ΕΚΘΕΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ
Σεχνολογικό Λύκειο

Εισαγωγικό ημείωμα
Το Υπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων ζκεςε τθν πρόταςθ για το Τεχνολογικό
Λφκειο ςε διαβοφλευςθ από τισ 22-7-2011 ζωσ 30-11-2011.
Κατά τθ διάρκεια τθσ διαβοφλευςθσ κατατζκθκαν 429 ςχόλια με προτάςεισ, απόψεισ και παρατθριςεισ,
από μεμονωμζνα άτομα και φορείσ, βάςει των παρακάτω ζξι κατευκυντθρίων ερωτιςεων.

Ερώτημα 1 :

Ποια είναι θ άποψι ςασ για τθ δομι του Τεχνολογικοφ Λυκείου και για τισ δυνατότθτεσ που
προςφζρει για πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ;

Ερώτημα 2 :

Πιςτεφετε ότι οι επαγγελματικοί Τομείσ και οι Ειδικότθτεσ του Τεχνολογικοφ Λυκείου πρζπει
να ζχουν τθν απαιτοφμενθ ςυμβατότθτα με τισ κοινωνικζσ και αναπτυξιακζσ ανάγκεσ τθσ
χϊρασ;

Ερώτημα 3 :

Πιςτεφετε ότι το Υπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων μπορεί να
κακορίηει μόνο του τα επαγγζλματα και τισ ειδικότθτεσ τθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ ι εκτιμάτε ότι θ ςυνεργαςία με τα παραγωγικά Υπουργεία -τα οποία
ρυκμίηουν τα επαγγελματικά δικαιϊματα- μπορεί να εξαςφαλίςει τθν αποτελεςματικότερθ
ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τισ τομεακζσ αναπτυξιακζσ πολιτικζσ τθσ χϊρασ;

Ερώτημα 4 :

Με ποιουσ τρόπουσ πιςτεφετε ότι μποροφν να ςυμβάλλουν οι εκπαιδευτικοί τθσ κάκε
ειδικότθτασ και οι κοινωνικοί εταίροι ςτθν εφαρμογι του κεςμοφ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ
και τθσ μακθτείασ; Σε ποιο βακμό μπορεί να ςυμμετζχει ςτθν υλοποίθςθ αυτϊν των
κεςμϊν θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ; Θα μπορεί θ πρακτικι άςκθςθ ι θ μακθτεία να
εφαρμόηεται και τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ; Από ποιουσ κα αςκείται θ εποπτεία
εφαρμογισ τθσ μακθτείασ; Ποια κίνθτρα μποροφν να δοκοφν ςτουσ εργοδότεσ για να
προςφζρουν κζςεισ μακθτείασ;

Ερώτημα 5 :

Πιςτεφετε ότι ο ςφλλογοσ διδαςκόντων και ο διευκυντισ του Τεχνολογικοφ Λυκείου κα
πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να προςκαλοφν ςτο ςχολείο εμπειρογνϊμονεσ,
επιςτιμονεσ, επαγγελματίεσ κλπ ι εκπροςϊπουσ φορζων, επιχειριςεων, οργανιςμϊν κλπ,
προκειμζνου να ςυνδράμουν με τισ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ τουσ ςτθν υποβοικθςθ του
εκπαιδευτικοφ ζργου;

Ερώτημα 6 :

Εκτόσ από τισ τακτικζσ επιμορφϊςεισ, με ποιοφσ άλλουσ τρόπουσ κα μποροφςαν οι
εκπαιδευτικοί των διαφόρων ειδικοτιτων, να διατθροφν τθν επαφι τουσ με τισ εξελίξεισ
ςτον επαγγελματικό τουσ τομζα;
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ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΕΛΣΙΩΗ :
Ερϊτθμα 1 : Ποια είναι θ άποψι ςασ για τθ δομι του Τεχνολογικοφ Λυκείου και για τισ δυνατότθτεσ που
προςφζρει για πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ;
ΑΡΙΘΜΟ ΧΟΛΙΩΝ : 170 ςχόλια κατατζκθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα.
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1010

