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Εισαγωγή 

 

Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της γνώσης όπου υπάρχει η 

τάση για άνοδο του επιπέδου εκπαίδευσης, βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι 

οποίοι διαρρέουν από την υποχρεωτική εκπαίδευση και επωμίζονται τις επιπτώσεις 

αυτού του γεγονότος όντας κοινωνικά αποκλεισμένοι τόσο στον τομέα της 

απασχόλησης όσο και συνολικά στην κοινωνία, καθώς δε διαθέτουν τα βασικά τυπικά 

προσόντα. Όμως, οι σύγχρονες κοινωνίες για να εντάξουν αυτόν τον πληθυσμό και 

πάλι μέσα στους κόλπους της κοινωνίας και της οικονομίας συνάμα, αναπτύσσουν 

πολιτικές δίνοντάς τους μια δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση. Κι ενώ οι δομές 

μπορούν να υπάρχουν και να έχουν αναπτυχθεί, δεν οδηγούνται όλοι οι 

εκπαιδευόμενοι σ’ αυτές.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τα κίνητρα που ωθούν τους 

ενηλίκους να συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας» καθώς και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι 

στη συμμετοχή στα ΣΔΕ, με έμφαση στη διάσταση του φύλου.  

Η έρευνα αφορά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος “Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας” του ΣΔΕ Περιστερίου, Πειραιά και Καλλιθέας, άνδρες και 

γυναίκες, εμβαθύνοντας στις προσωπικές τους απόψεις. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας είναι: 

1. Ποιοι λόγοι συνέβαλαν στο παρελθόν στη διακοπή της υποχρεωτικής 

φοίτησης στο σχολείο των ενήλικων εκπαιδευόμενων που συμμετέχουν στα 

ΣΔΕ; 

2. Τι εμπόδια συνάντησαν οι ενήλικοι/ες εκπαιδευόμενοι/νες για τη συμμετοχή 

τους στο πρόγραμμα “Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας”; 

3. Ποιοι είναι οι λόγοι που ωθούν τους ενηλίκους να παρακολουθήσουν το 

πρόγραμμα  “Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας”; 

4. Ποιες είναι οι προσδοκίες των εκπαιδευομένων για το μέλλον, εφόσον 

ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα “Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας”; 
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Οι εκπαιδευόμενοι/ες που συμμετέχουν στα ΣΔΕ είναι άνθρωποι που διέκοψαν την 

υποχρεωτική εκπαίδευση. Μια τέτοια πρακτική, δε συμβαίνει αυθαίρετα αλλά είναι 

αποτέλεσμα κάποιων παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί είτε προέρχονται από το 

οικογενειακό περιβάλλον του/της εκπαιδευόμενου/ης που εκφράζει αντιστάσεις στη 

συνέχιση της φοίτησης λόγω των αντιλήψεων του περί εκπαίδευσης και των αναγκών 

που ανακύπτουν μέσα σ’ αυτό (κυρίως ανάγκες βιοπορισμού) είτε από τον ίδιο τον 

σχολικό θεσμό. Η απόφαση για επανέναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν είναι 

εύκολη για έναν ενήλικα. Αρχικά, σχετίζεται με το λόγο διαρροής στο παρελθόν από 

τον εκπαιδευτικό θεσμό, και τις πρότερες σχολικές εμπειρίες καθώς μπορεί να 

φοβάται μια δεύτερη αποτυχία. Επίσης, σχετίζεται με το χρόνο που μπορεί να 

αφιερώσει ο/η εκπαιδευόμενος/η στην εκπαίδευσή του καθώς ως ενήλικας έχει 

διαφορετικής ποιότητας και ποσότητας υποχρεώσεις απ’ ότι όταν ήταν παιδί. Οι όροι 

διεξαγωγής του προγράμματος ΣΔΕ πρέπει να ταυτίζονται με το χρόνο που ο 

εκπαιδευόμενος μπορεί να διαθέσει σ’ αυτό. Παρ’ όλα αυτά, η επιθυμία για μάθηση 

μπορεί να υπερβεί όλους τους σκοπέλους με τους οποίους έρχεται αντιμέτωπος/η ο/η 

ενήλικας/η εκπαιδευόμενος/η. Ενδεχομένως, οι εκπαιδευόμενοι να προβάλλουν ως 

βασικό κίνητρο συμμετοχής τους στο ΣΔΕ την απόκτηση απολυτηρίου ή κάποιο άλλο 

κίνητρο που σχετίζεται με εξωγενείς παράγοντες. Όμως, ο πραγματικός λόγος 

συμμετοχής τους στο πρόγραμμα είναι βαθύτερος και σχετίζεται με τον ίδιο τον 

εκπαιδευόμενο και την ιδιοσυγκρασία του. Είναι αυτός ο λόγος ο οποίος τους 

κινητοποιεί να συμμετέχουν και να παραμείνουν στο πρόγραμμα ώσπου να το 

περατώσει με επιτυχία. Φτάνοντας προς το τέλος της εκπαίδευσης τους στο ΣΔΕ, οι 

εκπαιδευόμενοι/ες φαίνεται να παρατηρούν αλλαγές τόσο στον εαυτό τους όσο και 

στα μελλοντικά τους σχέδια, καθώς παρά τον αρχικό τους στόχο, φαίνεται να 

επιθυμούν να παραμείνουν στην εκπαίδευση και τα επόμενα χρόνια αναβαθμίζοντας 

τις γνώσεις και τις ικανότητες τους αλλά προπαντός αναβαθμίζοντας τον ίδιο τους τον 

εαυτό.   

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε 6 βασικά κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο με τίτλο  

“Πολιτικές διά βίου μάθησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα” αφορά τους 

λόγους ανάπτυξης των πολιτικών διά βίου μάθησης τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όσο και στον ελλαδικό χώρο. Το δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο “Κοινωνικός 

αποκλεισμός” αναφέρεται στην αποσαφήνιση του όρου κοινωνικός αποκλεισμός, πώς 

αυτός αναπαράγεται από το εκπαιδευτικό σύστημα και πώς συνδέεται με τη διαρροή 
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μαθητών από την υποχρεωτική τυπική εκπαίδευση. Το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας 

αναφέρεται στα κίνητρα και στα εμπόδια που συναντούν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι 

για τη συμμετοχή τους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και γίνεται ιδιαίτερη 

αναφορά στους τρόπους εκπαίδευσης των γυναικών. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τη 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και αναφέρονται τα 

κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Έπεται στο πέμπτο 

κεφάλαιο η ανάλυση και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και η εργασία κλείνει με 

το έκτο κεφάλαιο όπου αναφέρονται τα συμπεράσματα της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πολιτικές διά βίου μάθησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

Ελλάδα 

1.1 Εισαγωγή 

 

Είναι αλήθεια πως στις σύγχρονες κοινωνίες, η δομή της εργασίας έχει αλλάξει ριζικά 

λόγω του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης και της επικράτησης του 

νεοφιλελευθερισμού με αποτέλεσμα να αυξάνονται όλο και περισσότερο οι 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και το εργατικό δυναμικό να μη δύναται να 

ανταποκριθεί. Γι’ αυτό το λόγο αναδύθηκε η διά βίου μάθηση, στο πλαίσιο της 

κοινωνίας της γνώσης ως μοχλός ανάπτυξης και εξέλιξης της εργατικής δύναμης 

προκειμένου αυτή να μπορέσει να σταθεί άξια σε ό, τι επιτάσσει η αγορά εργασίας με 

σκοπό τη διατήρηση της απασχολησιμότητάς της. Ιδιαίτερα, εφαρμόζονται πολιτικές 

που βελτιώνουν τόσο την απασχολησιμότητα των εργαζομένων μέσω εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης όσο και την ένταξη των 

ατόμων στην κοινωνία μέσω προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Σ’ αυτό 

το κεφάλαιο θα εξετάσουμε τους λόγους και τη διαδικασία ανάδυσης της διά βίου 

μάθησης, το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται τον κοινωνικό αποκλεισμό 

που αναπαράγεται από το σύγχρονο μοντέλο παραγωγής καθώς και τις πολιτικές που 

αναπτύσσει για την καταπολέμησή του και τέλος την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

προγράμματος «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» στην Ελλάδα, ως εκπαιδευτική 

πολιτική καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

1.2. Παγκοσμιοποίηση και διά βίου μάθηση 

 

Παγκοσμιοποίηση για τις επιχειρήσεις σήμαινε την εγκατάσταση εργοστασίων και 

μεταφοράς κεφαλαίων ανά τον κόσμο για την αναζήτηση της πιο φθηνής εργατικής 

δύναμης, των πιο αποτελεσματικών μέσων παραγωγής και των καλύτερων αγορών 

για την πώληση των προϊόντων τους. Αυτοί οι παράγοντες συντέλεσαν στη 

δημιουργία μιας παγκόσμιας οικονομίας (Πρόκου, 2009, σ. 23). Η απελευθέρωση του 

διεθνούς εμπορίου, η όξυνση του διεθνούς ανταγωνισμού και οι τεχνολογικές 

εξελίξεις οδήγησαν στην ανάγκη για εκσυγχρονισμό των εθνικών οικονομιών και 

αύξηση της παραγωγικότητας (Καραλής & Βεργίδης, 2004). Η σταδιακή και ραγδαία 
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επέκταση της παγκόσμιας αγοράς υποβοηθήθηκε και υποκινήθηκε από την ταχεία 

ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και την επανάσταση της 

πληροφοριακής τεχνολογίας. Η πληροφοριακή τεχνολογία καθώς και οι καινοτομικές 

διαδικασίες αποτέλεσαν τις θεμελιώδεις βάσεις της παγκοσμιοποίησης, η οποία 

συνέτεινε στην αύξηση του ανταγωνισμού όχι μόνο μεταξύ εταιριών στον ίδιο 

γεωγραφικό χώρο αλλά και μεταξύ εταιριών παγκοσμίως (Πρόκου, 2009, σ. 24). 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει η δομή της εργασίας προκειμένου οι 

επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές στις ραγδαία μεταβαλλόμενες 

παγκόσμιες αγορές (Παλαιοκρασάς, Ρουσέας, & Βρεττάκου, 1994). Συγκεκριμένα, 

αυξήθηκε από τη μια η ζήτηση εργατικής δύναμης που να κατέχει τη γνώση καθώς οι 

εξελίξεις επέβαλαν απαιτήσεις για υψηλού επιπέδου δεξιότητες των εργαζομένων με 

ανώτερη εκπαίδευση και από την άλλη αυξήθηκε η ζήτηση εργαζομένων χαμηλού 

επιπέδου, που να είναι ευέλικτοι, με διευρυμένα προσόντα, ικανοί να προσαρμόζουν 

και να εκσυγχρονίζουν συνεχώς τις γνώσεις και τις ικανότητες/δεξιότητες τους και να 

μπορούν να ανταποκριθούν σε διαφορετικές κάθε φορά ανάγκες στο χώρο εργασίας 

τους, προκειμένου να διατηρήσουν την απασχολησιμότητά τους και να έχουν βασικές 

γνώσεις πληροφοριακής τεχνολογίας ωθώντας στους στην αποειδίκευση. Μ’ άλλα 

λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει μια 

οικονομία δύο ταχυτήτων δεξιοτήτων των εργαζομένων (Πρόκου, 2009, σ. 25). Ο 

οικονομικός ανταγωνισμός δε βασίζεται πλέον μόνο στην ελίτ των επαγγελματιών 

αλλά εκμεταλλεύεται τα ταλέντα και τις δεξιότητες όλων (Πρόκου, 2009, σ. 29).  

Για τους ανθρώπους που προστρέχουν στα ΣΔΕ, αυτό σημαίνει ότι παρόλο που έχουν 

επενδύσει λιγότερο σε ανθρώπινο κεφάλαιο απ’ ότι όσοι κατέχουν υψηλές 

δεξιότητες, δημιουργούνται προοπτικές για τους ίδιους μέσα στους κόλπους της 

εργασίας όχι μόνο να ενταχθούν σ’ αυτή αλλά και ανελιχθούν καθώς η ίδια η 

οικονομία ζητά άτομα με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων. Η ζήτηση για άτομα με υψηλές 

δεξιότητες από την πλευρά της οικονομίας, σε πολλά κράτη, με την πάροδο του 

χρόνου περιορίζεται και στην ουσία αυξάνεται μόνο για χαμηλού επιπέδου 

δεξιότητες, σ’ ένα πλαίσιο όπου κυριαρχούν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης και 

αποδίδεται ευθύνη στο άτομο για την απασχολησιμότητά του (Παλαιοκρασάς, 

Ρουσέας, & Βρεττάκου, 1994). Η ανάγκη για εξειδίκευση των εργαζομένων και για 

προσαρμογή του στο διαρκώς μεταβαλλόμενο νέο περιβάλλον, αλλά και η 

αντιμετώπιση της ανεργίας, ανέδειξαν την επαγγελματική κατάρτιση και 
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επανακατάρτιση σε βασικό μέσο για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης 

(Καραλής & Βεργίδης, 2004). Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στο πεδίο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων όπου κυριάρχησε η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 

αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο που θα πρέπει να αποδοθεί στις ανάγκες που 

προέκυψαν τόσο σε οικονομικό-τεχνολογικό όσο και κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο 

(Καραλής & Βεργίδης, 2004). 

Η κοινωνία της μάθησης, που εμφανίστηκε παράλληλα με το φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης για να καλύψει τις ανάγκες της τελευταίας για υψηλά 

καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, παρέχει πολλαπλές και ευέλικτες ευκαιρίες 

μάθησης που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ατομικές προτιμήσεις και στις 

πολυπλοκότητες της σύγχρονης ζωής. Η κοινωνία της μάθησης προάγει τον 

οικονομικό ανταγωνισμό, την προσωπική ανάπτυξη, τη ζωή της κοινότητας και την 

κοινωνική συνοχή. Οι ίδιες οι κυβερνήσεις άσκησαν πιέσεις για την αύξηση του 

μέσου επιπέδου εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού, δίνοντας έμφαση στις 

δεξιότητες, στην ανταγωνιστικότητα, στην ευρεία συμμετοχή και στην ανάγκη για 

συνεχή μάθηση του εργατικού δυναμικού προκειμένου οι χώρες να μπορέσουν να 

διατηρήσουν τη θέση τους στον οικονομικό κόσμο και να προσελκύσουν ξένο 

κεφάλαιο (Πρόκου, 2009, σ. 31). Προωθώντας τη συμμετοχή όλων στη μαθησιακή 

διαδικασία, η διά βίου μάθηση συμβάλλει στην άρση των ανισοτήτων στην πρόσβαση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, 

ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

ή με λίγα προηγούμενα προσόντα (Πρόκου, 2009, σ. 34). Ενώ στο λόγο των εθνικών 

και διεθνών φορέων διαμόρφωσης πολιτικής η διά βίου μάθηση εμφανίζεται ως το 

βασικό εργαλείο για την άμβλυνση των ανισοτήτων, από την επισκόπηση της 

διεθνούς βιβλιογραφίας προκύπτει ότι αυτό δε συμβαίνει στην πράξη. Όπως έχει 

επισημάνει και ο Βεργίδης η διά βίου μάθηση και η εκπαίδευση ενηλίκων οξύνει τις 

εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ελλάδα και αναπαράγει το δίπολο υποεκπαίδευση-

υπερεκπαίδευση (Καραλής, 2017, Βεργίδης, 2014, σ. 146-147). Ο πόλος της 

υπερεκπαίδευσης συγκροτείται από την τάση φοίτησης ενός μεγάλου αριθμού νέων 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ενώ ο  πόλος τη υποεκπαίδευσης συγκροτείται από την 

τάση περιθωριοποίησης των πολιτών και υποειδίκευσης των εργαζομένων με χαμηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης (Βεργίδης, 1995, σελ. 13 - 14). Φαίνεται ότι το δίπολο  

υποεκπαίδευση – υπερεκπαίδευση αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της 
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εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Υποστηρίζεται ότι 

κατασκευάζονται δύο κύριες κατηγορίες από μανθάνοντες: οι μανθάνοντες με  

υψηλού επιπέδου γνώσεις – δεξιότητες και οι μανθάνοντες με χαμηλό επίπεδο 

γνώσεων – δεξιοτήτων (Hughes et al. στο Μουζέλης, 2012, σ. 30). Η διά βίου μάθηση 

χαρακτηρίζεται από ανισότητα ως προς τη συμμετοχή των ατόμων σ’ αυτή, καθώς 

όσοι κατέχουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες συνεχίζουν να τις 

διευρύνουν, ενώ όσοι κατέχουν χαμηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες 

παραμένουν σ’ αυτές χωρίς να τις αναβαθμίζουν. Εξάλλου, αυτοί που διαθέτουν 

υψηλότερα εκπαιδευτικά προσόντα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να συνεχίζουν να 

σπουδάζουν (Jarvis, 2006, σ. 162). 

Η προώθηση της διά βίου μάθησης είναι σύμφυτη με τις απαιτήσεις του παγκόσμιου 

καπιταλισμού και αντανακλά την ανάγκη συνεχούς απόκτησης και ανανέωσης 

γνώσεων που χαρακτηρίζει τις βιομηχανικές κοινωνίες με κύρια κατεύθυνση την 

συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση με ξεκάθαρα οικονομικό επιχείρημα 

(Πρόκου, 2009, σ. 36). Οι τέσσερις στόχοι  της διά βίου μάθησης κατά τον Jarvis (όπ. 

αναφ. στο  Πρόκου, 2009) είναι οι εξής: 

1. Απασχολησιμότητα (η ικανότητα διασφάλισης και διατήρησης της 

απασχόλησης) 

2. Ενεργοί πολίτες (εάν και κατά πόσο συμμετέχουν οι άνθρωποι σε όλες τις 

σφαίρες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, οι ευκαιρίες και τα ρίσκα που 

αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να το κάνουν, αλλά και ο βαθμός στον 

οποίο συνακόλουθα αισθάνονται ότι ανήκουν και έχουν φωνή στην κοινωνία 

όπου ζουν) 

3. Προσωπική ολοκλήρωση 

4. Κοινωνική ένταξη  

Βλέπουμε ότι σήμερα δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στον στόχο της 

απασχολησιμότητας με την παροχή επιπλέον γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να παίξουν το ρόλο τους στην αγορά εργασίας. Ο 

στόχος της απασχολησιμότητας στον καπιταλισμό έχει βαρύνουσα σημασία καθώς 

όσο το εργατικό δυναμικό παραμένει απασχολήσιμο και οι χώρες ανταγωνιστικές, 

τόσο οι εταιρίες θα επενδύουν τα κεφάλαιά τους σ’ αυτές. Επομένως, η συνεχής 
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απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για την εξέλιξη του 

καπιταλιστικού συστήματος.  

Η έννοια του ενεργού πολίτη δεν εκλαμβάνεται ως στόχος προόδου της εκάστοτε 

κοινωνίας αλλά περιορίζεται στο πλαίσιο των εταιριών, δηλαδή στην ανάπτυξη 

ανθρώπινων πόρων που θα είναι χρήσιμοι για την απασχόληση. . Η ίδια η έννοια της 

ιδιότητας του πολίτη έχει μεταβληθεί λόγω της παγκοσμιοποίησης αλλά και του 

εξευρωπαϊσμού. Συγκεκριμένα, σχετίζεται με την ιδιότητα του εταιρικού πολίτη, του 

εργαζομένου που έχει ευθύνη προς τους εργοδότες και οι εργοδότες έχουν εταιρική 

κοινωνική ευθύνη. Οι εταιρείες βλέπουν τους εαυτούς τους ως εταιρικούς πολίτες και 

συζητούν για το βαθμό στον οποίο η ανάληψη οποιασδήποτε μορφής εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης αποτελεί αρχή ή επιχειρηματική στρατηγική. Πρόκειται για 

προσωρινή ιδιότητα του πολίτη, η οποία υφίσταται για όσο χρονικό διάστημα ο 

εργαζόμενος έχει μια δουλειά, και δεν αποτελεί μορφή δικαιώματος. Στην 

παγκοσμιοποιημένη πολύπλοκη κοινωνία οι πολίτες μπορούν να παίξουν τους ρόλους 

τους ως πολίτες σε οποιοδήποτε επίπεδο της κοινωνίας και σε οποιαδήποτε κοινότητα 

τους ενδιαφέρει (Jarvis, 2004). 

Αναφορικά με την προσωπική ολοκλήρωση, κάθε κράτος πρέπει να ενθαρρύνει τους 

πολίτες του να αξιοποιούν όλο το εύρος των δυνατοτήτων τους. Διαφορετικά, θα 

πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες μάθησης σε όλη τη διάρκεια της ζωής των ατόμων. 

Ωστόσο, το καπιταλιστικό σύστημα δεν απαιτεί προσωπική ολοκλήρωση, απαιτεί 

ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων. Έτσι, το σύστημα διά βίου εκπαίδευσης έγινε 

αντιληπτό ως επικεντρωμένο στις απαιτήσεις της οικονομίας της γνώσης και όχι 

στους πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη στιγμή που οι 

άνθρωποι θεωρούνται σημαντικοί αυτοί καθαυτοί  και όχι απλά ως πόροι, η φύση 

της εκπαίδευσης πρέπει να διευρυνθεί  (Jarvis, 2004). 

 Όσον αφορά τον στόχο της κοινωνικής ένταξης, είναι μη συμβατή έννοια με τον 

καπιταλισμό εφόσον από τη φύση του αποκλείει κάποιους από την κοινωνία (Jarvis, 

2006). Έχει ευρέως αναγνωριστεί ότι υπάρχει μια κατώτερη τάξη που ποτέ δεν 

κατάφερε να φροντίσει τον εαυτό της και, για να είναι δίκαιη η κοινωνία, τα μέλη της 

δεν πρέπει να αποκλείονται από τη θέση τους σε αυτήν. Αλλά σε μια κοινωνία που 

τονίζει τον ατομικισμό, οι φτωχοί θεωρούνται υπεύθυνοι για τη δυσάρεστη 

κατάστασή τους και αντί να τους παρέχουν κοινωνική πρόνοια, οι κυβερνήσεις 
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βλέπουν πια τη διά βίου εκπαίδευση ως τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα ανίσχυρα 

άτομα θα μπορούσαν να ανοίξουν δρόμο για να εισχωρήσουν στο σύστημα μέσω της 

απόκτησης απασχόλησης. Πρόκειται για κοινωνική πρόνοια με στόχο την 

απασχόληση (Jarvis, 2004).  Για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2001 (EC, 2001), στόχος 

της διά βίου εκπαίδευσης είναι η ένταξη εκείνων που είναι μακροχρόνια άνεργοι, για 

να διασφαλιστεί μια δίκαιη και συνεκτική ευρωπαϊκή κοινωνία, αλλά και να 

δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή κοινωνία όπου θα απονέμεται σε όλους κοινωνική 

δικαιοσύνη. Με αυτή την έννοια, ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί στέρηση των 

κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων του πολίτη και εκείνοι που αποκλείονται από 

την κοινωνία μπορούν να ενταχθούν μέσω της διά βίου εκπαίδευσης, έτσι ώστε να 

γίνουν απασχολήσιμοι (Jarvis, 2004). 

Η διά βίου μάθηση όμως θα πρέπει να εξεταστεί πιο κριτικά. Αρχικά, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η απασχόληση δεν είναι ουσιαστική μόνο για την κοινωνία της γνώσης 

αλλά και για την ανθρώπινη κατάσταση καθώς μέσω αυτής ο άνθρωπος αξιοποιεί τις 

δυνατότητές του και αναπτύσσει τη δημιουργικότητά του. Επιπλέον, η διά βίου 

μάθηση συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής κοινωνίας με μορφωμένους 

πολίτες, ενεργά μέλη των τοπικών κοινωνιών τους που έχουν τη δυνατότητα 

παρέμβασης στις διεργασίες διακυβέρνησης και συμβάλλει στην πλήρη ανάπτυξη των 

ανθρώπων μέσω της μόρφωσης σε ποικίλα πεδία νοήματος. Όσον αφορά τον στόχο 

της κοινωνικής ένταξης, η διά βίου μάθηση γίνεται αρωγός για τους κοινωνικά 

αποκλεισμένους όπως είναι οι άνεργοι, οι ηλικιωμένοι και οι γυναίκες που δεν 

διαθέτουν πληθώρα ευκαιριών για την ένταξη τους στο σύστημα, να εισχωρήσουν 

στο σύστημα μέσω της απόκτησης απασχόλησης.  

Η διά βίου μάθηση είναι απαραίτητο εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη καθώς 

λειτουργεί ως μέσο άμβλυνσης των ανισοτήτων που δημιουργούνται από την 

παγκοσμιοποίηση. Για τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, η ανισότητα βλάπτει 

την οικονομική ανάπτυξη καθώς ένα μεγάλο μέρος του ανθρώπινου κεφαλαίου της 

χώρας περιορίζεται σε επίπεδα παραγωγικότητας πολύ χαμηλότερα απ’ τη μέγιστη 

δυνατότητα απόδοσής τους (Φραγκουδάκη, 1985, σ. 24). Οι ανισότητες που 

δημιουργεί η κοινωνία της πληροφορίας και η παγκοσμιοποίηση πρέπει να 

περιοριστούν στο μέτρο του δυνατού και γι’ αυτόν τον σκοπό πρέπει να βρεθούν νέοι 

τρόποι αντιμετώπισής τους (Βεργίδης, Ευστράτογλου, & Νικολοπούλου, 2007). 

Εξάλλου, η διά βίου μάθηση λειτουργεί και ως άσκηση κοινωνικής εξισωτικής 
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πολιτικής και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Φαίνεται να προσφέρει 

σ’ αυτούς που τους καταδίκασε το τυπικό σχολείο σε αποτυχία τις ευκαιρίες στην 

κατάλληλη στιγμή της ζωής τους για άμβλυνση των διάφορων μορφών κοινωνικού 

αποκλεισμού (Μαυρογιώργος, 1999, σ. 263) . Μια τέτοια πολιτική είναι η ίδρυση των 

ΣΔΕ που εντάσσονται ως συμπληρωματική εκπαίδευση ενηλίκων η οποία μικραίνει 

την “ψαλίδα” υποεκπαιδευμένων- υπερεκπαιδευμένων και αυξάνει τις δυνατότητες 

για μάθηση εκείνων που δεν είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν όταν έπρεπε. Η 

ανισότητα αυτή προβλημάτισε ιδιαίτερα τους υπερεθνικούς οργανισμούς οι οποίοι 

άνοιξαν αυτόν τον διάλογο και οδηγήθηκαν στην υιοθέτηση μιας σειράς πολιτικών 

για την καταπολέμησή της. 

 

1.3. Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαιδευτική πολιτική 

 

Το ζήτημα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και του χάσματος μεταξύ 

υπερεκπαιδευμένων και υποεκπαιδευμένων που προκαλεί φαινόμενα αποκλεισμού 

και περιθωριοποίησης  τέθηκε και στον ευρωπαϊκό διάλογο ήδη από το 1995 με το 

Λευκό Βιβλίο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η έλευση της κοινωνίας της 

πληροφορίας, η ανάπτυξη του επιστημονικού και τεχνικού πολιτισμού και η 

διεθνοποίηση της οικονομίας συμβάλλουν στην εξέλιξη προς την κοινωνία της 

γνώσης είτε παρέχοντας ευκαιρίες είτε ελλοχεύοντας κινδύνους (ΕΕ, 1995, σ. 6). Η 

πρόκληση για την κοινωνία της γνώσης είναι να μειώσει το χάσμα μεταξύ των 

ομάδων που ευνοούνται και εκείνων που περιθωριοποιούνται, βοηθώντας την ίδια 

στιγμή την πρόοδο και την ανάπτυξη του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού (ΕΕ, 

1995, σ. 11). Το χάσμα αυτό δημιουργεί αποκλεισμένες ομάδες γι’ αυτό και ήδη από 

το 1990 συστάθηκε το «παρατηρητήριο προς καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού», το οποίο προσδιόρισε τον κοινωνικό αποκλεισμό σε συνάρτηση με τα 

κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών με ένα βασικό επίπεδο διαβίωσης και 

συμμετοχής σε κοινωνικές και επαγγελματικές ευκαιρίες στην κοινωνία (Κουτούζης, 

2013, σ. 10). 

Η ευρωπαϊκή ατζέντα ανέδειξε κατά καιρούς την εκπαίδευση σε βασικό μοχλό 

αντιμετώπισης ή και ανάσχεσης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, κυρίως μέσω της 

λειτουργίας της απονομής τυπικών προσόντων και της πρόσβασης που αυτά 
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παρέχουν σε επαγγελματικές θέσεις και οικονομικές απολαβές ιδιαίτερα σε μια 

περίοδο όπου οι θέσεις εργασίας συρρικνώνονται, οι κατακτήσεις του κράτους 

πρόνοιας κατεδαφίζονται και οι εργασιακές σχέσεις μεταλλάσσονται από προϊόν 

συλλογικών διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων σε ατομική υπόθεση διευθέτησης 

των όρων εργασίας (Κουτούζης, 2013, σσ. 10-11). Εξάλλου,  η δια βίου μάθηση  έχει 

κομβικό ρόλο στην πρόληψη και στην καταπολέμηση των φαινομένων που 

συνδέονται με τον κοινωνικό αποκλεισμό, χωρίς να παραγνωρίζονται οι ιδεολογικές 

ορίζουσες αυτής της συζήτησης (Κουτούζης, 2013, σ. 8). Με άλλα λόγια, η 

εκπαίδευση καθίσταται το ισχυρότερο συγκριτικό πλεονέκτημα για άτομα και 

κοινωνίες σε μια εποχή όπου η κατοχή και η αξιοποίηση της γνώσης αποτελούν τον 

σύγχρονο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό των οικονομιών. Ταυτόχρονα, ο θεσμός της διά 

βίου εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεί ένα σοβαρό μέσο αναπλήρωσης των κενών και 

των ανισοτήτων της αρχικής εκπαίδευσης τόσο σε επίπεδο βασικής γνώσης όσο και 

εξειδίκευσης. Είναι ο μόνος θεσμός διαρκούς κοινωνικοποίησης του πολίτη και 

ειδικά των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που πλήττονται περισσότερο από τον 

κοινωνικό αποκλεισμό και τη δημιουργική καταστροφή των οικονομιών, σύμφωνα με 

τις επιταγές της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας (Κουτούζης, 2013, σσ. 11-12). Η 

επένδυση στο “άυλο” κεφάλαιο και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού θα 

αυξήσουν τη συνολική ανταγωνιστικότητα, θα αυξήσουν την απασχόληση και θα 

διαφυλάξουν τις συνολικές κατακτήσεις (ΕΕ, 1995, σ. 2).  

Η Λευκή Βίβλος ορίζει πέντε γενικούς στόχους, ένας εκ των οποίων είναι η 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού (Συμβούλιο, 6/7/1996, σσ. 4-5), 

τονίζοντας το εγχείρημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωπα τα εκπαιδευτικά 

συστήματα για τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέπουν σε όλους 

την παροχή  κατάλληλων ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης, με την προοπτική 

της μάθησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Πρέπει λοιπόν να επιδιωχθεί ακόμη 

περισσότερο η βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και αρχικής 

κατάρτισης, για να αποφευχθούν καταστάσεις δυσμένειας ή αποτυχίας (Συμβούλιο, 

6/7/1996, σ. 7). O όρος «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» εμφανίζεται πρώτη φορά σε 

επίσημο ευρωπαϊκό κείμενο στη «Λευκή Βίβλο για την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση: διδασκαλία και εκμάθηση. Προς την κοινωνία της γνώσης». Στο κείμενο 

αυτό διαπιστώνεται ότι η ανεργία μακράς διαρκείας και η επέκταση του κοινωνικού 

αποκλεισμού που συνεχίζουν να αυξάνονται, ειδικά ανάμεσα στους νέους, έχουν 
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αποτελέσει ένα μεγάλο πρόβλημα στις κοινωνίες μας. Σημειώνεται ότι υπάρχει ένα 

χάσμα στην κοινωνία ανάμεσα σε αυτούς που ξέρουν και σε αυτούς που δεν ξέρουν 

και μάλιστα ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός έχει φτάσει σε τέτοια ανυπόφορα 

ποσοστά, που το χάσμα ανάμεσα σε αυτούς που έχουν γνώση και σε αυτούς που δεν 

έχουν, πρέπει να στενέψει (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1995). 

Η πρωταρχική πρόταση για την ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας έγινε από 

την Edith Cresson στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την επανένταξη στην 

εκπαίδευση των νέων, κυρίως ανέργων, που δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική 

εκπαίδευση και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1995). Πότε όμως και με ποια διαδικασία εφαρμόστηκε η 

πολιτική αυτή στην Ελλάδα; 

 

1.4. Πολιτικές  διά βίου μάθησης στην Ελλάδα: Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (από εδώ και στο εξής ΣΔΕ) στην Ελλάδα, 

θεσμοθετήθηκαν το 1997 με τον Νόμο 2525/97 (άρθρο 5) ακολουθώντας τις αρχές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χρηματοδότηση μέσω του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης. Η ίδρυση των ΣΔΕ έγινε ύστερα από την εισήγηση του Ινστιτούτου 

Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων από και στο εξής ΙΔΕΚΕ) και μετά από συνεργασία 

με τους οικείους ΟΤΑ για την εξασφάλιση της λειτουργίας τους (Πρόκου, 2009, σ. 

87). Η λειτουργία τους ξεκίνησε πιλοτικά το 2000 στο Περιστέρι.  Τα ΣΔΕ ανήκουν 

στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (από εδώ και στο εξής ΓΓΔΒΜ), η οποία 

εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, με φορέα υλοποίησης το ΙΔΕΚΕ, το οποίο υπάγεται στη ΓΓΔΒΜ. Η  

ΓΓΔΒΜ είναι ο βασικός επιτελικός δημόσιος φορέας στον τομέα εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Το ΙΔΕΚΕ είναι νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο υπάγεται στη 

ΓΓΔΒ. Βασικός σκοπός του είναι η τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη των 

προγραμμάτων της ΓΓΔΒΜ και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τη Δια Βίου 

Μάθηση. Τα ΣΔΕ είναι φορείς τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, δεδομένου ότι 

επεκτείνουν ή αντικαθιστούν την αρχική εκπαίδευση που παρέχεται σε σχολεία ή 

πανεπιστήμια και απευθύνονται σε άτομα τα οποία θεωρούνται ενήλικα από το 

κράτος (Κατσίκας, 2012, σσ. 43-44). 
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Ο σκοπός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 

1861/2014 (παρ. 1) (ΦΕΚ, 8/8/2014) 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 εργασίας. 

Επιμέρους στόχοι είναι: 

• Η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πολιτών 18 ετών και άνω. 

• Η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 

• Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους 

βοηθήσουν στην κοινωνική-οικονομική ένταξη και ανέλιξη 

• Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων 

• Η συμβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της θέσης τους στο χώρο 

εργασίας (ΦΕΚ, 8/8/2014). 

Τα ΣΔΕ λειτουργούν σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τις αρχές Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, χορηγώντας στους αποφοίτους της απολυτήριο ισότιμο με το απολυτήριο 

Γυμνασίου. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και τα προγράμματα 

σπουδών είναι ανοιχτά, ευέλικτα και σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες, τις γνώσεις 

και τις δεξιότητες των εκπαιδευομένων. Υιοθετείται η αρχή των πολυγραμματισμών 

(γλωσσικός γραμματισμός, αριθμητικός γραμματισμός, πληροφοριακός 

γραμματισμός, κοινωνικός γραμματισμός, περιβαλλοντικός γραμματισμός, 

πολιτισμικός γραμματισμός) προκειμένου και οι χαμηλού επιπέδου εργαζόμενοι να 

είναι ικανοί στη χρήση υπολογιστών και να έχουν στάσεις και αξίες που τους 

προδιαθέτουν να επιδεικνύουν ευελιξία. Οι καινοτομίες των Σχολείων Δεύτερης 

Ευκαιρίας βασίζονται στην διατύπωση του Knowles ότι οι ενήλικοι μαθαίνουν 

καλύτερα σε μη τυπικά περιβάλλοντα που είναι άνετα, ευέλικτα και απαλλαγμένα 

από φόβο (Knowles, 1973, σ. 103-105). 

Τα ΣΔΕ προωθούν μια διαφορετική αντίληψη και αντιμετώπιση της υποεκπαίδευσης 

και του αναλφαβητισμού γενικότερα καθώς προηγούμενες απόπειρες αλφαβητισμού 

που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα, δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αναλυτικότερα, 

δεν επιτεύχθηκε η κριτική συνειδητοποίηση της κοινωνικής πραγματικότητας των 

αναλφάβητων, αλλά τα προγράμματα αλφαβητισμού αποτέλεσαν προσπάθειες που 

στηρίζονταν σ’ ένα ηθικό επιβαλλόμενο πρέπει. Επιπρόσθετα, στην Ελλάδα, ο 
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αλφαβητισμός ενηλίκων συνδέθηκε με τη φιλανθρωπία και την ηθικολογία και 

συνεπώς δε βοήθησε τους αναλφάβητους να συνειδητοποιήσουν την κοινωνική τους 

πραγματικότητα και τις αντιθέσεις της (Βεργίδης, 1995, σ. 143). Όπως αναφέρει ο 

Freire, η εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι μια ουδέτερη διαδικασία, ή είναι 

σχεδιασμένη για να συμβάλλει στην απελευθέρωση ή είναι εκπαίδευση για 

εξημέρωση. Μέσω του αλφαβητισμού, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να σκεφτούν τον 

τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι κατανοούν τους εαυτούς τους μέσα στο 

κοινωνικοπολιτισμικό τους περιβάλλον (Φρέιρε, 1974). Κάτι τέτοιο, μέχρι την ίδρυση 

των ΣΔΕ, δεν είχε συμβεί. Τα ΣΔΕ, προάγοντας τον αναστοχασμό μέσω της 

εκπαίδευσης που αποτελεί πράξη απελευθέρωσης, οι εκπαιδευόμενοι ανακαλύπτουν 

τους εαυτούς τους και πετυχαίνουν κάτι παραπάνω από την πλήρωση της ανθρώπινης 

φύσης τους. 

Τα ΣΔΕ είναι ένα σχολείο που προσεγγίζει τις ανάγκες των εκπαιδευομένων 

συνολικά, που ενσωματώνει τις εμπειρίες τους, που δίνει βάρος στην ανάκτηση της 

αυτοεκτίμησής τους, που τους μαθαίνει πώς να μαθαίνουν, πώς να αναπτύξουν 

ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, κριτική σκέψη, δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων που η δομή και η λειτουργία τους υπαγορεύονται από τις ανάγκες των 

εκπαιδευομένων, τον προσανατολισμό τους, τα κίνητρα και τις δυνατότητές τους. 

(Βεργίδης, Ευστράτογλου, & Νικολοπούλου,2007,  Ευστράτογλου & Νικολοπούλου, 

2008). Όπως αναφέρουν οι Μαρμαρινός και Βερβενιώτη, τα ΣΔΕ συνιστούν όχι 

απλώς μια καινοτομία άλλα μια μεταρρυθμιστική παρέμβαση στο ανελαστικό 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Έχοντας ως κεντρικό στόχο να επανεντάξουν διά 

μέσου της εκπαίδευσης, ένα μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας στο κέντρο των 

πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων, να τους παρέχουν την ευκαιρία 

να συμμετέχουν ενεργά ως πολίτες σ’ ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, 

αναπτύσσουν τις δράσεις τους μέσα από ένα δίκτυο σχολικών μονάδων σε ολόκληρη 

τη χώρα (Ευστράτογλου & Νικολοπούλου, 2008). 

