Δηζαγσγή
Τν ζρνιείν απφ άπνςε δνκήο, αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, κεζφδσλ
δηδαζθαιίαο, ζηφρσλ δελ είλαη κία νπδέηεξε, δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία. Σπλδέεηαη κε
ηελ θνηλσληθή θαηαλνκή ηεο γλψζεο θαη ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, άξα δηαπιέθεηαη
θαη ππεξεηεί, θαλεξά ή φρη, ηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή εμνπζία,
δηακνξθψλεη κε βάζε ηηο θπξίαξρεο αμίεο θνηλσληθνχο ξφινπο θαη πξφηππα γηα ηνπο
απξηαλνχο πνιίηεο.
Τν ηδενινγηθφ θαη γλσζηηθφ πεξηερφκελν θαη ε θαηαλεκεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ, σο ζπζηαηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ θξαηηθνχ επνηθνδνκήκαηνο, εμαξηψληαη απφ
ηνλ πνιηηηθφ ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ.
Ωζηφζν, ν παξεκβαηηθφο ξφινο ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ
δπλάκεσλ κπνξεί, θάησ απφ πξνυπνζέζεηο, λα επεξεάζεη ζε πξννδεπηηθή θαηεχζπλζε
ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ, λα αλαδείμεη ηηο αληηθάζεηο ηεο θπξίαξρεο
πνιηηηθήο θαη, θπξίσο, λα θέξεη ζην πξνζθήλην ηηο κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ
θαη καζεηξηψλ.
Κάζε ζπδήηεζε, επνκέλσο, γηα ηελ Τ.Δ.Δ. ζπκπεξηιακβάλεη θαη αλαδεηθλχεη
ην εθπαηδεπηηθφ πξφηαγκα γηα ην ζχλνιν ηνπ ζρνιείνπ. Ζ Τερληθή – Δπαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε είλαη νξγαληθή θαη ιεηηνπξγηθή ζπληζηψζα ηεο Λπθεηαθήο δνκήο. Κάζε
πνιηηηθή πνπ πξνζπαζεί, φπσο νη πνιηηηθέο ηεο ζεκεξηλήο αιιά θαη ησλ
πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ, λα απνθφςεη ηελ Τ.Δ.Δ. απφ ηε γεληθή θηινζνθία θαη
πξαθηηθή ησλ κεηαγπκλαζηαθψλ ζπνπδψλ ή ζθάιιεη ή έρεη ζπλεηδεηή ζηφρεπζε.
Ζ ππεπζπλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηβάιιεη ην απηνλφεην. Δμεηάδνπκε ην
ζρνιείν κε ην ζχλνιν ησλ επηζηεκνληθψλ, παηδαγσγηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ,
κε ην ζχλνιν ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ θνξηίνπ, πνπ ζπλπθαίλεη ην ξεαιηζκφ ηεο δσήο κε ην
φξακά καο. Τν ζεκεξηλφ ζρνιείν είλαη πίζσ απφ ηηο αλάγθεο ηεο λέαο γεληάο θαη ηνπ
ηφπνπ.
Ο λ. 3475/06 γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ΣΔΔ ζε ΔΠΑΛ θαη ΔΠΑ, βξίζθεηαη
ζε αληίζεηε θαηεύζπλζε απφ ηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηηο αλάγθεο
ηεο εθπαίδεπζεο ζήκεξα.
Ζ απνηπρία ηεο «κεηαξξύζκηζεο» ηεο ΣΔΔ
Σνβαξά πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεη, κε ηελ έλαξμε ηνπ λένπ ζρνιηθνχ έηνπο,
ε Τερληθή- Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. Ζ πινπνίεζε ηνπ λφκνπ 3475/06 ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνρεηξφηεηα θαη απνζπαζκαηηθφηεηα ζην ζρεδηαζκφ ηνπ
Υπνπξγείνπ Παηδείαο (ΥΠΔΠΘ) νδεγνχλ ζε κηα εθξεθηηθή θαηάζηαζε ηνλ
πνιχπαζν απηφ ρψξν.
Με κεγάιε θαζπζηέξεζε κέζα ζην θαινθαίξη δεκνζηεχηεθαλ νη ππνπξγηθέο
απνθάζεηο γηα ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνπο ηνκείο πνπ ζα έρεη θάζε ζρνιηθή κνλάδα
(ΔΠΑΛ-ΔΠΑΣ), ην σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ κε βάζε ην νπνίν ζα
ιεηηνπξγήζνπλ νη ΔΠΑΣ θ.ά. Γπζιεηηνπξγίεο θαη πξνβιήκαηα παξαηεξνχληαη ζηελ
θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεο ΤΔΔ. Πνιιά ζρνιεία δελ έρνπλ αθφκε
ζηε δηάζεζή ηνπο φια ηα δηδαθηηθά βηβιία, ελψ πνιιά απφ απηά πξνέξρνληαη απφ ηα
θαηαξγεκέλα ΤΔΔ, απφ ην Γεληθφ Λχθεην ή απφ ην εκπφξην θαη ζε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο παξαδίδνληαη απιψο ζεκεηψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αθφκα θαη βηβιία
ησλ πξψελ ΤΔΛ επηζηξαηεχηεθαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ. Σνβαξά
πξνβιήκαηα ζην ρψξν ηεο ΤΔΔ επίζεο έρνπλ ζρέζε κε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή
ησλ ζρνιείσλ. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηνλ εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ, επηζεκαίλνπκε φηη
νη ζρεηηθέο πξνκήζεηεο ησλ δχν ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο

απαηηήζεηο ησλ ΤΔΔ ρσξίο λα εθηηκεζνχλ νη αλάγθεο ησλ λενζχζηαησλ ΔΠΑΛ θαη
ΔΠΑΣ.
Σηελ πνξεία ηεο πινπνίεζεο ηνπ λφκνπ 3475/06 φρη κφλν δελ εηζαθνχζηεθαλ
νη πξνηάζεηο ηεο ΟΛΜΔ θαη φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εληαηνπνίεζε ηεο
δεπηεξνβάζκηαο ΤΔΔ ζε έλα ηχπν Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ αιιά, θαηά παξάβαζε
αθφκα θαη ηνπ λφκνπ απηνχ, ζεζκνζεηείηαη ε ιεηηνπξγία ίδησλ εηδηθνηήησλ ζηα
ΔΠΑΛ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ζηηο ΔΠΑΣ ηνπ ΟΑΔΓ, θαζψο θαη άιισλ
Υπνπξγείσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνψζεζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηεο
θαηάξηηζεο ζε βάξνο ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηελ αθχξσζε ησλ φπνησλ
κειινληηθψλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ απνθνίησλ, κε ηε ρνξήγεζε πηπρίσλ
ρσξίο αληίθξηζκα, θαη ηελ επίηαζε ηεο ζχγρπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο.
Οη ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ ηεο ΤΔΔ ζπληζηνχλ κηα πξαθηηθή ηνπ Υπ.
Παηδείαο πνπ δελ ζπλεθηηκά νχηε ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ νχηε ηελ
επηδίσμε πςειήο ζηάζκεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ λέα ρξνληά
βξίζθεη ζε θαζεζηψο πιήξνπο αβεβαηφηεηαο 7 ΤΔΔ, επεηδή νχηε έρνπλ κεηαηξαπεί ζε
ΔΠΑΛ ή ΔΠΑΣ νχηε εγγξάθνπλ λένπο καζεηέο. Καη απηφ, παξά ηηο ξεηέο
πξνεθινγηθέο δεζκεχζεηο ηεο θπβέξλεζεο φηη δελ ζα θαηαξγεζεί θακηά ζρνιηθή
κνλάδα.
Δπηζεκαίλνπκε, γηα κηα αθφκε θνξά, πσο ε επηκνλή ηεο θπβέξλεζεο ζηελ
πνιπδηάζπαζε ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε παξάδνζε ηκήκαηφο
ηεο – πηπρίν επίπεδνπ γ΄ - ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα ηελ πιήξε
ππνβάζκηζή ηεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηειεπηαίεο απηέο εμειίμεηο, θαζηζηνχλ
πεξηζζφηεξν αλαγθαία ηελ θαηάξγεζε ηνπ Ν. 3475/06.
Πξέπεη, ηέινο, λα ηνληζηεί φηη ε κεγάιε αλεζπρία ησλ ρηιηάδσλ εθπαηδεπηηθψλ
θιάδσλ-εηδηθνηήησλ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ΤΔΔ
είλαη απνιχησο εχινγε.
Ο μόμος 3475/06 για ηημ ΣΓΓ
Ο λφκνο γηα ηελ Τ.Δ.Δ. βξίζθεηαη ζε αληίζεζε µε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο λέαο
γεληάο πνπ απαηηεί «κφξθσζε θαη δνπιεηά γηα φινπο», κα θαη κε ηηο επεμεξγαζίεο θαη
απνθάζεηο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ηεο ΟΛΜΔ 1 ) πνπ
δηαθεξχζζνπλ πσο γηα ηελ Ο.Λ.Μ.Δ. ζηφρνο είλαη: ε δεκηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ,
κηαο θαη:
«πξσηαξρηθφ ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο καο πξφηαζεο είλαη ε αλάπηπμε ελφο
ηχπνπ ζρνιείνπ ζηε ιπθεηαθή βαζκίδα, ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ, ζην πιαίζην ηεο
θαζηέξσζεο ηεο 12ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο» κε ζηφρνπο:
α) ηεκ πανμπή μοζηαζηηθχκ εθμδίςκ ζημοξ μαζεηέξ μαξ γηα ηε δεμημονγηθή θμηκςκηθή
θαη επαγγειμαηηθή ελέιηλε ηςκ κέςκ,
β) ηεκ εκηαημπμίεζε ηςκ ζπμιηθχκ επηιμγχκ (γεκηθήξ θαη ηεπκηθήξ -επαγγειμαηηθήξ
εθπαίδεοζεξ) θαη ηεκ απμμείςζε ημο θαηακεμεηηθμφ νυιμο ημο ζπμιείμο.
Tμ Eκηαίμ Θφθεημ πμο πνμηείκμομε πνέπεη κα πανέπεη ζημοξ μαζεηέξ/μαζήηνηεξ:
α) μιμθιενςμέκε γεκηθή μυνθςζε θαη πνμεπαγγειμαηηθά εθυδηα θαη δεληυηεηεξ, με
ζηυπμ ηε δηαμυνθςζε πμιηηχκ πμο ζα έπμοκ ζοκείδεζε ηςκ ζφγπνμκςκ πνμβιεμάηςκ
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βι. απυθαζε Δ ΟΘΙΓ 6-10-2004 «Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΓΤΣΓΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ» θαη ηηξ μεηέπεηηα απμθάζεηξ Γ.. πνμέδνςκ αιιά θαη ηηξ απμθάζεηξ ηςκ 12μο θαη
13μο ζοκεδνίςκ ηεξ ΟΘΙΓ.

θαη ζα είκαη θαιά πνμεημημαζμέκμη κα εκενγμφκ απμηειεζμαηηθά γηα ηεκ ακηημεηχπηζή
ημοξ,
β) ζφκμιμ επηιεγυμεκςκ ακηηθεημέκςκ, πμο ζημπεφμοκ ζηεκ ηθακμπμίεζε ηςκ
ηδηαίηενςκ εκδηαθενυκηςκ ηςκ μαζεηχκ/μαζεηνηχκ».

Σηελ πνξεία πξνο ηελ θαζηέξσζε ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ ε Ο.Λ.Μ.Δ. αλαγλσξίδεη
ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ θαη έρεη επεμεξγαζηεί κία νινθιεξσκέλε
πξφηαζε γηα φζα άκεζα πξέπεη λα γίλνπλ ζηελ Τ.Δ.Δ.:
«ημ πιαίζημ ηεξ μεηαβαηηθήξ πενηυδμο ζηεκ πμνεία πνμξ ηεκ θαζηένςζε ημο Γκηαίμο
Θοθείμο πμο πνμηείκμομε πνέπεη άμεζα κα αρθεί ο κάθεηος διατωριζμός ηοσ
ζημεριμού «Γκηαίμο Θοθείμο» θαη ηεξ Σ.Γ.Γ με μέηνα πμο ζα ζομβάιμοκ ζηεκ
αμαβάθμιζη ηεξ ηεπκηθήξ-επαγγειμαηηθήξ εθπαίδεοζεξ. ημ μεηαβαηηθυ ζηάδημ,
ιμηπυκ, δεμημονγμφκηαη δφμ ηζυηημμη ηφπμη ιοθείμο, με ηηξ παναθάης πνμτπμζέζεηξ:
Άρζη ηοσ κάθεηοσ διατωριζμού «Γκηαίμο Θοθείμο» – Σ.Γ.Γ.
Αμαβάθμιζη ηεξ ηεπκηθήξ-επαγγειμαηηθήξ εθπαίδεοζεξ θαη οσζιαζηική θαη
ιζόηιμη έκηαλή ηεξ ζηε ιοθεηαθή βαζμίδα

Τπαγωγή
υιςκ
ηςκ
ζπμιηθχκ
μμκάδςκ
πμο
πνμζθένμοκ
ηεπκηθμεπαγγειμαηηθή εθπαίδεοζε ζημ ΤΠΓΠΘ.
Πρόζβαζη ηςκ απμθμίηςκ ηεξ Σ.Γ.Γ. ζε ΑΓΖ-ΣΓΖ, πςνίξ παναπάκς
θναγμμφξ θαη ακαιμγηθά με ημ μαζεηηθυ δοκαμηθυ ηεξ
Γμιαίο ηριεηές ζτολείο (έκαξ θφθιμξ ζπμοδχκ, έκα πηοπίμ)
Γκίζποζε ηεξ γεμικής παηδείαξ
ηήνηλε ηεξ Σ.Γ.Γ. με μηα ορειμφ επηπέδμο ζηαθερή τρημαηοδόηηζη θαη
ακαπνμζακαημιηζμυ ημο ΓΠΓΑΓΗ με ζηυπμ ηε πνεμαημδυηεζε θονίςξ ηςκ
οπμδμμχκ ηεξ (θηηνηαθχκ, οιηθμηεπκηθχκ θαη ενγαζηενηαθχκ)
Γπιμόρθωζη ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ηεξ Σ.Γ.Γ. (παηδαγςγηθή θαη επαγγειμαηηθή)
με αλημπμίεζε υιςκ ηςκ μμνθχκ.»

