σε σχέση πάντα µε το τυπικό σχολείο, είναι επίσης η 

µάθηση µέσα από δραστηριότητες που απαιτούν την συνεργασία µε τα µέλη και τους 

φορείς της τοπικής κοινότητας στην οποία λειτουργεί το κάθε Σ.∆.Ε. 

Οι διδακτικές µέθοδοι απορρέουν από τις διδακτικές αρχές της 

αυτοκατευθυνόµενης µάθησης, της µάθησης µέσα από την εµπειρία, της εποπτείας, της 

εξατοµικευµένης διδασκαλίας, της διαθεµατικότητας των γνωστικών αντικειµένων και 

του κριτικού στοχασµού52. 

Αναπόφευκτα, η διδακτική µεθοδολογία στα Σ.∆.Ε. προϋποθέτει 

µεταρρυθµιστική σχολική οργάνωση και παιδαγωγική πρακτική, όπως: 

� Ανοικτό πρόγραµµα σπουδών  

� Ευελιξία του διδακτικού-µαθησιακού χρόνου,  

                                                 
51 Καψάλης Α. και Παπασταµάτης Α. : Εκπαίδευση Ενηλίκων, β’ τεύχος, Εκδόσεις Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 66-67 
52 Ό.π., σελ. : 49 – 58. 
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� Κοινωνικό και δηµοκρατικό προσανατολισµό της όλης µαθησιακής 

δραστηριότητας
53 

 

4.4. Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των µαθητών Σ.∆.Ε. διαφέρει ριζικά από τον τύπο αξιολόγησης 

που πραγµατοποιείται στο τυπικό σχολείο. Η αξιολόγηση στην τυπική εκπαίδευση 

επιτελεί και µια επιλεκτική λειτουργία: οι µαθητές κρίνονται σύµφωνα µε κάποια 

κριτήρια επίδοσης που είναι κοινά για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την πολιτιστική και 

κοινωνικοοικονοµική τους προέλευση. Με τον τρόπο αυτό το σχολείο επιλέγει τους 

µαθητές που µπορούν µέσα από τους εκπαιδευτικούς µηχανισµούς να ανέλθουν στις 

κοινωνικές και οικονοµικές βαθµίδες, αποστερώντας αυτό το δικαίωµα σε κάποιους 

άλλους µαθητές που προέρχονται από συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες54. Αυτή η 

µορφή αξιολόγησης που χαρακτηρίζει το σχολείο δεν θα µπορούσε να ισχύει στα Σ.∆.Ε. 

που ο λόγος ίδρυσης τους είναι η καταπολέµηση αυτού ακριβώς του τύπου 

εκπαιδευτικών και κατά προέκταση κοινωνικών ανισοτήτων.   

Η αξιολόγηση των µαθητών των Σ∆Ε είναι περιγραφική. Ο κάθε εκπαιδευόµενος 

αξιολογείται µε βάση: 

− Τον ατοµικό φάκελο των εργασιών του (portfolio),  

− Τις συνθετικές εργασίες του 

− Τα project πάνω στα οποία εργάστηκε5556  

Ο χαρακτήρας της αξιολόγησης είναι εξατοµικευµένος, ο κάθε εκπαιδευόµενος 

κρίνεται σύµφωνα µε την ατοµική του πρόοδο και όχι σε σύγκριση µε τους άλλους. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

1. Γνωστικές δεξιότητες και συγκεκριµένες γνώσεις που αποκτήθηκαν, πχ 

κατανόηση, απόκτηση ευχέρειας, διατύπωση αποριών, διεξαγωγή ερευνών. 

                                                 
53 www.ideke.edu.gr 
54 Πυργιωτάκης Ι.Ε.: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη, β’ έκδοση, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2000, 
σελ. 180. 
55 Βλ.: Υπουργική Απόφαση για την Οργάνωση και Λειτουργία Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ Β34/ 
16-01-2008), Άρθρο 8, σελ. 14-16. 
56 Πηγιάκη Π.: ∆ηµοκρατική – Κριτική Εκπαιδευτική Καινοτοµία, Μαθήµατα από το Σχολείο ∆εύτερης 
Ευκαιρίας, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2006, σελ 283 - 295. 
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2. Μαθησιακή Στάση του εκπαιδευόµενου, πχ ανάληψη πρωτοβουλιών και 

διατύπωσης προτάσεων, ενδιαφέρον κλπ. 

3. Προσδοκίες – Συναισθηµατική Στάση, πχ αυτοπεποίθηση, δηµιουργία στόχων 

κλπ. 

4. Κοινωνική συµπεριφορά π.χ. συνεργασία, διάλογος, συµµετοχή. 

5. Απουσίες. 

6. Επιπλέον σηµεία προσοχής57 

Στόχος της αξιολόγησης των µαθητών είναι να εντοπίσουν οι εκπαιδευτικοί αλλά 

και οι ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι τις ελλείψεις, τις αδυναµίες αλλά και τις δεξιότητες του 

καθενός ξεχωριστά ώστε να διαµορφωθεί ανάλογα το περιεχόµενο και ο τρόπος 

διεξαγωγής της διδασκαλίας. Είναι πολύ σηµαντικό τόσο για τους µαθητές όσο και για 

τους εκπαιδευτικούς των Σ.∆.Ε. η αξιολόγηση να αποβεί θετική.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κ. Πηγιάκη, επιστηµονική υπεύθυνη Σ.∆.Ε. : 

«Απόρριψη εκπαιδευοµένου σηµαίνει ότι δεν µεριµνήσαµε αρκετά (οι εκπαιδευτικοί) για τη 

φοίτηση του στο σχολείο µας, στο οποίο δεν υπάρχουν εξετάσεις και έχουµε τη δυνατότητα 

να βοηθήσουµε τους µαθητές µας µε εναλλακτικά σχέδια εργασίας και εξατοµικευµένη 

µάθηση»58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Ό.π. 
58 Ό.π., σελ. 287 



 32

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β: 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33

Μέρος Β: Εµπειρική Έρευνα 

 

5. Πρόβληµα και Μεθοδολογία της έρευνας 

 

5.1. Ερευνητικά Ερωτήµατα 

Για την καλύτερη κατανόηση και επίτευξη του σκοπού της εργασίας, δηλαδή α) 

τη µελέτη του τρόπου λειτουργίας των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας και τη συµφωνία 

του προς το γενικό θεωρητικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί γύρω από τους σκοπούς και 

τους στόχους τους και β) την αποτελεσµατικότητα και την ανταπόκριση του θεσµού στην 

κάλυψη των αναγκών για τις οποίες δηµιουργήθηκε, προχωρήσαµε στη διατύπωση δύο 

ερευνητικών ερωτηµάτων που αποτελούν τις ερευνητικές περιοχές της εργασίας. Πάνω 

σ’ αυτά τα ερωτήµατα θα στηριχτούµε για να δοµήσουµε την ερευνητική µας σκέψη και 

να αναπτύξουµε τους προβληµατισµούς και τις διαπιστώσεις µας.  

Τα ερευνητικά ερωτήµατα που θα µας απασχολήσουν στη συνέχεια είναι τα 

παρακάτω: 

 

1ο 
Ερευνητικό Ερώτηµα: Ποιες είναι οι προοπτικές και ποια τα προβλήµατα 

που προκύπτουν κατά τη µετάβαση των αρχών του Σ.∆.Ε. από τη θεωρία στην 

πράξη; 

Όπως προαναφέρθηκε στο πρώτο µέρος της εργασίας59, η λειτουργία όλων των 

Σ.∆.Ε. διέπεται από κάποιες κοινές αρχές που αφορούν: α)τα κοινωνικά χαρακτηριστικά 

των µαθητών, δηλαδή την προτεραιότητα φοίτησης σε όσους προέρχονται από ευάλωτες 

κοινωνικές οµάδες, β) το κύριο µέληµα και το σκοπό των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας 

που είναι η κοινωνική ενσωµάτωση και η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού 

µέσα από την εκπαίδευση, γ) τα κριτήρια επιλογής των περιοχών που ιδρύονται και 

λειτουργούν Σ.∆.Ε., οι οποίες επιλέγονται ανάλογα µε τα ποσοστά αναλφαβητισµού και 

σχολικής διαρροής των κατοίκων τους, δ) την επιλογή των παιδαγωγικών πρακτικών που 

εφαρµόζονται, στις οποίες δίνεται βαρύτητα σε καινοτόµες και εναλλακτικές µεθόδους 

µάθησης και στη χρήση των πολυµέσων, ε) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των 

                                                 
59 Σελ. 20-22 
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εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σ.∆.Ε. αλλά και τις παροχές τους, στ) τη σχέση που 

αναπτύσσουν τα Σ.∆.Ε. µε την τοπική κοινότητα και τους φορείς της. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω αρχών τα Σ.∆.Ε. κάθε χώρας ορίζουν το 

κανονιστικό τους πλαίσιο και ενεργούν σύµφωνα µε αυτό. Στην Ελλάδα το Ι.∆.ΕΚ.Ε. 

αναλαµβάνει το ρόλο του ρυθµιστή των λειτουργικών αρχών των Σ.∆.Ε. αλλά και του 

υπεύθυνου φορέα για την επίβλεψη και την διαχείριση διαφόρων θεµάτων που 

αναφύονται κατά την εφαρµογή των κοινών κατευθυντήριων γραµµών. Στο σηµείο αυτό 

µας ενδιαφέρει να προβούµε σε διαπιστώσεις σχετικά µε το αν οι αρχές που 

πρεσβεύονται από τα Σ.∆.Ε. εφαρµόζονται στην πράξη και µε ποιους τρόπους καθώς και 

να εντοπίσουµε τυχόν προβλήµατα ή καταστάσεις που αντιδιαστέλλονται προς αυτές τις 

αρχές και παρεµποδίζουν την επιτέλεση του έργου που έχει ανατεθεί στα Σ.∆.Ε. 

Εποµένως το ερευνητικό µας ερώτηµα αναλύεται περαιτέρω ως εξής: 

Α1) Οι µέθοδοι διδασκαλίας του Σ.∆.Ε. είναι αποτελεσµατικές; 

Μέσα απ’ αυτό το ερώτηµα αποβλέπουµε στο να εξετάσουµε αν όντως 

εφαρµόζονται αυτές οι µέθοδοι, πως τις εκλαµβάνουν οι εκπαιδευτικοί, πως τις 

εκλαµβάνουν οι µαθητές και αν τελικά βοηθούν στην επίτευξη των στόχων του Σ.∆.Ε. 

Β1)Αποτελεί τελικά εναλλακτικό τύπο σχολείου ή δεν διαφέρει ουσιαστικά από το 

τυπικό σχολείο; 

Επιδιώκουµε µέσα από τις µαρτυρίες των ίδιων των συµµετεχόντων της 

εκπαιδευτικής πρακτικής του Σ.∆.Ε. να διαπιστώσουµε αν υπάρχουν και ποια είναι τα 

στοιχεία που το καθιστούν διαφορετικό από το τυπικό σχολείο και να κατανοήσουµε τις 

συνέπειες αυτής της διαφορετικότητας. 

Γ1) Οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές είναι ικανοποιηµένοι από την συνολική 

λειτουργία του Σ.∆.Ε; 

Όπως κάθε θεσµός, έτσι και το Σ.∆.Ε. έχει τα θετικά και τα αρνητικά του 

στοιχεία τα οποία επιχειρούµε να εκµαιεύσουµε και να τα χρησιµοποιήσουµε ως πυξίδα 

για την εξέλιξη του θεσµού.  

∆1) Οι εκπαιδευτικοί πληρούν τις προδιαγραφές που έχει θέσει το κανονιστικό 

πλαίσιο του Σ.∆.Ε.; 

Οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί σχετικά µε τα προσόντα των εκπαιδευτικών σε 

επίπεδο ευρωπαϊκής θεσµοθέτησης απαιτούν ένα ευρύ φάσµα ικανοτήτων από την 
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πλευρά των εκπαιδευτικών. Η στελέχωση των Σ.∆.Ε. στην Ελλάδα ανταποκρίνεται σ’ 

αυτές τις απαιτήσεις;  

Ε1) Πόσο δυνατή είναι στην πράξη η συνεργασία µε την τοπική κοινωνία; Ποια 

προβλήµατα εµφανίζονται και ποιες ευκαιρίες παρουσιάζονται; 

Με το ερώτηµα αυτό επιδιώκουµε να εξετάσουµε σε ποιους τοµείς είναι 

εφαρµόσιµη η σύµπραξη µε τους τοπικούς φορείς, πως διαµορφώνεται η σχέση του 

Σ.∆.Ε. µε την τοπική κοινωνία, ποια είναι τα θετικά στοιχεία που προκύπτουν από την 

αλληλεπίδραση τους, ποιοι παράγοντες δρουν ανασταλτικά στην επίτευξη αυτής της 

συνεργασίας. 

ΣΤ1) Η περιοχή λειτουργίας του Σ.∆.Ε. πόσο διευκολύνει την προσέλευση των 

µαθητών; 

Το Σ.∆.Ε. έρχεται στους κοντά στην εστία του προβλήµατος; Οι ενδιαφερόµενοι 

έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν άµεσα ώστε να λάβουν εύκολα τη βοήθεια που 

µπορεί να τους προσφέρει;  

 

2ο 
Ερευνητικό Ερώτηµα: Ανταποκρίνεται ο θεσµός στις ανάγκες για τις 

οποίες δηµιουργήθηκε; 

Όπως έχει προαναφερθεί στην εργασία µας60, πέρα από το γενικότερο σκοπό του, 

ο θεσµός των Σ.∆.Ε. καλείται να εξυπηρετήσει συγκεκριµένες ανάγκες, όπως: α)την 

ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης µε τη χορήγηση απολυτηρίου ισότιµο µε 

του γυµνασίου, β) την επανασύνδεση των µαθητών µε την εκπαίδευση και τα συστήµατα 

κατάρτισης, γ) την ενίσχυση της αυτοεκτίµησης των εκπαιδευοµένων, δ) τη 

συµβουλευτική υποστήριξη των µαθητών για την διευκόλυνση της ένταξης τους στην 

αγορά εργασίας, ε) την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων στους µαθητές61. 

Προκειµένου να καταστεί δυνατή µια ενδελεχής µελέτη σχετικά µε το πως αυτές οι 

κατηγορίες αναγκών διαφοροποιούνται ανάλογα µε την περιοχή λειτουργίας του κάθε 

Σ.∆.Ε. και αν τελικά ικανοποιούνται επαρκώς ή όχι, κατά τη γνώµη των εκπαιδευτικών 

                                                 
60 Βλ. Σελ. 26-32 
61 Π. Πηγιάκη, ∆ηµοκρατική – Κριτική Εκπαιδευτική Καινοτοµία: Μαθήµατα από το Σχολείο ∆εύτερης 
Ευκαιρίας, Αθήνα 2006, σελ. 114. 
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και των εκπαιδευοµένων, προχωρήσαµε στην περαιτέρω ανάλυση του ερευνητικού 

ερωτήµατος ως εξής: 

Α2) Οι µαθητές ολοκληρώνουν την φοίτηση τους στο Σ.∆.Ε. ή το εγκαταλείπουν; 

Μας ενδιαφέρει να εξακριβώσουµε αν το Σ.∆.Ε. ανταποκρίνεται στο τυπικό 

σκέλος της λειτουργίας του, που είναι η παροχή του απολυτηρίου και αν υπάρχει 

διαρροή µαθητών.  

Β2) Πόσοι απ’ αυτούς αποβλέπουν σε περαιτέρω σπουδές; 

Συµβάλει ή όχι στην επανένταξη των µαθητών µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα; 

Τους βοηθάει να θέσουν επιπλέον στόχους;  

Γ2) Ενθαρρύνονται για να συνεχίσουν τη φοίτηση τους στο Σ.∆.Ε.; Ποιοι τους 

προσφέρουν στήριξη όταν αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση των 

µαθηµάτων; 

Με ποιους τρόπους καταφέρνουν να ξεπερνούν τις δυσκολίες της καθηµερινής 

ζωής και πως εµµένουν στο στόχο τους; Από ποιους και µε ποιο τρόπο ενισχύονται στην 

προσπάθεια τους να ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους στο Σ.∆.Ε.; 

∆2) Επιβραβεύονται και επιδοκιµάζονται για τις προσπάθειες τους; 

Τους δίνονται κίνητρα επιτυχίας; Ενισχύεται η αυτοπεποίθηση τους; Οι 

προσπάθειες τους έχουν αντίκρισµα;  

Ε2) Οι γνώσεις που αποκτούν στο Σ.∆.Ε. έχουν πρακτική εφαρµογή; Μπορούν να 

τους βοηθήσουν επαγγελµατικά; 

Τελικά µε ποιο τρόπο αναπτύσσονται οι δεξιότητες που θεωρούνται κατάλληλες 

για την προσαρµογή τους στα δεδοµένα της σύγχρονης ζωής και εργασίας;  

ΣΤ2) Έχει βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους; 

Μας ενδιαφέρει να δούµε από τη σκοπιά των άµεσα εµπλεκόµενων µελών του 

Σ.∆.Ε. (εκπαιδευτικών και µαθητών) ποιες αλλαγές και ποιες βελτιώσεις έχει προκαλέσει 

η φοίτηση στο Σ.∆.Ε. στη ζωή των µαθητών, στον τρόπο που σκέπτονται και ενεργούν 

και στις σχέσεις που συνάπτουν  

Ζ2) Πως ευαισθητοποιούνται σε ζητήµατα κοινωνικά; Εµπλέκονται σε οµαδικές 

δραστηριότητες; 

Στόχος είναι να κατανοήσουµε µε ποιους τρόπους έχει επιδράσει το Σ.∆.Ε. στην 

διαµόρφωση και ενίσχυση της κοινωνικής δράσης των µαθητών. 
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5.2. Πηγές ∆εδοµένων και Πληροφοριών 

Για τη διεξαγωγή µιας έρευνας, ανεξάρτητα από το είδος της µεθοδολογικής 

προσέγγισης που θα υιοθετήσει ο ερευνητής, είναι απαραίτητη η ύπαρξη δεδοµένων, 

δηλαδή στοιχείων η µελέτη των οποίων θα διαλευκάνει το ζητούµενο ή τα ζητούµενα  

της εκάστοτε επιστηµονικής έρευνας.  

Στην συγκεκριµένη εργασία οι πηγές από τις οποίες αντλήσαµε τα δεδοµένα που 

µας ενδιαφέρουν χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες62 : 

1η) Φυσικά Πρόσωπα (ή αλλιώς το δείγµα της έρευνας). 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα υποκείµενα της έρευνας, δηλαδή: 

� µαθητές που φοιτούν ήδη στα Σ.∆.Ε,  

� οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα Σ.∆.Ε. 

Σε αυτά τα άτοµα απευθυνθήκαµε για να καταγράψουµε τις απόψεις τους σε 

ζητήµατα που αφορούν τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. αλλά και τις προσωπικές τους 

τοποθετήσεις σχετικά µε την επίδραση και τη χρησιµότητα της εκπαίδευσης στην 

προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόµου.  

Από αυτή την κατηγορία µας ενδιαφέρει η συλλογή και καταγραφή µαρτυριών, 

ατοµικών πεποιθήσεων και προτάσεων.  

2η) Φορείς / Υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα 

Σ’ αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι φορείς που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα 

και εµπλέκονται µε τη λειτουργία και την οργάνωση του Σ.∆.Ε63. Στην περίπτωση µας οι 

αρµόδιοι φορείς είναι: 

� Το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.∆.ΕΚ.Ε) 

� Το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων  

� Η Γενική Γραµµατεία ∆ια βίου Μάθησης (Γ.Γ.∆.Β.Μ.) 

� Η Γενική ∆ιεύθυνση Παιδείας και Πολιτισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

� Τα Σ.∆.Ε. στα οποία διεξάγεται η έρευνα 

Η συµβολή τους στην έρευνα σχετίζεται κυρίως µε την άντληση αρχειακού 

υλικού, εισηγητικών εκθέσεων, πρακτικών από συνέδρια και αριθµητικών στοιχείων που 

αφορούν τα ποσοστά των αναλφάβητων και των µαθητών της περιοχής, διάφορα 

                                                 
62 ∆ηµητρόπουλος Ε.Γ.: Εισαγωγή στην Μεθοδολγία της Επιστηµονικής Έρευνας- Ένα Συστηµικό ∆υναµικό 
Μοντέλο, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα: 2001, σελ.: 160- 195. 
63 Ο.π 
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περιγραφικά χαρακτηριστικά τους όπως φύλο, ηλικία κ.α., καθώς και τα ποσοστά 

διαρροής ανά σχολικό έτος64.  

Μας ενδιαφέρει επίσης να µελετήσουµε τυχόν προηγούµενες έρευνες που 

ενδεχοµένως διαθέτουν οι συγκεκριµένοι φορείς αναφορικά µε το ζήτηµα που 

πραγµατευόµαστε στην εργασία µας. 

Η συλλογή και ανάλυση του αρχειακού υλικού, η σύγκριση των στοιχείων, η 

κατηγοριοποίηση και η ερµηνεία των απαντήσεων των υποκειµένων της έρευνας, η 

κριτική επισκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης που σκιαγραφείται µέσα από την 

έρευνα µας στοιχειοθετούν το σύνολο των διαδικασιών που ακολουθούµε για την 

περαίωση της εργασίας και την συναγωγή αποτελεσµάτων.   

 

5.3. Ερευνητικά Εργαλεία 

Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιούµε απορρέουν από το ερευνητικό 

παράδειγµα που υιοθετούµε, δηλαδή το ερµηνευτικό για την συγκεκριµένη έρευνα. Ως τα 

καταλληλότερα εργαλεία για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας κρίνονται η 

συνέντευξη και η ανάλυση περιεχοµένου.  

Η συνέντευξη χρησιµοποιείται συνήθως για τη συλλογή ποιοτικών δεδοµένων. 

Σε αυτή την περίπτωση είναι ευρέως διαδεδοµένη η συνέντευξη σε βάθος (in depth 

interview)65. Σύµφωνα  µε τους Verma και Mallick66 οι συνεντεύξεις διακρίνονται σε 

τρεις κατηγορίες τις δοµηµένες, τις ηµιδοµηµένες και τις µη δοµηµένες ή ανοιχτές.  

Η ηµιδοµηµένη συνέντευξη επιλέχθηκε ως το καταλληλότερο µεθοδολογικό 

εργαλείο µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Το δείγµα της έρευνας δεν είναι εκτεταµένο, εποµένως υπάρχει η δυνατότητα να 

επιλεγεί ένα εργαλείο που θα παρέχει τη δυνατότητα ουσιαστικής εµβάθυνσης στα 

ζητούµενα της έρευνας. 

 Η ηµιδοµηµένη συνέντευξη αφενός διευκολύνει τους ερωτώµενους να εκφράσουν 

τις απόψεις τους, αφετέρου τον ερευνητή να θέσει το πλαίσιο της συζήτησης. 

                                                 
64 Ιωσηφίδης Θ.: Ανάλυση Ποιοτικών δεδοµένων στις κοινωνικές επιστήµες. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα: 
2003. 
65 Θ. Ιωσηφίδης: Ανάλυση Ποιοτικών ∆εδοµένων στις Κοινωνικές Επιστήµες, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα: 
2003, σελ. 39. 
66
Βλ. Verma G.K. and Mallick K: Εκπαιδευτική έρευνα, Εκδόσεις: Τυπωθήτω, Αθήνα: 2004, σελ.245 
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  Μας διευκολύνει ως προς το να ελιχθούµε ανάλογα µε την πορεία της συζήτησης, 

αναδιατυπώνοντας κάποια ερωτήµατα και καθοδηγώντας την στο θέµα της έρευνας.   

 Οι αντιδράσεις των ερωτώµενων ήταν δυνατό να παρατηρηθούν µέσω της 

συνέντευξης.  

Ουσιαστικά η συνέντευξη µας επιτρέπει να παροτρύνουµε τα υποκείµενα της 

έρευνας να αφηγηθούν τα βιώµατα και τις προσωπικές τους εµπειρίες, να εκφράσουν τις 

απόψεις τους, να ξεδιπλώσουν τις σκέψεις και τα συναισθήµατα τους67. Ιδιαίτερα η 

ηµιδοµηµένη συνέντευξη µας επιτρέπει να θέσουµε προκαθορισµένες ερωτήσεις ενώ 

παράλληλα µας παρέχει ευελιξία στην τροποποίηση του τρόπου διατύπωσης τους και του 

περιεχοµένου τους ανάλογα µε τον ερωτώµενο68.  

Οι ερωτήσεις που θέσαµε στις συνεντεύξεις είναι ανοιχτού τύπου για να µπορεί ο 

κάθε ερωτώµενος να αναπτύσσει ελεύθερα τις απαντήσεις που δίνει. Κάποιες απ’ αυτές 

είναι συγχρόνως και ερωτήσεις γνώµης, που αποσκοπούν στο να εκµαιεύσουν από τα 

υποκείµενα της έρευνας τις προσωπικές τους αντιλήψεις σε ζητήµατα που σχετίζονται µε 

το θεσµό των Σ.∆.Ε. ενώ κάποιες άλλες είναι δοµικές ερωτήσεις που στοχεύουν στην 

αναζήτηση των βαθύτερων αιτιών που συνθέτουν συγκεκριµένες καταστάσεις και 

συνθήκες
69.  

Η ανάλυση περιεχοµένου χρησιµοποιείται για να αναλυθούν πληροφορίες 

γραπτών τεκµηρίων ενώ δύναται να είναι είτε ποσοτικού είτε ποιοτικού χαρακτήρα. Στην 

ποιοτική έρευνα η ανάλυση περιεχοµένου στρέφεται στα καινούρια και ενδιαφέροντα 

στοιχεία ανεξάρτητα από τη συχνότητα εµφάνισης τους70. Ουσιαστικά η ανάλυση 

περιεχοµένου είναι µια αναδιάταξη του υλικού που έχει στα χέρια του ο ερευνητής µε 

βάση την ενότητα ανάλυσης. 

Το συγκεκριµένο µεθοδολογικό εργαλείο χρησιµοποιείται στην έρευνα µας σε 

δύο περιπτώσεις: 

- Όσον αφορά τα δεδοµένα που θέτουν στη διάθεση µας οι δηµόσιοι φορείς που 

προαναφέραµε σε άλλο σηµείο της εργασίας71 όπως αρχεία, στατιστικά στοιχεία, 

                                                 
67 Mason J.: Qualitative Researching, Leeds 1996, p. 92. 
68 Θ. Ιωσηφίδης: Ανάλυση Ποιοτικών ∆εδοµένων στις Κοινωνικές Επιστήµες, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα: 
2003, σελ. 40. 
69 Ο.π., σελ. 43.  
70 Βάµβουκας Μ.: Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία, Αθήνα 1998, σελ. 273 
71 Σελ. 35, 36. 
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νοµοθετικές διατάξεις κ.α.., µας επιτρέπει να τα εξετάσουµε και να τα αναλύσουµε 

διεξοδικά προκειµένου να σχηµατίσουµε µια γενική εικόνα για τις αρχές, το πνεύµα και 

την ιεραρχική δοµή που τυπικά πρέπει να διέπουν τα Σ.∆.Ε.  

- Η χρήση του επίσης κρίνεται απαραίτητη τόσο πριν από την πραγµατοποίηση 

των συνεντεύξεων εφόσον συµβάλει στο να δηµιουργήσουµε το κατάλληλο πλαίσιο 

αναφοράς πάνω στο οποίο στηριζόµαστε για να διαµορφώσουµε τους άξονες των 

ερωτήσεων που θέτουµε στα υποκείµενα της έρευνας όσο και µετά το πέρας των 

συνεντεύξεων, για να κατηγοριοποιήσουµε και να ερµηνεύσουµε τα πορίσµατα των 

απαντήσεων που λάβαµε από τις συνεντεύξεις. 

 

5.4. Μέθοδοι και Τεχνικές ανάλυσης και ερµηνείας  

H επιλογή των ερευνητικών µεθόδων εξαρτάται από τα ερευνητικά ερωτήµατα, 

από τη φύση και το σκοπό της έρευνας και από το θεωρητικό πλαίσιο. Στην παρούσα 

εργασία επιλέχτηκε η ποιοτική έρευνα που έχει ως κύρια χαρακτηριστικά: 

� την ευέλικτη δοµή,  

� τη διαµόρφωση του θέµατος κατά την εξέλιξη της έρευνας,  

� τη µελέτη µικρού αριθµού περιπτώσεων,  

� την κατασκευή αναπαραστάσεων της κοινωνικής πραγµατικότητας,  

� τη µη ανάδειξη γενικών τάσεων72.  

Με αυτές τις παραδοχές οι µέθοδοι και οι τεχνικές που επιλέγουµε να 

ακολουθήσουµε για την ανάλυση και την ερµηνεία των δεδοµένων, οι οποίες θα µας 

διασφαλίσουν παράλληλα τα κριτήρια της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας στην έρευνα 

µας, είναι η φαινοµενογραφία και η µελέτη περίπτωσης. 

Η φαινοµενογραφία επιλέγεται διότι ουσιαστικά µας ενδιαφέρει, αφενός να 

εκµαιεύσουµε από τα ίδια τα υποκείµενα της έρευνας τις απόψεις τους για την αξία και 

τη λειτουργικότητα του θεσµού και αφετέρου να βοηθήσουµε ώστε να αναδυθούν στην 

επιφάνεια προβληµατισµοί και προτάσεις που προέρχονται κυρίως από τα άµεσα 

εµπλεκόµενα µέλη του Σ.∆.Ε.   

                                                 
72 Mason J.: Qualitative Researching, Leeds 1996, p. 20 
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Με τον τρόπο αυτό εντοπίζουµε τις οµοιότητες και τις διαφορές που 

χαρακτηρίζουν τις αντιλήψεις των υποκειµένων και παράλληλα οριοθετούµε το πλαίσιο 

αναφοράς της έρευνας73.  

Η µελέτη περίπτωσης συνίσταται στην έρευνα µας διότι µας ενδιαφέρει να 

µελετήσουµε πως εφαρµόζεται ο ίδιος θεσµός σε µέρη µε διαφορετικά χαρακτηριστικά 

και διαφοροποιηµένες οικονοµικές ανάγκες και κοινωνικές αντιλήψεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Βλ. ∆ούµα Κ.: Φαινοµενογραφία: Μια νέα πρόταση στη σύγχρονη παιδαγωγική έρευνα, Παιδαγωγική 
Επιθεώρηση, Τεύχ.31, 2001, σελ.183- 193 
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6. ∆ιεξαγωγή της Έρευνας 

 

6.1. ∆ειγµατοληψία και επιλογή 

Για να δώσουµε απαντήσεις στα ερευνητικά µας ερωτήµατα επισκεφθήκαµε δύο 

Σ.∆.Ε. που βρίσκονται σε περιοχές µε διαφορετικά πληθυσµιακά, γεωγραφικά και 

οικονοµικά χαρακτηριστικά στα οποία µας παραχώρησαν συνεντεύξεις µε µεγάλη 

προθυµία και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι εκπαιδευόµενοι. Ο αριθµός των ερωτώµενων 

ήταν σε κάθε περίπτωση τόσος όσος χρειαζόταν για να διαπιστώσουµε ότι είχαν 

εξαντληθεί όλες οι πιθανές απαντήσεις που µπορούσαµε να λάβουµε ώστε να είµαστε 

βέβαιοι πως περαιτέρω συνεντεύξεις δεν θα µας προσέφεραν νέα δεδοµένα74.  

Σ’ αυτό το σηµείο κρίνουµε απαραίτητο να αναφέρουµε ότι στην ποιοτική έρευνα 

δεν επιδιώκεται η αντιπροσώπευση ενός πληθυσµού αλλά η κατανόηση µιας διαδικασίας. 

Εποµένως η επιλογή του πληθυσµού που αποτελεί το ερευνητικό δείγµα δεν επιλέγεται 

µε βάση τα κριτήρια της ποσοτικής έρευνας75. Πιο συγκεκριµένα, δεν επιδιώκουµε στην 

παρούσα µελέτη τη γενίκευση των αποτελεσµάτων αλλά την κατανόηση και ερµηνεία 

των ιδιαίτερων και ξεχωριστών χαρακτηριστικών του κάθε Σ.∆.Ε. που εξετάζουµε. 

Στόχος µας είναι να εντοπίσουµε και αναδείξουµε, µέσα από µια ιδιογραφική 

προσέγγιση, τα θετικά και τα τρωτά σηµεία που χαρακτηρίζουν τα 2 Σ.∆.Ε. τα οποία 

τοποθετούµε στο ερευνητικό µικροσκόπιο καθώς και τις όποιες οµοιότητες ή τις 

διαφορές τους. Σαφώς η επιλογή των ερωτώµενων ήταν τυχαία και έγινε έπειτα από τη 

δική τους συγκατάθεση.  

 

6.2. Υπόδειγµα Σύντοµου Βιογραφικού (Προφίλ) 

Πριν τη διεξαγωγή της συνέντευξης ο κάθε ερωτώµενος συµπληρώνει ένα 

βιογραφικό στο οποίο αναφέρονται συνοπτικά κάποια χαρακτηριστικά του. Με τον 

τρόπο αυτό επιτυγχάνουµε να σκιαγραφήσουµε το προφίλ των ερωτώµενων και να 

εντοπίσουµε χρήσιµα στοιχεία για την ερµηνεία των απαντήσεων τους, αποφεύγοντας 

παράλληλα να αποκαλύψουµε προσωπικά δεδοµένα (π.χ. επίθετο, ακριβές όριο ηλικίας 

κ.α.).  

                                                 
74 Mason J.: Η ∆ιεξαγωγή της Ποιοτικής Έρευνας, Αθήνα 2003, σελ. 212,213.  
75 Ο.π.  
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Συγκεκριµένα, τα βιογραφικά που δίνονται στους ερωτώµενους προς 

συµπλήρωση, έχουν την ακόλουθη µορφή: 

 

Σύντοµο Βιογραφικό  

Α) Εκπαιδευτικοί Σ.∆.Ε. 

Ερωτήσεις 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

έως 25 �          26- 30 �          31- 35 �           36- 40 �        41 και άνω � 

2. Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; ……….. 

3. Πόσα χρόνια εργάζεστε στο Σ.∆.Ε.; ………… 

4. Είσαστε: Μόνιµος µε απόσπαση �   Ωροµίσθιος�  

 

Β) Μαθητές Σ.∆.Ε. 

Ερωτήσεις 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

18- 20�                  21-  25 �          26- 30 �          31- 35 �         

 36- 40 �      41 και άνω � 

2. Είστε:  Άνδρας �         Γυναίκα � 

3. Πριν πόσα χρόνια διακόψατε το σχολείο;….. 

4. Σας επέλεξαν µε βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια;  

Αν ναι, µε ποια (π.χ. µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος 

κ.λπ.);…………………………………………. 

5. Είστε στον Α’ ή στον Β’ κύκλο σπουδών; …………… 

 

6.3. Υπόδειγµα Ερωτήσεων Συνέντευξης 

Στη συνέχεια της εργασίας παραθέτουµε τις ερωτήσεις των συνεντεύξεων που 

υποβάλαµε στα υποκείµενα της έρευνας µας, τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές των 

Σ.∆.Ε. που επισκεφθήκαµε. 

∆ίπλα από κάθε ερώτηση υπάρχει κείµενο µέσα σε παρένθεση όπου εξηγούµε 

στους αναγνώστες που αποσκοπεί η κάθε ερώτηση, ποιο είναι το νόηµα της. Μετά την 

ολοκλήρωση της επεξήγησης που βρίσκεται µέσα στην παρένθεση, ακολουθεί ένα 
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κεφαλαίο γράµµα µε δείκτη άλλοτε τον αριθµό 1 και άλλοτε τον αριθµό 2. Τα γράµµατα 

µε τους δείκτες µας υποδεικνύουν σε ποια από τα επιµέρους ερωτήµατα αντιστοιχούν οι 

ερωτήσεις των συνεντεύξεων76. 

Ξεκινάµε µε τις ερωτήσεις που απευθύνονται προς τους εκπαιδευτικούς: 

 

Α) Προς Εκπαιδευτικούς 

1. Γιατί επιλέξατε να διδάξετε σε Σ.∆.Ε; (Προσπαθούµε να εντοπίσουµε τα κίνητρα 

του εκπαιδευτικού). Β1, Γ1 

2. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. (Θέλουµε να δούµε ποια µέσα 

χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου εκπαιδευτικού κοινού). 

Γ1, Ε1. 

3. Ποιες ήταν οι προηγούµενες εµπειρίες σας σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων; 

(Θέλουµε να εξετάσουµε αν έχουν ή όχι κάποια προηγούµενη γνώση στην 

εκπαίδευση ενηλίκων, είτε πρακτικού είτε ακαδηµαϊκού χαρακτήρα, και αν τους 

έχει βοηθήσει στη διδασκαλία τους στο Σ.∆.Ε. και µε ποιο τρόπο). ∆1 

4. Πιστεύετε ότι σας δόθηκε επαρκής επιµορφωτική υποστήριξη για να διδάξετε 

σε Σ.∆.Ε.; Πως αιτιολογείτε  την απάντηση σας και τι προτείνετε; (Μας 

ενδιαφέρει κυρίως να εντοπίσουµε διαφορές και οµοιότητες στην επιµόρφωση που 

έλαβαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα και να τις συγκρίνουµε συνολικά ώστε 

να προβούµε σε προτάσεις βελτίωσης). Γ1, Γ2, ∆2 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζετε στη διδασκαλία του γνωστικού σας 

αντικειµένου; ( Επιδιώκουµε να διαπιστώσουµε τι θεωρεί ως δυσκολία ο κάθε 

καθηγητής και αν οι απόψεις τους συγκλίνουν ή αντιδιαστέλλονται). Α1, Γ1, ∆1 

6. Χρειάστηκε να διαφοροποιήσετε  την συµπεριφορά σας προς τους µαθητές του 

Σ.∆.Ε. συγκριτικά µε την συµπεριφορά σας προς τους µαθητές του τυπικού 

σχολείου; Ποιες δυσκολίες συναντήσατε; (Οι εκπαιδευτικοί απευθύνονται σε 

ενήλικα άτοµα που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Πως επηρεάζει 

αυτό τη διαµόρφωση της συµπεριφοράς τους προς τους µαθητές του Σ.∆.Ε.; Που 

απευθύνονται όταν αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη σχέση τους µε τους µαθητές;) Β1, 

∆1, Γ2,  ∆2 

                                                 
76 Βλ. σελίδες 34, 35. 
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7. Ποια στοιχεία χαρακτηρίζετε ως θετικά στο θεσµό του Σ.∆.Ε. γενικότερα; Ποια 

από αυτά πιστεύετε ότι εφαρµόζονται στην πραγµατικότητα; (Θέλουµε να 

εξακριβώσουµε από την σκοπιά των εκπαιδευτικών την αντιστοιχία θεωρίας και 

πράξης στη θεσµοθέτηση και λειτουργία του θεσµού). Α1, Β1, Γ1, Ε2 

8. Σε ποια σηµεία θεωρείτε ότι πρέπει να επέλθουν αλλαγές στη λειτουργία του 

θεσµού; (Μας ενδιαφέρει να δούµε αν γνωρίζουν σε βάθος τις αρχές που πρέπει να 

διέπουν τη λειτουργία των Σ.∆.Ε., αν εντοπίζουν τρωτά σηµεία και αν έχουν να 

υποβάλλουν προτάσεις που σχετίζονται µε τη γενικότερη βελτίωση της εφαρµογής 

του θεσµού). Α1, Β1, Γ1. 

9. Ποιες διαφορές εντοπίζετε από την εκπαιδευτική πρακτική που ακολουθείται στα 

τυπικά σχολεία; (Τελικά σε ποια σηµεία διαφέρει για τους εκπαιδευτικούς το τυπικό 

σχολείο από τα Σ.∆.Ε.: 

Στις σχέσεις που συνάπτουν µε τους µαθητές;  

Στον τρόπο και τις µεθόδους διδασκαλίας;  

Τους ενθαρρύνει περισσότερο να παράγουν και ερευνητικό έργο παράλληλα µε τη 

διδασκαλία;  

Ή µήπως τελικά δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω και το Σ.∆.Ε. ακολουθεί τη 

γραµµή του κανονικού σχολείου;). Α1, Β1, Γ1. 

10. Θεωρείτε ότι τα Σ.∆.Ε., από τη σκοπιά της διοίκησης, πρέπει να λειτουργούν 

περισσότερο ανεξάρτητα από την κεντρική αρχή τους ή πιστεύετε ότι πρέπει να 

ασκείται µεγαλύτερος έλεγχος από την κεντρική αρχή, δηλαδή το Ι.∆.ΕΚ.Ε; 

Αιτιολογήστε την απάντηση σας (Πιστεύουν ότι το Σ.∆.Ε. στο οποίο εργάζονται 

µπορεί να λειτουργήσει πιο οµαλά µέσα στα πλαίσια µιας αποκεντρωτικής 

πολιτικής ή θεωρούν ότι µια πιο συγκεντρωτική µορφή διοίκησης θα είναι 

αποτελεσµατικότερη;). Γ1 

11. Θεωρείτε ότι σας παρέχεται ουσιαστική παιδαγωγική ελευθερία; Πως 

αιτιολογείτε την άποψη σας; (Μας ενδιαφέρει να δούµε πως εννοεί ο κάθε 

εκπαιδευτικός την παιδαγωγική ελευθερία και αν αισθάνεται ελεύθερος να 

εκφραστεί παιδαγωγικά στο εργασιακό του περιβάλλον). Β1, Γ1. 

12. Με ποιους τρόπους ενθαρρύνετε την συνεργασία των µαθητών σας µε την 

τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.; (Θέλουµε να εντοπίσουµε αν οι εκπαιδευτικοί 
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δίνουν βαρύτητα σ’ αυτή την παράµετρο που αποτελεί απαραίτητο συστατικό 

στοιχείο των Σ.∆.Ε. Επίσης θέλουµε να καταγράψουµε τη στάση που υιοθετούν οι 

τοπικές αρχές στην ενίσχυση της λειτουργίας και του σκοπού των Σ.∆.Ε. και τον 

βαθµό υποκίνησης και συνδροµής που παρέχει η τοπική κοινωνία στο έργο που 

καλείται να επιτελέσει το Σ.∆.Ε. ) Ε1, Ζ2. 

13. Γιατί κατά την άποψη σας οι µαθητές του Σ.∆.Ε. αποφάσισαν να επιστρέψουν 

στην εκπαίδευση; (Επιδιώκουµε, µέσα από τη µατιά των εκπαιδευτικών,  να 

εντοπίσουµε τα κίνητρα των µαθητών και τον τελικό τους σκοπό, δηλαδή αν 

επιδιώκουν µόνο την απόκτηση των τυπικών προσόντων ή /και ουσιαστική 

µόρφωση). Β2 

14. Ποιες αλλαγές έχουν επέλθει στην καθηµερινότητα τους; (Θέλουµε να δούµε αν 

έχει βοηθήσει το Σ.∆.Ε. τους µαθητές στην καθηµερινή τους ζωή ή αν έχει 

προκαλέσει δυσχέρειες, σύµφωνα µε τη γνώµη των εκπαιδευτικών). Ε2, ΣΤ2, Ζ2. 

15. Σε ποιους τοµείς πιστεύετε ότι έχουν βελτιωθεί; (Ζητάµε από τους καθηγητές  να 

συγκεκριµενοποιήσουν τις θετικές επιδράσεις του Σ.∆.Ε. στους µαθητές). Γ1, E2, 

ΣΤ2, Ζ2 

16. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

των µαθητών στο Σ.∆.Ε.; (Μας ενδιαφέρει να δούµε πως οι καθηγητές αξιολογούν 

τον διαφορετικό τρόπο βαθµολόγησης από το τυπικό σχολείο και αν αυτό 

ενθαρρύνει τους µαθητές). Β1, Γ1, Γ2, ∆2. 

17. Έρχονται κάθε µέρα στα µαθήµατα; ( Ο τρόπος διδασκαλίας των µαθηµάτων και 

το περιβάλλον του Σ.∆.Ε. προσελκύουν τους µαθητές; Είναι συνεπείς στις 

µαθητικές τους υποχρεώσεις;) Α1, Γ1, ΣΤ1, Α2, Γ2. 

18. Κάνουν απουσίες; Αν ναι, για ποιους λόγους; (∆ιαχωρίζουµε τα αίτια των 

απουσιών σε πρακτικά, λ.χ. φροντίδα άρρωστου µέλους της οικογένειας, ατύχηµα, 

εργασιακό ωράριο, και σε προσωπικά, λ.χ. δεν θεωρούν ενδιαφέροντα τα 

µαθήµατα, βάριουνται κ.λπ.. Αποσκοπούµε στον εντοπισµό των κύριων αιτιών που 

προκαλούν απουσίες ώστε να προχωρήσουµε στην υποβολή προτάσεων για την 

µείωση του φαινόµενου).  A1, Γ1, ΣΤ1, Α2, Γ2 
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19. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό; (Με 

χειροπιαστά τεκµήρια προσπαθούµε να διαπιστώσουµε αν το Σ.∆.Ε. επιτελεί το 

σκοπό του) Α2, Β2, Ε2, ΣΤ2. 

20. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι και  

για ποιους λόγους την διέκοψαν; (Τελικά το φαινόµενο της σχολικής διαρροής 

συναντάται µόνο στο σχολείο ή και στο Σ.∆.Ε.; Οφείλεται στους ίδιους λόγους ή σε 

άλλους σε κάθε περίπτωση;) Β1, Γ1, Α2 

21. Συµµετέχουν στο µάθηµα που διδάσκετε; Με ποιο τρόπο εσείς ενθαρρύνετε τη 

συµµετοχή τους; (Θέλουµε να εξετάσουµε πως κινητοποιούν οι καθηγητές τους 

µαθητές και σε ποιο βαθµό οι µαθητές ενθαρρύνονται για να είναι ενεργοί δέκτες 

της διδασκαλίας, να κατανοούν την ύλη και να εκφράζουν απορίες). Γ2, ∆2. 

22. Πως τους βοηθάει ο ψυχολόγος; (Εξετάζουµε αν τους παρέχεται ουσιαστική ηθική 

και ψυχολογική υποστήριξη για να ξεπεράσουν δυσκολίες του οικογενειακού ή του 

εργασιακού ή του σχολικού περιβάλλοντος που δυσχεραίνουν την φοίτηση τους στο 

Σ.∆.Ε.) Γ2, ∆2, ΣΤ2. 

23. Πως τους βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας; (Εξετάζουµε αν υπάρχει επαρκής 

στήριξη και καθοδήγηση στους µαθητές των Σ.∆.Ε σε ζητήµατα επαγγελµατικού 

προσανατολισµού). Β1, Γ1, ∆1, Ε1, Β2, Ε2 

24. Συµµετέχετε µαζί µε τους µαθητές σας στην οργάνωση διάφορων 

δραστηριοτήτων, π.χ. θεατρικές παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες 

κ.λπ.; Με ποιο τρόπο; (Μας ενδιαφέρει η κινητοποίηση των µαθητών πέρα από τα 

πλαίσια του µαθήµατος που διεξάγεται µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Μας 

ενδιαφέρει επίσης να δούµε αν συµµετέχουν αυθόρµητα ή αν τους παρακινούν 

κάποιοι εκπαιδευτικοί). ΣΤ2, Ζ2. 

25. Τι σκοπεύουν να κάνουν µετά την ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο Σ.∆.Ε.; 

(Εξετάζουµε αν οι µαθητές  έχουν θέσει στόχους περαιτέρω εξέλιξης και αν 

επιδιώκουν την εκπλήρωση τους). Β2, Ε2. 

26. Συνεργάζεστε µε άλλους εκπαιδευτικούς του Σ.∆.Ε. για να ενισχύσετε από 

κοινού τις προσπάθειες κάποιων αδύναµων µαθητών ή να επιλύσετε κάποια  

προβλήµατα τους; Συνήθως τι είδους προβλήµατα είναι αυτά; (Εξετάζουµε τα 

επίπεδα επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών και την επίδραση 
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που ασκούν στην ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλουν οι µαθητές. Επίσης 

θέλουµε να  ποια προβλήµατα των µαθητών έχουν συνήθως να διαχειριστούν οι 

εκπαιδευτικοί, αν δηλαδή είναι ως επί το πλείστον προβλήµατα που σχετίζονται µε 

τη µάθηση, µε την επικοινωνία µεταξύ των µαθητών ή ζητήµατα που προέρχονται 

έξω από το χώρο του σχολείου, π.χ. ενδοοικογενειακές προστριβές.)  Γ2, ∆2. 

 

Εν συνεχεία παραθέτουµε τις ερωτήσεις της συνέντευξης που απευθύναµε στους 

µαθητές των Σ.∆.Ε.: 

 

Β) Προς Μαθητές 

1. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. στην περιοχή σας; (Θέλουµε 

να δούµε ποια µέσα χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου 

µαθητικού κοινού). Ε1, ΣΤ1 

2. Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια όχι; Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας. (Προσπαθούµε να δούµε αν η αρέσκεια ή η απαρέσκεια των 

µαθητών σε κάποια µαθήµατα καθορίζεται µόνο από την προσωπική κλίση του 

καθενός ή είναι θέµα διδασκαλίας του µαθήµατος). Α1, Β1, Γ1, ∆1, Ε2 

3. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του Σ.∆.Ε και ποιες στο σχολείο 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόµενο; (Συλλέγουµε τις 

προσωπικές µαρτυρίες των µαθητών σε θέµατα που αφορούν την καινοτοµία και 

την αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών µεθόδων που ακολουθεί το Σ.∆.Ε. σε 

σύγκριση µε το σχολείο, όπως διαθεµατικότητα, χρήση πολυµέσων, αξιοποίηση της 

προηγούµενης εµπειρίας και γνώσης των µαθητών κ.α.). Α1, Β1, Γ1, Ε2. 

4. Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του µαθήµατος και ότι λαµβάνονται 

υπόψη οι εµπειρίες και οι απόψεις σας; Με ποιο τρόπο; ( Εφαρµόζεται ή όχι µια 

από τις βασικές αρχές στην εκπαίδευση ενηλίκων, δηλαδή η αξιοποίηση της 

εµπειρίας των ενήλικων µαθητών;) Α1, B1, Γ1, Γ2, ∆2, Ζ2 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στο χώρο του σχολείου και ποιες 

αντιµετωπίζετε στο χώρο του Σ.∆.Ε.; (Προσπαθούµε να καταγράψουµε τη σχέση 

που είχαν αναπτύξει οι µαθητές αρχικά µε το σχολείο και αργότερα µε το Σ.∆.Ε. και 

να εντοπίσουµε τις δυσκολίες που προκύπτουν στην παρακολούθηση των 
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µαθηµάτων αλλά και στις σχέσεις µε τους άλλους µαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς). B1, Γ1, ∆1, Α2, Γ2. 

6. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στην συµπεριφορά των εκπαιδευτικών που είχατε 

στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς που έχετε στο Σ.∆.Ε.; (Μας ενδιαφέρει να 

σκιαγραφήσουµε το ρόλο των εκπαιδευτικών των Σ.∆.Ε.). Β1, Γ1, ∆1, Γ2, Α2 

7. Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.; (Θέλουµε να εντοπίσουµε 

από τους µαθητές αν δίνεται βαρύτητα σ’ αυτή την παράµετρο που αποτελεί 

απαραίτητο συστατικό στοιχείο των Σ.∆.Ε. Επίσης θέλουµε να καταγράψουµε τη 

στάση που υιοθετούν οι τοπικές αρχές στην ενίσχυση της λειτουργίας και του 

σκοπού των Σ.∆.Ε. και τον βαθµό υποκίνησης και συνδροµής που παρέχει η τοπική 

κοινωνία στο έργο που καλείται να επιτελέσει το Σ.∆.Ε. ) Ε1, Ζ2. 

8. Σας διευκολύνει το ωράριο και ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.; (Επιδιώκουµε 

να προχωρήσουµε σε διαπιστώσεις σχετικά µε την ευελιξία του ωραρίου και την 

δυνατότητα πρόσβασης στα Σ.∆.Ε.) ΣΤ1. 

9. Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να ξαναγίνετε µαθητές; 

(Επιδιώκουµε να εντοπίσουµε τα κίνητρα των µαθητών και τον τελικό τους σκοπό, 

δηλαδή αν επιδιώκουν µόνο την απόκτηση των τυπικών προσόντων ή /και 

ουσιαστική µόρφωση). ΣΤ1, Β2 

10. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα σας; (Θέλουµε να δούµε αν 

τους έχει βοηθήσει το Σ.∆.Ε. στην καθηµερινή τους ζωή ή αν έχει προκαλέσει 

δυσχέρειες). Γ1, ΣΤ1, Ε2, ΣΤ2, Ζ2 

11. Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; Σε ποιο τοµέα; (Ζητάµε από 

τους µαθητές να συγκεκριµενοποιήσουν τις θετικές επιδράσεις του Σ.∆.Ε. και να 

αναφέρουν τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει ). Γ1, Ε2, ΣΤ2, Ζ2.  

12. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

σας; (Μας ενδιαφέρει να δούµε πως οι ίδιοι οι µαθητές αντιλαµβάνονται τον 

διαφορετικό τρόπο βαθµολόγησης από το τυπικό σχολείο και αν αυτό τους 

ενθαρρύνει να συνεχίζουν τις προσπάθειες τους). Β1, Γ1, Γ2, ∆2. 

13. Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα; ( Ο τρόπος διδασκαλίας των µαθηµάτων και το 

περιβάλλον του Σ.∆.Ε. προσελκύουν τους µαθητές; Είναι συνεπείς στις µαθητικές 

τους υποχρεώσεις;) Γ1, ΣΤ1, Α2, Γ2.  
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14. Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους λόγους; (∆ιαχωρίζουµε τα αίτια 

των απουσιών σε πρακτικά, λ.χ. φροντίδα άρρωστου µέλους της οικογένειας, 

ατύχηµα, εργασιακό ωράριο, και σε προσωπικά, λ.χ. δεν θεωρούν ενδιαφέροντα τα 

µαθήµατα, βάριονται κ.λπ.. Αποσκοπούµε στον εντοπισµό των κύριων αιτιών που 

προκαλούν απουσίες ώστε να προχωρήσουµε στην υποβολή προτάσεων για την 

µείωση του φαινόµενου).  Γ1, ΣΤ1, Α2, Γ2. 

15. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό; (Με 

χειροπιαστά τεκµήρια προσπαθούµε να διαπιστώσουµε αν το Σ.∆.Ε. επιτελεί το 

σκοπό του). Α2, Β2, Ε2, ΣΤ2. 

16. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι και  

για ποιους λόγους την διέκοψαν; (Τελικά το φαινόµενο της σχολικής διαρροής 

συναντάται µόνο στο σχολείο ή και στο Σ.∆.Ε.; Οφείλεται στους ίδιους λόγους ή σε 

άλλους σε κάθε περίπτωση;) Γ1, ΣΤ1, Α2.  

17. Συµµετέχετε στα µαθήµατα; Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή σας; 

(Θέλουµε να εξετάσουµε πως κινητοποιούν οι καθηγητές τους µαθητές και σε ποιο 

βαθµό οι µαθητές ενθαρρύνονται για να είναι ενεργοί δέκτες της διδασκαλίας, να 

κατανοούν την ύλη και να εκφράζουν απορίες). Α1, Γ1, ∆1, Γ2, ∆2.  

18. Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος; (Εξετάζουµε αν τους παρέχεται ουσιαστική ηθική 

και ψυχολογική υποστήριξη για να ξεπεράσουν δυσκολίες του οικογενειακού ή του 

εργασιακού ή του σχολικού περιβάλλοντος που δυσχεραίνουν την φοίτηση τους στο 

Σ.∆.Ε.)  Β1, Γ1, Γ2, ∆2, ΣΤ2.  

19. Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας; (Εξετάζουµε αν υπάρχει επαρκής 

στήριξη και καθοδήγηση στους µαθητές των Σ.∆.Ε σε ζητήµατα επαγγελµατικού 

προσανατολισµού). Β1, Γ1, Β2, Γ2, Ε2.  

20. Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο; (Μας 

ενδιαφέρει η κινητοποίηση των µαθητών πέρα από τα πλαίσια του µαθήµατος που 

διεξάγεται µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Μας ενδιαφέρει επίσης να δούµε αν 

συµµετέχουν αυθόρµητα ή αν τους παρακινούν κάποιοι εκπαιδευτικοί). ΣΤ2, Ζ2 
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21. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε.; 

(Εξετάζουµε αν έχουν θέσει στόχους περαιτέρω εξέλιξης και αν επιδιώκουν την 

εκπλήρωση τους). Α2, Β2, Ε2.  

22. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

κάποιους αδύναµους µαθητές ή να λύσουν τα προβλήµατα τους; Συνήθως τι 

είδους προβλήµατα είναι αυτά; (Εξετάζουµε τα επίπεδα επικοινωνίας και 

συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών και την επίδραση που ασκούν στην 

ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλουν οι µαθητές. Επίσης θέλουµε να  ποια 

προβλήµατα των µαθητών έχουν συνήθως να διαχειριστούν οι εκπαιδευτικοί, αν 

δηλαδή είναι ως επί το πλείστον προβλήµατα που σχετίζονται µε τη µάθηση, µε την 

επικοινωνία µεταξύ των µαθητών ή ζητήµατα που προέρχονται έξω από το χώρο 

του σχολείου, π.χ. ενδοοικογενειακές προστριβές).  Γ2, ∆2. 

 

6.4. Κωδικοποίηση Υποκειµένων 

Τα βιογραφικά των υποκειµένων µαζί µε τις αποµαγνητοφωνήσεις των 

απαντήσεων που µας έδωσαν στις συνεντεύξεις, βρίσκονται συγκεντρωτικά στο 

παράρτηµα της εργασίας. Για κάθε ερωτώµενο που συµµετείχε στην έρευνα µας 

παραθέτουµε πρώτα το βιογραφικό του (προφίλ) και στη συνέχεια τις απαντήσεις που 

λάβαµε στις ερωτήσεις που του απευθύναµε. Για τη διευκόλυνση µας στην επεξεργασία 

των δεδοµένων αλλά και για να τηρήσουµε την αρχή της εµπιστευτικότητας στην οποία 

πρέπει να συµµορφώνεται η ποιοτική έρευνα αναφερόµαστε µε κωδικοποιηµένο τρόπο 

στο εκάστοτε υποκείµενο της έρευνας µας.  

