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Η επίδραση της αλλαγής νομοθεσίας στην επιλογή επαγγελματικού λυκείου από 
τους μαθητές στην περιοχή της Τρίπολης  

 
Δημήτριος Μ. Καντζάβελος 6 

Περίληψη 
Αυτή η έρευνα είχε σκοπό να αποτυπώσει το βαθμό επίδρασης των αλλαγών που 

καθιέρωσε η νέα νομοθεσία, στην επιλογή των μαθητών της Τρίπολης να εγγραφούν σε ένα 
από τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) της πόλης. Περιγράφει δε, τις πηγές ενημέρωσης 
των μαθητών για το νέο τύπο σχολείου, καθώς επίσης τα ατομικά τους χαρακτηριστικά και 
αυτά που αφορούν τις οικογένειές τους. Με συνδυασμό των μεθόδων της κατά στρώματα και 
κατά ομάδες δειγματοληψίας επιλέχθηκε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα (Ν=99) 
μαθητών που συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο κατά το διάστημα 9-27 Μαρτίου 2009. 

Φαίνεται πως πτυχές της νέας νομοθεσίας, όπως η απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και 
απολυτηρίου Λυκείου, η ισοτιμία Επαγγελματικού – Γενικού Λυκείου και η ευκολότερη 
επαγγελματική αποκατάσταση, όπως και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα 
μαθήματα, επέδρασαν στην επιλογή των μαθητών των ΕΠΑ.Λ της Τρίπολης να φοιτήσουν σε 
αυτά. Επίσης, προέκυψε πως όλες  οι πηγές πληροφόρησης για τα ΕΠΑ.Λ αναφέρονται κάτω 
από το μέσο όρο της κλίμακας ενημέρωσης. 
 
Λέξεις κλειδιά: νομοθεσία, εγγραφή, Επαγγελματικό Λύκειο, πηγές ενημέρωσης 
 

Abstract 
The purpose of this research was to impress the degree of the effect of the changes that 

were established by the new legislation, on the choice of the students for registration in one of 
the Vocational Lyceum (V.L) in Tripolis. It also describes the students’ information sources 
for the new school type, as well as their individual and their families’ characteristics. Random 
and representative sample (N=99) of students was selected by the combination of stratified 
and cluster sampling, who completed a questionnaire during the period of 9 to 27 of March 
2009. 

It seems that aspects of the new legislation, as the acquisition of Speciality Degree as well 
as Lyceum Certificate, the equivalence of Vocational to General Lyceum and the easier 
professional reestablishment, as well as the bigger interest that the courses present, have 
affected the choice of students of V.L of Tripolis to study in them. Also, it resulted that all the 
sources of information for the V.L are reported under the average of the scale of information. 
 
Keywords: legislation, registration, Vocational Lyceum, information sources  
 
1. Εισαγωγή 

 
Βασικός παράγοντας που επηρεάζει τις εκπαιδευτικές επιλογές των μαθητών είναι το 

εκάστοτε ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα (Παπάνης & Βίκη, 2007α). Η επιλογή τύπου Λυκείου 
συνδέεται άμεσα με τις προοπτικές και τις δυνατότητες που παρέχονται για επαγγελματική 
αποκατάσταση και συνέχιση σπουδών στη μεταδευτεροβάθμια7 και στην τριτοβάθμια8 
εκπαίδευση (Ρουσέας & Βρετάκου, 2008α˙ Ρουσέας & Βρετάκου, 2008β). Έχουν ήδη 
διερευνηθεί άλλοι παράγοντες επιλογής σχολείου όπως: φύλο, ηλικία, σχολική επίδοση, 
επάγγελμα και μόρφωση γονέων, τόπος κατοικίας, οικονομικό και βιοτικό επίπεδο 
επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις, κοινωνική προβολή και καταξίωση σχολείου και 
επαγγέλματος (Ασημιάδου, 2003˙ Γουβιάς, 2003˙ Παπάνης & Βίκη, 2007β˙ Παπάνης & 
Βίκη, 2007γ˙ Ρουσέας & Βρετάκου, 2008β). Δεν έχει όμως καθόλου εξεταστεί η επίδραση 

                                                 
6 Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
7 Η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 
8 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) και 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) 
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της πρόσφατης αλλαγής νομοθεσίας (Ν.3475/2006) στην εγγραφή μαθητών σε 
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ). 

Η μοναδική σχετική έρευνα επαγγελματικών και εκπαιδευτικών επιλογών των μαθητών  
(Ρουσέας & Βρετάκου, 2008α) έγινε σε μαθητές Γ΄ τάξης Γυμνασίου, δεν εξετάζει τις πτυχές 
της νέας νομοθεσίας ως παράγοντα επιλογής ΕΠΑ.Λ, παρουσιάζει στοιχεία του πρώτου έτους 
εφαρμογής των αλλαγών (2006-2007) και εμφανίζει περιορισμένη αντιπροσωπευτικότητα 
δείγματος για την περιοχή της Τρίπολης, αφού συμμετέχει ένα μικρό περιφερειακό Γυμνάσιο 
ημιαστικής περιοχής με αριθμό μαθητών περί τους είκοσι. Από το χρόνο διεξαγωγής της 
έρευνας έχει επέλθει περαιτέρω ενημέρωση της κοινής γνώμης, έγιναν γνωστές οι 
προϋποθέσεις και λεπτομέρειες εισαγωγής αποφοίτων ΕΠΑ.Λ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και, με σταδιακή μετάβαση, λειτουργεί πλέον αποκλειστικά ο νέος τύπος Λυκείου. Η έρευνα 
της Ασημιάδου (2003) που αναφέρεται στην Τρίπολη, διερευνά τους παράγοντες και τα 
χαρακτηριστικά των μαθητών που επιλέγουν τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια 
(Τ.Ε.Ε), δηλαδή τον προηγούμενο τύπο Λυκείου. 

