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Ο Ησίοδος έγραψε το ποίημα "Έργα και Ημέραι", όπου μετά την επίκληση των Μουσών

ο  ποιητής  απευθύνει  το  λόγο  προς  τον  Πέρση,  τον  οποίο  προσπαθεί  να  αποτρέψει  από  τη

δικομανία και να τον κατευθύνει προς την εργασία, γιατί η εργασία και το κέρδος που 

προέρχεται από αυτήν ωφελεί, ενώ χωρίς ιδρώτα κανένα αγαθό δε δίνουν οι θεοί στον άνθρωπο

και καταλήγει με το περίφημο γνωμικό: 

"Έργον δ' ουδέν όνειδος, αεργίη δε τ' όνειδος".

Έργα και Ημέραι". Οι στίχοι 1-764 αποτελούν τα "Έργα", που ονομάστηκαν έτσι, γιατί ο 

ποιητής συμβουλεύει μέσα σ' αυτό για την εργασία, η οποία αποτελεί το μοναδικό δρόμο για την

ευδαιμονία του ανθρώπου

Ησίοδος  (750-700 π.Χ.)
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εργασία  αυτή γράφτηκε  με σκοπό να βοηθήσει τους αναγνώστες να αναπτύξουν μια

γενική άποψη πάνω στις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές, καθώς και να γνωρίζουν βασικά

στοιχεία της τεχνολογικής εκπαίδευσης της Ρουμανίας της Βουλγαρίας και της Ελλάδος. 

Η εγγραφή μου στο μεταπτυχιακό «Σπουδές στις γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών

της Ν.Α Ευρώπης» και ειδικότερα η παρακολούθηση του τμήματος «Φιλολογία και μετάφραση

των γλωσσών της Ν.Α Ευρώπης» αποτέλεσαν  για μένα όνειρο ζωής. 

Η  επιλογή  του  θέματος  δεν  προέκυψε  τυχαία,  γεννήθηκε  μέσα  από  προσωπικές

συζητήσεις  με  τον   Καθηγητή,  ειδικό  σε  θέματα  σλαβολογίας,  Κωνσταντίνο  Νιχωρίτη  και

προσωπικές απορίες μου πάνω στα  εκπαιδευτικά συστήματα  των Βαλκανίων και ειδικότερα της

τεχνικής εκπαίδευσης των χωρών της Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας χωρών της Ε Ε.

Στο  σημείο  αυτό  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τους  εποπτεύοντες  καθηγητές  μου,  τον

Κυπριανό Σούτσιου για την πολύτιμη βοήθειά του, την κριτική και την αμέριστη συμπαράστασή

του  κατά  την  εκπόνηση  αυτής  της  εργασίας.  Επίσης  τον  Κωνσταντίνο  Νιχωρίτη  για  την

εμπιστοσύνη  που  μου  έδειξε  και  στον  καθηγητή  Σταύρο  Καμαρούδη,  για  τις  ουσιώδεις

γλωσσολογικές του παρατηρήσεις.

 Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην σύζυγό μου Σταυρούλα και  στην κόρη μας  Πολυξένη,

στους γιους μας Κωνσταντίνο και Βασίλη στην  οικογένειά μου, στους φίλους και σε όλους

όσους με διάφορους τρόπους με βοήθησαν για τη συγγραφή της εργασίας αυτής.

Στην  προσπάθεια, η  πτυχιακή  αυτή  εργασία, να  γίνει  πιο  ουσιαστική  και  αξιόπιστη

συνέλαβαν  ορισμένοι  άνθρωποι.  Η  βοήθειά  τους  ήταν  πολύτιμη  και  θα  ήθελα  να  τους

ευχαριστήσω όλους θερμά για το ενδιαφέρον που έδειξαν, για τη στήριξή τους, αλλά και για την

υπομονή τους.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μὲ  τὴν  ἐργασία  τοῦ  ὁ  ἄνθρωπος  μπορεῖ  νὰ  πραγματοποιήσει  τὴν  ἐντολὴ  τοῦ  Θεοῦ

«κατακυριεύσατε τῆς γῆς» μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ.(Βίβλος Γὲνν. α΄ 28)

Τα εκπαιδευτικά συστήματα που εφαρμόζονται στις χώρες της Ευρώπης παρουσιάζουν

διαφορές  ως  προς  τη  λειτουργία,  την  οργάνωση  και  τη  διοίκηση  τους.  Αυτές,  ακριβώς,  οι

διαφορές παρουσιάζονται, στην εργασία, για  την τεχνολογική   εκπαίδευση της Ρουμανίας, της

Βουλγαρίας και της Ελλάδος. Πρόκειται για χώρες που ανήκουν στον ευρωπαϊκό χώρο, άλλα

έχουν διαφορετική ιστορία στις αρχές εκπαίδευσης, γεγονός που τις κάνει μοναδικές. 

Διαφορετικές  κοινωνίες,  διαφορετικές  οικονομίες  με ένα όμως σκοπό.  Τη δημιουργία

πολιτών  εξοπλισμένων  με  όλες  εκείνες  τις  γνώσεις,  αυτές  που  για  κάθε  χώρα  θεωρούνται

υποχρεωτικές, ώστε οι μελλοντικοί ενήλικοι πλέον πολίτες να προσαρμοστούν με τον καλύτερο

δυνατό τρόπο στην σκληρή και απαιτητική κοινωνία και να συμβάλλουν στην ανάπτυξή της.

Δομή της εργασίας 

Η  εργασία  οργανώθηκε  ως  εξής:  περιεχόμενα,  συντομογραφίες,  πρόλογο,  πέντε

κεφάλαια:

Εισαγωγή

Γίνεται  μια  σύντομη  αναφορά  στη   δομή  της  εργασίας  στο  ύφος   και  ακολουθεί  η

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Τέλος περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.

Κεφάλαιο Πρώτο

Στο  πρώτο  κεφάλαιο  προσεγγίζεται  το  θεωρητικό  πλαίσιο,  γίνεται  καταγραφή  και

ταξινόμηση σε θεματικές  ενότητες  με μονάδα ανάλυσης το  θέμα.. Ως προς το  νόημα  και το

περιεχόμενο, της ελληνικής τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Κεφάλαιο Δεύτερο

Στο Δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια  αναφορά στη διαχρονική εξέλιξη  τις   εκπαιδευτικές

Μεταρρυθμίσεις  τα Τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.)  τα Επαγγελματικά λύκεια

(ΕΠΑ.Λ) τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και το νέο (ΕΠΑΛ).

Κεφάλαιο Τρίτο

Στο Τρίτο κεφάλαιο γίνεται προσέγγιση της τεχνολογικής εκπαίδευσης της Βουλγαρίας.

Κεφάλαιο Τέταρτο

Στο Τέταρτο κεφάλαιο γίνεται προσέγγιση της τεχνολιγικής εκπαίδευσης της Ρουμανίας.
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              Κεφάλαιο Πέμπτο  Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται  συγκριτική προσέγγιση των τριών 
χωρών.

Παράρτημα 1ο 

Δημόσιοι οργανισμοί των τριών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράρτημα 2ο 

Διεθνείς δραστηριότητες για την εκπαίδευση στην Ηνωμένη Ευρώπη.

Παράρτημα 3ο 

ΦΕΚ

Παράρτημα 4ο 

Παρουσίαση υποδομής Τ.Ε. της Φλώρινας. 

Παράρτημα 5ο 

Παρουσίαση περίπτωσης Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας 

Βιβλιογραφία
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ABSTRACT

The educational systems in place in European countries differ in function, organization

and  administration.  These  precisely  the  differences  presented  in  the  work  on  technology

education in Romania, Bulgaria and Greece. These are countries belonging to the European area,

others have a different story in early education, making them unique. 

Different societies, different economies but with a purpose. Creating citizens equipped

with all those skills, those for each country considered mandatory, as future adult citizens now

adapt  in  the  best  possible  way  in  the  tough  and  demanding  society  and  contribute  to  its

development. 

Structure of work 

The work was organized as follows: contents, abbreviations, preface, four chapters: 

introduction 

A brief reference to the structure of work, followed by a review of the literature. Finally

describes the methodology followed. 

Chapter One 

In  the  first  chapter  approached  the  theoretical  framework  are  logged  and  sorted  into

thematic  sections  parser  issue ..  As to  the meaning and content  of  Greek Technological  and

Vocational Education 

Chapter Two 

The second chapter  is  a  reference  to  the  Evolution  of  Educational  Reform Technical

Vocational Schools (TEE) Vocational schools (EPAL) Vocational Schools (EPAS) and the new

(OPF) 

Chapter Three 

The third chapter discusses approaches Technical education in Bulgaria. 

Chapter Four 

In the fourth chapter approaches Technical education in Romania. 

            Chapter Five

         The fifth chapter is read across the three countries.

Annex One 
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The first appendix describes public bodies of three member countries of the European

Union who are directly associated with tying technology education in the three countries. 

Annex Two 

The second annex describes briefly two international activities on education in United

Europe which have direct impact on educational systems of countries, and even in technological

education. This is the 4th Conference of European Ministers of Education (Romania, June 2000)

and the Declaration of Maastricht (2004). 

Annex Three 

The  third  appendix  presents  versions  of  two laws:  the  organization  and operation  of

secondary  vocational  education  and other  provisions  for  vocational  training  provided by the

Professional Lyceum (EPAL) (Day & Evening). 

Annex Four 

The fourth annex presents, through pictures, the equipment in a technological institute

narrow interest. The school is located in Florina. 

Annex Five 

The fifth and final appendix presents the event diaforetkon building three schools, the

same or similar industry in the three countries. This Annex constitutes the comparative approach

of three cases and summary, through specific examples, all the work.
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ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ

Eκπαιδευτικά  συστήματα,  τεχνολογική  εκπαίδευση,  τεχνική  εκπαίδευση  Βουλγαρίας,

τεχνική εκπαίδευση Ρουμανίας, επαγγελματική εκπαίδευση, δια βίου μάθηση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γενικά

Mε το Ν. 2640/1998 επιχειρήθηκε πρόσφατα μια προσπάθεια πολύ ουσιαστική ένταξης

της πρακτικής εκπαίδευσης – άσκησης των μαθητών, σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Ο

Νόμος αυτός ίδρυσε τα ΤΕΕ στη θέση των ΤΕΛ. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: «...μπορούν να

συνάπτονται  συμβάσεις  με  επιχειρήσεις  του  δημοσίου  ή  του  ιδιωτικού  τομέα  για  τις

εργαστηριακές  εφαρμογές  και  πρακτικές  ασκήσεις  εξειδίκευσης των μαθητών των ΤΕΕ» (Ν.

2640,  άρθρο  5,  παρ.2)1.  Για  τη  δυνατότητα  πρακτικής  άσκησης  των  μαθητών  των  ΤΕΕ  σε

επιχειρήσεις και οργανισμούς, η πρόβλεψη αυτή του νόμου2,  προβλήθηκε με μεγάλη ένταση στο

αμέσως  επόμενο  χρονικό  διάστημα  της  δημοσιοποίησης  του  και  δημιούργησε,  στους  άμεσα

εμπλεκόμενους στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, σημαντικές ελπίδες σύνδεσης με την

αγορά εργασίας προς όφελος των μαθητών των ΤΕΕ στο επίπεδο της απόκτησης επαγγελματικής

εμπειρίας  και  εξειδίκευσης  σε  πρακτικό  επίπεδο.  Δυστυχώς  η  ενεργοποίηση  της  παραπάνω

πρόβλεψης,  αν  και  η  αναγκαιότητα  εκπαίδευσης  των  μαθητών  των  ΤΕΕ  σε  πραγματικές

συνθήκες  επαγγελματικού  περιβάλλοντος  συνέχισε  να  τονίζεται  με  κάθε  τρόπο,  δεν

πραγματοποιήθηκε ποτέ, αφήνοντας μόνα τα ΤΕΕ του ΟΑΕΔ, όπως και τις σχολές μαθητείας

του, να προσφέρουν την Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση στη δυϊκή της διάσταση, αν και ο

ίδιος νόμος ορίζει ως σκοπό της δευτεροβάθμιας Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: «τον

συνδυασμό της Γενικής Παιδείας με την εξειδικευμένη Τεχνική και Επαγγελματική ένταξη στην

αγορά  εργασίας»  (Άρθρο  1).  Στην  Υ.Α.  Γ2/6098/13-11-01  ορίζεται  ότι:  «Οι  επισκέψεις  των

μαθητών  και  η  εκπαίδευση  τους  σε  φυσικούς  χώρους  εργασίας  θεωρούνται  απαραίτητες  στην

εκπαιδευτική  διαδικασία  και  πρέπει  να  γίνονται  σε  τακτά  διαστήματα  και  προγραμματισμένα»

(άρθρο 14, παρ.5). Εξάλλου, o προϊστάμενος του Τμήματος Β’ ΤΕΕ του ΥΠΕΠΘ, κ. Λαγός Π.,

στην  ομιλία  του  κατά  την  έναρξη  του  Διεθνούς  Συνεδρίου:  «Η  Τεχνική  Επαγγελματική

Εκπαίδευση στην Ευρώπη» (Θεσσαλονίκη, 25-29/06/2003), τόνισε ότι: «επιθυμία του ΥΠΕΠΘ

είναι  η  επαγγελματική  αποκατάσταση  των  μαθητών  των ΤΕΕ μετά  από  πρακτική  άσκηση και

σύνδεση με την αγορά εργασίας στο νέο διευρυμένο χώρο της Ευρώπης». 

1 Γαλίτης, Π., (2010), «Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα:
Ουσιαστικές παρεμβάσεις ή αμφισβητήσιμες τροποποιήσεις; Συγχρονική προσέγγιση – υφιστάμενη κατάσταση»,
στο: Καλούρη, Ρ., Κιμουλάκης, Ν., Παγιατάκης, Γ., Πανέτσος, Σπ.,  Τσακιράκης, Γ., (επιμ.), Η εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών  της  Δευτεροβάθμιας  Επαγγελματικής  και  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης  στην  Ελλάδα,  Αθήνα,
ΑΣΠΑΙΤΕ
2 Ν. 1/2011 Τεχνολογικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

14



Με το Ν.3475/2006, καταργούνται τα ΤΕΕ και στη θέση τους ιδρύονται οι ΕΠΑ.Λ και οι

ΕΠΑ.Σ. Αχνοφαίνεται έτσι η διάθεση ενεργοποίησης του δυϊκού συστήματος, αν και δεν γίνεται

σαφής σύνδεση των μαθητών των ΕΠΑ.Σ με την αγορά εργασίας, ενώ η λειτουργία των σχολών

αυτών  προβλέφθηκε  να  γίνει  κατά  το  σχολικό  έτος  2007-2008  (ενέργεια  που  τελικά  δεν

υλοποιήθηκε).

Είναι φανερό ότι η προσπάθεια διασύνδεσης της πρακτικής άσκησης των μαθητών της

ΤΕΕ  με  την  αγορά  εργασίας3 δεν  έτυχε  της  έντονης  προσοχής  της  πολιτείας,  με  διττό

αποτέλεσμα: από την μια την απογοήτευση των προσερχομένων στην Τεχνική-Επαγγελματική

Εκπαίδευση, με συνέπεια την τραγική μείωση του μαθητικού της δυναμικού, σε αντίθεση με τις

ευοίωνες προβλέψεις και προοπτικές που δημιούργησε η εξαγγελία της ουσιαστικής διασύνδεσής

της με την αγορά εργασίας και από την άλλη το ισχυρό αυτό όπλο στην ολόπλευρη εκπαίδευση

και κατάρτιση των μαθητών της ΤΕΕ να μένει ανεκμετάλλευτο, σε βάρος φυσικά όχι μόνο των

άμεσα  εμπλεκομένων  σ’αυτήν4,  αλλά  και  στην  συνολικότερη  ωφέλεια  της  κοινωνίας.

Επιπρόσθετα,  αρκετές  είναι  οι  μελέτες  που  δείχνουν  ότι  υπάρχει  απόκλιση  μεταξύ  των

δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών των επιχειρήσεων, απόκλιση που προσδιορίζεται

κυρίως στην έλλειψη δεξιοτήτων από πλευράς εργαζομένων. 

Η άμεση αναγκαιότητα διασύνδεσης της  πρακτικής  άσκησης5 με  την αγορά εργασίας

έγκειται στο γεγονός της συνεχούς εξέλιξης που παρατηρείται σε κάθε επαγγελματικό τομέα,

εξέλιξη  που  με  συνέπεια  παρακολουθεί  η  αγορά  εργασίας,  με  αποτέλεσμα  η  ίδια  να

αυτοπροσδιορίζεται  ως  ικανός  και  απαραίτητος  χώρος  μετάδοσης  επαγγελματικής  εμπειρίας

καθώς και συμπληρωματικής εκπαίδευσης και κυρίως- κατάρτισης. 

Στο πλαίσιο  αυτό,  η  ανάγκη εξεύρεσης λύσεων -  προτάσεων φαντάζει  επιτακτική,  οι

οποίες θα κληθούν να αμβλύνουν, το δυσαναπλήρωτο κενό που δημιουργεί η έλλειψη άσκησης

σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, στο βαθμό που αυτές δύνανται. 

Ο  καταλυτικός  ρόλος  της  Τεχνικοεπαγγελματικής  εκπαίδευσης  στην  ανάπτυξη  μιας

χώρας και στην οικονομικοεπαγγελματική βελτίωση των ατόμων θεωρείται δεδομένος, εφόσον

οι σύγχρονες κοινωνικές δομές προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τη ραγδαία ανάπτυξη και

εξέλιξη της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η ΤΕΕ καλείται, και

3 Παπαϊωάννου, Σκεύος Μ. (1990). Επαγγελματική εκπαίδευση και προσανατολισμός. Αναφορά σε άτομα με ειδικές
ανάγκες.  Αθήνα: Γρηγόρη
4 Καραφύλλη,  Μ.  (2002).  Η  Συμβολή  των  ΤΕΛ  στην  Επαγγελματική  -  Εκπαιδευτική  Σταδιοδρομία  και
Αποκατάσταση των Νέων, τομ. 3
5 Μπουζάκης, Σ.(2006). Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821 – 1998). Αθήνα: Gutenberg
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είναι σε θέση, να συνεισφέρει ουσιαστικά στην κατεύθυνση αυτή, αρκεί ο ρόλος της αυτός να

γίνει καθολικά αποδεκτός από την κοινωνία και να στηριχτεί σε όλες του τις διαστάσεις από την

Πολιτεία.6 

Η οικονομική στήριξη της ΤΕΕ, τόσο στα πλαίσια της υλικοτεχνικής της υποδομής7, όσο

και  στην  υλοποίηση  προγραμμάτων  που  αποβλέπουν  στην  κατεύθυνση  της  απόκτησης

πρακτικών εμπειριών από τους μαθητές, αποτελεί απαραίτητο προαπαιτούμενο δημιουργίας ενός

δεύτερου σχολικού δικτύου. 

Εφόσον τα μέχρι σήμερα δεδομένα διαψεύδουν όσους θεωρούν ότι μόνη η εκπαίδευση

στα εργαστήρια των Τεχνικών σχολείων είναι αρκετή για απόκτηση ουσιαστικής εμπειρίας8, η

εφαρμογή  του  δυϊκού  συστήματος  στην  Τεχνικοεπαγγελματική  εκπαίδευση  προβάλλει

περισσότερο από αναγκαία. 

Οι  συστηματικές  και  προγραμματισμένες  προσπάθειες  διασύνδεσης  της  ΤΕΕ  με  την

αγορά εργασίας απαιτούν την λήψη και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό η

υλοποίηση των εκάστοτε εξαγγελιών θα ενισχύσει τη θέση των αποφοίτων της ΤΕΕ στην αγορά

εργασίας και την εκτίμηση της ελληνικής κοινωνίας στον τύπο αυτό εκπαίδευσης.

Μεθοδολογία - Ερμηνευτικά εργαλεία

Στην προσπάθεια να εξηγηθεί η ιδιορρυθμία και η ιδιομορφία της  Τεχνολογικής  και

επαγγελματικής  εκπαίδευσης,  δε θα καταγράψουμε  απλώς  τη  δομή και  τις  παραμέτρους  της

εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορούν την TEE. Θα επιδιώξουμε περισσότερο να αναλύσουμε

και να τεκμηριώσουμε νομιμοποιημένες πράξεις που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα ενός μέτρου

σύγκρισης (tertium comparationis), το οποίο θα μας επιτρέψει να προσεγγίσουμε μεθοδολογικά

το  θέμα.  Θα  εστιάσουμε  την  προσοχή  μας  στο  πρόβλημα  που  ορίσαμε,  ώστε  εύκολα  να

αναδειχθεί το ζήτημα της Τεχνολογικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Στόχος της συγκριτικής μελέτης θα παραμείνει σταθερά η παρουσίαση της ιδιομορφίας

της ελληνικής Τεχνολογικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι αναλύσεις μας κινούνται στο

χώρο της φιλοσοφίας που επικρατεί στην κοινωνική πολιτική, στην εκπαιδευτική πολιτική και

6 Καραφύλλη,  Μ.  (2002).  Η  Συμβολή  των  ΤΕΛ  στην  Επαγγελματική  -  Εκπαιδευτική  Σταδιοδρομία  και
Αποκατάσταση των Νέων, τομ. 3
7 Γιαγκουνίδης,  Π.  (2002).  Η  Τεχνικοεπαγγελματική  εκπαίδευση  στην  Ευρώπη  –  Η  περίπτωση  Ελλάδας  και
Γερμανίας Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη
8 Σχετ.:  www.eurydice.eu.  Ακόμη:  Γιαγκουνίδης  ,  Π.,  Η Τεχνικοεπαγγελματική  εκπαίδευση  στην Ευρώπη –  Η
περίπτωση Ελλάδας και Γερμανίας, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδη (2002).
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στην τεχνολογική αναπτυξιακή πολιτική, οι οποίες κυριαρχούν αρκετές δεκαετίες στην Ελλάδα.

Επίσης,  θα επιχειρηθεί  μια ανάλυση σε γενικές  γραμμές του εκπαιδευτικού μοντέλου και  θα

διαφωτιστούν, μεταξύ άλλων, βασικές αρχές της εκπαιδευτικής πολιτικής και της φιλοσοφίας

του.  Παράλληλα,  ζητάμε  να  γίνει  αντιληπτό,  από  τη  μια  πλευρά,  ότι  για  την  Ελλάδα  ο

επιστημονικός παράγοντας κατά τη δημιουργία εκπαιδευτικής πολιτικής είναι ανύπαρκτος και,

από την άλλη, ότι η φιλοσοφία της εκπαίδευσης αποσκοπεί στη διαμόρφωση ιδανικού ανθρώπου,

χωρίς όμως τα απαραίτητα εφόδια για την αντιμετώπιση της ζωής.

Η ερμηνευτική επεξεργασία των υποθέσεων-προσδιοριστικών παραγόντων της παρούσας

εργασίας  θα  επιτρέψει,  μέσα από τις  διαφορετικές  ιδεολογικοπολιτικές  αντιθέσεις  και  με  τη

βοήθεια της θεωρίας της σύγκλισης (Konvergenttheoiie), να προσεγγίσουμε τους επιδιωκόμενους

εκπαιδευτικούς  προσανατολισμούς  που  είναι  κοινοί  για  τον  ευρωπαϊκό  χώρο.  Επειδή  η

προσέγγιση αυτής της συγκριτικής και παράλληλα ερμηνευτικής διαδικασίας πολύ γρήγορα θα

μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια κυτταρική πολυσυνθετότητα (πολυσύνθετο προσανατολισμό),

ίσως  υποχρεωθούμε,  κάποιες  φορές,  να εγκαταλείψουμε  τα πλαίσια  του τρίπτυχου  μοντέλου

συγκρισης (tertium comparationis).

Η διαχρονική αλλά και ταυτόχρονα συγχρονική θεώρησή μας θα αποτυπωθεί μέσα από

την  ιστορική  καταγραφή  ουσιαστικών  στοιχείων  των  διαφοροποιημένων  εκπαιδευτικών

πολιτικών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Επιπλέον, η επίκαιρη προβληματική, όπως

αυτή θα προκύψει από τη σημερινή εκπαιδευτική κατάσταση, θα επιτρέψει να διαπιστώσουμε τη

συνέχεια  στην  εκπαιδευτική  φιλοσοφία  και  θα  καταδείξει  σημαντικούς  παράγοντες  που

επέδρασαν και επιδρούν στη διαμόρφωση της υπάρχουσας εκπαιδευτικής πολιτικής.

Την  αναζήτηση  της  συμπεριφοράς  αυτών  των  παραγόντων,  που  αποτελούν  και  τις

ερευνητικές  υποθέσεις  αυτής  της  μελέτης,  θα  παρακολουθήσουμε  σε  όλες  τις  σημαντικές

διαχρονικές  εκφάνσεις  της  εκπαιδευτικής  ιστορίας  της  Ελλάδας.  Ετσι,  ίσως  καταδειχτεί  η

σημασία  του  ευρύτερου  ρόλου  της   Τεχνολογικής   και  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  στην

οικονομία και στην παραγωγή της ελληνικής κοινωνίας.

Κατά  την  διερεύνηση,  των  εκπαιδευτικών  φαινομένων  ως  αποτελέσματα  της

εκπαιδευτικής πολιτικής σε ορισμένες ιστορικές στιγμές, καθώς και την εξέλιξη τους στο χρόνο,

θα διαπιστώσουμε την επίδραση της κοινωνίας στηνΤεχνολογικήκαι επαγγελματική εκπαίδευση

και,  αντίστροφα,  την  επίδραση  της   Τεχνολογικής   και  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  στην

οικονομία και την κοινωνία. Θα θέλαμε να  επισημαίνουμε ότι οι διαπιστώσεις, που ενδέχεται να

προκύψουν από τη σύγκριση της εκπαιδευτικής μας πολιτικής με εκείνη που ακολουθείται στην
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Ευρώπη, δεν μπορούν να αποτελέσουν μοντέλο εκπαίδευσης ικανό να εκληφθεί ως αλάνθαστο

πρότυπο μιμήσεως.

 Ο  H.  Rohrs9 (1993),  τονίζει  ότι  μια  συγκριτική  μελέτη  στον  εν  λόγω  τομέα,  δεν

προσφέρει  έτοιμες  λύσεις,  αλλά  δυνατότητες  για  να  διαμορφωθούν  κατανοητές  και

τεκμηριωμένες προτάσεις, που θα οδηγήσουν σε μορφές λύσεων. Διανοίγει δε προοπτικές για

αντιμετώπιση  των  ιδιαίτερων  εκπαιδευτικών  προβλημάτων  που  ταλανίζουν  την  κάθε  χώρα.

Σύμφωνα δε με την Π. Καλογιαννάκη- Χουρδάκη10 (1993) μια τέτοια μελέτη «μπορεί να παρέχει

χρήσιμες υποδείξεις και τρόπους ενέργειας που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν μια εκπαιδευτική

πολιτική  και  να  διευκολύνει  τον  εντοπισμό  λαθών  ή  παραλείψεων  ενός  εκπαιδευτικού

συστήματος».

9 Ο H. Rohrs είναι καθηγητής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης
10 Η Π. Καλογιαννάκη- Χουρδάκη είναι καθηγήτρια Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Κρήτης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι αλλαγές  που συντελούνται  σε κοινωνικο-πολιτικό  και  σε οικονομικο-  τεχνολογικό

επίπεδο, από τη μία στον ευρωπαϊκό και από την άλλη στο διεθνή χώρο, δημιουργούν μια σειρά

προκλήσεων, που όχι μόνο δεν αφήνουν αμέτοχο το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά αντίθετα το

προτρέπουν, ως ανοικτό σύστημα που είναι, να αντιδράσει σ’ αυτές.11

Στα  σχολεία  μας  αντιδιαστέλλουμε  τη  δουλειά  και  το  επάγγελμα  με  την  «εργασία»,

εξευγενίζοντας επιφανειακά, με τη χρήση ενός πιο λόγιου όρου. Ετσι στο σχολείο η δουλειά δε

λέγεται δουλειά, αλλά εργασία!12 Οι μαθητές δεν κάνουν δουλειά αλλά «εργασίες». Γι' αυτόν το

λόγο επίσης, η συνηθισμένη προτροπή πολλών γονέων στον τόπο μας είναι «Μάθε, παιδί μου,

γράμματα για  να  μη δουλεύεις,  όπως  εγώ»,  που  είναι  σαν να  σημαίνει  ότι  όποιος  μαθαίνει

γράμματα δε δουλεύει!13 Η ίδια αντιδιαστολή ισχύει  για όλες τις  εκπαιδευτικές βαθμίδες και

ιδιαίτερα για τη λυκειακή, την ανώτερη και ανώτατη. 

1.1. Ορισμός της τεχνολογικής εκπαίδευσης 

Τεχνολογική Εκπαίδευση: Είναι η εκπαίδευση των μηχανικών και των τεχνικών για την

εργασία στη βιομηχανία, κατασκευές, μεταφορές, επικοινωνίες, γεωργία και δασοκομία. Ο όρος

«τεχνολογική  εκπαίδευση»14 νοείται  επίσης  να  περιλαμβάνει  τη  θεωρητική  και  πρακτική

επιστημονική  γνώση  και  τις  δεξιότητες  που  επιτρέπουν  στο  άτομο  που  λαμβάνει  τέτοια

εκπαίδευση ώστε να επιλύει προβλήματα μηχανικών παραγωγής. 

Συνήθως  ως  Τεχνολογική  Εκπαίδευση  νοείται  ο  σπουδαιότερος  κλάδος  της

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που αφορά τα επαγγέλματα του δευτερογενούς τομέα παραγωγής

(μεταποίηση πρώτων υλών δια της βιοτεχνίας, της βιομηχανίας και της δοκιμής), ενώ οι άλλοι

κλάδοι αφορούν την Επαγγελματική εκπαίδευση στον πρωτογενή ή τριτογενή τομέα (γεωργία,

εμπόριο,  οικιακή  οικονομία  και  υπηρεσίες).  Κατά  μια  δεύτερη  έννοια,  η  Τεχνολογική

11 Φραγκουδάκη,  Α.  (1977).  Το  πρόβλημα  της  τεχνικής  εκπαίδευσης  –  Αναπτυξιακή  λογική  και  ιδεολογίες,  Ο
Πολίτης, τομ. 11
12 Πολυχρονόπουλου, Π. Παιδεία και πολιτική στην Ελλάδα: κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των ιδεολογικών και
γνωστικών λειτουργιών του σχολικού συστήματος 1950-1957
13 Τσακιράκης, Γ., (επιμ.). Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αθήνα, ΑΣΠΑΙΤΕ
14 Ομάδα Σπουδαστών. (1976). Η τεχνική παιδεία στην Ελλάδα και ο αγώνας των υπομηχανικών. Αθήνα: Στοχαστής
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Εκπαίδευση αναφέρεται στις  βαθμίδες  (μέση και ανωτέρα) της Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης

που, πλην των δεξιοτήτων και στοιχειωδών γνώσεων, παρέχουν και επιστημονική τεκμηρίωση

και ερμηνεία της τεχνολογικής15. Κατά μια τρίτη έννοια, η Τεχνολογική Εκπαίδευση ταυτίζεται

με τη γενική έννοια της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 

Στην ελληνική νομοθεσία16 η Τεχνολογική Εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως κλάδος της

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Εκτός από την εξειδικευμένη τεχνολογική εκπαίδευση, υπάρχει

επίσης  και  η  συμπληρωματική  τεχνολογική  εκπαίδευση.  Η  συμπληρωματική  τεχνολογική

εκπαίδευση  παρέχει  στους  φοιτητές  σε  ανώτερα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  δευτεροβάθμιας  και

εξειδικευμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα με τις τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για

τη μελέτη και τη χρήση των μηχανών, των μηχανισμών, τον εξοπλισμό, και αυτόματες συσκευές

ελέγχου  που  χρησιμοποιούνται  σε  πολλούς  τομείς  της  επιστήμης,  της  εκπαίδευσης  και  του

πολιτισμού. Περιλαμβάνει τεχνολογίες μηχανικής που μελετώνται σε πανεπιστημιακά τμήματα

της γεωλογίας, της χημείας, της φυσικής, της βιολογίας και σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα

όπως στα τμήματα της γεωργίας και της κτηνιατρικής, στην ιατρική, στα παιδαγωγικά, και σε

άλλα ιδρύματα. Η σημασία της συμπληρωματικής τεχνολογικής εκπαίδευσης17 έχει αυξηθεί με

τη χρήση του τεχνικού εξοπλισμού σε διάφορους τομείς της επιστήμης και του πολιτισμού, για

παράδειγμα,  την  τεχνολογία  της  πειραματικής  έρευνας,  της  τεχνολογίας  των  υπολογιστών,

τεχνικών βοηθημάτων στην εκπαίδευση, καθώς και συσκευές και όργανα για ιατρική διάγνωση

και θεραπεία. Γενική τεχνολογική εκπαίδευση παρέχεται στη γενική εκπαίδευση, σχολεία της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θέτει τα θεμέλια για να αποκτήσουν τις τεχνικές γνώσεις και

δεξιότητες που προσφέρονται. 

1.2. Η γένεση της οργανωμένης τεχνολογικής εκπαίδευσης. 

Το  ανθρώπινο  γένος  από  την  εμφάνισή  του  και  σε  όλες  τις  φάσεις  της  ζωής  του

προκειμένου να εξασφαλίσει την αναπαραγωγή του και την εξέλιξη του μεταβιβάζει από τη μία

γενιά στην άλλη, πείρα, γνώση, δεξιότητες, αξίες και γενικά όλα τα πολιτισμικά αγαθά μέσω της

κοινωνικής λειτουργίας της παιδείας.18 Το καθολικό αυτό φαινόμενο που εμφανίζεται σε όλες τις

15 Μπουζάκης, Σ., Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821 – 1998), Αθήνα, Gutenberg (2006)
16 Ν. 1/2011 Τεχνολογικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
17 Ν. 3748, «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και
άλλες διατάξεις», Φ. Ε. Κ. 29 Α΄/19-02-2009

18 Καραφύλλης,  Α.  Τ.,  (2013).  Νεοελληνική  εκπαίδευση:  Δύο αιώνες  μεταρρυθμιστικών  προσπαθειών.  Αθήνα:
Κριτική (Β’ έκδοση, αναθεωρημένη)
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κοινωνίες είναι μέρος της γενικότερης λειτουργίας της κοινωνικοποίησης και παλαιότερα στις

φυσικές κοινωνίες γινόταν με απλό, φυσιολογικό, καθημερινό, ομαλό ή και τυχαίο τρόπο. 

Αργότερα  με  την  εμφάνιση  των  πολιτικών  κοινωνιών,  τη  συσσώρευση  γνώσης  και

πείρας,  την  ανάπτυξη  της  τεχνολογίας  και  του  πολιτισμού,  η  οργανωμένη  παιδεία  κρίθηκε

αναγκαία.  Έτσι,  κρίνεται  αναγκαία  η  δημιουργία  ενός  κοινωνικού  θεσμού  που  διαθέτει

συγκεκριμένους  σκοπούς  μέσα  και  μεθόδους  για  την  κοινωνικοποίηση  της  νέας  γενιάς,  «το

σχολείο».19 Η παιδεία από κοινωνικό φαινόμενο μετατρέπεται σε πολιτικό (εκπαίδευση) όπου το

σχολικό θεσμικό πλαίσιο (κρατικό ή ιδιωτικό) είναι ο εξειδικευμένος φορέας της κάθε είδους

επίσημης  θεσμοθετημένης  μορφής  διδασκαλίας.  Επομένως,  η  έννοια  της  εκπαίδευσης  είναι

στενότερη  εκείνης  της  παιδείας  γιατί  υλοποιείται  σε  τεχνητό  περιορισμό.  Η  παιδεία

«περιλαμβάνει όλες τις μορφές και τις φάσεις της συνολικής διαδικασίας εκμάθησης» και «οι

παιδευτικές  διαδικασίες  επιτελούνται  από  παιδευτικούς  μηχανισμούς,  πέραν  των  επίσημων

σχολικών» (π.χ.: οικογένεια, εκκλησία, κόμμα, μέσα μαζικής επικοινωνίας, γειτονιά, κλπ.). 

Η εμφάνιση  της  οργανωμένης  εκπαίδευσης20 δημιούργησε  και  πολλές  αντιδικίες  στις

διάφορες κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες θέλουν να χρησιμοποιούν την εκπαίδευση ως μέσο για

την επίτευξη των συμφερόντων τους. Τα πεδία της αντιδικίας είναι πάρα πολλά και εκφράζονται

στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, στους σκοπούς, στα μέσα, στις μεθόδους, κ.λ.π. Ένα από τα

σημαντικότερα  πεδία  αντιδικίας  είναι  αυτό  που  αναφέρεται  στο  περιεχόμενο  της

εκπαίδευσης(θεωρητικό  ή  πρακτικό)  και  εμφανίζεται  με  τη  μορφή  της  γενικής  ή  και  της

τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Γενική θεωρείται η εκπαίδευση που είναι προσανατολισμένη στην ανθρώπινη παιδεία21,

στη μόρφωση και στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή με την μετάδοση αξιών

και  κανόνων  ενεργοποιώντας  κυρίως  τις  ψυχοδιανοητικές  του  ικανότητες,  ενώ

τεχνικοεπαγγελματική,  η  εκπαίδευση  που  αποσκοπεί  πέραν  των  προηγούμενων  και  στην

ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των τεχνικών ικανοτήτων των μαθητών, προκειμένου να ασκήσουν

ένα επάγγελμα. 

Η αντιδικία των δύο κατευθύνσεων εκπαίδευσης στη χώρα μας εκφράστηκε από πολύ

παλιά. Από την εποχή που ο Πλάτωνας συγκρούστηκε με τους Σοφιστές μιας και εκείνος ανήκε

19 Μπουζάκης, Σ.(2006). Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821 – 1998). Αθήνα: Gutenberg
20 Γιαγκουνίδης , Π., Η Τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση στην Ευρώπη – Η περίπτωση Ελλάδας και Γερμανίας, 
Θεσσαλονίκη, Κυριακίδη (2002)
21 Κάτσικας, Χρ. & Θεριανός, Κ., (2007). Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Από την ίδρυση του ελληνικού
κράτους μέχρι το 2007. Αθήνα: Σαββάλας
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στην  τάξη  των  αριστοκρατών  ήθελε  εκπαίδευση  που  να  ξεχωρίζει  τους  «λίγους»,  τους

προνομιούχους  για να κυβερνούν.  Αντίθετα,  οι  Σοφιστές,  ως  εκφραστές  της  εμποροναυτικής

τάξης,  (που  διεκδικούσε  συμμετοχή  στην  κατοχή  και  διαχείριση  της  εξουσίας),  ήθελαν

εκπαίδευση  για  όλους  ανάλογα  με  τις  δεξιότητες,  την  προσωπική  αξία  και  την  κοινωνική

προσφορά του καθένα. 

Η αρχαία Ελλάδα μέχρι τον 5ον αιώνα τιμούσε τον Τεχνίτη22. Με την παρακμή όμως της

Αθήνας  (4ος  αιώνας)  η  κοινωνική  θέση  του  Τεχνίτη  υποτιμάται  και  κατατάσσεται  στην

τελευταία βαθμίδα της κοινωνικής κλίμακας. Αυτό δημιούργησε αρνητική στερεοτυπική στάση

για τη χειρονακτική εργασία. Μια στάση που χρειάστηκε να περάσουν αιώνες ολόκληροι για να

φτάσουμε  στην  εποχή  που  ο  Rousseau  διαμόρφωσε  μια  νέα  αντίληψη  για  τη  χειρωνακτική

εργασία. Ότι δηλαδή, αυτή πέρα από την πρακτική σημασία που έχει μπορεί να αποτελέσει πηγή

έμπνευσης και δημιουργίας και να έχει  επιπλέον μορφωτική αξία ενεργοποιώντας  τις ηθικές,

πνευματικές και καλλιτεχνικές ιδιότητες του ατόμου. 

Σήμερα, με τις ραγδαίες τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις, αντιλαμβάνεται κανείς

πόσο λανθασμένες είναι οι αντιλήψεις που αποδίδουν στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση

αντίστοιχα με την χειρωνακτική εργασία και στη γενική με τη διανοητική23. Η σύνθεση θεωρίας

και πράξης είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Κι όμως για την ελληνική κοινωνία, η ΤΕΕ

εξακολουθεί  να  είναι  υποδεέστερη  σε  σχέση  με  τη  γενική24.  Αυτό  οφείλεται  όχι  μόνο  σε

ιστορικούς λόγους, αλλά κυρίως σε οικονομικοπολιτικούς και ιδεολογικούς.

1.3. Τεχνολογική επαγγελματική εκπαίδευση

Η τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί ξεχωριστή εκπαιδευτική μορφή.

