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Το περιβάλλον της ∆.Τ.Ε.Ε.Το περιβάλλον της ∆.Τ.Ε.Ε.

►►Εισαγωγή νέων τεχνολογιώνΕισαγωγή νέων τεχνολογιών

►►Νέα µοντέλα οργάνωσης εργασίαςΝέα µοντέλα οργάνωσης εργασίας

►►ΠαγκοσµιοποίησηΠαγκοσµιοποίηση

►►Μαζικοποίηση των σχολείων της ∆ευτεροβάθµιας Μαζικοποίηση των σχολείων της ∆ευτεροβάθµιας 
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►►Μαζικοποίηση των σχολείων της ∆ευτεροβάθµιας Μαζικοποίηση των σχολείων της ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσηςεκπαίδευσης

►►Μεταβολές στην οικογένειαΜεταβολές στην οικογένεια

►►Μεταβολές στον κοινωνικό ιστόΜεταβολές στον κοινωνικό ιστό

►►Μεταβολές στη σύνθεση του µαθητικού Μεταβολές στη σύνθεση του µαθητικού 
πληθυσµούπληθυσµού
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Τάσεις στα επαγγελµατικά καθήκοντα στις ΗΠΑ µεταξύ των ετών 1969Τάσεις στα επαγγελµατικά καθήκοντα στις ΗΠΑ µεταξύ των ετών 1969--19981998
((E.T.F., Secondary Education in OECD countries, 2007)E.T.F., Secondary Education in OECD countries, 2007)
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Χαµηλή, Μέση και Υψηλή ειδίκευση του ενεργού πληθυσµού στις χώρες της Ε.Ε. Χαµηλή, Μέση και Υψηλή ειδίκευση του ενεργού πληθυσµού στις χώρες της Ε.Ε. 
(πρόβλεψη)(πρόβλεψη)

((CEDEFOP, Briefing note, February 2010)CEDEFOP, Briefing note, February 2010)



Οι Οι Γενικές Βασικές ∆εξιότητες (Γενικές Βασικές ∆εξιότητες (key skillskey skills))

είναι απαραίτητες για όλους, από τους είναι απαραίτητες για όλους, από τους 

µαθητευόµενους εργάτες µέχρι τα διοικητικά στελέχη µαθητευόµενους εργάτες µέχρι τα διοικητικά στελέχη 

των µεγάλων επιχειρήσεων.των µεγάλων επιχειρήσεων.

Είναι οι συνήθως προαπαιτούµενες ικανότητες για Είναι οι συνήθως προαπαιτούµενες ικανότητες για 
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Είναι οι συνήθως προαπαιτούµενες ικανότητες για Είναι οι συνήθως προαπαιτούµενες ικανότητες για 

την επιτυχία στις σπουδές, την εργασία και τη ζωή την επιτυχία στις σπουδές, την εργασία και τη ζωή 

γενικότερα. γενικότερα. 

Είναι απαραίτητες για τη συµµετοχή στη «δια βίου Είναι απαραίτητες για τη συµµετοχή στη «δια βίου 

µάθηση»µάθηση»



ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ KΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε τις βασικές ικανότητες της δια βίου µάθησης

18 ∆εκ. 2006    (2006/962/ΕΚ)

1) Επικοινωνία στη µητρική γλώσσα.

2) Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες.

3) Μαθηµατική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην 
επιστήµη και την τεχνολογία.

4) Ψηφιακή ικανότητα.
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4) Ψηφιακή ικανότητα.

5) Μεταγνωστικές ικανότητες (Learning to learn).

6) Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που 
σχετίζονται µε την ιδιότητα του πολίτη.

7) Πρωτοβουλία και επιχειρηµατικότητα και

8) Πολιτισµική συνείδηση και έκφραση.



∆εν υπάρχει ενιαία δοµή και οργάνωση της ∆εν υπάρχει ενιαία δοµή και οργάνωση της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διεθνώς,  ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διεθνώς,  

ούτε µεταξύ των χωρών της Ε.Ε.ούτε µεταξύ των χωρών της Ε.Ε.
Υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ των συστηµάτων Ε.Ε.Κ. σε Υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ των συστηµάτων Ε.Ε.Κ. σε 

συνδυασµό µε την πολυπλοκότητα των σχέσεων εκπαίδευσης συνδυασµό µε την πολυπλοκότητα των σχέσεων εκπαίδευσης 
–– κατάρτισης, οικονοµίας και αγοράς εργασίας. κατάρτισης, οικονοµίας και αγοράς εργασίας. 

H H προσαρµογή των συστηµάτων Ε.Ε.Κ. στις ανάγκες των προσαρµογή των συστηµάτων Ε.Ε.Κ. στις ανάγκες των 
ατόµων, των επιχειρήσεων, της αγοράς εργασίας και του ατόµων, των επιχειρήσεων, της αγοράς εργασίας και του 
κοινωνικού συνόλου σηµαίνει εξισορρόπηση αντικρουόµενων κοινωνικού συνόλου σηµαίνει εξισορρόπηση αντικρουόµενων 

Στ. Πάγκαλος, σχ.σύµβουλος ΠΕ12

κοινωνικού συνόλου σηµαίνει εξισορρόπηση αντικρουόµενων κοινωνικού συνόλου σηµαίνει εξισορρόπηση αντικρουόµενων 
συµφερόντων, είναι δηλαδή πολιτικό ζήτηµα.συµφερόντων, είναι δηλαδή πολιτικό ζήτηµα.