Απαιτείται λοιπόν έρευνα για την κάλυψη του βιβλιογραφικού κενού και για την 
ερμηνεία της αύξησης του μαθητικού δυναμικού κατά 3,62% τα τελευταία δύο χρόνια 
(Ε.Σ.Υ.Ε, 2008) και κατά 14% φέτος, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας 
(Στυλιανίδης, 2008). Σκοποί αυτής της έρευνας είναι:  

1. να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο επηρέασε η αλλαγή της νομοθεσίας την εγγραφή 
των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ στην περιοχή της Τρίπολης. Διαφοροποιείται αυτός ανάλογα με το 
φύλο, την ηλικία, την καταγωγή, την τάξη, τον κύκλο και το σχολείο φοίτησης ή τέλος το 
σχολείο προέλευσης; 

2.  να περιγραφούν τα ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών και των 
οικογενειών τους, και  

3. να περιγραφούν οι πηγές προέλευσης της ενημέρωσης των μαθητών για τα ΕΠΑ.Λ 
 
2. Μεθοδολογία 
 
2.1. Επιλογή Δείγματος - Όργανα μέτρησης  
 
Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές (Ν=99) από τις τρεις τάξεις (Α΄,Β΄,Γ΄) των τριών 

ΕΠΑ.Λ της Τρίπολης (1ο και 2ο : ημερήσια και 3ο : εσπερινό). Για τη διαμόρφωση του 
πλαισίου δειγματοληψίας πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική απογραφική έρευνα (Παπάνης 
& Ρόντος, 2006) στα μητρώα μαθητών των σχολείων (Πίνακας 1). Η επιλογή του δείγματος 
(Πίνακας 2) έγινε με συνδυασμό της μεθόδου επιλογής κατά στρώματα και κατά ομάδες, 
τυχαίας δειγματοληψίας (Κιντής, 1998˙ Σταθακόπουλος, 2005). Για να ληφθεί δείγμα από 
τους μαθητές που εγγράφηκαν στη Β΄ τάξη, μετά την αποφοίτηση από την Α΄ Τάξη Γενικού 
Λυκείου, έγινε σκόπιμη επιλογή τους (Cohen & Manion, 1997; Neville, 2007) από το μητρώο 
του σχολείου τους, λόγω του μικρού αριθμού και της διασποράς τους σε τμήματα.  Για αυτό 
το κομμάτι μαθητών του πληθυσμού η έρευνα ήταν απογραφική (n=10). Το είδος της 
δειγματοληψίας διευκόλυνε τη διεξαγωγή της έρευνας, διότι δε διαταράχθηκε  η λειτουργία 
των σχολείων και ξεπεράστηκαν διοικητικά προβλήματα κατά την εξασφάλιση της άδειας 
πρόσβασης στο δείγμα. Ζητήθηκε επίσης έγγραφη συναίνεση των κηδεμόνων των μαθητών 
με συμπλήρωση ειδικού εντύπου.  

Στην έρευνα επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ως όργανο μέτρησης ερωτηματολόγιο, 
απευθείας συμπληρούμενο από τους μαθητές. Για τη διαμόρφωση της μορφής του, 
προηγήθηκε προσαρμογή του ερωτηματολογίου της έρευνας των Ρουσέα και Βρετάκου 
(2008α) στους σκοπούς της παρούσας έρευνας και πιλοτική του εφαρμογή9 τα αποτελέσματα 
της οποίας οδήγησαν σε  επιπλέον τροποποιήσεις. Συνδυάστηκαν επίσης προτάσεις από το 
ερωτηματολόγιο της Ασημιάδου (2003) και των Ρουσέα και Βρετάκου (2008β). Ο 
απαιτούμενος χρόνος συμπλήρωσης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα από την πιλοτική 
εφαρμογή, είναι 8-12 λεπτά. 

 
                                                 
9 Δοκιμαστική χορήγηση στις 13/01/2009 σε τυχαία επιλεγμένο τμήμα Β΄ τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ με 
δώδεκα μαθητές. 



 55

Η εγκυρότητα περιεχομένου επιτεύχθηκε με χρήση προτάσεων από έτοιμα 
ερωτηματολόγια και οι όποιες τροποποιήσεις και προσθήκες δοκιμάστηκαν με την πιλοτική 
χορήγηση. Στο αρχικό ερωτηματολόγιο της έρευνας των Ρουσέα και Βρετάκου (2008α) 
γίνεται συνδυασμός των ερωτήσεων (items) που κατασκευάστηκαν από την ομάδα εργασίας 
της έρευνας, καθώς και ερωτήσεων οι οποίες αντλούν την καταγωγή τους από 
ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν μαθητές ηλικίας 15 ετών στο Youth in Transition Survey 
2000–Cycle 1 (YITS). Από τις ερωτήσεις αυτές, σύμφωνα με τους ερευνητές, επελέγησαν 
εκείνες που «παρουσίασαν υψηλό factor loading (>30) στην πιλοτική εφαρμογή του YITS και 
προσιδίαζαν καλύτερα στην Ελληνική πραγματικότητα». Επιτεύχθηκε έτσι  υψηλή 
εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. Τέλος, με τη δοκιμαστική εφαρμογή επιτεύχθηκε και 
η φαινομενική εγκυρότητα.  

