
  

 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

  

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  

 

Αθήνα 
Απρίλιος 2022 

 

Χρύσα Παϊδούση,  

ΕΙΕΑΔ 

 

 

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση (ΕΕΚ) στην περίοδο της 

πανδημίας COVID-19: προκλήσεις & 
πρακτικές 

   ΣΕΙΡΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ                    

               & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
5 



 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 

 2 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

 

 

Σειρά: 

«Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Αγορά Εργασίας» 

 

 

 

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΕΚ) ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

 

 

 

 

Χρύσα Παϊδούση, Ph.D, ΕΙΕΑΔ   

 

 

 

Αθήνα,  

Απρίλιος, 2022                                                         ISΒΝ: 978-960-6725-20-3 

 



 

 3 

 

 

 

 

Επιμέλεια και σχεδιασμός έκδοσης 

Χρύσα Παϊδούση, Ph.D 

Διευθύντρια Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΙΕΑΔ, c.paidoussi@eiead.gr 

 

 

H έκδοση δημοσιεύεται υπό την ευθύνη του ΕΙΕΑΔ. Τα άρθρα εκφράζουν αποκλειστικά 

τις απόψεις της συγγραφέως.  

Περιεχόμενα αυτής της έκδοσης μπορούν να αναπαραχθούν εν μέρει, εξαιρουμένων των 

εμπορικών σκοπών, εφόσον υπάρξει ρητή αναφορά στην πηγή.  

 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8 
111 41 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 210-2120700 
e-mail: info@eiead.gr 
Ιστοσελίδα: www.eiead.gr 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

Αθήνα, Απρίλιος 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται ορισμένες από τις κύριες προκλήσεις που αναδύθηκαν 

και τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην περίοδο Μαρτίου του 2020-

Ιουνίου του 2021, κατά την οποία ανεστάλη η λειτουργία των σχολικών μονάδων εξαιτίας 

της πανδημίας του COVID-19. 

Το πρώτο μέρος παρέχει μια σύντομη χρονολογική επισκόπηση της αναστολής και της 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων, κυρίως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το δεύτερο 

μέρος επικεντρώνεται στα βασικότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν στην 

τηλεκπαίδευση γενικά και τα οποία είναι κοινά με αυτά για την ΕΕΚ. Στο τρίτο μέρος, 

εξετάζονται οι ειδικότερες δυσκολίες που προέκυψαν κατά την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), καθώς και οι 

πρακτικές που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπισή τους. Ο απολογισμός των υπέρ και 

κατά της εξ αποστάσεως διδασκαλίας για την ΕΕΚ είναι μάλλον αρνητικός, αφού η μάθηση 

με βάση την εργασία στον επαγγελματικό χώρο ή στο εργαστήριο, που είναι βασικό 

συστατικό της, ήταν αδύνατη ή ετεροχρονισμένη, εξαιτίας της πανδημίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Η πανδημία του κορωνοϊού και τα μέτρα που λήφθηκαν για τον περιορισμό της είχαν 

σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική και στην κοινωνική δραστηριότητα στις 

περισσότερες χώρες του κόσμου το 2020 και το 2021. Ιδιαίτερα αρνητικές όμως ήταν οι 

συνέπειες της υγειονομικής κρίσης στην εργασία και στην εκπαίδευση, προκαλώντας 

σημαντική διαταραχή στη λειτουργία τους.  

Στην περίπτωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), οι επιπτώσεις 

ήταν πολυεπίπεδες καθώς επηρέασε τόσο το κομμάτι της εκπαίδευσης στην τάξη και στα 

Εργαστηριακά Κέντρα, όσο και της Μάθησης με Βάση την Εργασία (ΜΒΕ), 1  ενώ 

δημιούργησε αισθητή αβεβαιότητα ως προς τη μελλοντική απασχόληση των αποφοίτων 

ΕΕΚ σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων οι οποίες έκλεισαν προσωρινά ή και οριστικά λόγω 

της πανδημίας. Πρόκειται αναμφίβολα για μια πρωτοφανή αρνητική ανατροπή σε μια 

μαθησιακή διαδικασία η οποία έχει υποστηριχθεί και προωθηθεί ένθερμα την τελευταία 

δεκαετία, στη δευτεροβάθμια και μετα-δευτεροβάθμια μη ανώτατη εκπαίδευση, όπως τα 

Επαγγελματικά Λύκεια, το Μεταλυκειακό Έτος-«Τάξη Μαθητείας», τα Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), αλλά και τις ΕΠΑ.Σ.-Μαθητείας ΟΑΕΔ. 

Στο παρόν κείμενο επιχειρείται η κατά το δυνατόν αδρομερής αποτύπωση σημαντικών 

προκλήσεων που αναδύθηκαν και πρακτικών που εφαρμόστηκαν στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση2 της  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΚ)3 κατά την περίοδο 

αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, λόγω της υγειονομικής κρίσης. Επειδή το 

θέμα αυτό είναι πολυσχιδές και πολυπαραγοντικό, 4  στο περιορισμένο πλαίσιο του 

                                                           
1 Είτε με τη μορφή πρακτικής άσκησης είτε με τη μορφή της μαθητείας. 
2 Ένας άλλος όρος που εμφανίστηκε προκειμένου να περιγράψει την απότομη-ταχεία μετάβαση από την 
παραδοσιακή μάθηση πρόσωπο με πρόσωπο στην από απόσταση διαδικτυακή μάθηση λόγω κάποιας 
κρίσης, υγειονομικής εν προκειμένω,  είναι και η «επείγουσα απομακρυσμένη διδασκαλία» (Emergency 
Remote Teaching). 
3 Σε αυτό το άρθρο στην ΕΕΚ περιλαμβάνονται: τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), το Μεταλυκειακό Έτος-
Τάξη Μαθητείας, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ. 
4  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σχετίζεται με τη διδακτική μέθοδο αλλά και την τεχνολογία που 
χρησιμοποιείται, το μαθητικό κοινό στο οποίο απευθύνεται (π.χ., ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης), την/τον 
εκπαιδευτικό, το μοντέλο ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης που εφαρμόζεται, το μάθημα που 
διδάσκεται και το εκπαιδευτικό υλικό που αξιοποιείται κ.ά.  



 

 8 

παρόντος κειμένου θίγονται μόνο ορισμένες πτυχές των ζητημάτων που προέκυψαν κατά 

την ξαφνική μετάβαση στην «επείγουσα απομακρυσμένη διδασκαλία» για την ΕΕΚ. Η 

χρονική περίοδος που εξετάζεται είναι από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021, 

δηλαδή κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας και το καθολικό κλείσιμο των σχολείων έως 

και την ολοκλήρωση του σχολικού έτους μετά και το δεύτερο κύμα της πανδημίας και την 

άρση των περιοριστικών μέτρων.  

Αρχικά παρουσιάζεται ένα σύντομο χρονολόγιο της αναστολής λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων, κυρίως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε να «τοποθετηθεί» η 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την ΕΕΚ στο γενικότερο πλαίσιο των επειγόντων μέτρων 

που πυροδότησε η υγειονομική κρίση για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών. Στη 

συνέχεια, αξιοποιώντας τα μέχρι σήμερα στοιχεία από την ευρωπαϊκή, την παγκόσμια και  

την ελληνική εμπειρία, η προσοχή επικεντρώνεται στα βασικότερα ζητήματα που 

εντοπίστηκαν για την τηλεκπαίδευση στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και τα 

οποία είναι κοινά με αυτά για την ΕΕΚ. Στο τρίτο μέρος, εστιάζουμε την προσοχή μας στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και ειδικότερα στο αν και πώς η «μάθηση 

με βάση την εργασία» μεταφέρθηκε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

1. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΟΜΩΝ 
 

Το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού στην Ελλάδα ανακοινώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου του 

2020, με αποτέλεσμα, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, 

αρχικά σε τοπικό και αργότερα σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να περιοριστεί η 

εξάπλωση του. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) εξέδωσε συστάσεις και 

οδηγίες προφύλαξης του πληθυσμού και περιορισμού της διάδοσης του Covid, οι οποίες 

περιλάμβαναν και την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων στις περιοχές με 

υψηλό αριθμό κρουσμάτων. Το κλείσιμο των εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων 

σε όλη τη χώρα ανακοινώθηκε λίγο αργότερα. 