Η δηµιουργία της Ε.Ε. δεν έχει αµβλύνει τις διαφορές µεταξύ Η δηµιουργία της Ε.Ε. δεν έχει αµβλύνει τις διαφορές µεταξύ 
των συστηµάτων των διαφόρων χωρών. Κοινές πολιτικές που των συστηµάτων των διαφόρων χωρών. Κοινές πολιτικές που 
εφαρµόστηκαν σε επίπεδο Ε.Ε. σχετικές µε την κατάρτιση, εφαρµόστηκαν σε επίπεδο Ε.Ε. σχετικές µε την κατάρτιση, 
την απασχόληση και την ελεύθερη διακίνηση των την απασχόληση και την ελεύθερη διακίνηση των 
εργαζοµένων δεν οδήγησαν µέχρι τώρα τις εθνικές πολιτικές εργαζοµένων δεν οδήγησαν µέχρι τώρα τις εθνικές πολιτικές 
στον τοµέα της Ε.Ε.Κ. σε εµφανή σύγκλιση.στον τοµέα της Ε.Ε.Κ. σε εµφανή σύγκλιση.



Η οργάνωση της ∆/θµιας Εκπαίδευσης διεθνώς. Η οργάνωση της ∆/θµιας Εκπαίδευσης διεθνώς. 
Τρεις κύριοι δρόµοι:Τρεις κύριοι δρόµοι:

►►∆ιαχωρισµός της ανώτερης ∆/θµιας εκπαίδευσης ∆ιαχωρισµός της ανώτερης ∆/θµιας εκπαίδευσης 
σε 2 τύπου σχολεία: Γενικής ή Επαγγελµατικής σε 2 τύπου σχολεία: Γενικής ή Επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης.εκπαίδευσης.
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εκπαίδευσης.εκπαίδευσης.

►► Ενοποιηµένα σχολεία στην ανώτερη ∆/θµια Ενοποιηµένα σχολεία στην ανώτερη ∆/θµια 
Εκπαίδευση.Εκπαίδευση.

►►Παράλληλο σύστηµα µε γενική εκπαίδευση σε Παράλληλο σύστηµα µε γενική εκπαίδευση σε 
σχολικές µονάδες και επαγγελµατική εκπαίδευση σχολικές µονάδες και επαγγελµατική εκπαίδευση 
σε χώρους εργασίας.σε χώρους εργασίας.
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3 κύριοι τρόποι προσαρµογής της ∆.Τ.Ε.Ε. στις 3 κύριοι τρόποι προσαρµογής της ∆.Τ.Ε.Ε. στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας:ανάγκες της αγοράς εργασίας:

►► Το συµµετοχικό µοντέλοΤο συµµετοχικό µοντέλο
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►► Το µοντέλο της «αγοράς»Το µοντέλο της «αγοράς»

►► Το κρατικό µοντέλοΤο κρατικό µοντέλο



4 κοινές τάσεις στην οργάνωση της ∆.Τ.Ε.Ε.:4 κοινές τάσεις στην οργάνωση της ∆.Τ.Ε.Ε.:

1. 1. Οι στενές εξειδικεύσεις δίνουν τη θέση τους σε Οι στενές εξειδικεύσεις δίνουν τη θέση τους σε 
εκπαίδευση για ευρύτερους επαγγελµατικούς τοµείς (ως εκπαίδευση για ευρύτερους επαγγελµατικούς τοµείς (ως 
αποτέλεσµα των µεταβολών στην οργάνωση της αποτέλεσµα των µεταβολών στην οργάνωση της 
εργασίας)εργασίας)

2. Η αναγκαιότητα της «δια βίου» εκπαίδευσης και η έµφαση 2. Η αναγκαιότητα της «δια βίου» εκπαίδευσης και η έµφαση 
στις γενικές ικανότητες έφερε πιο κοντά τη γενική στην στις γενικές ικανότητες έφερε πιο κοντά τη γενική στην 
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2. Η αναγκαιότητα της «δια βίου» εκπαίδευσης και η έµφαση 2. Η αναγκαιότητα της «δια βίου» εκπαίδευσης και η έµφαση 
στις γενικές ικανότητες έφερε πιο κοντά τη γενική στην στις γενικές ικανότητες έφερε πιο κοντά τη γενική στην 
επαγγελµατική εκπαίδευση (εκφράσεις αυτής της τάσης επαγγελµατική εκπαίδευση (εκφράσεις αυτής της τάσης 
είναι η εισαγωγή τεχνολογικών µαθηµάτων στα είναι η εισαγωγή τεχνολογικών µαθηµάτων στα 
προγράµµατα της γενικής εκπαίδευσης και αντίστροφα προγράµµατα της γενικής εκπαίδευσης και αντίστροφα 
γενικών µαθηµάτων στην ∆.Τ.Ε.Ε., καθώς και η αύξηση γενικών µαθηµάτων στην ∆.Τ.Ε.Ε., καθώς και η αύξηση 
της δυνατότητας επιλογής µαθηµάτων και στους δύο της δυνατότητας επιλογής µαθηµάτων και στους δύο 
τύπους σχολείων)τύπους σχολείων)