Η κωδικοποίηση µας διαµορφώθηκε ως εξής: 

- Όταν αναφερόµαστε σε εκπαιδευτικό χρησιµοποιούµε το γράµµα ‘Ε’ ενώ 

χρησιµοποιούµε το γράµµα ‘Μ’ για τους µαθητές, προσθέτοντας δίπλα 

από το γράµµα τον αριθµό που αντιστοιχεί στην σειρά µε την οποία το 

υποκείµενο της έρευνας µας παραχώρησε τη συνέντευξη. 

- Όταν αναφερόµαστε σε ερωτώµενο του πρώτου ή του δεύτερου Σ.∆.Ε. 

που µελετήσαµε χρησιµοποιούµε τους κωδικούς ‘Α’ ή ‘Β’ αντίστοιχα. 
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Έτσι, αν παραδείγµατος χάρη θέλουµε να σχολιάσουµε κάποια φράση του 10ου 

µαθητή από το δεύτερο Σ.∆.Ε., αναφερόµαστε σ’ αυτόν χρησιµοποιώντας τον 

κωδικοποιηµένο χαρακτηρισµό ‘Μ10/Β’.  
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7. Ανάλυση και Ερµηνεία των ∆εδοµένων 

 

Στη συνέχεια προχωράµε στην ανάλυση και ερµηνεία των δεδοµένων της έρευνας ώστε 

να δώσουµε απαντήσεις στα ερευνητικά µας ερωτήµατα 

 

7.1. 1ο Ερευνητικό Ερώτηµα: Η µετάβαση από τη θεωρία στην πράξη- Προοπτικές 

και Προβλήµατα 

Α1) Οι µέθοδοι διδασκαλίας είναι αποτελεσµατικές;  

Οι µέθοδοι που διαµορφώνουν την εκπαιδευτική πρακτική του Σ.∆.Ε. 

ενδείκνυνται και χρησιµοποιούνται ευρέως από τους ειδήµονες της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Μέθοδοι όπως ο καταιγισµός ιδεών, η οµαδοσυνεργατική µάθηση, τα φύλλα 

και ο προσωπικός φάκελος εργασιών, τα projects, τα διαδραστικά παιχνίδια, η 

διαθεµατικότητα και η εξατοµικευµένη διδασκαλία βρίσκουν πρόσφορο έδαφος 

εφαρµογής στο Σ.∆.Ε. διότι οι  µαθητές δεν είναι του ίδιου γνωστικού επιπέδου, πράγµα 

που δυσχεραίνει τη διδασκαλία µε τις κλασσικές µεθόδους και την καθιστά ατελέσφορη.  

Οι  µαθητές των Σ.∆.Ε. εκφράζουν στις συνεντεύξεις που µας παραχώρησαν την 

ικανοποίηση τους µε τη χρήση των νέων µεθόδων γιατί τους δίνεται η δυνατότητα να 

συµµετέχουν στο µάθηµα, να κατανοούν µε αποτελεσµατικό τρόπο το γνωστικό 

αντικείµενο και να αντιλαµβάνονται τη χρησιµότητα του στην καθηµερινή ζωή. Μέσα 

απ’ αυτές τις µεθόδους ενθαρρύνονται να µελετάνε και ενεργοποιούν τη σκέψη τους για 

την επίλυση των προβληµατισµών που προκύπτουν από τον κάθε γραµµατισµό, 

µαθαίνοντας να συνδυάζουν θέµατα από διαφορετικούς τοµείς και να συνδέουν τη 

θεωρία µε την πράξη. Επίσης ανακαλύπτουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα τους ενώ 

συγχρόνως διευρύνουν το φάσµα των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. 

Χαρακτηριστικά ο µαθητής Μ11/ Β αναφέρει: «Θέλω να πάρω ότι µπορεί να µου 

προσφέρει το κάθε µάθηµα και να ερευνήσω τις γνώσεις που πηγάζουν απ’ αυτό».  

Ο µαθητοκεντρικός χαρακτήρας της διδασκαλίας συνιστά µια σχέση οικειότητας 

µε τον καθηγητή που τους βοηθάει να χαλαρώνουν, να έρθουν πιο κοντά µε τον 

εκπαιδευτικό και να εκφράσουν χωρίς ενδοιασµούς τις απορίες και τους 

προβληµατισµούς τους. Η ελευθερία που τους παρέχεται να εκφράσουν µε το δικό τους 
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τρόπο τις απαντήσεις τους σε διάφορα ζητήµατα, τονώνουν την αυτοπεποίθηση τους και 

τους παρέχουν κίνητρα περαιτέρω ενασχόλησης µε τα γνωστικά αντικείµενα.  

Η εφαρµογή αυτών των µεθόδων οδηγεί τους µαθητές να αγκαλιάσουν το Σ.∆.Ε. 

και στηρίζουν την προσπάθεια τους να είναι συνεπείς στην παρακολούθηση των 

µαθηµάτων. Η ευελιξία που προσφέρουν αυτές οι µέθοδοι στη διαµόρφωση του 

µαθήµατος έχει ως συνέπεια να αυξηθεί τα τελευταία χρόνια η προσέλευση µαθητών 

αλλοδαπής καταγωγής στα Σ.∆.Ε., επειδή ο τρόπος διδασκαλίας των µαθηµάτων είναι 

περισσότερο προσιτός για τους ίδιους.  

 

Β1) Αποτελεί εναλλακτικό τύπο σχολείου ή δε διαφέρει ουσιαστικά από το 

τυπικό σχολείο; 

Η αρχή του γραµµατισµού και οι λοιπές µέθοδοι που ορίζονται ως εφαρµοστέες 

στα Σ.∆.Ε. είναι πολύ ενδιαφέρουσες και αποτελεσµατικές στην εκπαίδευση ενηλίκων 

επειδή, λόγω της ηλικίας και των εµπειριών τους, οι µαθητές των Σ.∆.Ε. είναι σε θέση να 

εργαστούν ευκολότερα µε αυτές. Οι µέθοδοι όµως δεν εφαρµόζονται πάντα. Συχνά 

ακολουθούνται τακτικές του τυπικού σχολείου λόγω της ελλιπούς επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών και τις απειρίας τους σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων και σε 

εναλλακτικές µορφές µάθησης. Σε γενικές γραµµές πάντως, επιδιώκεται και 

επιτυγχάνεται σε πολλές περιπτώσεις η εξατοµίκευση της διδασκαλίας και η 

αποµάκρυνση από το πλαίσιο σπουδών του τυπικού σχολείου. Οι µαθητές έχουν λόγο 

και άποψη στη διαµόρφωση του µαθήµατος, δε διδάσκονται όσα τους υποδεικνύονται 

από κάποια κεντρική αρχή αλλά, σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό, θέτουν τους 

στόχους του µαθήµατος, κάνουν παρεµβάσεις, συµφωνούν ή διαφωνούν, µοιράζονται µε 

τους άλλους µαθητές τις προσωπικές τους γνώσεις. 

Όσον αφορά τους διδάσκοντες, στα Σ.∆.Ε. ο εκπαιδευτικός αναλαµβάνει το ρόλο 

του καθοδηγητή, του συµπαραστάτη, προκειµένου να βοηθήσει τους εκπαιδευόµενους να 

ξεπεράσουν τα αρνητικά βιώµατα του σχολείου και να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες 

της καθηµερινότητας. Καταργείται ο διαχωρισµός καθηγητή – µαθητή και αναπτύσσεται 

µια διαφορετική σχέση µαζί τους που ενισχύει τα περιθώρια άνεσης και έκφρασης των 

µαθητών, συγκριτικά µε τον εκπαιδευτικό του τυπικού σχολείου. Παρέχεται επίσης 

παιδαγωγική ελευθερία στον εκπαιδευτικό, η οποία προϋποθέτει και αυξηµένο αίσθηµα 
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ευθύνης από την πλευρά του, καθώς πρέπει να είναι σε συνεχή εγρήγορση και να 

παρακολουθεί τις µεταβολές της αγοράς εργασίας και τις κοινωνικές ανακατατάξεις ώστε 

να διαµορφώνει ανάλογα τη διδασκαλία του γνωστικού του αντικειµένου αλλά και να 

έχει την απαιτούµενη κρίση ώστε να αποτιµήσει σωστά το γνωστικό επίπεδο των 

µαθητών του και τη δυναµική της κάθε τάξης ώστε να δράσει ανάλογα.  

Η απουσία εξετάσεων είναι επίσης ένα στοιχείο που διαφοροποιεί πολύ έντονα το 

Σ.∆.Ε. από το τυπικό σχολείο, εφόσον οι εξετάσεις θα αποτελούσαν ένα επιπρόσθετο 

παράγοντα άγχους και πίεσης στην ήδη βεβαρηµένη καθηµερινότητα των µαθητών. Στη 

θέση των εξετάσεων έχουµε την περιγραφική αξιολόγηση στην οποία κρίνεται η 

συνολική προσπάθεια του κάθε µαθητή και η προσωπική του πορεία για την επίτευξη 

των διδακτικών στόχων του γραµµατισµού. Η συγκεκριµένη τακτική αντιδιαστέλλεται 

έντονα προς την τακτική βαθµολογίας που ακολουθείται στο τυπικό σχολείο η οποία 

ενισχύει τη βαθµοθηρία και δηµιουργεί ένα κλίµα ανταγωνισµού µεταξύ των µαθητών. 

Στο τυπικό σχολείο, τουλάχιστον όπως το βιώνουµε στην ελληνική 

πραγµατικότητα, η εργασία των µαθητών δε σταµατάει στο χώρο του σχολείου. Η 

ανάθεση εργασιών στο σπίτι και η παρακολούθηση φροντιστηρίων µετά το πέρας των 

σχολικών ωρών για κατανόηση των σχολικών µαθηµάτων στοιχειοθετούν την 

κατάσταση που επικρατεί στη χώρα µας προκειµένου να καλύψουν οι εκπαιδευτικοί και 

οι µαθητές την διδακτέα ύλη · µια διδακτέα ύλη που διαµορφώνει ένα δύσκαµπτο και 

από πολλές απόψεις ετεροχρονισµένο πρόγραµµα σπουδών. Αντιθέτως στο Σ.∆.Ε. η 

απουσία αναλυτικού προγράµµατος χαρίζει ευελιξία στο µάθηµα ενώ το περιεχόµενο της 

διδασκαλίας µεταβάλλεται και τροποποιείται σύµφωνα µε τους ρυθµούς και τις 

απαιτήσεις της επικαιρότητας. Η γνώση δεν είναι αποστεωµένη και στείρα, κινεί το 

ενδιαφέρον των µαθητών, είναι άµεσα εφαρµόσιµη και προσαρµόζεται στις ανάγκες της 

σύγχρονης ζωής. Οι απορίες των µαθητών και τα θέµατα των γραµµατισµών 

καλύπτονται στις ώρες λειτουργίας του Σ.∆.Ε. και ο εκπαιδευτικός έχει την ευχέρεια να 

τονίσει και να εµείνει στα ζητήµατα που θεωρούνται σηµαντικά από τον ίδιο και τους 

µαθητές. 

Επίσης στον τοµέα της συµβουλευτικής, στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας γίνεται 

καταρχάς µια συντονισµένη προσπάθεια διάγνωσης και διαχείρισης των προβληµάτων 

που αντιµετωπίζουν οι µαθητές, στην οποία µετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί σε 
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συνεργασία µε τον ψυχολόγο, ώστε και οι ίδιοι οι µαθητές να κατανοήσουν τα 

προβλήµατα που τους ταλανίζουν και να τα διαχειριστούν µε ώριµο τρόπο αλλά και οι 

εκπαιδευτικοί να καταφέρουν να τους προσεγγίσουν καλύτερα. Χαρακτηριστικά ένας 

εκπαιδευτικός (Ε4/Α)αναφέρει: «Ο ψυχολόγος βοηθάει κι εµάς τους εκπαιδευτικούς να 

κατανοήσουµε την προσωπικότητα του κάθε ατόµου. Οι παρεµβάσεις του στο σύλλογο, 

αναφορικά µε τους εκπαιδευόµενους, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τη διαδικασία εντοπισµού 

πλεονεκτηµάτων ή µειονεκτηµάτων του ανθρώπου που έχουµε απέναντι µας. Παίρνει 

σάρκα και οστά η εξατοµικευµένη µάθηση, µέσα από την κατανόηση των προβληµάτων 

των µαθητών».  

Κατά δεύτερον ο σύµβουλος σταδιοδροµίας βοηθάει ώστε οι µαθητές να 

ξεπεράσουν το αίσθηµα της ανεπάρκειας που ενδεχοµένως τους διακατέχει, να 

αξιολογήσουν µε ορθολογικό τρόπο τις δυνατότητες και τις κλίσεις τους, να θέσουν 

στόχους και να τους πετύχουν. Με το σύµβουλο σταδιοδροµίας παρέχεται τόσο στήριξη 

όσο και έγκαιρη ενηµέρωση για τις µεταβαλλόµενες συνθήκες στους διάφορους 

εργασιακούς κλάδους ούτως ώστε οι µαθητές να είναι σε θέση να αποφανθούν και τα 

επιλέξουν τους τοµείς που ταιριάζουν µε τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες τους. Ο 

θεσµός τους συµβούλου τους διευκολύνει στο να θεµελιώσουν σε λογικές βάσεις τα 

µελλοντικά τους σχέδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα από τα δύο Σ.∆.Ε. της έρευνας, 

που δεν είχε αυτή τη χρονιά σύµβουλο σταδιοδροµίας, κάποιοι µαθητές δεν έχουν 

σχηµατίσει ξεκάθαρες ιδέες για την µελλοντική πορεία που θέλουν να διαγράψουν. 

 

Γ1) Οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές είναι ικανοποιηµένοι από τη συνολική 

λειτουργία του Σ.∆.Ε.; 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς θα µπορούσε κάποιος να διαπιστώσει ότι 

αντλούν ικανοποίηση από το γεγονός ότι ενστερνίζονται µαθητοκεντρικές µεθόδους 

διδασκαλίας, από την άνεση χρόνου και την ευχέρεια επιλογής θεµάτων που τους 

παρέχεται στα πλαίσια της παιδαγωγικής ελευθερίας, από την ηθική ικανοποίηση που 

τους δηµιουργεί η κοινωνική διάσταση του εκπαιδευτικού τους έργου, από το αίσθηµα 

προσφοράς και ουσιαστικής στήριξης σε άτοµα που προσπαθούν να απεγκλωβιστούν 

από δυσµενείς συνθήκες ζωής, από το καλό συναδελφικό κλίµα.  
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Τα σηµεία που θεωρούν ως αρνητικά στο θεσµό είναι περισσότερο λειτουργικού 

χαρακτήρα και οργάνωσης. Αυτά είναι: η ελλιπής υλικοτεχνική υποδοµή, η οικονοµική 

διαχείριση, η χρηµατοδότηση, η καθυστέρηση στη στελέχωση των Σ.∆.Ε. µε 

εκπαιδευτικό δυναµικό, η συχνή χρήση µεθόδων του κλασσικού σχολείου λόγω 

πρόσληψης ωροµίσθιων εκπαιδευτικών που προέρχονται από τυπικά σχολεία και δεν 

έχουν σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων, η απουσία επιµόρφωσης αυτών των 

εκπαιδευτικών, η απουσία διαλόγου για ανατροφοδότηση και καθορισµό εφικτών και 

ρεαλιστικών στόχων µε το Ι.∆.ΕΚ.Ε.. Σε ένα από τα δύο Σ.∆.Ε. της έρευνας κρίνεται 

επίσης ως αρνητικό στοιχείο η δυσκολία στη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών, καθώς 

αρκετοί απ’ αυτούς είναι ωροµίσθιοι, έχουν διαφορετικά ωράρια διδασκαλίας και δεν 

συναντιόνται συχνά για να συζητήσουν θέµατα που προκύπτουν στο Σ.∆.Ε. Στο άλλο 

Σ.∆.Ε. δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αντιθέτως οι περισσότεροι από τους καθηγητές 

συγκεντρώνονται συχνά και µετά το πέρας των διδακτικών ωρών για να κάνουν µια 

ανασκόπηση της ηµερήσιας δραστηριότητας του Σ.∆.Ε.  

Από τη σκοπιά των µαθητών εκφράζεται έντονη ικανοποίηση σε θέµατα που 

αφορούν την κατανόηση των µαθηµάτων και τη χρησιµότητα τους, την κάλυψη των 

γνωστικών κενών τους, την ελαστικότητα σε θέµατα απουσιών, την απουσία εξετάσεων, 

την ισοτιµία που διέπει τη σχέση τους µε τους καθηγητές, τη σχέση συνεργασίας και 

αλληλοβοήθειας που συνάπτουν µε τους συµµαθητές τους, το ευέλικτο περιεχόµενο 

διδασκαλίας, την παρότρυνση για αυτενέργεια, την απουσία επιπλέον ασκήσεων στο 

σπίτι. Στο ένα από τα δύο Σ.∆.Ε. οι µαθητές εξέφρασαν την ικανοποίηση από τη 

συµβουλευτική υποστήριξη που λαµβάνουν, ενώ στο άλλο Σ.∆.Ε. εξέφρασαν τη 

δυσαρέσκεια τους για την έλλειψη αυτού του είδους υποστήριξης (Ψυχολόγος και 

Σύµβουλος Σταδιοδροµίας).  

Επίσης και στα δύο Σ.∆.Ε. οι µαθητές εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για τη 

δυσκολία συνδυασµού παρακολούθησης των µαθηµάτων µε τις υποχρεώσεις τους αλλά 

και για την πίεση τους ασκείται λόγω της ανάγκης αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών 

ωρών. 
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∆1) Οι εκπαιδευτικοί πληρούν τις προδιαγραφές που έχει θέσει το κανονιστικό 

πλαίσιο του Σ.∆.Ε;  

Τους εκπαιδευτικούς µπορούµε να τους χωρίσουµε σε δύο κύριες κατηγορίες: σε 

εκείνους που διδάσκουν σε Σ.∆.Ε. µέχρι και δύο χρόνια και σε εκείνους που διδάσκουν 

περισσότερα από δύο χρόνια. Ο λόγος που προχωράµε σ’ αυτό το διαχωρισµό απορρέει 

από τη διαπίστωση ότι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν περισσότερα από δύο χρόνια σε 

Σ.∆.Ε. είχαν λάβει στο παρελθόν µια συνεχή και επανατροφοδοτούµενη επιµόρφωση, 

που αποτελούνταν από κύκλους σεµιναρίων σε τακτά χρονικά διαστήµατα και από  

συναντήσεις και ηµερίδες µε εκπαιδευτικούς άλλων Σ.∆.Ε. και παρουσιάσεις του έργου 

και των τυχόν δυσκολιών που αντιµετώπιζαν. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες 

επιµόρφωσης οι εκπαιδευτικοί προετοιµάζονταν κατάλληλα για το ρόλο που καλούνταν 

να διαδραµατίσουν σε αυτό το νέο τύπο σχολείου, αντάλλασαν τις απόψεις και τις 

σκέψεις τους, κατανοούσαν τη συνολική λειτουργία και σκοποθεσία του θεσµού, 

εξοικειώνονταν µε τις µεθόδους που καλούνταν να εφαρµόσουν. 

Η κατηγορία των εκπαιδευτικών που εργάζονται τα δύο τελευταία χρόνια σε 

Σ.∆.Ε. χωρίζεται επίσης σε δύο υποκατηγορίες:  

α) Στους καθηγητές που είχαν προηγούµενες εµπειρίες σε δοµές εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Οι εκπαιδευτικοί αυτής της υποκατηγορίας, παρόλο που δεν διαθέτουν 

πολύχρονη διδακτική εµπειρία σε Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, προσαρµόζονται χωρίς 

ιδιαίτερη δυσκολία στις απαιτήσεις του θεσµού και έχουν µια σαφή εικόνα για τον τρόπο 

λειτουργίας και τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι εναλλακτικές µέθοδοι διδασκαλίας, 

τις οποίες χρησιµοποιούν µε ευχέρεια. Φροντίζουν δε να είναι σε στενή σχέση και 

συνεργασία µε τους παλαιότερους εκπαιδευτικούς του Σ.∆.Ε. ώστε σε κάθε περίπτωση 

να έχουν την απαιτούµενη στήριξη για να καλύψουν τα κενά που ενδεχοµένως έχουν. Η 

προσωπική τους προσπάθεια να ενηµερωθούν και να κατανοήσουν βαθύτερα το θεσµό 

σε συνδυασµό µε την πείρα που έχουν αποκοµίσει από τις προηγούµενες δραστηριότητες 

τους στην εκπαίδευση ενηλίκων τους βοηθάει να προσαρµοστούν ευκολότερα στις 

συνθήκες του Σ.∆.Ε. και να εγκλιµατιστούν µε το περιβάλλον του. 

β) Στους καθηγητές που ξεκινούν τώρα την πορεία τους στο χώρο της 

εκπαίδευσης και δεν έχουν καµία ή ελάχιστη εµπειρία σε θέµατα εκπαίδευσης. Το 

βασικό κίνητρο της συγκεκριµένης υποκατηγορίας να επιλέξει την διδασκαλία σε 
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Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας είναι η ευκολότερη διαδικασία πρόσληψης σε σχέση µε το 

τυπικό σχολείο. Καθόσον όµως δεν είναι εξοικειωµένοι µε µορφές διδασκαλίας που δεν 

υπάγονται στις συµβατικές µεθόδους του τυπικού σχολείου, νιώθουν αµηχανία απέναντι 

τους ενώ δεν έχουν ξεκάθαρες απόψεις για κάποια βασικά στοιχεία του θεσµού. Ωστόσο 

δεν τους λείπει το µεράκι και η διάθεση να βοηθήσουν τους µαθητές τους και, σε 

συνεργασία πάντα µε τους παλιότερους εκπαιδευτικούς του Σ.∆.Ε, προσπαθούν να 

προσαρµοστούν στα δεδοµένα του Σ.∆.Ε. αποσκοπώντας να προσφέρουν ό, τι καλύτερο 

µπορούν στους µαθητές και να τους εµπνεύσουν την αγάπη για τη µάθηση. Έτσι, ενώ 

ξεκινούν τη διδασκαλία στο Σ.∆.Ε. έχοντας ως κίνητρο το ωράριο και τον ευκολότερο 

τρόπο επιλογής τους ως διδακτικό προσωπικό, στη συνέχεια τους κερδίζει το περιβάλλον 

και το εναλλακτικό εκπαιδευτικό µοντέλο που καλούνται να εφαρµόσουν στο Σ.∆.Ε.  

Σ’ αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί η σηµασία της βοήθειας που λαµβάνουν οι 

νεοπροσληφθέντες εκπαιδευτικοί των Σ.∆.Ε. από τους πιο έµπειρους συναδέλφους τους. 

Το πνεύµα αλληλοϋποστήριξης και συναδελφικότητας µεταξύ των εκπαιδευτικών ασκεί 

θετική επίδραση στο παραγόµενο εκπαιδευτικό έργο ενώ αποπνέει ένα αίσθηµα 

ασφάλειας στους µαθητές. Χαρακτηριστικά ένας µαθητής (Μ11/Β) αναφέρει: «Σαφώς 

και συνεργάζονται (ενν. οι καθηγητές) και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Όταν βλέπουν στην 

αλυσίδα ένα αδύναµο κρίκο (ενν. µαθητή), δένονται µαζί του, τον αγκαλιάζουν και τον 

στηρίζουν, ώστε να προσπαθήσουν να τον βοηθήσουν ουσιαστικά είτε είναι µέσα στην τάξη 

είτε είναι εκτός».  

Έτσι, ακόµα και στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν πληρούν τις 

προδιαγραφές που έχει θέσει το κανονιστικό πλαίσιο του Σ.∆.Ε., γίνεται προσπάθεια από 

τους παλιότερους καθηγητές, που αποτελούν το βασικό πυρήνα του Σ.∆.Ε., να 

συνδράµουν στην ενίσχυση του έργου των συναδέλφων τους. 

 

Ε1) Πόσο δυνατή είναι στην πράξη η συνεργασία µε την τοπική κοινότητα; 

Ποια προβλήµατα εµφανίζονται και ποιες ευκαιρίες παρουσιάζονται; 

Από πλευράς εκπαιδευτικών παρατηρούµε µέσα από τις συνεντεύξεις µια 

ουσιαστική απόκλιση απόψεων µεταξύ των έµπειρων και των άπειρων εκπαιδευτικών 

όσον αφορά τις από κοινού δράσεις µε την τοπική κοινότητα. Την ίδια απόκλιση 

παρατηρούµε και στις απόψεις των µαθητών του Β και του Α κύκλου.  
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Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών παρατηρούµε πως όσοι διδάσκουν χρόνια 

στο Σ.∆.Ε. ή έχουν εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, κινητοποιούνται και εργάζονται 

συλλογικά, µέσω projects ή µε τη διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων, ώστε να 

ενισχύσουν τη σύνδεση και την αλληλεπίδραση µεταξύ µαθητών και τοπικής κοινότητας 

ή τοπικών φορέων. Ιδιαίτερα µέσα από τα projects που οργανώνονται και 

πραγµατοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές, επιλέγονται θέµατα που 

στοχεύουν στην υποκίνηση των µαθητών ώστε να ασχοληθούν µε ζητήµατα του τόπου 

τους. Παραθέτουµε συγκεκριµένα ένα παράδειγµα που µας ανέφερε ένας εκπαιδευτικός 

(Ε3/Α) σχετικά µε την ενασχόληση των µαθητών µε το νερό, όταν κάποια µέρα 

επισκεφθήκαµε το Σ.∆.Ε. που διδάσκει και αντικρίσαµε µια άδεια αίθουσα. Οι µαθητές 

εκείνη την ώρα πραγµατοποιούσαν επίσκεψη στη µονάδα βιολογικού καθαρισµού της 

περιοχής: «Τώρα», µας είπε, «ασχολούνται µε το νερό (οι µαθητές) (…). Ρωτάνε τους 

κατοίκους για τα συστήµατα ύδρευσης και άρδρευσης, έχουν έρθει σε επαφή µε τους 

τοπικούς παράγοντες που ασχολούνται µ’ αυτά τα ζητήµατα».  

Όσον αφορά τις εκδηλώσεις, ο χαρακτήρας τους ποικίλει: µπορεί να είναι 

πολιτιστικές, όπως θεατρικές παραστάσεις ή µουσικές εκδηλώσεις, κοινωνικές, π.χ. 

φιλανθρωπικά παζάρια, ενηµερωτικές κ.λπ. Ανάλογα µε το χαρακτήρα και το σκοπό των 

εκδηλώσεων επιδιώκεται και η συνεργασία µε τους σχετικούς φορείς της περιοχής, όπως 

το δήµο, τα Κ.Α.Π.Η., πολιτιστικούς φορείς, υπηρεσίες. Κάθε χρόνο επίσης τα Σ.∆.Ε. 

οργανώνουν και πραγµατοποιούν στο τέλος της σχολικής χρονιάς την αποκαλούµενη 

«Ηµερίδα Ευαισθητοποίησης», στην οποία οι καθηγητές και οι µαθητές του Σ.∆.Ε., σε 

συνεργασία µε τους δήµους, ενηµερώνουν το κοινό κάνοντας µια ανασκόπηση της 

χρονιάς που τέλειωσε.  

Επίσης συχνά οι µαθητές, µε τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, γράφουν άρθρα 

σχετικά µε διάφορα ζητήµατα που απασχολούν την τοπική κοινωνία τα οποία 

δηµοσιεύονται στον τοπικό τύπο. 

Πολύ σηµαντική είναι και η σχέση που αναπτύσσουν οι µαθητές µε φορείς που 

σχετίζονται µε την εύρεση εργασίας, όπως ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού 

∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), Κέντρα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) κ.λπ. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι ιδιαίτερη η 

συµβολή του Συµβούλου Σταδιοδροµίας 



 61

Προκύπτει βέβαια και ένα πρακτικό πρόβληµα στη συνεργασία των δύο Σ.∆.Ε. µε 

τους τοπικούς φορείς, που αφορά τη διαφορά ωραρίου λειτουργίας. Όπως µας λέει µια 

εκπαιδευτικός (Ε2/Β): «Επειδή το Σ.∆.Ε. λειτουργεί βραδινές ώρες, είναι δύσκολες οι 

επισκέψεις σε δηµόσιες υπηρεσίες γιατί λειτουργούν πρωί (…) έπρεπε (σε κάποιες) να πάµε 

πρωί πράγµα που είναι δύσκολο γιατί οι µαθητές δουλεύουν και δε µένουν όλοι κοντά στην 

πόλη». 

Και ενώ η πλειονότητα των καθηγητών αλλά και οι µαθητές του Β Κύκλου 

αναφέρονται µε τα παραπάνω λόγια στη συνεργασία των Σ.∆.Ε. της έρευνας µε την 

τοπική κοινότητα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν ελάχιστη εµπειρία σε θέµατα εκπαίδευσης 

ενηλίκων καθώς και οι περισσότεροι µαθητές του Α κύκλου δηλώνουν είτε ότι δεν 

γνωρίζουν αν υπάρχει συνεργασία µε την τοπική κοινότητα, είτε ότι δεν υπάρχει καµία 

απολύτως συνεργασία. Αυτή η αντιδιαστολή απόψεων, όσο και αν µας ξενίζει αρχικά, 

µπορεί πολύ εύκολα να γίνει κατανοητή, αν λάβουµε υπόψη µας το γεγονός ότι φέτος τα 

Σ.∆.Ε. υπολειτουργούσαν για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα.  

Συγκεκριµένα από το Σεπτέµβριο, που άρχιζε τυπικά η λειτουργία τους, µέχρι το 

Φεβρουάριο πολλές θέσεις εκπαιδευτικών ήταν ακάλυπτες λόγω καθυστέρησης των 

προσλήψεων. Από το Φεβρουάριο και έπειτα οι θέσεις καλύφθηκαν από ωροµίσθιους 

καθηγητές ενώ κάποιες παρέµειναν κενές. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι νέοι καθηγητές 

που προσελήφθηκαν  για να διδάξουν στα Σ.∆.Ε. να µην έχουν το χρονικό περιθώριο που 

απαιτείται για να ασχοληθούν µε ζητήµατα συνεργασίας µεταξύ Σ.∆.Ε. και τοπικής 

κοινωνίας, εφόσον µάλιστα πιέζονταν να καλύψουν σε περιορισµένο διάστηµα το όριο 

των ωρών που έπρεπε να συµπληρωθούν. Η παντελής άγνοια  τους σε θέµατα γενικής 

λειτουργίας των Σ.∆.Ε. σε συνδυασµό µε την αδιάκοπη προσπάθεια τους να καλύψουν 

τον καιρό που χάθηκε, δεν τους εξασφαλίζει την απαιτούµενη άνεση χρόνου για να 

καταπιαστούν µε περαιτέρω δραστηριότητες.  

Οι µαθητές του Α κύκλου, καθώς δεν έχουν εµπειρία από την παλιότερη 

δραστηριότητα του Σ.∆.Ε., δεν µπορούν να προβούν σε συγκρίσεις. Επίσης και το δικό 

τους καθηµερινό πρόγραµµα παρακολούθησης µαθηµάτων έγινε πιο απαιτητικό εξαιτίας 

των επιπρόσθετων ωρών, εποµένως δεν υπάρχει διαθέσιµος χρόνος για περαιτέρω 

δραστηριότητες. Αντιθέτως οι µαθητές του Β κύκλου µιλούν έχοντας ως σηµείο 
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αναφοράς τις δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν την προηγούµενη χρονιά, όταν τα 

Σ.∆.Ε. λειτουργούσαν µε τους κανονικούς ρυθµούς του ωρολόγιου προγράµµατος τους. 

 

ΣΤ1) Η περιοχή λειτουργίας του Σ.∆.Ε. πόσο διευκολύνει την προσέλευση των 

µαθητών; 

Το ένα από τα δύο Σ.∆.Ε. βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη, και οι µαθητές 

µπορούν εύκολα να προσέλθουν είτε πεζοί είτε χρησιµοποιώντας την αστική και 

υπεραστική συγκοινωνία που είναι συχνή. 

Το άλλο Σ.∆.Ε. βρίσκεται λίγο πιο έξω από την πόλη και η πρόσβαση είναι 

δυνατή µε αυτοκίνητο. Οι πλειονότητα των µαθητών προσέρχεται µε αυτοκίνητο ενώ οι 

καθηγητές φροντίζουν να µεταφέρουν και µαθητές που δε διαθέτουν µέσο µεταφοράς.  

Γενικά η επιλογή της περιοχής που λειτουργούν τα Σ.∆.Ε. έγινε έχοντας ως 

κριτήριο τη χρήση της ήδη υπάρχουσας κτιριακής υποδοµής. Και τα δύο Σ.∆.Ε. δε 

λειτουργούν σε καινούρια κτίρια αλλά είτε στεγάζονται σε χώρους σχολείων που πλέον 

έχουν κλείσει, είτε συστεγάζονται µε άλλα σχολεία που διαθέτουν αρκετές κενές 

αίθουσες. Ναι µεν οι περιοχές όπου εδρεύουν παρουσιάζουν µεγάλα ποσοστά 

αναλφαβητισµού και σχολικής διαρροής, ωστόσο η επιλογή της ακριβούς τοποθεσίας 

τους έγινε βάσει των ήδη διαθέσιµων χώρων ενώ η διευκόλυνση πρόσβασης των 

µαθητών ήταν σηµαντικό αλλά δευτερεύον στοιχείο.  

Εν µέρει η τακτική επιλογής δικαιολογείται από τη σκοπιά της εξοικονόµησης 

χρηµατικών πόρων. Άλλωστε οι χώροι που στεγάζονται τα Σ.∆.Ε. είχαν κατασκευαστεί 

µε την προοπτική να διευκολύνουν την πρόσβαση των ανήλικων µαθητών που 

φοιτούσαν ή φοιτούν σ’ αυτά. Επειδή όµως οι περιοχές µεταβάλλονται χωροταξικά µε το 

πέρασµα των χρόνων, κάποια τοποθεσία που κρίθηκε ως κατάλληλη για να στεγάσει ένα 

σχολείο πριν µερικές δεκαετίες, ίσως τώρα να µην έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει 

αυτό το σκοπό. Παρόλα αυτά οι ίδιοι οι καθηγητές αλλά και οι παλιότεροι µαθητές των 

Σ.∆.Ε. φροντίζουν να ενηµερώνουν και να εξυπηρετούν τους ενδιαφερόµενους για την 

ύπαρξη του Σ.∆.Ε. και για την πρόσβαση τους σ’ αυτό. Έτσι, ακόµα και µαθητές που 

µένουν µακριά και διανύουν µεγάλη απόσταση καθηµερινά για να προσέλθουν στα 

µαθήµατα, δεν πτοούνται και είναι αποφασισµένοι να ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους. 
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7.2. 2ο 
Ερευνητικό Ερώτηµα: Η ανταπόκριση του θεσµού στις ανάγκες για τις οποίες 

δηµιουργήθηκε 

 

Α2) Οι µαθητές ολοκληρώνουν την φοίτηση τους στο Σ.∆.Ε. ή το εγκαταλείπουν 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών καταφέρνει να ολοκληρώσει τη φοίτηση 

του στο Σ.∆.Ε. Το ωράριο λειτουργίας και το επιτρεπόµενο όριο απουσιών βοηθούν 

πάρα πολύ τους µαθητές που έχουν πληθώρα υποχρεώσεων να τις συνδυάσουν µε τη 

φοίτηση τους στο Σ.∆.Ε. Κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα εύκολο για τους ίδιους · οι 

περισσότεροι απ’ αυτούς βιώνουν µια δύσκολή καθηµερινότητα και πολλές φορές 

πιέζονται σε διάφορους τοµείς, είτε οικογενειακούς είτε οικονοµικούς, πράγµα που 

δυσχεραίνει την δυνατότητα καθηµερινής συµµετοχής στα µαθήµατα. Όπως µας εξηγεί 

ένας εκπαιδευτικός (Ε1/Β): «(..) δεν υπάρχει διαρροή σε µεγάλο βαθµό αλλά κάθε χρόνο 

έχουµε µαθητές που κάνουν πολλές απουσίες. Κατακόρυφη πτώση της παρουσίας των 

µαθητών έχουµε την εποχή που ξεκινάει ή τελειώνει η  τουριστική σαιζόν». Η εποχικότητα 

των επαγγελµάτων κάποιων µαθητών ή το εξαντλητικό εργασιακό ωράριο, που πολλές 

φορές συµπίπτει µε τις ώρες λειτουργίας των Σ.∆.Ε.. είναι κοινή αιτία απουσιών και στις 

δύο περιπτώσεις που εξετάζουµε στην εργασία µας. 

Εντούτοις οι απαιτήσεις που προβάλει το Σ.∆.Ε. ως σχολείο τους διευκολύνουν 

στην παρακολούθηση των µαθηµάτων και τους βοηθάει να αποκτήσουν και να 

αναπτύξουν εσωτερικά κίνητρα συµµετοχής που σαφώς είναι ισχυρότερα από τα 

εξωτερικά (απόκτηση απολυτηρίου), τα οποία παρότρυναν αρχικά µια µεγάλη µερίδα 

των µαθητών να ξεκινήσει τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.  

Τα ποσοστά των µαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους στο Σ.∆.Ε. είναι 

ελάχιστα, αναφερόµαστε συνήθως σε µεµονωµένες περιπτώσεις. Οι λόγοι διακοπής είναι 

ως επί το πλείστον αντικειµενικοί, π.χ. θέµατα ασθενειών, εργασίας κ.λπ. Αυτοί οι 

µαθητές αναγκάζονται κατά κάποιο τρόπο να διακόψουν, όµως δεν εγκαταλείπουν την 

ιδέα επανέναρξης της φοίτησης τους και µελλοντικά την πραγµατοποιούν. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ένας µαθητής του Β κύκλου (Μ6/Α) που µας 

αναφέρει: «Εγώ το είχα ξεκινήσει πριν έξι χρόνια και µετά το σταµάτησα για σοβαρούς 

λόγους υγείας. Ξαναήρθα πέρυσι». Ελάχιστοι µαθητές αναφέρονται οι οποίοι έχουν 

διακόψει το Σ.∆.Ε. χωρίς προφανή λόγο. Και αυτοί οι µαθητές όµως διακόπτουν στην 
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αρχή της χρονιάς, οπότε δεν έχουν προλάβει να έρθουν σε επαφή µε το περιβάλλον και 

το γενικότερο κλίµα που επικρατεί στο Σ.∆.Ε. 

 

Β2) Πόσοι απ’ αυτούς αποβλέπουν σε περαιτέρω σπουδές; 

Οι περισσότεροι µαθητές και στα δύο Σ.∆.Ε. αποβλέπουν σε περαιτέρω σπουδές. 

Μάλιστα οι περισσότεροι είναι αρκετά συνειδητοποιηµένοι όσον αφορά την επιλογή των 

εκπαιδευτικών δοµών που θέλουν να ακολουθήσουν συνδυάζοντας τις µε την  απόκτηση 

της κατάλληλης επαγγελµατικής κατάρτισης και εξειδίκευσης που ταιριάζει στα 

ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες τους. Ακόµα και µαθητές που διανύουν τη µέση ηλικία, 

ενδιαφέρονται να σπουδάσουν και να αποκτήσουν επιπλέον επαγγελµατικά προσόντα. 

Και τα προηγούµενα έτη οι περισσότεροι µαθητές των δύο Σ.∆.Ε. συνεχίζουν σε 

περαιτέρω σπουδές και αρκετοί απ’ αυτούς αποφοιτούν από Α.Ε.Ι. Ελάχιστοι είναι 

εκείνοι που δεν επιδιώκουν να συνεχίσουν σε άλλες βαθµίδες του εκπαιδευτικού 

συστήµατος, οι οποίοι είναι συνήθως µεγάλοι στην ηλικία και έχουν δροµολογήσει την 

επαγγελµατική τους σταδιοδροµία.  

Η συµβολή του συµβούλου σταδιοδροµίας είναι καίριας σηµασίας όσον αφορά το 

συγκεκριµένο ζήτηµα. Ακόµα και στην περίπτωση που αρκετοί µαθητές ξεκινούν τη 

φοίτηση τους στο Σ.∆.Ε. χωρίς να αποβλέπουν στη συνέχεια της εκπαιδευτικής τους 

πορείας, ο σύµβουλος σταδιοδροµίας τους βοηθάει να ανακαλύψουν τα προσόντα τους 

και να επιδιώξουν την καλλιέργεια τους µέσα από την εκπαίδευση. 

 

Γ2) Ενθαρρύνονται για να συνεχίσουν τη φοίτηση τους στο Σ.∆.Ε.; Ποιοι τους 

προσφέρουν στήριξη όταν αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση των 

µαθηµάτων; 

Ο τρόπος διεξαγωγής των µαθηµάτων είναι διαδραστικός και ευχάριστος, 

κεντρίζει το ενδιαφέρον των µαθητών και ενθαρρύνει τη συµµετοχή τους. Αυτό το 

γεγονός από µόνο του καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό το Σ.∆.Ε. στα µάτια των µαθητών και 

τους παροτρύνει να συνεχίσουν.  

Η περιγραφική αξιολόγηση είναι ένας επίσης πολύ σηµαντικός παράγοντας στην 

ενίσχυση της προσπάθειας των µαθητών να συνεχίσουν τη φοίτηση τους στο Σ.∆.Ε., 

διότι τους βοηθάει να θέσουν τους προσωπικούς τους στόχους και να εντείνουν τις 
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προσπάθειες τους προς την επίτευξη αυτών των στόχων αποκτώντας παράλληλα 

επίγνωση των δυνατοτήτων και της προόδου τους. Επιπλέον δεν επιβαρύνει τους 

µαθητές µε επιπρόσθετο άγχος, όπως συµβαίνει αντίθετα στην περίπτωση των 

εξετάσεων, γεγονός που θα µπορούσε να αναστείλει την προθυµία τους να 

ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους.  

Η παροχή των συµβουλευτικών υπηρεσιών συµβάλει επίσης µε ουσιαστικό τρόπο 

στην ενθάρρυνση των µαθητών να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους. 

Τόσο ο ψυχολόγος όσο και ο σύµβουλος σταδιοδροµίας βοηθάνε τους µαθητές, ο 

καθένας µε το δικό του τρόπο, να αποκτήσουν συναίσθηση των δυνατοτήτων εξέλιξης 

τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν και να δουν το Σ.∆.Ε. ως ένα σκαλοπάτι που θα τους βοηθήσει να 

ανέβουν ψηλότερα.  

Οι κύριοι όµως υποστηρικτές των µαθητών του Σ.∆.Ε. είναι οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί τους. ∆είχνουν ευαισθησία και κατανόηση στις γνωστικές ελλείψεις των 

µαθητών, τους προσεγγίζουν µε φιλικό τρόπο, λειτουργούν ως µέντορες. «Εδώ οι 

καθηγητές δεν µας θεωρούν µόνο µαθητές, µας βλέπουν όλους σαν µια οικογένεια, σαν 

παιδιά τους», αναφέρει σχετικά µια µαθήτρια (Μ5/Α). ∆εν είναι άλλωστε λίγες οι 

περιπτώσεις που οι µαθητές του Σ.∆.Ε., ενώ προσέρχονται αρχικά στα µαθήµατα µε 

κάποιους δισταγµούς και επιφυλακτικότητα προς τους εκπαιδευτικούς και τους 

συµµαθητές τους, στην πορεία αποβάλουν αυτή την ανασφάλεια και αναπτύσσουν 

αισθήµατα εµπιστοσύνης και αλληλεγγύης µεταξύ τους. Η εκπαιδευτικός Ε4/Β µας 

εξηγεί: «Λειτουργώ όχι τόσο ως εκπαιδεύτρια αλλά ως φίλη. Όπως θα απευθυνθώ σε ένα 

άτοµο έξω έτσι θα απευθυνθώ και σ’ αυτούς (τους µαθητές), µε αποτέλεσµα να νιώθουν 

πιο οικεία και να δίνουν πιο µεγάλη προσοχή σ’ αυτά που τους λέω».  

Σ’ αυτό το σηµείο είναι απαραίτητο να τονίσουµε ότι τα ζητήµατα στα οποία 

καλούνται οι εκπαιδευτικοί των Σ.∆.Ε. να στηρίξουν τους µαθητές τους δεν αφορούν 

µόνο επίκτητα προβλήµατα όπως τα γνωστικά κενά ή το αίσθηµα της κοινωνικής 

ανεπάρκειας που βιώνουν οι περισσότεροι των µαθητών. Υπάρχουν και περιπτώσεις 

µαθητών που αντιµετωπίζουν εγγενείς δυσκολίες, έχουν δηλαδή προβλήµατα βιολογικής 

και διανοητικής ανάπτυξης, µαθησιακές δυσκολίες, νευρογλωσσικές ανωµαλίες, όπως 

δυσλεξία, βραδυγλωσσία κ.λπ. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η εξατοµίκευση της διδασκαλίας 
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αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιµη και προσοδοφόρα, καθώς βοηθάει αυτούς τους µαθητές 

να κατανοήσουν το µάθηµα και να συµµετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της τάξης 

και του σχολείου, αποφεύγοντας τον κίνδυνο της «γκετοποίησης» που ενδεχοµένως 

βίωναν στο συµβατικό σχολείο. Μαθητής µε δυσλεξία (Μ6/Α) αναφέρει: «Πριν δεν 

έγραφα ποτέ και τώρα, δύο χρόνια που έρχοµαι στο σχολείο, γράφω. Και θα γράψω και θα 

διαβάσω, µπορεί να διαβάσω και ένα ολόκληρο βιβλίο το βράδυ, δεν µε πειράζει, 

ασχολούµαι πολύ µ’ αυτό τώρα (την ανάγνωση). Πριν έρθω εδώ δεν µπορούσα να το κάνω 

αυτό». 

 

∆2) Επιβραβεύονται και επιδοκιµάζονται για τις προσπάθειες τους; 

Η επιβράβευση των µαθητών είναι ένα κοµµάτι κεφαλαιώδους σηµασίας στα 

Σ.∆.Ε.. Ακόµα και µαθητές που αρχικά διστάζουν να συµµετέχουν στο µάθηµα, µε τη 

συνεχή επιδοκιµασία και επιβράβευση, µετέχουν περισσότερο, ενδιαφέρονται να ψάξουν 

και να µοιραστούν τις γνώσεις, ενισχύονται στη βελτίωση της απόδοσης τους.  

Η επιδοκιµασία συντελείτε και µέσα στην τάξη, κατά τη διδασκαλία των 

µαθηµάτων, αλλά και µε την περιγραφική αξιολόγηση. Η εκπαιδευτικός Ε4/Β αναφέρει 

σχετικά: «Εµείς εδώ (οι εκπαιδευτικοί) λειτουργούµε θετικά. ∆ε χρησιµοποιούµε λέξεις 

όπως ‘όχι, ‘δεν’, ‘ µη’. Ό, τι θέλουµε να πούµε το δίνουµε από τη θετική πλευρά». 

Η επιβράβευση γι’ αυτούς τους µαθητές είναι ιδιαίτερη σηµαντική κατά πρώτον 

διότι στην πλειονότητα τους έχουν βιώσει την απόρριψη από το σχολείο, πράγµα που 

έχει επιφέρει πλήγµα στην αυτοεκτίµηση τους και κατά δεύτερον επειδή η 

παρακολούθηση των µαθηµάτων που πραγµατοποιείται κατά τις απογευµατινές ώρες 

είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αν ληφθεί υπόψη η κατάσταση κόπωσης που έχουν περιέλθει οι 

µαθητές από το φόρτο και την πίεση της ηµέρας. Το ενδοσχολικό θετικό κλίµα και οι 

εκφράσεις ενθάρρυνσης και αναγνώρισης των προσπαθειών τους από τους 

εκπαιδευτικούς, δίνουν στους µαθητές το έναυσµα να προχωρήσουν και να 

προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, ξεπερνώντας τις δυσκολίες και τα 

εµπόδια που συναντούν77. 

 

 

                                                 
77 Βλ. Ι.Ε.Πυργιωτάκης, «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη», β’ έκδοση, Αθήνα 2000, σελ. 220- 223. 
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Ε2) Οι γνώσεις που αποκτούν στο Σ.∆.Ε. έχουν πρακτική εφαρµογή; Μπορούν 

να τους βοηθήσουν επαγγελµατικά; 

Οι γνώσεις που αποκτούν στο Σ.∆.Ε., επειδή προέρχονται από βιωµατικές 

εµπειρίες µάθησης, τους βοηθάνε άµεσα στην ανάπτυξη της αντιληπτικής τους ικανότητα 

και σε πρακτικά ζητήµατα της καθηµερινότητας τους. Έτσι µπορούν να εξυπηρετηθούν 

καλύτερα όταν επισκέπτονται δηµόσιες υπηρεσίες, να συµπληρώσουν αιτήσεις, να 

κάνουν ευκολότερα υπολογισµούς, να κατανοήσουν άρθρα ή προκηρύξεις, να 

αντιληφθούν τις µεταβολές των φυσικών φαινόµενων, ώστε να προστατεύσουν ανάλογα 

τις καλλιέργειες τους. Επίσης εξοικειώνονται µε τη χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, µαθαίνουν να τους χρησιµοποιούν για αναζήτηση εργασίας µέσω 

διαδικτύου ή τους χρησιµοποιούν για να βελτιώσουν την ποιότητα της ήδη υπάρχουσας 

εργασίας τους. Οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες αναπτύσσονται σε µεγάλο βαθµό, 

αλλάζουν συµπεριφορά στο χώρο της εργασίας τους και βελτιώνουν τη θέση τους, τις 

ικανότητες τους, την απόδοση τους. Παραδείγµατος χάρη, µια µαθήτρια (Μ4/Α) που 

απασχολείται στον τοµέα του τουρισµού µας λέει: «Ειδικά στα αγγλικά που δεν ήξερα 

καθόλου και είχα πρόβληµα µε τη δουλειά µου, τώρα βλέπω ότι µπορώ και διαβάζω και 

καταλαβαίνω και µερικά πράγµατα. Είµαι πολύ ενθουσιασµένη και ανυποµονώ να πάω στη 

δουλειά µου για να µιλήσω αγγλικά µε τους πελάτες µας». 

Επίσης η ίδια η απόκτηση του απολυτηρίου διασφαλίζει για αυτούς την 

πιστοποίηση των τυπικών προσόντων ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσουν µια 

καλύτερη επαγγελµατική προοπτική. Σε αρκετές περιπτώσεις η απόκτηση του 

απολυτηρίου του Σ.∆.Ε. έχει βοηθήσει αρκετούς µαθητές να αποκατασταθούν 

επαγγελµατικά ή να βελτιώσουν την εργασιακή τους θέση.  

Πέρα από το κοµµάτι της επαγγελµατικής αποκατάστασης, οι γνώσεις που 

παρέχει το Σ.∆.Ε. βρίσκουν µια επιπλέον πρακτική εφαρµογή για κάποιους µαθητές που 

έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις. Πιο συγκεκριµένα, κάποιοι µαθητές των Σ.∆.Ε. 

µπορούν τώρα να βοηθάνε τα παιδιά τους στη µελέτη των σχολικών µαθηµάτων ενώ 

ταυτόχρονα τα ενθαρρύνουν στην βελτίωση της επίδοσης τους στο σχολείο. Κάποιοι 

άλλοι µαθητές «(..) είναι µεγάλοι σε ηλικία και δεν έχουν ανάγκη από εύρεση εργασίας. 

Ωστόσο θέλουν να ολοκληρώσουν την τυπική εκπαίδευση για να µπορούν να διαβάζουν 
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καλύτερα, να κάνουν χρήση του διαδικτύου και των Η/Υ, να είναι πιο κοντά στις ανάγκες 

των παιδιών και των εγγονιών τους» (Ε3/Α).  

 

ΣΤ2) Έχει βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους; 

Από τις µαρτυρίες και των εκπαιδευτικών και των µαθητών διαπιστώνουµε ότι 

τελικά το Σ.∆.Ε. προσφέρει πάρα πολλά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και 

στην πνευµατική και ψυχική τους ολοκλήρωση. Γνωρίζουν ανθρώπους διαφορετικών 

ηλικιών, εθνικοτήτων ή νοοτροπίας, µαθαίνουν να συνυπάρχουν µαζί τους και να 

παράγουν έργο από κοινού. Οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες αναπτύσσονται σε πολύ 

µεγάλο βαθµό, η συµπεριφορά τους µεταβάλλεται, αποκτούν µεγαλύτερη 

προσαρµοστικότητα σε διαφορετικά περιβάλλοντα και διεκδικούν καλύτερο εργασιακό, 

πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον. Οξύνεται το πνεύµα τους και η κριτική τους 

ικανότητα, ενδυναµώνεται η προσωπικότητα τους και µαθαίνουν πλέον να διεκδικούν, 

να εξετάζουν και να αξιολογούν κατεστηµένες αντιλήψεις και καταστάσεις78. Αποκτούν 

το σεβασµό του κοινωνικού τους περίγυρου και αυτό αποτελεί σηµαντική παράµετρο για 

την ενίσχυση της αυτοεικόνας τους.  

Στον τοµέα των συναναστροφών και της κοινωνικοποίησης αναπτύσσουν πιο 

ουσιαστικές και πιο ποιοτικές διαπροσωπικές σχέσεις ενώ επιδιώκουν την 

εποικοδοµητική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Για πολλούς µαθητές το Σ.∆.Ε 

« (..) ήταν η πιο όµορφη παρένθεση στη ζωή τους, διότι προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο 

ζωής, όχι µόνο παιδείας» (Ε3/Β). Μάλιστα για ορισµένους µαθητές που έχουν βιώσει 

καταστάσεις εγκλεισµού ιδρυµατικής µορφής, π.χ. σωφρονιστικά ιδρύµατα, η εµπειρία 

τους στο Σ.∆.Ε. συντελεί στο να χαράξουν µια νέα πορεία στη ζωή τους και να 

ξεπεράσουν τις νοσηρές καταστάσεις του παρελθόντος.  

 

Ζ2) Πως ευαισθητοποιούνται σε ζητήµατα κοινωνικά; Εµπλέκονται σε 

οµαδικές δραστηριότητες; 

Μέσα από τα project και τις ποικίλες εκδηλώσεις οι µαθητές µαθαίνουν να 

συνεργάζονται σε θέµατα κοινωνικού ενδιαφέροντος και να αναλαµβάνουν πρωτοβουλία 

και δράση στα κοινωνικά δρώµενα. Καλλιεργείται µ’ αυτό τον τρόπο η διάθεση τους για 

                                                 
78 Γ.∆.Μάρδας: Οικονοµική Θεωρία – ∆ια βίου Παιδεία – Κοινωνική Πολιτική, Αθήνα 2001, σελ. 62- 68. 
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προσφορά στην οµάδα, ενώ δηµιουργούνται σχέσεις αλληλεγγύης και 

αλληλοϋποστήριξης µεταξύ τους. Σηµαντική είναι εδώ η συµβολή των ίδιων των 

εκπαιδευτικών προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτοί εµπνέουν και παροτρύνουν τους 

µαθητές να εργάζονται συλλογικά, αυτοί γίνονται επίσης µέλη της οµάδας και παίζουν το 

ρόλο του «µαθητή» προκειµένου να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόµενους να µοιραστούν 

τις εµπειρίες τους µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας.  

Επίσης το ίδιο το περιβάλλον του Σ.∆.Ε., η ποικιλία και η διαφορετικότητα στη 

σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού αποτελεί από µόνη της ένα ερέθισµα για τη 

διεύρυνση της κοινωνικής αντίληψης των εκπαιδευόµενων. Η συνεύρεση στον ίδιο χώρο 

µε άτοµα που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα διαµορφώνει ένα 

µικρόκοσµο του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για 

κοινωνική διάδραση και κινητοποίηση ανάµεσα στους µαθητές.  

Και σ’ αυτή την περίπτωση, λόγω πίεσης χρόνου, οι µαθητές του Α κύκλου και οι 

ωροµίσθιοι καθηγητές που δεν έχουν εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, δεν µπόρεσαν 

να εργαστούν όσο θα επιθυµούσαν σε θέµατα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη της 

κοινωνικής δράσης και προβληµατισµού.  
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ΜΕΡΟΣ Γ: 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
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Μέρος Γ: Κριτική Ανασκόπηση - Επισηµάνσεις 

 

8. Κριτική Ανασκόπηση 

Η µελέτη των δύο Σ.∆.Ε. µας βοήθησε να κατανοήσουµε βασικά σηµεία του 

θεσµού και να εντοπίσουµε τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις του γενικού θεωρητικού 

πλαισίου µε την πρακτική εφαρµογή σε δοσµένες κοινωνικές καταστάσεις .  

Σε γενικές γραµµές διαπιστώνουµε ότι και τα δύο Σ.∆.Ε. εξυπηρετούν κατά ένα 

µεγάλο µέρος το γενικότερο σκοπό τους, δηλαδή την επίτευξη της κοινωνικής 

ενσωµάτωσης µέσα από την εκπαίδευση. Όσον αφορά τη διαφοροποίηση από το 

τυπικό σχολείο, µπορούµε να πούµε ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι µαθητές 

διακρίνουν ουσιαστικές διαφορές στους σκοπούς, το πρόγραµµα σπουδών, τις 

ανθρώπινες σχέσεις που χαρακτηρίζουν αυτά τα δύο σχολεία. Στον τοµέα ειδικά των 

σκοπών η διαφοροποίηση είναι πολύ έντονη: στο τυπικό σχολείο επιτελείται µια 

επιλεκτική λειτουργία κατά την οποία, µέσα από τους εκπαιδευτικούς µηχανισµούς, 

αναπαράγονται και διατηρούνται οι µηχανισµοί του κοινωνικού κατεστηµένου79. Στο 

Σ.∆.Ε. αυτή η επιλεκτική λειτουργία δεν υφίσταται, πράγµα που διαµορφώνει αντίστοιχα 

το πρόγραµµα σπουδών υπό το πρίσµα ενός δηµοκρατικού εκπαιδευτικού µοντέλου. Η 

κατάργηση των επιλεκτικών διαδικασιών που ισχύουν στο τυπικό σχολείο, όπως οι 

εξετάσεις και η βαθµολόγηση και η εισαγωγή µαθητοκεντρικών µεθόδων µάθησης στην 

εκπαιδευτική πράξη στοιχειοθετούν ένα διαφοροποιηµένο πρόγραµµα σπουδών, 

προσανατολισµένο σε πιο δηµοκρατικούς και προοδευτικούς σκοπούς. Κατά συνέπεια το 

πρόγραµµα σπουδών διαµορφώνει και ένα διαφορετικό τύπο σχέσης µεταξύ 

εκπαιδευτικών και εκπαιδευόµενων, που χαρακτηρίζεται από ισοτιµία και κατάργηση 

του διαχωρισµού και της απόστασης που διακρίνεται στη σχέση δασκάλου και µαθητή 

στο τυπικό σχολείο. Επίσης συντελεί στη σύναψη ουσιαστικών σχέσεων µεταξύ των 

µαθητών, απαλλαγµένων από στοιχεία ανταγωνισµού και µειονεξίας.  

