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Η Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον καιρό  

της κρίσης 

του  ∆ρα Γεωργίου Βούτσινου
1
 

Επίτιµου Συµβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

 

 

Η οικονοµική κρίση µάς αναγκάζει να επικαιροποιήσουµε την συζήτηση που 

διαχρονικά  επεκράτησε τις προηγούµενες δεκαετίες σε ότι αφορά την σχέση 

εκπαίδευσης και οικονοµίας. Θα ήταν χρήσιµο λοιπόν να υπενθυµίσουµε ότι σε 

διάφορες περιόδους υπήρξαν σε πολλές χώρες πολλοί που επέµεναν και 

επιµένουν, ότι αν η εκπαίδευση προγραµµατιστεί µε βάση τις ανάγκες της 

οικονοµίας, τότε θα λυθούν πολλά από τα κατά καιρούς, αλλά και τα σηµερινά 

προβλήµατα και ειδικότερα όσα αφορούν τη νεολαία. Ωστόσο, η σχέση µεταξύ 

εκπαίδευσης και οικονοµίας είναι αφενός ανεπαρκής ως εργαλείο ανάλυσης και 

επίλυσης των σχετικών προβληµάτων, αφετέρου δεν είναι σχέση  µονοσήµαντη, 

όπως πολλοί υποστηρίζουν, θεωρώντας την εκπαίδευση λίγο - πολύ ως 

εξαρτηµένη µεταβλητή των οικονοµικών αναγκών. Κάτω από αυτό το πρίσµα, 

όταν µιλάµε για την εκπαίδευση και την κατάρτιση ως µέσα ικανοποίησης 

δεδοµένων οικονοµικών αναγκών,  εννοούµε ότι καλύπτουµε ένα µόνο µέρος, 

έστω το κυριότερο, µιας συνολικότερης εκπαιδευτικής πολιτικής. 

 

Στις προηγµένες κοινωνίες βέβαια έχει ενισχυθεί, µε την πάροδο των χρόνων, η 

διαπίστωση ότι η εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελούν σηµαντικές συνιστώσες µιας 

ολοκληρωµένης πολιτικής για οικονοµική ευρωστία και πολιτική ανάπτυξη.  Οι 

τακτικές που ακολουθούνται στην επαγγελµατική εκπαίδευση διεθνώς συνδέονται µε 

τις εθνικές φιλοδοξίες και τα επιτεύγµατα της οικονοµικής ανάπτυξης. Έτσι, 

επηρεάζονται από παλιές επιτυχίες και αποτυχίες καθώς και από µελλοντικές ελπίδες. 

Υπάρχει µια αναγνωρισµένη ισχυρή στατιστική σχέση ανάµεσα στα εκπαιδευτικά 

επιτεύγµατα και την οικονοµική ανάπτυξη, αλλά δεν είναι απλά µια σχέση αιτίας και 
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αποτελέσµατος. Μολονότι η γνώση των  λεπτοµερειών της σχέσης  παραµένει 

ατελής, κανένα πολιτικό σύστηµα στις µέρες µας δεν µπορεί να πορευθεί για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα χωρίς να αναγνωρίζει ότι η προσφορά των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών εµπλουτίζει την ποιότητα και την ικανότητα της εργασίας και στην πορεία 

βελτιώνει την δυνατότητα εύρεσης εργασίας και ευελιξίας.  

 

Με βάση τα παραπάνω θα λέγαµε ότι η εκπαίδευση και ειδικότερα βέβαια η  

επαγγελµατική εκπαίδευση δεν εξετάζεται πλέον ως ένας κλειστός απροσπέλαστος 

χώρος ο οποίος είναι ξεκοµµένος από το οικονοµικό και κατ’ επέκταση κοινωνικό 

γίγνεσθαι. Γίνεται ολοένα και πιο εµφανές ότι οι στόχοι των εκπαιδευτικών 

συστηµάτων, κυρίως των συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

επικεντρώνονται στην αποδοτικότητα των οικονοµικών συστηµάτων και οι σκοποί 

τους καθορίζονται περισσότερο σε σχέση µε την ‘ζήτηση της αγοράς’ και λιγότερο σε 

σχέση µε τις ‘κοινωνικές ανάγκες’. 

