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Α΄ Ε.Λ.Σ.Ε.Ε. Θεζζαιολίθες 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ από ηις εργαζίες ηης Ημερίδας  

ΠΡΟΣΑΔΙ για ηο Σετνολογικό Λύκειο 

 

ην ρξφλν πνπ δηέξξεπζε κεηαμχ ηεο εκέξαο πξαγκαηνπνηήζεσο ηεο Ζκεξίδαο 

κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ ηφκνπ ησλ Πξαθηηθψλ, ε Τπνπξγφο Παηδείαο θ. Άλλα 

Γηακαληνπνχινπ αλαθνίλσζε ηελ πξφηαζή ηεο γηα ην λέν Σερλνινγηθφ Λχθεην. ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο Ζκεξίδαο πεξηιακβάλνληαη ηφζν νη απφςεηο ησλ ζπλέδξσλ φζν θαη 

νη ηνπνζεηήζεηο καο ζηελ πξφηαζε ηεο θαο Τπνπξγνχ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο Ζκεξίδαο απνηππψλνληαη ζε έλα ζχλνιν 29 (εηθοζηελλέα) 

ζεκείφλ - προηάζεφλ, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.  

Οη αλαθνξέο ηνπ θεηκέλνπ ζε νλφκαηα αθνξνχλ ζηνπο Δηζεγεηέο ηεο Ζκεξίδαο θαη 

νη ζειίδεο αλαθέξνληαη ζηνλ ηφκν ησλ Πξαθηηθψλ ηεο. 

Σν πιήξεο θείκελν πνπ αθνινπζεί έγηλε απνδεθηφ θαη εγθξίζεθε απφ ην Γ.. ηεο 

Έλσζήο καο ζηελ απφ 8-9-2011 ηαθηηθή ζπλεδξίαζή ηνπ. 
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Ζ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία απνθηάηαη ρσξίο θακηά δηαηχπσζε θαη ρσξίο ηελ αλάγθε ξήηξαο απαγνξεπηηθήο ησλ 

πξνζβνιψλ ηεο. Δπηζεκαίλεηαη πάλησο, φηη θαηά ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2387/1920 (φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ Ν. 

2121/1993 θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα), θαη ζχκθσλα κε ηε Γηεζλή χκβαζε ηεο Βέξλεο (πνπ έρεη θπξσζεί κε ηνλ Ν. 

100/1975) απαγνξεχεηαη ε αλαδεκνζίεπζε, ε απνζήθεπζε ζε θάπνην ζχζηεκα δηάζσζεο, θαη γεληθά ε αλαπαξαγσγή 

ηνπ παξφληνο έξγνπ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή κνξθή, ηκεκαηηθά ή πεξηιεπηηθά, ζην πξσηφηππν ή ζε κεηάθξαζε, ή 

ζε άιιε δηαζθεπή, ρσξίο ηελ γξαπηή άδεηα ηνπ εθδφηε. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ   Ε Π Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Κ Α :  

 

1. Όρη άιιεο ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ Σερληθή-Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε  

2. Θεζκνζέηεζε δηαδηθαζίαο δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ 

3. πγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ζηνρνζέηεζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο 

4. ηφρνη Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ 

5. Δλίζρπζε ηνπ Κχξνπο ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ 

6. Δπαγγεικαηηθά Πεξηγξάκκαηα 

7. Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ ηνπ Σε.Λ. 

8. χλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο 

9. Δπαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 

10. Δλζσκάησζε ηεο Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο ζην Σερλνινγηθφ Λχθεην 

11. ΔΝΑ απνιπηήξην Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ ηζφηηκν κε απηφ ηνπ Γεληθνχ 

12. Πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

13. Πξνβνιή ησλ Σερλνινγηθψλ ρνιείσλ κέζσ ησλ Μ.Μ.Δ. - Δλεκέξσζε γνλέσλ θαη 

καζεηψλ 

14. Σκήκαηα Απνθνίησλ Γεληθνχ Λπθείνπ ζην Σερλνινγηθφ Λχθεην 

15. Καηάξηηζε 

16. Φνξείο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

17. Γηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο Σ.Δ.Δ. 

18. Σνκείο θαη Δηδηθφηεηεο 

19. Υσξνζέηεζε ησλ εηδηθνηήησλ ζηα Σερλνινγηθά Λχθεηα 

20. Αξηζκφο καζεηψλ 

21. Μαζήκαηα θαη Ωξνιφγηα Πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

22. Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

23. Βηβιία 

24. Τιηθνηερληθή ππνδνκή – Δξγαζηήξηα 

25. ρνιηθνί χκβνπινη 

26. Υξεκαηνδφηεζε 

27. Πξαθηηθή άζθεζε 

28. Δλίζρπζε ηνπ Ζζηθνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηελ Ζγεζία 

29. Πξφλνηα γηα ηηο ΔΠΑ.. θαηά ηελ πξνζαξκνγή ζην λέν ζχζηεκα 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ   Α Ν Α Λ Τ Σ Ι Κ Α :  

 

1. Ότη άιιες ρηδηθές αιιαγές ζηελ Σετληθή-Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεσζε 

Γηα λα απνδψζεη έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα έρεη δηαλχζεη ηνπιάρηζηνλ 

κηα δεθαεηή πνξεία. Να πξνζαξκνζηνχλ ηα πξνγξάκκαηα ζηηο αιιαγέο, λα αλαλεσζνχλ 

ηα βηβιία, λα αλαδηαηαρζνχλ νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο, λα ελεκεξσζνχλ θαη λα 

ζπληνληζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, λα θαηαμησζεί ην ζρνιείν ζηε ζπιινγηθή θνηλσληθή 

ζπλείδεζε, ην καζεηηθφ θνηλφ θαη ηνπο γνλείο. Να εληνπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα, λα 

γίλνπλ δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, λα επαλαθαζνξηζηνχλ ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ 

απνθνίησλ θαη λα εθδνζνχλ ηα ζρεηηθά Ννκνζεηηθά Γηαηάγκαηα πνπ ηα αθνξνχλ.  

Μέρξη ζήκεξα φκσο θάζε Τπνπξγφο πνπ αλαιακβάλεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

ζεσξεί ππνρξέσζή ηνπ λα ζπλδέζεη ην φλνκά ηνπ κε δξαζηηθέο αιιαγέο ζην ρψξν απηφ, 

θαη πξίλ πξνιάβεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα πξνζαξκνζηεί θαη λα απνδψζεη 

θαξπνχο έξρεηαη κηα λέα κεγάιε αιιαγή. Ζ κνηξαία θαηάιεμε απηήο ηεο θαηάζηαζεο 

είλαη λα κελ γίλεηαη ηειηθψο θακία αιιαγή, λα αληηθαζίζηαληαη απιψο νη «ηίηινη», ελψ ην 

πεξηερφκελν παξακέλεη απειπηζηηθά ίδην, άλεπξν θαη απνπξνζαλαηνιηζκέλν (Καδηαλφο 

ζ. 108). Δίλαη ινηπφλ επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ράξαμε Δζληθήο ηξαηεγηθήο ζηα ζέκαηα 

Παηδείαο κε δηαθνκκαηηθή θαη θνηλσληθή ζπλαίλεζε (Μεγαξίηεο ζ.125, ηακαηηάδεο 

ζ.143, Ο.Λ.Σ.Δ.Δ.: «Οη Θέζεηο ηεο ΟΛΣΔΔ γηα ην Σερλνινγηθφ Λχθεην»). 

 

2. Θεζκοζέηεζε δηαδηθαζίας δηορζφηηθώλ θηλήζεφλ 

ηνλ αληίπνδα ηεο αλάγθεο γηα ζηαζεξφηεηα πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ, δελ 

λννχληαη ζηαηηθέο ιχζεηο ζην δπλακηθφ ρψξν ηεο Παηδείαο. Θα πξέπεη ινηπφλ λα 

ζεζκνζεηεζνχλ πξνγξακκαηηζκέλεο δηαδηθαζίεο αλάιπζεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε: 

2.1. Παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

2.2. Δθαξκνγή δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ ζε δηαζηήκαηα κηθξφηεξα ηεο πεληαεηίαο, κεηά 

απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θαη 

δεκφζην δηάινγν. 

2.3. Θεζκνζέηεζε αλάδξαζεο ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηε βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη 

εηδηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνο ηα θέληξα ιήςεσο απνθάζεσλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη ε πνιηηηθή εγεζία πξαγκαηνπνηεί ηηο 

πνιηηηθέο ηεο επηινγέο ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Πνιιέο αδπλακίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εληνπίδνληαη θαηά ηελ θαζεκεξηλή εθαξκνγή ηνπ ζην ζρνιείν. Γελ 

ππάξρεη φκσο ζεζκνζεηεκέλνο δξφκνο γηα λα θηάζεη απηή ε πιεξνθνξία ζηα 

θέληξα ιήςεσο ησλ απνθάζεσλ. Οη ζπλδηθαιηζηηθέο Δλψζεηο κπνξνχλ λα 

πξνβάιινπλ ηα πξνβιήκαηα απηά (Φηιηππίδεο ζ.19), φκσο έλα ζνβαξφ 
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εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα πξνβιέπεη ζεζκηθά ηελ αλάδξαζε ηεο 

πιεξνθνξίαο απηήο ζηελ δηνηθεηηθή θαη πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ, θαζψο θαη 

ζηα ζπκβνπιεπηηθά ηνπ φξγαλα (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, θ.ιπ.) (Α΄ Δ.Λ.Σ.Δ.Δ.Θ. 

ζ.7). 

 

3. σγθεθρηκέλε εθπαηδεσηηθή ζηοτοζέηεζε ζε όιες ηης βαζκίδες ηες 

εθπαίδεσζες 

Δίλαη απηνλφεηε ε αλάγθε λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ζηνρνζέηεζε γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο παηδείαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ νη καζεηέο ζηηο δηαθεθξηκέλεο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα ειέγρεηαη απνηειεζκαηηθά ε θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ 

απηψλ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα ζρεδηάδεηαη ην Λχθεην αλ δελ έρεη μεθαζαξηζηεί ηη γλψζεηο 

πεξηκέλνπκε λα έρεη θαηαθηήζεη ν καζεηήο ζηα πξνεγνχκελα ζηάδηα, θαη αλ δελ 

ειέγρεηαη φηη απηφ έρεη επηηεπρζεί.  

Απφ κηα ηέηνηα νινθιεξσκέλε, επηηειηθή, ιεθηηθά δηαηππσκέλε θαη 

πξνζδηνξηζκέλε πξνζέγγηζε γηα φιε ηελ πνξεία ηνπ καζεηή (Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, 

Γπκλάζην, Λχθεην, Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, Καηάξηηζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε) ζα 

πξνθχπηνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηα σξνιφγηα θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ 

καζεκάησλ ηεο θάζε βαζκίδαο. Θα απνθεχγεηαη έηζη ε ππεξθφξησζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ε επαλάιεςε ηεο χιεο ζε δηαδνρηθέο βαζκίδεο, ηα ζπζηεκαηηθά θελά 

ζηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ πνπ κεηαθέξνληαη ζηηο επφκελεο ηάμεηο θαη ηα νπνία 

πξνβάιινληαη ηειηθψο σο άιπηα πξνβιήκαηα ζηελ αλψηεξε Β΄βάζκηα εθπαίδεπζε. 

Σν Γσκλάζηο πξνζθέξεη ηνπο απνθνίηνπο κνλαδηθή πξννπηηθή ηελ ζπλέρηζε ησλ 

ζπνπδψλ ζην Λχθεην. Μπνξεί ε εθπαίδεπζε λα κελ είλαη απφ εθεί θαη πέξα 

«ππνρξεσηηθή» αιιά ην ελαιιαθηηθφ ζελάξην είλαη εθηαιηηθφ. Αλεηδίθεπηε εξγαζία θαη 

κάιηζηα ζε ειηθία φρη θαη ηφζν θαηάιιειε γηα απηήλ! Δπνκέλσο είλαη θξίζηκν λα 

εμαθξηβψλεηαη φηη εθπιεξψλνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο 

«ππνρξεσηηθήο» εθπαίδεπζεο. Ζ ινγηθή πνπ ππαγνξεχεη ηελ νκαδηθή θαη «ραξηζηηθή» 

έμνδν ησλ καζεηψλ απφ ην Γπκλάζην ρσξίο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ είλαη 

εγθιεκαηηθή ηφζν γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ φζν θαη ηεο θνηλσλίαο. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ζρεδηαδφκελνπ Σε.Λ. είλαη απαξάδεθηε ε εηζαγσγή 

καζεκάησλ ππνζηήξημεο Γεληθήο Παηδείαο (Γ.Π.) γηα ηνπο καζεηέο ηνπ, ιακβάλνληαο σο 

δεδνκέλε ηελ απνηπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κέρξη ηελ θαηψηεξε Β΄βάζκηα 

εθπαίδεπζε, παξά ην γεγνλφο φηη έρεη ρνξεγεζεί ζηνπο καζεηέο απνιπηήξην Γπκλαζίνπ 

πνπ ππνηίζεηαη φηη πηζηνπνηεί πσο νη θάηνρνί ηνπ έρνπλ ιάβεη ην απαξαίηεην επίπεδν 

γλψζεσλ πνπ απηφ παξέρεη. Δπνκέλσο, ην ηπρφλ πξφβιεκα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί 

εθεί πνπ δεκηνπξγείηαη, δειαδή ζην Γπκλάζην. Δίλαη παξάινγν θαη εμσθξεληθφ λα 

νηθνδνκείηαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ κηαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ιακβάλνληαο σο 

δεδνκέλε ηελ πιήξε απνηπρία ηεο πξνεγνχκελεο ! Δίλαη απαξάδεθην λα απνθιίλεη ην 

Σε.Λ. απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ, λα ππνβαζκίδεηαη ζε θξνληηζηήξην καζεκάησλ Γεληθήο 

Παηδείαο θαη έηζη λα νδεγείηαη ζηε απνηπρία πξηλ θαλ εθαξκνζζεί ! 
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4. ηότοι Σετνολογικού Λσκείοσ 

Οη ζηφρνη ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ πξέπεη πξνζδηνξίδνληαη ζε πξνθαλή 

ζπληνληζκφ αιιά θαη αληηδηαζηνιή απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. 

Σν Γεληθό Λύθεηο θαηά θχξην ιφγν  πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο ηνπ γηα ηελ 

εηζαγσγή ηνπο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ωζηφζν δελ πξνβιέπεη θακία αμηφπηζηε 

πξφηαζε γηα εξγαζηαθφ κέιινλ ησλ «απνηπρφλησλ» ζηηο εηζαγσγηθέο (Παλειιαδηθέο) 

εμεηάζεηο.  

Σν Σετλοιογηθό Λύθεηο πξέπεη λα πξνζθέξεη ηνπο απνθνίηνπο ηνπ δχν 

πξννπηηθέο:  

 Παξνρή ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ Σερληθψλ γλψζεσλ θαη θαιιηέξγεηαο Γεμηνηήησλ 

γηα ηελ επηηπρεκέλε έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 Αλέιημή ηνπο ζε αλψηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο (Σξηηνβάζκηα).  