Οι προτάσεις που αφορούν την κλίμακα επίδρασης της νομοθεσίας (προτεραιότητα 
εγγραφής αποφοίτων ΕΠΑ.Λ στα ΙΕΚ, ισοτιμία ΕΠΑ.Λ – Γενικού Λυκείου, εγγραφή μετά 
την Α΄ ΕΠΑ.Λ σε ΕΠΑ.Σ και σε Γενικό Λύκειο, επιλογή τομέα με την αποφοίτηση από την 
Α΄ τάξη, πρόσβαση σε ΤΕΙ και ΑΕΙ), ελέγχθηκαν για την εσωτερική τους συνοχή. Ο έλεγχος 
έγινε με επεξεργασία των δεδομένων του πιλοτικού ερωτηματολογίου (n=12) με το 
πρόγραμμα SPSS 16.0 και προέκυψε η τιμή του συντελεστή αξιοπιστίας α του Cronbach ίση 
με 0,771. Η τιμή αυτή μειώθηκε για τα δεδομένα των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 
(n=86) και έγινε ίση με 0,675. 
 

2.2. Διαδικασία – Στατιστική Ανάλυση 
 
Η χορήγηση των ερωτηματολογίων έγινε το διάστημα από 9 - 27 Μαρτίου 2009, κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος, μέσα στη σχολική τάξη ή στο εργαστήριο.  Τη διαδικασία ανέλαβαν 
εκπαιδευτικοί των τριών ΕΠΑ.Λ που διδάσκουν Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό 
(Α΄ τάξη) καθώς και αυτοί με αντίστοιχη εμπειρία σε διαδικασίες έρευνας. Από τους 99 
μαθητές-μαθήτριες του δείγματος, συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια οι 86 (86,7%). Κάποιοι 
αρνήθηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα (n=4) και κάποιοι απουσίαζαν την ημέρα χορήγησης 
του ερωτηματολογίου (n=9). Έγιναν τέσσερα t-test και τρεις μονόδρομες αναλύσεις 
διακύμανσης για έλεγχο πιθανής επίδρασης στην επιλογή ΕΠΑ.Λ, αντίστοιχα: 1) του φύλου, 
της ηλικίας, του κύκλου φοίτησης και της χώρας καταγωγής, 2) του σχολείου προέλευσης, 
του σχολείου και της τάξης φοίτησης. Όλα τα στατιστικά στοιχεία δίνονται επί των έγκυρων 
απαντήσεων και όχι επί του συνολικού δείγματος. 

Για την καλύτερη επεξεργασία των δεδομένων, από την μεταβλητή «ημερομηνία 
γέννησης» του ερωτηματολογίου δημιουργήθηκε η μεταβλητή «ηλικία» (με τη βοήθεια του 
“date and time wizard” του SPSS). Επίσης δημιουργήθηκε ο σύνθετος δείκτης «εκπαίδευση 
γονέων» ως εξής: δόθηκαν στις κατηγορίες εκπαίδευσης πατέρα και μητέρα τα βάρη από 1 
έως 7. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε η ενδιάμεση μεταβλητή educat=εκπαίδευση πατέρα + 
εκπαίδευση μητέρας, με τιμές από 0 έως 14. Τέλος με recode αυτής της μεταβλητής 
δημιουργήθηκε η μεταβλητή educ (εκπαίδευση γονέων) με αντιστοίχιση των τιμών από 0-4 
της educat σε «χαμηλή» εκπαίδευση γονέων, από 5-9 σε «μεσαία» και από 10-14 σε 
«υψηλή». Η κατοικία της οικογένειας των μαθητών κωδικοποιήθηκε σε: «αστική» (10.000 
κάτοικοι και άνω), «ημιαστική» (2.000-9.999 κάτοικοι) και «αγροτική» (λιγότεροι από 2.000 
κάτοικοι) σύμφωνα με τον ορισμό της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και με βάση την 
απογραφή πληθυσμού του έτους 2001. Έγινε τέλος προσπάθεια ομαδοποίησης των 
επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών. 
 

3. Αποτελέσματα 
 
Οι Πίνακες 3 και 4 αποτυπώνουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 3,  το δείγμα αποτελείται κατά 65,1% από αγόρια και κατά 34,9% 
από κορίτσια,  με ηλικίες κατά 85,7% από 15-18 ετών. Το υπόλοιπο 14,3% είναι μαθητές 
ηλικίας άνω των 18 ετών (με μέγιστη τιμή τα 54 έτη). Οι αλλοδαποί μαθητές φοιτούν σε 
ποσοστό 23,5%. Η κατανομή του δείγματος είναι αναλογική, σε σχέση με τον πληθυσμό, στα 
τρία ΕΠΑ.Λ: 46,5% στο 1ο, 36,0% στο 2ο και 17,4% στο 3ο ΕΠΑ.Λ. Οι μαθητές φοιτούν 
κατά 61,2% στον Τεχνολογικό Κύκλο σπουδών και κατά 38,8% στον Κύκλο Υπηρεσιών. 
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Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε πως οι μεταβλητές φύλο και κύκλος φοίτησης 
συσχετίζονται μεταξύ τους (χ2 (1) = 61,76, p<0,001). Πιο συγκεκριμένα, το 91,1% των 
αγοριών φοιτούν στον Τεχνολογικό Κύκλο σπουδών και το 96,6% των κοριτσιών στον 
Κύκλο Υπηρεσιών. 

Το 79,3% των μαθητών εγγράφηκαν στο ΕΠΑ.Λ με απολυτήριο Γυμνασίου, ενώ ως 
απόφοιτοι της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου εγγράφηκαν το 15,9%. Η πλειοψηφία των 
οικογενειών των μαθητών κατοικεί σε αστική περιοχή (75,0%), ενώ το 16,7% διαμένει σε 
αγροτική περιοχή. Η εκπαίδευση των γονέων των μαθητών (σύνθετος δείκτης) είναι κατά 
73,0% μεσαία (απόφοιτοι Γυμνασίου – Λυκείου), ενώ αναλυτικά παρουσιάζεται στον Πίνακα 
5. Ως προς το επάγγελμα (Πίνακας 4) οι πατέρες είναι στην πλειοψηφία Δημόσιοι Υπάλληλοι 
(33,8%), ενώ το 14,7% ασχολείται με αγροκτηνοτροφικά επαγγέλματα και άλλο ένα 14,7% 
είναι οικοδόμοι. Οι μητέρες στην πλειονότητά τους ασχολούνται με οικιακά (46,2%), ενώ ένα 
μεγάλο ποσοστό τους (18,5%) είναι δημόσιοι υπάλληλοι και ένα 15,4% ιδιωτικοί υπάλληλοι.  

Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις όλου του 
δείγματος για τους λόγους επιλογής ΕΠΑ.Λ. Ιδιαίτερα θετικοί είναι οι μαθητές στην επιλογή 
ΕΠΑ.Λ για να αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας, αλλά και απολυτήριο Λυκείου, όπως και για 
να μάθουν ένα επάγγελμα/τέχνη (4,3 ± 1,0 και στις τρεις περιπτώσεις). Η απόκτηση 
απολυτηρίου Λυκείου δίνεται ως επιλογή με διαφορές ανάμεσα στους μαθητές που 
κατάγονται από την Ελλάδα και αυτούς από άλλη χώρα, στο επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας p<0,05 (t(24)=2,2), με το μέσο όρο των Ελλήνων να είναι 4,3 ±  0,9 έναντι 
3,8 ±  1,2 των αλλοδαπών.  Θετικά επίσης επηρεάστηκαν οι μαθητές στο σύνολο, από το ότι 
το ΕΠΑ.Λ είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο (3,6 ± 1,5), αλλά και από το ότι έχει 
ενδιαφέροντα μαθήματα και από το ότι πιστεύουν πως τελειώνοντας θα βρούν πιο εύκολα 
δουλειά (επαγγελματική αποκατάσταση) κατά μέσο όρο 3,5 ± 1,3 και στις δύο περιπτώσεις.  

Στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους της επαγγελματικής αποκατάστασης 
ως λόγου επιλογής ΕΠΑΛ υπάρχει: 1) ανάλογα με το φύλο, t(82) = 4,2, p<0,001, με τα  
αγόρια να έχουν υψηλότερους μέσους όρους σε σύγκριση με τα κορίτσια (4,0 ± 1,1 και 2,8 ± 
1,3 αντίστοιχα), 2) ανάλογα με τον κύκλο σπουδών, t(81) = 3,7, p<0,001, με τους μαθητές 
του τεχνολογικού κύκλου να έχουν υψηλότερους μέσους όρους σε σύγκριση με του κύκλου 
υπηρεσιών (4,0 ± 1,2 και 3,0 ± 1,3 αντίστοιχα), 3) ανάλογα με την ηλικία, t(80) = 2,2, p<0,05, 
με τους μαθητές ηλικίας 15-18 ετών να έχουν ψηλότερους μέσους όρους σε σχέση με αυτούς 
των μεγαλύτερων ηλικιών (3,7 ± 1,2 και 2,8 ± 1,6 αντίστοιχα) και 4) ανάλογα με το ΕΠΑ.Λ 
φοίτησης, F(2,81) = 4,6, p<0,05, με τους μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ να υπερτερούν στο μέσο 
όρο από αυτούς του 2ου ΕΠΑ.Λ, όπως έδειξε το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe (4,0 ± 
1,1 και 3,0 ± 1,3 αντίστοιχα).  

Λιγότερο θετικές είναι οι απόψεις των μαθητών στο ότι επέλεξαν  ΕΠΑ.Λ γιατί έχει πιο 
εύκολα μαθήματα (Μ.Ο. 3,2 ± 1,3) και γιατί θα τους παρέχει πιο εύκολη πρόσβαση σε Τ.Ε.Ι. 
(Μ.Ο. 3,2 ± 1,4). Η ευκολία των μαθημάτων ως λόγος επιλογής ΕΠΑ.Λ εμφανίζει στατιστικά 
σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια στο επίπεδο p<0,05, t(84) = 2,0, με τα 
αγόρια να υπερτερούν σε μέσο όρο (3,4 ± 1,3) έναντι των κοριτσιών (2,8 ± 1,3). Η 
ευκολότερη πρόσβαση σε Τ.Ε.Ι. εμφανίζει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους 
όρους (Μ.Ο): 1) ανάλογα με το φύλο (t(84)=2,0, p<0,05), με τον Μ.Ο στα αγόρια 3,4 ± 1,2 
και στα κορίτσια 2,8 ± 1,5, 2) ανάλογα με την ηλικία (t(13)=2,2, p<0,05), με τον Μ.Ο. για τις 
ηλικίες 15-18 ετών 3,4 ± 1.2 και 2,3 ± 1,7 για τις ηλικίες >18 και 3) ανάλογα με το ΕΠΑ.Λ 
φοίτησης (F(2,83)=3,5 ,p<0,05), με τους Μ.Ο των μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ μεγαλύτερους σε 
σχέση με του 3ου (3,5 ± 1,0 και 2,5 ± 1,5 αντίστοιχα, ύστερα από τεστ Scheffe). 

