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Θέμα:  Θέσεις της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (ΕΤΕ) για την αναβάθμιση του 
Λυκείου και την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
 
Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε) αντιπροσωπεύει 4.000 περίπου εκπαιδευτικούς 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αντικείμενο τη διδασκαλία τεχνολογικών μαθημάτων 
σε Γυμνάσια, Επαγγελματικά και Γενικά Λύκεια οι οποίοι αποτελούν το πιο δυναμικό κομμάτι 
της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας. 

Με αυτό το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό η Ε.Τ.Ε. μέχρι σήμερα έχει συνεισφέρει 
αποτελεσματικά και θα συνεχίσει να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής 
αναβάθμισης της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας, αξιοποιώντας τις 
γνώσεις και την πολύχρονη εμπειρία αυτού του ανθρώπινου δυναμικού. 

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν 
υποβαθμισμένο χώρο στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, μολονότι η ζήτηση για 
εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό μεσαίου επιπέδου προσόντων ήταν ανέκαθεν έντονη. 
Παλιές, βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις ενάντια στη δήθεν «υποδεέστερη χειρωνακτική 
εργασία», μαζί με βεβιασμένες και ελάχιστα πειστικές μεταρρυθμίσεις σ’ αυτό το πεδίο 
διατηρούν αυτήν την κατάσταση μέχρι σήμερα αμετάβλητη. 

Μερικά από τα αίτια που συμβάλλουν στην υποβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης στην χώρα μας είναι: 

• Οι συχνές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα της Τ.Ε.Ε. οι οποίες δημιουργούν 

σύγχυση και ανασφάλεια στην κοινωνία, με αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως όταν αυτές 

δεν εξασφαλίζουν την κοινωνική αποδοχή και συναίνεση. Είναι απαραίτητος ένας 

εύλογος χρόνος εφαρμογής κάθε εκπαιδευτικής αλλαγής για να μπορέσει να δώσει 

αποτελέσματα, και να γίνει η αξιολόγησή της. 

• Τα μαθησιακά κενά μερίδας των αποφοίτων Γυμνασίου, οι οποίοι κατά κανόνα 

κατευθύνονται στη Τ.Ε.Ε., επειδή θεωρείται από τους ίδιους και τους γονείς τους ως η 

πιο εύκολη λύση. 

• Η ανεπάρκεια των παρεχόμενων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, με 

αποτέλεσμα να είναι περιορισμένη η εμπιστοσύνη των εργοδοτών προς τους 

αποφοίτους της Τ.Ε.Ε.  

• Η απουσία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που να συνδέει  τη τεχνική – επαγγελματική 

εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. 
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• Η έλλειψη ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που 

μπορεί να προσφέρει η Τ.Ε.Ε. 

Σήμερα «κανονικό Λύκειο» είναι το Γενικό Λύκειο και όλος ο δημόσιος διάλογος 
περιστρέφεται γύρω από αυτό το Λύκειο και το Σύστημα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια, 
αγνοώντας επιδεικτικά την επαγγελματική εκπαίδευση και το Επαγγελματικό Λύκειο, το 
οποίο στο μυαλό των περισσοτέρων αποτελεί ένα υποδεέστερο μη κανονικό Λύκειο. 

Η αρχή της υποβάθμισης της Τ.Ε.Ε. ξεκινάει από την υποχρεωτική εκπαίδευση, υποβάθμιση 
που διευρύνθηκε και με την αριθμ. 93381/Δ2/7-6-2016 ΥΑ του ΥΠΠΕΘ με το νέο ωρολόγιο 
πρόγραμμα των Γυμνασίων. Με την απόφαση αυτή ολοκληρώθηκε η πολιτική εξοστρακισμού 
του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού που είχε ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια. 
Στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα δεν υπάρχει πλέον ούτε ως θεματικό αντικείμενο στα 
πλαίσια κάποιου μαθήματος ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός. 

Αλήθεια πως θα υπηρετηθεί στο Γυμνάσιο η διερεύνηση και αξιολόγηση των 
χαρακτηριστικών των μαθητών για τον προσδιορισμό των κλίσεων και των ιδιαίτερων 
δεξιοτήτων τους; Με ποια διαδικασία ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης θα 
μπορέσουν οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο Σχολείου για τη 
συνέχεια των σπουδών τους; 

Οι μεταρρυθμίσεις στην Τ.Ε.Ε., με μεγαλεπήβολους στόχους προσαρμογής στα νέα 
δεδομένα, καθοδηγήθηκαν περισσότερο από τις ανάγκες απορρόφησης ευρωπαϊκών 
κονδυλίων και λιγότερο από τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης, οι οποίες δεν 
κατάφεραν να αναβαθμίσουν το ρόλο της ούτε να αποτελέσουν συνειδητές επιλογές των 
μαθητών. 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. 

Τον Ιούλιο του 2013 η Επαγγελματική Εκπαίδευση δέχτηκε ένα ισχυρό πλήγμα με την 
κατάργηση των τομέων Υγείας Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών και τη διαθεσιμότητα 
όλων των εκπαιδευτικών των επαγγελματικών ειδικοτήτων που υπηρετούσαν σ’ αυτούς του 
τομείς. Με αυτή την απόφαση η Επαγγελματική Εκπαίδευση έχασε το πιο δυναμικό της 
κομμάτι και μάλιστα πριν την πολυδιαφημισμένη μεταρρύθμιση της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης η οποία τελικά επιχειρήθηκε δύο μήνες αργότερα με το Ν. 4186/2013. Με το Ν. 
4325/2015 επανήλθαν οι καταργημένοι τομείς και ειδικότητες στα ΕΠΑΛ καθώς και οι 
εκπαιδευτικοί που είχαν βγει σε διαθεσιμότητα, αποκαθιστώντας έτσι σε ένα μεγάλο βαθμό 
το μεγάλο πλήγμα που είχε δεχτεί η Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

Με το Ν. 4186/2013 ξεκίνησε μια ακόμη μεταρρύθμιση στην Τ.Ε.Ε.. Ο νόμος ψηφίστηκε τέλος 
Σεπτεμβρίου του 2013 για να ξεκινήσει να εφαρμόζεται αναδρομικά από τις αρχές του ίδιου 
μήνα. Η ΕΤΕ τότε είχε επικρίνει την εμμονή του Υπουργού Παιδείας να ξεκινήσει τη 
λειτουργία του νέου Επαγγελματικού Λυκείου από το Σεπτέμβριο, με ωρολόγια 
προγράμματα στο πόδι και ανύπαρκτα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία. 