4 κοινές τάσεις στην οργάνωση της ∆.Τ.Ε.Ε.:4 κοινές τάσεις στην οργάνωση της ∆.Τ.Ε.Ε.:
(συνέχεια)(συνέχεια)

3. Οι δύο παραδοσιακοί τύποι επαγγελµατικής εκπαίδευσης 3. Οι δύο παραδοσιακοί τύποι επαγγελµατικής εκπαίδευσης --
µε βάση το σχολείο / µε βάση το χώρο εργασίας µε βάση το σχολείο / µε βάση το χώρο εργασίας -- έχουν έχουν 
αναµιχθεί (χώρες όπου η εκπαίδευση πραγµατοποιείται αναµιχθεί (χώρες όπου η εκπαίδευση πραγµατοποιείται 
κυρίως σε θέσεις εργασίας αυξάνουν τις ώρες σχολικής κυρίως σε θέσεις εργασίας αυξάνουν τις ώρες σχολικής 
εκπαίδευσης, ενώ χώρες µε σχολική εκπαίδευση εισάγουν εκπαίδευσης, ενώ χώρες µε σχολική εκπαίδευση εισάγουν 
στοιχεία πρακτικής άσκησης σε χώρους εργασίας)στοιχεία πρακτικής άσκησης σε χώρους εργασίας)
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4. Η ανάγκη για ανύψωση του γενικού εκπαιδευτικού επιπέδου 4. Η ανάγκη για ανύψωση του γενικού εκπαιδευτικού επιπέδου 
του πληθυσµού οδήγησε στο να ανοίξουν οι πόρτες στη του πληθυσµού οδήγησε στο να ανοίξουν οι πόρτες στη 
τριτοβάθµια εκπαίδευση σε µεγαλύτερο αριθµό ατόµων. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση σε µεγαλύτερο αριθµό ατόµων. Η 
σύγχρονη ∆.Τ.Ε.Ε. οφείλει έτσι να παρέχει στους σύγχρονη ∆.Τ.Ε.Ε. οφείλει έτσι να παρέχει στους 
αποφοίτους διόδους για συνέχιση των σπουδών στην αποφοίτους διόδους για συνέχιση των σπουδών στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευσητριτοβάθµια εκπαίδευση



Το Το Cedefop Cedefop διακρίνει 4 κύριες στρατηγικές για τη διακρίνει 4 κύριες στρατηγικές για τη 
µεταρρύθµιση των συστηµάτων του δεύτερου κύκλου της µεταρρύθµιση των συστηµάτων του δεύτερου κύκλου της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης:δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης:

Α) Η στρατηγική της ενίσχυσης των επαγγελµατικών Α) Η στρατηγική της ενίσχυσης των επαγγελµατικών 
προσόντων, τονίζει τη διακριτή φύση της επαγγελµατικής προσόντων, τονίζει τη διακριτή φύση της επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και προωθεί ειδικά εκπαίδευσης και κατάρτισης και προωθεί ειδικά 
προγράµµατα σπουδών σε στενή συνεργασία µε τους προγράµµατα σπουδών σε στενή συνεργασία µε τους 
φορείς της παραγωγής. (Αυστρία, Εσθονία, Ουγγαρία, φορείς της παραγωγής. (Αυστρία, Εσθονία, Ουγγαρία, 
Ισπανία).Ισπανία).
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Ισπανία).Ισπανία).

Β) Η στρατηγική της αµοιβαίας ωφέλειας στοχεύει στην Β) Η στρατηγική της αµοιβαίας ωφέλειας στοχεύει στην 
προσέγγιση των σχολείων όλων των τύπων και στην προσέγγιση των σχολείων όλων των τύπων και στην 
ενθάρρυνση της µεταξύ των συνεργασίας, ενώ ταυτόχρονα ενθάρρυνση της µεταξύ των συνεργασίας, ενώ ταυτόχρονα 
διαφυλάττει τις ιδιαιτερότητες τους (Φινλανδία, Νορβηγία).διαφυλάττει τις ιδιαιτερότητες τους (Φινλανδία, Νορβηγία).



4 κύριες στρατηγικές για τη µεταρρύθµιση των 4 κύριες στρατηγικές για τη µεταρρύθµιση των 
συστηµάτων του δεύτερου κύκλου της συστηµάτων του δεύτερου κύκλου της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης: δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης: (συνέχεια)(συνέχεια)

