
Τα αναλυτικά προγράμματα στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση 

(Βασίλη Δημητρόπουλου - Από εισήγηση στην Ημερίδα των Σχολικών Συμβούλων 
Β΄ Αθήνας, στις 12 Μαρτίου 2011, στο Χολαργό). 

Επειδή είναι χρήσιμο να υπενθυμίζουμε το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
κινείται η τεχνική εκπαίδευση, θα ξεκινήσω την εισήγησή μου με ένα απόσπασμα 
από μια παλαιότερή μου «Οι αλλαγές στην ΤΕΕ και πόσο αυτές βοηθούν» σε 
Συνέδριο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, το Μάιο του 2007, στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου.  

«Είναι αναρίθμητες οι παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα από το 1959 μέχρι 
σήμερα, το πλήθος των νόμων, των τροποποιήσεων και προσαρμογών που 
οφείλονται κυρίως σε επιθυμία Υπουργών Παιδείας, ακόμη και του ιδίου κόμματος, 
να δώσουν το δικό τους παρόν, χωρίς να εκτιμούν τις συνέπειες» (Χατζηιωάννου, 
2004). 

Το 1959 ιδρύονται οι Σχολές Τεχνικών Βοηθών Εργοδηγών, οι οποίες το 1970 
διακρίνονται σε Εργοδηγών και Κατώτερες Τεχνικές Σχολές. Οι Σχολές Εργοδηγών 
φαίνεται ότι καταξιώθηκαν στον τεχνικό κόσμο εκείνης της εποχής, αν κρίνουμε και 
από τις συχνές αναφορές, με νοσταλγία, των εκπαιδευτικών που τις υπηρέτησαν, 
ακόμη και αρκετά χρόνια μετά την κατάργηση τους (το 1977). 

Το 1977 με το Νόμο 576 ιδρύονται τα ΚΕΤΕ (Κέντρα Τεχνικής & Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης) που περιελάμβαναν τα ΤΕΛ (Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια) τριετούς 
φοίτησης και τις ΤΕΣ (Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές) διετούς φοίτησης. Τα ΤΕΛ 
αποτελούνταν από τα Τεχνικά Λύκεια και τα Επαγγελματικά Λύκεια. Τα ΚΕΤΕ 
χαρακτηρίζονταν από μια συγκροτημένη διοικητική δομή με τομείς κ.λπ. 
Παράλληλα σε επίπεδο Υπουργείου υπήρχε Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και, για κάποιο διάστημα, και Υφυπουργός με αποκλειστική 
αρμοδιότητα την Τεχνική Εκπαίδευση. 

Η μεταρρύθμιση του 1977 είναι νομοθετικό έργο του τότε Υπουργού Γ. Ράλλη. Η 
εφαρμογή της όμως στην επαγγελματική εκπαίδευση οφείλεται στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου, που εξέδωσε τα απαραίτητα βιβλία σε χρόνο ρεκόρ, και στο σύνολο του 
προσωπικού της ΤΕΕ, που τη στήριξε ανεξάρτητα από κομματική τοποθέτηση παρά 
τις αντεγκλήσεις των κομμάτων για το χώρο της Τεχνικής Εκπαίδευσης. 

Το 1985 ο Νόμος 1566 ενοποιεί τη Γενική με την Τεχνική Εκπαίδευση και 
δημιουργούνται τα ΤΕΛ, οι ΤΕΣ και τα ΕΠΛ (Πολυκλαδικά Λύκεια). Ο νόμος αυτός 
δεν άλλαξε ουσιαστικά την εκπαιδευτική δομή του Νόμου 576/77, εκτός από τη 
δημιουργία των ΣΕΚ και των Πολυκλαδικών Λυκείων που τόσο προβλήθηκαν, 
χρηματοδοτήθηκαν, υπηρετήθηκαν με ζήλο από τους εκπαιδευτικούς που τα 
πλαισίωσαν και καταξιώθηκαν στη συνείδηση του εκπαιδευτικού κόσμου. 

Οι αλλαγές του 1998 με την κατάργηση ΤΕΛ, ΤΕΣ και ΕΠΛ και τη δημιουργία των ΤΕΕ 
με τους δυο κύκλους σπουδών επέφεραν σύγχυση, κατακρίθηκαν σχεδόν από 
όλους που θεσμικά είχαν άποψη περί τα εκπαιδευτικά, αλλά υπηρετήθηκαν από 
τους ίδιους σε μεγάλο βαθμό. 