Ο λφκνο γηα ηελ Τ.Δ.Δ. δελ πξνέθπςε απφ θαλελφο είδνπο επηζηεκνληθή κειέηε θαη
απνηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο δνκήο ηεο εθπαίδεπζεο ζπλνιηθά, ηδηαίηεξα ηεο Τερληθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, θαη θαηά ζπλέπεηα δελ απαληά ζηα
ππαξθηά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο αδπλακίεο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο 2.
Σηηο δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο ηνπο νη αξκφδηνη παξάγνληεο ηνπ ΥΠ.Δ.Π.Θ., είραλ
ζθφπηκα επηθνηλσληαθφ θη φρη νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν, ζηνρεχνληαο κε ηνλ γεληθφ θαη
αζαθή ηνπο ραξαθηήξα λα δηαζθεδάζνπλ ηελ αλεζπρία θαη ηηο αηηηάζεηο ησλ καζεηψλ,
ησλ γνληψλ ηνπο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηδηαίηεξα γηα ηε ζηξνθή ζηε θηελή
θαηάξηηζε κηαο ρξήζεο ησλ ΔΠΑΣ, ηελ αθχξσζε νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ησλ
απνθνίησλ ησλ ΔΠΑΛ – ΔΠΑΣ γηα πξφζβαζε ζηα ΑΔΗ – ΑΤΔΗ κέζα απφ ηηο δνκέο ηνπ
δεκφζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηε δηαηψληζε, εληέιεη, ησλ θνηλσληθψλ θξαγκψλ
ζηε γλψζε.
Οη εκπλεπζηέο ησλ αιιαγψλ ζηελ Τ.Δ.Δ., θξίλνληαο ζεηηθά ηηο πξνζέζεηο ησλ
ζπληαθηψλ ηνπ λ. 2640 πνπ επέθεξε αληηδξαζηηθή ηνκή ζηε ιπθεηαθή βαζκίδα 3, είραλ
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Π.π. ειιηπήξ πνεμαημδυηεζε, μαζεηηθή δηαννμή ζηεκ οπμπνεςηηθή βαζμίδα, κμεζηανπηθυξ
παναθηήναξ ημο ζπμιείμο θαη απμπςνηζμυξ ηεξ γκχζεξ απυ ηεκ ηεπκμιμγηθή ηεξ δηάζηαζε
θαη ημκ πναθηηθυ – εθανμμζμέκμ ηεξ παναθηήνα, μγθμφμεκμξ ιεηημονγηθυξ ακαιθαβεηηζμυξ,
θμηκςκηθμί θναγμμί, έιιεηρε μειέηεξ ηεξ παναγςγηθήξ δηαδηθαζίαξ θαη ηςκ ακαγθχκ ηεξ,
ηδηςηηθμπμίεζε ημο ζοζηήμαημξ θαηάνηηζεξ μηαξ πνήζεξ θαη απμζφκδεζε ηςκ πηοπίςκ απυ
μπμημδήπμηε ενγαζηαθυ δηθαίςμα ηςκ θαηυπςκ ημοξ ζηεκ αγμνά ενγαζίαξ.
3

Θεςνμφκ πςξ ζημ μυκμ ζεμείμ πμο απέηοπακ μ Ανζέκεξ θαη ε «εθζογπνμκηζηηθή»
θοβένκεζε ΠΑ.Ο.Η. ήηακ ζημ κα ζεμειηχζμοκ ηε δηάθνηζε μεηαλφ ημο ζοζηήμαημξ

πιήξε ζπλείδεζε ηνπ ζπληεξεηηθνχ ραξαθηήξα ησλ αιιαγψλ πνπ λνκνζέηεζαλ,
αιιαγψλ, άιισζηε, πνπ ζπλάδνπλ κε ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή ηεο Ν.Γ., πνπ έρεη
θεξχμεη ηνλ πφιεκν ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο 4 ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ
αλνίγεη ην δξφκν θαη εγγπάηαη ηελ πξσηνθαλή αχμεζε ησλ θεξδψλ ζηα «δηθά ηεο
παηδηά», ζηελ Ηεξή, δειαδή, Σπκκαρία ησλ βηνκεράλσλ, ησλ ηξαπεδηηψλ θαη ησλ
εθνπιηζηψλ.
Απηφο ν λφκνο δελ είλαη πξντφλ θαλελφο είδνπο δηαιφγνπ, νχηε θαλ πξνζρεκαηηθνχ
κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο θνξείο ηεο. Δίλαη ζίγνπξν
πσο νδεγεί ζηελ επίηαζε ησλ θνηλσληθψλ θξαγκψλ ζηε κφξθσζε κε ηελ ελίζρπζε θαη
ηξηρνηφκεζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο δηπινχ αληζφηηκνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ, Απμάλεη ηε
καζεηηθή δηαξξνή ζηε κεηαγπκλαζηαθή βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο, εηνηκάδεη πειαηεία
γηα ηα ηδησηηθά Η.Δ.Κ., εληείλεη ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα ρηιηάδσλ θαζεγεηψλ / ηξηψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Τ.Δ.Δ. θαη επαπμάλεη ηελ αβεβαηφηεηα ησλ αλαπιεξσηψλ σξνκηζζίσλ φζνλ αθνξά ζηνπο δηνξηζκνχο, ηηο νξγαληθέο ηνπο ζέζεηο θαη ηε
κνληκφηεηα.
Δίλαη γλσζηή, άιισζηε, ε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή αζθπμία ηεο δεκφζηαο
εθπαίδεπζεο, θαζψο ην πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ πνπ πξνβιέπεη ν πξνυπνινγηζκφο γηα
ηελ παηδεία επί ηνπ Α.Δ.Π. ζπξξηθλψλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν παξά ηηο εμ αληηζέηνπ
εμαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο (3,58% ηνπ ΑΔΠ ην 2005, 3,52% ην 2006, 3,4% ην 2007).
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ ζηελ Διιάδα πνπ βξίζθεηαη ζην ρακειφηεξν
επίπεδν αλάκεζα ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο, Δίλαη φκσο απηνλφεην φηη ε αλάπηπμε
ηεο παηδείαο θαη ηδηαίηεξα ηεο ηερληθήο - επαγγεικαηηθήο πξνυπνζέηεη γελλαία
ρξεκαηνδφηεζε, κηαο θαη εθ ησλ πξαγκάησλ είλαη αθξηβφηεξε απφ ηε «δηδαζθαιία
ζηνλ καπξνπίλαθα». Απαηηεί ζχγρξνλεο θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη πιήξσο εμνπιηζκέλα
εξγαζηήξηα ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, ιηγφηεξνπο καζεηέο ζην ηκήκα θαη
ζπλερή αλαλέσζε ηνπ αλαιψζηκνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξαθηηθή
άζθεζε ησλ καζεηψλ.
Ζ ξαγδαία ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ε δηαξθήο ππνρψξεζε ησλ αλαγθψλ κπτθήο
δχλακεο θαη ρεηξσλαθηηθψλ δεμηνηήησλ επηβάιιεη ηελ απφθηεζε πςεινχ επηπέδνπ
γεληθήο παηδείαο (θαη κε ηελ ηερλνινγηθή ηεο δηάζηαζε), ψζηε λα κπνξεί ν κειινληηθφο
εξγαδφκελνο λα θαηαξηίδεηαη ζηηο λέεο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο ηνπ. Άιισζηε ηα
«ηερληθά επαγγέικαηα» δελ είλαη παξά εθαξκνγέο ησλ επηζηεκψλ, ζπλεπψο απαηηνχλ
θαη πξνυπνζέηνπλ ζηέξεα γεληθή κφξθσζε φζσλ απνθαζίζνπλ λα εηδηθεπηνχλ ζε απηά.
εηδίθεοζεξ θαη θαηάνηηζεξ (βι. δεμυζηα ημπμζέηεζε ημο οθοπμονγμφ Παηδείαξ θ. Ηαιμφ απυ
ημ βήμα ηεξ εμενίδαξ γηα ηεκ Σ.Γ.Γ. πμο μνγάκςζε ημκ Ιάνηε ημο 2006 ε ηβηηακίδεημξ
πμιή.
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Βι. ζθιενή ιηηυηεηα με αολήζεηξ – «ρίπμοια» (2,8%) πμο μδεγμφκ ζε πναγμαηηθή μείςζε
ηςκ εηζμδεμάηςκ ηςκ ενγαδμμέκςκ θαζχξ ελακεμίδμκηαη απυ ηεκ αθνίβεηα θαη ημκ
πιεζςνηζμυ, θμνμιεζηεία γηα ημοξ μηζζςημφξ θαη ζοκηαλημφπμοξ – απαιιαγέξ θαη θίκεηνα
γηα ημ θεθάιαημ, ακενγία, απειεοζένςζε ςνανίμο θαη ειαζηηθή δηεοζέηεζε ημο πνυκμο
ενγαζίαξ με μοζηαζηηθή θαηάνγεζε ηςκ οπενςνηχκ, πηφπεμα ημο ηζημνηθμφ μπηάςνμο,
δηάιοζε ηςκ ζοιιμγηθχκ ζομβάζεςκ,
εκχ πανάιιεια ζπεδηάδμκηαη ακαηνμπέξ ζημ
αζθαιηζηηθυ λεθηκχκηαξ απυ ημκ πχνμ ηςκ ηναπεδχκ, θαηάνγεζε ηεξ μυκημεξ θαη ζηαζενήξ
ενγαζίαξ ζηηξ Δ.Γ.Η.Ο. θαη κέμξ γφνμξ ηδηςηηθμπμηήζεχκ ημοξ με πνμτπυζεζε ηεκ αιιαγή
ηςκ ενγαζηαθχκ ζπέζεςκ θαη ηςκ μηζζχκ, ακηηδναζηηθή, ηέιμξ, ακαζεχνεζε ημο
οκηάγμαημξ με απαγυνεοζε ηεξ δοκαηυηεηαξ ακαδνμμηθχκ δηεθδηθήζεςκ απυ ημ δεμυζημ,
ίδνοζε ηδηςηηθχκ ΑΓΖ θαη θαηάνγεζε ηεξ μμκημυηεηαξ ηςκ δεμμζίςκ οπαιιήιςκ.

