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Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου ενηµέρωσης της πολιτικής ηγεσίας του 

Υπουργείου Παιδείας και διαβούλευσης µε υπηρεσιακούς παράγοντες της εκπαίδευσης, τις 

επιτροπές παιδείας κοµµάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου και φορείς, η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

παρουσιάζει τα βασικά σηµεία της πρότασης της για το νέο σχολείο της Τεχνικής 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) µε σκοπό την ουσιαστική και τεκµηριωµένη συµβολή 

στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων: 

1. ∆ιττός ο σκοπός του Σχολείου, µε ισόρροπη παροχή Επαγγελµατικών εφοδίων 

και συνολικής Παιδείας. 

2. Ο τίτλος του πρέπει να ανταποκρίνεται στους στόχους και το περιεχόµενό του και 

γι’ αυτό προτείνεται το «Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο» (Τ.Ε.Λ.). 

3. Το Τ.Ε.Λ. διαρθρώνεται σε τρείς κλάδους: 

– Ο «Κορµός», που αποτελεί το κυρίως σώµα του Λυκείου, µε Α΄τάξη 

«Προσανατολισµού», Β΄τάξη «Τοµείς» και Γ΄τάξη «Ειδικότητες». 

– Ο «Ακαδηµαϊκός κλάδος» αποτελείται από τη Γ΄τάξη στην οποία διδάσκονται 

τα µαθήµατα της «Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» του σηµερινού ΓΕ.Λ. 

– Ο «Επαγγελµατικός κλάδος» µε Β΄, Γ΄ και ∆΄τάξη (Τοµείς, Ειδικότητες και 

Εµβάθυνση – Εξειδίκευση αντίστοιχα). Λειτουργεί µε συµπαγές ωρολόγιο 

πρόγραµµα τεχνικών µαθηµάτων, σε ωράριο που ευνοεί την παράλληλη εργασία. 

4. Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 

– Στα Α.Τ.Ε.Ι. εισάγονται µε Ειδικές Πανελλαδικές εξετάσεις, στις αντίστοιχες µε 

τις ειδικότητές τους σχολές, σχεδόν αποκλειστικά (σε ποσοστό 80% επί του 

συνόλου των εισακτέων) οι απόφοιτοι του Κορµού και όσοι απόφοιτοι του 

Επαγγελµατικού Κλάδου έχουν απολυτήριο Λυκείου. Το υπόλοιπο ποσοστό θα 
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καλύπτεται κατά 10% από τους αποφοίτους του ΓΕ.Λ. και του «Ακαδηµαϊκού 

κλάδου» του Τ.Ε.Λ. της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, ενώ το υπόλοιπο 10% θα 

καταλαµβάνουν οι απόφοιτοι κάθε τύπου Λυκείου (ΓΕ.Λ., Τ.Ε.Λ., ΤΕ.Λ., Ε.Π.Λ., 

Εξατάξιο Γυµνάσιο, κλπ) ανεξάρτητα από χρονιά αποφοίτησης, οι οποίοι θα 

λαµβάνουν µέρος στις ίδιες Πανελλαδικές εξετάσεις. 

– Στα Α.Ε.Ι. εισάγονται οι απόφοιτοι του Ακαδηµαϊκού Κλάδου (Τεχνολογικής 

κατεύθυνσης) του Τ.Ε.Λ., συµµετέχοντας στις Γενικές Πανελλαδικές εξετάσεις 

µαζί µε τους αποφοίτους του ΓΕ.Λ. (Θεωρητικής και Θετικής Κατεύθυνσης), σε 

ποσοστό 80% επί του συνόλου των εισακτέων. Το υπόλοιπο 20% θα καλύπτεται 

από τους αποφοίτους κάθε τύπου Λυκείου, ανεξάρτητα από χρονιά αποφοίτησης. 

5. Πρόσβαση στην αγορά εργασίας, επίπεδα πτυχίων (προσόντων). 

– Οι απόφοιτοι του Κορµού και της Γ΄τάξης του Επαγγελµατικού Κλάδου 

λαµβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 (κατά HQF/ΕQF) 1. 

– Οι απόφοιτοι της ∆΄τάξης του Επαγγελµατικού Κλάδου λαµβάνουν ∆ίπλωµα 

Τέχνης (Επαγγελµατική Πιστοποίηση) επιπέδου 5  (κατά HQF/ΕQF), µετά από 

επιτυχή συµµετοχή σε ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις ενιαίας ύλης µε τις 

εξετάσεις Πιστοποίησης Προσόντων της µη Τυπικής και της Άτυπης Μάθησης 

αντίστοιχου επιπέδου (Ι.Ε.Κ., εργασιακής εµπειρίας, κλπ). 

6. Ο νέος τύπος σχολείου επιτρέπει την άµεση µετατροπή όλων των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. 

σε Τ.Ε.Λ. χωρίς κραδασµούς, µε την εν δυνάµει λειτουργία όλων των υφιστάµενων 

Τοµέων και Ειδικοτήτων (ενιαίο «ιδρυτικό» για ΟΛΑ τα Τ.Ε.Λ.). Ταυτόχρονα δίνει τη 

δυνατότητα πολυµορφικής ανάπτυξης του σχολείου και λειτουργίας όλων των 

κλάδων ταυτόχρονα. Παρέχεται ένα πολλαπλών δυνατοτήτων θεσµικό πλαίσιο 

λειτουργίας, από το οποίο θα ενεργοποιείται κάθε φορά το κοµµάτι εκείνο που 

υποστηρίζεται από τις δυνατότητες του σχολείου (υλικοτεχνική υποδοµή, διδακτικό 

προσωπικό) και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.  

 

Ακολουθεί πίνακας παρουσίασης της Πρότασης. 

 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

                   
1 HQF: Hellenic Qualification Framework – Ελληνικό (Εθνικό) Πλαίσιο Προσόντων 

 ΕQF: European Qualification Framework – Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 
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