Ο μεγάλος αριθμός των ειδικοτήτων - 80 συνολικά για 1ο και 2ο κύκλο- έδειξε να 
μοιάζουν τα ΤΕΕ περισσότερο με κατάρτιση παρά με γενική τεχνική εκπαίδευση. Η 



δομή αυτή των ΤΕΕ επιβάρυνε επιπλέον τη δυσλειτουργία του όλου συστήματος της 
τεχνικής εκπαίδευσης, που ήδη από τη φύση της είναι πολύπλοκη σε σχέση με τη 
γενική εκπαίδευση. Οι τομείς με τις πολλές ειδικότητες δημιούργησαν την ανάγκη 
για πρόσληψη εκπαιδευτικών με νέες ειδικότητες και τη συγγραφή νέων βιβλίων. 
Δημιουργήθηκαν οργανικές θέσεις σε νέες ειδικότητες, χωρίς να τηρούνται οι 
πάγιες αρχές της διοίκησης για παρέλευση κάποιων ετών μέχρι τη θέσπισή τους. 

Όποια ομάδα ενδιαφερομένων είχε πρόσβαση στα ανάλογα κέντρα εξασφάλιζε την 
πρόσληψή της. Έτσι δημιουργήθηκαν υπεραριθμίες και αυξήθηκαν οι άεργοι 
εκπαιδευτικοί. Συχνά, τακτοποιούνται δια της μεθόδου της δεύτερης ανάθεσης και 
εξοστρακίζονται οι ουσιαστικοί γνώστες του αντικειμένου.  

Όσον αφορά τη μαζική συγγραφή των βιβλίων, δόθηκε ο πιεστικός χρόνος του ενός 
εξαμήνου για την ολοκλήρωσή τους και αυτό γιατί οι όποιες αλλαγές για την τεχνική 
εκπαίδευση ξεκίνησαν αφού ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές στη γενική εκπαίδευση. 

Τα νέα βιβλία που εκδόθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε γενικές γραμμές 
ήταν καλαίσθητα και ορισμένα από αυτά αξιόλογα. Όμως, με τέτοια ασφυκτικά 
χρονικά περιθώρια ήταν ανθρωπίνως αδύνατον ο συχνά ένας συντονιστής του 
Τομέα με τις ετερόκλητες συγγραφικές ομάδες να επιβλέψει τις αλληλοεπικαλύψεις 
και την περιττή ύλη. Λόγω απειρίας των συγγραφέων σε αρκετά βιβλία δίνονται 
πληροφορίες με τρόπο που ξεπερνά τις δυνατότητες των μαθητών, ενώ απουσιάζει 
η έμφαση στο παιδαγωγικό μέρος, ώστε να καλλιεργηθούν δεξιότητες 
προσαρμοστικότητας και ανάπτυξης κριτικής σκέψης στην ειδικότητα του 
εκπαιδευόμενου. 

Μια άλλη συνέπεια από την κατάργηση των ΤΕΛ ήταν η αδυναμία εισαγωγής των 
αποφοίτων ΤΕΕ, επί χρόνια, μέχρι να γίνουν οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, 
στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας και του 
Λιμενικού. 

Το 2005 ιδρύθηκαν τα ΕΠΑΛ και οι ΕΠΑΣ που είναι σε εξέλιξη, με σχετική 
αβεβαιότητα ως προς το τι μέλλει γενέσθαι, τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και 
στους γονείς των μαθητών. 

Κάθε λίγο και λιγάκι αλλάζουν ονόματα τα σχολεία. Γίνονται καταργήσεις, 
συγχωνεύσεις και πάει λέγοντας. Εκπαιδευτικοί χάνουν τις οργανικές τους θέσεις 
και βρίσκονται σε ομηρία για αρκετό καιρό, ορισμένοι τρομάζουν να πάρουν 
μετάθεση (π.χ. οι του κλάδου ΠΕ12) διότι ορισμένα κενά δίνονται με συντεχνιακή 
αντίληψη, γίνονται προσλήψεις σε κλάδους που δεν χρειάζονται κ.λπ. 

Λέγεται ότι στις περιπτώσεις αλλαγής κοινωνικών θεσμών απαιτούνται 
περισσότερο από 10 χρόνια για να αρχίσει να εμπεδώνεται ο νέος θεσμός στη 
συνείδηση του κόσμου. (Π.χ. ο θεσμός της προίκας εξαλείφθηκε με τη νομοθετική 
της κατάργηση;). 

Θυμάμαι το 1989, σε μια ομιλία μου για την επαγγελματική απορρόφηση των 
αποφοίτων Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων, με πλησίασαν στο διάλειμμα 
δύο κορυφαίοι περί τα εκπαιδευτικά της βιομηχανίας, ένας από το ΣΕΒ και ένας από 
τη βιομηχανικό συγκρότημα του Τιτάνα και με ρώτησαν: «- Τι είναι τα Τεχνικά 
Λύκεια;» Και είχαν περάσει δώδεκα χρόνια από την ίδρυσή τους. 