Πνηα είλαη, φκσο, ε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηεο Τ.Δ.Δ.; Μεγάινο αξηζκφο
ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηεγάδεηαη ζε απαξάδεθηα θαη αθαηάιιεια θηίξηα (αθφκε θαη ζε
ιπφκελα παξαπήγκαηα), κε ειιηπή ή παξσρεκέλν εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ. Πνιιέο
ζρνιηθέο κνλάδεο κάιηζηα είλαη θαηαθεξκαηηζκέλεο ζε πνιιαπιφ αξηζκφ θηηξίσλ, κε
φζα ζπλεπάγεηαη ε δηάζπαζε απηή, ελψ αξθεηέο θάλνπλ δηπινβάξδηεο ιφγσ ηνπ φηη δελ
έρεη πξνβιεθζεί γη’ απηέο ζρνιηθή ζηέγε. Μπνξεί ην πξφβιεκα ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο,
ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο επάξθεηαο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ (ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο
Αζήλαο 5 θαη ηεο Θεζζαινλίθεο 6), φζν θαη απφ ηελ άπνςε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπο
7 θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο κε ηελ αλαγθαία πιηθνηερληθή ππνδνκή λα δηαηξέρεη ην
ζχλνιν ηεο δεκφζηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, σζηφζν ε αιήζεηα είλαη πσο
εθδειψλεηαη κε ηδηαίηεξε έληαζε ζηελ Τ.Δ.Δ. Καηά ζπλέπεηα ε κεηνλνκαζία ησλ
Τ.Δ.Δ. ζε ΔΠΑ.Λ. ρσξίο ε θπβέξλεζε λα δηαζέηεη ηνπο πφξνπο γηα λα αιιάμεη ε
άζρεκε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Τ.Δ.Δ. δείρλεη πσο νη αιιαγέο γίλνληαη «ζηνπ
θαζίδε ην θεθάιη», ζηελ πεπαηεκέλε ηεο ζθιεξήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ιηηφηεηαο γηα
ηνπο πνιινχο θαη ησλ ζπλερηδφκελσλ δηεπθνιχλζεσλ – θνξναπαιιαγψλ γηα ηνπο
πινχζηνπο, ηνπο ηζρπξνχο θαη ηνπο ιίγνπο.
Πξέπεη, ηέινο, λα επηζεκάλνπκε πσο γηα αθφµε µία θνξά νη αιιαγέο έγηλαλ ζηελ
θνξπθή ηεο εθπαηδεπηηθήο ππξακίδαο, είλαη απνζπαζκαηηθνχ ραξαθηήξα, κηαο θαη
δηφινπ δε ιακβάλνληαη ππφςε ηα νμπκκέλα πξνβιήκαηα ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο
πνπ εκπνδίδνπλ έλα ηκήκα ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ απξφζθνπηα λα παξαθνινπζήζεη
ην ζχλνιν ηεο δσδεθαεηνχο θνίηεζεο (βι. «καζεηηθή δηαξξνή» ζηελ ππνρξεσηηθή
εθπαίδεπζε, Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο, έληαμε ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ
νκάδσλ ζηηο δνκέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο), νχηε θαλ γηα ην ζχλνιν ηεο
ιπθεηαθήο βαζκίδαο.
Με ην λ. 3475/06 γηα δεκηνπξγία Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (ΔΠΑΛ) αιιά θαη
Δπαγγεικαηηθψλ Σρνιψλ (ΔΠΑΣ), ηηο νπνίεο κάιηζηα ζα κπνξνχλ λα ηδξχνπλ θαη άιια
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φμθςκα με ημκ οθοπμονγυ Παηδείαξ Γ. Ηαιυ ζηα υνηα ημο Δήμμο ηεξ Αζήκαξ ημ 27% ηςκ
ζπμιείςκ ιεηημονγμφκ με δηπιμβάνδηα, εκχ ζοκμιηθά γηα ηεκ Αηηηθή ημ πμζμζηυ αοηυ θηάκεη
ζημ 21,6%. Ιηζζχκμκηαη 105 θηίνηα πμο ζηεγάδμοκ 150 ζπμιεία, ζηα μπμία θμηημφκ πάκς
απυ 15.000 μαζεηέξ. Σμ θυζημξ εκμηθίαζεξ θηάκεη ηα 4,5 εθαη. εονχ εηεζίςξ. οκμιηθά
ζηεκ Αηηηθή έπμοκ θαηαγναθεί 230 μηζζςμέκα θηίνηα, υπμο ζηεγάδμκηαη 295 ζπμιεία (βι.
εθεμενίδα Έζκμξ, 04/09/2005 & εθεμενίδα Ρηδμζπάζηεξ, 25/03/2006).
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Γίκαη παναθηενηζηηθυ πςξ αθυμε θαη ζήμενα 18 ζπμιεία ημο κμμμφ Θεζζαιμκίθεξ θένμοκ
πιάθεξ αμηάκημο εκχ, ζφμθςκα με θαηαγγειίεξ γμκέςκ ζημκ γεκηθυ γναμμαηέα ημο ΤΙΑ-Θ,
Θμοθά Ακακίθα θαηά ημ πνυζθαημ πακεθπαηδεοηηθυ ζοιιαιεηήνημ πμο πναγμαημπμηήζεθε ζηε
Θεζζαιμκίθε ζηηξ 09/03/2006, πηιηάδεξ μαζεηέξ παναθμιμοζμφκ μαζήμαηα θάης απυ
απανάδεθηεξ ζοκζήθεξ, ζε αοημζπέδηεξ αίζμοζεξ, θιείκμκηαξ δηαδνυμμοξ, ελυδμοξ θηκδφκμο,
ζε οπυγεημοξ πχνμοξ θαη εκμηθηαδυμεκα θηίνηα. Σμ πμζμζηυ ηεξ δηπιμβάνδηαξ αγγίδεη ζημ
κμμυ Θεζζαιμκίθεξ ημ 21,14% θαη ζημκ θεκηνηθυ δήμμ ημ 30%. Σμ 2001 μη απαηημφμεκεξ
αίζμοζεξ γηα ηεκ ελάιεηρε ηεξ δηπιήξ βάνδηαξ ακένπμκηακ ζε 1.957 θαη ζήμενα έπεη
παναδμζεί
ημ
25%.
«ηα πνςηκά ζπμιεία ηςκ Αμπειμθήπςκ ηα 21 απυ ηα 59 ημήμαηα έπμοκ απυ 25 μαζεηέξ
θαη πάκς», οπμζηήνηλε μ εθπνυζςπμξ ημο Δ΄ οιιυγμο Δαζθάιςκ Θεζζαιμκίθεξ, Ειίαξ
μήιημξ (βι. εθεμενίδα Αγγειημθυνμξ, 10/03/2006).
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Π.π. παιαηυηεηα, ζηαηηθή επάνθεηα, ακηηζεηζμηθή πνμζηαζία, επηθηκδοκυηεηα γηα ηεκ ογεία
ελαηηίαξ ημο υηη πμιιά απυ αοηά είκαη θαηαζθεοαζμέκα με πιάθεξ αμηάκημο, οπεφζοκεξ γηα
ηεκ εμθάκηζε μμνθχκ θανθίκμο θιπ.

ππνπξγεία πιελ ηνπ Παηδείαο, ζπλερίδεηαη θαη δηεπξχλεηαη ε πνιπδηάζπαζε ηεο
πνιχπαζεο Τερληθήο – Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. Έηζη, εθηφο απφ ηε δηαηήξεζε
ηνπ δηραζκνχ ησλ µεηαγπµλαζηαθψλ ζπνπδψλ ζε Λχθεην θαη Τ.Δ.Δ., ηψξα έρνπκε µία
λέα δηρνηφκεζε ηεο Τ.Δ.Δ. ζε ΔΠΑΛ θαη ΔΠΑΣ.
Ηδηαίηεξα νη απνγεπκαηηλέο ΔΠΑΣ, απεπζχλνληαη θαη επίζεκα ζηα «παηδηά ελφο
θαηψηεξνπ ζενχ» πνπ γπξεχνπλ ην πξσί έλα κεξνθάκαην αληί λα βξίζθνληαη ζηηο
ζρνιηθέο ηάμεηο (κε κέηξα ζηήξημεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο,
αληηζηαζκηζηηθή εθπαίδεπζε θαη θνξναπαιιαγέο), ζεκειηψλνληαη ζε κία
αληηπαηδαγσγηθή βάζε πνπ πεξηθξνλεί ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ ζχγρξνλσλ ηερληθψλ
επαγγεικάησλ, πνπ αιιάδνπλ ραξαθηήξα κε ηε ξαγδαία είζνδν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη
ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ παξαγσγή, αιιάδνληαο ηελ ίδηα ηελ
εξγαζηαθή δηαδηθαζία 8, άξα θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ απξηαλψλ εξγαδνκέλσλ. Απηνί,
αλ ε επηζηήκε θαη νη εθαξκνγέο ηεο ζηελ παξαγσγή εμππεξεηνχζαλ γεληθά ην
θνηλσληθφ θαιφ θαη φρη ην ηδηνηειέο ζπκθέξνλ ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ επνρή κάιηζηα ησλ
λενθηιειεχζεξσλ θαπηηαιηζηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ, εθηφο απφ ηε δεκνθξαηηθή
ζπγθξφηεζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε κίαο θξηηηθήο ζηάζεο
απέλαληη ζηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ζα έπξεπε λα εθπαηδεχνληαλ κε ηέηνηνλ ηξφπν,
ψζηε λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιία ζηε δνπιεηά ηνπο, λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα
εληνπηζκνχ θαη επίιπζεο ζχλζεησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ θαη λα κπνξνχλ λα
εξγάδνληαη ζε νκάδεο, ψζηε λα είλαη παξαγσγηθνί, ζπκβάιινληαο θαη κ’ απηφλ ηνλ
ηξφπν ζηελ θνηλσληθή πξφνδν.
Σε αληίζεζε κ’ απηέο ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο πνπ πξνυπνζέηνπλ βέβαηα αιιαγέο
ζηελ ίδηα ηε δνκή ησλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ, νη ΔΠΑ.Σ. επαλαθέξνπλ ηελ αληίιεςε
ηνπ θαθνπιεξσκέλνπ, εκηκαζνχο, αλαζθάιηζηνπ θαηά βάζε θαη αλαζθαινχο
εξγαδφκελνπ ρσξίο δηθαηψκαηα πνπ ζα αδπλαηεί λα παξαθνινπζήζεη ηηο ηερλνινγηθέο
εμειίμεηο ζην ίδην ηνπ ην επάγγεικα θαη ζα βξίζθεηαη ζηε δηαξθή αλάγθε λα
επαλαθαηαξηίδεηαη αιιάδνληαο ζηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ βίνπ 5 ή 6 θνξέο
δνπιεηά. Απηφ θαη κφλν ην γεγνλφο απνθαιχπηεη πσο ην θεθάιαην θαη νη πνιηηηθνί ηνπ
εθθξαζηέο ζ’ απηήλ ηε ζπγθπξία, επηιέγνπλ φρη ηελ πςειή γεληθή θαη ηερληθή
θαηάξηηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απξηαλψλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο, κα ηελ νπζηαζηηθή απεηδίθεπζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπο, ψζηε λα
ππάξρεη κηα δεμακελή γηα ηα θαθνπιεξσκέλα επαγγέικαηα κε ζηφρν λ’ απνξξνθεζνχλ
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Ε ίδηα ε ενγαζηαθή δηαδηθαζία αιιάδεη: απμθηά έκα ιηγυηενμ θαηαθενμαηηζμέκμ
ελαημμηθεομέκμ παναθηήνα, δειαδή πνμζιαμβάκεη θαηά πενίπηςζε υιμ θαη πενηζζυηενμ
«μμαδηθά» θαη «πμιοιεηημονγηθά» παναθηενηζηηθά: Γπίβιερε ηςκ αοημμαημπμηεμέκςκ
ζοζηεμάηςκ παναγςγήξ, ηθακυηεηα απμηνμπήξ δοζιεηημονγηχκ θαη γνήγμνεξ απμθαηάζηαζεξ
βιαβχκ, ηθακυηεηα εκενγμπμίεζεξ εκαιιαθηηθχκ ιφζεςκ. Π.π. ε ζπεηηθή μειέηε γηα ημκ
θιάδμ ηνμθίμςκ - πμηχκ δηαηοπχκεηαη ημ αθυιμοζμ ζομπέναζμα, ημ μπμίμ μπμνεί κα
γεκηθεοηεί γηα υιμοξ ημοξ θιάδμοξ ηεξ μεηαπμίεζεξ: «Ε εηζαγςγή κέαξ ηεπκμιμγίαξ ζα
δεμημονγήζεη ακάγθεξ γηα κέεξ εηδηθυηεηεξ πμο ζηεκ πιεημρεθία ημοξ έπμοκ ζπέζε με ηα
ειεθηνμκηθά (Ιεπακηθμί αοημμαηηζμχκ, ειεθηνμκηθμί μεπακηθμί, Πνμγναμμαηηζηέξ
βημμεπακηθχκ
πνμγναμμάηςκ...
ελεηδηθεομέκμη
ηεπκίηεξ
ειεθηνμκηθμί,
πεηνηζηέξ
ελεηδηθεομέκςκ μεπακχκ, ζοζθεοαζίαξ θαη ηοπμπμίεζεξ πμο ζα εκζςμαηχκμοκ ειεθηνμκηθά
ζοζηήμαηα θαη ζα ειέγπμκηαη απυ ειεθηνμκηθά θοθιχμαηα θιπ.). Γπίζεξ ημ είδμξ ηςκ
μεπακεμάηςκ δεμημονγεί κέεξ ζφκζεηεξ εηδηθυηεηεξ (Multi-Skill). Π.π. ζε επίπεδμ ηεπκίηε
εμθακίδεηαη ε ακάγθε γηα ειεθηνμκηθμφξ-ειεθηνμιυγμοξ ή μεπακηθμφξ-ειεθηνμιυγμοξ,
μεπακηθμφξ ζοκηενεηέξ-πεηνηζηέξ (package engineers, δειαδή μεπακηθμφξ πμο ζα λένμοκ
θαη κα πεηνίδμκηαη θαη κα θηηάπκμοκ μία μεπακή) θιπ.»

νη δηαθπκάλζεηο ησλ αγνξψλ. Απηήλ ηελ ζηφρεπζε, εληέιεη, εμππεξεηεί θαη ε ίδξπζε
ησλ ΔΠΑ.Σ., ησλ Δπαγγεικαηηθψλ δειαδή Σρνιψλ πνπ:
«…απεοζφκμκηαη ζε μαζεηέξ μη μπμίμη επηζομμφκ κα θμηηήζμοκ ζε εθείκεξ ηηξ
εηδηθυηεηεξ πμο δεκ απαηημφκ ηζπονή ζεςνεηηθή οπμζηήνηλε, ή ζε μαζεηέξ πμο ημοξ
εκδηαθένεη κα απμθηήζμοκ πναθηηθέξ δεληυηεηεξ θαη δεκ επηζομμφκ ή δεκ αηζζάκμκηαη
ηθακμί κα μιμθιενχζμοκ ηηξ ζπμοδέξ ημοξ ζημ Γπαγγειμαηηθυ Θφθεημ (ΓΠΑΘ)».