Τα αποτελέσματα αυτής της επιλογής τα βιώσαμε τα τελευταία τρία χρόνια με τα προσωρινά 
ωρολόγια προγράμματα και τα προσωρινά επίσης αναλυτικά προγράμματα τα οποία 
αποτελούσαν συρραφή προηγούμενων και στέλνονταν στα σχολεία στα μέσα της σχολικής 
χρονιάς. Ο αποκλεισμός των αποφοίτων των ΕΠΑΛ από τα Πανεπιστήμια και η δραματική 
υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών του Γενικού Λυκείου έδωσαν τη χαριστική βολή στην 
πολύπαθη Επαγγελματική Εκπαίδευση με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση των μαθητών 
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αυτή την περίοδο και αντίστοιχα την αύξηση του ποσοστού 
των ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ. 
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Μέσα σ’ αυτό το ζοφερό περιβάλλον το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον 
Μάϊο του 2016 με τον Ν. 4386/2016 προχώρησε σε μία, μεταβατικού χαρακτήρα σύμφωνα 
με το Υπουργείο, παρέμβαση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Περιττεύει εδώ η 
οποιαδήποτε αναφορά στην αναγκαιότητα ολοκλήρωσης ενός κύκλου λειτουργίας και στην 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης παρέμβασης του Ν. 4183/2013 πριν 
γίνουν οι παρεμβάσεις του Ν. 4386/2016. 

Με το Ν. 4386/2016 αποκαταστάθηκαν κάποιες σημαντικές αδικίες εις βάρος των αποφοίτων 
των ΕΠΑΛ σχετικά με την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην κατεύθυνση 
αυτή είναι πολύ θετική η θεσμοθέτηση της δυνατότητας των αποφοίτων των ΕΠΑΛ να 
εισάγονται με ειδικό ποσοστό (1%) στα Πανεπιστήμια αίροντας τον αποκλεισμό που είχε 
δημιουργήσει ο Ν. 4186/2013. Η πρόβλεψη αυτή ενισχύει ουσιαστικά το ΕΠΑΛ και κατά την 
άποψή μας πρέπει το ποσοστό αυτό να αυξηθεί μετά από ουσιαστική αξιολόγηση της 
εφαρμογής του. 

Στην παρέμβαση του Ν. 4386/2016 καθιερώνονται Τομείς στη Β’ Τάξη ΕΠΑΛ και Ειδικότητες 
στη Γ’ Τάξη ΕΠΑΛ ενώ αλλάζει και ο χαρακτήρας της Α’ Τάξης του ΕΠΑΛ. 

Στην Α’ Τάξη διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και  
μαθήματα επιλογής. 

Η θεσμοθέτηση αυτής της δομής στην Α’ Τάξη του ΕΠΑΛ έχει ένα σοβαρό μειονέκτημα. 
Ορίζοντας τα μαθήματα εισαγωγικών προεπαγγελματικών γνώσεων ως μαθήματα επιλογής 
και μην υποχρεώνοντας το μαθητή να ακολουθήσει στη Β’ Τάξη Τομέα αντίστοιχο με τα 
μαθήματα επιλογής που ακολούθησε στην Α’ Τάξη θα έχουμε μαθητές δύο ταχυτήτων στη Β’ 
Τάξη. Μαθητές που πρόσθεσαν στο μαθησιακό τους κεφάλαιο τα μαθήματα της Α’ Τάξης 
αφού επέλεξαν να ακολουθήσουν αντίστοιχο με αυτά Τομέα και μαθητές που δεν τα 
πρόσθεσαν επιλέγοντας άσχετο με αυτά Τομέα, εμφανίζοντας στη Β’ Τάξη μαθησιακά 
ελλείματα. 

Η θεσμοθέτηση Τομέων στη Β’ Τάξη του ΕΠΑΛ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση με την 
προϋπόθεση ότι η επιλογή των Τομέων γίνεται με βάση τις διεθνώς αναγνωρισμένες 
επιστημονικές πρακτικές. 

Η βεβιασμένη όμως εφαρμογή των αλλαγών από το σχολικό έτος 2016 – 2017 στη Β’ ΕΠΑΛ 
οδήγησε σε παρεμβάσεις με βασικό κριτήριο την ανάγκη μείωσης του μεγάλου ποσοστού 
των ολιγομελών τμημάτων και το περιορισμό του κόστους λειτουργίας της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης (μείωση αναπληρωτών, μείωση αναγκών εργαστηριακού εξοπλισμού).  

Η Β’ Τάξη των ΕΠΑΛ πρέπει να αποτελείται από Τομείς οι οποίοι περιλαμβάνουν τις 
ειδικότητες εκείνες που έχουν κοινό το πρώτο ευρύ στάδιο επαγγελματικών γνώσεων. Η 
ταύτιση αυτή προκύπτει αποκλειστικά και μόνο από την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των 
προγραμμάτων σπουδών των ειδικοτήτων. 

Δυστυχώς η αριθμ. Φ20/82041/Δ4/26-5-2016 (ΦΕΚ Β’ 1489) απόφαση του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία καθορίστηκαν οι Τομείς και οι 
Ειδικότητες των ΕΠΑΛ μόνο αυτή τη μεθοδολογία δεν ακολουθεί. Και πως θα μπορούσε 
άλλωστε αφού καθορίστηκε μόνο το ωρολόγιο πρόγραμμα των Τομέων της Β’ Τάξης και 
φυσικά δεν υπάρχουν καν τα αναλυτικά και τα ωρολόγια προγράμματα σπουδών των νέων 
ειδικοτήτων. 