Στις 11 Μαρτίου του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) χαρακτήρισε 

τον κορωνοϊό ως πανδημία και μετά από μία εβδομάδα, περίπου, η Ελλάδα, ανέστειλε τη 
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λειτουργία μιας σειράς επιχειρήσεων (εμπορικά κέντρα και καταστήματα, καφέ, μπαρ, 

χώρους εστίασης, κινηματογράφους, τουριστικά καταλύματα κ.ά.), διέκοψε τις 

αεροπορικές πτήσεις με χώρες της Ευρώπης, κυρίως με Ισπανία και Ιταλία και ανακοίνωσε  

την υποχρεωτική καραντίνα όσων έρχονται στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Περί τα τέλη 

Μαρτίου τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού κλιμακώθηκαν και απαγορεύτηκε, 

αρχικά για μία εβδομάδα, η κυκλοφορία πολιτών σε όλη την επικράτεια, εκτός ειδικών 

περιπτώσεων.5 Όλοι οι παραπάνω περιορισμοί παρατάθηκαν μέχρι τις 4 Μαΐου, οπότε και 

άρχισε η σταδιακή αποκλιμάκωση των έκτακτων μέτρων, με τη μερική άρση των 

περιορισμών στις μετακινήσεις και την επανέναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, κατά την περίοδο της 

«καραντίνας» τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά και τα 

αρμόδια Υπουργεία θέτουν σε εφαρμογή την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στη χώρα μας 

η «επείγουσα απομακρυσμένη διδασκαλία»6 ξεκίνησε έχοντας ως προτεραιότητα τους/τις 

μαθητές/τριες της γ΄ λυκείου7 και στη συνέχεια επεκτάθηκε στις υπόλοιπες τάξεις του 

λυκείου καθώς και στους/στις μαθητές/τριες του γυμνασίου.8 

Τον Μάιο του 2020, με την άρση των περιοριστικών μέτρων, άνοιξαν σταδιακά τα 

Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, τα Γυμνάσια, καθώς και τα τμήματα Μεταλυκειακού 

Έτους-Τάξη Μαθητείας, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΙΕΚ).9 Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης σε όσες 

                                                           
5  Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν άτομα που μετακινούνται προς και από την εργασία τους, για την 
προμήθεια αγαθών πρώτης ανάγκης ή φαρμάκων, για την επίσκεψη σε γιατρό ή σε πρόσωπο που χρειάζεται 
βοήθεια. 
6 Βλέπε και Λιοναράκης, Μανούσου, Χαρτοφύλακα, Παπαδημητρίου & Ιωακειμίδου (2021).  
7 Λόγω των πανελληνίων εξετάσεων που διεξάγονται κάθε χρόνο τον μήνα Ιούνιο. 
8 Στον σχεδιασμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα ενταχθεί και η εκπαιδευτική τηλεόραση, η οποία 
απευθύνεται κυρίως στον μαθητικό πληθυσμό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
9 Ωστόσο υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις σχετικά με την ασφαλή λειτουργία των σχολείων κατά την πρώτη  

περίοδο της πανδημίας, ενώ το Υπουργείο Παιδείας  εκδίδει συστηματικά οδηγίες προκειμένου οι σχολικές 
δομές να περιορίσουν τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού στον μαθητικό και εκπαιδευτικό πληθυσμό. 
Μεταξύ των οδηγιών αναφέρεται ότι ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών ανά τάξη είναι δεκαπέντε 
(15), η απόσταση μεταξύ μαθητών, καθισμένων στα θρανία, θα πρέπει να είναι 1,5 μέτρο. Τα τμήματα των 
τάξεων χωρίστηκαν στα δύο και οι μαθητές θα πηγαίνουν στο σχολείο εκ περιτροπής. Δευτέρα – Τετάρτη – 
Παρασκευή θα πηγαίνει το μισό τμήμα και Τρίτη – Πέμπτη το άλλο μισό, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα 
γίνεται το αντίστροφο. Τα ολιγομελή τμήματα (ως 15 άτομα) θα μπορούν να λειτουργούν καθημερινά. ΚΥΑ 
(ΦΕΚ Β’1739/06-05-2020)  
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και όσους δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν διά ζώσης  μαθήματα (π.χ., σε περίπτωση 

νόσησης από κορωνοϊό).10  

Η νέα σχολική χρονιά, 2020-2021, ξεκινάει στις 14 Σεπτεμβρίου του 2020 και λόγω 

των ειδικών συνθηκών προβλέπεται ότι «μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 

και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι σχολικές 

μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να 

παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που δεν δύνανται να 

παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία» (ΚΥΑ Αριθμ. 

120126). Τον Νοέμβριο του 2020, λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων 

κορωνοϊού, τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης11 ανέστειλαν εκ νέου τη λειτουργία 

τους και παρέμειναν κλειστά έως τη δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου του 2021. Όπως και 

κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας έτσι και στο δεύτερο, η διδασκαλία πραγματοποιείται 

εξ αποστάσεως με τη μέθοδο της σύγχρονης και, συμπληρωματικά, της ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης.12 Από τον Μάιο13  και έως το τέλος της σχολικής χρονιάς 2020-2021 τα 

σχολεία θα λειτουργήσουν με τη φυσική παρουσία των μαθητριών/ών και μέσα σε ένα 

πλαίσιο υγειονομικών  μέτρων για να αποφευχθεί η διασπορά του κορωνοϊού.  

 Το χρονικό της λειτουργίας και αναστολής λειτουργίας διά ζώσης των 

εκπαιδευτικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

                                                           
10  Με την Υ.Α. (ΦΕΚ 1859/15-05-2020) το Υ.ΠΑΙ.Θ. αποφασίζει την παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης από την τάξη μέσω κάμερας για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι/ες αδυνατούν λόγω 
κορωνοϊού να παρακολουθήσουν  τα διά ζώσης μαθήματα, απόφαση όμως που δεν βρήκε σύμφωνο μεγάλο 
μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας, κυρίως στο ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
μαθητών και εκπαιδευτικών. 
11 Τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σε πρώτη φάση παρέμειναν ανοιχτά. 
12 Στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση οι εκπαιδευόμενες/οι παρακολουθούν το ίδιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, 
στον ίδιο χρόνο, με την ταυτόχρονη παρουσία εκπαιδευτή/τριας και μαθητριών/ών και στην ασύγχρονη 
η/ο  εκπαιδευόμενη/ος δύναται να μελετήσει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο  στον χρόνο που επιθυμεί και 
χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία της/του εκπαιδευτικού. 
13  Αρχικά θα λειτουργήσουν τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια  τα οποία, σύμφωνα με το ΥΠ.ΑΙ.Θ., 
παρέμειναν κλειστά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και αλλά και ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 
(Δελτίο Τύπου, 07-04-21: 15 χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για τη διά ζώσης επαναλειτουργία των 
λυκείων και το self-testing, https://www.minedu.gov.gr/rss/48317-07-04-21-15-xrisimes-erotiseis-kai-
apantiseis-gia-ti-dia-zosis-epanaleitourgia-ton-lykeion-kai-to-self-testing-2  

https://www.minedu.gov.gr/rss/48317-07-04-21-15-xrisimes-erotiseis-kai-apantiseis-gia-ti-dia-zosis-epanaleitourgia-ton-lykeion-kai-to-self-testing-2
https://www.minedu.gov.gr/rss/48317-07-04-21-15-xrisimes-erotiseis-kai-apantiseis-gia-ti-dia-zosis-epanaleitourgia-ton-lykeion-kai-to-self-testing-2


 

 11 

Κατάρτισης, Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., παρουσιάζεται στους 

Πίνακες 1 και 2. 

Πίνακας 1: Ημερολόγιο Σχολικής Χρονιάς 2019-2020, κατά την περίοδο κορωνοϊού  

11/09/2019 Έναρξη της σχολικής χρονιάς  

01/10/2019 Έναρξη μαθημάτων ΕΠΑ.Σ.-ΟΑΕΔ 

10/2019 Εναρξη μαθημάτων ΔΙΕΚ και Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας 

24/02/2020 Αναστολή εκδρομών μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στην Ιταλία 

28/02/2020 Ανακοίνωση του Υ.ΠΑΙ.Θ. για κείμενο του ΕΟΔΥ με εξειδικευμένες 
ερωταπαντήσεις που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με τον 
κορωνοϊό.  

05/03/2020 Δημοσιεύεται εγκύκλιος για τις απουσίες μαθητριών/ών λόγω SARS-CoV-2 

09/03/2020 Δημοσιεύεται η πρώτη λίστα με σχολεία που αναστέλλουν προσωρινά τη 
λειτουργία τους λόγω SARS-CoV-2 

10/03/2020 Αναστέλλεται η διεξαγωγή των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕ.Λ. και 
ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι μετακινήσεις μαθητριών/ών για αθλητικές 
δραστηριότητες  

10/03/2020 Με ΚΥΑ, όλες οι εκπαιδευτικές δομές δημόσιες και ιδιωτικές αναστέλλουν τη 
διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία για 14 ημέρες  

13/03/2020 Ανακοινώνεται η έναρξη της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την γ΄ λυκείου 
μέσω ειδικά διαμορφωμένης ψηφιακής πλατφόρμας 

16/03/2020 Ξεκινά πιλοτικά η τηλεκπαίδευση στους νομούς: Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου 
με έμφαση στη γ’ λυκείου  

17/03/2021 Εντάσσονται στην τηλεκπαίδευση οι νομοί:  Δράμας, Έβρου, 
Ροδόπης, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Καστοριάς, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, 
Κιλκίς, Πέλλας, Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Λασιθίου  

19/03/2021 Εντάσσονται στην τηλεκπαίδευση οι νομοί: Βοιωτίας Γρεβενών, Εύβοιας, 
Ημαθίας, Καβάλας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, 
Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Τρικάλων, 
Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής και  Χανίων 

19/03/2021 Ενεργοποίηση ψηφιακών εργαλείων για εξ αποστάσεως εκπαίδευση,  στις 
πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης των Δημόσιων Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Open eClass, Moodle κτλ.) για ανάρτηση 
εκπαιδευτικού υλικού για το κάθε μάθημα από τους εκπαιδευτές 

20/03/2021 Εντάσσονται στην τηλεκπαίδευση οι νομοί: Αργολίδας, Αρκαδίας, περιοχές 
της Αττικής, Πιερίας, Σερρών, Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Ηρακλείου, Λάρισας, 
Πειραιά 

23/03/2021 Εντάσσονται στην τηλεκπαίδευση οι νομοί:  Σάμου, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, 
Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιπες περιοχές της Αττικής 

20/03/2020 Το Υ.ΠΑΙ.Θ. εκδίδει οδηγίες για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, έτσι ώστε να είναι σε πλήρη εφαρμογή από 
τις 24/03/2020 