Γ)  Η στρατηγική της διασύνδεσης συνίσταται στη δηµιουργία Γ)  Η στρατηγική της διασύνδεσης συνίσταται στη δηµιουργία 
οργανισµού για την κοινή αξιολόγηση, πιστοποίηση και οργανισµού για την κοινή αξιολόγηση, πιστοποίηση και 
αναγνώριση των παρεχόµενων τίτλων, ώστε η αναγνώριση των παρεχόµενων τίτλων, ώστε η 
επαγγελµατική εκπαίδευση να καταστεί κατ αρχήν ισότιµη επαγγελµατική εκπαίδευση να καταστεί κατ αρχήν ισότιµη 
µε τη γενική εκπαίδευση (Αγγλία, Γαλλία).µε τη γενική εκπαίδευση (Αγγλία, Γαλλία).
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∆) Η στρατηγική της ενοποίησης συνίσταται στην ενοποίηση ∆) Η στρατηγική της ενοποίησης συνίσταται στην ενοποίηση 
της γενικής και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης στο της γενικής και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης στο 
πλαίσιο της ίδιας σχολικής µονάδος, έτσι ώστε όλοι οι πλαίσιο της ίδιας σχολικής µονάδος, έτσι ώστε όλοι οι 
µαθητές να παρακολουθούν κοινό πρόγραµµα κορµού. Το µαθητές να παρακολουθούν κοινό πρόγραµµα κορµού. Το 
σύστηµα αυτό πλεονεκτεί ως προς τη δυνατότητα σύστηµα αυτό πλεονεκτεί ως προς τη δυνατότητα 
συνέχισης των σπουδών (Σκοτία, Σουηδία).συνέχισης των σπουδών (Σκοτία, Σουηδία).



Ένα πιο προωθηµένο στοιχείο µεταρρύθµισης είναι η Ένα πιο προωθηµένο στοιχείο µεταρρύθµισης είναι η 
διπλή ειδίκευση.διπλή ειδίκευση.

Καθιστά δυνατή την απόκτηση προσόντων που παρέχουν Καθιστά δυνατή την απόκτηση προσόντων που παρέχουν 
πρόσβαση τόσο σε ειδικευµένες θέσεις εργασίας, όσο και στην πρόσβαση τόσο σε ειδικευµένες θέσεις εργασίας, όσο και στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση και ιδίως στα πανεπιστήµια. τριτοβάθµια εκπαίδευση και ιδίως στα πανεπιστήµια. 

Η προσέγγιση αυτή ανταποκρίνεται περισσότερο προς τα κριτήρια Η προσέγγιση αυτή ανταποκρίνεται περισσότερο προς τα κριτήρια 
που θεωρείται ότι αυξάνουν το γόητρο της επαγγελµατικής που θεωρείται ότι αυξάνουν το γόητρο της επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης (απόκτηση ικανοτήτων που συνδέονται µε την εκπαίδευσης (απόκτηση ικανοτήτων που συνδέονται µε την 
προσωπική καλλιέργεια, εξασφάλιση µεγαλύτερης κινητικότητας προσωπική καλλιέργεια, εξασφάλιση µεγαλύτερης κινητικότητας 
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εκπαίδευσης (απόκτηση ικανοτήτων που συνδέονται µε την εκπαίδευσης (απόκτηση ικανοτήτων που συνδέονται µε την 
προσωπική καλλιέργεια, εξασφάλιση µεγαλύτερης κινητικότητας προσωπική καλλιέργεια, εξασφάλιση µεγαλύτερης κινητικότητας 
µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα, όσο και στην αγορά εργασίας, µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα, όσο και στην αγορά εργασίας, 
ευκολότερη µετάβαση από το εκπαιδευτικό σύστηµα στην ευκολότερη µετάβαση από το εκπαιδευτικό σύστηµα στην 
αγορά εργασίας, κλπ). αγορά εργασίας, κλπ). 

Η επιτυχία της όµως εξαρτάται Η επιτυχία της όµως εξαρτάται -- σε µεγάλο βαθµό σε µεγάλο βαθµό -- από την από την 
επιλογή των καλύτερων µαθητών. Απαιτεί ακόµη επιµήκυνση επιλογή των καλύτερων µαθητών. Απαιτεί ακόµη επιµήκυνση 
του χρόνου φοίτησης, προκειµένου να χωρέσουν στο του χρόνου φοίτησης, προκειµένου να χωρέσουν στο 
πρόγραµµα σπουδών τα διδακτικά αντικείµενα και των δύο πρόγραµµα σπουδών τα διδακτικά αντικείµενα και των δύο 
κατευθύνσεων.κατευθύνσεων.



Κριτήρια που προσδιορίζουν το κύρος Κριτήρια που προσδιορίζουν το κύρος 
(και την ποιότητα) (και την ποιότητα) 

της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
σε σύγκριση µε τη γενικήσε σύγκριση µε τη γενική

►►Παρέχει γενικές Παρέχει γενικές –– βασικές δεξιότητες (δεξιότητες βασικές δεξιότητες (δεξιότητες 
«κλειδιά»)«κλειδιά»);;
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«κλειδιά»)«κλειδιά»);;
►►Οδηγεί σε απασχόληση που απαιτεί υψηλά Οδηγεί σε απασχόληση που απαιτεί υψηλά 
προσόντα; προσόντα; 

►►Παρέχει δυνατότητα καριέρας ;Παρέχει δυνατότητα καριέρας ;

►►Παρέχει υψηλές αποδοχές;Παρέχει υψηλές αποδοχές;

►►Παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε ανώτερη Παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε ανώτερη 
εκπαίδευσηεκπαίδευση;;



Μερικά διαχρονικά προβλήµατα της  ελληνικής Μερικά διαχρονικά προβλήµατα της  ελληνικής 

∆.Τ.Ε.Ε. (1)∆.Τ.Ε.Ε. (1)

Η αναντιστοιχία των παρεχοµένων Η αναντιστοιχία των παρεχοµένων 
ειδικεύσεων µε τις ανάγκες της παραγωγής.ειδικεύσεων µε τις ανάγκες της παραγωγής.