Ο λφκνο, επνκέλσο, γηα ηελ Τ.Δ.Δ. θηλείηαη ζηε βάζε ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο Δ.Δ.
θαη ηνπ Ο.Ο.Σ.Α., ησλ επηζπκηψλ ηνπ Σ.Δ.Β., ησλ ηξαπεδηηψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ
κεγάινπ θεθαιαίνπ πνπ επηιέγνπλ ηνλ ιεγφκελν απνθνξληηζκφ σο θπξίαξρε κνξθή
ησλ λέσλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ 9, γηαηί ζηνρεχνπλ κάιινλ ζηελ πξνζαξκνγή
ζηελ θξίζε κέζσ ηεο επειημίαο, ζηελ θαη’ απφιπηε κνξθή κείσζε ηνπ θφζηνπο
παξαγσγήο θαη αχμεζε ησλ θεξδψλ, ρσξίο ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο 10.
Σε θακία πεξίπησζε δε ζεκειηψλεηαη ην «δηθαίσκα» ησλ καζεηψλ πνπ
«πζηεξνχλ» λα κάζνπλ ηνπιάρηζηνλ κία ηέρλε, φπσο ηζρπξίδνληαη κεξηθνί λεφθνπνη
ππνζηεξηθηέο ηεο ηξηρνηφκεζεο ηεο ιπθεηαθήο βαζκίδαο. Δάλ, βέβαηα, θαλείο δερηεί φηη
ν καζεηήο πνπ «πζηεξεί» δελ είλαη άμηνο, δελ είλαη πξνθνκκέλνο, δελ δηαβάδεη θ.η.ι.,
αλ κε ιίγα ιφγηα απνδερηεί φηη είλαη αηνκηθέο νη επζχλεο γηα ηελ επίδνζε ηνπ, κνηξαία
ζα θαηαιήμεη ζηελ αλάγθε ίδξπζεο ζρνιψλ γηα απηνχο ηνπο καζεηέο. Όιεο νη έξεπλεο
πνπ έγηλαλ θπξίσο ζην εμσηεξηθφ, σζηφζν, ηνλίδνπλ πσο νη ιφγνη πνπ «πζηεξνχλ»
ηφζνη καζεηέο είλαη θαζαξά θνηλσληθνί, ελψ ην ζίγνπξν απνηέιεζκα ηεο καζεηηθήο
ηνπο πζηέξεζεο δελ είλαη ηα «πνιιά ιεθηά» πνπ ππνηίζεηαη πσο θεξδίδνπλ φζνη
αζθνχλ ηα «πεξηθξνλεκέλα» ηερληθά επαγγέικαηα, κα ε θηψρεηα, φπσο απνθαιχπηεη
θαη ε πξφζθαηε έξεπλα ηεο Σηαηηζηηθήο Yπεξεζίαο, πνπ απνδεηθλχεη πσο φζν

9

Ο απμθμνκηηζμυξ ζηυπεοζε ζηεκ παναγςγηθή απμθέκηνςζε θαη ε ελεηδίθεοζε ηςκ
επηπεηνήζεςκ ζηεκ θφνηα παναγςγηθή ημοξ δναζηενηυηεηα. Οδήγεζε ζηεκ ακάπηολε
ζογαηνηθχκ επηπεηνήζεςκ θαη δηθηφςκ οπενγμιάβςκ θαη πνμμεζεοηχκ γφνς απυ ηηξ μεγάιεξ
επηπεηνήζεηξ, θαη άιιαλε ηε μμνθή μνγάκςζεξ ηεξ παναγςγήξ. Ε παναγςγηθή απμθέκηνςζε
θαη ε ελεηδίθεοζε ακηέζηνερακ ηεκ ηάζε ζογθεκηνμπμίεζεξ θαη θάζεηεξ μιμθιήνςζεξ ηεξ
θμνκηηζηηθήξ πενηυδμο θαη πφθκςζακ ηηξ δηεπηπεηνεζηαθέξ ζπέζεηξ. ηεκ πναγμαηηθυηεηα, ε
ζογαηνμπμίεζε θαη ε οπενγμιαβία ήηακ μη δφμ ζηναηεγηθέξ πμο επέιελε ημ μεγάιμ θεθάιαημ
ήδε απυ ηα ηέιε ηεξ δεθαεηίαξ ημο ’60 θαη ηηξ ανπέξ ηεξ δεθαεηίαξ ημο ’70 γηα κα
ακηημεηςπίζεη ηεκ ενγαηηθή μαπεηηθυηεηα ζημοξ πχνμοξ δμοιεηάξ. Οη ζηναηεγηθέξ αοηέξ
είπακ ζα ζηυπμ ηε δηάζπαζε ηςκ μεγάιςκ ζογθεκηνχζεςκ βημμεπακηθχκ ενγαηχκ. Ιεηά ημ
λέζπαζμα ηεξ θνίζεξ, ηα θαηκμφνγηα πνυηοπα παναγςγήξ (παναγςγή εηδηθχκ πνμσυκηςκ ζε
μηθνέξ πμζυηεηεξ), μη απαηηήζεηξ ηεξ αλημπμίεζεξ ηςκ κέςκ ηεπκμιμγηχκ θαη μη κέεξ μμνθέξ
ακηαγςκηζμμφ (δηαθμνμπμίεζε ηςκ πνμσυκηςκ) ζηαζενμπμίεζακ ηεκ ηάζε γηα
απμζογθεκηνμπμίεζε θαη απμθαζεημπμίεζε. (Βι. θαη εθενηδή Γ, «Γοειηλία θαη ζηναηεγηθέξ
μνγάκςζεξ ηεξ παναγςγήξ», ζημ: Ημηκςκία, ηεπκμιμγία θαη ακαδηάνζνςζε ηεξ παναγςγήξ»,
Παπαδήζεξ, Αζήκα 1993, ζ. 215-232). Σειηθά μ απυθμνκηηζμυξ ζηεκ παναγςγηθή δηαδηθαζία
θαη ε απμννφζμηζε ζημοξ ζεζμμφξ ζεμαίκμοκ υιμ θαη πενηζζυηενμ πεηνμηένεοζε ηςκ
ακηηθεημεκηθχκ πνμτπμζέζεςκ γηα ηε ζοιιμγηθή ακηημεηχπηζε ημο θεθαιαίμο απυ ημκ θυζμμ
ηεξ ενγαζίαξ
10

Vergopoulos, K. (1989), «Ajustement, Instabilité, Déséquilibre: Le Retour de l’
Economie National?», Interventions Economiques 2223, Βενγυπμοιμξ, Η. (1990), «Ε
Γπηζηνμθή ηςκ Βανβάνςκ», οκηέιεηα η. 1.

πεξηζζφηεξν κνξθψλνληαη ηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο, ηφζν κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο
ην λνηθνθπξηφ απηφ λα απεηιεζεί απφ ηε θηψρεηα 11.
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Όπςξ πνμθφπηεη απυ ηεκ ένεοκα ηεξ ηαηηζηηθήξ Τπενεζίαξ, μθηχ ζημοξ δέθα θηςπμφξ
Έιιεκεξ -πμζμζηυ 83,7%- έπμοκ ηειεηχζεη ημ πμιφ έςξ θαη ημ γομκάζημ, εκχ 5 ζημοξ 10
Έιιεκεξ -πμζμζηυ 54,2%- πμο δεκ έπμοκ πάεη θαζυιμο ζημ ζπμιείμ απεηιμφκηαη απυ ηε
θηχπεηα. ε ακηηδηαζημιή, ημ πμζμζηυ ηςκ με θηςπχκ πμο έπμοκ ηειεηχζεη έςξ θαη ημ
γομκάζημ ακένπεηαη ζημ 47,3%, εκχ ημ πμζμζηυ ηςκ αηυμςκ πμο απεηιμφκηαη απυ θηχπεηα
θαη έπμοκ ηειεηχζεη θάπμημ A.E.I. θηάκεη μυιηξ ζημ 4,2%. Πανάιιεια, ημ πμζμζηυ ηςκ
θηςπχκ πμο έπεη εθπαίδεοζε ορειυηενε ηεξ οπμπνεςηηθήξ, δειαδή ιφθεημ έςξ θαη
δηδαθημνηθυ, ακένπεηαη ζημ 16,3%, εκχ ημ πμζμζηυ ηςκ με θηςπχκ με ακάιμγε εθπαίδεοζε
δηαμμνθχκεηαη ζημ 52,7%. ημ θηςπυ ημήμα ημο πιεζοζμμφ παναηενείηαη μεγαιφηενε
εθπαηδεοηηθή ζηαζημυηεηα ζε ζφγθνηζε με ημοξ με θηςπμφξ. Aοηυ ζεμαίκεη υηη ζηα θηςπά
κμηθμθονηά ημ εθπαηδεοηηθυ επίπεδμ ηςκ παηδηχκ είκαη ίδημ με ηςκ γμκέςκ, ζε μεγαιφηενα
πμζμζηά απυ υηη ζομβαίκεη ζηα με θηςπά κμηθμθονηά. ογθεθνημέκα, ζημ θηςπυ πιεζοζμυ
παναηενείηαη εθπαηδεοηηθή ζηαζημυηεηα, ζε πμζμζηυ 31,5% ςξ πνμξ ημ επίπεδμ εθπαίδεοζεξ
ημο παηένα θαη 26% ςξ πνμξ ημ επίπεδμ εθπαίδεοζεξ ηεξ μεηέναξ. ημ με θηςπυ
πιεζοζμυ, ηα ακηίζημηπα πμζμζηά ακένπμκηαη ζημ 22,4% θαη ζημ 16,6%, ακηηζημίπςξ. ηα
κμηθμθονηά πμο απεηιμφκηαη απυ ηε θηχπεηα, ζε πμζμζηυ 68,5% ε εθπαίδεοζε ηςκ παηδηχκ
δηαθένεη απυ αοηή ημο παηένα θαη ζε πμζμζηυ 74% δηαθένεη απυ αοηή ηεξ μεηέναξ. Tα
ακηίζημηπα πμζμζηά γηα μέιε ηςκ κμηθμθονηχκ πμο δεκ απεηιμφκηαη απυ ηε θηχπεηα
εθηημχκηαη ζημ 77,6% θαη ζημ 83,4%, ακηηζημίπςξ. Mάιηζηα, ζηα κμηθμθονηά πμο απεηιμφκηαη
απυ ηε θηχπεηα, ημ 62,6% ηςκ παηδηχκ θηάκμοκ ζε ορειυηενμ εθπαηδεοηηθυ επίπεδμ ζε
ζπέζε με ημκ παηένα ημοξ θαη ημ 71,2% ζε ορειυηενμ εθπαηδεοηηθυ επίπεδμ ζε ζφγθνηζε με
εθείκμ ηεξ μεηέναξ ημοξ. Aκηίζεηα, ημ 6,2% πανμοζηάδεη παμειυηενμ επίπεδμ ζε ζπέζε με
αοηυ ημο παηένα ημοξ θαη ημ 2,8% παμειυηενμ ζε ζφγθνηζε με ηεξ μεηέναξ. Tα ακηίζημηπα
πμζμζηά γηα ηα κμηθμθονηά πμο δεκ απεηιμφκηαη απυ ηε θηχπεηα ακένπμκηαη ζημ 72,3% θαη
ζημ 5% υζμκ αθμνά ηε ζφγθνηζε με ημ εθπαηδεοηηθυ επίπεδμ ημο παηένα θαη ζημ 80,6% θαη
2,7% υζμκ αθμνά ηε ζφγθνηζε με ημ εθπαηδεοηηθυ επίπεδμ ηεξ μεηέναξ. Σα ζημηπεία
πνμένπμκηαη απυ ηε δεηγμαημιεπηηθή Ένεοκα Oηθμγεκεηαθχκ Πνμτπμιμγηζμχκ ηεξ πενηυδμο
Φεβνμοανίμο 2004 - Iακμοανίμο 2005. H ένεοκα δηεκενγήζεθε ζε ηειηθυ δείγμα 6.555
ηδηςηηθχκ κμηθμθονηχκ θαη ζε 17.386 μέιε αοηχκ ζε μιυθιενε ηε πχνα (βι. εθεμενίδα
Εμενεζία, 21/03/2006).

Ζ θαηεχζπλζε, ινηπφλ, πξνο ηελ νπνία νδεγεί απηφο ν λφκνο είλαη αθξηβψο ε
αληίζεηε απφ ηελ θαζηέξσζε 12ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ ζα θαηνρχξσλε
ηα κνξθσηηθά δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ κα θαη ζα ηνπο εμαζθάιηδε θαιχηεξεο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ είζνδφ θαη ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αλ
ζπλνδεπφηαλ βέβαηα απφ κία ζχγρξνλε Τερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε πςεινχ
επηπέδνπ. Δίλαη θαλεξφ, ινηπφλ, φηη ε 12ρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε γηα φια ηα
παηδηά, πνπ ήηαλ πξνεθινγηθή δέζκεπζε ηεο ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο, δίλεη ηε ζέζε ηεο
ζε ζρνιέο ζηελήο θαη επέιηθηεο θαηάξηηζεο (ΔΠΑΣ) µε αδηεπθξίληζην πεξηερφκελν θαη
αβέβαην κέιινλ, ρσξίο θακηά επαγγεικαηηθή θαηνρχξσζε.
Τν Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ε θπβέξλεζε µε απηφ ηνλ ηξφπν επηδηψθνπλ λα σζήζνπλ
πην ζπζηεµαηηθά ηα παηδηά ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ραµειέο εηζνδεµαηηθέο ηάμεηο
ζηελ ππνβαζµηζµέλε δεµφζηα θαη ηδησηηθή θαηάξηηζε (ΔΠΑΣ, ΗΔΚ, ΚΔΚ) απφ ηα
δεθαπέληε ηνπο ρξφληα πξνεηνηµάδνληαο έηζη ηνπο απξηαλνχο απαζρνιήζηµνπο, ηε λέα
βάξδηα ησλ «ειαζηηθψλ εξγαδνκέλσλ» 12.
Ζ εθηίκεζε ηεο νκνζπνλδίαο καο φηη κε ην λ. 3475 ζπλερίδεηαη ε πνιηηηθή
ππνβάζκηζεο ηεο Τερληθήο – Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο δπζηπρψο επαιεζεχεηαη.
Σπγθεθξηκέλα:
12

ημοξ ειαζηηθά ενγαδυμεκμοξ ακαπηφζζεηαη ναγδαία ημ θαηκυμεκμ ηεξ μοζηαζηηθήξ
επημήθοκζεξ ημο ενγάζημμο πνυκμο πένακ ηςκ κμμίμςκ ή ζομβαηηθχκ μνίςκ μέζα απυ ηεκ
«μιμθιενςηηθή» αθηένςζε ημο ενγαδμμέκμο ζηεκ δηάζεζε ημο ενγμδυηε θαη ηεκ
εκηαηηθμπμίεζε ημο νοζμμφ ενγαζίαξ. ε αοηά ηα πιαίζηα θαζίζηαηαη δοζδηάθνηηε ε έκκμηα ημο
ειεφζενμο θαη ημο ενγάζημμο πνυκμο υηακ μάιηζηα ακζνχπηκεξ δναζηενηυηεηεξ, εθηυξ
ζομβαηηθμφ πνυκμο ενγαζίαξ, επεκδφμκηαη θαη δηαηίζεκηαη γηα ηεκ άζθεζε ηεξ επαγγειμαηηθήξ
δναζηενηυηεηαξ (π.π. εθπαίδεοζε, μειέηε), υηακ ε θφζε θαη ημ πενηεπυμεκμ (π.π. ηυπμξ) ηεξ
ενγαζίαξ δεμημονγμφκ ζογπφζεηξ ςξ πνμξ ηεκ δηάθνηζε ηεξ ενγαζηαθήξ, μηθμγεκεηαθήξ θαη
θμηκςκηθήξ δςήξ, ή υηακ, ηέιμξ, ζεμακηηθά ημήμαηα ημο ενγαηηθμφ δοκαμηθμφ δηαηενμφκ ηε
ζοκεπή δηαζεζημυηεηα ημοξ απέκακηη ζε εκδεπυμεκε πνυζθιεζε ημο ενγμδυηε γηα ακάιερε
ενγαζίαξ (π.π. δηαιείπμοζα ενγαζία). Πνυθεηηαη γηα ελειίλεηξ πμο αμθηζβεημφκ έκημκα ηεκ
έκκμηα ηεξ ειεφζενεξ δηάζεζεξ απυ ημκ ενγαδυμεκμ ημο με επαγγειμαηηθμφ πνυκμο ημο.