20/03/2020 Δημιουργία μαθητικών λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, για 
τους μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με ευθύνη του κηδεμόνα   

21/03/2020 Παράταση απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών έως 10/4/2020 
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23/03/2020  «Μένουμε Σπίτι με το eTwinning» 14  (Διαδικτυακό μάθημα για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση) 

09/03/2020 Η εκπαιδευτική τηλεόραση στην ΕΡΤ2 – προστίθεται στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση για τις/τους μαθήτριες/ές δημοτικού 

09/04/2020 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε προαιρετική βάση και κατά τη Μεγάλη 
Εβδομάδα με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από Μεγάλη Τετάρτη 15.04.2020 
έως και Τρίτη 21.04.2020 

08/04/2020 Το πρόγραμμα «The Tipping Point» 15  που απευθύνεται σε μαθητές/τριες 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επεκτείνεται σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της επικράτειας 
για το σχολικό έτος 2019-2020, προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες να 
έρθουν σε επαφή με τα επαγγέλματα των αντίστοιχων τομέων/ειδικοτήτων. 
Το πρόγραμμα συνδυάζει σύγχρονη και ασύγχρονη μορφή εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση 

10/04/2020 Παράταση απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών 
έως και τις 10 Μαΐου του 2020 

11/05/2020 Επιστρέφουν στο σχολείο οι μαθητές της γ’ λυκείου 

18/05/2020 Επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές της α’ & β’ λυκείου και του γυμνασίου, 
και επέκταση του διδακτικού έτους μέχρι τις 12 Ιουνίου για λύκειο και 
γυμνάσιο 

18/05/2020 Επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές ΙΕΚ, ΕΠΑ.Σ.- Μαθητείας ΟΑΕΔ 

12/06/2020 Λήξη σχολικού έτους 
Πηγή: Υ.ΠΑΙ.Θ.,  επεξεργασία συγγραφέως 

 

Πίνακας 2: Ημερολόγιο Σχολικής Χρονιάς 2020-2021, κατά την περίοδο κορωνοϊού  

13/09/2020 Έναρξη σχολικής χρονιάς 

05/11/2020 Προληπτική αναστολή λειτουργίας γυμνασίων και λυκείων της γενικής 

εκπαίδευσης όλης της χώρας 

09/11/2020 Έναρξη μαθημάτων με εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

16/11/2020 Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων  

                                                           
14 Το eTwinning είναι μια ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες 
συνεργάζονται στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),  έτσι ώστε να αποκομίσουν 
παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Μπορούν να εγγραφούν εκπαιδευτικοί και προσωπικό που 
ανήκουν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας (προ-νηπιακή, νηπιακή εκπαίδευση και δημοτικό σχολείο), 
δευτεροβάθμιας (γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑ.Λ., EEK, ΕΚΦΕ, ΣΔΕ) και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, 
«Τάξη Μαθητείας του ΕΠΑ.Λ.») (κατηγορία ηλικίας: 3 έως 20+ ετών). Προσφέρει μία πλατφόρμα για το 
προσωπικό που εργάζεται σε σχολείο, για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διεξάγουν έργα με τους 
μαθητές τους κτλ. Η Ελληνική Υπηρεσία eTwinning λειτουργεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και 
Υπολογιστών Εκδόσεων Διόφαντος (ΙΤΥΕ) στο  http://www.etwinning.gr/ 
15 Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από την ανάγκη χρήσης ψηφιακών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία 
λόγω της πανδημίας COVID-19. Με τη συνεργασία μιας επιχείρησης (Coca‑Cola Τρία Έψιλον) το Tipping 
Point υλοποίησε τη δράση «Let’s Get Digital HUB» με σκοπό να υποστηρίξουν εκπαιδευτικούς και μαθητές 
στην ψηφιακή μετάβαση της τάξης τους. https://www.thetippingpoint.org.gr/digitalHub 

http://www.etwinning.gr/
https://www.thetippingpoint.org.gr/digitalHub
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12/04/2021 Έναρξη λειτουργίας δια ζώσης των γενικών και επαγγελματικών λυκείων 

10/05/2021 Έναρξη λειτουργίας δια ζώσης νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων με 

δωρεάν self-test 

10/05/2021 Έναρξη λειτουργίας δια ζώσης ΕΠΑ.Σ.-Μαθητείας ΟΑΕΔ 

17/05/2021 Σταδιακή διά ζώσης επαναλειτουργία δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Κολλεγίων 

11/06/2021 Λήξη της σχολικής χρονιάς 

Πηγή: Υ.ΠΑΙ.Θ.,  επεξεργασία συγγραφέως 

 

Από τον παγκόσμιο δυναμικό χάρτη της UNESCO16 που αφορά τη λειτουργία των 

εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων, κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19 

διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Ε.Ε. οι οποίες έκλεισαν για 

σημαντικό χρονικό διάστημα (37 εβδομάδες) τις εκπαιδευτικές δομές, είτε εξολοκλήρου 

(όλων των βαθμίδων σε όλη την επικράτεια), είτε μερικώς (κάποιες βαθμίδες, ή σε 

ορισμένες περιοχές ή λειτουργία μερικώς με μειωμένη διά ζώσης διδασκαλία). 

Γενικότερα, ο χάρτης της UNESCO δείχνει ότι σε δώδεκα (12) από τις 27 χώρες-μέλη της 

Ε.Ε. τα σχολεία έκλεισαν από 30 έως 42 εβδομάδες, ενώ στις υπόλοιπες 12 χώρες από 10 

έως 28 εβδομάδες (Πίνακας 3). 

 

Πίνακας 3. Διάρκεια αναστολής λειτουργίας σχολείων μεταξύ 03/2020 και 08/2021, σε 

εβδομάδες. 

 03/2020-
08/2021 

03/2020-
08/2021 

03/2020-
08/2021 

03-
08/2020 

03-
08/2020 

09/2020-
08/2021 

09/2020-
08/2021 

Χώρες  
Ε.Ε.-27 

Κλείσιμο 
δομών 
πλήρως & 
μερικώς 

Κλείσιμο 
δομών 
πλήρως 

Κλείσιμο 
δομών 

μερικώς 

Κλείσιμο 
δομών 
πλήρως 

 

Κλείσιμο 
δομών 

μερικώς 
 

Κλείσιμο 
δομών 
πλήρως 

 

Κλείσιμο 
δομών 

μερικώς 
 

Σλοβενία 47 21 26 8 5 13 21 

Τσεχία 46 20 26 9 7 11 19 

Λετονία 45 13 32 9 3 4 29 

                                                           
16 Τα στοιχεία που αποτυπώνονται στον χάρτη συγκεντρώνονται από το Ινστιτούτο Στατιστικής της UNESCO 
και αφορούν τον αριθμό των μαθητριών/ών προσχολικής, πρωτοβάθμιας, κατώτερης δευτεροβάθμιας και 
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (SCED 0 έως 3), καθώς και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (επίπεδα 
ISCED 5 έως 8).   
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Πολωνία 43 24 19 9 5 15 14 

Βουλγαρία 41 18 23 12 0 6 23 

Ουγγαρία 39 20 19 14 1 6 18 

Αυστρία 39 15 24 6 4 9 20 

Σλοβακία 38 10 28 10 0 0 28 

Ιταλία 38 13 25 13 2 0 23 

Λιθουανία 38 10 28 10 1 0 27 

Γερμανία 38 14 24 5 10 9 14 

ΕΛΛΑΔΑ 37 18 19 7 6 11 13 

Δανία 34 8 26 3 6 5 20 

Φινλανδία 33 8 25 8 0 0 25 

Ρουμανία 32 22 10 13 0 9 10 

Κάτω Χώρες 31 12 19 7 3 5 16 

Κύπρος 28 13 15 7 1 6 14 

Βέλγιο 27 9 18 8 8 1 10 

Ιρλανδία 26 22 4 14 0 8 4 

Εσθονία 26 15 11 8 0 7 11 

Σουηδία 24 0 24 0 10 0 14 

Πορτογαλία 24 12 12 7 7 5 5 

Μάλτα 21 18 3 14 3 4 3 

Λουξεμβούργο 15 9 6 8 0 1 6 

Ισπανία 15 10 5 10 5 0 0 

Γαλλία 12 7 5 6 4 1 1 

Κροατία 10 8 2 8 2 0 0 

Πηγή: UNESCO, UN, 2021 

 

2. ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ: ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ 

ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΕΚ) 
 

Από την πρώτη φάση της πανδημίας, η UNESCO υποστήριξε και προώθησε «τη συνέχιση 

της μάθησης» 17  με οποιονδήποτε τρόπο ως βασική προτεραιότητα των Υπουργείων 

Παιδείας όλων των χωρών, προκειμένου να προστατευθεί το δικαίωμα όλων στην 

εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Στις περισσότερες χώρες η συνέχεια της εκπαίδευσης 

                                                           
17 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/support 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/support
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επιδιώχθηκε μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ωστόσο η σχεδόν «βίαιη» μετάβαση 

από τον δημόσιο χώρο του σχολείου στον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού και από τη διά ζώσης 

διδασκαλία στην τηλεκπαίδευση, μέσω μιας οθόνης, προκάλεσε «σοκ» στην εκπαιδευτική 

και μαθητική κοινότητα, με σημαντικές επιπτώσεις στη μαθησιακή διαδικασία και στο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον γενικότερα.    