Ζ ηαπηφρξνλε επίηεπμε θαη ησλ δχν απηψλ ζηφρσλ (ζε παξάιιειεο δηαδξνκέο πνπ 

ζα εμειίζζνληαη κε θνηλφ θνξκφ κέρξη ηελ Β΄ ηάμε θαη ζα δηαρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεπζχλζεηο ζηελ Γ΄ ηάμε) είλαη εληειψο απαξαίηεηε ζην Σερλνινγηθφ πεδίν ηεο 

Δθπαίδεπζεο. Απηνί πνπ πξφθεηηαη κειινληηθά λα θαηαιάβνπλ ηηο αλψηεξεο ηεξαξρηθά 

ζέζεηο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα έρνπλ θνηλφ γλσζηηθφ ππφβαζξν κε απηνχο πνπ 

πξφθεηηαη λα θαιχςνπλ ηηο κεζαίεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ίδην θιάδν απαζρφιεζεο 

(Καξαθχιιε, ζ.65, Κεξαζηψηεο ζ.69). Ο επηζηήκσλ πξέπεη λα έρεη εμνηθεησζεί κε 

βαζηθέο ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ πνπ ζα θιεζεί κειινληηθά λα κειεηήζεη, λα 

δηνηθήζεη θαη λα θαηεπζχλεη, ψζηε λα γλσξίδεη ηη λα απαηηεί θαη πψο (θαη εάλ) είλαη απηφ 

δπλαηφλ λα εθηειεζηεί. Αληηζηνίρσο, ν ηερλίηεο ζα πξέπεη λα θαηέρεη βαζηθέο γλψζεηο 

ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ ηεο εξγαζίαο πνπ εθηειεί. Γελ θηάλεη λα μέξεη κφλν ην 

«πψο» λα εθηειεί άξηηα ηελ εξγαζία ηνπ, αιιά θαη ην «γηαηί», ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν 

είλαη επηβεβιεκέλε ε ηήξεζε θάπνηαο δηαδηθαζίαο ή πξαθηηθήο ζηε δνπιεηά ηνπ. Ζ 

γλψζε απηή ηνλ αλαβαζκίδεη απφ απνραπλσκέλν ρεηξψλαθηα-ξνκπφη ζε πξαγκαηηθφ 

ηερλίηε. Σνλ βνεζάεη λα εθεπξίζθεη άξηηεο ηερληθά ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ θάζε έξγνπ θαη πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ άκεζα. Σνπ 

εκπλέεη ην ζπλαίζζεκα ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ζηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ. Ο 

κεραληθφο, γηα παξάδεηγκα, πξέπεη λα έρεη θαζίζεη ζην ίδην ζξαλίν κε ηνλ νηθνδφκν. Ο 

πξψηνο πξέπεη λα έρεη πηάζεη κπζηξί θαη ν δεχηεξνο λα γλσξίδεη γηα πνην ιφγν πξέπεη 

λα θαηαβξέρεη ην ζθπξφδεκα κεηά ηε δηάζηξσζή ηνπ. 

Δίλαη θξίζηκν ινηπφλ λα επηηεπρζεί έλαο επηηπρήο ζπλδπαζκφο: 

α) αμηφινγν επίπεδν ηερληθψλ γλψζεσλ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

άζθεζε ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο κεηά ηελ απνθνίηεζε, αιιά θαη 

β) ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γεληθήο παηδείαο σο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ησλ 

ηερλνινγηθψλ καζεκάησλ (Ο.Λ.Σ.Δ.Δ., Καξαθχιιε, ζ.64, Κσλζηαληίλνπ, ζ.132). 
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Ο πξψηνο ζηφρνο παξακέλεη σζηφζν θπξίαξρνο ! ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα 

πξνθχςεη έλα αλαπνηειεζκαηηθφ κφξθσκα Λπθείνπ, «νιίγνλ Σερληθφ» θαη «νιίγνλ 

Γεληθφ», θαη ελ θαηαθιείδη ηίπνηε απφ ηα δπφ ! Έλα Λχθεην ρσξίο μεθάζαξε ζηφρεπζε ! 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαη κε πξσηαξρηθφ θξηηήξην ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηερληθνχ 

αληηθεηκέλνπ ζηελ ηξηεηή θνίηεζε ησλ καζεηψλ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ ζηε ζπλέρεηα 

θαηά ζεηξά: 

1. νη Σνκείο θαη νη Δηδηθφηεηεο,  

2. ηα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα, 

3. ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, 

4. ηα απαηηνχκελα ηερληθά καζήκαηα αλά εηδηθφηεηα (πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ), 

5. ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη αλάγθεο θάζε καζήκαηνο ζε απαηηνχκελεο 

ψξεο δηδαζθαιίαο, ηφζν γηα ην ζεσξεηηθφ φζν θαη γηα ην εξγαζηεξηαθφ ηνπο 

κέξνο, 

6. θαη ηέινο, ε ζπκπιήξσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ πξνζζήθε ησλ 

απαξαίηεησλ καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο. 

 

5. Δνίζτσζη ηοσ Κύροσς ηοσ Σετνολογικού Λσκείοσ 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ν επηηειηθφο ζηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ην Σε.Λ., δειαδή 

λα αλαδεηρζεί ειθπζηηθφ ζρνιείν πξψηεο επηινγήο, πξέπεη λα ζπληξέμνπλ ΟΛΟΙ νη 

παξαθάησ παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά: 

5.1. ηαζεξφηεηα ζηελ Σερληθή – Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. Έλαο ζεζκφο πνπ 

κεηαξξπζκίδεηαη δηαξθψο θαζίζηαηαη αλαμηφπηζηνο (αλαιχζεθε παξαπάλσ). 

5.2. αθήο ζηνρνζέηεζε κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ άκεζε θαη επηηπρεκέλε έληαμε ησλ 

απνθνίησλ ηνπ Σε.Λ. ζηελ αγνξά εξγαζίαο (αλαιχζεθε παξαπάλσ).  

5.3. Παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ηερληθήο εθπαίδεπζεο. σζηή νξγάλσζε θαη 

πεξηερφκελν ζπνπδψλ ψζηε νη απφθνηηνη λα έρνπλ επαξθείο ζεσξεηηθέο θαη 

εξγαζηεξηαθέο ηερληθέο γλψζεηο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Πεξηγξάκκαηνο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Αο κε γειηφκαζηε. Όζεο 

δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θαη αλ εθαξκνζηνχλ, ηειηθψο ε αγνξά εξγαζίαο είλαη 

απηή πνπ αμηνινγεί ζηελ πξάμε ηνλ καζεηή (σο εξγαδφκελν πιένλ), ην ρνιείν, 

αιιά θαη νιφθιεξν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ηνπ έδσζε γλψζεηο θαη ην πηπρίν 

πνπ έρεη ! (βι. παξαθάησ). 

5.4. Θεζκνζέηεζε θαη θαηνρχξσζε επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηνπο απνθνίηνπο 

ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο (βι. παξαθάησ). 
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5.5. χλδεζε ηεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.  Ζ επηηπρεκέλε 

επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ απνθνίησλ είλαη ε θαιχηεξε δηαθήκηζε γηα ην ζρνιείν. 

Θα πξέπεη λα ζεζκνζεηεζεί ε παξαθνινχζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο ησλ 

απνθνίησλ, ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ε θνηλνπνίεζή ηνπο. Θα πξέπεη 

επίζεο λα  πξνβιεθζνχλ νηθνλνκηθά  θίλεηξα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ 

πξφζιεςε ησλ απνθνίησλ ησλ Σε.Λ. (βι. παξαθάησ). 

5.6. Απνηειεζκαηηθφο επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ Γ΄ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ, 

ζπλερηδφκελνο θαη ζε φιεο ηεο ηάμεηο ησλ Λπθείσλ θαη ησλ δχν ηχπσλ, ελφςεη 

κάιηζηα θαη ηεο δεδνκέλεο βνχιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα θηλεηηθφηεηα θαη 

δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ δηαδξνκψλ ζηελ αλψηεξε Β΄βάζκηα εθπαίδεπζε (βι. 

παξαθάησ). 

5.7. Λεηηνπξγία ηεο Σερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο απνθιεηζηηθά ζην Σερλνινγηθφ Λχθεην 

(βι. παξαθάησ). 

5.8. Ιζνηηκία απνιπηεξίνπ Γεληθνχ θαη Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ (βι. παξαθάησ). 

5.9. Ιζφηηκε πξφζβαζε ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ ησλ απνθνίησλ Γεληθνχ θαη 

Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ (βι. παξαθάησ).  

5.10. Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ελεκέξσζεο Γνλέσλ θαη καζεηψλ θαζψο θαη πξνβνιή 

ησλ Σερλνινγηθψλ ρνιείσλ κέζσ ησλ Μ.Μ.Δ. (βι. παξαθάησ). 

5.11. Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα εθ βάζξσλ αιιαγή λννηξνπίαο ηεο Διιεληθήο 

Κνηλσλίαο, απνδέζκεπζή ηεο απφ αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη αμίεο δσήο πνπ ζεσξνχλ 

ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία θαηψηεξε απφ ηελ πλεπκαηηθή. Κακία κεηαξξχζκηζε ηεο 

Σερληθήο - Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο δελ πξφθεηηαη λα πεηχρεη αλ πξψηα δελ 

επηηεπρζεί ε θνηλσληθή ηεο αλαγλψξηζε θαη θαηαμίσζε (Καξαθχιιε, ζ.63, 

Κεξαζηψηεο ζ.68, Καδηαλφο ζ.108, Μεγαξίηεο ζ.123). Απηφ βέβαηα δελ είλαη θάηη 

πνπ επηβάιιεηαη άλσζελ. Πξνθχπηεη απφ έλα ζχλνιν παξαγφλησλ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ πνιχ ζεκαληηθφο είλαη ε άπνςε πνπ έρεη ε ίδηα ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 

Αθφκε, κεγάιε επζχλε θέξνπλ νη δηακνξθσηέο πξνηχπσλ ζηελ θνηλή γλψκε κέζσ 

ησλ Μ.Μ.Δ. 

 

6. Δπαγγελμαηικά Περιγράμμαηα 

Πξέπεη επίζεο λα πξνσζεζεί ηάρηζηα ην Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ  (National 

Qualifications Framework), πνπ ζπληζηά κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δ.Δ ζηνλ ηνκέα 

ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ναζαλαειίδεο, ζ.54, Φειέθεο ζ.73) 

θαη λα ζπληαρζνχλ επεηγφλησο ηα Πηζηνπνηεκέλα Δπαγγεικαηηθά Πεξηγξάκκαηα 

(Φειέθεο ζ.75) γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο πνπ δηδάζθνληαη ζήκεξα ζηα ΔΠΑ.Λ. - ΔΠΑ.. 

(θαη αχξην ζην Σε.Λ.) ηα νπνία ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα απνηεινχλ θαη ηα 

πξναπαηηνχκελα ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ επαγγεικάησλ θαηά ηηο απαηηήζεηο 

ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ (Μήηξνπ, 20-21). Με βάζε απηά ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί ζηε 
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ζπλέρεηα ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο θάζε έηνπο ζπνπδψλ ζην λέν 

Σε.Λ. ε άιιε πεξίπησζε απιψο απηνζρεδηάδνπκε ! 

ήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζεζκνζεηεκέλα δχν νξγαληζκνί πνπ αζρνινχληαη κε ην ζέκα: 

α)  Σν Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

(Δ.ΚΔ.ΠΗ.) ην νπνίν ζπληάζζεη επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα θαη πηζηνπνηεί 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο πνπ παξέρνπλ θαηάξηηζε (Η.Δ.Κ., Κ.Δ.Κ., θ.ιπ.). 

β)  Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ (Δ.Ο.Π.Π.) ν νπνίνο 

πηζηνπνηεί ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ απνθνίησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απηψλ θνξέσλ. 

Σφζν απφ ηνλ ηίηιν ηνπ πξψηνπ νξγαληζκνχ, φζν θαη απφ ην αληηθείκελν κε ην 

νπνίν αζρνινχληαη θαη νη δχν, είλαη απνιχησο ζαθέο φηη απεπζχλνληαη πξσηαξρηθά 

ζηελ κεηαιπθεηαθή «Καηάξηηζε» θαη φρη ζηε Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ηεο 

αλψηεξεο Β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απηφ γίλεηαη πξνθαλέο θαη απφ ηνπο ηίηινπο ησλ 202 

(δηαθνζίσλ δχν) επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί κέρξη ζήκεξα 

απφ ην Δ.ΚΔ.ΠΗ., ζηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εηδηθφηεηεο πνπ δηδάζθνληαη 

ζήκεξα ζηα ΔΠΑ.Λ. - ΔΠΑ..  

Δίλαη πεξηηηφ λα ζρνιηάζεη θαλείο ηελ αλάγθε γηα πξνηεξαηφηεηα ζχληαμεο 

επαγγεικαηηθνχ πεξηγξάκκαηνο γηα εηδηθφηεηεο φπσο: 

 Δπηκειεηήο θηηξίσλ (ζπξσξφο) 

 Μνληέια επίδεημεο θαη παξνπζίαζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

 Μπάξκαλ 

 Μπνπθεηδήο 

 Σερληθφο Γηεμαγσγήο Δπηηξαπέδησλ Σπρεξψλ Παηρληδηψλ (θξνππηέξεο) 

 Τπάιιεινο ζε Call Center  

 Τπεχζπλνο Κπιηθείνπ 

 Υνξεπηήο/ηξηα 

έλαληη ησλ εηδηθνηήησλ ησλ ΔΠΑ.Λ. - ΔΠΑ.. πνπ ΓΔΝ πεξηγξάθνληαη, φπσο:  

 Βνεζψλ Ννζειεπηψλ 

 Βνεζψλ Βξεθνλεπηνθφκσλ 

 Γξαθηθψλ Σερλψλ 

 χγρξνλεο Δπηρεηξεκαηηθήο Γεσξγίαο 

 ρεδηαζκφο Δζσηεξηθψλ Υψξσλ 

 Σερληηψλ Ζιεθηξνινγηθψλ Δξγαζηψλ 

 Σερλνινγία θαη Έιεγρνο Σξνθίκσλ 

αιιά θαη έλαληη πνιιψλ άιισλ παξαγσγηθψλ εηδηθνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα ή άιινπο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. 
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Πξέπεη επνκέλσο λα ζπληαρζνχλ ΑΜΔΑ ΟΛΑ ηα Δπαγγεικαηηθά Πεξηγξάκκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηηο εηδηθφηεηεο ησλ δεκνζίσλ Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ζρνιείσλ. Δίλαη 

απαξάδεθην λα ζπληάζζνληαη πεξηγξάκκαηα γηα εηδηθφηεηεο θαηάξηηζεο ρσξίο λα έρνπλ 

ζπληαρζεί πξψηα ηα πεξηγξάκκαηα γηα ηα Δπαγγέικαηα ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο! 

 

7. Δπαγγελμαηικά δικαιώμαηα ηων αποθοίηων ηοσ Σε.Λ. 

Δίλαη θξίζηκν λα ππάξρνπλ ζαθψο θαζνξηζκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ 

απνθνίησλ ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο. Σα δηθαηψκαηα απηά 

πξέπεη λα ηχρνπλ λνκνζεηηθήο θαηνρχξσζεο ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΑ κε ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ 

ηχπνπ Λπθείνπ, σο νπζηψδεο ζπζηαηηθφ ηνπ ρνξεγνχκελνπ πηπρίνπ. ε θάζε άιιε 

πεξίπησζε, ην πηπρίν απηφ είλαη θελφ πεξηερνκέλνπ θαη ηνξπηιίδεη ηα ζεκέιηα ηνπ λένπ 

ζρνιείνπ (Γηακαληίδεο ζ.23, Βαζηιάθεο ζ.24, Ναζαλαειίδεο ζ.58, Κεξαζηψηεο ζ.67). Σα 

πηπρία ηνπ Σε.Λ. πξέπεη λα έρνπλ ελζσκαησκέλε ηελ πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηηθψλ 

Πξνζφλησλ γηα ην αληίζηνηρν επίπεδν ζπνπδψλ θαη κε βάζε απηά λα ππάξμεη 

λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ θαηφρσλ ηνπ γηα ΟΛΔ 

ηηο εηδηθφηεηεο πνπ δηδάζθνληαη ζηελ Σ.Δ.Δ. 

Σν πηπρίν επηπέδνπ 2 λα παξέρεηαη κεηά απφ ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ ζηηο 

ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο.  

Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ πηπρίνπ επηπέδνπ 3 ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο ζε Παλειιαδηθέο Δπαγγεικαηηθέο Δμεηάζεηο αληίζηνηρεο κε 

απηέο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Γ΄βάζκηα εθπαίδεπζε. Σν πεξηερφκελν θαη ε δηαδηθαζία ησλ 

εμεηάζεσλ απηψλ πξέπεη λα παξακείλνπλ ελζσκαησκέλεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ηεο Β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηα ζέκαηα λα νξίδνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο. Οη 

ζεζκνί ππάξρνπλ ήδε θαη ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ Γεληθή Δθπαίδεπζε. Μπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ κε ηελ ίδηα απνηειεζκαηηθφηεηα θαη γηα ηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ρνξεγνχκελν πηπρίν (επηπέδνπ 3) ζα 

ππνβαζκηζηεί ζε απιή «βεβαίσζε θνίηεζεο» ρσξίο αληίθξηζκα θαη επηπιένλ ζα 

ππνρξεσζνχλ νη καζεηέο ζε ηαιαηπσξία δηπιψλ εμεηάζεσλ γηα ην ίδην αληηθείκελν. Δάλ 

κάιηζηα ε «πηζηνπνίεζε» ηνπ πηπρίνπ ηνπο γίλεηαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π., ηφηε ζα απαμησζεί 

εληειψο ν ζεζκφο, θαη ην 4ν έηνο ηνπ Σε.Λ. ζα ππνβαζκηζηεί ζε «κεηαιπθεηαθφ Ι.Δ.Κ.», 

παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ηεο Τπνπξγνχ φηη απηφ ζα είλαη δνκηθά θαη ζεζκηθά εληαγκέλν 

ζην Σερλνινγηθφ Λχθεην. 

