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Η εκπαίδευση μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως το 

«κεντρικό νευρικό σύστημα» 
της κοινωνίας μας. 



Η επένδυση στην τεχνική εκπαίδευση 
είναι η λοκομοτίβα για την ανάπτυξη 
ενός ισχυρού κράτους μέλους μιας 
μεγάλης οικογένειας, που θα μας 

οδηγήσει σε αναπτυξιακές ατραπούς 
στις οποίες χωρικά παρουσιάζουμε 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  



ν. 3475/2006  
  

Α. το ισότιμο της Λυκειακής 
βαθμίδας,  

Β. η δυνατότητα πρόσβασης στην 
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση,  
Γ. ο ωριμότερος χρόνος λήψης 

απόφασης των μαθητών για το μέλλον 
τους.  

 



Το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα είναι γεμάτο 
παραμύθια. Και όσο 
ανεβαίνει η βαθμίδα 

εκπαίδευσης μεγαλώνουν 
και τα παραμύθια.  



η γενική εκπαίδευση που 
έχει συγκεντρώσει τα 

παιδιά που  
«παίρνουν τα γράμματα».  



η τεχνική επαγγελματική 
εκπαίδευση με τα παιδιά που 
«δεν παίρνουν και πολύ τα 

γράμματα» 
ενδεχομένως έχουν και 

κάποιους βαθμούς 
αυξημένης παραβατικότητας  

 



Η συνεχής αναζήτηση 
μεταρρυθμίσεων στην ΤΕΕ 

οδηγεί στο  
«κάθε πέρσι και καλύτερα»   



Η δαπάνη περισσότερων 
χρημάτων μέσα σε ένα 
θεσμικό σύστημα που 

παρέχει φτωχά 
αποτελέσματα  

ΔΕΝ 
 θα βελτιώσει την απόδοση 

των μαθητών 



Η πραγματική αξιολόγηση της 
οποιασδήποτε μεταρρύθμισης της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  θα 

γίνει από την  
αγορά εργασίας.  



Υπάρχει ανάγκη σήμερα μιας 
μεταρρύθμισης ή ενός νέου 

σχολείου για την τ.ε.ε.? 



1. Εγγραφές 

 2.Ωρολογιο πρόγραμμα 
Α΄ Τάξης  

3. Τομείς 



Πρόδρομοι σε συστήματα 
πρακτικής άσκησης ήταν τα 

εκπαιδευτικά συστήματα των 
πρώην Σοσιαλιστικών 

Δημοκρατιών και αφορούσαν το 
σύνολο των μαθητών  

 

 σοφή επιλογή 

 



Η απασχόληση γινόταν 
αποκλειστικά  

σε Εργοστάσια και  
αγροκτήματα  



  

Πόσο έτοιμοι είμαστε? 
 



  

που είναι αυτοί οι χώροι? 



  

  

η εκπαίδευση 
 δεν 

 είναι αυτοσκοπός.  



Θέματα επαγγελματικής 
κατάρτισης πρέπει να 

αντιμετωπίζονται αενάως 
μέσα από τη δια βίου 

εκπαίδευση   



Πρότυπα Τεχνικά σχολεία.   



  σεβασμός  
του δικαιώματος για  

ποιοτική, δημόσια, δωρεάν 
εκπαίδευση 





  



  

  
Ν.3475/2006 

Οργάνωση και λειτουργία της 
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 
Άρθρο 4 

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 



  

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
Αρθρο 7 

Αξιολόγηση – υποτροφίες 

 Στους μαθητές των τεχνολογικών λυκείων 
μπορεί να χορηγούνται  υποτροφίες ή 
βραβεία από το Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)  



σεβασμός του 
δικαιώματος  

για 
 ποιοτική δημόσια 

εκπαίδευση 