Το ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα ζδωςε τθν ευκαιρία ςε αρκετοφσ ςχολιαςτζσ να εκφράςουν γενικότερουσ
προβλθματιςμοφσ και ςκζψεισ για τθν τεχνικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ.
Από το περιεχόμενο και το φφοσ των ςχολίων που καταγράφονται, φαίνεται ότι υπάρχει ζντονο ενδιαφζρον
για τα ηθτιματα τθσ τεχνικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ. Παράλλθλα όμωσ εκφράηεται ανθςυχία για τθ
δυνατότθτα αποτελεςματικισ υποςτιριξθσ των αλλαγϊν τόςο ςε διοικθτικό, όςο και ςε οικονομικό
επίπεδο.
*… Όχι ότι δεν ακοφγονται πολφ ωραία κάποια πράγματα, αλλά πωσ κα γίνουν, καινοφργια βιβλία? Με ποια
χρθματοδότθςθ? Λεφτά υπάρχουν? …+
Από οριςμζνουσ αςκείται κριτικι για τισ αλλεπάλλθλεσ αλλαγζσ και μεταρρυκμίςεισ ςτο χϊρο τθσ
δευτεροβάκμιασ τεχνικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ φαίνεται ότι επθρεάηουν αρνθτικά τθν
κοινι γνϊμθ και κάμπτουν το θκικό των εκπαιδευτικϊν.
Σε ό,τι αφορά ςτθ δομι του Τεχνολογικοφ Λυκείου δεν καταγράφονται απόψεισ που να διαφοροποιοφνται
ζντονα από τουσ βαςικοφσ άξονεσ τθσ πρόταςθσ του Υπουργείου Παιδείασ.
Μερικά χαρακτθριςτικά αποςπάςματα από ςχόλια, που απθχοφν απόψεισ ςχετικζσ με τουσ ευρφτερουσ
ςκοποφσ που πρζπει να υπθρετεί το Τεχνολογικό Λφκειο είναι τα ακόλουκα :
*… Σεχνολογικό λφκειο, δθλαδι δθμιουργικό ςχολείο, όπου ο μακθτισ με τθν αυτενζργεια και τθν
εφευρετικότθτά του κα μακαίνει δθμιουργϊντασ και κα νοιϊκει και αυτόσ και θ οικογζνειά του ότι ζχει
κάνει τθν ςωςτι επιλογι …+
*… Πρζπει να εξοβελιςτεί θ κακι γνϊμθ πολλϊν για τα Σεχν. Λφκεια. Θα πρζπει θ γνϊςθ που κα παρζχεται
ςε αυτά να μθν είναι αντίγραφο των Γεν. Λυκείων (όςον αφορά ςτα Γενικά Μακιματα) …+
*… Οι υποψιφιοι τεχνίτεσ, εργοδθγοί, αρχιμάςτορεσ, κλπ που κα βγάηει (και καλά κα κάνει γιατί τζτοιουσ
ζχουμε ανάγκθ ςτθν Ελλάδα) πρζπει να ζχουν περιςςότερεσ γνϊςεισ πρακτικισ αρικμθτικισ (τθν ζχουν
ξεχάςει από το δθμοτικό ι δεν τθ μάκανε ποτζ), περιςςότερθσ τεχνολογίασ όπωσ διδάςκεται τϊρα αλλά το
υπουργείο τθν ξζχαςε, και λιγότερα ανϊτερα μακθματικά με περιςςότερθ γεωμετρία. Είμαι 20 χρόνια
Μθχανικόσ ςτα εργοτάξια και αυτό που λείπει από το εργατικό δυναμικό τθσ Ελλάδασ είναι εργοδθγοί που
να καταλαβαίνουν και να εφαρμόηουν τισ οδθγίεσ του Μθχανικοφ, δεν χρειάηεται να ξζρουν να
υπολογίςουν τθν παράγωγο μιασ εξίςωςθσ, αλλά πρζπει να ξζρουν να βρουν το κζντρο ενόσ κφκλου όταν
αυτό δεν φαίνεται …+
Ωσ ζνα από τα ςθμαντικά ηθτιματα, τόςο για τθν προκοπι των νζων, όςο και για τθν αποδοτικότθτα του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, αναδεικνφεται ο ςωςτόσ επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ. Σε κάποια ςχόλια
παρουςιάηονται πτυχζσ αυτοφ του κζματοσ :
[… Οι μακθτζσ κατά κανόνα επιλζγουν ςχολείο με κριτιριο τουσ φίλουσ τουσ, με κριτιριο τθν απόςταςθ ι με
άλλο κριτιριο, το οποίο δε βοθκάει ςτθν καλφτερθ επαγγελματικι επιλογι …+
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*… Η ςτροφι ςτθν τεχνικι εκπαίδευςθ ςθματοδοτοφςε και ςθματοδοτεί τθν εφθβικι αποτυχία … πολλά από
τα παιδιά αυτά δεν χαρακτθρίηονται αναγκαςτικά από τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ. Δεν είχαν κλίςθ ςτθν
χειρωνακτικι. Κατζλθξαν εκεί πχ ωσ δυςλεκτικοί …+
Αναφζρεται ότι ο επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ, για να είναι αποτελεςματικόσ, πρζπει να ξεκινά από
το Γυμνάςιο, όπωσ ςυμβαίνει ςε κάποιεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ.
*… Η εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ, θ οποία επιχειρείται ςτο Ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα κα είναι
ςίγουρα αναποτελεςματικι αν δεν προβλζψει ζνα τρόπο κατάταξθσ ςτα Λφκεια τθσ χϊρασ. Θα πρζπει να
γίνεται ςτθν Σρίτθ του Γυμναςίου επιλογι των παιδιϊν, που πραγματικά μποροφν να φοιτιςουν ςτο Γενικό
Λφκειο και ςτθ ςυνζχεια να ςπουδάςουν ςτθν Ανϊτατθ εκπαίδευςθ και τα υπόλοιπα παιδιά κα πρζπει να
ςυνεχίηουν τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςι τουσ ςε ςφγχρονα τεχνολογικά Λφκεια …+
Σε κάποιο άλλο ςχόλιο δίδεται επίςθσ μια διαφορετικι διάςταςθ του ίδιου κζματοσ
*… Χρζοσ τθσ πολιτείασ ςτο κομμάτι που αφορά ςτθν εκπαίδευςθ είναι να μεριμνιςει για τθν από ενωρίσ
καλλιζργεια τθσ αγαςτισ ςυνεργαςίασ μυαλοφ και χεριϊν ςτα αναπτυςςόμενα μζλθ τθσ, αν πραγματικά
ενδιαφζρεται για τον άνκρωπο και το μζλλον του… τθ ςφνδεςθ τθσ κεωρίασ με τθν πράξθ, ςτθν άριςτθ
ςυνεργαςία μυαλοφ και χεριοφ. Μα πάνω από όλα να γίνει ςυνείδθςθ ςτουσ νζουσ μασ πωσ, το να μάκουν
να χρθςιμοποιοφν τα χζρια τουσ για δθμιουργία και προκοπι ατομικι και ςυλλογικι είναι τιμι και αξία
ηωισ. Όμωσ θ επιτυχισ ςυνεργαςία νου και χεριοφ δεν είναι κάτι που μπορεί ξαφνικά να αρχίςει να
καλλιεργείται ςτο Λφκειο. Θα πρζπει να ξεκινιςει από τισ τελευταίεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ και ςταδιακά να
απλωκεί ςτο Γυμνάςιο, ϊςτε ςτο Λφκειο να είναι οι νζοι μασ προετοιμαςμζνοι για τθν επιτυχι ςφνδεςθ
κεωρθτικισ και πρακτικισ διαδικαςίασ …+
Υπάρχουν αρκετά ςχόλια που αφοροφν ςτα ωρολόγια προγράμματα ςπουδϊν.
*… Θα είναι μεγάλο λάκοσ ςτο Σεχνολογικό Λφκειο να μειωκοφν οι διδακτικζσ ϊρεσ τεχνολογικϊν
μακθμάτων ςε όφελοσ μακθμάτων γενικισ παιδείασ γιατί τότε κα χακεί ο πραγματικόσ ςκοπόσ του
τεχνολογικοφ λυκείου το οποίο κα τείνει να μοιάςει ςτο ΓΕΛ …+
*… Αν κζλουμε ςωςτά Σεχνολογικά Λφκεια με επαγγελματικι προοπτικι κα πρζπει χωρίσ δεφτερθ ςκζψθ να
διδάςκονται και μακιματα όπωσ εφαρμοςμζνα μακθματικά ςτθν ειδικότθτα, εφαρμοςμζνθ φυςικι ςτθν
ειδικότθτα, εφαρμοςμζνθ χθμεία ςτθν ειδικότθτα, ςφνταξθ εγγράφων και προςφορϊν ςτθν ειδικότθτα,
ςφνταξθ τεχνικϊν εκκζςεων ςτθν ειδικότθτα κλπ, όπωσ ςτισ παλιζσ χολζσ Εργοδθγϊν Μθχανικϊν …+
*… Να ενταχκοφν ςτο κανονικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα τα «Μακιματα Τποςτιριξθσ» Ν. Ελλθνικά και
Μακθματικά τθσ Αϋ& Βϋ Σάξθσ …+
*… Μζχρι ςιμερα ο ςτόχοσ κάκε οικογζνειασ, ακόμθ και αυτϊν που είχαν ιδθ μια επιτυχθμζνθ επιχείρθςθ,
ιταν το Δθμόςιο. Θεωρϊ αναγκαίο να υπάρξει μάκθμα που να ενκαρρφνει τθν επιχειρθματικότθτα …+
Υπάρχουν πολλά ςχόλια (τουλάχιςτον 25) ςτα οποία διατυπϊνεται το αίτθμα για ειςαγωγι των μακθμάτων
Φυςικισ, Χθμείασ και Βιολογίασ ςτθ Βϋ και Γϋ τάξθ του Τεχνολογικοφ Λυκείου. Χαρακτθριςτικά είναι το
ςχόλια :
*… Αντί για το υφιςτάμενο πρόγραμμα ςπουδϊν προτείνουμε για τθν Αϋ Λυκείου 3 ϊρεσ Φυςικισ Γενικισ
Παιδείασ, 2 ϊρεσ Χθμείασ Γενικισ Παιδείασ, για τθ Βϋ Λυκείου 4 ϊρεσ Φυςικισ Γενικισ Παιδείασ, 2 ϊρεσ
Χθμείασ Γενικισ Παιδείασ, 1 ϊρα Βιολογίασ Γενικισ Παιδείασ, για τθ Γϋ Λυκείου 5 ϊρεσ Φυςικι
Κατεφκυνςθσ, 3 ϊρεσ Χθμείασ Κατεφκυνςθσ, 2 ϊρεσ Βιολογίασ Κατεφκυνςθσ (ςτισ κατευκφνςεισ που
κρίνεται αναγκαίο). Οι ςχετικζσ ϊρεσ να αφαιρεκοφν από τα Σεχνολογικά Μακιματα …+
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*…Σο ςχζδιο για το τεχνολογικό λφκειο κινείται γενικά προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ. Θεωρϊ όμωσ ότι
υποβακμίηει αδικαιολόγθτα τισ φυςικζσ επιςτιμεσ. Δεν ξζρω πωσ κα κατορκϊςουν οι μακθτζσ να
παρακολουκιςουν μακιματα θλεκτρονικϊν, θλεκτρολογίασ, μθχανολογίασ , κερμοδυναμικισ κ.λ.π με
μοναδικό τουσ εφόδιο τισ γνϊςεισ που αποκόμιςαν από το γυμνάςιο …+
Τα κυριότερα επιχειριματα που διατυπϊνονται για τθν υποςτιριξθ αυτοφ του αιτιματοσ είναι θ
αναγκαιότθτα διδαςκαλίασ των ίδιων βαςικϊν μακθμάτων γενικισ παιδείασ ςτο Τεχνολογικό Λφκειο με
αυτά που διδάςκονται ςτο Γενικό Λφκειο, ϊςτε οι δφο τφποι λυκείου να κεωροφνται ιςότιμοι.
Διατυπϊνεται επίςθσ θ άποψθ ότι θ Φυςικι είναι θ βάςθ για πολλζσ ειδικότθτεσ και για τον λόγο αυτό κα
πρζπει να είναι ενταγμζνθ ςτα προγράμματα ςπουδϊν του Τεχνολογικοφ Λυκείου. Τζλοσ, γίνεται αναφορά
ςτα προβλιματα που κα αντιμετωπίςουν, ςτα ςυγκεκριμζνα μακιματα, όςοι από τουσ αποφοίτουσ του
Τεχνολογικοφ Λυκείου ειςαχκοφν ςε κάποιο ΤΕΙ (εφόςον βζβαια οι ειδικότθτζσ τουσ ςχετίηονται με αυτά τα
μακιματα).
Στο κζμα αυτό προκφπτει κάποιοσ αντίλογοσ ο οποίοσ αποτυπϊνεται χονδρικά ςτα παρακάτω ςχόλια:
[ Σο Σεχνολογικό Λφκειο ωσ «Επαγγελματικό χολείο» ζχει ςαν κφριο ςτόχο του να μεταδϊςει ςτουσ
μακθτζσ τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ – επαγγελματικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ϊςτε να είναι ικανοί μετά τθν
αποφοίτθςι τουσ να απαςχολθκοφν με επιτυχία ςτθν αγορά εργαςίασ. Η παροχι γενικισ παιδείασ είναι