 

8. ύνδεζη με ηην αγορά εργαζίας 

Ζ πξννπηηθή λα βξνπλ δνπιεηά νη καζεηέο ακέζσο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ 

ην Σε.Λ., ζα ηνπο δψζεη ηζρπξφ θίλεηξν ψζηε λα πξνζπαζνχλ γηα ην θαιχηεξν απφ ην 

πξψην έηνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο (Σζαπνπξλάο ζ.142). Δίλαη φκσο θνηλή δηαπίζησζε φηη 
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ε Σ.Δ.Δ. δελ ζπλδέεηαη απνηειεζκαηηθά κε ηελ αγνξά εξγαζίαο (Κεξαζηψηεο ζ.67). 

Πξνηείλνληαη ινηπφλ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή: 

8.1. ΚΔ..Τ.Π.-ΓΡΑ..Δ.Π. 

Οη πξφζθαηεο ελέξγεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαίλεηαη λα επαιεζεχνπλ ηηο θήκεο φηη 

πξνγξακκαηίδεηαη θαηάξγεζε ησλ ζεζκψλ ησλ  Κέληξσλ πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο 

θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΔ..Τ.Π.) θαη ησλ Γξαθείσλ χλδεζεο κε ηελ Αγνξά Δξγαζίαο 

θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΓΡΑ..Δ.Π.). Καηαξγήζεθε επίζεο ην κάζεκα 

ηνπ .Δ.Π. απφ ην σξνιφγην πξφγξακκα ηεο Α΄ Λπθείνπ ησλ ΓΔ.Λ. Ζ πνιηηηθή απηή ζα 

έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη ηε δεηνχκελε 

απνηειεζκαηηθή ηεο ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Δίλαη απνιχησο ζεβαζηή (θαη επηηαθηηθή) ε αλάγθε γηα απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ησλ 

ζεζκψλ απηψλ κεηά απφ κηα πεξίνδν ππεξδεθαεηνχο ιεηηνπξγίαο θαη ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δνκψλ ηνπο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο κπνξεί 

πξάγκαηη λα αλαβαζκηζηεί ζχκθσλα θαη κε ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί 

(Σζαπνπξλάο ζ.138-142). Δίλαη φκσο απαξάδεθηε, θαηαζηξνθηθή θαη εγθιεκαηηθή ε 

πξννπηηθή θαηάξγεζήο ηνπο θαη κάιηζηα ζηελ ηδηαίηεξα δχζθνιε πεξίνδν πνπ 

δηαλχνπκε πνπ νη λένη έρνπλ αθφκε κεγαιχηεξε αλάγθε γηα ζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη 

απνηειεζκαηηθφ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ! 

8.2. Οξγάλσζε εθδειψζεσλ επαθήο κε ηνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο 

Να νξγαλψλεηαη κηα θεληξηθή εθδήισζε επαθήο ησλ απνθνίησλ ηνπ Σε.Λ. κε ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηεο θάζε εηδηθφηεηαο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Ζ εθδήισζε απηή 

κπνξεί λα γίλεηαη κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ επαγγεικαηηθψλ ζπιιφγσλ θαη 

ζσκαηείσλ, ηνπ Γήκνπ, ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη ηνπ ΚΔ..Τ.Π., ελψ θεληξηθφ ξφιν κπνξνχλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ ηα .Δ.Κ. Μηα αληίζηνηρε εθδήισζε πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξφλν απφ 

ην Α.Σ.Δ.Η. θαη έρεη κεγάιε επηηπρία (Σζαπνπξλάο ζ.142).  

8.3. πγθξφηεζε βάζεο δεδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη απνθνίησλ 

Να ζπγθξνηεζεί βάζε δεδνκέλσλ (ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο 

αλά εηδηθφηεηα) ε νπνία λα είλαη πξνζβάζηκε ζηνπο απνθνίηνπο ησλ Σε.Λ. Σν έξγν απηφ 

κπνξνχλ λα θέξνπλ ζε πέξαο νη πθηζηάκελεο δνκέο ησλ ΓΡΑ..Δ.Π. – ΚΔ..Τ.Π. 

Αληίζηνηρε βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα ζπγθξνηεζεί γηα ηνπο απνθνίηνπο (κε ηε 

ζπλαίλεζή ηνπο θαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν απηφ ζθνπφ). ηελ ζπλέρεηα λα γίλεηαη 

παξαθνινχζεζε ησλ ηπρφλ πξνθεξχμεσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκνζηεχνληαη θαη λα 

ελεκεξψλνληαη νη απφθνηηνη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Δπίζεο, κπνξεί λα 

ππνδεηθλχεηαη ζηνπο απνθνίηνπο ε ζχληαμε ηππνπνηεκέλνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο 

πνπ κε ηελ έγθξηζή ηνπο λα ηίζεηαη πξνο ρξήζε ησλ ΓΡΑ..Δ.Π. – ΚΔ..Τ.Π., ηα νπνία 

θάζε ρξφλν λα απνζηέιινπλ ηα βηνγξαθηθά απηά ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Δπίζεο είλαη ζθφπηκν λα παξαθνινπζείηαη ε 

επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ απνθνίησλ ηνπιάρηζηνλ γηα κεξηθά ρξφληα, ψζηε λα 

εμάγνληαη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν 
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ηειεπηαίν ζα έπξεπε λα εθαξκνζηεί θαη ζηνπο δχν ηχπνπο Λπθείσλ γηα λα κπνξνχλ ηα 

ππάξρνπλ ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα. Σα ζηνηρεία απηά ζα αλαηξνθνδνηήζνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Σε.Λ. αιιά θαη ηεο Β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπλνιηθά. 

8.4. Κίλεηξα ζηηο  επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξφζιεςε πηπρηνχρσλ Σε.Λ. 

Θα πξέπεη λα ζεζκνζεηεζνχλ ηζρπξά νηθνλνκηθά θίλεηξα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο γηα 

ηελ πξφζιεςε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Σε.Λ. ζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Έλα ηέηνην κέηξν ζα 

απνδψζεη πνιιαπιά νθέιε: 

 Θα παξέρεη ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ Σε.Λ. απμεκέλεο δπλαηφηεηεο άκεζεο 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. 

 Οη επηρεηξήζεηο ζα ζηειερσζνχλ κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ (ηνπο πηπρηνχρνπο ησλ Σε.Λ.) αληί λα πξνζιακβάλνπλ 

αλεηδίθεπηνπο εξγαδνκέλνπο φπσο γίλεηαη κέρξη ζήκεξα. Απηφ ζα ζπκβάιιεη 

ζηε δξακαηηθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ πξνζαξκνγήο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ, θαζηζηψληαο ηνλ απνδνηηθφ ζε ειάρηζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Ζ ίδηα ε επηρείξεζε ζα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή, απνδνηηθή θαη 

αληαγσληζηηθή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε Σ.Δ.Δ. αλαδεηθλχεηαη ζε κνριφ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Υψξαο. 

 Σν αλεηδίθεπην δπλακηθφ ηεο αγνξάο εξγαζίαο (εξγαδφκελνη θαη άλεξγνη) ζα 

νδεγεζεί εθ ησλ πξαγκάησλ πίζσ ζηελ Σ.Δ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη εθφδηα ψζηε λα εληαρζεί ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. Έηζη, ζε ιίγα ρξφληα ζα έρεη αλαβαζκηζηεί νιφθιεξν ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο Υψξαο. 

 πλέπεηα ησλ παξαπάλσ ζα είλαη λα αλαβαζκηζηεί ζπλνιηθά ηφζν ε πνηφηεηα 

ησλ παξαγνκέλσλ αγαζψλ φζν θαη ην επίπεδν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, κε 

πξνθαλέο άκεζν αιιά θαη καθξνπξφζεζκν φθεινο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο. 

8.5. Πξνθεξχμεηο ζέζεσλ εξγαζίαο κε βάζε ην πηπρίν εηδηθφηεηαο 

Θα πξέπεη λα θαηνρπξσζεί κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε φηη νη πξνθεξχμεηο ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζην επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, ζηνπο Ο.Σ.Α., ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Η.Γ. ζα 

γίλνληαη κε βάζε ην πηπρίν εηδηθφηεηαο ηεο ππφ πξνθήξπμε ζέζεο. 

 

9. Δπαγγελμαηικός προζαναηολιζμός 

Πξέπεη λα δνζεί κεγάιε βαξχηεηα ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

καζεηψλ (Μήηξνπ ζ.20, Γηακαληίδεο ζ.23, Μεγαξίηεο ζ.123) ν νπνίνο θαη ζα πξέπεη λα 

δηελεξγείηαη κε νπζηαζηηθφ ηξφπν κέζα απφ ην κάζεκα ηνπ .Δ.Π. ην νπνίν, πέξαλ ηεο Γ΄ 

ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ, ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο ησλ θάζε ηχπνπ 

Λπθείσλ. Δίλαη επίζεο ζθφπηκε ε ζεζκνζέηεζε ηνπ «αηνκηθνχ θαθέινπ ζηαδηνδξνκίαο» 
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(portfolio) κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ ζρεδηαζκνχ δσήο ηνπ θάζε καζεηή (Σζαπνπξλάο 

ζ.139-140). 

Δίλαη επίζεο ζθφπηκν λα δηνξγαλψλνληαη εηήζηεο εθδειψζεηο (ηακαηηάδεο ζ.148): 

α) ελεκέξσζεο γηα ηελ Σ.Δ.Δ., πνπ ζα απεπζχλεηαη ζηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο 

ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ, Α΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ, θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε δεκφζην 

ρψξν κε ηε ζπλδξνκή παξαγφλησλ, ζηειερψλ ηεο Σ.Δ.Δ. θαη ησλ αξκφδησλ θνξέσλ 

ΚΔΤΠ, ΓΡΑΔΠ θ.ιπ..  

β) ελεκέξσζεο θαη παξνρήο νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ πξνο ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ 

ηάμεο – ππνςήθηνπο γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ζπκπιήξσζε 

κεραλνγξαθηθνχ θ.ιπ.) κε ηε ζπλδξνκή ησλ αξκνδίσλ ΚΔΤΠ, ΓΡΑΔΠ. 

 

10. Δνζωμάηωζη ηης Σετνολογικής Καηεύθσνζης ζηο Σετνολογικό Λύκειο 

Με ην πξνηεηλφκελν νξγαλφγξακκα ηνπ λένπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ δελ έρεη πιένλ 

ιφγν χπαξμεο ε «Σερλνινγηθή» θαηεχζπλζε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. Η δηαηήξεζή ηνπ εθεί 

κφλν πξνβιήκαηα θαη ζχγρπζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ. Άιια 

καζήκαηα ζα δηδάζθεηαη ν καζεηήο ηεο ηερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ 

θαη άιια ν καζεηήο ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ; Αληίζηνηρα, ν καζεηήο ηνπ «Σκήκαηνο 

Γεληθήο Παηδείαο» ηνπ Σε.Λ. πνηάο θαηεπζχλζεσο καζήκαηα ζα δηδάζθεηαη; Ή κήπσο 

ζθνπεχεη ην Τπνπξγείν (γηα ιφγνπο ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο) λα δψζεη ην δηθαίσκα 

ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ 5 (πέληε) θαηεπζχλζεσλ (!!) ζην …Σερλνινγηθφ Λχθεην; Αλ απηφ 

ήηαλ ζηηο πξνζέζεηο ηνπ, ηφηε δελ απνκέλεη παξά λα ελνπνηεζνχλ θαη νη δχν ηχπνη 

Λπθείνπ ζε έλα !  

Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη ε «Σερλνινγηθή» θαηεχζπλζε πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη 

θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα θαη κφλν ζην Σερλνινγηθφ Λχθεην (Καξαθχιιε, ζ.65, Κεξαζηψηεο 

ζ.69). ην Γεληθφ Λχθεην ζα ιεηηνπξγνχλ φιεο νη άιιεο θαηεπζχλζεηο. Ζ ξχζκηζε απηή 

δελ ζπλεπάγεηαη θακία αιιαγή ζην πθηζηάκελν ζχζηεκα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε.  

Τπάξρεη φκσο ε δηάρπηε εληχπσζε φηη δελ είλαη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ ε 

ππνζηήξημε ηνπ «Σκήκαηνο Γεληθήο Παηδείαο» ηνπ Σε.Λ. Τςειφβαζκν ζηέιερνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ δήισζε δεκφζηα φηη ηέηνηα ηκήκαηα δελ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζε θάζε Σε.Λ. ! 

Πξνο ηη ινηπφλ φιεο απηέο νη δηαθεξχμεηο γηα ηελ αλαβάζκηζή ηνπ; Πξνο ηη φιε απηή ε 

επέιαζε δηδαζθαιίαο καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Σε.Λ. ; 

Σν Τπνπξγείν ζα πξέπεη επηηέινπο λα επηιέμεη: ή ζα δψζεη πξαγκαηηθή ππφζηαζε 

ζην Σκήκα «Γεληθής Παηδείας ηοσ Σε.Λ.» κε ηελ κεηαθνξά ζε απηφ ηεο Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο ηνπ ΓΔ.Λ, ή λα θαηαξγήζεη εληειψο ην ηκήκα απηφ, λα πεξηνξίζεη ηα 

καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Σε.Λ εληζρχνληαο ηνλ θαζαξά 

Δπαγγεικαηηθφ ραξαθηήξα πνπ ήδε έρεη. 



Σετληθή θαη Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεσζε: Υζες, ήκερα, Αύρηο  ζει. 164/198 

   Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα Α΄ Δ.Λ.Σ.Δ.Δ. Θεζζαινλίθεο  5-5-2011      ΠΡΑΚΣΙΚΑ   

11. ΔΝΑ απολσηήριο Σετνολογικού Λσκείοσ ιζόηιμο με ασηό ηοσ Γενικού 

ηελ πξφηαζε ηεο Τπνπξγνχ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε απφ ην Σερλνινγηθφ 

Λχθεην δχν ηχπσλ απνιπηεξίσλ, «Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ» θαη «Απνιπηεξίνπ 

Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ», αλάινγα κε ην ηκήκα πνπ ζα επηιέμνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

ζηελ Γ΄ Λπθείνπ («Γεληθήο Παηδείαο» ή «Δηδηθφηεηαο» αληίζηνηρα). Δίλαη πξαγκαηηθά 

πεξίεξγν ην ίδην ίδξπκα λα δίλεη απνιπηήξην κε δχν ηχπνπο ηίηισλ θαη κάιηζηα κφλν ν 

έλαο απφ απηνχο λα θέξεη ην φλνκά ηνπ («Σερλνινγηθφ»). Γειαδή ην άιιν ηη ζα είλαη; 

Απνιπηήξην «Γεληθνχ» Λπθείνπ ην νπνίν ρνξεγείηαη θαηά …παξαρψξεζε θαη απφ ην 

Σερλνινγηθφ; ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ην Σερλνινγηθφ Λχθεην ζα εμαθνινπζεί λα 

ζπλδέεη ηε θήκε θαη ην θχξνο ηνπ κε ην απνιπηήξην πνπ θέξεη ην φλνκά ηνπ, δειαδή ην 

…ππνδεέζηεξν!  

Πξνο άξζε ινηπφλ θάζε παξεμεγήζεσο ην Σε.Λ. πξέπεη λα δίλεη κφλν ελφο ηχπνπ 

απνιπηήξην, απηφ πνπ ζα θέξεη θαη ην φλνκά ηνπ! Οη ηειεηφθνηηνί ηνπ κπνξνχλ λα 

δηαρσξίδνληαη ζηελ Γ΄ Λπθείνπ ζε «Οκάδα Α΄» θαη «Οκάδα Β΄» κε δηθαηψκαηα 

πξφζβαζεο κέζσ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ζε Α.Δ.Η. θαη Α.Σ.Δ.Η. ή κφλν Α.Σ.Δ.Η. (θάηη 

αληίζηνηρν κε απηφ πνπ ηζρχεη ζήκεξα ζηα ΔΠΑ.Λ.).  