Διαφοροποιείται  από  τη  γενική  εκπαίδευση  ως  προς  εκείνο  το  εκπαιδευτικό  σκέλος  που

προσπαθεί  να  προσφέρει  πληροφορίες,  δεξιότητες,  ικανότητες  και  εμπειρίες  ικανές  να

22 Roudometof  V. (1998). From Rum Millet to Greek Nation: Enlightenment, Secularization, and National Identity
in Ottoman Balkan Society, Journal of Modern Greek Studies. Vol. 16, Number 1, May 1998, pp. 11-48
23 Irimiciuc, N. (2001). Invatamantul ingineresc iesean de-a lungul timpului. Vol. 2, Iasi, Ed. Politehnium, Iasi, 2007;
N. Irimiciuc,  Invatamantul  ingineresc iesean de-a lungul timpului. $coala Politehnica "Gheorghe Asachi" (1937-
1948). Vol. 3, with a Forward by Gh. Platon and a Preface to the Third Volume by the author.  300 pages. Editura
Pan Europe, Iasi
24 Γαλίτης, Π., (2010), Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα:
Ουσιαστικές παρεμβάσεις ή αμφισβητήσιμες τροποποιήσεις; Συγχρονική προσέγγιση – υφιστάμενη κατάσταση στο:
Καλούρη,  Ρ.,  Κιμουλάκης,  Ν.,  Παγιατάκης,  Γ.,  Πανέτσος,  Σπ.,  Τσακιράκης,  Γ.,  (επιμ.),  Η  εκπαίδευση  των
εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αθήνα: ΑΣΠΑΙΤΕ
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προετοιμάσουν τους νέους25, κάτω από συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς, για την άμεση

άσκηση ενός επαγγέλματος, μιας τέχνης, ή μιας σχετικής με τα προσόντα τους απασχόλησης.

Πέρα όμως από αυτό, η τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση παρέχει στοιχεία γενικής

εκπαίδευσης.  Αυτά βοηθούν το άτομο να προσαρμόζεται  στις  απαιτήσεις  της  κοινωνίας,  της

οικονομίας  και  της  νέας  τεχνολογίας.  Η  τεχνολογική  και  επαγγελματική  εκπαίδευση

οικοδομείται πάνω σε μια γενική υποχρεωτική εκπαίδευση (9 έτη για την Ελλάδα) και σκοπός

της  είναι  να  καλλιεργήσει  τις  ικανότητες  των  μαθητών,  να  αφυπνίσει,  να  ανυψώσει  και  να

αναπτύξει τις ψυχικές λειτουργίες και τις δυναμικές καταβολές τους, ώστε αυτοί να μπορέσουν

και μελλοντικά να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες. Στην εποχή μας η τεχνολογική και

επαγγελματική  εκπαίδευση  αποτελεί  ίσως  έναν  από  τους  σπουδαιότερους  παράγοντες  της

οικονομίας26.  Βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνικής  διάρθρωσης και εξέλιξης,  εξασφαλίζει

εκπαιδευτικές  νόρμες  στην  κοινωνία  και  στην  εκπαιδευτική  πολιτική  και  αποτελεί  τον

αναπτυξιακό πυρήνα της οικονομίας και της τεχνολογίας.

Η τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση επιτελείται στα τεχνικά και επαγγελματικά

σχολεία, όπως είναι τα ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΕΠΛ, σχολές μαθητείας ΟΑΕΔ κλπ. Οταν η προετοιμασία

των μαθητών αναφέρεται στην άσκηση ενός τεχνικού επαγγέλματος που αφορά τη βιομηχανία,

τη βιοτεχνία ή τις κατασκευές, τότε χρησιμοποιείται ο όρος τεχνολογική εκπαίδευση. Πολλές

φορές,  επίσης,  χρησιμοποιούνται  πιο  εξειδικευμένοι  όροι,  όπως  οικονομικά,  γεωτεχνικά,

παραϊατρικά  επαγγέλματα  κλπ.  Αυτές  οι  εξειδικευμένες  έννοιες  δεν  εκλαμβάνονται  ως

διαφορετικοί όροι για τις συνήθεις επιστημονικές αναλύσεις, επειδή καλύπτονται πλήρως κάτω

από τον όρο «τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση»27.

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται πολύ συχνά και ο παλαιός, κατά τα άλλα, όρος της

«τεχνολογικής κατάρτισης»28 Μάλιστα, με την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο

όρος αυτός, επειδή δε μεταφράζεται σε ενιαία μορφή στα εκπαιδευτικά κείμενα, συσκοτίστηκε

υπερβολικά. Μέχρι τη δεκαετία του 1990 η κατάρτιση αναφερόταν πολύ συχνά επίσημα.  

25 Καραφύλλη,  Μ.  (2002).  Η  Συμβολή  των  ΤΕΛ  στην  Επαγγελματική  -  Εκπαιδευτική  Σταδιοδρομία  και
Αποκατάσταση των Νέων, τομ. 3
26 Γιαγκουνίδης  ,  Π.(2002).  Η  Τεχνικοεπαγγελματική  εκπαίδευση  στην  Ευρώπη  –  Η  περίπτωση  Ελλάδας  και
Γερμανίας. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη
27 Ν. 2640: «Δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», Φ. Ε. Κ. 206 Α΄ / 3 – 9 – 
1998
28 Ν. 3748, «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και
άλλες διατάξεις», Φ. Ε. Κ. 29 Α΄/19-02-2009
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1.4. Στάδια εξέλιξης της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση, έχει άμεση σχέση με την αυτοσυντήρηση του ανθρώπου,

γι’αυτό και μπορεί να θεωρηθεί τόσο παλιά όσο και ο άνθρωπος. Ασκείται δε είτε με τη μαθητεία

(μάθηση στην εργασία) είτε με τη σχολική φοίτηση29. Η μαθητεία αποτελεί μια πρωτογενής πηγή

αγωγής,  είναι  η  πρώτη  μορφή  της  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  ανάλογα  με  την

οικονομικοτεχνική εξέλιξη των λαών, διακρίνεται σε τρία στάδια εξέλιξης: 

i. Πρωτόγονη μαθητεία, που παρέχεται από την οικογένεια σε οποιαδήποτε μορφή της ή από

τους γεροντότερους της φυλής, μάγους,ιερείς, αρχηγούς ή οργανωτές της «Σχολής του Δάσους»,

στις πρωτόγονες κοινωνίες. Κύριος στόχος της είναι η μετάδοση της εμπειρίας της ζωής και της

φύσης και η εξασφάλιση της επιβίωσης. 

ii. Βιοτεχνική μαθητεία, που προσδιορίζεται από τον καταμερισμό του έργου, τη χρησιμοποίηση

των μετάλλων και τη δημιουργία εργαστηρίων. Παρέχεται  κυρίως από τους αρχιτεχνίτες των

βιοτεχνικών εργαστηρίων και , για ορισμένες κοινωνίες οριοθετείται από το 5000π.Χ περίπου. 

iii. Βιομηχανική μαθητεία30, που παρέχεται κατά βάση από τους εργοδηγούς, από την εποχή της

πρώτης  βιομηχανικής  επανάστασης  (τέλη  του  18ου  αιώνα)  όταν  πλέον  χρησιμοποιήθηκαν  ο

ατμός και ο ηλεκτρισμός στην παραγωγική διαδικασία και εφαρμόστηκε η μηχανοποίηση της

παραγωγής. 

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση, μέσω της σχολικής φοίτησης, θεωρείται, ότι εμφανίσθηκε

κατά  την  Αναγέννηση  και  ενισχύθηκε  από  τις  θρησκευτικές  μεταρρυθμίσεις,  κυρίως  του

Λούθηρου. Διακρίνεται σε τέσσερα εξελικτικά στάδια. 

1.  Το  στάδιο  των  σχολείων  μερικής  απασχόλησης.  Πρόκειται  για  εσπερινά  ή  κυριακάτικα

σχολεία, που παρέχουν προγράμματα μερικής φοίτησης σε εργαζόμενα και γενικά άπορα παιδιά.

Συνήθως είναι ιδρύματα φιλανθρωπικού χαρακτήρα και απασχολούν εμπειρικούς δασκάλους ως

διδάσκοντες με μερική απασχόληση. Τέτοια σχολεία έχουμε στην Ολλανδία, στην Αγγλία και

αλλού από τα μέσα του 16ου αιώνα. 

2. Το στάδιο των σχολείων πλήρους απασχόλησης31, φιλανθρωπικών,δημοτικών, στρατιωτικών

και  ιδιωτικών.  Η  μεγάλη  στροφή  προς  την  Τεχνολογική-Επαγγελματική  Εκπαίδευση
29 Πολυχρονόπουλου, Π. Παιδεία και πολιτική στην Ελλάδα: κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των ιδεολογικών και
γνωστικών λειτουργιών του σχολικού συστήματος 1950-1957
30 Ν. 2640: «Δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», Φ. Ε. Κ. 206 Α΄ / 3 – 9 – 
1998
31 Παπαϊωάννου,  Σκεύος  Μ.  (1990).  Επαγγελματική  εκπαίδευση  και  προσανατολισμός.  Αναφορά  σε  άτομα  με
ειδικές ανάγκες.  Αθήνα: Γρηγόρη
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πραγματοποιείται μετά το 1600 μ.Χ. Η καλλιέργεια της ορθολογικής σκέψης, η ανάπτυξη των

φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας και της οικονομίας, αλλά και τα κοσμοϊστορικά γεγονότα

αυτής της περιόδου ενίσχυσαν την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Προς την ίδια

κατεύθυνση συνέβαλαν και οι πιέσεις των πουριτανών θρησκευτικών αρχηγών. 

Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση

Η Τεχνολογική – Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα32 της

Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  στη  χώρα  μας,  δίπλα  σε  αυτόν  της  Γενικής,  υπηρετώντας  την

προσπάθεια της ουσιαστικής και δημιουργικής ένταξης των εκπαιδευομένων στην τεχνολογία

και στα παράγωγά της, προσφέροντας χρήσιμες γνώσεις αποτελεσματικής διαχείρισής της.

Πριν  από τη  θεσμοθέτηση του Ν 1566/85 επικρατούσε  ο  όρος  «μέση επαγγελματική

εκπαίδευση». Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε αρχικά στη νομοθεσία πριν από το Ν 576/77,33

αλλά παρέμεινε και μετά, διότι, λίγο ως πολύ, παρά την ουσιαστική κατάργηση της κατώτερης

εκπαίδευσης, εξέφραζε το πνεύμα της κοινωνικοπολιτικής αντίληψης για την τεχνολογική και

επαγγελματική  εκπαίδευση.  Με  τον  όρο  «δευτεροβάθμια  εκπαίδευση»  που  καθιερώνει  ο  Ν

1566/85  επιχειρείται  να  καταστεί  ενιαία  η  μεταγυμνασιακή  εκπαίδευση,  αφού μέσα  σ'  αυτή

συμπεριλαμβάνονται  ισότιμα  η  γενική  και  η  τεχνολογική  και  επαγγελματική  εκπαίδευση.  Η

χρησιμοποίηση του όρου αυτού καταδεικνύει την προσπάθεια που έγινε να αρθεί η κοινωνική

διαφοροποίηση,  η  οποία  υποκρύπτεται  στο  διαχωρισμό  μέσης  γενικής  και  μέσης

τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης. Ο όρος «δευτεροβάθμια εκπαίδευση», που χρησιμοποιείται

σήμερα, επικρατεί διεθνώς και έτσι εναρμονίζεται η ελληνική εκπαιδευτική ονοματολογία με τις

διεθνείς νόρμες 57 Ν 1566/85 Αρθρο 2 παρ 2 αυτές ενισχύονται στην Ευρώπη με την εμφάνιση

και νέων παιδαγωγών (Ρουσσώ, Πεσταλότσι κ.ά.)34. 

3. Το στάδιο των δημοσίων ημερήσιων επαγγελματικών σχολείων. Χαρακτηριστικά του στάδιου

αυτού,  που οργανώθηκε  για  πρώτη φόρα από τον  Ναπολέοντα  στη  Γαλλία,  είναι  η  ύπαρξη

διδασκάλων πτυχιούχων ειδικών σχολών παιδαγωγικής κατάρτισης, η εισαγωγή της Ανώτατης

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και η οργάνωση αυτού του δικτύου, παράλληλα προς το δίκτυο των

σχολών Γενικής Παιδείας35. Φαίνεται ότι η ιδέα του χωρισμού των δύο δικτύων εκπαίδευσης είχε

32 Γιαγκουνίδης  ,  Π.(2002).  Η  Τεχνικοεπαγγελματική  εκπαίδευση  στην  Ευρώπη  –  Η  περίπτωση  Ελλάδας  και
Γερμανίας. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη
33 Ν. 1/2011 Τεχνολογικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
34 Φραγκουδάκη,  Α.  (1977).  Το  πρόβλημα  της  τεχνικής  εκπαίδευσης  –  Αναπτυξιακή  λογική  και  ιδεολογίες,  Ο
Πολίτης, τομ. 11
35 Κάτσικας, Χρ. & Θέριανος, Κ., (2007). Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Από την ίδρυση του ελληνικού
κράτους μέχρι το 2007. Αθήνα: Σαββάλας
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πλέον ωριμάσει. Έτσι τέθηκαν οι βάσεις ανάπτυξης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το 19ο

αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα. 

4. Το στάδιο της φοίτησης σε σχολεία Μέσης και Ανώτερης Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια,

Κολέγια, Ινστιτούτα κ.α) στα οποία έχει εισαχθεί η Τεχνολογική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

ως ισότιμη προς τη Γενική Εκπαίδευση (β’ ήμισυ του 20ου αιώνα). Η ιδέα αυτή θεμελιώνεται

στις Η.Π.Α, όπου από τον αγώνα της ανεξαρτησίας εμφανίζονται οι δημοκρατικές αρχές για την

οργάνωση του κράτους και της εκπαίδευσης. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, εισήγαγε στις Ακαδημίες

(Γυμνάσια),  μαζί  με  τα  κλασικά  γράμματα,  πρόγραμμα  θετικών  επιστημών,  ξένες  γλώσσες,

τεχνικά καθώς και βραδινά μαθήματα για εργαζόμενους. Με τη συνένωση της γενικής με την

τεχνολογική-επαγγελματική μόρφωση προέκυψε ένας νέος τύπος ενιαίου ή σύνθετου σχολείου,

που μελετήθηκε θεωρητικά τον 20ο αιώνα και μεταπολεμικά αναπτύχθηκε στην Ευρώπη κυρίως

στην Αγγλία και τη Σουηδία.36 

Ας σημειωθεί ότι η Ανώτατη Επαγγελματική Εκπαίδευση σε ορισμένους τομείς (γιατρών,

δικηγόρων, μηχανικών, στρατιωτικών, ανωτέρου κλήρου, καθηγητών κα.) είναι αρχαιότατη και

παρέχεται  καταρχήν  εμπειρικά,  μέχρι  τον  6ο  αιώνα  π.Χ.  περίπου.  Κατόπιν  παρέχεται  από

ιδιωτικές  Φιλοσοφικές  Σχολές  και  Ακαδημίες  (π.χ.  του  Πλάτωνα  και  του  Αριστοτέλη  στην

κλασική Ελλάδα) και από την Αλεξανδρινή εποχή (μετά τον 3ο αιώνα π.Χ.) μέχρι και το 1300

μ.Χ σε Πανεπιστήμια αρχαίου τύπου, κατόπιν μεσαιωνικού τύπου (από το 1200μ.Χ.) και τέλος

νεότερου τύπου (μετά την Αναγέννηση ως σήμερα).

1.5. Ιστορική εξέλιξη της Τεχνολογικής εκπαίδευσης διεθνώς 

Ιστορικά, από πολλούς μελετητές 37(G. Whitty, A. Nova, A. Green, F. Ritger, B. Simon)

θεωρείται ότι η εξέλιξη του εκπαιδευτικού θεσμού στη διάρκεια της νεωτερικότητας διακρίνεται

στις ακόλουθες τρεις βασικές περιόδους. 

Α) Η πρώτη περίοδος (1750-1850) αναφέρεται στη συγκρότηση και την ανάπτυξη της

πρωτοβάθμιας  και  της  γενικής  εκπαίδευσης,  προηγείται  ιστορικά  και  συνδέεται  με  τις

διαδικασίες  επιβολής  και  συγκρότησης  του  εθνικού  κράτους38.  Βασικές  έννοιες  και  όψεις

36 Γιαγκουνίδης  ,  Π.(2002).  Η  Τεχνικοεπαγγελματική  εκπαίδευση  στην  Ευρώπη  –  Η  περίπτωση  Ελλάδας  και
Γερμανίας. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη
37 Καραφύλλης,  Α.  Τ.,  (2013).  Νεοελληνική  εκπαίδευση:  Δύο αιώνες  μεταρρυθμιστικών  προσπαθειών.  Αθήνα:
Κριτική (Β’ έκδοση, αναθεωρημένη)
38 Κάτσικας, Χρ. & Θέριανος, Κ., (2007). Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Από την ίδρυση του ελληνικού
κράτους μέχρι το 2007. Αθήνα: Σαββάλας
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διαμέσου των οποίων μελετάται το εκπαιδευτικό φαινόμενο είναι οι ακόλουθες: αλφαβητισμός,

εθνική  ιδεολογία,  εθνικός  χαρακτήρας,αφομοίωση  μειονοτικών  πληθυσμών,  εθνική

συνείδηση,καλλιέργεια συλλογικών αναπαραστάσεων. 

Β) Η δεύτερη περίοδος (1890-1940) αφορά κυρίως την ανάπτυξη και την εξέλιξη της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ακολουθεί ιστορικά και συνδέεται με τις διαδικασίες οργάνωσης

και  προσαρμογής  των  εθνικών  κρατών  στις  απαιτήσεις  του  διεθνοποιημένου  βιομηχανικού

καπιταλισμού.  Βασικές  έννοιες  και  διαστάσεις  διαμέσου  των  οποίων  προσεγγίζεται  και

μελετάται το εκπαιδευτικό φαινόμενο είναι οι ακόλουθες: εκβιομηχάνιση,οικονομική ανάπτυξη,

τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση για την ένταξη στην αγορά εργασίας, οικονομικός

και κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας, γραφειοκρατική οργάνωση, κοινωνικοί και ταξικοί

διαχωρισμοί,  ταξική  συνείδηση,  αναπαράσταση  κοινωνικών  διαιρέσεων,  διαχωρισμών  και

ανισοτήτων. 

Γ)  Η τρίτη  φάση  (1950-2000)39 αναφέρεται  στην  εξέλιξη  του  συστήματος  της  μετα-

δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τις διαδικασίες

εκσυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού και συνδέεται με την ανάπτυξη και την εγκαθίδρυση της

παγκόσμιας αγοράς, τις εξελίξεις στην τεχνολογία και την παραγωγή και την διεθνοποίηση της

εκπαίδευσης. Βασικές έννοιες και διαστάσεις διαμέσου των οποίων προσεγγίζεται και μελετάται

το εκπαιδευτικό φαινόμενο είναι οι ακόλουθες: θεωρία ανθρώπινου κεφαλαίου, εκσυγχρονισμός,

εκδημοκρατισμός,  ισότητα  ευκαιριών,  μαζικοποίηση  της  εκπαίδευσης,  επαγγελματική

εξειδίκευση,  οικονομικός  καταμερισμός  εργασίας,  απασχολησιμότητα,  δια  βίου  εκπαίδευση,

αξιολόγηση και ανταποδοτικότητα της εκπαίδευσης.

39 Πολυχρονόπουλου, Π. Παιδεία και πολιτική στην Ελλάδα: κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των ιδεολογικών και
γνωστικών λειτουργιών του σχολικού συστήματος 1950-1957
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

2. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2.1. Διαχρονική εξέλιξη

Στην ελληνική  νομοθεσία  η Τεχνολογική  Εκπαίδευση αντιμετωπίζεται  ως  κλάδος  της

Επαγγελματικής  Εκπαίδευση.  Με  τον  Νόμο  5187  του  1931  οργανώθηκαν  τα  Μέσης

Εκπαίδευσης Βιοτεχνικά, Εμπορικά, Γεωργικά και Οικονομικά Σχολεία. Όπως η Χαροκόπειος

Σχολή που έγινε Ανώτερη Σχολή Οικιακής Οικονομίας το 1934 και Ανώτατη το 1951. Το 1948

οι Ανώτατες και Κατώτερες Σχολές Νοσοκόμων του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το

1950 οι  Σχολές  Μαθητείας  και  οι  Δασικές  Σχολές.  Το 1951 οι  Δημόσιες  Σχολές  Εμπορικού

Ναυτικού και το 1954 τα Ναυτικά Γυμνάσια40. 

Με  την  εκπαιδευτική  Μεταρρύθμιση  του  195941,  οργανώθηκε  η  Τεχνολογική

Επαγγελματική  Εκπαίδευση  σε  Κατώτερη,  Μέση  (τις  γνωστές  εργοδηγών)  και  σε  Ανώτερη

(Υπομηχανικών),  ενώ  ιδρύθηκε  το  Ζάνειο  Πειραματικό  Τεχνικό  Γυμνάσιο  και  η  Σχολή

Εκπαιδευτικών  Λειτουργών  Επαγγελματικής  και  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης  (ΣΕΛΕΤΕ).  Η

τελευταία  μετονομάσθηκε  σε  ΑΣΠΑΙΤΕ  (Ανώτατη  Σχολή  Παιδαγωγικής  και  Τεχνολογικής

Εκπαίδευσης) το 2002, και παραμένει ακόμα η μόνη παιδαγωγική σχολή εκπαιδευτικών για το

χώρο του ΤΕΕ. 

Υπήρχε παράλληλή λειτουργία Ιδιωτικών Κατωτέρων, Μέσων και Ανωτέρων Σχολών,

ενώ εκτός του Υπουργείου Παιδείας λειτουργούσαν και στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, στον ΟΣΕ,κ.λ.π.

για  κάλυψη  ιδίων  αναγκών  τους.  Το  1970  ιδρύονται  τα  ΚΑΤΕΕ  (Κέντρα  Ανώτερης

Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), τα σημερινά ΑΤΕΙ. 

Μετά τη Μεταπολίτευση, η συσσωρευμένη τεχνολογική εξέλιξη και η εμφάνιση νέων

επαγγελμάτων οδήγησε σε αναδιοργάνωση της ΤΕΕ το 1977, στην σημερινή της περίπου μορφή,

και καταργείται η κατώτερη βαθμίδα42. 

Η  μέση  βαθμίδα  τότε  είχε  τις  Τεχνικές  Επαγγελματικές  Σχολές  (ΤΕΣ),  διετείς

απογευματινές  χωρίς  διέξοδο  σε  ανώτερες  σχολές,  και  τα  τριετή  Τεχνικά  Επαγγελματικά

40 Κάτσικας, Χρ., Θεριανός, Κ., (2007), Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Από την ίδρυση του ελληνικού
κράτους μέχρι το 2007, Αθήνα, Σαββάλας
41 Πολυχρονόπουλου, Π. Παιδεία και πολιτική στην Ελλάδα: κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των ιδεολογικών και 
γνωστικών λειτουργιών του σχολικού συστήματος 1950-1957
42 Ν. 3748, «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και
άλλες διατάξεις», Φ. Ε. Κ. 29 Α΄/19-02-2009
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Λύκεια(ΤΕΛ),  ισότιμα  με  τα  Γενικά  και  με  διέξοδο  στα  Τεχνολογικά  Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα(ΤΕΙ).  Οι  απόφοιτοι  των ΤΕΛ εισάγονταν  στα  ΤΕΙ  αρχικά  με  βαθμολογία  και  στη

συνέχεια με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις και στα ΑΕΙ μέσω των δεσμών43. 

Οι  ΤΕΣ  (Τεχνικές  Επαγγελματικές  Σχολές)  είχαν  ποσοστό  μαθημάτων  20%  γενικής

παιδείας  και  80%  ειδικότητας  και  παρείχαν  πτυχίο  επιπέδου  2,  ενώ  τα  ΤΕΛ  (Τεχνικά

Επαγγελματικά  Λύκεια)  είχαν  μαθήματα  52%  γενικής  παιδείας  και  48%  ειδικότητας  και

παρείχαν πτυχίο επιπέδου 3 ή απολυτήριο δέσμης. 

Το  1985  ιδρύθηκαν  τα  Ενιαία  Πολυκλαδικά  Λύκεια  (ΕΠΛ)  που  έδιναν  απολυτήριο

Λυκείου (ή πτυχίο επιπέδου 3 με 4 έτη ειδίκευσης), αλλά καταργήθηκαν το 1997. 

Παράλληλα οργανώνονται τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα(ΣΕΚ) με τη συνένωση των

εργαστηρίων των σχολικών μονάδων που εξυπηρετούν. Έτσι, και τα εργαστήρια εξοπλίζονται

καλύτερα και ασκούνται περισσότεροι μαθητές ταυτόχρονα. 

Το  1998  τα  ΤΕΛ και  οι  ΤΕΣ συγχωνεύτηκαν  σε  τριετή  Τεχνολογικά  Εκπαιδευτήρια

(ΤΕΕ) δύο κύκλων, εκ των οποίων ο διετής 1ος αντιστοιχούσε στις ΤΕΣ. 

Το 2006 τα ΤΕΕ ξεχώρισαν σε Επαγγελαματικές Σχολές (ΕΠΑΣ)44, παρόμοια των πρώην

ΤΕΣ, που παρέχουν μόνο Επαγγελματικές γνώσεις και πτυχίο επιπέδου 3, και σε Επαγγελματικά

Λύκεια (ΕΠΑΛ), παρόμοια των πρώην ΤΕΛ.

          Τα ΕΠΑΛ, πλέον, με ποσοστό μαθημάτων 44% γενικής παιδείας και 56% επαγγελματικής,

παρέχουν και απολυτήριο ισότιμο με του Γενικού Λυκείου επιπέδου 3 και διέξοδο σε ΑΤΕΙ και

ΤΕΙ.

Το 2013  το Νέο ΕΠΑΛ   με το νόμο 4186/2013 (ΦΕΚ Α193/17-9-2013)45 εισάγονται

σημαντικές αλλαγές στη δομή και τη λογική της επαγγελματικής εκπαίδευσης η οποία παρέχεται

από το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) (Ημερήσιο και Εσπερινό).

2.2. Τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) 

2.2.1. Δομή, Διάρκεια και Στόχοι

43 Φραγκουδάκη, Α. (1977), Το πρόβλημα της τεχνικής εκπαίδευσης – Αναπτυξιακή λογική και ιδεολογίες, Ο 
Πολίτης, τομ. 11
44 Ν. 2640: «Δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», Φ. Ε. Κ. 206 Α΄ / 3 – 9 –
1998

45 Ν.4186/2013 - ΦΕΚ Α 193/2013
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Τα ΤΕΕ υπάγονται  στο Υπουργείο Εθνικής  Παιδείας και  Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ)

ενώ επίσης  λειτουργούν  Τ.Ε.Ε  υπό την εποπτεία  και  άλλων  Υπουργείων,  καθώς  και  Τ.Ε.Ε,

μαθητείας  του  Οργανισμού  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού  (Ο.Α.Ε.Δ).  Στόχος  τους,

σύμφωνα με το Ν.2640/1998, είναι ο συνδυασμός της γενικής παιδείας με την εξειδικευμένη

τεχνολογική  και  επαγγελματική  γνώση,  με  σκοπό  την  επαγγελματική  ένταξη  στην  αγορά

εργασίας46. 

Εκτός από τα ημερήσια λειτουργούν και τα εσπερινά ΤΕΕ για εργαζόμενους έως 50 ετών

που επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας47. Οι υποψήφιοι εισάγονται

χωρίς εξετάσεις με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι απολυτήριου Γυμνασίου ή άλλου

ισότιμου τίτλου του εξωτερικού. 

Η  φοίτηση  στα  ΤΕΕ  διαρκεί  έως  και  3  χρόνια  και  οργανώνεται  σε  δύο  αυτοτελείς

Κύκλους Σπουδών, οι οποίοι περιλαμβάνουν επιμέρους τομείς και ειδικότητες. Ο πρώτος κύκλος

διαρκεί δύο χρόνια και ο δεύτερος ένα χρόνο, ενώ για τα εσπερινά προστίθενται ένα έτος για τον

πρώτο κύκλο και ένα εξάμηνο για τον δεύτερο.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει βασικά μαθήματα Γενικής Παιδείας, καθώς και

Τεχνολογικά  (θεωρητικά  και  εργαστηριακά)  μαθήματα  των  επιμέρους  Τομέων  και

Ειδικοτήτων48. Οι Τομείς που λειτουργούν και στους δύο κύκλους σπουδών είναι οι ακόλουθοι: 

- Μηχανολογικός. 

- Ηλεκτρολογικός. 

- Ηλεκτρονικός. 

- Οικονομίας και Διοίκησης. 

- Εφαρμοσμένων Τεχνών. 

- Κλωστοϋφαντουργίας-Ένδυσης. 

- Κατασκευών. 

- Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ. 

- Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος. 

- Υγείας και Πρόνοιας. 

- Χημικών εργαστηριακών εφαρμογών. 

46 Ομάδα Σπουδαστών. (1976). Η τεχνική παιδεία στην Ελλάδα και ο αγώνας των υπομηχανικών. Αθήνα: Στοχαστής
47 Ν. 3748, «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και
άλλες διατάξεις», Φ. Ε. Κ. 29 Α΄/19-02-2009
48 Τσακιράκης, Γ., (επιμ.). Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αθήνα, ΑΣΠΑΙΤΕ
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- Αισθητικής-Κομμωτικής. 

- Ναυτικός και Ναυτιλιακός. 

Ο  αριθμός  των  Τομέων  που  λειτουργούν  σε  κάθε  Τ.Ε.Ε.  εξαρτάται  από  τις  τοπικές

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, τον αριθμό και τις προτιμήσεις των μαθητών.

Τ.Ε.Ε

Οι τομείς διακρίνονται σε επιμέρους Ειδικότητες στη Δεύτερη τάξη του Α’ κύκλου και

στον Β’ κύκλο σπουδών. 

Α’ Κύκλος-Ειδικότητες ανά Τομέα: 

- Τομέας Μηχανολογικός. 

- Τομέας Ηλεκτρονικός. 

- Τομέας Ηλεκτρολογικός. 

- Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης. 

- Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών 

- Τομέας Κλωστοϋφαντουργίας-Ένδυσης. 

- Τομέας Κατασκευών. 

- Τομέας Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ. 

- Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος. 

- Τομέας Υγείας και Πρόνοιας. 

- Τομέας Χημικών εργαστηριακών εφαρμογών. 

- Τομέας Αισθητικής-Κομμωτικής. 

- Τομέας Ναυτικός και Ναυτιλιακός. 

Β’ Κύκλος-Ειδικότητες ανά Τομέα΄: 

- Τομέας Μηχανολογικός. 

- Τομέας Ηλεκτρονικών. 

- Τομέας Ηλεκτρολογικός. 

- Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης. 

- Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών. 

- Τομέας Κλωστοϋφαντουργίας-Ένδυσης. 

- Τομέας Κατασκευών. 

- Τομέας Πληροφορικής-Δικτύων. 

- Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος. 

- Τομέας Υγείας και Πρόνοιας. 
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- Τομέας Χημικών εργαστηριακών εφαρμογών. 

- Τομέας Αισθητικής –Κομμωτικής. 

- Τομέας Ναυτικός και Ναυτιλιακός. 

Παρουσίαση των εργαστηρίων σε κάθε μάθημα. 

Για την εργαστηριακή άσκηση των μαθητών λειτουργούν ως χωριστές σχολικές

μονάδες τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα(Σ.Ε.Κ.). 

Το πρόγραμμα Σπουδών Α’ Κύκλου Α’ Τάξης περιλαμβάνει: 

- 14 ώρες βασικής Γενικής Παιδείας. 

- Και 20 ώρες θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης τεχνικού-επαγγελματικού

χαρακτήρα. 

Το πρόγραμμα Σπουδών Α’ Κύκλου Β’ Τάξης περιλαμβάνει: 

- 10 ώρες βασικής Γενικής Παιδείας. 

- Και 24 ώρες θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης τεχνικού-επαγγελματικού

χαρακτήρα. 

Το πρόγραμμα Β’ Κύκλου Α’ Τάξης περιλαμβάνει: 

- 8 ώρες βασικής Γενικής Παιδείας. 

- Και 26 ώρες θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης τεχνικού-επαγγελματικού

χαρακτήρα. 

Οι απόφοιτοι του Α’ κύκλου σπουδών στα Τ.Ε.Ε. μπορούν: 

- Να πάρουν άδεια  ασκήσεως  επαγγέλματος  ανάλογα με  την  ειδικότητα  που  έχουν

ακολουθήσει και τις κείμενες διατάξεις. 

- Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Β’ κύκλο του Τ.Ε.Ε. 

Οι απόφοιτοι του Β’ κύκλου σπουδών στα Τ.Ε.Ε. μπορούν: 

- Να πάρουν άδεια  ασκήσεως  επαγγέλματος  ανάλογα με  την  ειδικότητα  που  έχουν

ακολουθήσει από τις κ Οι τομείς διακρίνονται σε επιμέρους Ειδικότητες στη Δεύτερη

τάξη του Α’ κύκλου και στον Β’ κύκλο σπουδών. 

- Α’ Κύκλος-Ειδικότητες ανά Τομέα: 

- Τομέας Μηχανολογικός. 

- Τομέας Ηλεκτρονικός. 

- Τομέας Ηλεκτρολογικός. 

- Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης. 

- Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών 
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- Τομέας Κλωστοϋφαντουργίας-Ένδυσης. 

- Τομέας Κατασκευών. 

- Σχεδιασμός τεχνικών έργων με χρήση Η/Υ. 

- Τομέας Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ. 

- Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος. 

- Τομέας Υγείας και Πρόνοιας. 

- Τομέας Χημικών εργαστηριακών εφαρμογών. 

- Τομέας Αισθητικής-Κομμωτικής. 

- Τομέας Ναυτικός και Ναυτιλιακός. 

2.3. Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) 

2.3.1. Δομή, Διάρκεια και Στόχος. 

Tο ΕΠΑ.Λ (Επαγγελματικό Λύκειο) είναι σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για

αποφοίτους Γυμνασίων και Α΄ τάξης Λυκείου. Η διάρκεια σπουδών είναι τρία χρόνια, και στο

τέλος των σπουδών τους οι μαθητές παίρνουν απολυτήριο και πτυχίο με το οποίο μπορούν να

ασκήσουν το επάγγελμα που σπούδασαν.

Τα  Επαγγελματικά  Λύκεια  είναι  αποκλειστικής  αρμοδιότητας  του  ΥΠΕΠΘ  και

διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Η φοίτηση είναι ημερήσια και τριετής και στα εσπερινά,

τετραετής. 

Εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Στην  Α’  Τάξη  εγγράφονται  οι  κάτοχοι  απολυτηρίου  Γυμνασίου  χωρίς  εξετάσεις.  Οι

μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 34 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα

οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 25 ωρών και σε μαθήματα

ενός κύκλου μαθημάτων συναφών επαγγελαματικών τομέων, ώστε να αποκτήσουν πλήρη γνώση

των αντικειμένων του κάθε τομέα, συνολικής διάρκειας 9 ωρών. 

Η Β΄ τάξη είναι διαρθρωμένη σε Επαγγελματικούς Τομείς. Οι μαθητές παρακολουθούν

κοινά  μαθήματα  γενικής  παιδείας  και  τα  μαθήματα  του  τομέα  που  επιλέγουν  οι  ίδιοι.  Τα

μαθήματα είναι συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται
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σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 17 ωρών και μαθήματα επαγγελαματικών

τομέων συνολικής διάρκειας 18 ωρών. 

Στη Β’τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων λειτουργούν οι εξής 11 τομείς: 

- Μηχανολογίας. 

- Ηλεκτρολογίας. 

- Ηλεκτρονικής. 

- Δομικών Έργων. 

- Εφαρμοσμένων Τεχνών. 

- Πληροφορικής. 

- Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. 

- Υγείας και Πρόνοιας. 

- Γεωπονίας,Τροφίμων και Περιβάλλοντος. 

- Ναυτικός Πλοιάρχων. 

- Ναυτικός Μηχανικών. 

Η Γ’ τάξη είναι διαρθρωμένη σε επαγγελματικές ειδικότητες. Οι μαθητές παρακολουθούν

τα μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν και τα οριζόμενα για την ειδικότητα αυτή μαθήματα

γενικής παιδείας. Τα μαθήματα είναι συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας,

τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 12 ωρών και μαθήματα

ειδικότητας συνολικής διάρκειας 23 ωρών.

Στη Γ’ τάξη λειτουργούν οι εξής 18 ειδικότητες: 

- Γενικής Μηχανολογίας. 

- Μηχανικής Αυτοκινήτων. 

- Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων. 

- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων. 

- Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών. 

- Σχεδιαστών Δομικών Έργων. 

- Γραφικών Τεχνών. 

- Υποστήριξη Συστημάτων,Εφαρμογών και Δικτύων. 

- Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών. 

- Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων. 

- Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων. 

- Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων. 
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- Βοηθών Νοσηλευτών. 

- Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων. 

- Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος. 

- Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας. 

- Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού. 

- Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. 

Εξετάσεις και επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Στους αποφοίτους του ΕΠΑΛ με ενδοσχολικές εξετάσεις χορηγείται: 

- Απολυτήριο  Επαγγελματικού  Λυκείου  καθ’όλα  ισότιμο  με  του  Γενικού  Λυκείου,

ικανό  να  εξασφαλίσει  στον  κάτοχο  του  μετά  την  συμμέτοχη  στις  Πανελλήνιες

εξετάσεις,  την  εισαγωγή  του  στην  Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση  (Πανεπιστήμια  και

Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) σε ισότιμη βάση με τους αποφοίτους

του Γενικού Λυκείου. 

- Πτυχίο  επιπέδου 3,  που θα τους  δίνει  τη δυνατότητα να λάβουν άδεια  ασκήσεως

επαγγέλματος ή να εγγράφονται στα ΙΕΚ. 

Οι  κάτοχοι  απολυτηρίου  Επαγγελματικού  Λυκείου  για  την  πρόσβαση  τους  στη

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν μία από τις παρακάτω δυνατότητες49. 

Πρώτη δυνατότητα: 

Να συμμετάσχουν σε ειδικές πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή αποκλειστικά και

μόνο σε τμήματα και σε σχολές του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ), στις

Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΑΣΤΕ) των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

και στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, γνωστικών αντικειμένων αντίστοιχων με

τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ και σε ποσοστo θέσεων που ορίζεται κάθε

φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα «Μαθηματικά 1» και δύο επαγγελματικά μαθήματα

που ορίζονται για κάθε ειδικότητα. 

Δεύτερη δυνατότητα: 

Να συμμετάσχουν σε πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή σε όλα τα Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα που εισάγονται και οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου Γενικού Λυκείου50. 

49 Ν. 3748, «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και 
άλλες διατάξεις», Φ. Ε. Κ. 29 Α΄/19-02-2009
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Οι υποψήφιοι  εξετάζονται  σε  μαθήματα  γενικής  και  επαγγελματικής  παιδείας  σε  ίσο

αριθμό  με  τα  εξεταζόμενα  για  τους  αποφοίτους  του  Γενικού  Λυκείου.Τα  μαθήματα  γενικής

παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου. 

Οριζόντια μετακίνηση μεταξύ Γενικού και ΕΠΑ.Λ. 

Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου προαγόμενοι στην Β’ τάξη μπορούν να εγγράφονται

στην Β’ τάξη του ΕΠΑΛ. Στους μαθητές αυτούς παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν,

με την έναρξη του σχολικού έτους,  ειδικό πρόγραμμα προσαρμογής.  Οι μαθητές  του ΕΠΑΛ

προαγόμενοι στην Β’ τάξη μπορούν να εγγράφονται στη Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου. 

2.4. Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) 

Οι  Επαγγελματικές  σχολές  (ΕΠΑΣ),  απευθύνονται  σε  μαθητές  οι  οποίοι  επιθυμούν  να
φοιτήσουν  σε  ειδικότητες  που  δεν  απαιτούν  ισχυρή  θεωρητική  υποστήριξη,  αλλά
επικεντρώνονται  κυρίως  στην  πρακτική  εξάσκηση,  ώστε  οι  απόφοιτοι  τους  να  εντάσσονται
άμεσα στην αγορά εργασίας ως ειδικευμένοι τεχνίτες51.

2.4.1. Δομή, Διάρκεια και Στόχος. 
. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α' και Β' οι οποίες 
οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται προγράμματα 
άσκησης στο επάγγελμα ή προγράμματα μαθητείας, η φοίτηση μπορεί να επιμηκύνεται έως και 
ένα έτος ακόμη. Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα τεχνικά, 
επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

Επαγγελματικές σχολές μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν υπό την εποπτεία και

ευθύνη άλλων Υπουργείων52. 

Εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Η φοίτηση στις επαγγελματικές σχολές είναι διετής και εγγράφονται σε αυτές μαθητές οι

οποίοι κρίνονται πρακτέοι από την Α’ Τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου.53 

50 Ν. 3748, «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και
άλλες διατάξεις», Φ. Ε. Κ. 29 Α΄/19-02-2009
51 Ομάδα Σπουδαστών. (1976). Η τεχνική παιδεία στην Ελλάδα και ο αγώνας των υπομηχανικών. Αθήνα: Στοχαστής
52 Επαγγελματική εκπαίδευση και προσανατολισμός Αναφορά σε άτομα με ειδικές ανάγκες Παπαϊωάννου, Σκεύος
Μ.,  Γρηγόρη, 1990
53 Γαλίτης,  Π.,  (2010),  Μεταρρυθμιστικές  προσπάθειες  στην  Τεχνική  –  Επαγγελματική  Εκπαίδευση  στην  Ελλάδα:
Ουσιαστικές παρεμβάσεις ή αμφισβητήσιμες τροποποιήσεις; Συγχρονική προσέγγιση – υφιστάμενη κατάσταση στο:
Καλούρη,  Ρ.,  Κιμουλάκης,  Ν.,  Παγιατάκης,  Γ.,  Πανέτσος,  Σπ.,  Τσακιράκης,  Γ.,  (επιμ.),  Η  εκπαίδευση  των
εκπαιδευτικών  της  Δευτεροβάθμιας  Επαγγελματικής  και  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης  στην  Ελλάδα.  Αθήνα:
ΑΣΠΑΙΤΕ
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Η φοίτηση στις Επαγγελματικές Σχολές είναι οργανωμένη σε ειδικότητες. Οι ειδικότητες

που θα λειτουργήσουν κατά το έτος έναρξης λειτουργίας των ΕΠΑΣ 2007-2008 είναι οι εξής: 

- Τεχνικός Αερίων Καυσίμων (Φυσικό Αέριο). 

- Εργαλειομηχανών CNC. 

- Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης. 

- Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. 

- Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού. 

- Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών. 

- Αμαξωμάτων. 

- Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων. 

- Αργυροχρυσοχοϊας. 

- Επιπλοποϊίας. 

- Κεραμικής-Πηλοπλαστικής. 

- Ψηφιδογραφίας-Υαλογραφίας. 

- Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης. 

- Τεχνιτών Ξυλογλυπτικής. 

- Υφάσματος-Ένδυσης. 

- Γεωργικά Μηχανήματα-Αρδεύσεις. 

- Αμπελουργία-Οινοποιία. 

- Κηποτεχνία-Έργα πρασίνου. 

- Θερμοκηπιακών Εγκαταστάσεων. 

- Δενδροκομίας. 

- Ζωοτεχνία. 

- Γαλακτοκομία-Τυροκομία. 

- Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας. 

- Βοηθών Οδοντοτεχνιτών. 

- Βοηθών Φυσικοθεραπευτών. 

- Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων. 

- Βοηθών Φαρμακείων. 

- Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών. 

- Αισθητικής Τέχνης. 

- Κομμωτικής Τέχνης. 
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- Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών. 

- Μαγειρικής Τέχνης. 

- Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. 

Εξετάσεις και επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης54. 

Στους αποφοίτους χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3, που τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή να εγγράφονται σε ΙΕΚ.

2.5. Νέο «Ε.Π.Α.Λ»

2.5.1.  Έννοια και Ίδρυση55 
1. Η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται από το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.).

2. Επαγγελματικά Λύκεια (Δημόσια ή Ιδιωτικά, σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας των

Ιδιωτικών  Σχολείων  -  ν.682/1977)  ιδρύονται  αποκλειστικά  από  το  Υπουργείο  Παιδείας  και

Θρησκευμάτων και διακρίνονται σε Ημερήσια και Εσπερινά.

3.  Επαγγελματικά  Πειραματικά  Λύκεια  και  Επαγγελματικά  Λύκεια  Ειδικής  Αγωγής

ιδρύονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται

και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και τη λειτουργία των ανωτέρω σχολείων.

4. Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια ιδρύονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και

Θρησκευμάτων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και τη λειτουργία

των ανωτέρω σχολείων.

Η  διάρκεια  φοίτησης  σε  αυτά  είναι  τετραετής,  συνολικά  2.730  διδακτικών  ωρών,

επιμερισμένων σε τέσσερα (4) διδακτικά έτη, φοιτούν δε σε αυτά είτε εργαζόμενοι, είτε άνεργοι

με  κάρτα  ανεργίας  του  ΟΑΕΔ,  είτε  άλλες  κατηγορίες  μαθητών  οι  οποίοι  αδυνατούν  να

φοιτήσουν στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο. Ελάχιστο όριο ηλικίας56 για την εγγραφή στα

Εσπερινά  Επαγγελματικά  Λύκεια  είναι  τα  είκοσι  (20)  έτη.  Οι  απόφοιτοι  των  Εσπερινών

Επαγγελματικών  Λυκείων  έχουν  πρόσβαση  στην  Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση  διαμέσου  των

Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σκοπός
54 Ν. 2640: «Δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», Φ. Ε. Κ. 206 Α΄ / 3 – 9 –
1998
55 Καραφύλλη, Μ. (2002). Η Συμβολή των ΤΕΛ στην Επαγγελματική - Εκπαιδευτική Σταδιοδρομία και Αποκατάσταση
των Νέων, τομ. 3

56 Ν. 3748, «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και
άλλες διατάξεις», Φ. Ε. Κ. 29 Α΄/19-02-2009
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Σκοπός του Επαγγελματικού Λυκείου57 είναι: 

α) η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου,

β) η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας και της δημιουργικότητας,

γ)  η  καλλιέργεια  των  βασικών  κοινωνικών  δεξιοτήτων  που  είναι  αναγκαίες  για  την

ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη,

δ)  η  παροχή  ολοκληρωμένων  επαγγελματικών  γνώσεων  και  δεξιοτήτων  για  την

πρόσβαση στην αγορά εργασίας,

ε) η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων58, καθώς

και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης,

στ)  η  δυνατότητα  επαγγελματικής  ανέλιξης  μέσω σπουδών σε  ανώτερη  εκπαιδευτική

βαθμίδα και

ζ)  η  ανάπτυξη  δράσεων  που  διασφαλίζουν  την  ποιότητα  της  τεχνολογικής  -

επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου59 

1. Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών, οι οποίοι ανήκουν στο

τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα :

α. τον «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και

β. την «Τάξη Μαθητείας».

2. Στον «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» λειτουργούν οι Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις. Στην Α΄

τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.

Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού

Λυκείου.  Στη  Γ΄  τάξη  εγγράφονται  οι  προαγόμενοι  από  τη  Β΄  τάξη  του  Επαγγελματικού

Λυκείου.60

3. Στη «Τάξη Μαθητείας» (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας η οποία είναι προαιρετική,

εγγράφονται οι προαγόμενοι της Γ’ Τάξης. Η «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται από το Υπουργείο

57 Ν. 2640: «Δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», Φ. Ε. Κ. 206 Α΄ / 3 – 9 –
1998
58 Καραφύλλη, Μ. (2002). Η Συμβολή των ΤΕΛ στην Επαγγελματική - Εκπαιδευτική Σταδιοδρομία και Αποκατάσταση
των Νέων, τομ. 3

59 Ν. 3748, «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και
άλλες διατάξεις», Φ. Ε. Κ. 29 Α΄/19-02-2009
60 Τσακιράκης, Γ., (επιμ.). Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αθήνα, ΑΣΠΑΙΤΕ
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Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον ΟΑΕΔ61. Η «Τάξη Μαθητείας» έχει διάρκεια ενός (1) έτους

και  περιλαμβάνει  Μαθητεία,  Μάθημα  Ειδικότητας  και  Προπαρασκευαστικά  Μαθήματα

Πιστοποίησης. Την ευθύνη τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων καθώς και όλα τα

σχετικά με αυτή έχει αποκλειστικά ο ΟΑΕΔ.

Με  κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  και  Εργασίας  και

Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση και λειτουργία

της «Τάξης Μαθητείας».

4. Μαθητές άνω των είκοσι (20) ετών εγγράφονται σε Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια.

Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες 

Οι  Ομάδες  Προσανατολισμού  με  τους  αντίστοιχους  Τομείς  και  τις  αντίστοιχες

Ειδικότητες του Επαγγελματικού Λυκείου είναι οι εξής :

- Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

- Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

- Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

- Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

- Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Πρόγραμμα Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου62 

1.  Στην  Α΄  τάξη  ΕΠΑ.Λ.  εφαρμόζεται  πρόγραμμα  μαθημάτων  τριάντα  πέντε  (35)

συνολικά  ωρών εβδομαδιαίως.  Ειδικότερα,  εφαρμόζεται  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  είκοσι  δύο

(22) ωρών εβδομαδιαίως, με δέκα (10) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους

τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα δέκα τριών (13) ωρών εβδομαδιαίως, που αποτελείται

από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού63.

2. Στην Β΄ και Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35)

συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα δώδεκα (12)

ωρών εβδομαδιαίως,  με έξι  (6) μαθήματα Γενικής  Παιδείας,  που είναι  κοινό για όλους τους

μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται

από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικότητας. 

61 Κάτσικας, Χρ. & Θέριανος, Κ., (2007).  Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Από την ίδρυση του ελληνικού
κράτους μέχρι το 2007. Αθήνα: Σαββάλας

62 Ν. 2640: «Δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», Φ. Ε. Κ. 206 Α΄ / 3 – 9 –
1998
63 Ν. 3748, «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και
άλλες διατάξεις», Φ. Ε. Κ. 29 Α΄/19-02-2009
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β. Τα μαθήματα ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού στη Β’ και Γ’ Τάξη

ΕΠΑ.Λ, καθώς και οι διδακτικές ώρες αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας

και  Θρησκευμάτων.  Με την ίδια απόφαση καθορίζεται  και  η αντιστοιχία των διδασκόμενων

μαθημάτων και των κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε α’ και β’ ανάθεση και των τεσσάρων

τάξεων του ΕΠΑ.Λ.

3.  Στην  «Τάξη  Μαθητείας»  εφαρμόζεται  πρόγραμμα  του  εργαστηριακού  μαθήματος

«Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών, επιμερισμένο

σε δύο ημέρες εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ, καθώς και

τις σχολικές μονάδες του ΟΑΕΔ64, από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και

του ΟΑΕΔ για διάρκεια ενός σχολικού έτους, ήτοι από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30η

Αυγούστου εκάστου έτους.

Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας -

Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5)

ημέρες για ένα σχολικό έτος.

Το  «Πρόγραμμα  εκπαίδευσης  στο  χώρο  εργασίας  -  Μαθητεία  σε  εργασιακό  χώρο»

διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του ΟΑΕΔ και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό

πρόσωπο,  ιδιωτικού  ή  δημοσίου  δικαίου),  με  επιπρόσθετα  κίνητρα  πρόσληψης  του

Μαθητευόμενου  μετά  το  πέρας  της  μαθητείας,  για  περίοδο  δύο  ετών  τουλάχιστον.  Το

εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται σε Εργαστήρια του ΟΑΕΔ ή στα οικεία Εργαστηριακά

Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του ΥΠΑΙΘ.

Ετησίως,  από τη 1η Σεπτεμβρίου  έως  την 15η Σεπτεμβρίου,  οι  απόφοιτοι  της  Τάξης

Μαθητείας του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30η Αυγούστου του ίδιου έτους, εφόσον

το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης65,

συνολικής διάρκειας 70 ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις

διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας, του ΕΟΠΠΕΠ, οι οποίες

διεξάγονται  ετησίως  το  τελευταίο  τρίμηνο  του  έτους.  Με  κοινή  απόφαση  του  Υπουργού

Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  και  Εργασίας  και  Κοινωνικής  Ασφάλισης  καθορίζεται  κάθε

64 Γιαγκουνίδης  ,  Π.(2002).  Η  Τεχνικοεπαγγελματική  εκπαίδευση  στην  Ευρώπη  –  Η  περίπτωση  Ελλάδας  και
Γερμανίας. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη
65 Γαλίτης,  Π.,  (2010),  Μεταρρυθμιστικές  προσπάθειες  στην  Τεχνική  –  Επαγγελματική  Εκπαίδευση  στην  Ελλάδα:
Ουσιαστικές παρεμβάσεις ή αμφισβητήσιμες τροποποιήσεις; Συγχρονική προσέγγιση – υφιστάμενη κατάσταση στο:
Καλούρη,  Ρ.,  Κιμουλάκης,  Ν.,  Παγιατάκης,  Γ.,  Πανέτσος,  Σπ.,  Τσακιράκης,  Γ.,  (επιμ.),  Η  εκπαίδευση  των
εκπαιδευτικών  της  Δευτεροβάθμιας  Επαγγελματικής  και  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης  στην  Ελλάδα.  Αθήνα:
ΑΣΠΑΙΤΕ
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αναγκαία  λεπτομέρεια  για  την  εφαρμογή  του  Προπαρασκευαστικού  Προγράμματος

Πιστοποίησης.

Αναλυτικά προγράμματα σπουδών66 

1. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου περιλαμβάνουν:

α)  Σαφώς  διατυπωμένα  επιδιωκόμενα  μαθησιακά  αποτελέσματα,  που  αναλύονται  σε

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, κατά μάθημα, τομέα και ειδικότητα,

β)  Η  διδακτέα  ύλη  διαμορφωμένη  σύμφωνα  με  τα  επιδιωκόμενα  μαθησιακά

αποτελέσματα κάθε μαθήματος. Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων εργαστηριακής εκπαίδευσης

συνοδεύεται από παράρτημα, που περιγράφει τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την

υλοποίησή τους.

γ)  Οδηγίες  διδασκαλίας,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  διδακτικών  τεχνικών,  των

μεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγμένων εποπτικών μέσων.

2.  Τα  κατά  την  προηγούμενη  παράγραφο  αναλυτικά  προγράμματα  σπουδών

διαμορφώνονται  σύμφωνα  με  τις  κατευθύνσεις  του  ευρωπαϊκού  συστήματος  πιστωτικών

μονάδων  για  την  επαγγελματική  εκπαίδευση  και  κατάρτιση  (European  Credit  System  for

Vocational  and  Education  and  Training  –  ECVET67),  που  περιγράφεται  στη  Σύσταση  του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8-7-

2009).

3.  Για  τη  διαμόρφωση  των  αναλυτικών  προγραμμάτων  σπουδών  κάθε  τομέα  και

ειδικότητας  λαμβάνονται  υπόψη  και  τα  σχετικά  επαγγελματικά  περιγράμματα,  που

πιστοποιούνται  από  τον  Εθνικό  Οργανισμό  Πιστοποίησης  Προσόντων  και  Επαγγελματικού

Προσανατολισμού  (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  υποπερίπτωσης  αα)  της

περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38), σε συνδυασμό με την

11959/Η/20-1-2011  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών  και  Παιδείας,  Δια  Βίου

Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄ 2351), εφόσον υπάρχουν.

4. Τα ωρολόγια και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών επανεκτιμώνται, αξιολογούνται

και, αν κριθεί σκόπιμο, ανανεώνονται κάθε έξι τουλάχιστον, έτη.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε αναγκαία

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

66 Ν. 2640: «Δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», Φ. Ε. Κ. 206 Α΄ / 3 – 9 –
1998

67 European Credit System for Vocational and Education and Training – ECVET, Ε.Ε. C 155/02 της 8-7-2009
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Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών

1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και  των τριών τάξεων επικεντρώνεται  στην ουσιώδη

κατανόηση  των  κεντρικών  θεμάτων  και  θεμελιωδών  εννοιών,  καθώς  και  στην  κατάκτηση

ανώτερων  γνωστικών  ικανοτήτων  και  δεξιοτήτων,  όπως  η  κριτική  και  συνθετική  σκέψη,  η

αξιολόγηση, η επιχειρηματολογία, η επίλυση προβλημάτων και η πρωτοτυπία.

2. Η αξιολόγηση βασίζεται ιδίως:

α) στον προσδιορισμό της ανά μάθημα εξεταστέας ύλης με βάση τις θεματικές ενότητες,

β)  στην  ικανότητα  διασύνδεσης  ουσιωδών  γνώσεων,  που  προέρχονται  από  ευρύτερα

τμήματα της ύλης του μαθήματος,

γ)  στην  κατανόηση  των  βασικών  εννοιών  ή,  ανάλογα  με  το  γνωστικό  αντικείμενο,

γεγονότων, διαδικασιών ή διεργασιών του κάθε γνωστικού πεδίου και

δ)  στη  δυνατότητα  κριτικής  αξιολόγησης  και  ανάπτυξης  λογικών  επιχειρημάτων  και

τεκμηρίωσης για θέματα συναφή με την ύλη.

3.  Οι  γραπτές  προαγωγικές  εξετάσεις  στην  Α΄  τάξη  του  Επαγγελματικού  Λυκείου

διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας

και  τομέα,  εκτός  των  μαθημάτων  της  Ερευνητικής  Εργασίας,  της  Φυσικής  Αγωγής  και  του

Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού-Περιβάλλον Εργασίας, με κοινά θέματα για όλα τα

τμήματα του ίδιου σχολείου που ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από

τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή

τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Ο γενικός βαθμός της Α’ Τάξης προκύπτει από τον μέσο όρο της προφορικής ή και της

γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την  προαγωγή του μαθητή αποτελεί  η  επίτευξη γενικού

βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).

4.  Οι  γραπτές  προαγωγικές  εξετάσεις  στην  Β΄  τάξη  του  Επαγγελματικού  Λυκείου

διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας

και ειδικότητας, εκτός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα

του  ίδιου  σχολείου,  που  ορίζονται  από  τον  διδάσκοντα  ή  τους  διδάσκοντες.  Τα  γραπτά

διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Ο γενικός βαθμός της Β’ Τάξης προκύπτει από τον μέσο όρο της προφορικής ή και της

γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Απαραίτητη
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προϋπόθεση  για  την  προαγωγή  του  μαθητή  αποτελεί  η  επίτευξη  γενικού  βαθμού  ίσου  ή

ανώτερου του δέκα (10).

5.  Οι  γραπτές  απολυτήριες  εξετάσεις  στην  Γ΄  τάξη  του  Επαγγελματικού  Λυκείου

διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας

και ειδικότητας, εκτός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα

του  ίδιου  σχολείου,  που  ορίζονται  από  τον  διδάσκοντα  ή  τους  διδάσκοντες.  Τα  γραπτά

διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Ο γενικός βαθμός της Γ’ Τάξης προκύπτει από τον

μέσο όρο της προφορικής ή και της γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης του

μαθητή σε κάθε  μάθημα.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του μαθητή αποτελεί  η

επίτευξη  γενικού  βαθμού  ίσου  ή  ανώτερου  του  δέκα  (10).  Ο  βαθμός  του  Απολυτηρίου

Επαγγελματικού Λυκείου προκύπτει  από τον μέσο όρο της γενικής  βαθμολογίας  του μαθητή

στην Α’, Β’ και Γ’ Τάξη.

άλλων  παραγόντων  που  υπεισέρχονται  στην  πραγματοποίηση  της  διδασκαλίας(π.χ.

θέματα ασφάλειας εργασίας). 

2.5.2. Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα 
1. Στους αποφοίτους του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» χορηγείται68:

α.  Απολυτήριο  Λυκείου  (ισότιμο  με  το  Απολυτήριο  Γενικού  Λυκείου)  μετά  τις

ενδοσχολικές εξετάσεις, και

β. Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3, μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις από το ΕΠΑΛ.

2. Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 από

το ΕΠΑΛ, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους, σύμφωνα

με την παράγραφο 4 του παρόντος.

3.  Οι  απόφοιτοι  των  Εσπερινών  Επαγγελματικών  Λυκείων  δεν  έχουν  υποχρέωση

πρόσβασης στην «Τάξη Μαθητείας» για την προσέλευση τους στις διαδικασίες πιστοποίησης

προσόντων,  εφόσον  έχουν  συμπληρώσει  τουλάχιστον  600  ημερομίσθια  στην  ειδικότητα  που

αποφοιτούν από τη Γ’ Τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

4. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά μόνας ή και σε συνεργασία με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια

ή και τις Επιστημονικές Ενώσεις αποτελεί το φορέα που εφαρμόζει τις διαδικασίες πιστοποίησης

προσόντων, για την χορήγηση Πτυχίου Ειδικότητας, στους αποφοίτους της «Τάξης Μαθητείας»

του Επαγγελματικού Λυκείου. Κατά περίπτωση, στην οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων

68 Ν. 3748, «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και 
άλλες διατάξεις», Φ. Ε. Κ. 29 Α΄/19-02-2009
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πιστοποίησης,  συμμετέχουν  και  Υπουργεία  που  χορηγούν  αντίστοιχες  άδειες  ασκήσεως

επαγγέλματος,  για  όσες  ειδικότητες  υπάρχει  τέτοιου  είδους  απαίτηση.  Οι  επιτυχόντες  στις

εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το προβλεπόμενο πτυχίο ειδικότητας, αποκτούν και την

αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για το

συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων.

Με  κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  Οικονομικών,

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εκδίδεται

κατόπιν εισήγησης του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και βάσει των προγραμματικών συμφωνιών του

ΕΟΠΠΕΠ με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις Επιστημονικές Ενώσεις ρυθμίζεται κάθε

λεπτομερειακό ζήτημα της παρούσας παραγράφου.

5.  Τα  επαγγελματικά  δικαιώματα  των  αποφοίτων  του  Επαγγελματικού  Λυκείου

καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου

εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν. 3879/2010.

2.6. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση69 70 

Το Κέντρο  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  Αγίων  Αναργύρων δημιουργήθηκε  με  βάση την

προγραμματική σύμβαση, που υπογράφηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1987, σύμφωνα το άρθρο 11 του

ν.  1416/84  «τροποποίηση  και  συμπλήρωση  διατάξεων  της  Δημοτικής  και  Κοινοτικής

νομοθεσίας,  για  την  ενίσχυση  της  αποκέντρωσης  και  την  ενδυνάμωση  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης». Λειτουργεί με βάση την προγραμματική σύμβαση, που υπογράφηκε στις 12

Ιουλίου 1994, η οποία εντάσσεται στο γενικό προγραμματισμό της ΓΓΔΒΜ (πρώην ΓΓΛΕ) για

δημιουργία στην Περιφέρεια Αττικής,  σύμφωνα με τον κανονισμό 815/1984 της Ευρωπαϊκής

Οικονομικής  Κοινότητας,  Κέντρων Επαγγελματικής  Κατάρτισης  (ΚΕΚ),  από τους  παρακάτω

συμβαλλόμενους φορείς:

- Υπουργείο Παιδείας / Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

- Δήμος Αγίων Αναργύρων

- Ν.Ε.Λ.Ε. Αθήνας

- Δημοτική Επιχείρηση Αγίων Αναργύρων 

Η παραπάνω σύμβαση συνενώνει τις προσπάθειες των συμβαλλομένων με στόχους:

69 http://www.gsae.edu.gr/el/epaggelmatiki-katartisi
70 Ν. 3748, «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και
άλλες διατάξεις», Φ. Ε. Κ. 29 Α΄/19-02-2009
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- την  ανάπτυξη  νέων  μορφών  παραγωγικών  δραστηριοτήτων  και  σχέσεων,  που  θα

συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης

- την προσφορά εναλλακτικών ευκαιριών απασχόλησης με πρόσθετη κατάρτιση, ιδίως

σε όσους  βρίσκονται  σε  κίνδυνο  ανεργίας,  λόγω της  αλλαγής  των  συνθηκών  της

αγοράς εργασίας

- την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στην προστασία του περιβάλλοντος και

στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)

- την  ανάπτυξη  κριτικής  σκέψης,  την  άσκηση  της  ικανότητας  για  συμμετοχή  στις

κοινωνικοοικονομικές διαδικασίες και την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας

των καταρτιζομένων

Το  πρόγραμμα  απευθύνεται  σε  πτυχιούχους  της  Δευτεροβάθμιας  Τεχνολογικής

Εκπαίδευσης  (ΤΕΛ,  ΤΕΣ,  ΕΠΛ,  ΤΕΕ,  ΕΠΑΣ,  ΕΠΑΛ,  ΙΕΚ),  καθώς  και  σε  πτυχιούχους  ή

τελειόφοιτους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης(ΤΕΙ, ΑΕΙ), αναλόγων ειδικοτήτων.

Το  κόστος  υλοποίησης  του  προγράμματος  κατάρτισης  του  ΚΕΚ  Αγίων  Αναργύρων,

σύμφωνα  με  την  προγραμματική  λειτουργίας,  καλύπτεται  από  πιστώσεις  της  Γενικής

Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Εθνικοί πόροι)  και από πιστώσεις (ίδιοι πόροι) του Δήμου

Αγίων Αναργύρων – Καματερού με ποσοστά 75% και 25% αντίστοιχα επί του προϋπολογισμού,

ο οποίος καταρτίζεται κάθε έτος και εγκρίνεται από τους παραπάνω φορείς.

Το  Κέντρο  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  Αγίων  Αναργύρων λειτουργεί  σε  κτίριο  που

βρίσκεται επί των οδών Δωδεκανήσου, Μουσουνίτσης και Πατρών στην περιοχή Ανάκασα των

Αγίων  Αναργύρων.  Το  κτίριο  ανεγέρθηκε  με  χρηματοδότηση  της  ΓΓΔΒΜ  (τότε  Γενική

Γραμματεία  Λαϊκής  Επιμόρφωσης),  από  το  ΠΔΕ  επί  οικοπέδου  ιδιοκτησίας  του  Δήμου,

επιφάνειας 672,50 τ. μ. και η χρήση του παραχωρήθηκε, σύμφωνα με τις 979/26-11-1986 και

446/21-7-1987 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων και με την 4043/16-3-

1987 έγκριση της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

3. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

3.1. Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης

Η δομή71 του βουλγαρικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπως έχει διαμορφωθεί μετά το 1998,

περιλαμβάνει την  προσχολική,  βασική (ή πρωτοβάθμια),  μέση (ή δευτεροβάθμια) και  ανώτερη

εκπαίδευση.  Η προσχολική  εκπαίδευση  περιλαμβάνει  παιδιά  από  το  3ο έως  το  6ο ή  7ο έτος

ηλικίας και δεν είναι υποχρεωτική. Η σχολική εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει τη βασική και

μέση, είναι  υποχρεωτική από το 7ο μέχρι  το 16ο έτος ηλικίας και περιλαμβάνει  συνολικά 12

τάξεις. Για την εγγραφή του παιδιού στο βασικό επίπεδο, ο μαθητής/μαθήτρια θα πρέπει να έχει

παρακολουθήσει  υποχρεωτικά ένα έτος  προσχολικής  εκπαίδευσης (το οποίο παρέχεται  στους

παιδικούς  σταθμούς).  Το  βασικό  επίπεδο  εκπαίδευσης,  από  την  1η έως  την  8η τάξη,

περιλαμβάνει: τα λεγόμενα «σχολεία έναρξης» (началните училища), από την 1η έως και την 4η

τάξη και τα λεγόμενα «προγυμνασιακά σχολεία» (прогимназиалните училища), από την 5η έως

και την 8η τάξη. Όσοι μαθητές τελειώνουν με επιτυχία την 4η τάξη λαμβάνουν  Πιστοποιητικό

Αρχικής Εκπαίδευσης (Удостоверение за начално образование), ενώ όσοι αποφοιτούν από την

8η λαμβάνουν Πιστοποιητικό για την Ολοκλήρωση της Βασικής Εκπαίδευσης (Удостоверение за

завършено основно образование). 

Η  μέση  εκπαίδευση  διακρίνεται  στη  λεγόμενη  γενική  εκπαίδευση (общообразователно

обучение)  με  γενικά  και  εξειδικευμένα  σχολεία  (общообразователни  и  специализирани

училища) και την επαγγελματική εκπαίδευση (професионално обучение). Η γενική εκπαίδευση

μπορεί  να  αποκτηθεί  σε  γενικά  σχολεία  ή  γυμνάσια  (общообразователни  училища),  με

συνολική διάρκεια παρακολούθησης τα 3 ή 4 χρόνια, και σε εξειδικευμένα σχολεία, με συνολική

διάρκεια  παρακολούθησης  τα  4  με  5  χρόνια.  Τα  εξειδικευμένα  σχολεία  διακρίνονται  σε:

εξειδικευμένα  σχολεία  με  έμφαση  στις  ξένες  γλώσσες (езикови  гимназии)  και  στα  υπόλοιπα

εξειδικευμένα  σχολεία,  όπου  η  έμφαση  δίνεται  σε  θετικές  και  ανθρωπιστικές  επιστήμες,

μαθηματικά, αθλητισμό, τέχνες κ.ά. Η είσοδος στα εξειδικευμένα σχολεία γίνεται μετά από την

ολοκλήρωση της 7ης ή 8ης Τάξης και μετά από εξετάσεις που συνδέονται με το συγκεκριμένο

προφίλ  του  σχολείου (όπως  εξετάσεις  στη  βουλγαρική  γλώσσα και  λογοτεχνία,  μαθηματικά,

ανθρωπιστικές  επιστήμες  κ.ά.).  Η  επαγγελματική  εκπαίδευση  παρέχεται  από  επαγγελματικά

71 www.mon.bg
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γυμνάσια (професионални гимназии) ή τεχνικά σχολεία (техническите училища) μετά από

ολοκλήρωση της 8ης Τάξης με τετραετή παρακολούθηση, ή μετά από ολοκλήρωση της 7ης Τάξης

και  πενταετή  παρακολούθηση.  Μέση  εκπαίδευση  παρέχουν  και  τα  λεγόμενα  τεχνικά

επαγγελματικά σχολεία (техническите професионални училища) μετά από ολοκλήρωση της

βασικής εκπαίδευσης, με διετή διάρκεια σπουδών.  

Το σχολικό έτος ξεκινάει στις 15 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται τον Μάιο ή τον Ιούνιο,

αναλόγως της τάξης. Οι μαθητές στα γενικά σχολεία δίνουν απολυτήριες εξετάσεις (матура) στα

ακόλουθα  μαθήματα:  βουλγαρική  γλώσσα  και  λογοτεχνία  και  σε  ένα  μάθημα  επιλογής  του

μαθητή το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά μαθήματα κατά την τελευταία

σχολική  χρονιά.  Οι  μαθητές  στα  εξειδικευμένα  σχολεία  δίνουν  απολυτήριες  εξετάσεις  στα

ακόλουθα μαθήματα: βουλγαρική γλώσσα και λογοτεχνία καθώς και στο βασικό μάθημα του

εξειδικευμένου  σχολείου.  Μετά  την  αποφοίτησή  τους  οι  μαθητές  λαμβάνουν  Δίπλωμα

Αποφοίτησης από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Диплома за завършено средно образование).

Εκτός από τη δημόσια εκπαίδευση - κρατικά σχολεία (държавни училища) και σχολεία που

«ανήκουν» στην τοπική αυτοδιοίκηση (общински училища), υπάρχει και η ιδιωτική  (частни

училища), η οποία μάλιστα γνωρίζει και μια ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια. 

3.2. Διαχρονική εξέλιξη

Τα ξένα σχολεία είχαν χρησιμοποιηθεί  για τις ανάγκες της βουλγαρικής παιδείας από τις

αρχές  του  19ου αιώνα72.  Οι  πρώτοι  μορφωμένοι  Βούλγαροι  είχαν  εκπαιδευτεί  σε  ελληνικά

σχολεία. Στα μέσα του 19ου αιώνα, μετά την αποκήρυξη της ελληνικής πολιτιστικής επιρροής στη

Βουλγαρία, οι νέοι άνθρωποι πήραν προσανατολισμό προς τα σχολεία και τα πανεπιστήμια της

Ρωσίας και των γειτονικών χωρών (Ρουμανία, Σερβία και Ελλάδα), καθώς και της Τσεχίας και

της Δυτικής Ευρώπης (Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία).73 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι ιστορικοί έχουν κάνει μια σημαντική συμβολή

για  να  αποσαφινιστεί  ο  ρόλος  των  ξένων  πανεπιστημίων  στη  διαμόρφωση της  βουλγαρικής

διανόησης74.  Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  που  παρουσιάζονται  και  για  τους  διανοούμενους  της

72 И. Танчев. Българскатадържава и учението на българите в чужбина. 1878-1892. София
73 Й. Колев. Българската интелигенция. 1878-1912. София 1992

74 C.  Todorova.  Migrationen  bulgarischer  studenten  an  europaischeUniver-sitaten  seit  der  Befreinung  von  den
Türken bis zum Emsten Wellkrieg.  -  In:  Wegenetz europaischenGeseites.  II.  Wien 1987,241-249; V. Paskaleva.
Bulgarische  Studenten  und  Schiller  in  Mittleeuropa  in  denJahrhunderts.  -  In:  Wegenetz  europaischen...,  57-66;
H.Генчев. Българската възрожденска интелигенция.София 1991; Й. Колев. Българската интелигенция. 1878-
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βουλγαρικής  εθνικής  αναγέννησης  υπήρχαν  μόνο  επτά  νέοι,  οι  οποίοι  είχαν  επισκεφθεί  την

ουγρική δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση75. Οι εξετάσεις που αφορούν την περίοδο

μετά το Ρωσο-τουρκικό Πολέμου 1877-1878 μέχρι το 1910 αναφέρουν μόνο ένα άτομο76.

Η ανά χείρας παρουσίαση βασίζεται σε διαφορετικά είδη επισήμων εγγράφων. Στην αρχή

εξετάστηκαν  οι  κατάλογοι  των  φοιτητών,  που  δημοσιεύθηκαν  στις  επετηρίδες  κάποιων

πανεπιστημίων. Οι κατάλογοι αυτοί μπορούν να βρεθούν για κάθε σχολικό έτος κατά τη διάρκεια

ολόκληρης της περιόδου 1918-1944 στην επετηρίδα του Πολυτεχνείου στη Βουδαπέστη και για

το 1930 στην επετηρίδα του P. Pázmány univerzitet77. Παρά το γεγονός ότι οι κατάλογοι αυτοί

περιέχουν ανεπαρκείς πληροφορίες - μόνο το όνομα του μαθητή και το Τμήμα είχε επισκεφθεί,

είναι ένα σημείο εκκίνησης για την έρευνα του προβλήματος. Πρόσθετη πηγή πληροφοριών, που

χρησιμοποιείται  για  τις  ανάγκες  της  παρούσας  μελέτης,  είναι  τα  έγγραφα  της  βουλγαρικής

πρεσβείας στη Βουδαπέστη. 

Από  το  1991  στον  χώρο  της  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  στη  Βουλγαρία  έχει

πραγματοποιηθεί ένας σημαντικός αριθμός μεταρρυθμίσεων προς τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

Με βασικούς  άξονες  την  ποιότητα  της  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  και  τη  σχέση  κόστους-

απόδοσης των εκπαιδευτικών λειτουργιών υλοποιήθηκαν ενέργειες που είχαν την αποκέντρωση

του  συστήματος  της  σχολικής  εκπαίδευσης  και  την  αυτονομία  των  ιδρυμάτων  τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης. Η διοίκηση της σχολικής εκπαίδευσης οργανώνεται σε τέσσερα επίπεδα78: εθνικό,

περιφερειακό,  δημοτικό  (τοπικό)  και  σχολικό.  Το  υπουργείο  Παιδείας  σχεδιάζει  την  εθνική

εκπαιδευτική  πολιτική,  την  οποία  εφαρμόζει  μέσω  των  περιφερειακών  επιθεωρήσεων

εκπαίδευσης.  Οι  τοπικοί  φορείς  εκπαίδευσης  αποτελούν  μέρος  της  εθνικής  δομής  και

συμμετέχουν  στην  εφαρμογή  της  τοπικής  εκπαιδευτικής  πολιτικής.  Η σχολική  μονάδα  είναι

1912.  София 1992;  И.  Танчев.  Българскатадържава и учението на българите в чужбина.  1878-1892. София,
1994
75 Н.  Генчев. Op. cit., 225-226, 234, 365: 2 -gymn. in Szeged, 1 - gymn. in Budapest, 1 - commercialschool in
Budapest, 1 -teachers training school in Szeged, 2 -Law Depart. at the Budapest University
76 И. Tанчев, Op. cit., p. 167

77 AM. Kir. József Műegyetem programmja Az 1917/18 [...1933/34] tanévre. Budapest, 1917 [...-1935], A Bp.i M.
Kir.  Jósef  nádor műszaki  és  gazdaságtudományi  egyetem az  1935/36 tanévnek megnyitásakor  valamint1934/35.
tanév ünnepélyesen tartott beszédek és az 1934/35 [...-1942/43]tanévi évkönyv. Budapest 1936 [...-1945]. A Bp.i M.
Kir.  Pázmány  tudományegyetem  almanachja  fennállásának  296.  [...-308.]  tanévében.Budapest,1931  [...-1943].
Concerning  the  University  of  Physical  Education  lists  of  its  graduated  students  are  published  in:  A  M.  Kir.
Testnevelési Főiskola almanachja. 1925-1930. Budapest, 1930, 32-35. Ötven év atestkultúra szolgalatában. 1925-
1975. Ed. Kun L. Budapest, 1975, 214-216

78 www.mon.bg
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νομικό  πρόσωπο  και  ο  διευθυντής/  η  διαυθύντριά  της  φέρει  την  ευθύνη  για  όλες  τις

δραστηριότητες,  συμπεριλαμβανομένης  της  πρόσληψης  του  εκπαιδευτικού  προσωπικού.  Στο

πλαίσιο της δημόσιας σχολικής εκπαίδευσης, υπάρχουν κρατικά και τοπικά σχολεία (του δήμου)

όπου  η  φοίτηση  είναι  δωρεάν.  Η  χρηματοδότηση  πραγματοποιείται  από  εθνικούς  πόρους,

χορηγίες ή κοινοτικούς πόρους. Ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν από το 1992 που εποπτεύονται και

ελέγχονται από το υπουργείο Παιδείας. Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν, επίσης,

να  είναι  δημόσια  ή  ιδιωτικά.  Σε  κάθε  περίπτωση,  προβλέπεται  η  καταβολή  διδάκτρων

(EURYDICE/CEDEFOP/ETF, 2003: 7, 9-10, 12, 15, 26).79

Το  σχολικό  έτος  2006-2007  θα  μπορούσε  να  θεωρηθεί  αφετηρία  της  σταδιακής

αναδιάρθρωσης της σχολικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό:

- Η βασική εκπαίδευση (osnovno obrazovanie) θα διαρκεί επτά (και όχι οκτώ) έτη και

θα  συνεχίσει  να  αποτελείται  από  δύο  επίπεδα:  το  πρώτο  αντιστοιχεί  στην

πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  (1η–4η τάξη),  ενώ  το  δεύτερο  στον  πρώτο  κύκλο

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (5η–7η τάξη), το οποίο έχει ως σκοπό την προετοιμασία

των μαθητών και  των μαθητριών για τη μελέτη  διαφορετικών επιστημών και  την

ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων.

- Η μέση εκπαίδευση (sredno obrazovanie) θα διαρκεί πέντε (και όχι τέσσερα) έτη και

θα  πργανώνεται  πλέον  σε  δύο  κύκλους:  των  υποχρεωτικό  (8η–10η)  και  τον

μεταυποχρεωτικό κύκλο (11η–12η) (EURYDICEEuropean Commission, 2008: 2)80.

Στην πράξη, η εκπαίδευση παραμένει υποχρεωτική για τους μαθητές και τις μαθήτριες

από την ηλικία των έξι ή επτά ετών (με απόφαση των γονέων και κηδεμόνων τους) έως τα 16

μολονότι  με  πιο  πρόσφατη  νομοθετική  ρύθμιση  προβλέπεται  υποχρεωτική  προσχολική

εκπαίδευση διαρκείας ενός έτους. Με την ολοκλήρωση του 4ου, 7ου και 12ου έτους φοίτησησστη

γενική εκπαίδευση οι μαθητές και οι μαθήτριες προβλέπεται να προσέρχονται σε εθνικές γραπτές

εξετάσεις.