 Από τις έρευνες που υλοποιήθηκαν για τη διαδικτυακή εκπαίδευση, κατά το 

πρώτο, κυρίως, καθώς και το δεύτερο κύμα της πανδημίας παρουσιάζονται στη συνέχεια 

δύο βασικά ζητήματα που αναδύθηκαν σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.  

 

2.1 Διεύρυνση του χάσματος ανισοτήτων μεταξύ μαθητριών/ών  
 

Το πρώτο ζήτημα είναι η υποβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε σχέση με την 

εκπαίδευση στην τάξη και η διεύρυνση του ήδη υφιστάμενου μαθησιακού χάσματος 

μεταξύ μαθητών/τριών με διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο18 (ECDC, 2021, 

CEDEFOP, 2020). Αυτό το ζήτημα συνδέθηκε και με την ελλιπή προσβασιμότητα στις 

τεχνολογίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Πανευρωπαϊκή έρευνα (School Education Gateway, 2020) 19  σχετικά με τη 

διαδικτυακή μάθηση που πραγματοποιήθηκε μετά την πρώτη καραντίνα κατέδειξε ότι οι 

κυριότερες προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί ήταν η προσβασιμότητα στις 

τεχνολογίες της τηλεκπαίδευσης, η ψηφιακή ικανότητα (μαθητριών/ών και 

εκπαιδευτικών), ο αυξημένος φόρτος εργασίας στο σπίτι, καθώς και η παρακίνηση των 

μαθητριών/ών να συμμετέχουν στα διαδικτυακά μαθήματα και κυρίως αυτών που έχουν 

κοινωνικά προβλήματα και μαθησιακές δυσκολίες. Παρόμοιες προκλήσεις για την εξ 

                                                           
18 Έπληξε ιδιαίτερα μαθητές/τριες από μειονεκτούσες ομάδες, όπως νέες/ους Ρομά, παιδιά οικογενειών με 
χαμηλά εισοδήματα ή που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, 
παιδιά που ζουν σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2020 το ποσοστό 
του πληθυσμού που απειλούνταν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα ήταν στο σύνολο του 
πληθυσμού 28,9% και 31% για τις ηλικίες 0-17 ετών (ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου 23/09/2021). 
19 Η μελέτη πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου σε όλη την Ευρώπη, από τις 9 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου, 
ήταν ανοιχτή στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρώπης για τη σχολική εκπαίδευση (School Education 
Gateway) και προσέλκυσε έναν σημαντικό αριθμό ερωτηθέντων, από τους οποίους 86% ήταν εκπαιδευτικοί 
ή διευθυντές σχολείων. 
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αποστάσεως εκπαίδευση επισημαίνονται και στην έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας (ILO), 20  με κυριότερη το χάσμα προσβασιμότητας στις τεχνολογίες 

τηλεκπαίδευσης μεταξύ διαφόρων χρηστών, εξαιτίας ποικίλων παραγόντων, όπως 

ανύπαρκτες ή περιορισμένες τεχνολογικές υποδομές,21 περιορισμένοι οικονομικοί πόροι, 

δύσκολη γεωγραφική θέση, πολιτισμική προέλευση κ.ά. 

Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση ως προς τα παραπάνω. Ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι το 2019 το ποσοστό των νοικοκυριών με ευρυζωνική σύνδεση από το σπίτι στο σύνολο 

της χώρας ήταν 78,1% (έναντι 80% που ανήλθε στο τέλος του 2020), ενώ και το 2020 

παρατηρούνται διαφορές στην πρόσβαση ανά μεγάλη γεωγραφική περιοχή: στη βόρεια 

Ελλάδα το ποσοστό αγγίζει το 82,4%, στην κεντρική Ελλάδα το 74,2%, στην Αττική 83,6% 

και στα Νησιά του Αιγαίου και της Κρήτης 78,5% (ΕΛΣΤΑΤ, Δ.Τ., 10/11/2020). Γενικότερα 

το 2019, δηλαδή λίγο πριν από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης, το υψηλότερο 

ποσοστό πρόσβασης στο διαδίκτυο από το σπίτι καταγράφεται στις αστικές περιοχές 

(85%), ενώ στις ημιαστικές περιοχές το ποσοστό μειώνεται στο 81% και στις αγροτικές στο 

65% (Παϊδούση, 2020). Ένα άλλο ενδιαφέρον και σημαντικό στοιχείο για την ποιότητα 

σύνδεσης, παρακολούθησης και συμμετοχής μαθητριών/ών στη «σύγχρονη 

τηλεκπαίδευση» είναι επίσης ότι το 96% των χρηστών ηλικίας 16-24 ετών συνδέονται στο 

διαδίκτυο συχνότερα μέσω κινητού/έξυπνου τηλεφώνου, ενώ τα ποσοστά σύνδεσης 

μέσω επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή είναι πολύ μικρότερα, 40% και 60%, αντίστοιχα 

(Παϊδούση,2020), 22  γεγονός που μειώνει αισθητά την παιδαγωγική επάρκεια της 

τηλεκπαίδευσης. Όσον αφορά τις λεγόμενες «ψηφιακές δεξιότητες» η κατάσταση στην 

Ελλάδα ήταν αρκετά καλή, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019, 47% των Ελλήνων 16-24 ετών 

                                                           
20 Η έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα της διυπηρεσιακής έρευνας για την τεχνική και επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση (TVET) κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονωϊού (COVID-19), η οποία 
διεξήχθη στο διαδίκτυο μεταξύ 3 Απριλίου και 15 Μαΐου του 2020. Η έρευνα απευθυνόταν σε παρόχους 
αρχικής και συνεχιζόμενης  επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
και τους κοινωνικούς εταίρους από όλο τον κόσμο.  
21 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, σύνδεση με διαδίκτυα, χαμηλές ταχύτητες διαδικτύων. 
22 Αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις που υπήρχε κάποια υποδομή, η παράλληλη τηλεκπαίδευση άλλου 
παιδιού της οικογένειας ή η τηλεργασία των γονιών προκαλούσε ιδιαίτερες δυσκολίες  στην όλη διαδικασία 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κυρίως κατά την πρώτη φάση αναστολής λειτουργίας των σχολείων.    
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είχε βασικές ψηφιακές δεξιότητες (έναντι 23% στην Ε.Ε.-28) και 45% πλέον των βασικών 

δεξιοτήτων  (έναντι 59% στην Ε.Ε.-28), (Γαβρόγλου, Κώτσιος, 2020).  

 

2.2 Κίνδυνος εγκατάλειψης του σχολείου 
 

Μία άλλη διαπίστωση που προέκυψε από τις έρευνες είναι ότι οι δυσκολίες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και η τεχνολογική ανεπάρκεια ενδέχεται να προκαλέσουν, 

μεταξύ άλλων, ψυχολογική δυσφορία, απώλεια κινήτρων και αυξημένο κίνδυνο 

εγκατάλειψης του σχολείου (ECDC, 2021, CEDEFOP, 2020). Διατυπώθηκε μάλιστα η 

πρόβλεψη ότι εξαιτίας της πανδημίας το ποσοστό εκείνων που θα εγκαταλείψουν το 

λύκειο πριν πάρουν το απολυτήριό τους θα είναι αυξημένο τον επόμενο χρόνο κατά 4,1%, 

ενώ το ποσοστό εκείνων που θα πάρουν πανεπιστημιακό πτυχίο θα μειωθεί κατά 2,6% 

(ECDC, 2021).  

Επισημάνθηκε ότι ο κίνδυνος πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι πολύ 

μεγαλύτερος  για τις νέες και τους νέους που προέρχονται από κοινωνικοοικονομικά 

μειονεκτούσες ομάδες, έχουν κάποια αναπηρία ή ανήκουν σε εθνοτικές και φυλετικές 

μειονότητες (CEDEFOP, 2020). Η εν λόγω διαπίστωση, βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον, 

φαίνεται να επιβεβαιώνεται από πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2021), η 

οποία σημειώνει ότι το 2020 το ποσοστό των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης (Νeets) επανήλθε στο επίπεδο του 2017, δηλαδή στο 13,7%. Ειδικότερα, για 

την ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών το ποσοστό αγγίζει το 11,1% και είναι λίγο υψηλότερο σε 

σχέση με τα ποσοστά του 2019 (10,1%),  του 2018 (10,5%) και  του 2017 (11%), (Eurostat, 

2020). Για την Ελλάδα, επίσης το ποσοστό των Neets κατά το 2020 ήταν (13,2%) λίγο 

υψηλότερο από το 2019 (12,5%) αλλά χαμηλότερο από αυτό του 2018 (14,1%) και του 

2017 (15,3%). 
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3. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΔΥΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΕΚ) 
 

Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση (ΕΕΚ) αντιμετώπισε, επιπροσθέτως των προαναφερθέντων ζητημάτων, και την 

πρόκληση της διασφάλισης της συνέχειας της μαθητείας ή της  πρακτικής άσκησης κατά 

την περίοδο της καραντίνας. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων ΕΕΚ απαιτεί, 

εκτός από τη θεωρητική, και εργαστηριακή κατάρτιση στις σχολικές δομές ή/και 

εκπαίδευση/μάθηση σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες. Η υγειονομική κρίση και τα 

μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή της ανέστειλαν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, όχι 

μόνο τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και εργαστηριακών κέντρων, αλλά και τη 

λειτουργία πολλών επιχειρήσεων και φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης και 

μαθητείας. Αυτό είχε ως  συνέπεια την αναστολή της πρακτικής άσκησης και της 

μαθητείας, καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής των μέτρων πρόληψης, γεγονός που 

επηρέασε τον κορμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην ΕΕΚ, τη μαθητεία και την 

πρακτική άσκηση.  