Οριακά θετικές είναι οι γνώμες των μαθητών στο ότι επέλεξαν ΕΠΑ.Λ γιατί τους δίνεται 
η δυνατότητα επιλογής τομέα μετά την Α΄ τάξη (Μ.Ο. 3,1 ± 1,4), με στατιστικά σημαντική 
απόκλιση p<0,05 (t(81)=2,3) ανάμεσα στους Έλληνες και στους αλλοδαπούς (Μ.Ο. 3,3 ±  1,4 
και 2,5 ± 1,4 αντίστοιχα). Επίσης, γιατί είναι ένας νέος τύπος σχολείου (Μ.Ο. 3,1 ± 1,4) με 
απαντήσεις όμως που διαφέρουν (F(2,83) = 6,3 ,p<0,01) ανάλογα με το σχολείο: 4,1 ±  1,1 
για το 3ο ΕΠΑ.Λ, 3,1 ±  1,3 για το 1ο ΕΠΑ.Λ και 2,7 ± 1,3 για το 2ο ΕΠΑ.Λ (test Scheffe). 
Αντίθετα οι μαθητές απαντούν πως δεν έκαναν τυχαία επιλογή (Μ.Ο. 1,4 ± 1,1) ούτε 
επέλεξαν ΕΠΑ.Λ λόγω της δυνατότητας να συνεχίσουν σπουδές στο Γενικό Λύκειο μετά την 
Α΄ τάξη (2,0 ± 1,4). Η επιλογή ΕΠΑ.Λ επειδή επηρεάστηκαν από την οικογένεια εμφανίζει 
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διαφορετικούς στατιστικά μέσους όρους (t(70)=2,3 ,p<0,05) ανάμεσα στα αγόρια και τα 
κορίτσια (2,5 ± 1,6 και 1,7 ± 1,3 αντίστοιχα). Τέλος οι ελληνικής καταγωγής μαθητές 
διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτούς που έχουν άλλη καταγωγή (t(81)= -2,1 ,p<0,05) στην 
επιλογή ΕΠΑ.Λ λόγω ευκολότερης πρόσβασης σε Α.Ε.Ι. (Μ.Ο. 2,2 ±  1,2 και 2,9 ±   1,4 
αντίστοιχα). 

Σημειώνεται πως δεν εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις των 
μαθητών ανάλογα με την τάξη φοίτησης, ούτε σε σχέση με το σχολείο που φοιτούσαν πριν το 
ΕΠΑ.Λ (σχολείο προέλευσης). Το 10,7% (n=9) των μαθητών συμπληρώνει «Ναι» σε άλλο 
λόγο επιλογής ΕΠΑ.Λ. Ως λόγοι αναφέρονται: «Δεν υπήρχαν θέσεις σε Γενικό Λύκειο» 
(n=1), «Είναι πολύ πιο εύκολο και μαθαίνεις πολλά» (n=1), «Καλοί καθηγητές-Φοιτά και η 
κοπέλα μου» (n=1), «Μετά θα εγγραφώ στον ΟΑΕΔ» (n=1), «Μου χρειάζεται στην εργασία 
μου» (n=2), «Πιστεύω θα βρω πιο εύκολα δουλειά» (n=1), «Το ΕΠΑΛ είναι καλύτερο» 
(n=1).  

Ως προς τις πηγές ενημέρωσης για τα ΕΠΑ.Λ, οι μέσοι όροι των απαντήσεων είναι κάτω 
από τη μεσαία τιμή της κλίμακας ενημέρωσης. Σχετικά υπερτερεί η ενημέρωση από το 
οικογενειακό περιβάλλον (Μ.Ο. 2,7 ± 1,6), τους συμμαθητές-φίλους (Μ.Ο. 2,6 ± 1,3 και το 
μάθημα του ΣΕΠ (Μ.Ο. 2,5 ± 1,5), ενώ τελευταία στις προτιμήσεις των μαθητών πηγή 
ενημέρωσης είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες) με 
Μ.Ο. 1,5 ± 0,8. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στον Πίνακα 7. 

 
4. Συζήτηση 
 
Αυτή η έρευνα έδειξε πως η πτυχή της νέας νομοθεσίας που δίνει στους μαθητές τη 

δυνατότητα να αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας και απολυτήριο Λυκείου επηρέασε κυρίαρχα 
την επιλογή τους να εγγραφούν σε ένα ΕΠΑ.Λ της Τρίπολης, επίσης δε και το ότι θέλουν με 
τη φοίτησή τους να μάθουν ένα επάγγελμα/τέχνη. Η αλλαγή αυτή που επήλθε με το νέο νόμο 
(απόκτηση πτυχίου και απολυτηρίου) επέδρασε θετικά στους μαθητές, που τονίζουν επίσης 
ότι το επέλεξαν για να φοιτήσουν επειδή είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο. Το «για να μάθω 
επάγγελμα/τέχνη» αναφέρεται ως κύριος λόγος επιλογής ΕΠΑ.Λ στην έρευνα των Ρουσέα 
και Βρετάκου (2008α) και ακολουθούν το «τελειώνοντας θα βρω πιο εύκολα δουλειά» 
(επαγγελματική αποκατάσταση) και το «έχει πιο εύκολα μαθήματα» (79,2%, 49,9%, και 
47,0% αντίστοιχα, σε κατηγοριακή κλίμακα). Στην παρούσα έρευνα μετά τους τρεις πρώτους 
παράγοντες ακολουθεί στις προτιμήσεις των μαθητών η επιλογή του ΕΠΑ.Λ γιατί «έχει 
μαθήματα με μεγαλύτερο ενδιαφέρον» και γιατί προσβλέπουν σε ευκολότερη επαγγελματική 
αποκατάσταση. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα μαθήματα των ΕΠΑ.Λ για 
τους μαθητές της Τρίπολης άπτεται και των αλλαγών που επέφερε η νέα νομοθεσία, καθώς 
υπήρξε αναμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Η επαγγελματική 
αποκατάσταση και ο βαθμός ευκολίας των μαθημάτων φαίνεται να λαμβάνονται σοβαρά 
υπόψη από τους μαθητές για επιλογή ειδικότητας στην έρευνα της Ασημιάδου (2003) για τα 
ΤΕΕ (προηγούμενο καθεστώς), ενώ είναι δύο λόγοι που αναφέρονται ως απαντήσεις και στην 
ανοιχτού τύπου ερώτηση της παρούσας έρευνας. 