Ως προς την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, θεσπίστηκε η έναρξη παροχής

αυτής στο πλαίσιο της βασικής εκπαίδευσης και από το 6ο έτος φοίτησης. Βασική προϋπόθεση

για  τη  λήψη  εκπαίδευσης  επαγγελματικής  κατεύθυνσης  είναι  η  ηλικία.  Οι  μαθητές  και  οι

79 www.eurydice.eu

80 Εκτός  από  τα  σχολεία  μέσης  εκπαίδευσης,  λειτουργούν  σχολεία  με  εξειδικευμένα  προγράμματα  σπουδών
(profilirani gimnazii) διάρκειας πέντε ή τεσσάρων ετών. Η εγγραφή στα σχολεία αυτά γίνεται κατόπιν συμμετοχής
σε  εισιτήριες  εξετάσεις  που  ανταποκρίνονται  στις  προσφερόμενες  ειδικότητες  (πχ.  Βουλγάρικη  γλώσσα  και
λογοτεχνία, Μαθημετικά, Ανθρωπιστικές σπουδές κλπ.)
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μαθήτριες πρέπει να είναι τουλάχιστον 13 ετών και να προσκομίσουν γραπτή βεβαίωση ότι το

επάγγελμα  της  επιλογής  τους  δεν  είναι  επικίνδυνο  για  την  υγεία  τους.  Τα  παρεχόμενα

προγράμματα σπουδών συνδυάζουν τη γενική με την επαγγελματική εκπαίδευση στη βάση των

τρεχουσών αναγκών της αγοράς εργασίας81.

Η διάρκεια των προγραμμάτων καθορίζεται σύμφωνα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και το

επίπεδο  του  χορηγούμενο  τίτλου  επαγγελματικών  σπουδών.  Για  τη  λήψη  τίτλου  σπουδών

οποιουδήποτε  επιπέδου προβλέπεται  η  συμμετοχή  των ενδιαφερομένων  σε  εξετάσεις  που θα

διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο. 

Ως προς τους τύπους επαγγελματικού σχολείου, λειτουργούν τα εξής σχολεία82:

- Επαγγελματικά σχολεία για την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης καθώς και του

υποχρεωτικού κύκλου της μέσης εκπαίδευσης.

- Επαγγελματικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης (profesionalni gimnazii).

- Σχολεία τεχνών.

- Αθλητικά σχολεία.

Ανεξαρτήτως  της  κατεύθυνσης,  οι  απόφοιτοι  και  οι  απόφοιτες  σχολείου  μέσης

εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επαγγελματικό κολέγιο

(profesionalen kolezh) μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διετούς φοίτησης ή να

μεταβούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:

- Τον  τομέα  πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης  όπου  εντάσσονται  τα  Πανεπιστήμια,  οι

Ακαδημίες και τα Ινστιτούτα, τα οποία οδηγούν στη λήψη ακαδημαϊκού πτυχίου.

- Τον  τομέα  μη  πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης  όπου  εντάσσονται  τα  κολέγια

επαγγελματικής  κατεύθυνσης  τριετούς  φοίτησης,  τα  οποία  οδηγούν  στη  λήψη

επαγγελματικού πτυχίου.

Οι  κάτοχοι  οποιουδήποτε  πτυχίουέχουν  τη  δυνατότητα  να  πραγματοποιήσουν  μεταπτυχιακές

σπουδές  (υπό  προϋποθέσεις)  που  απονέμουν  μεταπτυχιακό  και  διδακτορικό  δίπλωμα.  Τα

κρητίρια  εισόδου  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  (γραπτές  εξετάσεις,  απολυτήριο  μέσης

81 Σύμφωνα με τον νόμο «Περί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»,  τα προγράμματα περιλαμβάνουν:
μαθήματα γενικής παιδείας και επαγγελματικής ειδίκευσης, θεωρητική κατάρτιση στο επάγγελμα–στόχο, πρακτική
άσκηση σε εκπαιδευτικό και παραγωγικό οργανισμό, στη χώρα ή στο εξωτερικό. Στην πράξη, παρατηρείται ότι η
άσκηση σε πραγματικό παραγωγικό περιβάλλον γίνεται σε περιορισμένη κλίμακα, ενδεχομένως ως αποτέλεσμα της
«χαλαρής» συνεργασίας μεταξύ των σχολειών και των τοπικών επιχχειρήσεων (βλ. Gospodinov, 2006)
82 Εκτός  από τα  επαγγελματικά σχολεία,  και  τα  γενικά και  τα εξειδικευμένα σχολεία  μπορούν να προσφέρουν
προγράμματα επαγγελματικών σπουδών σε ομάδες μαθητών και μαθητριών. Τα προγράμματα αυτά αναπτύσσονται
στη  βάση  των  κρατικών  προδιαγραφών  της  εκπαίδευσης  και  ανταποκρίνονται  άμεσα  σε  απαιτήσεις  της
περιφερειακής και της τοπικής αγοράς εργασίας (ETF/HRDC/BNO, 2001: 56-57. Δημοκρατία της Βουλγαρίας)
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εκπαίδευσης  κλπ.)  προσδιορίζονται  από  κάθε  ίδρυμα  χωριστά,  γεγονός  που  ενισχύει  την

αυτονομία των ιδρυμάτων.

3.3. Αρχική επαγγελματική κατάρτιση.

Το  ισχύον  σύστημα  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  στη  Βουλγαρία  έχει

χαρακτηριστεί  «πολύπλοκο»  δεδομένου  ότι  σήμερα  λειτουργούν  ποικίλες  και  διαφορετικές

(οργανωμένες) δομές επαγγελματικής κατάρτισης. Οι δομές αυτές ανήκουν είτε σε φορείς του

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είτε σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όλες οι δομές μπορούν

να  οργανώνουν  προγράμματα  αρχικής  και  συνεχιζόμενης  επαγγελματικής  εκπαίδευσης

κατάρτισης.  Το καθεστώς αυτό ενδέχεται  να είναι  απορροία (και)  της  υιοθέτισης  της κοινής

πρότασης των εθνικών φορέων HRDC και  BNO για συγχώνευση, όπου εφικτό, των υποδομών

αρχικής  και  συνεχιζόμενης  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  με  στόχο  τον

εκσυγχρονισμό του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

3.3.1. Δομές της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

Η διαδικασία αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορεί να παρέχεται από

τις ακόλουθες δομές:

- Στο  πλαίσιο  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  (πρώτος  και  δεύτερος  κύκλος),  τα

επαγγελματικά σχολεία, τα σχολεία τεχνών και τα αθλητικά σχολεία.

- Στο  πλαίσιο  της  μεταδευτεροβάθμιας  μη  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  τα

επαγγελματικά κολέγια διετούς φοίτησης.

- Στο  πλαίσιο  εδραίωσης  της  διά  βίου  μάθησης,  τα  κέντρα  επαγγελματικής

κατάρτισης (γενικά) και τα επαγγελματικά σχολεία που οργανώνουν προγράμματα

κατάρτισης ενηλίκων.

Είναι εμφανές ότι η δομή που παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων και

αντιστοιχεί στη δομή των ΙΕΚ είναι το επαγγελματικό κολέγιο83. Διευκρινίζεται ότι, παρόλο που

τα  κολέγια  υπάγονται  στο  επίσημο  εκπαιδευτικό  σύστημα  και  παρέχουν  πιστοποίηση,  δεν

οδηγούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε περίπτωση που κάποιος απόφοιτος/κάποια απόφοιτη

83 Επισημαίνεται ότι εκτός από τα προγράμματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, τα επαγγελματικά κολέγια
έχουν το δικαίωμα να ανπτύσσουν προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης καθώς και προγράμματα κατάρτισης
ανέργων σε εναρμόνιση προς τις κατευθυντήριες γραμμές του ΕΑ. Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εργασίας, αντικείμενο
μελέτης αποτελούν τα οργανωμένα προγράμματα διετούς φοίτησης.
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κολεγίου  επιθυμεί  να  φοιτήσει  σε  ανώτατο  εκπαιδευτικό  ίδρυμα,  τότε  στον  φάκελο

υποψηφιότητάς του/της μπορεί να αναφερθεί στην πιστοποίηση και να διεκδικήσει περισσότερα

μόρια αξιολόγησης.

Αναφορικά  με  τη  δυναμικότητα  των  επαγγελματικών  κολεγίων  και  σύμφωνα  με  τη

στατιστική υπηρεσία της χώρας (NSI, 2009), κατά το έτος κατάρτισης λειτούργησαν 28 κολέγια

από τα οποία 26 ήταν ιδιωτικά και τα υπόλοιπα 2 δημόσια. Στα ιδιωτικά κολέγια καταρτίστηκαν

συνολικά  3.931 εκπαιδευόμενοι  και  εκπαιδευόμενες,  ενώ στα δημόσια  437.  Σύμφωνα  με  το

Μητρώο ιδιωτικών επαγγελματικών κολεγίων, το 2010-2011 λειτούργησαν 49 ιδιωτικά κολέγια

από τα οποία 36 προβάλλουν ως κεντρικές  δομές και τα υπόλοιπα 13 ως παραρτήματα (βλ.

Υπουργείο  Παιδείας,  2010).  Σε  κάθε  περίπτωση  τα  δημόσια  κολέγια,  σε  σύγκριση  με  το

παρελθόν,  ακολουθούν πτωτική πορεία.  Αντίθετα,  παρατηρείται  σταθερά αυξανόμενη ζήτηση

για  τα  ιδιωτικά  κολέγια84.  Στο  σημείο  αυτό  διασαφηνίζεται  ότι  τα  τελευταία  χρόνια  και  οι

φοιτούντες και οι φοιτούσες στα δημόσια κολέγια καταβάλλουν δίδακτρα. Αναφορικά με την

κατανομή των κολεγίων στον γεωγραφικό χάρτη της χώρας,  εκτιμάται  ότι  αυτά λειτουργούν

κυρίως σε αστικά κέντρα, μικρά και μεγάλα, όπου καταγράφεται ζήτηση για και απορρόφηση

κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι, ως προς τα ιδιωτικά κολέγια, σχεδόν οι

μισές  από  τις  υφιστάμενες  δομές  λειτουργούν  στη  Σόφια,  τέσσερις  δραστηριοποιούνται  στη

Φιλιππούπολη,  ενώ  από  δύο  κολέγια  απαντώνται  σε  κέντρα  όπως  η  ακριτική  πόλη  Ρούσε.

Αρκετά από τα ιδιωτικά κολέγια έχουν διαφημιστικές  καταχωρίσεις  στο διαδίκτυο,  οι  οποίες

πρόκειται  να  αξιοποιηθούν  ως  ενδικτικό  (όχι  αποκλειστικό)  οδηγό  για  την  περιγραφή  της

οργάνωσης και της μεθόδευσης των προγραμμάτων επαγγελματικής αρχικής.

3.3.2. Εκπαιδευτικά προγράμματα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

Υπενθυμίζεται  ότι  κάθε  πρόγραμμα  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης

αναπτύσσεται  βάσει  του  Kαταλόγου  Επαγγελμάτων  και  των  κρατικών  προδιαγραφών  της

εκπαίδευσης.  Σήμερα  τα  επαγγελματικά  πεδία  του  Kαταλόγου  Επαγγελμάτων  είναι  17,

διακλαδίζονται σε 43 τομείς ειδίκευσης και 222 επαγγέλματα, τα οποία διαιρούνται σε συνολικά

περισσότερες από 500 επιμέρους ειδικότητες (βλ. NAVET, 2010): 

- Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

 Δημοσιογραφία, Μαζική Ενημέρωση και Πληροφόρηση

84 Ενδεικτικά  αναφέρεται  ότι  το  1997-1998  υπήρχαν  8  δημόσια  και  12  ιδιωτικά  κολέγια,  ενώ  καταρτήστικαν
συνολικά 6.260 εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευόμενες.
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 Πληροφορική

 Αρχιτεκτονική και Δημόσια Έργα

 Υγειονομικές Υπηρεσίες

 Μεταφορές

 Οικονομία και Διοίκηση

 Τεχνολογία

 Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

 Κοινωνικές Επιστήμες

 Προστασία του περιβάλλοντος

 Φυσικές Επιστήμες

 Μεταποίηση και Επεξεργασία Προϊόντων

 Κτηνιατρική

 Ατομικές Υπηρεσίες

 Προστασία του Πολίτη

Διευκρινίζεται  ότι  καμία προσφερόμενη ειδικότητα δεν μπορεί  να επαναλαμβάνεται  ή  να

συνεχίζεται σε ανώτερο κύκλο σπουδών. Οι ειδικότητες που προβλέπεται να λειτουργούν στα

κολέγια  υπάγονται  σε  εννέα  τομείς85 και  έχουν  ως  κοινό  σκοπό  την  παροχή  στους

ενδιαφερόμενους  και  τις  ενδιαφερόμενες  επαγγελματικής  επάρκειας  για  την  «άσκηση

επαγγελμάτων που περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σύνθετης φύσης, οι οποίες

υλοποιούνται  κάτω  από  μεταβαλλόμενες  συνθήκες,  καθώς  και  την  ανάληψη  διοικητικών

αρμοδιοτήτων για την εργασία άλλων ατόμων και την κατανομή πόρων» (βλ. Δημοκρατία της

Βουλγαρίας, 2010). Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι οι ειδικότητες και τα παρεχόμενα προγράμματα

κατάρτισης  ανταποκρίνονται  στου βασικούς  τομείς  της  εθνικής  και  της  τοπικής  οικονομικής

δραστηριότητας  και  παρακολουθούν  την  προσφορά  και  ζήτηση  των  αντίστοιχων  τομέων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πλειονότητα των προγραμμάτων όλων των κύκλων σπουδών που

υλοποιήθηκαν  κατά  το  έτος  κατάρτισης  2000-2001  εντάσσεται  στα  πεδία  «Οικονομία  και

Διοίκηση»  και  «Προστασία  του  Πολίτη»  (40,6%  και  27%  αντίστοιχα),  ενώ  το  ποσοστό

συμμετοχής στις ειδικότητες του πεδίου «Μεταφορές» είναι σχεδόν μηδαμινό. Διευκρινίζεται ότι

η  κατάρτιση  στις  ειδικότητες  του  τομές  «Πολεμική  τέχνη  και  Άμυνα»  («Προστασία  του

85 Πρόκειται για τους εξής τομείς: Τέχνες, Οικονομία, Τεχνολογία,  Γεωργία, Υγειονομικές Υπηρεσίες, Ατομικές
Υπηρεσίες, Μεταφορές, Προστασία του Περιβάλλοντος και Προστασία του Πολίτη.
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Πολίτη»)  παρέχεται  από τα  επαγγελματικά  κολέγια  υπαξιωματικών,  τα οποία  υπάγονται  στο

υπουργείο Αμύνης της χώρας (NAVET, 2010: 34).

Όπως ισχύει και για τα ΙΕΚ,  τα προγράμματα διαρκούν έως δύο έτη κατάρτισης και κάθε

έτος οργανώνεται  σε δύο αυτοτελή εξάμηνα.  Ωστόσο, η κατάρτιση μπορεί  να παρέχεται  και

εργάσιμες ημέρες και σαββατοκύριακα, πρωινές και απογευματινές (βραδινές) ώρες, ανάλογα με

τη  δυναμικότητα  του  κολεγίου  και  την  ομάδα  αναφοράς.  Με  βάση  το  υπάρχον  υλικό,

διαπιστώνεται ότι τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται συστηματικές προσπάθειες προσαρμογής

των καθιερωμένων μορφών οργάνωσης προγραμμάτων στις προσωπικές και τις επαγγελματικές

υποχρεώσεις  των  εκπαιδευομένων.  Έτσι,  μεταξύ  άλλων,  οι  ενδιαφερόμενοι  και  οι

ενδιαφερόμενες,  κατά  κανόνα,  εργαζόμενοι  και  εργαζόμενες,  έχουν  τη  δυνατότητα  επιλογής

μεταξύ  συμμετοχής  σε  ομάδα  και  παρακολούθησης  κοινού  κορμού  μαθημάτων  και  του

σχεδιασμού  ενός  εξατομικευμένου  προγράμματος  κατάρτισης,  με  περιοδικές  εκπαιδευτικές

συναντήσεις στις εγκαταστάσεις του κολεγίου φοίτησης. Εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό, οι

εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες διευκολύνονται στον έλεγχο του χρόνου και του χώρου

μάθησης  και  συνεπώς,  την  επίτευξη  των  επιθυμητών  μαθησιακών  αποτελεσμάτων.  Η

ολοκλήρωση  ενός  προγράμματος  παρέχει  στους  ενδιαφερόμενους  και  τις  ενδιαφερόμενες  τη

δυνατότητα  απόκτησης  δεύτερης  ειδικότητας  (δεύτερου  επαγγελματικού  τίτλου)  μέσω  της

συνέχισης  των  σπουδών  τους  έως  δύο  ακόμη  εξάμηνα  κατάρτισης.  Βασική  προϋπόθεση,  η

επιλογή και  η  παρακολούθηση προγράμματος  κατάρτισης  που εντάσσεται  στον ίδιο  (με  τον

αρχικό) ή συναφή τομέα εκπαίδευσης.

3.4. Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση86

3.4.1. Δομές της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

Με βάση το υπάρχον υλικό (EURYDICE/European Comission, 2006: 146-150.  Daskalova,

2009)87,  διαπιστώνεται  ότι  οι  φορείς  και  οι  δομές  που μπορούν να  υλοποιούν  προγράμματα

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων είναι:

- Τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης

- Τα εταιρικά κέντρα κατάρτισης

- Τα επαγγελματικά σχολεία και τα επαγγελματικά κολέγια (συνολικά 170)

86 www.mon.bg
87 www.eurydice.eu
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- Τα πανεπιστήμια

- Οι οργανώσεις εργοδοτών και εργοδοτριών, όπως το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικής

Κατάρτισης του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου88

- Οι  συνδικαλιστικές  οργανώσεις,  όπως  το  Κέντρο Συνδικαλιστικής  Ανάπτυξης  της

Συνομοσπονδίας Εργατών «Podkrepa» (= υποστήριξη)

- Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), όπως η «Znanie» (γνώση), που θεωρείται η

μεγαλύτερη οργάνωση της χώρας.89

Ο  συνδετικός  κρίκος  τους  είναι  η  προώθηση  της  ιδέας  της  επαγγελματικής

αυτοβελτίωσης  του  εργατικού  δυναμικού  και  η  διευκόλυνση  της  κινητικότητας  στην  αγορά

εργασίας. Η συγκρίσιμη με τα ΚΕΚ δομή φαίνεται ότι είναι τα πιστοποιημένα από το NAVET

κέντρα  επαγγελματικής  κατάρτισης,  τα  οποία  έχουν  το  δικαίωμα  να  παρέχουν  και  να

επικυρώνουν τα αποτελέσματα της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων για

την απόκτηση προσόντων σε ένα επάγγελμα ή μέρος αυτού.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας φορέας που επιθυμεί να πιστοποιηθεί από το

NAVET καθορίζονται  με  απόφαση  του  εκάστοτε  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  οργανισμού.

Σύμφωνα με την υπ. αρ. 09/16.07.2008 απόφαση, συνεκτιμώνται οι εξής δείκτες (βλ.  NAVET,

2008):

- Το σύστημα διεύθυνσης του κέντρου, δηλαδή η δομή του κέντρου και η πολιτική

διαφάνειας και πληροφόρησης

- Το  σύστημα  διασφάλισης  της  ποιότητας  της  παρεχόμενης  κατάρτισης,  δηλαδή  η

διαδικασία επιλογής των υποψήφιων εκπαιδευόμενων, η οργάνωση της εκπαιδευτικής

διαδικασίας  και  η  δομή  και  το  περιεχόμενο  των  προτεινόμενων  προγραμμάτων

κατάρτισης

- Το σύστημα εσωτερικής παρακολούθησης και το σύστημα τεκμηρίωσης

88 Μέσω του δικτύου παρατημάτων παρέχεται κατάρτιση σε σημαντικό αριθμό ατόμων, σε αντικείμενα όπως τα
εξής:  Δασοκομία,  Υφαντουργία,  Δερματοτεχνία,  Διεύθυνση  Ξενοδοχείων  και  Εστιατορίων,  Τροφοδοσία  κλπ.
(EURYDICE/European Union, 2006: 150).
89 Πρόκειται για Ένωση κυρίως εκπαιδευτικών και διδασκόντων/διδασκουσών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που
στοχεύουν στη διάχυση της γνώσης. Στα κέντρα κατάρτισης, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε άτομα με χαμηλά
προσόντα, άνεργα επί μονίμου βάσεως ή κοινωνικά απομονωμένα, λειτουργούν οοι εξής ειδικότητες: Μάρκετινγκ,
Οικονομικά  και  Επιχειρηματικότητα.  Οι  βεβαιώσιες  που  χορηγούνται  μετά  το  πέρας  των  προγραμμάτων
αναγνωρίζονται  από  το  υποργείο  Παιδείας  και  το  υπουργείο  Εργασίας  (ETF,  2004:  51,  EURYDICE/European
Union, 2006: 150).

57



- Το σύστημα διασφάλισης των ανθρωπίνων  και  των υλικών  πόρων.  Ως  προς  τους

εκπαιδευτές και τις εκπαιδεύτριες, λαμβάνεται υπόψη και το επίπεδο εκπαίδευσης και

η ειδική επιστημονική κατάρτισή τους.

Σήμερα εκτιμάται ότι στην επικράτεια λειτουργούν συνολικά 570 πιστοποιημένα κέντρα,

τα οποία μπορεί να είναι ιδιωτικά (η πλειονότητα) ή δημόσια, εθνικά με συμμετοχή ξένων ή

ξένων συμφερόντων. Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιοχές, στη Σόφια και τις μεγάλες πόλεις,

όπως  η  Φιλιππούπολη,  η  Βάρνα  και  η  Στάρα  Ζαγκόρα,  απαντάται  ένα  ευρύτερο  φάσμα

παρεχόμενων  προγραμμάτων  και  υπηρεσιών  κατάρτισης  και  καλύτερες  συνθήκες

προσβασιμότητας (EURYDICE/European Union, 2006: 151). Η οργάνωση και η μεθόδευση των

προγραμμάτων που υλοποιούνται στα πιστοποιημένα κέντρα θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.

3.4.2. Εκπαιδευτικά προγράμματα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Η  μεγάλη  σημασία  που  αποδίδεται  στην  ανάπτυξη  της  συνεχιζόμενης  επαγγελματικής

κατάρτισης  αποκρυσταλλώνεται  στην  τάυτισή  της,  σε  μεγάλο  βαθμό,  με  την  εκπαίδευση

ενηλίκων (Zarifis, 2008: 643). Διαπιστώνεται επίσης, ότι αυτή λειτούργησε ως βασικός μοχλός

της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ.  ETF, 2004: 15). Στους βασικούς στόχους

της συνεχίζουν να περιλαμβάνονται τα εξής:

- Η διευκόλυνση της ανάπτυξης του ατόμου και της χώρας

- Η απόκτηση και η διαρκής βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού

δυναμικού και η διασφάλιση της απασχολησιμότητας

- Η προσαρμογή στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές της εκπαίδευσης για τη σύγκριση και

την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Υποστηρίζεται ότι τα προγράμματα κατάρτισης σχεδιάζονται στη βάση των αναγκών των

ομάδων αναφοράς:  των  ανέργων,  των  εργαζομένων  και  των  κοινωνικά  «μη  προνομιούχων»

ομάδων90, και παρέχουν κατάρτιση ή επανακατάρτιση στα εξής:

- Την απόκτηση βασικών επαγγελματικών προσόντων

90 Ως  «μέλη  κοινωνικά  μη προνομιούχων  ομάδων» ορίζονται:  «άνεργα  νεαρά  άτομα,  άνεργα  νεαρά  άτομα  επί
μονίμου βάσεως με αναπηρία, νεαρά άτομα σε ιδρύματα πρόνοιας που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους,
μακροχρόνια άνεργοι και άνεργες με αναπηρία, άνεργοι και άνεργες που είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
με παιδιά ηλικίας 3 ετών και κάτω, άνεργα άτομα που έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης, άνεργες γυναίκες ηλικίας 50
ετών και άνω, άνεργοι άνδρες ηλικίας 55 ετών και άνω, λοιπές ομάδες ανέργων» (δημοκρατία της Βουλγαρίας,
2006).
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- Τη βελτίωση του επιπέδου προσόντων (μέσω ολοκλήρωσης της βασικής ή της μέσης

τυπικής εκπαίδευσης)

- Την απόκτηση επιπρόσθετων προσόντων

- Την απόκτηση νέας ειδικότητας/ νέου επαγγέλματος.

Συγκεκριμένα,  τα  προγράμματα  κατάρτισης  ανέργων  απευθύνονται  στα  άτομα  που

επιθυμούν  είτε  να  συμπληρώσουν  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  διαθέτουν  ώστε  να

ενισχύσουν  την  ανταγωνιστικότητά  τους  στην  αγορά  εργασίας  είτε  να  ακολουθήσουν  μια

διαφορετική επαγγελματική κατεύθυνση στην προσπάθεια ανταπόκρισης στις απαιτήσεις μιας

μεταβαλλόμενης  αγοράς  εργασίας.  Τα  προγράμματα  κατάρτισης  των  κοινωνικά  μη

προνομιούχων  ομάδων  στοχεύουν  στην  ανάπτυξη  βασικών  δεξιοτήτων  εγγραμματοσύνης

απαραίτητων για τη βελτίωση των προϋποθέσεων ενεργούς συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία για το 2004 (EURYDICE/European Union, 2006: 168), τα

προγράμματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση εμπίπτουν στους εξής τομείς κατάρτισης: «Τεχνολογία

και Παραγωγή» (18,4%) και «Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά» (11,5%).

Αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  τα  τελευταία  χρόνια  η  πρόβλεψη  για  παροχή  οργανωμένης

κατάρτισης στο εργατικό δυναμικό διεκδικεί μία θέση σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας (βλ.

Daskalova, 2009). Σε ορισμένες συμβάσεις προσδιορίζονται οι ομάδες αναφοράς ανάλογα με τις

ανάγκες  τις  εταιρείας  και  των  εργαζομένων.  Χαρακτηριστικά  αναφέρεται  ότι  προβλέπεται  η

παροχή κατάρτισης σε άτομα που απώλεσαν ή πρόκειται να αναλάβουν υπό δημιουργία θέση

εργασίας στους κλάδους της ηλεκτροδότησης, της υδροδότησης, της πολεμικής βιομηχανίας και

των μεταφορών λόγω αλλαγής τεχνολογίας. Ορισμένα από τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται

σε  πιστοποιημένα  κέντρα  επαγγελματικής  κατάρτισης,  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  του

NAVET.

Ως προς τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων, αυτή μπορεί να πραγματοποιείται μέσω

του  κρατικού  προϋπολογισμού,  των  ειδικών  εταιρικών  κεφαλαίων,  των  διμερών  και  των

πολυμερών διεθνών συμφωνιών ή να καλύπτεται από τα νοικοκυριά. Στο πλαίσιο υλοποίησης

του  επιχειρησιακού  προγράμματος  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού»  (2007-2013),  όπως

σχεδιάστηκε και υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους με τη στήριξη

του  ΕΚΤ,  επενδύθηκε  ένα  συμαντικό  ποσό  στους  τομείς  της  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης.

Ενδεικτικά  αναφέρεται  ότι  αναπτύσσονται  μορφές  της  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης  και

κατάρτησησ  ενηλίκων91 για  την  προώθηση  της  οποίας  προτάθηκαν  οι  ακόλουθες

91 Άξονας προτεραιότητας: «Βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και κατάρτιση».
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δραστηριότητες:  η  κατάρτιση του διαδικτύου,  του διοικητικού  και  του τεχνικού προσωπικού

(των  φορέων  κατάρτισης)  στην  εφαρμογή  μορφών  αυτής,  ο  σχεδιασμός  και  η  δοκιμαστική

εφαρμογή προγραμμάτων αντίστοιχων μορφών σε συνεργασία με έμπειρους εταίρους, η ίδρυση

εικονικών βιβλιοθηκών κλπ. (Republic of Bulgaria/Ministry of Labour and Social Policy, 2007:

106). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

4. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

4.1. Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης92

Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ρουμανίας αποτελείται από: 

α) Προσχολική εκπαίδευση.

β) Γενική υποχρεωτική εκπαίδευση, ήτοι:

β1) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

β2) Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο).

γ) Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Λύκειο).

δ) Σχολές Καλών Τεχνών και Επαγγελμάτων.

ε) Τεχνολογικές Σχολές (Σχολές μαθητευομένων).

στ) Μετα-λυκειακή εκπαίδευση.

ζ) Ανώτατη εκπαίδευση. 

Η  μεταρρύθμιση  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  ξεκίνησε  στη  Ρουμανία  μετά  το  1998,

κατόπιν του σταδιακού εκδημοκρατισμού και της διείσδυσης των ευρωπαϊκών πόρων και των

πόρων της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Προσχολική Εκπαίδευση

Ο  υπ’  αριθμ.  84/1995  Νόμος  για  την  Παιδεία  προέβλεπε  τη  σταδιακή  γενίκευση  της

προετοιμασίας  για  το  σχολείο.  Τα  επόμενα  χρόνια  το  ποσοστό  εγγραφής  των  παιδιών  στα

νηπιαγωγεία αυξάνονταν κάθε έτος. Το 2002 τέθηκε σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Γενίκευση

της εκπαίδευσης στο σύστημα προσχολικής Εκπαίδευσης στη Ρουμανία για τα μεγάλα νήπια».

92 www.edu.ro
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Με υποστήριξη της UNICEF, την περίοδο 2005-2006 εκπονήθηκε η στρατηγική του Υπουργείου

Παιδείας και Έρευνας για την προσχολική εκπαίδευση. 

Η  προσχολική  εκπαίδευση  περιλαμβάνει  παιδιά  ηλικίας  3-7  ετών.  Οι  δραστηριότητες

διεξάγονται  σε  νηπιαγωγεία  με  κανονικό  πρωινό  πρόγραμμα  ή  σε  ολοήμερα  νηπιαγωγεία  ή

εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Η προσχολική εκπαίδευση είναι δομημένη σε δύο επίπεδα: 

α΄. Το α' επίπεδο αποσκοπεί στην κοινωνικοποίηση των παιδιών ηλικίας 3-5 ετών

β΄.  Το β'  επίπεδο έχει ως στόχο την προετοιμασία των παιδιών ηλικίας 5-7 ετών για την

ένταξη στο σχολείο. 

Δομή των ομάδων του νηπιαγωγείου:

Μικρά νήπια: 3-4 ετών

Μεσαία νήπια: 4-5 ετών

Μεγάλα νήπια: 5-7 ετών

Σύμφωνα  με  το  νέο  νόμο  για  την  Παιδεία,  η  τάξη  προετοιμασίας  του  Νηπιαγωγείου

πρόκειται να ενταχθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Γενική Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Η Γενική Υποχρεωτική Εκπαίδευση διαρκεί 10 σχολικά έτη και αρχίζει στην ηλικία των 7 ή

των 6 ετών (ανάλογα με την επιθυμία των γονέων).  Θεωρητικά, η ηλικία  ολοκλήρωσης της

υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι 16-17 ετών. Από το σχολικό έτος 2003-2004, η 9η και 10η τάξη

της  Γενικής  Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης  ολοκληρώνονται  με  Πιστοποιητικό  Αποφοίτησης

(κατόπιν διαγωνισμού).

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση περιλαμβάνει τις α΄-δ΄ τάξεις και προβλέπει συνήθως πρωινή

παρακολούθηση.  Η  φυσιολογική  ηλικία  ολοκλήρωσης  των  σπουδών  στην  Πρωτοβάθμια

Εκπαίδευση είναι 10-11 ετών. 

Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)

Η Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ή το Γυμνάσιο) περιλαμβάνει τις ε΄-η΄ τάξεις και

συνήθως  λειτουργεί  με  πρωινό  ωράριο.  Ολοκληρώνεται  με  την  υποστήριξη  ορισμένων

διαγωνισμών με ενιαία θεματολογία, τα οποία διεξάγονται προς το τέλος της ζ΄ και της η΄ τάξης.

Η φυσιολογική ηλικία ολοκλήρωσης των σπουδών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι 14-15

ετών.93

93 EURYDICE/European Union, 2006: 150
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Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (το Λύκειο) αναφέρεται σε λυκειακές σπουδές με

διάρκεια σπουδών τα 4 έτη (τάξεις ι΄-ιγ΄). Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται συνήθως το

πρωί,  αλλά  διοργανώνονται  και  απογευματινά  μαθήματα.  Ορισμένα  ιδρύματα  επιτρέπουν  τη

μορφή των σπουδών χωρίς παρακολούθηση.  Οι λυκειακές  σπουδές είναι  δομημένες  σε τρεις

δέσμες: 

α) Θεωρητική δέσμη, με τις κατευθύνσεις: ουμανιστική και ορθολογική.

β) Τεχνολογική δέσμη, με τις ειδικεύσεις: Εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, Προστασία

του περιβάλλοντος, Υπηρεσίες και τεχνολογική.

γ) Καλλιτεχνική δέσμη, με τις ειδικεύσεις: Καλλιτεχνική, Αθλητική και Θεολογική.94

Το σχολικό έτος ξεκινά στις 15 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου. Προς το

τέλος  του  σχολικού  έτος,  προγραμματίζονται  διαγωνισμοί  σχεδόν  σε  όλα  τα  γνωστικά

αντικείμενα. Επίσης, οι λυκειακές σπουδές ολοκληρώνονται υποχρεωτικά με εθνικές εξετάσεις

(Bacalaureat).  Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο για την Παιδεία,  από το 2013 η α'  τάξη  του

Λυκείου εντάσσεται στις τάξεις του Γυμνασίου.

Σχολές Καλών Τεχνών και Επαγγελμάτων

Ανάλογα με την ειδικότητα και την περιπλοκότητα της προετοιμασίας,  οι  Σχολές Καλών

Τεχνών και Επαγγελμάτων διοργανώνουν μαθήματα με πρωινή ή απογευματινή παρακολούθηση,

διαρκείας από 2 έως 4 έτη, αλλά μόνο για τους αποφοίτους του Γυμνασίου οι οποίοι κατέχουν

Πιστοποιητικό Αποφοίτησης. Οι σπουδές ολοκληρώνονται με εξετάσεις αποφοίτησης, οι οποίες

εξασφαλίζουν στους επιτυχόντες Πτυχίο ειδίκευσης, που πιστοποιεί την κατάρτιση στον τομέα

του επιλεγόμενου επαγγέλματος. Οι απόφοιτοι των Σχολών Καλών Τεχνών και Επαγγελμάτων

έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και απογευματινά μαθήματα. 

Οι Τεχνολογικές Σχολές (Σχολές μαθητευομένων)95

Οι Τεχνολογικές  Σχολές  για  τους  μαθητευόμενους  λειτουργούν  στο πλαίσιο  των Σχολών

Καλών  Τεχνών  και  Επαγγελμάτων.  Οι  σπουδές  στις  σχολές  αυτές  έχουν  κυρίως  μορφή

πρακτικής άσκησης με διάρκεια 1-3 έτη, ανάλογα με την περιπλοκότητα των επαγγελμάτων. Στις

συγκεκριμένες  σχολές  μπορούν  να  γραφτούν  απόφοιτοι  του  Γυμνασίου,  ανεξαρτήτως  αν

κατέχουν ή όχι το Πιστοποιητικό Αποφοίτησης από το Γυμνάσιο. Οι σπουδές ολοκληρώνονται
94 Генчев, Н. Op. cit., 225-226, 234, 365: 2 -gymn. in Szeged, 1 - gymn. in Budapest, 1 - commercialschool in
Budapest, 1 -teachers training school in Szeged, 2 -Law Depart. at the Budapest University

95 Concerning  the  University  of  Physical  Education  lists  of  its  graduated  students  are  published  in:  A M. Kir.
Testnevelési Főiskola almanachja. 1925-1930. Budapest, 1930, 32-35.
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με εξετάσεις αποφοίτησης οι οποίες εξασφαλίζουν στον επιτυχόντα πτυχίο ειδικευμένου εργάτη

για το επιλεγόμενο επάγγελμα.

Μετα-λυκειακή Εκπαίδευση96

Η  μετα-λυκειακή  εκπαίδευση  διοργανώνεται  μετά  από  πρωτοβουλία  του  Υπουργείου

Παιδείας  και  Έρευνας  ή  κατόπιν  αιτήματος  των  οικονομικών  φορέων.  Οι  σπουδές  έχουν

διάρκεια από 1 μέχρι τα 3 έτη, ανάλογα με την περιπλοκότητα των επαγγελμάτων. Η πρόσβαση

στη μετα-λυκειακή εκπαίδευση γίνεται κατόπιν διαγωνισμού.  

Ανώτατη Εκπαίδευση97

Η Ανώτατη Εκπαίδευση οργανώνεται σε τρεις κύκλους σπουδών, σύμφωνα με τον Νόμο 288

της 24ης Ιουνίου 2004 για τη διοργάνωση των πανεπιστημιακών σπουδών, ήτοι: 

α) Πανεπιστημιακές σπουδές για την απόκτηση του Διπλώματος αποφοίτησης (Licenţă), 

β) Μεταπτυχιακές σπουδές τύπου master, και 

γ) Διδακτορικές σπουδές.  

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου, ο α' κύκλος σπουδών περιλαμβάνει πανεπιστημιακές

σπουδές για τη λήψη του διπλώματος σπουδών, που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 180 μονάδες

(ECTS), για τις σπουδές με διάρκεια τα 3 έτη, και σε τουλάχιστον 240 μονάδες (ECTS), για τις

σπουδές με διάρκεια τα 4 έτη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 8, ο β' κύκλος των σπουδών περιλαμβάνει μεταπτυχιακές σπουδές

τύπου master, οι οποίες αντιστοιχούν συνήθως σε 90-120 μονάδες ECTS. Στην περίπτωση των

μεταπτυχιακών σπουδών με ημερήσια παρακολούθηση, η κανονική διάρκεια των σπουδών είναι

1 με 2 έτη. 

Ο γ' κύκλος των σπουδών περιλαμβάνει σπουδές για την απόκτηση του τίτλου του διδάκτορα

και έχουν διάρκεια συνήθως τα 3 έτη.

Η  ανώτατη  εκπαίδευση  σύντομης  διάρκειας,  η  οποία  ελάμβανε  χώρα  στο  πλαίσιο  των

πανεπιστημιακών κολεγίων πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου 288 της 24ης Ιουνίου

2004, αναβαθμίστηκε σε πανεπιστημιακές σπουδές, με εξετάσεις  πτυχίου (Licenţă),  πάντα σε

παρεμφερείς τομείς. Οι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών σύντομης διάρκειας έχουν τη

δυνατότητα να συνεχίσουν τους σπουδές τους,  προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο του α'

κύκλου πανεπιστημιακών σπουδών.

96 Bejan I. (2008). Facultatea de Electrotehnica, Politehnica "Gh. Asachi" Iasi, Editia a doua, Polirom, Iasi.
97 www.edu.ro
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4.2. Διαχρονική εξέλιξη

98Ο  κατάλογος  των  τόμων  και  άρθρων  που  ασχολούνται  με  την  ιστορία  του  Τεχνικού

Πανεπιστημίου  του  Ιασίου  είναι  απροσδόκητα  μακρά  και  αναπάντεχα  ανομοιογενής  για  ένα

μάλλον νεαρό Πανεπιστήμιο. Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά τα γραπτά θα μπορούσαν να

απογοητεύσουν τον ιστορικό αναγνώστη, διότι δεν είναι πραγματικά ιστορικού χαρακτήρα, αλλά

ένα  μικτό  είδος  απομνημονευμάτων  -  με  την  έννοια  της  «αφήγησης  προσωπικής  εμπειρία»,

επαγγελματικά ρομαντική σχέση, πολιτικό γράψιμο και εξατομικευμένη ιστορία.

Υπάρχουν  λίγα  να  πει  κανείς  για  την  ιστορία  που  γράφτηκε  από τον  καθηγητή  Nicolae

Irimiciuc99, εκτός από το ότι διαφεύγει στις περισσότερες περιπτώσεις με τα ιστορικά πρότυπα

γραφής. Πιθανώς, ο καλύτερος χαρακτηρισμός των τόμων χάρη στον καθηγητή Irimiciuc έγινε

από τον αείμνηστο ιστορικό και ακαδημαϊκό Gheorghe Platon, στον πρόλογο του δεύτερου από

αυτούς τους τόμους. Πράγματι, το σύνολο των ποσοτήτων που συζητήθηκαν είναι ενδιαφέρον,

κυρίως  λόγω  της  δυνατότητας  που  ο  Gheorghe  Platon τόνισε:  αυτά  είναι  κάπως  βιβλία

απομνημονευμάτων,  και, ως εκ τούτου, είναι χρήσιμο να δούμε μια άποψη από κάποιον που

υπηρέτησε κατά τη διάρκεια μιας μακράς χρονικής περιόδου ως φοιτητής και στη συνέχεια, ως

καθηγητής στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Ιασίου.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα  μέρη στον τρίτο  τόμο αποτελείται  από τις  επικλήσεις  του

μερικοί από τους πρώην καθηγητές στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Ιασίου. Ενώ κάποια πορτρέτα

είναι  απλά αναπαραγωγές  έργων άλλων συγγραφέων,  κάποια άλλα πορτρέτα  περιλαμβάνουν

γνήσιες, σχεδόν αφελείς αναμνήσεις του συγγραφέα σχετικά με τους πρώην του δασκάλους.

