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Α. Το χτες και το σήμερα της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

(ΔΤΕΕ) 
 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας χώρας και ο βαθμός ανάπτυξης του πνεύματος και του 
πολιτισμού της ανέκαθεν στοιχειθετούνταν από το μορφωτικό επίπεδο του λαού της, το οποίο είναι 
αποτέλεσμα της ιστορικής της πορείας αλλά και του επίπεδου της προσφερόμενης, από το κράτος 
παιδείας και εκπαίδευσης. 
 
1.  Ιστορική αναδρομή  

Η Τεχνική Εκπαίδευση, ως βασικός μοχλός του Εκπαιδευτικού Συστήματος, δημιουργείται, 
αναπτύσσεται και συνδέεται στενά με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε χώρα και 
οι οποίες καθορίζουν το σχεδιασμό και το μέλλον της (Φραγκουδάκη, 1985). Αρχικός σκοπός της ήταν να 
εφοδιάσει τα παιδιά της εργατικής τάξης που είχαν συγκεντρωθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα με τη 
στοιχειώδη βασική μόρφωση, ώστε να ενταχθούν στην αναπτυσσόμενη βιομηχανία (Banks, 1987).  

Η πρώτη αναφορά για την ανάγκη ύπαρξης της Τεχνικής Εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε από 
τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος μαζί με την Γενική Στοιχειώδη Εκπαίδευση έθεσε και το θεμέλιο λίθο 
της με την ονομασία Πρακτική Εκπαίδευση. Η Πρακτική Εκπαίδευση περιλάμβανε ειδικότητες οι οποίες 
θα βοηθούσαν στην ανοικοδόμηση της Χώρας, παρά το γεγονός ότι η κλασική εκπαίδευση κατείχε 
εξέχουσα θέση έναντι της Τεχνικής. Οι άκαρπες προσπάθειες σημαντικών Ελλήνων παιδαγωγών, όπως 
του Γληνού (το νομοσχέδιο του 1913 λόγω συγκυριών δεν ψηφίστηκε), καθώς και η διάσπασή της στα 
διάφορα Υπουργεία, η εμφάνιση της ιδιωτικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και οι απόψεις για «απειλή της 
κοινωνικής συνοχής» στα χρόνια του εμφυλίου καθιστούν μεταπολεμικά τη Δημόσια Τεχνική 
Εκπαίδευση σχεδόν ανύπαρκτη.  

Στις προσπάθειες ανάκαμψής της πρωτοστατεί ο Παπανούτσος (1949 και 1952). Οι οικονομικές 
συγκυρίες όμως εκείνης της περιόδου καθώς και η αναπτυξιακή τροχιά στην οποία είχε περάσει η χώρα 
εμφάνιζαν το υπαρκτό έλλειμμα τεχνικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Εκ του αποτελέσματος 
συνάγεται ότι στην ελληνική κοινωνία η λεγόμενη «τεχνοκρατική» προσέγγιση στην εκπαιδευτική 
πολιτική, που καλλιεργήθηκε ταυτόχρονα (Προβατά, 2002), παρά την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, 
φάνταζε μάλλον «απορριπτική», αφού το μοντέλο των ιδανικών και του ανθρωπισμού ερχόταν σε 
αντίθεση με τις αρχές της Τεχνικής παιδείας και κατάρτισης, με αποτέλεσμα η τελευταία να θεωρηθεί 
κατώτερη από τη Γενική (Ζάχαρης, 1981). Ταυτόχρονα, οι πολιτικές αναταράξεις -με τα «Ιουλιανά» το 
νομοσχέδιο του 1965 για την Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση δεν ψηφίστηκε ποτέ-, αλλά και η 
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αδυναμία δημιουργίας μιας ισχυρής αστικής τάξης με πάγιες απαιτήσεις παραγωγής, οι αργοί ρυθμοί 
εκβιομηχάνισης και ο «κλασικισμός», ο οποίος εξακολουθητικά μονοπωλούσε το ενδιαφέρον, σε 
συνδυασμό με την προτίμηση των σπουδών ανώτερου επιπέδου για κοινωνική κυρίως και οικονομική 
ανέλιξη (Ομάδα Εργασίας ΚΕΜΕΤΕ, 2011), δεν εδραίωσαν στην κοινωνική συνείδηση την Τεχνική ως 
ελκυστική επιλογή. Καινοτομία αποτελεί το γεγονός ότι στις τρεις τελευταίες τάξεις του εξατάξιου 
Γυμνασίου ήταν δυνατόν να λειτουργήσουν επιπλέον τμήματα με κατευθύνσεις Τεχνική, Αγροτική, 
Οικονομική, Ναυτική, Ξένων Γλωσσών και Οικιακής Οικονομίας, που το 1964 (Ν. 4279) καταργήθηκαν 
χωρίς να εκτιμηθούν τα αποτελέσματά τους, όταν δημιουργήθηκε το Ενιαίο Λύκειο. 

Ουσιαστικά, η εξέλιξή της τεχνικής εκπαίδευσης επηρεάστηκε θετικά από τα πρώτα 
μεταπολιτευτικά χρόνια με τις σαρωτικές αλλαγές σε όλο το εύρος της εκπαίδευσης (Ν.576/1977), αφού 
η καθιέρωση του Λυκείου μετά την υποχρεωτική γυμνασιακή εκπαίδευση άφησε «χώρο» και για την 
Τεχνική, η οποία αναβαθμίστηκε με την απόδοση τίτλου ισότιμου του Απολυτηρίου. Για πρώτη φορά το 
συγκρίσιμο ποσοστό της είναι αξιόλογο και αγγίζει το ¼ της Γενικής, παρότι το 45% ολοκληρώνει τις 
σπουδές του από την υποχρεωτική. Η προσπάθεια για ισότιμη ανάπτυξή της επήλθε με το Ν.1566/1985, 
όπου οι ποικίλες διέξοδοι και η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια άνευ εξετάσεων εκτινάσσουν τα ποσοστά 
των φοιτώντων σε 43% έναντι 57% της Γενικής Εκπαίδευσης, ενώ το 1997 το μέγιστο δυναμικό της 
αγγίζει τις 180.000 (Γκότσης, 2008). Συνάμα, στενεύει τα όρια περιθωριοποίησής της στη συνείδηση των 
πολιτών, οι οποίοι όμως δεν παύουν να τη θεωρούν υποδεέστερη της Γενικής. Σημαντική καινοτομία 
παρουσιάζει ένας νέος τύπος σχολείου, το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), το οποίο έχει ως σκοπό τη 
σύνδεση της Γενικής με την Επαγγελματική Εκπαίδευση με προεπαγγελματικούς κλάδους, παρέχοντας 
στους μαθητές τη σύμμετρη ανάπτυξη γενικών και επαγγελματικών γνώσεων και την πολύπλευρη 
καλλιέργεια των ενδιαφερόντων και των δεξιοτήτων τους. Στα ΕΠΛ χορηγείται Απολυτήριο ακόμη και αν 
ο μαθητής φοιτά σε Προεπαγγελματικό Κλάδο, ενώ με την παρακολούθηση ενός επιπλέον έτους 
Ειδίκευσης χορηγείται Πτυχίο. Δυστυχώς, η καινοτομία καταργήθηκε για αδιευκρίνιστους λόγους στην 
επόμενη μεταρρύθμιση.  

Με τα πρωτοφανή μεγέθη σε αριθμό μαθητών, επέρχεται νέα μεταρρύθμιση! (Ν. 2640/1998). 
Τα ποσοστά της εμφανίζουν καθίζηση [40% φοιτά το 2001-2002 (ΠΙ, 2009)]. Τα μαθήματα γενικής 
παιδείας, τα οποία υφίστανται στα προηγούμενα σχήματα σε ικανό αριθμό, απλώς υπάρχουν και το 
προνόμιο εισαγωγής άνευ εξετάσεων στην Τριτοβάθμια έχει ήδη χαθεί προ ετών. Οι προσπάθειες 
δεκαετιών για την αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης στην κοινή συνείδηση πέφτουν στο κενό. Η δε 
«στροφή» στο Ενιαίο Λύκειο είναι πλέον γεγονός, εφόσον και μόνον οι τίτλοι πτυχίων που χορηγούν τα 
ΤΕΕ δεν παραπέμπουν σε Λύκειο ούτε σε κτήση Απολυτηρίου, αλλά σε κάποιες Σχολές παλαιοτέρων 
ετών. Στη δε αγορά εργασίας, επικρατεί σύγχυση με τους χορηγούμενους τίτλους και για κάποιες 
ειδικότητες τα επαγγελματικά δικαιώματα που χορηγεί η ΤΕΕ με τίτλους και αντίστοιχα επαγγελματικά 
δικαιώματα που χορηγούν τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) σ’ ένα πλαίσιο αδιαβάθμητης 
«Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Ν. 2009/1992). 

Ο προβληματισμός των εκπαιδευτικών κύκλων για τους γενικούς σκοπούς της παιδείας και της 
κοινωνικοποίησης των μαθητών δίνει την έναρξη μιας ατελείωτης αναζήτησης και ανάλυσης όρων 
προσδιορισμού όπως: τεχνική παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, ειδίκευση, εξειδίκευση 
κλ.π. Τα δε πάγια αιτήματα της ΟΛΜΕ όλων των προγενέστερων χρόνων (Κοτσιφάκης, 2005) είναι τόσο 
επίκαιρα όσο ποτέ: αύξηση της χρηματοδότησης στην Τ.Ε.Ε., συγγραφή βιβλίων, δημιουργία 
εργαστηρίων, σύγχρονα προγράμματα σπουδών, σύνδεση με την αγορά εργασίας και με τις εξελίξεις 
αυτής, σαφής προσδιορισμός του προφίλ κάθε ειδικότητας, κατάλληλα κτίρια και όχι συστεγάσεις, 
επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Τα ίδια αιτήματα για βελτιώσεις υπήρξαν και στην εισηγητική «Έκθεση για 
την καθιέρωση δύο τύπων σχολείων» του Π.Ι. (2005). Επίσης, βασικά σημεία σύγκλισης ήταν: ο συνεχώς 
μειούμενος αριθμός μαθητών της Τ.Ε.Ε. λόγω κοινωνικής της απαξίωσης και η μη ύπαρξη 
κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων της. Τα ίδια προβλήματα εντοπίζει και το 
ΕΠΕΑΕΚ (Μέτρο 2.3.) σε μια σύνοψη της υπάρχουσας κατάστασης για την Τεχνική 
(www.epeaek.gr/epeaek/el/a_2_2_2_2_3.html). 



 3 

Έτσι, επιχειρείται εκ νέου αλλαγή (Ν. 3475/2006), η οποία τροποποίησε όλη την υφιστάμενη 
δομή και «φιλοσοφία» της ΤΕΕ, επιστρέφοντας σε δομές που υπήρχαν αρκετά χρόνια πριν. Η απόφαση 
για την μεταρρύθμιση ήταν αίτημα πολλών φορέων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα απαξίωσης της 
ΤΕΕ και μια στρατηγική απόφαση προερχόμενη από την κορυφή της ηγεσίας. Η συνεχής μείωση του 
αριθμού των μαθητών ήταν ο λόγος για τον οποίο το ΥΠΕΠΘ αποφάσισε την αλλαγή (Στυλιανίδης, 2008) 
και ήταν ενταγμένη μέσα στην εκπαιδευτική πολιτική τής τότε Κυβέρνησης. Το 2005, μέσω του 
«Διαλόγου για την Παιδεία», κατατέθηκαν στο ΥΠΕΠΘ ολοκληρωμένες προτάσεις διαφοροποίησης και 
βελτίωσης τομέων, ενώ υπήρξαν, κυρίως από φορείς, πολλές δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, 
εκπαιδευτικά περιοδικά (Δαφέρμος, 2002) καθώς και στο Διαδίκτυο. Η ΟΛΜΕ, παρακολουθώντας στενά 
τη διαδικασία, εξέφραζε τις αντιρρήσεις της. Σημεία έντονης διαφωνίας ήταν η πολυδιάσπαση της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, η μη οριζόντια διασύνδεση μεταξύ των δύο τύπων σχολείων της ΤΕΕ, ο 
περιορισμός του αριθμού των ειδικοτήτων, οι οποίες δεν κάλυπταν τουλάχιστον τις αντίστοιχες Σχολές 
ΑΤΕΙ, η δημιουργία Μεταλυκειακού έτους ειδίκευσης με παράλληλη κατάργηση των αδιαβάθμητων ΙΕΚ-
ΚΕΚ κ.λπ., η ύπαρξη μαθημάτων γενικής παιδείας στις ΕΠΑΣ των οποίων το πρόγραμμα σπουδών 
παρέπεμπε σε κατάρτιση, αφού περιείχε μόνον εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας, η άμεση απόδοση 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων, η υπαγωγή όλων των σχολείων Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης άλλων υπουργείων στο ΥΠΕΠΘ και, τέλος, το πάγιο αίτημά της για Δωδεκάχρονη 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Το τεύχος του Πληροφοριακού Δελτίου της ΟΛΜΕ του Φεβρουαρίου του 2007 
είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένο στις τότε θέσεις και προτάσεις της.  

Χωρίς ουσιαστική αιτία και με υποτυπώδη αποτύπωση της κατάστασης στην εκπαίδευση 
προκλήθηκε νέα υποβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ν. 4186/17-09-2013), με την 
κατάργηση των ΕΠΑΣ και την ίδρυση των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) μεταγυμνασιακού 
επιπέδου, αμφίβολης ποιότητας, οι οποίες δεν ανήκουν στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης. Στα ΕΠΑΛ 
διαφοροποιούνται τα Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα και εισάγεται ένα επιπλέον έτος 
Μαθητείας (και όχι Μεταλυκειακών Σπουδών), εκτός του Υπουργείου Παιδείας, με απρόβλεπτες 
μελλοντικές συνέπειες.  

Οι ποικίλες αλλαγές, αναδιαρθρώσεις και μεταρρυθμίσεις της Τεχνικής Εκπαίδευσης, 
εξακολουθούν να προβληματίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα. Από την προαναφερόμενη ιστορία της 
Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι κατά καιρούς αλλαγές και 
προσπάθειες αναβάθμισης δεν έχουν αποδώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αφού επαναλαμβάνονται 
συνεχώς οι ίδιοι προβληματισμοί και, παρότι δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως και σε όλα τα επίπεδα, 
διαπιστώνεται η άμεση και επιτακτική ανάγκη όχι μόνο να διαφοροποιηθεί η στοχοθεσία, αλλά να 
εξεταστεί ολιστικά, πολυεπίπεδα και μακροπρόθεσμα η αναδιάρθρωση της ΤΕΕ στη χώρα μας.  
 
2. Η συνολική εμπειρία από τις μεταρρυθμίσεις στην ΤΕΕ  

Οι μεταρρυθμίσεις στην ΤΕΕ, με μεγαλεπήβολους στόχους προσαρμογής στα νέα δεδομένα, 
καθοδηγήθηκαν μάλλον από το γεγονός της ύπαρξης ευρωπαϊκών κονδυλίων παρά από τις πραγματικές 
ανάγκες της εκπαίδευσης, οι οποίες δεν κατάφεραν να αναβαθμίσουν το ρόλο της ούτε να αποτελέσουν 
συνειδητές επιλογές των μαθητών. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις, πέρα από το 
περιεχόμενό τους, δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε με ορθολογικό τρόπο ούτε βάσει ενός στρατηγικού 
σχεδιασμού. Γι’ αυτό και πιστοποιούν συνεχώς η κάθε μία την αποτυχία των προηγουμένων. 

Λειτουργώντας "σπασμωδικά" το κράτος σπατάλησε σημαντικά κεφάλαια, τα οποία θα ήταν 
δυνατόν να βελτιώσουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον, να αναβαθμίσουν το ρόλο της ΤΕΕ και ομοίως την 
εικόνα της στην κοινωνία. Η τελευταία "μεταρρύθμιση" έπληξε αποφασιστικά την εικόνα της ΔΤΕΕ, αφού 
ακρωτηρίασε κυριολεκτικά τα σχολεία της ΤΕΕ, απέκλεισε βίαια τους μαθητές από τις ειδικότητες τις 
οποίες είχαν επιλέξει στο συγκεκριμένο σχολείο, οδηγώντας τους σε άλλες αναγκαστικές επιλογές, και 
απομάκρυνε έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτικούς στους οποίους είχαν επενδύσει η πολιτεία 
και η σχολική κοινότητα.  