Όσον αφορά την οµάδα – στόχο στην οποία απευθύνεται το Σ.∆.Ε. και τη 

σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού, διαπιστώνουµε ότι υπάρχει κάποια διαφοροποίηση 

από τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισµού, η 

οποία δεν αντιτίθεται προς αυτές αλλά µάλλον τους προσδίδει ένα επιπλέον θετικό 
                                                 
79 Ι.Ε. Πυργιωτάκης: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη, σελ. 180-181 
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στοιχείο. Σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζουν τη λειτουργία των Σ.∆.Ε., το κοινό στο 

οποίο απευθύνονται είναι νέοι άνθρωποι που δε διαθέτουν ουσιαστικά και τυπικά 

προσόντα για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Στα δύο Σ.∆.Ε. 

της έρευνας µας διαπιστώσαµε ότι το µαθητικό τους κοινό δεν αποτελείται µόνο από 

νέους που αποβλέπουν σε ένα καλύτερο επαγγελµατικό µέλλον αλλά και από ανθρώπους 

µεγαλύτερης ηλικίας, που έχουν επιτύχει στον επαγγελµατικό τους χώρο, έχουν 

εξασφαλίσει τα προς το ζην, έχουν κερδίσει την κοινωνική αναγνώριση, αλλά πηγαίνουν 

στα Σ.∆.Ε. παρακινηµένοι από προσωπική επιθυµία για επιµόρφωση. Η ανάγκη τους να 

καλύψουν τα γνωστικά κενά για να µπορέσουν να αντιλαµβάνονται και να χειρίζονται 

αποτελεσµατικότερα τα νέα δεδοµένα της σύγχρονης ζωής, αποτελούν το κίνητρο που 

τους ωθεί να επιστρέψουν στα θρανία. Η παρουσία αυτών των ανθρώπων στο Σ.∆.Ε., η 

επιµέλεια και η συνέπεια τους στα µαθήµατα αποτελούν σηµείο αναφοράς για τους 

εκπαιδευτικούς, που αναγνωρίζουν στα πρόσωπα τους τη δύναµη του ανθρώπου για 

συνεχή βελτίωση και αυτοεπιµόρφωση. Παράλληλα αποτελούν ένα αξιόλογο 

παράδειγµα για τους άλλους µαθητές των Σ.∆.Ε. και µια πολύτιµη εµπειρία σε θέµατα 

ανθρωπίνων σχέσεων και κοινωνικής επιµόρφωσης. Τα Σ.∆.Ε. λοιπόν δεν δίνουν µια 

δεύτερη ευκαιρία µόνο στους νέους αλλά και στους µεγαλύτερους και καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσµα δεξιοτήτων και αναγκών.  

Στο θέµα της ανταπόκρισης των δύο Σ.∆.Ε. στο σκοπό τους, δηλαδή την 

κοινωνική ενσωµάτωση και την ενίσχυση της αυτοεικόνας των εκπαιδευόµενων µε την 

παράλληλη καλλιέργεια κοινωνικών και εργασιακών δεξιοτήτων µέσα από καινοτόµες 

µεθόδους, παρατηρούµε ότι, παρά τις δυσχέρειες που προκαλεί το σύστηµα πρόσληψης 

διδακτικού προσωπικού και τις ελλείψεις που το χαρακτηρίζουν, οι προσπάθειες των 

εκπαιδευτικών στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση και σε ένα µεγάλο ποσοστό 

καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ρόλου τους. Ωστόσο η συνεχής 

εναλλαγή του διδακτικού προσωπικού είναι ένας παράγοντας αποσταθεροποίησης της 

όλης προσπάθειας, διότι οι νέοι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται να διδάξουν στο Σ.∆.Ε. 

ξεκινούν χωρίς καµία πρότερη γνώση, κάνουν λάθη, ακολουθούν αρχές του τυπικού 

σχολείου και δεν έχουν δεχτεί την απαιτούµενη επιµόρφωση για να ανταποκριθούν στα 

δεδοµένα του Σ.∆.Ε. Βέβαια µε τη βοήθεια και τη συµπαράσταση των µόνιµων 

εκπαιδευτικών βελτιώνουν στην πορεία τις µεθόδους και τον τρόπο διδασκαλίας τους και 
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µαθαίνουν από τα λάθη τους. Όµως την επόµενη χρονιά δεν παραµένουν στο Σ.∆.Ε. 

αλλά αντικαθίστανται από άλλους, επίσης άπειρους εκπαιδευτικούς, µε αποτέλεσµα να 

ανακυκλώνονται κάθε χρόνο τα ίδια προβλήµατα. Λαµβάνοντας υπόψη τη δεδοµένη 

αυτή κατάσταση αντιλαµβανόµαστε ότι δεν τηρούνται πάντα στην πράξη οι  

προϋποθέσεις που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο του θεσµού αναφορικά µε τις 

προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή την εµπειρία και τις 

γνώσεις σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε κάποιες περιπτώσεις τα ωράρια των νέων 

ωροµίσθιων εκπαιδευτικών δεν τους επιτρέπουν να συναντηθούν µε τους άλλους 

εκπαιδευτικούς του Σ.∆.Ε., µε αποτέλεσµα η ελλιπής επικοινωνία να καθιστά πιο 

προβληµατική τη φύση της διδασκαλίας τους. Θεωρούµε ωστόσο ότι µπορεί να επέλθει 

βελτίωση αυτών των συνθηκών, κρίνοντας µάλιστα από τις µαρτυρίες των παλιότερων 

εκπαιδευτικών που αφορούν την ουσιαστική υποστήριξη που τους δόθηκε από το 

Ι.∆.ΕΚ.Ε. στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του θεσµού. 

Σ’ αυτό το σηµείο οφείλουµε να τονίσουµε πόσο σηµαντικό είναι το καλό 

συναδελφικό κλίµα και οι αρµονικές σχέσεις µεταξύ των εκπαιδευτικών για την 

προσπέλαση των προβληµάτων που παρουσιάζονται. Η εσωτερική διοίκηση των δύο 

Σ.∆.Ε. λειτουργεί µέσα σε ένα πνεύµα αλληλεγγύης και συλλογικότητας, και µε 

διαδικασίες ανοιχτού διαλόγου και συζητήσεων επιτυγχάνεται από την πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών η διευθέτηση των ενδοσχολικών προβληµάτων. Η εύρυθµη λειτουργία 

του Σ.∆.Ε. εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την οµαλή συνεργασία και δράση του 

συλλόγου των εκπαιδευτικών. 

Πολύ σηµαντικό θέµα είναι η επένδυση χρηµάτων στα Σ.∆.Ε. Και στις δύο 

περιπτώσεις αναφέρονται ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδοµή καθώς και δυσκαµψία 

στη διαχείριση των διαθέσιµων πόρων. Το Ι.∆.ΕΚ.Ε. θέτει αυστηρά κριτήρια όσον 

αφορά τον καθορισµό των τοµέων στους οποίους επενδύονται τα οικονοµικά κονδύλια 

µε αποτέλεσµα τα Σ.∆.Ε. να υπερκαλύπτουν κάποιες ανάγκες τους ενώ σε κάποιες άλλες 

να µην µπορούν να ανταπεξέλθουν.  

Σε γενικές γραµµές διαπιστώνουµε ότι το Σ.∆.Ε. είναι ένας αρκετά ωφέλιµος 

θεσµός για τους εκπαιδευόµενους. Συντελεί στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας 

τους, στην πολύπλευρη ανάπτυξη τους ενώ συνάµα τους βοηθάει να καλλιεργήσουν το  

γνωστικό και – κυρίως- το ψυχολογικό τους δυναµικό που θα τους επιτρέψει να 



 74

προχωρήσουν, να θέσουν στόχους, να νοηµατοδοτήσουν τη ζωή τους. Η υποστήριξη που 

λαµβάνουν από τα Σ.∆.Ε. τόσο µέσα από τις συµβουλευτικές υπηρεσίες όσο και κατά τη 

διάρκεια των µαθηµάτων, ασκεί καταλυτική επίδραση στην µεταβολή και τη βελτίωση 

του χαρακτήρα και της αντίληψης τους.  
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9. Επισηµάνσεις 

Ολοκληρώνοντας την εργασία µας θεωρούµε χρήσιµο να παραθέσουµε και να 

σχολιάσουµε κάποιες επισηµάνσεις και προτάσεις που εξέφρασαν οι εκπαιδευτικοί των 

δύο Σ.∆.Ε. σχετικά µε τις προοπτικές εξέλιξης του θεσµού και την εύρυθµη λειτουργία 

του.  

Το πρώτο σηµείο ενίσχυσης και βελτίωσης που εντοπίζουν οι εκπαιδευτικοί 

αφορά τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα. Αναφέρεται πολύ συχνά το θέµα της 

επένδυσης κεφαλαίου στην επιµόρφωση µέσα από σεµινάρια και συναντήσεις ενός 

σταθερού εκπαιδευτικού προσωπικού. Πράγµατι η σταθερότητα στη σύνθεση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού εξασφαλίζει εξοικονόµηση χρήµατος και χρόνου, έγκαιρη 

στελέχωση των Σ.∆.Ε., αλλά και αποτελεσµατικότερη µεθόδευση των αρχών του Σ.∆.Ε. 

και µείωση της πιθανότητας επανάληψης λαθών.  

Οι διαδικασίες επιλογής του προσωπικού είναι ένα άλλο θέµα που προβληµατίζει 

τους εκπαιδευτικούς. Η επιλογή µόνιµων εκπαιδευτικών µόνο µέσα από το χώρο της 

τυπικής εκπαίδευσης χωρίς τη διασφάλιση της γνώσης και της ενασχόλησης τους µε την 

εκπαίδευση ενηλίκων και ο αποκλεισµός µονιµοποίησης εκπαιδευτικών, που 

αποδεδειγµένα διαθέτουν τις απαιτούµενες γνώσεις και εµπειρίες σε θέµατα που 

άπτονται της εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά δεν έχουν δραστηριότητα στο τυπικό σχολείο, 

αποστερεί τη δυνατότητα σε άτοµα που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα να διευρύνουν 

και να αναδείξουν το έργο των Σ.∆.Ε.  

Η διαχείριση των διαθέσιµων κονδυλίων του Σ.∆.Ε. κατά την κρίση του 

συλλόγου των εκπαιδευτικών και όχι κατά την κρίση της κεντρικής αρχής (Ι.∆.ΕΚ.Ε.), 

αλλά και η πιο στενή επικοινωνία για την επανεξέταση των στόχων του κάθε Σ.∆.Ε. είναι 

θέµατα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς και αφορούν τη σχέση που αναπτύσσουν 

τα Σ.∆.Ε. µε την κεντρική αρχή. 

Μια άλλη πρόταση αφορά το διαχωρισµό των µαθητών σε τµήµατα µε βάση το 

γνωστικό τους επίπεδο, προκειµένου ο εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να διεξάγει 

καλύτερα το µάθηµα και να βοηθήσει περισσότερο τους µαθητές ανάλογα µε τις ανάγκες 

και τους ρυθµούς του κάθε τµήµατος. Η συγκεκριµένη πρόταση είναι ενδιαφέρουσα 

ωστόσο συναντά κάποιες δυσκολίες όσον αφορά τα κριτήρια διάγνωσης και αξιολόγησης 

του γνωστικού επιπέδου των µαθητών ενώ η εφαρµογή της δεν επιτρέπει τη διάδραση, 
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την υποστήριξη, τη συνεργασία και την ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ µαθητών 

διαφορετικών γνωστικών δυνατοτήτων.  

Άλλες προτάσεις αφορούν την ακόµα µεγαλύτερη ευελιξία του ωραρίου των 

Σ.∆.Ε., ώστε να αναπληρώνονται ευκολότερα οι διδακτικές ώρες που χάνονται χωρίς την 

υπαιτιότητα του Σ.∆.Ε., µια πρόταση που δεν ξέρουµε κατά πόσο είναι υλοποιήσιµη 

κυρίως από άποψη κόστους, ενώ αναφέρεται και η ανάγκη για τη δηµιουργία ενός 

βοηθητικού υλικού σε µορφή σηµειώσεων που θα δρα υποβοηθητικά, κυρίως για τον 

άπειρο εκπαιδευτικό και θα τον δεσµεύει απέναντι στις αρχές του Σ.∆.Ε.  
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Οργάνωση και Λειτουργία 

των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 

 

Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 2525/ 1997 «Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 2909/ 2001 «Θέματα Λαϊκής 

Επιμόρφωσης» 

3. Το Π.Δ. 142 για την «Οργάνωση–Διοίκηση του Ινστιτούτου Διαρκούς 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων» ΦΕΚ 118/Α/31.5.2002 

4. Την αριθμ. 2107 Κ.Υ.Α.  « Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 

Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)» ΦΕΚ 

993/Β/1.8.2002 

5. Τον ισχύοντα κανονισμό των Σ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1003/22-07-2003) 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 2.1, 6.1α, 6.2, 6.3 του νόμου 3369/2005 

«Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις». 
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Αποφασίζουμε 

 

Άρθρο 1 

 

Ίδρυση – Ευθύνη Λειτουργίας 

 

1. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της χώρας είναι σχολεία 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης.  

2. Τα Σ.Δ.Ε. ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας 

& Θρησκευμάτων και Οικονομίας & Οικονομικών μετά από εισήγηση του 

Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.  

3. Τμήματα Σ.Δ.Ε. είναι δυνατόν να λειτουργούν, μετά από απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, εκτός της έδρας του σχολείου 

και  εντός των ορίων του νομού ή όμορου νομού.  

4. Τα Σ.Δ.Ε. ως δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων ανήκουν στη Γενική 

Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπ.Ε.Π.Θ, η οποία έχει 

και την ευθύνη λειτουργίας τους. Το εκπαιδευτικό έργο δύναται με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων να ανατίθεται 

προς υλοποίηση στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). 

5. Οι απόφοιτοι των Σ.Δ.Ε. λαμβάνουν απολυτήριο τίτλο ισότιμο με τον 

τίτλο του απολυτηρίου Γυμνασίου. 

 
 

Άρθρο 2 

 

Σκοπός – Στόχοι 
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1. Σκοπός των Σ.Δ.Ε.  είναι η συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων και η 

πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό 

γίγνεσθαι, καθώς και η αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο χώρο της 

εργασίας. 

2. Στόχοι των Σ.Δ.Ε. είναι: 

α. Η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πολιτών 18 ετών και 

άνω. 

      β. Η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. 

       γ. Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους 

βοηθήσουν στην κοινωνική – οικονομική ένταξη και ανέλιξη.  

δ. Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων. 

ε. Η συμβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της θέσης τους στον χώρο 

της εργασίας. 

 

Άρθρο 3 

 

Βασικές Αρχές – Βασικά Χαρακτηριστικά 

 

1. Για την επίτευξη του σκοπού των Σ.Δ.Ε. έχουν υιοθετηθεί τρεις βασικές 

αρχές    ως στοιχεία ταυτότητας του θεσμού :  

α. Τα εκπαιδευτικά μέσα που αξιοποιούνται για την επίτευξη του βασικού     

σκοπού είναι ευέλικτα, ώστε να υποστηρίζουν κάθε εκπαιδευόμενο.  

 β. Οι ανάγκες των εκπαιδευομένων προσεγγίζονται εν όλω και όχι εν 

μέρει. Για να επιτύχουν στην προσπάθειά τους οι εκπαιδευόμενοι, πρέπει να 

υποστηριχθούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών σε άλλους τομείς, όπως στην 

υγεία, την οικογένεια, τον εργασιακό χώρο, τον άμεσο κοινωνικό περίγυρο.  

 γ. Το σύνθετο και η ποικιλία των εκπαιδευτικών αναγκών, όπως 

ορίστηκαν, απαιτούν πολυεπιδέξιο εκπαιδευτικό και επιστημονικό δυναμικό, 

το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων 

που θα του ανατεθεί. 
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Στο πλαίσιο των παραπάνω αρχών,  τα Σ.Δ.Ε.: 

α. Επιδιώκουν να συνεργάζονται και συμπράττουν με όλους τους 

σχετικούς κοινωνικούς φορείς για την ευαισθητοποίηση των 

κοινωνικών ομάδων στις οποίες απευθύνονται τα σχολεία. 

β. Ακολουθούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εστιάζουν στις ατομικές 

ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των εκπαιδευομένων. 

γ.  Δίνουν έμφαση στην απόκτηση βασικών γνώσεων και  δεξιοτήτων, 

αλλά και νέων  γνώσεων και δεξιοτήτων (ξένες γλώσσες,  νέες 

τεχνολογίες). 

δ.  Καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες και βοηθούν τους εκπαιδευομένους 

να διαμορφώνουν θετικές στάσεις ως ενεργοί πολίτες και μέλη της 

κοινωνίας σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό  και παγκόσμιο επίπεδο.   

   ε. Διαμορφώνουν ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών ώστε να 

αξιοποιούνται όλοι οι κοινωνικοί χώροι στους οποίους υπάρχει γνώση 

και συσσωρευμένη εμπειρία (χώροι εργασίας, κοινωνικής συνάθροισης, 

καλλιτεχνικής δημιουργίας, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.ά.). 

στ. Μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να αναπτύσσουν κοινές 

δράσεις. 

 

Άρθρο 4 

 

Διάρκεια  και Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

 

1. Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης στα Σ.Δ.Ε. είναι 2 σχολικά έτη. 

2. H έναρξη και η λήξη των διδακτικών περιόδων, οι σχολικές εορτές και 

αργίες, η άδεια συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις του κλάδου των 

εκπαιδευτικών και οι διακοπές ορίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στην  

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση . 

3. Στα Σ.Δ.Ε. υιοθετείται η αρχή των πολυγραμματισμών. 
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Ο βασικός πυρήνας του προγράμματος σπουδών συγκροτείται από:  

α. Το Γλωσσικό Γραμματισμό  

β. Τον Αριθμητικό Γραμματισμό  

γ. Τον Πληροφορικό Γραμματισμό  

δ. Τον Περιβαλλοντικό Γραμματισμό  

ε. Τον Επιστημονικό Γραμματισμό  

στ. Τoν Κοινωνικό Γραμματισμό και  

ζ. Την Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή 

Προβλέπονται, επίσης, δραστηριότητες που σχετίζονται με την ελεύθερη 

έκφραση των εκπαιδευομένων μέσω των τεχνών και του αθλητισμού με 

απώτερο στόχο την ποιοτική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου τους.  

4. Τα προγράμματα σπουδών είναι ανοικτά και ευέλικτα. Αφετηρία τους 

είναι η διάγνωση των αναγκών σε γνώσεις αλλά και δεξιότητες των 

εκπαιδευομένων. Η γνώση αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό αγαθό. 

5. Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην παροχή γνώσεων και στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων σχετικών με: 

α. Τη χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου στην επικοινωνία 

β.  Τη χρήση των αριθμών στην καθημερινή ζωή 

γ. Τη σύγχρονη τεχνολογία και ιδιαίτερα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

δ. Τις φυσικές επιστήμες 

ε. Τη χρήση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής 

στ. Τις κοινωνικές επιστήμες 

ζ. Το φυσικό περιβάλλον 

η. Τον πολιτισμό 

θ. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευομένων ως ενεργών 

πολιτών 

ι. Την επαγγελματική και εργασιακή ζωή 

ια. Τις προσωπικές επιλογές και ενδιαφέροντα (καλές τέχνες, μουσική, 

άθληση κ.ά.). 

6. Το πρόγραμμα σπουδών συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία 
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Μελετών και Εκπαιδευτικού σχεδιασμού της Γ.Γ.Ε.Ε. και αποστέλλεται στα 

όργανα διοίκησης του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. το υποβάλλει στην Εθνική 

Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης. Η Εθνική Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης 

εκφράζει γνώμη προς τον Γενικό Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ο 

οποίος αποφασίζει για την υλοποίηση του προγράμματος. 

α. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα συντάσσεται την πρώτη 

εβδομάδα της εκπαιδευτικής περιόδου από το Διευθυντή και το 

διδακτικό προσωπικό του Σ.Δ.Ε.  σε συνεργασία με τον Περιφερειακό 

Σύμβουλο Εκπαίδευσης. Υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. του  

Ι.Δ.ΕΚ.Ε . 

β. Το ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα καλύπτει 25 ώρες (20 ώρες 

καλύπτονται από Γραμματισμούς, 2 ώρες από Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες και 3 ώρες από εργαστήρια διαφόρων δραστηριοτήτων). 

 

Άρθρο 5 

 

Οργάνωση – Όργανα Διοίκησης Σ.Δ.Ε. 

 

Α. Οργάνωση 

1. Κάθε τμήμα του Σ.Δ.Ε. αριθμεί από δεκαπέντε (15) έως είκοσι δύο (22) 

εκπαιδευόμενους. 

2. Το Σ.Δ.Ε.  αποτελεί βιώσιμη σχολική μονάδα με δυο έτη λειτουργίας, όταν 

αριθμεί τουλάχιστον τριάντα (30) εκπαιδευόμενους και έχει δύο (2) 

τουλάχιστον τμήματα. Απόκλιση από τα ανωτέρω είναι δυνατή μόνο μετά 

από απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Β. Όργανα διοίκησης των Σ.Δ.Ε.. 

1. Το Σ.Δ.Ε. διοικείται από το Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων. 

Ο Διευθυντής του Σ.Δ.Ε.:  
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α. Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής της 

Γ.Γ.Ε.Ε., για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και του 

ωρολογίου προγράμματος του σχολείου. 

β. Έχει την ευθύνη για τις σχέσεις και τις συνεργασίες με τους τοπικούς 

και άλλους φορείς για την προώθηση των στόχων του σχολείου. 

γ. Είναι υπεύθυνος για ζητήματα διοίκησης προσωπικού του Σ.Δ.Ε. 

δ. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.  

ε. Φροντίζει για την καλή εκπροσώπηση του σχολείου σε δημόσιες 

συναντήσεις. 

στ. Αποστέλλει στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. όλα τα στοιχεία που αφορούν στην 

λειτουργία του σχολείου (εγγραφές, φοίτηση, δραστηριότητες του 

σχολείου, ενημερωτικές εκθέσεις, στατιστικά στοιχεία κ.λ.π.). 

ζ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθυντή, τον 

αναπληρώνει εκπαιδευτικός ο οποίος έχει οριστεί από το Διευθυντή 

του σχολείου με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων στην 

αρχή του σχολικού έτους. 

2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελείται από τους διδάσκοντες του 

σχολείου,  τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας και τον Σύμβουλο Ψυχολόγο. 

α. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει εκτός ωραρίου διδασκαλίας, μετά 

από πρόσκληση του Διευθυντή: 

i. Τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα με συμμετοχή του 

Περιφερειακού Συμβούλου Εκπαίδευσης και αποφασίζει ή εγκρίνει 

προτάσεις που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών, στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα, στο πρόγραμμα επιμόρφωσης και στην αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά 

πλειοψηφία και δεσμεύουν όσους μειοψηφούν. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου–Διευθυντή. 

ii. Εκτάκτως, όποτε κρίνεται αναγκαίο, μετά από πρόσκληση του 

Διευθυντή ή μετά από αίτημα του ενός τρίτου των μελών του. 
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iii. Συνεδρίαση με καθαρά εκπαιδευτικό-συμβουλευτικό περιεχόμενο 

συγκαλεί και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Εκπαίδευσης αφού 

ενημερώσει έγκαιρα (τουλάχιστον 5 ημέρες νωρίτερα) τον 

Διευθυντή του Σ.Δ.Ε..  

β. Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων σε καμία περίπτωση δεν 

μπορούν να αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις αρχές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων και τις αρχές του προγράμματος των Σ.Δ.Ε.. 

γ. Ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν μπορεί να ρυθμίζει θέματα που εμπίπτουν 

στις αρμοδιότητες  άλλων οργάνων.  

 

Άρθρο 6 

 

Προσωπικό 

 

1. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα Σ.Δ.Ε. είναι ενεργά συμμετοχικός. Ο 

εκπαιδευτικός δεν αρκείται στο καθαρά διδακτικό έργο, αλλά ο ίδιος ως 

ερευνητής διαγιγνώσκει τις μορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων, 

διαμορφώνει πρόταση προγράμματος διδασκαλίας, και σε συνεργασία με 

τον Περιφερειακό Σύμβουλο Εκπαίδευσης αξιολογεί, ερευνά και αναζητεί 

τρόπους επίλυσης προβλημάτων, σχεδιάζει και παράγει διδακτικό υλικό ή 

προσαρμόζει και αξιοποιεί το υπάρχον.  

2. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας στο Σ.Δ.Ε.  καθορίζονται ως εξής: 

α. Για τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων με αριθμό 

εκπαιδευομένων μικρότερο των εξήντα (60), τέσσερις (4) ώρες. Οι 

Διευθυντές των σχολικών μονάδων με  εξήντα (60) τουλάχιστον 

εκπαιδευόμενους δύνανται, αν το επιθυμούν, να απαλλάσσονται εν 

μέρει ή και συνολικά. 

β.  Ο Διευθυντής του Σ.Δ.Ε., πέραν των τακτικών αποδοχών του, λαμβάνει 

επιμίσθιο που αντιστοιχεί στο επιμίσθιο των Διευθυντών Γυμνασίων 

του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης.   

γ.  Για τους αποσπασμένους από τη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια 
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Εκπαίδευση εκπαιδευτικούς, ισχύει το προβλεπόμενο για κάθε 

εκπαιδευτικό ωράριο μειωμένο κατά τρεις ώρες.  

δ. Για τους ωρομίσθιους καθηγητές, ισχύει πρόγραμμα διδασκαλίας με 

αριθμό ωρών που καθορίζει απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

ε. Η παρουσία των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα καθορίζεται από 

το Διευθυντή ανάλογα με το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και 

είναι κατά ελάχιστο 18 ώρες, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25 

ώρες ανά εβδομάδα. 

3. Στα Σ.Δ.Ε. είναι δυνατόν να καθορίζονται ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας 

για ορισμένους εκπαιδευόμενους σε γνωστικά πεδία στα οποία κρίνεται 

απαραίτητο, μετά από απόφαση του συλλόγου. Στην περίπτωση που οι 

αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί του Σ.Δ.Ε. έχουν καλύψει το ωράριό τους, οι 

ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας ανατίθενται από το Σύλλογο Διδασκόντων 

σε ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς μετά από έγκριση του Δ.Σ. του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Η  

ενισχυτική διδασκαλία είναι δυνατόν να  πραγματοποιείται κάθε μέρα, 

πριν την έναρξη των μαθημάτων ή με τη λήξη τους.  

4. Σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται ένας Σύμβουλος Ψυχολόγος και ένας 

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας. 

      Το έργο του Συμβούλου Σταδιοδρομίας ορίζεται ως εξής: 

α. Διδάσκει μια (1) ώρα εβδομαδιαίως σε κάθε τμήμα. 

β. Παρέχει ατομική και ομαδική Συμβουλευτική με στόχο τη διευκόλυνση 

και υποστήριξη των εκπαιδευομένων για την είσοδο ή επανατοποθέτηση 

στην αγορά εργασίας. 

γ. Αναζητά πηγές πληροφόρησης, συλλέγει, οργανώνει και παρέχει 

πληροφοριακό υλικό ικανό να καλύψει τις ανάγκες-αιτήματα των 

εκπαιδευομένων. 

δ. Επικοινωνεί με άλλους φορείς-υπηρεσίες εξειδικευμένες σε θέματα 

σχετικά με την αγορά εργασίας, εκπαιδευτικούς φορείς, φορείς κατάρτισης 

και παραπέμπει τους εκπαιδευομένους στις κατάλληλες υπηρεσίες. 
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ε. Δημιουργεί αρχείο εκπαιδευομένων και οργανώνει σύστημα 

παρακολούθησης της εξέλιξής τους. 

στ. Μεριμνά για την πρακτική άσκηση των ανέργων εκπαιδευομένων που 

επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Λεπτομέρειες  ρυθμίζονται 

με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Το έργο του Συμβούλου Ψυχολόγου ορίζεται ως εξής: 

ζ. Συμμετέχει μια  (1) ώρα εβδομαδιαίως σε κάθε τμήμα 

η. Παρέχει ατομική και ομαδική Συμβουλευτική με στόχο τη διευκόλυνση και 

υποστήριξη των εκπαιδευομένων. 

θ. Παρεμβαίνει υποστηρικτικά σε πρόσωπα ή ομάδες που δυσκολεύονται να 

λειτουργήσουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

ι. Συνεργάζεται, ενημερώνει και στηρίζει τους εκπαιδευτικούς για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν. 

 
 

Άρθρο 7 

 

Επιλογή Προσωπικού 

 

1. Το προσωπικό των Σ.Δ.Ε. (Διευθυντές, Σύμβουλοι και Γραμματείς) 

επιλέγεται για ορισμένο χρόνο. 

2. Η επιλογή γίνεται με κριτήρια και  μοριοδοτήσεις  που καθορίζονται με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η βαρύτητα της 

συνέντευξης καθορίζεται στο 20% του συνόλου. 

3. Για την κάλυψη των θέσεων των Διευθυντών και των Εκπαιδευτικών από 

το τυπικό σύστημα εκπαίδευσης, η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος στους μόνιμους 

εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της χώρας. Το έγγραφο της 

πρόσκλησης αποστέλλεται μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες, στα Σ.Δ.Ε. και σε άλλες υπηρεσίες που 

υπηρετούν εκπαιδευτικοί με απόσπαση. 
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4. α. Υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή είναι δημόσιοι καθηγητές 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία και 

βαθμό Α’. 

β. Υποψήφιοι για τις θέσεις των εκπαιδευτικών είναι δημόσιοι 

εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ για τα γνωστικά 

αντικείμενα της αγγλικής γλώσσας και της πολιτισμικής-αισθητικής 

αγωγής είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας και της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν 

τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία Δευτεροβάθμιας   

ή   Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

5. Η επιλογή των Διευθυντών και των μονίμων εκπαιδευτικών γίνεται από 

τριμελείς επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Οι επιτροπές απαρτίζονται από 

μονίμους υπαλλήλους του συστήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή του 

τυπικού συστήματος εκπαίδευσης. Ενδεχόμενες ενστάσεις, οι οποίες πρέπει 

να υποβάλλονται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση 

των αποτελεσμάτων, εξετάζονται από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

6. Η επιλογή των Συμβούλων Ψυχολόγων, των Συμβούλων Σταδιοδρομίας,  

των ωρομισθίων εκπαιδευτικών και των γραμματέων γίνεται από 

τριμελείς  επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού 

Διευθυντή του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Η επιτροπή επιλογής καταρτίζει πίνακες κατά 

σειρά επιλεξιμότητας. Το πρακτικό της επιλογής υποβάλλεται από τον 

πρόεδρο της επιτροπής στο Γενικό Διευθυντή του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., ο οποίος 

εισηγείται την έγκρισή του στο Δ.Σ. του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.  Ενδεχόμενες ενστάσεις, 

οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από 

την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, εξετάζονται από την τριμελή 

επιτροπή ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του 

Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Ο πίνακας επιλογής, που καταρτίζεται μετά και από την εξέταση 

των ενστάσεων, κατατίθεται προς επικύρωση στον Γενικό Γραμματέα 
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Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τυχόν ιεραρχικές προσφυγές απευθύνονται στον 

Γενικό Γραμματέα  Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

7. Οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού ολοκληρώνονται μέχρι τις 30 

Ιουνίου κάθε έτους.  Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν κενές θέσεις 

κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, αυτές είναι δυνατόν να 

καλύπτονται άμεσα από τον πίνακα επιλαχόντων. 

8. α. Οι αποσπάσεις ή προσλήψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν 

ισχύ για ένα σχολικό έτος.  

β. Ο Διευθυντής του σχολείου και ο Περιφερειακός Σύμβουλος 

Εκπαίδευσης συντάσσουν και αποστέλλουν μέσω της Ομάδας Έργου των 

Σ.Δ.Ε. και του Γενικού Διευθυντή του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. προς το Δ.Σ. του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.  

υπηρεσιακές εκθέσεις για κάθε εκπαιδευτικό, μέχρι το τέλος Απριλίου.  

γ. Η υπηρεσιακή έκθεση συντάσσεται με βάση τα εξής κριτήρια: συνέπεια 

ως προς τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις και τις αρχές της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, συνεργασία, πρωτοβουλία, σχέσεις με εκπαιδευόμενους. 

δ. Το Δ.Σ. του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων την ανανέωση της απόσπασης των μόνιμων εκπαιδευτικών, οι 

οποίοι έχουν θετική αξιολόγηση. 

ε. Σε περίπτωση που προτείνεται η διακοπή ή η μη ανανέωση της 

απόσπασης ή της σύμβασης του εκπαιδευτικού, απαιτείται έκθεση που 

τεκμηριώνει την πρόταση. 

στ.  Ο Γενικός Γραμματέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, προς το τέλος κάθε 

σχολικού έτους, εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων την ανανέωση της θητείας των Διευθυντών για το επόμενο 

σχολικό έτος, αφού αξιολογήσει το έργο τους λαμβάνοντας υπόψη: i) 

εισήγηση του Δ.Σ. του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., η οποία διαμορφώνεται βάσει σχετικών 

εισηγητικών εκθέσεων του Γενικού Διευθυντή του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., του 

Περιφερειακού Συμβούλου Εκπαίδευσης και της Ομάδας Έργου των 

Σ.Δ.Ε., ii) εισήγηση του Περιφερειακού Αξιολογητή Ποιότητας.  
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9. Η απασχόληση εκπαιδευτικών, αποσπασμένων ή ωρομισθίων, στα Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε αντίστοιχα δημόσια  

σχολεία. 

Άρθρο 8 

 
Εκπαιδευόμενοι 

1. Δικαίωμα εγγραφής στα  Σ.Δ.Ε.  έχουν όσοι συμπληρώνουν το 18ο έτος της 

ηλικίας τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής  ή έχουν υπερβεί το 

18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ολοκληρώσει την Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. 

2. Όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι προσέρχονται σε διαδικασία 

συνέντευξης ενώπιον επιτροπής που συστήνεται με απόφαση του 

Διευθυντή του Σ.Δ.Ε. Η επιτροπή μπορεί να αποτελείται μόνο από 

εκπαιδευτικούς και Συμβούλους του κάθε Σ.Δ.Ε. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

3. Οι διαδικασίες επιλογής υποψήφιων εκπαιδευομένων για κάθε σχολικό 

έτος ολοκληρώνονται μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Αν υπάρχουν 

κενές θέσεις εκπαίδευσης, η διαδικασία μπορεί να παραταθεί μέχρι το 

τέλος Σεπτεμβρίου. Στην περίπτωση που υποψήφιοι του Α’ έτους, οι 

οποίοι επελέγησαν, αδυνατούν τελικά να φοιτήσουν, μπορούν να 

αντικατασταθούν με επιλαχόντες ως τις 15 Οκτωβρίου. 

4. Ο εκπαιδευόμενος του Σ.Δ.Ε. μπορεί να μετεγγραφεί σε άλλο Σ.Δ.Ε., αφού 

ολοκληρώσει το πρώτο έτος εκπαίδευσης με επιτυχία. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις μπορεί να γίνεται μετεγγραφή και κατά τη διάρκεια του Α΄ 

έτους, μετά από εισήγηση αμφοτέρων των Διευθυντών των Σ.Δ.Ε. και  με 

απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.  

5. Τα έτη εκπαίδευσης δεν αντιστοιχούν στα έτη εκπαίδευσης του τυπικού 

Γυμνασίου. Μόνο όταν ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει επιτυχώς την 

εκπαίδευσή του,  ο απολυτήριος τίτλος είναι ισότιμος  με τον απολυτήριο 

τίτλο του τυπικού Γυμνασίου. 
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Φοίτηση εκπαιδευομένων 

 
1. Το όριο απουσιών του εκπαιδευομένου ανά εκπαιδευτικό έτος είναι 

εκατόν είκοσι (120) ώρες.  

Όταν οι απουσίες υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες και φθάνουν 

έως τις εκατόν ογδόντα (180) ώρες, ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να 

κρίνει τη φοίτηση του εκπαιδευομένου ως επαρκή λαμβάνοντας υπόψη 

αφενός το ενδιαφέρον και την ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις του 

προγράμματος σπουδών και αφετέρου την αποδεδειγμένη σοβαρότητα 

των λόγων της απουσίας του.  

Εάν οι απουσίες υπερβαίνουν τις εκατόν ογδόντα (180) ώρες και φθάνουν 

έως τις διακόσιες είκοσι (220), ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να κρίνει 

τη φοίτηση ως επαρκή, μόνο στην περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος 

απουσίασε αποδεδειγμένα για σοβαρούς λόγους, διατήρησε την επαφή με 

το σχολείο κατά την περίοδο της απουσίας του, εκπόνησε με επιτυχία 

συνθετικές εργασίες που του ανατέθηκαν και ακολούθησε το πρόγραμμα 

αναπλήρωσης που του προτάθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων. 

 

Αξιολόγηση εκπαιδευομένων 

 

1. Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, λόγω του καινοτομικού χαρακτήρα 

του προγράμματος και της ενήλικης ζωής τους, επικεντρώνεται στη 

συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευομένων.  

Ως απαραίτητες ορίζονται εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης μέσω:  

α. Φακέλων υλικού 

β. Σχεδίων δράσης 

γ. Συνθετικών εργασιών και 

δ. Αυτοαξιολογήσεων 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι των γραπτών εξετάσεων, χωρίς να 

αποκλείονται, δεν είναι κυρίαρχες. 
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2. α. Η αξιολόγηση είναι περιγραφική. Αφενός αποτυπώνει τις γνώσεις, το 

ενδιαφέρον και τις δεξιότητες του εκπαιδευομένου τόσο σε κάθε 

Γραμματισμό όσο και στις δραστηριότητες του σχολείου (σχέδια 

δράσης, εργαστήρια κ.ά.) και αφετέρου επισημαίνει τους τομείς στους 

οποίους ο εκπαιδευόμενος κρίνεται σκόπιμο να βελτιωθεί. 

β. Τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στις εκθέσεις προόδου των 

εκπαιδευόμενων, οι οποίες συντάσσονται δύο φορές κατά τη διάρκεια 

της εκπαιδευτικής περιόδου: η πρώτη μέχρι 10 Φεβρουαρίου και η 

δεύτερη στο τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου. Η τελευταία έκθεση 

προόδου συνοδεύει τον απολυτήριο τίτλο. 

γ. Στον απολυτήριο τίτλο (τίτλος σπουδών) αποτυπώνεται i) το 

ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου (πρωτοβουλία, ενεργητική 

συμμετοχή, συνεργατικότητα) και ii) η ανταπόκρισή του στις 

απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών (επίδοση). Οι χαρακτηρισμοί 

που χρησιμοποιούνται είναι: i) ως προς το ενδιαφέρον (πολύ μεγάλο, 

μεγάλο, ικανοποιητικό, μέτριο, ελάχιστο) και ii) ως προς την 

ανταπόκριση (άριστα, πολύ καλά, καλά, επαρκώς και ανεπαρκώς). 

3. α. Η αριθμητική αντιστοίχιση στους χαρακτηρισμούς του τίτλου σπουδών 

(ενδιαφέρον – ανταπόκριση) γίνεται ως εξής: 

Ενδιαφέρον Ανταπόκριση Αριθμητικά 

πολύ μεγάλο άριστα 19-20 

μεγάλο πολύ καλά 16-17-18 

ικανοποιητικό καλά 13-14-15 

μέτριο επαρκώς 10-11-12 

ελάχιστο ανεπαρκώς 9.5 (βάση προαγωγής) 

 

β. Αφού γίνει αριθμητική αντιστοίχιση, χωριστά για τους τομείς του 

ενδιαφέροντος και της ανταπόκρισης, εξάγεται ο μέσος όρος, ο οποίος 

αποτελεί την αριθμητική αντιστοίχιση του Γραμματισμού. Η μισή 

μονάδα στρογγυλοποιείται υπέρ του εκπαιδευόμενου. 
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γ. Η αριθμητική αντιστοίχιση του κάθε Γραμματισμού και ο γενικός μέσος 

όρος  όλων των Γραμματισμών αναγράφονται στο μητρώο και την 

καρτέλα του μαθητή στο Β΄ έτος και χορηγούνται στον απόφοιτο 

κατόπιν αιτήσεως του, όταν αυτό είναι απαραίτητο. 

4. α. Όσοι εκπαιδευόμενοι δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις απαιτήσεις του 

προγράμματος, μπορούν, με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, να 

φοιτήσουν ένα εξάμηνο επιπλέον ώστε να βελτιωθούν στα σημεία όπου 

κρίθηκαν ανεπαρκείς. 

β. Μετά το πέρας του εξαμήνου ή κρίνονται άξιοι τίτλου σπουδών ισότιμου 

του απολυτηρίου γυμνασίου ή τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης 

του προγράμματος των Σ.Δ.Ε.  

 

 
Άρθρο 9 

 

Συνεργασία των Σ.Δ.Ε. με Φορείς της Αυτοδιοίκησης, της Οικονομίας, της 

Κοινωνίας και του Πολιτισμού. 

 

Η δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

κοινωνικών φορέων για τη στήριξη της λειτουργίας των σχολείων είναι 

απαραίτητη για να επιτευχθεί ο σκοπός των Σ.Δ.Ε., που είναι η κοινωνική, 

οικονομική ένταξη και ανέλιξη των εκπαιδευομένων.  

 

 

Άρθρο 10 

Γραμματειακή εξυπηρέτηση των Σ.Δ.Ε. 

 

1. Σε κάθε Σ.Δ.Ε. με περισσότερους από 40 εκπαιδευόμενους, γραμματειακή 

υποστήριξη προσφέρει ένας διοικητικός υπάλληλος, συμβασιούχος ή 

αποσπασμένος από άλλη υπηρεσία. 
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2. Οι Διευθυντές των Σ.Δ.Ε. αναθέτουν στο διαθέσιμο μόνιμο διοικητικό 

προσωπικό τις βασικότερες γραφειακής φύσεως εργασίες, τόσες όσες 

μπορούν να καλύψουν στην κανονική ημερήσια εργασία τους. 

3. Εργασίες που δεν μπορούν να καλυφθούν από το μόνιμο διοικητικό 

προσωπικό ανατίθενται σε μέλη του διδακτικού προσωπικού, μέσα στα 

πλαίσια της κατανομής και ανάθεσης εξωδιδακτικού έργου. 

 

 

Άρθρο 11 

Βιβλιοθήκη 

 

Σε κάθε Σ.Δ.Ε. δημιουργείται βιβλιοθήκη, η οποία εφοδιάζεται με κατάλληλα 

διδακτικά και επιστημονικά βιβλία που αφορούν τους Γραμματισμούς, το 

εκπαιδευτικό έργο και την τοπική κοινωνία. Ο κατάλογος των βιβλίων 

συντάσσεται και εμπλουτίζεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό των Σ.Δ.Ε. 

και της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων. 

Άρθρο 12 

Υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα των Σ.Δ.Ε. 

 
Τα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα των Σ.Δ.Ε. ορίζονται με ειδικά 

υποδείγματα της αρμόδιας υπηρεσίας του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. και είναι τα ακόλουθα: 

 

A. ΒΙΒΛΙΑ 

1. Βιβλίο Μητρώου και Προόδου εκπαιδευομένων (Β.Μ.Π.). Στο βιβλίο 

Μητρώου και Προόδου εγγράφονται οι προσερχόμενοι για πρώτη φορά 

εκπαιδευόμενοι. Η εγγραφή γίνεται με αλφαβητική σειρά μια μόνο φορά 

κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο σχολείο. 
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2. Αλφαβητικό Ευρετήριο Εκπαιδευομένων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται 

κατά αλφαβητική σειρά οι εκπαιδευόμενοι που εγγράφονται για πρώτη 

φορά στο σχολείο. 

3. Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής. 

4. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας (κοινό). 

5. Βιβλίο Βιβλιοθήκης. 

6. Βιβλίο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας (Β.Ε.Μ.Δ.) και Παγίων Στοιχείων . 

7. Βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων και βιβλίο πράξεων Διευθυντή. 

 
 
B. ΕΝΤΥΠΑ 

1. Τίτλος Σπουδών. 

2. Αποδεικτικό Απολύσεως. 

3. Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας. 

4. Ατομικό Δελτίο Εκπαιδευομένου. 

5. Φύλλο Αξιολόγησης Εκπαιδευομένου.  

6. Βεβαίωση Φοίτησης Εκπαιδευομένου. 

 

Γ. ΘΕΩΡΗΣΗ –  ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ 

1. Όλα τα βιβλία σελιδομετρούνται και θεωρούνται από το Διευθυντή του 

σχολείου. 

2. α. Στις 31 Δεκεμβρίου κλείνονται τα πρωτόκολλα αλληλογραφίας με 

πράξη του Διευθυντή του σχολείου. Λόγω των διακοπών των 

Χριστουγέννων, η πράξη κλεισίματος μπορεί να γίνει με ημερομηνία 8 

Ιανουαρίου. 

 β. Δεν κλείνονται το βιβλίο Βιβλιοθήκης και το Βιβλίο Εποπτικών Μέσων 

Διδασκαλίας, εκτός αν δοθεί σχετική εντολή των προϊστάμενων αρχών. 
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 γ. Στις 31 Αυγούστου (λήξη σχολικού έτους) κλείνονται με απόφαση του 

Διευθυντή, το Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής και το Βιβλίο Πράξεων 

Συλλόγου Διδασκόντων  

Λόγω των θερινών διακοπών, η πράξη κλεισίματος των βιβλίων που 

αναφέρονται στο παραπάνω γ εδάφιο μπορεί να γίνει με ημερομηνία 1η 

Σεπτεμβρίου. 

Άρθρο 13 

 

Ειδικές Διατάξεις 

 

1. Τα  Σ.Δ.Ε. εφαρμόζουν το Εθνικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και 

Αξιολόγησης της Εκπαίδευσης των Ενηλίκων.  

2. Το προσωπικό των Σ.Δ.Ε. επιμορφώνεται στο Κέντρο Εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων «ΠΛΑΤΩΝ». 

3. Τα Σ.Δ.Ε. αντλούν επιστημονικές υπηρεσίες από τις επιστημονικές ομάδες 

του Κέντρου Μελετών Δια Βίου Μάθησης «ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ». 

4. Ειδικά θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 

ανωτέρω διατάξεων ρυθμίζονται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων.     

 

H απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης. 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 



 I 

Προφίλ Ερωτώµενων και Αποµαγνητοφωνήσεις 1ου Σ.∆.Ε. 

 

Εκπαιδευτικοί 

 

Εκπαιδευτικός 1ος  Κωδικός: Ε1/Α 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

έως 25 �          26- 30 �          31- 35 �           36- 40 �        41 και άνω � 

2. Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 2 

3. Πόσα χρόνια εργάζεστε στο Σ.∆.Ε.; 1 µήνα 

4. Είσαστε: Μόνιµος µε απόσπαση �   Ωροµίσθιος�  

 

Συνέντευξη 

1. Γιατί επιλέξατε να διδάξετε σε Σ.∆.Ε;  

Γιατί ήθελα να ασχοληθώ µε τον τοµέα της εκπαίδευσης και επειδή στο πρωινό σχολείο 

είναι πιο δύσκολά τα πράγµατα βρήκα σαν λύση το Σ.∆.Ε. χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 

δεν µου αρέσει να ασχολούµαι µε αυτό. 

2. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε.  

Είχα φίλους που είχαν δουλέψει στο Σ.∆.Ε. και µου είπαν γι’ αυτό. Στη συνέχεια έψαξα 

από το ίντερνετ και βρήκα πληροφορίες. ∆εν έκανα αίτηση µόνο εδώ, έκανα και σε άλλα 

απλά ήµουν τυχερή και ήρθα εδώ (τόπος µόνιµης κατοικίας). 

3. Ποιες ήταν οι προηγούµενες εµπειρίες σας σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων;  

       Είναι πρώτη φορά φέτος, δεν είχα ξανά (προηγούµενες εµπειρίες) 

4. Πιστεύετε ότι σας δόθηκε επαρκής επιµορφωτική υποστήριξη για να 

διδάξετε σε Σ.∆.Ε.; Πως αιτιολογείτε  την απάντηση σας και τι προτείνετε;  

Αν εννοείς σε µορφή σεµιναρίου όχι (δεν µου δόθηκε επιµορφωτική υποστήριξη), µε 

κάποια pdf (αρχεία) που µας στείλανε από ‘δω, από το Σ.∆.Ε., ενηµερώθηκα πάνω 

κάτω για το τι είναι και ρώτησα µετά και τους καθηγητές να µου πούνε τα πιο βασικά 

πράγµατα. 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζετε στη διδασκαλία του γνωστικού σας 

αντικειµένου;  



 III

στα τυπικά σχολεία;  

Καταρχάς δεν έχουµε τα βιβλία. Στο πρωινό σχολείο έχεις ένα βιβλίο, έχεις µια ύλη 

για να βάλεις, έχεις µια καθοδήγηση. Εδώ η καθοδήγηση είναι ελάχιστή, πέρα από 

κάτι τελείως τυπικό που είδα εγώ, ένα φάκελο που πήρα όταν ήρθα δεν έχει κάτι 

άλλο. Το τι θα κάνεις εξαρτάται από πολλά πράγµατα, από το επίπεδο των µαθητών 

που έχεις µες την τάξη, από τη δική σου όρεξη να ασχοληθείς, από το τι κρίνεις εσύ 

ότι πρέπει να κάνεις.. είναι στην κρίση σου ενώ στο πρωινό σχολείο δεν έχεις αυτή 

την ευελιξία. ∆εν έχεις βέβαια και την πίεση του χρόνου εδώ, είµαστε λίγο πιο 

ελεύθερα, τουλάχιστον όσο είµαι εγώ εδώ και µου αρέσει αυτό, ότι έχω το χρόνο να 

τους εξηγήσω όσο χρειάζεται κάτι.. άλλη διαφορά σαφώς το θέµα της αντιµετώπισης. 

∆εν µπορείς να τους αντιµετωπίσεις το ίδιο και ειδικά εγώ που είµαι µικρότερη σε 

ηλικία, στην αρχή µε ξένισε το ότι είχα µαθητές που ήταν στην ηλικία του µπαµπά 

µου. 

10. Θεωρείτε ότι τα Σ.∆.Ε., από τη σκοπιά της διοίκησης, πρέπει να λειτουργούν 

περισσότερο ανεξάρτητα από την κεντρική αρχή τους ή πιστεύετε ότι πρέπει 

να ασκείται µεγαλύτερος έλεγχος από την κεντρική αρχή, δηλαδή το 

Ι.∆.ΕΚ.Ε; Αιτιολογήστε την απάντηση σας  

∆εν είµαι πολύ καιρό, οπότε δεν µπορώ να απαντήσω σ’ αυτό, δεν µπορώ να σου πω. 

11. Θεωρείτε ότι σας παρέχεται ουσιαστική παιδαγωγική ελευθερία; Πως 

αιτιολογείτε την άποψη σας; 

Πιστεύω πως ναι, από τη στιγµή που είναι στη δική µου θέληση το τι θα διαλέξω, 

πως θα το κάνω, ναι.. βέβαια ο τρόπος που θα το πω δεν είναι τόσο ελεύθερος γιατί 

πρέπει να κάνω εξατοµίκευση, δεν µπορώ να µπω σε µια τάξη, να κάνω πέντε 

πράγµατα και να φύγω. Πρέπει να δω τι κατάλαβαν (οι µαθητές), να εντοπίζω 

καταρχήν τα παιδιά που ‘χουν πρόβληµα, και είναι πολύ πιο πίσω και να δω πως θα 

το πω σ’ αυτά, τι θα κάνω για να το καταλάβουν όλοι το ίδιο. Εκεί δεν έχω ελευθερία 

πιστεύω. 

12. Με ποιους τρόπους ενθαρρύνετε την συνεργασία των µαθητών σας µε την 

τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Στο δικό µου το µάθηµα, επειδή έχει να κάνει µε τον επιστηµονικό γραµµατισµό, δεν 

ασχολούµαι τόσο µ’ αυτό το κοµµάτι. Απ’ ότι ξέρω έχει έρθει κάποιος υπεύθυνος 
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που ασχολείται µ’ αυτό και µόνο, να τους βρει δηλαδή τι προκηρύξεις βγαίνουν, αν 

µπορούν να ασχοληθούν µε κάτι στο δήµο. Επίσης για το αν εννοείς µε το τι γίνεται 

στον τόπο µας πιο πολύ ασχολούνται οι φιλόλογοι. 

13. Γιατί κατά την άποψη σας οι µαθητές του Σ.∆.Ε. αποφάσισαν να 

επιστρέψουν στην εκπαίδευση;  

Έχει δύο ειδών περιπτώσεις: οι µισοί γιατί χρειάζονται ένα χαρτί παραπάνω στη 

δουλειά τους, απ’ ότι ακούω τουλάχιστον από τους µαθητές, και κάποιοι λίγοι γιατί 

ήθελαν να τους δοθεί η ευκαιρία τώρα που µπορούνε και υπάρχουν. Κάποιοι πάλι 

ήρθανε γιατί τους αναγκάσανε, δυο παιδιά δηλαδή που ξέρω εδώ, που το ένα µου 

είπε ότι ο µπαµπάς του του υποσχέθηκε να του κάνει δώρο µια µηχανή αν τελειώσει 

το Σ.∆.Ε. 

14. Ποιες αλλαγές έχουν επέλθει στην καθηµερινότητα τους;  

 Αυτό δεν µπορώ να το απαντήσω, υπόθεση θα κάνω.. µε αυτά που µαθαίνουν εδώ 

πέρα, ίσως και να καταλαβαίνουν περισσότερο το τι γίνεται γύρω τους, να βλέπουν 

λ.χ. τον ήλιο και να ξέρουν τι είναι και γιατί είναι εκεί ή να πάνε στο σούπερ µάρκετ 

και να ξέρουν να υπολογίσουν τα χρήµατα τους.  

15. Σε ποιους τοµείς πιστεύετε ότι έχουν βελτιωθεί;  

Πιο πρακτικά θέµατα.. τώρα ακριβώς.. οι µαθητές θα µπορούσαν καλύτερα να το 

απαντήσουν 

16. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

των µαθητών στο Σ.∆.Ε.;  

Είναι διαφορετική, δεν έχω προλάβει ακόµα να αξιολογήσω, να βαθµολογήσω, ξέρω 

ότι γίνεται περιγραφικά για την πρώτη τάξη και µόνο στο τέλος γίνεται περιγραφικά 

και µε βαθµό, αλλά πέρα από αυτό δεν έχω ακόµα µπει στη διαδικασία, οπότε δεν 

µπορώ ακριβώς να σου πω.  

17. Έρχονται κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Στα τµήµατα που διδάσκω εγώ οι περισσότεροι έρχονται. 

18. Κάνουν απουσίες; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Τους λόγους δεν τους ξέρω αλλά ένα τµήµα µόνο είναι που θα µπω και θα ‘χει µέσα 

δύο- τρία παιδιά. Κατά γενική οµολογία όµως έρχονται. Οι περισσότεροι, επειδή 

είναι άνθρωποι που δουλεύουν, όταν η δουλειά τους απαιτεί να είναι εκεί δεν 
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έρχονται, λείπουν. 

19. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό; 

      Ξέρω µια κοπέλα όχι από αυτό το Σ.∆.Ε., από άλλο, που τελικά τελείωσε και 

νυχτερινό λύκειο και γίναµε συµφοιτήτριες στο πανεπιστήµιο. 

20. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Υπάρχουν αλλά τους λόγους δεν τους ξέρουν.. δεν είναι πάντως αρκετοί. 

21. Συµµετέχουν στο µάθηµα που διδάσκετε; Με ποιο τρόπο εσείς ενθαρρύνετε 

τη συµµετοχή τους;  

Εγώ προσπαθώ µε κάθε τρόπο να τους βάλω να σκεφτούνε, να κάνουν µια συζήτηση 

µεταξύ τους, να βγάλουν ένα συµπέρασµα, αλλά υπάρχουν τµήµατα που µπαίνω µε 

πολλή χαρά γιατί ξέρω ότι θα µε ρωτήσουν, θα ‘χουν απορίες, θα ενδιαφερθούν. 

Υπάρχουν όµως και τµήµατα που µπαίνω και λέω ότι είτε µιλάω σ’ αυτούς είτε 

µιλάω µόνη µου δεν βλέπω µεγάλη διαφορά. 

22. Πως τους βοηθάει ο ψυχολόγος;  

∆εν ξέρω, κάνει ατοµικές συνεδρίες µε µαθητές και συζητάνε θέµατα που τους 

αφορούν. Ακριβώς όµως δεν ξέρω. 

23. Πως τους βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

Είναι εδώ κάποιες µέρες. Τους βοηθάει στο κοµµάτι της εργασίας: τι µπορούν 

δηλαδή να κάνουν µετά το Σ.∆.Ε. ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους εδώ, τι 

επαγγελµατικές ευκαιρίες έχουν. 

24. Συµµετέχετε µαζί µε τους µαθητές σας στην οργάνωση διάφορων 

δραστηριοτήτων, π.χ. θεατρικές παραστάσεις, περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

       Φέτος καθυστερήσαµε και δεν προλαβαίνουµε.  