Κοιτάζοντας πίσω στην επίτευξη του Gheorghe Asachi100, όσοι γνωρίζουν την ιστορία της

ανώτερης  τεχνολογικής  εκπαίδευσης  στον  κόσμο  μπορεί  να  μείνουν  έκπληκτοι:  πώς  ήταν

δυνατόν, σε ένα Πριγκιπάτο, όπως η Μολδαβία, η οποία θεωρείται πως εκείνη τη στιγμή ήταν

μάλλον υπανάπτυκτη,  να δημιουργηθεί  ένα  τεχνικό εκπαιδευτικό  ίδρυμα,  πριν την εμφάνιση

98 Στην περίπτωση της Ρουμανίας,  η οποία θεωρείται  πρωτοπόρος στη Βαλκανική για την τεχνική εκπαίδευση,
παρουσιάζεται εν συντομία η περίπτωση της πρώτης Ρουμανικής Ανώτερης Τεχνικής Σχολής.
99 N. Irimiciuc, Invatamantul ingineresc iesean de-a lungul timpului. Vol. 2, Iasi, Ed. Politehnium, Iasi, 2007; N.
Irimiciuc, Invatamantul ingineresc iesean de-a lungul timpului. $coala Politehnica "Gheorghe Asachi" (1937-1948).
Vol. 3, with a Forward by Gh. Platon and a Preface to the Third Volume by the author. 300 pages. Editura Pan
Europe, Iasi, 2001

100 Irimiciuc N.( 2001). Invatamantul ingineresc iesean de-a lungul timpului. Scoala Politehnica "Gheorghe Asachi"
(1937-1948). Vol. 3, with a Forward by Gh. Platon and a Preface to the Third Volume by the author.  300 pages.
Editura Pan Europe, Iasi,
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παρόμοιων ιδρυμάτων των κατά πολύ πιο ανεπτυγμένων χωρών όπως το Βέλγιο, τη Σουηδία, τη

Δανία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ ή την Πορτογαλία; Κάποιοι μπορεί να πουν ότι ο θεσμός αυτός έχει

πολύ μικρή διάρκεια ζωής για να είναι  σημαντικός,  αλλά το γεγονός ότι  κατάφερε να φέρει

απόφοιτους μετά από τέσσερα χρόνια μια γενιά μηχανικών, σημαίνει ότι μετράει ως μια γόνιμη,

και  όχι  αποβεβλημένη  πρωτοβουλία.  Για  να  κατανοήσουμε  γιατί  ένα  υψηλότερο  τεχνικό

εκπαιδευτικό ίδρυμα ιδρύθηκε στο Yashi ήδη από το 1813, θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά

το οικονομικό,  πολιτικό  και  κοινωνικό  πλαίσιο  του  πριγκιπάτου της  Μολδαβίας  εκείνης  της

εποχής.

Στο τέλος του 18ου αιώνα, ολόκληρη η Ανατολική Ευρώπη101 ήταν σε κακή οικονομική,

κοινωνική  και  πολιτική  κατάσταση,  μεγάλο  μέρος  λόγω  της  εξασθένησης  της  Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας και τους συνεχείς  πολέμους μεταξύ των τουρκικών,  των Αψβούργων και της

Ρωσική  Αυτοκρατορίας,  που  συνέβησαν  στα  εδάφη  των  μικρότερων  ή  τουρκο-υπόδουλων

χωρών, όπως οι ηγεμονίες της Μολδαβίας και Tara Romaneasca (Βλαχίας). Εκείνη την εποχή,

τόσο το  Βουκουρέστι  όσο και  το  Ίασι  ήταν μικρές  πόλεις,  με  περιορισμένες  εγκαταστάσεις

παραγωγής. 

Ως  εκ  τούτου,  το  γενικό  πλαίσιο  για  το  ξεκίνημα  της  ανάπτυξης  μιας  καθαρά  δυτικής

παράδοσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ίασι (και στο Βουκουρέστι)102, δεν θα μπορούσε

παρά να είναι ένα μείγμα από αναπτυσσόμενες εμπορικές και πολιτιστικές ανταλλαγές με τη

Δύση,  από  τη  μία  πλευρά,  και  μια  εισαγόμενο  τάση,  από  την  άλλη  πλευρά.  Στην

πραγματικότητα, φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 19ου αιώνα, οι εξελίξεις σε αυτό

το μέρος της Ευρώπης οφείλονται σε πρώτη θέση σε μια τοπική ελίτ, που γύρισε το βλέμμα της

προς τη Δύση, επειδή η Ανατολή προφανώς δεν είχε τίποτα να προσφέρει πλέον εκτός από μια

εξαθλιωμένο αυτοκρατορία - η Οθωμανική, και μια ετερογενής υπανάπτυκτη αυτοκρατορία - η

ρωσική, λαμβάνοντας εξίσου ίδια μοντέλα από την ακόμα ταραχώδη εξέλιξη στη Δύση. Σε αυτές

τις τοπικές συνθήκες, το αυξανόμενο ενδιαφέρον από τις δυτικές χώρες, όπως της Αγγλίας και

της Γαλλίας, στην Ανατολική Ευρώπη, θα πρέπει να συνιστά κίνητρο για αλλαγή.

Η εκπαίδευση στη σοσιαλιστική Ρουμανία103 ήταν μια βασική συνιστώσα της σοσιαλιστικής

κοινωνίας  και  ήταν  κεντρικά  ελεγχόμενη.  Κάθε  μαθητής  από  το  νηπιαγωγείο  μέχρι  την

101 Roudometof  V. (1998). From Rum Millet to Greek Nation: Enlightenment, Secularization, and National Identity 
in Ottoman Balkan Society, Journal of Modern Greek Studies. Vol. 16, Number 1, May 1998, pp. 11-48

102 AM. Kir. József Műegyetem programmja Az 1917/18 [...1933/34] tanévre. Budapest, 1917 [...-1935]
103 US Department of State, 2000
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αποφοίτηση διδάχθηκε σε ένα  σοσιαλιστική  περιβάλλον που ελέγχεται  από το κράτος  και  η

φοίτηση  ήταν  υποχρεωτική  μέχρι  τη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  (Rabitte,  2001).  Το

συγκεντρωτικό  εκπαιδευτικό  σύστημα  παρείχε  αξιοσημείωτο  ποσοστά  επιτυχίας  –  ο

αλφαβητισμός  εκτιμάται  σε  98% κατά  τη  διάρκεια  της  κομμουνιστικής  διακυβέρνησης  (US

Department of State, 2000).

Το Υπουργείο Παιδείας, οργάνωνε το πρόγραμμα σπουδών και το πρόγραμμα σπουδών είχε

επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από το κομμουνιστικό δόγμα. Το Υπουργείο επίσης προγραμμάτιζε

τον  αριθμό  των  φοιτητών  που  θα  γίνονταν  δεκτά  στα  ιδρύματα.  Οι  μαθητές  ήταν  γενικά

ελεύθεροι να διαλέξουν το σχολείο της επιλογής τους, αλλά η αποδοχή αυτή ρυθμιζόταν από το

κράτος.  Ο  αριθμός  των  μαθητών  που  γίνονταν  δεκτοί  στα  ιδρύματα  της  κάθε  επιπέδου

προγραμματιζόταν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από το Υπουργείο Παιδείας για το σχολικό

έτος που αρχίζει τον Σεπτέμβριο (Rabitte, 2001). Το Υπουργείο Παιδείας και το κράτος δήλωναν

ότι όλα τα σχολεία είχαν την ίδια ποιότητα εκπαίδευσης, αλλά ήταν σαφές ότι δινόταν έμφαση

στις τεχνικές σχολές. Οι γεωργικές και αγροτικές σχολές είχαν λιγότερους πόρους και δεν ήταν

περιζήτητα, όπως οι τεχνικές σχολές, οι οποίες περιελάμβαναν επιστήμες και μηχανική.

Οι μεταρρυθμίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του 1970 παρείχαν μια βαριά έμφαση στις

τεχνικές  σχολές  σε  αναλογία  δύο  τρίτων  για  τις  τεχνικές  σχολές  προς  ένα  τρίτο  για  τις

ανθρωπιστικές  σπουδές.  Αυτό,  εν  μέρει,  οφείλεται  στην πεποίθηση  του  Τσαουσέσκου  ότι  η

μελέτη των ανθρωπιστικών σπουδών ήταν μια σπατάλη κρατικών πόρων και ότι οι διανοούμενοι

δεν ήταν παραγωγικά μέλη της κοινωνίας, όπως εκείνους που εκπαιδεύονται στη βιομηχανία. Η

έμφαση  στην  τεχνολογική  εκπαίδευση  αυτή  εξηγείται  από  τα  διαφορετικά  κομμάτια  του

προγράμματος  σπουδών  που  παρέχονται  στους  φοιτητές  που  εισέρχονται  στο  γυμνάσιο.  Οι

Τεχνικές  σχολές,  στο  υψηλό  επίπεδο  εκπαίδευσης,  χωρίζονταν  σε  τρεις  κατηγορίες  και  οι

μαθητές  επιλέγονταν  βάσει  αποτελεσμάτων  εισαγωγικών  εξετάσεων.  Οι  άριστοι  μαθητές

τοποθετούνταν  στα  προγράμματα  σπουδών  της  φυσικής  και  των  μαθηματικών,  οι  μαθητές

μεσαίας  επίδοσης  τοποθετούνταν  στα  ηλεκτρονικά,  και  οι  μαθητές  χαμηλότερης  επίδοσης

εκπαιδεύονταν  στη  μηχανική  (Rabitte,  2001).  Κάθε  μαθητής  του  γυμνασίου  ήταν  επίσης

υποχρεωμένος να ολοκληρώσει μια πρακτική ενός μηνός ή μαθητείας ανά τρίμηνο.

Παρά  την  τεχνολογική  έμφαση  της  εκπαίδευσης,  ο  Rabitte  (2001)  σημειώνει  ότι  το

πρόγραμμα σπουδών ήταν καλά ισορροπημένο, ακόμα και συγκριτικά με τα δυτικά πρότυπα. Οι

μαθητές με βάση την τεχνολογική τους κατάρτιση με μαθήματα στη ρουμανική λογοτεχνία και

τη  γλώσσα,  δύο  επιπλέον  ξένες  γλώσσες,  ιστορίας,  αθλητισμού,  γεωγραφίας,  βιολογίας  και

66



σχεδίου. Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι οι διεθνείς εκτιμήσεις για τα ποσοστά αλφαβητισμού

ήταν τόσο υψηλά. Σχολεία δίδασκαν την αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική και

ολλανδική γλώσσα. Ωστόσο, τα ρωσικά δεν διδάσκονταν στα σχολεία, λόγω της αποχώρησης

του Τσαουσέσκου από τους δεσμούς με τη Σοβιετική Ένωση στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Η θρησκευτική και ιδιωτική εκπαίδευση ήταν ανύπαρκτες στην κομμουνιστική Ρουμανία104

και  έτσι  το  κρατικό  αναλυτικό  πρόγραμμα ήταν προσανατολισμένο  προς  την  κομμουνιστική

κατήχηση. Τα μαθήματα διδάσκονταν στην πολιτική και την οικονομία του καπιταλισμού και

του σοσιαλισμού. Το Υπουτγείο της Παιδείας επέλεγε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα βιβλία.

Οι μέθοδοι διδασκαλίας εστίαζαν στην απομνημόνευση του υλικού για τις κρατικές εξετάσεις.

Πολύ λίγη έμφαση δινόταν στην κριτική σκέψη (Rabitte, 2001).

Με τη δημοκρατική επανάσταση το 1989 η οποία έφερε την πτώση του κομμουνισμού, το

εκπαιδευτικό  σύστημα  της  Ρουμανίας  ξεκίνησε  τη  διαδικασία  της  μεταρρύθμισης.  Η

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εγκρίθηκε,  αλλά η εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης ήταν μια

αργή διαδικασία. Λίγο μετά την επανάσταση, οι βιβλιοθήκες εκκενώθηκαν των κομμουνιστικών

γραπτών τους και αυτά κάηκαν στους δρόμους. Αυτό, φυσικά, άφησε το σύστημα με την ανάγκη

για νεότερα, μεταρρυθμιστικά προσανατολισμένα βιβλία - μια διαδικασία που θα έπαιρνε κάποιο

χρόνο.  Στην  πραγματικότητα,  ο  Rabitte  (2001),  μας  λέει  ότι  τα  βιβλία  της  μεταρρύθμισης

άρχιζαν  να  εμφανίζονται  το  1992.  Οι  μεταρρύθμιση  της  αγοράς  επέτρεψε  πολλούς  νέους

εκδοτικούς  οίκους  να  ανοίξουν  και  να  εκτυπώσουν  βιβλία  για  το  νέο  εθνικό  πρόγραμμα

σπουδών.

Τα  δημόσια  πανεπιστήμια  και  τα  προγράμματα  σπουδών  τους  εντάχθηκαν  επίσης  στο

πλαίσιο  της  μεταρρύθμισης.  Ο  Reisz  (1994)  υποστηρίζει  ότι  η  πρώτη  μεταρρύθμιση  των

πανεπιστημίων στη δεκαετία του 1990 ήταν μια επέκταση της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Σε αυτά

περιλαμβάνεται  η  ανάπτυξη νέων ακαδημαϊκών κλάδων,  προς  την πτώση των φραγμών στις

διεθνείς πληροφορίες (π.χ. το Διαδίκτυο). Συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση προς μια πιο ανοικτή

κοινωνία περιλαμβάνει μια νέα έμφαση στις επιχειρήσεις και τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές

επιστήμες  στην  εκπαίδευση.  Ωστόσο,  η  νέα  κυβέρνηση  το  1991  συνέχισε  να  προωθεί  την

εκβιομηχάνιση της Ρουμανίας και η τεχνολογική εκπαίδευση εξακολουθεί να είναι σημαντική.

Αυτό  σήμαινε  έλλειψη  προώθησης  των  τομέων  όπως  η  υγεία  και  η  εκπαίδευση  έναντι  της

χρηματοδότησης βιομηχανικών προτεραιοτήτων. 

104 Pisa – programul international OECD pentru evaluarea elevilor, raport national, Bucuresti, 2002
67



4.3. Τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση

Η τεχνολογική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση105 παρέχεται σε τεχνολογικά

γυμνάσια ή βάσει των επαγγελματικών προσόντων στο Εθνικό Μητρώο των προσόντων που

ενημερώνεται  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  με  βάση  τις  ανάγκες  της  αγοράς  εργασίας.  Η

τεχνολογική  και  επαγγελματική  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  μπορεί  να  οργανωθεί  βάσει  των

αιτήσεων από εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ή της Εθνικής Υπηρεσίας Απασχόλησης, με βάση

τις συμβάσεις του σχολείου.

Οι  απόφοιτοι  αυτής  της  κατηγορίας  ή  αυτή  που  έχουν  ολοκληρώσει  την  επαγγελματική

πρακτική εκπαίδευση μπορεί να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης που έχουν θεσπιστεί

από  το  Εθνικό  Πλαίσιο  Προσόντων.  Η πρακτική  εκπαίδευση  στην  τεχνολογική  διαδρομή  ή

επαγγελματική πορεία μπορεί να οργανωθεί  σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή/και των φορέων

εκμετάλλευσης  ή  δημόσιους  οργανισμούς  με  τους  οποίους  το  σχολείο  έχει  συμβάσεις  για

πρακτική  άσκηση  ή  τον  οργανισμό  υποδοχής  στο  εξωτερικό  μέσα  στο  πλαίσιο  των

προγραμμάτων  της  ΕΕ.  Η  διάρκεια  της  πρακτικής  άσκησης  καθορίζεται  από  εκπαιδευτικό

πρόγραμμα - πλαίσιο που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού.

Οι  οικονομικοί  φορείς,  σε  συνάρτηση  με  τα  σχολεία,  επιχορηγούν  δίδακτρα,  πρακτική

άσκηση  και  πρακτική  εξάσκηση  των  φοιτητών,  εξοπλίζοντας  τις  εγκαταστάσεις  πρακτικής

κατάρτισης  ή  απασχόλησης  για  τους  αποφοίτους  και  έτσι  μπορούν  να  επωφεληθούν  από

φοροαπαλλαγές, σύμφωνα με το νόμο .

Επαγγελματική  εκπαίδευση  μπορεί  να  οργανωθεί  στα  σχολεία  που  μπορεί  να  είναι

ανεξάρτητες μονάδες ή συνδεδεμένα τεχνολογικά κολέγια, δημόσια ή ιδιωτικά.

Η  επαγγελματική  εκπαίδευση  βασίζεται  σε  πρότυπα  κατάρτισης  εγκεκριμένα  από  το

Υπουργείο Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους. 

 Τα προγράμματα κατάρτισης που παρέχονται διοργανώνονται από τα δημόσια σχολεία

και είναι δωρεάν, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί  μέχρι  την ηλικία των 18. Μία

ενδιαφέρουσα  πληροφορία  είναι  πως  η  διάρκεια  και  το  περιεχόμενο  των  προγραμμάτων

κατάρτισης καθορίζονται από το σχολείο, με βάση τα επαγγελματικά πρότυπα, σε συνεννόηση

με τους εργοδότες.

Το κράτος υποστηρίζει την επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση - τεχνολογικής ή

επαγγελματικής πορείας μέσω:

105 Irimiciuc N. (2007). Invatamantul ingineresc iesean de-a lungul timpului. Vol. 2, Iasi, Ed. Politehnium, Iasi.
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- της αναγνώρισης των προ πανεπιστημιακών σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που

λαμβάνεται στο γυμνάσιο - τεχνολογικής ή επαγγελματικής πορείας, με βάση τους

δικούς του κανόνες.

- μερικής χρηματοδότησης της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία

- ειδικών υποτροφιών και άλλες μορφές υποστήριξης106.

4.3.1. Δομή  του  εθνικού  συστήματος  της  τεχνολογικής  και  επαγγελματικής

εκπαίδευσης107

Για  το  ακαδημαϊκό  έτος  2013  -2014,  η  διδασκαλία  επαγγελματικής  κατάρτισης  (TVET)

διοργανώνεται από το γυμνάσιο:

- Τεχνικός Τομέας

- Τομέας Υπηρεσιών

- Τομέας φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος 

Στα πλαίσια του γυμνασίου χωρίζονται σε:

- Κατώτερο επίπεδο– τάξεις 9η και 10η 

- Ανώτερο επίπεδο – τάξεις 11η και 12η 

Τεχνικός  Τομέας:

- Μεταφορές Τεχνικός, 

- μηχανικός σχεδιασμού, 

- τεχνικός υπολογιστών,

-  τεχνικός για συντήρησης και επισκευής, 

- τεχνικός ηλεκτρονικών ειδών, 

- τεχνικός αυτοματισμού, 

- τεχνικός στις κατασκευές και τα δημόσια έργα 

- τεχνικός στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, 

- τεχνικός σχεδιαστής επίπλων και εσωτερικού χώρου, 

- τεχνικός καλωδίωσης.

 Τομέας  Υπηρεσιών: 

- Τεχνικός οικονομικών δραστηριοτήτων, 

106 Άρθρο 32 νόμου 1/2011 Τεχνολογικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

107 www.edu.ro
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- τεχνικός τουρισμού, 

- τεχνικός γαστρονομίας, 

- τεχνικός εμπορικών δραστηριοτήτων.

Τομέας φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος: 

- τεχνικός κτηνιατρικής, 

- τεχνικός Οικολογίας και περιβάλλοντος

- τεχνικός δασοκομίας. 

Τέσσερα (4)  χρόνια μετά την αποφοίτησή τους, οι απόφοιτοι αποκτούν πιστοποιητικό

εξετάσεων επάρκειας Επιπέδου 3 - Τεχνικά προσόντα. Οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν σε

απολυτήριες εξετάσεις και έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Από το σχολικό έτος  2012 -  2013 υψηλότερη επαγγελματική  διοργανώνεται  από την

ένατη  τάξη,  ως  μέρος  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  στην  τεχνολογία.  Προσφέρεται

εκπαίδευση η οποία διαρκεί δύο χρόνια για να αποκτήσουν ένα επαγγελματικό δίπλωμα. 

Οι μαθητές προετοιμάζονται για τις δεξιότητες: 

- τορναδόρος, 

- οξυγονοκολλητής, 

- μηχανικός αυτοκινήτων, ζωγράφος

- διακοσμητής, 

- σερβιτόρος 

- πωλητής εγκαταστάσεων τροφοδοσίας, 

- κομμωτικής - μανικιουρίστα - πεντικιουρίστα, 

- ειδικός υφασμάτων, 

- ειδικός ηλεκτρικής λειτουργίας χαμηλής τάσης

Κατά  τη  διάρκεια  δύο  ετών  που  οι  μαθητές  θα  παρακολουθούν  υποχρεωτικά  και

πρακτικά μαθήματα κατάρτισης για ταχύτερη πρόσβαση στην απασχόληση και, συνεπώς, την

οικονομική  ανεξαρτησία.  Μέσα  από  την  επαγγελματική  εκπαίδευση  θα  πρέπει  να  είναι

προετοιμασμένοι για μια νέα στάση απέναντι στην εργασία, οι μαθητές θα αποκτήσουν σεβασμό

για το  έργο και  το  επάγγελμά τους.  Ο σκοπός του  προγράμματος  είναι  να  αποκτήσουν ένα

πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων που οι απόφοιτοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν

αμέσως μετά την αποφοίτησή τους, στη Ρουμανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης,  μετά  την  ολοκλήρωση  δύο  ετών  επαγγελματικής  εκπαίδευσης,  οι  μαθητές

αποκτούν το πιστοποιητικό της ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η οποία επιτρέπει

70



την  περαιτέρω  μελέτη  στο  γυμνάσιο,  εγγραφή  στην  δέκατη  τάξη  της  επαγγελματικής  τους

φοίτησης που είναι τώρα. Η 2-ετής επαγγελματική σχολή είναι ένας τρόπος για όσους θέλουν να

γίνουν καλοί τεχνίτες, καλύτερα προετοιμασμένοι για μια επιτυχημένη επαγγελματική ζωή.

4.3.2. Εκπαιδευτικά προγράμματα του εθνικού συστήματος της τεχνολογικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης 

Σχολές Καλών Τεχνών και Επαγγελμάτων

Ανάλογα με την ειδικότητα και την περιπλοκότητα της προετοιμασίας, οι Σχολές Καλών

Τεχνών και Επαγγελμάτων διοργανώνουν μαθήματα με πρωινή ή απογευματινή παρακολούθηση,

διαρκείας από 2 έως 4 έτη, αλλά μόνο για τους αποφοίτους του Γυμνασίου οι οποίοι κατέχουν

Πιστοποιητικό Αποφοίτησης. Οι σπουδές ολοκληρώνονται με εξετάσεις αποφοίτησης, οι οποίες

εξασφαλίζουν στους επιτυχόντες Πτυχίο ειδίκευσης, που πιστοποιεί την κατάρτιση στον τομέα

του επιλεγόμενου επαγγέλματος. Οι απόφοιτοι των Σχολών Καλών Τεχνών και Επαγγελμάτων

έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και απογευματινά μαθήματα. 

Οι Τεχνολογικές Σχολές (Σχολές μαθητευομένων)

Οι Τεχνολογικές Σχολές για τους μαθητευόμενους λειτουργούν στο πλαίσιο των Σχολών

Καλών  Τεχνών  και  Επαγγελμάτων.  Οι  σπουδές  στις  σχολές  αυτές  έχουν  κυρίως  μορφή

πρακτικής άσκησης με διάρκεια 1-3 έτη, ανάλογα με την περιπλοκότητα των επαγγελμάτων. Στις

συγκεκριμένες  σχολές  μπορούν  να  γραφτούν  απόφοιτοι  του  Γυμνασίου,  ανεξαρτήτως  αν

κατέχουν ή όχι το Πιστοποιητικό Αποφοίτησης από το Γυμνάσιο. Οι σπουδές ολοκληρώνονται

με εξετάσεις αποφοίτησης οι οποίες εξασφαλίζουν στον επιτυχόντα πτυχίο ειδικευμένου εργάτη

για το επιλεγόμενο επάγγελμα.

Μετα-λυκειακή Εκπαίδευση

Η μετα-λυκειακή  εκπαίδευση  διοργανώνεται  μετά  από  πρωτοβουλία  του  Υπουργείου

Παιδείας  και  Έρευνας  ή  κατόπιν  αιτήματος  των  οικονομικών  φορέων.  Οι  σπουδές  έχουν

διάρκεια από 1 μέχρι τα 3 έτη, ανάλογα με την περιπλοκότητα των επαγγελμάτων. Η πρόσβαση

στη μετα-λυκειακή εκπαίδευση γίνεται κατόπιν διαγωνισμού.  

Ανώτατη Εκπαίδευση

Η Ανώτατη Εκπαίδευση οργανώνεται σε τρεις κύκλους σπουδών, σύμφωνα με τον Νόμο

288 της 24ης Ιουνίου 2004 για τη διοργάνωση των πανεπιστημιακών σπουδών, ήτοι: 

- Πανεπιστημιακές σπουδές για την απόκτηση του Διπλώματος αποφοίτησης (Licenţă),

- Μεταπτυχιακές σπουδές τύπου master, και 
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- Διδακτορικές σπουδές.  

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου, ο α' κύκλος σπουδών περιλαμβάνει πανεπιστημιακές

σπουδές για τη λήψη του διπλώματος σπουδών, που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 180 μονάδες

(ECTS), για τις σπουδές με διάρκεια τα 3 έτη, και σε τουλάχιστον 240 μονάδες (ECTS), για τις

σπουδές με διάρκεια τα 4 έτη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 8, ο β' κύκλος των σπουδών περιλαμβάνει μεταπτυχιακές σπουδές

τύπου master, οι οποίες αντιστοιχούν συνήθως σε 90-120 μονάδες ECTS. Στην περίπτωση των

μεταπτυχιακών σπουδών με ημερήσια παρακολούθηση, η κανονική διάρκεια των σπουδών είναι

1 με 2 έτη. 

Ο  γ'  κύκλος  των  σπουδών  περιλαμβάνει  σπουδές  για  την  απόκτηση  του  τίτλου  του

διδάκτορα και έχουν διάρκεια συνήθως τα 3 έτη.

Η ανώτατη εκπαίδευση σύντομης διάρκειας, η οποία ελάμβανε χώρα στο πλαίσιο των

πανεπιστημιακών κολεγίων πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου 288 της 24ης Ιουνίου

2004, αναβαθμίστηκε σε πανεπιστημιακές σπουδές, με εξετάσεις  πτυχίου (Licenţă),  πάντα σε

παρεμφερείς τομείς. Οι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών σύντομης διάρκειας έχουν τη

δυνατότητα να συνεχίσουν τους σπουδές τους,  προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο του α'

κύκλου πανεπιστημιακών σπουδών.

4.4. Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση

Στη  Ρουμανία,  οι  στόχοι της  πολιτικής  συνοχής  απαιτούν  αύξηση  των  επενδύσεων  σε

ανθρώπινο  κεφάλαιο,  με  έμφαση  στη  βελτίωση  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  και  την

προσαρμοστικότητά της στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, την προώθηση της αρχικής και

συνεχιζόμενης  επαγγελματικής  κατάρτισης,  τη  βελτίωση  της  προσαρμοστικότητας  των

εργαζομένων  και  των  επιχειρήσεων,  παρέχοντας  γνώσεις  και  τις  δεξιότητες  που  είναι

απαραίτητες  για  την  ολοκλήρωση  και  την  κινητικότητα  της  αγοράς  εργασίας,  ώστε  να

υποστηρίξει και να διευκολύνει την οικονομική ανάπτυξη. Οι στρατηγικοί στόχοι της SOP HRD

έχουν υποστήριξη κοινών στόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Η SOP HRD είναι  ένα σημαντικό

εργαλείο  για  την  υποστήριξη  της  οικονομικής  ανάπτυξης  και  των  διαρθρωτικών  αλλαγών.

Επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό που υποστηρίζονται στο πλαίσιο SOP HRD 2007-2013 θα

ολοκληρωθεί και θα δώσει τη βιωσιμότητα, τη μακροπρόθεσμη αύξηση της παραγωγικότητας.

SOP HRD θα υποστηρίξει  κατά την περίοδο 2007-2013,  οι  προσπάθειες  για  τη  γραμμή πιο
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ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση για τους μαθητές («εκπαιδευόμενους») και των εργοδοτών

και να στηρίξουν τη μετατροπή του IPT στο «εργαλείο» κύριος με το οποίο οι νέοι μπορούν να

αποκτήσουν  τις  βασικές  ικανότητες  που  είναι  απαραίτητες  όλη  τη  ζωή  και  μπορεί  να

χρησιμοποιηθεί  για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των προσόντων των ατόμων με χαμηλά

προσόντα. Οι περισσότερες προσπάθειες για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης που

μέχρι σήμερα έχουν εστιάσει στις ανάγκες των νέων ανθρώπων. Οι δράσεις που προβλέπονται

από  SOP  HRD  ανάπτυξη  των  ικανοτήτων  των  σχολείων  TVET  να  γίνουν  φορείς  CPD  θα

εξασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τα σχολεία ΕΕΚ μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς

στις  ανάγκες  των  ενηλίκων  και  των  εργαζομένων  μεγαλύτερης  ηλικίας  να  βελτιώσει

επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.108

Το εθνικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο πλαίσιο της ένταξης ευκαιρίας 109

της ΕΕ, η ρουμανική κυβέρνηση έχει αναλάβει την πολιτική απάντηση στην πρόσκληση των

υποψηφίων χωρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνδέσει την ανάπτυξη της διαδικασίας της

εκπαίδευσης και  κατάρτισης,  σύμφωνα με το σχέδιο εργασίας για την υλοποίηση των τριών

στρατηγικών  στόχων  (βλ.  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  της  Βαρκελώνης).  Η  σημερινή  δομή  του

απασχολούμενου  πληθυσμού ανά επίπεδο εκπαίδευσης  αντανακλά  την έλλειψη  μορφωμένων

ανθρώπων σε αυτές τις συνθήκες, ακόμη και τους λίγους τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία

στην  οικονομία  της  Ρουμανίας  αντιμετωπίζουν  προβλήματα  στην  κάλυψη  της  ζήτησης  για

ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Αυτό δικαιολογεί την ανάγκη να μετακινήσετε την εστίαση σε

επενδύσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και ιδιαίτερα στη συνεχή κατάρτιση.

Στρατηγική  Ανάπτυξης  Παιδείας  μέχρι  το  2010 καθορίζει  τις  ακόλουθες  στρατηγικές

προτεραιότητες για τις πολιτικές M.Ed.CT (κάλυμμα TVET): 1. Η επίτευξη της ισότητας στην

εκπαίδευση   2.  Η παροχή   βασικής   εκπαίδευσης   για   όλους τους πολίτες, βασικές δεξιότητες

κατάρτισης 3. Τεκμηρίωση της εκπαίδευσης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

των  αναγκών  των  μαθητών  όσον  αφορά  την  αειφόρο  ανάπτυξη  και  να  εξασφαλίσει  την

οικονομική και κοινωνική συνοχή 4. Το άνοιγμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης από την

εταιρεία  για  την  κοινωνική,  οικονομική  και  πολιτιστική  5.  Διασφαλίζοντας  τη

συμπληρωματικότητα της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης δια βίου μάθηση ως κύρια διάσταση

της  εκπαιδευτικής  πολιτικής,  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  της  διδασκαλίας  και  της  μάθησης,

καθώς και εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

108 SOP ΑΝΑΔ 2007-2013
109 6η Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας (Μπρατισλάβα, Ιούνιος 2002)
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Κοινό έγγραφο αξιολόγησης ΕΚΑ το 2002, η ρουμανική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή  διεξήγαγε  μια  κοινή  αξιολόγηση  των  βραχυπρόθεσμων  προτεραιοτήτων  για  τις

πολιτικές  απασχόλησης  της  απασχόλησης  και  της  αγοράς  εργασίας  στη  Ρουμανία  («κοινής

αξιολόγησης»  -  ΕΚΑ)  ΕΚΑ  προσδιόρισε  τους  τομείς  Προτεραιότητα  απαραίτητες  για  την

πρόοδο. Βασικά θέματα που σχετίζονται με TVET, αναφέρεται στην ανάλυση που διενεργήθηκε

το 2002 και επικαιροποιήθηκε το 2004 είναι οι εξής: 1. πρόσβαση στην αρχική κατάρτιση, με

ιδιαίτερη  έμφαση  σε  δύο  αγροτικές.τη  διαφάνεια,  τη  συνάφεια  και  την  ποιότητα  της

επαγγελματικής κατάρτισης Μάρτιο συμβιβάσει προσφορά αρχικής κατάρτισης που παρέχονται

από τα σχολεία και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

Συμπεράσματα

Κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης του θέματος της διπλωματικής αυτής εργασίας και της

μελέτης των βιβλιογραφικών αναφορών προγενέστερων επιμέρους μελετών, συνάντησα πολλά,

άγνωστα σε εμένα σημεία. Τα σημεία αυτά αποτέλεσαν και τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντός

μου για περαιτέρω μελέτη της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εν γένει.

Στην διπλωματική αυτή επεξεργάστηκαν δεδομένα μελετών της κάθε χώρας ξεχωριστά

σε πολλές διαστάσεις.

Η  ιστορική  διάσταση  του  θέματος  σχετίστηκε  με  την  εμφάνιση  της  τεχνολογικής

εκπαίδευσης στις τρεις χώρες. Είναι ευρέως γνωστό ότι η τεχνολογική εκπαίδευση αποτελεί και

το βασικό είδος εκπαίδευσης του ανθρώπου από αρχαιοτάτων χρόνων. Χωρίς αυτήν κανένας

πολιτισμός  δεν  θα  μπορούσε  να  κάνει  τα  απαραίτητα  βήματα  προς  τα  εμπρός  και  να

διαμορφώσει, αλλά και να συνεχίζει να διαμορφώνει τα σύγχρονα θαύματα του κόσμου μας. Η

τεχνολογία,  και  η  κατάκτηση  αυτής  μέσω  της  τεχνολογικής  εκπαίδευσης  αποτελούσε  κύριο

μέλημα περασμένων εποχών και πρέπει να αποτελέσει και σήμερα το ίδιο. Και αυτό για πολλούς

λόγους. 

Σήμερα βιώνουμε οικονομική κρίση και μία σημαντική παράμετρος που συνέβαλε στην

κατάσταση αυτή είναι η υπερφόρτωση των κρατών με γνώστες των θετικών επιστημών. Σαφώς

και  αυτές  είναι  εξαιρετικά  σημαντικές  για  τη  συμβίωση  στην  πολυπολιτισμική  σημερινή

Οικουμένη,  αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να γίνεται  εις  βάρος της τεχνολογικής

προετοιμασίας και τεχνογνωσίας των αυριανών ενεργών πολιτών. 

Με την προώθηση της τεχνολογικής εκπαίδευσης και της ορθής παρουσίασής της, έχουμε

την ηθική υποχρέωση να ενημερώσουμε τους μαθητές πρωτίστως, αλλά και τους γονείς, για το

μέλλον των τεχνικών γνωστικών. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα στελεχώσουν το απαραίτητο

ανθρώπινο δυναμικό σε όλα τα επίπεδα χρήσιμα για τη βελτίωση της καθημερινής μας ζωής.

Αρχικά, με ελάχιστη επιβάρυνση της οικογένειας, τα παιδιά θα αποκτήσουν ένα δίπλωμα με το

οποίο θα είναι άμεσα σε θέση να προσφέρουν στην κοινωνία, η οποία έχει ανάγκη, στον εαυτό

τους και στην οικογένεια. Επομένως, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι βεβαία και εξαρτάται

από τους ίδιους τους κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. Το μέλλον τους όμως δεν σταματά εδώ.
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Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερες βαθμίδες σπουδών

και να προσφέρουν με αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού. 

Είδαμε, από τα προαναφερθέντα, ότι τα επαγγελματικά λύκεια εμπεριέχουν ειδικότητες

άπειρων  ειδών.  Οι  νέοι  άνθρωποι  που θα  φοιτήσουν σε αυτά και  θα  επιλέξουν  μία  από τις

ειδικότητες θα συνεισφέρουν στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής, αλλά και στην αύξηση του

οικονομικού επιπέδου της χώρας τους. Πώς προκύπτει αυτό; 

Η Ελλάδα,  λόγω των αναγκών της  κυρίως,  γνώρισε  καλύτερα,  και  από αρχαιοτάτων

χρόνων,  διαφορετικού  είδους  τεχνολογικής  και  τεχνικής  εκπαίδευσης.  Αυτή  αποτελούσε

αντικείμενο  της  καθημερινότητας  και  της  ανάγκης  για  επιβίωση μέσα στον γεωγραφικό  της

χώρο. Σήμερα στην ελληνική νομοθεσία η Τεχνολογική Εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως κλάδος

της  Επαγγελματικής  Εκπαίδευση.  Με  το  Νόμο  5187  του  1931  οργανώθηκαν  τα  Μέσης

Εκπαίδευσης Βιοτεχνικά, Εμπορικά, Γεωργικά και Οικονομικά Σχολεία. Όπως η Χαροκόπειος

Σχολή που έγινε Ανώτερη Σχολή Οικιακής Οικονομίας το 1934 και Ανώτατη το 1951. Το 1948

οι Ανώτατες και Κατώτερες Σχολές Νοσοκόμων του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το

1950 οι  Σχολές  Μαθητείας  και  οι  Δασικές  Σχολές.  Το 1951 οι  Δημόσιες  Σχολές  Εμπορικού

Ναυτικού  και  το  1954  τα  Ναυτικά  Γυμνάσια.  Οι  προώθηση  της  τεχνολογικής  εκπαίδευσης,

επομένως,  γινόταν  περισσότερο  με  παραδοσιακό  τρόπο  και,  όπως  βλέπουμε  από  την

προηγούμενη σειρά σχετικών νομοθετημάτων, αρκετά αργά ξεκίνησε την οργανωμένη παιδεία

αυτού του είδους.  Αντίθετα με την Ελλάδα όμως, πρώτα η Ρουμανία και  εν συνεχεία και  η

Βουλγαρία, όντας πιο κοντά και υπό την στενή επιρροή της, καθ’ ημάς, πεφωτισμένης Δυτικής

Ευρώπης, οργάνωσαν νωρίτερα την τεχνολογική και τεχνική. Επιπλέον, οι δύο αυτές χώρες, σε

αντίθεση  με  την  Ελλάδα,  διένυσαν  περιόδους  κομμουνισμού,  ο  οποίος  έδινε  πάντα

προτεραιότητα στην επάνδρωση του εργατικού δυναμικού. Εν συνεχεία, καθώς στο μεγαλύτερο

μέρος του 20ου αι. επικράτησαν αυτά τα καθεστώτα, αυτό αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος για την

εξέλιξη και καλλιέργεια της τεχνολογικής και τεχνικής εκπαίδευσης. 

Σήμερα, ούσες και οι τρεις χώρες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλούνται να

συνδιοργανώσουν  την  εκπαιδευτική  τους  πολιτική  και  να  προσφέρουν  η  μία  στην  άλλη  τις

εμπειρίες στα γνωστικά αυτά αντικείμενα, που έχουν αποκτήσει στην ξεχωριστή ιστορία κάθε

μίας. Για την καλύτερη σύγκριση, στο Παράρτημα 5ο παρουσιάζονται  τρία σχολεία,  ένα από

κάθε χώρα. Κάθε ένα από αυτά παρουσιάζεται μέσω των διαφορετικοτήτων του ως προς τα άλλα

δύο, με τρόπο που εύκολα διακρίνεται η παράδοση και η εξέλιξη της κάθε χώρας.
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5.1 Σύγκριση εκπαιδευτικών συστημώτων τεχνολογικής εκπαίδευσης Ελλάδος, 
Βουλγαρίας και Ρουμανίας

Στη  Ρουμανία  αρμόδιο  υπουργείο  για  θέματα  εκπαίδεσης  είναι  το  Υπουργείο  της

εκπαίδευσης, της έρευνας και της νεολαίας και έχει την ευθύνη για τα προγράμματα TVET που

παρέχονται μέσω του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος.

Στην Ελλάδα αρμόδιο υπουργείο για θέματα  εκπαίδευσης  είναι το Υπουργείο  παιδείας

και θρησκευμάτων.

Στη Βουλγαρία, επισης, αρμοδιο υπουργειο για θεματα εκπαιδευσης  είναι το Υπουργρείο

παιδειας.