Η κοινωνική απαίτηση για υποστήριξη των άνεργων νέων οδήγησε σε προγράμματα 
εκπαίδευσης και επανακατάρτισης με ιδιαιτέρως χαμηλό "βαθμό απόδοσης", ενώ παράλληλα τα 

http://dtee.pbworks.com/w/page/76568612/%CE%9F%CE%B9%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%A4%CE%95%CE%95
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κονδύλια που προβλέπονταν γι' αυτά διοχετεύτηκαν πάλι στην "αγορά" με αμφίβολα αποτελέσματα. 
Υπάρχει η πεποίθηση πως, αν τα συγκεκριμένα κεφάλαια επενδύονταν ορθολογικά στη δημόσια 
επαγγελματική εκπαίδευση, θα υπήρχε η δυνατότητα αυτή να αναβαθμιστεί ποιοτικά, ώστε να συμβάλει 
στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών του εργατικού δυναμικού το οποίο:  
α. διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, αφού μόλις το 67%, έναντι 76% του Μ.Ο. του 

ΟΟΣΑ, έχει ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
 (http://www.oecd.org/edu/Greece_EAG2013%20Country%20Note.pdf),  
β. κατέχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε επίπεδο ΕΕ (30% +) και  
γ. κατατάσσεται στη δεύτερη χειρότερη επίδοση με αναφορά τους άεργους νέους ( NEETs ).  

Κατά συνέπεια, τα χρήματα που δαπανήθηκαν ούτε είχαν ως αποτέλεσμα την επίλυση των 
παραπάνω προβλημάτων, τα οποία τέθηκαν ως αρχικός στόχος, ούτε έλυσαν ιδιαίτερα προβλήματα της 
χώρας, όπως, για παράδειγμα, την αξιοποίηση της παραδοσιακής μαστορικής. Στο πλαίσιο ενός Εθνικού 
Σχεδίου Οικονομικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της χώρας, θα μπορούσε να καταγραφεί και να 
αξιοποιηθεί παραγωγικά η εγχώρια μαστορική που ανέπτυξαν παραδοσιακοί τεχνίτες. Η αξία αυτής της 
μαστορικής πηγάζει από το γεγονός ότι οι άνθρωποι ήταν αναγκασμένοι να εργάζονται σε ένα 
ανοργάνωτο - μη αυτοματοποιημένο εργασιακό περιβάλλον, άρα να αναπτύξουν βιωματικά σημαντικές 
δεξιότητες αλλά και γνώση. Επίσης, η συγκεκριμένη μαστορική είναι συμβατή με τις συνθήκες στη χώρα 
μας (π.χ. παραδοσιακή αρχιτεκτονική, μαρμαροτεχνική, πρακτικές εξοικονόμησης νερού, τοπικά 
προϊόντα και μεταποίησή τους κ.λπ.).  

 
 

Β. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΕ 
 
1. Στοχοθεσία εκπαιδευτικής πολιτικής  

Η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται στην παροχή μιας ολοκληρωμένης 
παιδείας, η οποία θα περιλαμβάνει γενικές γνώσεις που συμβάλλουν στην ισόρροπη γνωστική, 
συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών, σε συνδυασμό με την 
καλλιέργεια γενικών, κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, με στόχο την κοινωνική ένταξη, τη 
σύνδεση της γνώσης με τις ανάγκες της εργασίας αλλά και με τις ευρύτερες ανάγκες της κοινωνίας. 

Τονίζεται πως όταν αναφερόμαστε σε κοινωνική και επαγγελματική ένταξη πρέπει να λάβουμε 
υπόψη μας μια κοινωνία και μια αγορά ολοένα και λιγότερο προβλέψιμες και συνεχώς μεταβαλλόμενες 
ως προς τις μορφές και τις ανάγκες. Συνεπώς, απαιτείται ανθρώπινο δυναμικό όχι μόνον προσωπικά και 
επαγγελματικά ευέλικτο -από άποψη κοινωνικών αναγκών και τεχνολογικών εξελίξεων-, αλλά και ένα 
δυναμικό που μπορεί να αναπτύξει επαγγελματική προσαρμοστικότητα, χωρίς να χάνει τις προσωπικές 
και πολιτισμικές του αξίες, ικανό να καλλιεργεί δεξιότητες που θα του επιτρέπουν τόσο την προσωπική 
όσο και την επαγγελματική ανάπτυξη και την ικανότητά του για εργασία και κοινωνική ένταξη.  

Στη φάση λειτουργίας του δυαδικού συστήματος (Γενική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - 
σύμφωνα και με τις θέσεις της ΟΛΜΕ για μεταβατικό στάδιο), η ΤΕΕ θα πρέπει να διατηρεί και να 
αναδεικνύει τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. 

Γενικώς και με βάση τη στοχοθεσία σχεδιασμού της, πρέπει να οδηγεί τους αποφοίτους της, 
όπως άλλωστε και όλη η εκπαίδευση, σε:  
 ανάπτυξη μιας ευρύτερης παιδείας με την υιοθέτηση ανθρωποκεντρικών πολιτισμικών αξιών και το 

σεβασμό της τοπικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού πολιτισμού, 
 ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας, 
 κατάκτηση της γενικής γνώσης, την οποία έχει ανάγκη ο νέος άνθρωπος για να μπορέσει να 

κατανοήσει τον κόσμο και τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, 
 απόκτηση σύγχρονων βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη 

του πρωτογενούς, του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα της παραγωγής και οι οποίες θα 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εξελισσόμενης τεχνολογίας, που διαπερνά όλους τους τομείς 
παραγωγής, 

http://www.oecd.org/edu/Greece_EAG2013%20Country%20Note.pdf
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 αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση και ανάδειξη της προσωπικότητας του ατόμου με απώτερο σκοπό την 
ομαλή μετάβαση στην ενεργό κοινωνική και επαγγελματική ζωή.  

Ειδικότερα η ΤΕΕ επιβάλλεται να οδηγεί σε:  
 σπουδές υψηλότερης βαθμίδας, 
 αρχική, συμπληρωματική και συνεχιζόμενη διά βίου εκπαίδευση/κατάρτιση, 
 εκπαίδευση-επανεκπαίδευση (προσανατολισμό/επαναπροσανατολισμό) όχι μόνο του/της έφηβου 

αλλά και του ενήλικου, 
 κοινωνική και εργασιακή ένταξη με απαραίτητα προσόντα για τη αξιοπρεπή διεκδίκησή τους. 

Στην ουσία το πρόβλημα της αναβάθμισης της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αποτελεί 
ουσιαστικό πρόβλημα αναβάθμισης του συνόλου της εκπαίδευσης από την είσοδο του μαθητή στην 
εκπαιδευτική διαδικασία ως και την αποφοίτησή του από τη Λυκειακή βαθμίδα. 

 
2. Ενδυνάμωση και επανένταξη μαθητών  

Η ΤΕΕ, όπως αναλύουμε στο σχετικό κεφάλαιο, προσελκύει μαθητικό δυναμικό με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και ανάγκες, αλλά συγχρόνως διαθέτει δυνατότητες προσφοράς εναλλακτικών τρόπων 
ένταξης ή/και επανένταξης των «υστερούντων» σε γνώσεις μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Παρότι η ΤΕΕ επωμίζεται οξυμένα προβλήματα, στις σημερινές συνθήκες του δυαδικού 
συστήματος (Γενικό-Τεχνικό Λύκειο), αποτελεί στην πραγματικότητα μια μορφή σχολείου η οποία είναι 
σε θέση να ενθαρρύνει τους μαθητές και να προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες προσέγγισης και 
καλλιέργειας της γνώσης σε αυτούς, αξιοποιώντας την πολλαπλή νοημοσύνη, τα ενδιαφέροντα, τις 
κλίσεις αλλά και τις πλούσιες εμπειρίες (κυρίως εργασιακές, άμεσες ή έμμεσες) των μαθητών της.  

Επειδή η συγκεκριμένη πτυχή της επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν συμπεριλαμβάνεται ή 
συμπεριλαμβάνεται πολύ περιορισμένα στους επίσημους στόχους και δεν προκύπτει από κάποιο 
σχεδιασμό, ομοίως, δεν υπάρχει σχεδιασμός των κατάλληλων προσεγγίσεων, αλλά ούτε προσπάθεια για 
αποκρυστάλλωση των καλών πρακτικών για τη διάδοσή τους. Αποτελεί ένα άτυπο «επίτευγμα» των 
μάχιμων εκπαιδευτικών στο οποίο σχεδόν ποτέ κανείς δεν αναφέρεται. 

Είναι λοιπόν άμεση ανάγκη, ιδιαιτέρως στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής και κοινωνικής 
κρίσης, η οποία οξύνει τα προβλήματα, κατά προτεραιότητα στην ΤΕΕ, να δημιουργηθεί ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης (δομές, ειδικό επιστημονικό προσωπικό, επιμόρφωση, υποδομές 
κ.λπ.). Ένα πλαίσιο το οποίο, εκτός των άλλων, θα συμβάλλει στη δημιουργία και ανάπτυξη θετικού 
ψυχοκοινωνικού κλίματος και θα περιλαμβάνει στόχους ανάπτυξης θετικής αυτοεικόνας και 
αυτοαντίληψης αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, τη διερευνητική μάθηση, την προσωπική ενδυνάμωση και 
τη δημιουργία θετικών στάσεων ζωής. Άλλωστε, η θετική ανάπτυξη της αυτοαντίληψης είναι θεμέλιο 
υγιούς προσωπικότητας (Rogers, 1959˙ 1961˙ Maslow, 1968), που προστατεύει από συναισθήματα 
άγχους και ανασφάλειας. 

 
3. Εργασιακός ρόλος και ανασυγκρότηση της χώρας 

Είναι φανερό ότι το παρόν και το μέλλον της ΤΕΕ εξαρτώνται από τις αλλαγές που επέρχονται 
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, στην εργασία και στην κοινωνία (σχέσεις εργοδοτών - 
εργαζομένων κ.λπ.) και δοκιμάζεται σκληρά μέσα σε περιβάλλον αβεβαιότητας, εργασιακής 
ανασφάλειας και ανεργίας. Από την άλλη, η έλλειψη ενός ικανοποιητικού συστήματος ΤΕΕ σημαίνει 
αδυναμία αξιοποίησης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού και παράλληλα αδυναμία οικονομικής 
ανάπτυξης, αύξηση της ανεργίας και δημιουργία συναφών κοινωνικών προβλημάτων. 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιουργεί, αντικειμενικά, νέα δεδομένα στον τρόπο 
ζωής, εκπαίδευσης και εργασίας των ανθρώπων. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται οι 
τεχνολογίες δημιουργεί νέες προκλήσεις για προσαρμογή ή αμφισβήτηση των νέων δεδομένων. Όπως 
σε όλα τα πεδία, έτσι και στον τομέα των τεχνολογικών εξελίξεων υπάρχει μια διαρκής διαμάχη σχετικά 
με το αν η αξιοποίησή τους γίνεται προς όφελος της κοινωνίας, με στόχο την εξυπηρέτηση των 
κοινωνικών αναγκών, ή αν γίνεται προς όφελος των κυρίαρχων κύκλων της παγκόσμιας ή της εγχώριας 
οικονομίας, με στόχο την εξυπηρέτηση των κερδών. 
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Γενικότερα η εκπαίδευση, ως εποικοδόμημα, έχει (ή θα πρέπει να έχει) σχετική αυτονομία από 
τις κυρίαρχες οικονομικές και πολιτικές επιλογές. Ειδικότερα ο εργασιακός ρόλος της ΤΕΕ την 
υποχρεώνει να ανταποκρίνεται στην εξής αντίφαση: να προσαρμόζεται μεν στις αλλαγές που 
προέρχονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά συγχρόνως να αμφισβητεί ιδεολογικά αλλά και στην 
πράξη τον τρόπο εφαρμογής τους προς όφελος της αγοράς.  
 
Οι απόφοιτοί της δηλαδή θα πρέπει: 

 να έχουν γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι ικανοί να προσαρμόζονται στις εξελίξεις και να 
εντάσσονται με αξιοπρέπεια και απαιτήσεις στην εργασία,  

 να διαμορφώνουν αξίες και στάσεις που να αμφισβητούν ιδεολογικά αλλά και στην πράξη το 
κυρίαρχο υπόδειγμα στους χώρους εργασίας (χαμηλή επίπεδο οργάνωσης, μη τήρηση 
κανονισμών, προδιαγραφών και κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας κ.λπ.),  

 να είναι σε θέση να εξελίσσονται προσωπικά και επαγγελματικά 
 
Συγκεκριμένα, η παραπάνω πρόκληση έχει διεθνή χαρακτήρα, απασχολεί την εκπαίδευση σε παγκόσμιο 
επίπεδο και διαπερνά το περιεχόμενο, τις μεθόδους διδασκαλίας, την οργάνωση και τις υποδομές της 
ΤΕΕ. 
Σε εθνικό επίπεδο, καθώς δεν έχει υπάρξει –συνειδητά, κατά τη γνώμη μας- ολοκληρωμένη στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της παραπάνω πρόκλησης και την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας, η πορεία της 
ΤΕΕ επιβάλλεται από τις επιδιώξεις των δυνάμεων της αγοράς. 
 

 
4. Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, η απασχόληση και η ΤΕΕ 

Τα βασικά, κατά τη γνώμη μας, χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας οφείλονται στο 
μεταπρατικό μοντέλο ανάπτυξης και τη χρόνια εξάρτησή της. Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά της 
ελληνικής οικονομίας, όπως έχουν περιγραφεί σε διεθνείς έρευνες, πολύ πριν την εμφάνιση της κρίσης, 
μπορούν να συνοψιστούν: στο χαμηλό τεχνολογικό και οργανωσιακό επίπεδο των επιχειρήσεων και των 
οργανισμών, στο μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και στη μικρή αλλά και τοπική αγορά (νησιωτική 
χώρα και απομακρυσμένες περιοχές). Έτσι, η διαχρονική λειτουργία της οικονομίας με άλλου είδους 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έχει οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό στην απαξίωση της τεχνικής, της 
οργάνωσης και της επιστήμης, στην έλλειψη σχεδιασμού και στην κυριαρχία του εμπειρισμού. 

Οι αποτυχημένες αλλαγές του παρελθόντος στην ΤΕΕ αντικατοπτρίζουν το μεταπρατικό μοντέλο 
ανάπτυξης. Οι κυρίαρχες δυνάμεις που διαμόρφωσαν αυτό το μοντέλο δεν επεδίωξαν να σχεδιάσουν 
μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης, πόσο μάλλον στρατηγικές επιμόρφωσης των εργαζομένων, 
καθώς την ανταγωνιστικότητά τους και τα κέρδη τους τα εξασφάλιζαν με "άλλους τρόπους", όπως 
αποδεικνύουν πλήθος ερευνών (π.χ. έρευνες World Economic Forum, Innovation Index ). 
Είναι ενδεικτικό ότι όλες οι έρευνες πιστοποιούν ότι οι απόφοιτοι της ΤΕΕ στη χώρα μας απασχολούνται 
σε πολύ μικρό ποσοστό στο επάγγελμα στο οποίο εξειδικεύτηκαν (βλ. π.χ. έρευνες του Παρατηρητηρίου 
Απασχόλησης του ΠΙ), ενώ και οι διεθνείς έρευνες πιστοποιούν ένα εθνικό παράδοξο: Οι απόφοιτοι της 
Γενικής Εκπαίδευσης να στελεχώνουν τις θέσεις μέσης στάθμης στις κατασκευές, τη βιομηχανία και τον 
πρωτογενή τομέα, ενώ οι απόφοιτοι της ΤΕΕ να στελεχώνουν τις αντίστοιχες θέσεις των υπηρεσιών 
(From education to working life The labour market outcomes of vocational education and training, 
http://bookshop.europa.eu/en/from-education-to-working-life-
pbTIRF12004/?CatalogCategoryID=10iep2IxlM4AAAEuC2UD0U0O) 

 
Ως πρακτικό παράδειγμα αναφέρονται οι «ατμομηχανές» της ανάπτυξής μας, δηλαδή οι κλάδοι 

των κατασκευών και του τουρισμού, όπου η ραγδαία αύξηση του ειδικού βάρους τους τα προηγούμενα 
χρόνια βασίστηκε κυρίως σε φτηνό ανειδίκευτο προσωπικό μέσης και κατώτερης στάθμης, παρά σε 
επιμορφωμένους αποφοίτους ΔΤΕΕ. 

http://bookshop.europa.eu/en/from-education-to-working-life-pbTIRF12004/?CatalogCategoryID=10iep2IxlM4AAAEuC2UD0U0O
http://bookshop.europa.eu/en/from-education-to-working-life-pbTIRF12004/?CatalogCategoryID=10iep2IxlM4AAAEuC2UD0U0O
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Στη σημερινή φάση των οικονομικών και πολιτικών δεσμεύσεων των μνημονίων έχει 
δημιουργηθεί ένας συγκερασμός διεθνών συμφερόντων και εγχώριων οικονομικών κύκλων. 
Ενδεικτικά αναφέρεται εδώ η άκριτη υιοθέτηση του γερμανικού συστήματος, το οποίο υποστηρίζει μεν 
τα προαναφερόμενα, με αρνητικό όμως πρόσημο, αφού καθιερώνει τη μαθητεία, η προώθηση της 
οποίας επιδιώκεται μέσω της ΕΕ σε όλες τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και αποτελεί κεντρική επιδίωξη 
της Γερμανίας (βλέπε σχετικά μνημόνια που έχουν υπογραφεί). Το ίδιο σύστημα υιοθετείται από 
εγχώριους κύκλους, επί παραδείγματι στον τομέα του τουρισμού, οι οποίοι επιδιώκουν βραχυπρόθεσμα 
οφέλη με την εποχική αξιοποίηση φτηνού (ή δωρεάν) ανθρώπινου δυναμικού.  
 