Οη απφθνηηνη ηνπ ΓΔ.Λ. ζα πξέπεη επίζεο λα παίξλνπλ απνιπηήξην «Γεληθνχ 

Λπθείνπ» θαη φρη ζθέην «Λπθείνπ» (ππνλνψληαο φηη ΔΝΑ είλαη ην Λχθεην, ην Γεληθφ, θαη 

φια ηα άιια είλαη …απνκηκήζεηο) θαη ζα πξέπεη λα είλαη θαηνρπξσκέλε λνκνζεηηθά ε 

ηζνηηκία θάζε ηχπνπ απνιπηεξίσλ Λπθείνπ σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξφθεηηαη 

ζην κέιινλ λα ηεζνχλ ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ πξφζιεςε «Απνθνίησλ Λπθείνπ».  

Εεηνχκε ινηπφλ ηζφηηκα απνιπηήξηα Λπθείνπ γηα φινπο ηνπο απνθνίηνπο ηεο 

Αλψηεξεο Β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία ζα θέξνπλ ηνπο δηαθξηηηθνχο ηίηινπο: 

 Απνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ 

 Απνιπηήξην Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ 

 

12. Πρόζβαζη ζηην ηριηοβάθμια εκπαίδεσζη 

Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Σερλνινγηθή θαηεχζπλζε ζα ιεηηνπξγεί ΜΟΝΟ ζην 

Σερλνινγηθφ Λχθεην, ε εηζαγσγή ησλ απνθνίησλ ηνπ «Σκήκαηνο Γεληθήο Παηδείαο» ηνπ 

ζηελ ηξηηνβάζκηα ζα γίλεηαη κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα ησλ Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ καδί 

κε ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. 

Οη απφθνηηνη φκσο ηνπ «Σκήκαηνο Δηδηθφηεηαο» ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηα Α.Σ.Δ.Η. κε εηδηθέο εμεηάζεηο γηα έλα πνζνζηφ ζέζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καζεηψλ  ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ «ηκήκαηνο 

εηδηθφηεηαο» ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καζεηψλ 

ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ θαη Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ (Κσλζηαληίλνπ ζ. 133, Ο.Λ.Σ.Δ.Δ.: «Οη 

Θέζεηο ηεο ΟΛΣΔΔ γηα ην Σερλνινγηθφ Λχθεην»). Ζ ξχζκηζε απηή είλαη απνιχησο δίθαηε 

αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη νη καζεηέο απηνί δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε ΟΛΔ ηηο ζρνιέο 
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αιιά κφλν ζηα ηκήκαηα εθείλα πνπ έρνπλ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο. Σα ίδηα ζα πξέπεη λα 

ηζρχνπλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο ζρνιέο ππαμησκαηηθψλ ηνπ ηξαηνχ – Ναπηηθνχ  θαη 

Αεξνπνξίαο θαη ζηηο ζρνιέο ηεο Αζηπλνκίαο, πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηε ζεκεξηλή 

δηαηχπσζε ηεο πξφηαζεο. 

Ζ πξφζβαζε ησλ απνθνίησλ ηνπ «ηκήκαηνο εηδίθεπζεο» ηνπ 4νπ έηνπο «ρσξίο 

εμεηάζεηο κε θξηηήξηα πνπ ζα ηίζεληαη απφ ην Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. θαη ηα Α.Σ.Δ.Ι.» κφλν σο 

θαθφγνπζηε θάξζα αθνχγεηαη, ή ρεηξφηεξα, σο άιινζη γηα ηελ πξνζζήθε 6 (έμη) σξψλ 

καζεκάησλ …Γεληθήο Παηδείαο θαη ζην έηνο απηφ. Αθνχ γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ηνπ «Σκήκαηνο Δηδηθφηεηαο» ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Σε.Λ. ζηηο εηδηθέο εμεηάζεηο γηα 

ηα Α.Σ.Δ.Η. αξθνχλ ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο πνπ δηδάρζεθαλ ήδε, είλαη 

απαξάδεθην, αλήθνπζην θαη εμσθξεληθφ  λα πξνζηίζεληαη επηπιένλ καζήκαηα Γεληθήο 

Παηδείαο αθφκε θαη ζε απηφ ην «κεηαιπθεηαθνχ επηπέδνπ» 4ν έηνο. 

Μεηά κάιηζηα θαη ηελ επηηπρία ηνπο ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο νη 

απφθνηηνη ηνπ 4νπ έηνπο ηνπ Σε.Λ. ΓΙΚΑΙΟΤΝΣΑΙ λα εηζαρζνχλ ζηα Α.Σ.Δ.Ι. ζηα 

αληίζηνηρα ηκήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, αλ θαη ην θπξίαξρν αίηεκα ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Σ.Δ.Δ. είλαη έλα: δψζηε Γλψζεηο θαη Δπαγγεικαηηθά Γηθαηψκαηα γηα λα 

δνπιέςνπλ ΑΜΔΑ νη Απφθνηηνί καο! 

 

13. Προβολή ηων Σετνολογικών τολείων μέζω ηων Μ.Μ.Δ. - Δνημέρωζη 

γονέων και μαθηηών 

Με δεδνκέλε ηελ αξλεηηθή ή ππνβαζκηζκέλε εηθφλα ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζην επξχ θνηλφ, κφλν κε εμσζηξέθεηα, πξνβνιή θαη άλνηγκα πξνο ηελ 

θνηλσλία ζα θαζηεξσζεί ην Σερλνινγηθφ Λχθεην ζηελ ζπιινγηθή ζπλείδεζε. Δίλαη 

ζθφπηκε ε δηνξγάλσζε αλνηθηψλ εθδειψζεσλ, εκεξίδσλ, ε άκεζε θαη ζπλερήο 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, κε ηνπο ππνζηεξηθηηθνχο θνξείο 

ηεο εθπαίδεπζεο (ΚΔ..Τ.Π., ΓΡΑ..Δ.Π., θαηά ηφπνπο γξαθεία ζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θ.α.), κε ηνπο Γήκνπο, ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγνπο, άιινπο 

ηνπηθνχο (πνιηηηζηηθνχο θ.α.) θνξείο θ.ιπ.. (ηακαηηάδεο ζ.146). 

Αθφκε, πξέπεη λα πξνσζεζνχλ ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο απφ ηα Μ.Μ.Δ., 

παξαγσγή θαη δηαλνκή εληχπνπ πιηθνχ θ.ιπ.. Σν πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην δελ επλνεί 

απηφλνκεο ελέξγεηεο ησλ Γεκφζησλ ρνιείσλ πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο 

«δηαθήκηζε». Δίλαη σζηφζν παξάδνμν ην γεγνλφο φηη ελψ ππάξρεη ε επρέξεηα 

θαηαηγηζηηθήο δηαθήκηζεο απφ ηδησηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ππφζρνληαη 

πηπρία ρσξίο (ή κε) αληίθξηζκα, λα κελ κπνξεί έλα δεκφζην ζρνιείν λα ελεκεξψζεη γηα 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη. Θα πξέπεη ινηπφλ: 

 Να αλαιάβεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζρεηηθή πξσηνβνπιία ελεκέξσζεο ηνπ 

θνηλνχ θαη πξνβνιήο ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ ζε ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ. 
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 Να ππάξμεη λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε δπλακηθνχο 

ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα πξνβάιινπλ 

λφκηκα ην δεκφζην ζρνιείν πνπ ππεξεηνχλ. 

Δπίζεο, θάζε άλνημε ζηα πιαίζηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ λα 

ζεζκνζεηεζνχλ ππνρξεσηηθέο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ησλ καζεηψλ ηεο  Γ΄ ηάμεο ηνπ 

Γπκλαζίνπ θαη ηεο Α΄ θαη Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ  πνπ ζα «μελαγνχληαη» ζηα 

Σερλνινγηθά Λχθεηα ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη ζα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο εηδηθφηεηεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα εξγαζηήξηα, ηα επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ απνθνίησλ ησλ Σε.Λ. Μπνξνχλ επίζεο λα 

δηνξγαλψλνληαη εθζέζεηο φπνπ ζα παξνπζηάδεηαη ε εξγαζηεξηαθή δνπιεηά ησλ καζεηψλ 

ζην θνηλφ, φπσο απηή ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Ζκεξίδαο (Σζαπνπξλάο ζ.142). 

Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ .Δ.Κ. πξνβιέπεηαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε έθζεζεο πεπξαγκέλσλ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ επξεία 

έλλνηα ηεο νπνίαο εληάζζεηαη θαη κηα ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα.  

Κάζε ζρνιείν ηεο Σ.Δ.Δ. πξέπεη απαξαηηήησο λα δηαζέηεη, φπσο πξνβιέπεηαη, 

ηζηνζειίδα ζην Π..Γ. γηα λα αλαξηά θαη λα δεκνζηεχεη λέα, αλαθνηλψζεηο, 

δξαζηεξηφηεηεο, πξνγξάκκαηα θ.ιπ. γηα ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο. Θα πξέπεη λα 

νξηζηεί έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ λα ελεκεξψλεη δηαξθψο ηελ ηζηνζειίδα απηή.  Δίλαη 

αθφκε ζθφπηκν λα δεκηνπξγεζεί ζηήιε κε ηίηιν π.ρ. «Σα Νέα ηεο Σ.Δ.Δ.» ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ θάζε Γήκνπ.  

 

14. Σμήμαηα Αποθοίηων Γενικού Λσκείοσ ζηο Σετνολογικό Λύκειο 

Γηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ δελ ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο 

ζηελ Γ΄ βάζκηα Δθπαίδεπζε, ηίζεηαη έλα ζνβαξφ πξφβιεκα επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη έληαμήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Ζ «θαηάξηηζε» πνπ παξέρνπλ ηα Η.Δ.Κ.  πξνβάιιεηαη σο ελαιιαθηηθή δηέμνδνο, 

αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαζηζηά ηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, ε 

νπνία πξέπεη λα παξέρεηαη απνιχησο θαη κφλν ζηα πιαίζηα ηεο αλψηεξεο Β΄βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, δειαδή ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ. ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα 

(ηακπνιίδεο ζ.30-31). 

Σν πξφβιεκα είλαη ππαξθηφ θαη ην αληηκεησπίδνπκε θαζεκεξηλά ζηα ζρνιεία ηεο 

Σ.Δ.Δ. (ΔΠΑ.Λ. θαη ΔΠΑ..) φπνπ πξνζέξρνληαη φρη κφλν απφθνηηνη θάζε ηχπνπ 

Λπθείνπ, αιιά θαη πηπρηνχρνη ηεο Γ΄βάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ κεηά απφ ρξφληα 

ζπνπδψλ αλαπξνζαλαηνιίδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηε δσή ηνπο θαζψο αληηκεησπίδνπλ 

εξγαζηαθφ αδηέμνδν. Θα πξέπεη ινηπφλ λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηνπο καζεηέο απηνχο 

ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ. 

Ζ πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζήκεξα, δειαδή ε έληαμή ηνπο ζην πξφγξακκα ηνπ 

ΔΠΑ.Λ. (κε απαιιαγή ηνπο απφ ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο), κφλν πξνβιήκαηα 

δεκηνχξγεζε θαη απνδείρζεθε ζηελ πξάμε ειάρηζηα ειθπζηηθή θαη θαζφινπ ιεηηνπξγηθή. 
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Σν πξφγξακκά ηνπο παξνπζηάδεη θελά (ηηο ψξεο πνπ νη ινηπνί καζεηέο παξαθνινπζνχλ 

καζήκαηα Γ.Π.), δελ έρνπλ ζηαζεξφ σξάξην θαζεκεξηλά, ε ειηθία ηνπο δελ ζπκβαδίδεη 

κε απηήλ ησλ ππνινίπσλ καζεηψλ, ν ππεχζπλνο θαζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο αληηκεησπίδεη 

πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζήο ηνπο ζε εκεξήζηα βάζε, θ.ιπ.. 

Γεδνκέλσλ ινηπφλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζφλησλ, ηεο ειηθίαο αιιά θαη ησλ 

αλαγθψλ γηα εξγαζηαθή έληαμε ησλ απνθνίησλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ πξνηείλεηαη ε 

δεκηνπξγία ακηγψλ ηκεκάησλ απνθνίησλ κέζα ζην Σε.Λ. κε  ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά 

(ετηαλίδνπ-Ακπφλεο, ζ.93): 

 Σξηεηήο θνίηεζε ρσξίο καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο (ακηγέο πξφγξακκα κε 

καζήκαηα κφλν εηδηθφηεηαο).  (Β΄, Γ΄ θαη Γ΄ ηάμε ηνπ Σε.Λ.) 

 Έκθαζε ζηελ Απνγεπκαηηλή ή Δζπεξηλή ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ απηψλ θαζψο 

νη καζεηέο απηνί βξίζθνληαη ζε παξαγσγηθή ειηθία θαη ήδε εξγάδνληαη ή 

βξίζθνληαη ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο 

 

15. Καηάρηιζη 

Πξέπεη λα μεθαζαξίζεη λνκνζεηηθά ην πιαίζην ηεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο: 

α) ε Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε πξέπεη λα παξέρεηαη απνιχησο θαη κφλν 

ζηα πιαίζηα ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ, ην νπνίν ζα παξέρεη πηπρία επίπεδνπ 2 

κε ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο θαη επηπέδνπ 3 κε Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο 

«πηζηνπνίεζεο». 

β)  ε Καηάξηηζε παξέρεηαη κφλν απφ ηα Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ηα 

νπνία παξέρνπλ πηπρία επίπεδνπ 3+ κε επηπιένλ εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο. 

Ο ζαθήο απηφο δηαρσξηζκφο ζα βάιεη ηηο βάζεηο γηα μεθαζάξηζκα ζην ρψξν ηεο 

Σ.Δ.Δ. θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ απνθνίησλ ηεο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα 

δίδεηαη πηπρίν επηπέδνπ 3+ ζε θάπνηνλ πνπ δελ έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηα δχν 

πξναπαηηνχκελα πηπρία (επηπέδνπ 2 θαη 3). Δπίζεο, Σερληθή Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε κπνξεί λα παξέρεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ελψ 

Καηάξηηζε κπνξνχλ λα παξέρνπλ θαη άιινη θνξείο. 

Δμάιινπ, ε Καηάξηηζε κφλε ηεο – ρσξίο δειαδή λα ζηεξίδεηαη ζε πξνεγνχκελε 

Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε – απνδεηθλχεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ «ηπθιή», 

ρξνλνβφξα, κνλνκεξήο, αληηπαξαγσγηθή θαη ρσξίο επειημία, αθνχ παξέρεη πνιχ 

πεξηνξηζκέλν πεδίν γλψζεσλ γχξσ απφ ην αληηθείκελν θαηάξηηζεο, ελψ γηα ην επξχ 

γλσζηηθφ πιαίζην ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνχ επηθξαηεί πιήξεο άγλνηα. Απηφ δεκηνπξγεί 

ζνβαξά πξνβιήκαηα επειημίαο ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ εξγαδφκελνπ, θαζψο φηαλ 

θιεζεί λα εξγαζζεί ζε παξαπιήζην αληηθείκελν δελ ζα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί, θαη 

ζα ρξεηαζζεί …εθ λένπ θαηάξηηζε. Ζ «επειημία» ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο δελ κπνξεί 

λα αληηζηξαηεχεηαη ηελ «επειημία» ηνπ απνθνίηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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16. Φορείς Δπαγγελμαηικής Δκπαίδεσζης 

Ζ ιεηηνπξγία Σερλνινγηθψλ Λπθείσλ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα γίλεηαη 

ππφ ηελ επζχλε άιισλ Τπνπξγείσλ ή Ν.Π.Γ.Γ. Ζ κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγία ζρνιείσλ 

ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο έρεη δείμεη φηη ζηα ζρνιεία ησλ άιισλ 

Τπνπξγείσλ ή Ν.Π.Γ.Γ. αθελφο δελ εθαξκφδεηαη ε ππάξρνπζα λνκνζεζία θαη αθεηέξνπ 

ηνπο δίδνληαη πξνλφκηα πνπ απνβαίλνπλ ζε βάξνο πάληα ησλ ζρνιείσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Πξέπεη επηηέινπο λα αλακνξθψζνπκε ην εθπαηδεπηηθφ καο 

ζχζηεκα. Δθπαίδεπζε παξέρεηαη κφλν απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Όια ηα άιια 

παξαγσγηθά Τπνπξγεία κπνξνχλ λα παξέρνπλ κφλν Καηάξηηζε (Ο.Λ.Σ.Δ.Δ.: «Οη Θέζεηο 

ηεο ΟΛΣΔΔ γηα ην Σερλνινγηθφ Λχθεην»).  

 

17. Γιοικηηική οργάνωζη ηης Σ.Δ.Δ. 