Τα ΣΔΕ υπηρετούν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, τη βελτίωση 

της απασχολησιμότητας και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στο οικονομικό, 

κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Στην Ελλάδα, δεν τέθηκε ως βασικό 

στόχος ίδρυσης των ΣΔΕ, η καταπολέμηση του κοινωνικού και εκπαιδευτικού 

αποκλεισμού αλλά  η βελτίωση της θέσης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας .Ο 

πληθυσμός των ΣΔΕ δεν είναι νέοι 18-24 ετών, άνεργοι, από προβληματικά 
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περιβάλλοντα, αλλά ενήλικες κυρίως από 30-45 ετών, ήδη εργαζόμενοι , που δεν 

έχουν απολυτήριο γυμνασίου και θέλουν να βελτιώσουν την εργασιακή τους 

κατάσταση (Κατσίκας, 2012, σσ. 41, 46). Συνεπώς, οι εκπαιδευόμενοι στην Ελλάδα, 

δεν είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι αλλά υποεκπαιδευμένοι, εξαίρεση αποτελεί η 

περίπτωση των εκπαιδευόμενων στα ΣΔΕ των σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Εφόσον, οι 

περισσότεροι είναι εργαζόμενοι, δεν μπορούν να καταταγούν στους κοινωνικά 

αποκλεισμένους καθώς είναι ήδη ενταγμένοι στον κοινωνικό ιστό μέσω της εργασίας 

τους. Πολλοί εκπαιδευόμενοι έχουν προσδοκίες για την συνέχιση των σπουδών τους 

στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και στην Κατάρτιση, ενώ λιγότεροι είναι 

αυτοί που επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών τους στο Ενιαίο Λύκειο ή στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Φαίνεται ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

είναι η κυριότερη προσδοκία των εκπαιδευομένων για τη συνέχιση των σπουδών 

τους, Άλλωστε, η μελλοντική ένταξη των εκπαιδευομένων στο εκπαιδευτικό σύστημα 

αποτελεί έναν από τους στόχους των προγραμμάτων ΣΔΕ. Παράλληλα με αυτό,  

κύρια προσδοκία των ατόμων νεαρής ηλικίας είναι η απόκτηση σταθερής δουλειάς 

ενώ για τα άτομα ηλικίας 36-50 ετών, προσδοκία αποτελεί η απόκτηση δουλειάς με 

κύρος (Λάλος, 2011, σσ. 41-43). 

 

1.5. Συμπεράσματα 

 

Η παγκοσμιοποίηση επέβαλε μετασχηματισμούς στη δομή και την οργάνωση της 

εργασίας προκειμένου να επιτευχθεί ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Οι 

μεταβολές αυτές σχημάτισαν εργαζομένους δύο ταχυτήτων: εργαζομένους με υψηλό 

επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσεων και εργαζομένους με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων 

και δυνατότητα ευελιξίας. Η νέα παγκοσμιοποιημένη αγορά χρησιμοποιεί τις 

ικανότητες και τις δεξιότητες όλων. Για να μπορέσουν όμως να είναι συνεχώς 

επικαιροποιημένες οι γνώσεις και οι δεξιότητες των εργαζομένων, αναπτύχθηκε 

παράλληλα η κοινωνία της μάθησης για την επικαιροποίηση και την ανανέωση των 

γνώσεων του εργατικού δυναμικού.  

Η κοινωνία της μάθησης ανέπτυξε πολιτικές διά βίου μάθησης, τόσο με τη μορφή 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης όσο και με τη μορφή γενικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Τις ανισότητες που δημιούργησε η παγκοσμιοποίηση μέσω του δίπολου 
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υπερεκπαίδευσης - υποεκπαίδευσης αποκλείοντας ορισμένα άτομα τόσο από την 

αγορά εργασίας όσο και από την κοινωνία συνολικά, έρχεται να καλύψει η κοινωνία 

της μάθησης με τις εκπαιδευτικές πολιτικές που αναπτύσσει. Συγκεκριμένα, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει εδώ και αρκετές δεκαετίες το ζήτημα της 

υποεκπαίδευσης και έχει προτείνει πολιτικές για την επίλυση αυτού του φαινομένου, 

μία από τις οποίες είναι ο θεσμός των ΣΔΕ, ο οποίος στοχεύει στην ολοκλήρωση της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης των άνεργων κυρίως νέων που κινδυνεύουν από 

κοινωνικό αποκλεισμό, στην επανασύνδεσή τους με τα συστήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους καθώς και στην ένταξή τους στην 

αγορά εργασίας. Ο θεσμός των ΣΔΕ αφουγκράζεται τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων 

και προάγει τον αναστοχασμό και την γνωριμία των εκπαιδευομένων με τους εαυτούς 

τους. Πριν προχωρήσουμε, θα ήταν σκόπιμο να αναζητήσουμε και να αναλύσουμε 

την έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τα 

χαρακτηριστικά των ανθρώπων που συμμετέχουν στα ΣΔΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Κοινωνικός αποκλεισμός 

 

2.1. Εισαγωγή 

 

Η έννοια και η χρήση του όρου κοινωνικός αποκλεισμός είναι βασική στην 

προβληματική μας καθώς είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Λευκής Βίβλου 

του 1995 και αφορά τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνονται τα ΣΔΕ γι’ αυτό και 

πρέπει να εξεταστεί χωριστά. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε την έννοια του 

κοινωνικού αποκλεισμού, το πώς το σχολείο δημιουργεί και αναπαράγει τον 

κοινωνικό αποκλεισμό μέσω της σχολικής αποτυχίας και το αποτέλεσμα της 

σχολικής αποτυχίας που δεν είναι άλλο από τη μαθητική διαρροή, καθώς οι 

εκπαιδευόμενοι στα ΣΔΕ είναι άνθρωποι που εγκατέλειψαν το σχολείο σε νεαρή 

ηλικία. 

 

2.2. Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού  

 

Η ύπαρξη κοινωνικού αποκλεισμού και η αναπαραγωγή του δε συντελούνται τυχαία. 

Είναι αποτέλεσμα κυρίως ισχυρών δογμάτων και ιδεολογιών, τα οποία διαιωνίζουν 

τον αποκλεισμό ομάδων από την ισότιμη απορρόφηση δημόσιου και κοινωνικού 

πλούτου (Τσιάκαλος, 1995, σ. 60). Ο κοινωνικός αποκλεισμός εμφανίζεται ως 

ιδιαίτερο φαινόμενο με την ισχυροποίηση της αντίληψης περί κοινωνικών 

δικαιωμάτων και υπάρχει μόνο στις κοινωνίες στις οποίες υπάρχει η αντίληψη της 

έννοιας του δημόσιου και κοινωνικού αγαθού (Τσιάκαλος, 1995, σ. 62). 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός προέρχεται από την ύπαρξη των κοινωνικών ανισοτήτων 

ως δομικού στοιχείου των κοινωνιών μας. Δεν είναι μόνο μια απλή κοινωνική 

ανισότητα. Είναι η ακραία και συσσωρευμένη κοινωνική ανισότητα που εξελίσσεται 

κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου ή της δράσης μιας ομάδας και αποκτά εκείνα 

τα χαρακτηριστικά που δεν του επιτρέπουν να συμμετέχει ενεργά στην 

καθημερινότητα, στην κοινωνική ζωή και στους θεσμούς. Είναι η συσσώρευση 

αρνητικών χαρακτηριστικών, κοινωνικών μειονεκτημάτων που διαμορφώνουν μια 

διαδικασία μη συμμετοχής (Παπαδοπούλου, 2012, σ. 105). Ο κοινωνικός 

αποκλεισμός θίγει όχι μόνο άτομα, αλλά και κοινωνικές ομάδες που αποτελούν 
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αντικείμενο διάκρισης, διαχωρισμού ή εξασθένησης των παραδοσιακών μορφών των 

κοινωνικών σχέσεων (Κασιμάτη, 1995, σ. 16). Η έννοια και το περιεχόμενο του 

κοινωνικού αποκλεισμού ορίζεται ως διαδικασία που συνδέεται με την ανισότητα και 

τη φτώχεια (Κασιμάτη, 1995, σ. 28). 

 

Οι ρίζες του κοινωνικού αποκλεισμού εντοπίζονται: στη μόνιμη ή μακροχρόνια 

ανεργία, στον αντίκτυπο της βιομηχανικής αλλαγής σε μη ειδικευμένους 

εργαζόμενους, στην εξέλιξη των οικογενειακών δομών, στην παρακμή των 

παραδοσιακών μορφών αλληλεγγύης, στην αύξηση του ατομικισμού και στη 

χαλάρωση των παραδοσιακών αντιπροσωπευτικών θεσμών, στις νέες μορφές 

μετανάστευσης, ιδιαίτερα της παράνομης, και στις μετακινήσεις του πληθυσμού, 

συχνά αναγκαστικές και βίαιες, που συνοδεύονται από εγκαταστάσεις σε 

παρακμάζουσες αστικές ή αγροτικές περιοχές που υπολείπονται της γενικής προόδου 

της κοινωνίας. Τα αίτια αυτά που προκαλούν τον κοινωνικό αποκλεισμό 

φωτογραφίζουν άτομα και ομάδες πληθυσμού που τα διακρίνει η φτώχεια, η 

περιθωριοποίηση, η αποστέρηση όπως είναι τα ΑμεΑ, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι 

ηλικιωμένοι, οι γυναίκες, οι αποφυλακισμένοι, τα εξαρτημένα από ουσίες άτομα, οι 

μετανάστες και οι πρόσφυγες (Κασιμάτη, 1995, σ. 17). 

Κοινό στοιχείο των ομάδων ανθρώπων που απαρτίζουν το χάρτη των κοινωνικά 

αποκλεισμένων είναι ότι παρεμποδίζονται στην απορρόφηση δημόσιων αγαθών 

(Τσιάκαλος, 1995, σ. 57). Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι η παρεμπόδιση 

απορρόφησης κοινωνικών και δημοσίων αγαθών. Χαρακτηρίζει τόσο μια κατάσταση 

όσο και μια διαδικασία (Τσιάκαλος, 1995, σ. 58, 1999, σ. 58). Ο κοινωνικός 

αποκλεισμός έχει σαν αποτέλεσμα μια συνολική αδυναμία συμμετοχής στις 

διαφορετικές εκφάνσεις της σύγχρονης καθημερινότητας και απορρόφησης 

κοινωνικών και δημόσιων αγαθών (Παπαδοπούλου, 2012, σ. 34). Οι σπουδαιότεροι 

τομείς κοινωνικής ζωής που πλήττονται από τον κοινωνικό αποκλεισμό είναι: η 

εκπαίδευση, η στέγαση, η απασχόληση, η κοινωνική προστασία και η υγεία (Guthrie, 

1999, σ. 39). Αποκλεισμένοι θεωρούνται οι άνθρωποι που βρίσκονται εν μέρει ή 

συνολικά έξω από την περιοχή ισχύος των κοινωνικών δικαιωμάτων, δηλαδή των 

δικαιωμάτων που έχει κάθε πολίτης να ζει σ’ ένα ορισμένο στοιχειώδες βιοτικό 

επίπεδο και να συμμετέχει στους κύριους κοινωνικούς και εργασιακούς θεσμούς που 

ισχύουν για το κοινωνικό σύνολο (Oberndoerfer, 1999, σ. 212). 
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Ο κοινωνικός αποκλεισμός συγκροτείται ως αντίθεση στην ενσωμάτωση του ατόμου 

στο κοινωνικό σύστημα και συνιστά ένα πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο. Στην 

πραγματικότητα, αποκλεισμός και ενσωμάτωση αποτελούν ένα όλον, ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα που το ένα προσδιορίζει το άλλο. Δεν υπάρχει αποκλεισμός 

χωρίς ενσωμάτωση αλλά ούτε ενσωμάτωση χωρίς την ύπαρξη έστω κι ενός 

αποκλεισμένου. Ο κοινωνικός αποκλεισμός αναγνωρίζει ένα σύνολο επιδράσεων και 

παραγόντων (κοινωνικών - οικονομικών - πολιτικών) οι οποίοι επιδρούν 

πολυσύνθετα στην κοινωνική θέση του ατόμου και στη σχέση του με το 

θεσμοθετημένο σύστημα, όπως αυτό της εκπαίδευσης, του συστήματος υγειονομικής 

περίθαλψης, η έλλειψη των οποίων οδηγεί τόσο στην οικονομική ανέχεια όσο και 

στην περιθωριοποίηση. Δεν αποτελεί κατάσταση αλλά διαδικασία, παρατηρούμενη 

και μεταβαλλόμενη κατά περίπτωση. Ο αποκλεισμός όμως δεν είναι μια μορφή 

παρθενογένεσης. Υπάρχει, παράγεται και αναπαράγεται μέσα από θεσμούς και 

κοινωνικές δομές. Ας δούμε το σχολείο, ως εκπαιδευτικό θεσμό πώς παράγει 

ανισότητες και συνεπώς κοινωνικό αποκλεισμό. 
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2.3. Η σχολική αποτυχία ως παράγοντας κοινωνικού αποκλεισμού 

 

Το σχολείο είναι ο κοινωνικός θεσμός, ο επίσημα και αποκλειστικά επιφορτισμένος 

με τη μετάδοση (αναπαραγωγή) της γνώσης, ο μόνος θεσμός που έχει το δικαίωμα να 

πιστοποιεί την κατοχή γνώσεων και ο μόνος που η σφραγίδα του επισημοποιεί αλλά 

και νομιμοποιεί τις γνώσεις σε μια κοινωνία. Επιτελεί τις λειτουργίες της 

κοινωνικοποίησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαμορφώνοντας τις νέες γενιές 

ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία. Μεταδίδει επιλεγμένη γνώση, ορισμένη 

κουλτούρα, ορισμένη μορφή της εθνικής γλώσσας, αρχές και αξίες ηθικές, 

κοινωνικές, πολιτικές, αισθητικές, φιλοσοφικές, που είναι κυρίαρχες στη 

συγκεκριμένη κοινωνία. Tο σημερινό σχολείο είναι αποκύημα της αστικής κοινωνίας, 

που στην ιδεολογία της περιέχει την αρχή του δικαιώματος στη μόρφωση για όλους 

τους πολίτες ανεξαιρέτως. Η κρατική εξουσία είναι υποχρεωμένη να παρέχει τη 

στοιχειώδη εκπαίδευση σε όλους τους πολίτες χωρίς καμιά διάκριση ακολουθώντας 

την αρχή της εκπαιδευτικής ισότητας (Φραγκουδάκη, 1985, σσ. 15-16). Αριθμός 

ερευνών έδειξε ότι η κοινωνική ανισότητα αναπαράγεται από το σχολείο και η 

θεσμοθετημένη εκπαιδευτική ισότητα είναι μόνο τυπική (Φραγκουδάκη, 1985, σ. 87). 

Στις κοινωνίες όπου η είσοδος στην αγορά εργασίας για όλους ανεξαιρέτως περνάει 

από κάποιου είδους θεσμοθετημένη εκπαίδευση, και όπου η γενίκευση της 

εκπαίδευσης στηρίζεται στις αρχές της αξιοκρατίας, που επιβάλλουν τη δωρεάν 

φοίτηση και την προσφορά ίσων ευκαιριών σχολικής επιτυχίας, διαπιστώθηκε ότι η 

σχολική αποτυχία δεν είναι πρόβλημα της ψυχολογίας, δηλαδή ατομικό πρόβλημα 

αλλά κοινωνικό (Φραγκουδάκη, 1985, σ. 58). 

Οι εκπαιδευτικές ανισότητες και ο ρόλος τους στις διαδικασίες αποκλεισμού 

αποδεικνύεται πολύ σημαντικός γιατί επεμβαίνουν κατά τη διάρκεια της πρωτογενούς 

κοινωνικοποίησης και αποτελούν την αφετηρία αρνητικών βιωμάτων 

(Παπαδοπούλου, 2012, σ. 36). Η συμμετοχή στον σχολικό θεσμό καθορίζει την 

πορεία της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την 

κατασκευή της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας του, διαμορφώνει το ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον πέραν του οικογενειακού και πλέκει το νήμα του δεσμού της 

πνευματικής κοινωνικοποίησης που συνοδεύει το άτομο σ’ όλη του τη ζωή 

(Παπαδοπούλου, 2012, σ. 148). 
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Ολόκληρος ο εκπαιδευτικός θεσμός είναι έτσι οργανωμένος και στοχοθετημένος 

ώστε να αναπαράγει την κοινωνική ανισότητα, να προστατεύει τις ανώτερες 

κοινωνικές τάξεις μέσα από την επιταγή σε συμμετοχές σε ελιτίστικα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και να κατοχυρώνει μόνο εκείνους που έχουν ήδη την κοινωνική 

κατοχύρωση από την οικογένεια και την καταγωγή (Παπαδοπούλου, 2012, σ. 149). Η 

σχολική αποτυχία εμπίπτει στο ίδιο το σχολείο καθώς αντί να βρίσκει τις μεθόδους 

και τις τεχνικές που θα μεταδώσουν σε όλους τους μαθητές την ποσότητα γνώσεων 

που αντιστοιχεί σε κάθε επίπεδο, κυρίως ασχολείται με το πώς θα εντοπίσει τους 

ικανούς από τους ανίκανους, δηλαδή τους αυριανούς διανοούμενους από τους 

χειρώνακτες, αναπαράγοντας με εντυπωσιακή ακρίβεια την ταξική διαστρωμάτωση 

της κοινωνίας μέσα από κοινωνικά ουδέτερες αξιολογικές μεθόδους (διαγωνίσματα, 

εξετάσεις) (Φραγκουδάκη, 1985, σ. 41). Επομένως, το κύριο αίτιο της αναπαραγωγής 

από το σχολείο της κοινωνικής ανισότητας είναι ο ρόλος που ασκεί το σχολείο, με τη 

βαθμολογία, την επανεγγραφή στην ίδια τάξη, τις εισαγωγικές εξετάσεις και το 

τεχνικό δευτεροβάθμιο σχολείο, στον καταμερισμό της εργασίας ωθώντας στην 

αποτυχία κυρίως μαθητές αγροτικής και εργατικής προέλευσης (Φραγκουδάκη, 1985, 

σσ. 177, 211).  

 

Οι φορείς της εκπαιδευτικής ευθύνης και κυρίως οι εκπαιδευτικοί, όσον καιρό 

πιστεύουν ότι τα άτομα διαιρούνται σ’ εκείνα που έχουν και στα άλλα που δεν έχουν 

διανοητικά χαρίσματα και όσο αγνοούν την κοινωνική επιλογή που γίνεται μέσα από 

και χάρη σε αυτή την πίστη, νομιμοποιούν και διαιωνίζουν την κοινωνική ανισότητα. 

Αναγκάζουν δηλαδή τα παιδιά των λαϊκών τάξεων να εσωτερικεύσουν την αποτυχία 

και να αναγνωρίσουν ότι δίκαια και σωστά αποκλείονται από τα είδη της 

εκπαίδευσης που οδηγούν στις μακρόχρονες σπουδές. Εξάλλου και οι προσδοκίες 

των γονιών των παιδιών ποικίλλουν ανάλογα με την κοινωνική τάξη και όχι με τη 

σχολική επίδοση. Η στάση των γονέων απέναντι στο σχολικό μέλλον των παιδιών 

τους είναι παράγοντας ισχυρότερος από άλλα κοινωνικά και οικονομικά 

χαρακτηριστικά (Φραγκουδάκη, 1985, σσ. 93, 101). Μέσα από έρευνες διαπιστώθηκε 

ότι η άνιση επίδοση στο σχολείο δεν οφείλεται στις ατομικές διαφορές ικανοτήτων 

αλλά στην κοινωνική προέλευση των ατόμων, δηλαδή την επαγγελματική και 

κοινωνική κατηγορία της οικογένειάς τους. Το επάγγελμα του πατέρα έχει στενή 

σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο που θα φτάσει ο γιος. Επίσης, η κοινωνικά 

καθορισμένη άνιση επίδοση στο σχολείο επιβιώνει και μετά την άρση των 
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οικονομικών και κοινωνικών εμποδίων (προσφορά κτιρίων, δασκάλων και γενικά 

«δωρεάν παιδείας») (Φραγκουδάκη, 1985, σ. 44).  

Η σχολική διαρροή και αποτυχία, η διάρρηξη του πνευματικού δεσμού και η διακοπή 

της πορείας κοινωνικοποίησης μέσα στη σχολική κοινότητα οδηγούν το άτομο στη 

βιωματική διαδικασία του αποκλεισμού με τραγικές συνέπειες για τη ζωή του 

(Παπαδοπούλου, 2012, σ. 149). Όσο περισσότερο διαρρηγμένος και στιγματισμένος 

εμφανίζεται ο πνευματικός δεσμός και η σχέση με το σχολείο με ό, τι αυτό 

συνεπάγεται, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχει το υποκείμενο να αναπτύξει υγιείς 

κοινωνικούς δεσμούς στους υπόλοιπους τομείς της ζωής του (Παπαδοπούλου Δ. , 

2012, σ. 150).  

Η Xiberras αναφέρει ότι η σχολική αποτυχία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε 

κοινωνικό αποκλεισμό, αρκεί να ενεργοποιηθεί ακόμη ένας παράγοντας όπως 

διαλυμένη οικογένεια, φτώχεια, χρόνια ή πνευματική αναπηρία (όπ. αναφ. στο 

Παπαδοπούλου, 2012, σελ. 106) . Το ερώτημα που τίθεται είναι το  πώς διαγράφεται 

το μέλλον των ανθρώπων των οποίων στη σχολική αποτυχία προστίθεται η 

μακροχρόνια ανεργία, μια οικογενειακή ρήξη, μια έξωση από το χώρο κατοικίας και 

τέλος ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μάλλον, η απάντηση είναι δυσοίωνη καθώς η 

συσσώρευση κοινωνικών μειονεκτημάτων αυξάνει τις πιθανότητες του ατόμου να 

βιώσει μια μακρόχρονη διαδικασία κοινωνικού αποκλεισμού, μη δυνάμενος να 

απολαύσει τα κοινωνικά και ανθρώπινά του δικαιώματα. Όμως, δεν είναι υπαίτιο το 

άτομο για την κατάστασή του, αλλά ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θεσμός και ειδικότερα το 

σχολείο που αδυνατεί να διασφαλίσει σε όλους αδιακρίτως τα προβλεπόμενα 

μορφωτικά αγαθά (Παπακωνσταντίνου, 2015, σ. 28) και γι’ αυτό τίθεται και το 

ζήτημα του τρόπου με τον οποίο οι σημαντικοί θεσμοί όπως η εκπαίδευση, θα 

ανακτήσουν τον κοινωνικοποιητικό τους ρόλο και λειτουργία προκειμένου να μην 

κατασκευάζουν διαδικασίες αποκλεισμού αλλά διαδικασίες ομαλής ενσωμάτωσης. 
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2.4. Μαθητική διαρροή 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το σχολείο αναπαράγει τις ανισότητες και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που οι μαθητές διαρρέουν από τη 

σχολική υποχρεωτική εκπαίδευση και ποιο είναι το μέτρο αυτής της διαρροής στην 

Ελλάδα; Οι λόγοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάμεσα στα φύλα; 

Αίτια σχολικής διαρροής είναι η φτώχεια τόσο με την οικονομική της διάσταση, 

καθώς το παιδί θεωρείται πηγή εισοδήματος όσο και με τη μορφωτική, εφόσον οι 

γονείς διαθέτουν χαμηλό επίπεδο μόρφωσης και τα παιδιά παρουσιάζουν χαμηλή 

μαθητική επίδοση. Επιπλέον, η παιδική εργασία συνέβαλε στην αύξηση της 

μαθητικής διαρροής. Αν και νομικά η παιδική εργασία κάτω των 14 χρόνων 

απαγορεύεται, υπήρχαν παιδιά τα οποία εργάζονταν. Το φαινόμενο αυτό 

παρουσιάζεται κυρίως σε αγροτικές οικογένειες με χαμηλό βιοτικό επίπεδο όπου τα 

παιδιά αναγκάζονται να συμμετέχουν σε κτηνοτροφικές και αγροτικές εργασίες 

ιδιαίτερα σε χρονικές περιόδους έντονης αγροτικής δραστηριότητας. Το ίδιο 

παρατηρείται και σε τουριστικές περιοχές, όπου το εύκολο κέρδος για τα παιδιά, τα 

οδηγεί να χάσουν κάθε ενδιαφέρον για το σχολείο και να στραφούν στην προσωρινή 

απασχόληση ενισχύοντας τη μαθητική διαρροή καθώς συγχρόνως εκλείπουν κίνητρα 

επαγγελματικής προόδου και προοπτικών βελτίωσης της ζωής τους (Βεργίδης, 1995, 

σ. 137-139). Όσο περισσότερα είναι τα χρόνια που κάποιος είναι στάσιμος-η στα 

σχολικά έτη, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να διαρρεύσει ή να έχει ήδη 

διαρρεύσει. Ιδιαίτερα οι μαθητές που φοιτούν σε τάξη όχι ανάλογη της χρονολογικής 

τους ηλικίας ή/και που  μένουν ή επαναλαμβάνουν μία ή περισσότερες φορές μια 

σχολική τάξη σε μεγάλο ποσοστό διαρρέουν από τον εκπαιδευτικό θεσμό. 

(Παπαδοπούλου, Καραγιάννη, Καρναβάς, Κουτίδου, & Καπετανάκης, 2017).  

Αν και από το 1834 στην Ελλάδα, είχε θεσμοθετηθεί ως υποχρεωτική η φοίτηση στο 

δημοτικό σχολείο, και μετέπειτα νομοθετικές ρυθμίσεις επέκτειναν τυπικά την 

υποχρεωτική και δωρεάν στοιχειώδη εκπαίδευση, είναι αμφίβολο αν έχει επιτευχθεί 

για όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας. Δεν είναι λοιπόν το νομοθετικό πλαίσιο που έχει 

πρωταρχική σημασία αλλά η λειτουργία του σχολείου σε όλα τα επίπεδα (Βεργίδης, 

1995, σ. 21). Στην Ελλάδα, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, επανέρχεται μια 

σημαντική βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού έτσι ώστε η μεγάλη 

πλειονότητα των ατόμων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα να συγκεντρώνεται στις 



28 
 

μεγάλες ηλικίες. Ταυτόχρονα, διαπιστώνεται ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανδρών 

είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο των γυναικών από τις διάφορες εκπαιδευτικές 

βαθμίδες. Ωστόσο, μελέτες του 2006 έχουν καταδείξει ότι στις νεαρές ηλικίες η 

διαρροή των ανδρών είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των γυναικών, γεγονός 

που ανατρέπει το παραδοσιακό πρότυπο που ήθελε τις νεαρές γυναίκες στο σπίτι ή 

στην αγροτική εκμετάλλευση του πατέρα και τον γιο στο σχολείο, αναδεικνύοντας 

ένα νέο πρότυπο, σύμφωνα με το οποίο η συμμετοχή των γυναικών στις ανώτερες 

βαθμίδες της εκπαίδευσης συνιστά εφαλτήριο για την απασχόληση και την κοινωνική 

καταξίωση.  Το 2006, 1.432.214 άνδρες δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική 

εκπαίδευση ενώ αντίστοιχα ο αριθμός των γυναικών φτάνει τις 1.879.304. 

Πίνακας 1: Ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου από τους μαθητές που γράφτηκαν 

στην Α’ γυμνασίου 

Σχολικά έτη Ποσοστά (%) 

1980-81*   19,50 

1981-82*   22,70 

1982-83*   17,60 

1987-88   12,60 

1989-90   11,60 

1991-92    9,60 

1997-98    6,98 

2000-01     6,09 

2003-04    6,51 

2013-16    4,23 

Πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (Παλαιοκρασάς, Ρουσέας, & Βρεττάκου, 1994) 

(Παλαιοκρασάς, Ρουσέας, & Βρετάκου, 2001). 

         *στοιχεία έρευνας Δρεττάκη M. 1993. 
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Πίνακας 2: Μαθητική διαρροή κατά φύλο 

 Αγόρια (%) Κορίτσια (%) 

Σχολικό έτος   

1987-88 14,09 10,99 

1989-90 13,16   9,84 

1991-92 11,05   8,03 

1997-98  8,34   5,50 

2000-01  7,21   4,87 

2003-04  7,72   5,19 

2013-16 3,3% 2,5% 

Πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: (Παλαιοκρασάς, Ρουσέας, & Βρεττάκου, 1994) 

(Παλαιοκρασάς, Ρουσέας, & Βρετάκου, 2001). 

Τα αγόρια εγκαταλείπουν το Γυμνάσιο σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα κορίτσια τα 

οποία ενδεχομένως να μην εγγράφονται καθόλου στο Γυμνάσιο. Και από το 2013-

2016 τα αγόρια εμφανίζουν σταθερά υψηλότερα ποσοστά διαρροής από τα κορίτσια 

σ’ όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και τους τύπους σχολείων (Παπαδοπούλου, 

Καραγιάννη, Καρναβάς, Κουτίδου, & Καπετανάκης, 2017).   

Ο αριθμός των αγοριών που εγγράφονται είναι μεγαλύτερος από των κοριτσιών, 

δήλωση στην οποία συνηγορεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, για το 

2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ποσοστά μαθητικής διαρροής 16% για τα αγόρια 

και 12,6% για τα κορίτσια (Συμβούλιο της Ευρώπης, 8/3/2012).  

Κάποια άτομα διέκοψαν το γυμνάσιο ή δεν πήγαν καθόλου, επειδή χρειάστηκε να 

δουλέψουν για να βοηθήσουν οικονομικά την οικογένειά τους. Επιπλέον, παλιότερα, 

στο πλαίσιο της πατριαρχικής και παραδοσιακής δομής της οικογένειας, οι σπουδές 

των κοριτσιών θεωρούνταν όχι μόνο ως περιττές αλλά και ως επικίνδυνες για τη 

μελλοντική τους πορεία ως μητέρες και σύζυγοι, για το λόγο αυτό πολλά κορίτσια 

στην ύπαιθρο κυρίως ή στην επαρχία όταν τελείωναν το δημοτικό σχολείο δε 

συνέχιζαν παραπέρα (Καζταρίδου, 2011). 

Σημαντικές προσπάθειες έχουν γίνει στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της μαθητικής διαρροής, όπως τα ΣΔΕ, που έχουν στόχο να 

διευκολύνουν την επιστροφή στο σχολείο των νέων εκείνων που το εγκατέλειψαν 
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πρόωρα και που έχοντας ήδη βιώσει την αποτυχία και την ανεργία, συνειδητοποιούν 

την αξία της εκπαίδευσης ως εγγύηση εργασίας. Για την ΕΕ, η πρόληψη και η 

έγκαιρη παρέμβαση είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Τα μέτρα όπως η εκπαίδευση δεύτερης 

ευκαιρίας, αν και είναι σημαντικά, δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν τις 

βαθύτερες αιτίες του προβλήματος. Πρέπει να ενισχυθούν και να επικεντρωθούν σε 

προληπτικά και έγκαιρα μέτρα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των διδασκόντων, της 

συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης και της ποιοτικής προσχολικής αγωγής και 

φροντίδας (Συμβούλιο της Ευρώπης, 8/3/2012). 

Οι νέοι και οι νέες που διαρρέουν από την εκπαίδευση έχουν σύνθετες και ιδιαίτερες 

ανάγκες και σαν συνέπεια αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα στην 

επαγγελματική, κοινωνική και προσωπική ζωή. Αρχικά, διαθέτουν μειωμένα 

εκπαιδευτικά προσόντα και συνεπώς έχουν λιγότερες επαγγελματικές ευκαιρίες αφού 

δεν διαθέτουν ούτε τα ελάχιστα τυπικά προσόντα. Επίσης, έχουν αβέβαιες προοπτικές 

για το μέλλον, αναζητούν θέσεις εργασίας με ποιότητα και προοπτικές τις οποίες εν 

τέλει δεν βρίσκουν και αναγκάζονται να δεχτούν δουλειές άσχετες με τα 

ενδιαφέροντα και το δυναμικό τους. Όσον αφορά την κοινωνική ζωή, βιώνουν 

αισθήματα μειονεξίας, δυσκολίες κοινωνικής καταξίωσης, έλλειψη κοινωνικών 

δεξιοτήτων, επιδιώκουν κοινωνικές επαφές με κριτήριο την αμηχανία και τη 

μειονεκτικότητα που νιώθουν και έχουν περισσότερες πιθανότητες για ανεργία, 

παραβατικότητα, χρήση ουσιών, κοινωνική απαξίωση, φτώχεια και αποκλεισμό. Στην 

προσωπική τους ζωή, είναι ευαίσθητα και ευάλωτα άτομα, με χαμηλή αυτοπεποίθηση 

γεμάτοι ενοχές και με φτωχή αυτοεικόνα. Είναι άτομα παθητικά που 

θυματοποιούνται ευκολότερα και συμπεριφέρονται με παραίτηση ή επιθετικότητα 

(Κεδράκα, 2007, Παλαιοκρασάς, Ρουσέας, & Βρετάκου, 2001). 
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2.5. Μαθητική διαρροή και φύλο 

 

Τα κορίτσια φαίνεται να υπερτερούν στη μαθητική διαρροή από τα αγόρια. Η μη 

φοίτηση των κοριτσιών ήταν επακόλουθο της κοινωνικής θέσης της γυναίκας, του 

ρόλου της στην οικογένεια, και της παραδοσιακής ηθικής. Η γυναίκα εκπαιδευόταν 

μέσα στο παραδοσιακό δίκτυο επικοινωνίας και μάθησης, με την κοινωνική μαθητεία 

της στα πλαίσια ευρείας οικογένειας. Ο ρόλος της δεν απαιτούσε σχολικές γνώσεις 

καθώς δεν απομακρυνόταν από τις υποθέσεις του οίκου, το νοικοκυριό δηλαδή και 

την φροντίδα των μελών της οικογένειας. Παρά την ανθρωπιστική ιδεολογία της 

εκπαίδευσης, η τελευταία αποτελούσε οικογενειακή οικονομική επένδυση. Οι πολύ 

φτωχές οικογένειες έθεταν ως προτεραιότητα την εκπαίδευση των αγοριών και η 

επιλογή επιβαλλόταν κυρίως από εξωσχολικούς παράγοντες, κυρίως οικονομικούς. 

Όλη η οικογένεια εργαζόταν για να σπουδάσει το αγόρι που «παίρνει τα γράμματα», 

διότι ο σπουδασμένος γιος θα έπρεπε να αποσβέσει την επένδυση φροντίζοντας για 

την αποκατάσταση των αδελφάδων του. Ποτέ η οικογενειακή επένδυση για την 

εκπαίδευση δεν αφορούσε κάποιο κορίτσι διότι αυτό θα παντρευόταν και θα έφευγε 

από την οικογένεια (Βεργίδης, 1995, σ.19). Ο γάμος σε μικρή ηλικία και η 

εγκυμοσύνη αποτελούσαν πρόσθετα εμπόδια για την φοίτηση ή τη συνέχιση των 

σπουδών των κοριτσιών. 

Στην έρευνα της Μανουρά, για τη διερεύνηση των κινήτρων φοίτησης και τους 

μετασχηματισμούς των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ, και συγκεκριμένα στην περίπτωση 

του ΣΔΕ Βόλου, 9 στις 10 εκπαιδευόμενες γυναίκες ανέφεραν ως λόγο διακοπής της 

φοίτησής τους το γεγονός ότι η οικογένειά τους δε θεωρούσε απαραίτητη την 

ολοκλήρωση της σχολικής εκπαίδευσης για ένα κορίτσι, καθώς προτεραιότητα 

αποτελούσε η αποκατάστασή τους μέσω του γάμου και η απόκτηση οικογένειας. 

Θεωρούσαν υπεύθυνους τους γονείς τους και κυρίως τον πατέρα τους για τη μη 

ολοκλήρωση της τυπικής εκπαίδευσής τους. Για τους άνδρες δε συνέβη το ίδιο 

(μηδενικές απαντήσεις). Αναπαράγονται, έτσι, τα στερεότυπα όσον αφορά τη 

δυνατότητα της γυναίκας να αποφασίζει η ίδια για τη ζωή της (Μανουρά, 2011). 

 

Η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας συνοδεύτηκε από την άνοδο του 

επιπέδου εκπαίδευσης τους, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι η γυναικεία 

κατάσταση έπαψε να καθορίζεται και από στοιχεία του παραδοσιακού γυναικείου 
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ρόλου (Βεργίδης,  1995, σ. 155). Ακόμα κι αν ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής 

κοινωνίας αναίρεσε ορισμένους σημαντικούς παράγοντες αναπαραγωγής της 

υποεκπαίδευσης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, όπως η συρρίκνωση της παραδοσιακής 

ευρείας οικογένειας που άνοιξε το δρόμο για την κοινωνική και οικονομική 

χειραφέτηση των γυναικών και για την συνεπακόλουθη άνοδο του εκπαιδευτικού 

τους επιπέδου. Οι γυναίκες υπολείπονται ακόμη ευκαιριών για εκπαίδευση. Αυτό 

συμβαίνει διότι παρά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον οικογενειακό θεσμό, η 

γυναίκα έχει και πάλι την ευθύνη για την οργάνωση και την εκτέλεση οικιακών 

εργασιών και ανατροφής των παιδιών. Απότοκος αυτού, είναι οι γυναίκες να 

πλήττονται περισσότερο από τη μάστιγα της ανεργίας, να καθηλώνονται στα 

παραδοσιακά γυναικεία επαγγέλματα, να λαμβάνουν άνιση αμοιβή για ίση εργασία 

και να καθυστερούν να ανελιχθούν επαγγελματικά ακόμα και να εργάζονται σε 

χαμηλόμισθα, ευέλικτα επαγγέλματα που χρειάζονται μόνο βασικές δεξιότητες 

(Persico, 2014, σ. 28). Όλα τα παραπάνω, τους δημιουργούν αισθήματα ενοχής για 

τον ελεύθερο χρόνο που αφιερώνουν στην επαγγελματική κατάρτιση ή στην 

προσωπική τους ανάπτυξη καθώς δεν αφιερώνονται στο σκοπό που η κοινωνία τους 

αποδίδει, που δεν είναι άλλος από τη φροντίδα της οικογένειας (Κορωναίου, 2009).  

Παρά την αύξηση της εκπαιδευτικής συμμετοχής των γυναικών στις αναπτυγμένες 

Δυτικές χώρες, τα επίπεδα γυναικείου αναλφαβητισμού που παρατηρούνται 

παγκοσμίως είναι υψηλά. Τα 2/3 των ανθρώπων που είναι αναλφάβητοι είναι 

γυναίκες (860.000.000) σύμφωνα με την Unesco (2009).  