1. ρεηηθά κε ηε λέα δνκή ηεο ΣΔΔ
Γηαηεξείηαη θαη επεθηείλεηαη ε πνιπδηάζπαζε ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ ζρνιείσλ γηα
ηελ ΤΔΔ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε δεκηνπξγία Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (ΔΠΑΛ)
αιιά θαη Δπαγγεικαηηθψλ Σρνιψλ (ΔΠΑΣ), ηηο νπνίεο κάιηζηα ζα κπνξνχλ λα
ηδξχνπλ θαη ηα άιια ππνπξγεία πιελ ηνπ Παηδείαο, ζπλερίδεηαη θαη δηεπξύλεηαη ε
πνιπδηάζπαζε ηεο πνιύπαζεο Τερληθήο – Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. Ζ
θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία νδεγνχλ απηέο νη ξπζκίζεηο είλαη αθξηβψο ε αληίζεηε απφ
ηελ θαζηέξσζε 12ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ έρεη ππνζρεζεί θαη ε ίδηα ε
θπβέξλεζε. Δίλαη θαλεξφ, ινηπφλ, φηη αληί γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηεο 12ρξνλεο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο γηα φια ηα παηδηά δεκηνπξγνχληαη ζρνιέο ζηελήο
θαηάξηηζεο (ΔΠΑΣ) κε αδηεπθξίληζην πεξηερφκελν θαη αβέβαην κέιινλ, ρσξίο θακηά
επαγγεικαηηθή θαηνρχξσζε. Τν Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ε θπβέξλεζε κε απηφ ηνλ
ηξφπν επηδηψθνπλ λα σζήζνπλ πην ζπζηεκαηηθά ηα παηδηά ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ
ρακειέο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο ζηελ ππνβαζκηζκέλε δεκφζηα θαη ηδησηηθή θαηάξηηζε
(ΗΔΚ, ΚΔΚ) απφ ηα δεθαπέληε ηνπο ρξφληα πξνεηνηκάδνληαο έηζη ηνπο απξηαλνχο
απαζρνιήζηκνπο, θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ.
Με ην λφκν:
Δπηβεβαηψζεθε φηη νη ΔΠΑΣ είλαη πεξηζσξηαθέο ζρνιέο ζηελήο θαηάξηηζεο
ρσξίο νχηε κηα ψξα γεληθήο παηδείαο (άξζξν 10, παξ. 2: «Τα πξνγξάκκαηα
δηδαζθαιίαο
πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα
ηερληθά-επαγγεικαηηθά θαη
εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο»).
Γφζεθε ε δπλαηόηεηα ζηηο ΔΠΑ γηα έηνο καζεηείαο ρσξίο απηφ λα
δηεπθξηλίδεηαη φηη ζα αθνξά κφλν ηνλ ΟΑΔΓ φπσο ίζρπε, (άξζξν 10, παξ
1:«Αλ εθαξκόδνληαη πξνγξάκκαηα άζθεζεο ζην επάγγεικα ή πξνγξάκκαηα
καζεηείαο, ε θνίηεζε κπνξεί λα επηκεθύλεηαη έωο θαη έλα έηνο αθόκε»).
Γφζεθε σο «κπόλνπο» ζηνπο ηδηώηεο αιιά θαη ζηα άιια Τπνπξγεία ε
δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ΔΠΑ από ηελ πξώηε ρξνληά εθαξκνγήο
ηνπ λόκνπ. Γηαηί απηή ε πξνηεξαηφηεηα; (άξζξν 14, παξ. 3β: «Τα πθηζηάκελα
δεκόζηα ΤΕΕ πνπ επνπηεύνληαη από άιια ππνπξγεία κπνξνύλ: … λα
κεηαηξαπνύλ θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2006-2007 θαη 2007-2008 ζε ΕΠΑ.Σ». θαη
ζηελ παξ. 4: «Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ ηζρύνπλ θαη ζηα
Ιδηωηηθά ΤΕΕ»).
2 .ρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
Πεξηνξίζηεθε δξακαηηθά αθφκα θαη ε θνπηζνπξεκέλε πξφζβαζε ζε ΑΔΗ –
ΑΤΔΗ, αθνχ αθελφο νη απφθνηηνη ησλ Δπαγγειµαηηθψλ Σρνιψλ (ΔΠΑ.Σ.)
απνθιείνληαη ηειείσο απφ ηελ πξφζβαζε ζε ΑΔΗ θαη ΑΤΔΗ θαη αθεηέξνπ γηα ηνπο
απφθνηηνπο ηνπ ΔΠΑ.Λ. ε πξφζβαζε ζε Α.Δ.Η. – Α.Τ.Δ.Η γίλεηαη εμαηξεηηθά δχζθνιε,
αθξηβέζηεξα, ζεσξεηηθά κόλνλ ζα είλαη δπλαηή, επεηδή ζα ζπµµεηέρνπλ ζε θνηλέο
µε ηνπο ζπµµαζεηέο ηνπο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ εμεηάζεηο, ελψ ζα πζηεξνχλ
ζεµαληηθά ζε ζχγθξηζε µαδί ηνπο, αθνχ ζα έρνπλ παξαθνινπζήζεη απφ ηελ Α’ ηάμε
ηνπ ΔΠΑ.Λ. δηαθνξεηηθφ πξφγξαµµα ζπνπδψλ. Καηαξγήζεθαλ γηα πξώηε θνξά
θαη ηα εηδηθά πνζνζηά πνπ πξνβιέπνληαλ ζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο λνκνζεηηθέο
ξπζκίζεηο γηα ηελ πξφζβαζε ησλ απνθνίησλ ηεο ΤΔΔ ζηελ ηερλνινγηθή ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε (ΑΤΔΗ). Δθαξµφδνληαη, δειαδή, «δχν µέηξα θαη ζηαζµά» ζην φλνµα ηεο
αλαβάζµηζεο ηεο Τ.Δ.Δ.!
3. ρεηηθά κε ηα επαγγεικαηηθά επίπεδα ησλ απνθνίησλ ησλ ΔΠΑΛ-ΔΠΑ
Με ην λφκν, όρη κόλν δε δηαζθαιίδεηαη ν δεκόζηνο ραξαθηήξαο ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, αιιά παξαδίδεηαη έλα ζεκαληηθφ
ηκήκα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο ηδηώηεο. (κεηαιπθεηαθφ επίπεδν 3). Ζ
εγεζία ηνπ ΥΠΔΠΘ, ελψ δηαθεξχζζεη ηελ ηζνηηκία πηπρίσλ θαη ηελ αλαγλψξηζή ηνπο

ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, έρεη θάλεη κηα απίζηεπηε ιαζξνρεηξία κε ηα
επαγγεικαηηθά επίπεδα. Σπγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πηπρίνπ επηπέδνπ
γ ηφζν γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ EΠA.Σ. φζν θαη γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ EΠA.Λ.,
παξά ην γεγνλφο πσο ε θπβέξλεζε γλσξίδεη φηη ε λέα νδεγία ηεο Eπξσπατθήο
Έλσζεο (2005/ 36/EK), ε νπνία έρεη ήδε ηεζεί ζε ηζρχ, πξνβιέπεη φηη «ην επίπεδν β
αληηζηνηρεί ζε πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη επηηπρή νινθιήξσζε θχθινπ ζπνπδψλ
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» θαη «ην επίπεδν γ αληηζηνηρεί ζε δίπισκα πνπ
πηζηνπνηεί φηη νινθιεξψζεθε επηηπρψο εθπαίδεπζε κεηαδεπηεξνβάζκηνπ επηπέδνπ,
δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο».
∆εµηνπξγνχληαη ινηπφλ µεγάια εξσηεµαηηθά, ζηα νπνία πξέπεη ε θπβέξλεζε λα
απαληήζεη: Πψο είλαη ζπµβαηφ, φρη µφλν µε ηελ παξαπάλσ νδεγία αιιά θαη µε ηελ
θνηλή ινγηθή, ηφζν νη µαζεηέο ησλ ΔΠΑ.Σ. φζν θαη νη µαζεηέο ησλ ΔΠΑ.Λ. µε ηα
ίδηα ρξφληα ζπνπδψλ µεηά ηελ πξψηε ιπθείνπ λα ιαµβάλνπλ ίδηα επίπεδα
επαγγειµαηηθψλ πξνζφλησλ, παξά ην γεγνλφο πσο νη µαζεηέο ησλ ΔΠΑ.Σ. ζα
δηδάζθνληαη πεξηζζφηεξα µαζήµαηα, ζεσξεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά, εηδηθφηεηαο
(ζχκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ δελ απνθιείεηαη λα ππάξρνπλ
«αλάινγεο εηδηθφηεηεο» ζε ΔΠΑΛ θαη ΔΠΑΣ).
Ζ θπβέξλεζε, αληί λα εληάμεη ζην δεκφζην ζρνιείν ην κεηαιπθεηαθφ έηνο πνπ
απαηηείηαη γηα λα ρνξεγεζεί ην πηπρίν επηπέδνπ γ, απνδεηθλχεηαη φηη ζα νδεγήζεη
ηνπο απνθνίηνπο ησλ EΠAΛ θαη ησλ EΠAΣ ζηα I.E.K., πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ
απηφ ην πηπρίν. Απηφ ην έηνο, πξνθαλψο, ζέιεη λα ην ραξίζεη θπξίσο ζηνπο ηδηψηεο,
αληί λα ην ελζσκαηψζεη ζην δεκφζην ζρνιείν.
Τν φηη ε θπβέξλεζε σζεί όιν θαη πεξηζζόηεξνπο λένπο ζηα ΗΔΚ θαίλεηαη θαη
απφ ην γεγνλφο πσο ζεζκνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά, θαη κάιηζηα κε ηελ
πξνζρεκαηηθή επίθιεζε ησλ «ηζφηηκσλ απνιπηεξίσλ», ε απαγόξεπζε ζε
απνθνίηνπο ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ λα εγγξαθνχλ ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην γηα
απφθηεζε εηδηθφηεηαο, θαζψο θαη ζηνπο απνθνίηνπο κηαο εηδηθφηεηαο ηνπ ΔΠΑΛ λα
μαλαεγγξαθνχλ ζε απηφ γηα απφθηεζε δεχηεξεο εηδηθφηεηαο. (άξζξν 5 παξ. 6). Όινη
απηνί νη λένη θαη νη λέεο ζα πξέπεη λα πξνζηξέμνπλ ζηα ΗΔΚ. Αθφκα θαη φηαλ ηα
δεκφζηα ΗΔΚ δελ ηθαλνπνηνχλ ηε δήηεζε, ππάξρεη θαη ε «ιχζε» ησλ ηδησηηθψλ πνπ
ζα θαξαδνθνχλ.
Καη ην ζέκα είλαη αθφκα ζνβαξφηεξν, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ πσο ζρεδηάδεηαη
απφ ηελ θπβέξλεζε λα δψζεη ζηα ΗΔΚ (πξνθαλψο θαη ζηα ηδησηηθά θαη θπξίσο ζε
απηά). σο bonus γηα ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο, πέξαλ ηνπ πνιχ ζεκαληηθνχ απηνχ
ηκήκαηνο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (πηπρίν επηπέδνπ γ), θαη ην δηθαίσκα
εηζαγσγήο ησλ απνθνίησλ ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζεζκνζεηψληαο έλα
ζχζηεκα πηζησηηθψλ κνλάδσλ 13 (ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΟΔΔΚ).
Άλζξαθεο, επνκέλσο, ν ζεζαπξφο ηεο ρνξήγεζεο πηπρίσλ επηπέδνπ γ απφ ην
δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Απηά ζα ρνξεγνχληαη απφ ηα I.E.K. (δεκφζηα θαη
ηδησηηθά) έλαληη αδξήο ακνηβήο, νμχλνληαο βέβαηα ηνπο θνηλσληθνχο θξαγκνχο ζηε
κφξθσζε θαη ππνηάζζνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία ζηε
λενθηιειεχζεξε αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο πνπ απαηηεί ηε δεκηνπξγία ηνπ
«ειαζηηθνχ εξγαδφκελνπ», κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ αλαζπληίζεληαη ζε βξαρχ
ρξφλν. Mε φρεκα ηε ζεζκηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο ησλ I.E.K.
επηρεηξείηαη δειαδή λα θαηνρπξσζεί κηα δηαδηθαζία «πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ
ηθαλνηήησλ», νπζηαζηηθά ειεγρφκελε απφ ηνπο βηνκεράλνπο πνπ ζα θάλεη «ζθφλε θαη
13

Βι. εθεμενίδα «Kαζεμενηκή», 26.02.2006.

