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ζηελ αλεπίζεκε θαη άηππε πξώηε ζπλάληεζε θαη ζπδήηεζε 

πνπ δηνξγαλώλεη ην Δζληθό πκβνύιην Παηδείαο (Δ.Τ.Π.) 

ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ θαη Κνηλσληθνύ Γηαιόγνπ γηα ηελ Παηδεία 

ην Σάββαην 16 Απξηιίνπ 2016 

ζηελ αίζνπζα «Γαιάηεηα Σαξάληε» 

ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

 

εξαθείκ Κεξαζηώηεο 

Δθπ/θόο Π.Δ. 03 Μαζεκαηηθόο, Γηεπζπληήο 2νπ ΔΠΑ.Λ. Γαιαηζίνπ 

Αληηπξόεδξνο Γ.Σ. Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. 

ΘΔΜΑ: 

«Ο κύζνο γηα ην ππνρξεσηηθό 12ρξνλν Δληαίν ρνιείν. 

Απνιπηήξην, Πηπρίν εηδηθόηεηαο, 

πξόζβαζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπ/ζε» 

 

Κύξηε Πξόεδξε, 

Κύξηε Υπνπξγέ, 

θπξίεο θαη θύξηνη, 

 

Α. ρνιείν ΔΛΚΤΣΙΚΟ, ΟΥΙ εμαλαγθαζηηθό 

Δάλ ην Υπνπξγείν επηζπκεί πξαγκαηηθά λα επηηειέζεη επηηέινπο ε εθπαίδεπζε ηνλ 

θνηλσληθό ηεο ξόιν, ηόηε απηή ζα πξέπεη λα «επηβιεζεί» όρη «δηα Νόκνπ» αιιά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο. Θα πξέπεη ινηπόλ ε Δθπαίδεπζε: 

 
ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Ταρ. Γ/λζε : Αρηιιέσο 37 - 41 & Μπιιέξνπ ΤΚ-Πόιε : 104 36 Αζήλα 
ηειέθσλν : 210-5238973 Πξόεδξνο : 6932-619808 

e-mail : oltee.oltee@gmail.com ειεθ. ζει. : http://www.oltee.gr 

 

Αζήλα, 16-04-2016 

Αξ. Πξση.: 130 

2ε Δηζήγεζε ηεο Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. 
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– λα είλαη ειθπζηηθή, 

– λα πξνζθέξεηαη ζε πνηθηιία ηύπσλ, 

– λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ ιανύ θαη 

– λα απνδεηθλύεη ρεηξνπηαζηά όηη ζην ηέινο ηεο όπνηαο «ππνρξεσηηθήο» εθπαηδεπηηθήο 

πνξείαο, ζα έρεη επηηεπρζεί ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. 

Κακία εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε δελ πξόθεηηαη λα επηηύρεη, όζν ην εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα ζεσξεί σο «κάζεζε» ηελ αθαηάζρεηε «ζηνίβαμε» γλώζεσλ ζε παηδηθνύο 

εγθεθάινπο. 

Τν πεηπρεκέλν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πξέπεη: 

– Να κπνξεί λα εληνπίδεη, λα ελζαξξύλεη θαη λα επηβξαβεύεη όια ηα είδε δεμηνηήησλ, 

ηαιέλησλ θαη «κνξθώλ επθπΐαο». 

– Να δηακνξθώλεη πξνζσπηθόηεηεο πνπ κε ηελ ελειηθίσζή ηνπο ζα απνηειέζνπλ 

«πνιίηεο» ηεο θνηλσλίαο. 

– Να δίλεη εθόδηα γηα ηελ εύζηνρε θαη έγθαηξε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ 

καζεηώλ κε ηελ ελειηθίσζή ηνπο, σο κέξνο ηεο ηδηόηεηαο ηνπ «πνιίηε» ηεο ρώξαο. 

 

Β. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ ηεο Σ.Δ.Δ. 

Οη καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζηα ζρνιεία ηεο Σ.Δ.Δ. έρνπλ θάπνηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξέπεη λα αλαγλσξίζεη θάπνηνο όηαλ ζρεδηάδεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. 

Σπγθεθξηκέλα: 

– Απέρνπλ παξαζάγγεο από ην πξόηππν ηνπ «επηκεινύο» καζεηή πνπ επηβξαβεύεη ην 

πθηζηάκελν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη εμ’ απηνύ θέξνπλ ζπλήζσο ην «ζηίγκα» ηνπ 

«αλεπίδεθηνπ καζήζεσο». 

– Σηελ πξαγκαηηθόηεηα δηαζέηνπλ εμαηξεηηθέο δεμηόηεηεο θαη ηαιέληα ζηε δηαρείξηζε 

εξγαζηώλ θαη επίιπζε ζπλδπαζηηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνύλ ζπλεξγαζία 

αλαιπηηθήο ζθέςεο θαη δεμηνηερλίαο. 

– Αλήθνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζηα κεζαία θαη ρακειά νηθνλνκηθά ζηξώκαηα, ελώ 

αξθεηνί από απηνύο πξνεξρόκελνη από νηθνγέλεηεο κεηαλαζηώλ. Γηα ην ιόγν απηό: 

– Δίλαη πεξηζζόηεξν ζπλεηδεηνπνηεκέλνη γηα ηελ επηινγή ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο ησλ αλώηεξσλ νηθνλνκηθά ζηξσκάησλ. 

– Έρνπλ απόιπηε αλάγθε ηελ απόθηεζε πηπρίνπ εηδηθόηεηαο ζηα 18 γηα ηελ άκεζε 

εθθίλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο κε ηππηθά θαη νπζηαζηηθά εθόδηα – πξνζόληα. 

 

Γ. Σν ζρνιείν πνπ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ηνπ 

Τν Τερληθό Δπαγγεικαηηθό Λύθεην κπνξεί ηδεαηά λα απεπζύλεηαη ζε κεγάιεο θαη 

πνηθίισλ ραξαθηεξηζηηθώλ νκάδεο καζεηηθνύ πιεζπζκνύ, ζα πξέπεη όκσο θαη’ αξρήλ (θαη θαη’ 
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ειάρηζηνλ) λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ πνπ ήδε θνηηά 

ζε απηό. Δπνκέλσο ζα πξέπεη: 

– Να είλαη νξγαληθά εληαγκέλν ζηελ Τππηθή Β΄βάζκηα Δθπαίδεπζε ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο ώζηε λα παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο ζπλνιηθή θαη νιόπιεπξε ΠΑΙΓΔΙΑ, λα 

δηακνξθώλνληαη ζπκπεξηθνξέο θαη λα θαιιηεξγνύληαη πξνζσπηθόηεηεο, κέζα ζε έλα 

πεξηβάιινλ παηδαγσγηθά θαηάιιειν γηα αλειίθνπο, εκθνξνύκελν από δεκνθξαηηθέο 

αξρέο, αμίεο, ηδαληθά, πνιηηηζκό, ηζόηεηα, πνπ θαηαπνιεκά ηε βία θαη ην ξαηζηζκό, θιπ. 

– Να παξέρεη εγθαίξσο Τερληθή Παηδεία ζηνπο καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδπάζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζθέςεο κε ηηο ρεηξσλαθηηθέο δεμηόηεηεο, όζν αθόκε εμειίζζνληαη νη 

εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ε ζσκαηηθή αλάπηπμε. Η Τερληθή Δθπαίδεπζε είλαη 

ΣΡΟΠΟ θαη όρη κόλν ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ κάζεζεο. Δάλ ε πνιηηεία θαηαλννύζε ηελ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη επίδξαζή ηεο ζηελ ςπρηθή, ζσκαηηθή θαη εγθεθαιηθή αλάπηπμε 

ησλ εθήβσλ, ζα ηελ παξείρε ζε ΟΛΟΥΣ ηνπο καζεηέο αλεμαηξέησο ησλ ηδηαίηεξσλ 

θιίζεώλ ηνπο. Σε θάζε πεξίπησζε όκσο, δελ κπνξεί λα ζηεξνύκε απηή ηε δπλαηόηεηα 

ηνπιάρηζηνλ από εθείλνπο ηνπο καζεηέο πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ εμαηξεηηθά 

αλαπηπγκέλεο ηερληθέο δεμηόηεηεο. 

– Να παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηεο πξαγκαηηθά εθόδηα γηα λα μεθηλήζνπλ ηελ δσή ηνπο 

σο ελήιηθνη πνιίηεο, κεηαμύ ησλ άιισλ θαη επαγγεικαηηθά, θαιύπηνληαο έηζη ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. 

 

Γ. Απνιπηήξην, Πηπρίν, πξόζβαζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Οη καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζηελ Τ.Δ.Δ., κε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο δηαθξίλνπλ, 

έρνπλ απόιπηε αλάγθε λα ιάβνπλ πηπρίν εηδηθόηεηαο κε ηελ απνθνίηεζή ηνπο από ην Λύθεην 

θαη λα εληαρζνύλ άκεζα θαη νκαιά ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν σο εηδηθεπκέλνη Τερλίηεο. Πνιύ 

πεξηζζόηεξν ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπνκέλσο: 

– Θα πξέπεη λα έρνπλ δηδαρζεί πιήξσο θαη ζε βάζνο όιν ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο 

Δηδηθόηεηαο πνπ ζπνπδάδνπλ, ιακβάλνληαο ηηο αληίζηνηρεο «πηζησηηθέο κνλάδεο» 

καζεκάησλ εηδηθόηεηαο. 