Τα αγόρια, που φοιτούν σχεδόν αποκλειστικά στον Τεχνολογικό Κύκλο σπουδών, 
(ισχυρά συσχετιζόμενες μεταβλητές) ενδιαφέρονται περισσότερο για την επαγγελματική τους 
αποκατάσταση, όπως επίσης και οι ηλικίες μαθητών 15-18 που φοιτούν κυρίως στα ημερήσια 
1ο και 2ο ΕΠΑ.Λ. Οι μεγαλύτεροι των 18 ετών μαθητές-μαθήτριες που φοιτούν κατά βάση 
στο εσπερινό 3ο ΕΠΑ.Λ, ενδιαφέρονται λιγότερο για αυτήν, ίσως γιατί έχουν ήδη ένα 
επάγγελμα και, όπως κάποιοι δηλώνουν, θέλουν να αξιοποιήσουν το πτυχίο-απολυτήριο στην 
εργασία τους. Η ευκολία των μαθημάτων εξακολουθεί να είναι λόγος επιλογής συγκριτικά με 
προηγούμενες έρευνες (Ασημιάδου, 2003˙ Ρουσέας & Βρετάκου, 2008α), με μεγαλύτερη 
προτίμηση από τα αγόρια. Τα αγόρια μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ επιλέγουν το είδος αυτό 
σχολείου, επειδή προσφέρει ευκολότερη πρόσβαση σε Τ.Ε.Ι., παράγοντας αρκετά σημαντικός 
και στο σύνολο του δείγματος. Αντίθετα, αυτός ο λόγος επιλογής δεν είναι τόσο ισχυρός για 
τους μαθητές του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Η δυνατότητα πρόσβασης σε Α.Ε.Ι εμφανίζεται ως 
παράγοντας επιλογής κάτω από το μέσο όρο της κλίμακας επίδρασης της νομοθεσίας, 
γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το ότι δεν υπήρξαν μαθητές που να επέλεξαν αυτή τη 
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διέξοδο σε κανένα από τα τρία ΕΠΑ.Λ της Τρίπολης (στατιστικά στοιχεία που συνελέγησαν 
μετά την κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων των μαθητών στο διάστημα 9-20 Μαρτίου 
2009). Η τιμή όμως της μεταβλητής πλησιάζει τη μέση της κλίμακας για τους μαθητές που 
κατάγονται από άλλη χώρα.  

Οριακά κάτω από το μέσο όρο της κλίμακας επίδρασης της νομοθεσίας βρίσκεται η 
προτεραιότητα εγγραφής στα Ι.Ε.Κ. των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ, ως παράγοντας επιλογής, ενώ 
λίγο πιο κάτω είναι η δυνατότητα εγγραφής των αποφοίτων της Α΄ τάξης σε Επαγγελματικές 
Σχολές και τελευταία η δυνατότητα εγγραφής σε Γενικό Λύκειο. Οι μαθητές που 
πραγματοποίησαν την αντίστροφη μετάβαση (από Γενικό Λύκειο προς το ΕΠΑ.Λ) δεν 
διαφοροποιούνται στατιστικά στις απαντήσεις τους από το σύνολο του δείγματος, αποτελούν 
όμως ένα αξιοπρόσεκτο ποσοστό της τάξης του 16%. Οι χαμηλές τιμές αυτών των 
μεταβλητών, μαζί με την οριακά θετική επίδραση της επιλογής τομέα μετά την Α΄ τάξη, 
μπορούν πιθανά να ερμηνευτούν από την περιορισμένη επίδραση των πηγών πληροφόρησης 
των μαθητών. Η προοπτική της όποιας μετάβασης είναι πάντως στη σκέψη των μαθητών, 
αφού είναι και μία από τις απαντήσεις τους στην ανοιχτού τύπου ερώτηση (μετεγγραφή προς 
τις Επαγγελματικές Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ – Υπουργείου Εργασίας). 

Στα δημογραφικά του χαρακτηριστικά το δείγμα της έρευνας αυτής εμφανίζει αύξηση της 
αστικής καταγωγής των μαθητών σε σύγκριση με την έρευνα της Ασημιάδου (2003) (85,7% 
έναντι 40%), οι οποίοι προέρχονται κατά το 73% από γονείς με μεσαία εκπαίδευση. 
Αποτυπώνεται δηλαδή το φαινόμενο της αστικοποίησης της ευρύτερης περιοχής και της 
βελτίωσης του εκπαιδευτικού επιπέδου των οικογενειών των μαθητών.  
 

4.1. Περιορισμοί 
 
Παρά το ότι με την παρούσα έρευνα επισημάνθηκε η πιθανή επίδραση των επιμέρους 

αλλαγών της νέας νομοθεσίας στην επιλογή ΕΠΑ.Λ από τους μαθητές, αυτή περιορίστηκε σε 
δείγμα από τα σχολεία της Τρίπολης. Για τη γενίκευση της έρευνας σε μεγαλύτερους 
πληθυσμούς, θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα και μαθητές από τα υπόλοιπα 
ΕΠΑ.Λ του Νομού Αρκαδίας (Μεγαλόπολης, Άστρους, Λεωνιδίου). Λόγω του 
περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου διεξαγωγής των μετρήσεων, δε δόθηκε η δυνατότητα για 
δεύτερη πιλοτική χορήγηση του ερωτηματολογίου, γεγονός που αποτυπώνεται στην 
απόκλιση του συντελεστή “Cronbach’s a” από τη δοκιμαστική στην κανονική συμπλήρωση. 
Ούτε επίσης καθορίστηκε η αξιοπιστία με τη μέθοδο της επαναχορήγησης, ενώ θα μπορούσε 
να γίνει  τριγωνοποίηση των δεδομένων (π.χ. συνεντεύξεις από τα παιδιά που μεταβαίνουν 
από Γενικό Λύκειο σε ΕΠΑ.Λ). 