25. Τι σκοπεύουν να κάνουν µετά την ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο 

Σ.∆.Ε.;  

Πολλά παιδιά θα πάνε στο λύκειο. Άλλοι θα αναζητήσουν εργασία 

26. Συνεργάζεστε µε άλλους εκπαιδευτικούς του Σ.∆.Ε. για να ενισχύσετε από 

κοινού τις προσπάθειες κάποιων αδύναµων µαθητών ή να επιλύσετε κάποια  

προβλήµατα τους; Συνήθως τι είδους προβλήµατα είναι αυτά;  
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Όχι, εγώ προσωπικά δεν έχω συνεργασία. Επειδή είχα έρθει πολύ αργά, δεν είχα µπει 

στη διαδικασία να ψάξω ασχοληθώ µ’ αυτό. Βοηθάω ξεχωριστά κάποια παιδιά που 

θέλουν, επειδή δυσκολεύονται. Τους δίνω επιπλέον ασκήσεις, τις διορθώνω στο σπίτι 

µου και τους τις εξηγώ πιο αναλυτικά. 

 

 

Εκπαιδευτικός 2ος  Κωδικός: Ε2/Α 

Βιογραφικό (Προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

έως 25 �          26- 30 �          31- 35 �           36- 40 �        41 και άνω � 

2. Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 24 

3. Πόσα χρόνια εργάζεστε στο Σ.∆.Ε.; 7 

4. Είσαστε: Μόνιµος µε απόσπαση �   Ωροµίσθιος�  

 

Συνέντευξη 

1. Γιατί επιλέξατε να διδάξετε σε Σ.∆.Ε;  

Ήµουν πολλά χρόνια στην τυπική εκπαίδευση και επειδή µου άρεσε η δουλειά µε 

τους ενήλικες, πιστεύω ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, γι’ αυτό και αποφάσισα πριν 

7 χρόνια και ήρθα στο Σ.∆.Ε. 

2. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε.  

Από τον τοπικό τύπο, υπήρχε τότε µια προσπάθεια του δήµου να δηµιουργήσει 

Σ.∆.Ε., είχε ξεκινήσει ως διαδικασία, ενδιαφέρθηκα, πήγα και ενηµερώθηκα. 

3. Ποιες ήταν οι προηγούµενες εµπειρίες σας σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων;  

∆εν είχα καµία προηγούµενη εµπειρία, πέρα από ένα ακαδηµαϊκό ενδιαφέρον. 

4. Πιστεύετε ότι σας δόθηκε επαρκής επιµορφωτική υποστήριξη για να 

διδάξετε σε Σ.∆.Ε.; Πως αιτιολογείτε  την απάντηση σας και τι προτείνετε;  

Τα πρώτα 4 χρόνια, δύο και τρεις φορές το χρόνο γίνονταν σεµινάρια σε όλους για 

τις µεθόδους που χρησιµοποιούµε στα Σ.∆.Ε. Στη συνέχεια, δεν ξέρω ακριβώς για 

ποιους λόγους, σταµάτησαν αυτά τα σεµινάρια. 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζετε στη διδασκαλία του γνωστικού σας 

αντικειµένου;  
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Οι φυσικές επιστήµες έχουν και µαθηµατικά που οι εκπαιδευόµενοι τα έχουν 

παρατήσει χρόνια. Πολλοί απ’ αυτούς έχουν πρόβληµα µε τα µαθηµατικά, µε απλές 

πράξεις, µε εξισώσεις κλπ. Παρουσιάζονται κάποια προβλήµατα. Υπάρχουν βέβαια 

και τα θετικά, από την εµπειρία τους προσλαµβάνουν περισσότερα όσον αφορά το 

περιβάλλον και γίνεται το µάθηµα πλουσιότερο, όσον αφορά αυτόν τον τοµέα· δεν 

υπάρχουν µόνο δυσκολίες, υπάρχουν και θετικά. 

6. Χρειάστηκε να διαφοροποιήσετε  την συµπεριφορά σας προς τους µαθητές 

του Σ.∆.Ε. συγκριτικά µε την συµπεριφορά σας προς τους µαθητές του 

τυπικού σχολείου; Ποιες δυσκολίες συναντήσατε;  

Καµία σχέση δεν έχει το ένα σχολείο µε το άλλο. Άλλο να συνεργάζεσαι µε έναν 

άνθρωπο που έρχεται επειδή ακολουθεί τον ρου της ζωής του και έρχεται στο 

γυµνάσιο επειδή τελειώνει το δηµοτικό στα 13 του χρόνια και θα πάει στο λύκειο στα 

15 µε 16 του χρόνια. Εδώ έχεις να κάνεις µε ανθρώπους από 18 έως 55 οι οποίοι για 

κάποιους λόγους αποφάσισαν να συνεχίσουν το σχολείο µε υποχρεώσεις πίσω τους, 

µε οικογένεια, µε εµπειρία ζωής.  

7. Ποια στοιχεία χαρακτηρίζετε ως θετικά στο θεσµό του Σ.∆.Ε. γενικότερα; 

Ποια από αυτά πιστεύετε ότι εφαρµόζονται στην πραγµατικότητα; 

Όπως παντού έτσι και εδώ υπάρχουν θέµατα που πρέπει να λύσουµε. ∆εν διαφέρουµε 

εµείς από τους άλλους φορείς. Σε ένα ποσοστό εξυπηρετούνται (οι αρχές του Σ.∆.Ε.), 

σε ένα άλλο ποσοστό δεν εξυπηρετούνται. Το ζητούµενο είναι να εξυπηρετούνται 

πάντα όλο και περισσότερο, δεν είναι ιδανικά τα πράγµατα πουθενά. 

8. Σε ποια σηµεία θεωρείτε ότι πρέπει να επέλθουν αλλαγές στη λειτουργία του 

θεσµού;  

Μια αλλαγή που έχω προτείνει και στους ειδικούς είναι ότι πρέπει να έχουν 

καταλήξει σε κάποιο βιβλίο, όχι όπως αυτά που υπάρχουν στα τυπικά σχολεία αλλά 

σε µια οµάδα σηµειώσεων που να λειτουργεί σαν µπούσουλας- από την µια πλευρά 

θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό, θα τον δεσµεύσει και από την άλλη θα βοηθήσει και 

θα «δεσµεύσει» και τον εκπαιδευόµενο. 

9. Ποιες διαφορές εντοπίζετε από την εκπαιδευτική πρακτική που ακολουθείται 

στα τυπικά σχολεία;  

Κανονικά δεν πρέπει να έχει καµία σχέση γιατί είναι άλλες οι ανάγκες και οι 
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δυνατότητες στο τυπικό σχολείο και άλλες στο Σ.∆.Ε. ∆υστυχώς όµως, επειδή 

λειτουργούµε µε µια σχετική αδράνεια, φέρνουµε πράγµατα από το κλασσικό 

σχολείο εδώ. Εδώ ακριβώς είναι θέµα επιµόρφωσης αλλά και προσωπικής ευθύνης 

του κάθε εκπαιδευτικού να προσαρµόσει ανάλογα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες του 

σχολείου τον τρόπο διδασκαλίας και τη συµπεριφορά και να µην επανέρχεται ούτε να 

αντιγράφεται το τυπικό σχολείο εδώ διότι είναι άλλες οι συνθήκες σ’ αυτό. 

10. Θεωρείτε ότι τα Σ.∆.Ε., από τη σκοπιά της διοίκησης, πρέπει να λειτουργούν 

περισσότερο ανεξάρτητα από την κεντρική αρχή τους ή πιστεύετε ότι πρέπει 

να ασκείται µεγαλύτερος έλεγχος από την κεντρική αρχή, δηλαδή το 

Ι.∆.ΕΚ.Ε; Αιτιολογήστε την απάντηση σας  

∆εν το θεωρώ σοβαρό θέµα… µια χαρά συνεργαζόµαστε µε το Ι.∆.ΕΚ.Ε., διοίκηση 

είναι, πάντοτε η διοίκηση έχει ένα ρόλο ελεγκτικό αλλά εγώ όσα χρόνια είµαι (στο 

Σ.∆.Ε.) δεν έχω δει κάποιο πρόβληµα σοβαρό στη συνεργασία  

11. Θεωρείτε ότι σας παρέχεται ουσιαστική παιδαγωγική ελευθερία; Πως 

αιτιολογείτε την άποψη σας; 

Βέβαια µας παρέχετε παιδαγωγική ελευθερία, την οποία πρέπει να εκµεταλλευτούµε 

περισσότερο αλλά, όπως σας είπα, δεν είναι µόνο θέµα παιδαγωγικής ελευθερίας - 

είναι και η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού µε σεµινάρια συνεχή διότι ένα µεγάλο 

ποσοστό καθηγητών που έχουν έρθει στα Σ.∆.Ε. δεν είναι µόνιµοι και δεν έχουν την 

εµπειρία του προηγούµενου χρόνου για να βλέπουν τα λάθη και τις παραλείψεις τους 

και να γίνονται κάθε χρόνο όλο και καλύτεροι. Ένα µεγάλο ποσοστό του 

εκπαιδευτικού δυναµικού είναι ωροµίσθιοι που έρχονται να κάνουν µάθηµα από το 

µηδέν χωρίς καµία εµπειρία. 

12. Με ποιους τρόπους ενθαρρύνετε την συνεργασία των µαθητών σας µε την 

τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Με την τοπική κοινότητα είµαστε πολύ δεµένοι, µε το δήµο αλλά και µε όλους τους 

φορείς. Συµµετέχουµε σε εκδηλώσεις είµαστε σε µια συνεχή επαφή και επικοινωνία, 

συνεργαζόµαστε σε διάφορα θέµατα, κάνουµε project από κοινού κλπ. Είµαστε ένα 

κοµµάτι της εκπαιδευτικής οικογένειας και της κοινωνίας της πόλης µας. 

13. Γιατί κατά την άποψη σας οι µαθητές του Σ.∆.Ε. αποφάσισαν να 

επιστρέψουν στην εκπαίδευση;  
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∆εν είναι κοινοί οι λόγοι για όλους. Σε αδρές γραµµές µπορούµε να αναφέρουµε δύο 

κατηγορίες: µια κατηγορία που είναι κοντά στα 18, λίγο πιο πάνω από τα 18, που 

θέλουν το απολυτήριο για επαγγελµατικούς λόγους. Στην αγορά εργασίας πλέον δεν 

υπάρχει δυνατότητα εργασίας χωρίς απολυτήριο γυµνασίου. Βλέπουν λοιπόν το 

πρόβληµα και προσπαθούν να το αντιµετωπίσουν. Η δεύτερη κατηγορία είναι 

άνθρωποι οι οποίοι επαγγελµατικά δεν το έχουν ανάγκη, έχουν δροµολογήσει την 

επαγγελµατική τους καριέρα, απλώς είναι µια υπόσχεση που είχαν δώσει στον εαυτό 

τους, επειδή κάποτε για αντικειµενικούς ή υποκειµενικούς λόγους δεν κατάφεραν να 

ολοκληρώσουν αυτή τη βαθµίδα της εκπαίδευσης και επανέρχονται. 

14. Ποιες αλλαγές έχουν επέλθει στην καθηµερινότητα τους;  

Όπως το προσλαµβάνουµε εµείς, το Σ.∆.Ε. είναι ένα καινούριο δεδοµένο στη ζωή 

τους. Μιλάµε για εννέα µε δέκα µήνες το χρόνο, µιλάµε για ωράριο 5 µε 9, οπότε το 

1/3 της ηµερήσιας δραστηριότητας αφιερώνεται πλέον σε µια καινούρια ενασχόληση. 

Και όταν συµβαίνει αυτό είναι λογικό να επηρεάζεται πολύ η ζωή τους, µην σας πω 

ότι την καθορίζει. Τώρα, άλλοι είναι οικογενειάρχες και έχουν περισσότερα 

προβλήµατα, πχ. που θα αφήσουν τα παιδιά τους, κάποιων άλλων οι δουλειές είναι 

τέτοιες που πρέπει να βρίσκονται και απογεύµατα · ο δικός µας ρόλος είναι η 

ενθάρρυνση και η βοήθεια σε αυτούς ούτως ώστε να καταφέρουν να υλοποιήσουν το 

πρόγραµµα και να πάνε παραπέρα.  

15. Σε ποιους τοµείς πιστεύετε ότι έχουν βελτιωθεί;  

      Κυρίως στην επικοινωνία αλλά και σε γνωστικά ζητήµατα 

16. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

των µαθητών στο Σ.∆.Ε.;  

Έχουµε περιφραστική αξιολόγηση που δεν καταλήγει σε ένα βαθµό, έχει µια 

ανατροφοδοτούµενη αναφορά που στρέφεται κυρίως στα θετικά βήµατα που θα 

κάνουν οι ίδιοι οι µαθητές την περίοδο για την οποία αξιολογούνται. Ο στόχος είναι 

από τη µια να βοηθήσουµε να ξεπεραστούν οι αδυναµίες (των µαθητών), από την 

άλλη να δώσουµε θάρρος να ξεπεραστούν αυτές οι αδυναµίες. Καταλήγουµε στο 

τέλος της δεύτερης περιόδου, εκτός από την περιγραφική αξιολόγηση, και σε ένα 

βαθµό επειδή πρέπει να υπάρχει ένας βαθµός έτσι ώστε, αν οι φορείς κρίνουν ότι 

πρέπει να υπάρχει ένα απολυτήριο, να υπάρχει και ένας βαθµός αντίστοιχα. 
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Ουσιαστικά όµως η αξιολόγηση γίνεται περιφραστικά και υποβοηθητικά. Είναι (η 

αξιολόγηση) όπως ένα εργαλείο που µπορείς να το χρησιµοποιήσεις είτε για να 

χτυπήσεις κάποιον, είτε για να τον βοηθήσεις. Πρέπει να περιέχει µερικά στοιχεία: 

Να είναι ακριβής, δίκαιη, να έχει προέλθει µετά από πολλή σκέψη ώστε να αγγίξει 

τον καθένα και να τον βοηθήσει. 

17. Έρχονται κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Εδώ οι περισσότεροι έχουν κάποιες υποχρεώσεις, οικογένεια, δουλειά, οπότε µε τα 

δεδοµένα αυτά οι απουσίες που επιτρέπονται στο Σ∆Ε είναι κάπως περισσότερες από 

αυτές του τυπικού σχολείου.  

18. Κάνουν απουσίες; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Αν συγκρίνουµε µε ένα τυπικό σχολείο, που η µοναδική ενασχόληση των µαθητών 

είναι η παρακολούθηση των µαθηµάτων, πάλι καλά που καταφέρνουν και κάνουν 

µόνο τόσες απουσίες. 

19. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό; 

Ένας µεγάλος αριθµός µαθητών συνεχίζει στο ΕΠΑ.Λ. Συγκεκριµένα στην περιοχή 

µας ο κορµός του ΕΠΑ.Λ. είναι µαθητές του Σ.∆.Ε.  

20. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Υπάρχουν. Στοιχεία δεν έχω να σας πω, αλλά έτσι όπως υπολογίζω ένα ποσοστό 

γύρω στο 10% διακόπτει από αυτούς που γράφονται. Ο κύριος λόγος είναι η 

εξεύρεση εργασίας. Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη, όταν λοιπόν οι εκπαιδευόµενοι 

βρουν µια εργασία που έχει σχέση µε τις βιοποριστικές τους ανάγκες και το ωράριο 

της συµπίπτει µε το ωράριο του Σ.∆.Ε., καταλαβαίνετε ότι διαλέγουν την εργασία και 

αφήνουν το σχολείο. 

21. Συµµετέχουν στο µάθηµα που διδάσκετε; Με ποιο τρόπο εσείς ενθαρρύνετε 

τη συµµετοχή τους;  

Συµµετέχουν σε όλα τα µαθήµατα. Οι φυσικές επιστήµες που διδάσκω είναι µάθηµα 

που έχει µια ζωντάνια, εξηγεί τα φαινόµενα γύρω µας, πως και γιατί γίνονται, και η 

περιέργεια γύρω από αυτά τροφοδοτεί τη συµµετοχή τους. Τους ενθαρρύνουµε 

κάνοντας τη µάθηση βιωµατική, µε το να παραθέτουµε προσωπικά παραδείγµατα 

ώστε η γνώση να µην παρέχεται αποστειρωµένη αλλά σχετική µε τις εµπειρίες του 
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κάθε εκπαιδευόµενου. 

22. Πως τους βοηθάει ο ψυχολόγος;  

Είναι απαραίτητος. Βοηθάει όπως στην κοινωνία. Στα Σ.∆.Ε. υπάρχει µια οµάδα 

ανθρώπων που δεν έχει τελειώσει το γυµνάσιο ή εργασιακά βρίσκεται σε κατώτερη 

βαθµίδα µε αποτέλεσµα να υπάρχουν και περισσότερα προβλήµατα.  

23. Πως τους βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

Βοηθάει πρακτικά, στην εξεύρεση εργασίας, στην ανίχνευση δυνατοτήτων που έχουν 

σχέση µε την εύρεση εργασίας κ.λπ. Η παρουσία του είναι πολύ θετική. 

24. Συµµετέχετε µαζί µε τους µαθητές σας στην οργάνωση διάφορων 

δραστηριοτήτων, π.χ. θεατρικές παραστάσεις, περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Αυτά είναι µέσα στο πρόγραµµα του Σ.∆.Ε. Οι δραστηριότητες είναι πολλές: 

πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές.  Με τους µαθητές δεν έχουµε κανένα    

διαχωρισµό, γινόµαστε ένα µαζί τους. Πολλές φορές, αν  κάποιος (µαθητής) γνωρίζει 

κάτι, γινόµαστε εµείς µαθητές και αυτοί οι εκπαιδευτές, οι ρόλοι αντιστρέφονται. 

Μιλάµε για οµαλή συνεργασία, προκειµένου να βγει το καλύτερο αποτέλεσµα. 

25. Τι σκοπεύουν να κάνουν µετά την ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο 

Σ.∆.Ε.;  

Κάποιοι θα προσπαθήσουν να χρησιµοποιήσουν το απολυτήριο στην αγορά 

εργασίας, κάποιοι, ένα µεγάλος αριθµός αν  κρίνουµε από τα προηγούµενα χρόνια, 

θα πάνε στο ΕΠΑ.Λ, κάποιοι στο Ι.Ε.Κ. - υπάρχουν διάφορες επιλογές 

26. Συνεργάζεστε µε άλλους εκπαιδευτικούς του Σ.∆.Ε. για να ενισχύσετε από 

κοινού τις προσπάθειες κάποιων αδύναµων µαθητών ή να επιλύσετε κάποια  

προβλήµατα τους; Συνήθως τι είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Η συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών είναι συνεχής, όλα τα προβλήµατα τα 

αντιµετωπίζουµε όλοι µαζί σαν ένα. Τους µαθητές τους ξέρουµε µε τα µικρά τους 

ονόµατα, ξέρουµε τα προσωπικά τους προβλήµατα που τους επηρεάζουν στο 

σχολείο, ξέρουµε έναν – έναν το µαθητή και συνεργαζόµαστε όλοι µαζί οι καθηγητές 

για την αντιµετώπιση των προβληµάτων τους. Τώρα όσον αφορά τη φύση των 

προβληµάτων, ο σύµβουλος σταδιοδροµίας τους βοηθάει διαφορετικά, ο ψυχολόγος 

διαφορετικά, γι’ αυτό και είναι και απαραίτητοι, εµείς οι άλλοι καθηγητές 
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διαφορετικά και προφανώς συνεργαζόµαστε µεταξύ µας για να βοηθήσουµε κάθε 

εκπαιδευόµενο να πάει ένα σκαλοπάτι παραπέρα. Προβλήµατα φέρνουν χωρίς να το 

καταλαβαίνουν, αφού φέρνουν τον εαυτό τους εδώ µέσα φέρνουν και τα προβλήµατα 

τους. Αυτό όµως συµβαίνει σε όλους µας. 

 

 

Εκπαιδευτικός 3ος  Κωδικός: Ε3/Α 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

έως 25 �          26- 30 �          31- 35 �           36- 40 �        41 και άνω � 

2. Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 6 

3. Πόσα χρόνια εργάζεστε στο Σ.∆.Ε.; 1 

4. Είσαστε: Μόνιµος µε απόσπαση �   Ωροµίσθιος�  

 

Συνέντευξη 

1. Γιατί επιλέξατε να διδάξετε σε Σ.∆.Ε;  

Ήθελα να µπω στην εκπαίδευση ενηλίκων, επειδή είχα θετικές εργασιακές εµπειρίες σ’ 

αυτόν τον τοµέα. Το να διδάξω σε ανθρώπους που θέλουν να έχουν µια δεύτερη ευκαιρία 

και, παρά το πλήθος των υποχρεώσεων τους, θέλουν να επιστρέψουν στην εκπαίδευση , 

ήταν µια ιδέα που µε παρακίνησε. Επίσης µε βολεύει το απογευµατινό ωράριο 

λειτουργίας του Σ.∆.Ε. 

2. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε.  

Από συναδέλφους 

3. Ποιες ήταν οι προηγούµενες εµπειρίες σας σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων;  

Προγράµµατα Ήρων του Ι.∆.ΕΚ.Ε., Ι.Ε.Κ. 

4. Πιστεύετε ότι σας δόθηκε επαρκής επιµορφωτική υποστήριξη για να 

διδάξετε σε Σ.∆.Ε.; Πως αιτιολογείτε  την απάντηση σας και τι προτείνετε;  

Επίσηµα όχι, επειδή όµως λειτουργούµε συλλογικά και οµαδικά µε τους 

συναδέλφους, η υποστήριξη απ’ αυτούς ήταν πλήρης. Θα µπορούσε να λειτουργήσει 

η επιµόρφωση έξω από τα πλαίσια του Σ.∆.Ε., δηλαδή στην αρχή ή στο τέλος της 

χρονιάς, ειδικά σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν πρώτη φορά σε Σ.∆.Ε., µε στόχο να 
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τους βοηθήσει να εγκλιµατιστούν και να εµπεδώσουν το γενικότερο πνεύµα του 

θεσµού από µια πρακτική σκοπιά, ώστε να µην εφαρµόζουν τακτικές της συµβατικής 

εκπαίδευσης, που είναι εντελώς διαφορετικές απ’ αυτές που πρέπει να εφαρµόζουµε 

εδώ. 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζετε στη διδασκαλία του γνωστικού σας 

αντικειµένου;  

∆εν αντιµετώπισα, οι µαθητές έχουν απαιτήσεις που µπορώ να τις διαχειριστώ πολύ 

άνετα. 

6. Χρειάστηκε να διαφοροποιήσετε  την συµπεριφορά σας προς τους µαθητές 

του Σ.∆.Ε. συγκριτικά µε την συµπεριφορά σας προς τους µαθητές του 

τυπικού σχολείου; Ποιες δυσκολίες συναντήσατε;  

Προφανώς υπάρχει διαφορά. Αντιλαµβάνεσαι περισσότερο τις ανάγκες του 

εκπαιδευόµενου και προσαρµόζεις ανάλογα τη διδασκαλία. Στο σχολείο είσαι 

υποχρεωµένος ως καθηγητής να ακολουθήσεις ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα 

σπουδών, επειδή εξετάζονται πανελλαδικά.  

7. Ποια στοιχεία χαρακτηρίζετε ως θετικά στο θεσµό του Σ.∆.Ε. γενικότερα; 

Ποια από αυτά πιστεύετε ότι εφαρµόζονται στην πραγµατικότητα; 

Η µέθοδος project έχει δυνατότητα να εφαρµοστεί στους ενήλικες. ∆ιαφωνώ µε την 

εφαρµογή αυτής της µεθόδου στο συµβατικό σχολείο, επειδή οι µαθητές δεν έχουν 

ακόµα την κρίση να συνδυάζουν διάφορα θέµατα. Αντιθέτως στο Σ.∆.Ε. η µέθοδος 

αυτή έχει αποτέλεσµα, γιατί είναι ενήλικές και οι προσωπικές τους εµπειρίες µέσα 

από τη ζωή τους επιτρέπουν να συνδυάζουν µε καλύτερο τρόπο τα ζητήµατα. Το ίδιο 

ισχύει και στη διαθεµατικότητα. 

8. Σε ποια σηµεία θεωρείτε ότι πρέπει να επέλθουν αλλαγές στη λειτουργία του 

θεσµού;  

Χρηµατοδότηση, υποδοµές, οργάνωση όσον αφορά το ζήτηµα της έγκαιρης 

στελέχωσης του Σ.∆.Ε. µε εκπαιδευτικό προσωπικό, στο ζήτηµα των απουσιών και 

των αναπληρώσεων, όταν χάνονται ώρες χωρίς την υπαιτιότητα του Σ.∆.Ε., όπως 

τώρα λ.χ. που χάθηκαν πολλές ώρες λόγω καθυστέρησης προσλήψεων. Ουσιαστική 

στήριξη από το υπουργείο και στο θέµα της χρηµατοδότησης και στο θέµα της 

έγκαιρης στελέχωσης, γρήγορα και αποτελεσµατικά. 
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9. Ποιες διαφορές εντοπίζετε από την εκπαιδευτική πρακτική που ακολουθείται 

στα τυπικά σχολεία;  

∆εν υπάρχει συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών, προσαρµόζεις το εκπαιδευτικό έργο 

µε βάση της ανάγκες κάθε τµήµατος, έχεις την ελευθερία και τη δυνατότητα να 

προχωρήσεις µε πιο γρήγορους ή πιο αργούς ρυθµούς το µάθηµα, να τονίσεις 

ζητήµατα που τα θεωρείς πιο σηµαντικά. Στο συµβατικό σχολείο περιορίζεσαι σε ένα 

πρόγραµµα σπουδών, το οποίο πολλές φορές είναι έξω από την πραγµατικότητα και 

από τις ανάγκες των µαθητών. 

10. Θεωρείτε ότι τα Σ.∆.Ε., από τη σκοπιά της διοίκησης, πρέπει να λειτουργούν 

περισσότερο ανεξάρτητα από την κεντρική αρχή τους ή πιστεύετε ότι πρέπει 

να ασκείται µεγαλύτερος έλεγχος από την κεντρική αρχή, δηλαδή το 

Ι.∆.ΕΚ.Ε; Αιτιολογήστε την απάντηση σας  

Χρειάζεται µια αυτονοµία, ειδικά στο ζήτηµα της χρηµατοδότησης και της 

στελέχωσης εκπαιδευτικού προσωπικού 

11. Θεωρείτε ότι σας παρέχεται ουσιαστική παιδαγωγική ελευθερία; Πως 

αιτιολογείτε την άποψη σας; 

Ναι. Έχει να κάνει µε το καλό κλίµα µεταξύ των συναδέλφων και από την καλή 

διοίκηση εντός Σ.∆.Ε.  

12. Με ποιους τρόπους ενθαρρύνετε την συνεργασία των µαθητών σας µε την 

τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Τα θέµατα που επιλέγονται στα ζητήµατα του project αλλά και στις υπόλοιπες 

ειδικότητες είναι συνυφασµένα µε την πραγµατική ζωή των εκπαιδευόµενων, µε 

αυτά που βιώνουν στην καθηµερινότητα τους, και µ’ αυτή την έννοια υπάρχει µια 

υποκίνηση σε πραγµατικά γεγονότα της ζωής τους και όχι σε αφηρηµένες έννοιες. 

Παραδείγµατα υπάρχουν πολλά, τώρα λ.χ. ασχολούνται µε το νερό και η 

δραστηριότητα αυτή αφορά και την τοπική κοινωνία. Ρωτάνε τους κατοίκους για τις 

απόψεις τους, για τα συστήµατα ύδρευσης και άδρευσης, έχουν έρθει σε επαφή µε 

τους τοπικούς παράγοντες που ασχολούνται µ’ αυτά τα ζητήµατα. Υπάρχει µια 

συνεχής παρότρυνση από ‘µας να έχουµε επαφή µε την τοπική κοινωνία. 

13. Γιατί κατά την άποψη σας οι µαθητές του Σ.∆.Ε. αποφάσισαν να 

επιστρέψουν στην εκπαίδευση;  
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Κοινωνικοί, εργασιακοί και προσωπικοί. Κοινωνικοί εννοώ ότι: το να έχεις τελειώσει 

το σχολείο παρέχει µια αυτοπεποίθηση, σχετίζεται µε την κοινωνική καταξίωση, 

είναι και το προσωπικό στοίχηµα κάποιων µαθητών · έχουµε κάποιους µαθητές που 

είναι µεγάλοι σε ηλικία και δεν έχουν ανάγκη από εύρεση εργασίας. Ωστόσο θέλουν 

να ολοκληρώσουν την τυπική εκπαίδευση για να µπορούν να διαβάζουν καλύτερα, 

να κάνουν χρήση του διαδικτύου και των Η/Υ, να είναι πιο κοντά στις ανάγκες των 

παιδιών και των εγγονιών τους.  

14. Ποιες αλλαγές έχουν επέλθει στην καθηµερινότητα τους;  

Το Σ.∆.Ε. είναι µια εµπειρία που τους ωφελεί και σε κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή 

άτοµα που προέρχονται από διαφορετικούς κοινωνικούς χώρους, µε διαφορετικές 

δουλειές και ηλικίες, λειτουργούν σαν οµάδα. ∆ιαµορφώνει µια πλούσια εµπειρία για 

τους εκπαιδευόµενους που πέρα από τη µόρφωση έχει να κάνει και µε την 

κοινωνικοποίηση τους. 

15. Σε ποιους τοµείς πιστεύετε ότι έχουν βελτιωθεί;  

Σε ζητήµατα γνώσεων, κοινωνικοποίησης, αυτοπεποίθησης, συνεργασίας, 

οµαδικότητας, αλληλεγγύης, οργάνωσης του προσωπικού τους χρόνου, δηλαδή το να 

δουλεύουν πρωί και µετά να έρχονται εδώ είναι στοιχεία που συνθέτουν 

αυτοπειθαρχία και οργάνωση. 

16. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

των µαθητών στο Σ.∆.Ε.;  

Νοµίζω ότι η περιγραφική αξιολόγηση είναι ο καλύτερος τρόπος αξιολόγησης, 

ακριβώς επειδή ένας βαθµός δε σηµαίνει κάτι, είτε από πλευράς αποτύπωσης της 

επίδοσης είτε από πλευράς κινήτρου. Τους βοηθάει να έχουν περισσότερη 

αυτοπεποίθηση, να προχωρήσουν, ώστε να έχουν καλύτερη επίδοση αργότερα. 

17. Έρχονται κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Έρχονται πάρα πολλοί 

18. Κάνουν απουσίες; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Προσωπική ζωή και εργασία. Υπάρχουν µαθητές που λόγω της εποχικότητας του 

επαγγέλµατος τους, λ.χ. ξενοδοχοϋπάλληλοι, κάνουν κάποιες απουσίες. Οι λόγοι 

απουσιών είναι αντικειµενικοί, δε σχετίζονται µε το ενδιαφέρον που εµπνέει το 

Σ.∆.Ε. ως σχολείο.  
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19. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό; 

 Ναι, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που συνέχισαν την εκπαίδευση, πήγαν σε λύκειο 

εσπερινό ή σε Ι.Ε.Κ., σε ειδικότητες που µπορούν να µπουν µε απολυτήριο 

γυµνασίου. Άλλοι δεν συνέχισαν αλλά χρησιµοποίησαν το απολυτήριο σε εργασιακές 

συµβάσεις µε το δήµο ή αλλού. Αποδεικνύεται ότι είναι ένας πολύ καλός θεσµός και 

ωφέλιµος για τους εκπαιδευόµενους. 

20. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Έχουµε µεµονωµένες περιπτώσεις διακοπής λόγω εργασιακών απαιτήσεων. Οι 

απαιτήσεις της δουλειάς τους ξεπέρασαν τη δυνατότητα τους να συµµετέχουν στο 

Σ.∆.Ε. χωρίς να σηµαίνει ότι οι ίδιοι δε θα προσπαθήσουν ξανά · οργανώνουν 

καλύτερα το χρόνο τους και τις δουλειές τους ώστε να ξαναέρθουν στο Σ.∆.Ε. 

προκειµένου να το τελειώσουν. 

21. Συµµετέχουν στο µάθηµα που διδάσκετε; Με ποιο τρόπο εσείς ενθαρρύνετε 

τη συµµετοχή τους;  

Η ενθάρρυνση έχει να κάνει µε τη διαπραγµάτευση θεµάτων που έχουν να κάνουν µε 

την καθηµερινή τους ζωή. Προσπαθώ να τους δείξω ότι ο υπολογιστής είναι ένα 

χρήσιµο εργαλείο, µπορεί να σε οδηγήσει σε άσχηµα πράγµατα αλλά µπορεί να 

αποδειχθεί και πολύ χρήσιµο εργαλείο που πρέπει να το γνωρίζουµε και να έχουµε 

καλή γνώση στο χειρισµό του. Οι απαιτήσεις µου είναι αυστηρές για να µην 

περιοριζόµαστε µόνο στις γνώσεις του διαδικτύου αλλά να προχωράµε και στη χρήση 

βασικών δεξιοτήτων που χρειάζονται σε διάφορες εργασίες. Επίσης προσπαθώ να 

τονίσω την οµαδικότητα, τη συνεργασία των µαθητών προκειµένου να µάθουν 

καλύτερα αυτό το αντικείµενο.  

22. Πως τους βοηθάει ο ψυχολόγος;  

Παίζει σηµαντικό ρόλο. Βιώνουν ταλαιπωρίες στην καθηµερινή τους ζωή και είναι 

σηµαντικό να έχουν ψυχολογική υποστήριξη. ∆εν δίνει απλά συµβουλές αλλά 

ενθαρρύνει ώστε να ξεπεραστούν µε ώριµο τρόπο τα προβλήµατα. 

23. Πως τους βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

Πολύ σηµαντική ειδικότητα. Είναι γι’ αυτούς τους ανθρώπους ό, τι καλύτερο 

προκειµένου να τους δώσει αυτοπεποίθηση αλλά και ένα προσανατολισµό για τις 
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επαγγελµατικές τους διεξόδους µετά το Σ.∆.Ε. Ειδικά αυτήν τη δύσκολή εποχή, 

χρειάζεται ένας άνθρωπος που να στηρίζει τις γνωστικές προσπάθειες του κάθε ενός  

24. Συµµετέχετε µαζί µε τους µαθητές σας στην οργάνωση διάφορων 

δραστηριοτήτων, π.χ. θεατρικές παραστάσεις, περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Λόγω της ειδικότητας µου έχω βοηθήσει πολλές φορές στο τεχνικό µέρος των 

εκδηλώσεων, λ.χ. αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, φτιάχνουµε βίντεο ή 

παρουσιάσεις κλπ. Κάποιες φορές ο ρόλος µου είναι και συµβουλευτικός σε 

ζητήµατα που αφορούν σύγχρονες τεχνολογίες και κοινωνικά ζητήµατα. 

25. Τι σκοπεύουν να κάνουν µετά την ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο 

Σ.∆.Ε.;  

∆εν έχω πλήρη εικόνα. Νοµίζω ότι ένα ποσοστό συνεχίζει στην εκπαίδευση. Ένα 

άλλο αξιοποιεί το απολυτήριο προκειµένου να το χρησιµοποιήσει για εύρεση 

εργασίας.  

26. Συνεργάζεστε µε άλλους εκπαιδευτικούς του Σ.∆.Ε. για να ενισχύσετε από 

κοινού τις προσπάθειες κάποιων αδύναµων µαθητών ή να επιλύσετε κάποια  

προβλήµατα τους; Συνήθως τι είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Αυτό είναι βασικό µέληµα. Η εκπαιδευτική συνέλευση που γίνεται κάθε µήνα 

διαπραγµατεύεται και αυτό το ζήτηµα, και τα προβλήµατα που παρουσιάζονται και 

τους τρόπους αντιµετώπισης τους. Υπάρχει συνεργασία, στήριξη που δείχνει να έχει 

αποτέλεσµα σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως σε ειδικότητες όπως οι µαθηµατικοί που 

οι µαθητές έχουν ελλείψεις σε βασικές γνώσεις -υπάρχει άµεση παρέµβαση και 

βοήθεια. Υπάρχουν και προσωπικά προβλήµατα στα οποία το Σ∆Ε τους βοηθάει 

αρκετά, συνεργαζόµαστε πάρα πολύ. Ακόµα και αν δεν έχουν που να αφήσουν τα 

παιδιά τους, τα φέρνουν µαζί τους στο Σ.∆.Ε. και φροντίζουν να είναι ήρεµα και να 

µην ενοχλούν στο µάθηµα ώστε να λειτουργούµε οµαλά.  
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Εκπαιδευτικός 4ος  Κωδικός: Ε4/Α 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

έως 25 �          26- 30 �          31- 35 �           36- 40 �        41 και άνω � 

2. Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 7 

3. Πόσα χρόνια εργάζεστε στο Σ.∆.Ε.; 5 

4. Είσαστε: Μόνιµος µε απόσπαση �   Ωροµίσθιος�  

 

Συνέντευξη 

1. Γιατί επιλέξατε να διδάξετε σε Σ.∆.Ε;  

Μου άρεσε το αντικείµενο του γραµµατισµού, όπως το περιέγραφαν στην 

προκήρυξη. Έδινε µια δυνατότητα να αναπτύξει µια πιο ουσιαστική σχέση µε τους 

εκπαιδευόµενους και παράλληλα να εφαρµόσει κάποιες εναλλακτικές µεθόδους 

µάθησης. Αυτό µου άρεσε και έκανα αίτηση να διδάξω σε Σ∆Ε 

2. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε.  

Από τον τύπο και από την ιστοσελίδα του Ι∆ΕΚΕ 

3. Ποιες ήταν οι προηγούµενες εµπειρίες σας σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων;  

Ναι, σε ΙΕΚ που είχε και ενήλικες µαθητές 

4. Πιστεύετε ότι σας δόθηκε επαρκής επιµορφωτική υποστήριξη για να 

διδάξετε σε Σ.∆.Ε.; Πως αιτιολογείτε  την απάντηση σας και τι προτείνετε;  

Τα πρώτα χρόνια, την ελευθερία που δίνει ο γραµµατισµός την ενίσχυε η 

επιµόρφωση που λαµβάναµε. Αλλά αυτό ίσχυε τα πρώτα χρόνια. Μετά άρχισαν να 

µειώνονται τα επιµορφωτικά σεµινάρια και οι συναντήσεις που κάναµε στην Αθήνα 

και φτάσαµε σήµερα στο σηµείο ή να µη γίνονται καθόλου ή απλά να γίνεται εξ’ 

αποστάσεως µια διαδικασία επιµόρφωσης και κάποια σεµινάρια για τα οποία πρέπει 

να κάνει ο εκπαιδευτικός αίτηση για να τον επιλέξουν να τα παρακολουθήσει.  

Προτείνω να τεθεί καλύτερα µια πλατφόρµα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, που να 

είναι διαδραστική και να έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν και οι εκπαιδευτές, 

όχι µόνο οι επιµορφωτές. 

Κατά δεύτερον προτείνω να τεθούν ξανά στο προσκήνιο οι συναντήσεις που κάναµε 

µε άλλα Σ∆Ε και µε τους εκπαιδευτικούς τους και οι αναλυτικές παρουσιάσεις των 
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εργασιών ή του χρόνου που διανύει κάποιος εκπαιδευτικός στο Σ∆Ε. Αυτό το θεωρώ 

πολύ σηµαντικό 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζετε στη διδασκαλία του γνωστικού σας 

αντικειµένου;  

Η µέθοδος του κοινωνικού γραµµατισµού που διδάσκω είναι πολύ κοντά σε µια 

ελευθερία που δίνεται στο συγκεκριµένο µάθηµα για να φτάσω κοντά και βγάλω την 

εµπειρία των εκπαιδευόµενων. Εποµένως δεν ακολουθώ κάποιο τυπικό σύστηµα που 

ακολουθεί ίσως κάποιος µαθηµατικός ή κάποιος φυσικός. Με ενδιαφέρει η κοινωνική 

εµπειρία του εκπαιδευόµενου, αυτό είναι ένα υποκειµενικό θέµα. ∆ε µε δυσκολεύει 

γιατί η κοινωνική εκπαίδευση είναι κοντά σ’ αυτό που προτείνεται να λειτουργήσει 

σ’αυτά τα σχολεία.  

6. Χρειάστηκε να διαφοροποιήσετε  την συµπεριφορά σας προς τους µαθητές 

του Σ.∆.Ε. συγκριτικά µε την συµπεριφορά σας προς τους µαθητές του 

τυπικού σχολείου; Ποιες δυσκολίες συναντήσατε;  

Υπάρχει διαφοροποίηση. Εµµένω στο ότι στη µια περίπτωση µιλάµε για 

γραµµατοσύνη και στην άλλη για γραµµατισµό. Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να 

µεταδώσεις στα παιδιά κάποια διδακτέα ύλη που είχε σχεδιαστεί και δοθεί, και στην 

άλλη πρέπει να δώσεις βαρύτητα στο προσωπικό βίωµα του εκπαιδευόµενου και να 

προσπαθήσεις µέσα από αυτό να αντλήσεις την έννοια και να εντοπίσεις θέµατα που 

άπτονται στην κοινωνιολογία, την ιστορία, τα ΜΜΕ. ∆εν έχω το ρόλο του καθηγητή 

που έχεις στα σχολεία. Έχω περισσότερο το ρόλο του καλού συζητητή, του ερευνητή, 

του καθοδηγητή. 

7. Ποια στοιχεία χαρακτηρίζετε ως θετικά στο θεσµό του Σ.∆.Ε. γενικότερα; 

Ποια από αυτά πιστεύετε ότι εφαρµόζονται στην πραγµατικότητα; 

Η έννοια του γραµµατισµού που εισήχθη στα Σ.∆.Ε. και η σύνδεση της µε την 

εκπαίδευση ενηλίκων, το βίωµα και τη δια βίου εκπαίδευση είναι µια µεγάλη 

καινοτοµία στο Σ∆Ε. Το θεωρώ ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι όσον αφορά το 

παιδαγωγικό αποτέλεσµα. Η σχέση που διαµορφώνεται µε τους εκπαιδευόµενους δεν 

ανάγεται σε αυτή του µαθητή- εκπαιδευτή. Μπαίνουµε σε πιο ουσιαστικά πράγµατα, 

σε µια σχέση συζήτησης, προβληµατισµού, σε µια παρέα και όλα αυτά κάτω από την 

οµπρέλα αυτού που λέγεται γραµµατισµός ενηλίκων. 
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8. Σε ποια σηµεία θεωρείτε ότι πρέπει να επέλθουν αλλαγές στη λειτουργία του 

θεσµού;  

Πρέπει να ξεκαθαριστεί που πάνε τα Σ.∆.Ε., δηλαδή όταν σταµατήσουν να έχουν 

εκπαιδευόµενους. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί από τους αρµόδιους φορείς του 

θεσµού. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε το Σ∆Ε να συνδεθεί µε την αγορά 

εργασίας, να δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να έχουν µια εύκολή 

πρόσβαση σε ΙΕΚ και γενικότερα στην επαγγελµατική κατάρτιση. Επίσης πρέπει να 

είναι δυνατόν να αναγνωριστεί η άτυπη µάθηση που έχουν από προηγούµενη 

επαγγελµατική εµπειρία που έχουν οι εκπαιδευόµενοι καθώς επίσης να 

αναγνωριστούν τα Σ∆Ε και σαν διαπολιτισµικά σχολεία ενηλίκων, καθώς τα 

τελευταία χρόνια δεχόµαστε όλο και περισσότερους µετανάστες.  

9. Ποιες διαφορές εντοπίζετε από την εκπαιδευτική πρακτική που ακολουθείται 

στα τυπικά σχολεία;  

∆εν τρέχουµε να καλύψουµε µια ύλη. Μας ενδιαφέρει να καλύψουµε την εµπειρία 

του εκπαιδευόµενου όσον αφορά την κοινωνική πρακτική και του γνωσιακού του 

υπόβαθρου. 

10. Θεωρείτε ότι τα Σ.∆.Ε., από τη σκοπιά της διοίκησης, πρέπει να λειτουργούν 

περισσότερο ανεξάρτητα από την κεντρική αρχή τους ή πιστεύετε ότι πρέπει 

να ασκείται µεγαλύτερος έλεγχος από την κεντρική αρχή, δηλαδή το 

Ι.∆.ΕΚ.Ε; Αιτιολογήστε την απάντηση σας  

Το Ι∆ΕΚΕ έχει στήσει ικανοποιητικά το θεσµό. Πρέπει µόνο να απεγκλωβιστεί από 

την ιδέα ότι στα Σ∆Ε πρέπει να απασχολείται το προσωπικό των τυπικών σχολείων. 

Να φέρνουν άτοµα από το τυπικό αλλά να µην ανοίγεται η πόρτα µόνο σ’ αυτούς. 

Ανοίγουν τις πόρτες σε ανθρώπους που εργάζονται στην τυπική εκπαίδευση και τους 

βάζουν µέσα στα Σ.∆.Ε. µε ένα τρόπο πολύ … δεν τους επιµορφώνουν στο 

ενδιάµεσο µε αποτέλεσµα να µην έχουν τις προδιαγραφές να ανταπεξέλθουν  στις 

διαφορετικές ανάγκες του θεσµού. Θα µπορούσε ίσως να γίνει ένα µητρώο 

εκπαιδευτών ενηλίκων στο οποίο να µπορεί να εγγραφεί και κάποιος από την τυπική 

εκπαίδευση αλλά και κάποιος από τη τυπική εκπαίδευση και να έχει τα προσόντα να 

διδάξει σε Σ.∆.Ε.  επειδή η εκπαίδευση ενηλίκων είναι χωριστό κοµµάτι όσον αφορά 

τη διδασκαλία 
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11. Θεωρείτε ότι σας παρέχεται ουσιαστική παιδαγωγική ελευθερία; Πως 

αιτιολογείτε την άποψη σας; 

Ναι, µου παρέχεται µια παιδαγωγική ελευθερία µέσα στο πλαίσιο του γραµµατισµού 

ενηλίκων, δηλαδή της αναγωγής της εκπαίδευσης µε κοινωνικά χαρακτηριστικά και 

της δύναµης που έχει η εµπειρία όσον αφορά το γνωστικό τοµέα του ανθρώπου 

12. Με ποιους τρόπους ενθαρρύνετε την συνεργασία των µαθητών σας µε την 

τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Ουσιαστικός στόχος των προτζεκτ εκτός από την επιδίωξη της µάθησης µε ένα απλό, 

ουσιαστικό και ευχάριστο τρόπο είναι οι εκπαιδευόµενοι να αποκτήσουν καλύτερες 

σχέσεις µεταξύ τους και να ενταχθούν µε τον καλύτερο τρόπο στην κοινότητα στην 

οποία βρίσκονται. Και ο τρόπος µάθησης αλλά και οι διάφορες εκδηλώσεις που 

οργανώνουµε στη διάρκεια των µαθηµάτων αλλά και στο τέλος της χρονιάς 

συµβάλουν στην κοινωνικοποίηση των µαθητών. Και η κοινωνία έρχεται κοντά µας 

και εµείς πλησιάζουµε την κοινωνία.  

13. Γιατί κατά την άποψη σας οι µαθητές του Σ.∆.Ε. αποφάσισαν να 

επιστρέψουν στην εκπαίδευση;  

Έχω εντοπίσει 3 λόγους. Ο ένας ανάγεται στο κοµµάτι της ψυχολογίας τους, το είχαν 

απωθηµένο. Ήθελαν να τελειώσουν το σχολείο, επειδή για διάφορους λόγους, 

οικογενειακούς ή κοινωνικούς δεν κατάφεραν να το τελειώσουν. Ο δεύτερος λόγος 

είναι ότι υπάρχει µια γενικότερη κοινωνική αίσθηση ότι αν δεν έχεις τελειώσει το 

γυµνάσιο, δεν µπορείς να βρεις δουλειά · εποµένως ο δεύτερος λόγος είναι η 

επαγγελµατική προοπτική. Ο τρίτος είναι καθαρά κοινωνικός. Στην κοινωνία µας 

είναι διάχυτη η αντίληψη ότι η µόρφωση έχει σχέση µε το σχολείο και αν δεν έχεις 

ολοκληρώσει στις µέρες µας έστω το γυµνάσιο, δεν είσαι µορφωµένος, άρα βιώνεις 

έναν έντονο «µορφωτικό»ρατσισµό. Πολλοί από τους ανθρώπους που έρχονται µου 

δείχνουν ότι έχουν µια προδιάθεση σ’ αυτό το βίωµα.  

14. Ποιες αλλαγές έχουν επέλθει στην καθηµερινότητα τους;  

Η κοινωνικότητα τους έχει αυξηθεί, όπως και η εµπιστοσύνη προς τον εαυτό τους. Η 

σχέση τους µε ανθρώπους που έχουν κοινά βιώµατα τους φέρνει κοντά σε µια 

εξυγίανση των «αµαρτιών τους». ∆ηλαδή πολλοί µαθητές έρχονται νοµίζοντας ότι 

είναι οι µόνοι που δεν ολοκλήρωσαν το σχολείο και εδώ βλέπουν ότι υπάρχουν κι 
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άλλοι 

15. Σε ποιους τοµείς πιστεύετε ότι έχουν βελτιωθεί;  

Στο γνωστικό τους κοµµάτι, βελτιώνονται οι γνώσεις τους. Συνδέουν την εµπειρία 

τους µε επιστηµονικές θεωρίες και αυτό τους κάνει να αισθάνονται µια ασφάλεια για 

την ίδια την εµπειρία τους και τη ζωή τους –ότι δηλαδή δεν είναι άχρηστη η εµπειρία 

τους και η ζωή τους. Πέρα από το γνωστικό και το κοινωνικό κοµµάτι ,είναι και το 

ανθρωπιστικό κοµµάτι, βελτιώνονται πολύ σαν άνθρωποι, αναπτύσσουν άλλη σχέση 

µε την οικογένεια τους και µε τους τρόπους αναζήτησης της εργασίας τους.   

16. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

των µαθητών στο Σ.∆.Ε.;  

Η ποιοτική αξιολόγηση θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντική. Πρέπει να αξιολογούνται 

όχι µόνο οι εκπαιδευόµενοι αλλά και οι εκπαιδευτικοί και ο θεσµός γενικότερα. Την 

έχουν ανάγκη οι εκπαιδευόµενοι, οι εκπαιδευτικοί και η παιδεία µας γενικότερα. 

Προσωπικά χαίροµαι που βρίσκοµαι σε ένα θεσµό ο οποίος την εφαρµόζει. 

17. Έρχονται κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Υπάρχουν µαθητές που έρχονται καθηµερινά, το έχουν αγαπήσει και το κάνουν γι’ 

αυτούς, για την οικογένεια τους  

18. Κάνουν απουσίες; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Υπάρχουν µαθητές που κάνουν απουσίες επειδή δεν έχουν συνειδητοποιήσει τα 

οφέλη που θα αποκοµίσουν από την παρακολούθηση των µαθηµάτων και γενικότερα 

από την ανάπτυξη των σχέσεων εντός σχολείου. Συνήθως οι µικρότεροι κάνουν 

απουσίες, δηλαδή όσο µικρότεροι είναι σε ηλικία τόσο περισσότερες απουσίες 

κάνουν. 

19. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό; 

Σε µια έρευνα που είχα κάνει πέρυσι σε 100 µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε., όλοι 

µου είπαν ότι τους βοήθησε στο κοµµάτι το προσωπικό και στην ανάπτυξη 

καλύτερων και ποιοτικότερων σχέσεων µε τους άλλους ανθρώπους της κοινότητας 

τους. Ένα µεγάλο ποσοστό συνέχισε την εκπαίδευση στο ΕΠΑΛ και ένα µικρό 

κοµµάτι βοηθήθηκε και επαγγελµατικά, δηλαδή άλλαξε δουλειά και βρήκε καλύτερη 

ή διεκδίκησε αυτά που του άξιζαν στον εργασιακό του χώρο ή κατανόησε κάποια 

προβλήµατα που αντιµετώπιζε στη δουλειά του. 
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20. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Ευτυχώς δεν είναι πολλοί. Όµως υπήρχαν µαθητές που συνήθως διακόπτουν από το 

πρώτο έτος. Έχω εντοπίσει 2 λόγους: οικογενειακές και επαγγελµατικές υποχρεώσεις 

και ψυχολογική προσωπικότητα του ατόµου. Ένα άτοµο που έχει αποχωρήσει µε 

βίαιο τρόπο από το τυπικό σχολείο, ενδέχεται να αποχωρήσει και από το Σ.∆.Ε. γιατί 

ξαναβιώνει τη βιαιότητα που εισέπραξε στο τυπικό σχολείο. 

21. Συµµετέχουν στο µάθηµα που διδάσκετε; Με ποιο τρόπο εσείς ενθαρρύνετε 

τη συµµετοχή τους;  

Ναι, έχουµε πολύ καλή συνεργασία. Και εγώ µαθαίνω απ’ αυτούς. Αυτό που 

προσπαθώ να κάνω είναι, µέσα από την εµπειρία τους, να δοµήσουµε και να 

κατανοήσουµε κάποια κοινωνικά γεγονότα, να τα εξηγήσουµε και θεωρητικά, να 

κατανοήσουν κάποια ιστορικά γεγονότα που έχουν σχέση µε την εποχή µας, να 

πούµε πράγµατα που έχουν σχέση µε τις νέες τεχνολογίες και τη γλώσσα της εποχής, 

να δούµε πράγµατα που καθηµερινά µας ενοχλούν και τα οποία δεν τα έχουµε 

εντοπίσει ακόµα, όπως είναι οι αιτίες της διάκρισης των δύο φύλων. Γενικότερα 

προσπαθούµε να µιλήσουµε την ίδια γλώσσα και να κατανοήσουµε τα διαφορετικά 

πράγµατα που γίνονται γύρω µας. 

22. Πως τους βοηθάει ο ψυχολόγος;  

Προσφέρει πολύ µεγάλη βοήθεια. Κάνει ατοµικές συνεδρίες, βοηθάει και εµάς τους 

εκπαιδευτικούς να κατανοήσουµε µερικά πράγµατα, την προσωπικότητα του κάθε 

ατόµου. Οι παρεµβάσεις του στο σύλλογο, αναφορικά µε τους εκπαιδευόµενους, 

έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τη διαδικασία εντοπισµού πλεονεκτηµάτων ή 

µειονεκτηµάτων του ανθρώπου που έχουµε απέναντι µας. Παίρνει σάρκα και ό 

οστά η εξατοµικευµένη µάθηση, µέσα από την κατανόηση των προβληµάτων των 

µαθητών και σεβόµενοι το απόρρητο.  

23. Πως τους βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

Υπάρχει η αίσθηση, όπως ανέφερα και πριν, σε κάποια άτοµα ότι δεν µπορούν να 

καταφέρουν πολλά πράγµατα επειδή δεν έχουν τελειώσει το σχολείο. Αυτός είναι 

ένας ενδοιασµός που προσπαθεί να τον συζητήσει και να φτάσει στο σηµείο, σε 

συνεργασία µε τους µαθητές, να τον ανατρέψει.. επειδή αυτή η άποψη δεν 
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ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. ∆ηλαδή υπάρχουν εδώ πολλοί άνθρωποι που 

είναι συνειδητοποιηµένοι και πετυχαίνουν επαγγελµατικά αλλά αυτό δεν το 

κατανοούν. Πέρα από την υποστήριξη, όσον αφορά τα προσόντα τους, υπάρχει και 

µια κινητοποίηση από την πλευρά του συµβούλου σταδιοδροµίας για τη γνώση της 

αγοράς εργασίας, δηλαδή ποιες είναι οι διαδικασίες πρόσληψης, πως µοριοδοτούνται 

οι διάφορες ειδικότητες, ποια προγράµµατα υπάρχουν. 

24. Συµµετέχετε µαζί µε τους µαθητές σας στην οργάνωση διάφορων 

δραστηριοτήτων, π.χ. θεατρικές παραστάσεις, περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Είναι ο στόχος µας. Το σχεδιάζουµε µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει συµµετοχή και 

από µας και από τους εκπαιδευόµενους. Κάποιες εκδηλώσεις µας αποτελούν σηµεία 

αναφοράς για την τοπική κοινωνία 

25. Τι σκοπεύουν να κάνουν µετά την ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο 

Σ.∆.Ε.;  

Πολλοί στρέφονται, και µε τη βοήθεια του συµβούλου σταδιοδροµίας, στο να πάνε 

στο εσπερινό λύκειο (ΕΠΑ.Λ.). Αυτή είναι η µεγάλη µερίδα. Κάποιοι άλλοι 

στρέφονται προς το Ι.Ε.Κ. σε ειδικότητες µεταγυµνασιακής κατάρτισης. Η άλλη 

µεγάλη κατηγορία αναζητάνε κάποια ιδιωτική σχολή µε ειδικότητες που τους 

ενδιαφέρουν ή παρακολουθούν διάφορα σεµινάρια σε Κ.Ε.Κ, σε Κ.Ε.Ε. κλπ. Κάποιοι 

αναζητάνε εργασία σε διάφορες υπηρεσίες 

26. Συνεργάζεστε µε άλλους εκπαιδευτικούς του Σ.∆.Ε. για να ενισχύσετε από 

κοινού τις προσπάθειες κάποιων αδύναµων µαθητών ή να επιλύσετε κάποια  

προβλήµατα τους; Συνήθως τι είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Είτε αναπτύσσουµε από κοινού project είτε συζητάµε µαζί κάποια προβλήµατα των 

µαθητών, και στα διαλείµµατα και µετά το πέρας του σχολικού ωραρίου. Γίνονται 

συζητήσεις και για το παραγόµενο έργο των εκπαιδευτικών, για το διαθέσιµο 

δυναµικό του Σ.∆.Ε., για την ανάπτυξη του κάθε εκπαιδευόµενου ξεχωριστά, για τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει. Το επαγγελµατικό ζήτηµα τους απασχολεί πολύ 

έντονα. Κάποιοι εκπαιδευόµενοι νιώθουν µειονεκτικά όσον αφορά την 

κοινωνικοποίηση που έχουν λάβει και τις σχέσεις που αναπτύσσουν, 

προσωπικότητας, µαθησιακά που πυροδοτούν αυτή την µειονεξία που προανέφερα. 
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Πρέπει αυτά να τα αντιµετωπίσουµε εµείς οι εκπαιδευτικοί χωρίς να προσβάλουµε 

τις προσωπικότητες τους, τις εµπειρίες τους και σεβόµενοι το απόθεµα ψυχής που 

έχουν. 