Παραδείγµατα:Παραδείγµατα:
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Παραδείγµατα:Παραδείγµατα:

�� Ο τοµέας των κατασκευώνΟ τοµέας των κατασκευών

�� Οι «βιοµηχανικές» ειδικότητεςΟι «βιοµηχανικές» ειδικότητες



Μερικά διαχρονικά προβλήµατα της  ελληνικής Μερικά διαχρονικά προβλήµατα της  ελληνικής 

∆.Τ.Ε.Ε. (2)∆.Τ.Ε.Ε. (2)

Ο αριθµός των σχολικών µονάδων και η χωροταξική Ο αριθµός των σχολικών µονάδων και η χωροταξική 
τους κατανοµήτους κατανοµή
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµα

Πάνω από 350 σχολές ανά τη χώρα εκπαιδεύουν Πάνω από 350 σχολές ανά τη χώρα εκπαιδεύουν 
ηλεκτρολόγους ή µηχανικούς αυτοκινήτωνηλεκτρολόγους ή µηχανικούς αυτοκινήτων

ΣυνέπειεςΣυνέπειες



Μερικά διαχρονικά προβλήµατα της  ελληνικής Μερικά διαχρονικά προβλήµατα της  ελληνικής 

∆.Τ.Ε.Ε. (3)∆.Τ.Ε.Ε. (3)

Η «στροφή» προς την τεχνική Η «στροφή» προς την τεχνική –– επαγγελµατική επαγγελµατική 
εκπαίδευση, κοινός στόχος όλων των εκπαίδευση, κοινός στόχος όλων των 
εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων.εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων.

Τι κρύβεται πίσω από τις διακηρύξεις;Τι κρύβεται πίσω από τις διακηρύξεις;
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Τι κρύβεται πίσω από τις διακηρύξεις;Τι κρύβεται πίσω από τις διακηρύξεις;

Συνέπεια:Συνέπεια:

Η ∆.Τ.Ε.Ε. χώρος «απόρριψης» των Η ∆.Τ.Ε.Ε. χώρος «απόρριψης» των 
«αδύνατων» µαθητών και «αποσυµφόρησης» «αδύνατων» µαθητών και «αποσυµφόρησης» 
της Γενικής Εκπαίδευσηςτης Γενικής Εκπαίδευσης



Μερικά διαχρονικά προβλήµατα της  ελληνικής Μερικά διαχρονικά προβλήµατα της  ελληνικής 

∆.Τ.Ε.Ε. (4)∆.Τ.Ε.Ε. (4)

Πως τα προγράµµατα µαθηµάτων γενικής παιδείας επηρεάζουν Πως τα προγράµµατα µαθηµάτων γενικής παιδείας επηρεάζουν 
αρνητικά τα επαγγελµατικά σχολεία.αρνητικά τα επαγγελµατικά σχολεία.

Παραδείγµατα:Παραδείγµατα:
Η  Α΄ Τάξη των ΤΕΛ, ΕΠΑΛ, κλπ. και η δυνατότητα Η  Α΄ Τάξη των ΤΕΛ, ΕΠΑΛ, κλπ. και η δυνατότητα οριζόντιας οριζόντιας 

διασύνδεσηςδιασύνδεσης µεταξύ επαγγελµατικού και γενικού λυκείου. µεταξύ επαγγελµατικού και γενικού λυκείου. 
(Πως λειτουργεί στην πράξη; Γιατί πρέπει να υπάρχει η Α΄ Τάξη των ΤΕΛ, (Πως λειτουργεί στην πράξη; Γιατί πρέπει να υπάρχει η Α΄ Τάξη των ΤΕΛ, 
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(Πως λειτουργεί στην πράξη; Γιατί πρέπει να υπάρχει η Α΄ Τάξη των ΤΕΛ, (Πως λειτουργεί στην πράξη; Γιατί πρέπει να υπάρχει η Α΄ Τάξη των ΤΕΛ, 
ΕΠΑΛ, κλπ. και να µην αρχίζουν από τη Β΄ τάξη;)ΕΠΑΛ, κλπ. και να µην αρχίζουν από τη Β΄ τάξη;)

(όφελος για τους µαθητές, εξοικονόµηση δαπανών για το κράτος)(όφελος για τους µαθητές, εξοικονόµηση δαπανών για το κράτος)

Η επιδίωξη για «ισοτιµία» στην πρόσβαση προς την τριτοβάθµια Η επιδίωξη για «ισοτιµία» στην πρόσβαση προς την τριτοβάθµια 
εκπαίδευσηεκπαίδευση

Το αποτέλεσµαΤο αποτέλεσµα: ένα επαγγελµατικό Λύκειο υποβαθµισµένο, που : ένα επαγγελµατικό Λύκειο υποβαθµισµένο, που 
λειτουργεί ως «υπόλοιπο» του Γενικού Λυκείουλειτουργεί ως «υπόλοιπο» του Γενικού Λυκείου



Μερικά διαχρονικά προβλήµατα της  ελληνικής Μερικά διαχρονικά προβλήµατα της  ελληνικής 

∆.Τ.Ε.Ε. (5)∆.Τ.Ε.Ε. (5)
Έλλειψη κεντρικού σκοπούΈλλειψη κεντρικού σκοπού: ποιος είναι ο κύριος σκοπός του : ποιος είναι ο κύριος σκοπός του 

επαγγελµατικού Λυκείου;επαγγελµατικού Λυκείου;

Οι Οι προσδοκίεςπροσδοκίες των µαθητών αποφασιστικός παράγοντας για την των µαθητών αποφασιστικός παράγοντας για την 
αποτελεσµατικότητα / ποιότητααποτελεσµατικότητα / ποιότητα ενός σχολείου. ενός σχολείου. 