Το  ελληνικό, το βουλγάρικο και το ρουμανικό εκπαιδευτικό σύστημα προσπαθούν να

παρέχουν στους νέους πολίτες των, τις γνώσεις που χρειάζονται για να επιτύχουν, όταν ξεκινούν

τη  σταδιοδρομία  τους,  είτε  στο  εσωτερικό  ή  στο  εξωτερικό.  Το  ρουμανικό  εκπαιδευτικό

σύστημα είναι κοινό με των άλλων δύο χωρών και αποτελείται από τέσσερα επίπεδα σπουδών.

Τα επίπεδα αυτά είναι νηπιαγωγεία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 Πρόγραμμα Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου  στην Ελλάδα. 

Στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι δύο (22) ωρών

εβδομαδιαίως, με δέκα (10) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές

και εκπαιδευτικό πρόγραμμα δέκα τριών (13) ωρών εβδομαδιαίως, που αποτελείται από τέσσερα

(4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού.

Στόχος  του Επαγγελματικού Λυκείου στην Ελλάδα είναι: 

α) η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου,

β) η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας και της δημιουργικότητας,

γ)  η  καλλιέργεια  των  βασικών  κοινωνικών  δεξιοτήτων  που  είναι  αναγκαίες  για  την

ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη,

δ)  η  παροχή  ολοκληρωμένων  επαγγελματικών  γνώσεων  και  δεξιοτήτων  για  την

πρόσβαση στην αγορά εργασίας,

ε) η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς

και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης,

στ)  η  δυνατότητα  επαγγελματικής  ανέλιξης  μέσω σπουδών σε  ανώτερη  εκπαιδευτική

βαθμίδα και
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ζ)  η  ανάπτυξη  δράσεων  που  διασφαλίζουν  την  ποιότητα  της  Τεχνολογικής  -

επαγγελματικής εκπαίδευσης

Όσοι επιλέξουν τα ΕΠΑΛ μπορούν να εισαχθούν σε ΑΕΙ και  ΤΕΙ.  Σε ΤΕΙ  έχουν τη

δυνατότητα μέσα από την τάξη μαθητείας να αποκτήσουν πτυχίο αντίστοιχο με αυτό των ΙΕΚ.

Τα ΕΠΑΛ τυπικά δεν υστερούν έναντι των Γενικών Λυκείων, ενώ με την προσθήκη της τάξης

μαθητείας, που είναι προαιρετική, γίνεται μια προσπάθεια να αποκτήσουν οι μαθητές εργασιακή

εμπειρία. Επιστημονικοί και συνδικαλιστικοί φορείς κάνουν λόγω για προχειρότητα στις αλλαγές

που επιχειρεί  το Υπουργείο  Παιδείας  ενώ το  Υπουργείο  με  τη  σειρά  του  υπεραμύνεται  των

επιλογών. Ο χρόνος θα δείξει κατά πόσο οι αλλαγές και η τάξη μαθητείας θα προσελκύσουν τους

μαθητές και θα δώσουν ώθηση στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Ομάδες Προσανατολισμού: Τομείς Τεχνολογικών Εφαρμογών Διοίκησης και Οικονομίας

Γεωπονίας,  Τεχνολογίας  Τροφίμων  και  Διατροφής  Ναυτιλιακών  Επαγγελμάτων  Τομέας

Πληροφορικής  Διοίκησης και  Οικονομίας  Γεωπονίας,  Τεχνολογίας  Τροφίμων  και  Διατροφής

Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Τομέας

Δομικών Έργων Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

5.2 Συγκριτική θεώρηση των τριών χωρών με κεντρικό άξονα την διοργάνωση του 
σχολικού χρόνου.

Η οργάνωση του σχολικού χρόνου και στις τρεις Χώρες, ως αναφορά την τεχνική εκπαίδευση

είναι:

Για την Ελλάδα:

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων:  11/9.

Ημερομηνία  λήξης  μαθημάτων:  λαμβάνεται  μετά  από  απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας,

συνήθως γύρω στις 21/5.

Φθινοπωρινές διακοπές: -

Διακοπές Χριστουγέννων - νέου έτους:  2 εβδομάδες, ήτοι: 24/12 - 7/1.

Χειμερινές διακοπές - Καρναβάλια: -

Πασχαλινές διακοπές: 2 εβδομάδες, ήτοι: 6/4 - 19/4.

Καλοκαιρινές διακοπές: μετά τις 10 Ιουνίου, τέλος εξετάσεων και έως τις 10/9.

Αργίες:

28/10, 19/11, 30/1, 23/2, 25/3, 1/5, 1/6.

Έναρξη σχολικής χρονιάς για τους καθηγητές: 1/9.
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Τέλος σχολικής χρονιάς: 30/6.

Καθαρές εργάσιμες εβδομάδες: 39.

Για την Βουλγαρία:

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων:  15/9.

Ημερομηνία λήξης μαθημάτων: για τις τάξεις 8η, 9η, 10η και 11η στις 30/6 για την 12η τάξη στις

15/5. 

Φθινοπωρινές διακοπές: 1-3/11.

Διακοπές Χριστουγέννων:  24/12 - 5/1.

Χειμερινές διακοπές - Καρναβάλια: 1-4/2.

Πασχαλινές διακοπές: 29/3 - 6/4 μέχρι και την 11η τάξη, για την 12η τάξη από 29/3 - 1/4.

Καλοκαιρινές διακοπές: 30/6 - 15/9.

Αργίες:

22/9, 24/12, 3/3, 1/5, 6/6, 24-25/5.

Έναρξη σχολικής χρονιάς για τους καθηγητές: Εξαρτάται από τον Διευθυντής της κάθε σχολικής

μονάδας.  Επίσης,  κάθε  σχολική  μονάδα  έχει  έναν  υπεύθυνο  για  τον  καθορισμό  του

χρονοδιαγράμματος του σχολείου.

Για την Ρουμανία:

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων:  15/9.
Ημερομηνία λήξης μαθημάτων: 19/6. 

Φθινοπωρινές διακοπές: -.

Διακοπές Χριστουγέννων - νέο έτος:  20/12 - 4/1.

Χειμερινές διακοπές - Καρναβάλια: 31/1 - 8/2.

Πασχαλινές διακοπές - ανοιξιάτικες: 11/4 - 19/4.

Καλοκαιρινές διακοπές: 20/6 - 13/9.

Αργίες:

1/5, 1/6, 30/11, 1/12.

Έναρξη σχολικής χρονιάς για τους καθηγητές: 1/9.

Τέλος σχολικής χρονιάς: 31/8.

Υποσημείωση:

Η διάρκεια του σχολικού έτους είναι 117 ημέρες (36 εβδομάδες) και χωρίζονται σε δύο εξάμηνα.

Οι τρεις αυτές χώρες που συγκρίναμε είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκεινται

σε  πιέσεις  και  σε  επιρροές  για  την  εναρμόνιση  της  εκπαιδευτικής  τους  πολιτικής  με  την
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εκπαιδευτική ιδεολογία της Ε.Ε. Η προσαρμογή και ο  εκσυγχρονισμός με τις διεθνείς εξελίξεις

παρουσιάζονται ως μονόδρομος, για να παραμένουν αυτές οι χώρες ανταγωνιστικές και να μην

βρεθούν στο περιθώριο της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής κοινότητας. Στόχος της εκπαιδευτικής

πολιτικής των τριών χωρών είναι να συνδέσουν την αποτελεσματικότητα με τις διαστάσεις της

ποιότητας, της απόδοσης και της ισότητας, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση ως

εφαλτήριο κοινοτικής και οικονομικής ανάπτυξης. Από τις τρείς Χώρες δίνεται προτεραιότητα

στην δημιουργία  μιας  καλά εξειδικευμένης  εργατικής  δύναμης,  ανταγωνιστικής  με  σύγχρονη

γνώση  και  ικανότητα  για  περαιτέρω  βελτίωση  και  δια  βίου  μάθησης.  Τα  εκπαιδευτικές

συστήματα  πιέζονται  όλο  και  περισσότερο  προς  την  κατεύθυνση  να  καλλιεργήσουν  στους

μαθητές  δεξιότητες,  ικανότητες  και  προσόντα  που  να  σχετίζονται  με  την  εργασία  και

απασχόληση.

Οι τρεις αυτές Χώρες που συγκρίνουμε έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν νέα προγράμματα

σπουδών, διδακτικές προσεγγίσεις που θα συνοδεύονται από νέες μεθόδους αξιολόγησης και θα

συμμετέχουν σε διεθνές αξιολογήσεις - διαγωνισμούς.

Το  εκπαιδευτικό  σύστημα  στη  Ρουμανία  είναι  δομημένο  σε  τέσσερα  επίπεδα:  1.

Προσχολική  εκπαίδευση  (νηπιαγωγείο,  από  3-6  χρονών).  2.  Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση

(Δημοτικό, 6-10 χρονών, από την 1η τάξη μέχρι την 4η τάξη). 3. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η

δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίζεται στην κατώτατη δευτεροβάθμια 5η μέχρι 8η τάξη, 11-14

χρονών, που είναι  ο πρώτος κύκλος  και ο δεύτερος  κύκλος  που περιλαμβάνει  τις  κατώτερες

τάξεις Λυκείου (τεχνικές και επαγγελματικές σχολές) οι τάξεις 9η και 10η και 15-16 χρονών.

Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανώτερο Λύκειο, οι τάξεις 11η, 12η και 13η και

ηλικίας 17-18 χρονών. 4. Μεταλυκειακή εκπαίδευση 18-19 χρονών. Η υποχρεωτική εκπαίδευση

στη Ρουμανία διαρκεί 10 χρόνια. από την ηλικία των 6 ετών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

μέχρι  την  ηλικία  των  16  ετών,  που  περιλαμβάνει  την  δεύτερη  φάση  της  κατώτερης

δευτεροβάθμιας,  γενικής  ή επαγγελματικής.  τα μαθήματα κατανέμονται  σε πέντε  ημέρες  της

εβδομάδας. Η διάρκεια της διδακτικής ώρες είναι πενήντα λεπτά και οι ώρες διδασκαλίας ανά

εβδομάδα είναι τριάντα με τριάντα δύο.

5.3 Σύγκριση εκπαιδευτικών συστημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ελλάδας - Ρουμανίας
- Βουλγαρίας.

Στη Βουλγαρία.
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Βασική προϋπόθεση στη Βουλγαρία για την πρόσβαση των μαθητών στην Τεχνική Εκπαίδευση

είναι η συμπλήρωση του 13ου έτους της ηλικίας και μία υπεύθυνη δήλωση ότι το επάγγελμα της

επιλογής τους δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία τους.

Ως προς τους τύπους επαγγελματικών σχολείων, λειτουργούν τα εξής σχολεία:

Α)   Επαγγελματικό  σχολείο  για  την  ολοκλήρωση  της  βασικής  εκπαίδευσης,  καθώς  και  του

υποχρεωτικού κύκλου της μέσης εκπαίδευσης.

Β)    Επαγγελματικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης (professional gimnazii).

Γ)    Τεχνικές σχολές. 

Δ)    Αθλητικά σχολεία.

Εκτός από τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης λειτουργούν σχολεία με εξειδικευμένα προγράμματα

σπουδών (profilirani gimnazii),  διάρκειας  4 ή  5 ετών.  Η εγγραφή στα σχολεία  αυτά γίνεται

κατόπιν  συμμετοχής  σε  εισιτήριες  εξετάσεις  που  ανταποκρίνονται  στις  προσφερόμενες

ειδικότητες  και  στα  μαθήματα  Βουλγαρική  γλώσσα  και  λογοτεχνία,  Μαθηματικά,

Ανθρωπιστικές σπουδές κ.λπ. 

Όλοι οι απόφοιτοι  των σχολών μέσης εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στις

σπουδές στα επαγγελματικά κολλέγια μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διετούς φοίτησης ή να

συνεχίσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:

Α)   Τον  τομέα  πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης,  όπου  εντάσσονται  τα  Πανεπιστήμια  και  οι

Ακαδημίες και τα Ινστιτούτα τα οποία οδηγούν στην λήψη ακαδημαϊκού πτυχίου.

Β)    Τα κολλέγια επαγγελματικής κατεύθυνσης τριετούς φοίτησης, τα οποία οδηγούν στη λήψη

επαγγελματικού πτυχίου.

Οι κάτοχοι  οποιουδήποτε πτυχίου έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές

σπουδές (υπό προϋποθέσεις) που απονέμουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο.

Στην Ελλάδα.

Η διάρθρωση σπουδών στα Επαγγελματικά Λύκεια.

1)   Το Επαγγελματικό  Λύκειο  προσφέρει  δύο είδη  σπουδών,  τα  οποία  ανήκουν  στο  τυπικό

εκπαιδευτικό σύστημα:

Α)  Τον Δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών.

Β)  Την τάξη Μαθητείας.

Στο  Δευτεροβάθμιο  κύκλο  σπουδών  λειτουργούν  οι  Α΄,  Β΄  και  Γ΄  τάξεις.  Στην  Α΄  τάξη

εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
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Στην Β΄ τάξη εγγράφονται  οι προαγόμενοι  από την Α΄ τάξη του Γενικού ή Επαγγελματικού

Λυκείου. Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού λυκείου.

Στην τάξη Μαθητείας εγγράφονται  οι προαγόμενοι  της Γ΄ τάξης.  Η ΄΄τάξη Μαθητείας΄΄  έχει

διάρκεια ένα (1) έτος και περιλαμβάνει Μαθητεία, μάθημα ειδικότητας και προπαρασκευαστικά

μαθήματα Πιστοποίησης. Την ευθύνη τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς

και όλα τα σχετικά με αυτή, έχει αποκλειστικά ο Ο.Α.Ε.Δ.

Στη Ρουμανία

Στη Ρουμανική Τεχνολογική Εκπαίδευση λειτουργούν οι εξής Τομείς:

Ρουμανικό Τεχνολογικό Λύκειο.

1)  Τομέας Υπηρεσιών.

2)  Τεχνικός Τομέας.

3)  Τομέας Φυσικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος.

(1)  Τομέας Υπηρεσιών.

Τεχνικός Τουρισμού.

Τεχνικός γαστρονομίας.

Τεχνικός εμπορικών δραστηριοτήτων.

(2)  Τεχνικός Τομέας.

Τεχνικός μεταφορών.

Μηχανικός σχεδιασμού.

Τεχνικός υπολογιστών.

Τεχνικός συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών ειδών.

Τεχνικός ηλεκτρονικών ειδών.

Τεχνικός κατασκευών και δημοσίων έργων.

Τεχνικός κλωστοϋφαντουργίας.

Τεχνικός σχεδίασης επίπλων και εσωτερικών χώρων.

Τεχνικός καλωδίωσης.

(3)  Τομέας φυσικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Τεχνικός κτηνιατρικής.

Τεχνικός οικολογίας και περιβάλλοντος.

Τεχνικός δασοκομίας.
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5.4  Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της 
Βουλγαρίας.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης στη Ρουμανία

Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ρουμανίας αποτελείται από: 

α) Προσχολική εκπαίδευση.

β) Γενική υποχρεωτική εκπαίδευση, ήτοι:

β1) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

β2) Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο).

γ) Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Λύκειο).

δ) Σχολές Καλών Τεχνών και Επαγγελμάτων.

ε) Τεχνολογικές Σχολές (Σχολές μαθητευομένων).

στ) Μετα-λυκειακή εκπαίδευση.

ζ) Ανώτατη εκπαίδευση. 

Η μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος ξεκίνησε στη Ρουμανία μετά το 1998, κατόπιν

του σταδιακού εκδημοκρατισμού και της διείσδυσης των ευρωπαϊκών πόρων και των πόρων της

Παγκόσμιας Τράπεζας.

Προσχολική Εκπαίδευση

Ο  υπ’  αριθμ.  84/1995  Νόμος  για  την  Παιδεία  προέβλεπε  τη  σταδιακή  γενίκευση  της

προετοιμασίας  για  το  σχολείο.  Τα  επόμενα  χρόνια  το  ποσοστό  εγγραφής  των  παιδιών  στα

νηπιαγωγεία αυξάνονταν κάθε έτος. Το 2002 τέθηκε σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Γενίκευση

της εκπαίδευσης στο σύστημα προσχολικής Εκπαίδευσης στη Ρουμανία για τα μεγάλα νήπια».

Με υποστήριξη της UNICEF, την περίοδο 2005-2006 εκπονήθηκε η στρατηγική του Υπουργείου

Παιδείας και Έρευνας για την προσχολική εκπαίδευση. 

Η  προσχολική  εκπαίδευση  περιλαμβάνει  παιδιά  ηλικίας  3-7  ετών.  Οι  δραστηριότητες

διεξάγονται  σε  νηπιαγωγεία  με  κανονικό  πρωινό  πρόγραμμα  ή  σε  ολοήμερα  νηπιαγωγεία  ή

εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Η προσχολική εκπαίδευση είναι δομημένη σε δύο επίπεδα: 

α΄. Το α' επίπεδο αποσκοπεί στην κοινωνικοποίηση των παιδιών ηλικίας 3-5 ετών

β΄. Το β' επίπεδο έχει ως στόχο την προετοιμασία των παιδιών ηλικίας 5-7 ετών για την ένταξη

στο σχολείο. 

Δομή των ομάδων του νηπιαγωγείου:

Μικρά νήπια: 3-4 ετών
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Μεσαία νήπια: 4-5 ετών

Μεγάλα νήπια: 5-7 ετών

Σύμφωνα με το νέο νόμο για την Παιδεία, η τάξη προετοιμασίας του Νηπιαγωγείου πρόκειται να

ενταχθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Γενική Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Η Γενική Υποχρεωτική Εκπαίδευση διαρκεί 10 σχολικά έτη και αρχίζει στην ηλικία των 7 ή των

6  ετών  (ανάλογα  με  την  επιθυμία  των  γονέων).  Θεωρητικά,  η  ηλικία   ολοκλήρωσης  της

υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι 16-17 ετών. Από το σχολικό έτος 2003-2004, η 9η και 10η τάξη

της  Γενικής  Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης  ολοκληρώνονται  με  Πιστοποιητικό  Αποφοίτησης

(κατόπιν διαγωνισμού).

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η  Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση  περιλαμβάνει  τις  α΄-δ΄  τάξεις  και  προβλέπει  συνήθως  πρωινή

παρακολούθηση.  Η  φυσιολογική  ηλικία  ολοκλήρωσης  των  σπουδών  στην  Πρωτοβάθμια

Εκπαίδευση είναι 10-11 ετών. 

Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)

Η Κατώτερη Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση (ή  το  Γυμνάσιο)  περιλαμβάνει  τις  ε΄-η΄  τάξεις  και

συνήθως  λειτουργεί  με  πρωινό  ωράριο.  Ολοκληρώνεται  με  την  υποστήριξη  ορισμένων

διαγωνισμών με ενιαία θεματολογία, τα οποία διεξάγονται προς το τέλος της ζ΄ και της η΄ τάξης.

Η φυσιολογική ηλικία ολοκλήρωσης των σπουδών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι 14-15

ετών.

Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η  Ανώτερη  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση  (το  Λύκειο)  αναφέρεται  σε  λυκειακές  σπουδές  με

διάρκεια σπουδών τα 4 έτη (τάξεις ι΄-ιγ΄). Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται συνήθως το

πρωί,  αλλά  διοργανώνονται  και  απογευματινά  μαθήματα.  Ορισμένα  ιδρύματα  επιτρέπουν  τη

μορφή των σπουδών χωρίς παρακολούθηση.  Οι λυκειακές  σπουδές είναι  δομημένες  σε τρεις

δέσμες: 

α) Θεωρητική δέσμη, με τις κατευθύνσεις: ουμανιστική και ορθολογική.

β) Τεχνολογική δέσμη, με τις ειδικεύσεις: Εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, Προστασία του

περιβάλλοντος, Υπηρεσίες και τεχνική.

γ) Καλλιτεχνική δέσμη, με τις ειδικεύσεις: Καλλιτεχνική, Αθλητική και Θεολογική.

Το σχολικό έτος ξεκινά στις 15 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου. Προς το τέλος

του σχολικού έτος,  προγραμματίζονται  διαγωνισμοί  σχεδόν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
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Επίσης, οι λυκειακές σπουδές ολοκληρώνονται υποχρεωτικά με εθνικές εξετάσεις (Bacalaureat).

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο για την Παιδεία, από το 2013 η α' τάξη  του Λυκείου εντάσσεται

στις τάξεις του Γυμνασίου.

Σχολές Καλών Τεχνών και Επαγγελμάτων

Ανάλογα με την ειδικότητα και την περιπλοκότητα της προετοιμασίας, οι Σχολές Καλών Τεχνών

και  Επαγγελμάτων  διοργανώνουν  μαθήματα  με  πρωινή  ή  απογευματινή  παρακολούθηση,

διαρκείας από 2 έως 4 έτη, αλλά μόνο για τους αποφοίτους του Γυμνασίου οι οποίοι κατέχουν

Πιστοποιητικό Αποφοίτησης. Οι σπουδές ολοκληρώνονται με εξετάσεις αποφοίτησης, οι οποίες

εξασφαλίζουν στους επιτυχόντες Πτυχίο ειδίκευσης, που πιστοποιεί την κατάρτιση στον τομέα

του επιλεγόμενου επαγγέλματος. Οι απόφοιτοι των Σχολών Καλών Τεχνών και Επαγγελμάτων

έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και απογευματινά μαθήματα. 

Οι Τεχνολογικές Σχολές (Σχολές μαθητευομένων)

Οι Τεχνολογικές Σχολές για τους μαθητευόμενους λειτουργούν στο πλαίσιο των Σχολών Καλών

Τεχνών  και  Επαγγελμάτων.  Οι  σπουδές  στις  σχολές  αυτές  έχουν  κυρίως  μορφή  πρακτικής

άσκησης  με  διάρκεια  1-3  έτη,  ανάλογα  με  την  περιπλοκότητα  των  επαγγελμάτων.  Στις

συγκεκριμένες  σχολές  μπορούν  να  γραφτούν  απόφοιτοι  του  Γυμνασίου,  ανεξαρτήτως  αν

κατέχουν ή όχι το Πιστοποιητικό Αποφοίτησης από το Γυμνάσιο. Οι σπουδές ολοκληρώνονται

με εξετάσεις αποφοίτησης οι οποίες εξασφαλίζουν στον επιτυχόντα πτυχίο ειδικευμένου εργάτη

για το επιλεγόμενο επάγγελμα.

Μετα-λυκειακή Εκπαίδευση

Η μετα-λυκειακή εκπαίδευση διοργανώνεται μετά από πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας

και Έρευνας ή κατόπιν αιτήματος των οικονομικών φορέων. Οι σπουδές έχουν διάρκεια από 1

μέχρι  τα  3  έτη,  ανάλογα με  την  περιπλοκότητα  των επαγγελμάτων.  Η πρόσβαση στη  μετα-

λυκειακή εκπαίδευση γίνεται κατόπιν διαγωνισμού. 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης Στη Βουλγαρία

Η δομή του βουλγαρικού  εκπαιδευτικού  συστήματος,  όπως έχει  διαμορφωθεί  μετά  το  1998,

περιλαμβάνει ,

την προσχολική,

 βασική (ή πρωτοβάθμια),

 μέση (ή δευτεροβάθμια) και

85



 ανώτερη εκπαίδευση.

 Η προσχολική εκπαίδευση περιλαμβάνει παιδιά από το 3ο έως το 6ο ή 7ο έτος ηλικίας και δεν

είναι  υποχρεωτική.  Η σχολική εκπαίδευση,  η  οποία περιλαμβάνει  τη βασική και  μέση, είναι

υποχρεωτική από το 7ο μέχρι το 16ο έτος ηλικίας και περιλαμβάνει συνολικά 12 τάξεις. Για την

εγγραφή  του  παιδιού  στο  βασικό  επίπεδο,  ο  μαθητής/μαθήτρια  θα  πρέπει  να  έχει

παρακολουθήσει  υποχρεωτικά ένα έτος  προσχολικής  εκπαίδευσης (το οποίο παρέχεται  στους

παιδικούς  σταθμούς).  Το  βασικό  επίπεδο  εκπαίδευσης,  από  την  1η  έως  την  8η  τάξη,

περιλαμβάνει: τα λεγόμενα «σχολεία έναρξης» (началните училища), από την 1η έως και την

4η τάξη και τα λεγόμενα «προγυμνασιακά σχολεία» (прогимназиалните училища), από την 5η

έως  και  την  8η  τάξη.  Όσοι  μαθητές  τελειώνουν  με  επιτυχία  την  4η  τάξη  λαμβάνουν

Πιστοποιητικό  Αρχικής  Εκπαίδευσης  (Удостоверение  за  начално  образование),  ενώ  όσοι

αποφοιτούν  από  την  8η  λαμβάνουν  Πιστοποιητικό  για  την  Ολοκλήρωση  της  Βασικής

Εκπαίδευσης (Удостоверение за завършено основно образование). 

Η  μέση  εκπαίδευση  διακρίνεται  στη  λεγόμενη  γενική  εκπαίδευση  (общообразователно

обучение)  με  γενικά  και  εξειδικευμένα  σχολεία  (общообразователни  и  специализирани

училища)  και  την  επαγγελματική  εκπαίδευση  (професионално  обучение).  Η  γενική

εκπαίδευση  μπορεί  να  αποκτηθεί  σε  γενικά  σχολεία  ή  γυμνάσια  (общообразователни

училища),  με  συνολική  διάρκεια  παρακολούθησης  τα  3  ή  4  χρόνια,  και  σε  εξειδικευμένα

σχολεία, με συνολική διάρκεια παρακολούθησης τα 4 με 5 χρόνια. Τα εξειδικευμένα σχολεία

διακρίνονται σε: εξειδικευμένα σχολεία με έμφαση στις ξένες γλώσσες (езикови гимназии) και

στα  υπόλοιπα  εξειδικευμένα  σχολεία,  όπου  η  έμφαση  δίνεται  σε  θετικές  και  ανθρωπιστικές

επιστήμες,  μαθηματικά,  αθλητισμό,  τέχνες  κ.ά.  Η είσοδος στα εξειδικευμένα σχολεία γίνεται

μετά από την ολοκλήρωση της 7ης ή 8ης Τάξης και μετά από εξετάσεις που συνδέονται με το

συγκεκριμένο προφίλ του σχολείου (όπως εξετάσεις στη βουλγαρική γλώσσα και λογοτεχνία,

μαθηματικά,  ανθρωπιστικές  επιστήμες  κ.ά.).  Η  επαγγελματική  εκπαίδευση  παρέχεται  από

επαγγελματικά  γυμνάσια  (професионални  гимназии)  ή  τεχνικά  σχολεία  (техническите

училища)  μετά  από  ολοκλήρωση  της  8ης  Τάξης  με  τετραετή  παρακολούθηση,  ή  μετά  από

ολοκλήρωση της 7ης Τάξης και πενταετή παρακολούθηση. Μέση εκπαίδευση παρέχουν και τα

λεγόμενα τεχνικά επαγγελματικά σχολεία (техническите професионални училища) μετά από

ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, με διετή διάρκεια σπουδών.  

Το  σχολικό  έτος  ξεκινάει  στις  15  Σεπτεμβρίου  και  ολοκληρώνεται  τον  Μάιο  ή  τον  Ιούνιο,

αναλόγως της τάξης. Οι μαθητές στα γενικά σχολεία δίνουν απολυτήριες εξετάσεις (матура) στα
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ακόλουθα  μαθήματα:  βουλγαρική  γλώσσα  και  λογοτεχνία  και  σε  ένα  μάθημα  επιλογής  του

μαθητή το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά μαθήματα κατά την τελευταία

σχολική  χρονιά.  Οι  μαθητές  στα  εξειδικευμένα  σχολεία  δίνουν  απολυτήριες  εξετάσεις  στα

ακόλουθα μαθήματα: βουλγαρική γλώσσα και λογοτεχνία καθώς και στο βασικό μάθημα του

εξειδικευμένου  σχολείου.  Μετά  την  αποφοίτησή  τους  οι  μαθητές  λαμβάνουν  Δίπλωμα

Αποφοίτησης  από  τη  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση  (Диплома  за  завършено  средно

образование). Εκτός από τη δημόσια εκπαίδευση - κρατικά σχολεία (държавни училища) και

σχολεία  που  «ανήκουν»  στην  τοπική  αυτοδιοίκηση  (общински  училища),  υπάρχει  και  η

ιδιωτική εκπαίδευση  (частни училища), η οποία μάλιστα γνωρίζει και μια ανοδική τάση τα

τελευταία χρόνια.

Στην  33η θέση  κατατάσσεται  η  Ελλάδα  ως  προς  την  αξιολόγηση  του  εκπαιδευτικού  της

συστήματος σύμφωνα με το Ίδρυμα Economist Intelligence Unit for Pearson.

Σε σύγκριση με το 2012 η Ελλάδα έχασε δυο θέσεις αφού τότε είχε καταλάβει την 31η θέση σε

σύνολο 40 χωρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις επιμέρους κατηγορίες του μορφωτικού επιπέδου

η  Ελλάδα  βρίσκεται  στην  35η θέση  σε  σύνολο  40  χωρών  ενώ  στις  γνωστικές  δεξιότητες

κατατάσσεται 33η.

Το  κορυφαίο  εκπαιδευτικό  σύστημα  το  έχει  για  το  2014  η  Νότια  Κορέα,  ενώ  ακολουθούν

Ιαπωνία και Σιγκαπούρη και Χόνγκ Κόνγκ. Η Φιλανδία υποχώρησε από την πρώτη θέση του

2012  και  βρέθηκα  στην  5η θέση  συνεχίζοντας  όμως  να  παραμένει  η  χώρα  με  το  καλύτερο

εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ιδρύματος η πτώση της Φιλανδίας αποδίδεται στις επιδόσεις των

μαθητών στο διαγωνισμό PISA.

Σε χειρότερη θέση συγκριτικά με την Ελλάδα, βρίσκονται η Τουρκία, η Ταϊλάνδη, η Κολομβία, η

Αργεντινή,  η  Βραζιλία,  το  Μεξικό  και  η  Ινδονησία.  Οι  γειτονικές  χώρες  Βουλγαρία  και

Ρουμανία βρίσκονται λίγο πιο πάνω από την Ελλάδα αφού καταλαμβάνουν η μεν Βουλγαρία την

30η θέση και η Ρουμανία την 31η.

Η κατάταξη των χωρών ως προς το εκπαιδευτικό τους σύστημα πραγματοποιείται με βάση τις

γνωστικές  δεξιότητες  και  το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών σε 40 χώρες  ενώ τα στοιχεία

εξάγονται από τα αποτελέσματα των ερευνών PISA, Timss, Pirls μαζί με στατιστικά στοιχεία και

κοινωνικοοικονομικούς δείκτες.
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Συμπεράσματα

Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τα στάδια εξέλιξης της τεχνολογικής εκπαίδευσης των

τριών χωρών, θα παρατηρήσουμε δύο μεγάλες διαφορές. Η πρώτη είναι ότι, ως γνωστόν, εκτός

από την Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία υπήρξαν κράτη με αυστηρά κομμουνιστικά ή

σοσιαλιστικά καθεστώτα. Οι χώρες αυτές, αλλά και άλλες οργανωμένες με παρόμοια κοινωνικό-

πολιτικά  συστήματα,  προσέδιδαν  μεγάλη  σημασία  στην  τεχνολογική  ανάπτυξη  και  πρόοδο.

Προωθούσαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την τεχνολογική εκπαίδευση των υπηκόων τους

για την ενίσχυση του προλεταριακού εργατικού, αλλά, και μάλιστα με εξαιρετικές υποδομές, του

επιστημονικού  τεχνικο-  τεχνολογικού  δυναμικού.  Η  Βουλγαρία  για  παράδειγμα  ανέπτυξε

πρωτύτερα  από  πολλές  χώρες  της  Ευρώπης  τον  χειρισμό  σύνθετων  προγραμμάτων  και

λειτουργιών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η Ρουμανία, έχοντας και μία μακρά παράδοση στην

Αρχιτεκτονική, ανέπτυξε και αυτή ιδιαίτερες μορφές τεχνικών χρηστικών λύσεων. Με αυτό τον

τρόπο  εξηγούνται  οι  τομές  που  υπάρχουν  στις  δύο  χώρες  αναφορικά  με  το  έτος  1989  που

συνδέεται με την πτώση του κομμουνισμού.

Σήμερα, και αυτό αποτέλεσε και το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας, αλλά αποτελεί και

ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για  όλους  μας,  η  κατάσταση  είναι  διαφορετική.  Βαδίζουμε  όλο  και

περισσότερο  στη  διαμόρφωση  κοινών  πολιτικών  εντός  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,

συμμεριζόμαστε την Διεθνοποίηση ή Παγκοσμιοποίηση σε όλα τα επίπεδα. 

Στα  πλαίσια  της  ΕΕ  γίνονται  έντονες  και  συχνές  συζητήσεις  για  το  μέλλον  της

τεχνολογικής  εκπαίδευσης.  Πλέον η κατάσταση ως προς  αυτό το  θέμα έχει  διαφοροποιηθεί.

Συντάσσονται  κοινές  πολιτικές  διαμόρφωσης  της  τεχνολογικής  εκπαίδευσης  ανάλογα  με  τις

ανάγκες  όλων  των  πολιτών  της  ενωμένης  Ευρώπης  και  κατανέμονται  προτεραιότητες  ανά

περιοχές ή ακόμα και χώρες. Το γεγονός αυτό θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε από πολλές

πλευρές, αλλά δεν αποτελεί αντικείμενο της ανά χείρας μελέτης η όποια πολιτική διάσταση του

θέματος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια η τεχνολογική εκπαίδευση στις χώρες μας

εξετάζεται προσεκτικά. Εφαρμόζονται προγράμματα ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων μεταξύ

των  τριών  χωρών  που  πορεύονται  σε  όμοιες  κοινωνικό-  οικονομικές  συνθήκες.  Και  αυτό

προκύπτει  από την ιστορική σύνδεση μεταξύ των χωρών,  γνωστή σε όλους μας.  Σήμερα τις

ενώνει  και  το  νήμα  της  ΕΕ.  Γερή  και  δυνατή  σχέση,  την  οποία  θα  πρέπει  προσεχτικά  να

εκμεταλλευτούμε για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. 
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Θεωρητικά, αλλά όλο και λιγότερο, και στην πράξη, διαφέρουμε ελάχιστα μεταξύ μας. Η

συνείδηση των εκπαιδευτικών της σημαντικότητας του έργου τους είναι σε ψηλότερο σημείο από

ποτέ. Πλέον, δεν είναι απλοί δάσκαλοι του αντικειμένου τους, αλλά καθοδηγητές των μαθητών

στη ζωή, βοηθοί τους στην απόκτηση, όχι μόνο γνώσης, αλλά πολύ περισσότερο εμπειριών. Η

πρακτική άσκηση και διδασκαλία είναι σε καινούριο, οργανωτικά καλύτερο επίπεδο από ποτέ.

Οι  σημερινοί  μαθητευόμενοι,  δεν  αποκτούν  γνώσεις  επιμέρους  καταστάσεων,  αλλά  τρόπους

χειρισμού όλων των πιθανών δοκιμασιών. 

Η γνώση σ΄ αυτά τα εκπαιδευτικά συστήματα  αποκτά συγκεκριμένη λειτουργικότητα και

γίνεται  χρηστική.  Η   γνώση  γίνεται  εργαλείο  που  έχει  σκοπό  να  υπηρετήσει  ένα  σύστημα

εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης και ένα σχολείο που θα υπηρετεί την Αγορά. Άλλωστε η

διαπλοκή  των  σχέσεων  «εξουσίας»  και  «γνώσης»  αποκτά  ξεχωριστό  ενδιαφέρον  στη

διαμόρφωση της  ιστορικής  προοπτικής.  Στο μέλλον,  η χώρα ή το σύστημα που θα  έχει  την

ικανότητα να εκμεταλλεύεται τη (Γνώση) και να την καθιστά παραγωγική, θα κυριαρχεί  στο

παγκόσμιο στερέωμα. Οι ομοιότητες για τις τρεις χώρες συνίστανται περισσότερο στη σημασία

που  δίνουν  για  την  ποιότητα  και  την  αποτελεσματικότητα  των  συστημάτων  τους  και  στην

προσπάθεια που κάνουν τα τελευταία χρόνια να εναρμονιστούν με τους δείκτες και τις στσθερές

που θέτουν διεθνείς οργανισμοί, όπως  ο ΟΟΣΑ, η ΟΥΝΕΣΚΟ, η Διεθνής Τράπεζα, αλλά κυρίως

η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το κράτος–  έθνος  επίσης, αλλάζει ρόλο και έτσι αργά-αργά αλλάζει και το μοντέλο

διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης. Το κράτος  παραχωρεί διοικητικές αυτονομίες στις

σχολικές μονάδες, αποκεντρώνεται, αλλά ουσιαστικά διατηρεί τον οικονομικό έλεγχο  και σε

κάποιες  χώρες  και  το  ιδεολογικό  έλεγχο  ,  με  διάφορους  τρόπους.   Η  εκπαίδευση  γενικά

παρουσιάζεται  ως  οικονομικό-  τεχνολογικός   παράγοντας  και  όχι  ως  ιδεολογικο  -  πολιτικός,

προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  η  κοινωνική  συναίνεση  για  την  προώθηση  των  αλλαγών.

Υποστηρίζεται  από  μερικούς,  ότι  αποκρύπτεται  η  χρήση  της  εκπαίδευσης  ως  ιδεολογικού

μηχανισμού του κράτους, για την αναπαραγωγή της άρχουσας τάξης. Επίσης, εμφανίζεται συχνά

σε διάφορα κράτη μια πολιτική κρίσης και κινδυνολογίας, για να πιεστεί η κοινή γνώμη και να

θεσπιστούν  κάποιοι  Νόμοι  που  βολεύουν  κάθε  φορά  το  κράτος-  έθνος   ή  το  υπερεθνικό

μόρφωμα.

Όλες οι αλλαγές, οι μεταρρυθμίσεις και γενικότερα η εκπαιδευτική κατάσταση των τριών

χωρών  μπορεί  να  ερμηνευτεί  στο  πλαίσιο  των  εθνικών  ιδιαιτεροτήτων  τους,  αλλά  και  στο

γενικότερο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου κοινωνικο - οικονομικού συγκείμενου.  Εφόσον
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στην  εποχή  της  μετανεωτερικότητας  κυριαρχεί  το  οικονομικό  παράδειγμα  και  η  νέο-

φιλελεύθερη  ιδεολογία,  επικρατούν  και  επηρεάζουν  την  εκπαίδευση  οι  έννοιες:  της

αποδοτικότητας,  της  αποτελεσματικότητας,  αγοραιοποίησης,  της  απασχολησιμότητας,  της

ποιότητας,  της  αξιολόγησης  και  του  ελέγχου.  Άρα  το  σχολείο  πιέζεται  να  αποκτήσει  τα

χαρακτηριστικά του οικονομικού και πολιτικού εποικοδομήματος.

Με  σημείο  αναφοράς  την  ΕΕ  και  τους  οργανισμούς  οργάνωσης  της  τεχνολογικής

εκπαίδευσης και μέσω των διαφόρων συσκέψεων των επικεφαλής του κλάδου, υποχρεούμαστε

να  ωθήσουμε  τους  νέους  προς  ένα  καλύτερο  μέλλον.  Αυτό  θα  το  πράξουμε,  όπως  έντονα

παρατηρείται και στις Βουλγαρία και Ρουμανία, με την απαίτηση από πλευράς των υπευθύνων

καλυτέρευσης  των  συνθηκών  μάθησης  και  εκμοντερνισμό  των  εργαστηρίων.  Αυτό  θα

προσελκύσει  περισσότερους  νέους  μαθητές  και  θα  κινήσει  το  ενδιαφέρων  του  συνόλου  της

κοινωνίας για το έργο το οποίο μπορεί να παραχθεί σε αυτά τα σχολεία με σύγχρονα εργαστήρια

και υποδομή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα 1ο
 

Δημόσιοι οργανισμοί των τριών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική

εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)

Ο  στόχος  του  ευρωπαϊκού  συστήματος  ακαδημαϊκών  μονάδων  για  την  επαγγελματική

εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) είναι:

- να  καταστεί  ευκολότερο  για  τους  ανθρώπους  να  πάρουν  την  επικύρωση  και  την

αναγνώριση του έργου που σχετίζονται με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτώνται
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σε διαφορετικά συστήματα και τις χώρες - ώστε να μπορούν να υπολογίζονται για τα

επαγγελματικά προσόντα και να γίνει πιο ελκυστικό για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις

διάφορες χώρες και περιβάλλοντα μάθησης.