 

3.1 Αναστολή της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας 
 

Έρευνα των UNESCO, UNICEF και World Bank (2020), η οποία πραγματοποιήθηκε σε 

παγκόσμιο επίπεδο, αναφέρει ότι παραπάνω από τα τρία τέταρτα των επιχειρήσεων 

οδηγήθηκαν σε μερικό ή και σε ολικό κλείσιμο των εγκαταστάσεών τους, με αποτέλεσμα 

να διακοπεί εξ ολοκλήρου η μάθηση με βάση την εργασία σε όλες τις περιοχές του 

κόσμου, να προκύψει αδυναμία προγραμματισμού ως προς την επανέναρξη της 

πρακτικής άσκησης ή της μαθητείας, και να καλυφθεί μόνο ένα μέρος της προβλεπόμενης 

ύλης. Ακόμα και στις δραστηριότητες που παρέμειναν ανοιχτές, όπως, λόγου χάρη, στον 

κατασκευαστικό τομέα, στη βιομηχανία και στην παροχή υπηρεσιών, η εκπαίδευση και η 

κατάρτιση κατά την εργασία, στις περισσότερες περιπτώσεις, διακόπηκαν, ενώ σε άλλες, 
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λίγες, περιορίστηκε δραστικά ο αριθμός των συμμετεχόντων προκειμένου να τηρηθούν 

τα υγειονομικά μέτρα ασφαλείας.  

Σε παρόμοιο συμπέρασμα καταλήγει και μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

στην οποία συμμετείχε και η Ελλάδα, 23  για τον τρόπο λειτουργίας των φορέων 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κατά την περίοδο των περιοριστικών 

μέτρων λόγω πανδημίας. Σύμφωνα με αυτή, η «πρακτική άσκηση και η μαθητεία» ήταν 

τα μέρη του προγράμματος της ΕΕΚ που επηρεάστηκαν περισσότερο σε όλες τις χώρες, 

δημιουργώντας σημαντικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, κυρίως σε 

χώρες όπου η πρακτική άσκηση ή η μαθητεία ήταν υποχρεωτική. Διαπιστώθηκε επίσης 

ότι το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που διατέθηκε διαδικτυακά 

αφορούσε τη θεωρητική γνώση και πολύ λιγότερο το πρακτικό μέρος της ΕΕΚ, γεγονός 

που θεωρήθηκε μείζον πρόβλημα για την ΕΕΚ, ιδίως σε μια μακρά περίοδο αναστολής της 

λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών ΕΕΚ και των επιχειρήσεων.  

Νέα Έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Konle-Seidl, R., Picarella, F., 2021) επιβεβαιώνει ότι οι 

εκπαιδευόμενες/οι στην ΕΕΚ επηρεάστηκαν πολύ περισσότερο από αυτές/ούς άλλων 

μορφών  εκπαίδευσης  κατά την περίοδο της καραντίνας λόγω COVID-19. Αυτό οφείλεται 

στο ότι έκλεισαν τόσο οι εκπαιδευτικές δομές όσο και οι επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα η 

πρακτική εκπαίδευση/μαθητεία να αντικατασταθεί από τη θεωρητική εκπαίδευση, η 

οποία όμως δεν είναι δυνατόν να παρέχει τις «πρακτικές» δεξιότητες που ζητά  η αγορά 

εργασίας, ενώ μπορεί να οδηγήσει και στην απώλεια των όποιων πρακτικών γνώσεων 

είχαν αποκτηθεί έως τότε. Εντοπίστηκαν ωστόσο κάποιες  περιπτώσεις χωρών στις οποίες 

οι μαθητευόμενες/οι συνέχισαν την κατάρτιση και την εργασία τους (με τήρηση των 

μέτρων ασφάλειας), κυρίως στους τομείς της υγείας, των τροφίμων και των κατασκευών.   

                                                           
23  Δελτίο Τύπου, ΥΠ.ΑΙ.Θ.,15-05-20 Έρευνα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τρόπο αντιμετώπισης της 
επιδημίας του κορωνοϊού από τους φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Στην έρευνα η 
οποία ξεκίνησε στις 18 Μαρτίου του 2020 είχαν απαντήσει έως 11 Μαΐου του 2020, 262 εκπρόσωποι από 
36 χώρες, εκ των οποίων 74 πάροχοι ΕΕΚ, 38 αρμόδιοι χάραξης πολιτικής και 50 εκπρόσωποι άλλων φορέων. 
Από την Ελλάδα δόθηκαν 28 απαντήσεις από ΙΕΚ, Σ.Δ.Ε. και τμήματα Μαθητείας «Μεταλυκειακού Έτους-
Τάξη Μαθητείας». https://www.minedu.gov.gr/rss/44974-15-05-20-erevna-evropaikis-epitropis-gia-ton-
tropo-antimetopisis-tis-epidimias-tou-koronoioy-apo-tous-foreis-epaggelmatikis-ekpaidefsis-kai-katartisis 

https://www.minedu.gov.gr/rss/44974-15-05-20-erevna-evropaikis-epitropis-gia-ton-tropo-antimetopisis-tis-epidimias-tou-koronoioy-apo-tous-foreis-epaggelmatikis-ekpaidefsis-kai-katartisis
https://www.minedu.gov.gr/rss/44974-15-05-20-erevna-evropaikis-epitropis-gia-ton-tropo-antimetopisis-tis-epidimias-tou-koronoioy-apo-tous-foreis-epaggelmatikis-ekpaidefsis-kai-katartisis
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Στην Ελλάδα, η συνέχεια της μαθησιακής διαδικασίας στην αρχική επαγγελματική 

κατάρτιση (ΙΕΚ) διασφαλίστηκε αποκλειστικά εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας αφενός τις 

ψηφιακές πλατφόρμες που είχαν ήδη τα ΙΕΚ24 για την ανάρτηση υλικού εκπαίδευσης και 

αφετέρου τη «σύγχρονη τηλεκπαίδευση», όπως και στις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες, 

ενώ συνάμα η εξαμηνιαία πρακτική άσκηση των ΙΕΚ ανεστάλη (δεν διακόπηκε) καθ’ όλη 

τη διάρκεια της καραντίνας. Στην αρχική φάση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

συμμετείχαν τα περισσότερα από τα 126 ΔΙΕΚ της χώρας.25 Έως την πρώτη εβδομάδα του 

Απριλίου του 2020, το 84% των μαθημάτων που διενεργούνταν διά ζώσης 

πραγματοποιούνται με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, 86% των εκπαιδευτών είχαν κωδικούς 

πρόσβασης σε ασύγχρονη εκπαίδευση και  89% των καταρτιζόμενων είχαν κωδικούς 

πρόσβασης στην ασύγχρονη εκπαίδευση (Δ.Τ. Υ.ΠΑΙ.Θ., 02-04-2020). Με την άρση των 

περιοριστικών μέτρων, η πρακτική άσκηση και η μαθητεία συνεχίστηκαν κανονικά στον 

χώρο εργασίας, ενώ δόθηκε παράταση για την ολοκλήρωσή τους και κατοχυρώθηκαν οι 

ώρες που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι τότε.   

Τη σχολική χρονιά 2020-2021 ξεκίνησε εκ νέου η διαδικασία για προσφορά 

θέσεων μαθητείας, η οποία ωστόσο διακόπηκε τον Νοέμβριο του 2020, λόγω της νέας 

αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, γεγονός που προκάλεσε και πάλι 

εμπόδια στην εκπαιδευτική διαδικασία και στα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση των 

σχετικών σπουδών.26 Με τη λήξη του δεύτερου κύματος της πανδημίας και το άνοιγμα 

των σχολείων, τον Μάιο του 2021, επαναλειτούργησαν τα εργαστηριακά μαθήματα και η 

                                                           
24 https://www.minedu.gov.gr/dimofili/44344-13-03-20-eimaste-etoimoi-ksekina-i-eks-apostaseos-
ekpaidefsi-stirizoume-tin-ekpaideftiki-koinotita-me-kainotoma-ergaleia-8 
25 Δελτίο Τύπου, ΥΠΑΙΘ, 02-04-20, Νίκη Κεραμέως: «Η προσπάθεια είναι εθνική, και όλοι μαζί θα τα 
καταφέρουμε», https://www.minedu.gov.gr/rss/44544-02-04-20-niki-kerameos-i-prospatheia-einai-
ethniki-kai-oloi-mazi-tha-ta-kataferoume-2 
26 Ενδεικτικά αναφέρεται εδώ επιστολή που εστάλη στο Υπουργείο Παιδείας από σπουδαστές του Τμήματος 
«Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουρισμό» του Δ.ΙΕΚ Δάφνης-Υμηττού για την αδυναμία 
ολοκλήρωσης των σπουδών τους, λόγω διακοπής της πρακτικής άσκησης από τον Νοέμβριο του 2020. Η 
διακοπή της πρακτικής άσκησης είχε επιπρόσθετα ως επιπτώσεις τη μη λήψη οποιουδήποτε επιδόματος, 
καθώς και την αδυναμία συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης. Η ύπαρξη και άλλων σπουδαστών από την 
προηγούμενη χρονιά που δεν ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση εντείνει, όπως τονίζουν, ακόμα 
περισσότερο το πρόβλημα αυτό (Alfavita, 13.04.2021). 

