
 
Η εςελιξία ηων ΑΠΔ επγαλείο ποιοηικήρ αναβάθμιζηρ και ελκςζηικόηηηαρ ηηρ 

Δ.Τ.Ε.Ε. ζε ζςνθήκερ εξοπθολογιζμού ηηρ σωπικήρ καηανομήρ, αναβάθμιζηρ ηων 
εγκαηαζηάζεων και αξιοποίηζηρ όλος ηος δςναμικού ηων διδαζκόνηων. 

 
Χξεηαδόκαζηε κηα «Δ.Τ.Ε.Ε» πξσηόηππε, πνηνηηθή-απαηηεηηθή, επέιηθηε ώζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ηόζν ζηνλ ηδηαίηεξα πξνηθηζκέλν όζν θαη ζηνλ ρακειώλ απαηηήζεσλ 

καζεηή, ζπλδεδεκέλε ηόζν κε ηελ αγνξά εξγαζίαο (επαγγεικαηηθά πξνζόληα) όζν θαη κε 

ηηο εμειίμεηο ζηελ Επηζηήκε θαη ηελ Τερλνινγία. Εκπνηηζκέλε από αλζξσπηζηηθέο αμίεο θαη 

αεηθνξηθέο πξαθηηθέο. Κνκκάηη νξγαληθό (ηζόηηκνη ηίηινη ζπνπδώλ)ηεο β ζκηαο εθπ/ζεο κε 

ηδηαίηεξν θαη αδηακθηζβήηεην θύξνο.  

Σηνηρεία ζρεδηαζκνύ πνπ ζα κπνξνύζαλ ίζσο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαηεύζπλζε απηή 

είλαη ηα αθόινπζα: 

 Η εςελιξία ηων ΑΠΔ: πνιιαπιέο επηινγέο ζε καζήκαηα θαη επίπεδν, εμαηνκίθεπζε 
ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ, πεξηνξηζκόο ησλ ζηεγαλώλ κεηαμύ ησλ ηνκέσλ, 
ζπζηεκαηηθή επηθαηξνπνίεζε θαη ζύλδεζε κε ηηο αλάγθεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο 
ελεξγνπνηνύλ ηελ ζπκκεηνρή θαη ππεπζπλόηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη αλνίγνπλ ηνλ 
δξόκν γηα απαηηεηηθή αμηνιόγεζε θαη πςειό επίπεδν καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ. 
Απαηηεί εθηεηακέλν σξάξην ιεηηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγία δύν θύθισλ. Απνηειεί πόιν έιμεο 
ηόζν γηα ηνπο πξνηθηζκέλνπο καζεηέο (κπνξνύλ λα ηειεηώζνπλ ζε 2 ή 2,5 ρξόληα θαη λα 
έρνπλ πιενλέθηεκα ζηα πνιπηερλεία ή λα πάξνπλ θαη εηδίθεπζε ζηα ηξία ρξόληα) όζν θαη 
γηα ηνπο καζεηέο κε ρακειέο επηδόζεηο ή ηδηαίηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα γηαηί κπνξνύλ 
λα επεθηείλνπλ ηηο ζπνπδέο ζηα 4-5 ρξόληα ή λα επηιέμνπλ έλα παθέην πνπ ηνπο ηαηξηάδεη 
θαιύηεξα.  

 Ο εξοπθολογιζμόρ ηηρ σωπικήρ καηανομήρ ζα δεκηνπξγήζεη αμηόινγεο 
εγθαηαζηάζεηο κε αμηνπξεπή εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό πνπ ζα εθζπγρξνλίδεηαη κε 
κηθξόηεξν θόζηνο. Επίζεο ζα δώζεη ηε δπλαηόηεηα κηθξήο θιίκαθαο θηηξηαθώλ 
επεκβάζεσλ γηα έλα «αεηθόξν ζρνιηθό θηίξην» πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο γηα 
εμνπιηζκέλεο αίζνπζεο θαη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο μεθνύξαζεο, κειέηεο, θαηλνηόκσλ 
δξάζεσλ θαη ππνζηήξημεο ησλ καζεηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εθηεηακέλνπ επέιηθηνπ 
σξαξίνπ. 

 Η αξιοποίηζηρ όλος ηος ςπάπσονηορ δςναμικού ηων διδαζκόνηων κέζα από 

ηε ζηαζεξή ιεηηνπξγία ησλ ηνκέσλ, αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ γηα κηα 4εηία 

εθαξκνγήο, κε έλαλ ειάρηζην αξηζκό καζεκάησλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα είλαη καζήκαηα 

επηινγήο θαη γηα άιινπο ηνκείο, κεηώλεη ηελ εξγαζηαθή αβεβαηόηεηα ζε ζπλζήθεο θξίζεο. 

Τν γεγνλόο απηό επηηξέπεη ηε ζεηηθή αληηκεηώπηζε ησλ αιιαγώλ, ησλ απμεκέλσλ 

απαηηήζεσλ ελεκέξσζεο - επηκόξθσζεο θαη δίλεη ην ρξνληθό πεξηζώξην λα σξηκάζνπλ νη 

θαξπνί ηεο ζπζηεκαηηθήο δνπιεηάο ησλ επζπλείδεησλ εθπαηδεπηηθώλ.  

Ο ζπλδπαζκόο ησλ παξαπάλσ, κέζα ζην γεληθόηεξν πιαίζην πνπ έρεη εμαγγειζεί 

γηα ην λέν ηερλνινγηθό ιύθεην, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα πξσηνπνξηαθή, απνηειεζκαηηθή 

θαη θνηλσληθά ειπηδνθόξα Δ.Τ.Ε.Ε. 

 


