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Προς
1. κ Γαβρόγλου Κωνσταντίνο
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2. Μπαξεβανάκη Δημήτριο
Υφυπουργό Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ : Θέσεις και Προτάσεις για την Διαβούλευση για την ομαδοποίηση κλάδων εκπαιδευτικών
και τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών Γ΄ ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/16 ( Έγγραφο Υπ. Παιδείας,
Έρευνας & Θρησκευμάτων Αρ. Πρωτ.: 37302/Δ4 / Δ/ΝΣΗ ΕΠ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ/ ΤΜΗΜΑ Α)

Αξιότιμοι κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ,
Πληροφορηθήκαμε από μέλη μας διπλωματούχους μηχανικούς εκπαιδευτικούς της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
για την ομαδοποίηση των κλάδων των εκπαιδευτικών της γενικής, τεχνικής και επαγγελματικής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Επειδή, ιδιαίτερα η τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας εδώ
και δεκαετίες, έχει ταλαιπωρηθεί αρκετές φορές, εξαιτίας διάφορων αποσπασματικών αποφάσεων
της πολιτείας, που ελήφθησαν στο πλαίσιο του «εξορθολογισμού» του συστήματος, το ΤΕΕ/ΤΚΜ
θεωρεί ότι το Υπουργείο, για να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος, θα πρέπει να λαμβάνει
τις αποφάσεις του για τα επιμέρους ζητήματα, όπως είναι η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων,
στο πλαίσιο του γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού που ακολουθεί σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική εκπαίδευση
Στο ζήτημα της συγχώνευσης των ειδικοτήτων εκπαιδευτικών, παρατηρούμε ότι η πρόταση του
Υπουργείου δεν συνοδεύεται από οποιασδήποτε αιτιολόγηση ως προς τη σκοπιμότητά της.
Επισημαίνουμε ότι οι υφιστάμενες ειδικότητες τοποθετήθηκαν στη Δευτεροβάθμια τεχνική και
επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) σύμφωνα με το οργανόγραμμα που αποτυπώθηκε βασικά στο
Ν. 1566/1985. Η θέση του κάθε κλάδου ήταν σαφώς ορισμένη και ο καθένας είχε να επιτελέσει ένα
έργο, λειτουργώντας συμπληρωματικά μεταξύ τους. Για να προτείνει το Υπουργείο συγχωνεύσεις
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κλάδων, θα πρέπει πρώτα να δημοσιοποιήσει τυχόν νέο οργανόγραμμά του για τη δευτεροβάθμια
ΤΕΕ.
Θεωρούμε ότι για να επιτευχθεί ο βασικός στόχος της λειτουργίας της Δευτεροβάθμιας ΤΕΕ, η
δημιουργία δηλαδή των μεσαίας στάθμης στελεχών που λείπουν σήμερα από όλες τις μορφές της
παραγωγικής διαδικασίας, απαιτείται να δοθεί έμφαση στην ποιότητα του εκπαιδευτικού,
παιδαγωγικού και διοικητικού προσωπικού και στην παρουσία επιστημόνων και επαγγελματιών,
όσο το δυνατόν αυξημένων προσόντων.
Η πρόταση συνεπώς του ΥΠΕΘ, που αποδέχθηκε το δεύτερο σενάριο ομαδοποίησης του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για ενοποίηση των κλάδων ΠΕ12 και ΠΕ17 θεωρούμε ότι
είναι ισοπεδωτική και αντιεπιστημονική, δε συνεισφέρει στην ποιοτική αναβάθμιση της
Εκπαίδευσης και σαφώς θα δημιουργήσει νομικά προβλήματα.
Προτείνουμε επομένως τον σαφή διαχωρισμό οργανικών θέσεων και αναθέσεων μαθημάτων
μεταξύ των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ12 και ΠΕ17, όπως ακριβώς και για τους κλάδους των
γεωπόνων – τεχνολόγων γεωπονίας, ιατρών - νοσηλευτών κλπ. ώστε η πρώτη ανάθεση των
επαγγελματικών μαθημάτων να δοθεί σε πανεπιστημιακής εκπαίδευσης επιστήμονες και τεχνικούς
επαγγελματίες (διπλωματούχους μηχανικούς, γεωπόνους, γιατρούς κ.λ.π.) με εμπειρία και στην
παραγωγή και στην διδακτική μεθοδολογία.
Τέλος επειδή πιστεύουμε ότι η εφαρμογή συνθηκών αξιοκρατίας και ισοτιμίας είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την αποδοτική χρήση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων στο εκπαιδευτικό
σύστημα, θεωρούμε ότι είναι ώριμο το αίτημα για αναγνώριση του πτυχίου πενταετούς
πανεπιστημιακής φοίτησης ως Master. Η αναγνώριση αυτή αφ’ ενός θα άρει την ισοπεδωτική
λογική που κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια και αφετέρου θα αποκαταστήσει την αδικία που
υφίστανται οι πτυχιούχοι ελληνικών πολυτεχνικών σχολών σε σχέση με τους πτυχιούχους άλλων
σχολών τετραετούς ή τριετούς φοίτησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ παραμένει στη διάθεση σας για συνεργασία, ώστε να συμβάλει με θέσεις και
προτάσεις στις προσπάθειες σας για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Τεχνική
και Επαγγελματική εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Με τιμή
Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Ο Πρόεδρος

Πάρις Μπίλλιας
Κοινοποίηση
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού
Εσωτερική διανομή:
ΤΕΕ Φ (Χρον. Αρχείο, ΤΕΘ, ΓΟΔ)
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