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση δεν ελήφθησαν σε κανένα  τους 
σημείο υπόψη. Η συμπερίληψη ανομοιογενών και άσχετων μεταξύ τους ειδικοτήτων σε 
τομείς με καθαρά λογιστικού και διαχειριστικού τύπου λογικές δεν έχει καμία 
επιστημονική βάση και πλήττει καίρια το κύρος και την αξιοπιστία του ίδιου του ΕΠΑΛ. 
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Η ανομοιογενής αυτή λειτουργία των Τομέων δεν επιτρέπει την επίτευξη του βασικού στόχου 
αυτής της επαγγελματικής διαδρομής που δεν είναι άλλος από την απόκτηση των 
προβλεπόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η μη επίτευξη αυτού του στόχου θέτει υπό 
σοβαρή αμφισβήτηση τόσο το επίπεδο όσο και την περιγραφή των προσόντων του Πτυχίου 
του ΕΠΑΛ στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. 

Η Β’ Τάξη των ΕΠΑΛ φέτος λειτούργησε φέτος χωρίς αναλυτικά προγράμματα σπουδών, μόνο 
με οδηγίες, υποβαθμίζοντας περαιτέρω το επίπεδο σπουδών. 

Στη Γ’ Τάξη του ΕΠΑΛ από τις 36 συνολικά ειδικότητες έχουμε το 1/3 των ειδικοτήτων να 
τελούν ουσιαστικά υπό κατάργηση αφού προβλέπεται να λειτουργήσουν μόνο σε 
συγκεκριμένα ΕΠΑΛ που είχαν λειτουργήσει κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, προφανώς 
για να μπορούν να τις επιλέξουν μαθητές που είχαν ακολουθήσει τη διαδρομή του ΕΠΑΛ για 
τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Μέχρι σήμερα δεν έχει καθοριστεί ούτε το ωρολόγιο 
πρόγραμμα της Γ’ Τάξης των ΕΠΑΛ, πόσο μάλλον τα απαιτούμενα αναλυτικά προγράμματα 
σπουδών. 

Το Μεταλυκειακό  Έτος  −  Τάξη  Μαθητείας συνεχίζει για λόγο που δεν γίνεται κατανοητός 
να ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα με ότι αυτό συνεπάγεται με τον τρόπο που 
είναι δομημένη η οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης στη 
χώρα μας. 

Επίσης συνεχίζεται και η πρόβλεψη του Ν. 4186/2013 για μια διαδικασία ερμαφρόδιτης 
μαθητείας στο έτος αυτό η οποία δεν συνιστά κανενός είδους ειδίκευση στερώντας από το 
μαθητή τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την επαγγελματική του διαδρομή. Πουθενά δεν 
αναφέρεται αν αυτό το έτος θα έχει ειδικότητες οι ειδικεύσεις και ποιοι θα το 
παρακολουθούν. 

Η πρόσκληση για τα δύο πιλοτικά προγράμματα μαθητείας για το 4ο έτος ενισχύει αυτούς 
τους προβληματισμούς μας αφού απευθύνεται σε αποφοίτους τομέων και όχι ειδικοτήτων. 
Οι ειδικότητες επιλέγονται στο 3ο έτος και ακολουθούν την επιλογή τομέα. Πως είναι δυνατόν 
και στο 4ο έτος να έχουμε πάλι επιλογή ειδικότητας αποφοίτων συγκεκριμένων τομέων; Θα 
έχουμε δηλαδή ειδικότητες δύο ταχυτήτων (επιπέδου 4 και επιπέδου 5); 

Η παράταση της λειτουργίας των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ για μια ακόμα πενταετία 
αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Με την πρόταση αυτή θα έχουμε δια νόμου μια 
εκπαιδευτική δομή η οποία θα λειτουργεί μεταβατικά για οκτώ χρόνια με προοπτική να 
συνεχίσει μετά από αξιολόγηση για πόσα κανείς δεν ξέρει. Τι κύρος και τι αξιοπιστία μπορεί 
να έχει ένα σχολείο υπό κατάργηση; 

Δείγμα των αντιφατικών πολιτικών σ’ αυτό τον τομέα της μαθητείας αποτελεί η θεσμοθέτηση 
με το άρθρο 118 του Ν. 4387/2016 των Πειραματικών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ και μάλιστα 
χωρίς την πρόβλεψη για την κατάργησή τους το 2021. Αλήθεια τι άλλαξε μία μόλις μέρα μετά 
την ψήφιση του Ν. 4386/2016 του ΥΠΠΕΘ και υπήρξε αυτή η νέα παρέμβαση; 

Μετά την ολοκλήρωση αυτών των, κατά το ΥΠΠΕΘ μεταβατικών, αλλαγών στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση δόθηκε στη δημοσιότητα το «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την 
Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας». Ένα 
στρατηγικό πλαίσιο που κινείται προς τη θετική κατεύθυνση και περιέχει αρκετά φιλόδοξους 
στόχους για την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας. 
Μόνο που οι προηγούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις μόνο προς αυτή την κατεύθυνση 
δεν κινούνται. Γιατί το ΥΠΠΕΘ δεν περίμενε την ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου πριν προβεί σε αυτές τις βιαστικές επιλογές; Εξυπηρετούν αυτές οι νομοθετικές 
ρυθμίσεις τους στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου; 
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Σ’ αυτούς τους προβληματισμούς έρχεται να προστεθεί και η παντελής απουσία της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης από το κείμενο των Πορισμάτων του Εθνικού και Κοινωνικού 
Διαλόγου για την Παιδεία που είδαν το φως της δημοσιότητας. Η συμμετοχή και οι 
προτάσεις των κοινωνικών εταίρων, των εκπαιδευτικών ενώσεων και όλων των άλλων 
φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία αυτού του διαλόγου που πήγαν; 