17.1. Κεληξηθή Γηνίθεζε - φξγαλα 

Ηζηνξηθά, ε ηερληθή εθπαίδεπζε δηέπξεςε θαη παξήγαγε ζηειέρε δηνηθνχκελε θαη 

ειεγρφκελε απφ αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή ππξακίδα. ε κεγάιν αξηζκφ ηερλνινγηθά  

πξνεγκέλσλ ρσξψλ, ε Σερληθή Δθπαίδεπζε, ππάγνληαη ζε ηδηαίηεξν Τθππνπξγείν  ή 

Δθπαηδεπηηθή Γξακκαηεία. Δπίζεο, ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, 

Δπαγγεικάησλ ή Καηάξηηζεο ζηα άιια Διιεληθά παξαγσγηθά Τπνπξγεία (πρ Δξγαζίαο, 

Τγείαο, θ.ιπ.) κφλν ζην Τπνπξγείν Παηδείαο δελ πθίζηαηαη Γηεχζπλζε Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ! Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ε εληαία δηνηθεηηθή ππξακίδα 

θαη ηα θνηλά  ζπιινγηθά πεξηθεξεηαθά φξγαλα, λα πξνζπαζνχλ λα εθαξκφζνπλ ηελ ίδηα 

πνιηηηθή εθπαίδεπζεο θαη ηηο ίδηεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ζηε Γεληθή θαη ζηελ Σερληθή 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, δειαδή ζε δχν εληειψο δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα, κε 

απνηειέζκαηα πάληνηε ζε βάξνο ηεο Σ.Δ.Δ.  

Οη ιφγνη πνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ ίδξπζε αλεμάξηεηεο Γηεχζπλζεο Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη: 

 Ζ κεγάιε δηαζπνξά ησλ Σερληθψλ ζρνιείσλ 

 Ο ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ απηψλ 

 Σν ζεκαληηθφ καζεηηθφ δπλακηθφ 

 Ο ζεκαληηθφο αξηζκφο ηνκέσλ θαη δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

πνπ παξνπζηάδνπλ ηα  πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 

ηνπο 

 Ο ζεκαληηθφο αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Ζ πνιππινθφηεηα αλάζεζεο καζεκάησλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ ηεο 

ίδηαο εηδηθφηεηαο 

 Οη απμεκέλεο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ απηψλ ζε εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο θαη 

εμνπιηζκφ  
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 Ζ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ .Δ.Κ. θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπο, ζηα πιαίζηα 

κάιηζηα ηνπ επξχηεξνπ ξφινπ πνπ επηθπιάζζεη γηα απηά ην Τπνπξγείν 

 Ζ άκεζε επαθή κε ηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα ζρνιεία απηά 

 Σα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη 

θαη λα θαηνρπξψλνληαη, θαη 

 Ζ πνιππινθφηεηα ηεο λνκνζεζίαο  

(Κσλζηαληίλνπ ζ.131) 

Σα Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (Κ.Τ..Γ.Δ. θαη Π.Τ..Γ.Δ.) απνηεινχληαη απφ κέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ Γεληθή  Δθπαίδεπζε θαη, σο εθ ηνχηνπ, αδπλαηνχλ λα αληηιεθζνχλ ηα πξνβιήκαηα 

ηεο Σ.Δ.Δ. πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πιεζψξα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εηδηθνηήησλ 

ηεο, ηελ πιεζψξα ησλ θιάδσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο αλαζέζεσλ ησλ 

καζεκάησλ, ηηο αλάγθεο ζε εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ, θ.ιπ.. ηε ζχλζεζε ησλ 

πκβνπιίσλ απηψλ δελ ζπκκεηέρεη ζεζκηθά νχηε ν πξντζηάκελνο ησλ γξαθείσλ Δ.Δ. 

(φπνπ απηά πθίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ). Αθφκε θαη νη Αηξεηνί Δθπξφζσπνη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζπκβνχιηα απηά πξνέξρνληαη ζε ζπληξηπηηθά πνζνζηά απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεληθήο εθπαίδεπζεο, ιφγσ ηεο αξηζκεηηθήο πζηέξεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Σ.Δ.Δ. ζε ζρέζε κε απηφλ ηεο Γεληθήο εθπαίδεπζεο  (Ο.Λ.Σ.Δ.Δ.). 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη λα δεκηνπξγνχληαη έληνλεο αληζφηεηεο 

ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Σ.Δ.Δ. 

Γελ είλαη ηπραίν φηη αθφκε θαη ζηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θελψλ ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο γηα ηηο ηερληθέο εηδηθφηεηεο, ηα ζρνιεία ηεο Σ.Δ.Δ. εμεηάδνληαη ηειεπηαία. Αθνχ 

δειαδή νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζε φια ηα άιια ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

πλεπψο, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε  δεκηνπξγίαο απηνηεινχο δηνηθεηηθήο 

ππξακίδαο ηεο Σερληθήο  Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ επνπηεία ηεο νπνίαο ζα 

ππάγνληαη  φιεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο Σ.Δ.Δ. πνπ ζήκεξα είλαη δηεζπαξκέλεο ζε δηάθνξα 

Τπνπξγεία, Ννκηθά πξφζσπα θαη θνξείο – κε ίδξπζε:  

 Γηεχζπλζεο Σερληθήο - Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ 

Τ.Π.Γ.Μ.Θ.,  

 Σκήκαηνο Δπηζηεκνληθήο Καζνδήγεζεο ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Δθπαίδεπζεο, 

 Γ/λζεηο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  ζε επίπεδν λνκνχ, θαζψο θαη  

 αληίζηνηρσλ Κεληξηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Τ..Σ.Δ. θαη Π.Τ..Σ.Δ.).  

(Ο.Λ.Σ.Δ.Δ., Κσλζηαληίλνπ ζ.134-135) 

Δπηθνπξηθά – θαη κφλν σο πξνζσξηλφ κέηξν – ζα πξέπεη: 

 λα ηδξπζνχλ Γξαθεία ΔΔ ζε θάζε Γηεχζπλζε Β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο 
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 λα πξνζηεζεί έλα αθφκα αηξεηφ κέινο ζηα Π.Τ..Γ.Δ., ην νπνίν ζα πξνέξρεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηηο Δλψζεηο ησλ θαηά ηφπνπο Λεηηνπξγψλ ηεο Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Λ.Σ.Δ.Δ.) 

(Κσλζηαληίλνπ ζ.130,134) 

 

17.2. Δλίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ρνιείσλ 

Δθηφο απφ ηελ θαζαξά εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηα ζρνιεία επηβαξχλνληαη κε 

κεγάιν θφξην γξακκαηεηαθήο θαη αξρεηαθήο εξγαζίαο. Ζ εξγαζία απηή εμππεξεηείηαη 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελαιιάμ, νη νπνίνη φκσο ζπρλά κεηαθηλνχληαη απφ ηηο ζέζεηο 

ηνπο γηα λα θαιχςνπλ δηδαθηηθέο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ. Σα ζρνιεία καο φκσο 

απνηεινχλ Γεκφζηεο Τπεξεζίεο κε κεγάιε θαζεκεξηλή δηνηθεηηθή επαθή κε ην θνηλφ. 

ηελ Γηνίθεζε ρξεηάδεηαη ζπλέρεηα θαη εηδηθή γλψζε δηαρείξηζεο, ηα νπνία εθ ησλ 

πξαγκάησλ βαξχλνπλ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θάζε ζρνιείνπ. Οη ζπλάδειθνη παξέρνπλ 

ππεξεζίεο βνεζνχ αιιά ε Γξακκαηεία δελ έρεη ζπλέρεηα, νχηε εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ. Δίλαη απαξαίηεην ινηπφλ λα εληζρπζεί ε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ: 

α) ε ζχληαμε Μλεκνλίνπ δηαρείξηζεο ηεο Γξακκαηείαο θαη ηνπ Αξρείνπ ηνπ 

ζρνιείνπ (ηχπνπ ISO), κε πξφηππα εγγξάθσλ, δηαδηθαζηψλ, θ.ιπ.. 

β) ε πξφζιεςε κφληκνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ επηθνξηηζκέλνπ κε ηελ επζχλε 

ηεο βαζηθήο γξακκαηεηαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

18. Σομείς και Διδικόηηηες 

18.1. Πεξηερφκελν «θαιαζηνχ Σνκέσλ θαη Δηδηθνηήησλ» 

Σν «θαιάζη Σνκέσλ θαη Δηδηθνηήησλ» πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζην Σερλνινγηθφ Λχθεην 

ζα πξέπεη λα πεξηέρεη αξρηθά φινπο ηνπο Σνκείο θαη ηηο Δηδηθφηεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

απηή ηελ ζηηγκή ζηα ΔΠΑ.Λ. θαη ηηο ΔΠΑ.. 

ην πκβνχιην Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη χλδεζεο κε ηελ Απαζρφιεζε πνπ ζα 

εηζεγείηαη ην πεξηερφκελν ηνπ «θαιαζηνχ» ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηέρεη εθπξφζσπνο απφ ηελ Οκνζπνλδία ησλ εθπαηδεπηηθψλ καο (Ο.Λ.Σ.Δ.Δ.: «Οη 

Θέζεηο ηεο ΟΛΣΔΔ γηα ην Σερλνινγηθφ Λχθεην»). Οη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ ηνλ θχξην 

κνριφ εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, γλσξίδνπλ φιεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

παξνπζηάδεη θάζε εηδηθφηεηα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαη επνκέλσο έρνπλ 

άπνςε «απφ πξψην ρέξη» γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηνλ ρψξν ηεο Σ.Δ.Δ. 
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18.2. Έγθξηζε θαη Λεηηνπξγία Σνκέσλ θαη Δηδηθνηήησλ ζε θάζε Σε.Λ. 

Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, είλαη επίζεο απαξαίηεην λα ζεζκνζεηεζεί ε ζπκκεηνρή 

εθπξνζψπνπ ηεο Οκνζπνλδίαο ή ησλ ηνπηθψλ Δλψζεψλ καο ζηηο Πεξηθεξεηαθέο 

Δπηηξνπέο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (νη νπνίεο ζα εγθξίλνπλ ηνπο 

ηνκείο θαη ηηο εηδηθφηεηεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζε θάζε Σερλνινγηθφ Λχθεην κεηά απφ 

ζρεηηθή εηζήγεζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ) φπσο ίζρπε κέρξη ζήκεξα γηα ηηο 

Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Παηδείαο (Ο.Λ.Σ.Δ.Δ.: «Οη Θέζεηο ηεο ΟΛΣΔΔ γηα ην 

Σερλνινγηθφ Λχθεην»).  

18.3. Ιδξπηηθή πξάμε θάζε Σε.Λ. 

ηελ ηδξπηηθή πξάμε ηνπ θάζε Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο (αλ φρη φιεο) εηδηθφηεηεο απφ απηέο πνπ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

άκεζα, ψζηε δπλεηηθά λα είλαη δπλαηή ε αλάπηπμή ηνπο ζην κέιινλ ρσξίο πξφζζεηεο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο. Έηζη ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε δπλακηθνχο Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη πιιφγνπο Γηδαζθφλησλ λα αλαπηχμνπλ ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο. 

18.4. Οιηγνκειή ηκήκαηα ή Δπηινγή ηνπ Σνκέα θνίηεζεο ακέζσο κε ηελ εγγξαθή ηνπ 

καζεηή ζηελ Α΄ ηάμε.  

Οη καζεηέο ηεο Σ.Δ.Δ. επηιέγνπλ ηελ εηδηθφηεηα ζηελ νπνία ζέινπλ λα θνηηήζνπλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαμχ ησλ ρνιείσλ ζηα νπνία ιεηηνπξγεί ε εηδηθφηεηα ηεο αξεζθείαο 

ηνπο επηιέγνπλ ην θνληηλφηεξν ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο. Μεηά απφ απηφ, έρνπλ ηελ 

πεπνίζεζε φηη ζα ζπνπδάζνπλ θαη ζα απνθνηηήζνπλ απφ ην ζρνιείν πνπ επέιεμαλ. 

Δίλαη ινηπφλ απνιχησο απαξαίηεην: 

 Ο καζεηήο λα επηιέγεη ηνλ Σνκέα πνπ ζα ζπνπδάζεη ακέζσο κε ηελ εγγξαθή ηνπ 

ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Σε.Λ., ψζηε λα γλσξίδεη επζχο εμ αξρήο (ηφζν ν ίδηνο φζν θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα) φηη ην ηκήκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

Σνκέα ζα έρεη ηνλ απαξαίηεην ειάρηζην αξηζκφ καζεηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζα 

ιεηηνπξγήζεη γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα, ή ζα είλαη νιηγνκειέο θαη ζα θαηαξγεζεί.  

 ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξέπεη λα απνδερζνχκε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

νιηγνκειψλ ηκεκάησλ ζηελ Β΄ θαη Γ΄ ηάμε ηνπ Σε.Λ. αθνχ νη 20 ή 24 καζεηέο ηεο 

Α΄ ηάμεο ζα κνηξάδνληαη ζηνπο 4 (ηέζζεξεηο) Σνκείο ηεο Β΄ ηάμεο θαη επνκέλσο ν 

αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε θάζε ηκήκα Σνκέα ηεο Β΄ηάμεο δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο 5 

(πέληε) ή 6 (έμη) !   

ε θάζε πεξίπησζε, είλαη παηδαγσγηθά απαξάδεθην λα εμαλαγθάδνπκε ηνπο 

καζεηέο πνπ έρνπλ εγγξαθεί θαη έρνπλ θνηηήζεη γηα κία ή θαη δχν ρξνληέο ζε έλα 

ζρνιείν λα κεηαθεξζνχλ ζε έλα άιιν, επεηδή ην ππάξρνλ ζχζηεκα αδπλαηεί λα 

αληηιεθζεί ΑΜΔΑ φηη θάπνηα ηκήκαηα ελφο Σνκέα ζηε Β΄ ηάμε ή  κηαο Δηδηθφηεηαο ζηελ 

Γ΄ ηάμε ζα είλαη νιηγνκειή, θαη σο εθ ηνχηνπ δε ζα ιεηηνπξγήζνπλ. ηελ πεξίπησζε 

απηή, , ζα ππνρξεσζνχλ νη καζεηέο ελ κέζσ ηεο θνίηεζήο ηνπο (ηελ 2ε ή ηελ 3ε ρξνληά) 

ζε αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, πξάγκα πνπ πνιιέο θνξέο ηνπο νδεγεί ζηελ 
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εγθαηάιεηςε ηνπ ρνιείνπ! Δίλαη απαξάδεθην λα δεκηνπξγείηαη ηέηνηνπ είδνπο 

αλαζηάησζε ζε καζεηέο, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο, πνπ κφλν ηηο αζηνρίεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα αλαδείμεη, πξνθαιψληαο ηελ έληνλε θνηλσληθή 

θαηαθξαπγή θαη απαμίσζε ηνπ ρνιείνπ. 

 

19. Υωροθέηηζη ηων ειδικοηήηων ζηα Σετνολογικά Λύκεια 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην Σερλνινγηθφ Λχθεην είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη 

ζεκαληηθφο αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ αλά ζρνιείν ζε φιε ηελ επηθξάηεηα (θαη ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ησλ κεγάισλ πφιεσλ) ψζηε λα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

καζεηηθφ πιεζπζκφ λα θνηηά ζην ζρνιείν απηφ ρσξίο απαγνξεπηηθφ θφζηνο 

κεηαθηλήζεσλ ή θαη κεηεγθαηάζηαζεο! ε θάζε άιιε πεξίπησζε είλαη πξνδηαγξακκέλε ε 

απνηπρία φινπ ηνπ εγρεηξήκαηνο (Αλαλίδνπ ζ.114). 

 

20. Αριθμός μαθηηών 

ηα ζρνιεία ηεο Σ.Δ.Δ. δελ κπνξεί λα γίλεηαη ιφγνο κφλν γηα ηνλ ειάρηζην αξηζκφ 

καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο εηδηθφηεηαο, αιιά θαη ν 

κέγηζηνο αξηζκφο πνπ κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ απνηειεζκαηηθά ηα εξγαζηεξηαθά 

καζήκαηα. Δπίζεο ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ κπνξνχλ λα 

εθαξκφδνληαη ζηα ζρνιεία καο νη αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα ζρνιεία Γεληθήο 

εθπαίδεπζεο. Σα ζρνιεία ηεο Σ.Δ.Δ. είλαη ζρνιεία εηδηθφηεηαο. Δίλαη αλαπφθεπθην 

ινηπφλ ζηελ Β΄ θαη Γ΄ ηάμε ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ λα βαίλεη κεηνχκελνο εθφζνλ νη 

καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ρσξίδνληαη ζε ηκήκαηα Σνκέσλ θαη Δηδηθνηήησλ, ζε αληίζεζε κε ηα 

ΓΔ.Λ. πνπ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ παξακέλεη ζηαζεξφο ζε φιεο ηηο ηάμεηο. 