Αποτελεσµατικό σχολείο = Αποτελεσµατικό σχολείο = 
= το σχολείο όπου οι µαθητές έχουν (υψηλές) προσδοκίες= το σχολείο όπου οι µαθητές έχουν (υψηλές) προσδοκίες
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= το σχολείο όπου οι µαθητές έχουν (υψηλές) προσδοκίες= το σχολείο όπου οι µαθητές έχουν (υψηλές) προσδοκίες
(παραδείγµατα παλαιά και νέα)(παραδείγµατα παλαιά και νέα)

Συνέπειες για το επαγγελµατικό Λύκειο:Συνέπειες για το επαγγελµατικό Λύκειο:

ΑνοµοιογενείςΑνοµοιογενείς τάξεις ως προς τις τάξεις ως προς τις προσδοκίεςπροσδοκίες και τα ενδιαφέροντα των και τα ενδιαφέροντα των 
µαθητών.µαθητών.

Ανοµοιογενείς / υποβαθµισµένεςΑνοµοιογενείς / υποβαθµισµένες τάξεις ως προς τις τάξεις ως προς τις µαθησιακές µαθησιακές 
ελλείψεις και δυσκολίες των µαθητώνελλείψεις και δυσκολίες των µαθητών
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Προφίλ

Ποσοστό 

στο 

µαθητικό 

πληθυσµό

Κοινωνικά και 

οικογενειακά 

χαρακτηριστικά 

µαθητών

Εκπαιδευτικά 

χαρακτηριστικά 

µαθητών

Προσδοκίες 

µαθητών  ή/και  

γονέων

Α 10% - 30%

• Χαµηλό εισόδηµα

• «Στρωµένη δουλειά» 

από το οικογενειακό 

περιβάλλον

• Μετανάστες

• Εργαζόµενοι

• Συνήθως δεν 

ανταποκρίνονται στις 

συµβατικές µεθόδους 

διδασκαλίας

• Να ενταχθούν 

γρήγορα στην αγορά 

εργασίας

Β 10% - 30%
• Χαµηλά και µεσαία 

εισοδήµατα

• Μέτριες έως καλές 

επιδόσεις

• Να συνεχίσουν στα 

ΤΕΙ
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Γ 50% - 70%

• Χαµηλά και µεσαία 

εισοδήµατα

• Μονογονεϊκές 

οικογένειες

• Οµογενείς –

µετανάστες

• Εργαζόµενοι

• Χαµηλές επιδόσεις.

• Σχετική αδιαφορία για 

την ειδικότητα.

• Μαθητές που έχουν 

αποδεχτεί την απόρριψη 

εκ µέρους του 

εκπαιδευτικού 

συστήµατος

• Να πάρουν ένα 

«χαρτί» (απολυτήριο ή 

πτυχίο)

• Να πάρουν το «χαρτί» 

για να διορισθούν στο 

∆ηµόσιο Τοµέα

• Να συνεχίσουν τη 

φοίτηση όσο γίνεται 

περισσότερο (µέχρι να 

δουν τι θα κάνουν)



Συµπερασµατικά:Συµπερασµατικά:

►► Η κατάλληλη δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος εξαρτάται Η κατάλληλη δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες: ιστορικούς, παραγωγική δοµή της από πολλούς παράγοντες: ιστορικούς, παραγωγική δοµή της 
χώρας, πολιτισµικούς, κοινωνικούς και κυρίως πολιτικούς.χώρας, πολιτισµικούς, κοινωνικούς και κυρίως πολιτικούς.

►► Η οποιαδήποτε δοµή για να έχει επιτυχία θα πρέπει να Η οποιαδήποτε δοµή για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
συµβαδίζει µε:συµβαδίζει µε:

�� τη συνεχή µέριµνα για την καταπολέµηση της σχολικής τη συνεχή µέριµνα για την καταπολέµηση της σχολικής 
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�� τη συνεχή µέριµνα για την καταπολέµηση της σχολικής τη συνεχή µέριµνα για την καταπολέµηση της σχολικής 
διαρροής και της σχολικής αποτυχίαςδιαρροής και της σχολικής αποτυχίας

�� την ποιότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών και των την ποιότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών και των 
προσόντων που αποκτούν οι µαθητέςπροσόντων που αποκτούν οι µαθητές

�� την ουσιαστική πιστοποίηση πτυχίων, απολυτηρίων, την ουσιαστική πιστοποίηση πτυχίων, απολυτηρίων, 
γνώσεων και ικανοτήτων των αποφοίτωνγνώσεων και ικανοτήτων των αποφοίτων



Εναλλακτικές προτάσεις για την υπέρβαση της Εναλλακτικές προτάσεις για την υπέρβαση της 
σηµερινής κατάστασης στην ∆.Τ.Ε.Ε. (1)σηµερινής κατάστασης στην ∆.Τ.Ε.Ε. (1)

Το ενιαίο 12Το ενιαίο 12--χρονο σχολείο.χρονο σχολείο.