Η ανησυχία μας για το μέλλον της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας ενισχύεται 
περεταίρω και με την πρόταση του ΙΕΠ για το Λύκειο που δόθηκε στις 25-1-2017 στη 
δημοσιότητα και συζητείται αυτές τις μέρες στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής. Κεντρικό χαρακτηριστικό της πρότασης αποτελεί η δυνάμει ενιαία αντιμετώπιση 
του Λυκείου, Γενικού και Επαγγελματικού, και επομένως ο προσανατολισμός προς μια 
σταδιακή εγκαθίδρυση «πολυκλαδικότητας», μετά την εξασφάλιση των αναγκαίων 
προϋποθέσεων υποδομής και τεχνικών λύσεων. Τι σημαίνει άραγε αυτό για το μέλλον της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης; 

Η μοναδική αναφορά στο ΕΠΑΛ που υπάρχει στην πρόταση του ΙΕΠ για το Λύκειο είναι: «να 
μελετηθεί συστηματικά η δομή του ΕΠΑΛ, το οποίο οδηγεί με την ολοκλήρωση των 
σπουδών του σε ισότιμο τίτλο λυκείου αλλά και σε επαγγελματικά δικαιώματα». 

Η κοινή Α’ Τάξη Λυκείου για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ με το πρόγραμμα ουσιαστικά του ΓΕΛ στερεί από 
τους μαθητές των ΕΠΑΛ έστω και αυτά τα λίγα προεπαγγελματικά μαθήματα και ακυρώνει 
τα όποια θετικά στοιχεία εισήγαγε ο Ν. 4386/2016, αφαιρώντας ουσιαστικά από τους 
μαθητές των ΕΠΑΛ απαιτούμενες γνώσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση των επαγγελματικών 
σπουδών τους. Αλήθεια ποιοι μαθητές και για ποιο λόγο θα επιλέγουν στην Α’ Τάξη να 
φοιτήσουν στο ΕΠΑΛ και όχι στο κοντινό τους ΓΕΛ; Πόσο εύκολο είναι ένας μαθητής που 
ξεκίνησε σε ένα σχολικό περιβάλλον να αποφασίσει να μετεγγραφεί στο ΕΠΑΛ αλλάζοντας 
σχολικό περιβάλλον όταν όλοι οι παράγοντες θα είναι αρνητικοί σ’ αυτό; 

Είναι προφανές ότι στην πρόταση του ΙΕΠ για το Λύκειο η Επαγγελματική Εκπαίδευση τείνει 
προς εξαφάνιση στο όνομα της εγκαθίδρυσης μιας «πολυκλαδικότητας» χωρίς να 
απαντώνται τα ουσιαστικά ζητήματα που τίθενται στο «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την 
Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας», ένα 
Στρατηγικό Πλαίσιο που το ίδιο του ΥΠΠΕΘ έδωσε στη δημοσιότητα τον Ιούλιο του 2016 και 
το ΙΕΠ λίγους μήνες αργότερα δείχνει να το αγνοεί επιδεικτικά. 

Επαγγελματική Εκπαίδευση χωρίς την ολοκλήρωση ενός πλήρους κύκλου επαγγελματικών 
σπουδών με την κτήση των απαιτούμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, που οδηγούν σε 
Πτυχίο Ειδικότητας και στην απόκτηση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων δεν είναι 
Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ 

Η ΕΤΕ μπροστά σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται οφείλει να διατυπώσει 
την επιστημονικά τεκμηριωμένη πρότασή της. 

Η πρόταση αυτή συνίσταται στα ακόλουθα: 

Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση αποτελεί μια ισχυρή 
συνιστώσα για δημιουργική άμιλλα με κοινωνική συνοχή. H Τεχνική και Επαγγελματική 
Εκπαίδευση στηρίζει την Ανάπτυξη και προετοιμάζει τους νέους για την είσοδό τους στην 
ενεργό επαγγελματική και κοινωνική ζωή και γι’ αυτό η σύνδεσή της με το εργασιακό και 
αναπτυξιακό περιβάλλον είναι απαραίτητη. Έρευνες έχουν δείξει ότι σε χώρες που είναι 
ανεπτυγμένη η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, τα ποσοστά ανεργίας είναι χαμηλά. 
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Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες ο αριθμός των μαθητών, που επιλέγουν την Τεχνική και 
Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι μεγαλύτερος του αριθμού των μαθητών που επιλέγουν την 
Γενική Εκπαίδευση. Ο λόγος είναι ότι από την Τεχνική Εκπαίδευση η είσοδος στην αγορά 
εργασίας κι εύρεση απασχόλησης είναι πολύ ευκολότερη. Στη χώρα μας έρευνες (προ κρίσης, 
πόσο μάλλον τώρα) έδειξαν ότι η αγορά και οι επιχειρήσεις χρειάζονται μεσαία στελέχη καλά 
καταρτισμένα. Όχι επιστήμονες αλλά ούτε και ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό. Όμως οι 
μαθητές επιλέγουν την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση σε ποσοστό περίπου 25% και 
μάλιστα με τάση μείωσης. 

Στη χώρα μας η Επαγγελματική Εκπαίδευση βρίσκεται σε κρίση, με αποτέλεσμα να μην 
μπορεί να επιτύχει τους στόχους της, είτε αυτοί είναι εκπαιδευτικοί και παιδαγωγικοί, είτε 
είναι κοινωνικοί και αναπτυξιακοί. 

Βασικός στόχος για την Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση θα πρέπει να είναι: Η 
καταξίωση του «Επαγγελματικού Σχολείου» ως ενός Σχολείου πρώτης επιλογής, ικανού να 
εξασφαλίσει στον απόφοιτό του σταθερή εργασία σύμφωνη με τις κλίσεις και το ταλέντο του, 
κοινωνική καταξίωση και απεριόριστες δυνατότητες ανέλιξης. 