   

Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να µας διαφεύγει της προσοχής ότι η επαγγελµατική 

εκπαίδευση ως µέρος της όλης εκπαίδευσης  ακολουθεί όλες τις σύγχρονες τάσεις 

καθώς και τις σύγχρονες αντιλήψεις και µεθόδους της Γενικής Παιδαγωγικής και 

∆ιδακτικής.  Παρόλα αυτά, η  επαγγελµατική  εκπαίδευση έχει αναπτύξει την δική 

της δυναµική και δοµή, αφού συνδέεται άµεσα µε χώρους εκτός της αµιγώς 

εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως o πρωτογενής τοµέας παραγωγής, ο βιοτεχνικός και 

βιοµηχανικός τοµέας, η αγορά εργασίας, η επαγγελµατική αποκατάσταση των 

αποφοίτων, κ.ά. 

 

Κρατάµε λοιπόν ως ένα πλαίσιο σκέψης, ως µια πλατφόρµα θεµελιωδών στοιχείων 

απαραίτητων για τις ανάγκες σχεδιασµού εκπαιδευτικής πολιτικής της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης το διττό χαρακτήρα της : από τη µια ότι είναι ένα 

κοµµάτι της όλης εκπαίδευσης και εποµένως  οφείλει να  ακολουθεί τις γενικές αρχές 

και τους κανόνες της, από την άλλη την ιδιαίτερη σχέση της, αλλά και την ξεχωριστή 

της αποστολή σε σχέση µε την οικονοµία και την ανάπτυξη µιας χώρας. 
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Ας δούµε τα δεδοµένα που έχουµε σήµερα στη χώρα µας. Και αυτό γιατί δεν νοείται 

σχεδιασµός εκπαιδευτικής πολιτικής εν κενώ. ∆εν νοείται, δεν γίνεται καµιά 

πολιτική, πολύ περισσότερο εκπαιδευτική πολιτική στον τοµέα της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης να χαράσσεται ή να αξιολογείται ανεξάρτητα/ξεκοµµένη 

από το  περιβάλλον, το οικονοµικό περιβάλλον , την κατάσταση εν τέλει της χώρας. 

 

Η χώρα µας σήµερα πλήττεται από µια πρωτοφανή κρίση µε αποτέλεσµα η ανεργία 

να εκτοξεύεται και η ύφεση να βαθαίνει . Ένα από τα αποτελέσµατα της βαθιάς αυτής 

ύφεσης είναι και η περικοπή των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναµικό, παρόλο ότι η 

σηµασία της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αυτές τις συνθήκες  καθίσταται ακόµη 

µεγαλύτερη όταν η οικονοµία βρίσκεται σε τέτοια καθοδική πορεία. Και αυτό, 

δηλαδή αυτή η αυξανόµενη σηµασία στην περίοδο της κρίσης,  είναι κάτι που δεν 

µπορεί να αµφισβητηθεί αφού η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, 

αποδεδειγµένα σε κάποιο βαθµό  σε µικροοικονοµικό επίπεδο βοηθά στην απόκτηση 

υψηλότερου εισοδήµατος, ενώ σε µακροσκοπικό επίπεδο συντελεί στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας µέσω της προσαρµοστικότητας του κάθε εργαζοµένου στις 

τεχνολογικές εξελίξεις. Αλλά και από την άλλη πλευρά αν το δει κανείς, η οικονοµία 

που αναδύεται από µια ύφεση δεν είναι ποτέ όµοια µε αυτή που είχε περιπέσει σε 

κρίση. Εποµένως οι αναµενόµενες στην οικονοµία αλλαγές  δηµιουργούν 

υποχρεωτικά την ανάγκη για νέες δεξιότητες, εποµένως η σηµασία της ΕΕΚ 

ενισχύεται. 

 

Η σωστή, εποµένως, εκπαίδευση των νεοεισερχόµενων στελεχών στην αγορά 

εργασίας και η επανεκπαίδευση του υφιστάµενου προσωπικού αποκτά σήµερα 

µεγαλύτερη από ότι, συνήθως, σηµασία, καθώς συνιστά έναν πολύ σηµαντικό 

παράγοντα τόσο για τη δηµιουργία συνθηκών ανάπτυξης όσο και για την άµβλυνση, 

κατά το δυνατόν, σοβαρών κοινωνικών προβληµάτων, όπως η ανεργία και το 

ασφαλιστικό.  