 

Γ. ΑΫΛΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΤΕΕ 
 

1. Οι μαθητές της ΤΕΕ 
Η φοίτηση στην ΤΕΕ έχει αντικειμενικά υψηλές απαιτήσεις σε γνώσεις και δεξιότητες. Οι μαθητές 

είναι αναγκαίο να έχουν κατακτήσει το σύνολο των προαπαιτούμενων γνώσεων, να είναι σε θέση να 
αναλύουν, να κρίνουν, να ταξινομούν, να συνδυάζουν, να συνδέουν και να εφαρμόζουν δημιουργικά 
γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και να έχουν αποκτήσει το κατάλληλο υπόβαθρο, ώστε να εργάζονται 
αποτελεσματικά ως μέλη ομάδων στον εκπαιδευτικό χώρο και αργότερα στον επαγγελματικό στίβο. 
 
α. Η σημερινή πραγματικότητα 

Είναι γνωστό ότι τα σχολεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης τα "επιλέγουν" κυρίως 
μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως «αδύναμοι μαθητές», εκ των 
οποίων ικανός αριθμός έχουν διαγνωσμένες, εγγενείς ή μη, μαθησιακές δυσκολίες, δεν έχουν αναπτύξει 
μεταγνωστικές ικανότητες και σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και χαμηλές 
προσδοκίες, λόγω των μειωμένων επιδόσεών τους στις προηγούμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Αλλά και 
μαθητές, σε πολύ μικρότερο ποσοστό, συνειδητοποιημένοι ως προς την επαγγελματική τους πορεία ή 
την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια.  

Για τους δεύτερους προηγείται ο στόχος της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια, και παρά την 
γενικότερη επικρατούσα άποψη του υποδεέστερου της προσφερόμενης εκπαίδευσης στο Τεχνικό 
σχολείο, και ανταποκρίνονται πλήρως στη μαθησιακή διαδικασία, εκτιμούν την παρεχόμενη εκπαίδευση 
και τελικά γίνονται κοινωνοί όσων θετικών στοιχείων εντοπίζονται στην Τεχνική Εκπαίδευση.  

Για τους υπόλοιπους μαθητές περιορίζονται ασφυκτικά τα εξωτερικά κίνητρα για μάθηση και σε 
συνδυασμό με την προγενέστερη αρνητική τους εμπειρία και εκπαιδευτική - μαθησιακή αποθάρρυνση 
οδηγούνται στην "αδιαφορία", καθώς: 

 βρίσκονται στην επαγγελματική εκπαίδευση "αναγκαστικά", κυρίως επειδή δεν έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στο τεράστιο οικονομικό βάρος της προετοιμασίας για 
την είσοδο στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατάσταση την οποία πρεσβεύει κυρίως η σημερινή 
Γενική εκπαίδευση.  

 επιλέγουν ειδικότητα χωρίς να τους παρέχεται ουσιαστική βοήθεια μέσω ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. 

 παρακολουθούν ειδικότητες που δεν ήταν αρχικά της επιλογής τους, είτε λόγω του ότι η 
συγκεκριμένη ειδικότητα που επιλέγουν παρέχεται σε κοντινό σχολείο, είτε εξαιτίας της βίαιης 
αποστέρησης αυτής της επιλογής μετά τις πρόσφατες καταργήσεις δυναμικών τομέων μεσούσης 
της φοίτησής τους στα ΕΠΑΛ. 

 ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους σε ειδικότητες για κάποιες από τις οποίες υπάρχει έλλειψη 
θεσμικά καθορισμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων ή/και περιγραμμάτων σπουδών και τα 
οποία δεν οδηγούν σε επαγγελματικά προσόντα προσαρμοσμένα στις σύγχρονες απαιτήσεις και 
τεχνολογικές εξελίξεις. 

 απευθύνονται σε μια αγορά εργασίας με περιορισμένες δυνατότητες απορρόφησης εξαιτίας της 
ύφεσης και της συνεχιζόμενης αποδιάρθωσης της παραγωγικής βάσης της χώρας. 
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 βιώνουν, εν τέλει, ένα περιβάλλον εκπαιδευτικής και εργασιακής ανασφάλειας. 
Ενδεικτικό, ίσως, των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές της ΤΕΕ είναι ότι, σύμφωνα 

με στοιχεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ, 2007), για τους μαθητές/-τριες της ΤΕΕ η σχολική 
διαρροή είναι σχεδόν εννεαπλάσια συγκρινόμενη με αυτή του Ενιαίου Λυκείου.  

Συνοψίζοντας, ειδικά γι’ αυτή τη δεύτερη κατηγορία μαθητών, η ΤΕΕ αποτελεί ουσιαστικά 
μονόδρομο και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο προκύπτει η επιτακτική ανάγκη να καλλιεργηθούν εσωτερικά 
κίνητρα μάθησης για την ομορφιά της γνώσης και της δημιουργίας που πρέπει να προσφέρει το σχολείο.  

 
β. Πως φτάσαμε ως εδώ 

Με τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής εννιάχρονης εκπαίδευσης και την κατάργηση των 
ενδιάμεσων εξετάσεων από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, το σχολείο της 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από επιλεκτικό έγινε μαζικό. Η μετάβαση όμως απ’ το επιλεκτικό στο 
μαζικό σχολείο, έγινε με άναρχο τρόπο, χωρίς την οικονομική και πολιτική στήριξη σε υποδομές και 
θεσμούς (όπως π.χ. ΖΕΠ, ΠΔΣ, άλλες υποστηρικτικές δομές) και επίσης χωρίς επιμορφώσεις 
εκπαιδευτικών, οι οποίες ήταν και είναι απαραίτητες για την κατάκτηση από το σύνολο των μαθητών 
του ελάχιστου επιπέδου γνώσεων, στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

Έτσι οι «αδύνατοι» μαθητές, όσοι δεν απομακρύνονται από το σχολείο ως μαθητική διαρροή, 
περνάνε από τις τάξεις συσσωρεύοντας γνωστικά κενά, μετακυλίοντας το πρόβλημα στη Λυκειακή 
βαθμίδα. Ως ήδη αναφέρθηκε, στην πλειοψηφία τους επιλέγουν ως «αναγκαστική» λύση τα σχολεία της 
Τεχνικής Επαγγελματικής, Εκπαίδευσης, με τα γνωστά προβλήματα ελλιπούς ανταπόκρισής τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.  

Επιπλέον, στην Ελλάδα παραδοσιακά, η Τεχνική Εκπαίδευση, έχοντας ειδωθεί ως εκπαιδευτική 
επιλογή και σταδιοδρομία χαμηλότερου κύρους, απευθύνονταν σε μαθητές των κατώτερων οικονομικά 
και κοινωνικά στρωμάτων του ελληνικού πληθυσμού. Τα τελευταία χρόνια, ο πληθυσμός που 
προσελκύει η ΤΕΕ, συμπληρώθηκε με μαθητές παλιννοστούντες και αλλοδαπούς - οικονομικούς 
μετανάστες, πρόσφυγες-. 

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, είχε ως αποτέλεσμα να διευρυνθεί αυτός ο πληθυσμός 
και να οξυνθούν περαιτέρω τα προβλήματά του. Με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές των υπερεθνικών 
κέντρων (Ε.Ε., Δ.Ν.Τ., Ο.Ο.Σ.Α. κ.λπ) και των ελληνικών κυβερνήσεων που διαχειρίζονται την οικονομική 
κρίση, συντελείται μια πολύ μεγάλης έκτασης φτωχοποίηση του ελληνικού πληθυσμού με την 
οικονομική διάλυση των μεσαίων οικονομικά στρωμάτων και την περαιτέρω εξαθλίωση των λοιπών 
χαμηλότερων.  

Εκτός από τη μείωση του οικονομικού και κοινωνικού κεφαλαίου, για τους παλιννοστούντες και 
τους αλλοδαπούς μαθητές, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα και το πρόβλημα της γλώσσας, αφού και 
οι υποδομές υποστήριξης αυτών των μαθητών ήταν και εξακολουθούν να είναι ανύπαρκτες. Το ίδιο 
ισχύει και για όλους τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι δεν είχαν κατά το παρελθόν τη 
δυνατότητα να έχουν υποστήριξη από το τυπικό σχολείο, αν και αυτό είχε υποχρέωση να την παρέχει, 
ενώ η συντριπτική τους πλειοψηφία δεν μπορούσε να υποστηριχθεί κατάλληλα ούτε από την οικογένειά 
τους, λόγω της κοινωνικής, πολιτισμικής και οικονομικής της προέλευσης.  

Έτσι δημιουργείται αντικειμενικά ένα επιπλέον ποσοστό μαθητών - μέρος των οποίων μπορούν 
να χαρακτηριστούν ως λειτουργικά αναλφάβητοι-, με χαμηλές προσδοκίες και στόχους. Η δε έλλειψη 
προαπαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, έχει ως πρόσθετο αποτέλεσμα, αυτοί οι μαθητές να έχουν 
δυσκολίες να παρακολουθήσουν την ύλη των γενικών μαθημάτων, των μαθημάτων ειδικότητας, αλλά 
και σε ορισμένες περιπτώσεις να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εργαστηρίων. 
 
γ. Οι δυνατότητες της ΤΕΕ για επανένταξη των μαθητών 

Παρά το ότι η ΤΕΕ επωμίζεται οξυμμένα προβλήματα, στις σημερινές συνθήκες του δυϊκού 
συστήματος (Γενικό - Τεχνικό Λύκειο), είναι (παρά τους γενικότερους και νομοθετημένους σκοπούς της 
εκπαίδευσης) ο μοναδικός τύπος σχολείου που μπορεί να προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες 
προσέγγισης της γνώσης για τους αναφερόμενους στην προηγούμενη ενότητα μαθητές, αξιοποιώντας 
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την πολλαπλή νοημοσύνη, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, αλλά και τις πλούσιες εμπειρίες (κυρίως 
εργασιακές, άμεσες ή έμμεσες) των μαθητών της.  

Όπως αναφέρει ο Ντιούι στο βιβλίο «Το σχολείο που μου αρέσει»: «...η διδαχή της χειρωνακτικής 
δουλειάς σαν μέσο, προσδίδει στο ίδιο το σχολείο την αυθεντική μορφή της ενεργούς κοινοτικής ζωής. 
Όχι μονάχα γιατί οι ενασχολήσεις αυτές - που τις λέμε χειρωνακτική ή βιομηχανική εργασία στο σχολείο 
– φέρνουν στο σχολείο την επιστημονική γνώση, που τις φωτίζει, τις υλοποιεί, τους δίνει οντότητα, έτσι 
που παύουν να είναι απλές κατασκευές, αλλά και γιατί αυτή η γνώση, που κερδίζεται έτσι, γίνεται ένα 
απαραίτητο μέσο για την ελεύθερη και ενεργό συμμετοχή στη σύγχρονη κοινωνική ζωή». Επίσης 
σύμφωνα με τον Vygotsky «...η νόηση αποτελεί ουσιαστικά κοινωνικό φαινόμενο το οποίο αναπτύσσεται 
μέσα από συγκεκριμένες κοινωνικές εμπειρίες (Vygotsky, 1978)». 

Για την πλειοψηφία των μαθητών της Τεχνικής Εκπαίδευσης είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία 
για κοινωνική ένταξη, έστω και με την μορφή του φτηνού απασχολήσιμου εργατοτεχνικού 
προσωπικού. Οι δε εκπαιδευτικοί της ΤΕΕ καλούνται να βιώσουν στο σχολείο την ιδιαίτερη 
διαμορφωθείσα κατάσταση η οποία τους προέκυψε και η οποία ενδέχεται να χειροτερεύει και 
δουλεύοντας μέσα σε αυτή και με αυτή προσπαθούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ώριμων, έντιμων 
και κοινωνικά υπεύθυνων πολιτών.  
 
2. Οι εκπαιδευτικοί 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι απ’ τους πιο σημαντικούς αλλά όχι ο μοναδικός παράγοντας για 
την ποιότητα της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα αλλά μπορούν να 
κάνουν πολλά, ιδιαιτέρως για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την υποστήριξη των 
μαθητών οι οποίοι τους έχουν περισσότερο ανάγκη.  

Οι εκπαιδευτικοί για να διαδραματίσουν με επιτυχία το ρόλο τους χρειάζονται πρώτα απ’ όλα 
ασφάλεια στο εργασιακό τους περιβάλλον και ολοκληρωμένη υποστήριξη στο πολυσύνθετο έργο τους. 
Βασικοί παράγοντες υποστήριξης είναι η επιμόρφωση, η δημιουργία αξιόπιστων υποστηρικτικών δομών 
(ψυχολογικών, κοινωνιολογικών και συμβουλευτικών δομών) και η μη απασχόληηση του ρόλου τους 
από την Πολιτεία.  

Οι εκπαιδευτικοί της ΤΕΕ έχουν ανάγκη πολύπλευρης επιμόρφωσης για την υποστήριξη του 
κοινωνικού και του εργασιακού ρόλου της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών της ΤΕΕ πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας 
στην εφηβική ηλικία, στη συμβουλευτική πρώτης προσέγγισης, στις εξελίξεις των επιστημονικών πεδίων 
και στη διδασκαλία των βασικών εργαστηριακών ασκήσεων κάθε ειδικότητας. 

Ο/η εκπαιδευτικός αποτελεί το μέσο αλλά και το Υποκείμενο της δημόσιας εκπαίδευσης. Είναι το 
Πρόσωπο που υλοποιεί τη δημόσια εκπαιδευτική πολιτική στην πράξη, αναπαράγοντας τον κυρίαρχο 
επιστημονικό και πολιτικό Λόγο, ενώ παράλληλα καλείται λόγω του επαγγελματικού του ρόλου να 
συμβάλλει στην αποδόμηση και επανακατασκευή αυτού του Λόγου με στόχο την ανάπτυξη και την 
αλλαγή, ως απάντηση στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος.  

Ο/η εκπαιδευτικός της ΤΕΕ επιπρόσθετα επωμίζεται την ανάγκη να αφουγκράζεται τις απαιτήσεις 
του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και να είναι όχι μόνο ενημερωμένος/η για τις όποιες 
τεχνολογικές εξελίξεις αλλά να βλέπει πέρα από το παρόν και να προβλέπει νέες τάσεις και ανάγκες του 
επιστημονικού- επαγγελματικού του τομέα. Ο/η εκπαιδευτικός της ΤΕΕ εργάζεται ως παιδαγωγός, 
επιστήμονας και επαγγελματίας της πράξης, οφείλει να συμβάλλει στην προώθηση νέων μορφών 
μάθησης και να εργάζεται επιστημονικά πέρα από τα σύνορα της τάξης αλλά και του εργαστηρίου.  