20.1. ρνιεία Σ.Δ.Δ. κε ζεξηψδε ζε κέγεζνο Α΄ ηάμε; 

Γηα λα έρνπκε ινηπφλ «επαξθή» αξηζκφ καζεηψλ ζηηο αλψηεξεο ηάμεηο ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη κία ζεξηψδεο Α΄ ηάμε πνπ λα ηηο πξνκεζεχεη κε καζεηέο. Απηφ ζπλεπάγεηαη 

έλα ηεξάζηην ζρνιείν ην νπνίν φκσο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη γηα πξαγκαηηθνχο 

ιφγνπο. Γελ ππάξρεη φκσο φινο απηφο ν πιεζπζκφο πνπ λα κπνξεί ηξνθνδνηήζεη έλα 

ηέηνην ζρνιείν ζε θάζε πεξηνρή ηεο ρψξαο. Αθφκε, ηα ζρνιεία δελ έρνπλ ηηο αλαγθαίεο 

ππνδνκέο ζε ρψξν, (αίζνπζεο, βηβιηνζήθεο, εξγαζηήξηα, πξναχιην θ.ιπ.), εμνπιηζκφ, 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο φισλ απηψλ ησλ καζεηψλ 

πνπ ζα ζπλσζηίδνληαη εθεί. 

20.2. Πεξίνδνο «θαηαμίσζεο» 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά κηα εηδηθφηεηα ζε έλα ζρνιείν ρξεηάδεηαη κηα 

πεξίνδνο ελεκέξσζεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη «θαηαμίσζήο» ηεο. Θα πξέπεη 

ινηπφλ λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ θάπνηεο εηδηθφηεηεο κε νιηγνκειή 

ηκήκαηα γηα έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ) ψζηε λα 
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δηαπηζησζεί ζηελ πξάμε ε δπλαηφηεηα ή φρη αλάπηπμήο ηνπο. Όπσο ιέεη θαη ν ιαφο καο 

«γηα λα κπεί πειάηεο ζην καγαδί, πξέπεη ην καγαδί λα είλαη αλνηρηφ…». 

20.3. Κνηλσληθέο επηπηψζεηο 

Οη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζήκεξα ζηα ζρνιεία ηεο Σ.Δ.Δ. δελ πξνέξρνληαη 

αζθαιψο απφ ηα αλψηεξα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζηξψκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

Σ.Δ.Δ. αληηκεησπίδνπκε θαζεκεξηλά ζνβαξά πξνβιήκαηα καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Σφζν απφ παηδαγσγηθή φζν θαη απφ κνξθσηηθή 

άπνςε, ν κηθξφο αξηζκφο καζεηψλ εμππεξεηεί θαιχηεξα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ξφιν ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ απηψλ. Μεγάια ηκήκαηα ζεκαίλεη 

απνπξνζσπνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο 

θαηάιιεινπ γηα αλάπηπμε αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ κε ζπλέπεηα  ηεξάζηην 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο, ηφζν άκεζα φζν θαη καθξνπξφζεζκα. 

20.4. Δηδηθέο απαηηήζεηο εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ 

Ζ δηδαζθαιία ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ζέηεη ηξείο επηπιένλ παξάγνληεο 

ζηνλ κέγηζην αξηζκφ καζεηψλ πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ: 

α) Υσξεηηθφηεηα. Σα εξγαζηήξηα ησλ εηδηθνηήησλ δηαζέηνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

β) Παξάγνληεο Αζθαιείαο. ηα εξγαζηήξηα ππάξρεη θαη ζνβαξφ ζέκα αζθάιεηαο 

ηφζν ησλ καζεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ φζν θαη ησλ κεραλεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. ε πνιιά απφ απηά ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξηθφ ξεχκα, θσηηά θαη 

ρεκηθέο νπζίεο. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηφξλνπο θαη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, 

θαηαζθεπάδνπλ ειεθηξηθά θπθιψκαηα θαη ειεθηξηθέο κεραλέο, ρξεζηκνπνηνχλ ρεκηθά 

αληηδξαζηήξηα ή βαθέο. Θα πξέπεη ινηπφλ λα επνπηεχνληαη απνηειεζκαηηθά γηα ηελ 

πξφιεςε ζνβαξψλ αηπρεκάησλ θαη άξα πξέπεη λα δηαηεξείηαη κηθξή ε αλαινγία 

καζεηψλ πξνο ηνπο δηδάζθνληεο εθπαηδεπηηθνχο. 

γ) Μαζεζηαθνί παξάγνληεο. Ζ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ πξνυπνζέηεη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ καζεηψλ. Δίλαη εληειψο δηαθνξεηηθή ε 

«παξάδνζε» ελφο ζεσξεηηθνχ καζήκαηνο φπνπ ν θαζεγεηήο «απεπζχλεηαη» πξνο έλα 

«αθξναηήξην», απφ ηελ δηδαζθαιία ελφο εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο φπνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα εζηηάζεη ζην έξγν ηνπ θάζε ελφο εθ ησλ καζεηψλ, λα δίλεη 

ζαθείο εληνιέο, λα παξαθνινπζεί πξνζεθηηθά ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο θαη λα 

παξεκβαίλεη δηνξζσηηθά.  

 (Αλαλίδνπ ζ.115-116) 

20.5. Διάρηζηα αιιά θαη κέγηζηα φξηα αξηζκνχ καζεηψλ 

α) Ο ειάρηζηνο αξηζκφο καζεηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηκήκαηνο εηδηθφηεηαο πξέπεη 

λα πξνζδηνξηζηεί ζε 8 (νθηψ) καζεηέο. 
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β)  Ο κέγηζηνο αξηζκφο καζεηψλ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί:  

 ζε 20 (είθνζη) καζεηέο ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα, θαη 

 ζε 10 (δέθα) καζεηέο ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα (πέξαλ ηνπ νπνίνπ ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη θαη 2νο εθπαηδεπηηθφο κέζα ζην εξγαζηήξην). 

γ) Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο εηδίθεπζεο (4ν έηνο) πξέπεη λα λνείηαη σο θπζηθή 

ζπλέρεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ηνπ 3νπ έηνπο, δεδνκέλνπ φηη εθ ησλ 

πξαγκάησλ είλαη απαξαίηεηε ε παξαθνινχζεζή ηνπ γηα λα ιάβεη ην πηπρίν 

επηπέδνπ 3 θαη λα εξγαζζεί (επίπεδν πηπρίνπ πνπ κέρξη ζήκεξα ιάκβαλε κε 

ηελ απνθνίηεζή ηνπ απφ ην ΔΠΑ.Λ.). Να δνζεί επνκέλσο ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

καζεηέο λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ειάρηζηνο 

αξηζκφο καζεηψλ. 

 

21. Μαθήμαηα και Ωρολόγια Προγράμμαηα ζποσδών 

Γηα λα ζηεζεί έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Σ.Δ.Δ. ζα πξέπεη πξψηα λα 

απνθαζηζηεί θαη λα πξνζδηνξηζηεί ην επίπεδν γλψζεσλ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ 

ην παξερφκελν πηπρίν (βι. Δπαγγεικαηηθά Πεξηγξάκκαηα).  

21.1. Α΄ ΣΑΞΗ 

 α) Ζ πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ απνθνίησλ 

ηεο Α΄ ηάμεο κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ Λπθείνπ δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε 

λα ππνβαζκίζεη ην θαζαξά ηερλνινγηθφ ραξαθηήξα ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ Σε.Λ. Δίλαη 

ζνθφ ινηπφλ λα δηαηεξεζεί ε ππάξρνπζα θηινζνθία ζηελ ζηαδηαθή 

νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο πνπ έρνπλ ηα ζεκεξηλά ΔΠΑ.Λ., δηαξζξσκέλε ζε 

Κχθινπο (Α΄ ηάμε), Σνκείο (Β΄ ηάμε) θαη Δηδηθφηεηεο (Γ΄ ηάμε), πξνζαξκνζκέλε 

βέβαηα ζηα λέα δεδνκέλνπ ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ. 

Σα καζήκαηα «Δπηινγήο-Πξνζαλαηνιηζκνχ» ζα πξέπεη λα νξγαλσζνχλ ζε 

Κχθινπο (κε δπλαηφηεηα θάπνην κάζεκα λα θαιχπηεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλα 

Κχθινπο).  Ο καζεηήο ηεο Α΄ ηάμεο ζα επηιέγεη ηα επηιεγφκελα καζήκαηα απφ 

ηνλ «Κχθιν» πνπ ηνλ ελδηαθέξεη κε βάζε ηνλ Σνκέα πνπ επηζπκεί λα 

παξαθνινπζήζεη ζηελ Β΄ ηάμε. Ζ επηινγή απηή έρεη σο ζηφρν ην λα εηζαρζεί 

ζηαδηαθά ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο επηινγήο ηνπ απφ ην 1ν έηνο ησλ 

ζπνπδψλ ηνπ. Ωζηφζν, ε επηινγή απηή δελ ζα είλαη πεξηνξηζηηθή γηα ηελ 

επηινγή ηνπ Σνκέα ζηελ Β΄ ηάμε, δεδνκέλνπ φηη θαη ν ζπκκαζεηήο ηνπ ηεο Α΄ 

ηάμεο ηνπ ΓΔ.Λ. πνπ εγγξάθεηαη ζηελ Β΄ ηάμε ηνπ Σε.Λ. ζα κπνξεί λα επηιέγεη 

ειεχζεξα φπνηνλ ηνκέα επηζπκεί. Όζνη καζεηέο φκσο έρνπλ ζαθή 

πξνζαλαηνιηζκφ απφ ηελ αξρή, είλαη άζνθν λα κελ θαζνδεγνχληαη ζσζηά θαη 

λα νηθνδνκνχλ ηε γλψζε ηνπο κε κηα ινγηθή πξννπηηθή. 

Δλδεηθηηθά, πξνηείλνπκε λα νξγαλσζνχλ ζε «Κχθινπο» ηα πξνηεηλφκελα απφ 

ην Τπνπξγείν καζήκαηα σο εμήο: 
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Κύθιος Μάζεκα Επηιογής - Προζαλαηοιηζκού 

Α. Σερλνινγηθφο 

Βαζηθέο Δθαξκνγέο Μεραλνινγίαο 

Βαζηθέο Δθαξκνγέο Ζιεθηξνινγίαο – Ζιεθηξνληθήο 

Γνκηθά Έξγα ;; 

Διεχζεξν ρέδην ;; 

άιιν ;; 

Β. Τπεξεζηψλ 

Αγσγή Τγείαο – Πξψηεο Βνήζεηεο 

Αξρέο Πξνζρνιηθήο Παηδαγσγηθήο 

Βαζηθέο Αξρέο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 

Γ. Ναπηηθφο – 

Ναπηηιηαθφο 

Ναπηηθή Σέρλε 

Βαζηθέο Δθαξκνγέο Μεραλνινγίαο ;; 

Βαζηθέο Δθαξκνγέο Ηιεθηξνινγίαο – Ηιεθηξνληθήο ;; 

άιιν ;; 

ηα επηιεγφκελα καζήκαηα ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη επηπιένλ καζήκαηα 

πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ηνκέσλ «Γνκηθψλ Έξγσλ» θαη 

«Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ» (π.ρ. Γνκηθά Έξγα,  Διεχζεξν ρέδην, θ.ιπ.) γηα 

ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη θακηά πξφβιεςε επηινγήο εηζαγσγηθψλ καζεκάησλ. 

Αληίζηνηρα, ζα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί θαη θάπνην κάζεκα πνπ λα αθνξά ζηελ 

Ναπηηθή Σέρλε. 

 β) ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δελ ζπκπεξηιήθζεθε ην «ρέδην» σο επηιεγφκελν 

κάζεκα γηαηί ζεσξνχκε φηη ε δηδαζθαιία ηνπ πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή! 

Δθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη πξναπαηηνχκελν γηα πνιιέο εηδηθφηεηεο, ην 

ζρέδην είλαη κηα δηεζλήο γιψζζα επηθνηλσλίαο απαξαίηεηε φρη κφλν γηα ηνπο 

καζεηέο ηνπ Σε.Λ. αιιά θαη ηνπ ΓΔ.Λ. Αθφκε θαη εάλ πνηέ ζηελ ππφινηπε δσή 

ηνπ δελ ρξεηαζζεί έλαο καζεηήο λα ζρεδηάζεη θάηη, ζα έξζεη ζε θαζεκεξηλή 

επαθή κε ην «ρέδην» κε ηε κνξθή νδηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ ραξηψλ, 

δηαγξακκάησλ, ζρεδίσλ πφιεο, ηνπνγξαθηθψλ ζρεδίσλ, ζρεδίσλ θαηνηθίαο, 

αληηθεηκέλσλ, θαηαζθεπψλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζθεπψλ. ηα ζρνιεία 

αληηκεησπίδνπκε ηελ δπζθνιία ησλ καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζρέδηα 

δηαθπγήο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, θ.ιπ.. Μεζαχξην ζα ζπλαιιαρζνχλ κε 

βάζε θάπνηα ζρέδηα. Γελ είλαη δπλαηφλ λα αγλννχλ παληειψο ηελ έλλνηα ηεο 

«θάηνςεο», ηεο «ηνκήο», ηεο «φςεο», ηεο «θιίκαθαο» ! 

 γ) ζηελ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ πξνβιέπνληαη 4 (ηέζζεξηο) ψξεο γηα Μαζήκαηα 

Γεληθήο Παηδείαο (Τπνζηήξημεο), εληαγκέλα ζην ππνρξεσηηθφ σξνιφγην 

πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη ππνρξεσηηθά γηα φζνπο καζεηέο θξηζνχλ φηη ηα 

έρνπλ αλάγθε.  
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Η ξχζκηζε απηή πξνυπνζέηεη ηελ παξαδνρή φηη νη καζεηέο ηνπ Σε.Λ. είλαη 

απνδεδεηγκέλα «αδχλαηνη» καζεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, θαη επνκέλσο ζα 

ρξεηαζζνχλ απαξαηηήησο «καζήκαηα ππνζηήξημεο» ζηε Γιψζζα θαη ηα 

Μαζεκαηηθά. Μήπσο φκσο νη καζεηέο απηνί δελ είλαη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ; Καη 

ζε ηη δηαθέξνπλ απφ ηνπο καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ ΓΔ.Λ.; Απφ ην ίδην 

Γπκλάζην δελ απνθνίηεζαλ; Γηαηί ινηπφλ δελ πξνβιέπεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία θαη 

γηα ηνπο καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ ΓΔ.Λ.;  

Γπζηπρψο, παξά ηηο εμαγγειίεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Σε.Λ., απηφ ζρεδηάδεηαη 

αλαπαξάγνληαο ηηο ίδηεο πάγηεο πξνθαηαιήςεηο φηη δειαδή απηφ απεπζχλεηαη 

ζηνπο καζεηέο Β΄ θαηεγνξίαο ελψ νη καζεηέο Α΄ θαηεγνξίαο ζα επηιέμνπλ φινη 

ην ΓΔ.Λ. ! 

Καλείο δελ αξλείηαη φηη πνιινί καζεηέο απνθνηηνχλ απφ ην Γπκλάζην κε κεγάια 

καζεζηαθά θελά θαη ειιείςεηο. Αληί φκσο λα ηα αληηκεησπίδνπκε ζην Λχθεην, 

είλαη πξνηηκφηεξν λα αλαδεηήζνπκε ζην Γπκλάζην ηηο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

θαη εθεί λα ηηο θαηαπνιεκήζνπκε – ζηε ξίδα ηνπο! 

Πξνηείλνπκε ινηπφλ απηά ηα «καζήκαηα ππνζηήξημεο» ζηε Γιψζζα θαη ηα 

Μαζεκαηηθά λα δηδάζθνληαη ζηελ Α΄ ζηε  Β΄ θαη ζηε Γ΄ Σάμε ηνπ Γπκλαζίνπ’ 

 δ) Οη 4 (ηέζζεξηο) απηέο ψξεο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα 

δηαηεζνχλ γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ ρεδίνπ (3 ψξεο) θαη Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ (1 ψξα). Ζ επηρεηξεκαηνινγία γηα ηελ αλάγθε δηδαζθαιίαο 

ηνπ πξψηνπ αλαπηχζζεηαη παξαπάλσ. Σν δεχηεξν πξέπεη λα δηδαρζεί ζηελ Α΄ 

ηάμε θαζψο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ απφ απηή, ν καζεηήο ζα ιάβεη ηηο 

νξηζηηθέο απνθάζεηο γηα ην κέιινλ ηνπ (επηινγή Σνκέα ή κεηαπήδεζε ζην 

ΓΔ.Λ.). 