απαραίτθτθ αλλά δεν αποτελεί αυτοςκοπό όπωσ ςτο Γενικό Λφκειο.
1. Οι μαηικζσ παρεμβάςεισ ςτθ ςτιλθ για υποβάκμιςθ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτο πρόγραμμα του
Σεχνολογικοφ Λυκείου είναι καταφανζςτατο ότι γίνονται με ςυντεχνιακά κριτιρια.
2. Οι μακθτζσ τθσ τεχνικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ παίρνουν από τα τεχνολογικά μακιματα όλεσ τισ
γνϊςεισ Φ.Ε. που τουσ είναι απαραίτθτεσ για τθν ειδικότθτά τουσ και μάλιςτα ςε εφαρμοςμζνθ μορφι …+
*… Παρακολουκϊ ότι οι απόψεισ των πιο πολλϊν που ςχολιάηουν ζχουν να κάνουν με τθν φπαρξθ των
φυςικϊν επιςτθμϊν ςτο Σεχνολογικό Λφκειο. Κάνω τθν ερϊτθςθ τα τεχνολογικά μακιματα δεν περιζχουν
φυςικζσ επιςτιμεσ; Η Μθχανικι, θ αντοχι των υλικϊν, θ θλεκτρολογία, θ θλεκτρονικι, θ Θερμοδυναμικι
δεν είναι εφαρμοςμζνεσ φυςικζσ επιςτιμεσ; Η ζννοια για παράδειγμα τθσ ροπισ υπάρχει εφαρμοςμζνθ ςτισ
ΜΕΚ, ςτθ ςφςφιξθ μιασ βίδασ κ.λπ. Άρα φυςικζσ επιςτιμεσ διδάςκονται οι μακθτζσ, μόνο που είναι
προςαρμοςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ τθσ ειδικότθτάσ τουσ …+
Στο δεφτερο ςκζλοσ τθσ ερϊτθςθσ που αφορά ςτισ δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ
από το Τεχνολογικό Λφκειο, περιγράφεται μια πραγματικότθτα που ςχετίηεται και με το χαμθλό κφροσ τθσ
τεχνικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, ςτθν ελλθνικι κοινωνία.
* τθ χϊρα μασ, το χαμθλό κφροσ τθσ Σεχνολογικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, οφείλεται ςτθν επικυμία
τθσ πλειοψθφίασ των γονζων και των μακθτϊν να ακολουκιςουν το ςθμερινό Γενικό Λφκειο που οδθγεί ςτο
Πανεπιςτιμιο ι ςτο (Α)ΣΕΙ (ςτθ χειρότερθ περίπτωςθ). Αυτό επθρεάηεται από το πιςτεφω των
περιςςοτζρων ότι θ είςοδοσ και μόνο ςτο Πανεπιςτιμιο αναβακμίηει κοινωνικά το μακθτι αλλά και τθν
οικογζνεια προζλευςθσ …+
Προτείνεται από αρκετοφσ θ ειςαγωγι ςε πολυτεχνικζσ ςχολζσ ι και ςε άλλεσ όπωσ θ Γεωπονικι Σχολι, να
γίνεται αποκλειςτικά από το Τεχνολογικό Λφκειο. Χαρακτθριςτικό είναι το ςχόλιο :
*… Αν κζλουμε το τεχνολογικό λφκειο, να γίνει πραγματικά «ιςότιμο», με το γενικό/ενιαίο λφκειο, καλό κα
ιταν, θ ειςαγωγι ςε τεχνολογικζσ/ πολυτεχνικζσ ςχολζσ (τεχνολογικι κατεφκυνςθ), να γίνεται αποκλειςτικά
από αυτό …+
[ Θεωρϊ ότι ο καλφτεροσ τρόποσ ϊςτε να αναβακμιςτεί το Σεχνολογικό Λφκειο είναι ο εξισ: Ειςαγωγι
ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ από το Σεχνολογικό Λφκειο μακθτϊν ςε Πολυτεχνικζσ, Σεχνολογικζσ ςχολζσ και ςχολζσ ΣΕΙ
(αν όχι όλεσ, αλλά αρκετζσ) …+
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Το παρακάτω ςχόλιο ςυςχετίηει τθν ειςαγωγι ςτα ΤΕΙ, από μακθτζσ του Γενικοφ Λυκείου και του ΕΠΑ.Λ.
*… Γιατί δθλαδι ζνασ μακθτισ από το Γενικό λφκειο που ςυγκζντρωςε 10.150 μόρια (θ βάςθ πζρυςι ιταν
10.143 μόρια) να ειςαχκεί ςτο ΣΕΙ Ηλεκτρολογίασ Πάτρασ, ζχοντασ αυτιν τθν επιλογι ςαν 25θ επιλογι ςτο
μθχανογραφικό του και ζνασ μακθτισ τθσ Σεχνικισ Εκπαίδευςθσ ςυγκεντρϊνοντασ 1.500 (θ βάςθ πζρυςι
ιταν 1.532 μόρια) που το γνωρίηει – αγαπάει το αντικείμενο, γιατί το επζλεξε ςυνειδθτά ςαν 1θ επιλογι, να
μθν μπορεί να περάςει ςτθ ςχολι αυτι; …+
Υπάρχουν επίςθσ ςχόλια τα οποία αναφζρονται ςε γενικότερα κζματα που αφοροφν ςτθν τεχνικι
επαγγελματικι εκπαίδευςθ. Σε κάποιο από αυτά εντοπίηεται θ ανάγκθ για ενζργειεσ δθμοςιότθτασ, μζςω
των οποίων κα ενθμερϊνονται οι πολίτεσ για τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει θ τεχνικι επαγγελματικι
εκπαίδευςθ.
Σε κάποια άλλα ςχόλια προτείνεται θ ςφνδεςθ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ που προβλζπονται για τουσ
αποφοίτουσ του τμιματοσ Ειδίκευςθσ Τεχνικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (4ο ζτοσ), με τθν απόκτθςθ
αδειϊν αςκιςεωσ επαγγζλματοσ. Προτείνεται επίςθσ θ πρακτικι άςκθςθ να προςμετράται ωσ
προχπθρεςία που κα ςυνυπολογίηεται ςτον απαιτοφμενο χρόνο για τθν απόκτθςθ αδειϊν αςκιςεωσ
επαγγζλματοσ, ενϊ ςε κάποιο άλλο ςχόλιο προτείνεται θ κακιζρωςθ ενςιμων μακθτείασ.
Είναι επίςθσ αρκετοί αυτοί που πιςτεφουν ότι οι ιδιϊτεσ ανταποκρινόμενοι ςτθν κοινωνικι τουσ ευκφνθ κα
μποροφν να ςυνδράμουν ςτθν αναβάκμιςθ των ςχολικϊν υποδομϊν.
*… Ειςαγωγι τθσ ζννοιασ του ΧΟΡΗΓΟΤ με αυςτθρά κριτιρια όπου μία τοπικι εταιρεία-οργανιςμόσ
δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ κα «υιοκετεί» ζνα εργαςτιριο, μία ακλθτικι εγκατάςταςθ, μία βιβλιοκικθ, μία
ςχολικι ομάδα, μία ιςτοςελίδα κτλ και κα παρζχει τεχνολογικι ι οικονομικι υποςτιριξθ ςε ςυγκεκριμζνουσ
ςτόχουσ του ςχολείου. Είναι αςτείο να κεωροφμε εχκροφσ του δθμόςιου ςχολείου τουσ μελλοντικοφσ
εργοδότεσ των παιδιϊν μασ …+
Υπάρχουν επίςθσ ςχόλια που αφοροφν ςτισ ςχολζσ των άλλων Υπουργείων. Ενδεικτικά αναφζρουμε τα
ακόλουκα :
[ Για να ιςχυροποιθκεί ο νζοσ κεςμόσ του Σεχνολογικοφ Λυκείου πρζπει πρϊτα απ’ όλα να ξεκακαρίςει θ
κυβζρνθςθ ποιο υπουργείο κζλει να τθν πράξει !!! το Τπ. Εργαςίασ (ΟΑΕΔ), το Τπ. Τγείασ (διάφορεσ
νοςθλευτικζσ ςχολζσ Νοςοκομείων) ι το Τπ. Παιδείασ;;; …+
*… Η λειτουργία Σεχνολογικϊν Λυκείων υπό τθν ευκφνθ άλλων Τπουργείων ι ΝΠΔΔ. Η μζχρι ςιμερα
λειτουργία ςχολείων τεχνικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ζχει δείξει ότι ςτα ςχολεία των άλλων
Τπουργείων ι ΝΠΔΔ δεν εφαρμόηεται θ υπάρχουςα νομοκεςία αλλά ζχουν προνόμια που αποβαίνουν ςε
βάροσ πάντα των ςχολείων του Τπουργείου Παιδείασ. Πρζπει επιτζλουσ να αναμορφϊςουμε το
εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα και εκπαίδευςθ να παρζχει μόνο το Τπουργείο Παιδείασ, ενϊ όλα τα άλλα
παραγωγικά υπουργεία να παρζχουν μόνο κατάρτιςθ …+
*… Σο Σεχνολογικό Λφκειο του υπουργείου Παιδείασ κα πρζπει να είναι ο μοναδικόσ φορζασ παροχισ
Σεχνικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ ςε επίπεδο Λυκείου. υνεπϊσ οι ςχολζσ που λειτουργοφν υπό τθν
ευκφνθ άλλων υπουργείων δεν πρζπει να μετεξελιχκοφν ςε Σεχνολογικά Λφκεια …+
*… Σζλοσ καταλαβαίνω τισ ςκοπιμότθτεσ τθσ λειτουργίασ επαγγελματικϊν ςχολϊν και ςε άλλα υπουργεία,
αλλά πιςτεφω ότι πολλζσ παράλλθλεσ ταχφτθτεσ εκπαίδευςθσ (που ουςιαςτικά δεν μπορεί να τισ ελζγξει το
υπουργείο Παιδείασ) δεν προςφζρουν ουςιαςτικά τίποτα παραπάνω και δεφτερον τα ζξοδα του κράτουσ με
τθν οικονομικι κρίςθ που περνάμε ςιμερα αυξάνονται , άρα κα πρζπει να καταργθκοφν …+
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Τζλοσ, υπάρχουν και κάποια ςχόλια τα οποία εφιςτοφν τθν προςοχι για πικανά εμπόδια και δυςκολίεσ που
κα προκφψουν.
*… Από ό,τι καταλαβαίνω το υπουργείο μάλλον ζχει ςκοπό να υλοποιιςει τισ εκπαιδευτικζσ ιδζεσ και τα
οράματα όπωσ του Κζρςενςτάινερ και του Αλζξανδρου Δελμοφηου, δθμιουργϊντασ το λεγόμενο «χολείο
Εργαςίασ» ι «Νζο χολείο», ϊςτε θ κοινωνία να ζχει ζνα ποιοτικότερο ςχολείο, προςαρμοςμζνο ςτισ
ανάγκεσ των μακθτϊν κάκε εποχισ και ανοιχτό ςτα ρεφματα τθσ κοινωνίασ, που προκάλεςαν τισ ζντονεσ
αντιδράςεισ των ςυντθρθτικϊν κφκλων τθσ εποχισ τουσ, αλλά ςιμερα κεωροφνται πλζον ωσ αυτονόθτεσ
ςυντεταγμζνεσ για τθν ομαλι πορεία τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ.
Φοβάμαι όμωσ ότι ζχει ξεχάςει ςοβαροφσ παράγοντεσ που κα του δθμιουργιςουν πρόβλθμα κατά τθν
εφαρμογι του ςχεδίου.
1. Η χϊρα μασ βρίςκεται ςε οικονομικι κρίςθ και για κάκε αλλαγι ςτθν εκπαίδευςθ απαιτοφνται μεγάλα
χρθματικά ποςά. (από εργαςτθριακό εξοπλιςμό, βιβλία αλλά και εκπαιδευτικό προςωπικό καινοφριο,
επιμορφϊςεισ κλπ)
2. Πϊσ κα πείςει τουσ εκπαιδευτικοφσ από τθν πρωτοβάκμια ωσ τθν τριτοβάκμια να αλλάξουν ςτάςθ και
τρόπο διδαςκαλίασ. Μπορεί να ζχουν περάςει πολλά χρόνια από τθν εποχι του Δελμοφηου αλλά μζχρι
ςιμερα οι εκπαιδευτικοί και οι δάςκαλοι ζχουν τθν ίδια ςυμπεριφορά όπωσ :
• ο διδακτικόσ υλιςμόσ και θ διανοθτικι μόρφωςθ
• δαςκαλοκεντριςμόσ και θ αυκεντία» του δαςκάλου
• ζλλειψθ αυτενζργειασ και πακθτικότθτα των μακθτϊν
• θ παπαγαλία (θ οποία εξετάηεται ςτισ πανελλινιεσ)
• θ προβλθματικι ςχζςθ δαςκάλου – μακθτι που ςτθρίηεται ςτον φόβο, τον υποκριτικό ςεβαςμό και τα
παιδονομικά μζτρα ..]
[ Νομίηω ότι πολλοί ςυνάδελφοι αντιλιφκθκαν αυτό το ‘χϊρο’ ωσ ευκαιρία προϊκθςθσ των ςυμφερόντων
τθσ ειδικότθτάσ τουσ. Δεν μασ τιμά ιδιαίτερα, ωσ εκπαιδευτικοφσ, αυτι θ οπτικι των πραγμάτων. Πιςτεφω
πωσ ςιωπθρι προχπόκεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ είναι οι ςυμμετζχοντεσ να
ενςτερνίηονται μια ςφαιρικότερθ οπτικι του εκπαιδευτικοφ γίγνεςκαι.]

ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΕΛΣΙΩΗ :
Ερϊτθμα 2 : Πιςτεφετε ότι οι επαγγελματικοί Τομείσ και οι Ειδικότθτεσ του Τεχνολογικοφ Λυκείου πρζπει
να ζχουν τθν απαιτοφμενθ ςυμβατότθτα με τισ κοινωνικζσ και αναπτυξιακζσ ανάγκεσ τθσ
χϊρασ;
ΑΡΙΘΜΟ ΧΟΛΙΩΝ : 68 ςχόλια κατατζκθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα.
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1009
Η ςυμβατότθτα των επαγγελματικϊν Τομζων και των Ειδικοτιτων με τισ κοινωνικζσ και αναπτυξιακζσ
ανάγκεσ τθσ χϊρασ κεωρείται ςωςτι, από οριςμζνουσ δε ςχολιαςτζσ χαρακτθρίηεται ωσ αυτονόθτθ.
*… Η λειτουργία των ειδικοτιτων ςτα κατά τόπουσ Σεχνολογικά Λφκεια κα πρζπει να είναι αποτζλεςμα
διαλόγου με τισ τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ και τουσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ. ε κάκε περίπτωςθ,
πρζπει να εξετάηεται ςοβαρά θ λειτουργία ειδικοτιτων ςε τοπικό επίπεδο λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ και τθν υπάρχουςα ανεργία των νζων και τθν διαρκρωτικι ανεργία ..].
Όμωσ επιςθμαίνεται ότι οι ειδικότθτεσ του Τεχνολογικοφ Λυκείου δεν μπορεί να αλλάηουν κάκε χρόνο, οφτε
να ςυγχζεται αυτι θ εκπαιδευτικι βακμίδα με τισ δομζσ κατάρτιςθσ.
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Αναφζρεται επίςθσ ότι δεν είναι αρκετι θ λειτουργία ςφγχρονων ειδικοτιτων, αλλά απαιτείται και θ ςωςτι
ενθμζρωςθ των μακθτϊν για τισ επαγγελματικζσ προοπτικζσ που προςφζρονται από κάκε ειδικότθτα, μζςω
του μακιματοσ του επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ.
Σθμειϊνεται ότι κα πρζπει να διατθρθκοφν όλεσ οι ειδικότθτεσ για τισ οποίεσ υπάρχουν κακοριςμζνα
επαγγελματικά δικαιϊματα ι οι ειδικότθτεσ που ζχουν ηιτθςθ από τουσ μακθτζσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ
κάποιοι μακθτζσ κα αναγκαςτοφν να κατευκυνκοφν ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ.
Θα πρζπει επίςθσ, οι ειδικότθτεσ, να διατθροφν κάποια ςυμβατότθτα με τισ ειδικότθτεσ που λειτουργοφν
ςτισ λοιπζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.
Προτείνεται θ ενεργόσ ςυμμετοχι και των παραγωγικϊν φορζων ςτον κακοριςμό των ειδικοτιτων, ςτο
πλαίςιο ςυνεργαςίασ και υποςτιριξθσ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ.
Σχολιάηεται επίςθσ θ δυνατότθτα ίδρυςθσ και λειτουργίασ ειδικοτιτων από άλλα Υπουργεία.
*… Σο ςθμαντικό που πρζπει να προςζξουμε εδϊ είναι το μπλζξιμο που υπάρχει με τα άλλα υπουργεία πλθν
του παιδείασ, πρζπει επιτζλουσ να ςταματιςει θ πολυδιάςπαςθ τθσ παιδείασ. ιμερα, ενϊ το Τπουργείο
Παιδείασ με τθ νζα του μορφι ζχει ενςωματϊςει ςτο πλαίςιό του και τθ «διά βίου μάκθςθ», όχι μόνο
αφινει ζξω από τθν ευκφνθ του τισ διάφορεσ επαγγελματικζσ ςχολζσ (ΕΠΑ) που ανικουν ςτθν
αρμοδιότθτα άλλων υπουργείων, αλλά κεςμοκετεί τθ δυνατότθτα να ιδρφονται Σεχνολογικά Λφκεια από
άλλα Τπουργεία ι ΝΠΔΔ (π.χ. Τπουργείο Ανάπτυξθσ-ΟΑΕΔ, τουριςμοφ, υγείασ κ.λπ.)!! …+

ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΕΛΣΙΩΗ :
Ερϊτθμα 3 : Πιςτεφετε ότι το Υπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων μπορεί να
κακορίηει μόνο του τα επαγγζλματα και τισ ειδικότθτεσ τθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ ι εκτιμάτε ότι θ ςυνεργαςία με τα παραγωγικά Υπουργεία -τα οποία
ρυκμίηουν τα επαγγελματικά δικαιϊματα- μπορεί να εξαςφαλίςει τθν αποτελεςματικότερθ
ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τισ τομεακζσ αναπτυξιακζσ πολιτικζσ τθσ χϊρασ;
ΑΡΙΘΜΟ ΧΟΛΙΩΝ : 39 ςχόλια κατατζκθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα.
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1008
Σχεδόν όλοι οι ςχολιαςτζσ ςυμφωνοφν για τθν ανάγκθ ςυνεργαςίασ του Υπουργείου Παιδείασ με τα
παραγωγικά Υπουργεία για τον κακοριςμό των Τομζων και των Ειδικοτιτων τθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ, όμωσ καταγράφονται και πολφ χριςιμεσ και εφςτοχεσ παρατθριςεισ που βελτιϊνουν και
ολοκλθρϊνουν τθν αρχικι πρόταςθ.
Σθμειϊνεται ότι, εκτόσ από τθν ςυνδρομι των παραγωγικϊν Υπουργείων ςτον κακοριςμό των Ειδικοτιτων
τθσ Τ.Ε.Ε., κα πρζπει να εμπλζκονται και οι παραγωγικοί φορείσ όπωσ Σφνδεςμοι Βιομθχάνων και
Βιοτεχνϊν, Επαγγελματικά Επιμελθτιρια κ.ά., ϊςτε οι Τομείσ και οι Ειδικότθτεσ που λειτουργοφν ςτθν Τ.Ε.Ε.
να είναι ςυμβατοί με τισ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ.
Όμωσ εκτιμάται ότι και ο κοινωνικόσ ρόλοσ τθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ είναι εξίςου
ςθμαντικόσ και υποςτθρίηεται ότι, για ζναν ζφθβο, δεν μπορεί το μοναδικό κριτιριο επιλογισ μιασ
ειδικότθτασ να είναι οι αναπτυξιακζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ. Χαρακτθριςτικά αναφζρει μία ςχολιαςτισ :
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*… Σο κριτιριο να επιλζξω κάτι: γιατί το αγαπϊ, γιατί μου αρζςει, γιατί ζχω κλίςθ και γιατί ςτο τζλοσ κα
είμαι καλόσ ςε αυτό που κάνω και κα εργάηομαι ςτθν πορεία τθσ ηωισ μου ευχάριςτα 12 – 14 ϊρεσ
θμερθςίωσ …+
Αυτόσ ίςωσ είναι και ο λόγοσ για το οποίον, ζνασ άλλοσ ςχολιαςτισ, προτείνει και τθ ςυμμετοχι κοινωνικϊν
εταίρων (όπωσ μακθτζσ, γονείσ κλπ) ςτθ διαμόρφωςθ των ειδικοτιτων τθσ Τ.Ε.Ε.
Από κάποιουσ εκφράηεται θ άποψθ ότι θ ςυνεργαςία με άλλα Υπουργεία δεν κα πρζπει να καταργεί το
Υπουργείο Παιδείασ ωσ βαςικό φορζα ςχεδίαςθσ και άςκθςθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ.
Παράλλθλα γίνεται αναφορά και ςε ηθτιματα επαγγελματικϊν δικαιωμάτων, τα οποία πρζπει να είναι
κακοριςμζνα για όλεσ τισ ειδικότθτεσ, ενϊ γίνεται μνεία και ςτθν ανάγκθ για νομοκετικά κατοχυρωμζνα
επαγγζλματα, ϊςτε να μθν μπορεί να απαςχολθκεί κάποιοσ ςε ζνα επάγγελμα αν δεν διακζτει τθν
αντίςτοιχθ άδεια.
Καταγράφεται επίςθσ θ ανάγκθ για εκςυγχρονιςμό τθσ νομοκεςίασ που διζπει τον κακοριςμό
επαγγελματικϊν δικαιωμάτων, όπου είναι ακόμα ςε ιςχφ Βαςιλικά Διατάγματα. Γίνεται επίςθσ αναφορά
ςε ςτρεβλϊςεισ και ςυςτιματα αδιαφάνειασ ςτον τρόπο χοριγθςθσ των αδειϊν άςκθςθσ επαγγζλματοσ.

ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΕΛΣΙΩΗ :
Ερϊτθμα 4 : Με ποιουσ τρόπουσ πιςτεφετε ότι μποροφν να ςυμβάλλουν οι εκπαιδευτικοί τθσ κάκε
ειδικότθτασ και οι κοινωνικοί εταίροι ςτθν εφαρμογι του κεςμοφ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ
και τθσ μακθτείασ; Σε ποιο βακμό μπορεί να ςυμμετζχει ςτθν υλοποίθςθ αυτϊν των
κεςμϊν θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ; Θα μπορεί θ πρακτικι άςκθςθ ι θ μακθτεία να
εφαρμόηεται και τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ; Από ποιουσ κα αςκείται θ εποπτεία
εφαρμογισ τθσ μακθτείασ; Ποια κίνθτρα μποροφν να δοκοφν ςτουσ εργοδότεσ για να
προςφζρουν κζςεισ μακθτείασ;
ΑΡΙΘΜΟ ΧΟΛΙΩΝ : 32 ςχόλια κατατζκθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα.
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1007
Η πρακτικι άςκθςθ κεωρείται από όλουσ τουσ ςχολιαςτζσ ωσ βαςικι προχπόκεςθ για τθν αναβάκμιςθ τθσ
παρεχόμενθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ.
Σε ό,τι αφορά ςτθν εποπτεία και τθν αξιολόγθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, αρκετοί ςχολιαςτζσ προτείνουν να
γίνεται από τουσ κακθγθτζσ των ειδικοτιτων, κάποιοι άλλοι μόνο από τουσ εργοδότεσ, ενϊ υπάρχουν και
προτάςεισ για εποπτεία και αξιολόγθςθ και από τουσ δφο.
Σε ό,τι αφορά ςτθν χρονικι περίοδο διεξαγωγισ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ οι περιςςότερεσ απόψεισ
ςυγκλίνουν ςτθν περίοδο των διακοπϊν.
Αναπτφςςεται προβλθματιςμόσ ςχετικά με τα κίνθτρα που πρζπει να δοκοφν ςτουσ μακθτζσ ϊςτε να
επιδιϊκουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν πρακτικι άςκθςθ (προφανϊσ οι προβλθματιςμοί αυτοί προκφπτουν
από τον περιοριςμζνο αρικμό κζςεων πρακτικισ άςκθςθσ). Προτείνεται θ πρακτικι άςκθςθ να ςυνδζεται
με το ςφςτθμα πιςτωτικϊν μονάδων, με τισ άδειεσ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ και με τθν αναγνϊριςι τθσ ωσ
προχπθρεςία.
Τονίηεται ότι πρζπει να υπάρξει πρόβλεψθ για τθν αςφάλιςθ των μακθτϊν κατά ατυχιματοσ, κακϊσ επίςθσ
και ειδικι μζριμνα για τθν πρακτικι άςκθςθ των μακθτϊν νθςιωτικϊν ι δυςπρόςιτων περιοχϊν.
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Θεωρείται αναγκαία θ ευαιςκθτοποίθςθ των εργοδοτϊν για τθν προςφορά κζςεων εργαςίασ και θ παροχι
κινιτρων από τθν πλευρά τθσ Πολιτείασ για τον ςκοπό αυτό.
Προτείνεται, τα χαρακτθριςτικά τθσ πρακτικισ άςκθςθσ (όπωσ διάρκεια, περίοδοσ εφαρμογισ κλπ) να
μποροφν να προςαρμόηονται ςτα δεδομζνα τθσ κάκε ειδικότθτασ, ϊςτε να παρζχεται ςχετικι ευελιξία ςτθν
εφαρμογι τθσ.
Η ιδζα για πρακτικι άςκθςθ των μακθτϊν ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ ι για κοινωφελείσ ςκοποφσ φαίνεται
ότι τυγχάνει ευρφτερθσ αποδοχισ.
Τζλοσ, για τθν ανάμιξθ των εκπαιδευτικϊν ςτισ διαδικαςίεσ ανεφρεςθσ κζςεων μακθτείασ, υπάρχουν
αντικρουόμενεσ απόψεισ. Οριςμζνοι υποςτθρίηουν τθν ενεργό ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτισ
διαδικαςίεσ αυτζσ, ενϊ άλλοι διαφωνοφν.

ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΕΛΣΙΩΗ :
Ερϊτθμα 5 : Πιςτεφετε ότι ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων και ο Διευκυντισ του Τεχνολογικοφ Λυκείου κα
πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να προςκαλοφν ςτο ςχολείο εμπειρογνϊμονεσ,
επιςτιμονεσ, επαγγελματίεσ κλπ ι εκπροςϊπουσ φορζων, επιχειριςεων, οργανιςμϊν κλπ,
προκειμζνου να ςυνδράμουν με τισ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ τουσ ςτθν υποβοικθςθ του
εκπαιδευτικοφ ζργου;
ΑΡΙΘΜΟ ΧΟΛΙΩΝ : 62 ςχόλια κατατζκθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα.
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1006

Η δυνατότθτα του Διευκυντι και του Συλλόγου Διδαςκόντων να προςκαλοφν ςτο ςχολείο
εμπειρογνϊμονεσ, επιςτιμονεσ, επαγγελματίεσ κλπ ι εκπροςϊπουσ φορζων, επιχειριςεων, οργανιςμϊν
κλπ, προκειμζνου να ςυνδράμουν με τισ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ τουσ ςτθν υποβοικθςθ του εκπαιδευτικοφ
ζργου, τυγχάνει κακολικισ αποδοχισ από τουσ ςχολιαςτζσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ερϊτθςθσ.
Η δυνατότθτα αυτι κρίνεται πολφ ςθμαντικι γιατί εκτιμάται ότι, πζρα από τθν ςυμβολι τθσ ςτθν
πλθρζςτερθ εκπαίδευςθ των μακθτϊν, ςυμβάλει και ςτο άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία. Σε κάποια
ςχόλια ςθμειϊνεται ότι το άνοιγμα αυτό πρζπει να είναι αμφίδρομο δθλαδι να πραγματοποιοφνται και
εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, ςε επιχειριςεισ, εργοςτάςια κλπ.
Τονίηεται βζβαια ότι δεν κα πρζπει να γίνεται κατάχρθςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ, ϊςτε να αποβαίνει ςε
βάροσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Πριν από τζτοιου είδουσ επιςκζψεισ οι μακθτζσ κα πρζπει να ζχουν
ολοκλθρϊςει τθν επεξεργαςία των ςχετιηόμενων γνωςτικϊν αντικειμζνων, για να μπορζςουν προφανϊσ να
κατανοιςουν περιςςότερα. Θα πρζπει επίςθσ, οι μακθτζσ να ςυντάςςουν εκκζςεισ αναφορικά με τα
κζματα που τουσ παρουςιάηονται.
Αυτοφ του είδουσ οι δραςτθριότθτεσ να μποροφν να ςυνδζονται και με το ςφςτθμα πιςτωτικϊν μονάδων.
Θεωρείται ςθμαντικό, τα άτομα που επιςκζπτονται τα ςχολεία, να είναι αναγνωριςμζνου κφρουσ και
καταξιωμζνοι ςτον τομζα απαςχόλθςισ τουσ.
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Θα πρζπει επίςθσ να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε, τζτοιου είδουσ χριςιμεσ επαφζσ, να μθν τυγχάνουν
εκμετάλλευςθσ από οριςμζνουσ. Παρακζτονται κάποια ςχετικά ςχόλια :
* Είναι καλι κίνθςθ αλλά να ΜΗΝ προβλζπεται πλθρωμι κανενόσ επαγγελματία ϊςτε να αποφευχκεί θ
λογικι του ρουςφετιοφ και τθσ αλλθλοεξυπθρζτθςθσ …+
* αφϊσ πρζπει να ςυμβαίνει, αρκεί όμωσ να μθ γίνει αυτό προσ όφελοσ οριςμζνων ιδιωτϊν που κα
κελιςουν να εκμεταλλευτοφν αυτζσ τισ καταςτάςεισ για διαφιμιςθ προϊόντων θ υπθρεςιϊν που
προςφζρουν. +
Προτείνεται επίςθσ κζςπιςθ κινιτρων για τισ επιχειριςεισ που κα ικελαν να ςυνδράμουν με τθν διάκεςθ
ςτελεχϊν τουσ. Παρακζτουμε μια ςχετικι πρόταςθ :
*… Κςωσ καλι κίνθςθ κα ιταν θ χοριγθςθ του δικαιϊματοσ χρθςιμοποίθςθσ κάποιου κοινοφ για όλθ τθ χϊρα
λογοτφπου το οποίο κα χορθγοφςε το υπουργείο και το οποίο κα μποροφςε να χρθςιμοποιιςει θ
επιχείρθςθ θ οποία ζχει ςυμμετάςχει ςε κάποια παρουςίαςθ εξειδικευμζνου κζματοσ ςτο ςχολείο. Με αυτό
τον τρόπο κα ανζβαινε το κοινωνικό κφροσ τθσ επιχείρθςθσ – εταιρίασ που κα ςυμμετείχε ΧΩΡΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
…+

ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΕΛΣΙΩΗ :
Ερϊτθμα 6 : Εκτόσ από τισ τακτικζσ επιμορφϊςεισ, με ποιοφσ άλλουσ τρόπουσ κα μποροφςαν οι
εκπαιδευτικοί των διαφόρων ειδικοτιτων, να διατθροφν τθν επαφι τουσ με τισ εξελίξεισ
ςτον επαγγελματικό τουσ τομζα;
ΑΡΙΘΜΟ ΧΟΛΙΩΝ : 58 ςχόλια κατατζκθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα.
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1005
Σε όλα ςχεδόν τα ςχόλια επιβεβαιϊνεται θ ανάγκθ για περιοδικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, ςε
επαγγελματικοφσ τομείσ των ειδικοτιτων τουσ. Η αναγκαιότθτα αυτι αποδίδεται ςτθ φφςθ των
ειδικοτιτων τθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ παρουςιάηουν ζντονθ εξελικτικι τάςθ.
Για τισ επιμορφϊςεισ που πραγματοποιικθκαν ςτο παρελκόν εκφράηονται κάποια παράπονα ςχετικά με το
επίπεδο γνϊςεων των επιμορφωτϊν και προτείνεται, για το μζλλον, οι επιμορφωτζσ να είναι ειδικοί
επιςτιμονεσ ι τεχνικοί με επάρκεια κεωρθτικϊν και πρακτικϊν γνϊςεων, ςτο αντικείμενο τθσ
επιμόρφωςθσ. Διατυπϊνεται επίςθσ θ άποψθ ότι οι επιμορφϊςεισ κα πρζπει να ζχουν αποκλειςτικό ςκοπό
τθν παροχι ςφγχρονων γνϊςεων και δεξιοτιτων. Χαρακτθριςτικό είναι το ςχόλιο :
*… Ελάχιςτεσ επιμορφϊςεισ ςχεδιαςμζνεσ κεντρικά και με κφριο αντικείμενο τισ νζεσ τεχνολογίεσ. τισ
επιμορφϊςεισ αυτζσ ςυνικωσ υπιρχε αμοιβι γιατί τα κονδφλια προζρχονταν από Ευρωπαϊκά
Προγράμματα. Επίςθσ υπιρχε κίνθτρο μορίων (για διοικθτικι κζςθ) με αποτζλεςμα να «πζφτουν πάνω»
μεγάλοσ αρικμόσ διευκυντϊν εν’ ενεργεία αλλά και ςυναδζλφων με βλζψεισ ςε διοικθτικζσ κζςεισ.
Ποιο ιταν το αποτζλεςμα; Σο μεγαλφτερο ποςοςτό των ςυναδζλφων αιτοφνταν να ςυμμετάςχει ςτα
προγράμματα αυτά αποκλειςτικά και μόνο για τθν αμοιβι ι τα μόρια. ε ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ γίνονταν
ζλεγχοσ του αποτελζςματοσ τθσ επιμόρφωςθσ … +
Προτείνεται επίςθσ θ εφαρμογι νζων μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων για εκπαιδευτικοφσ του Δθμοςίου,
από το ΕΑΠ, ϊςτε να μθν απαιτοφνται εκπαιδευτικζσ άδειεσ.
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Εκτιμάται ότι, παράλλθλα με τα προγράμματα επιμόρφωςθσ, θ φπαρξθ μιασ ιςτοςελίδασ θ οποία κα
προςφζρει επιπλζον γνϊςεισ και πλθροφορίεσ για κάκε ειδικότθτα, κα ενθμερϊνει για τισ εξελίξεισ και κα
παρζχει δυνατότθτεσ e-Learning ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, κα είναι πολφ χριςιμθ.
Σχετικά με το βαςικό ερϊτθμα, θ πλειοψθφία των ςχολιαςτϊν ςυγκλίνει ςτθν άποψθ ότι, παράλλθλα με τισ
τακτικζσ επιμορφϊςεισ, ο πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ για να παρακολουκοφν οι εκπαιδευτικοί, τισ
εξελίξεισ ςτθν ειδικότθτά τουσ είναι θ δυνατότθτα απαςχόλθςισ τουσ ςτον αντίςτοιχο επαγγελματικό
τομζα.
Σε αυτι τθν άποψθ υπάρχουν δφο διαφορετικζσ προςεγγίςεισ :
α. Δυνατότθτα απαςχόλθςθσ των εκπαιδευτικϊν και ςτθν ελεφκερθ αγορά, παράλλθλα με το
εκπαιδευτικό τουσ ζργο.
β. Δυνατότθτα περιοδικισ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτθν ελεφκερθ αγορά, με αποκλειςτικό
ςκοπό τθν απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων.
Για τθν περίπτωςθ (α) διατυπϊνονται οι απόψεισ :



Οι εκπαιδευτικοί να ζχουν τθ δυνατότθτα απαςχόλθςθσ ςτθν ελεφκερθ αγορά, ςε επαγγελματικό
τομζα τθσ ειδικότθτάσ τουσ χωρίσ περιοριςμοφσ.
Οι εκπαιδευτικοί να ζχουν τθ δυνατότθτα part time απαςχόλθςθσ ςτθν ελεφκερθ αγορά, ςε
επαγγελματικό τομζα τθσ ειδικότθτάσ τουσ, κατόπιν αδείασ και με προχποκζςεισ.

Φαίνεται ότι αυτοφ του είδουσ οι προτάςεισ ςυνδζονται και με τθν αφξθςθ του ειςοδιματοσ του
εκπαιδευτικοφ, αλλά και με τθν κάλυψθ δεφτερθσ κζςθσ εργαςίασ, από το ίδιο άτομο.
Σε κάποιο ςχόλιο διατυπϊνονται επιφυλάξεισ για τζτοιου είδουσ δυνατότθτεσ :
* … Θζλει όμωσ προςοχι γιατί υπάρχει κίνδυνοσ να εξελιχτεί ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςε πάρεργο. +
Σε άλλο ςχόλιο, θ δυνατότθτα παράλλθλθσ εργαςίασ, ςτθν ελεφκερθ αγορά, ςυνδζεται με τθν αξιολόγθςθ
γνϊςεων και ικανοτιτων.
*… Πιςτεφω ότι οι κακθγθτζσ τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ κα πρζπει, αφενόσ να αμείβονται για τισ γνϊςεισ
τουσ και αφετζρου να μποροφν να διατθροφν τθν επαφι τουσ με τθν αγορά και τισ εξελίξεισ. Εννοείται
βζβαια πωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να διδάςκουν κα πρζπει να είναι θ αξιολόγθςθ, τόςο των
επιςτθμονικϊν όςο και των παιδαγωγικϊν τουσ ικανοτιτων.+
Για τθν περίπτωςθ (β) διατυπϊνονται οι απόψεισ :





Περιοδικά (π.χ. κάκε 2 χρόνια) ο εκπαιδευτικόσ να μπορεί να εξαςφαλίηει άδεια επιμόρφωςθσ ςτθν
ελεφκερθ αγορά, ςτον επαγγελματικό τομζα τθσ ειδικότθτάσ του.
Η άδεια αυτι να δίδεται για τισ περιόδουσ που τα ςχολεία είναι κλειςτά, λόγω διακοπϊν.
Η άδεια αυτι να δίδεται για επιμόρφωςθ που κα πραγματοποιείται παράλλθλα με τισ διδακτικζσ
υποχρεϊςεισ του εκπαιδευτικοφ και να ζχει ςυγκεκριμζνθ διάρκεια.
Η εφαρμογι αυτϊν των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ να γίνεται με ανοιχτι πρόςκλθςθ που κα
απευκφνεται ςτουσ επιχειρθματίεσ.
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