Ο/η εκπαιδευτικός, κύριος εκφραστής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στον παρόντα χρόνο έχει 
σωρεία προβλημάτων ν’ αντιμετωπίσει, τα οποία πολύ συνοπτικά παρατίθενται ακολούθως:  

 Η συνεχής παθογένεια ενός οργανισμού, του Συστήματος και των Υποσυστημάτων αυτού, οι 
συνεχείς αλλαγές, τροποποιήσεις και μεταβολές του, καθώς και οι στατικές δομές του σχολείου, 
λόγω του συγκεντρωτισμού, δεν αφήνουν περιθώρια ευελιξίας στις όποιες καινοτόμες 
προσπάθειες.  
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 Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις επιβάλουν τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες που προστίθενται στα γνωστικά αντικείμενα των 
επαγγελμάτων. Τα νέα αυτά γνωστικά αντικείμενα πρέπει να μπαίνουν έγκαιρα στην 
εκπαιδευτική διαδικασία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Οι εξελίξεις αυτές 
επιβάλουν συνεχή αναμόρφωση του εργαστηριακού εξοπλισμού των εργαστηρίων, καθώς και 
την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών μεθόδων. Παράλληλα, τα νέα γνωστικά δεδομένα πρέπει να 
ενσωματώνονται άμεσα, τόσο στα αναλυτικά προγράμματα, όσο και στη βιβλιογραφία.  Επίσης 
είναι απολύτως απαραίτητο να σχεδιαστούν επιμορφωτικά προγράμματα για όλους τους 
εκπαιδευτικούς που να αφορούν διδακτική βασικών εργαστηριακών ασκήσεων ανά ειδικότητα, 
τα οποία δεν έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ κατά το παρελθόν. Αρνητικό παράδειγμα η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον νέο εργαστηριακό εξοπλισμό που παραλήφθηκε τη διετία 
2006 – 2008 δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ!!! Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν μόνοι τους να 
εντάξουν τον εξοπλισμό αυτόν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Οι αποσπασματικές διαφοροποιήσεις και τροποποιήσεις ΑΠΣ, μαθημάτων, αναθέσεων, κ.λπ., 
εμφανίζουν ελλειμματική ή/και αναχρονιστική επιστημονικότητα σε όλα τα επίπεδα 
(παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό, μαθησιακό), ενώ η περαιτέρω καλλιέργεια πνεύματος και 
δημιουργικότητας μέσω εξωδιδακτικών δράσεων και πρωτοβουλιών περιορίζεται λόγω 
ποικιλόμορφων θεμάτων (γραφειοκρατία, στεγανά ωρολογίου προγράμματος, δυσκολία 
διεπιστημονικής συνεργασίας κ.α). 

 Η επαγγελματική ανασφάλεια, η οικονομική υποβάθμιση και η κοινωνική «απαξίωση» μέσα από 
ανορθόδοξα επιλεγμένους τρόπους, εντείνει την αβεβαιότητα και προδιαθέτει αρνητικά την 
ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, αναγκαία προϋπόθεση για την ποιοτική απόδοση του 
εκπαιδευτικού έργου αλλά και αυτής της ύπαρξης κοινωνικού οράματος. Στα παραπάνω, αξίζει 
να προστεθεί η φράση «ουδέν σχόλιον» για την μετατροπή του από εκπαιδευτικό σε διοικητικό 
υπάλληλο, σχολικό φύλακα, ταχυδρόμο, παιδονόμο κ.ά. 

 Η αναγκαστική μεταστροφή των μαθητών σε άλλες από τις αρχικά επιλεγμένες ειδικότητες λόγω 
βίαιης και άκριτης κατάργησης τομέων/ειδικοτήτων και συνεπαγόμενης διαθεσιμότητας- 
απόλυσης εκπαιδευτικών, έχει ως αποτέλεσμα την παθητική αποδοχή ως δεδομένης μιας νέας 
κατάστασης η οποία ουσιαστικά αδιαφορεί για τον συνειδητό προσανατολισμό των μαθητών και 
οδηγεί στην αποδέσμευσή τους από τη μαθησιακή και αναπτυξιακή λειτουργία του σχολείου 
αφού εκλείπει το προσωπικό νόημα ζωής και το κίνητρο για ανάπτυξη.  

 Τα μη «υγιή» περιβάλλοντα στα οποία κινείται ο μαθητής (όπως είναι π.χ. στο σχολικό οι 
δυσανάλογες ηλικιακές απαιτήσεις, στο οικογενειακό η οικονομική δυστοκία/αυτοκτονίες, στο 
κοινωνικό τα προβλήματα επαγγελματικής αποκατάστασης κ.λπ), οδηγούν σε παθογενείς 
συμπεριφορές: αυξημένες τάσεις επιθετικότητας ή παραβατικής συμπεριφοράς, 
απόσυρση/αποξένωση, εγκατάλειψη προσπάθειας βελτίωσης της μαθησιακής εμπειρίας, 
δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση και στην ομαλή μετάβαση από το σχολείο στην ενεργό 
κοινωνική και επαγγελματική ζωή. 

 Η αύξηση των μαθητών ανά τμήμα, αναδεικνύει αρνητικές συνέπειες στην διαχείριση της 
αίθουσας, τη μαθησιακή διαδικασία, ενώ η διδασκαλία σύγχρονων μεθόδων φαντάζει πλέον 
απαγορευτική. Συγχρόνως ο περιορισμός του δεύτερου εκπαιδευτικού στην ομαδοσυνεργατική 
και των βοηθών εργαστηρίων (ΔΕ) δυσχεραίνει την ποιοτική απόδοση του εκπαιδευτικού έργου, 
αλλά και της διδακτικής προσέγγισης.  

 Η επιβολή της τράπεζας θεμάτων περιορίζει την αυτενέργεια της εκάστοτε αίθουσας 
διδασκαλίας, ακυρώνει τη δυναμική δημιουργίας του εκπαιδευτικού έργου, αυξάνει το εύρος της 
κοινωνικοοικονομικής ανισότητας μαθητών, αναπτύσσει εκ νέου τη στείρα αποστήθιση, 
οικειοποιούμενη την «εξεταστική κουλτούρα» αντί την ανακάλυψη της γνώσης, περιορίζοντας 
τον ενεργητικό τρόπο μάθησης, μετατρέποντας εν τέλει τη μαθησιακή διαδικασία σε μοντέλα 
άλλων εποχών.  
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 Η έλλειψη υποστηρικτικών δομών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση ψυχοκοινωνικών 
θεμάτων στο σχολικό περιβάλλον στο πλαίσιο αντισταθιστικών παρεμβάσεων, καθώς και η 
ελλιπής γνώση και η έλλειψη επιμόρφωσης σε κομβικά ζητήματα που ταλανίζουν τη σχολική 
πραγματικότητα είτε ως δυσκολίες (π.χ πολυπολιτισμικότητα, σχολικός εκφοβισμός, μαθησιακές 
δυσκολίες, κ.λπ), είτε ως αναγκαίες προσαρμογές (π.χ διεπιστημονική προσέγγιση, 
εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ομαδοσυνεργατική εκπαίδευση, χρήση καινοτόμων 
μεθοδολογιών και ΤΠΕ, βιωματική έρευνα, κ.λπ) αφήνουν τον εκπαιδευτικό μόνο του να 
ακροβατεί και να πειραματίζεται, χωρίς υποστήριξη και ανατροφοδότηση, με αμφίβολα 
αποτελέσματα για τους μαθητές του.  

Μέχρι τώρα οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ ήταν αποσπασματικές, λιγοστές, σχεδόν 
ανύπαρκτες αν κανείς λάβει υπόψη του τις ανάγκες. Τα νέα προγράμματα σπουδών απαιτούν από τους 
εκπαιδευτικούς της ΤΕΕ να συνεργαστούν μεταξύ τους για να τα αναπτύξουν 
διεπιστημονικά/διαθεματικά και να τα συνδέσουν με την παράγωγη και την ευρύτερη επαγγελματική 
κοινότητα. Ο ρόλος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ δεν μπορεί να είναι διορθωτικός ή 
θεραπευτικός, αλλά προληπτικός, αναπτυξιακός και ευέλικτος με δυνατότητες αυτενεργείας και 
αυτοδιάθεσης αλλά και ενδυνάμωσης λειτουργίας δικτύων σε τοπικό επίπεδο, πυρήνων 
αλληλοεπιμόρφωσης.  

Η επιμόρφωση πρέπει να οργανώνεται περιοδικά, κεντρικά από το υπουργείο Παιδείας και να 
υλοποιείται σε συνεργασία με ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην αρχή του σχολικού έτους 
(ειδικά για νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς), να συμπεριλαμβάνει τόσο πληροφορίες/γνώσεις όσο και 
καλλιέργεια επαγγελματικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο βιωματικής/εργαστηριακής προσέγγισης π.χ σε 
βιομηχανίες, τεχνικά εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα κ.α. Οι συνθήκες επιμόρφωσης πρέπει να 
διασφαλίζουν την επιστημονικότητα, την παιδαγωγική επάρκεια, την ποιότητα, την εκπαιδευτική άδεια 
ή αποζημίωση ανάλογα με τη διάρκειά της. 
 
3. Μαθήματα Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Βιβλία της ΤΕΕ 

Το διαθέσιμο παιδαγωγικό υλικό αποτελεί βασικό δείκτη ποιότητας ενός εκπαιδευτικού 
συστήματος. Προκειμένου να καθοριστούν τα μαθήματα -επιστημονικά πεδία ανά τάξη/ομάδα 
προσανατολισμού/ειδικότητα στο επαγγελματικό λύκειο είναι αναγκαίο να έχουν καθοριστεί πρώτα τα 
επιθυμητά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά “προφίλ” και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
ανά τάξη/ ομάδα προσανατολισμού/ ειδικότητα, και άρα οι προσδοκώμενες και σκοπούμενες 
επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές των αποφοίτων. Μετά τον καθορισμό των 
διακριτών επιστημονικών πεδίων/μαθημάτων πρέπει να γίνεται η συγγραφή των αντίστοιχων 
αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων. Όπως είναι γνωστό, τα μεν αναλυτικά προγράμματα 
καθορίζουν το εύρος των γνώσεων που πρέπει να διδαχθούν και τα εκπαιδευτικά βιβλία 
προδιαγράφουν και ορίζουν αυτές τις γνώσεις, χωρίς όμως να τις περιορίζουν. Και τα δύο συμβάλλουν 
στο ενιαίο της διδασκαλίας των γνώσεων σε όλες τις σχολικές μονάδες, σε ένα σύστημα κεντρικά 
καθοδηγούμενο και διοικούμενο, όπως είναι το σύστημα της Β/θμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. 

Σήμερα, πολλά από τα βιβλία ειδικότητας που χρησιμοποιούνται στα ΕΠΑΛ προέρχονται από τη 
συγγραφή των σχετικών εγχειριδίων στα ΤΕΕ (2640/98), ορισμένα δε έχουν συγγραφεί στις αρχές της 
δεκαετίας του 1980 (Θερμοδυναμική Ροζάκου, κλπ), χωρίς ουδέποτε να αναμορφωθούν ενώ σε πολλές 
ειδικότητες των ΕΠΑΣ (που φέτος καταργήθηκαν) δεν υπήρχαν βιβλία.  

Υπάρχει πλήθος δημοσιευμάτων σχετικά με τον τρόπο συγγραφής των βιβλίων εκείνη την 
περίοδο, όπου σε πολλές περιπτώσεις ακολουθήθηκε ένα διεθνούς επιστημονικής πρωτοτυπίας 
μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο γράφτηκαν πρώτα τα βιβλία και μετά τα αναλυτικά προγράμματα (!!!), ή 
κρίθηκαν/αξιολογήθηκαν τα νέα βιβλία μετά την διανομή τους στα σχολεία παρά την αντίθετα 
προβλεπόμενη διαδικασία (!!!) ή την ίδια χρονική περίοδο ένας συγγραφέας ασχολήθηκε με τη 
συγγραφή 4-5 βιβλίων ταυτοχρόνως και πολλά άλλα. Παράλληλα ουδέποτε αυτά τα βιβλία και 
αναλυτικά προγράμματα δεν εξετάστηκαν μεταξύ τους ώστε να αποφεύγεται ο κατακερματισμός και η 
αποσπασματικότητα της ύλης, να επιτευχθεί η συνέργεια και η συμπληρωματικότητα, να εξασφαλιστεί η 
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διεπιστημονική προσέγγιση και το ενιαίο στα προγράμματα σπουδών και στα επιδιωκόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα. Ακόμα και την παρούσα χρονική περίοδο για το νέο ΕΠΑ.Λ, έχουν αποσταλεί αναλυτικά 
προγράμματα και οδηγίες διδασκαλίας από το ΙΕΠ που δεν διασφαλίζουν τα προαναφερόμενα. 

Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να ειπωθούν σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει 
να διασφαλίζονται κατά τη συγγραφή των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των βιβλίων για την ΤΕΕ και 
που δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην εφαρμοστούν ούτε την 
παρούσα χρονική περίοδο κατά την οποία σύγχρονο παιδαγωγικό/διδακτικό υλικό πρέπει να 
προετοιμαστεί για τη λειτουργία του νέου ΕΠΑ.Λ. Επιπλέον, ο κατακερματισμός των ειδικοτήτων των 
εκπαιδευτικών στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις αναθέσεις 
των μαθημάτων, προκαλώντας επιπλέον σύγχυση με τραγικά αποτελέσματα στην διδακτέα ύλη και στο 
εκπαιδευτικό έργο και παράλληλα φόρτιση κλίματος μεταξύ συναδέλφων, τόσο των ομοειδών 
ειδικοτήτων, όσο και στις ενοποιημένες ειδικότητες. Συνεπώς το τρίπτυχο Αναλυτικά Προγράμματα 
Σπουδών, αναθέσεις εκπαιδευτικών και βιβλία θα πρέπει να εναρμονίζονται πλήρως μεταξύ τους βάσει 
των επιστημονικών, παιδαγωγικών και διδακτικών στόχων. 