https://www.minedu.gov.gr/dimofili/44344-13-03-20-eimaste-etoimoi-ksekina-i-eks-apostaseos-ekpaidefsi-stirizoume-tin-ekpaideftiki-koinotita-me-kainotoma-ergaleia-8
https://www.minedu.gov.gr/dimofili/44344-13-03-20-eimaste-etoimoi-ksekina-i-eks-apostaseos-ekpaidefsi-stirizoume-tin-ekpaideftiki-koinotita-me-kainotoma-ergaleia-8
https://www.minedu.gov.gr/rss/44544-02-04-20-niki-kerameos-i-prospatheia-einai-ethniki-kai-oloi-mazi-tha-ta-kataferoume-2
https://www.minedu.gov.gr/rss/44544-02-04-20-niki-kerameos-i-prospatheia-einai-ethniki-kai-oloi-mazi-tha-ta-kataferoume-2
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«μάθηση με βάση την εργασία», με την προϋπόθεση ότι τα άτομα που συμμετείχαν θα 

έπρεπε να κάνουν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο COVID-19 μία φορά την εβδομάδα.27  

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών-σπουδαστών ΕΕΚ, αξιοποιήθηκαν μια 

σειρά από νέα και παραδοσιακά μέσα. Στη διεθνή έρευνα (ILO-UNESCO-World Bank, 

2020),που πραγματοποιήθηκε μετά το πρώτο κύμα κορωνοϊού, τα πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενα μέσα που αναφέρονται για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση 

ήταν η βιντεοδιάσκεψη μεταξύ εκπαιδευτικών και συμμετεχόντων, το YouTube, τα βίντεο, 

η δημιουργία εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη και η διανομή νέων 

γραπτών πόρων, η ανάπτυξη ιστολογίων, η δημιουργία φόρουμ συζήτησης, τα εργαλεία 

προσομοίωσης, εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, τα podcast, αλλά και η 

τηλεόραση.28  Παραπάνω από το 50% δήλωσε ότι  χρησιμοποίησε μόνο διαδικτυακές 

πλατφόρμες μάθησης, το ένα τρίτο έναν συνδυασμό εργαλείων online και offline εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, και ένα πολύ μικρό ποσοστό αξιοποίησε άλλες μεθόδους, 

όπως, π.χ., έντυπο υλικό, τηλεόραση και ραδιόφωνο.Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν, 

σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 

Μάθησης, η συμμετοχή των καθηγητριών/τών ΔΙΕΚ στην τηλεκπαίδευση να αγγίξει το 81% 

και των καταρτιζόμενων το 72,6%. 

Αξίζει να αναφερθεί εδώ η περίπτωση του ΟΑΕΔ, ο οποίος, προβαίνοντας σε μια  

αξιολόγηση της λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), των Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και των σχολών ΑμεΑ του Οργανισμού μετά το πρώτο 

κύμα πανδημίας (ΟΑΕΔ, news, 2020), υπογραμμίζει ότι η εξ αποστάσεως διαδικτυακή 

εκπαίδευση επιτάχυνε τις διαδικασίες μετάβασης στην ψηφιακή εποχή και αποτέλεσε 

παρακαταθήκη για τον Οργανισμό.29 Μάλιστα, επισημαίνεται ότι καλύφθηκε το 78% των 

προβλεπόμενων διδακτικών ωρών σε ΕΠΑ.Σ. και ΙΕΚ, με σύγχρονη και ασύγχρονη 

                                                           
27 Κανόνας που εφαρμόστηκε και για τα εργαστηριακά μαθήματα που δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν 
εξ αποστάσεως. Η προμήθεια των τεστ ήταν δωρεάν (ΦΕΚ 1903/Β/13-05-21). 
28 Εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως η τηλεόραση και οι γραπτοί πόροι, αναφέρονται συχνότερα 
σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, ενώ τα εργαλεία τηλεδιάσκεψης και οι πλατφόρμες εικονικής μάθησης 
είναι  πιο διαδεδομένες μεταξύ των χωρών υψηλού εισοδήματος. 
29 Η Google Hellas παρείχε δωρεάν την εκπαιδευτική πλατφόρμα G-Suite for Education, ενώ  κατάρτησε  και 
180 εκπαιδευτές/τριες προκειμένου να εκπαιδεύσουν το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού του 
Οργανισμού. 
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τηλεκπαίδευση. Τονίζεται επίσης ότι λήφθηκαν μέτρα για τις ευάλωτες ομάδες 

εκπαιδευομένων του Οργανισμού, όπως υλοποίηση μαθημάτων με υπότιτλους και στη 

νοηματική γλώσσα για μαθητές με προβλήματα ακοής, οδηγίες για την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση σε έντεκα διαφορετικές γλώσσες οι οποίες μιλιούνται από πρόσφυγες και 

μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Unicef κ.ά.  

 

3.2  Δυσκολίες στη συμμετοχή μαθητριών/ων ΕΕΚ και στη διασφάλιση ποιότητας 

για την εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση και μαθητεία 
 

Παρά τις θετικές εκτιμήσεις ως προς τη συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), σε πολλές χώρες εκπρόσωποι φορέων 

ΕΕΚ αναφέρουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί στην 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση της «πρακτικής άσκησης/μαθητείας», λόγω των «παθητικών» 

μεθόδων συμμετοχής, όπως, π.χ., ανάγνωση, βιντεοδιάσκεψη, παρακολούθηση 

επίδειξης/παρουσίασης με βίντεο κ.ο.κ. (ILO-World Bank-UNESCO, 2021). Επισημαίνουν 

επιπλέον ότι η εξ αποστάσεως μάθηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει, παρά μόνο σε μικρό 

ποσοστό, την πρακτική εμπειρία που αποκτά η/ο μαθητευόμενη/ος στο εργαστήριο ή 

στον χώρο εργασίας, ακόμα και σε περιπτώσεις που η πρακτική εξάσκηση παρέχεται μέσω 

προσομοίωσης.  

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις φινλανδικές φοιτητικές ενώσεις για την 

ΕΕΚ και τις εμπειρίες μαθητριών/ών στην τηλεκπαίδευση αναφέρει ότι οι μισοί/ές 

μαθητές/τριες δήλωσαν ότι  η μάθηση έγινε πιο επαχθής κατά την περίοδο που έκλεισαν 

οι εκπαιδευτικές δομές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό οφειλόταν στο ότι οι 

διαθέσιμες εναλλακτικές μάθησης πρακτικών δεξιοτήτων ήταν πολύ φτωχές σε σχέση με 

τα εργαστήρια ή τον χώρο εργασίας και έτσι χάθηκαν όχι μόνο ώρες πρακτικής άσκησης 

αλλά και πρακτικές δεξιότητες που είχαν αποκτηθεί σε προηγούμενο διάστημα [Van der 

Graaf et al. (2021)]. 



 

 23 

Αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετώπισαν, ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό, οι 

εκπαιδευόμενες/οι στην Ελλάδα, λόγω μεγαλύτερης έλλειψης κατάλληλων εργαλείων 

αλλά και προετοιμασίας. Χαρακτηριστικά ένας μαθητής ΕΠΑ.Λ. αναφέρει:30  

Συνήθως περνάω πολλές ώρες στο εργαστήριο, πιάνω μηχανές, κινητήρες, φρένα. 

Όλα αυτά τα έχω χάσει φέτος […]. Μπορείς να δεις σε ένα βίντεο πώς κάνεις 

εξαέρωση στα φρένα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Άλλο να το κάνεις μόνος σου και να 

καταλαβαίνεις σιγά σιγά κάνοντας (τα δικά σου) λάθη, κι άλλο μέσα από μια οθόνη 

(NEWS247, 2021). 

Παρότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η προσοχή επικεντρώθηκε στα θεωρητικά 

μαθήματα και περιορίστηκαν σημαντικά η παροχή και η αξιολόγηση των πρακτικών 

δεξιοτήτων, καταβλήθηκαν προσπάθειες να εισαχθούν κάποιες μέθοδοι για τη 

διδασκαλία της πρακτικής κατάρτισης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αξιοποιήθηκαν 

τόσο διαδικτυακές όσο και offline πλατφόρμες και εργαλεία για τη διεξαγωγή της 

πρακτικής κατάρτισης, όπως Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs), ή το 

MOODLE, 31  σεμινάρια σε  βίντεο, ζωντανές τηλεδιασκέψεις και προσομοιωτές, ή και 

τηλεοπτικά κανάλια γραπτές ασκήσεις (ILO-UNESCO-World Bank, 2020), δημιουργία 

ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στο οποίο αναρτάται μαθησιακό υλικό για την αναπλήρωση 

μαθημάτων, τόσο στην εκπαιδευτική δομή, όσο και στον χώρο εργασίας. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, δόθηκε η δυνατότητα για απομακρυσμένη εργασία ή προσομοιωμένες 

ασκήσεις.  