Οι διαφορές μεταξύ εκπαιδευμένων και μη ανθρώπων είναι εμφανείς καθώς όσοι 

έχουν λάβει εκπαίδευση, φαίνεται να έχουν καλύτερο επάγγελμα, πολιτική 

συμμετοχή, παραγωγικές επιλογές αλληλεπίδρασης με άλλα μέλη της κοινωνίας σε 

τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες που μπορούν να 

διαβάσουν και να γράφουν έχουν περισσότερες ευκαιρίες για να επικοινωνούν και να 

μοιράζονται με άλλους ανθρώπους, γεγονός που οδηγεί σε άλλα πλεονεκτήματα για 

την ενσωμάτωση και την ένταξή τους στην κοινωνία, στο σπίτι και στην αξιοποίηση 

του ελεύθερου χρόνου τους, καθώς ενθαρρύνει ίσες ευκαιρίες ανάμεσα στα φύλα 

(Nussbaum, οπ. αναφ. στο Persico, 2014, σ. 37). 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η εκπαίδευση αποτελούσε σχεδόν αποκλειστικό 

προνόμιο των ανδρών. Στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες, εξακολουθούν να υπάρχουν 
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διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, παρόλο που οι γυναίκες έχουν υψηλούς δείκτες 

εκπαίδευσης. Έτσι, εμφανίζονται διακρίσεις στους τομείς και στους κλάδους 

σπουδών που επιλέγονται από τα φύλα. Οι έρευνες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αναδεικνύουν ότι παρά τις αλλαγές που συντελέστηκαν κατά τα τελευταία 

χρόνια και τη βελτίωση που επήλθε στην κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των 

γυναικών, μέσω νομοθεσιών και μεταρρυθμίσεων για την προώθηση της ισότητας 

των φύλων παραμένουν ακόμα σοβαρά προβλήματα, καθώς είναι εμφανής η τάση 

στις γυναίκες στις παραδοσιακές επαγγελματικές επιλογές, επιλογή θέσεων με 

καθεστώς μερικής απασχόλησης, δύσκολη επαγγελματική ανέλιξη, απουσία των 

γυναικών από τις θέσεις λήψης αποφάσεων, χαμηλότερο ύψος αμοιβών, μεγαλύτερη 

ανεργία και εξάρτηση από το κράτος. Τα προβλήματα αυτά είναι εντονότερα για τις 

γυναίκες που προέρχονται από διαφορετικές πολιτισμικές αφετηρίες, τις διαζευγμένες 

και γενικά τις μόνες μητέρες, και συνδέονται στενά με το φαινόμενο της 

θηλυκοποίησης της φτώχειας (Παπασταμάτης Α., 2010, σ. 140). 

 Όλα αυτά έχουν ως απόρροια οι άνθρωποι που διαρρέουν από το τυπικό 

εκπαιδευτικό σύστημα να αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού, ένα 

ζήτημα που απασχόλησε και απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1990. 
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2.6. Συμπεράσματα 

 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι μια κατάσταση και μια διαδικασία ταυτόχρονα. Δε 

γεννιέται μόνος του αλλά μέσα από θεσμούς που τον αναπαράγουν και τον 

συντηρούν. Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός θεσμός που έχει στόχο την εκμάθηση 

συγκεκριμένης γνώσης του πολιτισμικού συγκείμενου αλλά και την κοινωνικοποίηση 

του ατόμου, προάγει τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω της σχολικής αποτυχίας καθώς 

αναπαράγει ανισότητες. Οι ανισότητες σχετίζονται τόσο με την παραγωγή αρνητικών 

βιωμάτων, την εσωτερίκευση και την αποδοχή της αποτυχίας αλλά και τον 

καθορισμό της επαγγελματικής εξέλιξης των ατόμων καθώς βασικός στόχος του 

σχολείου είναι ο διαχωρισμός των μαθητών σε αυριανούς χειρώνακτες και 

διανοούμενους. Η σχολική αποτυχία οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό αν 

ενεργοποιηθεί κι άλλος ένας παράγοντας όπως η φτώχεια, η αναπηρία ή το διαλυμένο 

οικογενειακό περιβάλλον.  

Οι λόγοι που τα παιδιά διαρρέουν από την τυπική σχολική εκπαίδευση διαφέρουν και 

ποικίλλουν. Αρχικά, σχετίζονται με ζητήματα φτώχειας, είτε οικονομικής είτε 

μορφωτικής. Το παιδί πρέπει να σταματήσει το σχολείο για να εργαστεί και να 

ενισχύσει οικονομικά την οικογένεια. Από την άλλη, στις περιπτώσεις που οι γονείς 

διαθέτουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, τα παιδιά έχουν χαμηλή σχολική επίδοση και 

χαμηλές προσδοκίες για τον ίδιο τους τον εαυτό και την πρόοδο τους. Παράλληλα, οι 

συνθήκες εντός του σχολικού περιβάλλοντος μπορούν να οδηγήσουν κάποιο παιδί να 

διακόψει τη φοίτησή του, όπως η επανάληψη μιας τάξης, η αποτυχία στις εξετάσεις 

καθώς και η φοίτηση σε τάξη μη ανάλογη της χρονολογικής του ηλικίας. Τέλος, οι 

αντιλήψεις της οικογένειας για τη σχολική φοίτηση επηρεάζουν τα παιδιά για να 

σταματήσουν το σχολείο και ειδικότερα αυτός ο παράγοντας συναντάται στα 

κορίτσια. Τα κορίτσια ήταν αδύνατο να αποφασίσουν τα ίδια για τη ζωή τους και την 

ευθύνη αυτή κατείχε ο πατέρας ή κάποιος αδερφός. 

Βλέπουμε ότι τα αγόρια εγκαταλείπουν σε μεγαλύτερο ποσοστό το Γυμνάσιο, ενώ τα 

κορίτσια ενδεχομένως δεν εγγράφονται καθόλου καθώς οι σπουδές για τα κορίτσια 

θεωρούνταν επικίνδυνες και περιττές για την κοινωνική τους θέση που δεν ήταν άλλη 

από την φροντίδα του οίκου και την ανατροφή των παιδιών.   
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Ακόμα και μετά την είσοδο της γυναίκας στην αγορά εργασίας, που συντέλεσε μια 

σωρεία αλλαγών τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στη δομή της οικογένειας, οι 

γυναίκες είναι και πάλι υπεύθυνες για τις οικιακές εργασίες και την ανατροφή των 

παιδιών και νιώθουν ενοχή όταν αφιερώνουν χρόνο στον εαυτό τους για την 

εκπαίδευσή τους γιατί θεωρούν ότι στερούν αυτό το χρόνο από την οικογένειά τους. 

Όμως τι είναι αυτό που κινητοποιεί τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες να 

ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους ξανά καθόσον διανύουν την ενήλικη ζωή τους; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής των ενήλικων εκπαιδευομένων 

 

3.1. Εισαγωγή 

 

Παρά τη διαρροή τους από την τυπική εκπαίδευση και τις δυσχέρειες που 

αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί, κάνουν το μεγάλο βήμα και επανεντάσσονται 

στην εκπαίδευση για να ολοκληρώσουν την τυπική εκπαίδευση αποκτώντας τα 

βασικά προσόντα για την αγορά εργασίας και τα βασικά στοιχεία για την αντίληψη 

και κατανόηση της σύγχρονης κοινωνίας. Τι είναι όμως αυτό που κινητοποιεί τους 

ανθρώπους αυτούς και τι τους εμποδίζει να προσέλθουν και να παρακολουθήσουν 

ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων και πώς διαφοροποιούνται 

σύμφωνα με το φύλο; Με τα ζητήματα αυτά θα ασχοληθούμε στο παρόν κεφάλαιο 

καθώς και με την εκπαίδευση γυναικών συγκεκριμένα. 

 

3.2. Κίνητρα συμμετοχής των ενήλικων εκπαιδευομένων 

 

Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι ξεκινούν μια εκπαιδευτική δραστηριότητα ορμώμενοι 

από κάποιους λόγους. Τα κίνητρα που ωθούν τους ενηλίκους να συμμετέχουν  

διαφέρουν ανάμεσα στα φύλα όπως έχει διαπιστωθεί μέσα από έρευνες. Για να 

αναζητήσουμε τους λόγους που ενεργοποιούν τους ενήλικες να συμμετέχουν σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα και δη στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας θα αναφερθούμε  

σ’ αυτή την ενότητα στην έννοια του κινήτρου. Αφού ορίσουμε τα κίνητρα 

συμμετοχής, θα αναφερθούμε στις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτή την 

έννοια καθώς και στα συμπεράσματα ερευνών που αποδεικνύουν τη διαφοροποίηση 

των κινήτρων ανάμεσα στα φύλα.  

Ως κίνητρα ορίζουμε τόσο τις εσωτερικές αιτίες της συμπεριφοράς, όπως τα ένστικτα, 

τις ορμές, τους σκοπούς, τα συναισθήματα, όσο και τις εξωτερικές αιτίες, όπως τις 

αμοιβές, τα θέλγητρα ή φόβητρα ή απωθητικούς ερεθισμούς. Θα πρέπει εδώ να 

διαφοροποιήσουμε τα κίνητρα μάθησης από τα κίνητρα συμμετοχής. Η διαφορά τους 

έγκειται στο ότι τα κίνητρα μάθησης σχετίζονται με τον στόχο και την ικανοποίηση 

μιας συγκεκριμένης μαθησιακής ανάγκης ενώ τα κίνητρα συμμετοχής σχετίζονται με 

το μέσο με το οποίο θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος, δηλαδή την οργανωμένη 
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εκπαιδευτική δραστηριότητα (Κουτούζης, 2013, σ. 29). Στην παρούσα εργασία θα 

εξετάσουμε τα κίνητρα συμμετοχής των ενήλικων εκπαιδευομένων. 

Μια πρώτη απόπειρα κατηγοριοποίησης των ενηλίκων εκπαιδευόμενων για τους 

λόγους συμμετοχής τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξήχθη από τον Houle, ο 

οποίος βασίστηκε σε συνεντεύξεις 22 ενηλίκων διακρίνοντας τρεις τύπους 

εκπαιδευόμενων: τους προσανατολισμένους στους στόχους, τους 

προσανατολισμένους στη δράση και τους προσανατολισμένους στη μάθηση 

(Καραλής, 2013, σ. 33, Monstrain, 1974,  Jarvis, 2003, σ. 91).  

Οι προσανατολισμένοι στους στόχους θέτουν συγκεκριμένους στόχους για το 

πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν και ορίζουν ρητά τι πρόκειται να αποκομίσουν από 

τη συμμετοχή τους. Αντιμετωπίζουν τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα ως εργαλείο για την ανέλιξή τους, είτε στο επίπεδο της επαγγελματικής 

τους αναβάθμισης είτε στο επίπεδο των ενδιαφερόντων τους. Συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία μόνο στην περίπτωση που αυτή είναι δυνατό να 

ικανοποιήσει το στόχο που θέτουν οι ίδιοι κάθε φορά (Houle, 2015).  

Οι προσανατολισμένοι στη δράση συμμετέχουν σε διεργασίες μάθησης για λόγους 

που δεν σχετίζονται με το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων αλλά για εντελώς 

διαφορετικούς λόγους που σχετίζονται με την κοινωνική συμπεριφορά, την ανάπτυξη 

κοινωνικών σχέσεων και τη διαφυγή από άλλες καταστάσεις (Houle, 2015).  

Οι προσανατολισμένοι στη μάθηση θεωρούν τη μάθηση ως αδιάκοπη δραστηριότητα 

και έχουν ως στόχο την επιθυμία να μαθαίνουν (Houle, 2015).  

Όμως, η συμμετοχή των ενηλίκων σ’ ένα πρόγραμμα, όπως υποστηρίζει ο Tough 

απορρέει από έναν συνδυασμό διαφορετικών μεταξύ τους λόγων ( όπ. αναφ. στο 

Καραλής, 2013, σ. 33). Αυτό που διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση 

των κινήτρων είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου όπως είναι 

το φύλο και η ηλικία καθώς και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του όπως είναι  η 

οικογενειακή κατάσταση, το επάγγελμα, ο τόπος κατοικίας αλλά και το αξιακό 

φορτίο, οι ιδέες, οι στάσεις και οι πεποιθήσεις του. Ο Knowles συνδέει τα κίνητρα με 

την έννοια της εκπαιδευτικής ανάγκης γι’ αυτό και προτείνει μια κατηγοριοποίηση 

των λόγων/αιτίων που οι ενήλικοι συμμετέχουν σε προγράμματα σε συνάρτηση με 

την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, τις οποίες διακρίνει σε φυσιολογικές, 
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αναπτυξιακές, ασφάλειας, εμπλουτισμού εμπειριών και αποδοχής/αναγνώρισης 

(Καραλής, 2013, σ. 23). 

Εξάλλου, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους 

στόχους που σχετίζονται με τη φάση ζωής που διανύουν και με τις ανάγκες που 

προκύπτουν, γνωρίζουν τις ανάγκες τους, και είναι σε θέση να αμφισβητήσουν το 

περιεχόμενο ενός προγράμματος και να αντιπροτείνουν άλλα θέματα και μεθόδους, 

γεγονός που τους διαφοροποιεί από τους ανήλικους μαθητές (Κόκκος, 2005, σσ. 86-

92, Rogers, 1998, σσ. 92-105). 

Ο Boshier (1973) δημιούργησε την Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής EPS 

(Educational Participation Scale), εστιάζοντας όχι μόνον στους τύπους των 

εκπαιδευομένων αλλά και στα κίνητρα συμμετοχής που προκύπτουν με βάση τους 

προσανατολισμούς τους, τα οποία ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) 

ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, (β) εξωτερικές προσδοκίες, (γ) κοινωνική προσφορά, 

(δ) επαγγελματική αναβάθμιση, (ε) διαφυγή από άλλες καταστάσεις και (στ) 

ενδιαφέρον για τη γνώση. Στη συνέχεια, ο Boshier αλλά και άλλοι ερευνητές 

εφάρμοσαν την κλίμακα EPS σε διαφορετικούς πληθυσμούς και μαθησιακά 

περιβάλλοντα της εκπαίδευσης ενηλίκων με αποτέλεσμα η πλέον πρόσφατη μορφή 

της κλίμακας να αποτελείται από τις ακόλουθες επτά κατηγορίες: (α) βελτίωση 

επικοινωνιακής ικανότητας, (β) ανάπτυξη κοινωνικών επαφών, (γ) εκπαιδευτική 

προετοιμασία, (δ) επαγγελματική εξέλιξη, (ε) βελτίωση των σχέσεων στην 

οικογένεια, (στ), επιδίωξη κοινωνικών ερεθισμάτων, (η) ενδιαφέρον για μάθηση σε 

ένα αντικείμενο (όπ. αναφ. στο Καραλής, 2013, σ. 34). 

 

Οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν έναν ενήλικο να συμμετέχει σε κάποιο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορούν επίσης να σχετίζονται με τις αλλαγές που εκείνος 

βιώνει είτε μικρές είτε μεγάλες στη ζωή του καθώς και με την ερμηνεία της 

πραγματικότητας. Εξάλλου, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ωθούνται σε 

συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα για να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά 

μιας άλλης κοινωνικής ή πολιτισμικής ομάδας, μιας ομάδας αναφοράς, με την οποία 

συγκρίνουν τους εαυτούς τους και επιθυμούν να τη μιμηθούν και να της μοιάσουν. Η 

συμμετοχή στα προγράμματα διά βίου μάθησης γι’ αυτούς γίνεται «όχημα» 

κοινωνικής ή πολιτισμικής κινητικότητας (Κουτούζης, 2013, σ. 31).  



39 
 

Ας μην ξεχνάμε εδώ, ότι τα κίνητρα στη συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων εξαρτώνται και από την ίδια τη φύση των ενήλικων εκπαιδευομένων και 

των χαρακτηριστικών τους που σχετίζονται με την συνειδητότητα και την ωριμότητα 

των επιλογών τους (Κόκκος, 2005, σ. 39). 

Έχει βρεθεί πως οι άνδρες συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων με 

σκοπό την εξασφάλιση πτυχίου ή βεβαίωσης συμμετοχής και την προαγωγή στην ήδη 

υπάρχουσα εργασία. Αντίστοιχα, οι γυναίκες υποκινούνται περισσότερο από τη 

γνωριμία με νέα και ενδιαφέροντα άτομα, την απόκτηση γνώσεων για τον πολιτισμό 

και την κουλτούρα τους και την προσωπική και πνευματική τους ανάπτυξη (Long, 

1983). 

Το 1996, οι Rinne και Kivinen σε μια έρευνα που διενήργησαν στην Φιλανδία, μια 

χώρα με ανεπτυγμένο σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων, βρήκαν πως τα κίνητρα 

συμμετοχής των εκπαιδευομένων διέφεραν με βάση το φύλο και ειδικότερα τα 

κίνητρα των γυναικών συνδέονταν περισσότερο με την αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου, τις τέχνες, την υγεία και την πρόνοια, ενώ των ανδρών με το μάνατζμεντ και 

τις επιχειρήσεις, τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία. Οι γυναίκες συμμετέχουν 

συνήθως σε εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την εύρεση νέας εργασίας, ενώ οι 

άνδρες με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη και προαγωγή. Κάποιοι ενήλικοι 

καταφεύγουν στην εκπαίδευση προκειμένου να αποκτήσουν ένα ενδιαφέρον, μια 

απόδραση από τη ρουτίνα της καθημερινής ζωής ακόμη και για να κάνουν νέες 

γνωριμίες (κυρίως ηλικιωμένοι, γυναίκες με οικογένεια και άτομα που ζουν σε 

απομακρυσμένες γειτονιές) (Ζαρίφης, όπ. αναφ. στο Νικολοπούλου, 2009).  

Στην έρευνα της Καζταρίδου, (2011) για τα μαθησιακά κίνητρα των ενήλικων 

εκπαιδευομένων στο ΣΔΕ Καστοριάς διαπιστώθηκε η ύπαρξη πολλών κινήτρων τόσο 

εσωτερικών όσο και εξωτερικών. Στις περισσότερες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι τα 

κίνητρα που κατεύθυναν τους εκπαιδευόμενους να παρακολουθήσουν το ΣΔΕ 

εξαρτώνται από εξωτερικούς παράγοντες και σ’ όλες τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε 

ότι τα εξωτερικά κίνητρα, που αρχικά παρώθησαν τους εκπαιδευομένους να 

φοιτήσουν στο ΣΔΕ, μετατράπηκαν κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 

προγράμματος σε εσωτερικά. Βασικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της 

μαθησιακής διαδικασίας παίζει η ύπαρξη κινήτρων. Ως εξωτερικά κίνητρα θεωρούμε 

την εύρεση εργασίας, τη βελτίωση της υπάρχουσας εργασιακής θέσης και τη 
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δυνατότητα συνέχισης σπουδών.  Ως εσωτερικά κίνητρα θεωρήθηκαν η βίωση 

αισθημάτων επιτυχίας, αναγνώρισης, προσωπικής ευχαρίστησης, ανάπτυξης και 

προόδου, η ικανοποίηση ανεκπλήρωτης επιθυμίας, παλιού απωθημένου στον 

μαθησιακό τομέα, η απόκτηση γνώσεων με αυτοσκοπό τη μάθηση, η διέξοδος από τη 

ρουτίνα της καθημερινότητας και η ικανοποίηση της ανάγκης για κοινωνικές 

συναναστροφές. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες προέβαλαν ως κίνητρο συμμετοχής το 

απωθημένο που είχαν για να πάνε στο σχολείο   και να μορφωθούν καθώς επιθυμούν 

«να μιλάνε όπως οι σπουδασμένοι», να ξεφύγουν από τη μονοτονία του ίδιου 

περιβάλλοντος και να βρουν παρέα. Οι άνδρες και οι γυναίκες δήλωσαν ότι  

λαμβάνουν ικανοποίηση και χαρά από την συμμετοχή τους.  

Στην Ελλάδα, ως κυριότερα κίνητρα συμμετοχής των ενηλίκων στη δια βίου 

εκπαίδευση θεωρούνται η αποδοτικότητα στην εργασία, η διατήρηση της θέσης 

εργασίας και το ενδιαφέρον για τη γνώση σύμφωνα με την έρευνα του Καραλή 

(2013) η οποία αφορούσε τα κίνητρα και τα εμπόδια των ενηλίκων στη διά βίου 

εκπαίδευση.  

Η συμμετοχή ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων έχει αυξηθεί από το 

2011 (21,5%) μέχρι το 2013 (31,4%). Από το 2011 στο 2013, οι γυναίκες φαίνεται να 

συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε 

σχέση με τους άνδρες (Καραλής, 2017). Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες 

συμμετέχουν με μεγαλύτερο μερίδιο στον πληθυσμό των ατόμων που δεν έχουν 

ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, συμμετέχουν με υψηλότερα μερίδια στα 

ΣΔΕ. Συγκεκριμένα, το 2003-2004 το ποσοστό ήταν 55,1%, την επόμενη χρονιά η 

γυναικεία συμμετοχή άγγιζε το 58,6% και το 2005-2006 το ποσοστό ήταν 56,2% 

σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Οι ανισότητες δεν αφορούν όλους, αλλά τους λιγότερο ευνοημένους του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος και όσους έχουν περισσότερο επισφαλή τοποθέτηση στην 

αγορά εργασίας. Η συμμετοχή δεν είναι παρά μια ανάγλυφη αποτύπωση των 

εγκαθιδρυμένων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Οι πολίτες δεν επιλέγουν 

ή επιθυμούν να μην παρακολουθήσουν προγράμματα, αλλά οδηγούνται ή 

καταλήγουν αναγκαστικά να μην αξιοποιούν τις διαθέσιμες ευκαιρίες για εκπαίδευση. 

Ο όρος “ευκαιρία” στη νεοφιλελεύθερη λογική δεν είναι τίποτα άλλο παρά επινόηση 
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για τη συγκάλυψη των ανισοτήτων πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά (Καραλής, 2017, 

Ευστράτογλου & Νικολοπούλου, 2008) . 

Όσο περισσότερο ασφαλή θέση έχει κάποιος στην αγορά εργασίας, τόσο 

περισσότερες πιθανότητες έχει να συμμετέχει σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης. 

Όσο πιο επισφαλής είναι η απασχόληση, τόσο μικρότερη είναι η συμμετοχή στη διά 

βίου εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση ενηλίκων λόγω της προαιρετικότητας της 

συμμετοχής στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι ανισότητες εντοπίζονται κυρίως 

στις εισροές, ενώ στην υποχρεωτική εκπαίδευση οι ανισότητες εντοπίζονται κυρίως 

στις εκροές (σχολική αποτυχία, εγκατάλειψη, χαμηλά ακαδημαϊκά επιτεύγματα) 

(Καραλής, 2017).   

Γίνεται, επομένως, αντιληπτό, ότι οι λόγοι που ωθούν τους ενηλίκους να 

συμμετέχουν σ’ ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ποικιλόμορφοι και όχι 

μονοδιάστατοι. Η ίδια η φύση των ενηλίκων να θέτουν στόχους για να 

αντιμετωπίζουν ανάγκες που προκύπτουν τόσο από το εργασιακό τους περιβάλλον 

για περισσότερα προσόντα και για ανάγκες επαγγελματικής ανέλιξης όσο και από την 

ανάγκη τους για την καλύτερη κατανόηση της πραγματικότητας, τους οδηγούν να 

συμμετέχουν σ’ ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Όμως, οι ενήλικοι δεν κινητοποιούνται 

μόνο από αυτούς τους λόγους. Αντιθέτως, είναι πολλοί εκείνοι που καταφεύγουν σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα για κοινωνικούς λόγους, είτε για τη δημιουργία 

κοινωνικών επαφών, είτε για να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, είτε για να 

βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες είτε για να ενεργοποιηθούν και να 

εσωτερικεύσουν την ταυτότητα του ενεργού πολίτη αλλά ακόμα και για να διαφύγουν 

από άλλες καταστάσεις. Τέλος, υπάρχουν άνθρωποι και μυαλά ανήσυχα που δε 

χάνουν ευκαιρία για να ικανοποιήσουν τη δίψα τους για μάθηση, να διευρύνουν τους 

πνευματικούς τους ορίζοντες και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους συμμετέχοντας σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Άρα, τα αίτια συμμετοχής των ενηλίκων πηγάζουν από 

διαφορετικές ανάγκες που ζητούν ικανοποίηση και διαφοροποιούνται από άτομο σε 

άτομο. Το ερώτημα που τίθεται είναι το γιατί η συμμετοχή των ενηλίκων στα 

προγράμματα είναι περιορισμένη εφόσον όλοι οι ενήλικες διαθέτουν τέτοιου είδους 

ανάγκες σε κάποια στιγμή της ζωής τους, άλλοι σε μικρότερο και άλλοι σε 

μεγαλύτερο βαθμό. Η απάντηση έρχεται αβίαστα από άλλο ένα χαρακτηριστικό των 

ενηλίκων που είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν για να συμμετάσχουν σ’ ένα 

πρόγραμμα εκπαίδευσης. 
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3.3. Εμπόδια στη συμμετοχή των ενήλικων εκπαιδευομένων 

 

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τη φύση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι 

ενήλικοι για τη συμμετοχή τους σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Έχουν γίνει 

πολλές μελέτες πάνω στο ζήτημα των εμποδίων που δρουν ανασταλτικά στη 

συμμετοχή των ενήλικων εκπαιδευομένων με αποτέλεσμα τα εμπόδια αυτά να 

κατηγοριοποιηθούν και να εξεταστούν ξεχωριστά.  

Η συμμετοχή των ενηλίκων στα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης σχετίζεται με τα 

γενικά χαρακτηριστικά τους αλλά κατά κύριο λόγο σχετίζεται με τις κοινωνικές 

πρακτικές που έχουν διαμορφώσει και με τις στρατηγικές που έχουν επεξεργαστεί, 

στο πλαίσιο της διπλής τους ιστορικότητας, δηλαδή, ως ενήλικες και ως υποκείμενα 

που έχουν ήδη συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη τόσο οι ενδογενείς παράγοντες που επηρεάζουν τον εκπαιδευόμενο (κοινωνική 

ένταξη, εκπαιδευτική ένταξη, τεχνολογική/τεχνική υποδομή και χρήση, κίνητρα) όσο 

και οι εξωγενείς παράγοντες (προγραμματισμός, οικογενειακές υποχρεώσεις, 

οικονομική κατάσταση, διοικητική υποστήριξη, προσωπικοί λόγοι), καθώς είναι 

κρίσιμοι για την παραμονή ή την διαρροή του εκπαιδευόμενου από το εκάστοτε 

πρόγραμμα (Βεργίδης, 2014, σ. 130). 

Η Cross (1981) υποστηρίζει ότι  το βασικό εμπόδιο συμμετοχής στην εκπαίδευση 

ενηλίκων για τους λιγότερο εκπαιδευμένους είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος και έχει 

προτείνει και την κλασική πλέον τυπολογία των εμποδίων για τη συμμετοχή 

κατατάσσοντας τα εμπόδια συμμετοχής στην εκπαίδευση σε τρεις κατηγορίες:  

• Καταστασιακά (situational): πρόκειται για τα εμπόδια που αποδίδονται στην 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια συγκεκριμένη περίοδο ο ενήλικος και 

περιλαμβάνουν παράγοντες όπως η έλλειψη χρημάτων, η έλλειψη χρόνου, η 

φροντίδα των παιδιών για τους γονείς, κ.ά. (Cross, οπ. αναφ. στο Καραλής, 

2013, σσ. 35-36) καθώς και η πολιτισμική αξία που αποδίδεται στην 

εκπαίδευση (Βεργίδης, 2014, σ. 143). Συναντώνται με μεγαλύτερη συχνότητα 

στις γυναίκες, στους  εργαζόμενους και στους ανέργους ηλικίας 26-45, που 

χαρακτηρίζονται από αυξημένες οικογενειακές και εργασιακές δεσμεύσεις 

(Καραλής, 2013, σσ. 36-37). 
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• Θεσμικά (organizational): στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι 

παράγοντες και οι διαδικασίες που αποθαρρύνουν ή αποκλείουν τους 

ενήλικους, όπως τα ωράρια διεξαγωγής, οι προϋποθέσεις εισαγωγής σε 

ορισμένους τύπους προγραμμάτων, η περιορισμένη προσφορά 

προγραμμάτων, στην ουσία δηλαδή παράγοντες που συνδέονται με τους 

θεσμούς και τους οργανισμούς που προσφέρουν προγράμματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων ή/και ρυθμίζουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αυτών των 

προγραμμάτων (Cross, οπ. αναφ. στο Καραλής, 2013, σ. 36). Με τέτοιου 

είδους εμπόδια έρχονται αντιμέτωποι κυρίως άνεργοι και χειρώνακτες 

(Καραλής, 2013, σ. 38). 

• Προδιαθετικά (dispositional): εδώ εντάσσονται οι στάσεις έναντι της μάθησης 

και οι αντιλήψεις που έχουν οι ενήλικοι για το ρόλο τους ως εκπαιδευομένων, 

για παράδειγμα οι πολίτες τρίτης ηλικίας θεωρούν ότι είναι αρκετά μεγάλοι 

για να μάθουν ή οι ενήλικοι με περιορισμένο εκπαιδευτικό υπόβαθρο 

πιστεύουν ότι δεν θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση (Cross, 

οπ. αναφ. στο Καραλής, 2013, σ. 36). Οι δυσκολίες στο επίπεδο αυτό 

(dispositional barriers) συχνά συνδέονται με αρνητικές εκπαιδευτικές 

εμπειρίες των ενηλίκων (Βεργίδης, 2014, σ. 143). Τέτοιου είδους εμπόδια 

συναντούμε συχνότερα σ’ αυτούς που έχουν συμπληρώσει λίγα έτη 

εκπαίδευσης (Καραλής, 2013, σ. 38). 

 

Οι Rubenson & Desjardins ομαδοποιούν τους δύο πρώτους τύπους εμποδίων της 

τυπολογίας Cross (καταστασιακά και θεσμικά) σε μία κατηγορία, τα δομικά 

(structural barriers), υπό την έννοια ότι και οι δύο τύποι αναφέρονται εντέλει σε 

κοινωνικές συνθήκες και δομές, ενώ διατηρούν την τρίτη κατηγορία (dispositional / 

προδιαθετικά) (όπ. αναφ. στο Καραλής, 2013). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρεται στις τρεις κατηγορίες εμποδίων: τα δομικά 

(structural), τα καταστασιακά (situational) και τα ψυχολογικά (psychological) 

εμπόδια (Καραλής, 2013, σ. 41). Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων που 

επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι 

η αυτοεκτίμηση καθώς και η αυτοπεποίθησή τους ως προς την ικανότητά τους να 

μάθουν (Βεργίδης, 2014, σ. 143). Εξάλλου, τα ψυχολογικά εμπόδια μπορούν να 

οδηγήσουν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν μηχανισμούς άμυνας και 
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παραίτησης τόσο για τη συμμετοχή όσο και κατά την παρακολούθηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων (Κόκκος, 2005, σσ. 86-92, Rogers, 1998, σσ. 92-105) .  

Αναμφίβολα, η οργάνωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και οι κοινωνικές 

υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των ενήλικων εκπαιδευομένων παίζουν πολύ 

σημαντικό ρόλο στην συμμετοχή του ή μη σ’ ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τα 

εσωτερικά όμως εμπόδια που σχετίζονται με την προσωπικότητα του ατόμου, με τις 

πρότερες εκπαιδευτικές του εμπειρίες και αξίες, είναι πιο ισχυρά καθώς απορρέουν 

από ψυχολογικούς παράγοντες. Όσον αφορά τα εμπόδια που σχετίζονται με τα  

μόνιμα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όπως είναι  η  χαμηλή αυτοεκτίμηση,  η 

έλλειψη αυτοπεποίθησης καθώς και το άγχος που μπορεί να έχει διαφορετικές πηγές,  

όπως ο  φόβος της αποτυχίας, η αβεβαιότητα, ο φόβος της κριτικής, μπορεί να έχουν 

δημιουργηθεί από πρότερες αρνητικές εκπαιδευτικές εμπειρίες που δρουν 

ανασταλτικά για να συμμετέχουν ξανά σε κάποιου είδους εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Τα γεγονότα που βιώνουν οι ενήλικοι και οι εμπειρίες που συγκεντρώνουν 

διαμορφώνουν τα κίνητρά τους και την ποιότητα της μάθησής τους. Όσον αφορά τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες, οι εκπαιδευόμενοι εμμένουν σ αυτές και 

δυσκολεύονται να αποδεχτούν καινούρια μαθησιακά αντικείμενα ή νέες 

εκπαιδευτικές μεθόδους. Επιπλέον, η προσκόλλησή τους σε γνώσεις και αξίες 

οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν επενδύσει συναισθηματικά σ’ αυτές. Αν κάποιος 

προσπαθήσει να τις μετασχηματίσει, νιώθουν ότι αμφισβητεί την προσωπικότητά 

τους και αμφιβάλλει για την κρίση τους και είναι πιθανό, ορισμένοι εκπαιδευόμενοι 

να εκδηλώσουν άμεση ή έμμεση παραίτηση από την εκπαιδευτική διαδικασία 

(Κόκκος, 2005, σσ. 86-92, Rogers, 1998, σσ. 92-105). 

Οι ενήλικοι οι οποίοι συμμετέχουν σε μαθησιακές διαδικασίες παρουσιάζουν 

ορισμένες ιδιαιτερότητες και έχουν να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα εμπόδια τα 

οποία συχνά δυσχεραίνουν τη μάθησή τους. Οι δυσχέρειες τείνουν να μεγεθύνονται 

σε περιπτώσεις ενηλίκων οι οποίοι προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα και έχουν στερηθεί τα εκπαιδευτικά τους δικαιώματα σε μικρή ηλικία 

εξαιτίας των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, του οικογενειακού περιβάλλοντος 

και των ελλιπών κοινωνικών δικτύων. Αντίθετα, το ανεπαρκές εκπαιδευτικό 

κεφάλαιο που διαθέτουν τους δημιουργεί προβλήματα επικοινωνίας, επαγγελματικής 

εξέλιξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών 
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και την αντιμετώπιση της κοινωνικής περιθωριοποίησης των ατόμων αυτών, 

προτάθηκε από την ΕΕ το πρόγραμμα ΣΔΕ (Σιπητάνου & Πλατσίδου, 2010). 

Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν πολλά καθήκοντα και δεσμεύσεις που απορρέουν 

από τους κοινωνικούς τους ρόλους (σύζυγοι, γονείς, εργαζόμενοι κλπ). Ορισμένες 

φορές, αυτές οι σχέσεις μπορεί να λειτουργούν υποστηρικτικά, και προς όφελος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ενώ άλλοτε τα καθήκοντα με τα οποία είναι 

επιφορτισμένοι αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην πορεία της εκπαίδευσής 

τους (Κολλιάδης, 2002).  

Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι η συμμετοχή σ’ ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και δεν είναι απλώς ζήτημα προσωπικής 

απόφασης και επιλογής. Σχετίζεται τόσο με το άτομο, τις στάσεις του, τις αντιλήψεις 

του και τις πρότερες εκπαιδευτικές του εμπειρίες όσο και με την ίδια την οργάνωση 

του προγράμματος αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εν δυνάμει 

εκπαιδευόμενος την συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Οι ανασταλτικοί παράγοντες 

συμμετοχής σ’ ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης αφορούν τόσο το ίδιο το άτομο όσο και 

τα κοινωνικά του δίκτυα, καθώς αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχία και 

στην ολοκλήρωση του προγράμματος του εκπαιδευόμενου ή όχι, καθώς αποτελούν 

γι’ αυτόν το δίκτυο υποστήριξης και ενθάρρυνσής του.  
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3.4. Εκπαίδευση και συμμετοχή γυναικών 

 

Σύμφωνα με τον Jarvis, οι ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση είναι ξεκάθαρα 

άνισες καθώς εμπόδια όπως ο χρόνος, το κόστος, το φύλο και η αποτυχία έχουν 

μεγάλο αντίκτυπο στην πρόσβαση. Η κατηγορία του φύλου δεν μπορεί να γίνει 

κατανοητή χωρίς να συμπεριλάβουμε τις κατηγορίες της κοινωνικής τάξης και της 

φυλής καθώς και μέσα στη δομή της διά βίου μάθησης παρατηρείται η ηγεμονία 

κάποιων χαρακτηριστικών τόσο δημογραφικών όσο και κοινωνικών. Δεν έχουν όλοι 

την ίδια ευκαιρία πρόσβασης στη μάθηση και στην κατάρτιση και οι διαφορές αυτές 

είναι εμφανείς στο επίπεδο του φύλου. Ενώ κάποιοι άνθρωποι απολαμβάνουν υψηλή 

εκπαίδευση και ανήκουν στις κοινωνικές ελίτ, υπάρχουν άλλοι που αγωνίζονται για 

να έχουν πρόσβαση σε βασική εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων (Jarvis, όπ. 

αναφ. στο Persico, 2014, σ. 28-33). 

Η εκπαίδευση των γυναικών πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τη μεγάλη 

συναισθηματική πίεση των εργαζόμενων γυναικών, που συχνά δυσκολεύονται να 

εξοικονομήσουν χρόνο καθώς διαθέτουν λιγότερο ελεύθερο χρόνο από τους άνδρες ή 

να εξεύρουν κάποιο άτομο για να φροντίσει τα παιδιά τους διότι το δίκτυο φροντίδας 

παιδιών είναι ανεπαρκές και άνισα κατανεμημένο (Παπασταμάτης, 2010, σ. 166). 

Μεγαλύτερο περιορισμό ελεύθερου χρόνου υφίστανται οι έγγαμες εργαζόμενες 

γυναίκες με παιδιά, λόγω του χρόνου που αφιερώνουν στις οικιακές εργασίες και 

ιδιαίτερα στη φροντίδα των παιδιών (Κορωναίου, 2009, σ. 358). Η ύπαρξη ελεύθερου 

χρόνου για μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην διά βίου εκπαίδευση είναι 

σήμερα αναγκαία όσο ποτέ για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και 

δεξιοτήτων, ώστε οι γυναίκες να αντιμετωπίσουν την ανεργία και για να συμμετέχουν 

ενεργά στην κοινωνική και πολιτισμική ζωή (Κορωναίου, 2009, σ. 362). Ο 

συνδυασμός πολλών αρνητικών παραγόντων όπως το χαμηλό εισόδημα, η φροντίδα 

των παιδιών, η ανάγκη να εργάζονται και οι αρνητικές επιπτώσεις στην αυτοεκτίμησή 

τους, καθώς και ο περιορισμένος ελεύθερος χρόνος, προκαλούν ιδιαίτερες δυσκολίες. 

Τα προβλήματα που παρεμβαίνουν στη φοίτηση των γυναικών σε επιμορφωτικά 

προγράμματα σχετίζονται με τον τρόπο κοινωνικοποίησής τους. Επειδή οι γυναίκες 

κοινωνικοποιούνται για να αναλαμβάνουν τις βασικές ευθύνες της οικογένειας και 

την ανατροφή των παιδιών, η φοίτησή τους σε προγράμματα προκαλεί έντονο στρες, 

αισθήματα ενοχής, ανεπάρκειας και αυτοκριτικής. Οι γυναίκες με χαμηλό εισόδημα 
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συναντούν περισσότερες δυσκολίες επειδή δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με τις 

οικογενειακές ευθύνες και έτσι παρουσιάζουν μεγαλύτερα συμπτώματα άγχους. 