ζξχςαια» φπνηα αμία έρνπλ ηα πηπρία θαη ηα δηπιψκαηα ηνπ δεκφζηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο, απνζπλδένληαο παξαπέξα ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ απφ ην φπνην δηθαίσκα
ζηελ εξγαζία ζηελ θαηεχζπλζε ηεο «δηα βίνπ κάζεζεο».
Δίλαη βέβαην πσο νη αιιαγέο ζα ζπξψμνπλ καζεηηθή πειαηεία ζηα I.E.K. ηεο θηελήο
θαηάξηηζεο θαη επαλαθαηάξηηζεο. Αθφκε πεξηζζφηεξν βέβαην είλαη πσο νη Σρνιάξρεο
ζα γεκίζνπλ ηα ηακεία ηνπο απφ ηε ζρεδηαδφκελε ρνξήγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
πξφζβαζεο ησλ απνθνίησλ ησλ I.E.K. ζηα A.E.I. κέζσ ζπζηήκαηνο πηζησηηθψλ
κνλάδσλ 14 . O ζρεδηαζκφο απηφο απνδηαξζξψλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε δεκφζηα
εθπαίδεπζε, ζηνρεχεη ζηελ εδξαίσζε ηνπ θηελνχ επέιηθηνπ ζρνιείνπ ηεο αγνξάο γηα
ηελ παξαγσγή ησλ απξηαλψλ απαζρνιήζηκσλ εξγαδνκέλσλ. Οη γλψζεηο θαη νη
δεμηφηεηεο ηνπο πξέπεη λα αλαζπληίζεληαη ζε βξαρχ ρξφλν. H πξνβνιή ηεο «δηα βίνπ
εθπαίδεπζεο» σο ππνρξέσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδφκελνπ, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο
παξαπάλσ απαηηήζεηο 15 . Σε έλα ηέηνην πιαίζην ε θαηαξηηζηκφηεηα (trainability)
εκθαλίδεηαη σο «…ε θχξηα ζηξαηεγηθή ξχζκηζεο θαη λνκηκνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ ε
αβεβαηφηεηα, ην ξίζθν θαη ε αλαζθάιεηα λα απαξηίζνπλ ζηνηρεία κηαο κνξθήο
θνηλσληθνπνίεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάγθε γηα «δηά βίνπ κάζεζε».
Τν εθπαηδεπηηθφ θίλεκα, ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ελ γέλεη, δελ έρεη απηαπάηεο
γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θπξίαξρσλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ζ’ φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Απφ ην Μάαζηξηρη έσο ηηο νδεγίεο ηεο
Μπνιφληα ην ζπλεθηηθφ ζηνηρείν ησλ επξσπατθψλ νδεγηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε είλαη
ε επηδίσμε γηα ηαρχηαηε ππαγσγή ηεο ζην δφγκαηα ηεο αγνξάο, ψζηε ν απξηαλφο
εξγαδφκελνο λα είλαη παξαγσγηθφο, πεηζήληνο θαη επέιηθηνο.
4. Γηα ην εξγαζηαθό θαζεζηώο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ΣΔΔ
Όρη κφλν δελ έρεη ιεθζεί θακία δέζκεπζε γηα ην εξγαζηαθό θαζεζηώο θαη ηηο
ζέζεηο εξγαζίαο ησλ ππεξεηνχλησλ ζήκεξα εθπαηδεπηηθψλ, αιιά είλαη ζίγνπξν φηη ε
εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζα πξνθαιέζεη ηα επφκελα ρξφληα αθφκε κεγαιχηεξε
εξγαζηαθή αβεβαηόηεηα θαη πεξηπιάλεζε απφ απηήλ πνπ ήδε έρεη πξνθαιέζεη,
αθνχ: α) πξνσζείηαη ε θαηάξγεζε απνγεπκαηηλώλ ΣΔΔ, πνπ δελ έρνπλ κεηαηξαπεί
ζε ΔΠΑΛ ή ΔΠΑΣ θαη δελ εγγξάθνπλ καζεηέο, β) κε ηελ πιήξε θαηάξγεζε ηεο
14

Σμ ζφζηεμα ηςκ πηζηςηηθχκ μμκάδςκ ζα είκαη θμηκυ γηα υια ηα Iκζηηημφηα θαη ζα
πνμθφρεη απυ ηε ζφζηαζε θμηκχκ πνμγναμμάηςκ ζπμοδχκ. H απυθηεζε ζογθεθνημέκςκ
πηζηςηηθχκ μμκάδςκ ζε θάζε ακηηθείμεκμ ηεξ εηδηθυηεηαξ ζα απμηειεί ημκ πνχημ υνμ χζηε
μ πηοπημφπμξ κα θαημπονχκεη δηθαίςμα κα πνμπςνήζεη ζηεκ ηνηημβάζμηα εθπαίδεοζε.
Kαηυπηκ, βέβαηα, πνμθνίκεηαη κα οπάνπεη έκα είδμξ ελεηάζεςκ, ημ μπμίμ ζα πνμζμμμηάδεη με
ηηξ οπάνπμοζεξ θαηαηαθηήνηεξ ελεηάζεηξ εκηυξ ηςκ ηδνομάηςκ ηνηημβάζμηαξ εθπαίδεοζεξ,
ηηξ μπμίεξ δίκμοκ υπμημη απυθμηημη A.E.I. ή T.E.I. επηζομμφκ κα εηζαπζμφκ ζε θάπμηα άιιε –
δηαθμνεηηθή– ζπμιή πακεπηζηεμίμο. Έηζη, ε επηηοπία ζηηξ ελεηάζεηξ ζα θαηαηάζζεη ημοξ
πηοπημφπμοξ IEK ζε θάπμημ ελάμεκμ ημο πακεπηζηεμίμο ή ημο T.E.I.!
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Όπςξ ακαθένεηαη ζηε «Θεοθή Βίβιμ» πμο οημζέηεζακ μη δχδεθα πχνεξ - μέιε ηεξ Γ.Γ:
«ημ επίθεκηνμ υιςκ ηςκ πνςημβμοιηχκ ζα πνέπεη κα βνίζθεηαη ιμηπυκ οπμπνεςηηθά ε ηδέα
ηεξ ακάπηολεξ, ηεξ γεκίθεοζεξ θαη ηεξ ζοζηεμαημπμίεζεξ ηεξ δηανθμφξ εθπαίδεοζεξ θαη ηεξ
ζοκεπμφξ επαγγειμαηηθήξ θαηάνηηζεξ» (βι. Θεοθή Βίβιμξ, 1994, ζει.116). Γη’ αοηυ θαη: «H
εθανμμγή πενηζζυηενμ εοέιηθηςκ θαη ακμηπηχκ ζοζηεμάηςκ θαηάνηηζεξ θαη ε ακάπηολε ηςκ
ηθακμηήηςκ πνμζανμμγήξ ηςκ αηυμςκ ζα είκαη υκηςξ υιμ θαη πημ απαναίηεηεξ ζογπνυκςξ
ζηηξ επηπεηνήζεηξ, θαζχξ θαη ζηα ίδηα ηα άημμα, μηα ζεμακηηθή ακαιμγία ηςκ μπμίςκ
θηκδοκεφεη κα αιιάλεη ηέζζενηξ ή πέκηε θμνέξ επαγγειμαηηθή δναζηενηυηεηα ζηε δηάνθεηα ηεξ
επαγγειμαηηθήξ ημοξ δςήξ» (βι. Θεοθή Βίβιμξ, 1994, Kεθ. 7 παν. 4).

γεληθήο παηδείαο από ηηο ΔΠΑ· φζα ΤΔΔ κεηαηξάπεθαλ ζε ΔΠΑΣ έρνπλ
ππεξάξηζκνπο θαζεγεηέο γεληθψλ καζεκάησλ πνπ ζα αλαγθαζζνχλ λα κεηαθηλεζνχλ
θαη γ) κε ηε κείσζε ησλ καζεκάησλ εηδηθνηήησλ αιιά θαη ηελ πιήξε θαηάξγεζε
αξθεηώλ από απηέο ζηα ΔΠΑΛ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ππεξάξηζκνη
εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ πνπ ζα αλαγθαζζνχλ λα κεηαθηλεζνχλ. Πιήξεο
δηδαθηηθή θαη εξγαζηαθή αβεβαηόηεηα θαη αλαζθάιεηα, κε ακθίβνιν θαη
άγλσζην κέιινλ.
Σπκπεξαζκαηηθά, θαη κε βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη θαλεξφ φηη νη ξπζκίζεηο
ηεο θπβέξλεζεο νδεγνχλ ζε έλα αθφκε πην ζπληεξεηηθφ θαη απαμησκέλν ζρνιείν,
απμάλνπλ ηε καζεηηθή δηαξξνή θαη εηνηκάδνπλ επηπιένλ πειαηεία γηα ηα
ηδησηηθά Η.Δ.Κ.
Ζ δηαθεκηδφκελε ηζνηηκία ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ κε ην Γεληθφ Λχθεην
παξακέλεη ζηα ραξηηά ρσξίο πξαθηηθφ αληίθξηζκα. Πξνϋπόζεζε γηα κηα ηέηνηα
ηζνηηκία είλαη ε ζεζκνζέηεζε 12ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζα
παξέρεη ζηέξεε γλώζε θαη ζα ρσξάεη όια ηα παηδηά. Πξόθεηηαη γηα ζεκειηώδεο
αίηεκα πνπ δηεθδηθεί ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, αιιά ε θπβέξλεζε παξά ην
γεγνλόο όηη έρεη δεζκεπηεί λα ην πινπνηήζεη, ην παξαπέκπεη ζηηο θαιέλδεο.

Ζ εθπαηδεπηηθή καο πξόηαζε
Ζ Β/βάζκηα Δθπαίδεπζε είλαη ην αλαγθαίν πέξαζκα πξνο ηα αλψηαηα
ηδξχκαηα θαη ηελ παξαγσγή. Ο ηχπνο ηνπ απξηαλνχ πνιίηε – εξγαδφκελνπ εμαξηάηαη
απφ ην πεξηερφκελν θαη ηελ πνηφηεηά ηεο. Σην ηέινο ηεο νινθιήξσζεο ησλ 12εηψλ
ζπνπδψλ ν λένο άλζξσπνο θαιείηαη λα πάξεη απνθάζεηο φρη κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ
αιιά θαη γηα φιε ηελ θνηλσλία, αθνχ έρεη, εθηφο ησλ άιισλ, θαη δηθαίσκα ςήθνπ.
Φξένο, ινηπφλ, ηεο Β/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη λα εηνηκάζεη ζην ζχλνιφ ηεο ηελ
λεφηεηα, πνπ ζα δήζεη ζηε ζχγρξνλε λενειιεληθή νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη
πνιηηηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηελ παγθφζκηα πιηθή θαη πλεπκαηηθή άκηιια.
Φξεηάδεηαη, ζπλαθφινπζα, ε νξζνινγηθή νξγάλσζε θαη δηάξζξσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο. Φξεηάδεηαη γξήγνξε
θαη ελεξγεηηθή κεηακφξθσζε ηνπ ζρνιείνπ.
Τν ζρνιείν νθείιεη λα γλσξίζεη ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηα
βαζηθά ζηνηρεία φισλ ησλ εθαξκνζκέλσλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ, αιιά θαη
ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο βηνκεραληθήο, αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηεο αλαπηπζζφκελεο
ηερλνινγίαο. Μφλν απηή ε εληαία κφξθσζε ζα ζπλδέζεη δεκηνπξγηθά ην ζχζηεκα, ην
πεξηερφκελν, ηε κέζνδν εξγαζίαο, ηεο γεληθήο κφξθσζεο κε ηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ηηο
αλάγθεο ηεο ζεκεξηλήο παξαγσγήο θαη κίαο αλάπηπμεο ζε φθεινο ησλ αλζξψπσλ θαη
φρη ησλ θεξδψλ θαη κάιηζηα γηα ηνπο ιίγνπο θαη ηζρπξνχο. Καη, θπζηθά, δελ
ζπλδένπκε απηή ηελ εληαία κφξθσζε κε ηε ζηελή επαγγεικαηηθή, ή κε ηελ
θξνληηζηεξηνπνηεκέλε πξνπαίδεπζε γηα ηα Α.Δ.Η./Α.Τ.Δ.Η.. Αληίζεηα, ε εθπαίδεπζε
πξέπεη λα παξεκβαίλεη δπλακηθά ζηηο κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαη ζηελ παξαγσγή
θαη ηελ θνηλσλία. Απηή ηε κφξθσζε δεηάκε γηα φια ηα παηδηά ηνπ ιανχ καο.
Πξέπεη, ινηπφλ, ε Β/βάζκηα Παηδεία λα θηλεζεί ζε εληαία θαηεχζπλζε. Πξέπεη λα
γίλεη επηζηεκνληθά ηερληθή, κε ηελ επξχηαηε ζεκαζία ηεο ιέμεο, πνπ ζα νινθιεξψλεη
θαη ζα νινθιεξψλεηαη κε γεξή γεληθή – αλζξσπηζηηθή κφξθσζε. Παξάιιεια ε
Β/βάζκηα Δθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο.
Πξέπεη λα θαιιηεξγεί ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ηελ αληίιεςε πσο ε Διιάδα έρεη φιεο

ηηο δπλαηφηεηεο θαη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο λα αλαπηχμεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο
παξαγσγηθέο ηεο δπλάκεηο θαη πσο ν ειιεληθφο ιαφο, κε ηελ εξγαζία ηνπ θαη κε ηε
βνήζεηα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο, κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί απεξηφξηζηα ηηο
πινπηνπαξαγσγηθέο ηνπ πεγέο θαη ην γεσθπζηθφ ηνπ ρψξν, κε ζεβαζκφ ζην
πεξηβάιινλ, λα απμήζεη ην εηζφδεκά ηνπ θαη λ’ αλεβάζεη πνιχ πςειά ην βηνηηθφ θαη
πνιηηηζηηθφ ηνπ επίπεδν.
Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο καο πξόηαζεο είλαη νη παξαθάησ:



