Ενώ η αρχική απογραφική έρευνα για μαθητές που εγγράφηκαν με απολυτήριο Α΄ τάξης 
Γενικού Λυκείου έδειξε αριθμό n=10, η μελέτη εμφάνισε αριθμό n=13, κάτι που μαρτυρά 
ελλιπή στοιχεία στα μητρώα εγγραφών των σχολείων. Επίσης, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός 
προέβλεπε ταυτόχρονη χορήγηση των ερωτηματολογίων, αυτό δεν έγινε λόγω του 
αστάθμητου παράγοντα του ορισμού ημερομηνιών κατάθεσης μηχανογραφικών δελτίων από 
τους μαθητές για επιλογή στα τριτοβάθμια ιδρύματα, από 9-20 Μαρτίου μέσα στο χώρο του 
σχολικού συγκροτήματος των τριών ΕΠΑ.Λ. Αυτό έφερε αναστάτωση στην καθημερινή 
λειτουργία των σχολείων και στους ίδιους τους μαθητές, ενώ δεσμεύτηκε στην επιτροπή 
συγκέντρωσης δικαιολογητικών και ένα ποσοστό συνεργαζόμενων στην έρευνα 
εκπαιδευτικών.  

 
Συμπεράσματα – Εισηγήσεις 

 
Η αλλαγή της νομοθεσίας φαίνεται ότι επηρέασε τους μαθητές της Τρίπολης στο να 

φοιτήσουν σε ένα από τα ΕΠΑ.Λ της πόλης, με εντονότερη σε βαθμό επίδραση την απόκτηση 
πτυχίου ειδικότητας και απολυτηρίου Λυκείου, που ενισχύεται από την ισοτιμία 
Επαγγελματικού – Γενικού Λυκείου. Ισχυρός, διαχρονικά, λόγος επιλογής παραμένει το να 
μάθουν οι μαθητές ένα επάγγελμα/τέχνη και να αποκατασταθούν πιο εύκολα επαγγελματικά˙ 
επίσης δε το ενδιαφέρον αλλά και η ευκολία που παρουσιάζουν τα μαθήματα. Η εύκολη 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επηρεάζει τους μαθητές στην επιλογή τους, κυρίως 
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προς την κατεύθυνση των Τ.Ε.Ι, ενώ θετικά τείνει να επιδράσει η καθυστέρηση επιλογής 
τομέα (μετά την ολοκλήρωση της Α΄ τάξης). Μέτρια δρα ως παράγοντας επιλογής η 
προτεραιότητα εγγραφής στα Ι.Ε.Κ, ενώ λιγότερο η δυνατότητα εγγραφής σε ΕΠΑ.Σ και 
ακόμα πιο λίγο σε Γενικό Λύκειο, μετά την Α΄ τάξη. Η δυνατότητα οριζόντιας μετάβασης 
από το Γενικό Λύκειο στο Επαγγελματικό έφερε μαθητές σε ποσοστό 16% του πληθυσμού, 
χωρίς γι’ αυτούς να διαφοροποιούνται οι λόγοι επιλογής από το σύνολο. 

Από την έρευνα αυτή προέκυψε πως απαιτείται ενίσχυση της ενημέρωσης για το θεσμό 
των ΕΠΑ.Λ σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο ιντερνέτ. 
Μελλοντική έρευνα θα πρέπει να λάβει υπόψη τις πιθανές αλλαγές από μια εντατικοποίηση 
της ενημέρωσης, όπως επίσης και από την επίδραση που θα έχουν στην κοινή γνώμη τα 
αποτελέσματα της φετινής διενέργειας των πρώτων πανελληνίων εξετάσεων εισαγωγής 
αποφοίτων ΕΠΑ.Λ στα τριτοβάθμια ιδρύματα, μετά την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου 
(ποσοστό εισαγωγής, πιθανή ευκολία θεμάτων, κ.λ.π.). Στο επίπεδο του σχεδιασμού αυτής 
της έρευνας θα πρέπει να ξεπεραστούν πιθανά προβλήματα στα μητρώα μαθητών των 
σχολείων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πίνακας 1 - Κατανομή μαθητικού πληθυσμού των ΕΠΑ.Λ της Τρίπολης 
  1ο ΕΠΑ.Λ 2ο ΕΠΑ.Λ 3ο ΕΠΑ.Λ 
  Μαθητές Τμήματα Μαθητές Τμήματα Μαθητές Τμήματα 
Α΄ Τάξη  62 3 29 2 15 1 
Β΄ Τάξη  86 6 32 3 31 4 
Γ΄ Τάξη  58 5 38 4 11 2 
 Αγόρια 192  26  34  

Κορίτσια 14  73  23  
Σύνολο  206 14 99 9 57 7 
Κύκλος Σπουδών Τεχνολογικός Υπηρεσιών 1. Τεχνολογικός 

2. Υπηρεσιών 
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Πίνακας 2 - Δειγματοληψία κατά στρώματα και κατά ομάδες 

Μ
αθ
ητ
ές

 

Δείγμα 
1ου 

ΕΠΑ.Λ 

Δείγμα 2ου 
ΕΠΑ.Λ 

Δείγμα 3ου 
ΕΠΑ.Λ 

Σύνολο 
Δείγματος ανά 

Τάξη 

Σύνολο 
Πληθυσμού ανά 

Τάξη 

Ποσοστό 
Δείγματος ανά 

Τάξη 

Α΄ Τάξη 18 15 11 44 106 41,5% 
Β΄ Τάξη 12 7 8 27 149 18,1% 
Γ΄ Τάξη 11 9 8 28 107 26,2% 

  Γενικό Σύνολο 99 362 27,3% 
 

Πίνακας 3 - Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος (α) 

 