Για τις ανάγκες του παρόντος εγχειρήματος, επιλεκτικά εστιάζεται η προσοχή στα εξής: 
α. Γενικά μαθήματα: Αυτή τη στιγμή τα σχετικά αναλυτικά προγράμματα & βιβλία, αποτελούν 
αντίγραφα εκείνων του Γενικού Λυκείου, παρότι υπάρχει διαφοροποίηση στους τελικούς 
εκπαιδευτικούς στόχους μεταξύ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ. Εντούτοις, τα μαθήματα Γενικής Παιδείας πρέπει να 
καλύπτουν αναγκαίες γνώσεις υποδομής σε κομβικούς επιστημονικούς τομείς σε συνδυασμό με τις 
γνωστικές ιδιαιτερότητες -ρυθμούς και τύπους μάθησης- των μαθητών. Οι δρόμοι κατανόησης των 
γνώσεων είναι διαφορετικοί για τους μαθητές που επιλέγουν ή αναγκάζονται να επιλέξουν την Τεχνική 
Επαγγελματική Εκπαίδευση. Πρέπει να γίνεται προσπάθεια η διδασκαλία των μαθημάτων να γίνεται με 
περισσότερο συμμετοχικούς και παραστατικούς τρόπους, τα βιβλία να αναδεικνύουν παραδείγματα και 
ασκήσεις που συνδέονται άμεσα και πρακτικά με την καθημερινότητα, και να γίνονται λειτουργικές 
συνδέσεις με τον τομέα και την ειδικότητα που παρακολουθεί ο κάθε μαθητής. Τα μαθήματα των 
φυσικών επιστημών να εμπεριέχουν πολλές εργαστηριακές ασκήσεις και να γίνεται προσπάθεια το 
μάθημα να «περνάει» μέσα απ’ το εργαστήριο.  
β. Μαθήματα ειδικότητας: α) Παρουσιάζουν σε μεγάλο ποσοστό αλληλοκάλυψη διδασκόμενης ύλης 
μεταξύ μαθημάτων ίδιου γνωστικού αντικειμένου σε διαφορετικές τάξεις, αλλά και μεταξύ μαθημάτων 
συγγενούς αλλά διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου, β) συμπεριλαμβάνουν σε μεγάλα ποσοστά στη 
διδακτέα ύλη τους γνώσεις οι οποίες σήμερα θεωρούνται απαρχαιωμένες αφού δεν εφαρμόζονται 
πλέον στην παραγωγή και άρα έχουν μόνο εισαγωγική – ιστορική αξία, γ) στα λεγόμενα “γενικά 
τεχνολογικά μαθήματα”, όπως τα Στοιχεία Μηχανών και το Σχέδιο Ειδικότητας, τα αναλυτικά 
προγράμματα ορίζουν τη γενική διδασκαλία αντί την απόλυτα εφαρμοσμένη ανά ειδικότητα, δ) με 
αναφορά τις ΤΠΕ, τα υφιστάμενα αναλυτικά προγράμματα εστιάζουν στην χρήση των Η/Υ αντί στη 
βασική εκμάθηση γνώσεων εκμετάλλευσης του εξειδικευμένου ανά ειδικότητα λογισμικού, ε) τέλος 
βασικότατο πρόβλημα στη διδασκαλία των μαθημάτων των ειδικοτήτων είναι ο διαχωρισμός τους σε 
Θεωρία και Εργαστήριο. Επί σειρά ετών ένα γνωστικό αντικείμενο που χαρακτηρίζεται ως μάθημα 
ειδικότητας διαχωρίζεται σε θεωρία, που διδάσκεται από κάποιον εκπαιδευτικό και σε εργαστήριο που 
διδάσκεται τις περισσότερες φορές από άλλον ή άλλους εκπαιδευτικούς. Το πρόβλημα επέτεινε ο 
κτηριακός και συνεπακόλουθα ο διοικητικός διαχωρισμός των σχολικών μονάδων της Τεχνικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σε κύρια σχολική μονάδα όπου διδάσκονται τα θεωρητικά μαθήματα και 
σε Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (ΣΕΚ) όπου διδάσκονται τα εργαστηριακά μαθήματα. Το πρόβλημα το 
επιτείνει το γεγονός ότι τα ΣΕΚ εξυπηρετούν, πολλές φορές, στην ίδια βάρδια περισσότερα από ένα 
σχολεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Επιβάλλεται να θεσμοθετηθεί η ενοποίηση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, έτσι ώστε ένα γνωστικό αντικείμενο που αποτελεί μεικτό μάθημα (Θ+Ε) να 
γίνεται από έναν εκπαιδευτικό. Εξαίρεση να υπάρχει μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ανυπέρβλητο 
εμπόδιο με την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ή άλλο αντικειμενικό πρόβλημα. 
Στη περίπτωση που ο διαχωρισμός των επιμέρους κλάδων ενός γνωστικού αντικειμένου δεν είναι 
δυνατόν να ξεπεραστεί, επιβάλλεται να υπάρχει πολύ καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών που 
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διδάσκουν τους κλάδους του γνωστικού αντικειμένου. Η εκπαιδευτική διαδικασία στην περίπτωση αυτή 
πρέπει να ελέγχεται και να υποβοηθείται απ’ το σχολείο και τους θεσμούς υποβοήθησης του 
εκπαιδευτικού έργου. Επίσης πρέπει να γίνει κατανοητό ότι διδασκαλία του θεωρητικού μέρους του 
μαθήματος ειδικότητας σε αίθουσα με μόνο εφόδιο τον πίνακα διδασκαλίας δεν είναι αποτελεσματική. 
Χρειάζεται να αξιοποιηθούν σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας καθώς και ήπιος εργαστηριακός 
εξοπλισμός. Αν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η διδασκαλία του θεωρητικού μέρους του μαθήματος 
ειδικότητας μέσα στο εργαστήριο (Ε.Κ) τότε θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα αίθουσα με ήπιο 
εργαστηριακό εξοπλισμό εντός του σχολείου.  

 
 

Δ. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΤΕΕ 
 

1. Στρατηγικός σχεδιασμός  
Η εκπαίδευση στην Ελλάδα, θα πρέπει να αναδιοργανωθεί για να καλύψει τις ανάγκες της 

παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, προς όφελος του λαού της. Επιβάλλεται να καταρτιστεί 
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο θα θέσει ως στρατηγικό στόχο την ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνάμεων, ώστε ο ελληνικός λαός να μπορεί να εκμεταλλευτεί απεριόριστα τις πλουτοπαραγωγικές του 
πηγές και τον γεωφυσικό του χώρο προς όφελός του. Γι’ αυτό η ΤΕΕ θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο 
φλέγον ζήτημα της επιστημονικής εκπαίδευσης των στελεχών για την εκβιομηχάνιση, την αγροτική 
οικονομία, την μηχανοποίηση της εργασίας, την ανάπτυξη των υπηρεσιών και του τουρισμού και των 
λοιπών κοινωνικών δραστηριοτήτων. 

Η βασική αλλαγή που τίθεται ως στόχος, σύμφωνα και με τις θέσεις της ΟΛΜΕ, είναι η 
καθιέρωση της υποχρεωτικής δωδεκάχρονης εκπαίδευσης με υιοθέτηση ενός Ενιαίου δημόσιου και 
δωρεάν 12χρονου σχολείου των όλων και των ίσων,  στο οποίο θα ενταχθεί και η τεχνολογική 
διάσταση της εκπαίδευσης. Η ΤΕΕ θα ολοκληρώνει τους στόχους της σε μεταλυκειακό επίπεδο μέσα 
στο δημόσιο σχολείο, που θα παρέχει δωρεάν επαγγελματική εκπαίδευση.  

Μια ματιά στην ιστορία, από τη θεμελίωση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, πείθει πως 
έγιναν αρκετές προσπάθειες για την ανάπτυξή της Τεχνικής Εκπαίδευσης οι οποίες όμως λίγο ως πολύ, 
όπως ήδη αναφέρθηκε, απέτυχαν. Οι δε αλλεπάλληλοι σχηματισμοί της, ακόμη και σε επίπεδα 
μεταρρυθμίσεων της Παιδείας, εξακολουθούν να μην επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, χωρίς να 
είναι βέβαιο ότι όλες οι προσπάθειές ήταν αποτυχημένες, εφ’ όσον δεν έχουν όλες ελεγχθεί πλήρως 
ερευνητικά.  

Για να έχει ελπίδες επιτυχίας μία αλλαγή θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στο σχεδιασμό και 
την οργάνωσή της. Σύμφωνα με τον Burnes (1992), οι οργανισμοί δαπανούν εννέα μονάδες χρόνου στον 
σχεδιασμό και την οργάνωση της αλλαγής και μόνο μία στην εφαρμογή της. Όμως, βάσει των 
δεδομένων, οι συνεχείς διαφοροποιήσεις στην ΤΕΕ που γίνονται σε κάθε αλλαγή κυβέρνησης ή ακόμη 
και υπουργού, αποδεικνύουν ότι δεν έχει υπάρξει καμία μέριμνα στρατηγικού σχεδιασμού, ομοίως 
κοινωνικών αναγκών και πολλώ δε μάλλον μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.  
Σύμφωνα και με τον Fullan (Πασιαρδής, 2008) για την εισαγωγή μιας επιτυχούς Εκπαιδευτικής αλλαγής 
σε Εθνικό επίπεδο, πρέπει να εφαρμοσθούν τα ακόλουθα: 

 Έρευνα των αναγκών της κοινωνίας και καθώς μιλάμε για ΔΤΕΕ έρευνα και για τις ανάγκες 
επαγγελματικών διεξόδων των μαθητών. 

 Επιστημονική μελέτη σεναρίων βάσει τεκμηρίωσης διεθνούς και ελληνικής πραγματικότητας αλλά 
και συμβατότητας με τους υλικούς και άυλους πόρους. 

 Ενεργό εμπλοκή των θεσμικών παραγόντων των εκπαιδευτικών (ΟΛΜΕ, Επιστημονικές Ενώσεις κλπ). 

 Ενεργός εμπλοκή για την εφικτότητα των προτεινόμενων αλλαγών από τους εκπαιδευτικούς, δηλαδή 
από τους ανθρώπους της κιμωλίας. 

 Πιλοτική εφαρμογή και αναπροσαρμογές με βάση την εμπειρία εφαρμογής. 
 
2. 2013 και κάποιοι... λιγότεροι... 
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Σήμερα επιχειρείται σχεδόν στο ίδιο αντιεπιστημονικό πλαίσιο, μια νέα διαφοροποίηση της ΤΕΕ, 
η οποία βρίσκεται σε αντίθεση από τη δημόσια εκπαίδευση. Ο Νόμος (4186/17-09-20130), ο οποίος 
ανακοινώθηκε εν μέσω της μεγαλύτερης απεργιακής κινητοποίησης των τελευταίων ετών, προβλέπει 
εξακολουθητικά εννιάχρονο σχολείο και στην λυκειακή βαθμίδα ένα δυϊκό σύστημα, υποβάθμισης και 
επιστροφής στο παρελθόν, όπου ο βασικός πυλώνας είναι η κατάρτιση μέσω των μεταγυμνασιακών ΙΕΚ 
(ΣΕΚ).  

Αν για τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις δεν τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες Αρχές επιτυχούς 
Εκπαιδευτικής αλλαγής σε Εθνικό επίπεδο, ο νέος Νόμος τις καταπάτησε, καταρράκωσε το ηθικό των 
«Οργανισμών» και προκάλεσε αίσθηση απογοήτευσης και ανικανότητας. Η ηγεσία του Υπουργείου -
όπως και η παλαιότερη- και κάτω από την πίεση των εντολών της Τρόϊκας, υπέκυψε στον πειρασμό να 
τελειώσει γρήγορα με τον... «σχεδιασμό» και να προχωρήσει στη... δράση. Και αν πάλι, σύμφωνα με τον 
Fullan, στους στόχους μιας αλλαγής πρέπει να περιλαμβάνεται η βελτίωση και της ποιότητας ζωής των 
ατόμων και της λειτουργίας και απόδοσης του «Οργανισμού», στη σημερινή αλλαγή όχι μόνο αυτό δεν 
περιλαμβάνεται αλλά αντίθετα αντί να βελτιώνεται, επιδεινώνεται ο εργασιακός βίος των 
εκπαιδευτικών: πριν ακόμα ψηφιστεί ο Νόμος καταργήθηκαν άκριτα και οριζόντια πενήντα (50) 
ειδικότητες εκ των οποίων οι τρεις (03) από τις πολυπληθέστερες σε αριθμό μαθητών, θέτοντας τους 
πλήρως μη πλεονασματικούς εργαζόμενους σε οκτάμηνη διαθεσιμότητα, η οποία οδηγεί άμεσα, 
πολλούς απ΄ αυτούς σε απόλυση. Πολλές φορές όμως οι ηγέτες που αποφασίζουν μια αλλαγή ορίζουν 
το σκοπό τους και αφήνουν τους υπόλοιπους να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. (Everard, Morris, 1999). 
 
3. Οι Αλλαγές στο Ρόλο της ΤΕΕ κατά το μεταβατικό στάδιο 
Οι προαναφερθείσες προτεινόμενες αλλαγές προϋποθέτουν ένα μεταβατικό στάδιο λειτουργίας, στο 
οποίο η ΤΕΕ θα πρέπει να διατηρεί και να αναδεικνύει τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες 
του ατόμου αναπτύσσοντας παράλληλα την ικανότητα του σε εργασιακό επίπεδο και την ομαλή 
κοινωνική ένταξή του. Επίσης προϋποθέτουν την προσθήκη μίας ολοκληρωμένης μεταδευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής ειδίκευσης σε ένα Δημόσιο σχολείο με δωρεάν εκπαίδευση αλλά και πρόσθετες 
κοινωνικές παροχές στους μαθητές η οποία θα απορροφήσει όλες τις δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης 
που υφίστανται σήμερα. 
 
α. Αλλαγές στο Περιεχόμενο  
Οι τεχνολογικές και οργανωσιακές εξελίξεις απαιτούν από την ΤΕΕ: 
 Περιορισμό των ειδικεύσεων στη Λυκειακή βαθμίδα με διεύρυνση του περιεχομένου, των 

επαγγελματικών διεξόδων και επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
 Περιορισμό του όγκου των παρεχομένων γνώσεων εξασφαλίζοντας όμως επιστημονικά δομημένη 

γνώση, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο εργαστηρίων.  
 Επιδίωξη ανώτερου επιπέδου διδακτικών στόχων, γνωστικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών, 

με αναφορές σε βασικές - αυθεντικές επαγγελματικές δραστηριότητες. 
 Περιορισμό της κατακερματισμένης γνώσης και μελέτη/κατασκευή βασικών ολοκληρωμένων 

επαγγελματικών έργων.  
 Ανάπτυξη κριτικής σκέψης με ιδιαίτερες αναφορές στις κοινωνικές και εργασιακές σχέσεις, την 

προστασία του περιβάλλοντος, την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, την κοινωνική υπευθυνότητα 
των επαγγελματιών κ.λπ.  

 Ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων (εντοπισμού, αξιολόγησης, και αξιοποίησης πληροφοριών, 
επικοινωνίας, εργασίας σε ομάδες για την επίτευξη ενός έργου κ.λπ). 

 Οργανωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής- επαγγελματικού προσανατολισμού- σύνδεσης με την 
αγορά εργασίας. 
 

β. Αλλαγές στις μεθόδους διδασκαλίας 
Με γνώμονα την αξιοποίηση μεθόδων οι οποίες εξυπηρετούν τους προαναφερόμενους στόχους 
επιπλέον πρέπει να εξασφαλίζουν: 
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 Ευρεία χρήση της επαγωγικής μεθόδου προσέγγισης της γνώσης (από την πράξη στη θεωρία), με 
κύριο στόχο την ανάδειξη των βασικών θεωρητικών γνώσεων. 

 Ενδυνάμωση των μαθητών αξιοποιώντας όλους τους τύπους της νοημοσύνης, τα διαφορετικά 
μαθησιακά προφίλ, τις προϋπάρχουσες εμπειρίες.  

 Ανάπτυξη θετικού ψυχοκοινωνικού κλίματος στην τάξη.  
 Διαφοροποίηση διδασκαλίας με διατήρηση των βασικών διδακτικών στόχων, για την άμβλυνση και 

όχι την ενίσχυση των μορφωτικών ανισοτήτων. 
 Συνεχή διαμορφωτική αξιολόγηση και όχι κατάταξη των μαθητών. 
 Ανάδειξη και ανάπτυξη της συνεργατικής κουλτούρας και όχι ανταγωνιστικών πρακτικών διακρίσεων 

μεταξύ των μαθητών.  
 
γ. Αλλαγές στις Υποδομές 

 Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου υποδομής σε όλα τα σχολεία, ικανών να εξυπηρετούν τα βασικά 
διδασκόμενα έργα. 

 Καταγραφή, μελέτη και χωροταξική κατανομή υφιστάμενων υποδομών, κυρίως του αργούντος 
εξοπλισμού. 

 Πολλαπλή αξιοποίηση εργαστηρίων από τις ειδικότητες και τα θεωρητικά μαθήματα. 

 Αρχιτεκτονική δομή σχολικών μονάδων η οποία θα υπηρετεί την ενοποίηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, δηλαδή τη λειτουργική σύνδεση θεωρίας και πράξης. Ειδικότερα: 
Επιβάλλεται η κατασκευή κτηρίων, όπου κάθε αίθουσα Εργαστηρίου θα είναι οργανικά δεμένη 

με την αίθουσα διδασκαλίας. Ο αντικειμενικός στόχος είναι: για την διδασκαλία του θεωρητικού 
τμήματος του γνωστικού αντικειμένου να υπάρχει άμεση πρόσβαση στα εποπτικά μέσα και στους 
προσομοιωτές, που ούτως ή άλλως βρίσκονται στο εργαστήριο, αλλά και στον υπόλοιπο εξοπλισμό, ο 
οποίος μπορεί να προσφερθεί για επίδειξη αν το επιβάλει η εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σήμερα, όπου υπάρχει δυνατότητα χώρου, υπάρχει στα εργαστήρια και οργάνωση τάξης με 
θρανία, η οποία εξυπηρετεί την ανάπτυξη των εργαστηριακών ασκήσεων αλλά και των ωρών της 
θεωρίας του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου. Ειδικά τα κτηριακά συγκροτήματα των 
Εργαστηριακών Κέντρων θα πρέπει να κατασκευάζονται με ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες θα 
καλύπτουν την λειτουργία των εργαστηρίων, αλλά και των θεωρητικών αναγκών των ειδικοτήτων. Στην 
ουσία πρόκειται για πολυβιομηχανικά κτήρια. Αυτά τα συγκροτήματα θα πρέπει να κατασκευάζονται με 
τρόπο ώστε να αποτελούν το μοναδικό σχολικό συγκρότημα της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 
Επίσης, οι υποδομές τους κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές, θα πρέπει κατά το δυνατόν να παρέχουν 
ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε ενδεχόμενες αλλαγές ή εκσυγχρονισμό εξοπλισμού.  