 

 

 

Εκπαιδευόµενοι 

 

Μαθητής 1ος  Κωδικός: Μ1/Α 

Βιογραφικό (Προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

18- 20�                  21-  25 �          26- 30 �          31- 35 �         

 36- 40 �      41 και άνω � 

2. Είστε:  Άνδρας �         Γυναίκα � 

3. Πριν πόσα χρόνια διακόψατε το σχολείο; 35 

4. Σας επέλεξαν µε βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια;  

Αν ναι, µε ποια (π.χ. µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος 

κ.λπ.); Όχι  

5. Είστε στον Α’ ή στον Β’ κύκλο σπουδών; Α 

 

Συνέντευξη 

1. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. στην περιοχή σας;  

Με ενδιέφερε το θέµα. Είχα εγγραφεί και πέρυσι αλλά σταµάτησα λόγω ανωτέρας 

βίας. Φέτος, και µε την επιµονή του διευθυντή ήρθα στο Σ.∆.Ε. 

2. Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια όχι; Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας.  

Μαθηµατικά, κοινωνιολογία, φιλολογικά, ..πιστεύω τα περισσότερα µαθήµατα είναι 

γιατί όλα έχουν την αξία τους. 

3. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του Σ.∆.Ε και ποιες στο σχολείο 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόµενο;  

Οι διαφορές είναι ότι είµαστε σαν οικογένεια στο Σ.∆.Ε., δεν είµαστε όπως στα 
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ηµερήσια, καθηγητής µε µαθητή, και όλοι µαζί κάνουµε µια οµάδα ανθρώπων που 

µπορούµε να αποδώσουµε µέσα στην τάξη µε τον καθηγητή µαζί. 

4. Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του µαθήµατος και ότι 

λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι απόψεις σας; Με ποιο τρόπο;  

Βεβαιότατα. Με ακούνε, γιατί αν έχω απορίες θα ρωτήσω άσχετα µε την ηλικία που 

έχω. Οπωσδήποτε απορίες υπάρχουν. 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στο χώρο του σχολείου και ποιες 

αντιµετωπίζετε στο χώρο του Σ.∆.Ε.;  

Καµία  

6. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στην συµπεριφορά των εκπαιδευτικών που 

είχατε στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς που έχετε στο Σ.∆.Ε.;  

Βεβαιότατα. ∆εν υπάρχει ο διαχωρισµός καθηγητή – µαθητή µε το φόβο και όλα τα 

συναφή που έχουν τα παιδιά, γίνεται σε µας µια διαφορετική µεταχείριση. 

7. Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Πιστεύω πως αν ζητηθεί θα µας εντάξουν σε οποιοδήποτε πρόγραµµα του δήµου ή ό, 

τι συµβαίνει µέσα στον δήµο αλλά αυτή τη στιγµή δεν έχω ακούσει κάτι. Βέβαια 

κάνουµε πολιτιστικές εκδροµές και πάµε σε διάφορα µέρη.  

8. Σας διευκολύνει το ωράριο και ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.;  

Με διευκολύνει, είναι τέτοιο το ωράριο που οι ώρες που µας δίνουν βολεύουν και να 

εργαστώ και να αποδώσω και στο σχολείο. 

9. Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να ξαναγίνετε µαθητές;  

Με έκανε να επιστρέψω το στοίχηµα που είχα βάλει µε τον εαυτό µου ότι έπρεπε να 

έχω το απολυτήριο µου, λόγω όµως της οικογένειας και των παιδιών πήγε πίσω ο 

στόχος που είχα βάλει. Τώρα όµως που µεγάλωσαν τα παιδιά µου µπορώ να κάνω το 

στόχο που είχα βάλει για τον εαυτό µου, το απολυτήριο µου 

10. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα σας;  

Στην καθηµερινότητα µου δεν έχω καµία αλλαγή 

11. Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; Σε ποιο τοµέα;  

Όχι, δεν έχω τέτοιο θέµα. 

12. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

σας;  
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Σωστός είναι ο τρόπος γιατί όλοι οι µαθητές που έρχονται δεν έχουν τη µόρφωση που 

έχει κάποιος που πάει στο ηµερήσιο και είναι και σε µεγάλη ηλικία, δεν είναι µικρά 

παιδιά έτσι και  η αξιολόγηση είναι καλή και η βαθµολογία.  Πιστεύω γενικά ότι 

είναι σωστή. 

13. Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Κάθε µέρα έρχοµαι 

14. Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Όχι  

15. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό;  

Ξέρω µια µαθήτρια που τελείωσε και πάει και λύκειο 

16. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Τους λόγους δεν τους ξέρω άλλα όντως διέκοψε ένας µαθητής.  

17. Συµµετέχετε στα µαθήµατα; Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

σας;  

Συµµετέχω αλλά και οι καθηγητές παίζουν ρόλο γιατί σε ενθαρρύνουν γιατί κάνουν 

και την ερώτηση προσωπικά στον καθένα (ενν. µαθητή) 

18. Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος;  

Βοηθάει γιατί οι µαθητές εδώ έχουν προβλήµατα, µε την οικογένεια µε τα παιδιά και 

ο ψυχολόγος έρχεται κοντά µας.  

19. Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

Μας δίνει να καταλάβουµε πως µπορούµε να κάνουµε µια εργασία, να στήσουµε µια 

επιχείρηση,  µας βοηθάει σε πολλούς τοµείς, όχι µόνο στην εργασία, (µας βοηθάει) 

και να µας βρει ακόµα εργασία. 

20. Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Και συµµετέχω, γράφω και στην τοπική εφηµερίδα, συµµετέχουν και πολλοί 

συµµαθητές µου και στις δράσεις τις περιβαλλοντικής. Όπου χρειαστεί είµαι κοντά 

τους  

21. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε.;  

Πιστεύω θα συνεχίσω και λύκειο, αν είµαστε πρώτα καλά. 
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22. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

κάποιους αδύναµους µαθητές ή να λύσουν τα προβλήµατα τους; Συνήθως τι 

είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Βέβαια! Τους βλέπουµε όταν ένας µαθητής έχει κάποιο πρόβληµα ότι είναι µαζί του 

σε όλους τους τοµείς. Τα προβλήµατα δεν είναι του σχολείου είναι εξωσχολικά. Είναι 

προβλήµατα οικογένειας, ανεργίας, δυσκολίας σε πολλούς τοµείς. ∆εν µπορώ να τα 

απαριθµήσω ακριβώς αλλά ξέρω ότι οι καθηγητές µας είναι δίπλα µας.  

 

 

Μαθητής 2ος  Κωδικός: Μ2/Α 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

18- 20�                  21-  25 �          26- 30 �          31- 35 �         

 36- 40 �      41 και άνω � 

2. Είστε:  Άνδρας �         Γυναίκα � 

3. Πριν πόσα χρόνια διακόψατε το σχολείο; 33 

4. Σας επέλεξαν µε βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια;  

Αν ναι, µε ποια (π.χ. µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος 

κ.λπ.); Όχι 

5. Είστε στον Α’ ή στον Β’ κύκλο σπουδών; Α 

 

Συνέντευξη 

1. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. στην περιοχή σας;  

Βασικά από άλλους µαθητές που είχαν τελειώσει και από έναν καθηγητή που ήταν 

συµµαθητής του συζύγου µου. 

2. Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια όχι; Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας.  

Ενδιαφέροντα είναι η πληροφορική, η κοινωνιολογία, δεν έχει να κάνει µε 

ενδιαφέροντα ή µη αλλά µε δύσκολά ή µη… είµαι περισσότερο του προφορικού, του 

θεωρητικού κοµµατιού. 

3. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του Σ.∆.Ε και ποιες στο σχολείο 
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όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόµενο;  

Επιπλέον µέσα δεν υπάρχουν, βασικά δεν έχουµε βιβλία ούτε ασκήσεις και µαθήµατα 

για το σπίτι, ο τρόπος παράδοσης είναι πολύ κατανοητός και µας βοηθάει να 

καταλάβουµε το µάθηµα παρόλο που δεν έχουµε βιβλία 

4. Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του µαθήµατος και ότι 

λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι απόψεις σας; Με ποιο τρόπο;  

Κάποιες φορές ναι, ρωτάω για πράγµατα που µε ενδιαφέρουν, συνεννοούµαστε, µας 

λαµβάνουν υπόψη και µας ρωτάνε ποιες είναι οι ανάγκες µας και τι θέλουµε 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στο χώρο του σχολείου και ποιες 

αντιµετωπίζετε στο χώρο του Σ.∆.Ε.;  

Πήγα µόνο στην  Α τάξη γυµνασίου. Τώρα δεν έχω, είµαστε όλοι µεγάλοι άνθρωποι, 

έχουµε διαφορετική συµπεριφορά κα κατανόηση µεταξύ µας. Στο σχολείο µπορούσες 

και να τσακωθείς για ψήλου πήδηµα ενώ τώρα οι συνθήκες είναι διαφορετικές και 

αντιµετωπίζουµε καλύτερα ο ένας τον άλλο. 

6. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στην συµπεριφορά των εκπαιδευτικών που 

είχατε στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς που έχετε στο Σ.∆.Ε.;  

Ναι βέβαια, τώρα µας µιλάνε ως ίσος προς ίσο, ως µεγάλοι άνθρωποι που είµαστε, 

δεν υπάρχει η απόσταση που υπήρχε όταν ήµασταν µικρά παιδιά µε τους καθηγητές 

που έπρεπε να τον βλέπεις κάπως ψηλά και να τον σέβεσαι διαφορετικά και να 

σκέφτεσαι τι θα πεις, τώρα µιλάµε ως ίσος προς ίσο. 

7. Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Μέχρι τώρα όχι που είµαι στην πρώτη, τώρα αν γίνει κάτι αργότερα ή του χρόνου δεν 

ξέρω ακόµα. 

8. Σας διευκολύνει το ωράριο και ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.;  

Το χειµώνα µέχρι τώρα ναι, από τώρα κι έπειτα υπάρχει µια δυσκολία λόγω 

δουλειάς. 

9. Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να ξαναγίνετε µαθητές;  

Ήθελα να πάρω το απολυτήριο γιατί σταµάτησα το γυµνάσιο χωρίς να θέλω.  

10. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα σας;  

Και θετικές και αρνητικές. Οι θετικές είναι ότι ενώ όλο το βράδυ θα καθόµουν στον 

καναπέ µου να βλέπω τηλεόραση χωρίς να  έχω επικοινωνία µε άλλους ανθρώπους, 
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έρχοµαι εδώ και περνάει διαφορετικά η βραδιά . Οι αρνητικές είναι ότι πιέζοµαι πολύ 

στη δουλειά για να καταφέρω να έρθω στο σχολείο. 

11. Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; Σε ποιο τοµέα;  

Ναι, στην πληροφορική, στα µαθηµατικά και σε πολλά πράγµατα …στην 

περιβαλλοντική που ενώ κάποια πράγµατα τα ξέραµε, τα ακούγαµε και τα βλέπαµε 

στην τηλεόραση και σε ντοκιµαντέρ τώρα που τα συζητάµε περνάνε αλλιώς στο 

µυαλό µας και τα ζυγίζουµε διαφορετικά 

12. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

σας;  

∆εν ξέρω αν  µπορώ να έχω γνώµη αν ήταν διαφορετικά ή όχι.. νοµίζω ότι είναι 

επιεικείς οι καθηγητές.  

13. Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Κάθε µέρα  

14. Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Έχω τρεις απουσίες από την αρχή του χρόνου. 

15. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό;  

Ναι, υπάρχουν κάποιοι που έχουν συνεχίσει το νυχτερινό λύκειο και κάποιοι άλλοι 

που άλλαξαν βαθµίδα στο επάγγελµα τους, για παράδειγµα µια κοπέλα από το 

νοσοκοµείο που έχει βελτιωθεί η  θέση της  

16. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Πολλοί, ξεκινήσαµε 22 και τώρα είµαστε 17, αλλά κάποιοι διέκοψαν εντελώς. Το 

γιατί δεν το ξέρω. 

17. Συµµετέχετε στα µαθήµατα; Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

σας;  

Πάντα, ενεργά 

18. Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος;  

Ήρθε τώρα, πρόσφατα, κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ότι έχει ψυχολόγο το σχολείο. 

Προσωπικά δεν έχω επικοινωνήσει, δεν ξέρω και αν θα χρειαστώ να µε βοηθήσει, 

πιστεύω ότι είναι καλό να ξέρεις ότι υπάρχει κάποιος. Ξέρω κάποιους συµµαθητές 

που τον έχουν επισκεφθεί και έχουν πάρει συµβουλές 
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19. Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

Και αυτός ήρθε τώρα αλλά τον έχω επισκεφθεί προσωπικά για να ενηµερωθούµε για 

το τι πρέπει να κάνουµε. Και αυτό είναι καλό και µας βοηθάει  

20. Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Συµµετέχω γιατί είµαι στο συµβούλιο του 5µελές και έχω αναλάβει κάποιες εκδροµές 

φέτος που έχουµε διεκπαιρεώσει µε τον καλύτερο τρόπο πιστεύω, κάποιο ηµερολόγιο 

που βγάλαµε για τον καινούριο χρόνο που πήγε πολύ καλά. Θεατρικά δεν έχω 

αναλάβει µέχρι τώρα… ίσως κάνουµε και φέτος αλλά επειδή άργησε να έρθει και η 

φιλόλογος δεν είχαµε ασχοληθεί 

21. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε.;  

Αν τα καταφέρω µε τη δουλειά µου και τις υποχρεώσεις µου, θα πάω στο λύκειο.  

22. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

κάποιους αδύναµους µαθητές ή να λύσουν τα προβλήµατα τους; Συνήθως τι 

είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Βοηθάνε, έχουµε τέλεια συνεργασία µε τους καθηγητές, βοηθάνε όλους τους 

µαθητές. Φυσικά έχουµε κάνει και συµβούλια µεταξύ µας, το 5µελές µε τους 

καθηγητές, για να βοηθήσουµε µαθητές που έχουν προβλήµατα έξω από το σχολείο, 

οικονοµικής φύσεως ή οτιδήποτε καθώς και µαθητές που  έχουν µαθησιακά 

προβλήµατα και κάνουν µάθηµα εκτός µαθήµατός, κάτι σαν φροντιστήριο ή 

ενισχυτική. 

 

 

Μαθητής 3ος  Κωδικός: Μ3/Α 

Βιογραφικό (προφίλ)  

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

18- 20�                  21-  25 �          26- 30 �          31- 35 �         

 36- 40 �      41 και άνω � 

2. Είστε:  Άνδρας �   Γυναίκα � 

3. Πριν πόσα χρόνια διακόψατε το σχολείο; 30 
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4. Σας επέλεξαν µε βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια;  

Αν ναι, µε ποια (π.χ. µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος 

κ.λπ.); Όχι 

5. Είστε στον Α’ ή στον Β’ κύκλο σπουδών; Α 

 

Συνέντευξη 

1. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. στην περιοχή σας;  

Καταρχήν είχε γίνει πρόταση να γίνει στην περιοχή που µένω. Τελικά δεν έγινε και  

µου είπαν κάποιοι καθηγητές του γυµνασίου ότι εδώ είναι το κεντρικό σχολείο, τα 

άλλα είναι παραρτήµατα γι’ αυτό πήρα την απόφαση να ‘ρθω εδώ. 

2. Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια όχι; Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας.  

Βασικά πιο πολύ µου αρέσουν τα αγγλικά γιατί είναι και το επάγγελµα µου τέτοιο 

που ενδιαφέροµαι πιο πολύ για τα αγγλικά.. Τα µαθηµατικά είναι απαραίτητα κι 

αυτά.. τα υπόλοιπα τώρα περιβαλλοντική και όλα αυτά είναι κάτι συνηθισµένο, 

έχουµε µια ηλικία δηλαδή που τα γνωρίζουµε.  

3. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του Σ.∆.Ε και ποιες στο σχολείο 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόµενο;  

Εδώ είναι τελείως  διαφορετικά, είναι καλύτερα γιατί είναι προφορική η παράδοση, 

τα καταλαβαίνεις καλύτερα, στο σχολείο είναι γραφτά είναι τελείως διαφορετικά, δεν 

είναι το ίδιο. 

4. Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του µαθήµατος και ότι 

λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι απόψεις σας; Με ποιο τρόπο;  

∆εν έχω παράπονο, οι καθηγητές είναι τέλειοι, ό, τι απορία υπάρχει τη λύνουµε, 

σταµατάµε το µάθηµα, λύνουµε όποιο πρόβληµα δεν καταλαβαίνουµε και µας το 

εξηγούνε αναλυτικά, δεν έχουµε παράπονο από τους καθηγητές. 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στο χώρο του σχολείου και ποιες 

αντιµετωπίζετε στο χώρο του Σ.∆.Ε.;  

Μπορώ να πω πως πιο πολλές δυσκολίες αντιµετώπιζα στο σχολείο το κανονικό από 

‘δω. Είναι καλύτερα, έχουµε µια ηλικία µε τους καθηγητές σχεδόν ίδια, έχουµε δεθεί  

διαφορετικά, λύνουµε τα προβλήµατα µας διαφορετικά, µιλάµε όχι όπως ο 
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καθηγητής στο σχολείο µε το µαθητή και είναι τελείως διαφορετικά.  

6. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στην συµπεριφορά των εκπαιδευτικών που 

είχατε στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς που έχετε στο Σ.∆.Ε.;  

Τελείως διαφορετικά είναι ο καθηγητής, όταν έχεις µια ηλικία παιδική δεν έχει καµία 

σχέση. Μου φέρονται τελείως διαφορετικά  

7. Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Μέχρι στιγµής δεν ξέρω, επειδή είναι η πρώτη χρονιά που έρχοµαι εδώ αλλά ακούω 

από τους καθηγητές και τους περυσινούς µαθητές που είναι ακόµα εδώ ότι τα 

προηγούµενα χρόνια έκαναν δραστηριότητες µέσω του δήµου σε πολιτιστικές 

εκδηλώσεις. Και εµείς έχουµε πάει δυο – τρεις φορές στο σινεµά που έχουν εκεί και 

έχουµε δει ορισµένα πράγµατα. 

8. Σας διευκολύνει το ωράριο και ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.;  

∆εν µπορώ να πω, οι ώρες είναι καλές, απλώς υπάρχει λίγο πρόβληµα το απόγευµα. 

Στο ξεκίνηµα είναι λίγο νωρίς για µένα που έχω τη δουλειά µου και είναι πρόβληµα, 

για άλλους πάλι που δεν έχουν δουλειά είναι κανονικά γιατί το βράδυ αργούµε να 

σχολάσουµε και έτσι λίγο πολύ είναι καλά. 

9. Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να ξαναγίνετε µαθητές;  

Επέστρεψα στο σχολείο και ξαναέγινα µαθητής για να µάθω αυτά που δεν έµαθα, 

αυτά που έπρεπε να µάθω όταν ήµουνα µαθητής και δεύτερον να δώσω και ένα καλό 

παράδειγµα στα παιδιά µου που έχω τέσσερις γιούς, να µην κάνουν ότι έκανα εγώ. 

10. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα σας;  

Όχι, το βράδυ που γυρνάω σπίτι κάνουµε αστεία µε τα παιδιά µου, µε πειράζουν λίγο.  

11. Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; Σε ποιο τοµέα;  

Ναι, πάρα πολύ και στην προφορά µου κα στην συµπεριφορά µου και σε πολλά 

πράγµατα. 

12. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

σας;  

Πολύ καλός είναι. Από τους φακέλους που έχουµε µας παίρνουν τα χαρτιά, τα 

βλέπουνε και από ‘κει µας βαθµολογούν.  

13. Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Προς το παρόν έρχοµαι κάθε µέρα 
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14. Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

∆εν έχω απουσίες, έχω κάνει κάπου 8 

15. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό;  

Ναι, ξέρω πάρα πολλά άτοµα που ήρθαν εδώ, τελείωσαν, τώρα έχουν βρει µια 

µόνιµη δουλειά, που δεν µπορούσαν να βρούνε. Τους βοήθησε πάρα πολύ. 

16. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

∆εν ξέρω, εγώ έρχοµαι για πρώτη φορά, δεν έχει τύχει να το ξέρω αυτό. Από το 

τµήµα µου δεν έχει φύγει κανείς, όλα τα παιδιά που ήρθαµε από την πρώτη µέρα 

είµαστε εδώ 

17. Συµµετέχετε στα µαθήµατα; Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

σας;  

Ναι, πάρα πολύ. Και µας ενθαρρύνουν (οι καθηγητές) και τους δίνουµε κι εµείς µε 

τον τρόπο µας την κατάλληλη απάντηση και είναι και αυτοί πάρα πολύ 

ευχαριστηµένοι. 

18. Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος;  

Από ορισµένα άτοµα που έχω ακούσει ότι έχουν πάει, γιατί εγώ δεν έχω τύχει να 

πάω, αλλά θα πάω κι εγώ, έχω ακούσει ότι τους έχει ενθαρρύνει πάρα πολύ 

19. Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

Από ότι ξέρω και βλέπω το παιδί αυτό είναι πολύ δραστήριο, έρχεται σχεδόν 

καθηµερινά, έρχεται στην αίθουσα, µας ενηµερώνει για όλες τις περιοχές και τους 

φορείς που ζητούν προσωπικό, µας λέει που υπάρχει δουλειά, που δεν υπάρχει και 

απ’ ότι ακούω βοηθάει πάρα πολύ τους συµµαθητές 

20. Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Μέχρι στιγµής έχουν κάνει 2-3 περιβαλλοντικές εκδροµές. Εγώ δεν έχει τύχει να πάω 

γιατί είναι η δουλειά µου τέτοια αλλά οι υπόλοιποι συµµαθητές που πάνε, είναι 

ευχαριστηµένοι περνάνε καλά στα µέρη που τους πάει το Σ.∆.Ε. 

21. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε.;  

Εγώ προσωπικά τίποτα γιατί έχω τη δουλειά µου, απλώς θέλω να τελειώσω το 

σχολείο, να µάθω πέντε πράγµατα παραπάνω, να τα χρησιµοποιήσω και στη δουλειά 
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µου γιατί είναι χρήσιµα. 

22. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

κάποιους αδύναµους µαθητές ή να λύσουν τα προβλήµατα τους; Συνήθως τι 

είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Συνεργάζονται πάρα πολύ. Βοηθάνε τους µαθητές και σε εκτός σχολείου 

προβλήµατα και σε προβλήµατα του σχολείου και τους βλέπω ότι είναι πάρα πολύ 

δραστήριοι. Πάρα πολλά παιδιά έρχονται και σε ένα καθηγητή και σε δύο τόσο στα 

διαλλείµατα όσο και σε ώρες που δεν έχουν µαθήµατα και ασχολούνται (οι 

καθηγητές) µε θέµατα (των µαθητών) που είναι είτε προσωπικά τους είτε του 

σχολείου. 

 

 

Μαθητής 4ος  Κωδικός: Μ4/Α 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

18- 20�                  21-  25 �          26- 30 �          31- 35 �         

 36- 40 �      41 και άνω � 

2. Είστε:  Άνδρας �         Γυναίκα � 

3. Πριν πόσα χρόνια διακόψατε το σχολείο; 15 

4. Σας επέλεξαν µε βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια;  

Αν ναι, µε ποια (π.χ. µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος 

κ.λπ.); Όχι 

5. Είστε στον Α’ ή στον Β’ κύκλο σπουδών; Α 

 

Συνέντευξη 

1. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. στην περιοχή σας;  

Το έµαθα από τον νονό µου γιατί ήταν αυτός που επέµενε να έρθω. Το είχα αναβάλει 

παλιότερα, έλεγα άσε να µεγαλώσουν πρώτα τα παιδιά µου αλλά τελικά πήρα την 

απόφαση. Και ο σύζυγος µε στηρίζει σ’ αυτό το θέµα έχω την συµπαράσταση του κα 

αυτό βοηθάει πάρα πολύ γιατί είναι δύσκολο να έχεις παιδιά, να δουλεύεις και να 

έρχεσαι στο Σ.∆.Ε. 
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2. Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια όχι; Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας.  

Πιστεύω ότι είναι όλα γιατί µαθαίνω πάρα πολλά πράγµατα που δεν τα ήξερα. Έχω 

δώσει λίγο περισσότερη βάση στα αγγλικά και στους υπολογιστές.. µου χρησιµεύουν 

και στη δουλειά µου γι’ αυτό. Αλλά πιστεύω ότι σε όλα είµαι πολύ καλή και µαθαίνω 

κιόλας. 

3. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του Σ.∆.Ε και ποιες στο σχολείο 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόµενο;  

∆εν έχουν καµία σχέση, κυρίως τότε που πήγαινα εγώ σχολείο. Τώρα µελετάµε µόνοι 

µας τα προβλήµατα και µας αφήνουν και οι καθηγητές να προσπαθήσουµε και αυτό 

είναι καλό για µας. Έπειτα, αν κάτι δεν καταλαβαίνουµε, µας το εξηγούν. Αλλά έχει 

αλλάξει η ύλη πάρα πολύ και στο ηµερήσιο σχολείο σε σχέση µε παλιότερα που 

ήµουν µαθήτρια… το ‘χω δει στα παιδιά µου. Είχαν µια άσκηση και δεν ήξερα να 

τους τη λύσω. Γιατί ήταν τότε διαφορετικά τα µαθήµατα τώρα είναι αλλιώς, όµως 

τώρα µε τη βοήθεια εδώ στο Σ.∆.Ε. τα καταφέρνω και µε τα παιδιά. 

4. Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του µαθήµατος και ότι 

λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι απόψεις σας; Με ποιο τρόπο;  

Αν ο καθηγητής µας βάλει µια ερώτηση και δεν την καταλαβαίνουµε του λέµε να µας 

εξηγήσει. Αλλά πιστεύω ότι µας τα εξηγεί. Αυτά που µας βάζουν είναι όλα χρήσιµα, 

δεν µπορώ να βρω κάτι που δεν είναι, όλα είναι χρήσιµα για µας. 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στο χώρο του σχολείου και ποιες 

αντιµετωπίζετε στο χώρο του Σ.∆.Ε.;  

Τότε δεν καθόµουν να διαβάσω γιατί ήµουν παιδί. Οι δυσκολίες ήταν στη γλώσσα 

πιο πολύ και στην ιστορία τότε, αλλά τώρα βλέπω πηγαίνουµε καλύτερα, δηλαδή στη 

γλώσσα, στην προφορά, εκεί δυσκολευόµουν λίγο αλλά τώρα έχω βελτιωθεί πάρα 

πολύ 

6. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στην συµπεριφορά των εκπαιδευτικών που 

είχατε στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς που έχετε στο Σ.∆.Ε.;  

Ναι πάρα πολύ, δηλαδή δείχνουν πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ σηµαντικό αυτό, 

όταν δουν ότι δεν καταλαβαίνουµε κάτι θα µας το εξηγήσουν µε τον δικό τους τρόπο 

και είναι πολύ ευχάριστο για µας. Τότε ήταν λίγο πιο αυστηρά τα πράγµατα, τρώγαµε 
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και λίγο ξύλο µε βέργα, ήταν πολύ αυστηροί τότε οι δάσκαλοι µας. Και στο γυµνάσιο 

όταν πήγα ήταν πολύ δύσκολά. ∆ηλαδή δεν είχαν τον τρόπο.. δεν ξέρω, ήταν πιο 

απότοµοι, ενώ εδώ µας καταλαβαίνουν, τους καταλαβαίνουµε κι εµείς γι’ αυτό 

προσπαθούµε να κάνουµε ό, τι καλύτερο και γι’ αυτούς κα για ‘µας. 

7. Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Ναι, πέρυσι - εµείς δεν ήµασταν βέβαια- έχουµε ακούσει ότι κάνανε θεατρικό µε το 

δήµο και ήταν πάρα πολύ ωραία. Φέτος επειδή µας καθυστέρησαν λίγο τους 

καθηγητές  πήγαµε λίγο πίσω. Ελπίζω να το κάνουµε κι εµείς αυτό, αν µας δοθεί η 

ευκαιρία. 

8. Σας διευκολύνει το ωράριο και ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.;  

Το ωράριο λίγο µε δυσκολεύει γιατί σχολάω στις 4 από τη δουλειά µου και µένω 

µακριά οπότε είναι λίγο δύσκολο. 

9. Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να ξαναγίνετε µαθητές;  

Να µάθω πάρα πολλά πράγµατα που δεν γνώριζα πρώτον και µετά κοιτάζω να το 

χρησιµοποιήσω και στη δουλειά µου για µια καλύτερη εξέλιξη. Τώρα χωρίς το 

απολυτήριο δεν πας πουθενά και γι’ αυτό πήρα την απόφαση, επειδή είµαι µικρή 

στην ηλικία και πιστεύω ότι µπορώ να µπω κάπου καλύτερα. 

10. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα σας;  

Τώρα στη ζωή µου βλέπω ότι είµαι πολύ διαφορετική από µια θετική πλευρά. Βλέπω 

ότι καταλαβαίνω τα παιδιά, τις κόρες µου, πιο πολύ γιατί πριν δεν τις καταλάβαινα. 

Επίσης µε το διάβασµα έλεγα ‘δεν πειράζει, µη διαβάσετε’, τώρα όµως είµαι πολύ 

αρνητική σ’ αυτό. Έχω µάθει πάρα πολλά πράγµατα, έχω αλλάξει πάρα πολύ, 

σκέφτοµαι διαφορετικά τώρα πλέον από πριν. 

11. Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; Σε ποιο τοµέα;  

Ναι στη γλώσσα έχω βελτιωθεί πάρα πολύ και ελπίζω να τα πάω ακόµη καλύτερα, το 

ελπίζω.. και στα µαθηµατικά λίγο που είχα λίγο πρόβληµα πιστεύω ότι έχω 

εξασκηθεί τώρα . τα καταλαβαίνω τώρα πιο καλά, τότε όχι 

12. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

σας;  

Όλοι οι µαθητές έχουµε την αγωνία µας.. µας δίνουν µια προφορική ύλη για το πως 

είµαστε. Τώρα πήραµε τους βαθµούς µας, είµαστε πολύ ενθουσιασµένοι γιατί 
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βλέπουν (οι καθηγητές) ότι προσπαθούµε και ελπίζουµε να πάµε ακόµα καλύτερα. 

13. Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Προσπαθώ και έρχοµαι κάθε µέρα. 

14. Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Μέχρι τώρα έχω κάνει 27 απουσίες, γενικά προσπαθώ να µην κάνω. Και αυτές τις 

έκανα λόγω ανάγκης, δηλαδή έπρεπε να φύγω για ένα ταξίδι και τις πήρα αυτές τις 

απουσίες, ειδάλλως δεν θα είχα καµία.  

15. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό;  

Ναι, τους έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ξέρω και άτοµα που έχουν µπει σε δουλειά, 

στο δήµο κ. λπ. και είναι πολύ ενθουσιασµένοι µ’ αυτό που έχουν κάνει και 

ευχαριστηµένοι.  

16. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Πιστεύω ότι είναι λίγο το ωράριο που έχουµε και δε βολεύει. ∆ύο αγόρια πάλι 

σταµάτησαν επειδή βαριόντουσαν, είχαν άλλού το µυαλό τους.  

17. Συµµετέχετε στα µαθήµατα; Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

σας;  

Ναι, και αυτό είναι ευχάριστο και για µένα γιατί όταν µου κάνουν µια ερώτηση και 

την απαντήσω γίνοµαι και εγώ σαν παιδάκι, ενθουσιάζοµαι κιόλας και χοροπηδάω. 

Ειδικά στα αγγλικά που δεν ήξερα καθόλου και είχα και πρόβληµα µε τη δουλειά 

µου, τώρα βλέπω ότι µπορώ και διαβάζω και καταλαβαίνω και µερικά πράγµατα, και 

είµαι τώρα πολύ ενθουσιασµένη και κάνω τώρα ανυποµονώ να πάω στη δουλειά µου 

για να µιλήσω στα αγγλικά µε τους πελάτες µας. 

18. Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος;  

Εγώ προς το παρόν δεν έχω πάει ακόµα. Τον είδα χθες και έχω πει ότι θα τον 

επισκεφθώ την ∆ευτέρα. Άλλα παιδιά που έχουν πάει (λένε) είναι πολύ ενδιαφέρον, 

σε βοηθάει σε πράγµατα µε την εφηβεία, µε τα παιδιά βοηθάει πάρα πολύ.  

19. Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

Βέβαια πάρα πολύ γιατί έρχεται και ό, τι µαθαίνει κάπου, στα Κ.Ε.Π. ή οπουδήποτε 

µας ενηµερώνει και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για κάποιον που είναι άνεργος να 

µαθαίνει ότι κάπου υπάρχει δουλειά. Και ξέρω κάποια παιδιά που τα βοήθησε και 
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συµπλήρωσαν κάτι αιτήσεις και πήραν τώρα µερικά σε δουλειές.  

20. Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Ναι, βέβαια. Είχαµε πάει εκδροµή σε κάποια µέρη της Κρήτης, περάσαµε πάρα πολύ 

ωραία και την τσικνοπέµπτη σε µια εκδήλωση που κάναµε, τώρα κανονίζουµε να 

πάµε και σε άλλη εκδροµή. Αν δουλεύω θα πάρω άδεια για να πάω γιατί και αυτές 

είναι εµπειρίες και δεν πρέπει να τις αφήνουµε 

21. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε.;  

Θα έρχοµαι πολύ συχνά να τους χαιρετάω γιατί θα µου λείψει, δηλαδή το συζητάµε 

από τώρα, λέµε όταν κλείσει τι θα κάνουµε, και σαββατοκύριακο όταν έρχεται λέω 

πότε θα έρθει η ∆ευτέρα να πάω στο σχολείο. Περνάµε πολύ ωραία εδώ, έχουµε 

ταιριάξει όλα τα παιδιά στο τµήµα µας κα αυτό είναι πολύ σηµαντικό δηλαδή 

είµαστε ανοιχτοί χαρακτήρες, κάνουµε το καλαµπούρι µας, δεν παρεξηγάει ο ένας 

τον άλλο και έτσι περνάµε πολύ ωραία. Έχουµε δέσει και είναι πολύ παράξενο, τόσα 

χρόνια και πρώτη φορά είµαστε σε χώρο που είµαστε τόσο δεµένοι, δηλαδή ο ένας 

νοιάζεται για τον άλλο. 

22. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

κάποιους αδύναµους µαθητές ή να λύσουν τα προβλήµατα τους; Συνήθως τι 

είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Εγώ ξέρω παιδιά από το τµήµα µου που τα βοηθάνε πάρα πολύ γιατί έχουµε 

συµµαθητές που δεν ήξεραν να γράψουν και τους έχουν βοηθήσει πάρα πολύ µ’ αυτό 

που τους κάνουν. Είχα συµµαθητή που του έδειχνε (ο εκπαιδευτικός) το όµικρον και 

δεν το ήξερε, ούτε µπορούσε να γράψει το όνοµα του. Αυτό ήταν πολύ σηµαντικό και 

πιστεύω ότι τα έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το πράγµα, το ιδιαίτερο δηλαδή που 

κάνουν µε τους καθηγητές. Και έρχονται και άλλα παιδιά απ’ έξω που δεν είναι 

Έλληνες και δεν ξέρουν ελληνικά και µαθαίνουν. Είναι πολύ καλά παιδιά κι αυτά. 

Κοιτάνε οι εκπαιδευτικοί που έχει ο καθένας δυσκολία και λένε ‘αυτό θα κάνουµε’ 

και είναι πολύ σηµαντικό αυτό. 
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Μαθητής 5ος  Κωδικός: Μ5/Α 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

18- 20�                  21-  25 �          26- 30 �          31- 35 �         

 36- 40 �      41 και άνω � 

2. Είστε:  Άνδρας �         Γυναίκα � 

3. Πριν πόσα χρόνια διακόψατε το σχολείο; 14 

4.  Σας επέλεξαν µε βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια;  

Αν ναι, µε ποια (π.χ. µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος 

κ.λπ.); Όχι 

5. Είστε στον Α’ ή στον Β’ κύκλο σπουδών; Β 

 

Συνέντευξη 

1. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. στην περιοχή σας;  

Το είχα µάθει από κάποιους γνωστούς µου που µου είχαν πει να έρθω κι εγώ εδώ 

γιατί είχα διακόψει το σχολείο από πολύ µικρή ηλικία. 

2. Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια όχι; Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας.  

Αυτή είναι τώρα µια δύσκολη ερώτηση.. όλα τα µαθήµατα µου αρέσουν, τα 

αγαπηµένα µου είναι τα µαθηµατικά και τα η φυσική. 

3. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του Σ.∆.Ε και ποιες στο σχολείο 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόµενο;  

∆ιαφορές είναι ότι εδώ είναι πολύ πιο εύκολα γιατί δεν έχουµε διαβάσµατα στο 

σχολείο, µας δίνουν κάποιες φωτοτυπίες, τις κάνουµε εδώ όλοι µαζί οµαδικά … και 

είναι πιο ελαστικά όλα . 

4. Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του µαθήµατος και ότι 

λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι απόψεις σας; Με ποιο τρόπο;  

Έχω ζητήσει να αντικατασταθεί η θεατρολογία που κάναµε πέρυσι µε κάποιο άλλο 

µάθηµα πιο πολύ µε γνώσεις, µε γεωγραφία… αλλά δεν έχει γίνει και δεν νοµίζω ότι 

πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στο χώρο του σχολείου και ποιες 
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αντιµετωπίζετε στο χώρο του Σ.∆.Ε.;  

Είχα και µε τους συµµαθητές µου κάποια προβλήµατα αλλά πιο πολύ µε τα 

µαθήµατα, ήταν πάρα πολλά ήµουν και πιο µικρή σε ηλικία τότε και δεν έχω το 

µυαλό που έχω τώρα. Ήταν κουραστικό τότε το κανονικό το γυµνάσιο παρά εδώ. 

6. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στην συµπεριφορά των εκπαιδευτικών που 

είχατε στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς που έχετε στο Σ.∆.Ε.;  

Οι δάσκαλοι είναι πολύ πιο ..χαλαροί 

7. Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Εδώ όχι. 

8. Σας διευκολύνει το ωράριο και ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.;  

Ο τόπος ..µένω λίγο µακριά από την πόλη, δηλαδή θα κάνω την ηµέρα γύρω στα 15 

χλµ. Οι ώρες θα έλεγα ότι µε βολεύουν γιατί δουλεύω σε οικογενειακή επιχείρηση 

και έτσι βρίσκω ευκαιρία και φεύγω.. αλλιώς αν δούλευα κάπου αλλού δεν νοµίζω να 

τα κατάφερνα.  

9. Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να ξαναγίνετε µαθητές;  

Είχα φύγει από το σχολείο γιατί είχα πολλά προβλήµατα και πίστευα ότι δεν θα 

περνούσα τη χρονιά. Ήταν οι απεργίες των καθηγητών τότε και βασικά βαρέθηκα και 

έφυγα. Και προτίµησα να δουλέψω παρά να πάω στο σχολείο.. ήταν ανοησία µου 

αλλά δεν πειράζει ήρθα εδώ που περνάω µια χαρά, µαθαίνω και πολλά καινούρια 

πράγµατα, καινούριους ανθρώπους γνώρισα, ωραία είναι εδώ. 

10. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα σας;  

∆εν ξέρω.. είναι τα ίδια πιστεύω γιατί από µικρή γράφω, στα ορθογραφικά µου δεν 

κάνω λάθη.  

11. Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; Σε ποιο τοµέα;  

Στα µαθηµατικά που µε ενδιαφέρουν και πολύ, εκεί βλέπω κάποια διαφορά, εκεί µε 

βοηθάει, γιατί χρειάζονται τα µαθηµατικά στη ζωή µας. 

12. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

σας;  

Θα προτιµούσα να έπαιρνα ένα βαθµό παρά µια αξιολόγηση για να είναι πιο αυστηρή 

η αξιολόγηση µου.. δηλαδή, αν δω ένα βαθµό και δω ότι δεν τα πάω καλά σ’ αυτό το 

µάθηµα,  να προσπαθήσω  καλύτερα. Πιο ελαστικά είναι εδώ. 
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13. Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Κάθε µέρα έρχοµαι 

14. Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Σπάνια κάνω απουσίες, έχω κάνει φέτος δύο όλη τη χρονιά  

15. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό;  

Όχι, δεν γνωρίζω κανέναν 

16. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Ναι από την τάξη µου έχει σταµατήσει µια κοπέλα για οικογενειακούς λόγους, έχει 

ένα πρόβληµα το παιδί της. 

17. Συµµετέχετε στα µαθήµατα; Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

σας;  

Ναι αρκετά, όλοι τους θα έλεγα. 

18. Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος;  

Η ψυχολόγος µας έχει έρθει τώρα πρόσφατα, λίγο πριν το Πάσχα. Έχει βοηθήσει κι 

εµένα, την έχω επισκεφθεί και µε έχει βοηθήσει, για άλλους µαθητές δεν γνωρίζω, 

δεν το έχω συζητήσει. 

19. Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

Ναι έχει βοηθήσει αρκετά. Και πέρυσι είχαµε τον ίδιο και φέτος πάλι όλο κάπου 

τρέχει, όλο και κάποιον θα τρέξει να τον βοηθήσει σε διάφορα θέµατα. 

20. Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Έχουµε πάει κάποια εκπαιδευτική εκδροµή σε µια κτηνοτροφική περιοχή φέτος για 

να µάθουµε πως παρασκευάζονται γαλακτοκοµικά προϊόντα. Μας φιλοξένησαν εκεί 

σε κάποιο ξενοδοχείο, επισκεφθήκαµε τα αξιοθέατα και τα βοσκοτόπια. Είχαµε 

περάσει πολύ ωραία και µάθαµε και αρκετά πράγµατα .. άλλες εκδηλώσεις δεν 

έχουµε κάνει. 

21. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε.;  

Σκοπεύω να πάω στο µαγαζί που δουλεύω και ίσως µπει και στο όνοµα µου ή µπορεί 

κάποια στιγµή να πάω σε σχολή µαγειρικής και ζαχαροπλαστικής που µου αρέσει 

αρκετά 
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22. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

κάποιους αδύναµους µαθητές ή να λύσουν τα προβλήµατα τους; Συνήθως τι 

είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Εδώ οι καθηγητές δεν µας θεωρούν µόνο µαθητές, µας βλέπουν όλους σαν µια 

οικογένεια, σαν παιδιά τους. Και ο διευθυντής ακόµη και οι καθηγητές µας βοηθάνε, 

µας ανοίγονται, αν έχουµε κάποια προβλήµατα στο σπίτι µας ή στη δουλειά µας ή 

ακόµα και στο σχολείο, είναι σε όλα µέσα.  

 

 

Μαθητής 6ος   
Κωδικός: Μ6/Α 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

18- 20�                  21-  25 �          26- 30 �          31- 35 �         

 36- 40 �      41 και άνω � 

2. Είστε:  Άνδρας �         Γυναίκα � 

3. Πριν πόσα χρόνια διακόψατε το σχολείο; 14 

4.  Σας επέλεξαν µε βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια;  

Αν ναι, µε ποια (π.χ. µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος 

κ.λπ.); Όχι 

5. Είστε στον Α’ ή στον Β’ κύκλο σπουδών; Β 

 

Συνέντευξη 

1. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. στην περιοχή σας;  

Από τρίτα άτοµα, φίλους, παρέες κ.λπ.. 

2. Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια όχι; Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας.  

Λόγω γραψίµατος, επειδή έχω κάποιο πρόβληµα µε δυσλεξία, µαθηµατικά, αγγλικά 

και αυτά που έχουν σχέση µε γράψιµο δεν θα το έλεγα ότι τρελαίνοµαι. Όσον αφορά 

µετά κοινωνιολογία, περιβαλλοντική, πληροφορική κ.α., αυτά µ’ αρέσουν. 

3. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του Σ.∆.Ε και ποιες στο σχολείο 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόµενο;  
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∆εν έχουµε τα βιβλία, µόνο φωτοτυπίες παίρνουµε, και διάφορες ερωτήσεις και 

προβλήµατα τα λύνουµε µόνο στο σχολείο, δεν έχουµε εργασίες για το σπίτι και είναι 

καλύτερο αυτό το πράγµα επειδή και πιο εύκολα τα καταλαβαίνουµε και πιο εύκολα 

τα µαθαίνουµε, τουλάχιστον µε πριν, στο (τυπικό) σχολείο που πήγαινα. 

4. Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του µαθήµατος και ότι 

λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι απόψεις σας; Με ποιο τρόπο;  

Λέω αυτό που θέλω και µε βοηθάει επιτόπου ο εκπαιδευτικός, δεν υπάρχει κάποια 

αντίδραση ότι ‘δεν µπορώ τώρα, έχω µάθηµα’, σταµατάει το µάθηµα, θα σε 

βοηθήσει, είµαστε πολύ συνεργάσιµοι µέσα στην τάξη, και οι καθηγητές και εµείς. 

∆εν υπάρχει δηλαδή κάποια αντίρρηση ότι ‘δεν µπορώ να σας βοηθήσω τώρα’ ή ότι 

‘δεν µπορώ να σας διδάξω τώρα αυτό’. 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στο χώρο του σχολείου και ποιες 

αντιµετωπίζετε στο χώρο του Σ.∆.Ε.;  

Ίδιες ήταν, το γράψιµο µόνο, τίποτε άλλο. Εξεταζόµουν πάντα προφορικά στο 

σχολείο. 

6. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στην συµπεριφορά των εκπαιδευτικών που 

είχατε στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς που έχετε στο Σ.∆.Ε.;  

Τεράστια διαφορά, έχουµε περισσότερη οικειότητα και άνεση, θα µιλήσουµε, δεν 

νιώθουµε τον φόβο που νιώθαµε τότε. Τότε υπήρχε και κάποιος φόβος, ήταν 

διαφορετικά τα πράγµατα, προσέχαµε πως θα µπαίναµε στην τάξη, τι θα λέγαµε, πως 

θα είµαστε ντυµένοι και όλα αυτά. Τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. 

7. Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Ναι, συνεργαζόµαστε µε το δήµο, µας δίνουν κάποιες αίθουσες, λεωφορεία για 

περιβαλλοντικές εκδροµές κ.α.  

8. Σας διευκολύνει το ωράριο και ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.;  

Μες στην πόλη µένω, είναι δέκα λεπτά µε το αυτοκίνητο και δεν µε κουράζει, δεν 

έχω πρόβληµα. 

9. Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να ξαναγίνετε µαθητές;  

Γιατί µου χρειαζόταν το απολυτήριο και για να µάθω και κάποια πράγµατα που 

άφησα πίσω, να αποκτήσω κάποιες γνώσεις. Πιστεύω ότι τις παίρνω πολύ πιο εύκολα 

τώρα. 
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10. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα σας;  

Τεράστιες αλλαγές βλέπω σε θέµατα όπως πώς πρέπει να µιλάω, πώς πρέπει να 

συµπεριφέροµαι, αν πηγαίνω σε κάποια υπηρεσία πως να συµπληρώνω κάποιες 

αιτήσεις.  

11. Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; Σε ποιο τοµέα;  

Πριν δεν έγραφα ποτέ και τώρα, δύο χρόνια που έρχοµαι στο σχολείο, γράφω. Και θα 

γράψω και θα διαβάσω, µπορεί να διαβάσω και ένα ολόκληρο βιβλίο το βράδυ, δεν 

µε πειράζει ασχολούµαι πολύ µ’ αυτό τώρα. Πριν έρθω εδώ δεν µπορούσα να το 

κάνω αυτό. 

12. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

σας;  

Η αξιολόγηση πιστεύω ότι είναι εντάξει. ∆εν παίρνουµε βαθµό, παίρνουµε κάποιες 

αξιολογήσεις για το πώς συµπεριφερόµαστε και πως συνεχίζουµε τη σχολική χρονιά. 

Είναι πολύ χαλαρός, δεν έχουµε το άγχος πως θα πάρουµε τους βαθµούς  

13. Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Όχι κάθε µέρα 

14. Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Φέτος κάνω κάποιες απουσίες, ειδικά το τελευταίο διάστηµα, λόγω δουλειάς. 

15. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό;  

∆ύο – τρία άτοµα γνωρίζω, ένα που ήταν στο νοσοκοµείο που ήταν καθαρίστρια και 

µετά την έβαλαν σε γραφείο και ήταν πιο καλή η θέση της µετά.  

16. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Εγώ λ.χ. το είχα ξεκινήσει πριν έξι χρόνια και µετά το σταµάτησα για σοβαρούς 

λόγους υγείας. Ξαναήρθα πέρυσι. Και άλλα άτοµα ξέρω που λόγω δουλειάς ή 

οικογενειακά (ζητήµατα) ζορίζονται να ‘ρθουν ή να συνεχίσουν 

17. Συµµετέχετε στα µαθήµατα; Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

σας;  

Ναι πάρα πολύ, γιατί µεταξύ µας κάνουµε αστεία, και έτσι, χωρίς να το 

καταλαβαίνεις, τελειώνει το µάθηµα 

18. Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος;  
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Προσωπικά δεν έχω κάνει συνέντευξη ακόµα απλώς ξέρω ότι άλλα άτοµα τα βοηθάει 

πάρα πολύ. ∆ηλαδή στην προσωπική τους ζωή που είχαν κάποια προβληµατάκια, τα 

αντιµετωπίζουν καλύτερα 

19. Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

Ναι πάρα πολύ, µας κάνει προτάσεις τι να κάνουµε όταν πάρουµε το χαρτί. Πιστεύω 

ότι είναι πολύ χρήσιµος για το σχολείο. 

20. Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Σε όλες είµαι σχεδόν πρώτος, τα παρακολουθώ όλα αυτά µε κάθε λεπτοµέρεια 

21. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε.;  

Όταν τελειώσω το σχολείο σκέφτοµαι να πάω σε κάποια ιερατική σχολή. 

22. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

κάποιους αδύναµους µαθητές ή να λύσουν τα προβλήµατα τους; Συνήθως τι 

είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Πιστεύω ότι είναι προβλήµατα δικά τους, κάποιοι δυσκολεύονται να διαβάσουν 

επειδή είναι µεγάλοι, κάποια άτοµα παντρευτήκαν, µετά σταµάτησαν το σχολείο 

κ.λπ. Οι καθηγητές συνεργάζονται µεταξύ τους, βοηθάει ο ένας τον άλλο. Αν δει για 

παράδειγµα ένας καθηγητής ότι ένα άτοµο ζορίζεται στην ανάγνωση, στη γραφή, θα 

το συζητήσει (µε τους άλλους). Κάνουν καθηµερινά project, και λειτουργούνε σαν 

ιδιαίτερα µαθήµατα στο σχολείο. 

 

 

Μαθητής 7ος  Κωδικός: Μ7/Α 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

18- 20�                  21-  25 �   26- 30 �          31- 35 �         

 36- 40 �      41 και άνω � 

2. Είστε:  Άνδρας �         Γυναίκα � 

3. Πριν πόσα χρόνια διακόψατε το σχολείο; 6 
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4. Σας επέλεξαν µε βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια;  

Αν ναι, µε ποια (π.χ. µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος 

κ.λπ.); Όχι 

5. Είστε στον Α’ ή στον Β’ κύκλο σπουδών; Β 

 

Συνέντευξη 

1. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. στην περιοχή σας;  

Από κάποιους φίλους 

2. Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια όχι; Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας.  

Όλα τα µαθήµατα είναι µια χαρά 

3. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του Σ.∆.Ε και ποιες στο σχολείο 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόµενο;  

Μας δίνουν φωτοτυπίες, δεν κάνουµε µια συγκεκριµένη ενότητα όπως στο σχολικό 

βιβλίο, αλλά καταπιανόµαστε µε πολλά θέµατα. Καταλαβαίνουµε καλύτερα και µας 

εξηγούν καλύτερα 

4. Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του µαθήµατος και ότι 

λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι απόψεις σας; Με ποιο τρόπο;  

Ναι, όταν θέλω να µάθω κάτι ρωτάω και παίρνω απάντηση και εξηγήσεις για πολλά 

θέµατα. Σε όλα τα µαθήµατα, ειδικά στη γλώσσα που θέλω να µάθω περισσότερα 

επειδή κάνω ορθογραφικά, τους ρωτάω συνεχώς και λέω τι µε δυσκολεύει. 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στο χώρο του σχολείου και ποιες 

αντιµετωπίζετε στο χώρο του Σ.∆.Ε.;  

Και στα δύο δεν είχα απολύτως καµία δυσκολία, απλώς αναγκάστηκα να αφήσω το 

άλλο σχολείο.  

6. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στην συµπεριφορά των εκπαιδευτικών που 

είχατε στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς που έχετε στο Σ.∆.Ε.;  

Όχι, δεν έχω δει καµία διαφορά, µας φέρονται το ίδιο καλά. ∆εν έχω παράπονο. 

7. Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Με το δήµο πάρα πολύ συνεργαζόµαστε. 

8. Σας διευκολύνει το ωράριο και ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.;  
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Ναι, πάρα πολύ γιατί το πρωί δουλεύω και το βράδυ είµαι ελεύθερος και µπορώ να 

έρθω.  

9. Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να ξαναγίνετε µαθητές;  

Επειδή έχω ακούσει ότι χρειάζεται το απολυτήριο για δουλειά, ειδικά τώρα που 

έρχονται δύσκολοι καιροί, είπα να έρθω. Τώρα όµως θέλω να πάω και λύκειο, να 

δώσω πανελλήνιες. 

10. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα σας;  

Ναι, έµαθα πράγµατα που δεν τα ήξερα και µε διευκολύνουν πάρα πολύ στην 

καθηµερινή µου ζωή, κυρίως στη γλώσσα. 

11. Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; Σε ποιο τοµέα;  

Στη γλώσσα, στους υπολογιστές. 

12. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

σας;  

Πρέπει να µπαίνει βαθµός, όχι να γίνεται αξιολόγηση. Αν και στο τέλος όποιος θέλει 

ζητάει βαθµό. 

13. Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Κάθε µέρα έρχοµαι, είµαι τακτικός µαθητής 

14. Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

-  

15. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό;  

Ξέρω, οι περισσότεροι έχουν πάει λύκειο, µερικοί έδωσαν πανελλήνιες και 

σπουδάζουν. 

16. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Είναι πολλοί, δυο φίλοι που είχα το παράτησαν λόγω δουλειάς 

17. Συµµετέχετε στα µαθήµατα; Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

σας;  

Συµµετέχω πάρα πολύ. Αν δε συµµετέχεις, ο καθηγητής σε πλησιάζει, σου βάζει 

άσκηση, σου εξηγεί για να µπορείς να πάρεις κι εσύ µέρος, να κάνεις κάτι και όχι 

µόνο να έρχεσαι για να µην πάρεις απουσία, αλλά να παρακολουθείς και να 

συµµετέχεις. 
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18. Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος;  

Πέρυσι έµπαινε µέσα στην τάξη και συζητούσαµε αρκετά θέµατα. Φέτος, επειδή 

άργησε να διοριστεί, κάνει ατοµικές συνεδρίες. Εγώ δεν έχω πάει και δεν ξέρω. 

19. Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

Βρίσκει ευκαιρίες απασχόλησης σε διάφορα παιδιά εδώ 

20. Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Ναι, σε θεατρικά που ανεβάζουµε παίρνω µέρος στα σκηνικά και στα κοστούµια. Σε 

εκδροµές πηγαίνω µε το Σ.∆.Ε. αλλά δεν έχω λάβει µέρος στην οργάνωση τους. 

21. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε.;  

Να πάω λύκειο και αν όλα πάνε καλά να δώσω πανελλήνιες και να σπουδάσω. 

22. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

κάποιους αδύναµους µαθητές ή να λύσουν τα προβλήµατα τους; Συνήθως τι 

είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Συνεργάζονται. Κάποιοι µαθητές που δεν ξέρουν να γράφουν, κάνουν ιδιαίτερα και 

φεύγουν από το τµήµα για να παρακολουθήσουν το ιδιαίτερο µάθηµα, για να µάθουν 

να γράφουν, να διαβάζουν. Αυτό γίνεται σε όλα τα µαθήµατα, οι καθηγητές 

συνεργάζονται µια χαρά.  

 

 

Μαθητής 8ος Κωδικός: Μ8/Α 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

18- 20�                  21-  25 �          26- 30 �          31- 35 �         

 36- 40 �      41 και άνω � 

2. Είστε:  Άνδρας �         Γυναίκα � 

3. Πριν πόσα χρόνια διακόψατε το σχολείο; 10 

4. Σας επέλεξαν µε βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια;  

Αν ναι, µε ποια (π.χ. µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος 

κ.λπ.); Όχι 

5. Είστε στον Α’ ή στον Β’ κύκλο σπουδών; Α 
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Συνέντευξη 

1. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. στην περιοχή σας;  

Ο αδερφός µου ήταν µαθητής εδώ 

2. Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια όχι; Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας.  

Η πληροφορική που µου αρέσει να ασχολούµαι, η φυσική και τα µαθηµατικά, αν και 

τα µαθηµατικά µε δυσκολεύουν. Τα αγγλικά επίσης, γιατί θέλω να πάω στο 

εξωτερικό. 

3. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του Σ.∆.Ε και ποιες στο σχολείο 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόµενο;  

Ναι, εδώ παίρνουµε φωτοτυπίες και λύνουµε απευθείας τις ασκήσεις. Προσπαθούµε 

να λύσουµε µόνοι τις ασκήσεις και αν δυσκολευτούµε βοηθάει και ο καθηγητής. Εδώ 

είναι πιο εύκολα από το σχολείο. 

4. Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του µαθήµατος και ότι 

λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι απόψεις σας; Με ποιο τρόπο;  

Φυσικά, οι καθηγητές µε ακούνε και µας βρίσκουν σε όλα τα προβλήµατα που 

έχουµε. 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στο χώρο του σχολείου και ποιες 

αντιµετωπίζετε στο χώρο του Σ.∆.Ε.;  

Εδώ δεν έχω, όλα είναι µια χαρά. Μας βοηθάνε, δεν υπάρχει θέµα δυσκολίας. Στο 

κανονικό σχολείο µε δυσκόλευαν τα µαθήµατα γιατί έπρεπε να διαβάσω  µόνος µου 

και οι γονείς δεν µπορούσαν να βοηθήσουν, είχαν πολλή δουλειά. Ήταν γενικά 

δύσκολο να µάθεις κάτι µόνος σου. 

6. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στην συµπεριφορά των εκπαιδευτικών που 

είχατε στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς που έχετε στο Σ.∆.Ε.;  

Ναι, πάρα πολύ. Εδώ είναι πιο άνετα ενώ στο σχολείο ήµουν πολύ αγχωµένος, ειδικά 

στα µαθηµατικά και κολλούσα. Εδώ δεν κολλάω σ’ αυτά  που θέλω να πω, και λάθος 

να κάνω δεν πειράζει 

7. Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Ναι, ασχολείται. Φέτος κάνουµε µαζί δραστηριότητες για το νερό, πριν λίγο ήµασταν 
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στον βιολογικό καθαρισµό.  

8. Σας διευκολύνει το ωράριο και ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.;  

Μερικές φορές, θα το προτιµούσα να είναι λίγο πιο αργά για να ξεκουράζοµαι λίγο 

και από τη δουλειά, επειδή µόλις σχολάω, έρχοµαι εδώ αµέσως. 

9. Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να ξαναγίνετε µαθητές;  

Ήθελα να εκµεταλλευτώ αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που µας δίνεται και να πάω να 

σπουδάσω. 

10. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα σας;  

Τίποτα, το ίδιο.  

11. Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; Σε ποιο τοµέα;  

Στα µαθηµατικά και σε αγγλικά και πληροφορική. Κυρίως όµως στην 

περιβαλλοντική έχουµε µάθει πάρα πολλά. Ακούµε στο µάθηµα κάποια πράγµατα 

που τα βλέπαµε και δεν τα καταλαβαίναµε. Τώρα αντιλαµβανόµαστε τις διαφορές. 

12. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

σας;  

∆ε γνωρίζω. 

13. Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Έρχοµαι κάθε µέρα σχεδόν. 

14. Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Μερικές φορές, για να ξεκουραστώ 

15. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό;  

Ναι, ξέρω κάποιους που τους βοήθησε να βρουν δουλειά, και πολλούς που πήγαν στο 

λύκειο. Γι’ αυτό ήρθα κι εγώ εδώ. 

16. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Είναι πολλά άτοµα αλλά το κάνουν επειδή έχουν πολλές υποχρεώσεις ή µένουν πολύ 

µακριά και δυσκολεύονται να έρθουν. Σήµερα λ.χ. µια συµµαθήτρια µου δουλεύει 

στο ξενοδοχείο και δεν µπορεί να έρθει εδώ.  

17. Συµµετέχετε στα µαθήµατα; Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

σας;  

Όλοι οι καθηγητές µας βοηθάνε να συµµετέχουµε, µε ερωτήσεις. Μας παροτρύνουν 
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να βρίσκουµε µόνοι εναλλακτικές λύσεις σε κάποια θέµατα, λ.χ. σε κοινωνιολογικά 

ζητήµατα ή στα µαθηµατικά. 

18. Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος;  

∆εν ξέρω. Έχω ακούσει ότι βοηθάει στο να λύνουν οι µαθητές τα προβλήµατα τους, 

δίνει συµβουλές. 

19. Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

Σε θέµατα εργασίας, µας ενηµερώνει για προγράµµατα απασχόλησης και για 

διάφορες σχολές. 

20. Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Βοηθάω σε θέµατα που µας λένε και οι ίδιοι οι καθηγητές.  

21. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε.;  

Να πάω στο νυχτερινό λύκειο και  να σπουδάσω 

22. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

κάποιους αδύναµους µαθητές ή να λύσουν τα προβλήµατα τους; Συνήθως τι 

είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Μας βοηθάνε, συνεργάζονται άψογα. Πολλές φορές κάνουµε µαθήµατα µε δυο 

καθηγητές παράλληλα. Τα προβλήµατα δεν τα γνωρίζω γιατί δεν τα γνωστοποιούν σε 

‘µας.  
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Προφίλ Ερωτώµενων και Αποµαγνητοφωνήσεις 2ου Σ.∆.Ε. 

 

Εκπαιδευτικοί 

 

Εκπαιδευτικός 1ος  Κωδικός: Ε1/Β 

Βιογραφικό (Προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

έως 25 �          26- 30 �          31- 35 �           36- 40 �        41 και άνω � 

2. Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 16 

3. Πόσα χρόνια εργάζεστε στο Σ.∆.Ε.; 5 

4. Είσαστε: Μόνιµος µε απόσπαση � Ωροµίσθιος�  

 

Συνέντευξη 

1. Γιατί επιλέξατε να διδάξετε σε Σ.∆.Ε;  

Οι βασικοί λόγοι αρχικά ήταν οικογενειακοί, λόγω παιδιού. Η σύζυγος δούλευε το 

πρωί, οπότε έπρεπε να φροντίζω το παιδί. Στη συνέχεια µου άρεσε και συνέχισα.  

2. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε.  

Τυχαία, δεν ήξερα ότι υπήρχε ο θεσµός, µου το είπαν άλλοι συνάδελφοι. 

3. Ποιες ήταν οι προηγούµενες εµπειρίες σας σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων;  

Ναι, αρκετά µεγάλη: σεµινάρια στη Ν.Ε.Λ.Ε., στα Ι.Ε.Κ. ενώ είχα εργαστεί και ως 

επιµορφωτής σε δασκάλους. 

4. Πιστεύετε ότι σας δόθηκε επαρκής επιµορφωτική υποστήριξη για να 

διδάξετε σε Σ.∆.Ε.; Πως αιτιολογείτε  την απάντηση σας και τι προτείνετε;  

Τα 2 πρώτα χρόνια είχαµε αρκετή υποστήριξη, συνεχή σεµινάρια κλπ. Μετά, µάλλον 

τελείωσαν τα χρήµατα, οπότε σταµάτησαν και τα σεµινάρια και η επιµόρφωση. Το 

βασικό που προτείνω είναι να συνεχιστεί η επιµόρφωση ή τουλάχιστον µια 

βιβλιογραφική υποστήριξη. Να αξιοποιήσουν την τεχνολογία και να κάνουν 

σεµινάρια εξ αποστάσεως µέσω υπολογιστών. 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζετε στη διδασκαλία του γνωστικού σας 

αντικειµένου;  

∆εν αντιµετωπίζω κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, απλά έρχονται λίγοι µαθητές. 
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6. Χρειάστηκε να διαφοροποιήσετε  την συµπεριφορά σας προς τους µαθητές 

του Σ.∆.Ε. συγκριτικά µε την συµπεριφορά σας προς τους µαθητές του 

τυπικού σχολείου; Ποιες δυσκολίες συναντήσατε;  

Οι δυσκολίες είναι το µάθηµα προς τους µικρούς. Με τους µεγάλους είχα 

περισσότερη εµπειρία και δε χρειάστηκε να αλλάξω κάτι. 

7. Ποια στοιχεία χαρακτηρίζετε ως θετικά στο θεσµό του Σ.∆.Ε. γενικότερα; 

Ποια από αυτά πιστεύετε ότι εφαρµόζονται στην πραγµατικότητα; 

Σε γενικές γραµµές εφαρµόζονται τα περισσότερα που θέτει το Σ.∆.Ε. ως θεσµός.  

8. Σε ποια σηµεία θεωρείτε ότι πρέπει να επέλθουν αλλαγές στη λειτουργία του 

θεσµού;  

Θα πρέπει να αναπτυχθεί κάποιο πλαίσιο, ώστε να υπάρχουν περισσότεροι µόνιµοι 

καθηγητές. Οι ωροµίσθιοι είναι αρκετά µεγάλοι σε αριθµό και αργούν να έρθουν.   

Στην αρχή, που υπήρχε µια επιµόρφωση, υπήρχε εφαρµογή των µεθόδων του θεσµού. 

Οι καθηγητές που έχουν έρθει τώρα δεν έχουν λάβει κάποια επιµόρφωση και 

εφαρµόζουν µεθόδους που συναντάµε στα κλασσικά σχολεία.  

9. Ποιες διαφορές εντοπίζετε από την εκπαιδευτική πρακτική που ακολουθείται 

στα τυπικά σχολεία;  

Ο τρόπος διδασκαλίας είναι εντελώς διαφορετικός, δίνει το πρώτο βήµα στους 

εκπαιδευόµενους. Ο εκπαιδευτής έρχεται στο επίπεδο των µαθητών, γι’ αυτό και 

γίνεται διαφορετική διάταξη των θρανίων, δεν υπάρχει έδρα.. Το µάθηµα έχει το 

πρότυπο µιας συζήτησης στην οποία βγάζουν τους προβληµατισµούς τους και 

βρίσκουν απαντήσεις  

10. Θεωρείτε ότι τα Σ.∆.Ε., από τη σκοπιά της διοίκησης, πρέπει να λειτουργούν 

περισσότερο ανεξάρτητα από την κεντρική αρχή τους ή πιστεύετε ότι πρέπει 

να ασκείται µεγαλύτερος έλεγχος από την κεντρική αρχή, δηλαδή το 

Ι.∆.ΕΚ.Ε; Αιτιολογήστε την απάντηση σας  

Σε γενικές γραµµές υπάρχει κάποιος έλεγχος αλλά τα πράγµατα θα µπορούσαν να 

είναι πιο ανεξάρτητα από την άποψη της χρηµατοδότησης. Μας δίνουν χρήµατα και 

τα επιµερίζουν σε διάφορους τοµείς, ενώ θα µπορούσαµε να είµαστε πιο ευέλικτοι αν 

µας τα έδιναν µαζεµένα και ορίζαµε εµείς πώς να τα διαχειριστούµε.  Π.χ. µας δίνουν 

ένα ποσό για εκδηλώσεις, ενώ εµείς µπορεί να χρειαστούµε λιγότερα χρήµατα από το 



 LV 

συγκεκριµένο ποσό και περισσότερα για ένα άλλο τοµέα. 

11. Θεωρείτε ότι σας παρέχεται ουσιαστική παιδαγωγική ελευθερία; Πως 

αιτιολογείτε την άποψη σας; 

Ναι, κάνουµε ό, τι θέλουµε. Καλό είναι αυτό γιατί ασχολούµαστε µε θέµατα που 

ενδιαφέρουν του ίδιους τους µαθητές ενώ στο σχολείο ακολουθούν µια συγκεκριµένη 

ύλη. Έχουµε µια ελευθερία να ασχοληθούµε µε όποιο θέµα θέλουµε αρκεί να έχει 

συνάφεια µε το γραµµατισµό που διδάσκουµε.  

12. Με ποιους τρόπους ενθαρρύνετε την συνεργασία των µαθητών σας µε την 

τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Κάνουµε κάθε χρόνο την ηµερίδα ευαισθητοποίησης που αποσκοπεί στο να 

ενηµερώσει την κοινωνία ότι υπάρχει αυτό το σχολείο, το Σ.∆.Ε., να προσεγγίσουµε 

καινούριους µαθητές και να δείξουµε τη δουλειά που έχουµε κάνει. Φέτος ίσως 

κάνουµε κάτι πολύ απλό γιατί υπολειτουργούσαµε. Τις άλλες χρονιές ήταν πολλές οι 

προετοιµασίες. Πάντως προσπαθούµε σε κάθε ευκαιρία να µην είµαστε µακριά από 

τα πλαίσια που λειτουργεί ή κοινωνία. Παρακολουθούµε εκθέσεις, συµµετέχουµε σε 

διάφορες διοργανώσεις όσο µπορούµε. 

13. Γιατί κατά την άποψη σας οι µαθητές του Σ.∆.Ε. αποφάσισαν να 

επιστρέψουν στην εκπαίδευση;  

Οι λόγοι είναι πολλοί. Κάνουµε και εµείς αυτή την ερώτηση στους µαθητές όταν 

παίρνουµε συνέντευξη. Οι λόγοι µπορεί να είναι οικονοµικοί, οικογενειακοί κ.λπ. 

14. Ποιες αλλαγές έχουν επέλθει στην καθηµερινότητα τους;  

Βλέπουµε τεράστια διαφορά όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας και συµπεριφοράς. 

Στην αρχή πολλοί µαθητές δεν µπορούν καν να επικοινωνήσουν και µετά από 2 

χρόνια κάποιοι απ’ αυτούς γράφουν και άρθρα στις εφηµερίδες.  

15. Σε ποιους τοµείς πιστεύετε ότι έχουν βελτιωθεί;  

Ο βασικός είναι ο επικοινωνιακός τοµέας, έχουν κοινωνικοποιηθεί περισσότερο, 

λειτουργούν πλέον σαν οµάδα 

16. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

των µαθητών στο Σ.∆.Ε.;  

Το γεγονός ότι ενισχύει τα θετικά γνωρίσµατα του µαθητή και δεν το κατακρίνει στα 

λάθη του είναι θετικό στοιχείο. Του τονώνει το ηθικό και του δίνει ώθηση να 
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συνεχίσει. 

17. Έρχονται κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

 

18. Κάνουν απουσίες; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

∆εν έχουµε οριστική διακοπή, δεν υπάρχει διαρροή σε µεγάλο βαθµό αλλά κάθε 

χρόνο έχουµε µαθητές που κάνουν πολλές απουσίες. Κατακόρυφη πτώση της 

παρουσίας των µαθητών έχουµε την εποχή που ξεκινάει ή τελειώνει η τουριστική 

σαιζόν. Όλο τον υπόλοιπο χρόνο αν κάποιος κάνει κάποιες απουσίες είναι για 

προσωπικούς λόγους. 

19. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό; 

 Αρκετοί κατάφεραν να βρουν δουλειά εξαιτίας του απολυτηρίου, άλλοι κατάφεραν 

να συνεχίσουν σε σχολεία τυπικής εκπαίδευσης –λύκεια. 

20. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Τα ποσοστά δεν είναι πολύ µεγάλα. Ο κυριότερος λόγος είναι επειδή παντρεύτηκαν 

και έφυγαν. Η διακοπή γινόταν συνήθως στην αρχή της σχολικής χρονιάς, όχι στη 

συνέχεια, γι’ αυτό και δεν έχουµε προλάβει να διαπιστώσουµε τους λόγους. 

21. Συµµετέχουν στο µάθηµα που διδάσκετε; Με ποιο τρόπο εσείς ενθαρρύνετε 

τη συµµετοχή τους;  

Ναι, υπάρχει αρκετή συµµετοχή. Το αντικείµενο του µαθήµατος γεννάει πολλά 

ερωτηµατικά και παρακινεί το ενδιαφέρον των µαθητών. 

22. Πως τους βοηθάει ο ψυχολόγος;  

Πολλές φορές χρειάστηκε η ανάµειξη του ψυχολόγου σε θέµατα µικρά ή µεγάλα. Με 

ποιο τρόπο τους βοηθάει αυτό δεν το γνωρίζω ακριβώς αλλά βλέπεις ότι τους 

βοηθάει γιατί παρατηρούµε αλλαγή στον τρόπο συµπεριφοράς του µαθητή σχεδόν 

άµεσα. 

23. Πως τους βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

Σε γενικές γραµµές έχω καταλάβει τι κάνει αλλά δεν έχουµε συνεργαστεί αρκετά και 

φέτος δεν έχουµε 

24. Συµµετέχετε µαζί µε τους µαθητές σας στην οργάνωση διάφορων 

δραστηριοτήτων, π.χ. θεατρικές παραστάσεις, περιβαλλοντικές 
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δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Εννοείται ότι συµµετέχω, είτε ως επικεφαλής σε κάποια οµάδα είτε παίρνω απλά 

µέρος. Επειδή δουλεύουµε µε τη µέθοδο του project, ο ρόλος µας είναι 

συµβουλευτικός αλλά παράλληλα συµµετέχουµε. 

25. Τι σκοπεύουν να κάνουν µετά την ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο 

Σ.∆.Ε.;  

Ένα µεγάλο ποσοστό θέλει να συνεχίσει στην τυπική εκπαίδευση. Άλλοι δεν κάνουν 

τίποτα ενώ κάποιοι άλλοι χρησιµοποιούν το απολυτήριο για να βρουν δουλειά, 

συνήθως δουλειές του δήµου. 

26. Συνεργάζεστε µε άλλους εκπαιδευτικούς του Σ.∆.Ε. για να ενισχύσετε από 

κοινού τις προσπάθειες κάποιων αδύναµων µαθητών ή να επιλύσετε κάποια  

προβλήµατα τους; Συνήθως τι είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Ο κάθε εκπαιδευτής προσπαθεί να είναι ο µέντορας µιας οµάδας εκπαιδευόµενων, 

περίπου τριών ή τεσσάρων ατόµων, που συζητά µαζί τους και τους έχει πιο κοντά του 

και εκτός µαθήµατος. Υπάρχει εποµένως µια άµεση γνώση των προβληµάτων των 

µαθητών καθώς και άµεση προσπάθεια επίλυσης τους. Τώρα αν το πρόβληµα είναι 

πιο ‘βαρύ’, υπάρχει και η παρέµβαση του ψυχολόγου. Επειδή λειτουργούµε µε 

project, που απαιτούν την συµµέτοχή παραπάνω από ενός εκπαιδευτικού, η 

συνεργασία µεταξύ µας είναι απαραίτητη.  

 

 

Εκπαιδευτικός 2ος  Κωδικός: Ε2/Β 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

έως 25 �          26- 30 �          31- 35 �  36- 40 �        41 και άνω � 

2. Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 9 

3. Πόσα χρόνια εργάζεστε στο Σ.∆.Ε.; 2 

4. Είσαστε: Μόνιµος µε απόσπαση �   Ωροµίσθιος�  

 

Συνέντευξη 

1. Γιατί επιλέξατε να διδάξετε σε Σ.∆.Ε;  
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Ήθελα ένα τρόπο να µπω στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση γιατί πριν είχα διδάξει 

µόνο σε ενήλικες στην τριτοβάθµια και µέσω του Ι.∆.ΕΚ.Ε. είναι πιο εύκολη η 

πρόσληψη 

2. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε.  

Από το διαδίκτυο βρήκα την προκήρυξη του Ι.∆.ΕΚ.Ε. 

3. Ποιες ήταν οι προηγούµενες εµπειρίες σας σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων;  

Στο Πολυτεχνείο, στη σχολή Εµποροπλοιάρχων και σε κάποια σεµινάρια. Οι 

εµπειρίες µου ήταν πολύ καλές, το κλίµα ήταν πολύ θετικό. Γενικά είναι πολύ πιο 

ευχάριστο να διδάσκεις σε ενήλικες γιατί συζητάνε. 

4. Πιστεύετε ότι σας δόθηκε επαρκής επιµορφωτική υποστήριξη για να 

διδάξετε σε Σ.∆.Ε.; Πως αιτιολογείτε  την απάντηση σας και τι προτείνετε;  

Όχι, δε µου δόθηκε, έτυχε εγώ να έχω ασχοληθεί µε την εκπαίδευση ενηλίκων. Ίσως 

θα έπρεπε να έχουµε κάποια ενηµέρωση από ψυχολόγο ή κοινωνιολόγο για το πώς να 

αντιµετωπίσουµε αυτά τα άτοµα και να µην το αφήσουµε στην κρίση µας. 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζετε στη διδασκαλία του γνωστικού σας 

αντικειµένου;  

Σαν αντικείµενο δεν έχει το δικό µου µάθηµα ιδιαίτερες απαιτήσεις και δεν 

αντιµετωπίζω δυσκολίες. Ορισµένες φορές, επειδή οι άνθρωποι είναι µεγάλοι και 

έχουν εµπειρίες από τη ζωή τους ξέρουν κάποια πράγµατα περισσότερο από µένα, 

π.χ. γνωρίζουν καλύτερα από µένα οικονοµικά στοιχεία για τα φωτοβολταϊκά επειδή 

τους έχουν χρειαστεί στη ζωή τους.  

6. Χρειάστηκε να διαφοροποιήσετε  την συµπεριφορά σας προς τους µαθητές 

του Σ.∆.Ε. συγκριτικά µε την συµπεριφορά σας προς τους µαθητές του 

τυπικού σχολείου; Ποιες δυσκολίες συναντήσατε;  

Σε τυπικό σχολείο δεν έχω κάνει αλλά σε επίπεδο ενηλίκων το κλίµα εδώ είναι πιο 

χαλαρό, εδώ το γνωστικό αντικείµενο είναι πιο διευρυµένο και πιο ευχάριστο. Στα 

άλλα σχολεία πρέπει να είµαστε πιο αυστηροί και πιο επικεντρωµένοι στην ύλη και 

τους στόχους. Εδώ είναι λίγο πιο σφαιρικά τα πράγµατα. Ασχολούµαι πιο πολύ στο 

να ψάξω και να βρω τι θα διδάξω και τι τους ενδιαφέρει ενώ στα άλλα ιδρύµατα η 

ύλη είναι καθορισµένη είτε αρέσει είτε όχι στους µαθητές. 

7. Ποια στοιχεία χαρακτηρίζετε ως θετικά στο θεσµό του Σ.∆.Ε. γενικότερα; 
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Ποια από αυτά πιστεύετε ότι εφαρµόζονται στην πραγµατικότητα; 

Το θεσµικό πλαίσιο βολεύει αρκετούς γιατί δεν υπάρχουν εξετάσεις. Παίρνουν ένα 

χαρτί ισότιµο του γυµνασίου. Ένα νυχτερινό γυµνάσιο ίσως είναι ανώτερο από 

άποψη γνώσεων, αλλά αυτό είναι µια υπόθεση. 

8. Σε ποια σηµεία θεωρείτε ότι πρέπει να επέλθουν αλλαγές στη λειτουργία του 

θεσµού;  

Στην προσέλευση των µαθητών, στην οργάνωση και τη λειτουργία από τη σκοπιά ότι 

πρέπει να έρχονται οι καθηγητές από την αρχή της σχολικής χρονιάς ενώ τώρα 

ήρθαµε από το Φεβρουάριο, µε αποτέλεσµα και οι µαθητές να κουράζονται 

περισσότερο και εµείς να µην µπορούµε να διδάξουµε όσα θέλουµε. 

9. Ποιες διαφορές εντοπίζετε από την εκπαιδευτική πρακτική που ακολουθείται 

στα τυπικά σχολεία;  

Γίνονται µεγαλύτερες και  εκτενέστερες συζητήσεις γύρω από κάποια θέµατα, είναι 

πιο εύκολο να ξεφύγει µια συζήτηση από το θέµα του µαθήµατος, είναι πιο εύκολο 

να εφαρµόσουµε βιωµατική µάθηση, ενδιαφέρονται πιο πολύ για διαδραστικά 

παιχνίδια, εφαρµογές, ενώ στο τυπικό σχολείο είναι ανεκτή µια µεταφορά γνώσης 

ανάµεσα στα άλλα.  

10. Θεωρείτε ότι τα Σ.∆.Ε., από τη σκοπιά της διοίκησης, πρέπει να λειτουργούν 

περισσότερο ανεξάρτητα από την κεντρική αρχή τους ή πιστεύετε ότι πρέπει 

να ασκείται µεγαλύτερος έλεγχος από την κεντρική αρχή, δηλαδή το 

Ι.∆.ΕΚ.Ε; Αιτιολογήστε την απάντηση σας  

Πιστεύω ότι θα πρέπει να αποκεντρωθεί η διοίκηση, χωρίς ωστόσο να 

περιθωριοποιηθεί το Ι.∆.ΕΚ.Ε. Βασικό ρόλο θα παίξουν οι διευθυντές επειδή σε κάθε 

Σ.∆.Ε. είναι διαφορετικές οι συνθήκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών, εποµένως 

το κάθε Σ.∆.Ε. πρέπει να καθορίσει πως θα λειτουργήσει. 

11. Θεωρείτε ότι σας παρέχεται ουσιαστική παιδαγωγική ελευθερία; Πως 

αιτιολογείτε την άποψη σας; 

Ναι, απόλυτα. 

12. Με ποιους τρόπους ενθαρρύνετε την συνεργασία των µαθητών σας µε την 

τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Προσπαθούµε να κάνουµε κάποιες εκπαιδευτικές επισκέψεις- υπάρχει βέβαια και 
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πρόβληµα χρηµατοδότησης γι’ αυτό. Επίσης, επειδή το Σ.∆.Ε. λειτουργεί βραδινές 

ώρες, είναι δύσκολες οι επισκέψεις σε δηµόσιες υπηρεσίες γιατί λειτουργούν πρωί. 

Π.χ. θέλαµε να πάµε στη ∆.Ε.Υ.Α για να δούµε την επεξεργασία του νερού και 

έπρεπε να το κάνουµε πρωί, πράγµα που είναι δύσκολο γιατί οι µαθητές δουλεύουν 

και δε µένουν όλοι κοντά στην πόλη. 

13. Γιατί κατά την άποψη σας οι µαθητές του Σ.∆.Ε. αποφάσισαν να 

επιστρέψουν στην εκπαίδευση;  

Είναι κάτι που τους ρωτάµε κι εµείς για να τους γνωρίσουµε περισσότερο. Πολλοί 

θέλουν να εξελιχθούν και προσωπικά και τους αρέσει η µάθηση, άλλοι για να πάρουν 

το χαρτί, άλλοι για να συνεχίσουν σε παραπάνω δοµές τις εκπαίδευσης.. ίσως να τους 

έχει λείψει λίγο και η ξενοιασιά του σχολείου. 

14. Ποιες αλλαγές έχουν επέλθει στην καθηµερινότητα τους;  

Καταρχάς βρίσκονται στο Σ∆Ε κάθε µέρα, πρέπει να είναι εδώ-  επεξεργάζονται 

αυτά που µαθαίνουν, έχουν αλλάξει τον τρόπο οµιλίας τους, έχουν ευαισθητοποιηθεί 

σε θέµατα περιβάλλοντος, τους κάνουν εντύπωση ορισµένα πράγµατα 

15. Σε ποιους τοµείς πιστεύετε ότι έχουν βελτιωθεί;  

Στον κοινωνικό, σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή στο ότι έχουν αναλάβει µια 

πρωτοβουλία και πρέπει να τη φέρουν εις πέρας µε υπευθυνότητα και στο κοµµάτι 

της µάθησης παίρνουν από ‘δω πράγµατα. 

16. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

των µαθητών στο Σ.∆.Ε.;  

Είναι πολύ απλός, δίνεται βάρος στην περιγραφική αξιολόγηση. ∆εν ξέρω αν έχει 

κάποιο νόηµα η αξιολόγηση µε βαθµούς αλλά είναι καλό και οι ίδιοι να ξέρουν ότι 

αξιολογούνται για να παίρνουν και δύναµη να συνεχίσουν. 

17. Έρχονται κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Υπάρχουν κάποια άτοµα που έρχονται συστηµατικά.  

18. Κάνουν απουσίες; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Υπάρχουν και µαθητές που δεν τους έχω δει καθόλου. Ένα µεγάλο ποσοστό λείπει 

από την αίθουσα. Το γιατί, ίσως είναι προσωπικοί λόγοι αλλά πιστεύω κυρίως 

επαγγελµατικοί, επειδή δε δουλεύουν όλοι το πρωί και είναι δύσκολο να καθίσουν 

όλο το βράδυ.  
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19. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό; 

Ξέρω κάποια άτοµα που έχουν συνεχίσει σε ΕΠΑ.Λ. ενώ κάποια άλλα έχουν 

µονιµοποιηθεί στις δουλειές τους που χρειάζονταν το απολυτήριο για να 

παραµείνουν. 

20. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Αυτό δεν µπορώ να το ξέρω, συνήθως τις απουσίες τις βλέπουµε στο τέλος της 

χρονιάς αλλά και πάλι πιστεύω ότι είναι επαγγελµατικοί λόγοι και λόγοι 

προγράµµατος. 

21. Συµµετέχουν στο µάθηµα που διδάσκετε; Με ποιο τρόπο εσείς ενθαρρύνετε 

τη συµµετοχή τους;  

Με ερωτήσεις τους ζητάω να µου πουν τις εµπειρίες και τις εικόνες που έχουν από το 

κάθε κοµµάτι που διδάσκω, κάνουµε διάφορα παιχνίδι και δραστηριότητες, επιδιώκω 

να ακούω τη γνώµη του καθενός · γενικά υπάρχει καλό κλίµα εντός τάξης δεν έχουν 

πρόβληµα στο να εκφραστούν. 

22. Πως τους βοηθάει ο ψυχολόγος;  

∆εν έχει έρθει ακόµα ψυχολόγος εδώ 

23. Πως τους βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

Επίσης δεν έχει έρθει.  

24. Συµµετέχετε µαζί µε τους µαθητές σας στην οργάνωση διάφορων 

δραστηριοτήτων, π.χ. θεατρικές παραστάσεις, περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Όταν αποφασίσουµε να κάνουµε κάτι τέτοιο φτιάχνουµε οµάδες – φέτος βέβαια είναι 

λίγο δύσκολο λόγω πίεσης χρόνου, µιλάω για προηγούµενες χρονιές, υπάρχουν 

κάποια προτζεκτ, θέτουµε αρµοδιότητες, τα παιδιά ασχολούνται, συγκεντρώνονται 

σε οµάδες και συζητάνε και όπου θέλουν βοήθεια ξέρουν ότι είµαστε κοντά τους.  

25. Τι σκοπεύουν να κάνουν µετά την ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο 

Σ.∆.Ε.;  

Συνήθως αποσκοπούν σε ένα καλύτερο µέλλον, σε µια καλύτερη δουλειά, 

τουλάχιστον οι µικρότεροι σε ηλικία. Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία το κάνουν για 

προσωπικούς λόγους και ανταποκρίνονται πολύ καλά.  
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26. Συνεργάζεστε µε άλλους εκπαιδευτικούς του Σ.∆.Ε. για να ενισχύσετε από 

κοινού τις προσπάθειες κάποιων αδύναµων µαθητών ή να επιλύσετε κάποια  

προβλήµατα τους; Συνήθως τι είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

∆υστυχώς όχι όσο θα έπρεπε γιατί οι περισσότεροι καθηγητές είµαστε ωροµίσθιοι, τα 

ωράρια µας είναι διαφορετικά και δεν µπορούµε να βρεθούµε, στις συνελεύσεις δεν 

µπορούµε να πούµε πολλά πράγµατα, οπότε πιο πολύ συνεργαζόµαστε µε τον 

διευθυντή. Τα προβλήµατα των µαθητών είναι συµπεριφοράς συνήθως και 

προβλήµατα µέσα στην τάξη. Γενικά έχουµε άτοµα που έχουν µαθησιακές  δυσκολίες 

είτε µαθητές που έχουν πρόβληµα στην ανάπτυξη τους, σωµατική ή διανοητική.  

 

 

Εκπαιδευτικός 3ος  Κωδικός: Ε3/Β 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

έως 25 �          26- 30 �          31- 35 �           36- 40 �        41 και άνω � 

2. Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 7 

3. Πόσα χρόνια εργάζεστε στο Σ.∆.Ε.; 5 

4. Είσαστε: Μόνιµος µε απόσπαση �   Ωροµίσθιος�  

 

Συνέντευξη 

1. Γιατί επιλέξατε να διδάξετε σε Σ.∆.Ε;  

Είχα γεννήσει το δεύτερο παιδί µου και έπρεπε να φροντίσω για την απόσπαση µου. 

Το ωράριο ήταν απογευµατινό και µε κάλυπτε, οπότε είπα γιατί να µη δοκιµάσω 

2. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε.  

Ενηµερώθηκα από τη διευθύντρια του Σ.∆.Ε. που ήταν στη δευτεροβάθµια. Μόλις µε 

είδε προσπάθησε να µου µεταφέρει το πάθος της για το Σ.∆.Ε. και θεωρώ ότι τα 

κατάφερε. 

3. Ποιες ήταν οι προηγούµενες εµπειρίες σας σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων;  

∆εν είχα, ήµουν στο τυπικό σχολείο. Είχε διοριστεί µέσω ΑΣΕΠ το 2003 ήµουν όµως 

15 χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση. 

4. Πιστεύετε ότι σας δόθηκε επαρκής επιµορφωτική υποστήριξη για να 
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διδάξετε σε Σ.∆.Ε.; Πως αιτιολογείτε  την απάντηση σας και τι προτείνετε;  

Μας δόθηκε τα προηγούµενα χρόνια, θεωρώ ότι έγινε µια πολύ καλή προσπάθεια 

ενηµέρωσης. Βέβαια ο θεσµός ήταν στο εµβρυακό του στάδιο και οι περισσότεροι, 

είτε οι καθηγητές είτε εκείνοι που µας ενηµέρωναν, είχαν µέσα τους το φόβο αλλά 

και το πάθος παράλληλα για τον καινούριο θεσµό, εποµένως επιµορφωθήκαµε 

ανταλλάσοντας παράλληλα και τις αγωνίες µας για το νέο θεσµό.  

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζετε στη διδασκαλία του γνωστικού σας 

αντικειµένου;  

Είναι αρκετές αλλά όχι ικανές να µου αφαιρέσουν τη χαρά γι’ αυτό το νέο 

αντικείµενο. ∆εν υπάρχει πρόγραµµα σπουδών, ούτε βιβλία ή εγχειρίδια, δεν υπάρχει 

αυτός ό µπούσουλας του τυπικού σχολείου. Το µάθηµα το διαµορφώνει ο κάθε 

καθηγητής, ψάχνω µόνη µου κάθε φορά τη διδακτική ενότητα που θεωρώ ότι θα 

συναρπάσει τους µαθητές και θα είναι ένα ταξίδι στη γνώση. Αυτό το ψάξιµο είναι 

λίγο επίπονο γιατί πρέπει να αναζητάς συνέχεια πηγές, να φτιάχνεις εσύ το υλικό σου 

καθηµερινά, να είσαι ευέλικτος σ’ αυτό, να υπολογίζεις όλα τα δεδοµένα στην 

εκπόνηση των εργασιών. Απ’ αυτή την άποψη λοιπόν, παρόλο που είµαι 5 χρόνια στο 

Σ.∆.Ε , -και επειδή είµαι λίγο απαιτητική- αντιµετωπίζω δυσκολίες όχι µε την 

αυστηρή έννοια του όρου αλλά µε την έννοια της δουλειάς, επειδή πρέπει να είµαι 

συνέχεια εκεί και να ανανεώνοµαι. Ο εκπαιδευτικός φτιάχνει ο ίδιος το υλικό, 

διαµορφώνει το πλαίσιο των εργασιών, εκπονεί της εργασίες και επικεντρώνεται 

πάρα πολύ στην ατοµικότητα και την ιδιαιτερότητα των εκπαιδευόµενων του, 

προσπαθώντας να προσαρµόσει το υλικό που συγκεντρώνει στις δικές τους ανάγκες. 

Απ’ αυτή την άποψη, ως εκπαιδευτικός του Σ.∆.Ε., δεν είµαι εφησυχασµένη όταν 

θέλω να έχει απήχηση αυτό που κάνω. 

6. Χρειάστηκε να διαφοροποιήσετε  την συµπεριφορά σας προς τους µαθητές 

του Σ.∆.Ε. συγκριτικά µε την συµπεριφορά σας προς τους µαθητές του 

τυπικού σχολείου; Ποιες δυσκολίες συναντήσατε;  

Σίγουρα. Αναφερόµαστε πρώτα απ’ όλα σε µαθητές είναι διαφορετικοί από µαθητές 

του τυπικού σχολείου, µιλάµε για ενήλικες µαθητές. Προσεγγίζεις διαφορετικά έναν 

ενήλικα γιατί είναι άνθρωποι που εργάζονται, που κουράζονται, που ο καθένας έχει 

µια διαφορετική ψυχοσύνθεση λόγω των βιωµάτων και των εµπειριών του, λόγω της 
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πορείας και της τροπής που έχει πάρει η ζωή τους. Οι µαθητές στο τυπικό σχολείο 

προσεγγίζονται µε πιο αυστηρούς κώδικές, είναι τα πράγµατα πιο εύκολα στο θέµα 

του πρωινού σχολείου. Εδώ πρέπει να λάβεις υπόψη τη ψυχοσύνθεση του καθενός. 

Πρέπει να τον προσεγγίσεις, να τον πλησιάσεις, συναισθηµατικά, ψυχικά, να 

γνωρίσεις τις ανάγκες της ζωής του, τις δυσκολίες του και ύστερα απ’ όλα αυτά να 

µπορέσεις να τον βοηθήσεις, να γίνεις αρωγός στην προσπάθεια που κάνει και να µην 

είσαι απλά και µόνο εκπαιδευτικός.  

7. Ποια στοιχεία χαρακτηρίζετε ως θετικά στο θεσµό του Σ.∆.Ε. γενικότερα; 

Ποια από αυτά πιστεύετε ότι εφαρµόζονται στην πραγµατικότητα; 

Θα µιλήσω από την πλευρά του εκπαιδευτή που αφορά όµως και τον εκπαιδευόµενο · 

είναι η πρωτοβουλία που µπορεί να αναπτύξει στο γνωστικό αντικείµενο, η 

αυτενέργεια, η συνεργασία και η οµαδικότητα. Επιµένω κυρίως στην αυτενέργεια, 

στο ότι εσύ (ενν. ο εκπαιδευτικός) διαµορφώνεις το διδακτικό πλαίσιο και ψάχνεις να 

βρεις τους τρόπους για να συµπαρασύρεις και τους µαθητές σ’ αυτό. Είναι βέβαια 

ψυχοφθόρο και επίπονο αλλά από την άλλη καταξιώνει κα τη δική σου θέση µέσα 

στα πράγµατα. Ποια απ’ αυτά εφαρµόζονται στην πραγµατικότητα… θα έλεγα αν ο 

εκπαιδευτής εµµένει στους στόχους του µπορεί να τα υλοποιήσει και όλα.  

8. Σε ποια σηµεία θεωρείτε ότι πρέπει να επέλθουν αλλαγές στη λειτουργία του 

θεσµού;  

Πάντα µπορούν να γίνουν διορθωτικές αλλαγές. Για να γίνει αυτό και για να τα 

συζητήσουµε όλα αυτά πρέπει να συνεργαστούµε, ο καθένας να ανταλλάξει ιδέες, να 

µιλήσει για τις δικές του εµπειρίες. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να 

γίνουν πολύ µεγάλες αλλαγές, λόγω της δυσκολίας των καιρών λίγη περισσότερη 

οργανωτικότητα και εµµονή στους στόχους του Σ.∆.Ε. θα ήταν καλύτερη - από την 

πλευρά των καθηγητών αναφέροµαι κυρίως. 

9. Ποιες διαφορές εντοπίζετε από την εκπαιδευτική πρακτική που ακολουθείται 

στα τυπικά σχολεία;  

Είναι η αποµάκρυνση από το τυπικό βιβλίο, από το τυπικό πλαίσιο σπουδών, δεν 

υπάρχουν εδώ εξετάσεις, που κατά κάποιο τρόπο σε βάζουν σε ένα καλούπι και 

αγχώνουν τον εκπαιδευτικό, δεν υπάρχουν διαδικασίες εξέτασης παρά µόνο µια πολύ 

ελεύθερη µορφή αξιολόγησης που έχει πολύ καλό σκοπό- κυρίως αποσκοπεί στο να 
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µάθει ο καθένας τον εαυτό του, να γνωρίσει τις δεξιότητες του και όχι να αγχωθεί µε 

το αποτέλεσµα. Το ευέλικτο πρόγραµµα σπουδών, η πρωτοβουλία που µπορεί να 

δείξει κάθε εκπαιδευτικός, όλα αυτά τον γεµίζουν µε διάθεση να θέλει να προσφέρει, 

δεν µπαίνει σε καλούπια, δεν περιορίζεται, δεν συναντάει εµπόδια.  

10. Θεωρείτε ότι τα Σ.∆.Ε., από τη σκοπιά της διοίκησης, πρέπει να λειτουργούν 

περισσότερο ανεξάρτητα από την κεντρική αρχή τους ή πιστεύετε ότι πρέπει 

να ασκείται µεγαλύτερος έλεγχος από την κεντρική αρχή, δηλαδή το 

Ι.∆.ΕΚ.Ε; Αιτιολογήστε την απάντηση σας  

Το ‘µεγαλύτερος έλεγχος’ δεν µπορώ να το εκλάβω µε την αυστηρή έννοια του όρου. 

Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία και ενδιαφέρον και από τις 2 πλευρές, να 

ανταλλάσουµε απόψεις και προβληµατισµούς πάνω στα πράγµατα. Πρέπει να 

υπάρχει η διάθεση να προσεγγίσουµε και εµείς την κεντρική αρχή αλλά και η 

κεντρική αρχή να µην αφήνει ακάλυπτα τα Σ.∆.Ε., µη δείχνοντας ενδιαφέρον. Θα 

έλεγα ότι σε λογικά πλαίσια υπάρχει καλή επικοινωνία. Και ακόµα πιο στενή δεν θα 

ήταν κακό να συµβεί, αλλά πάλι µε µια έννοια ελεύθερη -της συνεργασίας, του 

διαλόγου, της επικοινωνίας. Όχι έλεγχος αλλά επικοινωνία, για να δούµε κι εµείς αν 

δουλεύουµε καλά ή αν υπάρχουν θέµατα που µπορούν να µας προτείνουν για να 

βελτιωθούµε και εµείς – οι στόχοι να γίνονται πιο συγκεκριµένοι, να µην είναι 

ανεδαφικοί και ουτοπικοί.  

11. Θεωρείτε ότι σας παρέχεται ουσιαστική παιδαγωγική ελευθερία; Πως 

αιτιολογείτε την άποψη σας; 

Ναι, σίγουρα, και αυτό είναι και το όµορφο κοµµάτι που σε ενθουσιάζει στα Σ.∆.Ε. 

Σε κάνεις να νιώθεις ότι είσαι υπεύθυνος 100% για το έργο που παράγεις και αυτή η 

υπευθυνότητα ορίζει και τη συµβολή σου στα Σ.∆.Ε. και την προσφορά σου αλλά και 

το δικό σου ρόλο στα πράγµατα. Εργάζεσαι περισσότερο, προσέχεις και 

ενδιαφέρεσαι περισσότερο, είσαι πάντα ενώπιον των ευθυνών σου.   

12. Με ποιους τρόπους ενθαρρύνετε την συνεργασία των µαθητών σας µε την 

τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Είναι ένας από τους στόχους του Σ.∆.Ε. Το πετυχαίνουµε µε διάφορους τρόπους, µε 

διάφορες µορφές δράσεων. Από µια απλή διαµαρτυρία για ένα γεγονός που 

συγκλόνισε την τοπική κοινωνία, µέχρι παρακολούθηση διαλέξεων, µουσικών 
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εκδηλώσεων κ.λπ. Γενικότερα κάθε φορά που στην πόλη µας συµβαίνουν πράγµατα 

µε ενδιαφέρον είτε από πλευράς πολιτιστικής, περιβαλλοντικής, επιστηµονικής 

προσπαθούµε οι εκπαιδευτικοί να ενηµερωνόµαστε και να παροτρύνουµε τους 

µαθητές ώστε να πάρουµε µέρος σε τέτοιες δραστηριότητες. Μετά τα συζητάµε, 

µπορεί να γράψουµε και άρθρα που τα δηµοσιεύουµε στον τοπικό τύπο, ή µπορούµε 

να γράψουµε εργασίες για να αναδείξουµε περισσότερο τον προβληµατισµό µας ως 

πολίτες  

13. Γιατί κατά την άποψη σας οι µαθητές του Σ.∆.Ε. αποφάσισαν να 

επιστρέψουν στην εκπαίδευση;  

Κάθε χρόνο δίνω στους µαθητές ένα φυλλάδιο και τους ρωτάω γιατί αποφάσισαν 

τώρα να επιστρέψουν στην εκπαίδευση και για τους λόγους που τους έκαναν να 

αποµακρυνθούν από την εκπαίδευση. Ο βασικότερος λόγος είναι για να 

εξασφαλίσουν ένα καλύτερο επαγγελµατικό µέλλον, για να ανελίξουν τις 

δυνατότητες τους, κάποιοι άλλοι, εµφορούµενοι από ιδεολογικούς λόγους, για να 

µπορέσουν να εµπλουτίσουν τον εαυτό τους µε γνώσεις για να αποκτήσουν στα 

πράγµατα τη θέση που τους αξίζει. Μιλάµε και για ανθρώπους που έχουν πολύ 

δυνατές προσωπικότητες και καµιά φορά αυτή η ανεπάρκεια στο γνωστικό κοµµάτι ή 

το λεκτικό, το ορθογραφικό, το γραµµατικό µπορεί να τους πάει και λίγο πίσω. 

Θεωρώ λοιπόν ότι συνειδητά το εισπράττουν αυτό ως µειονέκτηµα τους. Έρχονται 

λοιπόν και για τέτοιους λόγους, για να βελτιώσουν τον εαυτό τους, την 

προσωπικότητα τους. Πέρα από καθαρά πρακτικούς λόγους, που είναι οι εργασιακοί, 

ένα πολύ µεγάλο τµήµα µαθητών έρχονται για να ολοκληρώσουν την προσωπικότητα 

τους. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό όταν σου το εµπιστεύονται. 

14. Ποιες αλλαγές έχουν επέλθει στην καθηµερινότητα τους;  

Είναι πάρα πολλές. Καταρχάς βιώνουν µια δύσκολή καθηµερινότητα, είναι 

εργαζόµενοι, έχουν οικογένειες, η ζωή είναι πολύ απαιτητική. Το Σ.∆.Ε. έχει κι αυτό 

το δικό του τρόπο λειτουργίας, έχει το πρόγραµµα του και το ωράριο του, τους 

κουράζει σωµατικά, ψυχικά όµως τους ανανεώνει, πολλές φορές οι µαθητές λένε πως 

όταν έρχονται στο σχολείο αλλάζει όλη η ηµέρα τους. Όταν το λένε αυτό έχοντας 

βιώσει όλη την κούραση της καθηµερινότητας είναι πολύ ενθαρρυντικό για να 

συνεχίσουµε να τους βοηθάµε προς αυτή την κατεύθυνση.  
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15. Σε ποιους τοµείς πιστεύετε ότι έχουν βελτιωθεί;  

Στο επίπεδο της επικοινωνίας, στο γνωστικό, των διαπροσωπικών σχέσεων και καµιά 

φορά και της ενδυνάµωσης της προσωπικότητας τους. Υπάρχουν άνθρωποι που πριν 

έρθουν στο Σ.∆.Ε. ντρέπονταν να µιλήσουν. Μετά τη φοίτηση τους ανθώνουν λόγο, 

ορθώνουν το πνευµατικό τους ανάστηµα, που µέχρι τότε ίσως να µην το είχαν 

καταλάβει, αλλά µε την ενθάρρυνση αυτού του συστήµατος, τους δίνεται ένας νέος 

τρόπος να βλέπουν τον εαυτό τους, τη ζωή, γίνονται πιο δυναµικοί, πιο 

ολοκληρωµένοι, πιο θαρραλέοι και τολµηροί. Το σηµαντικό είναι ότι µαθαίνουν να 

συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο µε άλλους ανθρώπους, να συνεργάζονται, να αφήνουν 

στην άκρη τις όποιες διαφορές τους και αυτό προεκτείνεται και µέσα στο χώρο της 

κοινωνικής τους δράσης. Πιστεύω ότι ενδυναµώνεται η θέση τους στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι.  

16. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

των µαθητών στο Σ.∆.Ε.;  

Είναι µια ξεχωριστή και ιδιαίτερη ενότητα. ∆εν αξιολογούµε µε βαθµούς, είναι 

περιγραφική. Αποτελεί επίπονη διαδικασία για τον καθηγητή του Σ.∆.Ε. γιατί πρέπει 

να έχει καταλάβει την προσωπικότητα του µαθητή, να έχει µετρήσει το δρόµο που 

έχει διανύσει, από πού ξεκίνησε και που έφτασε, να τον ενηµερώνει για όλες 

εκδηλώσεις και τις ανατροπές στη ζωή του, να τον ενθαρρύνει, προσπαθώντας 

παράλληλα να επισηµαίνει και κάποια αδύναµα σηµεία –κυρίως όµως να τον 

ενθαρρύνει για να συνεχίσει το δύσκολο αγώνα του. Είναι περιγραφική, τους αρέσει, 

το έχουµε συζητήσει µαζί τους επανειληµµένα, αξιολογούνται σε άξονες όπως η 

συνεργασία, η οµαδικότητα, η πρωτοβουλία και το ενδιαφέρον, αξιολογούνται και 

στα φύλλα εργασίας που εκπονούν. Κάθε εκπαιδευτικός τους δίνει ένα φύλλο 

εργασίας, βάζει τους δικούς του στόχους, και οι εκπαιδευόµενοι ανταποκρίνονται, ο 

καθένας στο βαθµό που µπορεί, που έχει το ενδιαφέρον, που νιώθει ότι µπορεί να 

ανταπεξέλθει.  

17. Έρχονται κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Ένας πολύ σηµαντικός αριθµός µαθητών έρχεται καθηµερινά στα µαθήµατα, 

ξεπερνώντας τις δυσκολίες της καθηµερινότητας, για κάποιους είναι πολύ δύσκολο, 

θεωρώ όµως ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών µας έρχονται ανελλιπώς.  
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18. Κάνουν απουσίες; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Όταν κάνουν είναι κυρίως για επαγγελµατικούς λόγους. Οι αυξηµένες απαιτήσεις στο 

χώρο εργασίας τους κάνει πολλές φορές να απέχουν, εξάλλου έρχονται πολύ συχνά 

και µας το λένε. Εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους γι’ αυτό αλλά δεν µπορούµε κι 

εµείς να είµαστε πιεστικοί διότι είναι οικογενειάρχες, που εργάζονται στον ιδιωτικό 

τοµέα που ξέρουµε πόσο απαιτητικός είναι και έτσι προσπαθούµε κι εµείς να 

συνεργαστούµε και να τους βοηθήσουµε σ’ αυτό το θέµα. 

19. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό; 

Ναι, είναι όλοι οι προηγούµενοι µαθητές µας. Πολλοί απ’ αυτούς συνέχισαν και σε 

επόµενες βαθµίδες εκπαίδευσης. Ακόµα και τώρα που τους συναντάµε µας µιλάνε µε 

πολύ συγκινητικά λόγια για το Σ.∆.Ε., µας είπαν ότι ήταν η πιο όµορφη παρένθεση 

στη ζωή τους, διότι προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής, όχι µόνο παιδείας. 

20. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Είναι πολύ λίγοι. ∆ιακόπτουν κυρίως αυτοί που δεν µπορούν να συνδυάσουν τις 

απαιτήσεις στον εργασιακό τοµέα. Μιλάµε για µαθητές που έχουν να αντιµετωπίσουν 

ιδιαίτερες δυσκολίες στον επαγγελµατικό τους χώρο και δέχονται ιδιαίτερες πιέσεις. 

Κανείς δε διακόπτει το Σ.∆.Ε. επειδή δε βρίσκει αυτό που ζητάει. Όσοι διακόπτουν, 

το κάνουν για καθαρά οικογενειακούς λόγους, π.χ. θέµα ασθενειών ή για θέµατα 

εργασίας. 

21. Συµµετέχουν στο µάθηµα που διδάσκετε; Με ποιο τρόπο εσείς ενθαρρύνετε 

τη συµµετοχή τους;  

Είµαι πολύ ευχαριστηµένη, είναι ένα µάθηµα που τους συναρπάζει, δε διδάσκεται µε 

τυπικό τρόπο. Ξεκινάω πάντα βγάζοντας στην επιφάνεια κάποια εµπειρία τους σε 

κάποιο θέµα και αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Τους αρέσει να µιλάνε για τις εµπειρίες 

τους. ∆εν µπορείς να διδάξεις τυπικά το µάθηµα στο Σ.∆.Ε. Οι τυπικές γνώσεις είναι 

ένα κοµµάτι που τους δηµιουργεί αµηχανία, εποµένως δεν µπορώ για ένα θέµα 

κοινωνικό, ιστορικό ή πολιτιστικό, γλωσσικό, να ξεκινήσω µε τυπικό τρόπο. 

Συνήθως βγάζω τη γνώση µε πλάγιους τρόπους και µάλιστα η γνώση υπάρχει µέσα 

τους. Παρά το γεγονός ότι απέχουν χρόνια από την τυπική εκπαίδευση, πολύ εύκολα, 

µε την κατάλληλη προσέγγιση, µπορούν να σου βγάλουν ένα πλούτο γνώσεων και 
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απόψεων. Προσπαθώντας να αξιοποιώ τις εµπειρίες τους και τονώνοντας τις 

προσωπικές τους θέσεις και την τοποθέτηση που έχει ο καθένας στα πράγµατα 

πηγαίνω το στόχο εκεί που πρέπει να πάει και εκείνοι ακολουθούν µε πολύ µεγάλη 

ευχαρίστηση.  

22. Πως τους βοηθάει ο ψυχολόγος;  

Είναι απαραίτητος παρά το γεγονός ότι φέτος τον στερηθήκαµε. Τους βοηθάει πάρα 

πολύ - θα µιλήσω βέβαια µε την εµπειρία των προηγούµενων ετών. Συζητάνε 

προβλήµατα της ζωής τους, της καθηµερινότητας τους, των προσωπικών τους 

σχέσεων. Οι περισσότεροι είναι γονείς, συζητάνε θέµατα προσέγγισης γονέων – 

παιδιών, ακόµα και δυσκολίες που µπορεί να προκύψουν µέσα στο χώρο του 

σχολείου προσεγγίζονται µε ένα τρόπο επιστηµονικό. Και για να είµαστε ειλικρινείς, 

κάθε επιστήµονας είναι καλός στο αντικείµενο του. Όσο και να έχουµε την καλή 

διάθεση όλοι οι καθηγητές να τους βοηθήσουµε, αν σου λείπει η επιστηµονική 

κατάρτιση και ο ειδικός τρόπος να κινηθείς για να ξεπεράσουν τα προβλήµατα τους, 

θα µείνεις απλά στο ενδιαφέρον.  

23. Πως τους βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

∆υστυχώς και το σύµβουλο σταδιοδροµίας στερηθήκαµε φέτος. Προς το παρόν η 

θέση δεν έχει καλυφθεί από κάποιον. 

24. Συµµετέχετε µαζί µε τους µαθητές σας στην οργάνωση διάφορων 

δραστηριοτήτων, π.χ. θεατρικές παραστάσεις, περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Και συµµετέχουµε, και τις εκπονούµε εµείς οι ίδιοι. Στο τέλος κάθε χρονιάς υπάρχει 

µια ηµερίδα ευαισθητοποίησης, εκεί εργαζόµενοι οµαδικά προσπαθούµε να φέρουµε 

εις πέρας ένα συγκεκριµένο έργο. Κάθε γραµµατισµός, µε τη δική του σειρά, βάζει 

ένα στόχο, προτείνει ένα θέµα και οι µαθητές συνεργάζονται προκειµένου να 

υλοποιηθεί. Αναλαµβάνουν οργάνωση, ρόλους, δράσεις, τις ευθύνες τους ο καθένας, 

συνεργάζονται και στο τέλος της χρονιάς παρουσιάζεται µια δουλειά πολύ υψηλών 

προδιαγραφών. Επειδή δεν τους λείπει το µεράκι και η αγάπη για τα πράγµατα τους 

χρειάζεται ένα κίνητρο. Πάντα έχουν όρεξη και οδηγούµαστε σε καταπληκτικά 

πράγµατα. Μπορεί και ο οποιοσδήποτε να µπει στην ιστοσελίδα του σχολείου µας 

και να δει όλες µας τις δραστηριότητες και την προσφορά µας στην τοπική κοινωνία. 
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25. Τι σκοπεύουν να κάνουν µετά την ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο 

Σ.∆.Ε.;  

Πολλοί θέλουν να συνεχίσουν και σε άλλες βαθµίδες εκπαίδευσης, ενεργοποιείται το 

ενδιαφέρον τους, ακόµα και αν δεν είχαν αυτό το σκοπό στο ξεκίνηµα τους, εµείς οι 

καθηγητές στο 2ο κύκλο ρωτάµε τι όνειρα και τι βλέψεις έχουν και αναλόγως 

συνεργαζόµαστε για να µπορέσουµε να τους βοηθήσουµε να πλησιάσουν 

περισσότερο τους στόχους τους. Θέλω να τονίσω ότι µετά το Σ.∆.Ε. ενεργοποιούνται 

περισσότερο, δεν θέλουν να γυρίσουν εκεί που ήταν, θέλουν να πετύχουν παραπάνω 

βελτίωση. 

26. Συνεργάζεστε µε άλλους εκπαιδευτικούς του Σ.∆.Ε. για να ενισχύσετε από 

κοινού τις προσπάθειες κάποιων αδύναµων µαθητών ή να επιλύσετε κάποια  

προβλήµατα τους; Συνήθως τι είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Επειδή το ωρολόγιο πρόγραµµα δεν το επιτρέπει, τα προηγούµενα χρόνια το κάναµε 

µέσω ενισχυτικής. Το κάνουµε άτυπα µεταξύ µας και προσπαθούµε στο χρόνο που 

έχουµε να συνεργαστούµε οι καθηγητές µεταξύ µας και αναλαµβάνουµε τους 

µαθητές που θεωρούµε ότι πρέπει να βελτιωθούν και το θέλουν και οι ίδιοι. Π.χ. στο 

γλωσσικό γραµµατισµό ένα κλασσικό πρόβληµα που µας εµπιστεύονται οι µαθητές 

είναι ότι κάνουν λάθη και αυτό τους κάνει να νιώθουν άβολα. Έτσι εµείς µπορούµε 

να τους δώσουµε παραπάνω υλικό για το σπίτι τους, όχι µε τη µορφή τις απαιτητικής 

εργασίας, αλλά για να εργαστούν ελεύθερα ώστε να βελτιώσουν τον εαυτό τους. ∆εν 

είναι εργασία για το σπίτι, δίνουµε ένα έναυσµα να απαλλαχθούν από αυτό που τους 

παγιδεύει, από αυτό που θεωρούν µειονέκτηµα τους. Όταν ο εκπαιδευόµενος στο 

εµπιστεύεται αυτό δεν µπορείς να δείξεις αδιαφορία – θα συζητήσεις µαζί του, θα τον 

βοηθήσεις, θα συνεργαστείς και θα τον ενθαρρύνεις σε κάθε βήµα που κάνει. 