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε τα ακόλουθα: 

1. Υποχρεωτική Εκπαίδευση 

Τα σχολεία μας (Δημοτικό – Γυμνάσιο) αγνοούν σχεδόν παντελώς την πράξη, την ενασχόληση 
των μαθητών με πρακτικά θέματα, με θέματα τα οποία απαιτούν χειρωνακτική εργασία. 
Επιπλέον, η μάθηση διεξάγεται σχεδόν αποκλειστικά με λεκτικούς όρους, με λέξεις και 
αριθμούς, και σπάνια με πραξιακές δραστηριότητες, όπως κατασκευές αντικειμένων, 
πειράματα Φυσικής και Χημείας, παραστάσεις θεατρικές κ.λ.π.. Ακόμη χειρότερα, η γνώση 
παρουσιάζεται με την μορφή της θεωρίας ως αυτόνομης πράξης, χωρίς αναφορά στα 
εμπειρικά δεδομένα και στα πορίσματα, σαν να προήλθε «εξ ουρανού». Όλα αυτά έχουν 
δημιουργήσει τα σημερινά κοινωνικά στερεότυπα, έχουν ενοχοποιήσει και απαξιώσει την 
χειρωνακτική εργασία, τη χρήση του σώματός μας ως δημιουργικού εργαλείου, 
ανυψώνοντας αποκλειστικά το νου και τα πνευματικά επαγγέλματα. 

Η αποτελεσματική λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την επάρκεια σε γνώσεις και δεξιότητες, 
που αποκτούν οι μαθητές στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο και κυρίως, από τη στάση (και τον 
τρόπο έκφρασης αυτής της στάσης) των εκπαιδευτικών απέναντι στη διαδικασία της 
Τεχνολογίας και της Παραγωγής. Η ύπαρξη κατάλληλων μαθημάτων και μεθόδων, με στόχο 
να γνωρίσουν οι μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου τις γενικές τεχνολογικές 
δεξιότητες και ικανότητες και να αποκτήσουν την ανάλογη τεχνολογική κουλτούρα, 
εξασφαλίζει την απαιτούμενη αυτογνωσία για τη μετέπειτα εκπαιδευτική τους πορεία. 

Η ενίσχυση του ρόλου του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Γυμνάσιο και η 
ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης των χαρακτηριστικών των μαθητών για τον 
προσδιορισμό των κλίσεων και των ιδιαίτερων δεξιοτήτων τους. Παράλληλα είναι πολύ 
σημαντική η ανάπτυξη μιας διαδικασίας συμβουλευτικής υποστήριξης στη Γ’ Γυμνασίου για 
τους μαθητές και τους γονείς τους με στόχο την επιλογή του κατάλληλου τύπου Σχολείου για 
τη συνέχεια των σπουδών τους. 

2. Επαγγελματική Εκπαίδευση 

Καθορισμός και Επιλογή Τομέων και Ειδικοτήτων 

Οι Τομείς και Ειδικότητες που λειτουργούν στην Επαγγελματική Εκπαίδευση πρέπει να 
απαντούν στις ανάγκες της χώρας για ειδικευμένο μεσαίο εργατικό δυναμικό με βάση το 
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παραγωγικό της μοντέλο, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανάπτυξης της οικονομίας της 
χώρας. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 στη διαδικασία θεσμοθέτησης των Τομέων και 
Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ δεν υπάρχει καμία θεσμική πρόβλεψη για την αξιοποίηση του 
Μηχανισμού Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, τη συμμετοχή των παραγωγικών 
Υπουργείων, των Κοινωνικών Εταίρων, των Επιμελητηρίων και της Περιφερειακής 
Αυτοδιοίκησης. 

Σύμφωνα με το Ν. 4186/2013 η Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των Τομέων και 
Ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν στα ΕΠΑΛ της χώρας προβλέπεται να λαμβάνεται 
λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη 
παράγραφο χωρίς όμως αυτό να έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. 

Πρέπει να υπάρξει θεσμική αξιοποίηση του Μηχανισμού Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς 
εργασίας από την Επαγγελματική Εκπαίδευση τόσο κατά τη διαδικασία καθορισμού των 
Ειδικοτήτων που λειτουργούν στα ΕΠΑΛ όσο και κατά τη διαδικασία ορισμού των 
ειδικοτήτων που προσφέρονται στα κατά τόπους ΕΠΑΛ της χώρας. Επίσης πρέπει να υπάρχει 
θεσμικά η συμμετοχή των παραγωγικών Υπουργείων, των Κοινωνικών Εταίρων, των 
Επιμελητηρίων και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στη διαδικασία θεσμοθέτησης των 
Τομέων και Ειδικοτήτων που θα λειτουργούν στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 

Βασικό στοιχείο ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αποτελεί η παροχή ενός 
στέρεου και ολοκληρωμένου πλαισίου επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στον 
απόφοιτο του ΕΠΑΛ που του επιτρέπει να προχωρήσει γρήγορα στην επαγγελματική του 
σταδιοδρομία, καθώς και ευρεία γνώση και ικανότητες για τη διά βίου μάθηση. 

Το πλαίσιο αυτό καθορίζεται από τα μαθησιακά αποτελέσματα της κάθε ειδικότητας, όπως 
αυτά αποτυπώνονται στο επίπεδο και τους περιγραφικούς δείκτες του Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων και φυσικά από τις δυνατότητες πρόσβασης που δίνουν αυτές οι επαγγελματικές 
γνώσεις σε επαγγελματικές δραστηριότητες. 

Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την επίτευξη των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων κάθε ειδικότητας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σ’ αυτή την 
ειδικότητα. 

Η επίτευξη αυτών των μαθησιακών αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται με το πρόγραμμα 
σπουδών και τη διάρθρωσή του στα τρία έτη του ΕΠΑΛ. Η διάρθρωση του προγράμματος 
σπουδών πρέπει να ξεκινάει από τις γενικές και ευρέως θεματικού πεδίου γνώσεις και 
βαθμιαία να εμβαθύνει και να εξειδικεύει τα θεματικά του αντικείμενα.  