Από τη μέχρι τώρα διαδρομή μου στην τεχνική εκπαίδευση αναρωτιέμαι πόσοι 
νοιάζονται γι’ αυτή; Πόσοι ενδιαφέρονται για την ποιότητα στην εκπαίδευση; 
Ζητάει το Υπουργείο (διαχρονικά) τη γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου; 

Έχουν τα στελέχη του Υπουργείου (με διάφορες κυβερνήσεις) θετική γνώμη για το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο; Τι γνώμη έχουν τα ίδια τα μέλη για το θεσμό που 
υπηρετούν; Το Τμήμα της Τεχνικής Εκπαίδευσης έχει τα στελέχη που χρειάζεται; 
Ποια πλειοψηφία αποφασίζει όπου απαιτείται; 

Η τεχνική εκπαίδευση έχει από τη φύση της ανάγκες από συχνές αλλαγές. Οι 
αλλαγές αυτές όμως πρέπει να είναι εσωτερικές. 

Οι εξωτερικές αλλαγές, που συμβαίνουν κατά μέσο όρο κάθε 9 χρόνια, δεν 
εξασφαλίζουν τη βελτίωση, εάν δεν γίνουν υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ο 
μεγαλύτερος εχθρός είναι η συντεχνιακή αντίληψη όσων αποφασίζουν ή όσων 
μπορούν να επηρεάσουν αυτούς που αποφασίζουν. 

Στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο κυριαρχείται από συντηρητικές δομές, οι 
όποιες αλλαγές θα πρέπει να γίνονται τμηματικά, αφού έχουν ωριμάσει οι 
συνθήκες, και αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να είναι καλά μελετημένες, σχεδιασμένες 
και οργανωμένες. Σε αντίθετη περίπτωση, επιπόλαιοι σχεδιασμοί χωρίς την 
εξασφάλιση υποστηρικτής δομής σε βάθος χρόνου, μάλλον φέρνουν αντίθετα 
αποτελέσματα από τα προσδοκώμενα. Το χειρότερο είναι που περνάει η αντίληψη 
στους εκπαιδευτικούς του «ράβε - ξήλωνε» ή του «μια από τα ίδια» και καταλήγει 
«στο δε βαριέσαι!». 

Επισημαίνουμε ότι στη χώρα μας δεν έχουμε παράδοση στην ύπαρξη θεσμών για 
συστηματική μελέτη και έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης. Η μέχρι τώρα εμπειρία 
δείχνει ότι οι όποιες αλλαγές γίνονται, συχνά είναι υπόθεση λίγων ατόμων, ενώ, 
παράλληλα, κάποιες εκπαιδευτικές συντεχνίες επιδίδονται σε αγώνα δρόμου, για 
να φτιάξουν ένα σχολείο όχι για τους μαθητές, αλλά για τους καθηγητές μέλη 
τους.» 

 

Δέσμη Προτάσεων για τα αναλυτικά προγράμματα στην τεχνική 
επαγγελματική εκπαίδευση 

 

Καταστατικός χάρτης της τεχνικής εκπαίδευσης 

Κατ’ αρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση 
θέλουμε. 

Θέλουμε οι απόφοιτοι να πηγαίνουν μόνο στην αγορά εργασίας; 

Να μπορούν να πηγαίνουν και στα ΑΤΕΙ με ειδικές εξετάσεις όπως τώρα; 

Να μπορούν να πηγαίνουν και στα Πανεπιστήμια / Πολυτεχνεία όπως ισχύει 
σήμερα (μάλλον δώρον- άδωρο) ή με ειδικές εξετάσεις; 

Ας σχηματισθεί επιτέλους μια επιτροπή που θα αποτελείται από εκπροσώπους των 
κομμάτων, καταξιωμένα στελέχη της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και αφού αποφασιστούν τα παραπάνω, να 



συνταχθεί, με ολιστική προσέγγιση, ένας καταστατικός χάρτης γενικών αρχών και 
λειτουργίας της δευτεροβάθμιας τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης που θα 
ξεκινά από το σχεδιασμό μέχρι την εφαρμογή της. Σε αυτό τον καταστατικό χάρτη 
να προβλέπεται ακόμη και θεσμός μόνιμης περιοδικής επιμόρφωσης των τεχνικών 
ειδικοτήτων. 

 

Προφίλ αποφοίτου 

Στη συνέχεια, για κάθε ειδικότητα να δημιουργηθεί το προφίλ του μελλοντικού 
επαγγελματία (ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να έχει ο μελλοντικός 
απόφοιτος). 