21.2. Β΄ ΣΑΞΗ 

 α) ζηελ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ πξνβιέπνληαη θαη πάιη 4 (ηέζζεξηο) ψξεο γηα 

Μαζήκαηα Τπνζηήξημεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ Α΄ 

ηάμε. Δδψ πιένλ πξφθεηηαη γηα ηελ απνθνξχθσζε ηνπ παξαινγηζκνχ! Όρη κφλν 

παξαδερφκαζηε φηη απέηπραλ νη πθηζηάκελεο δνκέο ηνπ Γπκλαζίνπ, αιιά φηη ζα 

έρνπλ απνηχρεη θαη νη λέεο δνκέο ηνπ λένπ Σε.Λ. θαη ην πξφβιεκα δελ ζα έρεη 

επηιπζεί νχηε θαη κεηά απφ ηελ ππνρξεσηηθή δηδαζθαιία ησλ φκνησλ 

Μαζεκάησλ Τπνζηήξημεο ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ. Με απηή ηε ινγηθή ζα πξέπεη νη 

καζεηέο λα ππνζηνχλ απηή ηε δνθηκαζία θαη ζηελ Γ΄ ηάμε θαη – γηαηί φρη – θαη 

κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε! Μήπσο δελ έρεη 

δηαπηζησζεί φηη ε άξλεζε ηεο πνιηηείαο λα αληηκεησπίζεη εγθαίξσο θαη 

απνηειεζκαηηθά ην πξφβιεκα, ην έρεη πξνσζήζεη κέρξη θαη εθεί;  

 β) Οη 4 (ηέζζεξηο) απηέο ψξεο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα 

δηαηεζνχλ γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο (2 ψξεο), Φπζηθήο (1 ψξα) θαη 

Οξνινγίαο Σερληθψλ φξσλ ζηελ Αγγιηθή (1 ψξα). Δίλαη απηνλφεηε ε 
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ζθνπηκφηεηα δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ απηψλ. Ζ Πιεξνθνξηθή είλαη 

απαξαίηεηε ζε θάζε ηνκέα, ε Φπζηθή απνπζηάδεη εληειψο απφ ηα καζήκαηα 

Γ.Π. θαη πέξαλ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Αγγιηθψλ είλαη απαξαίηεηε ε δηδαζθαιία 

νξνινγίαο ηερληθψλ φξσλ ζηελ Αγγιηθή, εμεηδηθεπκέλεο αλά Σνκέα. 

 γ) Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ εηδηθφηεηαο ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξν 

βάξνο (θαη ρξφλνο) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ κέξνπο ηνπο. 

Δπηζεκαίλνπκε θαη πάιη φηη ν ειάρηζηνο απαηηνχκελνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο 

εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο είλαη νη 3 (ηξείο) ζπλερφκελεο ψξεο. 

Δίλαη επίζεο παξάδνμε ε εηζαγσγή 2 σξψλ «Γξαζηεξηφηεηαο» κε ηελ 

θαηαζθεπή έξγνπ, θ.ιπ.. Γηαηί απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη ζηα πιαίζηα ησλ 

εξγαζηεξίσλ; Ση άιιν γίλεηαη ζηα εξγαζηήξηα εθηφο απφ ηελ «παξαγσγή 

έξγνπ»; Ζ έθζεζε έξγσλ καζεηψλ ηεο Σ.Δ.Δ. πνπ δηνξγαλψζεθε ζηα πιαίζηα 

ηεο Ζκεξίδαο είλαη αςεπδήο κάξηπξαο ηεο επηηπρίαο παξαγσγήο ζπνπδαίνπ 

έξγνπ θαη ρσξίο ηελ παξαθνινχζεζε 2 σξψλ «Γξαζηεξηφηεηαο»! 

21.3. Γ΄ ΣΑΞΗ 

 α) ΣΜΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

Σν πξνηεηλφκελν σξνιφγην πξφγξακκα είλαη ηθαλνπνηεηηθφ ζε γεληθέο γξακκέο, 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο ηήξεζεο ηνπ φξνπ γηα ηελ ηδηαίηεξε βαξχηεηα πνπ πξέπεη 

λα δνζεί ζην εξγαζηεξηαθφ κέξνο ηνπο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 

 β) ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

Γηα ην ηκήκα απηφ ζα πιεηνδνηήζνπκε γηα ηελ αλάγθε παξνρήο Μαζεκάησλ 

Τπνζηήξημεο! Δθφζνλ ην Τπνπξγείν ζεσξεί βέβαην φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

καζεηψλ ηνπ Σε.Λ. είλαη «αδχλαηνη», ηφηε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη θαη ην 

θνηλσληθφ γεγνλφο ηεο «αδπλακίαο» ηνπο θαη λα ηνπο δψζεη ίζεο επθαηξίεο 

πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σα παηδηά απηά πξνέξρνληαη απφ ηα 

θαηψηεξα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα θαη επνκέλσο αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηα 

έμνδα ησλ «θξνληηζηεξίσλ» γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο 

φπνπ ζα ζπλαγσλίδνληαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο απφ ηα ΓΔ.Λ.! Γηα λα 

εμηζσζνχλ ινηπφλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πξνηείλεηαη ε 

πξναηξεηηθή παξαθνινχζεζε Μαζεκάησλ Τπνζηήξημεο επηπιένλ ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ηάμεο.  

21.4. Γ΄ ΣΑΞΗ 

 α) Ζ ηάμε απηή ραξαθηεξίδεηαη σο «Σκήκα Δηδίθεπζεο». Δίλαη απαξάδεθην ινηπφλ 

λα πξνβιέπνληαη θαη 6 ψξεο καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο! Οη καζεηέο ηνπ 

έρνπλ ιάβεη ήδε απνιπηήξην Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ 

έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 β) Αληίζεηα, είλαη ζθφπηκε ε δηδαζθαιία καζεκάησλ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

Δπαγγεικαηηθήο πκπεξηθνξάο θαη Γενληνινγίαο. 
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 γ)  Θα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ απηψλ ζε 

απνγεπκαηηλή – βξαδηλή βάζε ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ 

καζεηψλ λα εληαρζνχλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία φζν αθφκε ζπνπδάδνπλ. 

21.5. Δηδηθά ηκήκαηα Απνθνίησλ Λπθείνπ 

Ζ αλάγθε γηα ηελ δεκηνπξγία ακηγψλ ηκεκάησλ Απνθνίησλ γηα καζεηέο κε 

απνιπηήξην Λπθείνπ αλαπηχρζεθε αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 14.  

 

22. Αναλσηικά προγράμμαηα ζποσδών 

Καηά ηελ ζχληαμε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή 

ζηελ θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ζηα ηέζζεξα έηε ζπνπδψλ, 

ψζηε ε χιε λα εμειίζζεηαη ζηαδηαθά, νκνηφκνξθα θαη ρσξίο άζθνπεο επαλαιήςεηο, νχηε 

νξηδφληηεο αιιεινεπηθαιχςεηο κε άιια καζήκαηα ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη ζεκαληηθά 

πξσζχζηεξα. 

Να ιακβάλεηαη ππφςηλ ην πξναπαηηνχκελν επίπεδν γλψζεσλ ηφζν απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ηάμε φζν θαη απφ ην Γπκλάζην. 

Καηά ηε ζχληαμε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ καζεκάησλ Γεληθήο 

Παηδείαο (θαη εηδηθψο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Φπζηθήο) ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί φηη 

παξέρνληαη (θαη εκπεδψλνληαη) φια ηα γλσζηνινγηθά εθφδηα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

καζεκάησλ εηδηθφηεηαο ησλ επνκέλσλ εηψλ. Θα πξέπεη επίζεο λα πάςεη ε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκάησλ απηψλ σο «πεξίιεςε» ησλ αληηζηνίρσλ καζεκάησλ ηνπ ΓΔ.Λ. Σφζν ην 

πεξηερφκελν, φζν θαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπο πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο εηδηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ Σε.Λ. θαη ησλ καζεηψλ ηνπ. Σα παηδηά απηά δελ έρνπλ «ιηγφηεξε» 

επθπΐα. Απιψο έρνπλ «δηαθνξεηηθή» επθπΐα, θαη απηφ είλαη πιένλ παξαδεθηφ απφ ηελ 

παηδαγσγηθή επηζηήκε. Πξέπεη ινηπφλ ε δηδαζθαιία ηνπο λα γίλεηαη κε βησκαηηθφ ηξφπν 

θαη φρη κε «απνζηήζηζε»!   

 

23. Βιβλία 

Σα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ κε ηελ ζπγγξαθή λέσλ 

βηβιίσλ. Δίλαη απαξάδεθην λα ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε βηβιία ησλ πξψελ Σερληθψλ 

Δπαγγεικαηηθψλ Δθπαηδεπηεξίσλ. Οη ζπγγξαθείο λα έρνπλ επηζηεκνληθή επάξθεηα αιιά 

θαη δηδαθηηθή εκπεηξία ζε ζρνιεία ηεο Σ.Δ.Δ. (Κσλζηαληίλνπ, ζ.132). 

Σα λέα βηβιία λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεηξακαηηθά γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

λα νξηζηηθνπνηείηαη ε κνξθή ηνπο κεηά απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηα 

δηδάζθνπλ. ε νξηζκέλα επηζηεκνληθά πεδία ηερλνινγηθήο αηρκήο είλαη ζθφπηκν λα 

πξνβιέπεηαη ε αλαλέσζε ηεο χιεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ψζηε λα είλαη πάληνηε 

επίθαηξα. 
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Να ππάξρεη «βηβιίν καζεηή» θαη «βηβιίν θαζεγεηή». Να εθδίδνληαη ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή επεμεξγάζηκε κνξθή (ηδηαίηεξα ην «βηβιίν θαζεγεηή») κε θείκελα ζε αξρεία 

MS WORD, κε εηθφλεο πςειήο αλάιπζεο ζε αξρεία BMP, ή JPG ζηα 600dpi κε video ζε 

αλάιπζε 720x576, 1024x768 ή HD). 

 

24. Τλικοηετνική σποδομή – Δργαζηήρια 

Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα λα είλαη εμαζθαιηζηεί ε επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ Νένπ 

Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ ζα πξέπεη απηή λα ππνζηεξηρζεί θαη κε ηελ απαξαίηεηε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα: 

24.1. Δμνπιηζκφο Αηζνπζψλ Γηδαζθαιίαο 

Να εμνπιηζζνχλ νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο κε θαηάιιεια επνπηηθά κέζα θαη 

εμνπιηζκφ ζε θάζε ζρνιείν έηζη ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα κπνξεί λα εκβαζχλεη θαη λα 

δεκηνπξγεί ηα εξεζίζκαηα γηα ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Αλ δελ είλαη δπλαηφο ν εμνπιηζκφο φισλ ησλ αηζνπζψλ, λα δηαζθαιηζηεί ηνπιάρηζηνλ ε 

ιεηηνπξγία 2-3 ηέηνησλ αηζνπζψλ ζε θάζε ζρνιείν. 

24.2. Δμνπιηζκφο Υψξσλ Γηνίθεζεο 

Να εμνπιηζηνχλ νη ρψξνη δηνίθεζεο κε επαξθή εμνπιηζκφ (γξαθεία, Ζ/Τ), έηζη 

ψζηε ν θάζε εθπαηδεπηηθφο λα κπνξεί λα παξακέλεη θαη λα εξγάδεηαη, πέξαλ ηνπ 

δηδαθηηθνχ ηνπ σξαξίνπ, ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

24.3. Ιθαλφο αξηζκφο αηζνπζψλ Η/Τ θαη αλαβάζκηζε - ζπκπιήξσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο  

Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ψζηε ν αξηζκφο ησλ αηζνπζψλ Ζ/Τ λα είλαη ηθαλφο λα 

εμππεξεηεί ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 ησλ ηκεκάησλ θάζε ζρνιείνπ, ψζηε λα ππάξμεη 

πξαγκαηηθφ απνηέιεζκα απφ ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ απνξξνθήζεη αξθεηά επξσπατθά 

θνλδχιηα θαη έρνπλ σο ζηφρν ηελ είζνδν ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο – 

κάζεζεο (Κσλζηαληίλνπ, ζ. 133-134). Γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ εθεί πνπ ρξεηάδεηαη, κπνξεί θαη γίλεη ζχλδεζε κε θνξείο θαη ηδξχκαηα πνπ 

ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο αλαλεψλνπλ ζπρλά ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο (π.ρ.. Παλεπηζηήκηα). 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαλεσζεί ν ινγηζκηθφ θαζψο ηα πξνγξάκκαηα εμειίζζνληαη 

ζπλερψο (π.ρ. ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα). Ο εθζπγρξνληζκφο απηφο κπνξεί λα γίλεη 

αλέμνδα επηηπγράλνληαο (ζε θεληξηθφ επίπεδν) ζπκθσλίεο κε ηηο εηαηξείεο παξαγσγήο 

ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ, νη νπνίεο θαη ρνξεγνχλ δσξεάλ «εθπαηδεπηηθή έθδνζε» ηνπ 

ινγηζκηθνχ ηνπο πξνο ρξήζε ζηελ εθπαίδεπζε. 
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24.4. ρνιηθά Δξγαζηεξηαθά Κέληξα  

Σν Τπνπξγείν εμήγγεηιε ηελ πξφζεζή ηνπ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ .Δ.Κ. ηα νπνία 

θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε λέν πεξηβάιινλ κε δηεπξπκέλν σξάξην θαη λα είλαη 

αλνηθηά ζηελ θνηλσλία. Ζ εμαγγειία απηή αθνχγεηαη θαιή σο πξφζεζε, αιιά ε 

εθαξκνγή ηεο θαίλεηαη αδχλαηε κε βάζε ην νξγαλσηηθφ ζρήκα ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σα 

ζρνιεία καο (θαη ηα .Δ.Κ.) έρνπλ «Γηεπζπληηθή» νξγάλσζε. Δίλαη αδχλαην λα 

δνπιέςνπλ κε σξάξην πέξαλ ηνπ 8ψξνπ, θαζψο απηφ πξνυπνζέηεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο 

ρσξίο ηελ θπζηθή παξνπζία ηνπ Γηεπζπληνχ αιιά θαη ησλ ινηπψλ ππεπζχλσλ. Οχηε 

είλαη δπλαηφλ λα «παξαδνζνχλ» νη αίζνπζεο θαη ν εμνπιηζκφο γηα ρξήζε ρσξίο ηελ 

παξνπζία ησλ θαζεγεηψλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα απηέο. 

Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ην ζεκεξηλφ 

δηνηθεηηθφ ζρήκα, κε ηηο εμήο βειηηψζεηο (θνχθαο ζ. 96): 

 α) Να απμεζνχλ νη εξγαζηεξηαθέο ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ κε 

αλακφξθσζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 β) Να θαηνρπξσζνχλ σο ειάρηζηνο ρξφλνο θάζε εξγαζηεξηαθήο ελφηεηαο νη 3  

(ηξεηο) ζπλερφκελεο δηδαθηηθέο ψξεο. Ο ρξφλνο απηφο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο, ηελ αλάπηπμε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηελ 

παξαγσγή νινθιεξσκέλνπ απνηειέζκαηνο ζε θάζε ελφηεηα. 

 γ) Οη θαζεγεηέο πνπ έρνπλ ρξεσκέλν θάζε εξγαζηήξην-αίζνπζα κε φια ηα πιηθά 

θαη ηα κεραλήκαηά ηνπ (ππεχζπλνη εξγαζηεξίσλ), πξέπεη λα έρνπλ ηεηξαεηή 

ζεηεία θαη αλαινγηθή κείσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ δηδαθηηθνχ ηνπο σξαξίνπ ψζηε 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηα επηπιένλ θαζήθνληά ηνπο, φπσο ηζρχεη γηα ηα 

εξγαζηήξηα Φπζηθήο ζηα ΓΔ.Λ. 

 δ) Να πξνβιέπεηαη ε απαζρφιεζε εηδηθνχ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ (ζπληεξεηέο), 

ηνπιάρηζηνλ έλα θαηά εηδηθφηεηα αλάινγα κε ηνλ εμνπιηζκφ ησλ εξγαζηεξίσλ, 

ην νπνίν ζα εθηειεί πξνγξακκαηηζκέλνπο πεξηνδηθνχο ειέγρνπο θαη ζπληήξεζε 

ησλ κεραλεκάησλ, θαη ζα επηδηνξζψλεη ηηο έθηαθηεο βιάβεο. 