∆υσκολίες / ζητήµατα προς επίλυση:∆υσκολίες / ζητήµατα προς επίλυση:

�� Κίνδυνος να γίνει ένα σχολείο στα µέτρα των καθηγητών και όχι σύµφωνα µε τις Κίνδυνος να γίνει ένα σχολείο στα µέτρα των καθηγητών και όχι σύµφωνα µε τις 
ανάγκες των µαθητών και της κοινωνίαςανάγκες των µαθητών και της κοινωνίας

�� Ποιο θα είναι το «µίγµα» γενικών / (προ)Ποιο θα είναι το «µίγµα» γενικών / (προ)--επαγγελµατικών µαθηµάτων;επαγγελµατικών µαθηµάτων;

Στ. Πάγκαλος, σχ.σύµβουλος ΠΕ12

�� Απαιτούνται πολλές λειτουργικές αλλαγές (ευέλικτα προγράµµατα σπουδών, Απαιτούνται πολλές λειτουργικές αλλαγές (ευέλικτα προγράµµατα σπουδών, 
µαθήµατα επιλογής, ωράρια, κλπ.)µαθήµατα επιλογής, ωράρια, κλπ.)

�� Χρειάζεται πολύ δουλειά για να αλλάξει η στάση και ο τρόπος εργασίας των Χρειάζεται πολύ δουλειά για να αλλάξει η στάση και ο τρόπος εργασίας των 
καθηγητών ιδίως των επαγγελµατικών µαθηµάτωνκαθηγητών ιδίως των επαγγελµατικών µαθηµάτων

�� ∆ύσκολα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τη χωροθέτηση και τον εξοπλισµό των ∆ύσκολα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τη χωροθέτηση και τον εξοπλισµό των 
σχολείων σχολείων 

�� Θα πρέπει να συνδυαστεί µε ένα αξιόπιστο / αποτελεσµατικό σύστηµα πρόσθετης Θα πρέπει να συνδυαστεί µε ένα αξιόπιστο / αποτελεσµατικό σύστηµα πρόσθετης 
εκπαίδευσης / κατάρτισης ριζικά διαφορετικό από τα σηµερινά εκπαίδευσης / κατάρτισης ριζικά διαφορετικό από τα σηµερινά ΙΕΚΙΕΚ..



Εναλλακτικές προτάσεις για την υπέρβαση της σηµερινής Εναλλακτικές προτάσεις για την υπέρβαση της σηµερινής 
κατάστασης στην ∆.Τ.Ε.Ε. (2)κατάστασης στην ∆.Τ.Ε.Ε. (2)

Μια παραλλαγή της προηγούµενης πρότασης:Μια παραλλαγή της προηγούµενης πρότασης:
Οι µαθητές ακολουθούν το ενιαίο πρόγραµµα µέχρι και τη Β’ Λυκείου και µετά Οι µαθητές ακολουθούν το ενιαίο πρόγραµµα µέχρι και τη Β’ Λυκείου και µετά 
έχουν δύο εναλλακτικές δυνατότητες: έχουν δύο εναλλακτικές δυνατότητες: 
�� Να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ένα διετές επαγγελµατικό σχολείο.Να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ένα διετές επαγγελµατικό σχολείο.
�� Να συνεχίσουν στη Γ΄ Τάξη του ΛυκείουΝα συνεχίσουν στη Γ΄ Τάξη του Λυκείου

∆ιευκρινήσεις / µερικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την προηγούµενη πρόταση:∆ιευκρινήσεις / µερικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την προηγούµενη πρόταση:

�� ∆εν επιµηκύνονται πολύ οι σπουδές µέχρι οι µαθητές να αποκτήσουν επαγγελµατικά ∆εν επιµηκύνονται πολύ οι σπουδές µέχρι οι µαθητές να αποκτήσουν επαγγελµατικά 
εφόδια και τίτλους.εφόδια και τίτλους.
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εφόδια και τίτλους.εφόδια και τίτλους.

�� Η επαγγελµατική εκπαίδευση παρέχεται σε ένα τύπο σχολείου καθώς το διετές Η επαγγελµατική εκπαίδευση παρέχεται σε ένα τύπο σχολείου καθώς το διετές 
Σχολείο καταργεί / συγχωνεύεται µε, τα ΙΕΚ. Το σύστηµα απλοποιείται.Σχολείο καταργεί / συγχωνεύεται µε, τα ΙΕΚ. Το σύστηµα απλοποιείται.