 

 

Εκπαιδευτικός 4ος 1 Κωδικός: Ε4/Β 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

έως 25 �          26- 30 �   31- 35 �           36- 40 �        41 και άνω � 

                                                 
1 Είναι εκπαιδευτικός σε παράρτηµα του συγκεκριµένου Σ.∆.Ε. 
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2. Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 5 

3. Πόσα χρόνια εργάζεστε στο Σ.∆.Ε.; 4 

4. Είσαστε: Μόνιµος µε απόσπαση �   Ωροµίσθιος�  

 

Συνέντευξη 

1. Γιατί επιλέξατε να διδάξετε σε Σ.∆.Ε;  

Το επέλεξα γιατί µου αρέσει η σχέση που έχει ο εκπαιδευτικός µε τους ενήλικες και 

γιατί µου αρέσει η δοµή που έχει το Σ.∆.Ε, τουλάχιστον αρχικά. Το γεγονός λ.χ. ότι 

έχει σύµβουλο σταδιοδροµίας και ψυχολόγο, το γεγονός ότι δεν έχει κάποια ύλη που 

πρέπει να βγει, ότι πάω σύµφωνα µε τις ανάγκες του εκπαιδευόµενου.  

2. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε.  

Το έµαθα από µια φίλη 

3. Ποιες ήταν οι προηγούµενες εµπειρίες σας σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων;  

Όχι, δεν είχα καµία άλλη εµπειρία, η πρώτη µου εµπειρία ήταν εδώ. 

4. Πιστεύετε ότι σας δόθηκε επαρκής επιµορφωτική υποστήριξη για να 

διδάξετε σε Σ.∆.Ε.; Πως αιτιολογείτε  την απάντηση σας και τι προτείνετε;  

Ήµουν τυχερή γιατί ήρθα τη δεύτερη χρονιά που λειτουργούσε το Σ.∆.Ε. εδώ και µας 

πήγαν για σεµινάρια. Έκανα τρία µε τέσσερα σεµινάρια, είχαµε και την υπεύθυνη 

που µας καθοδήγησε και µας έδωσε και υλικό. Προτείνω να κάνουν σεµινάρια και 

στους καινούριους γιατί τώρα και 2 χρόνια δεν κάνουν σεµινάρια. Αν κάνουν ό, τι 

έκαναν και παλιότερα τότε είναι εντάξει. 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζετε στη διδασκαλία του γνωστικού σας 

αντικειµένου;  

Είναι το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο που έχουν, δηλαδή υποτίθεται ότι 

απευθυνόµαστε σε άτοµα που τυπικά είναι στο επίπεδο του γυµνασίου αλλά 

ουσιαστικά είναι στο επίπεδο του δηµοτικού. 

6. Χρειάστηκε να διαφοροποιήσετε  την συµπεριφορά σας προς τους µαθητές 

του Σ.∆.Ε. συγκριτικά µε την συµπεριφορά σας προς τους µαθητές του 

τυπικού σχολείου; Ποιες δυσκολίες συναντήσατε;  

Εννοείται πως η συµπεριφορά του εκπαιδευτικού διαφέρει όταν απευθύνεται σε έναν 

ενήλικα και όταν απευθύνεται σε ένα παιδί του δηµοτικού. ∆υσκολίες µε το µέσο όρο 
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δε συνάντησα, υπήρχαν όµως κάποια άτοµα τα οποία αντιµετώπιζαν µε κόµπλεξ το 

σχολείο, φοβόντουσαν στην αρχή που δε µας ήξεραν ότι εµείς, ως καθηγητές, θα τους 

αντιµετωπίσουµε υποτιµητικά, και εκεί τους προσέγγισα –είχα και τη βοήθεια του 

ψυχολόγου και στην πορεία έφτιαξαν όλα. 

7. Ποια στοιχεία χαρακτηρίζετε ως θετικά στο θεσµό του Σ.∆.Ε. γενικότερα; 

Ποια από αυτά πιστεύετε ότι εφαρµόζονται στην πραγµατικότητα; 

Το καλό είναι ότι δεν έχεις να βγάλεις κάποια ύλη, οπότε προσαρµόζεις το µάθηµα 

στις ανάγκες των µαθητών και κατά περίπτωση προχωράµε σε εξατοµικευµένη 

διδασκαλία. Αυτό εφαρµόζεται και εδώ, δηλαδή το µάθηµα προσαρµόζεται σύµφωνα 

µε τις ανάγκες των µαθητών, οπότε αν κάτι δεν προχωράει, έχεις τη δυνατότητα να το 

αλλάξεις χωρίς να χρειάζεται να βγάλεις κάτι συγκεκριµένο.  

8. Σε ποια σηµεία θεωρείτε ότι πρέπει να επέλθουν αλλαγές στη λειτουργία του 

θεσµού;  

Τουλάχιστον το δικό µας Σ.∆.Ε. και τα παραρτήµατα του έχουν κτηριακό πρόβληµα, 

συστεγαζόµαστε µε άλλα σχολεία και πολλές φορές δεν υπάρχουν αίθουσες για να 

κάτσουµε εµείς οι καθηγητές. ∆εν υπάρχουν επίσης υλικά µέσα, στα παραρτήµατα 

λ.χ. φέτος µόνο αποκτήσαµε υπολογιστές. Για προτζέκτορα δεν το συζητάµε 

καθόλου, εδώ στο κεντρικό υπάρχει αλλά στα παραρτήµατα όχι.  

9. Ποιες διαφορές εντοπίζετε από την εκπαιδευτική πρακτική που ακολουθείται 

στα τυπικά σχολεία;  

Η βασική είναι ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένη ύλη. Επίσης δεν ερχόµαστε εδώ για να 

µεταφέρουµε στείρα γνώση, κάτι που γίνεται στο τυπικό σχολείο. Το κέντρο του 

µαθήµατος είναι ο µαθητής και προσπαθείς όχι να του δώσεις τη γνώση αλλά να τον 

οδηγήσεις σ’ αυτήν. Αυτή είναι βασική διαφορά που υπάρχει από το τυπικό σχολείο. 

Επίσης χρησιµοποιούµε φύλλα εργασίας, δεν υπάρχουν εξετάσεις ή διαγωνίσµατα, το 

µόνο που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για να δούµε αν προχωράει το µάθηµα 

είναι τα φύλλα εργασίας – όχι σε µορφή τεστ. Επεξεργαζόµαστε τα φύλλα, τα 

αναλύουµε οµαδοσυνεργατικά, µε καταιγισµό ιδεών, µε µεθόδους που δεν είναι 

διαδεδοµένες στο τυπικό σχολείο. 

10. Θεωρείτε ότι τα Σ.∆.Ε., από τη σκοπιά της διοίκησης πρέπει να λειτουργούν 

περισσότερο ανεξάρτητα από την κεντρική αρχή τους ή πιστεύετε ότι πρέπει 



 LXXIII  

να ασκείται µεγαλύτερος έλεγχος από την κεντρική αρχή, δηλαδή το 

Ι.∆.ΕΚ.Ε; Αιτιολογήστε την απάντηση σας  

Όχι πρέπει να δουλεύει το Σ.∆.Ε. ανεξάρτητα από την κεντρική του αρχή, διότι το 

Ι.∆.ΕΚ.Ε. δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που προκύπτουν σε ένα 

Σ.∆.Ε. Αντίθετα ο διευθυντής µε το σύλλογο µπορούν να τα αντιµετωπίσουν πολύ 

πιο άµεσα, και πολύ πιο εύκολα. Πολλές φορές η κεντρική αρχή δυσχεραίνει το έργο 

µας αντί να µας διευκολύνει, µας περιπλέκει τα πράγµατα. Επίσης χρονοτριβεί πάρα 

πολύ, ειδικά τα 2 τελευταία χρόνια. 

11. Θεωρείτε ότι σας παρέχεται ουσιαστική παιδαγωγική ελευθερία; Πως 

αιτιολογείτε την άποψη σας; 

Ναι, νοµίζω  ότι παρέχει αρκετή παιδαγωγική ελευθερία και σε εµάς και στους 

µαθητές. Η παιδαγωγική ελευθερία έχει να κάνει µε το πώς θα κινηθείς µέσα στην 

τάξη. Από τη στιγµή που έχω τη δυνατότητα να κρίνω το επίπεδο του τµήµατος µου 

και να δράσω ανάλογα, νοµίζω ότι έχω όλη την ελευθερία που χρειάζεται. 

12. Με ποιους τρόπους ενθαρρύνετε την συνεργασία των µαθητών σας µε την 

τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Προσπαθούµε να απευθυνθούµε στην τοπική κοινότητα µε κάποιες ηµερίδες που 

κάνουµε –ήδη και τώρα ετοιµάζουµε µια για το τέλος του χρόνου- που λέγονται 

ηµερίδες ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. Έχουµε κάνει κατά καιρούς 

θεατρικές παραστάσεις, φιλανθρωπικά παζάρια, ενηµερώνουµε το κοινό, δίνουµε τα 

χρήµατα σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα, επισκεπτόµαστε την περίοδο των εορτών 

γηροκοµεία και άλλα ιδρύµατα. Εξαιτίας αυτών των κινήσεων το Σ.∆.Ε. έχει γίνει 

πολύ γνωστό στον τόπο µας τα τελευταία 3 χρόνια.  

13. Γιατί κατά την άποψη σας οι µαθητές του Σ.∆.Ε. αποφάσισαν να 

επιστρέψουν στην εκπαίδευση;  

Χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Είναι οι µαθητές από την ηλικία των 18 έως 25 

που θέλουν το χαρτί για να προχωρήσουν σε κάποια σχολή, είτε µαγειρικής, είτε 

ηλεκτρολογίας ή σε διάφορα σεµινάρια. Υπάρχει η κατηγορία που είναι από 35 ετών 

και άνω που για κάποιο λόγο όταν ήταν µικροί δεν κατάφεραν να τελειώσουν το 

σχολείο και τους έχει µείνει απωθηµένο και γύρισαν πίσω και τελικά είναι και οι πιο 

συνεπείς µαθητές. Υπάρχουν και κάποιοι που νοµίζουν ότι θέλουν να το τελειώσουν, 
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έρχονται αλλά µετά δεν µπορούν και δεν ολοκληρώνουν τον κύκλο.  

14. Ποιες αλλαγές έχουν επέλθει στην καθηµερινότητα τους;  

Έχουν βάλει πρόγραµµα στη ζωή τους. Γίνονται πιο κοινωνικοί. Εδώ έχουν έρθει και 

µαθητές που ήταν σε κάποια ιδρύµατα, ή σωφρονιστικά ή σε άλλου τύπου, που ήταν 

πολύ κλειστοί και µπήκαν σε κάποια τµήµατα που τους βοήθησαν. Είδαµε µεγάλη 

αλλαγή στο χαρακτήρα τους, µια πολύ θετική εξέλιξη.  

15. Σε ποιους τοµείς πιστεύετε ότι έχουν βελτιωθεί;  

Σε όλα, ακόµα και κάποιος που δεν είχε στοιχειώδεις γνώσεις, κάτι πήρε από ‘δω και 

παρουσιάζουν βελτίωση σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα, αλλά και σε επίπεδο 

χαρακτήρα και σε επικοινωνιακό επίπεδο.  

16. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

των µαθητών στο Σ.∆.Ε.;  

Η αξιολόγηση εδώ είναι περιγραφική και στο τέλος του χρόνου κάνουµε µια 

αντιστοίχηση µε βαθµούς. Εµείς εδώ λειτουργούµε θετικά. ∆εν χρησιµοποιούµε 

λέξεις όπως ‘όχι’, ‘ δεν’, ‘ µη’, ό, τι θέλουµε να πούµε το δίνουµε από τη θετική 

πλευρά. Το άριστά που θα βάλουµε µπορεί να αντιστοιχεί µόνο σε δύο, αλλά εµείς 

κρίνουµε τη συνολική τους παρουσία, τη συνεργασία, την προσφορά µέσα στη 

µαθητική κοινότητα. Όταν δω ένα µαθητή που ξεκινάει από το 15 και φτάνει στο 18 

θα του βάλω 19 ή 20, γιατί βλέπω ότι προσπαθεί και θα πάρει τον ίδιο βαθµό µε ένα 

µαθητή που έτσι κι αλλιώς ήταν του 19 ή του 20. Η προσπάθεια µετράει πάνω απ’ 

όλα.  

17. Έρχονται κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Είναι κάποιοι σταθεροί 

18. Κάνουν απουσίες; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Ο µέσος όρος των µαθητών κάνει κάποιο βαθµό απουσιών. Ο λόγος: είναι 

κουρασµένοι άνθρωποι, είναι στις δουλειές τους όλη τη µέρα, έχουν και άλλα 

προβλήµατα και υποχρεώσεις. 

19. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό; 

Ξέρω αρκετούς που µετά έκαναν αιτήσεις σε δήµους και κάποιοι αποκαταστάθηκαν 

επαγγελµατικά. Κάποιοι πήγαν σε σχολές και έχουν κάνει µεγάλη πρόοδο. 

20. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 
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και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Ξέρω αρκετούς. Τα 2 πρώτα χρόνια δεν διέκοψαν τόσοι όσοι τα 2 τελευταία, ίσως 

επειδή τα 2 τελευταία έχει και περισσότερα άτοµα. Οι λόγοι που µας λένε οι ίδιοι 

είναι ότι δεν µπορούσαν λόγω δουλειάς ή οικογένειας.. τώρα από ‘κει και πέρα ο 

καθένας ξέρει τους προσωπικούς του λόγους. 

21. Συµµετέχουν στο µάθηµα που διδάσκετε; Με ποιο τρόπο εσείς ενθαρρύνετε 

τη συµµετοχή τους;  

Το µάθηµα µου θεωρείται από τα βασικά. Αυτό είναι θετικό γιατί έχω τη µέγιστη 

προσοχή που θα µπορούσε να έχει ένας γραµµατισµός στο Σ.∆.Ε. γιατί θέλουν να 

µάθουν να µιλάνε καλύτερα, θέλουν να µάθουν να συµπληρώνουν µια αίτηση όταν 

πάνε σε µια δηµόσια υπηρεσία κ.λπ. Πως τους ενθαρρύνω: Λειτουργώ όχι τόσο ως 

εκπαιδεύτρια όσο ως φίλη, όπως θα απευθυνθώ σε ένα άτοµο έξω έτσι θα απευθυνθώ 

και σε αυτούς, µε αποτέλεσµα να νιώθουν πιο οικεία και έτσι δίνουν πιο µεγάλη 

προσοχή σ’ αυτά που τους λέω. Επιπλέον εµείς εδώ (οι εκπαιδευτικοί) δεν 

προσπαθούµε να τους µεταδώσουµε κάτι, προσπαθούµε να τους βοηθήσουµε να το 

βρουν οι ίδιοι και πολλές φορές µέσα από αυτούς µαθαίνουµε κι εµείς. 

22. Πως τους βοηθάει ο ψυχολόγος;  

Ο ψυχολόγος βοηθάει και εκείνους και εµάς. Στην αρχή τον αντιµετωπίζουν 

διστακτικά γιατί τον µπερδεύουν µε τον ψυχίατρο. Τους προσέγγιζε και από ένα 

σηµείο και έπειτα έκλειναν συνέχεια ραντεβού.  

23. Πως τους βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

Φέτος δεν έχουµε και είναι απαραίτητος κυρίως για τους πιο µικρούς που δεν ξέρουν 

ακόµα τι θα κάνουν. Τους έδινε κάποιες κατευθύνσεις και συνεργαζόταν µε τον 

ΟΑΕ∆ και άλλους φορείς που είχαν σχέση µε εύρεση εργασίας. 

24. Συµµετέχετε µαζί µε τους µαθητές σας στην οργάνωση διάφορων 

δραστηριοτήτων, π.χ. θεατρικές παραστάσεις, περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

∆εν υπάρχει δραστηριότητα στην οποία να µη συµµετέχω είτε σε θέµα οργάνωσης, 

κυρίως, είτε µε το να είµαι εκεί και να τους ενθαρρύνω και να τους πω µπράβο.  

25. Τι σκοπεύουν να κάνουν µετά την ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο 

Σ.∆.Ε.;  
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Ένα µεγάλο ποσοστό θα συνεχίσει. Κάποιοι άλλοι θα γυρίσουν στην καθηµερινότητα 

τους, πράγµα δύσκολο γι’ αυτούς, γιατί όταν έχουν συνηθίσει 2 χρόνια να κάνουν 

διάφορα πράγµατα και να συµµετέχουν σε οµάδες, τους ξενίζει στην αρχή. 

26. Συνεργάζεστε µε άλλους εκπαιδευτικούς του Σ.∆.Ε. για να ενισχύσετε από 

κοινού τις προσπάθειες κάποιων αδύναµων µαθητών ή να επιλύσετε κάποια  

προβλήµατα τους; Συνήθως τι είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί είµαστε καθηγητές απ’ όλη τη Κρήτη ή και εκτός 

Κρήτης και συναντιόµαστε µια φορά το µήνα, οπότε πώς να λύσεις το οποιοδήποτε 

πρόβληµα. Όταν ήµουν στο κεντρικό συνεργαζόµασταν και στο γραµµατισµό που 

διδάσκω και µε την κοινωνική εκπαίδευση. 

Προβλήµατα µπορεί να είναι είτε οικονοµικά ή υγείας, ή να έχει κάποιος ένα 

προσωπικό πρόβληµα και να θέλει στήριξη. 

 

 

Εκπαιδευτικός 5ος  Κωδικός: Ε5/Β 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

έως 25 �     26- 30 �          31- 35 �           36- 40 �        41 και άνω � 

2. Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 2 

3. Πόσα χρόνια εργάζεστε στο Σ.∆.Ε.; 2 

4. Είσαστε: Μόνιµος µε απόσπαση �   Ωροµίσθιος�  

 

Συνέντευξη 

1. Γιατί επιλέξατε να διδάξετε σε Σ.∆.Ε;  

Είναι πολύ ωραία εµπειρία, και είναι πιο εύκολο να προσληφθώ ως εκπαιδευτικός σε 

Σ.∆.Ε. 

2. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε.  

Τα αδέρφια µου είναι µαθητές σε Σ.∆.Ε. και το έµαθα από αυτά. 

3. Ποιες ήταν οι προηγούµενες εµπειρίες σας σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων;  

Όχι, µόνο στο πανεπιστήµιο που ήµουν βοηθός στα εργαστήρια και έκανα µάθηµα σε 

φοιτητές, άλλη εµπειρία δεν είχα. 
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4. Πιστεύετε ότι σας δόθηκε επαρκής επιµορφωτική υποστήριξη για να 

διδάξετε σε Σ.∆.Ε.; Πως αιτιολογείτε  την απάντηση σας και τι προτείνετε;  

Όχι, δεν είχα παρακολουθήσει σεµινάρια όπως συνέβαινε τα προηγούµενα χρόνια, 

ενώ θα έπρεπε. 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζετε στη διδασκαλία του γνωστικού σας 

αντικειµένου;  

∆εν αντιµετώπισα. Μπήκα στο µάθηµα, είδα το υπόβαθρο και ανάλογα διαµόρφωσα 

το µάθηµα µου. 

6. Χρειάστηκε να διαφοροποιήσετε  την συµπεριφορά σας προς τους µαθητές 

του Σ.∆.Ε. συγκριτικά µε την συµπεριφορά σας προς τους µαθητές του 

τυπικού σχολείου; Ποιες δυσκολίες συναντήσατε;  

Είναι τελείως διαφορετική η στάση απέναντι στους µεγαλύτερους. 

7. Ποια στοιχεία χαρακτηρίζετε ως θετικά στο θεσµό του Σ.∆.Ε. γενικότερα; 

Ποια από αυτά πιστεύετε ότι εφαρµόζονται στην πραγµατικότητα; 

∆εν εφαρµόζονται, η διδασκαλία εξαρτάται από την εµπειρία του καθηγητή. 

8. Σε ποια σηµεία θεωρείτε ότι πρέπει να επέλθουν αλλαγές στη λειτουργία του 

θεσµού;  

∆εν ξέρω.  

9. Ποιες διαφορές εντοπίζετε από την εκπαιδευτική πρακτική που ακολουθείται 

στα τυπικά σχολεία;  

Είναι διαφορετικά, εδώ προσπαθούµε να τους µάθουµε κάποια πράγµατα σύµφωνα 

µε την προϋπάρχουσα εµπειρία τους, ενώ στο τυπικό σχολείο υπάρχει µια 

συγκεκριµένη ύλη που πρέπει να διδαχθεί. 

10. Θεωρείτε ότι τα Σ.∆.Ε., από τη σκοπιά της διοίκησης, πρέπει να λειτουργούν 

περισσότερο ανεξάρτητα από την κεντρική αρχή τους ή πιστεύετε ότι πρέπει 

να ασκείται µεγαλύτερος έλεγχος από την κεντρική αρχή, δηλαδή το 

Ι.∆.ΕΚ.Ε; Αιτιολογήστε την απάντηση σας  

∆εν χρειάζεται να ασκεί µεγάλο έλεγχο επειδή κάθε Σ.∆.Ε. λειτουργεί σε 

διαφορετική περιοχή και εποµένως έχει διαφορετικές ανάγκες.  

11. Θεωρείτε ότι σας παρέχεται ουσιαστική παιδαγωγική ελευθερία; Πως 

αιτιολογείτε την άποψη σας; 
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Ναι. ∆εν έχουµε κάποιον που να µας ελέγχει 

12. Με ποιους τρόπους ενθαρρύνετε την συνεργασία των µαθητών σας µε την 

τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

∆εν ξέρω. 

13. Γιατί κατά την άποψη σας οι µαθητές του Σ.∆.Ε. αποφάσισαν να 

επιστρέψουν στην εκπαίδευση;  

Είτε γιατί τους χρειάζεται το απολυτήριο για επαγγελµατική αποκατάσταση, είτε για 

να µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στα µαθήµατα.  

14. Ποιες αλλαγές έχουν επέλθει στην καθηµερινότητα τους;  

Έρχονται µε πολλή διάθεση, παρόλο που είναι κουρασµένοι και βοηθάνε και τα 

παιδιά τους. 

15. Σε ποιους τοµείς πιστεύετε ότι έχουν βελτιωθεί;  

Και στη συνεργασία, κοινωνικοποιούνται  

16. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

των µαθητών στο Σ.∆.Ε.;  

Καλύτερα που είναι περιγραφική. Ένας απλός βαθµός δε σηµαίνει κάτι. Αρέσει και 

στους µαθητές αυτός ο τρόπος, τους ενθαρρύνει περισσότερο. 

17. Έρχονται κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Οι περισσότεροι έρχονται κάθε µέρα. 

18. Κάνουν απουσίες; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Όσοι δεν έρχονται έχουν υποχρεώσεις, γι’ αυτό κάνουν κάποιες απουσίες 

19. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό; 

Μόνο για µονιµοποίηση σε δουλειά 

20. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

∆ε γνωρίζω άτοµα που να έχουν διακόψει 

21. Συµµετέχουν στο µάθηµα που διδάσκετε; Με ποιο τρόπο εσείς ενθαρρύνετε 

τη συµµετοχή τους;  

Συµµετέχουν γιατί τους χρειάζονται πολύ στην καθηµερινότητα τους 

22. Πως τους βοηθάει ο ψυχολόγος;  
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Τους βοηθάει να εξωτερικεύσουν τα προβλήµατα τους. 

23. Πως τους βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

Βοηθάει πάρα πολύ αυτούς που θέλουν να συνεχίσουν. 

24. Συµµετέχετε µαζί µε τους µαθητές σας στην οργάνωση διάφορων 

δραστηριοτήτων, π.χ. θεατρικές παραστάσεις, περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Φέτος ξεκινήσαµε αργά και δεν έχουµε κάνει τίποτα. Πέρυσι κάναµε πολλές 

εκδροµές και projects. 

25. Τι σκοπεύουν να κάνουν µετά την ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο 

Σ.∆.Ε.;  

∆εν ξέρω. Άλλοι θέλουν να συνεχίσουν, άλλοι θέλουν να περνά ο χρόνος τους στο 

σχολείο. 

26. Συνεργάζεστε µε άλλους εκπαιδευτικούς του Σ.∆.Ε. για να ενισχύσετε από 

κοινού τις προσπάθειες κάποιων αδύναµων µαθητών ή να επιλύσετε κάποια  

προβλήµατα τους; Συνήθως τι είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Φέτος ξεκινήσαµε πολύ αργά και δεν έχουµε συνεργαστεί. Πέρυσι όµως 

συνεργαζόµασταν, κυρίως µε την ψυχολόγο. 

 

 

Μαθητές 

 

Μαθητής 1ος  Κωδικός: Μ1/Β 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

18- 20�                  21-  25 �          26- 30 �          31- 35 �         

 36- 40 �   41 και άνω � 

2. Είστε:  Άνδρας �         Γυναίκα� 

3. Πριν πόσα χρόνια διακόψατε το σχολείο; 25 

4. Σας επέλεξαν µε βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια;  

Αν ναι, µε ποια (π.χ. µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος 

κ.λπ.); Όχι 
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5. Είστε στον Α’ ή στον Β’ κύκλο σπουδών; Β 

 

Συνέντευξη 

1. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. στην περιοχή σας;  

Από µια συνάδελφο µου 

2. Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια όχι; Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας.  

Πραγµατικά όλα είναι πολύ ενδιαφέροντα, δεν υπάρχει κάποιο που να πω πως δεν 

µου αρέσει. Πιο πολύ απ’ όλα µου αρέσουν τα αγγλικά γιατί θέλω πολύ να µάθω µια 

ξένη γλώσσα. 

3. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του Σ.∆.Ε και ποιες στο σχολείο 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόµενο;  

∆εν υπάρχουν βιβλία αλλά σηµειώσεις που µας φέρνουν οι καθηγητές, σε 

φωτοτυπίες, πολύ σπάνια διαβάζουµε στο σπίτι επειδή δουλεύοµε, όλες τις εργασίες 

τις κάνουµε εδώ γιατί ορισµένοι µαθητές φεύγουν από τη δουλειά τους και έρχονται 

κατευθείαν στο σχολείο. Πολλοί λίγοι είναι οι µαθητές που δεν δουλεύουν, µάλλον 

σπάνιο να µη δουλεύει ο µαθητής και να µπορεί να κάνει εργασία στο σπίτι.   

4. Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του µαθήµατος και ότι 

λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι απόψεις σας; Με ποιο τρόπο;  

Ναι βέβαια, πάρα πολύ. Έχουµε πολύ καλή επαφή µε τους καθηγητές και επειδή 

υπάρχουν και καθηγητές που διδάσκουν πρώτη φορά στο Σ.∆.Ε. τους λέω πως πρέπει 

να γίνεται το µάθηµα. Οι απορίες µας λύνονται µέσα στην τάξη, ή αν θέλει κάποιος 

προσωπικά να πάρει τον καθηγητή να του µιλήσει. Με τους καθηγητές είµαστε πολύ 

ευχαριστηµένοι και δεν έχουµε κανένα  παράπονο. 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στο χώρο του σχολείου και ποιες 

αντιµετωπίζετε στο χώρο του Σ.∆.Ε.;  

Οι καθηγητές δεν ακούγαν όλα όσα τους λέγαµε εµείς ως µαθητές, ακολουθούσαν 

µια τακτική που τους είχαν πει από το υπουργείο. Εδώ οι καθηγητές φέρονται 

εντελώς διαφορετικά, ακούνε πάρα πολύ τους µαθητές. Ακόµα και όρεξη να µην 

έχουµε για µάθηµα, κάνουµε συζήτηση και έτσι είναι πολύ ωραίο το µάθηµα, 

ξεκουραζόµαστε αντί να κουραζόµαστε. 
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6. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στην συµπεριφορά των εκπαιδευτικών που 

είχατε στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς που έχετε στο Σ.∆.Ε.;  

Ναι, φέρονται διαφορετικά και µας ακούνε ακόµα και τον καθένα προσωπικά. Μας 

ρωτάνε αν µας αρέσει έτσι όπως κάνουν µάθηµα ενώ στο άλλο σχολείο τραβάνε µια 

πορεία είτε µας αρέσει είτε όχι. 

7. Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Ναι βέβαια, πάµε σε εκθέσεις, παίξαµε πέρυσι θέατρο και αυτό ήταν µεγάλο γεγονός, 

το είδε σχεδόν η µισή πόλη. Ο δήµος µας φέρνει φυλλάδια για να πάµε να δούµε 

εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις που οργανώνει και το σχολείο µας ανταποκρίνεται 

πάντα σ’ αυτές τις εκδηλώσεις και πάµε µαζί µε τους καθηγητές µας. 

8. Σας διευκολύνει το ωράριο και ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.;  

Ναι, µε διευκολύνει διότι σχολάω από τη δουλειά, προλαβαίνω να ξεκουραστώ στο 

σπίτι µου και έρχοµαι. Και στις 11 να τελειώναµε εµένα δεν θα µε πείραζε, η ώρα 

είναι καλή. Το πρωί δεν θα µπορούσα να παρακολουθήσω γιατί δουλεύω. 

9. Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να ξαναγίνετε µαθητές;  

Αυτό που ήθελα πάρα πολύ ήταν να έχω το απολυτήριο, όχι επειδή θα ανέβει ο 

µισθός µου ή κάτι τέτοιο, µόνο και µόνο για ευχαρίστηση δική µου. Και χαίροµαι 

γιατί, αν και είµαι µια από τις µεγαλύτερες στην τάξη, λένε οι περισσότεροι 

καθηγητές ότι είµαι από τις καλύτερες µαθήτριες και κυρίως γιατί µαθαίνω καινούρια 

πράγµατα αλλά και παλιά που δεν τα θυµόµουν µε έναν εντελώς διαφορετικό και πιο 

ωραίο τρόπο.  

10. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα σας;  

Πολλά θετικά, έχει αλλάξει η ζωή µου. Ενδιαφέροµαι περισσότερο για το µυαλό µου, 

δηλαδή να κάνω πράγµατα για το σχολείο, εργασίες κ. λπ., ούτε κουράζοµαι, πάω 

στο σπίτι ευχαριστηµένη για να φάω και να ξεκουραστώ όχι για να κοιτάζω 

τηλεόραση. Το σχολείο και η δουλειά µου είναι οι πρώτες µου προτεραιότητες και 

µακάρι να µπορέσω να συνεχίσω και στο λύκειο. 

11. Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; Σε ποιο τοµέα;  

Στο λόγο, δηλαδή µιλάω καλύτερα, σκέφτοµαι διαφορετικά, δεν ξεχνάω γιατί τα 

µαθήµατα σε κάνουν να είσαι σε εγρήγορση – άλλες γυναίκες στην ηλικία µου 

ξεχνάνε συνεχώς. Μαθαίνω τόσο ωραία και πολλά πράγµατα και αυτό µε κάνει πολύ 
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χαρούµενη. 

12. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

σας;  

Έχουµε φακέλους, µας βαθµολογούν περιγραφικά όχι µε βαθµό. Εµένα αυτός ο 

τρόπος µου αρέσει γιατί αν δω νούµερο µπορεί να  απογοητευτώ ενώ η περιγραφή 

είναι προτιµότερη. Είναι βέβαια και επιεικείς οι καθηγητές. Εδώ βασικά δεν πρέπει 

να κάνουµε απουσίες, πρέπει ο µαθητής να είναι παρών στο µάθηµα, αυτό θέλουν 

εδώ οι καθηγητές. 

13. Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Κάθε µέρα 

14. Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Έχω κάνει 6 απουσίες για λόγους υγείας. Μακάρι να µπορούσα να µην κάνω καµία  

15. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό;  

Πήγαν στο λύκειο, σπούδασαν, έκαναν αυτό που πραγµατικά ήθελαν, ξέρω µαθητές 

που έχουν τελειώσει το λύκειο και τώρα είναι στο πανεπιστήµιο. Είναι πολύ 

ευχαριστηµένοι. 

16. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Ένας που διέκοψε φέτος. Ενώ πέρυσι ήταν πολύ καλός, φέτος διέκοψε από το φόβο 

της γρίπης των χοίρων, επειδή έχει άρρωστο παιδί και φοβόταν µην του µεταδοθεί. 

Αλλά 2 παιδιά ακόµα δεν ήρθαν αλλά δεν ξέρω τους λόγους. 

17. Συµµετέχετε στα µαθήµατα; Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

σας;  

Ναι, στα µαθηµατικά αρχικά είχα πρόβληµα όµως, επειδή η καθηγήτρια που έχουµε 

είναι πολύ καλή, µε έχει κάνει να αγαπήσω αυτό το µάθηµα. Προσπαθώ όσο µπορώ 

σ’ αυτό το µάθηµα να συµµετέχω, λίγο δειλιάζω.. λέει ότι τα έχω καταφέρει  

18. Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος;  

Πάρα πολύ και φέτος που δεν έχουµε µας λείπει. Πέρυσι πολλά προβλήµατα που είχε 

οποιοσδήποτε, ερχόµασταν να µιλήσουµε, να συζητήσουµε, να µας βοηθήσει και 

πολλοί µαθητές που δείλιαζαν πήγαν τελικά. 

19. Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  
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Και εκείνη πάρα πολύ, γιατί µας δείχνει τι θέλουµε να κάνουµε. Εγώ λ.χ. ανακάλυψα 

πως θέλω να γίνω νοσοκόµα. Και εκείνη φέτος λείπει. 

20. Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Ναι, σε όλα συµµετέχω. Σε ό, τι έχει να κάνει µε το σχολείο, από µουσική, 

περιβαλλοντική, εκδροµές, θέατρο, σε όλα είµαι µέσα 

21. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε.;  

Θέλω να πάω λύκειο, αν και µου λένε πως είναι δύσκολο, αλλά θα πάω 

22. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

κάποιους αδύναµους µαθητές ή να λύσουν τα προβλήµατα τους; Συνήθως τι 

είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Ακριβώς δεν ξέρω πολύ καλά να απαντήσω σ’ αυτή την ερώτηση. Υπάρχουν άτοµα 

που έχουν πρόβληµα µε τη γλώσσα, δεν µπορούσαν να εκφραστούν. Τους βοήθησαν 

οι καθηγητές και είχαµε µαθητή που δεν µπορούσε να αρθρώσει λέξη ή να διαβάσει 

και τώρα είναι από τους πιο καλούς µαθητές. Ακόµα και στα διαλείµµατα µας 

βοηθούν. Οι καθηγητές κάνουν κάποιες συζητήσεις µεταξύ τους και συνεργάζονται 

σ’ αυτά τα θέµατα. 

 

 

Μαθητής 2ος  Κωδικός: Μ2/Β 

Ερωτήσεις 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

18- 20�                  21-  25 �          26- 30 �          31- 35 �         

 36- 40 �      41 και άνω � 

2. Είστε:  Άνδρας �         Γυναίκα � 

3. Πριν πόσα χρόνια διακόψατε το σχολείο; 34 

4. Σας επέλεξαν µε βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια;  

Αν ναι, µε ποια (π.χ. µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος 

κ.λπ.); Όχι 

5. Είστε στον Α’ ή στον Β’ κύκλο σπουδών; Ά 

 



 LXXXIV

Συνέντευξη 

1. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. στην περιοχή σας;  

Ενηµερώθηκα από µια φίλη µου που πάει στον Β κύκλο 

2. Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια όχι; Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας.  

∆εν µου αρέσουν τα µαθηµατικά. Μου αρέσει η γλώσσα, η ιστορία, τα καλλιτεχνικά, 

έχω κλίση σ’ αυτά. 

3. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του Σ.∆.Ε και ποιες στο σχολείο 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόµενο;  

Εδώ η διαφορά έγκειται στο ότι δεν υπάρχουν βιβλία αλλά φωτοτυπίες µε εργασίες 

που τις κάνουµε εδώ και όχι στο σπίτι και είναι µεγάλη ευκολία για µας που είµαστε 

µεγάλοι άνθρωποι και δουλεύουµε. 

4. Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του µαθήµατος και ότι 

λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι απόψεις σας; Με ποιο τρόπο;  

Ναι, λέµε τι θέλουµε, ειδικά όταν ένα θέµα είναι επίκαιρο ασχολούµαστε µ’ αυτό. 

Έχουµε καλή συνεργασία. 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στο χώρο του σχολείου και ποιες 

αντιµετωπίζετε στο χώρο του Σ.∆.Ε.;  

∆εν έχω δυσκολία εδώ εκτός από το ό, τι δουλεύω το πρωί, έρχοµαι εδώ το βράδυ και 

µετά νυστάζω πάρα πολύ. Από το σχολείο έχουν περάσει τόσα χρόνια που δεν µπορώ 

να θυµηθώ τις δυσκολίες. Πάντως εδώ είναι µια χαρά. 

6. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στην συµπεριφορά των εκπαιδευτικών που 

είχατε στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς που έχετε στο Σ.∆.Ε.;  

Ναι, µας φέρονται όπως σε µεγάλους. Στο σχολείο ήµασταν µικροί. Εδώ µε τους 

καθηγητές είµαστε φίλοι και κάνουµε και παρέα. 

7. Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Ναι, συνεργαζόµαστε και ήδη τώρα ετοιµάζουµε µια εκδήλωση µε µουσική που θα 

γίνει έξω στην αυλή του σχολείου µε φαγητό κ.α.  

8. Σας διευκολύνει το ωράριο και ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.;  

Όχι δεν µε βοηθάει. Μένω µακριά, έξω από την πόλη και η ώρα που σχολάµε µε 

δυσκολεύει αλλά είµαι αποφασισµένη να µην το αφήσω.  
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9. Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να ξαναγίνετε µαθητές;  

Ήταν ότι θέλω να προχωρήσω, να σπουδάσω δηµοσιογραφία, γιατί είναι το χόµπι 

µου. 

10. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα σας;  

Πολλές, θεωρώ ότι έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος και βλέπω τα πράγµατα µε άλλο 

µάτι.  

11. Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; Σε ποιο τοµέα;  

Στη συµπεριφορά µου έχω καλυτερέψει. Με βοήθησε πολύ το σχολείο σ’ αυτό, 

ειδικά στην ηλικία που είµαι τώρα.  

12. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

σας;  

Μας βαθµολογούν µια χαρά, είναι και πιο επιεικείς (οι καθηγητές) 

13. Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Σχεδόν κάθε µέρα. 

14. Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Έχω κάνει λίγες απουσίες. Μόνο αν τύχει κάτι έκτακτο µπορεί να µε αναγκάσει να 

µην έρθω. 

15. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό;  

Βέβαια, έχουν προχωρήσει, άλλοι έδωσαν πανελλήνιες, άλλοι µπήκαν στο Ανοιχτό 

Πανεπιστήµιο. 

16. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Ξέρω µόνο κάποιους που τελείωσαν το Σ.∆.Ε. και δεν συνέχισαν (ενν. λύκειο ή άλλη 

σχολή). Και το έχουν µετανιώσει.  

17. Συµµετέχετε στα µαθήµατα; Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

σας;  

Ναι.. αρχικά ήµουν λίγο ντροπαλή και δεν έπαιρνα µέρος αλλά µε το κλίµα, που είναι 

φιλικό, πήρα «µπροστά», και οι καθηγητές βοηθάνε πάρα πολύ σ’ αυτό. 

18. Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος;  

∆εν κάνουµε ψυχολογία 

19. Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  
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∆εν έχουµε σύµβουλο σταδιοδροµίας. 

20. Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Κάνουµε γιορτές εδώ, συµµετέχουµε. 

21. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε.;  

Θέλω να σπουδάσω δηµοσιογραφία, είναι το χόµπι µου 

22. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

κάποιους αδύναµους µαθητές ή να λύσουν τα προβλήµατα τους; Συνήθως τι 

είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Οι καθηγητές βοηθάνε πάρα πολύ, συνεργάζονται ώστε όταν ένα παιδί δεν έρχεται 

συχνά, θα επικοινωνήσουν µαζί του, θα ενηµερωθούν για τους λόγους. Βοηθάνε 

επίσης άτοµα που δεν είναι Έλληνες και έχουν πρόβληµα µε τη γλώσσα.  

 

 

Μαθητής 3ος  Κωδικός: Μ3/Β 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

18- 20�                  21-  25 �          26- 30 �          31- 35 �         

 36- 40 �      41 και άνω � 

2. Είστε:  Άνδρας �         Γυναίκα � 

3. Πριν πόσα χρόνια διακόψατε το σχολείο; 23 

4. Σας επέλεξαν µε βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια;  

Αν ναι, µε ποια (π.χ. µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος 

κ.λπ.); Όχι 

5. Είστε στον Α’ ή στον Β’ κύκλο σπουδών; Α 

 

Συνέντευξη 

1. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. στην περιοχή σας;  

Από κάποια άτοµα από τη δουλειά. 

2. Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια όχι; Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας.  
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Εκτός από τα µαθηµατικά µου αρέσουν όλα τα άλλα. 

3. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του Σ.∆.Ε και ποιες στο σχολείο 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόµενο;  

Άλλα βιβλία είχαµε και άλλα µαθήµατα, ήταν τελείως διαφορετικά από τότε. Τα λέµε 

και τα εξηγούµε αλλιώς.  

4. Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του µαθήµατος και ότι 

λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι απόψεις σας; Με ποιο τρόπο;  

Αν κάτι δεν το καταλαβαίνουµε το λέµε, υπάρχει συνεννόηση µε τους καθηγητές για 

να µας εξηγήσουν όσα δεν καταλαβαίνουµε. 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στο χώρο του σχολείου και ποιες 

αντιµετωπίζετε στο χώρο του Σ.∆.Ε.;  

Επειδή έχω προβλήµατα στο σπίτι µου, οικονοµικά κυρίως, δεν έχω τώρα εδώ την 

ίδια ψυχραιµία και υποµονή όπως όταν ήµουν µικρότερος. Αν ξεκίναγα νωρίτερα που 

είχα µια πιο οµαλή κοινωνική ζωή ίσως τα κατάφερνα καλύτερα. Όµως δεν µπορώ να 

σκεφτώ αυτά που κάνουµε στο µάθηµα αν εκείνη την ώρα σκέφτοµαι ένα πρόβληµα 

που υπάρχει στο σπίτι µου. 

6. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στην συµπεριφορά των εκπαιδευτικών που 

είχατε στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς που έχετε στο Σ.∆.Ε.;  

Μπορώ να πω ότι εδώ επειδή είµαστε πιο ψύχραιµοι και προσγειωµένοι µας φέρονται 

διαφορετικά. Κάνουν τη δουλειά τους µε πολύ πάθος. 

7. Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Αυτά τώρα είναι σε συζήτηση για να κάνουµε διάφορα πράγµατα. 

8. Σας διευκολύνει το ωράριο και ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.;  

Όχι  ιδιαίτερα, δουλεύω σε ιδιωτική επιχείρηση µε υδραυλικά και έχω περίεργα 

ωράρια ενώ πάµε και σε διάφορα χωριά. Κάποιες φορές καθυστερώ να έρθω την 

πρώτη ώρα, καµιά φορά δεν έρχοµαι και καθόλου αν είµαι πολύ µακριά. 

9. Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να ξαναγίνετε µαθητές;  

Στην υπηρεσία που ενδιαφέροµαι να εργαστώ µου ζητάνε απολυτήριο γυµνασίου. 

Τώρα θέλω να µάθω και δυο πράγµατα παραπάνω.  

10. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα σας;  

Εδώ ξεκουράζοµαι από τα προβλήµατα της καθηµερινότητας. Ανοίγει το µυαλό µου 
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και βρίσκοµαι σε ένα περιβάλλον που µε ανανεώνει. 

11. Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; Σε ποιο τοµέα;  

Στον τρόπο που συµπεριφέροµαι. Όταν µιλάς µε άλλους ανθρώπους γίνεσαι πιο 

κοινωνικός. Και στο διάβασµα παρατηρώ µεγάλη αλλαγή –διάβαζα και συλλάβιζα 

ενώ τώρα έχω βελτιωθεί και το µυαλό µου έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.  

12. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

σας;  

Πολύ καλός γιατί σου λένε αναλυτικά αν είσαι καλός, ποια είναι τα λάθη σου. Σου 

λένε τα προβλήµατα σου και σε βοηθάνε να τα διορθώσεις 

13. Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Όχι.  

14. Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Απουσίες κάνω άθελα µου, λόγω της δουλειάς, για κανένα άλλο λόγο. 

15. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό;  

Ξέρω παιδιά, που βρήκαν δουλειά λόγω πτυχίου και κάποια άλλα που πέρασαν στα 

Τ.Ε.Ι.  

16. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Γνωρίζω 3 άτοµα που σταµάτησαν, τα δυο λόγω ωραρίου εργασίας και ένα άλλο 

παιδί που απλώς σταµάτησε. 

17. Συµµετέχετε στα µαθήµατα; Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

σας;  

Όσο µπορώ συµµετέχω στα µαθήµατα. Φροντίζω να είµαι συνεπής και προσπαθώ για 

το καλύτερο.  

18. Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος;  

- 

19. Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

- 

20. Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Συµµετέχω σε όποια εκδήλωση κάνουµε 
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21. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε.;  

Θα ήθελα να πάω και στο λύκειο αλλά σκέφτοµαι πως είµαι κάπως µεγάλος. ∆εν 

ξέρω αν θα έχω τις δυνάµεις, αλλά θα ήθελα να πάω. 

22. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

κάποιους αδύναµους µαθητές ή να λύσουν τα προβλήµατα τους; Συνήθως τι 

είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Υπάρχουν µαθητές που δυσκολεύονται, άλλος περισσότερο άλλος λιγότερο. Οι 

καθηγητές κάνουν έτσι τα µαθήµατα ώστε να µαθαίνουµε όλοι ίσα. Όταν βλέπουν ότι 

κάποιος έχει προβλήµατα οικογενειακά ή άλλα, τα συζητάνε µαζί στα διαλείµµατα.  

 

 

Μαθητής 4ος  Κωδικός: Μ4/Β 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

18- 20�                  21-  25 �          26- 30 �          31- 35 �         

 36- 40 �      41 και άνω � 

2. Είστε:  Άνδρας �         Γυναίκα � 

3. Πριν πόσα χρόνια διακόψατε το σχολείο; 22 

4. Σας επέλεξαν µε βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια;  

Αν ναι, µε ποια (π.χ. µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος 

κ.λπ.); Όχι 

5. Είστε στον Α’ ή στον Β’ κύκλο σπουδών; Α 

 

1. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. στην περιοχή σας;  

Μέσω κάποιου γνωστού µου 

2. Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια όχι; Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας.  

Όλα τα µαθήµατα είναι ενδιαφέροντα, κάποια βέβαια ξεχωρίζουν, όπως γλώσσα, 

µαθηµατικά, φυσική, που θεωρώ ότι είναι απαραίτητα µαθήµατα. 

3. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του Σ.∆.Ε και ποιες στο σχολείο 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόµενο;  
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Χρησιµοποιούµε πολύ τις φωτοτυπίες, βιβλία δεν υπάρχουν και οι εργασίες γίνονται 

εδώ. 

4. Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του µαθήµατος και ότι 

λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι απόψεις σας; Με ποιο τρόπο;  

Σαφώς γίνεται αυτό. Προσπαθούµε το µάθηµα να είναι σε όλους κατανοητό και 

παρεµβαίνω όταν µιλάµε για πράγµατα που τα γνωρίζω για να πω τη γνώµη µου και 

να βοηθήσω τους συµµαθητές µου να τα καταλάβουν καλύτερα. Αν κάτι δεν 

ενδιαφέρει έναν από µας σίγουρα ενδιαφέρει κάποιον άλλο, οπότε βρίσκουµε µια 

χρυσή τοµή ούτως ώστε να είναι και οι µεν καλυµµένοι και οι δε.   

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στο χώρο του σχολείου και ποιες 

αντιµετωπίζετε στο χώρο του Σ.∆.Ε.;  

∆εν είχα µαθησιακές ή άλλες δυσκολίες. Ο κύριος λόγος που άφησα το σχολείο είναι 

επειδή ήθελα να δουλέψω. Κάποια απ’ αυτά που µαθαίναµε στο σχολείο πίστευα ότι 

ήδη τα γνώριζα και ότι δεν θα µε βοηθούσαν στην πραγµατική ζωή.  

6. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στην συµπεριφορά των εκπαιδευτικών που 

είχατε στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς που έχετε στο Σ.∆.Ε.;  

Σαφώς, τώρα είµαστε ενήλικες 

7. Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Κάποιες δραστηριότητες διοργανώνονται τώρα σε συνεργασία µε το δήµο. Επειδή 

είµαι στον Α κύκλο δε γνωρίζω πολλά πράγµατα αλλά από ότι ξέρω υπάρχει 

συνεργασία µε άλλους φορείς. 

8. Σας διευκολύνει το ωράριο και ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.;  

Με διευκολύνει. 

9. Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να ξαναγίνετε µαθητές;  

Είναι ένα προσωπικό πείσµα, θέλω να πάρω το απολυτήριο καθαρά για προσωπικούς 

λόγους 

10. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα σας;  

Ναι παρατηρώ, όσο κι αν πίστευα ότι δεν θα υπήρχαν αλλαγές, βλέπω και εγώ και οι 

άλλοι γύρω µου ότι υπάρχουν. 

11. Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; Σε ποιο τοµέα;  

Είναι νωρίς ακόµα για να το κρίνω. 
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12. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

σας;  

Η αξιολόγηση, είναι αρκετά καλός τρόπος 

13. Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Σχεδόν κάθε µέρα. Προσπαθώ να έρχοµαι παρά τις υποχρεώσεις µου 

14. Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Ελάχιστες.  

15. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό;  

Γνωρίζω κάποια παιδιά που ήδη εργάζονται εξαιτίας του απολυτηρίου σε διάφορες 

υπηρεσίες. 

16. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

∆εν είναι πάρα πολλοί. Τους λόγους δεν τους γνωρίζω για όλους αλλά για κάποιους 

απ’ αυτούς ξέρω ότι είναι το φόρτο εργασίας. 

17. Συµµετέχετε στα µαθήµατα; Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

σας;  

Μας ενθαρρύνουν να συµµετέχουµε και χαίρονται όταν µας βλέπουν να παίρνουµε 

µέρος στο µάθηµα γιατί τους δίνει ώθηση να προσπαθήσουν και αυτοί περισσότερο 

(οι καθηγητές).  

18. Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος;  

- 

19. Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

- 

20. Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Μέχρι στιγµής σε κάποιες εκδηλώσεις που έχουµε κάνει έχω πάρει µέρος 

21. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε.;  

Θα δω αν µπορώ να συνεχίσω παραπέρα αν δω ότι µπορώ να ξεκλέψω χρόνο από τη 

δουλειά και την οικογένεια.  

22. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

κάποιους αδύναµους µαθητές ή να λύσουν τα προβλήµατα τους; Συνήθως τι 
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είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Ναι συνεργάζονται. Θα έλεγα ότι είναι και µαθησιακά προβλήµατα και αναπτυξιακές 

δυσκολίες, αλλά κυρίως είναι προβλήµατα του περιβάλλοντος τους.  

 

 

Μαθητής  5ος  Κωδικός: Μ5/Β 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

18- 20�                  21-  25 �          26- 30 �          31- 35 �         

 36- 40 �      41 και άνω � 

2. Είστε:  Άνδρας �         Γυναίκα � 

3. Πριν πόσα χρόνια διακόψατε το σχολείο; 15 

4. Σας επέλεξαν µε βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια;  

Αν ναι, µε ποια (π.χ. µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος 

κ.λπ.); Όχι 

5. Είστε στον Α’ ή στον Β’ κύκλο σπουδών; Α 

 

Συνέντευξη 

1. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. στην περιοχή σας;  

Μένω εδώ κοντά γι’ αυτό 

2. Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια όχι; Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας.  

Με ενδιαφέρουν λίγο πολύ όλα, λίγο περισσότερο τα µαθηµατικά, η γλώσσα. 

3. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του Σ.∆.Ε και ποιες στο σχολείο 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόµενο;  

Οι φωτοτυπίες είναι αποτελεσµατικές 

4. Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του µαθήµατος και ότι 

λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι απόψεις σας; Με ποιο τρόπο;  

Λέω τι θέλω να µου δείξουν 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στο χώρο του σχολείου και ποιες 

αντιµετωπίζετε στο χώρο του Σ.∆.Ε.;  
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Είχα άλλα µυαλά, δεν είχα δυσκολίες. 

6. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στην συµπεριφορά των εκπαιδευτικών που 

είχατε στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς που έχετε στο Σ.∆.Ε.;  

Τώρα είναι καλύτερα. 

7. Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

∆εν ξέρω κάτι τέτοιο. 

8. Σας διευκολύνει το ωράριο και ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.;  

Ναι, µένω και πολύ κοντά.  

9. Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να ξαναγίνετε µαθητές;  

Θέλω άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος και χρειάζοµαι το απολυτήριο 

10. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα σας;  

Μαθαίνω πράγµατα που δεν τα ήξερα ή δεν τα θυµόµουν. 

11. Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; Σε ποιο τοµέα;  

Στην οµιλία, στη γραφή που αρχικά δεν ήξερα να γράφω. 

12. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

σας;  

Είναι πολύ θετικός 

13. Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Ναι, φροντίζω να είµαι εδώ 

14. Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Μέχρι τώρα έχω κάνει 3 

15. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό;  

∆εν έχω γνωρίσει αλλά θα ήθελα να γνωρίσω κάποιον και να τον ρωτήσω 

16. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Νοµίζω 2 λόγω δουλειάς και ωραρίου 

17. Συµµετέχετε στα µαθήµατα; Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

σας;  

Είµαστε όλοι ενεργοί µέσα στην τάξη. Άλλοτε συµφωνούµε, άλλοτε έχουµε τις 

αντιρρήσεις µας λίγο – πολύ  
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18. Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος;  

- 

19. Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

- 

20. Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Εγώ συµµετέχω πολύ έντονα σ’ αυτά. 

21. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε.;  

Τίποτα, θα συνεχίσω τη δουλειά µου όπως και σήµερα. 

22. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

κάποιους αδύναµους µαθητές ή να λύσουν τα προβλήµατα τους; Συνήθως τι 

είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

∆εν έχω συµµαθητές µε κάποια προβλήµατα, δεν έχω συναντήσει για την ώρα κάτι 

τέτοιο. Οι καθηγητές γενικά πάντως είναι θετικοί σε όλα, ό, τι κι αν τους ρωτήσεις.  

 

 

Μαθητής 6ος  Κωδικός: Μ6/Β 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

18- 20�                  21-  25 �          26- 30 �          31- 35 �         

 36- 40 �      41 και άνω � 

2. Είστε:  Άνδρας �        Γυναίκα � 

3. Πριν πόσα χρόνια διακόψατε το σχολείο; 27 

4. Σας επέλεξαν µε βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια;  

Αν ναι, µε ποια (π.χ. µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος 

κ.λπ.); Όχι 

5. Είστε στον Α’ ή στον Β’ κύκλο σπουδών; Α 

 

Συνέντευξη 

1. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. στην περιοχή σας;  

Μένω εδώ κοντά και το είδα 
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2. Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια όχι; Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας.  

Η γλώσσα, τα µαθηµατικά και τα αγγλικά είναι τα πιο ενδιαφέροντα. 

3. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του Σ.∆.Ε και ποιες στο σχολείο 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόµενο;  

Εδώ δεν έχουµε βιβλία, έχουµε όµως γνώµη, στο να εκφέρουµε λόγο εµείς οι ίδιοι 

και κάνουµε οµάδες για να εργαστούµε 

4. Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του µαθήµατος και ότι 

λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι απόψεις σας; Με ποιο τρόπο;  

Ναι, διδασκόµαστε ό, τι θέλουµε 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στο χώρο του σχολείου και ποιες 

αντιµετωπίζετε στο χώρο του Σ.∆.Ε.;  

Στο σχολείο ήµουν καλή µαθήτρια, δεν είχα δυσκολίες. Απλά σταµάτησα επειδή 

ήµασταν πολλά παιδιά και έπρεπε να εργαστώ για να έχω χρήµατα. Εδώ είµαι µια 

χαρά 

6. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στην συµπεριφορά των εκπαιδευτικών που 

είχατε στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς που έχετε στο Σ.∆.Ε.;  

Ναι, µας φέρονται πολύ διαφορετικά. 

7. Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Ναι συνεργαζόµαστε, περισσότερο στα πολιτιστικά. 

8. Σας διευκολύνει το ωράριο και ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.;  

Ναι, απλά µας δυσκολεύουν οι παραπάνω ώρες που έχουµε τώρα. 

9. Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να ξαναγίνετε µαθητές;  

Θέλω να βοηθήσω τα παιδιά µου που είναι στο γυµνάσιο. Στη δουλειά µου επίσης 

ήθελα βοήθεια και χρειάζοµαι δίπλωµα γυµνασίου, ενώ θέλω να συνεχίσω και το 

Επαγγελµατικό Λύκειο. 

10. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα σας;  

Είµαι πλέον πιο κοινωνική και έχω πιο ανοιχτό µυαλό. Επίσης βοηθάω καλύτερα τα 

παιδιά µου. 

11. Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; Σε ποιο τοµέα;  

Είµαι πολύ καλή σε όλα τα µαθήµατα και βελτιώνοµαι σ’ αυτούς τους τοµείς 
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12. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

σας;  

Καλός είναι, καλύτερη είναι η αξιολόγηση παρά ένας βαθµός γιατί, λόγω και 

διαφοράς σε ηλικίες, κάθε µαθητής λειτουργεί και καταλαβαίνει το µάθηµα 

διαφορετικά. 

13. Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Κάθε µέρα σχεδόν 

14. Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Τώρα που ξεκινάει η δουλειά µου κάνω κάποιες απουσίες. 

15. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό;  

Όχι, δεν ξέρω. 

16. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

∆εν ξέρω, άλλοι γράφτηκαν και δεν ήρθαν καθόλου, άλλοι διέκοψαν, άλλοι 

δυσκολεύονται µε το ωράριο ή παντρεύτηκαν. 

17. Συµµετέχετε στα µαθήµατα; Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

σας;  

Στο τµήµα το δικό µας συµµετέχουµε όλοι και έχουµε όλοι άποψη. Οι καθηγητές µας 

ακούν. 

18. Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος;  

- 

19. Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

- 

20. Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Ναι, όταν δε δουλεύω 

21. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε.;  

Να συνεχίσω το σχολείο για να γίνω σεφ 

22. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

κάποιους αδύναµους µαθητές ή να λύσουν τα προβλήµατα τους; Συνήθως τι 

είδους προβλήµατα είναι αυτά;  
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Πιο πολύ είναι προβλήµατα απ’ έξω και οι καθηγητές βοηθάνε όσο µπορούν. 