 ε) Να πξνβιέπεηαη ε απαζρφιεζε ελφο απνζεθάξηνπ πνπ ζα έρεη ρξεσκέλεο θαη 

ζα δηαρεηξίδεηαη ηηο απνζήθεο πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ. 

 ζη) Να πξνβιέπεηαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζέκαηα ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα. 

 δ) Να γίλεηαη ζπλερήο εθζπγρξνληζκφο αιιά θαη εμνξζνινγηζκφο ησλ 

εξγαζηεξίσλ. 

 ε) Να ππάξρεη αλεμάξηεηε θαη επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε.  

 ζ) Να πξνβιεθζεί επίζεο (κε θαηάιιειν λνκνζεηηθφ πιαίζην) ε ρξεκαηνδφηεζε 

εγθαηάζηαζεο θαη αλαλέσζεο εμνπιηζκνχ απφ ηνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο νη 

νπνίνη ζα ζπλαπνθαζίδνπλ πιένλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εηδηθνηήησλ ζηα Σε.Λ., 
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απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ νη επαγγεικαηηθνί ζχιινγνί ηνπο 

πξνβιέπεηαη λα έρνπλ ςήθν ζηα πκβνχιηα πνπ απνθαζίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ εηδηθνηήησλ ζηα ρνιεία. 

 η) Να πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ζηα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα ηνπ .Δ.Κ. 

 ηα) Να πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα δηάζεζεο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν λα εληζρχεηαη νηθνλνκηθά ε ιεηηνπξγία ησλ .Δ.Κ. 

 ηβ) Να πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε 

εξγαζηαθνχο ρψξνπο.  

 

25. τολικοί ύμβοσλοι 

Να δεκηνπξγεζεί ηκήκα Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Α΄βάζκηαο θαη Β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ζην νπνίν λα ππάγνληαη νη ρνιηθνί χκβνπινη ησλ Σερληθψλ Δηδηθνηήησλ. Αθφκε θαη νη 

χκβνπινη Γεληθψλ Μαζεκάησλ γηα ηελ Σ.Δ.Δ. έπξεπε λα δηαθνξνπνηνχληαη ζην ξφιν 

ηνπο, ζε ζρέζε κε ην ξφιν ησλ αληίζηνηρσλ πκβνχισλ ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο 

(Ο.Λ.Σ.Δ.Δ.). 

Θα πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ ζρνιηθφο ζχκβνπινο αλά ηερληθή 

εηδηθφηεηα. Να κεησζεί ε πεξηνρή επζχλεο ηνπ θάζε ζπκβνχινπ ψζηε λα θαηαζηεί 

απνηειεζκαηηθφ ην έξγν ηνπο. (Κσλζηαληίλνπ ζ.132-133). 

 

26. Υρημαηοδόηηζη 

Γηα λα ρηηζηεί ε λέα Σ.Δ.Δ. ρξεηάδνληαη βαζηέο ηνκέο, ζπλερείο ππνζηεξηθηηθέο 

δξάζεηο θαη θπζηθά νηθνλνκηθνί πφξνη. Δίλαη αιήζεηα φηη ην Σερλνινγηθφ Λχθεην θνζηίδεη 

πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιινπ ηχπνπ ζρνιείν. Παξάγεη φκσο ην κεγαιχηεξν 

αληηζηαζκηζηηθφ φθεινο ζηελ θνηλσλία. Δμάιινπ «ε άγλνηα θνζηίδεη πεξηζζφηεξν απφ 

ηελ εθπαίδεπζε». Δίλαη απαξαίηεην λα αμηνπνηεζνχλ νη δηαηηζέκελνη πφξνη Δζληθνί θαη 

Δπξσπατθνί, θαη λα αλαδεηεζνχλ λένη. Πάλησο, ρσξίο γελλαία ρξεκαηνδφηεζε αο κελ 

πεξηκέλνπκε επφδσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο (Αλζφπνπινο ζ.16, Ναζαλαειίδεο ζ.59, 

Κεξαζηψηεο ζ.68, Μεγαξίηεο ζ.123). 
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27. Πρακηική άζκηζη 

Ζ ζεζκνζέηεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ καζεηψλ απνηειεί πάγην αίηεκα ηεο 

Οκνζπνλδίαο καο. Θα πξέπεη φκσο λα ζσξαθηζηεί κε απζηεξφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ε 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο, ν ρξφλνο πνπ ζα γίλεηαη, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα δηαξθεί, ν 

ηφπνο πνπ ζα ιακβάλεη ρψξα, ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ, ε επνπηεία ηεο απφ ηνπο 

θαζεγεηέο, νη ακνηβέο ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ θαη επνπηεπφλησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

28. Δνίζτσζη ηοσ Ηθικού ηων εκπαιδεσηικών και ηης επικοινωνίας ηοσς με ηην 

Ηγεζία 

Γηα ηελ νκαιή θαη επηηπρεκέλε κεηάβαζε πξνο ηελ αλαβαζκηζκέλε Σ.Δ.Δ. ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε απνδνρή ηνπ εγρεηξήκαηνο απφ νιφθιεξε ηελ θνηλσλία θαη 

πξσηαξρηθά απφ ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο, θαη θπξίσο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

(Κεξαζηψηεο ζ.70). Όζν θαιά ζηεκέλν θη αλ είλαη έλα ζχζηεκα, γηα λα έρεη επηηπρία 

πξέπεη: 

 λα δηαζέηεη ε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Όρακα, θαη ποιηηηθή βούιεζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ, 

 λα έρεη θάλεη θοηλφλούς ζηο Όρακα απηφ, εθείλνπο πνπ πξφθεηηαη λα ην 

πινπνηήζνπλ θαη λα θέξνπλ ζε πέξαο ηελ θαζεκεξηλή εθαξκνγή ηνπ, σο θπζηθνχο 

ζσκκάτοσς ηνπ, δειαδή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

 λα παξέρεη έλα πιαίζηο αζθαιώλ εργαζηαθώλ ζσλζεθώλ ζηνπο 

Δθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα επηδίδνληαη απεξίζπαζηνη ζην θαζ’ εαπηφ παηδαγσγηθφ 

ηνπο έξγν. 

(Γ.. Δ.Λ.Σ.Δ.Δ.Θ. ζ.7) 

Δάλ ζεσξήζνπκε φηη ην «Όξακα» θαη ε πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ππάξρεη, ηφηε ζα πξέπεη επεηγφλησο λα επηδησρζνχλ ηα αθφινπζα κε ζηότο ηελ 

αλύυφζε θαη ηελ ηόλφζε ηοσ Ηζηθού ηφλ εθπαηδεσηηθώλ: 

28.1. Άκεζε επηθνηλσλία ηεο Ηγεζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  

Γελ είλαη δπλαηφλ λα πξνγξακκαηίδνληαη ηφζν δξαζηηθέο αιιαγέο ζηελ Παηδεία 

ρσξίο λα εμαζθαιίδεηαη ε ζχκθσλε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ ηεο θαηά ηελ 

θάζε δηακνξθψζεσο ησλ απνθάζεσλ θαη φρη κεηά ηελ ιήςε ηνπο. Δάλ νη εθπαηδεπηηθνί 

αληηκεησπίδνληαη σο απιά εθηειεζηηθά, δηεθπεξαησηηθά  θαη δηαρεηξηζηηθά ζηειέρε ελφο 

ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζηήλεηαη απφ ζπκβνχιηα «ζνθψλ», ηφηε αο κελ πεξηκέλεη θαλείο 

λα ιεηηνπξγήζεη ηίπνηε. Δίλαη ινηπφλ επηηαθηηθή ε αλάγθε: 

 λα δηνξγαλψλνληαη εγθαίξσο αλνηθηέο εθδειψζεηο ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απφ εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 λα ππάξρεη επίζεκνο δηάινγνο κε ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 
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28.2. Αζθαιέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηθαλνπνηεηηθέο απνδνρέο 

Σν ιεηηνχξγεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη επάγγεικα «βαξηάο απαζρφιεζεο», 

κεγάιεο θνηλσληθήο επζχλεο αιιά θαη αληαπνδνηηθφηεηαο. Ο εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη 

απιψο θνξέαο κεηάδνζεο γλψζεσο. Δθηειεί επηπιένλ έξγν παηδαγσγνχ, ςπρνιφγνπ, 

θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ θαη (γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Σ.Δ.Δ.) ηερληθνχ. Πξφθεηηαη γηα 

θαηάζεζε ςπρήο θαη φρη γηα ηππηθή απαζρφιεζε. Γηα λα εθηειέζεη ινηπφλ 

απνηειεζκαηηθά απηφλ ηνλ πνιιαπιφ ξφιν ηνπ, πνπ εθηείλεηαη πνιχ πέξα απφ ην 

«σξάξην εξγαζίαο» θαη ηηο «ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο» ηνπ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, είλαη 

απαξαίηεην λα ιεηηνπξγεί απεξίζπαζηα κέζα ζε έλα αζθαιέο θαη πγηέο εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ (Αλζφπνπινο ζ.16, Αλαλίδνπ ζ.116-1178) θαη λα ακείβεηαη ηθαλνπνηεηηθά. 

Απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη φκσο νχηε ππφ θαζεζηψο αλαζθάιεηαο γηα ηελ νξγαληθή ηνπ 

ζέζε, νχηε κε ηελ κηζζνινγηθή ηνπ εμνκνίσζε κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο.  

28.3. Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

Δίλαη πάγην αίηεκα ε ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη εηδηθά φζσλ 

ππεξεηνχλ ζηελ Σ.Δ.Δ., ζηα δεηήκαηα λέσλ ηερλνινγηψλ, ηφζν σο κέζα εμαζθήζεσο 

ηνπ παηδαγσγηθνχ ηνπο έξγνπ, φζν θαη θπξίσο ζην θαζ’ εαπηφ γλσζηηθφ ηνπο 

αληηθείκελν αλά εηδηθφηεηα (θάηη πνπ δελ γίλεηαη ζήκεξα). 

28.4. Κίλεηξα γηα ηελ αλάιεςε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ 

Θα πξέπεη λα δίλνληαη θίλεηξα γηα ηελ αλάιεςε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Ο ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο βξίζεη απφ ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ φξεμε 

γηα λα πξνζθέξνπλ «θάηη πεξηζζφηεξν» απφ ηα πξνβιεπφκελα. Ζ εθαξκνγή 

παξφκνησλ πξνγξακκάησλ ζην παξειζφλ είρε κεγάιε ζπκκεηνρή, ζηέθηεθε απφ 

επηηπρία, έδσζε λέα πλνή ζηα ζρνιεία καο θαη αγθαιηάζηεθε ηφζν απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη απφ ηνπο καζεηέο. Ο ζεζκφο απηφο δελ πξέπεη λα 

εγθαηαιεηθζεί.  

 

29. Πρόνοια για ηις ΔΠΑ.. καηά ηην προζαρμογή ζηο νέο ζύζηημα 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ γηα ην Σε.Λ., φια ηα παιαηνχ ηχπνπ ζρνιεία (ΔΠΑ.Λ. 

θαη ΔΠΑ.). ζα κεηαηξαπνχλ ζε Σερλνινγηθά Λχθεηα. Απηφ ηνπιάρηζηνλ απνηππψλεηαη 

ζηηο πξνζέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη, ζχκθσλα κε ηηο πξνγξακκαηηθέο εμαγγειίεο ηεο 

Τπνπξγνχ, ην ζρνιηθφ έηνο 2012-13 ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαλνκή ησλ 

ηνκέσλ/εηδηθνηήησλ ζε φια ηα Σε.Λ. 

Ωζηφζν, ηα ΔΠΑ.Λ. ζα εγγξάςνπλ καζεηέο ζηελ κεηαβαηηθή Α΄ ηάμε ηνπ 

Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ, ελψ νη ΔΠΑ φρη. 

Σα πξνβιήκαηα ινηπφλ πνπ εκθαλίδνληαη είλαη: 

α) Οη καζεηέο πνπ ζα εγγξαθνχλ θέηνο ζηα ΔΠΑ.Λ. (Α΄ Σε.Λ.) ζα πάξνπλ 

Απνιπηήξην θαη Πηπρίν Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ, ελψ νη καζεηέο πνπ ζα 
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εγγξαθνχλ θέηνο ζηηο ΔΠΑ.. (επεηδή ε εηδηθφηεηα πνπ επηζπκνχλ δηδάζθεηαη 

κφλν εθεί θαη φρη ζηα ΔΠΑ.Λ.) δελ ζα πάξνπλ. Οη καζεηέο ινηπφλ απηνί 

πθίζηαληαη κηα άδηθε κεηαρείξηζε, απνιχησο θαζνξηζηηθή γηα ην κέιινλ ηνπο. 

β) Οη καζεηέο ζα εγγξαθνχλ θέηνο ζηε κεηαβαηηθή Α΄ Σε.Λ. κε βάζε ηηο 

εηδηθφηεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζηα ΔΠΑ.Λ., πξνζδνθψληαο φηη ζα 

ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην ζρνιείν πνπ επέιεμαλ. Δάλ φκσο ηελ 

επφκελε ρξνληά απνθαζηζηεί λα ιεηηνπξγήζεη ε εηδηθφηεηα απηή ζε άιιν 

ζρνιείν, ζα ππνρξεσζνχλ ζε αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

γ) Λεηηνπξγψληαο απφ θέηνο ηελ (κεηαβαηηθή) Α΄ Σάμε Σε.Λ. ζηα ΔΠΑ.Λ., απηά 

γίλνληαη γλσζηά ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ηνπο θαη έηζη θαζηεξψλνληαη 

ζηελ ζπλείδεζή ηνπο σο Σερλνινγηθά Λχθεηα, εμαζθαιίδνληαο ηθαλνπνηεηηθφ 

καζεηηθφ δπλακηθφ γηα ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά. Κάηη ηέηνην φκσο δελ 

ζπκβαίλεη ζηηο ΔΠΑ.. νη νπνίεο, ράλνληαο ην πιενλέθηεκα ηεο «παξάδνζεο» 

θαη ηεο ζπλέρεηαο πνπ ζα έρνπλ ηνπ ρξφλνπ ηα αληίζηνηρα ΔΠΑ.Λ., δελ ζα 

κπνξέζνπλ λα ελεκεξψζνπλ έγθαηξα ην καζεηηθφ θνηλφ γηα ηηο εηδηθφηεηεο πνπ 

ζα δηδάζθνληαη εθεί, θαη έηζη ζα θηλδπλεχζνπλ λα κελ ζπγθεληξψζνπλ 

ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ καζεηψλ θαηά ηηο εγγξαθέο ηεο επφκελεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο (2012-13), θαη λα κε ιεηηνπξγήζνπλ.  

Όιεο απηέο νη ανξηζηίεο ζην μεθίλεκα ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ δελ ζπληζηνχλ 

θαιέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο, ην νπνίν ζα έπξεπε λα 

παξνπζηαζηεί ζε ΑΠΟΛΤΣΩ ΩΡΙΜΗ κνξθή θαη λα εθαξκνζηεί ΜΟΝΟΜΙΑ ζε φια ηα 

ζρνιεία θαη ησλ δχν ηχπσλ (ΔΠΑ.Λ.-ΔΠΑ..).  

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη καζεηέο επηιέγνπλ πξψηα ηελ εηδηθφηεηα πνπ 

ζέινπλ λα ζπνπδάζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζρνιείν .  

 Δίλαη ινηπφλ θξίζηκν λα νξηζηνχλ νη εηδηθφηεηεο πνπ ζα δηδάζθνληαη ζε θάζε Σε.Λ. 

(πξψελ ΔΠΑΛ θαη ΔΠΑ), ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΑ θαη  ΠΡΙΝ απφ ηηο εγγξαθέο ησλ 

καζεηψλ. 

 Δίλαη επίζεο θξίζηκν λα δνζεί ηαπηφρξνλα ζηα ΔΠΑΛ θαη ζηηο ΔΠΑ ε δπλαηφηεηα 

εγγξαθήο καζεηψλ ζηελ Α΄ Σάμε ηνπ Σε.Λ  απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012 ψζηε 

λα εγθαζηδξπζεί ε παξάδνζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ ηνκέσλ/εηδηθνηήησλ γηα ηελ 

επφκελε ρξνληά. 

 

 



 

 