 

Με δεδοµένη εποµένως την αυξανόµενη σηµασία της επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, ας δούµε τι αλλαγές πρέπει κατά τη γνώµη µας να γίνουν για την 

ενίσχυσή της και τι αλλαγές δεν έπρεπε πρόσφατα να έχουν γίνει. 
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Κυρίες και κύριοι, 

Οι αλλαγές στην εκπαίδευση δεν επιτρέπεται να γίνονται αβασάνιστα. ∆εν µπορεί να 

γίνονται για ψύλλου πήδηµα, ή έτσι απλά για να γίνουν.  Στην εκπαίδευση, το 

χειρότερο που έχει να κάνει κάποιος είναι να αλλάζει εκ βάθρων και απότοµα τα 

πράγµατα και µάλιστα σε σύντοµα χρονικά διαστήµατα. Οι αλλαγές πρέπει να 

γίνονται µε µέτρο και αφού έχει προηγηθεί µελέτη. Αυτός είναι ένας κανόνας που 

απαντάται σε όλες τις χώρες που σέβονται τα εκπαιδευτικά τους συστήµατα. Αν οι 

αλλαγές στην εκπαίδευση  δεν οδηγούν στη θεραπεία διαπιστωµένων  αδυναµιών και 

δεν έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και όχι κατ’ ανάγκην διαρθρωτικό, τότε απλά στα 

παλαιά προβλήµατα και τις παλαιές αδυναµίες προσθέτουν καινούριες.  

 

Κυρίες και κύριοι, 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν επιχειρηθεί πολλές αλλαγές – «µεταρρυθµίσεις» (έχει 

χαθεί και η πραγµατική έννοια της µεταρρύθµισης) στην επαγγελµατική εκπαίδευση. 

Τις περισσότερες φορές όµως οι αλλαγές δεν προέκυψαν ως αποτέλεσµα 

εµπεριστατωµένης επιστηµονικής έρευνας και αξιολόγησης της προϋπάρχουσας 

κατάστασης. Η διαίσθηση περισσότερο και η επιθυµία των πολιτικών να συνδέουν το 

όνοµά τους µε κάτι καινούργιο πρυτάνευε συνήθως στις οποιεσδήποτε αλλαγές. Και 

όπου υπήρξαν πράγµατι σοβαρές µελέτες που οδήγησαν  σε θεµελιώδεις 

µεταρρυθµίσεις, πραγµατικές µεταρρυθµίσεις, που αφήσαν πράγµατα, όπως αυτές 

του Ν. 576/77 µε τον οποίο καθιερώθηκε στην ουσία η επαγγελµατική εκπαίδευση 

στη λυκειακή βαθµίδα  και του Ν. 2009/92 µε τον οποίο καθιερώθηκε η 

επαγγελµατική κατάρτιση µε την ίδρυση των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης, µε την πάροδο του χρόνου, η αδράνεια στην παρακολούθηση και η 

έλλειψη συστηµατικής ένταξης των προγραµµάτων τους στα κατά καιρούς, αν 

υπήρξαν, αναπτυξιακά µοντέλα της χώρας, οδήγησαν στην αποδυνάµωση και την 

απαξίωση των αποτελεσµάτων τους. Για να είµαι δίκαιος δεν πρέπει να ξεχάσω στις 

αναφορές µου αυτές τα ΕΠΛ που πράγµατι φάνηκε ότι θα έδιναν µια νέα πνοή, θα 

έλεγα ότι έπνευσε µαζί τους ένας άνεµος αναννέωσης. Βέβαια µέσα στην υπερβολή 

που µας διακρίνει, χαρακτηρίσθηκαν από τους ιδρυτές τους και φαλκιδεύτηκαν, ως ο 

ένας και µοναδικός τύπος  Λυκείου που θα εφαρµόζονταν στη χώρα, κάτι που ήταν 

ανέφικτο για τα δεδοµένα του κόστους και της απαιτούµενης υποδοµής τους. Τελικά 

καταργήθηκαν απο΄µια άλλη αλλαγή-«µεταρρύθµιση» µιας Κυβέρνησης του ιδίου 

κόµµατος που τα είχε ιδρύσει. Όπως επίσης άξια µνείας είναι και η πολύ ποιοτική και 
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µεγάλη σε όγκο δουλειά που έγινε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε Προγράµµατα 

Σπουδών και διδακτικά βιβλία στο πλαίσιο βέβαια ενός αποτυχηµένου κατά τη γνώµη 

µου µοντέλου επαγγελµατικής εκπαίδευσης αυτό των ΤΕΕ  µε τον κατακερµατισµό 

σε πάνω από 80 ειδικότητες, ένα µοντέλο που προσιδίαζε περισσότερο σε κατάρτιση , 

αλλά που ούτε αυτό ήταν. 