Ωστόσο, ενώ οι γυναίκες που επιστρέφουν στα θρανία αναφέρουν ότι έχουν έντονο 

στρες, αισθάνονται επίσης και μεγαλύτερη ικανοποίηση από το ρόλο τους. Ο βαθμός 

που μια γυναίκα αντιμετωπίζει με επιτυχία την επιστροφή της στα θρανία σχετίζεται 

με τη στήριξη που έχει από την οικογένεια της. Η βοήθεια αυτή ενεργεί ως 

προστατευτική ασπίδα κι έτσι εξασθενεί τα αισθήματα ενοχής και άγχους. Πολλά από 

τα εμπόδια της φοίτησης των γυναικών προέρχονται από το γεγονός ότι οι γυναίκες 

έχουν λιγότερη ισχύ όσον αφορά την επιρροή στα τεκταινόμενα από ότι οι άνδρες σε 

ό,τι αφορά στον γάμο, στο διαζύγιο, στην αγορά εργασίας και στα κύρια ιδρύματα 

της εκπαιδευτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής (Παπασταμάτης, 2010, σ. 167).  

Η οικονομική ανασυγκρότηση που επιχειρείται, η ανάπτυξη του εμπορίου και  

μείωση των κρατικών δαπανών, στο πλαίσιο της ανόδου του νεοφιλελευθερισμού, 

έχει ως επιπτώσεις τη θηλυκοποίηση της εργασίας και τη θηλυκοποίηση της 

φτώχειας. Οι μορφές εργασίας που συνήθως υιοθετούνται από τη νεοφιλελεύθερη 

εκδοχή της παγκοσμιοποίησης είναι βασικά γυναικείες επειδή γίνονται από γυναίκες 

στο σπίτι. Η θηλυκοποίηση της εργασίας δημιουργεί εντονότερη ανάγκη για 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση στις γυναίκες. Η κρίσιμη οικονομική κατάσταση πολλών 

οικογενειών δίνει προτεραιότητα στην καλλιέργεια πρακτικών δεξιοτήτων καθώς και 

στην αυτοπεποίθηση των γυναικών για να διευκολυνθούν να ενταχθούν σε νέους 

τομείς της κοινωνικής ζωής, οι οποίοι μέχρι σήμερα θεωρούνται ανδρικοί. Η άνοδος 

της γυναικείας συνειδητοποίησης κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι πιο επίμονη, 

όταν σχετίζεται με την αναγνώριση των τρόπων στους οποίους οι διαφυλικές σχέσεις 

παρεμποδίζουν την ικανότητα των γυναικών να εξασφαλίζουν τα προς το ζην 

(Παπασταμάτης, 2010, σ. 166). 

Ο κόσμος της φροντίδας, που φαίνεται να είναι θηλυκοποιημένη έννοια στην 

κοινωνία μας, συνδέθηκε κατά τρόπο φυσικό με τη γυναίκα και προσδιόρισε τη 

δραστηριότητά της στα πλαίσια της κοινωνίας. Έτσι, οι γυναίκες κλήθηκαν να 

υπηρετήσουν ένα κοινωνικό καθήκον, με βασικό στοιχείο τον καταναγκαστικό 

χαρακτήρα του. Μέσω της μητρότητας και της παροχής φροντίδας, οι γυναίκες 

απομονώθηκαν στον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού, βίωσαν ηθικά διλήμματα και σιγά 

σιγά άρχισαν και οι ίδιες να διαμορφώνουν μια ανάλογη ηθική νόρμα που καθόρισε 

τη ζωή και τη σκέψη διαποτισμένη από πλούσια συναισθήματα προσφοράς και 
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ανιδιοτέλειας. Σήμερα και παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν βελτιώσει τη θέση 

τους στην κοινωνία, συνεχίζουν να έχουν τον κυρίαρχο ρόλο μέσα στην οικογένεια. 

Συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη όλων των μελών της οικογένειας, τη φροντίδα για τη 

σωματική ανάπτυξη, την ψυχολογική και πνευματική υποστήριξη των παιδιών, με 

αποτέλεσμα οι μητρικές υποχρεώσεις, και ιδιαίτερα των εργαζόμενων μητέρων, να 

αυξάνονται συνεχώς. Κάποιες γυναίκες διαπραγματεύονται όπως μπορούν τις 

μητρικές τους υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις της επαγγελματικής τους ζωής, με 

αποτέλεσμα να φορτώνονται ενοχές, αισθήματα ματαίωσης και άγχους αφού το 

οικογενειακό και το ευρύτερο περιβάλλον είναι έτοιμο να τις κατηγορήσει για 

παραμέληση των παιδιών (Κορνάρου & Ρουμελιώτη, 2008). 

Έχουν διατυπωθεί ποικίλες θεωρίες για τον τρόπο που μαθαίνουν οι γυναίκες. Οι πιο 

συνηθισμένες βασίζονται σε ψυχολογικές προσεγγίσεις, δίνοντας έμφαση στην 

επίδραση της κοινωνικοποίησης των γυναικών αναφορικά με τους ρόλους τους. Η 

μεταβαλλόμενη όμως φύση των ρόλων του φύλου, καθιστά τις γενικεύσεις που 

βασίζονται σ’ αυτές τις θεωρίες μετέωρες (Παπασταμάτης, 2010, σ. 146). Ας μην 

ξεχνάμε ότι η μάθηση συνδέεται με το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

πραγματοποιείται. Η συμπεριφορά του φύλου και τα χαρακτηριστικά του 

καθορίζονται από το πολιτισμικό πλαίσιο και όχι από βιολογικούς ή ψυχολογικούς 

παράγοντες. Αυτή η άποψη για το φύλο υποστηρίζει ότι τα γνωρίσματα των γυναικών 

για τη μάθηση δεν είναι κληρονομικά και αμετάβλητα, αλλά εξαρτώνται από τις 

ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες της ζωής του ατόμου και συνεπώς μεταβάλλονται 

καθώς αλλάζουν αυτές οι καταστάσεις (Παπασταμάτης, 2010, σ. 147). Το κοινωνικό 

μας περιβάλλον και η κουλτούρα μας καθορίζουν τους ρόλους της γυναίκας και τον 

τρόπο συμπεριφοράς της. Γι’ αυτό και ο γυναικείος ρόλος διαφέρει από κοινωνία σε 

κοινωνία και από εποχή σε εποχή (Conell όπ. αναφ. στο Παπασταμάτης, 2010, σ. 

148). 

Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης δεν εμπεριέχει στη γενική της διατύπωση 

στοιχεία που διαφοροποιούν τη μαθητική διεργασία σε σχέση με το φύλο. Ο ρόλος 

που ανατίθεται σε κάποιες χώρες στις γυναίκες υπάρχει η αίσθηση ότι περιορίζει την 

πρόσβασή τους στη μάθηση και εμποδίζει την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού τους 

(Norris όπ. αναφ. στο Μαλάνου, 2013). Το πλαίσιο αναφοράς τους, όπως έχει 

διαμορφωθεί από την οικογένεια, τον κοινωνικό περίγυρο και το πολιτισμικό 

περιβάλλον στο οποίο κινούνται, φαίνεται ότι επηρεάζει τον τρόπο που μαθαίνουν. Η 
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Belenky το 1986 μελέτησε με τους συνεργάτες της 135 Αμερικανές με διαφορετικό 

ιστορικό για να σχηματίσουν μια θεωρία για τη γυναικεία διανοητική ανάπτυξη και 

κατέληξαν σε 5 διαφορετικούς τρόπους χαρακτηρισμού της γνώσης στον «κόσμο των 

γυναικών»:  

• Σιωπηλή (silence): οι γυναίκες αισθάνονται ότι δεν έχουν δική τους φωνή 

• Δοθείσα γνώση (received knowledge): οι γυναίκες μαθαίνουν ακούγοντας τους 

άλλους 

• Υποκειμενική γνώση (subjective knowledge): η γνώση αντιμετωπίζεται ως 

προσωπική. Οι γυναίκες μαθαίνουν από την εμπειρία τους και δεν περιμένουν 

από τους άλλους. 

• Διαδικαστική γνώση (procedual knowing): οι γυναίκες νοιάζονται για το πώς 

θα μάθουν και θα αποκτήσουν γνώση. Όλη η γνώση είναι αβέβαιη.  

• Κατασκευασμένη γνώση (constructed knowledge): οι γυναίκες πιστεύουν ότι 

όλη η γνώση είναι κατασκευασμένη και προσπαθούν να μην εκτιμήσουν μέσα 

στο πλαίσιο που κάθε φορά ανήκει ( Belenky όπ. αναφ. στο Μαλάνου, 2013).  

Οι γυναίκες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον τρόπο μάθησης, καθώς 

χρησιμοποιούν διαφορετικά πρότυπα σκέψης που μοιάζουν με αυτό που η Belenky 

και οι συνεργάτες της περιέγραψαν ως διάκριση μεταξύ “αυτονομίας” και 

“σύνθεσης”. Μ’ άλλα λόγια, οι γυναίκες επικεντρώνονται συχνά στις απόψεις των 

άλλων και υιοθετούν τις προοπτικές των άλλων στον τρόπο που αυτές 

αντιλαμβάνονται τον κόσμο (Μαλάνου, 2013).  

 

3.5. Συμπεράσματα 

 

Η συμμετοχή των ενηλίκων σ’ ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν απορρέει απλώς από 

την ανάγκη τους που η εκπαίδευση έρχεται να καλύψει, αλλά από έναν συνδυασμό 

διαφορετικών λόγων. Οι λόγοι αυτοί δεν είναι οι ίδιοι για όλους αλλά 

διαμορφώνονται κυρίως με βάση δημογραφικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Χωρίς 

να παραγνωρίζουμε τη σημασία της φυλής και της κοινωνικής τάξης, το φύλο 

διαμορφώνει διαφορετικούς λόγους συμμετοχής και διαφορετικά εμπόδια στη 

συμμετοχή ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες εξαιτίας των κοινωνικών ρόλων 

που αυτοί διαδραματίζουν. Ειδικότερα, οι γυναίκες φαίνεται να διαθέτουν λιγότερες 
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ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση λόγω των πολλαπλών και 

αλληλοσυγκρουόμενων κοινωνικών ρόλων που υιοθετούν. Στην πατριαρχικά 

δομημένη κοινωνία, η γυναίκα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον οίκο, δηλαδή την 

μητρότητα και την παροχή φροντίδας τόσο στα μέλη του οίκου όσο και στον ίδιο τον 

οίκο άρα στο νοικοκυριό. Η κατάσταση αυτή επιβιώνει μέχρι και σήμερα και 

αναπαράγεται. Γι’ αυτό το λόγο, η επιτυχημένη ή μη ολοκλήρωση της συμμετοχής 

των γυναικών σ’ ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

υποστήριξή τους από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Όμως, οι ανάγκες της 

οικονομίας ώθησαν τη γυναίκα να εργαστεί με αποτέλεσμα να επωμιστεί το βάρος κι 

περαιτέρω ευθυνών χωρίς να αρνείται τους ρόλους που διέθετε μέχρι τότε. Η 

επιβίωσή της στην αγορά εργασίας προϋποθέτει την ανανέωση και τον εμπλουτισμό 

των γνώσεών της συνεχώς, γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή της σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι ποικιλόμορφες υποχρεώσεις της όμως αναστέλλουν 

τη συμμετοχή της σε εκπαιδευτικά προγράμματα λόγω της έλλειψης ελεύθερου 

χρόνου. Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις που η γυναίκα βρει τον απαιτούμενο 

ελεύθερο χρόνο, δημιουργούνται σ’ αυτή αισθήματα ενοχής, στρες και άγχους καθώς 

δεν μπορεί να ανταποκριθεί όπως θα ήθελε (ή όπως οι άλλοι θα περίμεναν να 

ανταποκριθεί) στις απαιτήσεις των ρόλων της. Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι 

οι γυναίκες αποτελούν μια ομάδα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες και γι’ 

αυτό απαιτείται μια διαφορετική προσέγγιση μάθησης η οποία να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες και στις επιθυμίες τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν 

μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις συμβατικές μεθόδους μάθησης.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Μεθοδολογία της έρευνας 

4.1. Εισαγωγή 

  

Όπως έχει αναφερθεί, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση των κινήτρων 

συμμετοχής και των εμποδίων που είχαν να αντιμετωπίσουν στη συμμετοχή τους οι 

εκπαιδευόμενοι στα ΣΔΕ Καλλιθέας, Πειραιά και Περιστερίου, δίνοντας έμφαση στη 

διάσταση του φύλου. Για το σκοπό αυτό διεξήχθη ποιοτική έρευνα τον Ιούνιο του 

2017 σε δείγμα 30 ατόμων και συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν δομημένες 

συνεντεύξεις. Η λέξη ποιοτικό υπονοεί μια έμφαση σε διαδικασίες και νοήματα τα 

οποία δεν εξετάζονται ή μετρώνται αυστηρά με όρους ποσότητας, συνόλου, έντασης 

ή συχνότητας. Οι ποιοτικοί ερευνητές τονίζουν την κοινωνικά δεδομένη φύση της 

πραγματικότητας, τη στενή σχέση μεταξύ του ερευνητή και του αντικειμένου μελέτης 

και των περιστασιακών καταναγκασμών που μορφοποιούν τη διερεύνηση (Λάζος, 

1998). Η ποιοτική έρευνα θεμελιώνεται σε μια φιλοσοφική θέση η οποία είναι σε 

γενικές γραμμές ερμηνευτική, με την έννοια ότι την απασχολεί ο τρόπος με τον οποίο 

ερμηνεύεται, γίνεται κατανοητός, βιώνεται και παράγεται ο κοινωνικός κόσμος. 

Βασίζεται σε μεθόδους παραγωγής δεδομένων οι οποίες είναι ελαστικές και 

ευαίσθητες απέναντι στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο παράγονται αυτά τα 

δεδομένα. Βασίζεται σε μεθόδους ανάλυσης και επεξηγηματικής δόμησης οι οποίες 

προϋποθέτουν την κατανόηση της πολυπλοκότητας, της λεπτομέρειας και του 

πλαισίου. Η ποιοτική έρευνα αποσκοπεί στην παραγωγή σφαιρικής αντίληψης επί τη 

βάσει πλούσιων και λεπτομερών στοιχείων, όπως αυτά εμφανίζονται στο φυσικό και 

κοινωνικό τους πλαίσιο. Με την έννοια αυτή, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε 

«ολιστικές» μορφές ανάλυσης και επεξήγησης, παρά στην αποτύπωση επιφανειακών 

μοντέλων, τάσεων και συσχετισμών (Mason, 2011, σσ. 18-19).  Η μελέτη των 

κινήτρων και των εμποδίων στη συμμετοχή των ενήλικων εκπαιδευομένων, 

προϋπέθετε την αλληλεπίδραση με τα υποκείμενα της έρευνας, την κατανόηση του 

κοινωνικού τους κόσμου και τις βαθύτερες σκέψεις και αντιλήψεις τους. Στόχος της 

έρευνας δεν είναι απλώς η καταγραφή των αποτελεσμάτων, αλλά η βαθύτερη 

εξέταση και ερμηνεία τους γι’ αυτό και επιλέξαμε να πραγματοποιήσουμε ποιοτική 

και όχι ποσοτική έρευνα.  
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4.2. Μέθοδος συλλογής δεδομένων - Συνέντευξη 

 

Οι συνεντεύξεις είναι ένα δυνητικό μέσο μετάδοσης πληροφοριών, μια συναλλαγή 

στην οποία αναπόφευκτα υπάρχουν προκαταλήψεις που πρέπει να αναγνωριστούν και 

να ελεγχθούν, μια συνάντηση που αναγκαστικά μοιράζεται πολλά από τα 

χαρακτηριστικά της καθημερινής ζωής (Cohen, Manion, & Morrison, 2008, σ. 449). 

Χρησιμοποιήσαμε την συνέντευξη  ως μέθοδο συλλογής δεδομένων καθώς αποτελεί 

βασικό μέσο συλλογής πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με τους στόχους της 

έρευνάς μας (Cohen, Manion, & Morrison, 2008, σ. 451) .Οι συνεντεύξεις μας δίνουν 

τις αφηγήσεις των εκπαιδευομένων και τις καταγεγραμμένες εμπειρίες τους, όπως και 

τις κρίσεις τους σχετικά μ’ αυτές τις εμπειρίες, που θα μας αποκαλύψουν στοιχεία για 

τις ιδέες και τις πεποιθήσεις που έχουν οι ίδιοι αναφορικά με τα ερευνητικά μας 

ερωτήματα (Mason, 2011, σ. 48).Οι συνεντεύξεις παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες 

όταν δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε άμεσα τους συμμετέχοντες και επιτρέπουν 

στους συμμετέχοντες να περιγράψουν προσωπικά στοιχεία με λεπτομέρεια (Creswell, 

2016, σ. 218). 

Χρησιμοποιούμε τις συνεντεύξεις διότι η γνώση, οι απόψεις, οι αντιλήψεις, οι 

ερμηνείες, οι εμπειρίες και οι διαδράσεις των ανθρώπων συνιστούν σημαντικές 

ιδιότητες της κοινωνικής πραγματικότητας, για τη διερεύνηση της οποίας έχουν 

σχεδιαστεί τα ερευνητικά ερωτήματα. Το να μιλήσουμε όμως σε κάποιους 

ανθρώπους δε σημαίνει ότι αυτό μας επιτρέπει να μπούμε στο μυαλό τους. Μας 

επιτρέπει να αποκτήσουμε πρόσβαση μόνο σ’ εκείνες τις ερμηνείες και τις αντιλήψεις 

που είναι δυνατόν ν’ αποκαλυφθούν σε μια συνέντευξη. (Mason, 2011, σ. 73). 

Εξάλλου, οι συνεντεύξεις παρέχουν μόνο φιλτραρισμένες πληροφορίες μέσα από τις 

απόψεις του ατόμου που παίρνει τη συνέντευξη. Επίσης, η παρουσία του συνεντευκτή 

μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που απαντά το άτομο που δίνει τη συνέντευξη 

(Creswell, 2016, σ. 218) γι’ αυτό και ήμασταν όσο γίνεται πιο ουδέτεροι κατά την 

διεξαγωγή των συνεντεύξεων, προκειμένου οι ερωτώμενοι να εκφραστούν όσο το 

δυνατόν πιο ελεύθερα. 

Οι άξονες της συνέντευξης , που αντιστοιχούν στα ερευνητικά μας ερωτήματα, είναι 

οι εξής: 
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• Για ποιο/-ιους λόγο/-ους σταματήσατε την υποχρεωτική σας φοίτηση στο 

σχολείο;/ Υπήρξε κάτι που σας εμπόδισε να ολοκληρώσετε το σχολείο; 

• Υπήρξαν εμπόδια, νιώσατε ότι είχατε δυσκολίες στην απόφασή σας να 

συμμετάσχετε στο πρόγραμμα «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας; 

• Για ποιους λόγους αποφασίσατε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα «Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας»; Τι ήταν αυτό που σας κινητοποίησε να ξεκινήσετε ξανά 

την εκπαίδευσή σας; 

• Ποιες είναι οι προσδοκίες σας εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς το πρόγραμμα; 

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς το 

πρόγραμμα; 

 

4.3. Η ταυτότητα του δείγματος 

 

Πίνακας 3: Τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων 
 
 Αποκρινόμενοι Ερωτώμενοι 

Μεταβλητή (fi) (fi) 
 
Φύλο  

 Άνδρες 15 15  

 Γυναίκες 15 15  

Ηλικία  

 18-24 3 3  

 25-29 1 1  

 30-44 14 14  

 45-64 12 12  

 65+ 0 0  

Έτος εκπαίδευσης ΣΔΕ  

 Α’ κύκλος σπουδών 2 2  

 Β’ κύκλος σπουδών 28 28  

Οικογενειακή Κατάσταση  

 Παντρεμένος-η 16 16  

 Διαζευγμένος-η 4 4  

 Χήρος-α 1 1  

 Ανύπαντρος-η 9 9  

Απασχόληση  

 Σε αμειβόμενη εργασία 18 18  

 Άνεργος-η  11 11  

 Συνταξιούχος 1 1  
 
Σημείωση: Ν = 30. 

Πηγή: Πρωτογενή δεδομένα έρευνας. 
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Οι παρατηρήσεις  παρουσιάζονται σε απόλυτες τιμές και όχι σε ποσοστά καθώς το 

δείγμα είναι μικρό και η παρουσίασή τους σε ποσοστά θα αλλοιώσει την πραγματική 

τους ισχύ.  

Το δείγμα, αποτελείται από ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών, με την πλειονότητα να 

φοιτά στον δεύτερο κύκλο σπουδών των ΣΔΕ. Οι περισσότεροι είναι παντρεμένοι και 

εργάζονται ενώ βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα των 30-44. Παρατηρούμε, ότι ο 

πληθυσμός στόχος που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα ΣΔΕ που έχει 

στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού που μαστίζει τους νέους κάτω 

των 25 ετών, διαφοροποιείται στην Ελλάδα, καθώς οι περισσότεροι που συμμετέχουν 

στα ΣΔΕ εργάζονται και βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Επομένως, η συμμετοχή 

στα ΣΔΕ στην Ελλάδα, διαφοροποιείται από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

λόγω διαφορετικού κοινωνικού συγκείμενου και διαφορετικής ιστορικής πορείας 

μέσα στο χρόνο. Οι εκπαιδευόμενοι στα ΣΔΕ που εξετάσαμε δεν κινδυνεύουν από 

κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά με τη συμμετοχή τους στο ΣΔΕ προσπαθούν να 

εξασφαλίσουν έναν καλύτερο τρόπο ζωής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Παρουσίαση- Ανάλυση δεδομένων 

 

5.1. Εισαγωγή 

 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να κατηγοριοποιήσουμε και να αναλύσουμε 

τα ερευνητικά μας δεδομένα σε σχέση με τα ερευνητικά μας ερωτήματα. Το πρώτο 

ερώτημα σχετίζεται με τους λόγους διακοπής της υποχρεωτικής φοίτησης των 

εκπαιδευομένων με έμφαση στη διάσταση του φύλου. Αρχικά, εξετάσαμε την τάξη 

διακοπή της φοίτησης, τους λόγους διακοπής της και κατά πόσο συνέβαλε η 

οικογένεια σ’ αυτή την απόφαση όπως και τη σχέση των εκπαιδευομένων με τους 

συνομηλίκους τους. 

5.2. Λόγοι διακοπής υποχρεωτικής φοίτησης 

  

Η πρώτη ερώτηση που απευθύναμε στους ερωτώμενους ήταν «σε ποια τάξη διακόψατε την 

υποχρεωτική φοίτησή σας στο σχολείο;». 

Πίνακας 4: Τάξη διακοπής φοίτησης 

 Άνδρες 

(fi) 

Γυναίκες 

(fi) 

Τάξη φοίτησης 

 Καμιά τάξη 1 0 

 Β’ Δημοτικού 1 0 

 Δ’ Δημοτικού 1 0 

 ΣΤ’ Δημοτικού 2 9 

 Α’ Γυμνασίου 6 3 

 Β’ Γυμνασίου 3 2 

 Γ’ Γυμνασίου  1 1 

Ν=30. 

Παρατηρούμε ότι οι γυναίκες διακόπτουν τη φοίτηση μόλις ολοκληρώσουν το 

δημοτικό, ενώ οι περισσότεροι άνδρες βλέπουμε ότι σταματούν τη φοίτησή τους στην 

Α’ Γυμνασίου. 
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 Στη συνέχεια, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση «για ποιο 

λόγο διακόψατε την υποχρεωτική σας φοίτηση;». 

Κατηγοριοποιούμε τις απαντήσεις στις εξής κατηγορίες: 

• Λόγοι που σχετίζονται με το σχολείο 

• Λόγοι που σχετίζονται με την οικογένεια 

• Λόγοι που σχετίζονται με την εργασία 

• Μετάβαση στο εξωτερικό  

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτώμενοι μπορούν να 

ταξινομηθούν σε περισσότερες από μια κατηγορίες. Η ταξινόμηση όμως έγινε με 

βάση την κύρια αιτία διακοπής της υποχρεωτικής φοίτησης που απορρέει από την 

συνολική κουβέντα που είχαμε μαζί τους. 

Πίνακας 5: Λόγοι διακοπής υποχρεωτικής φοίτησης των ανδρών 

Λόγοι διακοπής Δηλώσεις των εκπαιδευομένων 

 

  Λόγοι που σχετίζονται με το σχολείο «Δεν διάβαζα, δεν ήμουν καλός» 

«Δυσκολευόμουν στα μαθήματα» 

«Δεν μπορούσα να προχωρήσω άλλο. Δεν 

ήθελα να πηγαίνω σχολείο, ήθελα να πάω 

να δουλέψω» 

«Δυσκολεύτηκα πολύ στο Γυμνάσιο, είχα 

μείνει σε κάποια μαθήματα, πήγα να 

συνεχίσω, δεν τα κατάφερα, απελπίστηκα 

και τα παράτησα» 

«Μπλέχτηκα σ’ ένα συμβάν, αποβλήθηκα 

για 15 μέρες κι έμεινα από απουσίες. Αν 

και μ’ άρεσε το Γυμνάσιο πιο πολύ από το 

Δημοτικό, μετά από αυτό θεώρησα ότι δεν 

αξίζει να πηγαίνω»  

«Θεωρούσα το σχολείο χάσιμο χρόνου, 

κάτι άσκοπο» 

«Δε μου άρεσε το σχολείο κι έμεινα από 
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απουσίες. Διέκοπτα συνέχεια κι έφευγα» 

«Δεν τα πήγαινα καλά κι επειδή υπήρχαν 

οικογενειακά προβλήματα δεν μπορούσα 

να συνεχίσω» 

«Έκανα απουσίες. Ήμουν ευαίσθητο παιδί 

και με πειράζανε πολύ» 

  Λόγοι που σχετίζονται με την 

οικογένεια 

«Η μητέρα μου ήταν αντίθετη με το 

εκπαιδευτικό σύστημα ειδικά στην 

Ελλάδα, συν του ότι είχαν χωρίσει οι 

γονείς μου και δυσκολευόμουν να πάω σε 

σχολείο καθώς μετακινούμασταν 

συνεχώς» 

«Σταμάτησα για οικογενειακούς λόγους 

καθώς οι γονείς μου χώρισαν κι αυτό με 

επηρέασε. Αλλάζαμε περιοχές καθώς δεν 

είχαμε σταθερή κατοικία, σταμάτησα το 

σχολείο και κοίταξα να βρω δουλειά για 

να βοηθήσω την οικογένεια» 

  Λόγοι που σχετίζονται με την εργασία «Λόγω φτώχειας ξεκίνησα να εργάζομαι» 

«Έπρεπε να δουλέψω γιατί ήμασταν πολλά 

παιδιά» 

  Μετάβαση στο εξωτερικό  «Λόγω προβλημάτων υγείας 

πηγαινοερχόμουνα στο εξωτερικό» 

«Ήταν δύσκολα τα πράγματα και δεν 

μπορούσα να πηγαίνω σχολείο»   
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Πίνακας 6: Λόγοι διακοπής υποχρεωτικής φοίτησης των γυναικών  

Λόγοι διακοπής Δηλώσεις των εκπαιδευομένων 

  Λόγοι που σχετίζονται με το σχολείο «Έμεινα μια χρονιά και μετά με κόψανε κι 

απογοητεύτηκα πάρα πολύ» 

«Έμεινα, ξαναπήγα και στη μέση της 

χρονιάς τα παράτησα» 

«Μ’ άφησαν μια χρονιά πίσω και δεν 

ήθελα να ήμουν η πιο μεγάλη στην τάξη» 

«Ήρθα από επαρχία και το σχολείο ήταν 

πολύ διαφορετικό» 

«Έμεινα στα μαθήματα, δεν μπορούσα να 

πάω και να συνεχίσω γιατί ντρεπόμουνα» 

«Ήμουν κάπως ελεύθερη, δεν είχα την 

ώθηση των γονιών μου και με τράβηξαν 

άλλα πράγματα εκτός σχολείου» 

  Λόγοι που σχετίζονται με την 

οικογένεια 

«Ο πατέρας μου είχε την αντίληψη ότι τα 

κορίτσια πρέπει να μένουν σπίτι» 

«Με σταμάτησε ο αδερφός μου. Τότε 

σπούδαζαν μόνο τα αγόρια. Τα κορίτσια 

ήταν για το σπίτι» 

«Δεν μ’ άφησε ο πατέρας μου να συνεχίσω 

το σχολείο λόγω αντιλήψεων καθώς 

προέρχομαι από χωριό» 

«Τα σχολεία τότε ήταν διαφορετικά… εκεί 

που κατοικούσα προορισμός ήταν ο 

γάμος» 

«Ήμασταν πολλά αδέρφια. Η μητέρα μου 

δούλευε κι έπρεπε να μείνω σπίτι ν’ 

αναλάβω το νοικοκυριό» 

Οι αντιλήψεις των γονιών μου ήταν ότι τα 

κορίτσια είναι για το σπίτι κι ενώ ήθελα 

να συνεχίσω με παντρέψανε με το ζόρι» 

 «Σταμάτησα λόγω της μητέρας μου. 
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Ήμασταν πολυμελής οικογένεια και με 

ήθελαν σπίτι» 

  Μετάβαση στο εξωτερικό  «Έφυγα για βιοποριστικούς λόγους στο 

εξωτερικό» 

«Έπρεπε να μεταβώ στο εξωτερικό» 

 

Έπειτα, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα αν η οικογένειά τους 

συνέβαλε στην απόφαση τους να διακόψουν τη φοίτησή τους. 

 

Πίνακας  7: Συνέβαλε η οικογένεια στη διακοπή της φοίτησης; 

 Άνδρες 

(fi) 

Γυναίκες 

(fi) 

Ναι  6 9 

Όχι 9 6 

Ν=30. 

 Στην περίπτωση των ανδρών, η συμβολή της οικογένειας στη διακοπή της φοίτησης 

των εκπαιδευομένων σχετίζεται κυρίως με την εύρεση εργασίας για την οικονομική 

στήριξη και ενίσχυση της οικογένειας («Λόγω φτώχειας ξεκίνησα να εργάζομαι», 

«Έπρεπε να δουλέψω γιατί ήμασταν πολλά παιδιά», «Κοίταξα να βρω δουλειά για να 

βοηθήσω την οικογένεια». Έπονται τα οικογενειακά προβλήματα και ο χωρισμός των 

γονέων καθώς και οι αντιλήψεις  των γονέων για το εκπαιδευτικό σύστημα(«Η 

μητέρα μου ήταν αντίθετη με το εκπαιδευτικό σύστημα ειδικά στην Ελλάδα»). Στην 

περίπτωση των ανδρών, η οικογένεια δεν παίζει τον πρωταρχικό ρόλο για την 

απόφαση διακοπής της υποχρεωτικής φοίτησης του ερωτώμενου, καθώς ακόμα κι αν 

διαφωνούσε με την απόφαση αυτή, δεν μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στη θέλησή του. 

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις : «Η στάση της οικογένειάς μου ήταν αρνητικότατη 

αλλά παρ’ όλα αυτά εγώ σταμάτησα», «Δεν είχαν άλλη επιλογή από το να 

συμφωνήσουν εφόσον είχα πάρει την απόφασή μου. Σεβάστηκαν την επιλογή μου», « 

Οι δικοί μου, μου λέγανε να μην το σταματήσω (το σχολείο) και να συνεχίσω, όμως εγώ 

είχα πάρει την απόφασή μου και δεν τα πήγαινα καλά», «Στην αρχή δεν ήταν 

σύμφωνοι, αλλά μετά εντάξει». 
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Στην περίπτωση των γυναικών, η οικογένεια είναι αυτή που διακόπτει τη φοίτηση 

των κοριτσιών λόγω αντιλήψεων καθώς θεωρεί ότι η θέση της γυναίκας είναι στο 

σπίτι και στο νοικοκυριό και δε λαμβάνει υπόψη την πραγματική θέληση των 

κοριτσιών για τη διακοπή ή μη της φοίτησής τους στο σχολείο. «Δεν ήταν δική μου 

υπαιτιότητα η διακοπή της φοίτησής μου αλλά των γονιών μου... ήταν γενικά παλαιών 

αντιλήψεων και αρχών», «Εμένα μ’ άρεσε πολύ το σχολείο αλλά εκείνα τα χρόνια ήταν 

δύσκολα και σπούδαζαν μόνο τα αγόρια.. Με σταμάτησε ο αδερφός μου από το σχολείο, 

εκείνος προχώρησε κι εγώ έμεινα πίσω», «Δεν μ’ άφησε ο πατέρας μου να συνεχίσω 

λόγω αντιλήψεων», «Ήθελα να συνεχίσω το σχολείο αλλά με παντρέψανε μικρή με το 

ζόρι». Στις περιπτώσεις που η οικογένεια δεν επηρεάζει την απόφαση των 

ερωτώμενων για τη διακοπή της φοίτησής τους, όπως ισχυρίζονται οι ερωτώμενες, 

αυτό έγινε λόγω αδιαφορίας της οικογένειας για τις σπουδές τους «Δε με 

αποθάρρυναν από το να σταματήσω. Το θεώρησαν αναμενόμενο. Είχαν πολλά 

προβλήματα», «Εκείνα τα χρόνια δεν σου έλεγαν κάτι, δεν μου είπαν τίποτα» , «Δεν 

μου έδωσαν σημασία», «Αυτό είναι κάτι που τους το φυλάω γιατί όταν ένα παιδί 14 

χρονών γυρνάει και σου λέει “ντρέπομαι να συνεχίσω επειδή έμεινα”, δεν του λες 

“εντάξει αγάπη μου, εσύ αποφασίζεις”». 

Η τελευταία ερώτηση που κλήθηκαν να απαντήσουν αναφορικά με τους λόγους 

εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης αφορούσε στο ποια ήταν η σχέση τους 

με τους συνομηλίκους τους που συνέχιζαν να πηγαίνουν σχολείο.  

Πίνακας 8: Σχέση ερωτώμενων με τους συνομηλίκους που συνέχισαν το σχολείο   

 Άνδρες 

(fi) 

Γυναίκες 

(fi) 

Δεν είχα επαφές 5 9 

Δεν μ’ ενδιέφερε 6 4 

Ένιωθα άσχημα και 

περίεργα 

4 2 

Ν=30.  

Βλέπουμε ότι κυρίως οι γυναίκες απομακρύνθηκαν από τους συνομηλίκους τους, ενώ 

οι άνδρες κυρίως αδιαφορούσαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άνδρες ένιωθαν 

περίεργα, άσχημα ακόμα και μειονεκτικά έναντι όσων συνέχιζαν τη φοίτησή τους.  
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5.3. Εμπόδια στη συμμετοχή των εκπαιδευομένων  

 

Ο δεύτερος άξονας ερωτήσεων αφορά τα εμπόδια που συνάντησαν οι εκπαιδευόμενοι 

για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ΣΔΕ. Συγκεκριμένα, ερωτήθηκαν αν 

επιθυμούσαν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους πριν τη συμμετοχή τους στο ΣΔΕ, 

τι ήταν αυτό που τους εμπόδιζε να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και ποια ήταν η 

στάση της οικογένειάς τους απέναντι στην απόφασή τους να συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα ΣΔΕ. 

Στην ερώτηση αν επιθυμούσαν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους πριν την ένταξή 

σας στα ΣΔΕ, κάποιοι ερωτώμενοι απάντησαν πως δεν επιθυμούσαν καθόλου να 

συνεχίσουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση, δίνοντας απλώς μια μονολεκτική 

αρνητική απάντηση. Άλλοι αποκρίθηκαν πως ήθελαν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή 

τους αλλά συνάντησαν εμπόδια για την ευόδωση του στόχου αυτού και άλλοι το 

προσπάθησαν χωρίς όμως επιτυχία.  

Το εμπόδιο για όσους δεν επιθυμούσαν καθόλου να συνεχίσουν την υποχρεωτική 

τους εκπαίδευση συνεπώς είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος που συναντάται κυρίως 

στους άνδρες παρά στις γυναίκες. Τρεις περιπτώσεις έναντι μιας. 

Όσοι εξέφρασαν την επιθυμία να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους χωρίς όμως να το 

προσπαθήσουν, αποδίδουν την κατάσταση αυτή είτε στην έλλειψη χρόνου λόγω 

εργασίας άνδρες και γυναίκες («είχα ως προτεραιότητα την επιβίωση, δεν μπορούσα 

να πάω στο σχολείο γιατί εργαζόμουν και οι υποχρεώσεις της οικογένειας και των 

παιδιών το έκαναν πιο δύσκολο», «ήταν δύσκολο να το συνδυάσω με τη δουλειά»), είτε 

στις οικογενειακές υποχρεώσεις που αναφέρεται ως εμπόδιο αποκλειστικά από 

γυναίκες («είχα παντρευτεί μικρή και είχα και τα παιδιά μου», «παντρεύτηκα σε μικρή 

ηλικία, έκανα οικογένεια και παράλληλα εργαζόμουν», «εργαζόμουν ενώ παράλληλα 

φρόντιζα τον πατέρα μου που ήταν άρρωστος») είτε λόγω των στάσεων και των 

αντιλήψεων του εαυτού τους απέναντι στην εκπαίδευση, εμπόδιο που αναφέρθηκε 

τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες («θεώρησα ως ήταν κάτι που έχει τελειώσει για 

μένα», «φοβόμουν να ξεκινήσω, φοβόμουν το διάβασμα», «φοβόμουν την αποτυχία, το 

θεωρούσα πολύ δύσκολο να διαβάσω σ’ αυτή την ηλικία», «είχα ενδοιασμούς όσον 

αφορά τις ηλικίες των συμμαθητών μου κι αν θα μπορέσω να τα καταφέρω», 

«προβληματιζόμουν για το διάβασμα και τα μαθήματα μετά από τόσα χρόνια αποχής 
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από τα θρανία», «ασχολιόμουν μ’ άλλα πράγματα»). Παρατηρούμε ότι στις 

περιπτώσεις των γυναικών αναφέρονται συνδυαστικά εμπόδια της οικογένειας και 

της εργασίας. 

Τέλος, η τρίτη κατηγορία εκπαιδευόμενων είναι αυτοί που επιθυμούσαν να 

συνεχίσουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση, το προσπάθησαν αλλά δεν κατάφεραν 

να ολοκληρώσουν την βασική τους εκπαίδευση. Ορισμένοι αναφέρουν ως εμπόδιο 

για την ολοκλήρωση του εγχειρήματός τους την εύρεση εργασίας με αποτέλεσμα να 

πρέπει να σταματήσουν το σχολείο. Μια εκπαιδευόμενη αποκρίθηκε πως 

αναγκάστηκε να σταματήσει λόγω εγκυμοσύνης. Οι περισσότεροι όμως αναφέρθηκαν 

στο ότι δεν τα κατάφεραν λόγω του θεσμού στον οποίο είχαν συμμετάσχει, νυχτερινό 

ή τυπικά πρωινό σχολείο («το άφησα», «δεν κατάφερα να το βγάλω, καμιά σχέση το 

νυχτερινό με το ΣΔΕ», «έμεινα πάλι και τα παράτησα», «προσπάθησα πολλές φορές», 

«μπήκα σε πρωινό σχολείο και μου έκαναν ψυχολογικό πόλεμο γιατί ήμουν πιο 

μεγάλος… μιλούσα σε όλους αλλά κανείς δεν ήθελε να κάνει παρέα μαζί μου και μετά 

το σταμάτησα»). Μια εκπαιδευόμενη είχε επιχειρήσει ξανά να ολοκληρώσει την 

εκπαίδευσή της στα ΣΔΕ αλλά δεν τα κατάφερε λόγω συνθηκών. Χαρακτηριστικά 

αναφέρει: «Τα παιδιά μου ήταν μικρά, ο άνδρας μου έλειπε λόγω εργασίας, εγώ 

εργαζόμουν μέχρι αργά και ήταν αδύνατο να παρακολουθήσω. Τότε δεν είχα καθόλου 

ελεύθερο χρόνο». 

