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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ως οι κατεξοχήν εμπλεκόμενοι στην οργάνωση της καθημερινότητας της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής 
- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δ.Τ.Ε.Ε.) έχετε βιώσει άμεσα τις κατά καιρούς πολλές αλλαγές και 
μεταρρυθμίσεις, κοινός τόπος των οποίων ήταν η αναδιοργάνωση και η αναβάθμιση της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Κατά κανόνα, πριν ολοκληρωθεί η κάθε μεταρρύθμιση και 
αξιολογηθούν τα αποτελέσματά της, ακολουθούσε - με την εναλλαγή των κυβερνήσεων και των 
υπουργών - μια νέα θεσμική μεταβολή η οποία επιχειρούσε να θεραπεύσει όλα τα μειονεκτήματα 
της προηγούμενης, κ. ο. κ.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό όλων αυτών των αλλαγών στην Δ.Τ.Ε.Ε., ήταν η περιορισμένη συμμετοχή 
με προτάσεις και κατάθεση εμπειρίας των Δ/ντών σχολικών μονάδων, που θα τροφοδοτούσε με 
τα λειτουργικά προβλήματα του Τεχνικού – Επαγγελματικού σχολείου ένα γόνιμο διάλογο για τη 
Δ.Τ.Ε.Ε.

Με αυτές τις σκέψεις και εν όψει των νέων αλλαγών, που βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού 
και αναμένονται να δρομολογηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα, οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δ.Τ.Ε.Ε 
της Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της ΠΔΕ 
Αττικής, διοργανώνουμε διημερίδα σχετικού προβληματισμού και σας καλούμε να καταθέσετε 
τις προτάσεις σας οι οποίες θα αναρτηθούν όλες στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα 
http://blogs.sch.gr/epal  που δημιουργήθηκε ειδικά για τις ανάγκες της Διημερίδας.

Ανάλογα με την ανταπόκριση που θα έχει η πρόσκλησή μας, εξετάζουμε τη δυνατότητα να 
εντάξουμε στη Διημερίδα και μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με συμμετοχή Διευθυντών 
ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ.

Η θεματολογία της Διημερίδας περιλαμβάνει τους ακόλουθους άξονες:

 Ιστορική επισκόπηση και κριτική θεώρηση των μεταρρυθμίσεων της Δ.Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα.
 Δομή και χωρική κατανομή των σχολικών μονάδων.
 Τομείς και ειδικότητες.
 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) και Βιβλία.
 Διοικητική διάρθρωση της Δ.Τ.Ε.Ε.



 Σχέση της Δ.Τ.Ε.Ε. με την παραγωγή, τον κόσμο της εργασίας και την τοπική κοινωνία-
Απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας.

 Πρακτική άσκηση και μαθητεία.
 Σχέση της Δ.Τ.Ε.Ε. με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την κατάρτιση που πραγματοποιείται 

από άλλους φορείς: Σχολές ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, Σχολές άλλων Υπουργείων, ΚΕΚ, κλπ.
 Σχέση των προγραμμάτων σπουδών της Δ.Τ.Ε.Ε. με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, τα 

επαγγελματικά περιγράμματα και τα θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα.
 Τα μαθήματα γενικής παιδείας μέσα στο πρόγραμμα σπουδών της Δ.Τ.Ε.Ε.
 Συγκριτική θεώρηση της Δ.Τ.Ε.Ε. σε σχέση με τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης άλλων χωρών της Ε.Ε. και διεθνώς.
 Τάσεις και πολιτικές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη και στον 

υπόλοιπο κόσμο (κατευθύνσεις της Ε.Ε., του Cedefop, του Ο.Ο.Σ.Α., κλπ.)
 Διαδικασίες πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων/προσόντων και ελέγχου της 

ποιότητας της Δ.Τ.Ε.Ε.
 Πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Όσοι συνάδελφοι Διευθυντές-ντριες επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να μας
στείλουν τα κείμενά τους στο e-mail του Σχολικού Συμβούλου Ζωγόπουλου Ευστάθιου
ezogo@otenet.gr , μέχρι την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012.
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