Η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μιας ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ., με βάση την 
ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών στην επαγγελματική 
εκπαίδευση, πρέπει να ακολουθεί τα ακόλουθα βήματα: 

1. Προσδιορισμός του επαγγελματικού ή των επαγγελματικών περιγραμμάτων στα 

οποία αντιστοιχεί η ειδικότητα. Με βάση αυτή την αντιστοίχιση αυτή θα 

καθορισθούν και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ή η δυνατότητες 

άσκησης συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 

2. Προσδιορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων (γνώσεων – δεξιοτήτων – 

ικανοτήτων) που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές που ολοκληρώνουν τη 

συγκεκριμένη ειδικότητα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα προσδιορίζονται από το 

επαγγελματικό ή τα επαγγελματικά περιγράμματα του προηγούμενου βήματος. 
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3. Με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα προσδιορίζονται τα θεματικά αντικείμενα 

που πρέπει να περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών και καθορίζεται η αναλογία 

θεωρητικού και πρακτικού μέρους εντός του θεματικού αντικειμένου και η αναλογία 

του θεματικού αντικειμένου στο σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

4. Με βάση τον καθορισμό των θεματικών αντικειμένων και την νοηματική τους 

ιεράρχηση (προαπαιτούμενες – επακόλουθες γνώσεις) καθορίζονται τα μαθήματα, η 

κατανομή τους σε ώρες και η κατανομή τους στις 2 ή 3 τάξεις του ΕΠΑ.Λ.. 

Η ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών των ειδικοτήτων μπορεί να γίνει, λαμβάνοντας 
υπόψη και αντίστοιχα αναπτυγμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ευρώπη, από 
επιτροπές αποτελούμενες από Σχολικούς Συμβούλους της Ειδικότητας, εκπαιδευτικούς με 
αυξημένα προσόντα και εμπειρία στην Ειδικότητα και εκπροσώπους των επαγγελματιών της 
Ειδικότητας που θα οριστεί από τα Επιμελητήρια ή τους Επαγγελματικούς Συλλόγους. Μετά 
την ολοκλήρωση του έργου της κάθε επιτροπή πρέπει να καταλήξει σε μια έκθεση που πρέπει 
να περιέχει ακόλουθα: 

• Τα επαγγελματικά περιγράμματα στα οποία αντιστοιχεί η κάθε ειδικότητα. 

• Τα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις – δεξιότητες – ικανότητες) για κάθε 

ειδικότητα. 

• Θεματικές ενότητες που πρέπει να περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών της κάθε 

ειδικότητας. 

• Ωρολόγιο πρόγραμμα για κάθε ειδικότητα (μαθήματα, είδος μαθήματος, ώρες 

διδασκαλίας). 

Το πιο σημαντικό στοιχείο κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του προγράμματος σπουδών 
μιας ειδικότητας αποτελεί η πρόνοια για την επίτευξη των απαιτούμενων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το διαθέσιμο χρόνο 
σπουδών. 

Στην κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να εξετασθεί ένα πλαίσιο παρεμβάσεων που βασίζεται 
στις παρακάτω αρχές: 

Α’ Τάξη ΕΠΑΛ 

Η Α’ Τάξη των ΕΠΑΛ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί δίνοντας ένα προεπαγγελματικό επίπεδο 
γνώσεων στους μαθητές προετοιμάζοντάς τους για τον τομέα που θα παρακολουθήσουν στη 
Β’ Τάξη. Η επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί να γίνει με τη διδασκαλία μαθημάτων 
εισαγωγικών γνώσεων για κάθε Τομέα τα οποία όμως τα διδάσκονται υποχρεωτικά όλοι οι 
μαθητές. Με αυτό τον τρόπο οι γνώσεις αυτές προστίθενται στο μαθησιακό κεφάλαιο του 
μαθητή όποιο Τομέα και αν ακολουθήσει στη Β’ Τάξη. 

Η εφαρμοζόμενη σήμερα δομή της Α’ Τάξης του ΕΠΑΛ έχει ένα σοβαρό μειονέκτημα. 
Ορίζοντας τα μαθήματα εισαγωγικών προεπαγγελματικών γνώσεων ως μαθήματα επιλογής 
και μην υποχρεώνοντας το μαθητή να ακολουθήσει στη Β’ Τάξη Τομέα αντίστοιχο με τα 
μαθήματα επιλογής που ακολούθησε στην Α’ Τάξη θα έχουμε μαθητές δύο ταχυτήτων στη Β’ 
Τάξη. Μαθητές που πρόσθεσαν στο μαθησιακό τους κεφάλαιο τα μαθήματα της Α’ Τάξης 
αφού επέλεξαν να ακολουθήσουν αντίστοιχο με αυτά Τομέα και μαθητές που δεν τα 
πρόσθεσαν επιλέγοντας άσχετο με αυτά Τομέα, εμφανίζοντας στη Β’ Τάξη μαθησιακά 
ελλείματα. Επίσης η μη λειτουργία σήμερα όλων των μαθημάτων επιλογής σε όλα τα ΕΠΑΛ 
περιορίζουν ουσιαστικά τις επιλογές του μαθητή και τον οδηγούν στην παρακολούθηση 
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μαθημάτων που δεν θα του προσφέρουν κάτι στην επαγγελματική διαδρομή που έχει 
επιλέξει. 

Η σημερινή εφαρμοζόμενη δομή στην Α’ ΕΠΑΛ θα μπορούσε να συνεισφέρει αν ο μαθητής 
είχε τη δυνατότητα να χτίσει το δικό του portfolio με μαθήματα επιλογής που ο ίδιος επιθυμεί 
να παρακολουθήσει με βάση τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του και όχι να υποχρεώνεται 
να παρακολουθήσει αυτά που επιλεκτικά προσφέρονται στο συγκεκριμένο ΕΠΑΛ που 
παρακολουθεί και καθορίζονται με βάση το υφιστάμενο εκπαιδευτικό προσωπικό και τους 
Τομείς που λειτουργούν στο συγκεκριμένο ΕΠΑΛ. 

Με τις ανωτέρω προϋποθέσεις η Α’ Τάξη του ΕΠΑΛ θα μπορούσε να αποτελέσει το 
πρότυπο για την εφαρμογή της ως κοινής Α’ Τάξης σε ΕΠΑΛ και ΓΕΛ. 