Ζητήθηκε επιπλέον από τους εκπαιδευόμενους να αποκριθούν για τη στάση της 

οικογένειάς τους απέναντι στην απόφασή τους να ξεκινήσουν να φοιτούν στα ΣΔΕ 

καθώς η στήριξη της οικογένειας αποτελεί παράγοντα που μπορεί να βοηθήσει τους 

εκπαιδευόμενους να επιτύχουν το εγχείρημά τους.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η οικογένεια διατηρεί την ίδια στάση απέναντι στην 

απόφαση του εκπαιδευομένου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μέλη της οικογένειας 

διχάζονταν ως προς την αντιμετώπιση της απόφασης των εκπαιδευομένων και 

αποκλειστικά των γυναικών. Ειδικότερα, παρατηρήσαμε πως σε 3 περιπτώσεις, ενώ ο 

σύζυγος είναι υποστηρικτικός, τα παιδιά δεν επικροτούν τη συμμετοχή της μητέρας 

τους στα ΣΔΕ. «Τα παιδιά μου είπαν ότι δεν θα τα καταφέρω γιατί ξέρουν τις ώρες που 

επιστρέφω στο σπίτι και τις ανάγκες της οικογένειας αλλά ο σύζυγός μου τους είπε να μ’ 

αφήσουν γιατί θέλω να το προσπαθήσω».  
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«Ο σύζυγός μου με ενθαρρύνει. Τα παιδιά με θέλουν και σπίτι όμως. Κάποιες φορές 

γκρινιάζουν που λείπω αλλά προσπαθώ να κουμαντάρω τα πράγματα ώστε τις ώρες 

που λείπω να μην έχουν πρόβλημα και μέχρι στιγμής τα έχω καταφέρει». 

«Στα παιδιά μου φάνηκε περίεργο και η κόρη μου στην αρχή με αποθάρρυνε ότι θα 

είναι δύσκολα και δεν θα τα καταφέρω. Αλλά τους εξήγησα ότι το θέλω πολύ και θα 

πάω. Κι αν δεν τα καταφέρω δεν έγινε και κάτι. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου 

όμως εδώ με ενθάρρυναν». 

Ενδιαφέρουσα είναι μια περίπτωση όπου υπάρχει διαφορετική αντίληψη για τη 

συμμετοχή της μητέρας στα ΣΔΕ ανάμεσα στα παιδιά. «Η κόρη μου ήταν θετική. Μου 

είπε αν θέλω να πάω. Στον γιο μου φάνηκε κάπως υπερβολικό το γεγονός ότι θα 

δουλεύω και θα πάω πάλι σχολείο. Αναρωτιόταν πού θα μου χρησίμευε και ότι δεν με 

ωφελεί πουθενά. Εγώ επέμεινα ότι θα με ωφελήσει και ότι θέλω να πάω. Αν και το 

ψιλοκορόιδευαν στην αρχή γιατί ήταν και οι δύο μαθητές και χαζογελάγανε όταν τους 

έλεγα πως περνούσα στο σχολείο τη μέρα μου, το έχουν συνηθίσει και κάνουμε πλάκα 

πλέον».  

Σ’ όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον η 

οικογένεια είναι υποστηρικτική, ενθαρρυντική και έχει προτρέψει τους 

εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν στο ΣΔΕ. Οι παρατηρήσεις είναι ισόποσες κατά 

φύλο (9 άνδρες, 9 γυναίκες). Συναντήσαμε μια και μοναδική περίπτωση αδιάφορου 

οικογενειακού περιβάλλοντος. 
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5.4. Κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευομένων 

 

Ο τρίτος άξονας ερωτήσεων αφορά τους λόγους που οι εκπαιδευόμενοι οδηγήθηκαν 

να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΣΔΕ. Οι ερωτώμενοι δεν παρέθεσαν ένα μόνο 

ξεκάθαρο λόγο για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αλλά συνδυασμό λόγων τόσο 

εσωτερικών κινήτρων όσο και εξωτερικών. Τα εσωτερικά κίνητρα απορρέουν από 

την προσωπικότητα, τις ψυχικές και συναισθηματικές ανάγκες του ατόμου, ενώ τα 

εξωτερικά, από ανάγκες που προκύπτουν από την καθημερινή ζωή. Ο συνδυασμός 

και η ποικιλία των απαντήσεων δυσχέρανε την κατηγοριοποίηση γι’ αυτό και 

παραθέτουμε αυτούσια τα λόγια των εκπαιδευομένων. Η κατηγοριοποίηση έγινε με 

βάση το κύριο κίνητρο που έθεσαν οι ερωτώμενοι μέσα από όλο το διάλογο που 

ανταλλάξαμε μαζί τους.  

Αρχικά, ο κύριος λόγος συμμετοχής στα ΣΔΕ είναι αυτό που το ΣΔΕ προσφέρει, 

δηλαδή η απόκτηση του απολυτηρίου του Γυμνασίου. Κυρίως, σ’ αυτή την κατηγορία 

συναντούμε απαντήσεις ανδρών, χωρίς όμως να εκλείπουν και δηλώσεις των 

γυναικών. Η απόκτηση απολυτηρίου  θεωρούν ότι αποτελεί ένα πρόσθετο προσόν για 

την επαγγελματική τους πορεία («για να ξαναμπώ στην αγορά εργασίας θα έπρεπε να 

έχω απολυτήριο Λυκείου», «ήθελα να το δοκιμάσω, κυρίως όμως με ενδιέφερε το 

απολυτήριο» «η ανάγκη ότι πρέπει να τελειώσω το σχολείο, να τελειώσω μια σχολή, να 

μάθω κάτι περισσότερο γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Βασικό κίνητρο για να έρθω 

στο ΣΔΕ είναι ότι δεν έχουμε βιβλία», «περισσότερο μ’ ενδιέφερε το χαρτί γιατί δεν 

είχα κάτι στα χέρια μου. Είναι χρήσιμο σήμερα ειδικά έτσι όπως έχουν γίνει τα 

πράγματα», «θέλω να βγάλω το χαρτί γιατί το χρειάζομαι για τη δουλειά μου. 

Χρειάζομαι ένα χαρτί για να ξαναβγώ στην αγορά εργασίας. Πιστεύω ότι θα με 

βοηθήσει πάρα πολύ», «Αρχικά για να πάρω το απολυτήριο Γυμνασίου αλλά ήταν και 

μια καλή ευκαιρία για να βρω νέα πελατεία μέσω της συναναστροφής με τους 

συμμαθητές και τους καθηγητές. Μου άρεσε επίσης γιατί δεν έχει αυτή την πίεση να 

διαβάσεις, να γράψεις, να εξεταστείς», «Ήρθα εδώ με τη σύζυγο γιατί κι αυτή είναι 

απόφοιτη δημοτικού και δεν μπορεί να βρει δουλειά κι εμένα μου χρειάζεται το 

απολυτήριο στη δουλειά μου. Είναι δύσκολα τα πράγματα», «Ήξερα να διαβάζω λίγο 

αλλά όχι να γράφω κι επειδή δεν μπορούσα να γράψω, δεν μπορούσα να εργαστώ»). 

Δεν είναι όμως η απόκτηση απολυτηρίου μόνο πρόσθετο προσόν για την 

επαγγελματική πορεία των εκπαιδευόμενων αλλά λειτουργεί και σαν εφαλτήριο για 



65 
 

την εκπλήρωση των στόχων τους που έχουν ως προϋπόθεση την κατοχή απολυτηρίου 

Γυμνασίου. Χαρακτηριστικά: «Ήρθα για να μπορέσω να πάω Λύκειο και να μπω μετά 

στη Νοσηλευτική» ,«Ήρθα εδώ για να πάρω το χαρτί γιατί ήθελα να ανοίξω ένα μαγαζί 

δικό μου και μου χρειαζόταν το χαρτί. Βέβαια, όπως έχουν γίνει τα πράγματα, 

σκέφτομαι να φύγω για έξω», «Ήθελα να μπω σε μια σχολή κρεοπωλών και ζητούσαν 

απολυτήριο Γυμνασίου ως προσόν κι ήθελα ακόμα να βγάλω το Γυμνάσιο», «Να πάρω 

το απολυτήριο Γυμνασίου και να συνεχίσω κανονικά στο Λύκειο επειδή καθυστέρησα 

πολύ». 

Παράλληλα, συναντήσαμε περιπτώσεις όπου η συμμετοχή στα ΣΔΕ αποτελεί την 

εκπλήρωση του απωθημένου για την ολοκλήρωση της βασικής τυπικής εκπαίδευσης 

που αναφέρεται ως κινητήριος  δύναμη αποκλειστικά από γυναίκες. Χαρακτηριστικά: 

«Το είχα μέσα μου πάντα σαν απωθημένο να ολοκληρώσω την εκπαίδευσή μου και 

κάποια στιγμή ήθελα να το κάνω. Όταν έχεις πάει μόνο δημοτικό, έχεις πολλές 

ελλείψεις τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο», «Πάντα το είχα ως 

απωθημένο, αισθανόμουνα κενό μέσα μου κι όλη η οικογένειά μου είναι τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Αυτό με έκανε να νιώθω κάπως μειονεκτικά. Πάντα αισθανόμουν ότι κάτι 

μου έλειπε», «Ανέκαθεν ήθελαν να τελειώσω το σχολείο και για μένα την ίδια. Ήθελα 

να κάνω κάτι περισσότερο στη ζωή μου. Θα ήθελα να βρω μια καλύτερη δουλειά αλλά 

με το απολυτήριο του δημοτικού δεν μπορείς να κάνεις και πολλά», «Ήταν όνειρο ζωής 

να ολοκληρώσω την υποχρεωτική εκπαίδευση», «Μου είχε στοιχίσει που σταμάτησα το 

σχολείο. Θεώρησα ότι ήταν κάτι που δεν είχε τελειώσει και δεν είχα άλλη ευκαιρία να 

το κάνω. Η συμμετοχή μου εδώ ήταν η εκπλήρωση του απωθημένου που είχα για να 

πάω σχολείο». 

Η συμμετοχή στα ΣΔΕ, για κάποιες γυναίκες, αποτέλεσε τη δυνατότητα διαφυγής από 

καταστάσεις της καθημερινότητας: «Πέρασα και μια αρκετά δύσκολη κατάσταση στο 

σπίτι και κάτι έπρεπε να κάνω για να μπορώ να παραμείνω όρθια»,  «Είχα απολυθεί 

από τη δουλειά μου, είχα χάσει και το σύζυγό μου κι έπρεπε να έχω μια απασχόληση, να 

βγαίνω έξω από το σπίτι. Μόλις πέρασε ένας χρόνος από το χαμό του άνδρα μου, για 

να μην αρρωστήσω κι εγώ και μείνουν μόνα τα παιδιά μου, αναγκάστηκα να έρθω εδώ 

στο σχολείο», «Έχασα τον πατέρα μου κι ένιωθα ότι έχασα το στήριγμά μου και κάτι 

έπρεπε να κάνω για να πάρω εφόδια για να συνεχίσω γιατί έχω κι ένα μικρό παιδί». 
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Βασικό επίσης κίνητρο είναι η ικανοποίηση των εσωτερικών αναγκών του ατόμου, η 

προσωπική του ικανοποίηση και οι προσωπικές του ανάγκες. Ως κίνητρο, συναντάται 

τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες. Συγκεκριμένα, ισχυρίζονται ότι η 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα είναι μια προσφορά στον ίδιο τους τον εαυτό καθώς 

μέσα από τα λόγια τους αναδύεται μια αίσθηση μειονεξίας την οποία προσπαθούν να 

καταπολεμήσουν μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα: «Συναναστρεφόμουν 

με τον κόσμο κι ένιωθα ότι κάτι μου έλειπε μέσα μου. Θεωρούσα ότι το χρωστάω στον 

εαυτό μου να τελειώσω το σχολείο. Ο άλλος λόγος είναι ότι για τον επαγγελματικό 

τομέα είναι χρήσιμο καθώς είναι δύσκολο να βρω εργασία αφού έχω τελειώσει μόνο το 

δημοτικό», «Ήρθα γιατί εγώ το ήθελα να το κάνω για μένα. Ήθελα να ολοκληρώσω 

μέσα μου αυτό που άφησα και θα συνεχίσω. Πριν έρθω εδώ, τα παιδιά μου έλεγαν ότι 

οι γονείς μου δεν έχουν τελειώσει κάτι, είναι του δημοτικού. Τώρα που τα παιδιά 

μεγαλώσανε και δεν εργάζομαι, δίνω τα πάντα για μένα», «Σκέφτηκα ότι είχα 

σταματήσει το σχολείο κι έπρεπε να το συνεχίσω, κι έτσι ήρθα στα ΣΔΕ. Δε σημαίνει ότι 

αν βγάλεις το Γυμνάσιο θα μπεις κάπου και θα βρεις δουλειά. Χρειάζονται παραπάνω 

πράγματα», «Είναι πολλά πράγματα. Δεν θα μ’ άρεσε να μεγαλώνω τα παιδιά μου και 

να έχω απολυτήριο δημοτικού, δεν θα ήθελα να με συγκρίνουν με άλλες μαμάδες κι έτσι 

αποφάσισα να το κάνω για μένα και για τα παιδιά μου. Και επαγγελματικά θα με 

βοηθήσει το χαρτί, και για ψυχολογικούς λόγους» «η συνέχιση και η ολοκλήρωση της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, να μάθω πράγματα που δεν τα έμαθα ποτέ αλλά και η 

προσωπική μου ικανοποίηση. Να λέω κι εγώ ότι έχω ένα χαρτί». Επιπρόσθετα, η 

συμμετοχή στο ΣΔΕ μπορεί να συνδέεται και με προσωπικές ανάγκες όπως: «μου 

δίνει αναβολή από το στρατό κι εφόσον αντιπροσωπεύει την υποχρεωτική εκπαίδευση 

στην Ελλάδα, ήταν σημαντικό να παρέχω αυτή την εκπαίδευση στον εαυτό μου». 

Τέλος, συναντούμε και δύο περιπτώσεις που ανάγουν την ανάγκη για μάθηση ως 

βασικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους στο ΣΔΕ: «πάντα μ’ άρεσε η μάθηση και είπα 

να ξεκινήσω αγγλικά και υπολογιστές γιατί χρειάζονται. Μόλις είδα τον τρόπο μάθησης 

στα ΣΔΕ, μ’ άρεσε πολύ και το σκέφτηκα σοβαρά. Το έκανα για τη δική μου 

ευχαρίστηση, το δικό μου απωθημένο. Ο στόχος μου ήταν η μάθηση», «Η αγάπη μου 

για το σχολείο. Ήθελα να μάθω και να τελειώσω το Γυμνάσιο». 
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5.5. Μελλοντικές προσδοκίες των εκπαιδευομένων 

 

Στον τέταρτο και τελευταίο άξονα των συνεντεύξεων τέθηκαν ερωτήσεις στους 

εκπαιδευόμενους/νες των ΣΔΕ αναφορικά με τη μεταβολή των στόχων που έθεσαν 

πριν την ένταξή στους στο ΣΔΕ, καθώς και τα σχέδιά τους για το μέλλον, εφόσον 

ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα. 

Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευόμενοι παρατήρησαν μεταβολή στους αρχικούς τους 

στόχους, θέτοντας νέους και πιο υψηλούς: «Θέλω να συνεχίσω και στο Λύκειο», «Το 

ΣΔΕ μου έχει δημιουργήσει την  ανάγκη για κάτι περισσότερο», «Όταν μπαίνεις στην 

εκπαίδευση, δεν μπορείς να πεις σταματάω. Θέλεις συνεχώς να πηγαίνεις και πιο 

πέρα», «Τώρα έχω σκοπό να προχωρήσω και στο Λύκειο, να πάρω κάποια 

ειδικότητα»,  «Θέλω να συνεχίσω, να πάω σε ΕΠΑΛ και το όνειρό μου είναι να γίνω 

δικηγόρος και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω», «Θα προχωρήσω και στο Λύκειο αλλά όχι 

για σπουδές. Και το Λύκειο να βγάλω, το επάγγελμα μου θέλω να είναι 

οδοκαθαρίστρια», «Έχουν αυξηθεί οι στόχοι μου. Τώρα θέλω να πάω και Λύκειο, θέλω 

να εξελιχθώ», «Η συμμετοχή μου στα ΣΔΕ μ’ έχει κινητοποιήσει να πάω Λύκειο. Τώρα 

πιστεύω σε μένα και σ’ αυτό που κάνω», «Το ΣΔΕ με έχει κινητοποιήσει, παρά το 

γεγονός ότι είμαι μεγάλης ηλικίας, να προχωρήσω κι άλλο και να αλλάξω ειδικότητα», 

«Τώρα έχουν προστεθεί και νέοι στόχοι όπως το να συνεχίσω», «Ξεκίνησα να πάρω το 

απολυτήριο του Γυμνασίου αλλά πλέον οι στόχοι μου είναι μεγαλύτεροι». 

 Ακόμη, παρατήρησαν αλλαγές στον ίδιο τους τον εαυτό: «τώρα νιώθω πιο έξυπνη, 

πιο δυνατή, πιο σίγουρη», «νιώθω πιο σίγουρος για μένα», «Βλέπω καινούρια 

πράγματα», «Έχω δει αλλαγές στη συμπεριφορά μου. Ξέρω να κάνω καινούρια 

πράγματα που πριν δεν ήξερα», «Νιώθω άλλος άνθρωπος και είμαι 

κατενθουσιασμένος. Είμαι του Γυμνασίου πλέον και όχι του Δημοτικού. Παίζει ρόλο», 

«Νιώθω πως έχω πιο πολλή δύναμη. Βλέπω τα πράγματα αισιόδοξα, καταλαβαίνω 

όμως τι κρίση περνάμε», «Μ’ έχει βοηθήσει πολύ το ΣΔΕ. Είναι ένα σχολείο που μόνο 

μπορεί να σου δώσει και να σου προσφέρει. Δεν μπορεί να σου πάρει κάτι. Είναι ισάξιο 

με τα κανονικά σχολεία», «Έχω λίγη περισσότερη αυτοπεποίθηση», «Βλέπω ότι τώρα 

μ’ αρέσει η μάθηση. Έχω μάθει πολλά πράγματα που δεν γνώριζα και μπορώ να 

βοηθήσω και τα παιδιά μου τώρα στα μαθήματα που πριν δεν μπορούσα». 
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Στην ερώτηση αναφορικά με τα μελλοντικά σχέδια, σχεδόν όλοι οι εκπαιδευόμενοι 

βλέπουν τα επόμενα χρόνια τον εαυτό τους εντός της εκπαίδευσης. Κυρίως, 

στρέφονται προς το ΕΠΑΛ για να αποκτήσουν κάποια ειδικότητα, άλλοι σκέφτονται 

ακόμα και τις πανεπιστημιακές σπουδές. Όσοι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν την 

εκπαίδευσή τους, βλέπουν τον εαυτό τους ενταγμένο στην αγορά εργασίας. 

Τέλος, οι αναφορές που έκαναν οι ερωτώμενοι για τη λειτουργία των ΣΔΕ και πώς 

αισθάνονται γι’ αυτά είναι: «η εμπειρία μου στο ΣΔΕ ήταν μια από τις καλύτερες 

εμπειρίες μου και στεναχωριέμαι που τελειώνει εδώ», «Η στάση των καθηγητών ήταν 

υποστηρικτική ιδιαίτερα στο ψυχολογικό επίπεδο και παρόλο που δεν θέλω να 

συνεχίσω προσπάθησα να μάθω χωρίς να βάλω στόχους», «Πιστεύω ότι στα ΣΔΕ 

κάνουν πολύ καλή δουλειά και είναι καλύτερα από τα πρωινά», «Όποιος δεν έχει 

τελειώσει το Γυμνάσιο και επιθυμεί να το ολοκληρώσει, να έρθει στο ΣΔΕ γιατί είναι 

αυτό που χρειάζεται. Δεν πρόκειται να πιεστεί από άλλα πράγματα όπως το διάβασμα», 

«Το περιβάλλον εδώ είναι πολύ διαφορετικό από το τυπικό σχολείο κι αυτό νομίζω ότι 

με έχει βοηθήσει πολύ», «Εδώ στο ΣΔΕ νιώθω και πάλι παιδί και πως κι εγώ και οι 

συμμαθητές μου ξεχνάμε όλα μας τα προβλήματα όταν ερχόμαστε εδώ». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Συμπεράσματα 

 

6.1. Οι λόγοι διακοπής της υποχρεωτικής φοίτησης 

 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι: “ποιοι λόγοι 

συνέβαλαν στο παρελθόν στη διακοπή της υποχρεωτικής φοίτησης στο σχολείο των 

ενήλικων εκπαιδευόμενων που συμμετέχουν στα ΣΔΕ”. Τα ευρήματα της εμπειρικής 

έρευνας, έδειξαν ότι τα αγόρια εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση στο 

Γυμνάσιο, ενώ τα κορίτσια δεν εγγράφονται καν σταματώντας την εκπαίδευση τους 

στο δημοτικό. Οι λόγοι που οδήγησαν τους εκπαιδευομένους των ΣΔΕ να διακόψουν 

την υποχρεωτική τους εκπαίδευση ποικίλλουν και δεν είναι αποτέλεσμα μιας και 

μόνο αιτίας. 

Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι κοινός λόγος αποχώρησης από τον εκπαιδευτικό θεσμό 

και για τα δύο φύλα είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θεσμός, δηλαδή το σχολείο. Οι 

συνθήκες του σχολικού περιβάλλοντος όπως η παραμονή στην ίδια τάξη λόγω 

απουσιών, η αποτυχία στις εξετάσεις, η παραμονή σε τάξη μη ανάλογη της 

χρονολογικής ηλικίας, η αλλαγή σχολείου στη μέση της χρονιάς, ο σχολικός 

εκφοβισμός, η αδυναμία στα μαθήματα, προκάλεσαν στους εκπαιδευόμενους 

αισθήματα μειονεξίας, ντροπής, εσωτερίκευση, αποδοχή και δικαιολόγηση της 

αποτυχίας, θέτοντας τον εαυτό τους ως βασικό υπαίτιο της κατάστασης καθώς και η 

ανάπτυξη αντιλήψεων περί μη χρησιμότητας του σχολείου και της μόρφωσης γενικά 

οδήγησαν τους εκπαιδευόμενους στο να διακόψουν τη φοίτησή τους εκεί.  

Παράλληλα, η φυγή στο εξωτερικό είτε για λόγους υγείας, είτε για λόγους 

βιοπορισμού επέβαλαν τη διακοπή της φοίτησης των εκπαιδευόμενων καθώς δεν 

υπήρχε πρόβλεψη για την ολοκλήρωση της τυπικής εκπαίδευσης των παιδιών αυτών 

πέρα από τα σύνορα και τα συμβατικά σχολικά πλαίσια. 

Η οικογένεια και για τους δύο πληθυσμούς, άνδρες και γυναίκες, αποτέλεσε αιτία 

διακοπής του σχολείου αλλά έδρασε διαφορετικά σε κάθε περίπτωση. Οι άνδρες 

σταμάτησαν το σχολείο όταν προέκυψε κάποιο ζήτημα εντός της οικογένειας όπως 

για παράδειγμα ο χωρισμός των γονέων, γεγονός που τους ανέθεσε νέες αρμοδιότητες 

και ρόλους και κυρίως την ενίσχυση και την οικονομική συντήρηση της οικογένειας 

αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα το ζήτημα της εκπαίδευσής τους. Εξάλλου, και σε 
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περιπτώσεις όπου δε συνέβη οικογενειακή ρήξη ή δεν προέκυψε κάποιο οικογενειακό 

πρόβλημα, η φτώχεια και η ανέχεια οδηγούσε τα αγόρια να παρατήσουν το σχολείο 

και να εργαστούν, ενσαρκώνοντας το πρότυπο του άνδρα-κουβαλητή. Άρα, η ένταξη 

στην αγορά εργασίας για βιοποριστικούς λόγους αποτέλεσε λόγο εγκατάλειψης της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ένα νέο εύρημα που προέκυψε θέτει ζήτημα 

εκπαιδευτικής πολιτικής και γενικότερης διερεύνησης και ανάλυσης. Συγκεκριμένα, 

οι αντιλήψεις της οικογένειας για το εκπαιδευτικό σύστημα, θέσανε έναν 

εκπαιδευόμενο εκτός της τυπικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όλο και συχνότερα 

εμφανίζονται στις μέρες μας περιπτώσεις γονέων που διαφωνούν με τον τρόπο 

λειτουργίας του συμβατικού σχολείου, με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τις γνώσεις 

και τις αξίες που αυτό προωθεί και προτιμούν να στερήσουν στα παιδιά τους την 

τυπική υποχρεωτική εκπαίδευση παρέχοντας οι ίδιοι ή μισθώνοντας κάποιον 

δάσκαλο, διδασκαλία κατ’ οίκον. Το γεγονός αυτό μαρτυρά ότι οι αντιλήψεις της 

οικογένειας περί εκπαίδευσης αλλάζουν όχι ως προς το ποιο παιδί πρέπει να πηγαίνει 

σχολείο (αγόρι ή κορίτσι), αλλά προς την ποιότητα της εκπαίδευσης που το κράτος 

προσφέρει. 

 

Στις γυναίκες,  η οικογένεια αποτελεί τροχοπέδη για τη συνέχιση της εκπαίδευσης 

λόγω των πατριαρχικών αντιλήψεων για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, που 

δεν είναι άλλη από την παραμονή στο σπίτι, την ανιδιοτελή φροντίδα προς την 

οικογένεια και την ενασχόληση με το νοικοκυριό. Η εκπαίδευση της γυναίκας 

θεωρούνταν επικίνδυνο μέσο την ανάληψη και την άσκηση των προβλεπόμενων 

κοινωνικά καθηκόντων της γι’ αυτό και οι γυναίκες αποτρέπονταν να συμμετέχουν 

στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

  

Είναι φανερό, ότι η οικογένεια ακόμα κι όταν δε συμβάλει άμεσα στη διακοπή της 

υποχρεωτικής φοίτησης, παίζει σημαίνοντα ρόλο καθώς οι ανάγκες της και οι 

αντιλήψεις της επηρεάζουν τη διακοπή της εκπαίδευσης των παιδιών. 

Αναλυτικότερα, στην περίπτωση των ανδρών, τα αγόρια επωμίζονται τα 

οικογενειακά βάρη κυρίως με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης καθώς διακόπτουν το 

σχολείο και εντάσσονται στους κόλπους της αγοράς εργασίας. Παύουν θα λέγαμε να 

διατηρούν το ρόλο των τέκνων κι αναλαμβάνουν το ρόλο του πατέρα-προστάτη 

ενσαρκώνοντας το πρότυπο του άνδρα-κουβαλητή. Επιπλέον, η οικογένεια των 

αγοριών σέβεται και ενισχύει την ανεξαρτησία των αγοριών να αποφασίζουν τα ίδια 
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για τη ζωή τους, όχι με βάση την συνειδητότητα των επιλογών και των αποφάσεών 

τους αλλά βάσει φύλου. Ακόμα και στις περιπτώσεις που διαφωνούσαν με την 

απόφαση των γιων τους, προέβαλλαν απλώς τις αντιρρήσεις τους χωρίς όμως να 

επεμβαίνουν αποτελεσματικά στην τελική τους απόφαση. 

 

Στις γυναίκες, τα πράγματα λειτουργούν αντίστροφα. Η οικογένεια προετοιμάζει τα 

κορίτσια για τον προορισμένο κοινωνικό ρόλο της μητέρας-συζύγου-νοικοκυράς που 

ασχολείται αποκλειστικά με τα του οίκου της και η σχολική εκπαίδευση θεωρείται 

περιττή για την άσκηση των καθηκόντων της.  Η επικράτηση της πατριαρχικής αυτής 

οπτικής και αντίληψης δεν επιδέχεται αμφισβήτηση γι’ αυτό και δεν λαμβάνονταν 

υπόψη η επιθυμία των κοριτσιών για συνέχιση των σπουδών τους διότι δεν διέθεταν 

το δικαίωμα της επιλογής. Είναι απόλυτα χαρακτηριστική και εύστοχη η δήλωση μιας 

εκπαιδευόμενης: «Εκεί που κατοικούσα, ο προορισμός (για τις γυναίκες) ήταν ένας, ο 

γάμος». Η οικογένεια για τις γυναίκες είτε έπαιζε το ρόλο της επιβολής είτε 

διατηρούσε ουδέτερη-αδιάφορη στάση, αφήνοντας τα κορίτσια να αποφασίσουν οι 

ίδιες τι θέλουν να κάνουν χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη σημασία, καθοδήγηση ή 

συμβουλές. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις παρατηρήσαμε ότι οι εκπαιδευόμενες απέδιδαν 

την ευθύνη στην οικογένεια.  

Ανεξάρτητα όμως από το αν η οικογένεια ευθυνόταν ή όχι για την εγκατάλειψη της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι εσωτερίκευσαν την κατάσταση αυτή 

καθώς απομακρύνθηκαν από τους συνομηλίκους τους ανεξαρτήτως φύλου. Σε 

κάποιες περιπτώσεις, η απομάκρυνση έγινε ηθελημένα για να μπορέσουν 

ενδεχομένως να αποδεχτούν την κατάσταση της φυγής από το σχολείο και να μην 

επηρεάζονται από αυτή. Σε άλλες περιπτώσεις, οι ερωτώμενοι δικαιολόγησαν τη 

διακοπή σχέσεων με τους συνομηλίκους τους ως ενασχόληση μ’ άλλα πράγματα, 

έλλειψη χρόνου και αλλαγή χώρου κατοικίας και δράσης. Η αδιαφορία εξίσου για τη 

σχέση με τους συνομηλίκους και στα δύο φύλα φαίνεται ότι είναι σημαντική, καθώς 

η φυγή από το σχολείο, η ενασχόληση μ’ άλλες δραστηριότητες, η ανάληψη 

διαφορετικών ευθυνών από τους συνομηλίκους που συνέχιζαν της εκπαίδευσή τους, 

τους έκανε να αισθάνονται ότι ανήκουν σ’ άλλο πληθυσμό, μ’ άλλα χαρακτηριστικά 

και όχι στον μαθητικό ηλικιακά ίδιο πληθυσμό. Αυτή η διαφοροποίηση ίσως 

προκάλεσε την αδιαφορία και την απομάκρυνση. Δεν είναι όμως και ασήμαντες οι 

περιπτώσεις όπου τα αρνητικά συναισθήματα και τα αισθήματα μειονεξίας οδήγησαν 
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στην απομάκρυνση και τη διακοπή σχέσεων με τους συνομηλίκους ακόμα και στις 

περιπτώσεις που η διακοπή του σχολείου ήταν προσωπική επιλογή του ερωτώμενου. 

Η εσωστρέφεια και η μειονεξία χαρακτήρισαν τη μεταβατική περίοδο από τη διακοπή 

του σχολείου μέχρι την ένταξη στην αγορά εργασίας χωρίς όμως να εξαφανιστεί 

εντελώς, αλλά εσωτερικεύτηκε, διατηρήθηκε και εκφράστηκε μέσω της συμμετοχής 

τους στα ΣΔΕ. 

Επομένως, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι των ΣΔΕ διέρρευσαν από την υποχρεωτική 

εκπαίδευση τόσο εξαιτίας του σχολείου, το οποίο ωθεί τους μαθητές να 

εσωτερικεύουν τη σχολική αποτυχία, δεν επιτρέπει την ανάπτυξη των διαφορετικών 

δεξιοτήτων των μαθητών καθώς λειτουργεί κυρίως ως «τιμωρός» και δεν αποδέχεται 

σφάλματα και αδυναμίες, όσο και της οικογένειας που αναπαράγει τα κυρίαρχα 

πατριαρχικά κοινωνικά πρότυπα αντιμετωπίζοντας τα παιδιά ως ενήλικα μέλη κι όχι 

ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας που χρήζουν φροντίδας, μέριμνας και 

καθοδήγησης. Άλλωστε, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι γονείς αδυνατούσαν να 

προσφέρουν στα παιδιά τους τα παραπάνω. Η γοργή ανάληψη ρόλων μη συμβατών 

με την παιδική ηλικία, οδήγησε τους εκπαιδευόμενους να αποξενωθούν και να 

απομακρυνθούν από το περιβάλλον των συνομηλίκων τους που συνέχισαν να είναι 

μαθητές και τους ώθησε στο να αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως κάτι το 

διαφορετικό, που συχνά υστερούν από τους άλλους ηλικιακά ομοίους τους γι’ αυτό κι 

έπρεπε να αναζητήσουν σ’ άλλα κοινωνικά περιβάλλοντα δραστηριότητες, ταύτιση 

και αποδοχή. 
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6.2. Τα εμπόδια στη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ 

 

Τα εμπόδια που συναντάμε στους εκπαιδευομένους στα ΣΔΕ σχετικά με τη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ποικίλουν. Ειδικότερα, το εμπόδιο που αναφέρεται 

ως βασικό από την Cross, η έλλειψη ενδιαφέροντος, παρουσιάζεται σε μικρό βαθμό 

στους εκπαιδευόμενους και συγκεκριμένα στον ανδρικό πληθυσμό.   

Ως καταστασιακά εμπόδια, όσα δηλαδή σχετίζονται με την κατάσταση του 

εκπαιδευομένου στην παρούσα χρονική συγκυρία, συναντώνται η έλλειψη χρόνου 

λόγω εργασίας καθώς και οι οικογενειακές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την 

φροντίδα των προστατευόμενων μελών μιας οικογένειας, παιδιά ή γονείς σε 

προχωρημένη ηλικία. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις βαραίνουν αποκλειστικά τις 

γυναίκες οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες τόσο με τα εμπόδια που απορρέουν από την 

έλλειψη χρόνου λόγω της απασχόλησής τους όσο και με τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το ρόλο τους ως μητέρες και σύζυγοι. Η κατάσταση αυτή προκαλεί 

έντονο στρες και ενοχές για τις ώρες που λείπουν από το σπίτι και προσπαθούν να 

φέρουν τις υποχρεώσεις τους σε πέρας όσο γίνεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 

προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους χωρίς να 

προκαλούνται προβλήματα στις υπόλοιπες εκφάνσεις της ζωής τους. Στις περιπτώσεις 

όπου υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον, τα πράγματα γι’ αυτές είναι πιο εύκολα 

καθώς μπορούν με λιγότερο άγχος και στρες και με λιγότερες ενοχές να 

παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχουν επιλέξει. Άλλωστε, το 

οικογενειακό περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο για την επιτυχημένη ολοκλήρωση 

του προγράμματος από τις γυναίκες. Στις συνεντεύξεις που πήραμε φάνηκε ότι ο 

σύζυγος είναι ιδιαιτέρως υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός αλλά παρατηρήθηκαν 

αντιδράσεις από τα παιδιά καθώς πιθανόν να αισθάνονται ότι απειλείται η προσοχή, η 

φροντίδα και η ανιδιοτέλεια της μητέρας από το πρόσωπό τους. Κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος, όμως, παρατηρήθηκε μεταβολή στη στάση τους καθώς έβλεπαν πως η 

μητέρα τους κάνει κάτι που πραγματικά θέλει και σέβονται την απόφασή της.  

Ο φόβος της αποτυχίας και οι πρότερες αρνητικές εκπαιδευτικές εμπειρίες 

απομάκρυναν αρκετούς εκπαιδευόμενους από την προσπάθεια να συνεχίσουν την 

εκπαίδευσή τους και στις περιπτώσεις που το επιχείρησαν, δεν μπόρεσαν να το 

φέρουν εις πέρας καθώς έκριναν τους εαυτούς τους ανίκανους για κάτι τέτοιο. Η 
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εσωτερίκευση της αποτυχίας και η επανάληψη ενός δυσάρεστου γεγονότος όπως για 

παράδειγμα η παραμονή στην ίδια τάξη ή το χάσιμο της χρονιάς λόγω απουσιών, 

μπορεί να εξοντώσει κάθε κίνητρο και κάθε καλή πρόθεση για μάθηση. Επιπρόσθετα, 

παρατηρήθηκε ότι ορισμένοι εκπαιδευόμενοι έχουν εσωτερικεύσει ακόμα και την 

αντίληψη ότι έχουν περάσει τα χρόνια και η εκπαίδευση δεν είναι κάτι που πλέον 

τους αφορά ή θα τους αφορά στο μέλλον. Παρά τον μετασχηματισμό στον τρόπο 

σκέψης που επισημαίνουν οι ίδιοι οι ερωτώμενοι ότι τους συνέβη στα ΣΔΕ, βλέπουμε 

ότι ακόμα κι όταν αναφέρονται στις μελλοντικές τους προσδοκίες, θεωρούν ότι δεν 

μπορούν να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους λόγω της ηλικίας τους, τον φόβο 

της αποτυχίας και του διαφορετικού τρόπου λειτουργίας των ΕΠΑΛ έναντι των ΣΔΕ 

καθώς και λόγω της διάρθρωσης και της λειτουργίας των άλλων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Εξάλλου, ο θεσμός των ΣΔΕ δεν αποτέλεσε εμπόδιο για τη 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων, καθώς όπως οι ίδιοι επεσήμαναν, οι όροι 

διεξαγωγής του προγράμματος, ο τρόπος λειτουργίας χωρίς βιβλία και τα ωράρια 

ήταν βολικά. 

Αντιθέτως, εμπόδια σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, συνάντησαν στις πρότερες προσπάθειές τους να συνεχίσουν και να 

ολοκληρώσουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, η λειτουργία των 

εσπερινών, που ομοιάζει με τη λειτουργία των σχολείων από τα οποία οι 

εκπαιδευόμενοι διέρρευσαν παλαιότερα, οδήγησε στη φυγή τους για δεύτερη φορά. Η 

συμμετοχή, η παραμονή  και η επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών τους στα ΣΔΕ 

ενδεχομένως να οφείλεται στον διαφορετικό τρόπο λειτουργίας των ΣΔΕ που μπορεί 

να χαρακτηρισθεί επιτυχημένος. Τα θεσμικά εμπόδια όμως για τους εκπαιδευομένους 

δε σταματούν εδώ, καθώς αποτελούν βασικό πεδίο προβληματισμού τους για τη 

συνέχιση ή μη των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα. Ίσως, η 

ύπαρξη θεσμών στο ίδιο πλαίσιο και στην ίδια λογική και πρακτική που εφαρμόζουν 

τα ΣΔΕ σε ανώτερη βαθμίδα, να μπορούσε να άρει τα εμπόδια και τους 

προβληματισμούς των εκπαιδευομένων που επιθυμούν να συνεχίσουν την 

εκπαίδευσή τους καθώς οι εκπαιδευόμενοι εκφράζουν προβληματισμούς και 

αποθαρρύνονται για να συνεχίσουν τις σπουδές τους μετά την αποφοίτησή τους από 

το ΣΔΕ καθώς τα ωράρια διεξαγωγής των μαθημάτων των Λυκείων, τα περισσότερα 

χρόνια φοίτησης, η ύπαρξη και η χρήση βιβλίων και συνάμα διαβάσματος καθώς και 

το ενδεχόμενο μιας επικείμενης σχολικής αποτυχίας αλλά και οι αντιλήψεις σχετικά 
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με το όριο ηλικίας για τη συνέχιση των σπουδών τους, τους ωθούν να μην 

προχωρήσουν μελλοντικά σε ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης. 