- αύξηση της συμβατότητας μεταξύ των διαφόρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και των

συστημάτων  (ΕΕΚ)  εκπαίδευση  σε  όλη  την  Ευρώπη,  καθώς  και  τα  προσόντα  που

προσφέρουν.

- να  αυξήσουν  την  απασχολησιμότητα  των  αποφοίτων  ΕΕΚ  και  την  εμπιστοσύνη  των

εργοδοτών ότι κάθε τίτλου προσόντων ΕΕΚ απαιτεί ειδικές δεξιότητες και γνώσεις.

2. Εθνικό σημείο Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση 
της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί το εθνικό σημείο αναφοράς για τη διασφάλιση ποιότητας  και

εκπροσωπεί  την  Ελλάδα  στο  Ευρωπαϊκό  Δίκτυο  για  τη  Διασφάλιση  της  Ποιότητας  στην

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET).

2.1. Το  Ευρωπαϊκό δίκτυο ΕQAVET

«Είναι  μία  κοινότητα  πρακτικής  η  οποία  ενώνει  τα  κράτη-μέλη,  τους  κοινωνικούς

εταίρους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας για

την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διασφάλισης ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και

Κατάρτιση  χρησιμοποιώντας  το  Ευρωπαϊκό  Πλαίσιο  Αναφοράς  για  τη  Διασφάλιση  της

Ποιότητας  (E.Q.A.R.F.)»,  το  οποίο  δημιουργήθηκε  με  τη  Σύσταση  του  Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009.

Επίσης  υποστηρίζει τα κράτη μέλη  στην ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών στην

εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη Διασφάλιση της ποιότητας  στην Επαγγελματική

Εκπαίδευση και Κατάρτιση:   

- στη διάδοση  και υποστήριξη μέτρων  και μεθόδων  ποιότητας  σε ευρωπαϊκό, εθνικό και

τοπικό   επίπεδο μέσω  των εθνικών σημείων αναφοράς και των μελών του δικτύου   
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- στο συστηματικό σχεδιασμό και καταγραφή  της προόδου στο χώρο της επαγγελματικής

εκπαίδευσης και κατάρτισης   

- στην υιοθέτηση και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου στα δεδομένα της ευρύτερης

ευρωπαϊκής στρατηγικής  Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020    

- στην ενίσχυση της  ποιοτικής διάστασης  των εργασιών για  τα ευρωπαϊκά εργαλεία όπως

το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων EQF PDF  και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών

Μονάδων ECVET    

- στη χρήση, μετάφραση και διάδοση προϊόντων και αποτελεσμάτων που προκύπτουν από

τις εργασίες του δικτύου   

- στην  αξιοποίηση  και    διάχυση  δεδομένων  και  καλών  πρακτικών  σε  ευρωπαϊκό  και

εθνικό επίπεδο.

3. Διεύθυνση Αναπτυξιακής Πολιτικής, Ανάλυσης και Αξιολόγησης

Κύριες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Πολιτικής, Ανάλυσης και Αξιολόγησης

είναι: 

- Για  την  υποστήριξη  του  Υπουργού  στην  εκπόνηση  και  την  εφαρμογή  κρατικών

πολιτικών  σχετικών  με  την  προσχολική  εκπαίδευση,  πρωτοβάθμια  και  δευτεροβάθμια

γενική και επαγγελματική εκπαίδευση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επιστήμη και

τη νεολαία.

- Για  να  επεξεργαστεί  έννοιες,  στρατηγικές,  προγράμματα  και  σχέδια  ανάλογα  με  τις

εθνικές  και  ευρωπαϊκές  πρακτικές,  καθώς  και  τις  προτεραιότητες  του  κυβερνητικού

προγράμματος του Υπουργικού Συμβουλίου.

- Για  την  ανάλυση  της  αποτελεσματικότητας  της  εφαρμογής  του  κράτους  Παιδείας

πρότυπα και να αποδείξει την αναγκαιότητα της ενημέρωσης τους.

- Για την εκτίμηση των επιπτώσεων κατά την εκπόνηση των στρατηγικών εγγράφων.

- Για να αναλύσει: 

o τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης των φοιτητών, 

o τα αποτελέσματα της έρευνας για την εκπαίδευση περιβάλλον, 

o τα αποτελέσματα των προγραμμάτων και των πολιτικών εφαρμογής.

- Για να επεξεργαστεί και να εισαγάγει μεθόδους αξιολόγησης των κρατικών πολιτικών

στον τομέα της εκπαίδευσης, της νεολαίας και της επιστήμης.
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- Εκπονεί  στατιστική  και  οικονομική  ανάλυση  και  εκθέσεις  στον  τομέα  της  σχολικής

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της νεολαίας και της

επιστήμης.

- Προτείνει μέτρα για τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης, της επιστήμης και των

νέων δραστηριοτήτων.

- Αναλύει  και  συντονίζει  την  πολιτική  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  προτείνει  την

εφαρμογή των ευρωπαϊκών πρακτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας και

της επιστήμης.

4. Εθνικό Κέντρο για την Τεχνολογική και Επαγγελματική Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση στην Ανάπτυξη

Το Εθνικό Κέντρο για την Τεχνολογική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

στην Ανάπτυξη (NCTVETD) μέσω των έργων Phare της ΕΕ TVET, ανέπτυξε το Εθνικό Πλαίσιο

Διασφάλισης  Ποιότητας  (NQAF)  για  TVET στη  Ρουμανία,  με  βάση  το  κοινό  πλαίσιο

διασφάλισης της ποιότητας (ΚΠΔΠ), και τα δύο κύρια όργανα για τη διασφάλιση της ποιότητας

σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών: το εγχειρίδιο αυτο-αξιολόγησης, με βάση την ευρωπαϊκή οδηγός

για  την  αυτο-αξιολόγηση  για  τους  παρόχους  ΕΕΚ  και  το  Εγχειρίδιο  Επιθεώρησης  για  την

εξωτερική παρακολούθηση των παρόχων TVET.

Το  NCTVETD συντόνισε την πιλοτική εφαρμογή των δύο εγχειριδίων κατά τη διάρκεια των

σχολικών ετών 2003-2005 σε 22 μονάδες TVET που λειτουργούν ως κέντρα των πόρων και κατά

το  σχολικό  έτος  2005-2006  σε  122  μονάδες  TVET,  από  τους  οποίους  22  κέντρα  πόρων.

NCTVETD είναι ο κύριος εμπνευστής της πρότασης της γενίκευσης των εγχειριδίων σε εθνικό

επίπεδο, για όλους τους παρόχους TVET, ξεκινώντας με 1 Σεπτεμβρίου 2006.

Το  NCTVETD είναι ο εμπνευστής του Εθνικού Σημείου Αναφοράς (ΕΠΜ), δομημένη ως μια

διοργανική  δομή  συντονισμού  του  οποίου  ο  ρόλος  είναι  να  εφαρμόσουν  τις  εθνικές  και

ευρωπαϊκές  στρατηγικές  και  τα  μέτρα  διασφάλισης  της  ποιότητας  στην  ΕΕΚ.  Το  ΕΠΜ

περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες των εθνικών θεσμικών οργάνων που έχουν ορισμένες αποδόσεις

για  ΔΠ  για  Αρχικής  και  Συνεχιζόμενης  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης:  το

Υπουργείο  Παιδείας,  Έρευνας  και  Νεολαίας,  το Υπουργείο  Εργασίας,  Οικογένειας  και  Ίσων

Ευκαιριών,  η  Ρουμανική  Υπηρεσία  ΔΠ  στην  προ-πανεπιστημιακή  εκπαίδευση,  η  Εθνικό

Συμβούλιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το Εθνικό Κέντρο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και

Κατάρτιση στην Ανάπτυξη.
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Παράρτημα 2ο 
Διεθνείς δραστηριότητες για την εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

1. Η 4η Διάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εκπαίδευσης (Ρουμανία, 
Ιούνιος 2000)

Το τελικό ανακοινωθέν αυτής της διάσκεψης έχει ως θέμα την ισχυροποίηση του κοινού

ευρωπαϊκού οίκου της εκπαίδευσης. Ανάμεσα στα συμπεράσματα της διάσκεψης ήταν :

- Ο ρόλος της εκπαίδευσης, που τόσο στην κοινωνική όσο και στην οικονομική  ανάπτυξη

υποδηλώνει πως η εκπαίδευση πρέπει να αντιμετωπίζεται, με οικονομικούς όρους, σαν

επένδυση.

- Η ανάγκη της προετοιμασίας των πολιτών να ζήσουν και να εργαστούν σε μια κοινωνία

βασισμένη στη γνώση, η οποία είναι απαραίτητα μια κοινωνία μάθησης και μας  καλεί σε

μια  στρατηγική  δια  βίου  μάθησης,  η  οποία  εξασφαλίζει  δυνατότητες  μάθησης  σε

διαφορετικά κοινά. Αυτή η στρατηγική συνεπάγεται ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα και
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τα σχολεία πρέπει  να προετοιμαστούν να εξυπηρετήσουν διαφορετικά κοινά (όλες τις

ηλικίες,  όλα  τα  επίπεδα  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  κλπ.)  και  να  συνεργαστούν  με

άλλους παράγοντες (κέντρα κατάρτισης, επιχειρήσεις, τοπικές αρχές, δίκτυα οργανώσεων

κλπ.

- Η επιτυχία  των σχολείων,  η  οποία  απαιτεί  ένα  κατάλληλο και  σταθερό εκπαιδευτικό

προσωπικό, ηγεσία και σχέδιο ανάπτυξης.

- Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης ώστε να εκπληρώσει τόσο νέους όσο και παραδοσιακούς

ρόλους  και  δεν  πρέπει  να  κρύψει  την  αναγκαιότητα  της  διατήρησης  όσο  και  της

ενδυνάμωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης σαν μια εγγύηση της κοινωνικής συνοχής.

- Οι  Υπουργο  παιδείας   υπογραμμίζουν  τη  σημασία  της  ενδυνάμωσης  της  ποιοτικής

πληροφοριακής  βάσης,  της  μέτρησης  και   της  παρακολούθησης  της  ικανότητας  του

εκπαιδευτικού  συστήματος  να   επιτυγχάνει  τους  κοινωνικούς,  οικονομικούς  και

πολιτιστικούς στόχους του. 

- Η ευρωπαϊκή έκθεση για  την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης συνιστά το πρώτο

βήμα του ευρωπαϊκού επιπέδου αναγνώρισης ποιοτικών δεικτών , υποστηρικτικών της

ενδυνάμωσης  του κοινού ευρωπαϊκού χώρου της εκπαίδευσης.

- Η Επιτροπή καλείται να συνεχίσει  το έργο της στο χώρο των ποιοτικών δεικτών και να

παρουσιάσει  στους  Υπουργούς  περισσότερο  λεπτομερείς  προτάσεις  σε  δυνατές

μελλοντικές πρωτοβουλίες.

2. Δήλωση του Μάαστριχτ (2004)

 Δήλωση των Υπουργών Παιδείας που υιοθετήθηκε στο Μάαστριχτ το 2004, διευθύνει

τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών χωρών (που ξεκίνησε από τη δήλωση της Κοπεγχάγης) για:

- τον εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη

της ΕΕ να επιτύχει  τον δηλωμένο στόχο της να γίνει  η πιο ανταγωνιστική οικονομία

γνώσεων? 

- την  παροχή  δεξιοτήτων  και  των  ικανοτήτων  που  απαιτούνται  για  την  κάλυψη  των

πολιτών της Ευρώπης, της κοινωνίας της γνώσης, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του

στόχου  της  διασφάλισης  μεγαλύτερο  αριθμό  θέσεων  εργασίας  και  πιο  ελκυστική. Το

αναθεωρημένο Κοπεγχάγη (δήλωση του Μάαστριχτ) επισημαίνει τους ακόλουθους τομείς

ως προτεραιότητες για την κατεύθυνση των επενδύσεων και τη μεταρρύθμιση TVET:
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- ελκυστικότητας  της  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  (επαγγελματικής

διαδρομές / επαγγελματική) για τους εργοδότες και τους ιδιώτες ως ένας τρόπος για να

αυξηθεί η συμμετοχή στην ΕΕΚ,

- τη διασφάλιση της ποιότητας και την προώθηση καινοτομία στο σύστημα ΕΕΚ,

- προσαρμογή / ΕΕΚ συσχέτιση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στην κοινωνία της

γνώσης να αναπτύξουν ένα απόθεμα εργατικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης και τη

βελτίωση / επικαιροποίηση των δεξιοτήτων των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας?

- ειδικές ανάγκες των εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση και των μειονεκτικών / ευάλωτες

στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και την αύξηση της συμμετοχής

στην αγορά εργασίας,

- TVET  μεγαλύτερη  συνοχή  με  άλλα  εκπαιδευτικά  επίπεδα,  κυρίως  στην  τριτοβάθμια

εκπαίδευση, υποστηρίζοντας έτσι την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. 

Οι προτεραιότητες που προσδιορίζονται στη διακήρυξη του Μάαστριχτ διαρθρώνεται σε δύο

επίπεδα, και συγκεκριμένα: 

- σε εθνικό επίπεδο - την αύξηση της συμβολής της TVET ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων

και  των  κοινωνικών  εταίρων  στην  επίτευξη  των  στόχων  της  Λισσαβώνας  με  τον

καθορισμό και τη χρήση εργαλείων και αρχών για τη μεταρρύθμιση της επαγγελματικής

εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  (π.χ.  διαφάνεια  προσόντα),  βελτίωση  των  δημόσιων  και

ιδιωτικών επενδύσεων στην ΕΕΚ αποτελεσματική χρήση του FS για την ανάπτυξη της

TVET, την ανάπτυξη συστημάτων TVET να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των

ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν δυσκολίες

ένταξης στην αγορά εργασίας, αυξανόμενη σημασία και της ποιότητας της ΕΕΚ με την

αύξηση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη, την κατάρτιση και την

ανάπτυξη δεξιοτήτων των καθηγητών και εκπαιδευτών κλπ.

- σε ευρωπαϊκό επίπεδο -  αύξηση της διαφάνειας και  της ποιότητας της ΕΕΚ, με την

ενίσχυση  των  προτεραιοτήτων  της  Κοπεγχάγης,  η  ανάπτυξη  ενός  διαφανούς  και

ευέλικτου  ευρωπαϊκού  πλαισίου  προσόντων  (για  να  εξασφαλιστεί  η  δυνατότητα

μεταφοράς και την αναγνώριση που προβλέπεται για την ΕΕΚ και τη γενική εκπαίδευση),

την  ανάπτυξη  και  εφαρμογή  συστήματος  μεταφοράς  πιστωτικών  μονάδων

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό ανάπτυξη ευέλικτων διαδρομών

μάθησης  και  διευκολύνουν  την  κινητικότητα  μεταξύ  των  διαφόρων  συστημάτων

εκπαίδευσης, κλπ..
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Παράρτημα 3ο 

(Ν.3475/06 - ΦΕΚ 146/2006)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ.Φύλλου 146

13 Ιουλίου 2006

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3475

Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΚΟΠΟΣ−ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Άρθρο 1 Σκοπός

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική  εκπαίδευση αποβλέπει  στο συνδυασμό της γενικής  παιδείας

(ν.1566/1985)  με  την  τεχνική  επαγγελματική  γνώση,  με  ειδικότερο  σκοπό:

α) την ανάπτυξη των ικανοτήτων,  της πρωτοβουλίας,  της δημιουργικότητας και της κριτικής

σκέψης των μαθητών,

β) τη μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και την ανάπτυξη των

συναφών δεξιοτήτων τους,

γ)  την  παροχή στους  μαθητές  των απαραίτητων  γνώσεων και  εφοδίων για  τη συνέχιση των

σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Άρθρο 2 Διάρθρωση

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

και  τις  Επαγγελματικές  Σχολές  (ΕΠΑ.Σ.).  Οι  εκπαιδευτικές  αυτές  μονάδες  ανήκουν  στη

δευτεροβάθμια μεταγυμνασιακή εκπαίδευση.

Άρθρο 3 Μετονομασία των Ενιαίων Λυκείων

Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006−2007 τα Ενιαία Λύκεια μετονομάζονται σε Γενικά

Λύκεια  (ΓΕ.Λ.).  Όπου  στις  κείμενες  διατάξεις  αναφέρεται  Ενιαίο  Λύκειο  νοείται  το  Γενικό

Λύκειο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Άρθρο 4 Οργάνωση − Λειτουργία − Περιεχόμενο Σπουδών

1. Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται  σε ημερήσια και εσπερινά. Στα εσπερινά φοιτούν

εργαζόμενοι μαθητές.
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2. Η φοίτηση στα ημερήσια είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις  Α΄,  Β΄ και Γ΄ και στα

εσπερινά τετραετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄.

3.  Τα  προγράμματα  διδασκαλίας  περιλαμβάνουν  μαθήματα  γενικής  παιδείας,

τεχνικά−επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

4.  Το  πρόγραμμα  διδασκαλίας  της  Α΄  τάξης  περιλαμβάνει,  κοινά  για  όλους  τους  μαθητές,

μαθήματα  γενικής  παιδείας  και  κύκλους  μαθημάτων  συναφών  επαγγελματικών  τομέων.  Οι

μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα του κύκλου

που επιλέγουν.

Η Β΄  τάξη  χωρίζεται  σε  επαγγελματικούς  τομείς.  Το  πρόγραμμα  διδασκαλίας  της  Β΄  τάξης

περιλαμβάνει  κοινά  για  όλους  τους  μαθητές  μαθήματα  γενικής  παιδείας  και  μαθήματα  των

επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και

όλα τα μαθήματα ενός τομέα που επιλέγουν.

Η Γ΄  τάξη χωρίζεται  σε ειδικότητες.  Το πρόγραμμα διδασκαλίας  της  Γ΄  τάξης περιλαμβάνει

μαθήματα  γενικής  παιδείας  και  μαθήματα  ειδικοτήτων.  Οι  μαθητές  υποχρεούνται  να

παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν και τα οριζόμενα για την ειδικότητα

μαθήματα γενικής παιδείας.

5. Τα αναλυτικά προγράμματα περιλαμβάνουν:

α) σαφώς διατυπωμένους σκοπούς κατά μάθημα και

β) διδακτέα ύλη επιλεγμένη σύμφωνα με το σκοπό του μαθήματος, ανάλογη και σύμμετρη προς

το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις δυνατότητες αφομοίωσης των μαθητών,  διαρθρωμένη σε επί

μέρους  ενότητες  και  θέματα.  Κάθε  αναλυτικό  πρόγραμμα  εργαστηριακού  μαθήματος

συνοδεύεται από παράρτημα, που περιγράφει τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την

υλοποίησή του.

6. Οι μαθητές σε κάθε τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδικότητας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους

είκοσι πέντε.

7. Στους μαθητές χορηγούνται δωρεάν τα διδακτικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα. Επίσης

μπορεί να χορηγούνται κρατικές υποτροφίες.

8. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης

των μαθητών που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.,  κατά το

μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.

Άρθρο 5 - Φοίτηση − Εγγραφή
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1. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της

αλλοδαπής, χωρίς εξετάσεις.

2. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου

και  οι  κάτοχοι  πτυχίου  Α΄  Κύκλου  Τ.Ε.Ε.  (άρθρο  2  του  ν.  2640/  1998).

Στους μαθητές του Γενικού Λυκείου που εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρέχεται η

δυνατότητα παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικών μαθημάτων, συναφών με

τον τομέα τον οποίον επέλεξαν να φοιτήσουν στη Β΄ τάξη, τα οποία παρακολουθούν με την

έναρξη του σχολικού έτους σε ειδικά τμήματα υποδοχής.

3. Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ..

4.  Οι  προαγωγικές  και  απολυτήριες  εξετάσεις  διεξάγονται  εντός  της  σχολικής  μονάδας  στα

μαθήματα και τις εργαστηριακές ασκήσεις που διδάσκονται στην αντίστοιχη τάξη.

5. Οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, μπορούν να εγγράφονται στη Β΄

τάξη του Γενικού Λυκείου.

6.  Οι  διατάξεις  των  προηγούμενων  παραγράφων  δεν  έχουν  εφαρμογή  για  όσους  έχουν

ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε Λύκεια ή σε ισότιμα προς αυτά σχολεία.

Άρθρο 6 Τίτλοι σπουδών − Ισοτιμία − Επαγγελματικά δικαιώματα

1. Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο

επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄).

2. Τα απολυτήρια των Επαγγελματικών Λυκείων είναι ισότιμα με τα απολυτήρια των Γενικών

Λυκείων.

3. Ειδικότερα οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα:

α) να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

β) να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανώτερων και Ανώτατων

Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  προϋποθέσεις  του  άρθρου  7  του

παρόντος νόμου,

γ) να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και κατά προτεραιότητα

σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

4. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων καθορίζονται

από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992.

5. Η ισοτιμία των πτυχίων των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων του ν. 2640/1998 με

τα πτυχία των σχολικών μονάδων του παρόντος νόμου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
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Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  ύστερα  από  γνώμη  της  Επιτροπής  Ισοτιμιών  του

Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Άρθρο 7 Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄ ),

όπως  ισχύει,  μετά  από  συμμετοχή  στις  πανελλήνιες  εξετάσεις,  εξεταζόμενοι  σε  μαθήματα

γενικής και επαγγελματικής παιδείας, σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του

Γενικού  Λυκείου.  Τα  μαθήματα  γενικής  παιδείας  εξετάζονται  σε  κοινά  θέματα  με  τους

αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.

2. Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2525/1997, όπως ισχύει, μετά

από  συμμετοχή  στις  πανελλήνιες  εξετάσεις,  εξεταζόμενοι  σε  μαθήματα  γενικής  και

επαγγελματικής  παιδείας  και  σε  ίσο  αριθμό  με  τα  εξεταζόμενα  για  τους  αποφοίτους  του

εσπερινού  Γενικού  Λυκείου.  Η εισαγωγή γίνεται  σε ποσοστό θέσεων,  επιπλέον του αριθμού

εισακτέων,  το  οποίο  ορίζεται  κάθε  φορά  με  απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και

Θρησκευμάτων και είναι κοινό για τους μαθητές των Γενικών και Επαγγελματικών Εσπερινών

Λυκείων.

Ειδικά,  προκειμένου  για  εισαγωγή  στις  Ανώτερες  Σχολές  Τουριστικών  Επαγγελμάτων,  το

ποσοστό αυτό ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

και Τουριστικής  Ανάπτυξης.  Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται  σε κοινά θέματα με

τους αποφοίτους του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

3.  Η  πρόσβαση  των  αποφοίτων  ΕΠΑ.Λ.,  Ημερησίων  και  Εσπερινών,  στην  τριτοβάθμια

εκπαίδευση  και  η  συμμετοχή  τους  στις  πανελλήνιες  εξετάσεις,  διέπεται  από  τις  αντίστοιχες

διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει για τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων. Με απόφαση

του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα επιστημονικά πεδία, τα

τμήματα ή οι  σχολές  που εντάσσονται  σε  καθένα από αυτά,  τα  εξεταζόμενα  μαθήματα των

προηγούμενων παραγράφων, οι συντελεστές των μαθημάτων για τον υπολογισμό του συνολικού

αριθμού μορίων, ο τρόπος, ο χρόνος υποβολής της δήλωσης προτίμησης των υποψηφίων, τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά,  ο τρόπος και  η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών και  των

δηλώσεων  προτίμησης  των  υποψηφίων,  η  κατάρτιση  των  πινάκων  εισαγομένων,  ο  τρόπος

ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία τμήματα εισαγωγής, ο τρόπος, ο χρόνος και
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η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αναφέρεται στην

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υπαγομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8 Ίδρυση − κατάργηση − μετατροπή − συγχώνευση

1. Η ίδρυση Δημοσίων Επαγγελματικών Λυκείων, η προσθήκη νέων τομέων ή ειδικοτήτων σε

αυτά που λειτουργούν και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνεται, με

κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  και  Οικονομίας  και

Οικονομικών.

2.  Η  κατάργηση  και  η  συγχώνευση  Επαγγελματικών  Λυκείων,  η  κατάργηση  τομέων,  η

κατάργηση ειδικοτήτων, η μετατροπή Επαγγελματικών Λυκείων σε Επαγγελματικές Σχολές και

αντίστροφα, η μετατροπή Επαγγελματικών Λυκείων από ημερήσια σε εσπερινά και αντίστροφα,

καθώς και η μετονομασία και η μεταφορά της έδρας τους γίνονται με απόφαση του Υπουργού

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  τα  Δημόσια  Τεχνικά

Επαγγελματικά  Εκπαιδευτήρια  αρμοδιότητας  του  Υπουργείου  Εθνικής  Παιδείας  και

Θρησκευμάτων  μετατρέπονται  από  την  έναρξη  του  σχολικού  έτους  2006−2007  σε

Επαγγελματικά Λύκεια. Η μετατροπή γίνεται σταδιακά ανά τάξη και έτος αρχίζοντας από την Α΄

τάξη  το  σχολικό  έτος  2006−2007.  Η  Β΄  τάξη  του  Α΄  κύκλου  και  ο  Β΄  κύκλος  των  Τ.Ε.Ε.

εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα διδασκαλίας μέχρι και τα

σχολικά έτη 2006−2007 και 2007−2008 αντίστοιχα.  Ειδικώς τα δημόσια ημερήσια Τ.Ε.Ε.  με

απογευματινό ωράριο λειτουργίας εξακολουθούν να λειτουργούν ως Τ.Ε.Ε., χωρίς εγγραφή νέων

μαθητών στην Α΄ τάξη μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2007−2008 οπότε και καταργούνται

εκτός  εάν  εν  τω  μεταξύ  με  απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων

μετατραπούν σε ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ.. Τα Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής β΄ βαθμίδας της περ. ε΄ της παρ.

13 του  άρθρου  1  του  ν.  2817/2000  (ΦΕΚ 78  Α΄)  μετατρέπονται  σε  Επαγγελματικά  Λύκεια

ειδικής αγωγής, κατ’ αναλογία των οριζομένων στην παράγραφο αυτή. Η φοίτηση στα ΕΠΑ.Λ.

ειδικής αγωγής διαρκεί τουλάχιστον τέσσερα έτη.

4.  Για  τα θέματα των παραγραφών 1 και  2  του παρόντος  άρθρου εξαιρουμένων αυτών που

αφορούν  στον  καθορισμό  τομέων,  ειδικοτήτων  και  του  προσωπικού  γνωμοδοτεί  το  οικείο

νομαρχιακό  συμβούλιο,  ύστερα  από  εισήγηση  της  νομαρχιακής  επιτροπής  παιδείας.  Σε

περίπτωση  που  το  νομαρχιακό  συμβούλιο  δεν  γνωμοδοτήσει  εντός  είκοσι  ημερών  από  την

υποβολή της σχετικής πρότασης, οι προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό αποφάσεις εκδίδονται και

χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή.
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του ν. 1566/1985.

Άρθρο 9 Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια

1. Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια είναι τα αντίστοιχα προς τα Δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια,

δεν  ανήκουν  στο  κράτος  αλλά  ιδρύονται  και  λειτουργούν  από  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα

ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α΄), όπως ισχύουν,

και τον παρόντα νόμο.

2. Τα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο ασκεί την κατά νόμο εποπτεία με τις περιφερειακές του

υπηρεσίες.

3. Τα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια έχουν την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα Δημόσια και

ακολουθούν το ισχύον για αυτά ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και ωράριο

λειτουργίας.

4. α) Η επιτροπή καταλληλότητας διδακτηρίων του άρθρου 40 του ν. 682/1977 προκειμένου για

τα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια  συγκροτείται  με απόφαση του Περιφερειακού  Διευθυντή

Εκπαίδευσης  στην  περιοχή  ευθύνης  του  οποίου  θα  λειτουργήσει  το  Ιδιωτικό  Επαγγελματικό

Λύκειο  και  έχει  ως  αρμοδιότητα  τη  γνωμοδότηση  για  την  καταλληλότητα  των  κτιριακών

εγκαταστάσεων και του εργαστηριακού τους εξοπλισμού.

β) Η επιτροπή καταλληλότητας αποτελείται από:

i)  Τον  Διευθυντή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  στην  περιοχή  ευθύνης  του  οποίου  θα

λειτουργήσει το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο.

ii) Τον Προϊστάμενο του Πολεοδομικού Γραφείου της Νομαρχίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

iii) Έναν ιατρό που ορίζεται από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

iv) Δύο εκπαιδευτικούς Δημοσίων Τ.Ε.Ε. ή ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ., με αναθέσεις μαθημάτων ίδιες ή

σχετικές με τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος.

5. Τα Ιδιωτικά Τ.Ε.Ε. που ήδη λειτουργούν μπορεί:

α) να εξακολουθήσουν να λειτουργούν, χωρίς εγγραφή νέων μαθητών στην Α΄ τάξη, μέχρι τη

λήξη  του  σχολικού  έτους  2007−2008.  Μετατρέπονται  μετά  από  αίτηση  του  ιδιοκτήτη  και

απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  σε  Ιδιωτικά  Επαγγελματικά

Λύκεια εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, με αντίστοιχη

μετατροπή των αδειών λειτουργίας τους άλλως καταργούνται ή β) να μετατραπούν μετά από

αίτηση του ιδιοκτήτη και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από τα
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σχολικά έτη 2006−2007 και 2007−2008 σε ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του

άρθρου 8 του παρόντος νόμου, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της κείμενης

νομοθεσίας.

6. Για τη μετατροπή των Ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. σε ΕΠΑ.Λ. και την προσθήκη τομέων ή ειδικοτήτων

σε  αυτά  καταβάλλεται  παράβολο  υπέρ  του  Ειδικού  Λογαριασμού  Ιδιωτικής  Γενικής

Εκπαίδευσης, ίδιο με αυτό της ίδρυσης.

7.  Οι  τίτλοι  σπουδών  που  χορηγούνται  από  τα  Ιδιωτικά  ΕΠΑ.Λ.  είναι  ισότιμοι  με  τους

αντίστοιχους τίτλους των Δημοσίων.

(Ν.4186/2013 - ΦΕΚ Α 193/2013) 

Άρθρο 5

Έννοια και Ίδρυση

   1. Η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται από το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)

(Ημερήσιο και Εσπερινό).

   2. Επαγγελματικά Λύκεια (Δημόσια ή Ιδιωτικά, σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας

των Ιδιωτικών Σχολείων - ν. 682/1977) ιδρύονται αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας και

Θρησκευμάτων  και  διακρίνονται  σε Ημερήσια και  Εσπερινά.  Ελάχιστο όριο ηλικίας  για  την

εγγραφή στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια είναι τα δεκαέξι (16) έτη.

   3. Επαγγελματικά Πρότυπα - Πειραματικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια Ειδικής

Αγωγής ιδρύονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην απόφαση αυτή

ορίζεται  και  κάθε  αναγκαία  λεπτομέρεια  για  τη  λειτουργία  των  ανωτέρω  σχολείων.

Επαγγελματικά Πρότυπα - Πειραματικά Λύκεια Μαθητείας ιδρύονται και από τον Ο.Α.Ε.Δ. με

κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  και  Εργασίας,  Κοινωνικής

Ασφάλισης και Πρόνοιας. Στην απόφαση αυτή ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη

λειτουργία των ανωτέρω σχολείων.

   4.  Εσπερινά  Επαγγελματικά  Λύκεια  ιδρύονται  με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Στην απόφαση αυτή ορίζεται και κάθε αναγκαία

λεπτομέρεια  για  τη  λειτουργία  των  ανωτέρω  σχολείων.  Η  διάρκεια  φοίτησης  σε  αυτά  είναι

τετραετής,  συνολικά  2.730  διδακτικών  ωρών,  επιμερισμένων  σε  τέσσερα  (4)  διδακτικά  έτη,

φοιτούν δε σε αυτά είτε εργαζόμενοι, είτε άνεργοι με κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., είτε άλλες

κατηγορίες μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο.

Οι  απόφοιτοι  των  Εσπερινών  Επαγγελματικών  Λυκείων  έχουν  πρόσβαση  στην  Τριτοβάθμια

Εκπαίδευση διαμέσου των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
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Άρθρο 6

Σκοπός

Οι σκοποί του Επαγγελματικού Λυκείου είναι ιδίως οι εξής:

   α)  Η παροχή γενικής  παιδείας  υψηλού επιπέδου,  που θα συμβάλλει  στην ισόρροπη

γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών.

   β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των

ικανοτήτων των μαθητών.

   γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά

και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών.

   δ)  Ο  σεβασμός  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων,  της  διαφορετικότητας  και  της

πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

   ε) Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και

της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.

   στ) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη

δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη συμμετοχή.

   ζ)  Η καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι  αναγκαίες  για την

ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη.

   η)  Η  παροχή  ολοκληρωμένων  επαγγελματικών  γνώσεων  και  δεξιοτήτων  για  την

πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

   θ) Η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς

και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης.

   ι)  Η δυνατότητα επαγγελματικής  ανέλιξης  μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική

βαθμίδα και

   ια)  Η  ανάπτυξη  δράσεων  που  διασφαλίζουν  την  ποιότητα  της  τεχνικής  -

επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Άρθρο 7

Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου και Τάξεις Μαθητείας

   1. Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών, οι οποίοι ανήκουν στο

τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα:
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   α. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και

   β. το «Μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών», την «Τάξη Μαθητείας».

   2. Στο «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν οι Α', Β'

και Γ' τάξεις. Στην Α' τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή

άλλου ισότιμου τίτλου. Στη Β' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α' τάξη του Γενικού ή

του Επαγγελματικού Λυκείου.  Στη Γ'  τάξη εγγράφονται  οι προαγόμενοι  από τη Β'  τάξη του

Επαγγελματικού  Λυκείου.  Οι  προαγόμενοι  από  την  Α'  Τάξη  του  Επαγγελματικού  Λυκείου

δικαιούνται να εγγραφούν στη Β' Τάξη του Γενικού Λυκείου.

   3. Στην «Τάξη Μαθητείας» (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας) η οποία είναι προαιρετική,

εγγράφονται  οι  κάτοχοι  απολυτηρίου  και  πτυχίου  του  δευτεροβάθμιου  κύκλου  σπουδών του

ΕΠΑ.Λ.. Η «Τάξη Μαθητείας», που εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του

Ο.Α.Ε.Δ.  έχει  διάρκεια  ένα  (1)  έτος  και  περιλαμβάνει  Μαθητεία  με  εκπαίδευση  στο  χώρο

εργασίας, Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική

μονάδα αντίστοιχα. Την ευθύνη υλοποίησης της τάξης μαθητείας, της τοποθέτησης σε χώρους

εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ. και ο Ο.Α.Ε.Δ.. Η

τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των φοιτούντων και παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση

εκπαιδευτικού έργου.

Άρθρο 8

Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες

   Οι  Ομάδες  Προσανατολισμού  με  τους  αντίστοιχους  Τομείς  και  τις  αντίστοιχες

Ειδικότητες του Επαγγελματικού Λυκείου είναι οι εξής:

   Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

   Τομέας Πληροφορικής

   1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

   2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

   3. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

   Τομέας Μηχανολογίας

   1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

   2.  Τεχνικός  Μηχανικός  Θερμικών  Εγκαταστάσεων  και  Μηχανικός  Τεχνολογίας

Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

   3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού

   4. Τεχνικός Οχημάτων
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   5. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών

   Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

   1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

   2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

   3. Τεχνικός Αυτοματισμού Τομέας Δομικών Έργων

   1.  Σχεδιαστής  Δομικών  Έργων  και Γεωπληροφορικής Τομέας  Περιβάλλοντος  και

Φυσικών Πόρων

   1. Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης

   2. Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρύπανσης

   Ομάδα  Προσανατολισμού  Διοίκησης  και  Οικονομίας  Τομέας  Διοίκησης  και

Οικονομίας

   1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

   2. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

   3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

   4. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

   Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

   Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

   1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

   2. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

   3. Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

   4. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

   5. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

   6. Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

   Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

   Τομέας Πλοιάρχων

   1. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

   Τομέας Μηχανικών

   1. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

   Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα δημόσια Επαγγελματικά

Λύκεια παρέχουν ειδικότητες, οργανώνουν τμήματα, σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές

ανάγκες της εθνικής οικονομίας, τις προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, των Επιμελητηρίων και των
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Επιστημονικών Ενώσεων και τις προτάσεις του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης

και  Πρόνοιας  και  του  Ο.Α.Ε.Δ.,  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας,  των

Υπουργείων  Υγείας,  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,  Τουρισμού,  Πολιτισμού  και

Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης

που προβλέπεται στην περίπτωση α' της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3879/2010 μετονομάζεται σε

Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Στο τελευταίο εδάφιο

της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3879/2010, ύστερα από τη φράση: «Στην

Επιτροπή αυτή  συμμετέχουν  εκπρόσωποι  των αντιπροσωπευτικών  οργανώσεων εργαζομένων

και  εργοδοτών  και  των  λοιπών  κοινωνικών  φορέων  που  αντιστοιχούν  στους  αναπτυξιακούς

τομείς της Περιφέρειας, εκπρόσωπος της αντίστοιχης Περιφερειακής Ένωσης Δήμων» τίθεται

κόμμα και προστίθεται η φράση «ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης».

Άρθρο 9

Πρόγραμμα Σπουδών Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου

   1.  Στην  Α'  τάξη  ΕΠΑ.Λ.  εφαρμόζεται  πρόγραμμα  μαθημάτων  τριάντα  πέντε  (35)

συνολικά  ωρών εβδομαδιαίως.  Ειδικότερα,  εφαρμόζεται  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  είκοσι  δύο

(22) ωρών εβδομαδιαίως, με δέκα (10) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους

τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεκατριών (13) ωρών εβδομαδιαίως, που αποτελείται

από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού.

   α. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι τα εξής:

   1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 3 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),

   2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 3 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),

   3. Φυσική (2 ώρες),

   4. Χημεία (2 ώρες),

   5. Πολιτική Παιδεία, (2 ώρες), με διακριτά διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί

Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία,

   6. Ιστορία (1 ώρα),

   7. Θρησκευτικά (1 ώρα),

   8. Ερευνητική Εργασία (Project) (2 ώρες),

   9. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (2 ώρες),

   10. Φυσική Αγωγή (2 ώρες).

   β .Τα μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού στην Α' ΕΠΑ.Λ. είναι τα εξής:

   1. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών:
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   1. Αρχές Μηχανολογίας (4 ώρες),

   2. Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας (3 ώρες),

   3. Τεχνικό Σχέδιο (2 ώρες),

   4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και

Υγιεινή (2 ώρες),

   5. Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες).

   2. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας:

   1. Οργάνωση και Διοίκηση (4 ώρες),

   2. Αρχές Λογιστικής (3 ώρες),

   3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και

Υγιεινή (2 ώρες),

   4. Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες).

   3. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής:

   1. Αρχές Αγροτικής Παραγωγής (3 ώρες),

   2. Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων (3 ώρες),

   3. Αρχές Επιστήμης της Διατροφής (3 ώρες)

   4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και

Υγιεινή (2 ώρες),

   5. Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες).

   4. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων:

   1. Ναυτική Τέχνη (2 ώρες),

   2. Ναυτιλιακές Γνώσεις (2 ώρες),

   3. Στοιχεία Μηχανών Πλοίου (2 ώρες),

   4. Τεχνικό Σχέδιο (1 ώρα),

   5. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας- Ασφάλεια και

Υγιεινή (2 ώρες),

   6. Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες).

   2. Στη Β' και Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35)

συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα δώδεκα (12)

ωρών εβδομαδιαίως,  με έξι  (6) μαθήματα Γενικής  Παιδείας,  που είναι  κοινό για όλους τους

μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται
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από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικότητας. Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται,

κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.

   α. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ. είναι τα εξής:

   1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),

   2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),

   3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 1 ώρα και Χημεία 1 ώρα),

   4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),

   5. Θρησκευτικά (1 ώρα),

   6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα)

   7. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

   Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ' Τάξης ΕΠΑ.Λ. είναι τα εξής:

   1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),

   2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),

   3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2 ώρες και Χημεία 1 ώρα),

   4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),

   5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα),

   6. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

   β. Τα μαθήματα ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού στη Β' και Γ' Τάξη

ΕΠΑ.Λ, καθώς και οι διδακτικές ώρες αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας

και  Θρησκευμάτων.  Με την ίδια απόφαση καθορίζεται  και  η αντιστοιχία των διδασκόμενων

μαθημάτων και των κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε α' και β' ανάθεση και των τεσσάρων

τάξεων του ΕΠΑ.Λ..