– Τν Πηπρίν ηνπο λα ζπλνδεύεηαη από πιήξε Δπαγγεικαηηθά Γηθαηώκαηα, ηα νπνία 

πξέπεη λα απνδίδνληαη από ην Κξάηνο, ακέζσο κε ηελ ίδξπζε θάζε ηερληθήο 

εηδηθόηεηαο. 

– Τν Απνιπηήξηό ηνπο λα είλαη ηζόηηκν ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ. 

– Να παξέρεηαη ζηνπο απνθνίηνπο αθώιπηε πξόζβαζε ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

ζε όιεο ηηο ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζηηο 

παξαγσγηθέο ζρνιέο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ Σσκάησλ Αζθαιείαο όισλ ησλ 

θιάδσλ θαη βαζκίδσλ. 

Τν ζεζκηθό πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ πξόζβαζε ησλ απνθνίησλ ηεο Τ.Δ.Δ. ζηελ 

Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ήηαλ θαη παξακέλεη δηαρξνληθά (πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ) δπζκελέο 

γηα απηνύο. Τν ζέκα αληηκεησπίδεηαη πξόρεηξα, επηπόιαηα θαη πάληνηε ζπκπιεξσκαηηθά ζε 



2ε ΔΙΣΗΓΗΣΗ ηεο Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. ζην Δ.ΣΥ.Π. - Κεξαζηώηεο, αξ. πξ. 130/16-04-2016, ζει.4/5 

ζρέζε κε ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ. Τα παξαπάλσ πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά 

ζηελ κε αξ. πξση. 82/28-9-2015 επηζηνιή καο πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΥΠ.Π.Δ.Θ. κε 

ζέκα: «Πξόζβαζε ησλ Απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ. ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε», (βι. 

http://www.oltee.gr/?p=4563). 

 

Δ. ΟΥΙ ζηελ ελνπνίεζε ησλ δύν Σύπσλ Λπθείνπ 

Ιζηνξηθά, παηδαγσγηθά θαη επηζηεκνληθά, ε Τερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (Τερληθό 

Λύθεην) καδί κε ηε Γεληθή Δθπαίδεπζε (Γεληθό Λύθεην) απνηεινύλ ηηο δύν αλεμάξηεηεο θαη 

απηόλνκεο επηινγέο ζην ρώξν ηεο Αλώηεξεο (κεηά ην Γπκλάζην) Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Μάιηζηα, ζηηο πξνεγκέλεο εθπαηδεπηηθά (αιιά θαη νηθνλνκηθά) ρώξεο, ε 

δεπηεξνβάζκηα Τ.Δ.Δ. απνηειεί ηελ θπξίαξρε επηινγή ησλ καζεηώλ. 

Αληηζέησο, δελ ππάξρεη θακία ρώξα ζηνλ πιαλήηε πνπ λα παξέρεη Τερληθή 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε απνθιεηζηηθά κεηά ηα 18 ή απνθιεηζηηθά εθηόο ηνπ Σππηθνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ Σπζηήκαηνο ! 

Αθόκε, ζε θακία ρώξα ζηνλ πιαλήηε δελ έρεη ηεζεί σο πξνϋπόζεζε πξόζβαζεο 

ζε Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, ε ππνρξεσηηθή παξαθνινύζεζε 12 (ή 14) εηώλ 

Γεληθήο Δθπαίδεπζεο ! 

Οη εηζεγεηέο απηήο ηεο παγθνζκίσο πξσηνθαλνύο εθεπξέζεσο ζα πξέπεη λα 

επηθαιεζηνύλ έζησ έλα παξάδεηγκα ρώξαο πνπ λα κελ παξέρεη Τερληθή Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε ζηε Γεύηεξε Βαζκίδα ηνπ Τππηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ ηεο Σπζηήκαηνο. Από ηηο 

αθξαίεο λενθηιειεύζεξεο νηθνλνκίεο έσο ηηο αθξαηθλείο θνκκνπληζηηθέο θνηλσλίεο, 

ζε θακηά δελ απνπζηάδεη ε Σ.Δ.Δ. από ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, νύηε ζήκεξα, 

νύηε ζην παξειζόλ. ΟΤΣΔ ΜΙΑ ! Δλδερνκέλσο, ε θαηαγξαθή ηεο δνκήο αιιά θαη ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηνπιάρηζηνλ ησλ 

ρσξώλ κειώλ ηεο Δ.Δ., ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη απνθιεηζηηθό ζέκα πξνο έξεπλα θαη 

κειέηε από νξηζκέλε γη απηό Οκάδα Δξγαζίαο. 