 

6.3. Οι λόγοι που ωθούν τους ενηλίκους να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα 

ΣΔΕ 

 

Η συμμετοχή των ενηλίκων σ’ ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης απορρέει από έναν 

συνδυασμό λόγων καθώς οι ενήλικοι συνδέουν τα κίνητρα συμμετοχής τους με τις 

ανάγκες που το πρόγραμμα αυτό έρχεται να καλύψει. Ορισμένοι θέτουν 

συγκεκριμένους στόχους ορίζοντας τι ακριβώς πρόκειται να αποκομίσουν από το 

πρόγραμμα, άλλοι χρησιμοποιούν τη συμμετοχή σε προγράμματα ως διαφυγή από 

άλλες καταστάσεις, ενώ υπάρχουν κι αυτοί που συμμετέχουν για τη χαρά της 

μάθησης. Το κίνητρο που ωθεί κάθε εκπαιδευόμενο να συμμετέχει στο πρόγραμμα 

ΣΔΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το λόγο διακοπής της φοίτησης από το 

συμβατικό σχολείο. 

Ειδικότερα, οι ερωτώμενοι έθεσαν ως πρωταρχικό λόγο συμμετοχής την απόκτηση 

του απολυτηρίου. Βλέπουμε ότι οι ερωτώμενοι γνωρίζουν τι επιδιώκουν να 

αποκτήσουν από τη συμμετοχή τους, τι θέλουν να αποκομίσουν από αυτήν και πού 

αυτό θα τους χρησιμεύσει. Αναγνωρίζουν ότι μειονεκτούν έναντι των υπολοίπων, 

καθώς δε διαθέτουν τα τυπικά προσόντα. Ιδιαίτερα, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης 

όπου η ανεργία αυξάνει, οι ευκαιρίες για απασχόληση μειώνονται και ο 

ανταγωνισμός για την κατάκτηση μιας θέσης εργασίας γιγαντώνεται, κατανοούν ότι 

πρέπει να επενδύσουν στην εκπαίδευση για να μπορέσουν να ενταχθούν και να 

συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας. Κάποιοι από αυτούς έχουν θέσει πολύ 

συγκεκριμένους στόχους ήδη από την εγγραφή τους στο ΣΔΕ για ανώτερα επίπεδα 

εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας το ΣΔΕ ως εφαλτήριο για την εκπλήρωση των στόχων 

που έχουν θέσει. Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι οι άνθρωποι που προσέρχονται 

στα ΣΔΕ είναι συνειδητοποιημένοι ως προς τη συμμετοχή τους εδώ και ξέρουν τι 

επιζητούν.  

Πλήρως συνειδητοποιημένες εμφανίζονται οι γυναίκες, οι οποίες κινητοποιήθηκαν 

για να προσέλθουν στα ΣΔΕ για την ικανοποίηση του απωθημένου τους για την 

ολοκλήρωση της τυπικής εκπαίδευσης. Αυτό συμβαίνει διότι οι γυναίκες οι οποίες 
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δήλωσαν ότι ήρθαν στο ΣΔΕ για να εκπληρώσουν το όνειρό τους, είναι οι ίδιες 

γυναίκες οι οποίες στερήθηκαν το δικαίωμα της απόφασης για τη συνέχιση ή μη, της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης όταν ήταν μαθήτριες, απόφαση την οποία έλαβε η 

οικογένειά τους γι’ αυτές. Η απόφαση των γυναικών να ολοκληρώσουν την τυπική 

εκπαίδευση μέσα από τη συμμετοχή τους στα ΣΔΕ μοιάζει σαν μια πράξη 

χειραφέτησης καθώς για πρώτη φορά οι ίδιες λαμβάνουν αποφάσεις για ζητήματα 

που αφορούν τις ίδιες και τις ζωές τους. Ενδεχομένως, γι’ αυτό χαίρουν στήριξης και 

ενθάρρυνσης από το σύζυγό τους (όπου υπάρχει) διότι ο σύζυγός τους αναγνωρίζει 

την ανάγκη τους αυτή. Από την άλλη μεριά, τα παιδιά τους αρχικά διαφωνούν με την 

απόφασή τους καθώς μ’ αυτό τον τρόπο νιώθουν ότι απειλείται η αποκλειστικότητα 

της φροντίδας και της αυταπάρνησης της μητέρας τους καθώς ασχολείται για κάποιες 

ώρες με τον εαυτό της και όχι με τα ίδια. Στην πορεία, και η μητέρα προσπαθεί να 

δείξει ότι είναι δίπλα τους και προσπαθεί να εξασφαλίσει χρόνο προκειμένου να 

ανταπεξέλθει ικανοποιητικά σε όλες τις υποχρεώσεις της και τα παιδιά αλλάζουν τη 

στάση τους απέναντί της, στηρίζοντας την προσπάθειά της. Εξάλλου, η στήριξη και η 

ενθάρρυνση από την οικογένεια, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη της 

γυναίκας στην εκπαίδευση εξαιτίας των πολλαπλών ρόλων και των πολλαπλών 

καθηκόντων που έχει αναλάβει.  

Οι γυναίκες κυριαρχούν επίσης και στην κατηγορία των εκπαιδευομένων που 

προσέρχονται στα ΣΔΕ απλώς για τη διαδικασία της μάθησης. Είναι γυναίκες άνω 

των 40 ετών, άνεργες το τελευταίο χρονικό διάστημα που διέρρευσαν από την τυπική 

εκπαίδευση από προσωπική επιλογή και τώρα επιστρέφουν για να την ολοκληρώσουν 

πάλι από προσωπική επιλογή.  

Το επόμενο κίνητρο που τέθηκε από τους ερωτώμενους ήταν η προσωπική 

ικανοποίηση, ένα κίνητρο που πηγάζει από την εσωτερική ανάγκη για επιβεβαίωση. 

Αναμφίβολα, όταν ξεκινήσει κάποιος μια δραστηριότητα την οποία όσες φορές 

προσπάθησε να την ολοκληρώσει, απέτυχε, σημαίνει πως η επιτυχία του αυτή τη 

φορά αποτελεί την επιβεβαίωση για τον ίδιο τον εαυτό του. Οι άνθρωποι αυτοί 

νιώθουν την ανάγκη της επιβεβαίωσης τόσο στον ίδιο τους τον εαυτό όσο και στον 

κοινωνικό τους περίγυρο. Ανάγκη να δείξουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. 

Συνεπώς, θα λέγαμε ότι τα προσωπικά κίνητρα είναι πιο ισχυρά και είναι αυτά που 

φέρνουν τους ενηλίκους στα ΣΔΕ. Σε πολλές περιπτώσεις όμως επικαλύπτονται από 

τα εξωτερικά, καθώς είναι πιο εύκολο να γίνουν αντιληπτά ακόμα και για τους ίδιους 
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τους εκπαιδευομένους. Είναι πιο εύκολο να κατανοήσουν ότι χρειάζονται το 

απολυτήριο Γυμνασίου για την εργασία τους παρά να αντιληφθούν ότι χρειάζεται να 

επιβεβαιώσουν τον εαυτό τους ότι μπορούν να βγάλουν το Γυμνάσιο. Τα εσωτερικά 

κίνητρα απαντώνται στους εκπαιδευόμενους που διέρρευσαν από το συμβατικό 

σχολείο λόγω σχολικής αποτυχίας. 

 

6.4. Οι μελλοντικές προσδοκίες των εκπαιδευομένων 

 

Η μεταβολή των στόχων των εκπαιδευομένων οφείλεται στη συμμετοχή τους στο 

ΣΔΕ. Οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν την εμπειρία τους στο ΣΔΕ ως 

μοναδική, δημιουργική και θετική. Αναγνωρίζουν το ΣΔΕ ως έναν διαφορετικό 

θεσμό από το τυπικό σχολείο. Στο ΣΔΕ οι καθηγητές είναι υποστηρικτικοί, ανεκτικοί 

και με κατανόηση, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των 

ενηλίκων, οι σχέσεις με τους συμμαθητές είναι φιλικές και όχι ανταγωνιστικές και 

γενικότερα το ευρύτερο σχολικό περιβάλλον είναι διαφορετικό από το συμβατικό 

σχολείο.  

Είναι πιθανό αυτή η διαφορετικότητα του ΣΔΕ  από το τυπικό σχολείο στον τρόπο 

λειτουργίας να ώθησε τους ανθρώπους αυτούς που έχουν ήδη απογοητευτεί 

τουλάχιστον μια φορά από τον εκπαιδευτικό θεσμό, να πιστέψουν στον εαυτό τους 

και να αποφασίσουν να προχωρήσουν, προσφέροντας στον εαυτό τους ό, τι τους 

στερούσαν εδώ και χρόνια.   

Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που είχαν ως αρχικό στόχο την απόκτηση απολυτηρίου 

Γυμνασίου, με τη συμμετοχή τους στο ΣΔΕ άρχισαν να θέτουν πιο υψηλούς στόχους 

και βλέπουν τα επόμενα χρόνια τον εαυτό τους εντός της εκπαίδευσης. Επίσης, οι 

εκπαιδευόμενοι δίνουν έμφαση στις αλλαγές που έχουν συμβεί στον ίδιο τους τον 

εαυτό καθώς τώρα πιστεύουν πιο πολύ σ’ αυτά που κάνουν και στις δυνάμεις τους, 

είναι πιο σίγουροι για τον εαυτό τους και ανακάλυψαν τη δύναμη που κρύβουν μέσα 

τους. Αυτή η διαδικασία αναστοχασμού, που οφείλεται στην διαφορετική προσέγγιση 

των ΣΔΕ στη διδασκαλία, ενδυνάμωσε τους εκπαιδευόμενους και τους έχει κάνει 

αισιόδοξους και θετικούς για το μέλλον καθώς όλοι βλέπουν τον εαυτό τους σε 

καλύτερη θέση μετά από τη συμμετοχή τους στο ΣΔΕ είτε εντός του εκπαιδευτικού 
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θεσμού είτε εντός της αγοράς εργασίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρά τη 

θέληση των εκπαιδευομένων να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στο Λύκειο, 

περιορίζονται στη φοίτηση στα ΕΠΑΛ για την απόκτηση κάποιας τέχνης, κάποιας 

ειδικότητας και δεν επιλέγουν το Γενικό Λύκειο. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στο 

γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι εκπαιδευτικοί θεσμοί και οι ευκαιρίες για 

την ένταξή τους στο Γενικό Λύκειο είτε στην εσωτερίκευση της θέσης τους στην 

αγορά εργασίας και συνάμα στην κοινωνία. Μ’ άλλα λόγια, ότι πρέπει να αποτελούν 

το μέρος του πληθυσμού που ασχολείται με τα χειρωνακτικά και χαμηλού κύρους 

επαγγέλματα καθώς μέχρι εκεί μπορούν να ανελιχθούν. Εξάλλου, σύμφωνα με την 

κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, τα άτομα εσωτερικεύουν και νομιμοποιούν την 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται και δεν θέλουν να ανελιχθούν καθώς, όπως έχουν 

μάθει μέσα από τη συμμετοχή τους στον εκπαιδευτικό θεσμό, δεν το αξίζουν.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων  

 

1. Συνέντευξη με την κα Φ., εκπαιδευόμενη στο ΣΔΕ Καλλιθέας. 

-Κυρία Φ., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 55 ετών, παντρεμένη με παιδιά. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Έχω συνταξιοδοτηθεί. 

- Θα ήθελα να σας ρωτήσω μέχρι ποια τάξη πήγατε σχολείο και λόγο το 

σταματήσατε. 

-Κατάγομαι από ένα πολύ φτωχό χωριό της επαρχίας και προέρχομαι από μια 

πολυμελή οικογένεια. Αναγκαστικά, για βιοποριστικούς λόγους έφυγα στην Γερμανία 

για δουλειά μόλις έβγαλα το Δημοτικό. Δεν υπήρχαν σχολεία τότε για να πάω. Και να 

ήθελα να πάω οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Έκανα babysitting. Πρόσεχα τα 

παιδιά της θείας μου. 

-Σε σχέση με τους συνομηλίκους σας που συνέχισαν το σχολείο ενώ εσείς όχι και 

συνάμα η φυγή σας στο εξωτερικό τι συναισθήματα σας δημιουργούσε; 

-Δύσκολα. Γενικά δεν είχα επαφές γιατί κυρίως ήμουν στο σπίτι, πρόσεχα τα παιδιά, 

ήμουν σαν εσώκλειστη. Δεν ήξερα και τη γλώσσα. 

-Ξαναπροσπαθήσατε να μπείτε στην εκπαίδευση πριν έρθετε στα ΣΔΕ; 

-Όχι, γιατί ήμουν στο εξωτερικό και είχα ως προτεραιότητα την επιβίωση και το να 

βγάλω χρήματα, να βιοποριστώ. Τα παιδιά μου βέβαια πήγαιναν σε ελληνικό σχολείο 

αλλά και πάλι, πήγαιναν δύο φορές τη βδομάδα. Δεν ήταν υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Αλλά εγώ δεν πήγαινα γιατί συνεχώς εργαζόμουν. Επίσης, οι υποχρεώσεις με τα 

παιδιά και την οικογένεια το έκαναν ακόμα πιο δύσκολο. Ακόμα και στην Ελλάδα 

όταν επέστρεψα λόγω δουλειάς ήταν αδύνατο. 

-Όταν πήρατε την απόφαση να έρθετε στα ΣΔΕ, ποια ήταν η αντίδραση της 

οικογένειάς σας; 
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-Τους φάνηκε περίεργο και η κόρη μου στην αρχή με αποθάρρυνε ότι θα είναι 

δύσκολα και δεν θα τα καταφέρω. Αλλά τους εξήγησα ότι το θέλω πολύ και θα πάω. 

Κι αν δεν τα καταφέρω δεν έγινε και κάτι. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου όμως 

εδώ με ενθάρρυναν. 

-Τι ήταν αυτό που σας κινητοποίησε να ξεκινήσετε ξανά την εκπαίδευσή σας; 

-Το είχα μέσα μου πάντα σαν απωθημένο να ολοκληρώσω την εκπαίδευση μου και 

κάποια στιγμή ήθελα να το κάνω. Όταν έχεις πάει μόνο Δημοτικό, έχεις πολλές 

ελλείψεις τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Στη Γερμανία, δεν είχα 

πρόβλημα, αλλά πρόβλημα αντιμετώπισα όταν ήρθα στην Ελλάδα. Όταν ήθελα να 

γράψω κάτι, δυσκολευόμουνα. Όταν συνταξιοδοτήθηκα και είχα χρόνο κι έμαθα για 

τα ΣΔΕ, ήρθα. 

-Έχουν μεταβληθεί οι στόχοι που θέσατε πριν την ένταξή σας στο πρόγραμμα; 

-Ναι, πάρα πολύ. Νιώθω πιο έξυπνη, πιο δυνατή, πιο σίγουρη. Τώρα τα πάω 

καλύτερα στα γραπτά μου, έχω βελτιωθεί. 

-Οι προσδοκίες σας για το μέλλον αφού ολοκληρώσετε το πρόγραμμα επιτυχώς 

ποιες είναι; 

-Σκέφτομαι να συνεχίσω αλλά θέλω να δω πού θα πάω. Έχω στο μυαλό μου το 

ωράριο του ΕΠΑΛ γιατί ξεκινάει στις επτά, ενώ τα ΣΔΕ ξεκινάνε στις 5. Είναι κάπως 

αργά για μένα. Έχω ακούσει ότι υπάρχει στον Πειραιά ένα ΕΠΑΛ που ξεκινάει στις 

πέντε και διαρκεί τρία χρόνια, οπότε μπορεί να πάω σ’ αυτό. 

-Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Ναι. Η εμπειρία μου στο ΣΔΕ ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες μου και να σας 

πω ότι στεναχωριέμαι που τελειώνει εδώ.  

-Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία! 
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2. Συνέντευξη με την κα E., εκπαιδευόμενη στο ΣΔΕ Καλλιθέας. 

-Κυρία Ε., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 40 ετών, είμαι παντρεμένη με τέσσερα παιδιά. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

 -Ναι. 

-Πότε σταματήσατε το σχολείο και για ποιους λόγους; 

-Πήγα σχολείο μέχρι και την Α’ Γυμνασίου γιατί έπρεπε να μεταβώ στο εξωτερικό. 

-Ήταν δική σας απόφαση η διακοπή των σπουδών σας; 

-Ένα παιδί σε ηλικία δεκατρία χρονών δε νομίζω ότι μπορεί ή έχει το δικαίωμα να 

παίρνει τέτοιου είδους αποφάσεις. Ήταν απόφαση της οικογένειας.  

-Σε σχέση με τους συνομηλίκους σας που συνέχιζαν να πηγαίνουν σχολείο πώς 

αισθανόσασταν; 

-Δεν ήμουν κοντά τους και δεν με πείραζε γιατί είχα τόσα πολλά άλλα πράγματα να 

κάνω που δεν με ενοχλούσε.  

-Πριν τη φοίτησή σας στο ΣΔΕ, θέλατε να μπείτε ξανά στην εκπαίδευση; 

-Όχι. 

-Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να έρθετε στα ΣΔΕ; 

-Το πήρα απόφαση να έρθω όταν έμεινα άνεργη και για να ξαναμπώ στην αγορά 

εργασίας θα έπρεπε να έχω απολυτήριο Λυκείου. 

-Συναντήσατε κάποια δυσκολία στην απόφασή σας να συμμετάσχετε στο 

πρόγραμμα ΣΔΕ; 

-Καμία απολύτως. Όταν δεν υπάρχει εργασία είναι πάρα πολύ ωραία γιατί βρίσκεις 

χρόνο και τρόπο να τα διαχειριστείς όλα όμορφα και ήρεμα και κάνεις αυτό που 

αγαπάς καταλαβαίνοντας κι απολαμβάνοντας όλη τη διαδικασία. Βέβαια το τελευταίο 

διάστημα επειδή ξεκίνησα να εργάζομαι συναντώ δυσκολίες καθώς δουλεύω πρωί 
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απόγευμα κι έχω μεγάλη οικογένεια οπότε και πολλές υποχρεώσεις. Είναι πολύ 

δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο. 

- Η οικογένειά σας όταν τους ανακοινώσατε ότι θα συμμετέχετε στο πρόγραμμα 

ΣΔΕ, σας ενθάρρυνε; 

-Η οικογένεια μου με στηρίζει πάρα πολύ. Νομίζω πιο πολύ δε γίνεται. Αν δεν είχα 

την οικογένειά μου να με στηρίζει ίσως να μην τα κατάφερνα. 

-Έχουν μεταβληθεί οι στόχοι που θέσατε πριν την ένταξή σας στο πρόγραμμα; 

-Ναι. Θέλω να επεκτείνω τις γνώσεις μου και να προχωρήσω. Το πρόβλημα μου 

εμένα ήταν ότι έβαζα υψηλούς στόχους τους οποίους δεν μπορούσα να φέρω εις 

πέρας. Το ΣΔΕ μου έμαθε να βάζω επιμέρους στόχους και να τους εκπληρώνω 

σταδιακά. 

-Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς τη 

φοίτησή σας στο ΣΔΕ; 

-Αν μείνω άνεργη, θα συνεχίσω και στο Λύκειο. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρω και με 

το απολυτήριο του Γυμνασίου να εργαστώ ακόμα και σε υποδεέστερες εργασίες. Αν 

μείνω όμως άνεργη, το ενδεχόμενο να πάω Λύκειο είναι πιθανό. Όχι μόνο για τη 

δουλειά, αλλά γιατί είναι ενδιαφέροντα όσα πράγματα μαθαίνουμε. Θα ήθελα πολύ 

να γίνει και Λύκειο ΣΔΕ. 

-Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Ναι. Αν δεν πας στο σχολείο στην ώρα σου ως έφηβος, αφήνεις κάποια κομμάτια 

που τα μαθαίνεις μέσα από τη ζωή και μένουν κάποια κενά. Μόνο επιστρέφοντας στο 

σχολείο ή διαβάζοντας κάποιο παιδί που πηγαίνει στο σχολείο μπορείς να 

ολοκληρώσεις τις γνώσεις σου.  

-Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία! 
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3. Συνέντευξη με την κα M., εκπαιδευόμενη στο ΣΔΕ Καλλιθέας. 

-Κυρία M., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 55 ετών, παντρεμένη με δύο παιδιά. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Ναι. 

-Πότε σταματήσατε την υποχρεωτική εκπαίδευση και για ποιους λόγους; 

-Έβγαλα το Δημοτικό. Δεν ήταν δική μου υπαιτιότητα η διακοπή της φοίτησής μου 

αλλά των γονιών μου. Συγκεκριμένα, ο πατέρας μου είχε την αντίληψη ότι τα 

κορίτσια πρέπει να κάθονται στο σπίτι. Δεν είναι ανάγκη να πάνε στο Γυμνάσιο διότι 

τα παιδιά που είναι στο Γυμνάσιο είναι άτακτα. Ήταν γενικά παλαιών αντιλήψεων 

και αρχών. 

-Πώς νιώθατε σε σχέση με τους συμμαθητές σας που συνέχιζαν το σχολείο ενώ 

εσείς είχατε σταματήσει; 

-Ήμουν μικρή. Άλλοτε ήθελα να προχωρήσω και με πείραζε, άλλοτε όχι. Μ’ άρεσε 

που είχα χρόνο να παίζω και μετά βολεύτηκα μ’ αυτή την κατάσταση. 

-Πριν έρθετε στα ΣΔΕ, είχατε ξαναπροσπαθήσει να μπείτε στην εκπαίδευση; 

-Όχι, γιατί παντρεύτηκα μικρή κι έκανα και τα παιδιά μου οπότε είχα άλλες 

προτεραιότητες. 

-Τι ήταν αυτό που σας κινητοποίησε να έρθετε στα ΣΔΕ; 

-Πάντα το είχα ως απωθημένο, αισθανόμουνα κενό μέσα μου κι όλη η οικογένειά μου 

είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό με έκανε να νιώθω κάπως μειονεκτικά. 

Μπορεί να διάβαζα κάτι και να μην το καταλάβαινα όπως έπρεπε. Πάντα 

αισθανόμουν ότι κάτι μου λείπει και βεβαίως μου έλειπε. Ένιωθα ότι είχα ένα κενό. 

Καθώς τα παιδιά μου μεγάλωσαν και δε με χρειάζονταν πια άρχισα να το ψάχνω. 

Παράλληλα, πέρασα και μια αρκετά δύσκολη κατάσταση στο σπίτι και κάτι έπρεπε 

να κάνω για να μπορώ να παραμείνω όρθια. Ή θα έπρεπε να πάω στον ψυχίατρο ή να 

κάνω κάτι δημιουργικό. Σαν άνθρωπος πιστεύω πως για να ξεπεράσεις κάτι, πρέπει 
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να δημιουργήσεις κάτι. Κι έτσι πήρα την απόφαση να έρθω στα ΣΔΕ, με την 

προϋπόθεση ότι αν δεν ‘ αρέσει, θα σταματήσω.  

-Νιώσατε κάποια δυσκολία στην απόφασή σας να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα 

ΣΔΕ; 

-Είχα κάποιους ενδοιασμούς όσον αφορά τις ηλικίες των συμμαθητών μου κι αν θα 

μπορέσω να τα καταφέρω. Τελικά όμως ήρθα, τελειώνω τώρα και μ’ αρέσει πάρα 

πολύ. 

-Ποια ήταν η στάση της οικογένειας όταν δηλώσατε ότι θέλετε να συμμετέχετε 

στα ΣΔΕ; 

-Όλοι μαζί με στηρίζουν και ιδιαίτερα ο σύζυγός μου. Με βοηθάει κιόλας με τα 

μαθηματικά και μου κάνουν και φροντιστήριο. Όταν ξεκίνησα, μου έκαναν και δώρο 

τα σχολικά μου! 

-Θεωρείτε ότι η φοίτησή σας στα ΣΔΕ, επηρέασε τους αρχικούς σας στόχους; 

-Ναι ασφαλώς. Μου έχει διευρύνει τους ορίζοντες και μου έχει δημιουργήσει την 

ανάγκη για κάτι περισσότερο. Έχει αυξηθεί η αυτοπεποίθηση μου και νιώθω 

καλύτερα που καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Είμαι από τους «φύτουλες» και μ’ 

αρέσει. 

-Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς τη 

φοίτησή σας στο ΣΔΕ; 

-Σκέφτομαι να συνεχίσω και στο Λύκειο αλλά δεν έχω αποφασίσει αν θα είναι ΕΠΑΛ 

ή ενιαίο. Μπορεί να προχωρήσω και μετά. Δε με σταματάει η ηλικία και δεν θα 

αλλάξει και κάτι στην εργασία μου αν προχωρήσω στο Λύκειο. Εξάλλου σε λίγα 

χρόνια βγαίνω στη σύνταξη. 

-Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Όχι.  

-Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία! 
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4.    Συνέντευξη με τoν κ. K., εκπαιδευόμενο στο ΣΔΕ Καλλιθέας. 

-Κύριε Κ., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 30 ετών και είμαι ελεύθερος. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Όχι, είμαι άνεργος. 

-Πότε σταματήσατε την υποχρεωτική εκπαίδευση και για ποιους λόγους; 

-Σταμάτησα στη Β’ Γυμνασίου γιατί δεν διάβαζα και δεν ήμουν καλός. Τα είχα 

παρατήσει τα μαθήματα κι έκανα τα δικά μου. 

-Από τότε που σταματήσατε το σχολείο μέχρι να μπείτε στα ΣΔΕ, είχατε 

ξαναπροσπαθήσει να μπείτε στην εκπαίδευση; 

-Προσπάθησα αλλά δεν τα κατάφερα στο κανονικό σχολείο ενώ παράλληλα δούλευα 

με τον πατέρα μου ως υδραυλικός. Επίσης, εδώ και επτά χρόνια πηγαίνω σ’ ένα 

ίδρυμα όπου μαθαίνω κηπουρική κι από εκεί μου συστήσανε το ΣΔΕ. 

-Ποια ήταν η στάση της οικογένειας όταν δηλώσατε ότι θέλετε να έρθετε στα 

ΣΔΕ; 

-Με ενθάρρυναν ιδιαίτερα και μου είπαν ότι έπρεπε να έρθω εδώ γιατί δεν θα 

μπορούσα αλλιώς να βρω δουλειά. Έπρεπε να βγάλω το σχολείο. 

-Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να έρθετε στα ΣΔΕ; 

-Θέλω να βρω κάποια δουλειά και να προχωρήσω να πάω σε ΕΠΑΛ ή σε Λύκειο. 

Ήρθα για να συνεχίσω το Γυμνάσιο, να πάω Λύκειο για να μπορέσω να μπω μετά στη 

Νοσηλευτική. 

-Από τότε που ξεκινήσατε μέχρι σήμερα, έχετε δει αλλαγές στους στόχους σας 

μέσα από τη φοίτησή σας στο ΣΔΕ; 

-Ναι. Είμαι καλός μαθητής, παίρνω καλή αξιολόγηση και θα προχωρήσω και στο 

Λύκειο και θα ήταν πολύ καλό για μένα να βρω μια δουλειά. Νιώθω πιο σίγουρος για 

μένα. 
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 -Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Όχι.  

-Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία! 
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5.    Συνέντευξη με την κα Β., εκπαιδευόμενη στο ΣΔΕ Καλλιθέας. 

-Κυρία Β., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 50 ετών, είμαι παντρεμένη με παιδιά. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Όχι, είμαι άνεργη. 

-Πότε σταματήσατε την υποχρεωτική σας εκπαίδευση και για ποιο λόγο; 

-Τελείωσα το Δημοτικό. Εμένα μ’ άρεσε πολύ το σχολείο αλλά εκείνα τα χρόνια ήταν 

δύσκολα και σπούδαζαν μόνο τα αγόρια. Τα κορίτσια ήταν στο περιθώριο για 

εργασίες, χωράφια και σπίτι. Με σταμάτησε ο αδερφός μου από το σχολείο. Εκείνος 

προχώρησε κι εγώ έμεινα πίσω. Ξεκίνησα να πάω Γυμνάσιο αλλά δεν μ’ άφησε.  

-Πριν τη φοίτησή σας στα ΣΔΕ, είχατε ξαναπροσπαθήσει να μπείτε στην 

εκπαίδευση; 

-Όχι. 

-Τι ήταν αυτό που σας εμπόδιζε; 

-Παντρεύτηκα σε μικρή ηλικία και έκανα οικογένεια. Παράλληλα εργαζόμουν οπότε 

ήταν δύσκολο. 

-Ποια ήταν η στάση της οικογένειας όταν δηλώσατε ότι θέλετε να συμμετέχετε 

στα ΣΔΕ; 

-Ήταν αμήχανοι αλλά τους άρεσε. Γιατί πριν έρθω στο σχολείο, τα παιδιά μου έλεγαν 

ότι έχουν γονείς που δεν έχουν τελειώσει κάτι, είναι του Δημοτικού. Μου το 

χτύπαγαν όταν θύμωναν.  

-Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να συμμετάσχετε στα ΣΔΕ; 

-Δεν ήταν η αντίληψη των παιδιών μου ότι οι γονείς τους είναι του Δημοτικού και δεν 

τους βοηθήσαμε. Ήρθα γιατί εγώ το ήθελα να το κάνω για μένα. Ήθελα να 

ολοκληρώσω μέσα μου αυτό που άφησα και θα συνεχίσω. Απ’ όταν παντρεύτηκα το 
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είχα μέσα στο μυαλό μου. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώσανε και δεν εργάζομαι, δίνω 

τα πάντα για μένα. Ξανά από την αρχή και όπου βγει. 

-Έχουν μεταβληθεί οι στόχοι που θέσατε πριν την ένταξή σας στο πρόγραμμα 

μέχρι σήμερα που τελειώνετε σιγά σιγά; 

-Όσο μπαίνεις σ’ αυτό το χώρο, δεν μπορείς να πεις σταματάω. Θέλεις συνεχώς να 

πηγαίνεις και πιο πέρα. Σου βγαίνει από μέσα σου. Πατάς πιο σταθερά στα πόδια 

σου. Αρχίζεις να γνωρίζεις και συνεχώς θέλεις περισσότερα γιατί είναι κάτι καλό, 

θετικό και υγιές για σένα. Δεν είναι κάτι που σε φθείρει. 

-Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια; 

-Σκέφτομαι να συνεχίσω στο Λύκειο και ψάχνω να δω αυτό το διάστημα αν θα 

μπορέσω να τα καταφέρω γιατί είναι τρία χρόνια με την ειδικότητα. Θέλω 

νοσηλευτική ή βρεφοκόμος αλλά δεν θέλουν τα παιδιά μου. 

 -Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Όχι.  

-Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία! 
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6.    Συνέντευξη με τον κ. Μ., εκπαιδευόμενο στο ΣΔΕ Καλλιθέας. 

-Κύριε Μ., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 20 ετών και είμαι ελεύθερος. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Όχι, είμαι άνεργος. 

-Πότε σταματήσατε την υποχρεωτική σας εκπαίδευση και για ποιο λόγο; 

-Δεν το ξεκίνησα ποτέ. Η μητέρα μου ήταν νηπιαγωγός και ήταν αντίθετη με το 

σύστημα ειδικά στην Ελλάδα. Δεν της αρέσει ο τρόπος που λειτουργούν τα σχολεία 

συν του ότι οι γονείς μου χώρισαν και ήταν κάπως δύσκολο να πάω σχολείο καθώς 

μετακινούμασταν συνεχώς. 

-Και τα χρόνια που δεν πηγαίνατε σχολείο, με τι ασχολιόσασταν; 

-Ασχολούμαι με τη μουσική, έχω μια μπάντα κι έχουμε παίξει και σε διάφορα 

φεστιβάλ πριν κάποια χρόνια. Είχα άλλες ασχολίες, διάβαζα, έκανα διάφορα 

πράγματα μέσα στον ελεύθερό μου χρόνο. Έχω ασχοληθεί πολύ με τα ζώα, έχω 

δουλέψει εθελοντικά σε φάρμες. Προέρχομαι από εντελώς διαφορετικό περιβάλλον 

από αυτό της Αθήνας. Είμαι εδώ τα δύο τελευταία χρόνια για να ολοκληρώσω το 

σχολείο. 

-Επιθυμούσατε και πριν τη φοίτησή σας στα ΣΔΕ να μπείτε στην εκπαίδευση; 

-Κατά κάποιο τρόπο τώρα το πήρα απόφαση. Πάντα ήθελα να ασχοληθώ με κάτι και 

δεν βλέπω το σχολείο μόνο ως την εκπαίδευση, υπάρχουν κι άλλα πράγματα που 

μπορείς να μάθεις.  

-Ποια ήταν η στάση της οικογένειας όταν ανακοινώσατε ότι θα συμμετέχετε στο 

ΣΔΕ; 

-Με τον πατέρα μου δεν έχω ιδιαίτερη επαφή. Η μαμά μου έμαθε για τα ΣΔΕ και με 

παρότρυνε να έρθω.  

-Για ποιους λόγους αποφασίσατε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ΣΔΕ; 
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-Αρχικά, μου δίνει αναβολή από το στρατό και σκέφτηκα ότι το απολυτήριο 

Γυμνασίου θα μου είναι χρήσιμο εφόσον αντιπροσωπεύει την υποχρεωτική 

εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ήταν σημαντικό να παρέχω αυτή την εκπαίδευση στον 

εαυτό μου. 

-Έχουν μεταβληθεί οι στόχοι που θέσατε πριν την ένταξή σας στο πρόγραμμα 

μέχρι σήμερα που τελειώνετε σιγά σιγά; 

-Σίγουρα έχουν αλλάξει. Αλλάζουν οι καιροί, βλέπω καινούρια πράγματα. Είμαι 

ανοιχτός σε οτιδήποτε είναι ωραίο και με κάνει χαρούμενο. 

-Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το μέλλον; 

-Δεν ξέρω ακόμα. Έχω διάφορα πράγματα στο μυαλό μου. Σκέφτομαι για μάγειρας 

είτε από ΕΠΑΛ είτε από ιδιωτική σχολή.   

-Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Όχι.  

-Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία! 
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7.    Συνέντευξη με τον κ. Τ., εκπαιδευόμενο στο ΣΔΕ Καλλιθέας. 

-Κύριε Τ., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 23 ετών και είμαι ελεύθερος. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Όχι, είμαι άνεργος. 

-Πότε σταματήσατε την υποχρεωτική σας εκπαίδευση και για ποιο λόγο; 

-Σταμάτησα στη Β’ Γυμνασίου γιατί δυσκολευόμουν στα μαθήματα. 

-Ήταν προσωπική σας απόφαση η διακοπή των σπουδών σας; 

-Ναι. 

-Η οικογένεια πώς αντέδρασε σ’ αυτή την απόφαση; 

-Τα άκουσα. Δεν συμφωνούσαν. 

-Σε σχέση με τους άλλους συνομηλίκους σας που συνέχιζαν να πηγαίνουν σχολείο 

πως νιώθατε; 

-Δεν ήταν και πολύ ωραία κατάσταση αλλά δεν με επηρέασε πολύ γιατί μετά είδα 

άλλα πράγματα με τα οποία μπορούσα να ασχοληθώ. 

-Προσπαθήσατε να μπείτε ξανά στην εκπαίδευση πριν τη συμμετοχή σας στο 

ΣΔΕ; 

-Ναι. Είχα προσπαθήσει σ’ ένα σχολείο με τέχνη ως υδραυλικός αλλά δεν το 

συνέχισα, το άφησα. 

-Ποια ήταν η στάση της οικογένειας όταν ανακοινώσατε ότι θα συμμετέχετε στο 

ΣΔΕ; 

-Εκείνοι μου το πρότειναν και σκέφτηκα να το προσπαθήσω. Το είδα σαν μια 

ευκαιρία για να κερδίσω το χαμένο χρόνο. 

-Για ποιους λόγους αποφασίσατε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ΣΔΕ; 
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-Ήθελα να το δοκιμάσω. Κυρίως με ενδιέφερε το απολυτήριο. Αν και δεν έχει κάτι 

που να μ’ ενδιαφέρει, όσα κάνω εδώ με βοηθάνε. 

-Η συμμετοχή σας στο ΣΔΕ έχει αλλάξει τους αρχικούς σας στόχους; 

-Το ΣΔΕ δεν μου έχει δημιουργήσει το κίνητρο να ασχοληθώ περισσότερο με κάποιο 

μάθημα. Και για το Λύκειο το σκέφτομαι, δεν είμαι σίγουρος ακόμα. 

-Τα σχέδιά σας για το μέλλον ποια είναι αφού ολοκληρώσετε το πρόγραμμα; 

-Δεν το ξέρω. Θα ήθελα όμως να ασχοληθώ με τη μουσική. 

-Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Όχι.  

-Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία! 
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8.    Συνέντευξη με την κα Ι., εκπαιδευόμενη στο ΣΔΕ Καλλιθέας. 

-Κυρία Ι., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 36 ετών και είμαι παντρεμένη με δύο παιδιά. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Όχι, είμαι άνεργη. 

-Πότε σταματήσατε την υποχρεωτική σας εκπαίδευση και για ποιο λόγο; 

-Έβγαλα το Δημοτικό. Δεν μ’ άφησε ο πατέρας μου να συνεχίσω λόγω αντιλήψεων 

καθώς προέρχομαι από χωριό. Έμεινα σπίτι στο νοικοκυριό. 

-Πριν τη φοίτησή σας στο ΣΔΕ, θέλατε να μπείτε ξανά στην εκπαίδευση; 

-Ναι και το προσπάθησα στα 25 μου, πηγαίνοντας ξανά Γυμνάσιο. Ήμουν ελεύθερη 

τότε αλλά έμεινα έγκυος και σταμάτησα. 

-Όταν αποφασίσατε να έρθετε στο ΣΔΕ, ποια ήταν η στάση της οικογένειας; 

-Ήταν αδιάφοροι. Δεν τους ένοιαζε αν θα συνεχίσω ή όχι. Δεν μου δημιούργησαν 

πρόβλημα αλλά δεν το θεώρησαν και απαραίτητο.  

-Τι ήταν αυτό που σας κινητοποίησε να ξεκινήσετε ξανά την εκπαίδευσή σας; 

-Σκέφτηκα ότι δεν θα μ’ άρεσε να μεγαλώνω τα παιδιά μου και να έχω απολυτήριο 

Δημοτικού. Δεν θα ήθελα να με συγκρίνουν μ’ άλλες μαμάδες κι έτσι αποφάσισα να 

το κάνω και για μένα και για τα παιδιά μου. Θα το βρω μπροστά μου με τα παιδιά.   

Ό, τι μαθαίνω προσπαθώ να το κρατήσω και να μου μείνουν χρήσιμα για τα παιδιά. 

Και επαγγελματικά θα με βοηθήσει το χαρτί, και για ψυχολογικούς λόγους. Είναι 

πολλά πράγματα. 

-Οι στόχοι σας από τότε που ξεκινήσατε στο ΣΔΕ μέχρι σήμερα έχουν 

διαφοροποιηθεί; 

-Όταν ξεκίνησα δεν είχα σκοπό να συνεχίσω σε κάποιο Λύκειο. Τώρα όμως έχω 

σκοπό να συνεχίσω και στο Λύκειο και να πάρω ειδικότητα σε κάτι. 
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-Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Όχι.  

-Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία! 
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9.    Συνέντευξη με τον κ. Θ., εκπαιδευόμενο στο ΣΔΕ Καλλιθέας. 

-Κύριε Θ., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 46 ετών και είμαι παντρεμένος με τέσσερα παιδιά. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Ναι, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. 