Στην Ελλάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών 

δομών τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μεικτών μαθημάτων 

των ΕΠΑ.Λ. παρέχονταν εξ αποστάσεως με τη χρήση ορισμένων από τα παραπάνω 

                                                           
30 Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει ότι «από τους είκοσι έναν μαθητές της τάξης του Γιώργου, μόνο τρεις 
συμμετέχουν στην πρώτη ώρα του μαθήματος. Όπως οι περισσότεροι συμμαθητές του, ο Γιώργος είναι 
αναγκασμένος να χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο, καθώς δεν έχει laptop. Ο Γιώργος είναι ένας από 
τους δεκάδες χιλιάδες μαθητές που θα δώσουν φέτος Πανελλήνιες Εξετάσεις. Σκοπεύοντας να γίνει 
μηχανικός αυτοκινήτων, φοιτά σε ένα σχολείο ΕΠΑ.Λ. στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας στην Αθήνα. 
Ωστόσο φοβάται ότι η παρατεταμένη απουσία από το σχολείο θα τον κρατήσει μαθησιακά τόσο πίσω, που 
σκέφτεται να επαναλάβει την τρίτη Λυκείου για να καλύψει το χαμένο έδαφος» ( NEWS247, 2021). 
31 Σύστημα διαχείρισης μάθησης, ή πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω 
διαδικτύου, το οποίο είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. 
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εργαλεία. Όσον αφορά τα ΙΕΚ, μετά το πρώτο κύμα πανδημίας και για να καλυφθεί το κενό 

της πρακτικής άσκησης και μαθητείας, προβλέφθηκε παράταση της λειτουργίας τους 

(τέλη Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου) ανάλογα με την ειδικότητα και τη δυνατότητα υλοποίησης 

των εργαστηριακών μαθημάτων. Το ίδιο μέτρο, δηλαδή της παράτασης της εκπαιδευτικής 

χρονιάς, προβλέφθηκε και για την Τάξη Μαθητείας, όπου αντί να ολοκληρωθεί στις 15 

Σεπτεμβρίου, μετατέθηκε για τις 15 Νοεμβρίου.   

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επισημαίνεται ως προς τις δυσκολίες που 

αντιμετώπισαν οι μαθητές/τριες στην εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση/μαθητεία είναι το 

έλλειμμα ψηφιακών εργαλείων και δεξιοτήτων 32  των εκπαιδευομένων (και 

εκπαιδευτικών). Γενικά διαπιστώθηκε ότι η χρήση ψηφιακών εργαλείων και ψηφιακού 

περιεχόμενου δεν περιλαμβάνεται στην καθημερινή πρακτική των μαθημάτων της ΕΕΚ, 

ενώ όταν υπάρχουν δεν εκσυγχρονίζονται, δεν ενημερώνονται, ούτε χρησιμοποιούνται 

επαρκώς. Ως εκ τούτου, εκπαιδευόμενες/οι και εκπαιδευτές της ΕΕΚ δεν είχαν συνηθίσει 

σε εξ αποστάσεως διδασκαλία ή και σε συστηματική χρήση ψηφιακού υλικού, κυρίως 

όσον αφορά την πρακτική εξάσκηση. Οι δυσκολίες που παρατηρήθηκαν αρχικά ως προς 

την πρόσβαση στις πλατφόρμες (αστοχία εισόδου, μεγάλες καθυστερήσεις στην εγγραφή 

των χρηστών/μαθητών), ενέτειναν τα προβλήματα αυτά και ανάγκασαν πολλές/ούς 

εκπαιδευτικούς να αναπληρώνουν με προσωπικό χρόνο και χρήματα, πολλές φορές, τις 

δυσκολίες επικοινωνίας με μαθητές και γονείς. 

 

3.3  Μείωση της πρόσβασης και της οικονομικής προσιτότητας των     

       προγραμμάτων  ΕΕΚ 
 

Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.-27, η  αναστολή της πρακτικής άσκησης 

και της μαθητείας στην ΕΕΚ είχε και μία άλλη συνέπεια, τη διακοπή της τακτικής 

αποζημίωσης των εκπαιδευομένων, είτε από τον εργοδότη είτε από ευρωπαϊκά κονδύλια 

(ΕΣΠΑ). Το γεγονός αυτό προκάλεσε προβλήματα στις/στους μαθητευόμενες/ους οι 

οποίες/οι έμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κάποιο εισόδημα ή άλλη 

                                                           
32 Για τις ψηφιακές δεξιότητες έγινε σχετική αναφορά στο προηγούμενο κεφάλαιο.  
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υποστήριξη, αυξάνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο να εγκαταλείψουν το σχολείο [Van der 

Graaf et al (2021)]. Επιπροσθέτως, η αβεβαιότητα για το τέλος του σχολικού έτους, οι 

καθυστερήσεις στην απόκτηση πρακτικής εμπειρίας, καθώς και οι αμφίβολες προοπτικές 

απασχόλησης στη μετά Covid εποχή προκάλεσαν άγχος και σύγχυση μεταξύ των 

μαθητριών/ών και επηρέασαν την προθυμία τους να συνεχίσουν την εκπαίδευση.  

Για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της διακοπής της πληρωμής και της κάλυψης των 

ασφαλιστικών εισφορών των μαθητευομένων που είχαν ενεργή σύμβαση κατά την έναρξη 

ισχύος των μέτρων αναστολής στη λειτουργία των επιχειρήσεων και της υλοποίησης της 

πρακτικής άσκησης, 33  το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε 34  την επιχορήγηση των 

μαθητευομένων στο Μεταλυκειακό Έτος μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. και στα ΙΕΚ Η χορήγηση 

έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 700 ευρώ και η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη για 

το χρονικό διάστημα από την έναρξη της επιβολής του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών μέχρι την 

επαναλειτουργία τους επιτεύχθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ). Το επίδομα το οποίο 

δόθηκε με αρκετή καθυστέρηση35 αφορούσε μαθητευόμενες/ους της πράξης μαθητείας 

ΕΠΑ.Λ., ΣΕΚ και ΙΕΚ που ήταν ενεργοί κατά την έναρξη ισχύος των έκτακτων μέτρων για 

την αντιμετώπιση του COVID-19. Όσον αφορά τις/τους μαθήτριες/ές του ΟΑΕΔ στις ΕΠΑ.Σ. 

Μαθητείας καλύφθηκε επίσης εξ ολοκλήρου το ποσό της αμοιβής της πρακτικής άσκησης, 

για όλο το χρονικό διάστημα των εκτάκτων μέτρων (συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

που οφείλει να καταβάλλει ο εργοδότης αλλά και των εργοδοτικών ασφαλιστικών 

εισφορών). 

Στις παραπάνω δυσκολίες θα πρέπει επισημανθεί ότι και στην περίπτωση της ΕΕΚ 

σημαντικό πρόβλημα για τις/τους μαθήτριες/μαθητές ήταν και η έλλειψη κατάλληλου 

εξοπλισμού, αλλά και ψηφιακών δεξιοτήτων. Όσον αφορά τον εξοπλισμό, ένα μέρος του 

έγινε προσπάθεια να καλυφθεί από κεφάλαια και εξοπλισμό που διατέθηκαν στο 

                                                           
33 Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 700 ευρώ είχε ισχύ από 11/3/2020 μέχρι την επαναλειτουργία των 
εκπαιδευτικών δομών τους, στις 18.5.2020, και αφορούσε την πλήρη βασική ασφαλιστική κάλυψή τους. 
34 Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικονομικών, Ανάπτυξης, Παιδείας, για τις/τους μαθητευόμενες/ους της 
πράξης «Μαθητεία ΕΠΑ.Λ., ΣΕΚ και ΙΕΚ» (17.11.2020). 
35 Νομοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2020 και δόθηκε λίγο αργότερα, εντός του ιδίου έτους. 
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Υπουργείο Παιδείας για τα δημόσια σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(φορητοί υπολογιστές και tablet), προκειμένου να τα δανείζουν στις/στους μαθήτριες/τές 

τους.36 Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2020, για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα 

του κόστους πρόσβασης στις ψηφιακές πλατφόρμες του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων αποφασίστηκε η δωρεάν πρόσβαση σε αυτές από τα κινητά δίκτυα.  Αυτό 

επιτεύχθηκε με τη συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και των παρόχων κινητής τηλεφωνίας της χώρας (Cosmote, Vodafone, 

Wind),  (Δ.Τ. Υ.ΠΑΙ.Θ., 2020).  

 

 3.4 Αναστολή της αξιολόγησης και της πιστοποίησης 
 

Στις περισσότερες χώρες, η διακοπή της πρακτικής άσκησης, της μαθητείας ή των 

εργαστηριακών ασκήσεων συμπαρέσυρε και την αξιολόγηση των πρακτικών γνώσεων οι 

οποίες είτε μετατέθηκαν είτε πραγματοποιήθηκαν όπως για τις θεωρητικές γνώσεις. Αν 

και σε μερικές περιπτώσεις αναπτύχθηκαν κάποια μοντέλα αξιολόγησης των πρακτικών 

δεξιοτήτων, το επίκεντρο ήταν και εδώ η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

από τη θεωρητική  κατάρτιση κυρίως.  

Για την αξιολόγηση των γνώσεων των μαθητευομένων της ΕΕΚ εφαρμόστηκαν  

εναλλακτικές μέθοδοι, συχνά μέσα από εικονικές πλατφόρμες. Για παράδειγμα, όπου 

ήταν δυνατόν οι μαθητές/τριες εκτελούσαν τις πρακτικές εργασίες  στο σπίτι, και 

προκειμένου να αξιολογηθούν είτε τις ανέβαζαν στις πλατφόρμες είτε έστελναν βίντεο και 

φωτογραφίες στους εκπαιδευτικούς (Φινλανδία). Σε άλλες περιπτώσεις, 

χρησιμοποιούσαν επιπρόσθετα  ψηφιακούς προσομοιωτές (Χιλή), διαδικτυακές 

συζητήσεις  μεταξύ μαθητών και αξιολογητή-εκπαιδευτή/τρια, και εικονικά περιβάλλοντα 

εκμάθησης (όπως το Google Classroom), (Αίγυπτος)  (ILO-UNESCO-World Bank, 2020). 