 

 

Μαθητής 7ος  Κωδικός: Μ7/Β 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

18- 20�                  21-  25 �          26- 30 �          31- 35 � 

 36- 40 �      41 και άνω � 

2. Είστε:  Άνδρας �         Γυναίκα � 

3. Πριν πόσα χρόνια διακόψατε το σχολείο; 21 

4. Σας επέλεξαν µε βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια;  

Αν ναι, µε ποια (π.χ. µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος 

κ.λπ.); Όχι 

5. Είστε στον Α’ ή στον Β’ κύκλο σπουδών; Α 

 

Συνέντευξη 

1. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. στην περιοχή σας;  

Από το οικογενειακό περιβάλλον 

2. Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια όχι; Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας.  

Τα µαθηµατικά, η φυσική. Όχι η µουσική και τα περιβαλλοντικά, δεν είναι του στυλ 

µου. 

3. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του Σ.∆.Ε και ποιες στο σχολείο 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόµενο;  

∆εν έχουµε βιβλία και είναι πιο εύκολη η µάθηση. 

4. Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του µαθήµατος και ότι 

λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι απόψεις σας; Με ποιο τρόπο;  

Ναι. 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στο χώρο του σχολείου και ποιες 

αντιµετωπίζετε στο χώρο του Σ.∆.Ε.;  

Μόνο στα µαθήµατα είχα τότε. Τώρα όχι, λίγο µόνο στα µαθηµατικά 
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6. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στην συµπεριφορά των εκπαιδευτικών που 

είχατε στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς που έχετε στο Σ.∆.Ε.;  

Καµία διαφορά δεν παρατηρώ. 

7. Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

∆εν το γνωρίζω αυτό, παλιότερα έκαναν. 

8. Σας διευκολύνει το ωράριο και ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.;  

Ναι  

9. Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να ξαναγίνετε µαθητές;  

Η γνώση  

10. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα σας;  

Όχι ιδιαίτερα 

11. Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; Σε ποιο τοµέα;  

Στα µαθηµατικά, βοηθάω τα παιδιά. 

12. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

σας;  

Καλά είναι 

13. Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Κάθε µέρα 

14. Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Όχι  

15. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό;  

Ναι, έχουν συνεχίσει και στο πανεπιστήµιο 

16. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Ναι, οικογενειακοί λόγοι. Έχουν οικογένειες και δεν τους βολεύει το ωράριο 

17. Συµµετέχετε στα µαθήµατα; Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

σας;  

Ναι και οι καθηγητές µας λύνουν όποια απορία έχουµε. Γινόµαστε µια παρέα. 

18. Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος;  

- 
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19. Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

- 

20. Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

∆εν έχουµε κάνει ακόµα κάτι, αν κάνουµε θα συµµετέχω 

21. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε.;  

∆εν ξέρω, πάντως θέλω να κάνω κάτι 

22. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

κάποιους αδύναµους µαθητές ή να λύσουν τα προβλήµατα τους; Συνήθως τι 

είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

∆εν το γνωρίζω αυτό. ∆εν έχουµε µαθητές που έχουν προβλήµατα 

 

 

Μαθητής 8ος  Κωδικός: Μ8/Β 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

18- 20�                  21-  25 �          26- 30 �        31- 35 �           

 36- 40 �      41 και άνω � 

2. Είστε:  Άνδρας �         Γυναίκα � 

3. Πριν πόσα χρόνια διακόψατε το σχολείο; 22 

4. Σας επέλεξαν µε βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια;  

Αν ναι, µε ποια (π.χ. µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος 

κ.λπ.); Όχι 

5. Είστε στον Α’ ή στον Β’ κύκλο σπουδών; Α 

 

Συνέντευξη 

1. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. στην περιοχή σας;  

Από παιδιά της περιοχής. 

2. Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια όχι; Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας.  

Η γλώσσα που µαθαίνουµε ορθογραφία. Αυτά που µε δυσκολεύουν είναι τα 
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µαθηµατικά και τα αγγλικά. 

3. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του Σ.∆.Ε και ποιες στο σχολείο 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόµενο;  

Τα παιδιά δίνουν σηµασία, στο σχολείο υπάρχει οργάνωση, εδώ ο καθένας κάνει το 

δικό του, είναι πιο χαλαρά 

4. Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του µαθήµατος και ότι 

λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι απόψεις σας; Με ποιο τρόπο;  

Ναι, λέω αυτά που θέλω και µας εξηγούν κιόλας 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στο χώρο του σχολείου και ποιες 

αντιµετωπίζετε στο χώρο του Σ.∆.Ε.;  

∆εν θυµάµαι. 

6. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στην συµπεριφορά των εκπαιδευτικών που 

είχατε στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς που έχετε στο Σ.∆.Ε.;  

Εδώ είναι πιο χαλαρά τα πράγµατα. 

7. Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Αυτό δεν το ξέρω ακόµα.. έχουµε κάνει κάποιες εκδηλώσεις αλλά δεν συµµετείχαν 

τόσο τα παιδιά. Οι καθηγητές συµµετέχουν πάρα πολύ 

8. Σας διευκολύνει το ωράριο και ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.;  

Όχι πολύ γιατί είµαι βραδινή κάποιες µέρες στη δουλειά µου 

9. Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να ξαναγίνετε µαθητές;  

Για να µάθω όσα δεν έµαθα τότε 

10. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα σας;  

Ο τρόπος που γράφω, που µιλάω, η επικοινωνία γενικά. 

11. Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; Σε ποιο τοµέα;  

Στη γλώσσα που µε ενδιαφέρει, στη χρήση Η/Υ. 

12. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

σας;  

Για µένα είναι πολύ καλός.  

13. Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Έρχοµαι κάθε µέρα. 
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14. Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Απουσία θα κάνω την πρώτη ώρα ή την τελευταία λόγω δουλειάς. 

15. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό;  

Ναι, αρκετούς και τους βοήθησε πάρα πολύ. 

16. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

2- 3 άτοµα, λόγω δουλειάς. 

17. Συµµετέχετε στα µαθήµατα; Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

σας;  

Συµµετέχουµε πάρα πολύ και οι καθηγητές είναι ευχάριστοι και χαλαροί 

18. Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος;  

- 

19. Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

- 

20. Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Ναι, έχω πάρει µέρος σε κάποιες. 

21. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε.;  

∆εν προγραµµατίζω κάτι 

22. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

κάποιους αδύναµους µαθητές ή να λύσουν τα προβλήµατα τους; Συνήθως τι 

είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Ναι, βοηθάνε και συνεργάζονται. Τα προβλήµατα των µαθητών είναι κυρίως 

προσωπικά.  

 

 

Μαθητής 9ος  Κωδικός: Μ9/Β 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

18- 20�                  21-  25 �          26- 30 �             31- 35 �      

 36- 40 �      41 και άνω � 
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2. Είστε:  Άνδρας �         Γυναίκα � 

3. Πριν πόσα χρόνια διακόψατε το σχολείο; 19 

4. Σας επέλεξαν µε βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια;  

Αν ναι, µε ποια (π.χ. µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος 

κ.λπ.); Όχι 

5. Είστε στον Α’ ή στον Β’ κύκλο σπουδών; Β 

 

Συνέντευξη 

1. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. στην περιοχή σας;  

Μου το είπαν παλιότεροι µαθητές  

2. Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια όχι; Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας.  

Όλα είναι ενδιαφέροντα, απλώς άλλα είναι πιο εύκολα και άλλα είναι πιο δύσκολα. 

3. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του Σ.∆.Ε και ποιες στο σχολείο 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόµενο;  

Υπάρχουν µεγάλες διαφορές, εδώ οι καθηγητές είναι επάνω µας συνεχώς, ενώ στο 

σχολείο κάθονται στην έδρα και ό, τι µας πουν από ‘κει. Εδώ όποια προβλήµατα 

έχουµε µας τα λύνουν αµέσως. 

4. Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του µαθήµατος και ότι 

λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι απόψεις σας; Με ποιο τρόπο;  

Ναι, τους λέω να µου µάθουν ό, τι έχω ανάγκη και αυτοί από την πλευρά τους µας 

διδάσκουν ό, τι πρέπει.  

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στο χώρο του σχολείου και ποιες 

αντιµετωπίζετε στο χώρο του Σ.∆.Ε.;  

∆υσκολίες είναι ότι είχα βραδυγλωσσία και δεν µπορούσα να γράψω και να διαβάσω 

γρήγορα ούτε προλάβαινα να ακολουθήσω το µάθηµα. Εδώ έχω δει µεγάλη διαφορά 

σ’ αυτό το θέµα. 

6. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στην συµπεριφορά των εκπαιδευτικών που 

είχατε στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς που έχετε στο Σ.∆.Ε.;  

Ναι, εντελώς, εξάλλου µε τους περισσότερους έχουµε την ίδια ηλικία.  

7. Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  
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Αυτό δεν το γνωρίζω 

8. Σας διευκολύνει το ωράριο και ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.;  

Ναι, πάρα πολύ. 

9. Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να ξαναγίνετε µαθητές;  

Έχω πρόβληµα µε τη δουλειά µου στο δήµο. Μας ζητάνε απαραίτητα το απολυτήριο 

και έπρεπε οπωσδήποτε να το αποκτήσω. Είχα ακούσει και ότι είναι ωραία τα 

µαθήµατα εδώ, γι’ αυτό και ήρθα. 

10. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα σας;  

∆υσκολεύουν τα πράγµατα γενικώς στη ζωή µας και πρέπει να σπουδάζουµε και να 

αποκτούµε γνώσεις. 

11.  Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; Σε ποιο τοµέα;  

Στα µαθηµατικά είχα µεγάλο πρόβληµα και τώρα έχω καλυτερέψει. Στη γλώσσα και 

στη µουσική επίσης. 

12. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

σας;  

Μου αρέσει όπως είναι, δε θέλω να αλλάξει. Μας αξιολογούν σύµφωνα µε την 

προσπάθεια και τις παρουσίες µας. Στο τυπικό σχολείο έπρεπε να γράφουµε συνεχώς 

τεστ και αυτό µας δυσκόλευε.  

13. Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Κάθε µέρα, είµαι από τους πιο συνεπείς µαθητές 

14. Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

-  

15. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό;  

Ξέρω µερικούς που µπήκαν στο δήµο. 

16. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Για απουσίες, είχαν πολλές και σταµάτησαν. Και κάποιοι άλλοι λόγω δουλειάς. 

17. Συµµετέχετε στα µαθήµατα; Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

σας;  

Το µάθηµα είναι οµαδικό. Εδώ είµαστε όλοι µια οµάδα ενώ στο κανονικό σχολείο 

δεν ήµασταν, ήταν ο καθένας µόνος του και ανταγωνιζόµασταν τους διπλανούς µας. 
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18. Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος;  

Φέτος δεν έχουµε, αλλά πέρυσι που είχαµε µας βοήθησε πάρα πολύ σε θέµατα 

µάθησης και κοινωνικής ζωής.  

19. Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

Μας ενηµερώνει για νόµους, προκηρύξεις, µας δίνει συµβουλές σταδιοδροµίας και τι 

να κάνουµε µετά το Σ.∆.Ε. 

20. Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Συµµετέχω όταν µπορώ όµως, επειδή δεν προλαβαίνω εξαιτίας της δουλειάς µου, 

χάνω τις περισσότερες. 

21. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε.;  

Ό, τι βρω και όπου µπορεί να µου χρησιµέψει το απολυτήριο 

22. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

κάποιους αδύναµους µαθητές ή να λύσουν τα προβλήµατα τους; Συνήθως τι 

είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Ναι, κάνουν ενισχυτική διδασκαλία σε µαθητές που έχουν προβλήµατα µε το 

γράψιµο και το διάβασµα, και σε αλλοδαπούς µαθητές που έχουν πρόβληµα µε τη 

γλώσσα και δυσκολεύονται να καταλάβουν τα µαθήµατα. 

 

 

Μαθητής 10ος  Κωδικός: Μ10/Β 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

18- 20�                  21-  25 �          26- 30 �          31- 35 �         

 36- 40 �      41 και άνω � 

2. Είστε:  Άνδρας �         Γυναίκα � 

3. Πριν πόσα χρόνια διακόψατε το σχολείο; 14 

4. Σας επέλεξαν µε βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια;  

Αν ναι, µε ποια (π.χ. µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος 

κ.λπ.); Όχι 

5. Είστε στον Α’ ή στον Β’ κύκλο σπουδών; Β 
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Συνέντευξη 

1. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. στην περιοχή σας;  

Από το ραδιόφωνο 

2. Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια όχι; Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας.  

Όλα τα µαθήµατα είναι καλά, ξεχωρίζω µαθηµατικά, περιβαλλοντική και γλώσσα 

γιατί χρειάζονται περισσότερο. 

3. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του Σ.∆.Ε και ποιες στο σχολείο 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόµενο;  

Ο πίνακας δεν υπάρχει, τα µαθήµατα είναι πάνω κάτω τα ίδια 

4. Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του µαθήµατος και ότι 

λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι απόψεις σας; Με ποιο τρόπο;  

Ναι, λέω τι θέλω και µε βοηθάνε.  

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στο χώρο του σχολείου και ποιες 

αντιµετωπίζετε στο χώρο του Σ.∆.Ε.;  

Όταν ήµουν στο σχολείο δε διάβαζα πολύ. ∆εν έδινα έµφαση. Εδώ είναι διαφορετικά. 

6. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στην συµπεριφορά των εκπαιδευτικών που 

είχατε στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς που έχετε στο Σ.∆.Ε.;  

∆ιαφορετικά είναι εδώ, δεν είµαστε πια παιδιά, µας φέρονται σαν ίσος προς ίσο.  

7. Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Ναι, µε το Κ.Α.Π.Η., µε το Σπίτι του Πολιτισµού και άλλους φορείς κάνουµε από 

κοινού εκδηλώσεις. 

8. Σας διευκολύνει το ωράριο και ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.;  

Ναι, καλό είναι 

9. Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να ξαναγίνετε µαθητές;  

Ήθελα να έρθω. 

10. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα σας;  

Ναι, συµπληρώνω ένα µεγάλο κενό απ’ αυτά που δεν έµαθα µικρός. 

11. Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; Σε ποιο τοµέα;  

Στην ορθογραφία, στους υπολογισµούς. Έµαθα πολλά και για το περιβάλλον. 
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12. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

σας;  

∆εν έχω άποψη πάνω σ’ αυτό 

13. Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Όσο µπορώ έρχοµαι 

14. Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Κάνω µερικές λόγω δουλειάς.  

15. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό;  

Στο να βρουν δουλειά ή στο να παραµείνουν στη δουλειά που ήδη είχαν. Μερικοί 

συνέχισαν και στο νυχτερινό λύκειο.  

16. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Έχουν σταµατήσει αλλά δεν ξέρω ούτε αν είναι πολλοί, ούτε τους λόγους γνωρίζω. 

Ξέρω µόνο ότι όσοι διέκοψαν, το έκαναν από πολύ νωρίς. 

17. Συµµετέχετε στα µαθήµατα; Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

σας;  

Όσο µπορώ συµµετέχω και οι καθηγητές µε βοηθάνε 

18. Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος;  

- 

19. Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

Εγώ έχω δουλειά, αλλά βοηθάει όσους είναι άνεργοι. 

20. Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Ναι, στις περισσότερες συµµετέχω ενεργά. 

21. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε.;  

Να πάω στο λύκειο. 

22. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

κάποιους αδύναµους µαθητές ή να λύσουν τα προβλήµατα τους; Συνήθως τι 

είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Συνεργάζονται. Έχουµε µαθητές που δυσκολεύονται να γράψουν ή να διαβάσουν.  
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Μαθητής 11ος Κωδικός: Μ11/Β 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

18- 20�                  21-  25 �          26- 30 �          31- 35 �         

 36- 40 �      41 και άνω � 

2. Είστε:  Άνδρας �         Γυναίκα � 

3. Πριν πόσα χρόνια διακόψατε το σχολείο; 16 

4. Σας επέλεξαν µε βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια;  

Αν ναι, µε ποια (π.χ. µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος 

κ.λπ.); Όχι 

5. Είστε στον Α’ ή στον Β’ κύκλο σπουδών; Β 

 

Συνέντευξη  

1. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. στην περιοχή σας;  

Από τον αδερφό µου 

2. Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια όχι; Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας.  

Για µένα είναι όλα. Θέλω να πάρω ότι µπορεί να µου προσφέρει το καθένα και να 

ερευνήσω τις γνώσεις που πηγάζουν από τα µαθήµατα µας. 

3. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του Σ.∆.Ε και ποιες στο σχολείο 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόµενο;  

Παρατηρώ ότι οι καθηγητές είναι δίπλα µας, δεν υπάρχει η απόσταση που υπάρχει 

στο τυπικό σχολείο. Είναι κοντά µας για να δώσει εξηγήσεις, να µας διευκολύνει, τον 

καθένα ξεχωριστά 

4. Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του µαθήµατος και ότι 

λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι απόψεις σας; Με ποιο τρόπο;  

Ορισµένες φορές θέλω να πειραµατιστώ µε την ύλη και αν είναι δυνατόν να µάθω 

κάτι παραπάνω. 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στο χώρο του σχολείου και ποιες 

αντιµετωπίζετε στο χώρο του Σ.∆.Ε.;  
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∆εν πήγα στο γυµνάσιο, οπότε σ’ αυτό δεν µπορώ να απαντήσω. Εδώ δεν έχω 

δυσκολία γιατί οι καθηγητές µας βοηθάνε πολύ. 

6. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στην συµπεριφορά των εκπαιδευτικών που 

είχατε στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς που έχετε στο Σ.∆.Ε.;  

Επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια δε θυµάµαι πάρα πολλά.  

7. Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Ναι, συµµετέχουµε σε ενηµερώσεις που έχουν σχέση µε το Σπίτι του Πολιτισµού. 

Επίσης συµµετέχουµε στην ενίσχυση φιλανθρωπικών έργων.  

8. Σας διευκολύνει το ωράριο και ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.;  

Ναι πάρα πολύ, µένω και κοντά. Και οι ώρες βολεύουν γιατί προλαβαίνουµε να 

ξεκουραστούµε από τη δουλειά. Εξάλλου το Σ.∆.Ε. µε ξεκουράζει, έρχοµαι σε ένα 

ευχάριστο περιβάλλον και µαθαίνω πράγµατα.  

9. Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να ξαναγίνετε µαθητές;  

Κάτι µου έλειπε, είχα ένα κενό και ήθελα να προχωρήσω. 

10. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα σας;  

Πολλές διότι µαθαίνω πώς να καλλιεργήσω καλύτερα τον εαυτό µου και πώς να 

συµπεριφέροµαι στον κοινωνικό περίγυρο. 

11. Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; Σε ποιο τοµέα;  

Στα µαθηµατικά, πολύ 

12. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

σας;  

Είναι πολύ καλός, γιατί βλέπουµε που έχουµε κενά, που µπορούµε να βελτιωθούµε. 

Η αξιολόγηση µου εξηγεί τι πρέπει να κάνω για να συνεχίσω και για να βελτιωθώ. 

13. Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Έρχοµαι κάθε µέρα 

14. Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Σπάνια, µόνο αν τύχει κάτι πολύ σοβαρό 

15. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό;  

Πολλά άτοµα από τον προηγούµενο κύκλο συνεχίζουν στο λύκειο. Και στους άλλους 

ανοίγουν πολλοί δρόµοι και για επαγγελµατική αποκατάσταση και σε άλλους τοµείς.  
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16. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Γνωρίζω µαθητές που διέκοψαν, δεν είναι πολλοί. ∆εν ξέρω τους λόγους 

17. Συµµετέχετε στα µαθήµατα; Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

σας;  

Αν δείξω ενδιαφέρον ασφαλώς θα πάρω κάτι παραπάνω, αν έρθω για να πάρω µόνο 

το χαρτί δεν θα συµµετέχω. Προσωπικά, επειδή θέλω να συνεχίσω και στο λύκειο, 

συµµετέχω και παρακολουθώ ανελλιπώς τα µαθήµατα.  

18. Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος;  

Μας αντιµετωπίζει πολύ καλά, δένεται µαζί µας και δείχνει κατανόηση στα 

προβλήµατα. Εντοπίζει το βάθος των προβληµάτων µας και µας βοηθάει να τα 

αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά. Μας συµβουλεύει και σε θέµατα οικογενειακά και 

σε άλλα όταν οι υπόλοιποι δεν ξέρουν πώς να µας βοηθήσουν. 

19. Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

Παρέχει συµβουλευτικές κατευθύνσεις. Πιστεύω ότι είναι ειδικός σε θέµατα 

αντιµετώπισης της ανεργίας και έχει να µας προσφέρει πολλά, αναδεικνύοντας τις 

δυνατότητες µας και βοηθώντας µας να µην είµαστε στάσιµοι, αλλά να συνεχίζουµε 

και να αναζητάµε το καλύτερο για µας. 

20. Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Όπου µπορώ ναι, συµµετέχω.  

21. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε.;  

Θα προσπαθήσω να πάω στο νυχτερινό λύκειο, να πάω µετά σε σχολή για να γίνω 

υδραυλικός. 

22. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

κάποιους αδύναµους µαθητές ή να λύσουν τα προβλήµατα τους; Συνήθως τι 

είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Σαφώς και συνεργάζονται και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Όταν βλέπουν στην 

αλυσίδα ένα αδύναµο κρίκο δένονται µαζί του, τον αγκαλιάζουν και τον στηρίζουν 

ώστε να προσπαθήσουν να τον βοηθήσουν ουσιαστικά, είτε είναι µέσα στην τάξη 

είτε είναι εκτός. 
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Μαθητής 12ος  Κωδικός: Μ12/Β 

Βιογραφικό (προφίλ) 

1. Συµπληρώστε µε X το τετραγωνάκι της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκετε :  

18- 20�                  21-  25 �          26- 30�           31- 35 �         

 36- 40 �       41 και άνω � 

2. Είστε:  Άνδρας �         Γυναίκα � 

3. Πριν πόσα χρόνια διακόψατε το σχολείο; 25 

4. Σας επέλεξαν µε βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια;  

Αν ναι, µε ποια (π.χ. µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος 

κ.λπ.); Όχι 

5. Είστε στον Α’ ή στον Β’ κύκλο σπουδών; Β 

 

Συνέντευξη 

1. Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. στην περιοχή σας;  

Από µια παλιά µαθήτρια 

2. Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια όχι; Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας.  

Όλα τα µαθήµατα είναι χρήσιµα και µου αρέσουν 

3. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του Σ.∆.Ε και ποιες στο σχολείο 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόµενο;  

Έχουµε φωτοτυπίες, µας εξηγούν τα µαθήµατα µε άλλο τρόπο. 

4. Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του µαθήµατος και ότι 

λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι απόψεις σας; Με ποιο τρόπο;  

Ρωτάω συνεχώς και τους ορίζω τι θα ήθελα να µας µάθουν 

5. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στο χώρο του σχολείου και ποιες 

αντιµετωπίζετε στο χώρο του Σ.∆.Ε.;  

∆ουλεύω πάρα πολλές ώρες, καµιά φορά δεν µπορώ να έρθω στο Σ.∆.Ε. επειδή 

µπορεί να µε κρατήσουν στη δουλειά µέχρι τις 9 το βράδυ.  Γι’ αυτό είµαι πολύ 

κουρασµένος όταν έρχοµαι για µάθηµα. 

6. Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στην συµπεριφορά των εκπαιδευτικών που 

είχατε στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς που έχετε στο Σ.∆.Ε.;  
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Μας σέβονται επειδή είµαστε µεγαλύτεροι και εργαζόµενοι, δεν είµαστε όπως τα 

παιδιά που η δουλειά τους είναι το σχολείο. 

7. Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε.;  

Αυτό δεν το γνωρίζω καθόλου 

8. Σας διευκολύνει το ωράριο και ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.;  

Ορισµένες φορές δεν προλαβαίνω γιατί σχολάω από τη δουλειά µου πολύ αργά. 

9. Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να ξαναγίνετε µαθητές;  

Μου το ζήτησαν στη δουλειά µου, διαφορετικά θα µε απέλυαν. 

10. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα σας;  

Ότι µε σέβεται περισσότερο ο κοινωνικός µου περίγυρος. 

11. Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; Σε ποιο τοµέα;  

Πολύ, κυρίως στη συµπεριφορά µου. Σέβοµαι τώρα περισσότερο και τους 

συνανθρώπους µου. 

12. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολογίας της προόδου 

σας;  

Προτιµούσα να λάβω ένα βαθµό, που θα είναι και πιο αντικειµενικός και πιο 

ξεκάθαρος. 

13. Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα;  

Όταν σχολάω νωρίς από τη δουλειά µου έρχοµαι οπωσδήποτε, δε χάνω µάθηµα. 

14. Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους λόγους;  

Κάνω δυστυχώς, επειδή πολλές φορές σχολάω πολύ αργά από τη δουλειά µου. 

15. Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε.; Πόσο τους βοήθησε αυτό;  

∆εν ξέρω. 

16. Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι 

και  για ποιους λόγους την διέκοψαν;  

Ούτε αυτό το γνωρίζω. 

17. Συµµετέχετε στα µαθήµατα; Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

σας;  

Συµµετέχω σε όλα, κυρίως πέρυσι που είχαµε και εργαστήρια και κάναµε όλοι µαζί 

οµαδικές εργασίες κατασκευάζοντας διάφορα πράγµατα. 
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18. Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος;  

Φέτος δεν έχουµε, πέρυσι που είχαµε µας βοηθούσε πάρα πολύ, µας ανακούφιζε από 

τα προβλήµατα µας. 

19. Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας;  

Μας βοηθούσε πέρυσι, φέτος δεν έχουµε 

20. Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.; Με ποιο τρόπο;  

Πέρυσι κάναµε πάρα πολλές και συµµετείχα σε όσες πιο πολλές µπορούσα. Και στη 

µουσική οµάδα ήµουν, και στην οµάδα ψυχολογικής υποστήριξης. Φέτος 

σχεδιάζουµε εκπαιδευτική εκδροµή. Γενικά πάντως φέτος δεν κάναµε τόσες 

δραστηριότητες, εκτός από ποδοσφαιρικούς αγώνες που κάνουµε κάποιες µέρες.  

21. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε.;  

Σκέφτοµαι να πάω στο λύκειο, αν και κωλύοµαι από τις ώρες εργασίας µου. 

22. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για να βοηθήσουν περισσότερο 

κάποιους αδύναµους µαθητές ή να λύσουν τα προβλήµατα τους; Συνήθως τι 

είδους προβλήµατα είναι αυτά;  

Πάντοτε µιλάνε οι καθηγητές και συνεργάζονται και βοηθάνε άτοµα, κυρίως άτοµα 

µε µαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες στο λόγο. 
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Η βασικότερη είναι ότι οι µαθητές δεν είναι όλοι του ίδιου επιπέδου. ∆ηλαδή σε µια 

τάξη µπορεί να έχω µαθητή που δεν ξέρει να γράφει, εποµένως δεν µπορώ να του 

διδάξω εγώ τον επιστηµονικό γραµµατισµό, δεν είναι καθόλου εύκολο. Από την άλλη 

µπορεί να έχω και µαθητή ο οποίος όχι απλά ξέρει αλλά µέχρι να πω κάτι να µου το 

έχει συµπληρώσει. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κοµµάτι. Βέβαια στην προσπάθεια να 

τα συµµαζέψεις από ‘δω και από ‘κει, να δώσεις σε όλους αυτό που πρέπει 

χρονοτριβούµε. 

6. Χρειάστηκε να διαφοροποιήσετε  την συµπεριφορά σας προς τους µαθητές 

του Σ.∆.Ε. συγκριτικά µε την συµπεριφορά σας προς τους µαθητές του 

τυπικού σχολείου; Ποιες δυσκολίες συναντήσατε;  

Ναι εννοείται ότι χρειάστηκε γιατί στο σχολείο (το συµβατικό)  το επίπεδο είναι λίγο 

– πολύ το ίδιο. Υπάρχουν διαφορές αλλά µικρότερες, ενώ εδώ ο κάθε µαθητής πρέπει 

να αντιµετωπιστεί διαφορετικά, εξατοµικευµένα, και αυτό είναι και πιο δύσκολο και 

πιο χρονοβόρο. 

7. Ποια στοιχεία χαρακτηρίζετε ως θετικά στο θεσµό του Σ.∆.Ε. γενικότερα; 

Ποια από αυτά πιστεύετε ότι εφαρµόζονται στην πραγµατικότητα; 

Γενικότερα δεν µπορώ να σου πω.. είναι πολύ θετικό το ότι δίνεται αυτή η ευκαιρία 

σε ανθρώπους που σταµάτησαν το σχολείο γιατί δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον 

που είχε όνειρα και για κάποιο λόγο κόπηκε αυτό είτε για οικονοµικούς λόγους είτε 

από προβλήµατα στην οικογένεια να πραγµατοποιήσει τα όνειρα του.. τώρα ποιο απ’ 

αυτά πιστεύω ότι εφαρµόζεται στην πραγµατικότητα δεν ξέρω να απαντήσω 

8. Σε ποια σηµεία θεωρείτε ότι πρέπει να επέλθουν αλλαγές στη λειτουργία του 

θεσµού;  

Ίσως θα έπρεπε να χωρίζονται τα τµήµατα όχι τυχαία, αλλά µε βάση το τι ξέρει ο 

καθένας, να γίνεται κάποιο τεστ ας το πούµε.. να έχουµε ένα τµήµα των παιδιών που 

δεν ξέρουν να γράφουν, οπότε ο στόχος τους είναι να µάθουν.. να τα χωρίσουµε 

κάπως έτσι, κάποιοι που είναι αρχάριοι, κάποιοι που έχουν ένα µέτριο επίπεδο και 

κάποιοι που ξέρουν πιο δύσκολά πράγµατα, έτσι ώστε να διευκολύνεται και η θέση 

του εκπαιδευτικού µες την τάξη αλλά και για τους µαθητές να είναι πιο εύκολο να 

συµµετέχουν στο µάθηµα.. πιστεύω ότι θα ‘ταν καλό αυτό. 

9. Ποιες διαφορές εντοπίζετε από την εκπαιδευτική πρακτική που ακολουθείται 



Συνοπτικός Πίνακας των Απαντήσεων 

 

Απαντήσεις Εκπαιδευτικών 

 

Ερωτήσεις – Απαντήσεις 

 

1ο Σ.∆.Ε. 

2ο
Σ.∆.Ε. Σύνολο 

 

1η Ερώτηση: Γιατί επιλέξατε να διδάξετε σε Σ.∆.Ε.; 

Ευκολότερη πρόσληψη συγκριτικά 

µε το τυπικό σχολείο 

1 2 3 

Με ενδιαφέρει η εκπαίδευση 

ενηλίκων 

2 1 3 

Με διευκολύνει το ωράριο 1 2 3 

Μου αρέσει ο θεσµός του Σ.∆.Ε 2 4 6 

2η Ερώτηση: Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε.; 

∆ιαπροσωπικές Σχέσεις 2 4 6 

∆ιαδίκτυο  2 1 3 

Μ.Μ.Ε. 2 0 2 

3η Ερώτηση: Ποιες ήταν οι προηγούµενες εµπειρίες σας σε θέµατα 

εκπαίδευσης ενηλίκων; 

∆εν είχα 2 2 4 

Προγράµµατα «Ήρων», Ι.Ε.Κ., 

Πολυτεχνείο, Εµποροπλοιάρχων, 

επιµορφωτής εκπαιδευτικών, 

Ν.Ε.Λ.Ε., Φοιτητές.  

2 3 5 

4η Ερώτηση: α) Πιστεύετε ότι σας δόθηκε επαρκής επιµορφωτική 

υποστήριξη για να διδάξετε σε Σ.∆.Ε.; 

Όχι 0 2 2 

Όχι επίσηµα, µε βοήθησαν οι 

παλιότεροι συνάδελφοι 

2 0 2 

Ναι, συνεχή σεµινάρια τα πρώτα 

χρόνια  

2 3 5 

Ναι, συναντήσεις µε άλλα Σ.∆.Ε. 

τα πρώτα χρόνια 

1 0 1 



4η Ερώτηση: β) Τι προτείνετε; 

Επιµορφωτικά σεµινάρια και 

συναντήσεις 

3 3 6 

Εξ’ αποστάσεως επιµόρφωση µε 

χρήση πολυµέσων 

1 1 2 

Συνεργασία µε ψυχολόγο ή 

κοινωνιολόγο 

0 1 1 

Βιβλιογραφική Υποστήριξη 0 1 1 

∆εν αναφέρεται κάποια πρόταση 2 1 3 

5η Ερώτηση: Τι δυσκολίες αντιµετωπίζετε στη διδασκαλία του 

γνωστικού σας αντικειµένου; 

Ανοµοιοµορφία στο γνωστικό 

επίπεδο των µαθητών 

1 0 1 

Έλλειψη βασικών γνώσεων 1 1 2 

∆εν υπάρχουν δυσκολίες 2 3 5 

Πολλή εργασία από τον 

εκπαιδευτικό 

0 1  

6η Ερώτηση: α) Χρειάστηκε να διαφοροποιήσετε τη συµπεριφορά 

σας προς του ς µαθητές του Σ.∆.Ε. συγκριτικά µε τη συµπεριφορά 

σας προς τους µαθητές του τυπικού σχολείου; 

Ναι. Εξατοµίκευση διδασκαλίας 1 0 1 

Ναι. Μαθητοκεντρική διδασκαλία 2 0 2 

Ναι. Εκπαιδευτικός - 

συµπαραστάτης 

1 0 1 

Ναι. Είµαι πιο χαλαρός/η απέναντι 

τους 

0 1 1 

Ναι. ∆ιαφοροποιώ τη 

συµπεριφορά µου και τους 

προσεγγίζω διαφορετικά 

1 3 4 

Όχι. ∆ιαφοροποιώ τη 0 1  



συµπεριφορά µου στο τυπικό 

σχολείο  

6η Ερώτηση: β) Ποιες δυσκολίες συναντήσατε; 

Ενήλικες Μαθητές µε 

υποχρεώσεις 

1 0 1 

Σύνδεση του γνωστικού 

αντικειµένου µε τις εµπειρίες των 

µαθητών 

1 0 1 

Πιο χρονοβόρα διαδικασία 1 0 1 

Κάποιοι είναι διστακτικοί 0 1 1 

Εκπαιδευτικός – Συµπαραστάτης 0 1 1 

Καµία 1 2 3 

Έχω δυσκολίες στο τυπικό 

σχολείο 

0 1 1 

Έχω (δεν αναφέρονται) 0 1 1 

7η Ερώτηση: α) Ποια στοιχεία χαρακτηρίζετε ως θετικά στο θεσµό 

του Σ.∆.Ε; 

∆εν αναφέρονται- δεν 

διευκρινίζονται 

1 2 2 

Οι καινοτόµες µέθοδοι 

διδασκαλίας 

2 1 3 

Η δυνατότητα να επανέλθουν 

κάποιοι άνθρωποι στην 

εκπαίδευση 

1 0 1 

∆ιαφοροποίηση σχέσης Καθηγητή 

– Μαθητή 

1 0 1 

Απουσία εξετάσεων 0 1 0 

Αυτενέργεια – Πρωτοβουλία 0 1 1 

Συνεργασία – Οµαδικότητα 0 1 1 

7η Ερώτηση: β) Ποια απ’ αυτά πιστεύετε ότι εφαρµόζονται στην 



πραγµατικότητα; 

∆εν ξέρω 1 0 1 

Εφαρµόζονται τα περισσότερα (δε 

διευκρινίζονται ποια) 

1 1 2 

Οι καινοτόµες µέθοδοι 

διδασκαλίας 

2 1 3 

∆ιαφοροποίηση σχέσης 

Καθηγητή- Μαθητή 

1 0 1 

Απουσία εξετάσεων 0 1 1 

∆εν εφαρµόζονται 0 1 1 

Αυτενέργεια – Πρωτοβουλία 0 1 1 

Συνεργασία – Οµαδικότητα 0 1 1 

8η Ερώτηση: Σε ποια σηµεία θεωρείτε ότι πρέπει να επέλθουν 

αλλαγές στη λειτουργία του θεσµού; 

Ο τρόπος διαχωρισµού των 

τµηµάτων 

1 0 1 

Υλικοτεχνική υποδοµή 1 1 2 

Έγκαιρη στελέχωση µε 

εκπαιδευτικό δυναµικό 

1 1 2 

Περισσότεροι µόνιµοι καθηγητές 0 1 1 

Αναγνώριση της άτυπης 

επαγγελµατικής γνώσης των 

µαθητών 

1 0 1 

Αναγνώριση τους ως 

διαπολιτισµικών σχολείων 

1 0 1 

∆ηµιουργία ενός corpus- βιβλίου 

σηµειώσεων 

1 0 1 

Εφικτοί και ρεαλιστικοί στόχοι 0 1 1 

∆εν ξέρω 0 1 1 

9η Ερώτηση: Ποιες διαφορές εντοπίζετε από την εκπαιδευτική 



πρακτική που ακολουθείται στα τυπικά σχολεία; 

Αποµάκρυνση από το τυπικό 

πλαίσιο σπουδών 

2 4 6 

∆εν υπάρχει πίεση χρόνου 3 0 3 

Ευέλικτο πρόγραµµα σπουδών 2 2 4 

Μαθητοκεντρική διδασκαλία 4 3 7 

Βιωµατική- ∆ιαδραστική Μάθηση 0 1 1 

Αξιολόγηση αντί εξετάσεων 0 1 1 

∆ιαφορετική σχέση καθηγητή – 

µαθητή 

1 0 1 

Συζητήσεις και διάλογος 0 2 2 

Παιδαγωγική ελευθερία 

εκπαιδευτικού 

0 1 1 

Εφαρµόζονται και µέθοδοι του 

τυπικού σχολείου 

1 0 1 

10η Ερώτηση: Πιστεύετε ότι τα Σ.∆.Ε, από τη σκοπιά της 

διοίκησης, πρέπει να λειτουργούν περισσότερο ανεξάρτητα από την 

κεντρική αρχή τους ή πιστεύετε ότι πρέπει να ασκείται 

µεγαλύτερος έλεγχος από την κεντρική αρχή, δηλαδή το Ι.∆.ΕΚ.Ε.; 

Αιτιολογήστε την απάντηση σας 

∆εν ξέρω 1 0 1 

∆ιοικητικά συνεργαζόµαστε πολύ 

καλά 

2 0 2 

Πιο ανεξάρτητα 2 5 7 

11η Ερώτηση: Θεωρείτε ότι σας παρέχεται ουσιαστική 

παιδαγωγική ελευθερία; 

Ναι, επιλέγω ελεύθερα το 

περιεχόµενο και τον τρόπο 

διδασκαλίας 

2 4 6 

Ναι, βοηθάει το καλό 1 0 1 



συναδελφικό περιβάλλον 

Ναι, αλλά χρειάζεται επίσης 

καθοδήγηση και επιµόρφωση 

1 0 1 

Ναι, είµαστε εξ’ ολοκλήρου 

υπεύθυνοι για το έργο µας 

0 1 1 

12η Ερώτηση: Με ποιους τρόπους ενθαρρύνετε τη συνεργασία των 

µαθητών µε την τοπική κοινότητα των Σ.∆.Ε.; 

∆ε γνωρίζω/ δεν ασχολούµαι 1 1 2 

Συνεργαζόµαστε στη διοργάνωση 

δραστηριοτήτων, projects, 

εκδηλώσεων. 

3 4 7 

Ηµερίδα ευαισθητοποίησης 0 3 3 

Συνεχής επαφή και ενηµέρωση µε 

την τοπική κοινωνία 

2 1 3 

∆ηµοσιεύσεις άρθρων – 

ενηµέρωση κοινού 

0 2 2 

13η Ερώτηση: Γιατί κατά την άποψη σας οι µαθητές των Σ.∆.Ε. 

αποφάσισαν να επιστρέψουν στην εκπαίδευση; 

Εύρεση ή βελτίωση εργασίας 2 5 7 

Προσωπική εξέλιξη/ ανάγκη 

αυτοεπιµόρφωσης 

3 5 8 

Αναγκάζονται από το 

οικογενειακό περιβάλλον 

1 0 1 

Συνέχεια σε άλλες δοµές της 

εκπαίδευσης 

0 1 1 

14η Ερώτηση: Ποιες αλλαγές έχουν επέλθει στην καθηµερινότητα 

τους; 

Γνώσεις και αντιληπτική 

ικανότητα 

2 1 3 

Κοινωνικοποίηση, επικοινωνιακές 2 4 6 



δεξιότητες, Οµαδικότητα 

Πίεση χρόνου 1 0 1 

Αυτοπεποίθηση 1 0 1 

Υπευθυνότητα/ αυτοπειθαρχία/ 

οργάνωση 

0 2 2 

Σωµατική κούραση- ψυχική 

ανανέωση 

0 1 1 

Στοχοθέτηση 0 1 1 

15η Ερώτηση: Σε ποιους τοµείς πιστεύετε ότι έχουν βελτιωθεί; 

Πρακτικά ζητήµατα 1 0 1 

Στο γνωστικό τοµέα 3 1 4 

Κοινωνικοποίηση και επικοινωνία 3 4 7 

Συνεργασία/ Οµαδικότητα/ 

Αλληλεγγύη 

1 2 3 

Ενδυνάµωση προσωπικότητας/ 

αυτοπεποίθηση 

1 2 3 

Υπευθυνότητα/ οργάνωση/ 

αυτοπειθαρχία 

1 1 2 

Προσωπική εξέλιξη 0 1 1 

Ανθρωπιστικός τοµέας 1 0 1 

16η Ερώτηση: Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και 

βαθµολογίας της προόδου των µαθητών στο Σ.∆.Ε.; 

∆εν ξέρω 1 0 1 

Πολύ θετικός και σηµαντικός 3 5 8 

17η Ερώτηση: Έρχονται κάθε µέρα στα µαθήµατα; 

Ναι, έρχονται πολλοί 3 5 8 

Όχι, λόγω υποχρεώσεων 1 0 1 

18η Ερώτηση: Κάνουν απουσίες; Αν ναι, για ποιους λόγους; 

Όχι συχνά. Οι λόγοι απουσιών 

είναι αντικειµενικοί 

2 0 0 



Ναι, κάνουν. Οι λόγοι είναι 

αντικειµενικοί 

1 5 6 

Ναι, κυρίως οι µικρότεροι. ∆εν 

έχουν συνειδητοποιήσει τα οφέλη 

1 0 1 

19η Ερώτηση: Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε; Πόσο τους 

βοήθησε αυτό; 

Ναι, συνέχισαν σε άλλες βαθµίδες 

της εκπαίδευσης 

4 4 8 

Ναι, στον εργασιακό τοµέα 2 4 6 

Ναι, καλύτερη ποιότητα ζωής 0 1 1 

20η Ερώτηση: α) Ξέρετε µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση στο 

Σ.∆.Ε; 

Ναι, δεν είναι αρκετοί 4 2 6 

∆εν ξέρω 0 2 2 

Ναι, ξέρω αρκετούς 0 1 1 

∆εν ξέρω τους λόγους 1 2 3 

20η Ερώτηση: β) Για ποιους λόγους διέκοψαν τη φοίτηση; 

Αντικειµενικοί λόγοι 3 3 6 

Ψυχολογικοί λόγοι 1 0 1 

21η Ερώτηση: α) Συµµετέχουν στο µάθηµα που διδάσκετε; 

Ναι, πάρα πολύ 3 5 8 

Άλλοτε ναι, άλλοτε όχι 1 0 1 

21η Ερώτηση: β) Με ποιο τρόπο εσείς ενθαρρύνετε τη συµµετοχή 

τους; 

Βιωµατική/ διαδραστική µάθηση 2 2 4 

Ανάπτυξη προβληµατισµών και 

προσωπικών τοποθετήσεων  

1 2 3 

Ενθαρρύνω οµαδικότητα και 

συνεργασία 

1 0 1 

Αξιοποίηση εµπειρίας µαθητών 2 3 5 



Φιλική προσέγγιση 0 1 1 

22η Ερώτηση: Πως τους βοηθάει ο ψυχολόγος; 

Πάρα πολύ στη διαχείριση των 

προβληµάτων τους 

3 2 5 

∆εν ξέρω  1 0 1 

Βοηθάει κι εµάς για να τους 

προσεγγίσουµε 

αποτελεσµατικότερα 

1 1 2 

Αλλαγή συµπεριφοράς 0 1 1 

∆εν έχουµε 0 3 3 

23η Ερώτηση: Πως τους βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας 

Επαγγελµατικός 

Προσανατολισµός 

4 2 6 

Αυτοπεποίθηση 1 0 1 

Ανίχνευση δυνατοτήτων 1 0 1 

∆εν ξέρω  0 1 1 

∆εν έχουµε 0 3 3 

24η Ερώτηση: α) Συµµετέχετε µε τους µαθητές σας στην οργάνωση 

διάφορων δραστηριοτήτων, π.χ. θεατρικές παραστάσεις, 

περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ. τ. λ; 

Ναι 3 5 8 

Όχι 1 0 1 

24η Ερώτηση: β) Με ποιο τρόπο; 

Είτε συµµετέχω είτε συµβουλεύω 1 1 2 

Σχεδιάζουµε, διοργανώνουµε και 

συµµετέχουµε µαζί µε τους 

µαθητές  

2 3 5 

Άλλοτε ως επικεφαλής και άλλοτε 

ως µέλος της εκάστοτε οµάδας 

0 1 1 

Είτε συµµετέχω είτε ενθαρρύνω 0 1 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Απαντήσεις Μαθητών 
 
Ερωτήσεις - Απαντήσεις 1ο Σ.∆.Ε 2ο Σ.∆.Ε Σύνολο 

1η Ερώτηση: Πως ενηµερωθήκατε για τη λειτουργία του Σ.∆.Ε. 

στην περιοχή σας; 

Από άλλους µαθητές του Σ.∆.Ε. 1 3 4 

Με ενδιέφερε και το έψαξα 1 0 1 

Από καθηγητές του Σ.∆.Ε 2 0 2 

∆ιαπροσωπικές σχέσεις 4 6 10 

Μένω κοντά 0 2 2 

Μ.Μ.Ε. 0 1 1 

25η Ερώτηση: Τι σκοπεύουν να κάνουν µετά την ολοκλήρωση της 

φοίτησης τους στο Σ.∆.Ε.; 

Αναζητούν εργασία 4 2 6 

Συνεχίζουν σε άλλες βαθµίδες της 

εκπαίδευσης 

4 4 8 

Τίποτα 0 2 2 

26η Ερώτηση: α) Συνεργάζεστε µε άλλους εκπαιδευτικούς του 

Σ.∆.Ε. για να ενισχύσετε από κοινού τις προσπάθειες κάποιων 

αδύναµων µαθητών ή να επιλύσετε κάποιο πρόβληµα τους; 

Ναι, πάρα πολύ 3 2 5 

Όχι 1 0 1 

Όχι όσο θα έπρεπε 0 3 3 

26η Ερώτηση: β) Συνήθως τι είδους προβλήµατα είναι αυτά; 

Προβλήµατα της καθηµερινότητας 4 4 8 

Κοινωνικοποίησης/ συµπεριφοράς 1 1 2 

Μαθησιακά/ Ανάπτυξης 2 2 4 

∆εν αναφέρονται 0 1 1 



2η Ερώτηση: Ποια µαθήµατα θεωρείται ενδιαφέροντα και ποια 

όχι; Αιτιολογείστε την απάντηση σας 

Όλα είναι χρήσιµα και ενδιαφέροντα 4 7 11 

Μου αρέσουν κάποια επειδή έχω 

κλίση 

2 4 6 

Κάποια που τα χρειάζοµαι για 

κάποιο σκοπό 

2 3 5 

Όσα έχουν γράψιµο επειδή έχω 

µαθησιακές δυσκολίες 

1 0 1 

Κάποια δεν µου αρέσουν (δεν 

διευκρινίζεται ο λόγος) 

0 1 1 

∆εν µου αρέσουν κάποια επειδή µε 

δυσκολεύουν  

0 1 1 

3η Ερώτηση: Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα µαθήµατα του 

Σ.∆.Ε. και ποιες στο σχολείο όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας 

και το περιεχόµενο 

Οµαδική εργασία 2 1 3 

Συµπεριφορά εκπαιδευτικών/ η 

σχέση Καθηγητή – µαθητή  

2 2 4 

∆εν έχουµε συγκεκριµένη ύλη 5 8 13 

Εργαζόµαστε εδώ, όχι στο σπίτι 4 3 7 

Κατανοητός τρόπος διδασκαλίας  5 2 7 

Αυτενέργεια 2 2 4 

Μαθητοκεντρική διδασκαλία 0 1 0 

Χαλαρό κλίµα 0 1 1 

∆εν υπάρχουν διαφορές 0 1 1 

4η Ερώτηση: Νιώθετε ότι συµµετέχετε στη διαµόρφωση του 

µαθήµατος και ότι λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι 

απόψεις σας;  

Ναι 7 12 19 



∆ε διευκρινίζεται 1 0 1 

 

Εκφράζω απορίες για διάφορα 

θέµατα 

7 5 12 

Εκφράζω τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα µου  

5 5 10 

Λέω τις απόψεις µου/ κάνω 

παρεµβάσεις 

0 3 3 

Προτείνω τρόπους διεξαγωγής του 

µαθήµατος 

0 2 2 

∆εν διευκρινίζεται 0 1 1 

5η Ερώτηση: α)Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζατε στο χώρο του 

σχολείου; 

∆εν είχα 2 3 5 

Σχέσεις µε συµµαθητές 2 0 2 

Στην κατανόηση των µαθηµάτων  3 2 5 

∆υσκολία λόγω µαθησιακής 

δυσκολίας 

1 1 2 

Είχα αρκετές (δεν διευκρινίζονται) 1 0 1 

∆εν αναφέρονται 0 2 2 

∆εν θυµάµαι 0 2 2 

∆ε διάβαζα 0 1 1 

∆εν πήγα στο γυµνάσιο 0 1 1 

5η Ερώτηση: β) Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζετε στο χώρο του 

Σ.∆.Ε; 

∆εν έχω 7 10 17 

Έχω µαθησιακή δυσκολία 1 0 1 

Με απασχολούν προβλήµατα της 

καθηµερινότητας 

0 1 1 

Είµαι κουρασµένος λόγω εργασίας 0 1 1 



6η Ερώτηση: Εντοπίζετε κάποιες διαφορές στη συµπεριφορά των 

εκπαιδευτικών που είχατε στο σχολείο µε τους εκπαιδευτικούς 

που έχετε στο Σ.∆.Ε.; 

Ισοτιµία στη σχέση µας  2 4 6 

Οικειότητα/ έλλειψη αυστηρότητας 5 2 7 

Περισσότερο ενδιαφέρον 1 2 3 

∆εν υπάρχει διαφορά 1 1 2 

Ναι υπάρχει (δεν διευκρινίζονται) 0 2 2 

∆ε θυµάµαι 0 1 1 

7η Ερώτηση: Συνεργάζεστε µε την τοπική κοινότητα του Σ.∆.Ε; 

Όχι φέτος 4 0 4 

Όχι 1 0 1 

∆εν ξέρω 0 5 5 

Ναι, στη διοργάνωση εκδηλώσεων 

και δραστηριοτήτων 

4 7 11 

8η Ερώτηση: α) Σας διευκολύνει το ωράριο λειτουργίας του 

Σ.∆.Ε.; 

Ναι 3 6 9 

Άλλοτε ναι, άλλοτε όχι 3 3 6 

Όχι 1 1 2 

8η Ερώτηση: β) Σας διευκολύνει ο τόπος λειτουργίας του Σ.∆.Ε.; 

Όχι, λόγω απόστασης 2 1 3 

Ναι, πολύ 0 5 5 

9η Ερώτηση: Τι σας έκανε να επιστρέψετε στο σχολείο και να 

ξαναγίνετε µαθητές; 

Προσωπική επιθυµία επιµόρφωσης 6 8 14 

Εύρεση ή βελτίωση εργασίας 3 5 8 

Συνέχεια σε άλλες βαθµίδες της 

εκπαίδευσης 

2 2 4 

Για να δώσω το καλό παράδειγµα 1 0 1 



10η Ερώτηση: Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στην καθηµερινότητα 

σας; 

Καµία 3 1 4 

Ποιοτική αξιοποίηση χρόνου 1 1 2 

Καλλιέργεια επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων και συµπεριφοράς 

3 4 7 

Γνώσεις και µάθηση 2 3 5 

Πίεση στην εργασία µου 1 0 1 

Πρακτικά ζητήµατα 2 1 3 

Καλύτερη αντίληψη της 

πραγµατικότητας 

0 1 1 

Βελτίωση προσωπικότητας 0 2 2 

Ψυχική ανανέωση 0 1 1 

Ενίσχυση κοινωνικής θέσης 0 1 1 

11η Ερώτηση: Νιώθετε ότι έχετε παρουσιάσει κάποια βελτίωση; 

Σε ποιο τοµέα 

Όχι 1 0 1 

Γνώσεις και αντιληπτικότητα  8 9 18 

Κοινωνικοποίηση και επικοινωνία 0 4 4 

Ανάπτυξη µαθησιακών δεξιοτήτων/ 

εγγραµατοσύνη 

2 3 5 

∆εν ξέρω 0 1 1 

12η Ερώτηση: Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο αξιολόγησης και 
βαθµολογίας της προόδου σας 
Ναι (δεν διευκρινίζει) 1 0 1 

Πολύ καλός 4 10 14 

∆εν ξέρω/ δεν έχω γνώµη 2 1 3 

Θα προτιµούσα την αξιολόγηση και 

τη βαθµολογία του τυπικού 

σχολείου 

2 1 3 

13η Ερώτηση: Έρχεστε κάθε µέρα στα µαθήµατα; 



Ναι, (σχεδόν) κάθε µέρα 7 10 17 

Ναι, όποτε µπορώ 0 1 1 

Όχι 1 1 2 

14η Ερώτηση: Κάνετε συχνά απουσίες ή όχι; Αν ναι, για ποιους 

λόγους; 

Όχι, καµία 2 2 4 

Σπάνια, αντικειµενικοί λόγοι 4 2 6 

Ναι, αντικειµενικοί λόγοι 1 2 3 

15η Ερώτηση: Ξέρετε µαθητές που τελείωσαν το Σ.∆.Ε; Πως τους 

βοήθησε αυτό; 

Ναι, συνεχίζουν σε άλλες βαθµίδες 

της εκπαίδευσης 

4 6 10 

Ναι, στον εργασιακό τοµέα 5 5 10 

Ναι, καλύτερη ποιότητα ζωής 0 1 1 

Ναι (δεν διευκρινίζεται) 0 1 1 

Όχι, δε γνωρίζω 1 3 4 

16η Ερώτηση: Υπάρχουν µαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση τους 

στο Σ.∆.Ε.; Αν ναι, πόσοι είναι και για ποιους λόγους την 

διέκοψαν; 

Ναι, λίγοι. Οι λόγοι είναι 

αντικειµενικοί 

5 8 13 

Ναι, λίγοι. ∆εν ξέρω τους λόγους 0 3 3 

Ναι, λόγω οκνηρίας 2 0 2 

Όχι, δεν ξέρω κανένα 2 2 4 

17η Ερώτηση: α) Συµµετέχετε στα µαθήµατα; 

Ναι, συµµετέχω 8 12 20 

17η Ερώτηση: β)Πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 

σας; 

Φιλική προσέγγιση/ χαλαρή 

συµπεριφορά 

1 6 7 



Εξατοµικευµένη προσέγγιση 

µαθητών 

3 1 3 

Εκφράζουν την ικανοποίηση τους 

για την απόδοση µας 

1 1 2 

Απευθύνουν ερωτήσεις/ θέτουν 

προβλήµατα 

2 0 2 

Ναι, µας ενθαρρύνουν (δε 

διευκρινίζεται ο τρόπος) 

2 0 2 

Αυτενέργεια 2 0 2 

∆εν αναφέρουν κάτι σχετικό 0 2 2 

∆ιάλογος 0 1 1 

Συνεργασία/ έλλειψη ανταγωνισµού 0 2 2 

18η Ερώτηση: Πως σας βοηθάει ο ψυχολόγος; 

Στη διαχείριση – αντιµετώπιση 

προβληµάτων 

4 4 8 

∆ίνει συµβουλές 2 1 3 

Ενθαρρύνει 1 0 1 

∆εν ξέρω 1 0 1 

Βοηθάει πολύ (δεν διευκρινίζεται ο 

τρόπος) 

1 0 1 

∆εν έχουµε φέτος 0 11 11 

19η Ερώτηση: Πως σας βοηθάει ο σύµβουλος σταδιοδροµίας; 

Επαγγελµατικός Προσανατολισµός 6 4 10 

Ενηµέρωση 4 1 5 

Ανίχνευση δυνατοτήτων 0 1 1 

∆εν έχουµε φέτος 0 9 9 

20η Ερώτηση: Συµµετέχετε σε δραστηριότητες που οργανώνει το 

Σ.∆.Ε., π.χ. θεατρικές παραστάσεις, περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες κ.λπ. Με ποιο τρόπο; 

Ναι, πολύ 6 5 11 



Ναι, σε κάποιες 1 5 6 

Όχι, λόγω έλλειψης χρόνου 1 0 1 

Όχι 0 1 1 

21η Ερώτηση: Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν ολοκληρώσετε τη 

φοίτηση σας στο Σ.∆.Ε; 

Θα συνεχίσω σε άλλη εκπαιδευτική 

βαθµίδα; 

6 8 14 

Αναζήτηση/ βελτίωση εργασίας 1 2 3 

Τίποτα 2 1 3 

∆εν ξέρω 0 2 2 

22η Ερώτηση: α) Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται µεταξύ τους για 

να βοηθήσουν περισσότερο κάποιους αδύναµους µαθητές ή να 

λύσουν τα προβλήµατα τους;   

Ναι, και µας βοηθάνε πολύ 8 11 19 

∆εν ξέρω 0 1 1 

22η Ερώτηση: β) Συνήθως τι προβλήµατα είναι αυτά; 

Εξωσχολικά 4 5 9 

Γνωστικές ελλείψεις 6 8 14 

Μαθησιακές δυσκολίες/ ανάπτυξης 0 2 2 

∆εν µας τα γνωστοποιούν 1 0 1 

∆εν ξέρω 0 1 1 

∆εν έχουµε µαθητές µε προβλήµατα 0 1 1 

 