-Πότε σταματήσατε την υποχρεωτική σας εκπαίδευση και για ποιο λόγο; 

-Το σταμάτησα στη Β’ Γυμνασίου γιατί δεν μπορούσα να προχωρήσω άλλο. Δεν 

ήθελα να πηγαίνω σχολείο, ήθελα να πάω να δουλέψω. 

-Υπήρξε κάποια αφορμή για να διακόψετε τη φοίτησή σας; 

-Η οικογένειά μου αποτελείται από φορτηγατζήδες. Σ’ εκείνη την ηλικία, στη Β’ 

Γυμνασίου, μπήκα μέσα στο φορτηγό, πήγα ένα ταξίδι και μετά δεν ήθελα να πάω 

σχολείο. Ήθελα να ακολουθήσω το επάγγελμα αυτό και το ακολούθησα μέχρι που 

σταμάτησα πριν δύο-τρία χρόνια. 

-Η στάση της οικογένειας απέναντι στην απόφασή σας ποια ήταν; 

-Ήταν αρνητικότατη αλλά παρ’ όλα αυτά εγώ το σταμάτησα. 

-Πώς νιώθατε σε σχέση με τους συνομηλίκους σας που συνέχιζαν να πηγαίνουν 

σχολείο; 

-Δεν με ένοιαζε. 

-Πριν τη φοίτησή σας στο ΣΔΕ, θέλατε να ξαναμπείτε στην εκπαίδευση; 

-Όχι ποτέ.  

-Τι σας εμπόδιζε να ξεκινήσετε τη φοίτησή σας στα ΣΔΕ το προηγούμενο 

χρονικό διάστημα; 

-Ο φόβος της αποτυχίας και το γεγονός ότι θεωρούσα πάρα πολύ δύσκολο το να 

διαβάσω σ’ αυτή την ηλικία. Αυτό αποτέλεσε και το βασικό κίνητρο νομίζω και για 
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μένα αλλά και για όλα τα παιδιά που είμαστε εδώ στο ΣΔΕ, ότι δηλαδή δεν έχουμε 

βιβλία. 

-Τι ήταν αυτό που σας κινητοποίησε να έρθετε στο ΣΔΕ; 

-Η ανάγκη ότι θα πρέπει να τελειώσω το σχολείο, να ακολουθήσω μια σχολή, να 

μάθω κάτι περισσότερο γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. 

-Ποια ήταν η στάση της οικογένειας όταν δηλώσατε ότι θέλετε να συμμετέχετε 

στο ΣΔΕ; 

-Η οικογένειά μου, μου το πρότεινε και μου έλεγε συνεχώς ότι έχω αφήσει κάτι στη 

μέση που πρέπει να ολοκληρώσω. Αυτοί με φέρανε. Όταν ξεκίνησα, έλεγα ότι στην 

πρώτη βδομάδα θα κάνω παράπονα και θα φύγω. 

-Κάτι όμως άλλαξε στην πορεία. 

-Ναι, μετά πείσμωσα λίγο και είπα ότι θα το τελειώσω. 

-Ο πρωταρχικός σας στόχος όταν ήρθατε στο ΣΔΕ ποιος ήταν; 

-Η απόκτηση του απολυτηρίου. Όταν έχεις απολυτήριο Γυμνασίου στα 46 σου, 

ανοίγεται μια πόρτα για μένα να πάω σε ιδιωτικό σχολείο, να ακολουθήσω μια τέχνη 

αν χρειαστεί και γενικά να μπορώ να κάνω αυτά που θέλω. Χωρίς το απολυτήριο 

Γυμνασίου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα απολύτως. Όταν έμεινα άνεργος, άρχισα να 

καταλαβαίνω ότι τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν κι έπρεπε να σκεφτώ το 

μέλλον. 

-Οι προσδοκίες σας για το μέλλον ποιες είναι; Τι σκέφτεστε να κάνετε; 

-Σκέφτομαι να πάω στο ΕΠΑΛ, ν’ ακολουθήσω μια τέχνη. Πιστεύω να αντέξω μέχρι 

το τέλος. Ο μόνος μου φόβος για το ΕΠΑΛ είναι τα βιβλία και το διάβασμα αλλά θα 

το παλέψω όσο πάει.   

-Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Όχι.  

-Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία! 
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10.    Συνέντευξη με τον κ. Φ., εκπαιδευόμενο στο ΣΔΕ Καλλιθέας. 

-Κύριε Φ., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 48 ετών, είμαι παντρεμένος κι έχω δύο παιδιά. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Ναι. 

-Σε ποια τάξη σταματήσατε το σχολείο και για ποιο λόγο; 

-Σταμάτησα στην Α’ Γυμνασίου γιατί δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Είχα μείνει σε 

κάποια μαθήματα, πήγα να συνεχίσω, δεν τα κατάφερα, απελπίστηκα και τα 

παράτησα. Αυτό ήταν. 

-Η στάση της οικογένειας στην απόφασή σας ποια ήταν; 

-Η μάνα μου είπε ότι αφού δεν τα κατάφερνα με το σχολείο, να μπω στη δουλειά κι 

έτσι έκανα. Έμαθα κάποια τέχνη κι έπιασα δουλειά. 

-Πώς νιώθατε σε σχέση με τους συνομηλίκους σας που συνέχιζαν να πηγαίνουν 

σχολείο; 

-Με ψάχνανε τα άλλα παιδιά, με ζητούσαν στο σχολείο κι έλεγα ότι τώρα εργάζομαι 

και δεν μπορώ να έρχομαι. Ένιωθα λίγο περίεργα.  

-Είχατε σκεφτεί πριν από τη φοίτησή σας στα ΣΔΕ να ξαναμπείτε στην 

εκπαίδευση; 

-Όχι. 

-Το κίνητρο σας για να έρθετε στο ΣΔΕ ποιο ήταν; 

-Περισσότερο το χαρτί γιατί δεν είχα κάτι στα χέρια μου. Είναι χρήσιμο σήμερα 

ειδικά έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. 

-Ποια ήταν η στάση της οικογένειάς σας όταν δηλώσατε ότι θα εγγραφείτε στο 

ΣΔΕ; 
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-Ήταν και η σύζυγός μου εδώ γιατί χρειαζόταν το απολυτήριο για τη δουλειά της και 

είδα πώς προχώραγε η σύζυγος κι ακολούθησα κι εγώ με την προσπάθειά μου. 

-Οι στόχοι που είχατε στην αρχή με τους στόχους που έχετε σήμερα είναι 

διαφορετικοί; 

-Όχι, αλλά έχω δει αλλαγές στη συμπεριφορά μου. Ξέρω να κάνω καινούρια 

πράγματα που πριν δεν ήξερα και πλέον μπορώ και γράφω. 

-Οι προσδοκίες σας για το μέλλον αφού τελειώσετε το ΣΔΕ ποιες είναι; 

-Δεν θα συνεχίσω. Αν και το συζητάμε με τα παιδιά που είμαστε εδώ μαζί μήπως 

συνεχίσουμε όλοι αλλά θα το σκεφτώ γιατί στο ΕΠΑΛ το ωράριο είναι επτά μισή με 

δέκα και μισή και είναι αργά καθώς παράλληλα εργάζομαι.   

-Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Όχι.  

-Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία! 
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11. Συνέντευξη με τον κ. Γ., εκπαιδευόμενο στο ΣΔΕ Πειραιά. 

-Κύριε Γ., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 50 ετών και είμαι παντρεμένος. 

-Αυτό το διάστημα εργάζεστε; 

-Ναι εργάζομαι στον δήμο. 

-Το σχολείο σε ποια τάξη το διακόψατε και γιατί; 

-Σταμάτησα στο μέσο της Α’ Γυμνασίου διότι μπλέχτηκα σε ένα συμβάν χωρίς να το 

καταλάβω και αποβλήθηκα για δεκαπέντε ημέρες από το σχολείο κι έμεινα από 

απουσίες. Αν και τα πήγαινα καλά με τα μαθήματα και μου άρεσε και το Γυμνάσιο 

πιο πολύ από το Δημοτικό, μετά από αυτό θεώρησα ότι δεν αξίζει να πάω σχολείο και 

σκέφτηκα να το σταματήσω. 

-Η οικογένεια ήταν σύμφωνη στο να σταματήσετε το σχολείο; 

-Δεν είχαν άλλη επιλογή εφόσον είχα πάρει την απόφασή μου. Σεβάστηκαν την 

επιλογή μου. 

-Πώς νιώθατε σε σχέση με τους άλλους συνομηλίκους σας που συνέχιζαν το 

σχολείο; 

-Με ενοχλούσε λίγο γιατί κι εγώ θα ήθελα να συνεχίσω. Αλλά μετά λόγω εργασίας 

και αλλαγή τόπου κατοικίας με απορρόφησαν άλλα πράγματα και το άφησα πίσω 

μου. 

-Πριν τη φοίτηση σας στα ΣΔΕ, θέλατε να μπείτε ξανά στην εκπαίδευση; 

-Ήθελα να μπω στην εκπαίδευση αλλά δεν είχα χρόνο λόγω δουλειάς. Μόλις έμαθα 

για τα ΣΔΕ ήρθα αμέσως. Αν το ήξερα νωρίτερα, θα ερχόμουν πιο νωρίς. 

-Ο στόχος σας για τη συμμετοχή σας στο ΣΔΕ ποιος ήταν; 

-Αρχικά η συνέχιση και η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να μάθω 

κάποια πράγματα που δεν τα έμαθα ποτέ αλλά και η προσωπική μου ικανοποίηση. Να 

λέω κι εγώ ότι έχω ένα χαρτί. 
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-Οι αρχικοί στόχοι σας άλλαξαν μέχρι σήμερα που ολοκληρώνετε τη φοίτησή σας 

στα ΣΔΕ; 

-Βέβαια. Νιώθω άλλος άνθρωπος και είμαι κατενθουσιασμένος. Είμαι του Γυμνασίου 

πλέον και όχι του Δημοτικού. Παίζει ρόλο.  

-Τα σχέδιά σας για το μέλλον ποια είναι; 

-Θα πάω Λύκειο επαγγελματικό και σε ειδικότητα κηπουρική που μ’ αρέσει και 

εργάζομαι πάνω σ’ αυτή. 

-Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; Δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι άλλο εγώ. 

-Όχι. 

-Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σας εύχομαι! 
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12. Συνέντευξη με την κα Λ., εκπαιδευόμενη στο ΣΔΕ Πειραιά. 

-Κυρία Λ., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 55 ετών, και είμαι χήρα εδώ και τρία χρόνια. Έχω 2 παιδιά 32 και 35 ετών. 

-Αυτό το διάστημα εργάζεστε; 

-Είμαι άνεργη. 

-Το σχολείο σε ποια τάξη το διακόψατε και γιατί; 

-Είχα βγάλει το Δημοτικό και δεν είχα στόχους για να μάθω κάτι παραπάνω. Τα 

σχολεία τότε ήταν διαφορετικά. Δεν ήταν όπως είναι τώρα. Δεν υπήρχαν τόσες 

ευκαιρίες για σπουδές για όλους. Κι εκεί που κατοικούσα ο προορισμός ήταν ένας, ο 

γάμος.  

-Άρα η οικογένεια σας σταμάτησε από το σχολείο. 

-Ναι αλλά κι εγώ δεν ήθελα να συνεχίσω. 

-Πριν έρθετε στα ΣΔΕ, θέλατε να μπείτε ξανά στην εκπαίδευση; 

-Όχι. Δεν είχα απωθημένο για να τελειώσω το σχολείο.  

-Τι ήταν αυτό που σας έφερε στα ΣΔΕ;  

-Δεν είχα με τι να ασχοληθώ. Είχα απολυθεί από τη δουλειά μου, είχα χάσει και το 

σύζυγό μου κι έπρεπε να έχω μια απασχόληση, να βγαίνω έξω από το σπίτι. Μόλις 

πέρασε ένας χρόνος από το χαμό του άνδρα μου, για να μην αρρωστήσω κι εγώ και 

μείνουν μόνα τα παιδιά μου, αναγκάστηκα να έρθω εδώ στο σχολείο. 

-Η στάση των παιδιών σας όταν δηλώσατε ότι θα έρθετε στα ΣΔΕ ποια ήταν; 

-Τα παιδιά μου με παρακίνησαν να έρθω. Ουσιαστικά έκανα πράξη την επιθυμία των 

παιδιών μου. 

-Ποιες είναι οι προσδοκίες σας εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς το πρόγραμμα; 

-Λέω να γραφτώ στο Λύκειο για την εμπειρία. Επειδή όμως υπάρχει πιθανότητα να 

ξεκινήσω πάλι να εργάζομαι, ίσως να ασχοληθώ περισσότερο με τη δουλειά που μ’ 
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ευχαριστεί πιο πολύ και να μη ζοριστώ σ’ άλλα πράγματα. Αναμφίβολα, αν ήμουν 

δέκα χρόνια νεότερη θα το συνέχιζα σίγουρα. Απλώς θέλω να ασχοληθώ με τα παιδιά 

μου και να τα στηρίξω. Τα παιδιά και η δουλειά μου με ενδιαφέρουν. 

-Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Ναι. Η στάση των καθηγητών ήταν υποστηρικτική ιδιαίτερα στο ψυχολογικό 

επίπεδο και παρόλο που δεν θέλω να συνεχίσω προσπάθησα να μάθω χωρίς να βάλω 

στόχους κι έμαθα πολλά πράγματα. 

-Σας ευχαριστώ πολύ! 
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13. Συνέντευξη με τον κ. Β., εκπαιδευόμενο στο ΣΔΕ Πειραιά. 

-Κύριε Β., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 55 ετών, είμαι ανύπαντρος κι έχω έξι παιδιά με διαφορετικές μητέρες. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Ναι, σε επισκευές πλοίων στο Πέραμα. 

-Θα ήθελα αν μπορείτε να μου πείτε πότε σταματήσατε το σχολείο και για ποιο 

λόγο. 

-Έβγαλα το δημοτικό και λόγω φτώχειας σταμάτησα το σχολείο και ξεκίνησα να 

εργάζομαι. 

-Πριν έρθετε στο ΣΔΕ, θέλατε να ξαναμπείτε στην εκπαίδευση; 

-Ναι. Είχα μπει σε νυχτερινό. Δεν κατάφερα όμως να το βγάλω. Καμιά σχέση με το 

ΣΔΕ. 

-Τι ήταν αυτό που σας εμπόδιζε να ξεκινήσετε τη φοίτησή σας στο ΣΔΕ το 

προηγούμενο διάστημα; 

-Η ανέχεια. Επειδή εργαζόμουν, δεν μπορούσα να αφιερώσω χρόνο στον εαυτό μου. 

Το είχα στο μυαλό μου εδώ και χρόνια να συνεχίσω αλλά μου ήταν δύσκολο.  

-Τι περιμένετε να κερδίσετε από το ΣΔΕ; 

-Περιμένω να βγάλω ένα χαρτί το οποίο το χρειάζομαι για τη δουλειά μου. Είχα για 

28 χρόνια μια εταιρεία με ηλιακούς θερμοσίφωνες αλλά λόγω κρίσης την έκλεισα και 

χρειάζομαι ένα χαρτί για να ξαναβγώ στην αγορά εργασίας. Χρειάζομαι κάτι 

παραπάνω. Τόσα χρόνια δούλευα ακόμα και δύο δουλειές. Το χαρτί πιστεύω ότι θα 

με βοηθήσει πάρα πολύ.  

-Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το μέλλον εφόσον ολοκληρώσετε το 

πρόγραμμα; 

-Θα συνεχίσω σε τεχνική σχολή. 



110 
 

-Θεωρείτε ότι οι στόχοι που είχατε θέσει στην αρχή έχουν αλλάξει μέχρι σήμερα; 

-Στους στόχους μου δεν έχω δει αλλαγή αλλά έχω δει στον εαυτό μου. Νιώθω πως 

έχω πιο πολύ δύναμη. Βλέπω τα πράγματα αισιόδοξα, καταλαβαίνω όμως τι κρίση 

περνάμε. Βλέπω όμως ότι μπορώ να τα καταφέρω.  

-Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Δεν κατάλαβα πως πέρασαν αυτά τα δύο χρόνια εδώ. Μου φάνηκαν εύκολα και το 

πρότεινα και στην αδερφή μου να έρθει γιατί έχει βγει στη σύνταξη και έχει χρόνο 

και θα ερχότανε αλλά μετακόμισε στη Σαλαμίνα και είναι αδύνατο να έρθει. Και η 

άλλη μου η αδερφή έχει τελειώσει το ΣΔΕ και τώρα είναι οικονομολόγος. 

-Σας ευχαριστώ πολύ! Καλή επιτυχία σας εύχομαι! 
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14. Συνέντευξη με τον κ. Ε., εκπαιδευόμενο στο ΣΔΕ Πειραιά. 

-Κύριε Ε., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι αλβανικής καταγωγής, είμαι 32 ετών και είμαι ελεύθερος. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Ναι, ως κηπουρός. 

-Πότε σταματήσατε το σχολείο και για ποιο λόγο; 

-Πήγα μέχρι την Δ’ Δημοτικού στην Αλβανία και εκεί τα παράτησα. Στα έντεκα μου 

χρόνια ήρθα στην Ελλάδα με τον πατέρα μου. Μείναμε μαζί για ένα μήνα κι από τότε 

έμεινα μόνος μου εδώ. 

-Γιατί σταματήσατε το σχολείο; 

-Θεωρούσα το σχολείο χάσιμο χρόνου και κάτι άσκοπο. Ενώ είχα ευκαιρίες για να 

πάω σε ελληνικό σχολείο, δεν πήγαινα γι’ αυτό το λόγο. 

-Πριν το ΣΔΕ ξαναπροσπαθήσατε να μπείτε στην εκπαίδευση; 

-Όχι. 

-Τι ήταν αυτό που σας έκανε να έρθετε εδώ; 

-Πολλές φορές χρειαζόταν να γράψω κάτι και δεν μπορούσα να γράψω και ζητούσα 

βοήθεια από άλλους. Ήξερα να διαβάζω λίγο αλλά όχι να γράφω. Επίσης, σε 

διάφορες δουλειές με ρωτούσαν αν ξέρω να γράφω κι επειδή δεν μπορούσα να 

γράψω, δεν μπορούσα να εργαστώ. 

-Οι στόχοι που είχατε στην αρχή έχουν αλλάξει μέχρι σήμερα που σιγά σιγά 

ολοκληρώνετε το πρόγραμμα; 

-Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Όταν ήρθα εδώ, τα είδα δύσκολα και δεν πίστευα ότι οι 

άνθρωποι που βρίσκονταν εδώ θα με βοηθούσαν να διαβάσω, να γράψω, ή να μάθω 

κάτι. Είπα όμως να το προσπαθήσω αν και δεν ήμουν σίγουρος ότι θα έφτανα μέχρι 

εδώ σήμερα. Και στα μαθήματα θα μπορούσα να πω ότι τα πηγαίνω καλά συγκριτικά 
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μ’ όταν ήρθα. Άλλαξε η αντίληψή μου ότι δεν θα μάθω τίποτα κι έχουν αλλάξει και 

πολλά πράγματα στον εαυτό μου.  

-Οι προσδοκίες σας για το μέλλον ποιες είναι; 

-Θέλω να συνεχίσω, να πάω σε ΕΠΑΛ και το όνειρο μου είναι να γίνω δικηγόρος και 

πιστεύω πως θα τα καταφέρω. 

-Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Όχι. 

-Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στους στόχους σας! 
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15. Συνέντευξη με την κα Μ., εκπαιδευόμενη στο ΣΔΕ Πειραιά. 

-Κυρία Μ., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 41 ετών, είμαι παντρεμένη με δύο παιδιά. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα;  

-Όχι, είμαι άνεργη. 

-Σε ποια τάξη σταματήσατε το σχολείο και για ποιους λόγους; 

-Έβγαλα το Δημοτικό και σταμάτησα γιατί ήμασταν πολλά αδέρφια. Η μητέρα μου 

δούλευε και ήμουν η δεύτερη στην οικογένεια κι έπρεπε να μείνω σπίτι. Είχα 

αναλάβει το νοικοκυριό. 

-Οπότε συνέβαλλε η οικογένεια στο να σταματήσετε το σχολείο, δεν ήταν δική 

σας απόφαση. 

-Ακριβώς. 

-Ξαναπροσπαθήσατε έπειτα να μπείτε στην εκπαίδευση; 

-Ξαναπροσπάθησα στα 19 μου με νυχτερινό. Πήγα για φορά κι έφυγα. Δεν ξέρω γιατί 

δεν ξαναπήγα. Ίσως ντρεπόμουνα. 

-Τι σας εμπόδιζε όλα αυτά τα χρόνια να μπείτε στην εκπαίδευση; 

-Οι γνώσεις. Ένιωθα ότι δεν θα μπορέσω να τα καταφέρω. 

-Όταν αποφασίσατε να μπείτε στα ΣΔΕ και το ανακοινώσατε στην οικογένειά 

σας, ποιες ήταν οι αντιδράσεις τους; 

-Ο σύζυγός μου ήταν σύμφωνος και με ενθάρρυνε να έρθω. 

-Το βασικό σας κίνητρο για να έρθετε στα ΣΔΕ ποιο ήταν; 

-Να πάρω το χαρτί. 

-Ο στόχος αυτός μέσα από τη φοίτησή σας στο ΣΔΕ, έχει αλλάξει; 
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-Τώρα αφού κατάφερα αυτό που το προσπαθούσα από τα 19 μου, σκέφτομαι να 

συνεχίσω. 

-Τα σχέδιά σας για το μέλλον ποια είναι; 

-Θέλω να μπω μόνιμη στο δημόσιο. Θα προχωρήσω και στο Λύκειο αλλά όχι για 

σπουδές. Το επάγγελμά μου θέλω να είμαι οδοκαθαρίστρια. Και Λύκειο να βγάλω, 

αυτή τη δουλειά θέλω να κάνω.  

-Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Όχι. 

-Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στους στόχους σας! 
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16. Συνέντευξη με τον κ. Μ., εκπαιδευόμενο στο ΣΔΕ Πειραιά. 

-Κύριε Μ., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 50 ετών, χωρισμένος κι έχω ένα παιδί. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα;  

-Ναι, ως διανομέας. 

-Μέχρι ποια τάξη πήγατε σχολείο; 

-Μέχρι την Α’ Γυμνασίου. 

-Και ο λόγος που διακόψατε; 

-Δεν μου άρεσε καθόλου το σχολείο κι έμεινα από απουσίες. Διέκοπτα συνέχεια κι 

έφευγα. Και η απουσιολόγος δε μου χάριζε και καμιά απουσία.  

-Όταν αποφασίσατε ότι θα σταματήσετε το σχολείο, ποια ήταν η στάση της 

οικογένειάς σας για την απόφασή σας; 

-Οι δικοί μου, μου λέγανε να μην το σταματήσω και να συνεχίσω, όμως εγώ είχα 

πάρει την απόφασή μου και δεν τα πήγαινα καλά.  Μετά δούλευα συνεχώς σε 

διάφορες δουλειές.  

-Είχατε σκεφτεί πριν έρθετε στα ΣΔΕ να ξαναμπείτε στην εκπαίδευση; 

-Όχι. Σκέφτηκα ότι είχα σταματήσει το σχολείο κι έπρεπε να το συνεχίσω, κι έτσι 

ήρθα στα ΣΔΕ. 

-Άρα, μπήκατε με στόχο να ολοκληρώσετε τη βασική σας εκπαίδευση; 

-Ακριβώς. Εδώ άλλοι έχουν σπουδάσει και δεν έχουν δουλειά. Δε σημαίνει ότι αν 

βγάλεις το Γυμνάσιο θα μπεις κάπου και θα βρεις δουλειά. Χρειάζονται παραπάνω 

πράγματα. 

- Τα σχέδιά σας για το μέλλον αφού ολοκληρώσετε το πρόγραμμα ποια είναι; 
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-Δεν έχω σκεφτεί ακόμα θα το δω. Σκέφτομαι και το συζητώ με τους συμμαθητές μου 

να πάμε Λύκειο αν και είναι δύσκολο να βγάλω και το Λύκειο. Περισσότερο με 

απασχολεί το παιδί μου και τι θα κάνει αυτό. Ευτυχώς τα πάει καλά στο σχολείο.  

-Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Όχι. 

-Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σας εύχομαι! 
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17. Συνέντευξη με την κα Ε., εκπαιδευόμενη στο ΣΔΕ Πειραιά. 

-Κυρία Ε., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 40 ετών και είμαι χωρισμένη με δύο παιδιά. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Ναι, ως γραμματέας σε δικηγορικό γραφείο. 

-Πότε σταματήσατε την υποχρεωτική σας εκπαίδευση και γιατί; 

-Έβγαλα το Δημοτικό. Η καταγωγή μου είναι από τη Μάνη και οι αντιλήψεις των 

γονιών μου ήταν ότι τα κορίτσια είναι για το σπίτι και οι άνδρες για το σχολείο και τη 

δουλειά.  

-Οπότε η οικογένειά σας συνέβαλλε στο να σταματήσετε. 

-Ακριβώς. 

-Εσείς όμως θέλατε να συνεχίσετε; 

-Ήθελα αλλά με παντρέψανε μικρή με το ζόρι. Έπειτα έφυγα, πήγα στο εξωτερικό και 

ήθελα να σπουδάσω ψυχολόγος. 

-Πριν τη φοίτησή σας στο ΣΔΕ, θέλετε να μπείτε ξανά στην εκπαίδευση; 

-Ναι, άρχισα το σχολείο στο εξωτερικό αλλά δεν τα κατάφερα να το συνεχίσω καθώς 

είχα χωρίσει, έμεινα μόνη και δεν γύρισα πίσω Ελλάδα, οπότε έπρεπε να δουλέψω. 

Και δούλευα από τις πέντε το πρωί μέχρι τις δώδεκα το βράδυ γιατί είχα ανοίξει δικό 

μου εστιατόριο.   

-Ελλάδα πότε επιστρέψατε; 

-Το 2011, διότι είχαν πεθάνει οι γονείς μου και αποφάσισα να μείνω εδώ γιατί μ’ 

αρέσει η Ελλάδα ούτως ή άλλως. 

-Τι ήταν αυτό που σας έφερε στα ΣΔΕ; 
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-Ανέκαθεν ήθελα να τελειώσω το σχολείο και για μένα την ίδια. Ήθελα να κάνω κάτι 

περισσότερο στη ζωή μου. Θα ήθελα να βρω μια καλύτερη δουλειά αλλά με το 

απολυτήριο του Δημοτικού δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. 

-Τα παιδιά σας, σας ενθάρρυναν όταν αποφασίσατε να έρθετε στα ΣΔΕ; 

-Όχι. Ο γιος μου που τώρα τελειώνει το Γυμνάσιο μαζί μ’ εμένα, το θεωρούσε πολύ 

αστείο. Με ενθάρρυνε όμως ο καινούριος μου σύντροφος. Με ενθαρρύνει να είμαι 

στο σχολείο και να μην κάνω απουσίες. 

-Θεωρείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει τους αρχικούς σας στόχους; Έχετε θέσει 

νέους; 

-Έχω πραγματοποιήσει τους αρχικούς μου στόχους αλλά αν ήμουν δέκα χρόνια 

νεότερη θα έκανα πολλά παραπάνω. Αν και δεν με έχουν πάρει τα χρόνια, για 

σχολείο έχω κάποια ηλικία. Θέλω να συνεχίσω να πάω και Λύκειο αλλά δεν ξέρω αν 

θα τα καταφέρω λόγω υποχρεώσεων. Δουλειά, παιδιά, σπίτι. Δεν είναι εύκολο. Κι 

από εκεί θέλω να διαλέξω τι θέλω να κάνω. Τείνω προς βοηθός βρεφοκόμου. Για 

ψυχολογία δεν ξέρω αν με παίρνουν τα χρόνια. 

-Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Όχι. 

-Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σας εύχομαι! 
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18. Συνέντευξη με την κα Μ., εκπαιδευόμενη στο ΣΔΕ Πειραιά. 

-Κυρία Μ., θα ήθελα να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση. 

-Είμαι 28 ετών και είμαι ελεύθερη. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Όχι, είμαι άνεργη. 

-Πότε σταματήσατε το σχολείο; 

-Πήγα μέχρι Β’ Γυμνασίου.  

-Για ποιους λόγους το σταματήσατε; 

-Κυρίως γιατί δεν είχα την ώθηση και την πίεση των γονιών μου, ήμουν κάπως 

ελεύθερη. Κι όταν παιδί είναι ελεύθερο δε σκέφτεται σοβαρά κάποια πράγματα. Μου 

άρεσε το σχολείο, ήμουν καλή αλλά ήμουν πάνω στην εφηβεία οπότε με τράβηξαν 

άλλα πράγματα, εκτός σχολείου. 

-Όταν ανακοινώσατε στους γονείς σας ότι σταματάτε το σχολείο, πώς 

αντέδρασαν; 

-Αναμενόμενο μου είπαν. Δε με αποθάρρυναν απ’ το να σταματήσω. Είχαν πολλά 

προβλήματα, ήταν και δύσκολη περίοδος καθώς είχαν χωρίσει. 

-Ξαναπροσπαθήσατε να μπείτε στην εκπαίδευση; 

-Είχα πάει νυχτερινό για μια χρονιά αλλά έμεινα πάλι και τα παράτησα. Το κοίταζα 

κατά καιρούς αλλά πάντα το άφηνα. 

-Τι ήταν αυτό που σας κινητοποίησε να ξεκινήσετε ξανά την εκπαίδευσή σας στα 

ΣΔΕ; 

-Έψαχνα να βρω τρόπο να συνεχίσω, να βγάλω το χαρτί του Γυμνασίου. Κοιτούσα 

για νυχτερινό αλλά οι ώρες δεν με βόλευαν γιατί ήταν πολύ αργά. Είδα ότι το ωράριο 

του ΣΔΕ με βόλευε περισσότερο. 

-Το οικογενειακό σας περιβάλλον σας ενθάρρυνε για τη συμμετοχή σας εδώ; 
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-Ναι αρκετά. 

-Οι στόχοι σας έχουν αλλάξει απ’ όταν ξεκινήσατε μέχρι σήμερα που σιγά σιγά 

τελειώνετε το πρόγραμμα; 

-Ναι. Έχουν αυξηθεί. Ήρθα με στόχο να καταφέρω να βγάλω και τις δύο χρονιές άμα 

μπορέσω, να βγάλω ό, τι μπορέσω και να πάρω το χαρτί. Τώρα θέλω να πάω και 

Λύκειο. Θέλω να εξελιχθώ. 

-Οι προσδοκίες σας για το μέλλον , εφόσον ολοκληρώσετε το πρόγραμμα ποιες 

είναι; 

-Να πάω τεχνικό Λύκειο, να τελειώσω κάποια σχολή. Θέλω να ασχοληθώ με 

υπολογιστές και γενικά θέλω να εξελιχθώ. Τώρα που έχω κάνει την αρχή και πήρα 

την απόφαση να ξεκινήσω, θέλω να προχωρήσω. 

-Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Όχι. 

-Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σας εύχομαι! 
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19. Συνέντευξη με τον κ. Γ., εκπαιδευόμενο στο ΣΔΕ Πειραιά. 

-Κύριε Γ., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 40 ετών και είμαι διαζευγμένος με δύο παιδιά. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Εργάζομαι με ημιαπασχόληση. 

-Και σε ποιο έτος βρίσκεστε στο ΣΔΕ; 

-Φοιτώ στον Α’ κύκλο, στο πρώτο έτος σπουδών. 

-Πότε σταματήσατε το σχολείο και για ποιο λόγο; 

-Σταμάτησα στην Α’ Γυμνασίου έχοντας παρακολουθήσει 2-3 μήνες. Είχα 

οικογενειακούς λόγους που σταμάτησα το σχολείο καθώς χώρισαν οι γονείς μου κι 

αυτό μ’ επηρέασε αρνητικά. Αλλάζαμε περιοχές συνέχεια καθώς δεν είχαμε μόνιμη 

και σταθερή κατοικία κι αυτό μ’ έκανε να σταματήσω το σχολείο και να κοιτάξω 

πλέον να βρω δουλειά για να βοηθήσω την οικογένειά μου.  

-Όταν αποφασίσατε ότι θα σταματήσετε το σχολείο, ποιες ήταν οι αντιδράσεις 

του οικογενειακού περιβάλλοντος; 

-Η μητέρα μου δεν ήθελε να σταματήσω το σχολείο αλλά δεν ήταν κι ένας άνθρωπος 

που θα μπορούσε να μ’ ενισχύσει, να μου πει δύο πράγματα παραπάνω για να 

συνεχίσω καθώς βρισκόταν κι αυτή σ’ αδύναμη θέση. 

-Είχατε ξαναπροσπαθήσει να μπείτε στην εκπαίδευση πριν τα ΣΔΕ; 

- Όχι. 

-Τι ήταν αυτό που σας εμπόδιζε; 

-Περνώντας τα χρόνια, θεωρούσα ότι το σχολείο ήταν ένα κεφάλαιο που έκλεισε για 

μένα. 

-Τι ήταν αυτό που σας έφερε στα ΣΔΕ; 
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-Συναναστρεφόμουν με τον κόσμο κι ένιωθα ότι κάτι μου έλειπε μέσα μου. Δεν το 

είχα τελειώσει το σχολείο, το είχα σταματήσει. Θεωρούσα ότι το χρωστάω στον 

εαυτό μου να τελειώσω το σχολείο. Ο ένας λόγος είναι αυτός και ο άλλος είναι ότι 

περνώντας τα χρόνια, είδα ότι και για τον επαγγελματικό τομέα είναι χρήσιμο καθώς 

είναι δύσκολο να βρω εργασία αφού έχω τελειώσει μόνο το δημοτικό.  

-Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για τα ΣΔΕ; Τι περιμένετε να κερδίσετε από τη 

συμμετοχή σας εδώ; 

-Έχω θέληση για γνώση. Θέλω να πάρω όσο περισσότερη γνώση μπορώ, να διευρύνω 

τις γνώσεις μου αλλά και να με βοηθήσει ένα απολυτήριο αργότερα. 

-Τα μελλοντικά σας σχέδια αφού ολοκληρώσετε το πρόγραμμα ποια είναι; 

-Η συμμετοχή μου στα ΣΔΕ μ’ έχει κινητοποιήσει να πάω Λύκειο. Τώρα πιστεύω σε 

μένα και σ’ αυτό που κάνω. 

-Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Όχι. 

-Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σας εύχομαι! 
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20. Συνέντευξη με την κα Ι., εκπαιδευόμενη στο ΣΔΕ Πειραιά. 

-Κυρία Ι., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 52 ετών και είμαι παντρεμένη με δύο παιδιά. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Εργάζομαι ως βοηθός νοσηλευτή στο Μεταξά. 

-Και σε ποιο έτος βρίσκεστε στο ΣΔΕ; 

-Φοιτώ στον Α’ κύκλο, στο πρώτο έτος σπουδών. 

-Πότε σταματήσατε το σχολείο και για ποιο λόγο; 

-Σταμάτησα στην Β’ Γυμνασίου ίσως γιατί σκεφτόμουν πιο επιπόλαια και δεν 

μπορούσα να αντιληφθώ πόσο χρήσιμη είναι η μόρφωση. Επίσης τότε δεν μας 

βοηθούσαν και ήμουν και δυσλεκτικό παιδί. Έμεινα μια φορά στην Β’ Γυμνασίου και 

όταν πήγα και δεύτερη χρονιά και με κόψανε, απογοητεύτηκα πάρα πολύ.  

-Όταν αποφασίσατε να σταματήσετε το σχολείο, η αντίδραση της οικογένειας 

ποια ήταν; 

-Η μητέρα μου ήθελε να προχωρήσω αλλά απογοητεύτηκα και δεν είχαμε βοήθεια. 

Νομίζω πως δεν είχαμε τη δέουσα αντιμετώπιση. Μας θεωρούσαν τεμπέληδες και 

πολλά άλλα. Λίγοι ήταν οι καθηγητές που έδειχναν κατανόηση γιατί οι γονείς δεν 

μπορούσαν να διαθέσουν χρήματα για τα φροντιστήρια όπως σήμερα.  

-Πριν τη φοίτησή σας εδώ, θέλατε ξανά να μπείτε στην εκπαίδευση; 

-Ναι και το προσπάθησα. Αφότου είχα σταματήσει το σχολείο, είχα πάει σε ιδιωτικές 

σχολές. Τελείωσα ως μοντελίστ και μετά από ένα-δύο χρόνια τελείωσα ιδιωτική 

σχολή ως αισθητικός.  

-Τι σας εμπόδιζε να ξεκινήσετε τη φοίτησή σας στα ΣΔΕ το προηγούμενο 

χρονικό διάστημα; 

-Όταν διορίστηκα στο Μεταξά, το 2008, έκανα την προσπάθειά μου στο ΣΔΕ 

Περιστερίου. Αλλά τα παιδιά μου ήταν μικρά, ο άνδρας μου έλειπε λόγω εργασίας, 
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εγώ εργαζόμουν μέχρι αργά και ήταν αδύνατο να παρακολουθήσω. Τότε δεν είχα 

καθόλου ελεύθερο χρόνο. Τώρα τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει, σχολάω νωρίτερα κι 

έχω και βοήθεια στο σπίτι από τη γιαγιά. Αν δεν την είχα, δεν νομίζω ότι θα 

μπορούσα να τα καταφέρω. 

-Όταν πήρατε την απόφαση να μπείτε στα ΣΔΕ, ποια ήταν η αντίδραση της 

οικογένειας; 

-Τα παιδιά μου είπαν ότι δεν θα τα καταφέρω γιατί ξέρουν τις ώρες που επιστρέφω 

στο σπίτι και τις ανάγκες της οικογένειας αλλά ο σύζυγός μου τους είπε να μ’ 

αφήσουν γιατί θέλω να το προσπαθήσω. Το ήξερε ότι το ήθελα κι ότι ήταν όνειρο 

ζωής και είχε στεναχωρηθεί που δεν είχα προχωρήσει γιατί και στον εργασιακό μου 

χώρο θα είχα άλλη θέση, δεν θα κουραζόμουν τόσο πολύ και θα είχα διαφορετική 

αντιμετώπιση από τους συναδέλφους μου.  

-Τι ήταν αυτό που σας κινητοποίησε για να έρθετε στα ΣΔΕ; 

-Ήταν όνειρο ζωής να ολοκληρώσω την υποχρεωτική εκπαίδευση. Το καταλάβαινα 

όταν διάβαζα τα παιδιά μου και μ’ άρεσε πολύ να το κάνω μέχρις ότου τα παιδιά 

πήγαιναν Γυμνάσιο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία καταλάβαινα ότι έπρεπε κι εγώ να 

τελειώσω το σχολείο. Είχα στεναχωρηθεί που δεν μπορούσα να προχωρήσω. Σ’ αυτό 

συνέβαλε και ο χωρισμός των γονιών μου. Ακόμα και στη δουλειά, τους λέω να μη με 

βάζουν βάρδιες και χάνω μαθήματα γιατί θα έχω πρόβλημα με τις απουσίες μου και 

δεν θέλω να συμβεί κάτι δυσάρεστο.  