�� Οι µαθητές που δεν το επιθυµούν δεν µπαίνουν στην «περιπέτεια» των εξετάσεων Οι µαθητές που δεν το επιθυµούν δεν µπαίνουν στην «περιπέτεια» των εξετάσεων 
για ΑΕΙγια ΑΕΙ--ΤΕΙ. Η Γ΄ Λυκείου γίνεται πιο οµοιογενήςΤΕΙ. Η Γ΄ Λυκείου γίνεται πιο οµοιογενής

�� Προφανώς οι απόφοιτοι των διετών Σχολών θα έχουν και όλα τα τυπικά δικαιώµατα Προφανώς οι απόφοιτοι των διετών Σχολών θα έχουν και όλα τα τυπικά δικαιώµατα 
των κατόχων Απολυτηρίουτων κατόχων Απολυτηρίου

�� Αν οι µαθητές αλλάξουν γνώµη για την επιλογή τους ή αποτύχουν να εισαχθούν σε Αν οι µαθητές αλλάξουν γνώµη για την επιλογή τους ή αποτύχουν να εισαχθούν σε 
ΑΕΙ ΑΕΙ –– ΤΕΙ έχουν χάσει µόνον ένα χρόνο.ΤΕΙ έχουν χάσει µόνον ένα χρόνο.



Εναλλακτικές προτάσεις για την υπέρβαση της σηµερινής Εναλλακτικές προτάσεις για την υπέρβαση της σηµερινής 
κατάστασης στην ∆.Τ.Ε.Ε. (3)κατάστασης στην ∆.Τ.Ε.Ε. (3)

Στην περίπτωση που επιλεγεί η συνέχιση του διαχωρισµού Στην περίπτωση που επιλεγεί η συνέχιση του διαχωρισµού 
Γενικό / Επαγγελµατικό  (ή Τεχνολογικό) ΛύκειοΓενικό / Επαγγελµατικό  (ή Τεχνολογικό) Λύκειο
Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για να µην είναι το Επαγγελµατικό Λύκειο ο Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για να µην είναι το Επαγγελµατικό Λύκειο ο 

«φτωχός συγγενής» του Γενικού Λυκείου«φτωχός συγγενής» του Γενικού Λυκείου
Μερικά τέτοια µέτρα:Μερικά τέτοια µέτρα:
�� Ο κεντρικός σκοπός του θα πρέπει να είναι η παροχή επαγγελµατικού πτυχίου και προσόντων Ο κεντρικός σκοπός του θα πρέπει να είναι η παροχή επαγγελµατικού πτυχίου και προσόντων 

σε όσο το δυνατόν ευρύτερη επαγγελµατική περιοχήσε όσο το δυνατόν ευρύτερη επαγγελµατική περιοχή

�� Να γίνει συγκέντρωση των σχολείων (µεγάλα σχολεία)Να γίνει συγκέντρωση των σχολείων (µεγάλα σχολεία)

�� Οι εκπαιδευτικοί µέθοδοι θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένοι στα µαθησιακά χαρακτηριστικά Οι εκπαιδευτικοί µέθοδοι θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένοι στα µαθησιακά χαρακτηριστικά 
των µαθητών που διαφέρουν από τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των µαθητών του Γενικού των µαθητών που διαφέρουν από τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των µαθητών του Γενικού 
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των µαθητών που διαφέρουν από τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των µαθητών του Γενικού των µαθητών που διαφέρουν από τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των µαθητών του Γενικού 
ΛυκείουΛυκείου

�� Να υπάρχει µια σταθερή αναλογία γενικών/ επαγγελµατικών µαθηµάτων και στις 3 Τάξεις του Να υπάρχει µια σταθερή αναλογία γενικών/ επαγγελµατικών µαθηµάτων και στις 3 Τάξεις του 
σχολείου (π.χ. 50% σχολείου (π.χ. 50% -- 50%)50%)

�� Τα προγράµµατα και βιβλία των γενικών µαθηµάτων να µην είναι ίδια µε των Γενικών Λυκείων. Τα προγράµµατα και βιβλία των γενικών µαθηµάτων να µην είναι ίδια µε των Γενικών Λυκείων. 
Να υπηρετούν και να συναρθρώνονται µε τα επαγγελµατικά µαθήµατα του κάθε Να υπηρετούν και να συναρθρώνονται µε τα επαγγελµατικά µαθήµατα του κάθε 
επαγγελµατικού Τοµέα επαγγελµατικού Τοµέα 

�� Η συνέχιση των σπουδών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα είναι δυνατή µε παρακολούθηση Η συνέχιση των σπουδών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα είναι δυνατή µε παρακολούθηση 
πρόσθετων µαθηµάτων γενικής παιδείας ανάλογα µε τις σχολές που θα επιλέξει ο απόφοιτος πρόσθετων µαθηµάτων γενικής παιδείας ανάλογα µε τις σχολές που θα επιλέξει ο απόφοιτος 
(π.χ. επί ένα εξάµηνο ή έτος µετά το πτυχίο)(π.χ. επί ένα εξάµηνο ή έτος µετά το πτυχίο)

�� Γενικά θα πρέπει να προβληθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου, ως ένας Γενικά θα πρέπει να προβληθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου, ως ένας 
εναλλακτικός τρόπος µάθησης και ανάπτυξης των µαθητών, διαφορετικός από αυτόν του εναλλακτικός τρόπος µάθησης και ανάπτυξης των µαθητών, διαφορετικός από αυτόν του 
Γενικού ΛυκείουΓενικού Λυκείου