 

η. Γσδεθάρξνλν ππνρξεσηηθό Δληαίν ρνιείν: Παλάθεηα ή ΔΓΚΛΗΜΑ; 

Τν επηρείξεκα όηη ε Γεληθή Δθπαίδεπζε ζα είλαη δήζελ «ππνρξεσηηθή» θαη ζα 

παξέρεηαη ζε όινπο ηνπο πνιίηεο, δελ είλαη απιώο ππνηηκεηηθό γηα ηε λνεκνζύλε ησλ 

αθξναηώλ, αιιά θαη εμνξγηζηηθά ππνθξηηηθό. 

Τν λα γίλεη ε εθπαίδεπζε ππνρξεσηηθή «δηα λόκνπ», δελ ηελ θάλεη απηόκαηα θαη 

θαιύηεξε, νύηε ηελ αλαβαζκίδεη αλαγθαζηηθά. Απόδεημε ηνπ παξαπάλσ αμηώκαηνο απνηειεί ε 

σκή πξαγκαηηθόηεηα ηεο κέρξη ζήκεξα «ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο»: 

– Ο εθθνβηζκόο γηα ηηο …ζπλέπεηεο ηνπ λόκνπ, δελ απέηξεςε κέρξη ζήκεξα απηνύο 

πνπ εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν από ην λα εμαθνινπζνύλ λα …«παξαλνκνύλ» 

ζπζηεκαηηθά.... 

http://www.oltee.gr/?p=4563
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– Πνιινί απόθνηηνη ησλ Γπκλαζίσλ «πξνσζνύληαη» όπσο - όπσο ζηελ «απόιπζή» 

ηνπο, κε ζνβαξόηαηεο ειιείςεηο θαη αβπζζαιέα θελά. 

Δλ πξνθεηκέλσ, ν «ππνρξεσηηθόο» ραξαθηήξαο ηνπ Γπκλαζίνπ όρη κόλν δελ σθειεί 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ, αιιά ηειηθώο απνβαίλεη ζε βάξνο ηνπο, θαζώο 

απνηειεί ην αθιόλεην άιινζη γηα ηελ θαθήλ - θαθώο πξναγσγή θαη απόιπζή ηνπο, αθξηβώο κε 

ην επηρείξεκα όηη αθνύ ε όιε δηαδηθαζία είλαη «αλαγθαζηηθή», πξέπεη λα νινθιεξσζεί έζησ θαη 

«γηα ηνπο ηύπνπο». 

Τπρόλ ελνπνίεζε ησλ δύν ηύπσλ Λπθείνπ ζε έλα «Γεληθό Λύθεην» ή «Δληαίν Λύθεην», ή 

«Λύθεην Θεσξίαο θαη Πξάμεο», είλαη βέβαην όηη ζα πξνθαιέζεη ξαγδαία αύμεζε ηεο 

καζεηηθήο δηαξξνήο, ε νπνία ζα ιάβεη αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο θαη δελ ζα είλαη δπλαηό λα 

αληηκεησπηζζεί, νύηε κε «αζηπλνκηθά κέηξα» ελόςεη ηεο «ππνρξεσηηθόηεηαο» ηεο 

Λπθεηαθήο βαζκίδαο. 

Οη καζεηέο ηεο Τ.Δ.Δ. ζα εμσζεζνύλ ΠΑΝΣΔΛΩ θαη ΟΡΙΣΙΚΑ ΔΚΣΟ 

Δθπαίδεπζεο, ελώ δελ ζα κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε νπνηνπδήπνηε ηύπνπ Τερληθή 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ΠΟΣΔ ζην ΤΠΟΛΟΙΠΟ ηνπ ΒΙΟΤ ηνπο, αθνύ ε απνθνίηεζε 

από ηνλ όπνην ηύπν «Λπθείνπ» ζα απνηειεί πάληα απαγνξεπηηθή πξνϋπόζεζε γηα 

απηνύο ! 

Δπνκέλσο, ελδερόκελε ελνπνίεζε ησλ δύν ηύπσλ Λπθείνπ ζα απνηειέζεη 

έγθιεκα όρη κόλν θαηά ηεο εξγαζίαο, αιιά πξσηίζησο θαηά ηεο Παηδείαο, βάιινληαο 

βάλαπζα θαηά ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο θαη κάιηζηα θαηά ησλ πεξηζζόηεξν αδπλάησλ θαη 

εππαζώλ νκάδσλ ηεο. 

 

Η Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε έρεη απμεκέλν θόζηνο ζε ζρέζε κε ηε 

Γεληθή Δθπαίδεπζε. Ωζηόζν, ε επέλδπζε ζηελ ΤΔΔ απνηειεί ΚΔΦΑΛΑΙΟ θαη όρη πνιπηέιεηα 

γηα ηε ρώξα. Μηα ζηηβαξή ΤΔΔ απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε θάζε πξνεγκέλεο ρώξαο πνπ 

επελδύεη ζην κέιινλ θαη ζην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο. 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. 

 

 

 

 