Είναι απαραίτητο σήμερα, να επιλυθούν προβλήματα συνεργασίας μεταξύ σχολικών μονάδων 
και εργαστηριακών κέντρων τα οποία προέρχονται από ένα ασαφές θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι 
αναγκαίο να εκσυγχρονιστεί στο πλαίσιο της ενοποίησης των γνωστικών αντικειμένων αλλά και της 
θεωρίας και πράξης. Μεταξύ των λύσεων που μπορούν να διερευνηθούν είναι η σταδιακή οργάνωση 
αιθουσών ειδικοτήτων, εξοπλισμένων με εποπτικά μέσα και ήπιο εργαστηριακό εξοπλισμό, ο οποίος δεν 
θα αποδυναμώνει τα εργαστηριακά κέντρα αλλά θα τα υποστηρίζει, λειτουργώντας ως 
προπαρασκευαστικό των σύνθετων εργαστηριακών ασκήσεων. 
 
 

Ε. ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
1. Σύνδεση της ΤΕΕ με την κοινωνικοικονομική πραγματικότητα 

Οι παραπάνω απαιτήσεις οδηγούν σε ανάλογες οργανωτικές αλλαγές οι οποίες θα αλλάξουν 
ριζικά την εικόνα του επαγγελματικού σχολείου, θα ενισχύουν τη συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ 
τους αλλά και με τα υπόλοιπα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, την ευελιξία χρήσης υποδομών, τη 
σύνδεση με την κοινωνία υπό προϋποθέσεις κλπ. 
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Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η σύνδεση της ΤΕΕ με την κοινωνία, την οικονομία και την παραγωγή 
(κοινωνικά προβλήματα, αγροτική παραγωγή, τουρισμός βιοτεχνία, βιομηχανία επιχειρήσεις, κέντρα 
υγείας , νοσοκομεία κ.α.) ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν αυθεντικές εμπειρίες απ’ τις τεχνολογικές 
εφαρμογές στους εργασιακούς χώρους. Αυτή η σύνδεση μπορεί να γίνεται μέσα από εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, ημέρες σταδιοδρομίας, ατομικές και ομαδικές εργασίες στο πλαίσιο των μαθημάτων  που 
είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν με ιδιαίτερη προσοχή. Βασιζόμενοι στις παραπάνω αρχές, ιδιαίτερη 
έμφαση πρέπει να δοθούν σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας οι εκπαιδευτικές επισκέψεις του σχολείου στα 
πλαίσια συγκεκριμένων μαθημάτων, σε τοπικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς.  Η 
συγκεκριμένη ανάγκη, θα πρέπει να υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης των 
μαθητών, τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε οι μαθητές: 
α. να αξιοποιήσουν κριτικά την επαφή τους με τα κοινωνικά προβλήματα, τις συνθήκες εργασίας αλλά 
και τα τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και β. να συμβάλουν στην 
κριτική προσέγγιση των αρνητικών πλευρών της υφιστάμενης επαγγελματικής και εργασιακής 
κατάστασης. 
Το σχολείο δεν πρέπει να αναπαράγει τις πρακτικές της υφιστάμενης παραγωγικής κατάστασης στην 
ελληνική πραγματικότητα αλλά να αναδεικνύει τις προκλήσεις και όπου χρειάζεται να τις αναθεωρεί, 
στη βάση των "κανόνων της τέχνης και της επιστήμης". 
 
2. Σχέση του σχολείου με την οικογένεια και την κοινωνία 

Είναι κοινά αποδεκτό πως οι γονείς /κηδεμόνες των μαθητών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
της σχολικής κοινότητας, προσδίδοντας στο βαθμό εμπλοκής τους (και στο περιεχόμενο του ρόλου τους), 
διαβάθμιση, ανάλογα με την επιστημονική προσέγγιση που υιοθετούμε, η οποία μπορεί να ξεκινά από 
την έμμεση - παθητική εμπλοκή (μονόδρομη ενημέρωση για βαθμολογία, απουσίες, μη αποδεκτές 
συμπεριφορές κ.α) και μπορεί να καταλήγει σε άμεση- ενεργητική εμπλοκή, για την διεκδίκηση και την 
επίλυση των προβλημάτων του Δημόσιου σχολείου μαζί με την εκπαιδευτική κοινότητα, αφού οι ρόλοι 
του σχολείου και της οικογένειας θεωρούνται όχι μόνο συμπληρωματικοί αλλά και αλληλένδετοι. Θα 
πρέπει να επισημανθεί, πως εξετάζοντας τη σχέση σχολείου- οικογένειας, αυτή έχει λόγο ύπαρξης μόνο 
και μόνο για το μαθητή/τρια που αποτελεί τον ενδιάμεσο κρίκο, το κοινό σημείο ενδιαφέροντος. Όταν 
ένας/μία μαθητής/τρια έρχεται στο σχολείο, έχει ήδη αρχίσει- ανάλογα με την ηλικία και τη βαθμίδα 
εκπαίδευσης- να διαμορφώνει μια κουλτούρα η οποία εν πολλοίς προσομοιάζει αυτήν της 
οικογένειας/ομάδας προέλευσης. Στη συνέχεια στο σχολείο, έρχεται αντιμέτωπος/η με μια άλλη 
κουλτούρα, αυτή του σχολείου. Έτσι ο/η μαθητής/τρια καλείται αρχικά να ακροβατεί και στη συνέχεια 
να ψάχνει να βρει τη θέση του ώστε να αποκτήσει μια λειτουργική -γι’ αυτόν- ισορροπία ανάμεσα στις 
δύο αυτές κουλτούρες οι οποίες ανάλογα με το πόσο διαφορετικές είναι μεταξύ τους επηρεάζουν και το 
βαθμό επίτευξης μιας λειτουργικής εξισορρόπησης από (και για) το μαθητή/τρια η οποία εν τέλει 
επηρεάζει το βαθμό της επιτυχούς ή μη προσαρμογής του.  

Στις επικρατούσες συνθήκες, επικεντρώνοντας στα σχολεία της ΤΕΕ, η εμπλοκή των γονιών στη 
σχολική διαδικασία φαίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις να είναι περιορισμένη έως ανύπαρκτη. 
Μάλιστα ενώ αρχικά, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι γονείς δείχνουν μεγαλύτερη προθυμία και 
ενεργοποίηση στο να εμπλακούν στη σχολική ζωή, στη συνέχεια και καθώς ο μαθητής προχωρά στις 
τάξεις της επόμενης βαθμίδας, η παρουσία και η συμμετοχή των γονέων παρουσιάζει μείωση και 
καταλήγει να περιορίζεται στην παρουσία τους στις εγγραφές ή αν συμβεί κάτι άσχημο στο σχολείο και 
στην καλύτερη περίπτωση και στην επίδοση των ελέγχων προόδου.  

Προκειμένου, να αναπτυχθεί /βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας 
θα πρέπει σταδιακά το σχολείο, ως οργανισμός, να αναπτύξει κουλτούρα συνεργασίας και αμφίδρομης 
επικοινωνίας, η οποία δε θα είναι ευκαιριακή/αποσπασματική αλλά θα διατρέχει το σύνολο των 
εκπαιδευτικών πρακτικών σε επίπεδο μαθητή, ομάδας αλλά και στις σχέσεις με την κοινότητα. Το 
σχολείο και ειδικά αυτό που εξυπηρετεί μαθητές με φτωχό κοινωνικοικονομικό κεφάλαιο αποκτά έναν 
πρόσθετο ρόλο για τις οικογένειες αυτών των μαθητών: να εκπαιδεύσει αυτές τις οικογένειες είτε 
έμμεσα, μέσω των παιδιών τους ως κοινωνών του μορφωτικού αγαθού που το σχολείο παρέχει, είτε 
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άμεσα με την ενθάρρυνση της οικογένειας να εμπλακεί και να μάθει, να αξιοποιήσει το σχολείο ως χώρο 
κοινωνικής δικτύωσης και μάθησης και για τους ίδιους. Όσο το σχολείο κινείται προς αυτή την 
κατεύθυνση και ενθαρρύνει/διευκολύνει τις οικογένειες να συμπλεύσουν τόσο ισχυροποιούνται οι 
σχέσεις συνεργασίας αλλά και εμπιστοσύνης οι οποίες με τη σειρά τους αξιοποιούνται ως παιδευτικό 
μέσο για την αλλαγή αλλά και την κοινωνική και πολιτισμική κινητικότητα. 

 
ΣΤ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση αφορά μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές μαθησιακές 

ανάγκες οι οποίοι φοιτούν είτε στην τυπική εκπαίδευση (γενική – επαγγελματική) είτε σε ειδικές 
μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας). Για πολλά 
χρόνια στη χώρα μας η ειδική εκπαίδευση ιδωμένη ως ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, αντιμετωπίστηκε ως υποσύστημα 
των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας και μόλις τα τελευταία τριάντα χρόνια άρχισε να παρουσιάζεται ως 
μέρος της δημόσιας εκπαίδευσης: άλλοτε ξεχωριστό, άλλοτε συμπληρωματικό και σχετικά πρόσφατα ως 
αλληλένδετο. Το τελευταίο αποτυπώνεται ως κατά περίπτωση πρόθεση αλλά όχι απαραίτητα και ως 
υιοθετημένη προτεραιότητα και πρακτική.  

Οι μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές μαθησιακές ανάγκες, βασιζόμενοι στα ποσοστά 
συμπτωματολογίας σε σχέση με το γενικό πληθυσμό που φτάνουν το 12%, φαίνεται να ξεπερνούν τους 
220.000 με αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Οι 15.850 από αυτούς/ες (περίπου 7%) μεταξύ 6 & 22 
ετών, εξυπηρετούνται από ΣΜΕΑΕ, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 93%) είτε παρακολουθούν τη 
γενική εκπαίδευση (χωρίς απαραίτητα να τους παρέχονται εξειδικευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες), 
είτε έχουν εγκαταλείψει το σχολείο (Δ/ση Ειδικής Αγωγής, ΠΙ 2004). 

Οι νέες αντιλήψεις και πρακτικές που επιτάσσουν οι Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και για την εκπαίδευση των παιδιών (Ν. 2101, ΦΕΚ 192Α /1992) και ιδιαίτερα αυτών με 
αναπηρία (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ 88 Α/2012), αναγνωρίζουν ότι ο καθένας κατά την εκπαίδευσή του 
δικαιούται να απολαμβάνει όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι υπάρχει ανάγκη εγγύησης της 
πλήρους απόλαυσής τους, χωρίς διακρίσεις και θεσμικούς, οργανωτικούς ή άλλους φραγμούς, από τα 
άτομα με αναπηρίες. Η αναπηρία δε θεωρείται ότι προκύπτει απλά από τα ιδιαίτερα ατομικά 
χαρακτηριστικά του μαθητή ούτε ότι οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προκύπτουν από την κατηγορία 
της αναπηρίας αλλά από την αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον και με 
ιδιαιτερότητες/εμπόδια στη συμπεριφορά που παρεμποδίζουν την πλήρη και αποτελεσματική κοινωνική 
και εκπαιδευτική συμμετοχή του, σε ίση βάση με τους άλλους. Τα προαναφερόμενα οδηγούν στην 
ανάγκη διεπιστημονικής ενίσχυσης του σχολείου και του εκπαιδευτικού στο κοινό σχολείο με την 
ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης και επιπρόσθετων συμπληρωματικών υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) οι οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο της κοινής εκπαίδευσης. Έτσι, σταδιακά 
μπορεί να διαμορφωθεί ένα σχολείο που εργάζεται στην κατεύθυνση της άμβλυνσης των εμποδίων στη 
μάθηση ώστε να συμπεριλαμβάνει όλα τα παιδιά, αποδεχόμενο εμπράκτως τη διαφορετικότητα ως 
αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης και των κοινωνικών θεσμών.  
 
1. Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική και Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση με μια ματιά 
Νόμος 1143/81: αναγνώριση των ειδικών κατηγοριών των μαθητών με ειδικές ανάγκες και των 
αντίστοιχων κατηγοριών σχολικών μονάδων που παρακολουθούν κατά κύριο λόγο αποκλεισμένοι/ες 
από τη γενική εκπαίδευση (ειδικές επαγγελματικές σχολές, ειδικά τμήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης 
εντός των ειδικών σχολείων, ειδικά προστατευόμενα εργαστήρια από ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, κληροδοτήματα, 
συλλόγους κ.α) 
Νόμος 1566/85: αναγνώριση της λειτουργίας της ειδικής αγωγής ως ενσωματωμένης πρακτικής στο 
πλαίσιο της εκπαίδευσης. Ίδρυση Ειδικών Τάξεων στα Γενικά Σχολεία και λειτουργία Ειδικών 
Επαγγελματικών Σχολείων, Ειδικών Τμημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μέσα σε κανονικά-όπως 
αναφέρεται- σχολεία, καθώς και σε Ειδικά Επαγγελματικά Εργαστήρια. 
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Νόμος 2817/2000: μετονομασία των Ειδικών Τάξεων σε τμήματα Ένταξης, ιδρύονται Γυμνάσια Ειδικής 
Αγωγής, Λύκεια Ε.Α, ΤΕΕ Ε.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμίδας, ΕΕΕΕΚ. 
Νόμος 3699/2008: έμφαση στην οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων Ένταξης στο γενικό σχολείο 
(πρωτοβάθμιο/δευτεροβάθμιο), ίδρυση- μετατροπή των ΤΕΕ Ε.Α. σε- των Ειδικών Επαγγελματικών 
Γυμνασίων και Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων. 
Νέος Νόμος 4186/2013, αρ. 28): απαρτίζεται από τρεις κατηγορίες δομών: α. Ειδικά Επαγγελματικά 
Γυμνάσια (διάρκεια: 5 χρόνια, στο τέλος του 4ου απολυτήριο Γυμνασίου, στο τέλος του 5ου πτυχίο 
επιπέδου 2β, πρακτική άσκηση με την υποστήριξη των σχολικών συνεταιρισμών, εγγραφή σε ΕΕΛ/ΕΠΑΛ 
στο 2ο έτος, ΣΕΚ, μετατρέπονται τα ΤΕΕ Α΄Βαθμίδας σε ΕΕΓ) β. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ (διάρκεια:6 χρόνια, στο τέλος του 
6ου πτυχίο επιπέδου 2α, πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων/ με την 
υποστήριξη των σχολικών συνεταιρισμών, εγγραφή σε Ε.ΣΕΚ) γ. Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (διάρκεια: 
4 χρόνια, στους απόφοιτους πτυχίο επιπέδου 3, πρόσβαση στα Ειδικά/Δ.ΙΕΚ ή Ι.Ι.Ε.Κ). Στη 
Δευτεροβάθμια Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση, μπορεί να λειτουργεί το ΕΕΓ με τάξεις ΕΕΛ, που 
περιλαμβάνει τις δομές υπό ενιαία διεύθυνση ως ενιαία σχολική μονάδα σε περιπτώσεις όπου στο νομό 
δε λειτουργεί αντίστοιχη σχολική δομή. Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις, τους 
διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους τις αναθέσεις 
μαθημάτων, τους υπεύθυνους εργαστηρίων, την πρακτική άσκηση, τους σχολικούς συνεταιρισμούς, τα 
προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, 
ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου και για την Ειδική Αγωγή. Επιμέρους διαφοροποιήσεις όλων των 
παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή, θα καθορίζονται με υπουργικές 
αποφάσεις που θα εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Χρειάζεται να επισημανθεί ότι εδώ και ένα χρόνο προετοιμάζεται ΝΕΟΣ νόμος για την ειδική 
αγωγή και εκπαίδευση χωρίς να έχουν εφαρμοστεί/αξιολογηθεί και αντίστοιχα αναθεωρηθεί οι αμέσως 
προηγούμενοι. 
 