Για τη σύνταξη του προφίλ κάθε ειδικότητας όμως απαιτείται να προηγηθεί σχετική 
έρευνα που θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απόψεις: 

1. των αντίστοιχων επαγγελματικών ενώσεων,  

2. επιτυχημένων επαγγελματιών από διάφορους τομείς της ειδικότητας, του ίδιου 
και ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου,  

3. εκπροσώπων της εργοδοσίας  

Από το προφίλ θα προκύψουν ορισμένες κύριες και δευτερεύουσες δεξιότητες (π.χ. 
40 δεξιότητες). Πάνω σε αυτές θα χτιστεί το αναλυτικό πρόγραμμα με έμφαση στις 
κύριες. 

 

Πλαίσιο αναλυτικού προγράμματος 

Η ομάδα σύνταξης του αναλυτικού προγράμματος για κάθε ειδικότητα 
(αποτελούμενη από καταξιωμένους εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους 
συνδικαλιστικών φορέων) πρέπει να λάβει υπόψη: 

1. Τις γενικές αρχές που θα διέπουν την τεχνική εκπαίδευση  

2. Το προφίλ της ειδικότητας 

3. Την κείμενη νομοθεσία ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα  

4. Το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό 

5. Τις υφιστάμενες υποδομές (κτηριακές και εργαστηριακές) 

6. Το υπάρχον μαθητικό δυναμικό  

7. Τη διεθνή βιβλιογραφία (κυρίως για τις μελλοντικές τάσεις). 

 

Βασικές Αρχές σύνταξης του Αναλυτικού Προγράμματος 

 Έμφαση στις γενικές τεχνικές δεξιότητες (για τη δυνατότητα ευχερούς 
μελλοντικής επαγγελματικής προσαρμογής). 

 Έμφαση στις κοινωνικές ή ήπιες δεξιότητες (όπως ικανότητα καλής 
συνεργασίας στο πλαίσιο της ομάδας, ικανότητα προσαρμογής σε νέες 
καταστάσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες) και στην ανάπτυξη κριτικής 



σκέψης. Αυτές οι δεξιότητες αναπτύσσονται αποτελεσματικά με κατάλληλη 
παιδαγωγική ενσωμάτωση στα διδακτικά εγχειρίδια. 

 Όχι στο μαθηματικό και θεωρητικό βερμπαλισμό (με έμφαση στα 
μαθηματικά και τη θεωρία του αντικειμένου της ειδικότητας που 
απαιτούνται για την κατανόηση και ερμηνεία των απαιτουμένων 
επαγγελματικών δεξιοτήτων). 

 Ναι σε βασικές γνώσεις για μελλοντικούς πολίτες (από γνώσεις σε ελληνική 
γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία, οικονομικά, πληροφορική, ξένες γλώσσες 
κ.λπ.). 

 Περιορισμένος αριθμός μαθημάτων (για αποφυγή επικαλύψεων). 
 Περιορισμένη σε έκταση ύλη (για να υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας στον 

διδάσκοντα για εξατομικευμένη διδασκαλία και ανάπτυξη δεξιοτήτων στη 
δια βίου μάθηση). 

 Εργαστήριο που θα περιλαμβάνει ασκήσεις για την ανάπτυξη βασικών 
γενικών δεξιοτήτων σε ποσοστό περίπου 80% (που είναι οικονομικό, εφικτό 
και διαχρονικό). 

 

Λοιπές ρυθμίσεις 

 Δημιουργία μόνιμου θεσμού περιοδικής επιμόρφωσης για την τεχνική 
επαγγελματική εκπαίδευση. 

 Ενοποίηση κλάδων με ίδιο αντικείμενο. Ενιαία αντιμετώπιση των ενοποιημένων 
κλάδων (π.χ. ΠΕ12 και ΠΕ17) στις εξετάσεις για πρόσληψη, στις μεταθέσεις και στην 
επιλογή Σχολικών Συμβούλων. Ιδιαίτερα στην επιλογή Σχολικών Συμβούλων 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη πανεπιστημιακού/ πολυτεχνικού πτυχίου 
στην ειδικότητα ή στην περίπτωση αποφοίτου ΑΤΕΙ η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου 
στα παιδαγωγικά. (Εξυπακούεται ότι στη μοριοδότηση πτυχίων στην ίδια ειδικότητα, π.χ. 
από ΑΤΕΙ και  Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο, λαμβάνεται υπόψη ένα πτυχίο.) 

 Εκπρόσωποι από τριτοβάθμια μόνο αν έχουν όρεξη για δουλειά. 

 

 
 
Βασίλης Δημητρόπουλος 
Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος 
Δρ Ε.Μ.Π. 