-Η φοίτηση σας στο ΣΔΕ σας έχει δημιουργήσει νέους στόχους; 

-Με έχει κινητοποιήσει, παρά το γεγονός ότι είμαι μεγάλης ηλικίας, να προχωρήσω κι 

άλλο και να αλλάξω ειδικότητα. Έχω εντοπίσει ειδικότητες στο ΕΠΑΛ που με 

ενδιαφέρουν. Από τη νοσηλευτική θέλω να σταματήσω. Μετά από αυτή την 

εκπαιδευτική διαδικασία, θέλω όσο μπορώ, να γίνω είτε βοηθός εργαστηρίων ή 

βοηθός  φυσιοθεραπευτή, ειδικότητα που έχουμε στο Μεταξά.  Αν και με πιέζει ο 

χρόνος, γιατί είμαι σε μεγάλη ηλικία, θέλω τρία χρόνια για να τελειώσω το ΕΠΑΛ ή 

τέσσερα για να τελειώσω το νυχτερινό. Εν τω μεταξύ, σε 15 χρόνια βγαίνω στη 

σύνταξη. Αυτό με προβληματίζει. Ειδάλλως, μου αρέσει πάρα πολύ αλλά είναι 

πολλές οι ώρες. Θα το ξεκινήσω και το ΕΠΑΛ και μακάρι να τα καταφέρω. 
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-Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Ναι. Ότι εδώ δίνω όλη μου τη δύναμη και τη θέληση αν και απογοητεύομαι μερικές 

φορές. Μου έχει κάνει πολύ καλό το ΣΔΕ. Όταν ερχόμαστε εδώ όλα τα παιδιά, 

ξεχνάμε τα προβλήματά μας και οτιδήποτε βρίσκεται εκτός σχολείου. Νιώθουμε 

μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ. Νιώθουμε πάλι παιδιά! 

-Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σας εύχομαι! 
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21. Συνέντευξη με τον κ. Γ., εκπαιδευόμενο στο ΣΔΕ Περιστερίου. 

–Κύριε Γ., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 33 ετών και είμαι ελεύθερος. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Ναι. 

-Σε ποια τάξη διακόψατε τη φοίτησή σας και για ποιο λόγο; 

-Σταμάτησα στην Α’ Γυμνασίου. Σταμάτησα λόγω προσωπικών προβλημάτων κι 

έφυγα στο εξωτερικό. Ξαναγύριζα και ξαναέφευγα. Πηγαινοερχόμουνα και δεν είχα 

τη δυνατότητα να ξεκινήσω ξανά διότι αυτό κράτησε μέχρι τα 20 μου χρόνια. 

-Όταν αποφασίσατε να σταματήσετε το σχολείο, πώς αντέδρασε η οικογένειά σας 

σ’ αυτή την απόφαση; 

-Δεν είχαν πρόβλημα, απλώς επειδή πηγαινοερχόμουν και μπαινόβγαινα στα 

νοσοκομεία ήταν πολύ δύσκολο να το συνεχίσω. 

-Πριν τη φοίτησή σας στο ΣΔΕ, θέλατε να μπείτε ξανά στην εκπαίδευση; 

-Ναι και κάποια στιγμή έκανα την κίνηση να μπω σε πρωινό σχολείο. Αλλά αρχίσανε 

να μου κάνουν ψυχολογικό πόλεμο μέσα στο σχολείο επειδή ήμουν πιο μεγάλος. Δεν 

είχα παρέα καθώς οι περισσότεροι είχαν απομακρυνθεί. Μιλούσα σε όλους αλλά δεν 

ήθελε κανένας να κάνει παρέα μαζί μου. Δεν είναι ότι δεν ήθελα εγώ. Μετά το 

σταμάτησα τελείως. Δεν ξαναπήγα και έψαχνα για κάτι άλλο όπως για παράδειγμα το 

νυχτερινό. 

-Τι σας εμπόδιζε να ξεκινήσετε τη φοίτησή σας στο ΣΔΕ το προηγούμενο 

διάστημα; 

-Η έλλειψη χρόνου καθώς δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τώρα θα 

σχολάσω από εδώ και θα πάω κατευθείαν για δουλειά. 

-Όταν πήρατε την απόφαση να μπείτε στο ΣΔΕ, η στάση της οικογένειάς σας 

ποια ήταν; 
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-Ήταν θετική. Με ενθάρρυναν να έρθω, καθώς δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι ντροπή. 

Θα είναι σαν σχολείο και το απολυτήριο θα το πάρω, και θα μπορέσω να μάθω κι      

ό, τι θα μάθαινα και σ’ ένα πρωινό σχολείο. 

-Για ποιους λόγους αποφασίσατε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ΣΔΕ;  

-Ήρθα εδώ για να πάρω το χαρτί γιατί ήθελα να ανοίξω ένα μαγαζί δικό μου και μου 

χρειαζόταν το χαρτί. Βέβαια, όπως έχουν γίνει τα πράγματα, σκέφτομαι να φύγω για 

έξω. 

-Από τη μέρα που ξεκινήσατε στα ΣΔΕ μέχρι σήμερα που σχεδόν έχετε 

ολοκληρώσει το πρόγραμμα, έχουν μεταβληθεί οι στόχοι σας; 

-Έχουν αλλάξει πολλά και το σκέφτομαι να συνεχίσω καθώς αυτό που μ’ ενδιαφέρει 

είναι οι υπολογιστές. Θέλω να το ψάξω αλλά όχι για ΕΠΑΛ γιατί η φοίτηση διαρκεί 

τρία χρόνια και δεν θέλω να χάσω τόσο πολύ χρόνο. Έχω δει και αλλαγές στον ίδιο 

μου τον εαυτό. 

-Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Ναι. Πιστεύω ότι στα ΣΔΕ κάνουν πολύ καλή δουλειά και είναι καλύτερα από τα 

πρωινά. Είχα κι ένα φίλο που βρισκόταν πριν από εμένα εδώ κι αυτός με παρότρυνε 

να έρθω, μου έλεγε ότι καλύτερα που δεν πήγε πρωινό σχολείο στην ώρα του και 

ήρθε εδώ τώρα γιατί βρήκε και παρέα και είναι και καλύτερα από το νυχτερινό. 

-Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σας εύχομαι! 
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22. Συνέντευξη με τον κ. Β., εκπαιδευόμενο στο ΣΔΕ Περιστερίου. 

-Κύριε Β., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 39 ετών, είμαι παντρεμένος και έχω δύο παιδιά. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Όχι, είμαι άνεργος. 

-Σε ποια τάξη σταματήσατε το σχολείο και για ποιο λόγο; 

-Σταμάτησα στη Β’ Δημοτικού γιατί δεν τα πήγαινα καλά κι επειδή υπήρχαν 

οικογενειακά προβλήματα δεν μπορούσα να συνεχίσω. 

-Πριν τη φοίτησή σας στο ΣΔΕ, θέλατε να μπείτε ξανά στην εκπαίδευση; 

-Είχα πάει σε ειδικό ιδιωτικό Δημοτικό κι εκεί τελείωσα το Δημοτικό. Ήταν παιδιά 

διαφορετικών ηλικιών, ΑμεΑ, που δεν μπορούσαν να καταλάβουν κάποια πράγματα, 

κι από εκεί τελείωσα το δημοτικό. Μετά πήγα σ’ άλλο ειδικό τεχνικό σχολείο στην 

Καλλιθέα όπου μάθαινες κάποια τέχνη. Εγώ ακολούθησα την τέχνη του υδραυλικού. 

Μετά πήγα σ’ άλλη σχολή για ΑμεΑ όπου έκανα την κηπουρική μου, τέλειωσα κι 

από εκεί. Κι εκεί έμεινα, δε συνέχισα. 

-Οι σχολές αυτές ήταν ισότιμες με το Γυμνάσιο; 

-Όχι, έπαιρνες ένα χαρτί τεχνικής κατάρτισης. 

-Άρα το τυπικό πτυχίο δεν υπήρχε. Επομένως, είχατε προσπαθήσει να ξαναμπείτε 

στην εκπαίδευση. 

-Πολλές φορές. 

-Και τι ήταν αυτό που σας κινητοποίησε να έρθετε στο ΣΔΕ; 

-Ήθελα να μπω σε μια σχολή κρεοπωλών και ζητούσαν απολυτήριο Γυμνασίου ως 

προσόν κι είχα κι ακόμα ένα κίνητρο, να βγάλω το Γυμνάσιο. Είχα πάει σ’ ένα 

σχολείο να ρωτήσω κι έτσι έμαθα για τα ΣΔΕ και ήρθα και γράφτηκα. 

-Τι περιμένετε να κερδίσετε από τη φοίτησή σας στο ΣΔΕ; 
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-Σίγουρα να πάρω το πτυχίο και να μάθω όσο γίνεται περισσότερα, κι έχω μάθει πάρα 

πολλά πράγματα που δεν ήξερα. Δεν το περίμενα και μου φάνηκαν πολύ χρήσιμα και 

τώρα και πιστεύω και στο μέλλον.  

-Οι στόχοι σας μέχρι σήμερα που σχεδόν έχετε ολοκληρώσει το πρόγραμμα, 

έχουν μεταβληθεί; 

-Ναι. Πλέον σκέφτομαι να πάω στο ΕΠΑΛ με ειδικότητα ψυκτικού. Έχει αλλάξει ο 

τρόπος σκέψης μου στην κοινωνία, στον έξω κόσμο. Μ’ έχει βοηθήσει πολύ το ΣΔΕ. 

Είναι ένα σχολείο που μόνο μπορεί να σου δώσει και να σου προσφέρει. Δεν μπορεί 

να σου πάρει κάτι. Είναι ισάξιο με τα κανονικά σχολεία. 

-Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Αυτό το σχολείο μ’ έχει βοηθήσει πάρα πολύ κι έχω μάθει πολλά πράγματα και καλό 

είναι να έρθουν κι άλλα άτομα που θέλουν. Θα τους βοηθήσει.  

-Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σας εύχομαι! 
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23. Συνέντευξη με την κα Ε., εκπαιδευόμενη στο ΣΔΕ Περιστερίου. 

-Κυρία Ε, μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

- Είμαι 41 ετών και είμαι παντρεμένη με τρία παιδιά. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Εργάζομαι ως κομμώτρια με δικούς μου πελάτες, όχι σε κομμωτήριο. 

-Πότε σταματήσατε το σχολείο και για ποιους λόγους; 

-Πήγα μέχρι Α’ Γυμνασίου, έμεινα, ξαναπήγα και στη μέση της χρονιάς τα 

παράτησα. 

-Λόγω δυσκολίας στα μαθήματα; 

-Ήμουν αδύναμη μαθήτρια κι επειδή μου άρεσε η κομμωτική δεν ήθελα να συνεχίσω 

το Γυμνάσιο. Δεν τα κατάφερνα και η μητέρα μου δε με πίεσε σ’ αυτά. Επειδή μ’ 

άρεσε η κομμωτική, η μητέρα μου μ’ έγραψε σε μια σχολή κομμωτικής. Ήταν κι 

άλλη εποχή τότε. 

-Άρα, ήταν σύμφωνη η οικογένεια με την απόφασή σας. 

-Ναι, δε με πίεσε και μ’ άφησε. Εγώ ήθελα μετά να συνεχίσω το σχολείο στο 

νυχτερινό αλλά δεν ήθελε εκείνη. 

-Η σχέση σας με τους συνομηλίκους σας που πήγαιναν σχολείο ενώ εσείς όχι, 

ποια ήταν; 

-Χαθήκαμε. Με κάποιους είχα επαφές στην αρχή αλλά μετά χαθήκαμε. 

-Αφού τελειώσατε τη σχολή κομμωτικής, σκεφτήκατε να ξαναμπείτε στην 

εκπαίδευση; 

-Μόλις τελείωσα τη σχολή, ξεκίνησα δουλειά. Τότε όχι. Πιο μετά μου ήρθε η 

επιθυμία αφού είχα παντρευτεί και είχα κάνει και τα παιδιά μου. Με παρότρυνε και ο 

σύζυγός μου και μια φίλη μου να συνεχίσω πηγαίνοντας νυχτερινό για να πάρω το 

χαρτί γιατί οι απαιτήσεις στον εργασιακό χώρο αυξήθηκαν. Με παρότρυναν 
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προκειμένου να βρω μια σταθερή δουλειά γιατί η δουλειά μου δεν είναι και τόσο 

σταθερή και χρειάζομαι απαραίτητα απολυτήριο Γυμνασίου για να βρω. 

-Υπήρχε κάτι που σας εμπόδιζε να συμμετέχετε στα ΣΔΕ; 

-Φοβόμουν να ξεκινήσω γιατί έλεγα πώς θα ξαναμπώ; Πώς θα ξαναδιαβάσω; Ώσπου 

βρήκα μια φίλη που ερχόταν στα ΣΔΕ και μου εξήγησε ότι εδώ δε διαβάζουμε, δεν 

έχουμε εξετάσεις, δεν υπάρχουν βιβλία παρά μόνο φωτοτυπίες αν χρειαστεί.  

-Για ποιους λόγους αποφασίσατε να έρθετε στα ΣΔΕ; 

-Αρχικά για  να πάρω το απολυτήριο Γυμνασίου αλλά ήταν και μια καλή ευκαιρία για 

να βρω νέα πελατεία μέσω της συναναστροφής με τους συμμαθητές και τους 

καθηγητές. Μου άρεσε επίσης σαν ιδέα γιατί δεν έχει αυτή την πίεση να διαβάσεις, να 

γράψεις, να εξεταστείς. 

-Η οικογένειά σας, σας ενθάρρυνε για τη συμμετοχή σας εδώ; 

-Ο σύζυγός μου ναι. Τα παιδιά με θέλουν και σπίτι όμως. Κάποιες φορές γκρινιάζουν 

που λείπω αλλά προσπαθώ να κουμαντάρω τα πράγματα ώστε τις ώρες που λείπω να 

μην έχουν πρόβλημα και μέχρι στιγμής τα έχω καταφέρει. 

-Οι στόχοι που είχατε στην αρχή έχουν μεταβληθεί μέχρι σήμερα; 

-Ναι προς το καλύτερο. Τα ΣΔΕ είναι κίνητρο για να σκεφτείς να κάνεις κάτι 

παραπάνω. 

-Εσείς τι έχετε σκεφτεί να κάνετε παραπάνω; 

-Να τελειώσω και το Λύκειο. Μπορεί όχι την αμέσως επόμενη χρονιά, ίσως λίγο πιο 

μετά. Αλλά ίσως να κάνω μαθήματα Αγγλικών γιατί είχα σταματήσει λίγο πριν το 

Lower. 

-Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Ναι. Για όποιον δεν έχει τελειώσει το Γυμνάσιο και επιθυμεί να το ολοκληρώσει, να 

έρθει στα ΣΔΕ γιατί είναι αυτό που χρειάζεται. Δεν πρόκειται να πιεστεί από άλλα 

πράγματα όπως είναι το διάβασμα. Ό, τι γίνεται, γίνεται εδώ πέρα. 

-Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σας εύχομαι! 
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24. Συνέντευξη με τον κ. Γ., εκπαιδευόμενο στο ΣΔΕ Περιστερίου. 

-Κύριε Γ., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

- Είμαι 20 ετών και είμαι ελεύθερος. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Όχι είμαι άνεργος. 

-Πότε σταματήσατε το σχολείο και για ποιο λόγο; 

-Είχα σταματήσει στην Α’ Γυμνασίου επειδή έκανα απουσίες. Ήμουν πολύ ευαίσθητο 

παιδί και με πειράζανε πολύ.  

-Η στάση της οικογένειάς σου απέναντι στην απόφασή σου ποια ήταν; 

-Στην αρχή δεν ήταν σύμφωνοι αλλά μετά εντάξει. 

-Συγκριτικά με τους συνομηλίκους σας που συνέχιζαν να πάνε σχολείο, πώς 

αισθανόσασταν; 

-Αισθανόμουν λίγο άσχημα γιατί το σχολείο δεν είναι κάτι που πρέπει να το αφήνεις 

όσο σκληρό κι αν είναι. 

-Από τότε μέχρι να έρθετε στα ΣΔΕ, είχατε προσπαθήσει ξανά να μπείτε στην 

εκπαίδευση; 

-Όχι. 

-Η στάση της οικογένειάς σας όταν τους ανακοινώσατε ότι θα συμμετέχετε στα 

ΣΔΕ  ποια ήταν; 

-Βασικά η μαμά μου, μου πρότεινε να έρθω εδώ, οπότε αυτή με ενθάρρυνε.  

-Το κίνητρο σας για να έρθετε στα ΣΔΕ ποιο ήταν; Τι προσπαθείτε να κερδίσετε 

με τη συμμετοχή σας εδώ; 

-Να πάρω το απολυτήριο Γυμνασίου και να συνεχίσω κανονικά στο Λύκειο επειδή 

καθυστέρησα πολύ.  
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-Οι προσδοκίες σας για το μέλλον ποιες είναι; 

-Να τελειώσω το Λύκειο και ίσως αργότερα να σπουδάσω. Έχω τρεις εναλλακτικές 

στο μυαλό μου: μαγειρική, προπονητική ποδοσφαίρου και υποκριτική. Θα δω. 

-Οι στόχοι σας όταν ξεκινήσατε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει; 

-Μπορεί και να χει αλλάξει κάτι. Νιώθω ότι υπάρχουν αλλαγές αλλά δεν μπορώ να το 

περιγράψω. Έχω λίγη περισσότερη αυτοπεποίθηση. 

-Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Ναι. Το περιβάλλον εδώ είναι πολύ διαφορετικό από το τυπικό σχολείο κι αυτό 

νομίζω ότι με έχει βοηθήσει πολύ. 

-Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία! 
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25. Συνέντευξη με την κα Ζ., εκπαιδευόμενη στο ΣΔΕ Περιστερίου. 

-Κυρία Ζ., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 58 ετών και ελεύθερη. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Όχι, είμαι άνεργη. 

-Πότε διακόψατε τη φοίτησή σας στο σχολείο και γιατί; 

- Έβγαλα το Δημοτικό. Πήγαινα σε ιδιωτικό σχολείο και κάποια στιγμή οι γονείς μου 

δεν είχανε χρήματα για να πληρώσουν τα δίδακτρα κι έπρεπε να πάω στο δημόσιο. 

Αυτοί από το ιδιωτικό επειδή δεν τους είχαμε πληρώσει μου αφαίρεσαν μια χρονιά, 

μ’ άφησαν δηλαδή μια χρονιά πίσω κι εκείνα τα χρόνια ήταν αλλιώς. Δεν ήθελα να 

είμαι η πιο μεγάλη μέσα στην τάξη. Και είπα ότι αν βγάλω την τάξη με δέκα, θα 

συνεχίσω, αλλά την έβγαλα με εννιά και σταμάτησα. Ήμουν όμως καλή μαθήτρια και 

μ’ άρεσε η μάθηση. Μετά πήγα σε μια σχολή αισθητικής. Εξάλλου, τότε δε ζητούσαν 

χαρτιά Γυμνασίου και μπορούσαμε να πάμε σε τέτοιες σχολές. 

-Η στάση της οικογένειάς σας σ’ αυτή σας την απόφαση ποια ήταν; 

-Εκείνα τα χρόνια δεν σου έλεγαν κάτι. Δεν μου είπαν τίποτα. 

-Η σχέση σας με τους συνομηλίκους σας που συνέχιζαν το σχολείο ποια ήταν; 

-Δεν είχα κανένα πρόβλημα καθώς πάντα δούλευα και δεν είχα προβλήματα. 

-Πριν τη φοίτησή σας στο ΣΔΕ, θέλατε να μπείτε ξανά στην εκπαίδευση; 

-Όχι γιατί εργαζόμουν.  

-Τι ήταν αυτό που σας κινητοποίησε να έρθετε στα ΣΔΕ; 

-Αρχικά, επειδή είμαι στον ΟΑΕΔ αν κι έχω αρκετά ένσημα, αν κάποιος έχει πτυχίο, 

αμείβεται περισσότερο. Επίσης, εμένα μ’ άρεσε πάντα η μάθηση, είπα να ξεκινήσω 

αγγλικά και υπολογιστές γιατί χρειάζονται. Προβληματιζόμουν όμως για το διάβασμα 

και τα μαθήματα μετά από τόσα χρόνια αποχής από τα θρανία. Μόλις είδα όμως τον 



135 
 

τρόπο μάθησης στα ΣΔΕ, μ’ άρεσε πολύ και το σκέφτηκα σοβαρά. Ένα θετικό 

επιπλέον είναι ότι βρίσκεται κοντά στο σπίτι μου. 

-Οι στόχοι που είχατε στην αρχή με τους στόχους που έχετε σήμερα είναι 

διαφορετικοί; 

-Επειδή ήμουν μεγάλη, δεν είχα στόχο το πτυχίο αλλά τη μάθηση και το έκανα για 

μένα. Για τη δική μου ευχαρίστηση, για το δικό μου απωθημένο. Δεν είχα στο μυαλό 

μου το απολυτήριο. Η μάθηση ήταν ο στόχος μου. Τώρα έχουν προστεθεί και νέοι 

στόχοι όπως το να συνεχίσω. Πλέον ακούω πράγματα που κάποτε μου περνούσαν 

αδιάφορα. Σκέφτομαι διαφορετικά. Νιώθω άλλος άνθρωπος διότι έχω μάθει πολλά 

πράγματα. 

-Οι προσδοκίες σας για το μέλλον ποιες είναι; Σκέφτεστε να συνεχίσετε; 

-Μάλλον ναι, θα συνεχίσω. Εδώ ήταν πολύ ζεστά. Ενώ στην αρχή φοβόμουν πως δεν 

θα τα καταφέρω στα μαθήματα, ιδιαίτερα στα μαθηματικά και τη γλώσσα όπως όλοι, 

είδα ότι τα θυμήθηκα και πιστεύω ότι τα πάω καλά. 

 -Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Όχι. 

-Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία! 
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26. Συνέντευξη με την κα Α., εκπαιδευόμενη στο ΣΔΕ Περιστερίου. 

-Κυρία Α., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

- Είμαι 40 ετών και είμαι παντρεμένη με δύο παιδιά. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Εργάζομαι ναι, τώρα έπιασα δουλειά. 

-Πότε σταματήσατε το σχολείο και για ποιο λόγο; 

-Το σταμάτησα στην Α’ Γυμνασίου. Είχα έρθει από επαρχία στη μέση της σχολικής 

χρονιάς και το σταμάτησα λόγω της μετακίνησης, της διαφοράς των παιδιών με μένα 

και τη διαφορά με την επαρχία.  Άλλα πράγματα μαθαίναμε στην επαρχία, άλλα εδώ. 

Ήταν διαφορετικό τόσο το κοινωνικό περιβάλλον στο σχολείο όσο και το σχολείο το 

ίδιο. 

-Ήταν προσωπική σας επιλογή η διακοπή της φοίτησής σας; 

-Ναι. 

-Η στάση της οικογένειάς σας σ’ αυτή την απόφαση, ποια ήταν; 

-Δε μου έδωσαν σημασία. 

-Πώς νιώθατε συγκριτικά με τους άλλους συνομηλίκους σας που συνέχιζαν να 

πηγαίνουν σχολείο; 

-Άσχημα. Δε μου άρεσε. 

-Σ’ αυτή τη διάρκεια των χρόνων, μέχρι σήμερα, θέλατε να μπείτε ξανά στην 

εκπαίδευση; Είχατε ξαναπροσπαθήσει; 

-Όχι. 

-Τι ήταν αυτό που σας εμπόδισε; 

-Είχε αρρωστήσει ο πατέρας μου κι έπρεπε να κάτσω σπίτι να τον φροντίσω κι αυτό 

με σταμάτησε. Ταυτόχρονα είχα βρει και δουλειά και επαναπαύθηκα. 
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-Τι ήταν αυτό που σας κινητοποίησε και σας έφερε στο ΣΔΕ; 

-Η αγάπη μου για το σχολείο. Ήθελα να μάθω και να τελειώσω το Γυμνάσιο. 

-Η στάση της οικογένειάς σας όταν αποφασίσατε να έρθετε στο ΣΔΕ ποια ήταν; 

-Είχε έρθει κι ο σύζυγος μου εδώ. Υποχώρησα εγώ μέχρι να τελειώσει εκείνος κι 

έπειτα ήρθα κι εγώ προκειμένου να κάτσει κάποιος με τα παιδιά. Ο γιος μου το είδε 

θετικά. Είναι Γ’ Γυμνασίου τώρα και κάνουμε πλάκα ποιος είναι καλύτερος. 

-Οι αρχικοί σας στόχοι έχουν μεταβληθεί μέσα από τη φοίτησή σας στο ΣΔΕ; 

-Όχι είναι οι ίδιοι. Αυτό που ήθελα ήταν η απόκτηση του απολυτηρίου, να τελειώσω 

το Γυμνάσιο και να μάθω κάτι παραπάνω. Τώρα μπορώ και καταλαβαίνω καλύτερα 

από πριν κάποια πράγματα. 

-Οι προσδοκίες σας για το μέλλον ποιες είναι; 

-Θέλω να συνεχίσω στο Λύκειο αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, λόγω των 

παιδιών, της οικογένειας και του ωραρίου του Λυκείου. 

-Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Όχι. 

-Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία! 
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27. Συνέντευξη με τον κ. Μ., εκπαιδευόμενο στο ΣΔΕ Περιστερίου. 

-Κύριε Μ., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 50 ετών, παντρεμένος με δύο παιδιά. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Ναι είμαι δημόσιος υπάλληλος. 

-Σε ποια τάξη σταματήσατε το σχολείο και για ποιο λόγο; 

-Είχα τελειώσει το Δημοτικό και μετά δε συνέχισα γιατί έπρεπε να δουλέψω. 

Ήμασταν πολλά παιδιά κι έπρεπε να δουλέψουμε. Ήταν άλλα χρόνια τότε. 

-Η απόφασή σας ήταν προσωπική ή συνέβαλε και η οικογένεια στη διακοπή της 

φοίτησής σας; 

-Ήταν κάπως υποχρεωτικό εκείνα τα χρόνια να πας για δουλειά. Πολύ λίγοι 

συνέχιζαν το σχολείο. Κι από τους φίλους μου, μόνο δύο με τρεις συνέχισαν. Όλοι οι 

άλλοι ξεκίνησαν δουλειά. 

-Είχατε σκεφτεί πριν τη φοίτησή σας στα ΣΔΕ, να μπείτε ξανά στην εκπαίδευση; 

-Είχα δοκιμάσει ξανά σε νυχτερινό αλλά επειδή είχα πιάσει βραδινή δουλειά, δεν 

μπόρεσα να το συνεχίσω. Είχα δει ότι μου χρειάζεται το απολυτήριο του Γυμνασίου, 

μου ήταν και απαραίτητη η χρήση των Αγγλικών εκεί που εργαζόμουν τότε κι έτσι 

ξεκίνησα το νυχτερινό. Πάνω στους τρεις μήνες που πήγα, έχασα τη δουλειά μου και 

βρήκα νυχτερινή δουλειά ως σερβιτόρος οπότε το παράτησα. 

-Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να έρθετε στα ΣΔΕ; 

-Έχω έρθει εδώ με τη σύζυγο γιατί κι αυτή είναι απόφοιτη Δημοτικού και δεν μπορεί 

να βρει δουλειά. Ήταν ευκαιρία να έρθουμε και οι δύο αφού είχα κι εγώ πρόβλημα 

και το απόγευμα απλώς καθόμασταν στο σπίτι. Τα παιδιά μας επίσης έχουν 

μεγαλώσει και δεν χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και είπα να έρθουμε να το 

τελειώσουμε. Ήρθα εδώ γιατί μου χρειάζεται το απολυτήριο στη δουλειά μου επειδή  

μας απέλυσαν και μας επαναπροσέλαβαν. Είναι δύσκολα τα πράγματα. 
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-Ποιες είναι οι προσδοκίες σας εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς το πρόγραμμα; 

-Σκοπεύω να συνεχίσω στο Λύκειο ενώ δεν το είχα σκοπό. Βλέπω ότι τώρα μ’ αρέσει 

η μάθηση. Έχω μάθει πολλά πράγματα που δεν γνώριζα και μπορώ να βοηθήσω και 

τα παιδιά μου τώρα στα μαθήματα που πριν δεν ήξερα. 

-Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Όχι. 

-Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία! 
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28. Συνέντευξη με την κα Γ., εκπαιδευόμενη στο ΣΔΕ Περιστερίου. 

-Κυρία Γ., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 40 ετών, είμαι παντρεμένη κι έχω ένα αγοράκι. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Όχι, είμαι άνεργη. 

-Σε ποια τάξη διακόψατε το σχολείο και για ποιο λόγο; 

-Πήγα μέχρι Γ’ Γυμνασίου αλλά επειδή έμεινα στα μαθήματα, δεν μπορούσα να πάω 

σχολείο και να συνεχίσω οπότε το άφησα. 

-Άρα το σταματήσατε λόγω δυσκολιών στα μαθήματα. 

-Ναι. 

-Η αντίδραση των γονιών σας ως προς αυτή την απόφαση ποια ήταν; 

-Αυτό είναι κάτι που τους το φυλάω γιατί όταν ένα παιδί 14 χρονών γυρνάει και σου 

λέει «ντρέπομαι να συνεχίσω επειδή έμεινα», δεν του λες «εντάξει αγάπη μου, εσύ 

αποφασίζεις». 

-Πώς νιώθατε σε σχέση με τους άλλους συμμαθητές σας που συνέχισαν το 

σχολείο; 

-Δεν συνέχισα μετά να έχω επαφές μαζί τους. Κλείστηκα στον εαυτό μου και στο 

σπίτι. Δε μου έλειπε ιδιαίτερα διότι ήμουν σε μια ηλικία που ένιωθα ανακούφιση που 

δεν πήγαινα σχολείο. 

-Τα επόμενα χρόνια θέλατε να ξαναμπείτε στην εκπαίδευση; 

-Όχι καθόλου. Έβρισκα άλλους τρόπους εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, στα 17 μου, 

είχα πάει σε σχολή υπολογιστών και προσπάθησα από εκεί να πάρω ένα πτυχίο και τα 

κατάφερα εφόσον πήρα το ECDL. Μετά άρχισα να εργάζομαι, οπότε προσπαθούσα 

να καλύψω το σχολείο μέσα από άλλα πράγματα. 

-Τι ήταν αυτό που σας έφερε στα ΣΔΕ; 
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-Έχασα τον πατέρα μου κι ένιωθα ότι έχασα το στήριγμά μου και κάτι έπρεπε να 

κάνω για να πάρω εφόδια για να συνεχίσω γιατί έχω κι ένα μικρό παιδί. Έχω βέβαια 

και τον άνδρα μου αλλά ήταν μια δική μου ανάγκη που πήγαζε από μέσα μου και μ’ 

έπνιγε. Επίσης, έβλεπα ότι δεν μπορούσα να βοηθήσω το παιδί μου στο σχολείο. Το 

κάνω για να μπορώ να βοηθήσω και το παιδί μου. 

-Ποια ήταν η στάση της οικογένειάς σας όταν αποφασίσατε να συμμετάσχετε στο 

ΣΔΕ; 

-Ο άνδρας μου, είναι δίπλα μου και με στηρίζει και μου είπε να συνεχίσω όσο θέλω. 

Το παιδί μου στην αρχή γκρίνιαζε γιατί με είχε μάθει μέσα στο σπίτι όλα τα χρόνια 

γιατί ήμουν πάντα δίπλα του. Μετά όμως, του άρεσε ότι η μαμά του πάει σχολείο και 

το ‘χει συνηθίσει. Μένει και με τον μπαμπά του τα απογεύματα, οπότε δεν έχω 

πρόβλημα. 

-Οι αρχικοί σας στόχοι έχουν μεταβληθεί; 

-Είχα στόχους από την αρχή για να συνεχίσω. Είδα όμως ότι έχω αλλάξει εγώ η ίδια 

καθώς νιώθω ότι έχω αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Θέλω να κάνω 

πράγματα όχι μόνο για μένα αλλά και για τους άλλους γι’ αυτό και ασχολήθηκα και 

με ζητήματα του ΣΔΕ συμμετέχοντας ενεργά στην ΠΕΦΑΣΔΕ.  

-Οι μελλοντικές σας προσδοκίες εφόσον ολοκληρώσετε το πρόγραμμα ποιες 

είναι; 

-Θέλω οπωσδήποτε να πάω Λύκειο, θέλω να ασχοληθώ με την επιστήμη της 

Ψυχολογίας γιατί μ’ αρέσει πάρα πολύ .Επιπλέον, θέλω να γράψω γιατί γράφω 

ποιήματα και κάποια στιγμή θέλω να εκδώσω τη δική μου ποιητική συλλογή. 

-Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Ναι. Ότι εδώ στα ΣΔΕ, νιώθω πάλι παιδί και πως κι εγώ και οι συμμαθητές μου 

ξεχνάμε όλα μας τα προβλήματα όταν ερχόμαστε εδώ. 

-Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία! 
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29.    Συνέντευξη με την κα Σ., εκπαιδευόμενη στο ΣΔΕ Περιστερίου. 

-Κυρία Σ., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι 42 ετών και είμαι διαζευγμένη με δύο παιδιά. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Ναι, σε μια ιδιωτική εταιρία. 

-Σε ποια τάξη διακόψατε τη φοίτησή σας στο σχολείο και για ποιο λόγο; 

-Τέλειωσα το Δημοτικό και δε συνέχισα λόγω της μητέρας μου. Ήταν λίγο δύσκολο 

στο χωριό καθώς έπρεπε να πηγαίνουμε με λεωφορείο σ’ άλλο χωριό για να πάμε 

σχολείο. Ήμασταν και πολυμελής οικογένεια και με χρειάζονταν στο σπίτι. Ήταν 

εμπόδιο η οικογένειά μου για να συνεχίσω το σχολείο που άλλωστε ήθελα. 

-Σκεφτήκατε ξανά να μπείτε στην εκπαίδευση πριν έρθετε στα ΣΔΕ; 

-Όχι, αλλά ήταν απωθημένο για μένα. Μου είχε στοιχίσει που σταμάτησα. Θεώρησα 

ότι ήταν κάτι που δεν είχε τελειώσει και δεν είχα άλλη ευκαιρία να το κάνω.  

-Τι ήταν αυτό που σας έφερε στα ΣΔΕ; 

-Μου το πρότεινε μια φίλη και με ενθάρρυνε να έρθω και είχα δει και δύο γειτόνισσες 

μου που τις έβλεπα κάθε μέρα να πηγαίνουν κάπου την ίδια ώρα και δεν ήξερα που 

πηγαίνουν μέχρι που έμαθα ότι πήγαιναν στα ΣΔΕ. Η συμμετοχή μου εδώ ήταν η 

εκπλήρωση του απωθημένου που είχα για να πάω σχολείο. 

-Ποια ήταν η αντίδραση της οικογένειάς σας όταν τους ανακοινώσατε ότι θα 

συμμετέχετε στο πρόγραμμα ΣΔΕ; 

-Η κόρη μου ήταν θετική. Μου είπε αν θέλω να πάω. Στον γιο μου φάνηκε κάπως 

υπερβολικό το γεγονός ότι θα δουλεύω και θα πάω πάλι σχολείο. Αναρωτιόταν πού 

θα μου χρησίμευε και ότι δεν με ωφελεί πουθενά. Εγώ επέμεινα ότι θα με ωφελήσει 

και ότι θέλω να πάω. Αν και το ψιλοκορόιδευαν στην αρχή γιατί ήταν και οι δύο 

μαθητές και χαζογελάγανε όταν τους έλεγα πως περνούσα στο σχολείο τη μέρα μου, 

το έχουν συνηθίσει και κάνουμε πλάκα πλέον. 
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-Οι στόχοι που έχετε σήμερα με τους στόχους που είχατε όταν ήρθατε στα ΣΔΕ, 

έχουν αλλάξει; 

-Ναι. Ήταν κάτι που μου φαινόταν δύσκολο και δεν ήξερα αν θα τα καταφέρω και 

δεν ήξερα και πώς λειτουργούσαν αυτά τα σχολεία, αν είναι σαν τα συμβατικά γι’ 

αυτό και ήμουν κάπως διστακτική και μαζεμένη στην αρχή. Οι καθηγητές όμως είναι 

πάρα πολύ καλοί και μας βοηθάνε διότι είναι ελαστικοί και έχουν κατανόηση για τις 

υποχρεώσεις μας. Ξεκίνησα να πάρω το απολυτήριο του Γυμνασίου αλλά πλέον οι 

στόχοι μου είναι μεγαλύτεροι.  

-Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το μέλλον εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς το 

πρόγραμμα; 

-Θέλω να προχωρήσω κι άλλο, να συνεχίσω, να πάω στο ΕΠΑΛ, να αποκτήσω 

περισσότερα προσόντα τόσο για να εργαστώ όσο και για να μορφωθώ περισσότερο. 

Φοβάμαι όμως μήπως δεν τα καταφέρω λόγω κούρασης, ωραρίου και διαβάσματος, 

αλλά θα το προσπαθήσω κι ό, τι γίνει. 

-Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Όχι. 

-Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία! 
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30.    Συνέντευξη με τον κ. Μ., εκπαιδευόμενο στο ΣΔΕ Περιστερίου. 

 -Κύριε Μ., μπορείτε να μου πείτε την ηλικία και την οικογενειακή σας 

κατάσταση; 

-Είμαι Ελληνοσύριος, 35 ετών και είμαι παντρεμένος μ’ ένα παιδί. 

-Εργάζεστε αυτό το διάστημα; 

-Ναι, είμαι κομμωτής. 

-Πότε σταματήσατε το σχολείο και για ποιο λόγο; 

-Γυμνάσιο πήγα στη Συρία κι έφτασα μέχρι Γ’ Γυμνασίου αλλά δεν την τελείωσα. 

Ήταν δύσκολα τα πράγματα και δεν μπορούσα να πηγαίνω κι έτσι δε συνέχισα. 

Μετά, στα 18 μου ήρθα στην Ελλάδα και μου χρειαζόταν πάντα ένα χαρτί. Χωρίς 

απολυτήριο Γυμνασίου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. 

-Από τα 18 σας που ήρθατε στην Ελλάδα, σκεφτήκατε να ξαναμπείτε στην 

εκπαίδευση; 

-Δεν είχα καθόλου χρόνου διότι δούλευα συνέχεια και δεν μπορούσα  να ασχοληθώ 

προκειμένου να πάρω το απολυτήριο. 

-Άρα, ήρθατε στα ΣΔΕ για να βγάλετε το χαρτί. 

-Ακριβώς. 

-Η οικογένεια σας πώς αντέδρασε όταν τους ανακοινώσατε ότι θα ξεκινήσετε να 

φοιτάτε στα ΣΔΕ; 

-Η γυναίκα μου με βοήθησε πάρα πολύ. Η ίδια μου βρήκε στο σχολείο και στην αρχή 

ήρθα για πλάκα, για να δοκιμάσω. Νόμιζα ότι ήταν το κλασικό Γυμνάσιο που είναι 

δύσκολο για μένα που δεν ξέρω καλά τη γλώσσα. Και χωρίς να το καταλάβω, 

πέρασαν αυτά τα δύο χρόνια.  

-Οι αρχικοί στόχοι σας έχουν μεταβληθεί; 

-Ναι. Έχω δει αλλαγές στην καθημερινότητα μου καθώς μπορώ και γράφω λίγο τώρα 

και μ’ έχει βοηθήσει ιδιαίτερα το κομπιούτερ και τα αγγλικά. Νιώθω πιο σίγουρος 

πλέον. 
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-Τα σχέδιά σας για το μέλλον εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς το πρόγραμμα 

ποια είναι; 

-Προς το παρόν να πάρω το χαρτί και θα δω μετά. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα γιατί 

είμαι ήδη 35 ετών κι έχω άλλα πράγματα στο μυαλό μου.  

-Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

-Όχι. 

-Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Άδεια διεξαγωγής έρευνας 
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