2. Σημαντικές Επισημάνσεις 

Την παρούσα περίοδο, χωρίς να έχουν καταργηθεί οι τομείς/ειδικότητες (σημειώνεται πως δεν 
υπάρχουν αντίστοιχοι τύποι του ΕΕΕΕΚ και του ΕΕΓ στη συμβατική δευτεροβάθμια εκπαίδευση) βγήκαν 
σε διαθεσιμότητα και απολύθηκαν οι ελάχιστοι οργανικά ανήκοντες στην ειδική επαγγελματική 
εκπαίδευση εκπαιδευτικοί λόγω της οριζόντιας άκριτης κατάργησης των ειδικοτήτων. Επίσης υπάρχει 
παντελής έλλειψη εγκεκριμένων προγραμμάτων, ειδικών προδιαγραφών για χώρους και εργαστηριακό 
εξοπλισμό καθώς και παιδαγωγικού – εκπαιδευτικού υλικού (για ΕΕΕΕΚ, ΕΕΓ, ΕΕΛ κ.α) και παντελή 
έλλειψη υποδομών σε νεοιδρυμένες (των τελευταίων 3 ετών) δομές. Μέχρι σήμερα δεν εφαρμόζονται 
ενταξιακά εκπαιδευτικά μέτρα (είτε αντισταθμιστικής είτε συμπεριληπτικής φιλοσοφίας) στο τυπικό 
επαγγελματικό σχολείο. 

Η Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης που προσφέρεται στο δημόσιο σχολείο. Το συμβατικό σχολείο (Γενικής και Επαγγελματικής 
ή ενιαίου τύπου) Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να ενισχυθεί διεπιστημονικά, ώστε να 
περιορίσει τα εμπόδια στη μάθηση και να διασφαλίσει την πλήρη πρόσβαση στα εκπαιδευτικά και 
κοινωνικά αγαθά και δικαιώματα για κάθε μαθητή/τρια.  

Η ΤΕΕ λόγω της στοχοθεσίας, του περιεχομένου της και των μεθόδων διδασκαλίας που αξιοποιεί, 
οι οποίες σε μεγάλο βαθμό στηρίζονται στην πρακτική και βιωματική εφαρμογή, με την κατάλληλη 
υποστήριξη προσφέρει πολυδιάστατα την ευκαιρία αξιοποίησής της από μαθητές με διαφορετικά 
μαθησιακά προφίλ και επίπεδα μάθησης. 

Οι προσφερόμενες ειδικότητες/εξειδικεύσεις στις ΣΜΕΑΕ επαγγελματικής εκπαίδευσης- 
ειδικότερα στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) και Ειδικά 
Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ), ειδικά για μαθητές/τριες που στην παρούσα φάση δυσκολεύονται να 
ενταχθούν στο τυπικό σχολείο, είναι φυσικό να παρουσιάζουν αποκλίσεις από εκείνες που 
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προσφέρονται στην τυπική Επαγγελματική Εκπαίδευση μεταυποχρεωτικού επιπέδου (Λυκείου). Αυτές οι 
ειδικότητες οφείλουν από τη μια να ταιριάζουν στις μαθησιακές ιδιαιτερότητες των μαθητών/τριών με 
αναπηρία ή/ και μαθησιακές δυσκολίες, και από την άλλη να είναι κοινωνικά υπεύθυνες απέναντι στον 
απόφοιτο, μελλοντικό επαγγελματία αλλά και τους πελάτες/αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών.  

Επιτέλους, η δημόσια εκπαίδευση καλείται εμπράκτως να συμβάλλει ώστε οι εκπαιδευτικές/ 
επαγγελματικές διαδρομές των ατόμων με αναπηρία να είναι πραγματικά διαδρομές και όχι αδιέξοδα. 

 
Ζ. ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΝΕ 

 
Η κύρια κατεύθυνση των εφαρμοζόμενων πολιτικών των διεθνών οργανισμών (Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ΟΟΣΑ κλπ) οδηγεί στην κατάργηση του Δημόσιου χαρακτήρα της Εκπαίδευσης και τη μετατροπή 
της από κύριο δημόσιο αγαθό ανάπτυξης της Παιδείας και του πολιτισμού, σε ένα «εργαλείο» 
εξυπηρέτησης της αγοράς και των επιχειρήσεων. Η εκπαιδευτική διαδικασία και τα αποτελέσματά της 
αναγορεύονται σε δεξιότητες που είναι επιθυμητές μόνο αν εξυπηρετούν το στενό συμφέρον της 
αγοράς. Ο μαθητής αντιμετωπίζεται σαν ένα απλό εξάρτημα στην γραμμή παραγωγής των επιχειρήσεων. 
Πρέπει να μαθαίνει μόνο ότι κάθε φορά εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις, «στρατευμένος» στα συμφέροντά 
τους. Η πολύπλευρη κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των νέων ανθρώπων εξοβελίζεται απ’ την 
οπτική των σχεδιαστών της στρατηγικής του «Νέου Σχολείου». Γι’ αυτό οι επιχειρήσεις πρέπει να 
παίξουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή αυτών των σχεδίων, μέσω της μαθητείας και όχι μόνο. Ειδικά 
για τη Επαγγελματική Εκπαίδευση η άμεση διασύνδεση των επιχειρήσεων με τους θεσμικούς φορείς της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, θεωρείται ως βασική προϋπόθεση. 

Γίνεται καθαρό ότι η στόχευση είναι να αποκτήσει η εκπαίδευση χαρακτηριστικά που να 
εξυπηρετούν μόνο τις εργασιακές αλλά και κοινωνικοπολιτικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Ακόμη και οι 
βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της Παιδείας και της προσωπικότητας του ανθρώπου 
αντιμετωπίζονται από τους οργανισμούς αυτούς ως ...δεξιότητες. 

Η ιδιωτικοποίηση μεγάλου μέρους της εκπαίδευσης, κυρίως της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμβάλουν, εκτός των άλλων προς αυτή τη 
κατεύθυνση. Η μαθητεία επίσης αποτελεί τον πρώτο βασικό πυλώνα της άμεσης εμπλοκής των 
επιχειρήσεων στην εκπαίδευση με το επιχείρημα τη «μάθηση με βάση την εργασία». 
 
Η εφαρμογή των κατευθύνσεων στην Ελλάδα 

Με το νέο νόμο για τη Λυκειακή Βαθμίδα του Υπουργείου Παιδείας, συντελείται η μεγαλύτερη 
αναδιάρθρωση στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το 1985, στο πλαίσιο των γενικότερων 
κατευθύνσεων, με απώτερους στόχους: 
1. Μείωση του μαθητικού πληθυσμού της δημόσιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη λυκειακή βαθμίδα 
(Γενικό και Επαγγελματικό σχολείο) 
2. Ιδιωτικοποίηση, η οποία επιδιώκεται ως στόχος αλλά και ως μέσον. Επιχειρείται δηλαδή η βίαιη 
μετακίνηση των μαθητών στην ιδιωτική Επαγγελματική Εκπαίδευση και συγχρόνως επιτυγχάνεται η 
χρόνια επιδίωξη του νεοφιλελευθερισμού για αύξηση του ειδικού βάρους της αγοράς στην εκπαίδευση. 
Αυτό επιτυγχάνεται σε πρώτη φάση με τα μεταγυμνασιακά ΙΕΚ ("δημόσια" μέσω ΕΣΠΑ και ιδιωτικά ΣΕΚ). 
Με τη δημιουργία των ΣΕΚ (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης) επιδιώκεται η κατάρτιση ανήλικων 
μαθητών, πράξη σπασμωδική, άκαιρη και άτοπη. Με τον τρόπο αυτό καταδικάζεται μεγάλος αριθμός 
ανηλίκων, απροετοίμαστων και ανενημέρωτων εκπαιδευτικά μαθητών, σε χαμηλού επιπέδου εργασίες, 
σε τεχνίτες, χωρίς αντίληψη της τεχνογνωσίας και της επιστήμης. Είναι μία ρατσιστική και 
αντιδημοκρατική αντιμετώπιση μεγάλης μερίδας εφήβων μαθητών που τους κατευθύνουν στη 
επιδοτούμενη εργασία και μερική απασχόληση. 

Παράλληλα, η δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση καρατομείται με αφαίρεση ειδικοτήτων ενώ 
όπως σχεδιάστηκε δεν θα παρέχει αξιόπιστα επαγγελματικά δικαιώματα και θα αδυνατεί να 
ανταποκριθεί στους στόχους της. Φυσικό επακόλουθο θα είναι, οι μαθητές να στρέφονται τελικά στην 
ιδιωτική επαγγελματική εκπαίδευση, απόλυτα συνδεδεμένη με τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα της 
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αγοράς, αποτελώντας έτσι αναλώσιμο και απασχολήσιμο εργατικό δυναμικό. Καθώς δεν θα έχουν 
μάλιστα απολυτήριο εκπαιδευτικής βαθμίδας αλλά απλή βεβαίωση, θα περιορίζονται δραστικά οι 
δυνατότητές τους για εκπαιδευτική ανέλιξη. Έτσι περιορίζονται παράλληλα και οι σπουδαστές της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
3. Μαθητεία. Η γενικευμένη εφαρμογή της μαθητείας, η οποία στην Ελλάδα εφαρμοζόταν στις Σχολές 
του ΟΑΕΔ, σήμερα έχει πολλαπλές επιδιώξεις και παραπέμπει ευθέως σε «διείσδυση» του αντίστοιχου 
γερμανικού μοντέλου, με βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οδηγίες του ΟΟΣΑ. 
Ιδιαιτέρως σήμερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και έλλειψης πόρων, η πολιτική ηγεσία σχεδιάζει και 
εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες μετατοπίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία στις επιχειρήσεις. Το επίπεδο 
σχεδιασμού καθώς και το επίπεδο υλοποίησης των Εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών καθορίζεται 
κυρίως από α. κατευθύνσεις διεθνών κέντρων και β. εξωθεσμικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν 
προσδιορίζουν την είσπραξη της μάθησης, αλλά λειτουργούν με όρους της αγοράς.  

Αντ' αυτού του προαναφερόμενου εγχειρήματος, υποστηρίζεται ότι τον κύριο ρόλο της ΤΕΕ 
πρέπει να έχει το αναμορφωμένο δημόσιο σχολείο διότι: 

 ο μαθητής των 15-16 ετών, δεν είναι δυνατόν να εγκλωβίζεται σε εξειδικευμένα επαγγέλματα τα 
οποία έχουν μικρό χρόνο ζωής και αμφισβητούμενη γεωγραφική αναγκαιότητα λόγω της 
εξειδίκευσης και της παγκοσμιοποίησης. 

 Σήμερα, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας απαιτεί εργαζόμενους με ευρείς τεχνικές και 
επαγγελματικές γνώσεις που μπορούν να διαφοροποιηθούν και να αναπτυχθούν σε ανώτερα 
επίπεδα, χωρίς άμεση εξάρτηση από συγκεκριμένες τεχνολογίες και επιχειρήσεις. 

 Οι ίδιοι οι υποστηρικτές των υβριδικών μοντέλων εκπαίδευσης θεωρούν ότι δεν αρκεί μια απλή 
μετακίνηση του εκπαιδευόμενου μεταξύ σχολείου και επιχείρησης, αλλά απαιτείται η 
δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης (learning environment), το οποίο κάθε άλλο 
παρά απλή υπόθεση είναι, ιδιαιτέρως για οικονομίες με μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων όπου η οργάνωσή τους βρίσκεται σε υποτυπώδη επίπεδα. 

 Ο κοινωνικός ρόλος της ΔΤΕΕ που είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για την Ελλάδα, εξ ορισμού δεν μπορεί 
να καλυφθεί από τον ιδιωτικό τομέα. 

 Ο εργασιακός ρόλος της ΤΕΕ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του ιδιωτικού τομέα 
(τεχνογνωσία, επαγωγική προσέγγιση της γνώσης κλπ) αλλά μόνο επικουρικά και στη βάση 
ολοκληρωμένου σχεδίου που θα εκπονηθεί με κοινωνικούς όρους. 
Ο μαθητής που ακολουθεί πρόγραμμα Μαθητείας είναι αναγκασμένος να ακολουθεί τις ανάγκες 

της παραγωγικής διαδικασίας, που το αντικείμενό της, εκ των πραγμάτων, δεν εντάσσεται σ’ ένα 
ολοκληρωμένο γνωστικό αντικείμενο. Έτσι, η εμπειρία που θα αποκτηθεί δεν μπορεί να αποτελέσει 
ταυτόχρονα και ολοκληρωμένη γνώση. Η εμπειρία που αποκτάται με την εργασία, προφανώς προσθέτει 
πολλές και πολύτιμες γνώσεις, σε όλες τις συνιστώσες του εργασιακού περιβάλλοντος, εφ΄ όσον έχει 
διασφαλιστεί το βασικό μαθησιακό υπόβαθρο. Η τάξη της μαθητείας δεν χαρακτηρίζεται σε καμιά 
περίπτωση ως εκπαιδευτική διαδικασία και δεν είναι δυνατόν να εντάσσσονται τέτοιου είδους 
πρακτικές μέσα στη σχολική μονάδα. Ο συγκεκριμένος χρόνος κάλλιστα μπορεί να αφιερωθεί στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση, αυτή καθ' αυτή, μέσα στο σχολείο, ώστε ο πτυχιούχος να εμβαθύνει και να 
διευρύνει το επίπεδο των γνώσεων με τελικό στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκρισή του στις 
μελλοντικές απαιτήσεις του επαγγέλματος και την ομαλή μετάβασή του στο εργασιακό περιβάλλον. 

Αντίθετα, η μαθητεία καταδικάζει ένα μεγάλο αριθμό εφήβων, απροετοίμαστων και 
ανενημέρωτων επαγγελματικά, μαθητών σε χαμηλού επιπέδου εργασίες, δηλαδή ημιμαθείς τεχνίτες 
χωρίς ολοκληρωμένη αντίληψη της τεχνολογίας και της επιστήμης. Πρόκειται, για μια ταξική, 
«ρατσιστική» και αντιδημοκρατική αντιμετώπιση μεγάλης μερίδας μαθητών οι οποίοι χωρίς καν 
προσχήματα, οδηγούνται στην επιδοτούμενη εργασία και στη μερική απασχόληση χωρίς κανένα 
εργασιακό και συνταξιοδοτικό δικαίωμα ενώ παράλληλα οδηγεί στην ανεργία αρκετούς έμπειρους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας και αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την μετάβαση των 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας.  
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Χειροπιαστό παράδειγμα των προαναφερόμενων κατευθύνσεων αποτελεί η εγκαινίαση (Δεκ 
2013) του προγράμματος ΜΕΝΤΙ, το οποίο στηρίζεται στο δυικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης (βάσει του μνημονίου του Βερολίνου), με συνεργασίες υπουργείων, εμπορικών- 
βιομηχανικών επιμελητηρίων Ελλάδας- Γερμανίας και καταλυμάτων με αναγνώριση πτυχίων από ή/και 
στη Γερμανία. Η πρώτη εφαρμογή του θα πραγματοποιηθεί στον τουρισμό,  έναν απ’ τους βασικούς 
τομείς της οικονομίας της χώρας μας. Όμως, η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του συγκεκριμένου τομέα 
έχει άμεση σχέση με το πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο των εμπλεκομένων ατόμων και με την 
ποιοτική προσφορά υπηρεσιών. Τέτοιου είδους διαστάσεις δεν μπορούν να καλυφθούν απλά από μια 
μεμονωμένη/ εξειδικευμένη κατάρτιση συγκεκριμένου επαγγελματικού τμήματος αλλά μόνο μέσω ενός 
ευρύτερου πλαισίου  παιδείας. Μόνο μια τέτοια παιδεία μπορεί να λειτουργήσει πολυεπίπεδα και με 
προσθετικά μακροπρόθεσμα οφέλη ανάμεσα στα οποία εξέχουσα θέση έχει και η πολιτικά ορθή 
προβολή της πολιτισμικής εικόνας της χώρας μας.  
 
 

Η. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECVET) 

 
Ο νόμος 4186/17-9-2013 για την Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο άρθρο 10 

για τα Αναλυτικά προγράμματα σπουδών αναφέρει: “Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο αναλυτικά 
προγράμματα σπουδών διαμορφώνονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού συστήματος 
πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (European Credit System for 
Vocational Education and Training – ECVET), που περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8.7.2009)”. Δηλαδή υπάρχει 
η πρόθεση, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου και των Σχολών/ 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης να καταρτιστούν με την «θεσμοθέτηση σπονδυλωτών 
προγραμμάτων σπουδών» και να γίνεται «η αντιστοίχησή τους σε πιστωτικές μονάδες και στη 
συνέχεια η πιστοποίηση των προσόντων». Αυτό θα έχει συνέπεια σε κάθε μελλοντικό εργαζόμενο/η 
ξεχωριστά.  