Β’ Τάξη ΕΠΑΛ 

Η Β’ Τάξη των ΕΠΑΛ μπορεί να αποτελείται από Τομείς οι οποίοι περιλαμβάνουν τις 
ειδικότητες εκείνες που έχουν κοινό το πρώτο ευρύ στάδιο επαγγελματικών γνώσεων. Η 
ταύτιση αυτή προκύπτει αποκλειστικά και μόνο από την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των 
αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών που περιεγράφηκε παραπάνω. 

Η συμπερίληψη ανομοιογενών και άσχετων μεταξύ τους ειδικοτήτων σε ένα τομέα με 
καθαρά λογιστικού και διαχειριστικού τύπου λογικές, όπως έγινε με την πρόταση του ΙΕΠ και 
τη θεσμοθέτηση από το ΥΠΠΕΘ, δεν έχει καμία επιστημονική βάση και πλήττει καίρια το 
κύρος και την αξιοπιστία του ίδιου του ΕΠΑΛ. 

Η ανομοιογενής αυτή λειτουργία των Τομέων δεν επιτρέπει την επίτευξη του βασικού στόχου 
αυτής της επαγγελματικής διαδρομής που δεν είναι άλλος από την απόκτηση των 
προβλεπόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η μη επίτευξη αυτού του στόχου θέτει υπό 
σοβαρή αμφισβήτηση τόσο το επίπεδο όσο και την περιγραφή των προσόντων του 
Πτυχίου του ΕΠΑΛ στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Αρκεί κάποιος να δει το προτεινόμενο 
πρόγραμμα του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας και Ευεξίας ή του Ναυτιλιακού Τομέα για να 
καταλάβει το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργείται. 

Γ’ Τάξη ΕΠΑΛ 

Η Γ’ Τάξη των ΕΠΑΛ μπορεί να αποτελείται από Ειδικότητες στις οποίες έχουμε την 
εμβάθυνση και εξειδίκευση των επαγγελματικών θεματικών αντικειμένων. 

Οι ειδικότητες πρέπει να διαθέτουν ένα εύρος και να μην αποτελούν ειδικεύσεις. Το εύρος 
αυτό των επαγγελματικών γνώσεων μιας ειδικότητας βοηθάει τον απόφοιτο του ΕΠΑΛ να 
παίρνει στο Μεταλυκειακό  Έτος  −  Τάξη  Μαθητείας των ΕΠΑΛ ή με προγράμματα 
κατάρτισης ειδικεύσεις και εξειδικεύσεις ανταποκρινόμενος κατ’ αυτό τον τρόπο στις 
προκλήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος. 

Ο κύκλος αυτός ολοκληρώνεται με την απόκτηση του Απολυτηρίου και του Πτυχίου 
Ειδικότητας που κατατάσσονται στο επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. 

Βασική παράμετρος για τους αποφοίτους της Γ’ Τάξης των ΕΠΑΛ αποτελεί η δυνατότητα 
πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ). 

Ειδικότερα οι απόφοιτοι της Γ’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. να έχουν πρόσβαση με ειδικές εξετάσεις στα 
ΤΕΙ με συνάφεια σπουδών (και όχι αντιστοιχία όπως συμβαίνει σήμερα) με τον τομέα που 
παρακολούθησαν στη Β’ Τάξη και με Πανελλαδικές Εξετάσεις αντίστοιχα με τα ΓΕΛ να έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή θα 
εξετάζονται με αυξημένο συντελεστή βαρύτητας σε δύο μαθήματα της ειδικότητάς του αντί 
των δύο μαθημάτων προσανατολισμού των ΓΕΛ. 
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Πειραματικά ΕΠΑΛ 

Η ίδρυση και λειτουργία Πειραματικών ΕΠΑΛ αποτελεί σήμερα μια αναγκαιότητα για την 
Επαγγελματική Εκπαίδευση. Είναι ο μόνος τομέας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον 
οποίο δεν λειτουργούν πειραματικά σχολεία με ότι αυτό συνεπάγεται για την εφαρμογή 
καινοτόμων πρακτικών και μεθόδων που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην 
αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 

Μεταλυκειακό  Έτος  −  Τάξη  Μαθητείας των ΕΠΑΛ 

Σκοπός του Μεταλυκειακού  Έτους  −  Τάξης  Μαθητείας των ΕΠΑΛ αποτελεί η ολοκλήρωση 
μιας επαγγελματικής διαδρομής του μαθητή η οποία πραγματοποιείται με την ειδίκευσή του. 
Η ειδίκευση πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο αναπτύσσεται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στα προγράμματα σπουδών των Ειδικοτήτων του ΕΠΑΛ και περιλαμβάνει 
θεωρητικά μαθήματα και πρακτική άσκηση. 

Το έτος ολοκληρώνεται με τη διαδικασία πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ και τη λήψη του 
Πτυχίου το οποίο κατατάσσεται στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. 

Η πρόβλεψη του Ν. 4186/2013 για μια διαδικασία ερμαφρόδιτης μαθητείας στο έτος αυτό 
και μη υλοποιήσιμη είναι αλλά έχει και μια ακόμη πιο σοβαρή αδυναμία. Δεν συνιστά 
κανενός είδους ειδίκευση στερώντας από το μαθητή τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την 
επαγγελματική του διαδρομή. 

Η διαδικασία των ανοιχτών διαδρομών μπορεί να δώσει στους αποφοίτους αυτού του 
κύκλου μια εναλλακτική διαδρομή για την πρόσβασή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Σύστημα Μαθητείας 

Ο θεσμός της Μαθητείας μπορεί να διαδραματίσει στη χώρα μας έναν ιδιαίτερα σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς εργασίας και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Τα 
Προγράμματα Μαθητείας, όπως και άλλες μορφές μάθησης στον χώρο εργασίας, 
θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος μάθησης. Παρέχουν στους νέους και στους 
ενήλικες εξειδικευμένες αλλά και γενικές δεξιότητες, τις οποίες ζητούν οι εργοδότες, 
διευκολύνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη μετάβαση από το Σχολείο (ή άλλο περιβάλλον 
μάθησης) στην εργασία. Ενισχύουν επίσης τη συνεργασία μεταξύ Κυβερνήσεων, Κοινωνικών 
Εταίρων, Εργοδοτών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, γεγονός που εξηγεί γιατί η αναβίωσή 
τους αποτελεί παγκόσμια τάση. 