Αγσληδφκαζηε γηα ηελ θαζηέξσζε 12ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο
(ζπλ δχν ρξφληα πξνζρνιηθήο αγσγήο) πνπ ζα παξέρεηαη δσξεάλ απφ ην
δεκφζην ζρνιείν.
Τν δεκφζην ζρνιείν «ρσξάεη» όια ηα παηδηά αλεμάξηεηα απφ θχιν,
θαηαγσγή, ζξήζθεπκα, θνηλσληθή ηάμε, εζληθφηεηα θαη θπζηθή θαηάζηαζε.
Καλέλα παηδί θάησ απφ ηα 18 ζην ζπίηη, ζην δξφκν ή ζηελ εξγαζία.
Απαηηνχκε Εώλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο γηα ηηο εππαζείο
θνηλσληθέο νκάδεο ζηηο ππνβαζκηζκέλεο θαη ζηηο αθξηηηθέο πεξηνρέο, ζηα
παηδηά αιινδαπψλ θαη πξνζθχγσλ. Γηεθδηθνχκε αληηζηαζκηζηηθή αγσγή θαη
εθπαίδεπζε πνπ κεηψλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο θαη κέηξα ζηήξημεο ηνπ
ιατθνχ εηζνδήκαηνο. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαη άιισλ ζρνιείσλ, φπνπ
επηβάιιεηαη.
Κάζε ζρνιηθή δνκή (βαζκίδα) παξέρεη ηζόηηκνπο ηίηινπο.
Αλεμάξηεηα απφ φια ηα ζπζηήκαηα κεηάβαζεο, ν θάζε καζεηήο θαη ε θάζε
καζήηξηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ην δηθαίσκα «νξηδόληηαο θηλεηηθόηεηαο».
Τν δεκφζην ζρνιείν (κέρξη ηα 18 ρξφληα) παξέρεη πηζηνπνηεηηθό
γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Α’ ζε κηα μέλε γιώζζα ηνπιάρηζηνλ θαη ρξήζεο
Ζ/Τ χζηεξα απφ πηζηνπνίεζε δεκφζηνπ ραξαθηήξα.
Τν Λχθεην θαζίζηαηαη απηόλνκε κνλάδα. Ζ πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα
πξέπεη λα είλαη «ειεχζεξε». Σην κεηαβαηηθφ δηάζηεκα, νη εμεηάζεηο γηα ηα
ΑΔΗ-ΑΤΔΗ δηελεξγνχληαη κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ζην Λχθεην θαη πάληνηε
κε ηελ επζχλε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Θα πξέπεη λα θαηαξγεζεί ε δηάηαμε γηα ηε βαζκνινγηθή βάζε θαη λα
αληηκεησπηζηεί ζπλνιηθά ην ζύζηεκα πξόζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, ζύκθσλα κε ηελ νινθιεξσκέλε πξόηαζε ηεο νκνζπνλδίαο
καο.
Δίκαζηε αληίζεηνη ζηελ αλαζεώξεζε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Σπληάγκαηνο, ζηελ
ηδησηηθνπνίεζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηνπο θχθινπο ζπνπδψλ.
Αγσληδφκαζηε ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ν δεκφζηνο θαη αθαδεκατθφο
ραξαθηήξαο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Δίκαζηε αληίζεηνη ζηελ άξζε ηεο κνληκφηεηαο. Μφξθσζε θαη εξγαζία γηα
φινπο ηνπο λένπο.
Άκεζε αύμεζε ησλ θξαηηθώλ δαπαλώλ γηα ηελ Παηδεία ζην 5% ηνπ
Α.Δ.Π. (15% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ), ηνπιάρηζηνλ.
Μόληκεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Καηάξγεζε ηψξα
ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ηνπ σξνκηζζίνπ.
25 καζεηέο ζην ηκήκα, 20 ζηηο θαηεπζχλζεηο ησλ ιπθείσλ θαη ζηελ ΤΔΔ, 10
καζεηέο αλά θαζεγεηή ζηα εξγαζηήξηα.
Όρη ζην γηγαληηζκό ησλ ζρνιείσλ.






Γσξεάλ ζίηηζε, ζηέγαζε θαη ζπγγξάκκαηα γηα ηνπο ζπνπδαζηέο – δσξεάλ
θάξηα γηα κεησκέλε είζνδν ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ζηα δεκφζηα
ζεάκαηα – αθξνάκαηα.
Τα καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ηερλνινγίαο πξέπεη λα
δηαρένληαη ζε φιν ηνλ 12εηή θνξκφ ηεο εθπαίδεπζεο.
Τν δεκφζην ζρνιείν δελ ππαθνύεη ζηα θειεύζκαηα ηεο αγνξάο, δελ
παξαδίλεηαη ζηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο θαη δελ απνθεληξώλεηαη ζηνπο
δήκνπο.
Τν ζρνιείν θαζίζηαηαη πνιηηηζηηθό θέληξν θαη παξακέλεη αλνηρηφ κε
πξφζιεςε πξνζσπηθνχ (ζρνιηθνί ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί,
δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο αλά ζπγθξφηεκα, γξακκαηείο), ψζηε λα ππεξεηνχληαη
βαζηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, λα ιεηηνπξγεί βηβιηνζήθε, νκάδεο αζιεηηθψλ
θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.

Ζ ΠΡΟΣΑΖ ΜΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΤΚΔΗΑΚΖ ΒΑΘΜΗΓΑ
Δίλαη γλσζηφ πσο πξσηαξρηθφ ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο καο πξφηαζεο είλαη
πξννπηηθά, ε αλάπηπμε ελφο ηχπνπ ζρνιείνπ ζηε ιπθεηαθή βαζκίδα, ελφο
πξαγκαηηθνύ Eληαίνπ Λπθείνπ, πνπ ζα αμηνπνηεί ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πνιπθιαδηθνχ ιπθείνπ, ζην πιαίζην ηεο θαζηέξσζεο ηεο 12ρξνλεο ππνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο, κε ζηφρνπο:
α) ηελ παξνρή νπζηαζηηθψλ εθνδίσλ ζηνπο καζεηέο καο γηα κηα δεκηνπξγηθή
θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημή ηνπο,
β) ηελ εληαηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ επηινγψλ (γεληθήο θαη ηερληθνεπαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο) θαη ηελ απνκείσζε ηνπ θαηαλεκεηηθνχ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ.
Tν Eληαίν Λχθεην πνπ πξνηείλνπκε πξέπεη λα
παξέρεη ζηνπο
καζεηέο/καζήηξηεο:
o νινθιεξσκέλε γεληθή κφξθσζε θαη πξνεπαγγεικαηηθά εθφδηα θαη δεμηφηεηεο,
κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε πνιηηψλ πνπ ζα έρνπλ ζπλείδεζε ησλ ζχγρξνλσλ
πξνβιεκάησλ θαη ζα είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνη λα ελεξγνχλ απνηειεζκαηηθά
γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο,
o ζχλνιν επηιεγφκελσλ αληηθεηκέλσλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
ηδηαίηεξσλ ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ / καζεηξηψλ.
Γηα ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ απαηηείηαη ζαθέο
ρξνλνδηάγξακκα, ψζηε λα απνθηά πξαθηηθφ αληίθξηζκα θαη ε φπνηα δέζκεπζε ηεο
Πνιηηείαο. Σε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα ήηαλ ζθφπηκν λα αμηνινγεζεί κε έλαλ
νινθιεξσκέλν επηζηεκνληθά ηξφπν ε εκπεηξία πνπ πξνέθπςε από ηε ζεζκνζέηεζε
ηνπ Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ (ΔΠΛ) θαη, παξάιιεια, λα ιεθζεί πξφλνηα,
ψζηε λα απνθεχγνληαη θαηλφκελα γηγαληηζκνχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη
«βηνκεραλνπνίεζεο» ησλ ζρνιηθψλ ιεηηνπξγηψλ, αιιά θαη λα δίλεηαη ζηνπο καζεηέο
θαη ηηο καζήηξηεο ε δπλαηφηεηα επηινγήο καζεκάησλ πέξαλ ηνπ θνηλνχ, βαζηθνχ
θνξκνχ ηνπο.
Τα βαζηθά πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ, εληαγκέλνπ ζηελ
12ρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, είλαη ηα εμήο:




θξαηά ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ην καζεηηθφ πιεζπζκφ πνπ ζπλερίδεη ηηο
ζπνπδέο ζηε βαζκίδα ηνπ ιπθείνπ κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο
ζπλδέεη ζην πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε,
ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε
δηαλνεηηθή θαη ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία,





παξέρεη πςειφηεξνπ επηπέδνπ γεληθή κφξθσζε, αλαγθαία γηα κηα πην
επηηπρή παξαθνινχζεζε νπνηαζδήπνηε πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζεο,
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πεξηζζφηεξσλ επηινγψλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ
νξηδφληηα δηαπεξαηφηεηα,
ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ
ζηνλ ηνκέα ηεο κφξθσζεο.

Γηα ηελ πξνώζεζε ηεο πξόηαζήο καο πξέπεη λα ιεθζνύλ ηα παξαθάησ κέηξα:
o
Τν Νέν Λχθεην πξννπηηθά αλαπηχζζεηαη ζηε βάζε ησλ ππαξρφλησλ ηχπσλ
θαη ηαπηφρξνλα κε «αλαδηάξζξσζε» ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ (κε άμνλεο ην
ζρνιηθφ ρψξν, ηε δηνίθεζε θαη ηελ καζεηηθή δσή). Αιιάδνπλ ηα Αλαιπηηθά
Πξνγξάκκαηα θαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο, πξνσζείηαη ε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο
δσληαλέο δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ (φρη ηελ αγνξά), ζπλελψλεηαη ην ηνπηθφ κε ην εζληθφ,
κεηψλνληαη νη ηαμηθνί θξαγκνί. Ο ζηξαηεγηθφο καο ζηφρνο είλαη ε ζχλδεζε ηεο
δηαλνεηηθήο κε ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία.
o
Γεκφζην Σχζηεκα Μεηαιπθεηαθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε εληαίν
ζρεδηαζκφ ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, ζε ζχλδεζε κε ηε 12εηή ππνρξεσηηθή
εθπαίδεπζε.
ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΑΜΔΑ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΣΖΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Μέρξη ηελ θαζηέξσζε ελφο πξαγκαηηθά Δληαίνπ Λπθείνπ σο κνλαδηθνχ ηχπνπ
ζρνιείνπ γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, πξνηείλνπκε ηελ χπαξμε
κεηαβαηηθνύ ζηαδίνπ, πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε θαη
ηζόηηκε έληαμε ηεο Σ.Δ.Δ. ζηε ιπθεηαθή βαζκίδα. Σηελ θαηεχζπλζε απηή,
πξνηείλνπκε ηα παξαθάησ άκεζα κέηξα:
Α) Να δεκηνπξγεζεί κηα θαη κόλν δνκή επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζε
ιπθεηαθό επίπεδν κεηά ην γπκλάζην, ζρεδηαζκέλε ζηελ θαηεύζπλζε ηεο
θαζηέξσζεο 12ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο.
Ο ζρεδηαζκφο ηεο ΤΔΔ ζην πιαίζην ηεο 12ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο
επηβάιιεη ηελ χπαξμε κεηά ην γπκλάζην κηαο κόλν δνκήο ιπθείνπ γηα ηελ ΣΔΔ,
ηζφηηκεο κε ηε γεληθή-αθαδεκατθή θαηεχζπλζε, ηφζν φζνλ αθνξά ην επίπεδν
ζπνπδψλ φζν θαη ηε λνκνζεζία πνπ ηελ δηέπεη θαη ηελ αμία ηνπ πηπρίνπ ή
απνιπηεξίνπ πνπ θάζε θαηεχζπλζε ζα παξέρεη. Γηα απηφ είλαη απαξαίηεηε ε
ππαγσγή ζην ΤΠΔΠΘ όισλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζήκεξα
ηερληθν-επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη αλήθνπλ ζε άιια ππνπξγεία (ΟΑΔΓ,
ΟΤΔΚ, Υγείαο, Γεσξγίαο). Δίλαη απαξαίηεηε, επίζεο, ε θαηάξγεζε ησλ
κεηαγπκλαζηαθώλ ΗΔΚ θαη θάζε άιιεο κνξθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή
θαηάξηηζεο πξηλ ηα 18 ρξφληα ηνπ καζεηή θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 12εηνχο
ππνρξεσηηθνχ θχθινπ εθπαίδεπζεο.
Β) Γηα ην πεξηερόκελν ηνπ Λπθείνπ ηεο ΣΔΔ
Τν πξφγξακκα ζπνπδψλ, νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα
δηαρσξίδνληαη, φζν είλαη δπλαηφλ, απφ ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Πξέπεη λα
πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε ηεο γεληθήο παηδείαο θαη ησλ γεληθώλ ηερλνινγηθώλ
γλώζεσλ, ψζηε ν/ε καζεηήο/-ηξηα λα απνθηά κηα ζνβαξή κνξθσηηθή ππνδνκή αιιά
θαη επαγγεικαηηθά εθφδηα, γηα λα είλαη ηθαλφο/-ή, εθφζνλ ην επηζπκεί, είηε λα

ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είηε λα ζπλερίζεη ζε
κεηαιπθεηαθή εηδίθεπζε (εληαγκέλε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα) γηα ηελ απφθηεζε
αληίζηνηρσλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ.
Ζ πξψηε ηάμε ηνπ ιπθείνπ ηεο ΤΔΔ πξέπεη λα έρεη εληαίν πξφγξακκα (λα κε
ρσξίδεηαη ζε ηνκείο ή θχθινπο) θαη λα έρεη έλα βαζηθφ θνξκφ καζεκάησλ ίδην κε ηελ
Α΄ηάμε ηνπ γεληθνχ ιπθείνπ, γηα λα είλαη δπλαηή ε νξηδφληηα κεηαπήδεζε απφ ην
γεληθφ ζην ηερληθφ θαη αληίζηξνθα ρσξίο πξφζζεην έηνο. Τν πξφγξακκα απηφ πξέπεη
λα είλαη ζχγρξνλν, ζχκθσλν κε ηηο αξρέο πνπ έρεη δηαηππψζεη ε ΟΛΜΔ γηα ηε
γεληθή γλψζε. Πξέπεη επίζεο λα δηαηεξνχληαη ηα ζεκεξηλά γλσζηηθά αληηθείκελα
δηαξζξσκέλα ζε ηνκείο θαη εηδηθφηεηεο ζηηο επφκελεο δχν ηάμεηο ηνπ ιπθείνπ.
Γ) Πιήξεο εηδίθεπζε θαη επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα.
Θα πξέπεη ην επίπεδν β (2) λα ρνξεγείηαη κε ηελ απνθνίηεζε απφ ην ιχθεην,
θαη ην επίπεδν γ (3) λα ην ρνξεγεί κηα εθπαηδεπηηθή δνκή εληαγκέλε ζην δεκφζην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη λα κελ αθεζεί ζην ζνιφ πεξηβάιινλ ησλ ΗΔΚ, ησλ ΚΔΚ
θαη ησλ ινηπψλ δνκψλ θαηάξηηζεο αιιά θαη βνξά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Γη’ απηφ ζα
πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί Μεηαιπθεηαθό Έηνο Δηδίθεπζεο, κε ηελ επζχλε ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νξγαληθά εληαγκέλν ζην Λχθεην ηεο ΤΔΔ, πνπ ζα
αμηνπνηεί ηελ ππνδνκή θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ,
θαη ζα πεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ εηδηθνηήησλ πνπ παξέρνληαη ζήκεξα.
Γ) Πξόζβαζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
Σην πιαίζην ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρεη δηαηππψζεη ήδε ε ΟΛΜΔ γηα ηελ
πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηνλίδνπκε φηη ζα πξέπεη λα έρνπλ νη
απόθνηηνη ηεο ΣΔΔ πξαγκαηηθή θαη όρη εηθνληθή δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΑΔΗ-ΑΣΔΗ), ρσξίο ηνπο θξαγκνύο θαη ηηο δηαθξίζεηο
πνπ πθίζηαληαη ζήκεξα, θαη αλαινγηθά κε ην καζεηηθό δπλακηθό ηεο ΣΔΔ. Με
εληαίν ζχζηεκα εμεηάζεσλ φζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ καζεκάησλ,
αιιά κε εμεηάζεηο θαη ζε καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο ζηνλ αληίζηνηρν
ηνκέα ή εηδηθφηεηα ηνπ ιπθείνπ. Θεσξνχκε πσο ηνπιάρηζηνλ γηα κηα κεηαβαηηθή
πεξίνδν είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε δηεπξπκέλνπ πνζνζηνχ εηζαγσγήο απνθνίησλ ηεο
ΤΔΔ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Δ) Απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ζεηηθέο αιιαγέο
Γηα λα έρεη ζεηηθφ ραξαθηήξα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ ΤΔΔ,
πξναπαηηνύληαη κηα ζηαζεξά πςεινύ επηπέδνπ ρξεκαηνδόηεζε θπξίσο ησλ
ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ (θηηξηαθψλ, πιηθνηερληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ), επαξθήο
επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (παηδαγσγηθή θαη επαγγεικαηηθή), θαηνρχξσζε ηνπ
δεκόζηνπ θαη δσξεάλ ραξαθηήξα φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο, θαη ε δηαζθάιηζε ηεο κόληκεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ρσξίο κείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο κε πξφζρεκα ηελ θαηάξγεζε εηδηθνηήησλ.
Έρνπκε επαλεηιεκκέλα ηνλίζεη φηη ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα δερζνύκε, κε
πξόζρεκα ηελ θαηάξγεζε εηδηθνηήησλ θαη ζρνιηθώλ κνλάδσλ, λα κεησζνύλ νη
ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζπλάδειθνί καο λα πεξηέιζνπλ ζε θαηάζηαζε εξγαζηαθήο
αβεβαηόηεηαο. Σνλίδνπκε, επίζεο, όηη δελ ζα δερζνύκε ηελ θαηάξγεζε θακηάο
ζρνιηθήο κνλάδαο.
Σ) Εώλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο
Απαηηείηαη ε ιήςε νινθιεξσκέλσλ κέηξσλ αληηζηαζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο,
όπσο είλαη νη Εώλεο Δθπαηδεπηηθήο πξνηεξαηόηεηαο, γηα λα βνεζεζνύλ όινη νη

καζεηέο/-ηξηεο λα νινθιεξώλνπλ ηε 12ρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη λα
κεησζεί ε καζεηηθή δηαξξνή.
Ζ ζεζκνζέηεζε Πεξηνρψλ ή Εσλψλ Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο ζπληζηά
κηα εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή πνπ έρεη απνδψζεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε δηάθνξεο
ρψξεο, γη’ απηφ θαη ε ΟΛΜΔ έρεη πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή ηνπο (δνθηκαζηηθή
θαηαξράο) θαη ζηελ Διιάδα. Ζ εθαξκνγή ηνπο πηζηεχνπκε φηη κπνξεί λα ζπκβάιεη
απνηειεζκαηηθά ζηε κείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ
θαη ηεο καζεηηθήο «δηαξξνήο». Τν Υπνπξγείν Παηδείαο, φκσο, αληηκεησπίδεη κε
αδηαθνξία ηφζν απηή ηελ πξφηαζε φζν θαη άιιεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επαξθή
ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, ηε ζηειέρσζή ηνπο κε ην απαηηνχκελν
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ (ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θ.ιπ.) θαη ηελ
εηδηθή θξνληίδα πνπ απαηηείηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ή νκάδεο
ηνπ πιεζπζκνχ.
ΚΟΠΗΜΔ ΠΡΟΥΔΗΡΟΣΖΣΔ
Πηζηεχνπκε φηη ην ΥΠΔΠΘ φθεηιε θαη νθείιεη λα πξνσζήζεη ηηο ιύζεηο
εθείλεο, πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά ηα ρξόληα ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηά
ηεο ΣΔΔ. Θα έπξεπε απηφ λα γηλφηαλ κε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα, ψζηε λα
πξνεηνηκαδφηαλ θαηάιιεια ε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ηχπνπ ιπθείνπ. Γπζηπρψο, γηα
κηαλ αθφκε θνξά δελ εμειίρζεθαλ έηζη ηα πξάγκαηα θαη ηειηθά νδεγεζήθακε ζηε
ιεηηνπξγία ελφο λένπ ηχπνπ ζρνιείνπ ρσξίο ηελ αλαγθαία πξνεηνηκαζία, ρσξίο
ππνδνκή, αιιά θαη ρσξίο νπζηαζηηθή ζπδήηεζε κε εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θαη
καζεηέο, γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ζρνιείνπ πνπ έρνπλ αλάγθε
νη λένη θαη ε θνηλσλία καο. Με πξνρεηξφηεηα αληηκεησπίζηεθε ε νξγάλσζε ησλ λέσλ
ηχπσλ ζρνιείσλ, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα παξαπέκθζεθαλ ζε Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο (πάλσ απφ 20). Γελ έγηλε εμαξρήο θαµία ζαθήο θαη επαξθήο αλαθνξά
ζηνλ θαζνξηζκό ησλ Κύθισλ, ησλ Σνκέσλ θαη ησλ Δηδηθνηήησλ. Γειαδή δελ
θαζνξίζηεθε πφζνη θαη πνηνη ηνκείο θαζψο θαη εηδηθφηεηεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ νχηε ε
αλαινγία καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο θαη ηνκέσλ ή εηδηθνηήησλ, µε ζπλέπεηα λα
δεκηνπξγεζεί θαη θιίκα αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηφηεηαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Τν
θιίκα απηφ επηηάζεθε κε ηελ πξνσζνχκελε θαηάξγεζε 7 ΤΔΔ θαη ηελ θαηάξγεζε
εηδηθνηήησλ, ρσξίο λα δνζεί θακηά εμήγεζε.
Σθφπηκε πξνρεηξφηεηα ζην ζρεδηαζκφ δείρλεη, εμάιινπ, ε πξφβιεςε πσο «νη
καζεηέο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ πξναγφκελνη ζηε Β΄ Τάμε ζα κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη
ζηελ Β΄ Τάμε ηνπ ΔΠΑΛ, κεηά απφ παξαθνινχζεζε εηδηθνχ εληαηηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαηά ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ Σεπηεκβξίνπ ζε εηδηθά ηκήκαηα
ππνδνρήο». Γειαδή, ε κηζή πεξίπνπ χιε ελφο νιφθιεξνπ έηνπο, πνπ ζα είλαη
δηαθνξεηηθή ζην ΔΠΑΛ απφ φ,ηη ζην Γεληθφ Λχθεην, ζα δηδάζθεηαη ζε 15 εκέξεο!!
Μφλν σο ζρεδηαζκφο επί ράξηνπ κπνξεί απηφ λα ζεσξεζεί. Πψο είλαη δπλαηφλ ην
µηζφ πεξίπνπ πξφγξακκα ζπνπδψλ κηαο νιφθιεξεο ρξνληάο λα δηδαρζεί ζε έλα
«ηαρχξξπζκν πξφγξακκα»; Πφηε, πνχ θαη ζε πνηα σξάξηα;
Τέινο, γηα αθφκε θνξά ζέινπκε λα ζεκεηψζνπκε πσο ην Υπνπξγείν Παηδείαο
πξέπεη λα δψζεη άκεζα ζηε δεκνζηφηεηα ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα φια ηα ζέκαηα δνκήο
θαη πεξηερνκέλνπ φρη κφλν ηεο ηερληθήο-επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο αιιά ζπλνιηθά
ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζην πιαίζην ηεο θαζηέξσζεο ηεο 12ρξνλεο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απηνλνκία ιπθείνπ, πξφζβαζε ηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, πεξηερφκελν ζπνπδψλ θ.ά.).
Ζ ΣΔΔ θαη γεληθόηεξα ην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα δελ αληέρνπλ
άιινπο αξλεηηθνύο πεηξακαηηζκνύο.

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔ:
 Να θαηαξγεζεί ν λ. 3475/06 γηα ηελ ΣΔΔ θαη λα δηακνξθσζεί λένο,
ζύκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θηλήκαηνο
 Να δεκηνπξγεζεί κηα θαη κόλν δνκή επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζε
ιπθεηαθό επίπεδν κεηά ην γπκλάζην, ζρεδηαζκέλε ζηελ θαηεύζπλζε ηεο
θαζηέξσζεο 12ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο
 Να ππαρζνύλ ζην ΤΠΔΠΘ όιεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ πξνζθέξνπλ
ζήκεξα ηερληθν – επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη αλήθνπλ ζε άιια
Τπνπξγεία
 Να δεκηνπξγεζεί κεηαιπθεηαθό έηνο εηδίθεπζεο, ιεηηνπξγηθά
ζπλδεδεµέλν µε ηε δεπηεξνβάζµηα εθπάηδεπζε, πνπ ζα αμηνπνηεί ηελ
ππνδνµή θαη ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ησλ ΔΠΑΛ, θαη ζα µπνξεί λα
πεξηιαµβάλεη ην ζύλνιν ησλ εηδηθνηήησλ πνπ παξέρνληαη ζήµεξα, αιιά
θαη όπνηα άιιε θξηζεί αλαγθαίν λα δεµηνπξγεζεί µε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο, µε ηαπηόρξνλε θαηάξγεζε θαη ελζσµάησζε ζε
απηό θάζε άιιεο µνξθήο επαγγειµαηηθήο µεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο
θαη θαηάξηηζεο (ΗΔΚ θ.ιπ.).
 Να θαηνρπξσζεί πξαγκαηηθή θαη νπζηαζηηθή δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ησλ
απνθνίησλ ηεο ΣΔΔ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΑΔΗ-ΑΣΔΗ), ρσξίο
ηνπο θξαγκνύο θαη ηηο δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη ζήκεξα, θαη αλαινγηθά
κε ην καζεηηθό δπλακηθό ηεο ΣΔΔ
 Να θαηνρπξσζεί ν Γεκόζηνο θαη Γσξεάλ ραξαθηήξαο ηνπ ζπζηήκαηνο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
 Να δηαζθαιηζηεί ε κόληκε εξγαζηαθή ζρέζε ησλ θαζεγεηώλ ηεο ΣΔΔ
ρσξίο κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο
 Να κελ θαηαξγεζεί θακία ζρνιηθή κνλάδα, ηνµέαο θαη εηδηθόηεηα
Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο.
 Αλεμάξηεηα από δνµέο θαη ζπζηήµαηα µεηάβαζεο, όινη νη µαζεηέο/-ηξηεο
πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσµα θαη ηε δπλαηόηεηα «νξηδόληηαο
θηλεηηθόηεηαο» θαζώο θαη ηεο πξόζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζµηα εθπαίδεπζε,
θάηη πνπ θαζηζηά απαγνξεπηηθό ν λένο λόµνο γηα ηελ ΣΔΔ µε ηελ
θαζηέξσζε ησλ ΔΠΑ
 Να ζπµπεξηιεθζνύλ ζην ΔΠΑΛ ηνπιάρηζηνλ όιεο εθείλεο νη εηδηθόηεηεο
γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ αληίζηνηρεο ζρνιέο ζηελ ηξηηνβάζµηα εθπαίδεπζε.
 Καηάξγεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ λόµνπ πνπ απαγνξεύεη ζηνπο απόθνηηνπο
Λπθείσλ λα εγγξάθνληαη ζην ΔΠΑΛ γηα απόθηεζε εηδηθόηεηαο.