  Συχνότητα Ποσοστό (%) 
Φύλο (n=86) Αγόρι 56 65,1

Κορίτσι 30 34,9
Κατηγορίες Ηλικίας (n=84) 15-18 72 85,7

>18 12 14,3
Χώρα καταγωγής (n=85) Ελλάδα 65 76,5
 Άλλη χώρα 20 23,5
Σχολείο Φοίτησης (n=86) 1ο ΕΠΑΛ 40 46,5

2ο ΕΠΑΛ 31 36,0
3ο ΕΠΑΛ 15 17,4

Τάξη Φοίτησης (n=86) Α 33 38,4
Β 32 37,2
Γ 21 24,4

Κύκλος Φοίτησης (n=85) Τεχνολογικός 52 61,2
Υπηρεσιών 33 38,8

Σχολείο Φοίτησης πριν το ΕΠΑ.Λ (n=82) Γυμνάσιο 65 79,3
Γενικό Λύκειο 13 15,9
ΕΠΑΛ 2 2,4
Άλλο 2 2,4

Κατοικία Οικογένειας (n=84) Αστική 63 75,0
Ημιαστική 7 8,3
Αγροτική 14 16,7

Εκπαίδευση Γονέων (n=74) 
 (β΄ τρόπος κατηγοριοποίησης)  

Χαμηλή 11 14,9
Μεσαία 54 73,0
Υψηλή 9 12,2
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Πίνακας 4 - Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος (β) 

 
Πίνακας 5 - Εκπαίδευση γονέων (α΄ τρόπος κατηγοριοποίησης) 

 Πατέρας (n=77) Μητέρα (n=75) 
Συχνότητα Ποσοστό (%) Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Δεν τελείωσε Δημοτικό 6 7,8 5 6,7
Απόφοιτος Δημοτικού 10 13,0 13 17,3
Απόφοιτος Γυμνασίου 19 24,7 15 20,0
Απόφοιτος Γενικού Λυκείου 25 32,5 28 37,3
Απόφοιτος Τεχνικού Λυκείου 13 16,9 6 8,0
Απόφοιτος ΙΕΚ 3 3,9 3 4,0
Απόφοιτος ΑΕΙ - ΤΕΙ 1 1,3 5 6,7
 

Πίνακας 6 - Λόγοι επιλογής ΕΠΑ.Λ 

Επάγγελμα γονέων (ομαδοποίηση) Πατέρας (n=68) Μητέρα (n=65) 

Συχνότητα Ποσοστό (%) Συχνότητα Ποσοστό (%) 
Δημόσιος Υπάλληλος 23 33,8 12 18,5
Ιδιωτικός Υπάλληλος 6 8,8 10 15,4
Γεωργός, κτηνοτρόφος, 
μελισσοκόμος 10 14,7 3 4,6

Οικοδόμος 10 14,7 1 1,5
Τεχνολόγος, τεχνικός, τεχνίτης 6 8,8 - -
Ελεύθερος Επαγγελματίας 8 11,8 6 9,2
Επιχειρηματίας 2 2,9 3 4,6
Επιστήμονας 2 2,9 - -
Συνταξιούχος 1 1,5 - -
Οικιακά - - 30 46,2

Επέλεξα ΕΠΑ.Λ γιατί: M.O.* Τ.Α. 
έχει πιο εύκολα μαθήματα  3,2 1,3 
τα μαθήματά του έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μένα  3,5 1,3 
θα περάσω πιο εύκολα σε ΤΕΙ 3,2 1,4 
θα περάσω πιο εύκολα σε ΑΕΙ 2,3 1,2 
θα πάρω πτυχίο ειδικότητας 4,3 1,0 
θα πάρω απολυτήριο Λυκείου 4,3 1,0 
τελειώνοντας θα έχω προτεραιότητα εγγραφής στα ΙΕΚ 2,9 1,4 
θα μάθω ένα επάγγελμα/τέχνη 4,3 1,0 
τελειώνοντας θα βρω πιο εύκολα δουλειά. 3,5 1,3 
είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο 3,6 1,5 
μπορώ, αν θέλω, μετά την Α’ τάξη να γραφτώ σε ΕΠΑ.Σ 2,3 1,4 
μπορώ, αν θέλω, μετά την Α’ τάξη να γραφτώ σε Γενικό Λύκειο 2,0 1,4 
έχω αρκετό χρόνο να επιλέξω τομέα (αφού τελειώσω την Α΄ τάξη) 3,1 1,4 
είναι ένας νέος τύπος σχολείου 3,1 1,4 
γράφτηκαν και οι φίλοι μου σ’ αυτό  2,5 1,5 
με επηρέασε η γνώμη της οικογένειάς μου 2,3 1,6 
έκανα μια τυχαία επιλογή σχολείου 1,4 1,1 
*Μ.Ο. = Μέσος όρος, Τ.Α. = Τυπική απόκλιση 
Πιθανές απαντήσεις σε 5-βάθμια κλίμακα, όπου ‘1’ = ‘Καθόλου’ και ‘5’ = ‘Πάρα πολύ’  
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Πίνακας 7 - Πηγές ενημέρωσης για τα ΕΠΑ.Λ 
 M.O.* T.A. 
Οικογενειακό περιβάλλον 2,7 1,6 
Συμμαθητές και φίλοι 2,6 1,3 
Καθηγητές προηγούμενου σχολείου 2,0 1,3 
Καθηγητές ΕΠΑΛ 2,2 1,4 
Μάθημα ΣΕΠ 2,5 1,5 
Τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες 1,5 0,8 
Ιντερνέτ 1,7 1,3 
Άλλη πηγή 2,3 1,5 
*Μ.Ο. = Μέσος όρος, Τ.Α. = Τυπική απόκλιση 
Πιθανές απαντήσεις σε 5-βάθμια κλίμακα, όπου ‘1’ = ‘Καθόλου’ και ‘5’ = ‘Πάρα πολύ’ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