Στο θεσμικό πλαίσιο της Μαθητείας εκτός του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας του 
ΕΠΑΛ και του 5ου εξαμήνου των ΙΕΚ (μαθητεία ή πρακτική) δεν υπάρχει άλλος βιώσιμος 
θεσμός. Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ είναι υπό προθεσμία και θα λειτουργούν μέχρι το 
2021, κάτι που δεν βοηθάει επίσης στην ενίσχυση και την ενδυνάμωσή τους. 

Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόζονται συστήματα μαθητείας, αυτά 
ξεκινάνε μετά το Γυμνάσιο και περιλαμβάνουν έναν πλήρη εκπαιδευτικό κύκλο στον οποίο 
εφαρμόζεται το δυϊκού συστήματος εκπαίδευσης. Στη χώρα μας αντίθετα έχουμε το 
Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας και το 5ο εξάμηνο των ΙΕΚ και τα δύο πολύ σύντομα, 
μετά το Λύκειο και χωρίς να εφαρμόζεται ουσιαστικά το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. 

Αντί να ακολουθούνται αυτές οι μεσοβέζικες και αναποτελεσματικές πρακτικές η πολιτεία 
πρέπει να εξετάσει με σοβαρότητα το θέμα του συστήματος μαθητείας. 

Η ανάπτυξη και λειτουργία ενός Συστήματος Μαθητείας, το οποίο θα λειτουργεί με το δυικό 
σύστημα μπορεί να προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων για άμεση 
επαγγελματική αποκατάσταση, παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη των γλωσσικών, 
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μαθηματικών και άλλων ικανοτήτων τους αφού εκτός της εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας 
συμπεριλαμβάνει και θεωρητική εκπαίδευση στον εκπαιδευτικό φορέα. 

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η ανάπτυξη του συστήματος μαθητείας σε μια χώρα η οποία 
βρίσκεται τόσο χρόνια σε ύφεση, χωρίς βιομηχανία, με τη συντριπτική πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων να είναι μικρομεσαίες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου 
συστήματος ακολουθεί την ανάπτυξη της οικονομίας και των επιχειρήσεων και δεν μπορεί 
να εξαρτάται από τους ποσοτικούς στόχους κανενός μνημονίου. 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό που καλείται να υποστηρίξει όλες αυτές τις προτάσεις μας τόσο 
στην Υποχρεωτική όσο και στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση πρέπει 
να έχει την κατάλληλη θεματική και παιδαγωγική μόρφωση. 

Στην κατεύθυνση αυτή ένα πολύ σημαντικό ρόλο έχει διαδραματίσει μέχρι σήμερα η πρώην 
ΣΕΛΕΤΕ και σήμερα ΑΣΠΑΙΤΕ. Παρόλα αυτά η σχολή αυτή παραμένει μέχρι και σήμερα η 
μοναδική παιδαγωγική σχολή εκτός του χώρου της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Έχουν 
ενταχθεί στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση όλες οι Παιδαγωγικές Σχολές από την 
Προσχολική Αγωγή μέχρι τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εκτός της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Η πρότασή μας αφορά στη μετεξέλιξη της ΑΣΠΑΙΤΕ σε ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα με στόχο 
την παραγωγή ευρυμαθών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία τεχνολογικών μαθημάτων της 
ειδικότητάς τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε δομές δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης – 
κατάρτισης ενηλίκων, όπως επίσης και μαθημάτων Γενικής Τεχνολογίας, Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής, Ασφάλειας Εργασίας, Συμβουλευτικής και Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού. Συμπληρωματικά θα μπορούν να διδάξουν για κάλυψη εκπαιδευτικών 
αναγκών και συναφή με το πρόγραμμα σπουδών τους  μαθήματα θετικών επιστημών. 

Επίσης η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης τόσο 
στα θέματα της ειδικότητάς τους όσο και στον παιδαγωγικό τομέα αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας. 

Επίσης η ενίσχυση της αυτονομίας και η ουσιαστική ενίσχυση της διοικητικής λειτουργίας 
των ΕΠΑΛ αποτελεί βασικό παράγοντα για την αναβάθμισή τους. 

Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας για την ΤΕΕ 

Άρρηκτα συνδεδεμένη με την αύξηση της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
είναι και η σημαντική ποιοτική βελτίωση των υποδομών, των αναλυτικών προγραμμάτων, 
της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της αξιολόγησης της διδασκαλίας και των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές, τα κριτήρια και οι δείκτες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Διασφάλισης Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση (EQAVET) είναι καθοριστικής 
σημασίας. 

Στην κατεύθυνση αυτή αποτελεί άμεση ανάγκη η θεσμοθέτηση ενός Πλαισίου Διασφάλισης 
Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση πλήρως εναρμονισμένο με το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση (EQAVET). 

Με βάση τα ανωτέρω και συμπερασματικά: 

Η ΕΤΕ καταθέτει αυτή την πρόταση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής 
ευελπιστώντας να συνεισφέρει ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο για την αναβάθμιση του 
Λυκείου και την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλώντας όλα τα κόμματα της 
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Βουλής και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να δώσουν την απαιτούμενη 
προσοχή και έμφαση στην ουσιαστική αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, η 
οποία αποτελεί το βασικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας μας. 

 

Για το Δ.Σ. της ΕΤΕ 
 
 

Ο Πρόεδρος       Ο Γ. Γραμματέας 
 
 
 
 

Καλτσάς Κωνσταντίνος     Παπάζογλου Μιχαήλ 