   γ. Προαχθέντες μαθητές της Α'ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη Β' μπορούν να ενταχθούν

με αίτησή τους σε ειδικότητα που επιθυμούν, ανεξαρτήτως των μαθημάτων προσανατολισμού

που παρακολούθησαν στην Α' Τάξη.

   3.  Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται  πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος

«Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών, επιμερισμένο

σε δύο ημέρες εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ., καθώς και

τις σχολικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων  και  του  Ο.Α.Ε.Δ.  για  διάρκεια  ενός  σχολικού  έτους,  ήτοι  από  την  1η

Σεπτεμβρίου έως και την 30ή Αυγούστου εκάστου έτους.
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   Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας -

Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5)

ημέρες για ένα σχολικό έτος.

   Το  «Πρόγραμμα  εκπαίδευσης  στο  χώρο  εργασίας  -Μαθητεία  σε  εργασιακό  χώρο»

διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό

πρόσωπο,  ιδιωτικού  ή  δημοσίου  δικαίου),  με  επιπρόσθετα  κίνητρα  πρόσληψης  του

Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας. Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται σε

Εργαστήρια του Ο.Α.Ε.Δ. ή στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έκαστος εκπαιδευτικός του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων καθώς και του Ο.Α.Ε.Δ. είναι αρμόδιος για την εκπαιδευτική, εργαστηριακή και

τη μαθητεία στον εργασιακό χώρο κατά ανώτατο όριο 25 μαθητών.

   Ετησίως, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τη 15η Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι της Τάξης

Μαθητείας του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30ή Αυγούστου του ίδιου έτους, εφόσον

το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης,

συνολικής διάρκειας 70 ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις

διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας,  του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,  οι

οποίες διεξάγονται ετησίως το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται

κάθε  αναγκαία  λεπτομέρεια  για  την  εφαρμογή  του  Προπαρασκευαστικού  Προγράμματος

Πιστοποίησης.

Άρθρο 10

Αναλυτικά προγράμματα σπουδών

   1. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου καταρτίζονται

από το Ι.Ε.Π. και περιλαμβάνουν:

   α) Σαφώς διατυπωμένα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα,  που αναλύονται  σε

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, κατά μάθημα, τομέα και ειδικότητα.

   β)  Διδακτέα  ύλη  διαμορφωμένη  σύμφωνα  με  τα  επιδιωκόμενα  μαθησιακά

αποτελέσματα κάθε μαθήματος. Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων εργαστηριακής εκπαίδευσης

συνοδεύεται από παράρτημα, που περιγράφει τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την

υλοποίησή τους.

   γ)  Οδηγίες  διδασκαλίας,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  διδακτικών  τεχνικών,  των

μεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγμένων εποπτικών μέσων.
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   2.  Τα  κατά  την  προηγούμενη  παράγραφο  αναλυτικά  προγράμματα  σπουδών

διαμορφώνονται  σύμφωνα  με  τις  κατευθύνσεις  του  ευρωπαϊκού  συστήματος  πιστωτικών

μονάδων  για  την  επαγγελματική  εκπαίδευση  και  κατάρτιση  (European Credit

System for Vocational and Education and Training - ECVET),  που  περιγράφεται  στη  Σύσταση

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της

8.7.2009).

   3.  Για  τη  διαμόρφωση  των  προγραμμάτων  σπουδών  κάθε  τομέα  και  ειδικότητας

λαμβάνονται  υπόψη,  εφόσον  υπάρχουν,  και  τα  σχετικά  επαγγελματικά  περιγράμματα  που

πιστοποιούνται  από  τον  Εθνικό  Οργανισμό  Πιστοποίησης  Προσόντων  και  Επαγγελματικού

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3369/2005

(Α'171).

   4.  Τα  ωρολόγια  και  τα  αναλυτικά  προγράμματα  σπουδών  επανεκτιμώνται,

αξιολογούνται και, αν κριθεί σκόπιμο, ανανεώνονται κάθε έξι (6) τουλάχιστον, έτη.

   5.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  καθορίζεται  κάθε

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 12

Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα

   1. Στους αποφοίτους του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» χορηγείται:

   α.  Απολυτήριο  Λυκείου  (ισότιμο  με  το  Απολυτήριο  Γενικού  Λυκείου)  μετά

τις ενδοσχολικές εξετάσεις, και

   β. Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3, μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις από το ΕΠΑ.Λ..

   2. Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4

από  το  Υπουργείο  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  και  τον  Ο.Α.Ε.Δ.  από  κοινού,  μετά  την

ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4

του παρόντος.

   3.  Οι  απόφοιτοι  των  Εσπερινών  Επαγγελματικών  Λυκείων  δεν  έχουν  υποχρέωση

πρόσβασης στην «Τάξη Μαθητείας» για την προσέλευσή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης

προσόντων,  εφόσον  έχουν  συμπληρώσει  τουλάχιστον  600  ημερομίσθια  στην  ειδικότητα  που

αποφοιτούν από τη Γ' Τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

   4. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά μόνας ή και σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ. και τη διατύπωση

γνώμης από τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια  ή και  τις  Επιστημονικές  Ενώσεις  αποτελεί  τον

φορέα  που  εφαρμόζει  τις  διαδικασίες  πιστοποίησης  προσόντων,  για  τη  χορήγηση  Πτυχίου
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Ειδικότητας, στους αποφοίτους της «Τάξης Μαθητείας». Κατά περίπτωση, στην οργάνωση και

διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης, συμμετέχουν και Υπουργεία που χορηγούν αντίστοιχες

άδειες  ασκήσεως  επαγγέλματος,  για  όσες  ειδικότητες  υπάρχει  τέτοιου  είδους  απαίτηση.  Οι

επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το προβλεπόμενο πτυχίο ειδικότητας,

αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται από την κείμενη

νομοθεσία για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων.

   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που

εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. βάσει των προγραμματικών συμφωνιών

του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  με  τα  Επαγγελματικά  Επιμελητήρια  ή  και  τις  επιστημονικές  ενώσεις  και

δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  καθορίζεται  το  σύστημα  πιστοποίησης

του Μεταδευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών (Τάξης Μαθητείας) των Επαγγελματικών Λυκείων

(ΕΠΑ.Λ.),  στο  οποίο  περιλαμβάνονται  οι  όροι,  οι  προϋποθέσεις  και  τα  δικαιολογητικά

συμμετοχής,  η  διαδικασία  των  εξετάσεων,  η  οργανωτική  δομή,  ο  τύπος  των  χορηγούμενων

τίτλων  και  βεβαιώσεων,  καθώς  και  το  ύψος  και  ο  τρόπος  καταβολής  των  εξέταστρων

πιστοποίησης.  Με  την  ίδια  απόφαση  συνιστάται  στον  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  Κεντρική  Εξεταστική

Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Ε.), με συμμετοχή μελών του

διοικητικού  συμβουλίου,  στελεχών  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  ή  και  στελεχών,  επιστημόνων  και

εμπειρογνωμόνων  του δημόσιου ή  ιδιωτικού  τομέα  της  ημεδαπής,  εκπροσώπων υπουργείων,

επαγγελματικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών φορέων, κοινωνικών εταίρων, επιστημονικών

ενώσεων  για  τη  διενέργεια  των  εξετάσεων  και  την  εισήγηση  στο  Δ.Σ.  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

θεμάτων,  που  εμπίπτουν  στις  αρμοδιότητές  του  και  αφορούν  πιστοποίηση

του Μεταδευτεροβάθμιου Κύκλου  Σπουδών  (Τάξης  Μαθητείας)  των  ΕΠΑ.Λ.,  συνιστώνται

όργανα  και  επιτροπές  πρόσκαιρου  χαρακτήρα  για  την  υποβοήθηση  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  στη

διενέργεια των εξετάσεων, των οποίων η συγκρότηση και ο ορισμός γίνεται με απόφαση του

Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Ε. και καθορίζεται το ύψος, ο τρόπος

και η διαδικασία αποζημίωσης όλων των ανωτέρω, ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και κάθε

άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, θέμα που αφορά

τις εξετάσεις πιστοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία

δεν  δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  καθορίζεται  η  συγκρότηση  της

Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Ε..

113



5. Τα  επαγγελματικά  δικαιώματα  των  αποφοίτων  του  Επαγγελματικού  Λυκείου

καθορίζονται  με  προεδρικά  διατάγματα,  τα  οποία  εκδίδονται  κατ'  εξουσιοδότηση του

τελευταίου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3879/2010.
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Παράρτημα 4ο 

Παρουσίαση υποδομής ΤΕ της Φλώρινας

Ηλεκτρολογικό εργαστήριο
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Εργαστήριο ηλεκτρονικών

116



Εργαστήριο αυτοκινήτων
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Εργαστήριο εφαρμοστήριο

Εργαστήριο αυτοματισμού 

- CLICK ON THE DIPLOMA TO RETURN TO THE EDUCATION SYSTEM
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Παράρτημα 5ο
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Περίπτωση Ελλάδας
ΕΠΑ.Λ Αίγινας, Ελλάδα

Τι είναι το ΕΠΑ.Λ;110

Tο ΕΠΑ.Λ (Επαγγελματικό Λύκειο) είναι σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για

αποφοίτους Γυμνασίων και Α΄ τάξης Λυκείου. Η διάρκεια σπουδών είναι τρία χρόνια, και στο

τέλος των σπουδών τους οι μαθητές παίρνουν απολυτήριο και πτυχίο με το οποίο μπορούν να

ασκήσουν το επάγγελμα που σπούδασαν.

Γιατί να προτιμήσω να παρακολουθήσω ένα ΕΠΑ.Λ;

Γιατί  αποφοιτώντας,  εκτός  από  απολυτήριο  ισότιμο  με  το  απολυτήριο  του  Γενικού

Λυκείου θα πάρεις πτυχίο ώστε να μπορείς να εργαστείς είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε

ως υπάλληλος είτε να συνεχίσεις τις σπουδές σου στα Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Στα ΤΕΙ,

είναι γεγονός, ότι οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ έχουν μεγάλη ευχέρεια στα μαθήματα ειδικότητας επειδή

τα διδάσκονται θεωρητικά και πρακτικά στο ΕΠΑ.Λ.

 

Τα ΕΠΑΛ είναι εξοπλισμένα με εργαστήρια;

ΝΑΙ,  υπάρχουν  σύγχρονα  εργαστήρια  .  Ο  εξοπλισμός  είναι  σύμφωνος  με  τα

χαρακτηριστικά του σχολείου και το αναλυτικό πρόγραμμα των ειδικοτήτων.

Το  απολυτήριο  Λυκείου  που  θα  πάρω από  το  ΕΠΑ.Λ είναι  ισότιμο  με  το  απολυτήριο  του

Γενικού Λυκείου;

ΝΑΙ, τα απολυτήρια των Επαγγελματικών Λυκείων είναι ισότιμα με τα απολυτήρια των Γενικών

Λυκείων.

Στο ΕΠΑ.Λ θα πάρω μόνο απολυτήριο Λυκείου όπως γίνεται στο γενικό λύκειο;

ΟΧΙ,  στους  αποφοίτους  του  ΕΠΑ.Λ  χορηγείται  εκτός  από  το  απολυτήριο

Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3.

Τι είναι το πτυχίο επιπέδου 3;

Όταν λέμε πτυχίο επιπέδου 3 εννοούμε το πτυχίο που παίρνουν οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ

το οποίο τους δίνει το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα της ειδικότητας του τομέα που έχουν

110 http://1epal-aigin.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=25:2012-08-29-09-16-
25http://1epal-aigin.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=25:2012-08-29-09-16-25
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επιλέξει στον ιδιωτικό τομέα ή να διοριστούν σε αντίστοιχη θέση στο δημόσιο τομέα σύμφωνα

με τις κείμενες διατάξεις.

Πότε μπορώ να εγγραφώ στο ΕΠΑ.Λ;

Στο ΕΠΑ.Λ μπορείς να εγγραφείς όταν τελειώσεις τη Γ΄ Γυμνασίου οπότε γράφεσαι στην

Α΄ ΕΠΑ.Λ ή όταν τελειώσεις την Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου οπότε γράφεσαι στη Β΄ τάξη του

ΕΠΑ.Λ στον τομέα που θα επιλέξεις.

Αν έχω τελειώσει το Γενικό Λύκειο μπορώ να εγγραφώ σε κάποιο τομέα του ΕΠΑ.Λ;

ΝΑΙ, μπορείς να εγγραφείς στη Β΄ Λυκείου επιλέγοντας έναν τομέα που σε ενδιαφέρει

και  αφού ολοκληρώσεις  και  την  αντίστοιχη  ειδικότητα  στη  Γ΄  Λυκείου  παίρνεις  πτυχίο  της

ειδικότητας αυτής. Τα δύο αυτά χρόνια παρακολουθείς μόνο μαθήματα της ειδικότητας που έχεις

επιλέξει κι όχι μαθήματα Γενικής Παιδείας.

Στο βαθμό του  απολυτηρίου  και του πτυχίου  που θα πάρω θα συνυπολογισθούν και  οι

βαθμοί των πανελληνίων εξετάσεων;

ΟΧΙ, ο βαθμός του απολυτηρίου αλλά και του πτυχίου που παίρνουν οι μαθητές του

ΕΠΑ.Λ εξάγεται λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία των μαθητών στα γραπτώς εξεταζόμενα

μαθήματα που δίνουν σε ενδοσχολικό επίπεδο.

Οι βαθμοί των μαθημάτων που δίνονται πανελλαδικά σε τι λαμβάνονται τότε υπόψη;

Λαμβάνονται υπόψη μόνο για τη συγκέντρωση μορίων για την εισαγωγή των αποφοίτων

του  ΕΠΑ.Λ σε  όλα  τα  Τμήματα  και  τις  Σχολές  των  Πανεπιστημίων  (ΑΕΙ),  των  Ανωτάτων

Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων  (ΑΤΕΙ),  της  ΑΣΠΑΙΤΕ,  των  Ανωτέρων  Σχολών

Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

των  Στρατιωτικών  Σχολών  Υπαξιωματικών  των  Ενόπλων  Δυνάμεων,  των  Σχολών  της

Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού

καθώς και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

Τελειώνοντας το ΕΠΑ.Λ μπορώ να δηλώσω όποια πανεπιστημιακή σχολή θέλω;
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Φυσικά, δεν έχεις παρά να επιλέξεις την ομάδα Β΄ στη Γ΄ Λυκείου και να δηλώσεις όσες

σχολές θέλεις από δύο επιστημονικά πεδία που θα επιλέξεις όπως ακριβώς γίνεται και στο γενικό

λύκειο.

Δηλαδή μπορώ να επιλέξω να σπουδάσω Γεωπόνος, Πολιτικός Μηχανικός, Μαθηματικός,

Δάσκαλος κ.ά ;

Φυσικά  αφού  μπορείς  να  δώσεις  εξετάσεις  σε  έξι  (6)  πανελλαδικώς  εξεταζόμενα

μαθήματα (Ομάδα Β΄) και να δηλώσεις όποιες σχολές θέλεις από δύο επιστημονικά πεδία που θα

επιλέξεις.

Ποια είναι τα μαθήματα που δίνω πανελλαδικά στην ομάδα Β΄;

Στην ομάδα Β΄ δίνεις έξι μαθήματα τα εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ (Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου ή Μαθηματικά και

Στοιχεία Στατιστικής ή Βιολογία I (Βιολογία Γενικής Παιδείας ) ή Βιολογία II (Βιολογία Θετικής

Κατεύθυνσης ) ή Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Στην περίπτωση που ο μαθητής επιθυμεί να είναι

υποψήφιος  για  το  5ο  επιστημονικό  πεδίο  τότε  υποχρεωτικά  επιλέγει  δύο  (2)  μαθήματα  και

συγκεκριμένα  τα  «Μαθηματικά  και  Στοιχεία  Στατιστικής»  και  τις  «Αρχές  Οικονομικής

Θεωρίας». Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος εξετάζεται πανελλαδικά σε επτά (7) μαθήματα

όπως ακριβώς ισχύει και για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.

ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ του τομέα που έχεις επιλέξει.

Δηλαδή ποια είναι η διαφορά με το Γενικό Λύκειο;

Εξετάζεσαι  σε  τέσσερα  μαθήματα  κοινά  με  τους  αποφοίτους  του  Γενικού  Λυκείου

(δηλαδή τα Μαθηματικά, την Νεοελληνική γλώσσα, τη Φυσική και το μάθημα Επιλογής) αλλά η

διαφορά είναι στο ότι τα άλλα δύο μαθήματα που εξετάζεσαι είναι μαθήματα ειδικότητας του

τομέα που έχεις επιλέξει.

Αν  θέλω να  εισαχθώ μόνο  σε  κάποια  σχολή  των  Α.Τ.Ε.Ι  θα  πρέπει  να  δώσω  πάλι  έξι

μαθήματα;
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ΟΧΙ,  εάν  επιθυμείς  να  περάσεις  μόνο  σε  σχολές  των  Ανωτάτων  Τεχνολογικών

Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων  (ΑΤΕΙ),  της  ΑΣΠΑΙΤΕ,  των  Ανωτέρων  Σχολών  Τουριστικής

Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,

των Σχολών Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού μπορείς να

δώσεις  μόνο τέσσερα (4) μαθήματα,  δηλαδή να επιλέξεις  την ομάδα Α΄ στη Γ΄ τάξη και να

ακολουθήσεις τον τομέα που επιθυμείς για να εισαχθείς σε κάποια σχολή από τις παραπάνω.

Ποια είναι τα μαθήματα που δίνω πανελλαδικά στην ομάδα Α΄;

Στην ομάδα Α΄ δίνεις τέσσερα μαθήματα:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ του τομέα που έχεις επιλέξει.

Τελειώνοντας το ΕΠΑ.Λ μπορώ να πάω στα Ι.Ε.Κ;

ΝΑΙ,  έχεις  το  δικαίωμα  να  επιλέξεις  όποια  ειδικότητα  του  Ι.Ε.Κ  επιθυμείς  για  να

συνεχίσεις τις σπουδές σου για δύο έτη. Φυσικά έχεις και το πλεονέκτημα αν θέλεις να επιλέξεις

μια ειδικότητα συναφή με τον τομέα που έχεις παρακολουθήσει στο ΕΠΑ.Λ οπότε θα συνεχίσεις

τις σπουδές σου μόνο για ένα έτος και έτσι μπορεί να έχεις και 150 μόρια επιπλέον για διορισμό

στο δημόσιο μέσω Α.Σ.Ε.Π.

Τι εννοούμε λέγοντας τομείς στο ΕΠΑ.Λ;

Στο ΕΠΑ.Λ αντί να λέμε θεωρητική ή θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση όπως λέμε στο

Γενικό Λύκειο,  λέμε  τομέα μηχανολογικό,  οικονομικό,  ηλεκτρολογικό,  πληροφορικής,  υγείας

πρόνοιας, δομικών έργων κ.ά. Στον τομέα παρακολουθείς εκτός από μαθήματα γενικής παιδείας,

θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του επαγγελματικού τομέα που έχεις επιλέξει.

Ποιοι τομείς λειτουργούν στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αίγινας;

Στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αίγινας λειτουργούν οι τομείς:

Δομικών Έργων

Ηλεκτρολογίας

Υγείας

Μηχανολογίας

Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
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Οχημάτων

Πληροφορικής

Αν επιλέξω έναν τομέα θα πρέπει όταν δώσω πανελλαδικές εξετάσεις με την ομάδα Β΄ να

δηλώσω και τις αντίστοιχες σχολές του τομέα (π.χ αν διαλέξω τον τομέα μηχανολογίας θα

πρέπει να δηλώσω να πάω μηχανολόγος);

ΟΧΙ, όπως ήδη αναφέραμε οι τομείς είναι κάτι το αντίστοιχο με τις κατευθύνσεις στο

γενικό  λύκειο,  οπότε  οποιοδήποτε  τομέα  και  αν  παρακολουθείς  μπορείς  να  επιλέξεις  δύο

επιστημονικά πεδία που επιθυμείς και να δηλώσεις όσες σχολές θέλεις μέσα από τα πεδία αυτά.

Για παράδειγμα μπορείς να παρακολουθείς τον τομέα οχημάτων και να δηλώσεις (επιλέγοντας

να δώσεις τα έξι μαθήματα της ομάδας Β΄ ) να εισαχθείς στην παιδαγωγική ακαδημία για να

γίνεις  δάσκαλος  ή  στο  Πανεπιστήμιο  για  να  γίνεις  π.χ  φυσικός  ή  οικονομολόγος  ή  στο

πολυτεχνείο για να γίνεις π.χ αρχιτέκτονας ή ότι άλλο θέλεις. Δηλαδή ο τρόπος πρόσβασής σου

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ανοιχτός για όλες τις σχολές που είναι ενταγμένες σε όλα τα

επιστημονικά πεδία που θα δηλώσεις.

Αν όμως επιλέξω να δώσω πανελλαδικές εξετάσεις  με την ομάδα Α΄ τότε θα πρέπει να

δηλώσω και τις αντίστοιχες σχολές του τομέα (π.χ αν διαλέξω τον τομέα ηλεκτρολογίας θα

πρέπει να δηλώσω να πάω ηλεκτρολόγος Α.Τ.Ε.Ι) ;

ΝΑΙ,  αν  επιλέξεις  να  δώσεις  τα  τέσσερα  μαθήματα  της  ομάδας  Α΄  τότε  θα  πρέπει

υποχρεωτικά να δηλώσεις μόνο τις σχολές που αναφέρονται στον τομέα που έχεις επιλέξει. Έτσι

αν  έχεις  επιλέξει,  για  παράδειγμα,  τον  τομέα  ηλεκτρολογίας  θα  πρέπει  να  δηλώσεις  στο

μηχανογραφικό δελτίο τις σχολές του ηλεκτρολογικού τομέα.

Πως μπορώ να μάθω περισσότερα για τους τομείς που υπάρχουν στο ΕΠΑ.Λ. Αίγινας;

Μπορείς να επισκεφτείς την ιστοσελίδα του ΕΠΑ.Λ. Αίγινας http://1epal-aigin.att.sch.gr

και την ιστοσελίδα του ΣΕΚ Αίγινας  http://2sek-b-peiraia.att.sch.gr όπου εκεί ανήκουν όλα τα

εργαστήρια  που  παρακολουθούν  οι  μαθητές,  για  να  ενημερωθείς  για  τα  μαθηματα  που

διδάσκονται, τα ωρολόγια προγράμματα και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του

ΕΠΑ.Λ.

Πότε γίνονται οι εγγραφές στο ΕΠΑ.Λ. ;
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Οι  εγγραφές  γίνονται  σε  δύο  περιόδους  από  20  έως  30  Ιουνίου  και  από  1  έως  10

Σεπτεμβρίου.

Περίπτωση Βουλγαρίας
Sofia Vocational High School of Electronics "John Atanasoff"

Το Επαγγελματικό Λύκειο Ηλεκτρονικής της Σόφιας  «John Atanasoff» (SPGE)111 είναι

ένα δημόσιο Επαγγελματικό Λύκειο. Πάνω από 5.930 τεχνικοί έχουν αποφοιτήσει από το 1968,

με  πτυχίο  στην  Ηλεκτρονική  Τεχνολογία  και  ειδικότητες  είτε  στον  Προγραμματισμό

Ηλεκτρονικής  Μηχανικής  ή  στη  Βιομηχανική  Ηλεκτρονική.  Ο  πυρήνας  της  επαγγελματικής

προετοιμασίας περιλαμβάνει τώρα τα επαγγέλματα «Προγραμματιστής», «Τεχνικός Συστημάτων

Υπολογιστών» και «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Τεχ

νικών»,  που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα PHARE εντός  του εύρους  του έργου

«Παρουσίαση  της  επαγγελματικής  κατάρτισης  και  της  εκπαίδευσης»,  που  αναπτύχθηκε  και

εκσυγχρωνίστηκε σύμφωνα με τις νέες Εθνικές Εκπαιδευτικές Απαιτήσεις DOI/2004. 

Μετά την έβδομη ή την όγδοη τάξη, οι μαθητές λαμβάνουν επαγγελματική ειδικότητα

στην  εκπαίδευση (μία  επιλογή από πέντε  ειδικότητες)  σε  συνολικά  39 κατηγορίες.  Κατά το

σχολικό έτος 2005/2006, καταγράφηκαν 987 μαθητές και 88 δάσκαλοι. Σχεδόν οι μισοί από τους

μαθητές αποκτούν κατάρτιση σε ξένες γλώσσες (αγγλικά ή γερμανικά), αλλά διδάσκονται και

μια δεύτερη ξένη γλώσσα. 

Η  εισαγωγή  πραγματοποιείται  μετά  από  διεξαγωγή  κρατικών  εξετάσεων  στα

Μαθηματικά και τη Βουλγαρική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Το SPGE είναι στην ευχάριστη θέση

να καταγράφει ένα ζωηρό ενδιαφέρον μεταξύ των μαθητών στη Σόφια, η οποία διατηρεί τον

ανταγωνισμό  των  εισαγωγών  σε  ένα  ιδιαίτερα  απαιτητικό  επίπεδο.  Οι  εγκαταστάσεις  του

σχολείου  περιλαμβάνουν  9  αίθουσες  υπολογιστών  με  συνολικά  107  σταθμούς  εργασίας,

διακομιστές NT, Novell τοπικό δίκτυο υπολογιστών, σύνδεση στο Internet για κάθε σταθμό PC,

πηγές βιβλιοθήκης, εκτυπωτές λέιζερ και σαρωτή.

Το 2000,  το  SPGE,  το  πρώην ΤΕ (Τεχνικό  Σχολείο  Ηλεκτρονικής),  για  πρώτη φορά

έλαβε  μέρος  στο  πρόγραμμα  «Leonardo  da  Vinci»,  με  ένα  σχέδιο  για  την  κινητικότητα

«MOBELCOM - 2000» , reg . № BG/OO/A/F/PL/132112. Το σχέδιο εγκρίθηκε και στο σχολείο

απονεμήθηκε μια επιχορήγηση επαγγελματικής πρακτικής για την κατάρτιση 50 δικαιούχων στη
111 http://www.spge-bg.com/index2.php?lang=en&mainB=1&subB=2&file=en/home/information.php
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Γερμανία. Το 2002, το πρότζεκτ αυτό ήταν μία από τις πρώτες 9 βέλτιστες πρακτικές στη λίστα

κατάταξης της ΕΕ για το πρόγραμμα «Leonardo da Vinci» του 2011. 

Το  2002,  το  TE  εφάρμοσε  2  προγράμματα:  «EUROLANG  –  2002»,  reg  .  №

BG/01/A/EX/132135,  με  σκοπό  τη  βελτίωση  των  προσόντων  στην  ξένη  γλώσσα  των

εκπαιδευτικών, με στόχο 24 δικαιούχους , και « COMSYS - MM - 2002», reg . № BG/01/A/PL-

132094 με 45 μαθητές- δικαιούχους οι οποίοι είχαν ανατεθεί σε πρακτικές στη Γερμανία και την

Αυστρία. Τα έργα έλαβαν υψηλές εκτιμήσεις.

Το 2004, μια ομάδα από 8 μαθητές του SPGE τερμάτισε 4ο στο πρόγραμμα Siemens

«JOIN MULTIMEDIA '2004» μεταξύ 1400 διαγωνιζόμενες ομάδες από 36 χώρες.

Κατά το σχολικό έτος 2004/2005, το SPGE ήταν συνεργάτης του διεθνούς προγράμματος

«CLILCOM»  -  Στάδια-  Φινλανδίας,  reg.  №  FIN-04-BP-LA-160520  του  προγράμματος

«Leonardo da Vinci», που συντονίζεται από το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο του Ελσίνκι, Φινλανδία.

Κατά  τη  διάρκεια  του  καλοκαιριού  του  2000,  το  TE  συμμετείχε  στο  βουλγαρικό-

γερμανικό πρόγραμμα «δρόμοι νεολαίας», που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ίδρυμα

«Robert Bos» - από τη Στουτγάρδη της Γερμανίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, 15 μαθητές

της Βουλγαρίας και της Γερμανίας έλαβαν μέρος στην ανταλλαγή επισκέψεων και εκπόνησαν

ένα «Ημερολόγιο  των εθνικών εορτών και  παραδόσεων» των δύο χωρών.  Το ίδρυμα έδωσε

υψηλή εκτίμηση στη συμμετοχή της Βουλγαρίας.

Περίπτωση Ρουμανίας
Colegiul Tehnic “Transilvania”112

Από  τις  παρακάτω  μεταβολές  μπορεί  να  παρατηρηθεί  ότι  το  σχολείο  συνέχισε  τις

σημαντικές δραστηριότητες του παρελθόντος.

Από την άποψη αυτή το σχολείο μας φέρει σε επαφή το έργο τόσων γενεών φοιτητών και

καθηγητών, ως σύμβολο των πνευματικών πλεονεκτημάτων αυτού του σχολείου.

Τα έτη 1885-2010 είναι παρελθόν-παρόν για το σχολείο μας, τα οποία έθεσαν τα θεμέλια

της τεχνικής εκπαίδευσης στο Brasov.
112 http://www.colegiultransilvania.ro/
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Με τη γεωγραφική της θέση σε μια δασική περιοχή, παραδοσιακή χειροτεχνία, το Brasov

προσφέρει τη δυνατότητα να προετοιμάσει το απαιτούμενο εργατικό δυναμικό στην ξυλουργική.

Στις 26 του Αυγούστου, 1885, με διάταξη του 31854 έχει οριστεί Λύκειο Βιομηχανικής

Ξυλουργικής.

Τα μαθήματα ξεκίνησαν από τις 5 Οκτωβρίου 1885. Το σημερινό κτήριο χτίστηκε μεταξύ

1909-1911.

Από το 1885 μέχρι σήμερα, το σχολείο γνώρισε μια σύνθετη εξέλιξη που επιβλήθηκε από

τα  πολιτικά  γεγονότα,  καθώς  και  την  ανάγκη  για  ένα  κατάλληλο  οργανωτικό  πλαίσιο  του

εργατικού δυναμικού.

Έτσι, βρίσκουμε διάφορα στάδια του σχολείου:

1885-1918 - Ξυλουργική βιομηχανική περιβάλλοντος

1918-1928 – Σχολείο τεχνών και επαγγελμάτων

1928-1936 - Ανώτατη Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

1936-1948 - Βιομηχανική Σχολή «Charles II»

1948-1955 - Τεχνικό Λύκειο

1948-1961 - Μεταλλουργών Επαγγελματική Σχολή αρ. 1 «τόρνο»

1961-1974 – Σχολική ομάδα «Hidromecanica»

1974-1990 - Βιομηχανική Σχολή «Hidromecanica»

1990-2004 - Σχολικό Συγκρότημα «Hidromecanica»

2004-2010 – Τεχνικό κολέγιο «Joseph Silimon».

Κατά την ίδρυσή του, το σχολείο είχε δύο τμήματα: ξυλουργική και ξυλογλυπτική.

Ο πρώτος διευθυντής ήταν Francis Orban και είχε 7 μαθητές κατά το πρώτο έτος.

O Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος διατάραξε τις σχολικές δραστηριότητες. Οι μαθητές και

οι δάσκαλοι βρήκαν καταφύγιο σε ένα σχολείο στη Βουδαπέστη το 1916.

Μετά  την  Ένωση  κατά  τα  έτη  1919-1920  ιδρύθηκε  η  ρουμανική  εκπαίδευση  στην

Τρανσυλβανία, το οποίο ήταν μέρος της γενικής διαδικασίας εκσυγχρονισμού.

Το σχολείο πλέον συνέχισε υπό την επωνυμία «Arts and Crafts», με τα προφίλ και της

μεταλλουργίας και της μεταλλογλυπτικής.

Η οικονομική ανάκαμψη μετά από τα χρόνια της κρίσης 1929-1933, ο νόμος απαιτεί την

οργάνωση και τη λειτουργία της βιομηχανικής εκπαίδευσης. Την 16 Απρίλη 1936, οι Ανώτατες

Σχολές  Τεχνών  και  των  Πράξεων  μετατράπηκαν  σε  βιομηχανικά  σχολεία  με  απολυτήριες

εξετάσεις.
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Το  σχολείο  που  ονομάζεται  τώρα  «Charles  II»  και  λειτουργεί  στο  πλαίσιο  του

προγράμματος σπουδών του 1936 και το οποίο θα αναπτυχθεί το 1928, φέρνοντας νέα θέματα

μηχανικής για μηχανές και κινητήρες αεροσκαφών, αντοχή των υλικών, τεχνικές υπολογισμού,

βιομηχανική ιστορία οργάνωση των βιομηχανικών τεχνών, ιστορία της Ρουμανίας, της Γαλλίας,

Γερμανικά,  επιστήμες.  Αναζήτησε  αναλογία  απόφαση  της  γενικής  και  εξειδικευμένης  στον

πολιτισμό.

Από το φθινόπωρο του 1948, με το νέο νόμο για την παιδεία, το βιομηχανικό γυμνάσιο

γίνεται δευτεροβάθμια τεχνική σχολή με δύο τμήματα: μεταλλουργία και χάλυβα, με παράλληλες

τάξεις στη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ήταν 4 έτη, με βάση το

ενιαίο  γυμνάσιο  που εισήχθη το  1945,  και  το  1948 επεκτάθηκε  με  7 χρόνια  του δημοτικού

σχολείου.

Στο Τεχνικό Λύκειο ο αριθμός των μαθητών αυξάνεται: από το 1948-1949 με 4 τμήματα,

φθάνοντας  στα  25  μαθήματα  το  1954-1955.  Το  πρόγραμμα  σπουδών  έχει  αλλάξει  και  δεν

υπάρχουν πλέον τα θέματα: θρησκεία, μουσική,  πολιτική αγωγή, καλλιγραφία, μοντελοποίηση.

Μεγαλύτερη προσοχή δόθηκε στα μαθηματικά που μελετόνται 160 ώρες κατά τη διάρκεια των

τεσσάρων ετών σπουδών. Εξειδικευμένη εκπαίδευση κατά το πρώτο έτος ήταν 4 και 5 στο β’ και

γ’ έτος. Προετοιμασία της πολιτικής για τη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού εργαζομένων που

χρειάζεται η βιομηχανία που αναπτύσσεται επιβάλλει  δια της βίας μια νέα τροποποίηση των

νόμων.

Το 1955 το Τεχνικό Λύκειο ακυρώνεται και συνεχίζεται με την Επαγγελματική Σχολή

Εμπορίου που διαρκεί 2-3 χρόνια.

Πολύ σύντομα δημιουργήθηκε η ανάγκη όχι μόνο για την εκπαίδευση των εργαζομένων,

αλλά και για βιομηχανικούς τεχνικούς. Από το φθινόπωρο του 1964, το σχολείο μας ιδρύθηκε ως

εξειδικευμένης μεταδευτεροβάθμιας Τεχνικής Σχολής 2 και 3 ετών, το οποίο λειτούργησε 12

χρόνια και το τελευταίο τμήμα αποφοίτησε το 1976.

Το σχολικό έτος 1967-1968 ιδρύθηκαν παράλληλα και βραδινά τμήματα και το τελευταίο

τμήμα  αποφοίτησε  το  1976  -  1977.  Στα  8  χρόνια  που  έχουν  εργαστεί  τα  μαθήματα  αυτά

αποφοίτησαν  339  τεχνικοί  (132  αγόρια  και  207  κορίτσια)  που  χαρακτηρίζονται  ως

«Σχεδιασμένοι  για  την  αυτοκινητοβιομηχανία».  Αυτή η μορφή εκπαίδευσης είχει  βιώσει  μια

μεγάλη εισροή υποψηφίων από όλη τη χώρα.

128



Η εμπειρία αυτών των ετών έχει δείξει ότι οι μέσες τεχνικές δεξιότητες σε ένα σχετικά

σύντομο χρονικό διάστημα, δεν ήταν μόνο μια προσωρινή λύση και ζήτησε την αποκατάσταση

των βιομηχανικών σχολών, όπως συνέβη στο σχολείο μας.

Ιδρύεται  Σχολή Μηχανολόγων  με  τον  Ν354/1974 αρ.  3,  και  το  1975 η  Βιομηχανική

Σχολή Hidromecanica προφίλ: μηχανική και αεροναυπηγική. Με ποικίλες μορφές εκπαίδευσης η

μονάδα  μας  έγινε  Βιομηχανική  Σχολή  εμπεριέχοντας  βιομηχανική  σχολή,  την  ημέρα  και  το

βράδυ φυσικά,  επαγγελματική  σχολή,  τεχνική  σχολή και  μεταδευτεροβάθμια  σχολή μέχρι  το

1990.

Με  μικρές  αλλαγές  μέχρι  το  1990,  λόγω  της  εκπαιδευτικής  πολιτικής,  οικονομικές

δυσκολίες στην δημιουργία του κατάλληλου υλικού στις σύγχρονες απαιτήσεις, η απαιτητική

αξία  έχει  μια  άξια  θέση  στην  εκπαίδευση  του  Brasov.  Ένα  συνεχές  ενδιαφέρον  των

εκπαιδευτικών,  τη  διαχείριση  των  σχολείων,  ήταν  ο  εκσυγχρονισμός  της  εκπαιδευτικής

διαδικασίας με τη χρήση ενεργητικών μεθόδων διδασκαλίας σε εξειδικευμένα εργαστήρια και

γραφεία.

Το 2006 το σχολείο μας απέκτησε το στάτους του Τεχνικού Κολεγίοτ «Joseph Silimon»

προτείνοντας και την προσέλκυση φοιτητών στις παρακάτω μεγάλες εταιρείες: Designer CAD

Τεχνικός,  Τεχνικός  mecatronist,  τεχνικός  αυτοματισμού,  μεταλλοτεχνίας  τεχνικός,

ηλεκτρομηχανικών  τεχνικός,  τεχνικός  συντήρησης  αεροπορίας  και  τεχνικό  επιδιορθώσεων,

κομμωτής- στιλίστας.

Με την πάροδο του χρόνου, το σχολείο έχει κρατήσει τις επιταγές και το λόγο ύπαρξής

του, παρά τις σημερινές απαιτήσεις. Οδηγείτο και οδηγείται από την επιθυμία να δώσει στους

μαθητές  την  πλήρη  υποστήριξη  θεωρητική,  πρακτική  και  ηθική  για  να  δημιουργήσει  μια

επιτυχημένη καριέρα. Η εκπαίδευση είναι επίσης μια πράξη του ατομικισμού και της κοινότητας,

απαιτεί  αφοσίωση,  ευθύνη  και  ευθύνη.  Αυτές  οι  επιταγές  ίσχυαν  το  1885  και  ισχύουν  και

σήμερα, μετά από 125 χρόνια.
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ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ

6η Διάσκεψη Των Υπουργών Παιδείας (Μπρατισλάβα, Ιούνιος 2002).
EURYDICE/European Union, 2006: 150
Sop Αναδ 2007-2013
Γαλίτης,  Π.,  (2010),  Μεταρρυθμιστικές  προσπάθειες  στηνΤεχνολογική–  Επαγγελματική
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΣΚΕΝΔΕΡΗ (ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ).

Ο Αρχιμανδρίτης  Παντελεήμων Σκενδέρης γεννήθηκε  στον Παπαγιάννη Φλώρινας  το

έτος 1963. 

Το  1985  εκάρη  μοναχός  στην  Ι.Μ.  Αγ.  Θεοδώρας  Θεσσαλονίκης.  Την  ίδια  χρονιά

χειροτονήθηκε Διάκονος και Πρεσβύτερος και χειροθετήθηκε Αρχιμανδρίτης από τον μακαριστό

Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης  Παντελεήμονα Β' τον Χρυσοφάκη. 

Υπηρέτησε ως  Διάκονος  στον Ι.Μ.Ν. Αγ.  Γρηγορίου  του Παλαμά και  ως  Εφημέριος

στους Ιερούς Ναούς Οσίας Ξένης και Αγ. Χριστοφόρου. 

Το έτος 1989 ο Μακαριστός Παντελεήμων τον μεταθέτει στον Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας, όπου

τον διορίζει Ιερατικώς Προϊστάμενο. Στην ενορία αυτή αρχίζει μια άνευ προηγουμένου άνθιση

της πνευματικής καλλιέργειας και όχι μόνον. Οι πιστοί κατακλείζουν τον Ναό στις αγρυπνίες και

τις λειτουργίες που τελεί ο πατέρας Παντελεήμων. Ανακαινίζει εξ ολοκλήρου σχεδόν τον Ναό

και προχωρά στην οικοδόμηση του περικαλλούς Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας. Στην Αγία

Βαρβάρα έμεινε για είκοσι ένα (21) ολόκληρα χρόνια. 

Το έτος 2010 κατασυκοφαντημένος και πικραμένος ζητά μετάθεση, ενώ λίγο αργότερα,

στις 27 Ιουλίου 2012 παραδίδει την ψυχή του στον πλάστη του, σε ηλικία 49 ετών. 
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Νικολάου, του προστάτη του χωριού της γενέτειράς του. 

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ.
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