Επίσης αναφέρθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν διάφορες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και 

                                                           
36 Επίσης, για όλο τον μαθητικό πληθυσμό δημιουργήθηκε, ο ιστότοπος «Μαθαίνουμε στο σπίτι» ο οποίος 
περιλάβανε πληροφορίες για όλες τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις εκπαιδευτικές 
δομές, ενώ το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συγκέντρωσε σε ένα σημείο το οποίο ονόμασε Ψηφιακή 
Ακαδημία Πολιτών έναν αριθμό μαθησιακών πόρων ανοιχτών στο ευρύ κοινό με στόχο τη βελτίωση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών. 
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εργαλείων επικοινωνίας, όπως το Facebook, το Instagram, το WhatsApp και το email, για 

τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης και του συντονισμού μεταξύ εκπαιδευτών και 

μαθητών.  

Στην Ελλάδα, αποφασίστηκε ότι στο τέλος της σχολικής χρονιάς (2019-2020) δεν θα 

πραγματοποιηθούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τα γυμνάσια και τα 

λύκεια, παρά μόνο οι Πανελλαδικές για τα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια, ενώ για 

την Τάξη Μαθητείας και τα ΙΕΚ δεν πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις ή πρόοδοι, και η 

«αξιολόγηση» διενεργήθηκε με γραπτές εργασίες.  

Από τον Μάιο του 2020, με την άρση των μέτρων, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), φορέας αρμόδιος για 

την πιστοποίηση αποφοίτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), 

Μεταδευτεροβάθμιας Μαθητείας και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, υλοποίησε τις 

εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ σε δύο χρονικές περιόδους, τον Ιούλιο και τον 

Σεπτέμβριο του 2020. Ωστόσο οι εξετάσεις του πρακτικού μέρους των ειδικοτήτων των 

ΙΕΚ πραγματοποιήθηκαν μόνο προφορικά, δηλαδή χωρίς τη σχετική δοκιμασία επίδειξης 

των τεχνικών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά την πρακτική/εργασιακή μάθηση. Αυτό 

περιόρισε σημαντικά την ποιότητα της διαδικασίας πιστοποίησης των τεχνικών 

δεξιοτήτων, στην εν λόγω χρονική περίοδο (ΕΟΠΠΕΠ, 2017).37 

Παρά τις δυσκολίες, το σύνολο των υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης του 2020 

ήταν 10.805 για 184 ειδικότητες θεωρητικού μέρους και 180 ειδικότητες πρακτικού 

μέρους (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 2020). Ως εξεταστικά κέντρα αξιοποιήθηκαν δομές δημόσιων ΙΕΚ σε 

12 Περιφέρειες της χώρας. Εξετάσεις πιστοποίησης για απόφοιτες/ους ΙΕΚ είχαν 

προγραμματιστεί και για το 2021, παρά το ότι υπήρχε αναστολή λειτουργίας της διά ζώσης 

εκπαίδευσης αλλά και της πρακτικής άσκησης και μαθητείας έως τον Απρίλιο του 2021. 

Στις εξετάσεις πιστοποίησης της πρώτης περιόδου του 2021 υπήρξε επίσης μεγάλη 

συμμετοχή με 10.500 αιτήσεις αποφοίτων ΙΕΚ για 180 και πλέον ειδικότητες 

επαγγελμάτων.  

                                                           
37 Ευχαριστώ την κ. Αγγελική Αθανασούλη (τέως Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), για τις σχετικές πληροφορίες και διευκρινήσεις. 
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Η επιστροφή στην κανονικότητα του σχολείου για τις δομές Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έγινε από τα μέσα Μαΐου του 2021, και έως το τέλος της 

σχολικής χρονιάς η ΕΕΚ λειτούργησε διά ζώσης με υποχρεωτική διενέργεια 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test). Ως προς τα εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία δεν 

ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αποφασίστηκε να 

γίνουν με φυσική παρουσία καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών, εντός των εργαστηριακών 

χώρων, επίσης μετά από αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test) μία φορά την εβδομάδα, πριν 

από τη Δευτέρα, τόσο για τις/τους καταρτιζόμενες/ους όσο και για τις/τους 

καθηγητές/τριες.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 

Τα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού επηρέασαν 

δραματικά το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ανέστειλαν μια σημαντική 

συνιστώσα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), την «πρακτική 

εμπειρία» (είτε είναι η «πρακτική άσκηση», είτε η «μαθητεία», είτε η «εκπαίδευση κατά 

την εργασία»). Αυτό, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οφείλεται στη διττή υπόσταση της ΕΕΚ, 

από τη μια μάθηση στο σχολείο και από την άλλη μάθηση στον χώρο εργασίας ή στο 

εργαστήριο.  

Επιχειρώντας έναν πρώτο απολογισμό για το πώς εξελίχθηκε η επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση κατά την περίοδο του πρώτου και του δεύτερου κύματος της 

διακοπής λειτουργίας των σχολείων εξαιτίας της πανδημίας, καταλήγουμε με βάση και τις 

εκθέσεις που έχουν παραχθεί έως σήμερα, στο συμπέρασμα ότι το αποτέλεσμα είναι 

αρνητικό.  

Από τα αρνητικά στοιχεία επισημαίνονται: 

 Αναστολή, πλήρης, στις περισσότερες περιπτώσεις, της πρακτικής άσκησης ή της 

μαθητείας στο εργαστήριο ή στον χώρο εργασίας, γεγονός που στέρησε 

στις/στους εκπαιδευόμενες/ους το βασικό πλεονέκτημα της ΕΕΚ, την πρακτική 

εμπειρία και «τριβή» με πραγματικές συνθήκες εργασίας. 
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 Έλλειψη εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας της πρακτικής άσκησης διαδικτυακά 

και επικέντρωση της μάθησης/εκπαίδευσης στη θεωρητική κατάρτιση κυρίως.  

 Εμβάθυνση του μαθησιακού χάσματος εξαιτίας ελλείψεων ή περιορισμών σε 

υποδομές, εξοπλισμό, ψηφιακών γνώσεων εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών. 

 Μεγάλες επιπτώσεις ιδίως στα ευάλωτα άτομα τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα 

να συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω «τεχνολογικής  

μειονεξίας». 

 Αυξημένος κίνδυνος εγκατάλειψης του σχολείου/εκπαίδευσης, λόγω 

περιορισμένων πόρων και κινήτρων, τεχνολογικών, οικονομικών, μάθησης 

(έλλειψη επαφής με τον χώρο εργασίας). 

 Φόβος για μειωμένη προσφορά θέσεων μαθητείας και, στη συνέχεια, θέσεων 

εργασίας λόγω των οικονομικών επιπτώσεων που προκαλεί η υγειονομική κρίση 

και της αβεβαιότητας ως προς την εξέλιξή της. 

 

Από τα θετικά στοιχεία επισημαίνονται:  

 Η  δημιουργία των προϋποθέσεων για την προώθηση και την επέκταση ψηφιακού 

περιεχομένου για την ΕΕΚ, αλλά και την αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας προκειμένου να μη διακόπτεται εξ ολοκλήρου η μάθηση με βάση την 

εργασία σε έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις.  

 Επεξεργασία εναλλακτικών λύσεων για την παροχή πρακτικής κατάρτισης σε 

δεξιότητες και την αξιολόγησή τους με εντυπωσιακή κινητοποίηση ανθρώπινων 

και οικονομικών πόρων. 

 

Ωστόσο, πέρα από το αρνητικό ή θετικό ισοζύγιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την 

ΕΕΚ και το ζήτημα της εφαρμογής μεθόδων διδασκαλίας που θα προσομοιάζουν σε 

πραγματικές εργασιακές συνθήκες, δύο νέα θέματα αναδύονται: 

 Το πρώτο αφορά το κατά πόσο είναι εφικτό ένα σύστημα μάθησης/μια μαθησιακή 

διαδικασία που ο πυρήνας του είναι «μάθηση στον εργασιακό χώρο», ένα 

σύστημα στο οποίο πραγματικές συνθήκες και αλληλεπιδράσεις στον χώρο 
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εργασίας ή στο εργαστήριο εναλλάσσονται με την τάξη του σχολείου μπορεί να 

επιτύχει ή και να μεταφερθεί στον ψηφιακό κόσμο; Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα 

κρίσιμο θέμα για πολλές ειδικότητες της ΕΕΚ, το οποίο αποβαίνει ακόμα πιο 

επιτακτικό εξαιτίας των αλλαγών που έχουν ήδη επέλθει και εξακολουθούν να 

συντελούνται στην αγορά εργασίας λόγω ψηφιοποίησης της παραγωγής και της 

εργασίας. 

 

 Το δεύτερο σχετίζεται με τη συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού της 

εκπαίδευσης, στην υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.38 Πώς θα ήταν 

εφικτό όλο αυτό το εγχείρημα χωρίς την επίπονη, συνεχή προσπάθεια και πολλές 

φορές ευρηματικότητα εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, το οποίο 

λειτούργησε και «ταχυδακτυλουργικά» προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο 

οι νέες τεχνολογίες διδασκαλίας και να δώσουν την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν 

περισσότερες/ους μαθήτριες /τές να παραμείνουν «συνδεδεμένες/οι» με την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση, παρά τις αντίξοες συνθήκες; Το παραπάνω είναι 

ένα πολύ σημαντικό ζήτημα σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρεία χρήση των 

νέων τεχνολογιών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση έφερε στο προσκήνιο το 

ερώτημα αν και σε ποιο βαθμό η σχολική τάξη ή ο/η καθηγητής/τρια μπορούν να 

αντικατασταθούν από ένα εικονικό περιβάλλον ή μια μηχανή;  

 

 

 

 

 

  

                                                           
38 Βλέπε και Καντζάρα, Β., Loos M., (2022) 
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