Πολύ σύντομα και ενημερωτικά, το ECVET είναι ένα Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς 
πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET). Επιτρέπει την 
επικύρωση, την αναγνώριση και τη συσσώρευση εργασιακών δεξιοτήτων και γνώσεων που αποκτώνται 
στη διάρκεια παραμονής σε μια διαφορετική χώρα ή σε διαφορετικές περιστάσεις, ούτως ώστε η 
αποκτηθείσα εμπειρία να συνυπολογίζεται στα προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης. Στην επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους στόχους του συστήματος αναφέρεται: «Τα 
συστήματα VET, ένα από τα κυριότερα πεδία της διά βίου μάθησης, συνδέονται άμεσα τόσο με τη γενική 
και ανώτερη εκπαίδευση όσο και με την πολιτική απασχόλησης, καθώς και με την κοινωνική πολιτική 
κάθε κράτους μέλους. Βάσει της εν λόγω δια τομεακής τους δράσης προωθούν όχι μόνο την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και την πλήρωση των αναγκών της αγοράς εργασίας, 
αλλά και την κοινωνική συνοχή και ισότητα, καθώς και τη συμμετοχή και τη σύμπραξη των πολιτών». Για 
τους υποστηρικτές του συστήματος:  
α. «Το ECVET είναι ένας μηχανισμός ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα να περιγραφεί με μεθοδικότητα ένα 
επαγγελματικό προσόν με βάση ψηφίδες «unit» μαθησιακών αποτελεσμάτων, που μπορούν να 
μεταφερθούν και να συσσωρευτούν (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) και στις οποίες αντιστοιχούν 
πιστωτικές μονάδες. 
β. Το ECVET αποσκοπεί στο να διευκολύνει τη μεταφορά και συσσώρευση μαθησιακών αποτελεσμάτων 
μεμονωμένων ατόμων που περνούν από ένα περιβάλλον κατάρτισης σε ένα άλλο, από ένα σύστημα 
επαγγελματικής πιστοποίησης σε ένα άλλο. Είναι ένας μεθοδικός τρόπος για να περιγραφεί ένα 
επαγγελματικό προσόν με βάση ψηφίδων μαθησιακών αποτελεσμάτων που μπορούν να μεταφερθούν 
και να συσσωρευτούν (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) με αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες. 
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Οι πιστωτικές μονάδες του ECVET προτείνονται ως μία επιπλέον πηγή πληροφόρησης σε αριθμητική 
μορφή. Εφόσον συσχετιστούν και με τα επαγγελματικά προσόντα και με τις ψηφίδες, οι πιστωτικές 
μονάδες του ECVET επιτελούν δύο λειτουργίες: 
• δίνουν μια απλή απεικόνιση της σχετικής αξίας μιας ψηφίδας μαθησιακών αποτελεσμάτων σε σχέση με 
το πλήρες επαγγελματικό προσόν. Απεικονίζουν την αναλογία της ψηφίδας προς το επαγγελματικό 
προσόν. 
• Διευκολύνουν τη μεταφορά μαθησιακών αποτελεσμάτων με ένα χειροπιαστό τρόπο παρέχοντας ένα 
κοινό σημείο αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των συστημάτων επαγγελματικών προσόντων. 
Με τον όρο ψηφίδα εννοείται ένα σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων) που κανονικά συνιστούν το πιο μικρό τμήμα ενός επαγγελματικού προσόντος που μπορεί να 
αξιολογηθεί, να επικυρωθεί και, πιθανώς, να πιστοποιηθεί. Μια ψηφίδα μπορεί να είναι εξειδικευμένη 
για ένα μόνο επαγγελματικό προσόν ή κοινή σε διάφορα επαγγελματικά προσόντα». 

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει πως το ECVET βάζει στο επίκεντρο το ίδιο το άτομο 
(εκπαιδευόμενο, καταρτιζόμενο, επαγγελματία) επαληθεύοντας, τεκμηριώνοντας και αναγνωρίζοντας 
τις γνώσεις ,δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησε/αποκτά το άτομο κατά τη διάρκεια του βίου του 
(επαγγελματικού, εκπαιδευτικού, κοινωνικού κ.α) ενισχύοντας την οριζόντια και κάθετη κινητικότητά 
του, την ευελιξία του και την επιλογή ή/και συνδυασμό διαφορετικών διαδρομών σταδιοδρομίας που 
μπορεί να έχουν κοινά και μη κοινά σημεία.  

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο συνδυασμός τυπικών (πιστοποιημένων) προσόντων με την 
επαγγελματική εμπειρία που συσσωρεύεται οδηγεί το άτομο σε προσωπικές διαδρομές επαγγελματικής 
εξέλιξης και εξατομικευμένο προφίλ σταδιοδρομίας. Όμως, η επαγγελματική κινητικότητα, το πέρασμα 
από την εκπαίδευση στην εργασία, η εναλλαγή μεταξύ εργασίας- ανεργίας, η μακροχρόνια ανεργία, η 
οικονομική ύφεση, η άναρχη και αδιαφανής ανάπτυξη των προϊόντων εκπαίδευσης-κατάρτισης, η 
κατακρεούργηση των εργασιακών δικαιωμάτων και η σταδιακή εξαφάνιση των συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας δεν αφορούν αποσπασματικά το άτομο και ούτε εξαρτώνται από την ατομική πρωτοβουλία και 
ευθύνη του αλλά αφορούν γενικότερα τις κυριαρχούσες ιδεολογίες και εφαρμοζόμενες πολιτικές. 
Ελλοχεύει λοιπόν ο κίνδυνος για άλλη μια φορά το άτομο να χρεωθεί προσωπικά την ευθύνη και να 
παρουσιαστεί α. πληθωριστική και αγχωτική τάση για αναζήτηση πιστοποιημένων προσόντων ιδιαιτέρα 
σε μια οικονομία που αυτά δεν αντιστοιχούν σε απαιτήσεις αντίστοιχων θέσεων 
εργασίας/απασχόλησης. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για το σύστημα ECVET (και το αρνητικό για την 
χώρα μας ειδικά με τις ΣΕΚ ) είναι ότι ευνοεί τις χώρες με ισχυρά και ελκυστικά συστήματα Τεχνικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης και εκείνα με εδραιωμένα συστήματα μαθητείας τα οποία 
τείνουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις από την άποψη απασχόλησης των νέων. β. διάσπαση των 
προσόντων και ο κατακερματισμός τους σε δεξιότητες ,γνώσεις , ικανότητες που είναι τεμαχισμένες και 
πιθανά ασύνδετες μεταξύ τους. γ. ο κατακερματισμός που οδηγεί στην εξατομίκευση των 
επαγγελματικών προσόντων, οδηγεί με τη σειρά του στην εξατομίκευση των εργασιακών δικαιωμάτων 
και των συμβάσεων εργασίας. Ο απώτερος στόχος όλης αυτής της διαδικασίας είναι η μείωση του 
εργασιακού κόστους ανά μονάδα εργασίας, με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 
μιας και στο μέλλον δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι με «ομαδοποιημένα προσόντα». Οι πιστοποιήσεις 
απ’ τον ΕΟΠΠΕΠ των αποφοίτων του τμήματος της μαθητείας του επαγγελματικού Λυκείου και των 
Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, με Πανελλαδικού τύπου εξετάσεις σ’ αυτό το διαχωρισμό 
αποσκοπούν. Με τον τρόπο αυτό θα είναι πολλοί εκείνοι που δεν θα πιστοποιηθούν και θα έχουν 
μόνο Βεβαίωση σπουδών, που θα παραπέμπει σε κάποιο αριθμό πιστωτικών μονάδων, προφανώς 
λιγότερες απ’ τους πιστοποιημένους και περισσότερες απ’ τους κατέχοντες μόνο απολυτηρίου-
πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου. Αυτό, άλλωστε, δείχνει η αντίστοιχη εμπειρία των ΙΕΚ. 
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Θ. ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 
 

Η ΟΛΜΕ, από το 2006  έχει επεξεργαστεί προτάσεις για την Τεχνική Εκπαίδευση, όπου τίθεται ο 
στρατηγικός στόχος για το μελλοντικό σχολείο και συμπληρώνεται με πρόταση προετοιμασίας και 
διεκδίκησης, που παίρνει υπόψη την σημερινή πραγματικότητα. 
Η πρόταση της ΟΛΜΕ του 2006 συγκλίνει στη δημιουργία «…ενός πραγματικού Ενιαίου Λυκείου, που 
θα αξιοποιεί τα θετικά χαρακτηριστικά του Πολυκλαδικού Λυκείου, στο πλαίσιο της καθιέρωσης της 
12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης ….». Αναφέρει επίσης ότι «Για τη δημιουργία αυτού του Ενιαίου 
Λυκείου απαιτείται σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε να αποκτά πρακτικό αντίκρισμα και η όποια 
δέσμευση της Πολιτείας.». 
Μέχρι την καθιέρωση ενός Ενιαίου Λυκείου ως μοναδικού τύπου σχολείου η ΟΛΜΕ προτείνει «…την 
ύπαρξη μεταβατικού σταδίου, που είναι αναγκαίο για την ουσιαστική αναβάθμιση και ισότιμη ένταξη 
της ΤΕΕ στη λυκειακή βαθμίδα.» 

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνει «Να δημιουργηθεί μια και μόνο δομή επαγγελματικής 
εκπαίδευσης σε λυκειακό επίπεδο μετά το γυμνάσιο, σχεδιασμένη στην κατεύθυνση της καθιέρωσης 
12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.». Και συνεχίζει «Για αυτό είναι απαραίτητη η υπαγωγή στο 
ΥΠΕΠΘ όλων των σχολικών μονάδων που προσφέρουν σήμερα τεχνικό-επαγγελματική εκπαίδευση 
και ανήκουν σε άλλα υπουργεία (ΟΑΕΔ, ΟΤΕΚ, Υγείας, Γεωργίας). Είναι απαραίτητη, επίσης, η 
κατάργηση των μεταγυμνασιακών ΙΕΚ και κάθε άλλης μορφής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης πριν τα 18 χρόνια του μαθητή και μέχρι την ολοκλήρωση του 12ετούς υποχρεωτικού 
κύκλου εκπαίδευσης.» 

Η πρόταση της ΟΛΜΕ, στο πλαίσιο αναβάθμισης του επιπέδου σπουδών του Λυκείου της ΤΕΕ, 
αναφέρεται στην καθιέρωση ενός Μεταλυκειακού έτους Επαγγελματικής Εξειδίκευσης με τα 
χαρακτηριστικά του Δημόσιου σχολείου οργανικά ενταγμένο στο Λύκειο της ΤΕΕ. Συγκεκριμένα 
αναφέρει, «Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης, με την ευθύνη της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οργανικά ενταγμένο στο Λύκειο της ΤΕΕ, που θα αξιοποιεί την 
υποδομή και το εκπαιδευτικό προσωπικό των επαγγελματικών λυκείων, και θα περιέχει το σύνολο 
των ειδικοτήτων που παρέχονται σήμερα.» 

Στο 16ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ γίνεται επαναπροσέγγιση με βάση τα νέα δεδομένα. Η απόφαση του 
συνεδρίου αναφέρει σχετικά: 

« Γ) Ενιαίο δημόσιο και δωρεάν 12χρονο σχολείο των όλων και των ίσων. 

 Σχολείο ενταγμένο σε μια εκπαίδευση δημόσια, δωρεάν, με παιδαγωγική ελευθερία, γνώση 

και αξιοπρέπεια. 

 Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση ενταγμένη στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης και εξ 

ολοκλήρου στο Υπουργείο Παιδείας. Καμιά ειδικότητα δεν περισσεύει στην τεχνική 

εκπαίδευση, όπως και στην πραγματικότητα της ζωής. Όχι στη μαθητεία. 

 Όχι στην επιχειρηματικοποίηση – διάλυση της εκπαίδευσης. Όχι στους ταξικούς εξεταστικούς 

φραγμούς! Να μην περάσουν τα εκτρωματικά σχέδια για την αντιδραστική αναμόρφωση του 

σχολείου με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Όχι στο σχολείο των ταξικών φραγμών – 

αποκλεισμών, που διώχνει τους μαθητές από το σχολείο με τις πολλαπλές εξετάσεις. Όχι στα 

νομοσχέδια για το νέο λύκειο των πανελλαδικών σε κάθε τάξη που θα διώχνει τα παιδιά από 

το σχολείο, και για το τεχνολογικό λύκειο που σκοτώνει  τη γενική παιδεία και επιβάλλει την 

στείρα κατάρτιση και τη μαθητεία-απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία.» 

 
Είναι σαφές ότι ο νόμος που προώθησε η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε 

πλήρη αντίθεση με τις προτάσεις της ΟΛΜΕ, αφού: 
 συρρικνώνει την Λυκειακή βαθμίδα αντί να καθιερώνει τη 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση 
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 Καθιερώνει δύο πυλώνες Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μετά το Γυμνάσιο που μάλιστα ο 
ένας πυλώνας είναι έξω απ’ τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο πλαίσιο της κατάρτισης και 
λειτουργίας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια (Μεταγυμνασιακά ΙΕΚ) 

 Εντάσσει το θεσμό της μαθητείας ως βασικό πυλώνα εκπαίδευσης μέσα στο δημόσιο σχολείο με 
ότι αυτό σημαίνει για το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και τη παιδική εργασία. 
Με τον νέο νόμο η ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετατρέπεται από μαζικό σχολείο όπως 

διαμορφώθηκε απ’ τον ν. 1566/1985, σε επιλεκτικό σχολείο όπου δεν θα μπορούν να ολοκληρώσουν τη 
φοίτησή τους οι αδύνατοι μαθητές, μιας και το σύστημα δεν προβλέπει κανένα θεσμό ενίσχυσης αυτών 
και φυσικά η δαπάνη ενίσχυσης των μαθητών αυτών είναι πια απαγορευτική για την πλειοψηφία των 
λαϊκών οικογενειών. Ενισχύεται μ’ αυτόν τον τρόπο η ταξικότητα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
αφήνοντας διέξοδο προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μόνο στους έχοντες την οικονομική δυνατότητα. 
 
Αντί Επιλόγου 

Πολλοί ήταν όσοι προσπάθησαν να αλλάξουν τα πράγματα στην Τεχνική Επαγγελματική 
Εκπαίδευση της Χώρας μας. Κάποιοι είχαν όραμα που προσπάθησαν να το εφαρμόσουν σε μια Ελλάδα 
που δεν ήταν έτοιμη να το δεχτεί, κάποιοι προσπάθησαν απλά να ακούσουν τις επιταγές των καιρών ή 
της αγοράς και κάποιοι λειτούργησαν απλά γιατί έπρεπε να φανεί πως παρήγαν έργο. Το θέμα όμως 
είναι πως η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση εξακολουθεί να ασθενεί μέσα σ’ ένα Εκπαιδευτικό 
Σύστημα που μακράν απέχει από το να είναι υγιές και το οποίο μεταφέρει την παθογένειά του από 
αλλαγή σε αλλαγή. 
 

Το συνθετικό αυτό κείμενο δεν εκφράζει στο ακέραιο τις προσωπικές απόψεις όλων των μελών 
της ομάδας. Από κάποια μέλη της ομάδας έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις, αλλά στο πλαίσιο του καλού 
συνεργατικού κλίματος που είχαμε σε όλη τη διάρκεια των εργασιών μας και αναγνωρίζοντας την 
αξιόλογη δουλειά που έχει γίνει, προσυπογράφουν την εισήγηση. 

Η ομάδα και κυρίως η συντακτική ομάδα της εισήγησης, εργάστηκε κάτω από εξαιρετικά 
δύσκολες και αντίξοες συνθήκες αφού δύο μέλη της ήταν σε διαθεσιμότητα και το σύνολο της 
συντακτικής ομάδας αλλά και της ομάδας εργασίας γενικότερα, συμμετείχε ταυτόχρονα και στις 
κινητοποιήσεις του κλάδου. 

Οι διαφορετικές απόψεις θα εκφραστούν στο συνέδριό μας από τις εισηγήσεις που θα γίνουν 
στις επιμέρους ομάδες εργασίας του συνεδρίου. Εκφράζονται επίσης από τα ενυπόγραφα κείμενα που 
έχουν αναρτήσει μέλη της ομάδας στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. 

 

Το μέλος της ομάδας Βρεττός Γιάννης, εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με το πολιτικό σκεπτικό 
της εισήγησης. 
 