 

Για να δούµε όµως σήµερα , τον καιρό δηλαδή της κρίσης πώς πορευόµαστε;  

∆ηλαδή σε µια περίοδο που αν µη τι άλλο θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί 

σε αυτά που αποφασίζουµε, γιατί πέραν των άλλων κάθε αλλαγή χρειάζεται πόρους 

που δεν τους έχουµε. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Πρόσφατα ψηφίστηκε ο Νόµος (Ν4186/ΦΕΚ Α193/17-9-2013) που αφορά στη 

Γενική και Επαγγελµατική δευτεροβάθµια Εκπαίδευς µε το ενδιαφέρον µας να 

επικεντρώνεται, σε ότι αφορά στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και στις κύριες 

εκπαιδευτικές της µονάδες τα Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ). Θα  περιορισθούµε 

µόνο στα θεµελιώδη για να βγάλουµε κάποιο συµπέρασµα για την ποιότητα και την 

αποτελεσµατικότητα αυτής της παρέµβασης.  

 

Απαράβατη προϋπόθεση προκειµένου να σχεδιαστεί εκπαιδευτική πολιτική και να 

δροµολογηθούν  αλλαγές στην εκπαίδευση είναι η επαρκής και τεκµηριωµένη 

επιστηµονικά αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης. Αυτή µόνο µπορεί να  

οδηγήσει εκ του ασφαλούς στην ανίχνευση, διαπίστωση και διατύπωση των αναγκών, 

των κενών και των αδυναµιών του συστήµατος. Στη συνέχεια οι προτεινόµενες 

αλλαγές- τροποποιήσεις πρέπει να στοχεύουν στην κάλυψη των διαπιστωθεισών 

αναγκών, αφού διασφαλιστεί ότι οι προτάσεις αυτές µπορούν να εφαρµοσθούν τόσο 

από τεχνικής, όσο και από οικονοµικής πλευράς. Όταν πρόκειται για την 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση µπορεί να υπάρξει και κάτι άλλο, ιδιαίτερα σηµαντικό 

που να επιβάλλει τροποποιήσεις:  η αλλαγή του αναπτυξιακού µοντέλου της 

χώρας. Αυτό όµως δεν είναι η περίπτωσή µας, αφού σοβαρή και συγκροτηµένη 

Εθνική Αναπτυξιακή Πολιτική δεν υπάρχει, ούτε φαίνεται να σχεδιάζεται από κάποιο 

οικονοµικό επιτελείο. Είναι πρόσφατη άλλωστε η πολύ έντιµη και ειλικρινής, ήκιστα 

όµως τιµητική δήλωση του Υπουργου Οικονοµικών κ. Στουρνάρα ότι το µόνο σχέδιο 

που υπάρχει είναι το µνηµόνιο, που ως προς την αναπτυξιακή του διάσταση δεν 
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χρειάζεται να ασχοληθούµε. Επίσης  καµιά επιστηµονικά τεκµηριωµένη αξιολόγηση 

της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης από την πλευρά του αρµόδιου Υπουργείου ή των 

φορέων που θα µπορούσαν να την έχουν διεξάγει δεν έχει διενεργηθεί εδώ και 

χρόνια. Η τελευταία αξιόλογη µελέτη για την επαγγελµατική εκπαίδευση έγινε από 

τον Σταµάτη Παλαιοκρασσά και την οµάδα του στο ΠΙ εν έτει 2008, η οποία 

υποστήριζε ότι η µορφή του ΕΠΑΛ, που άλλαξε ο νέος Νόµος,  ήταν προς τη σωστή 

κατεύθυνση, αλλά όχι αρκετά ικανοποιητική για να λύσει τα διάφορα προβλήµατα. 

Θα συµφωνήσω ότι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά έπρεπε να είναι 

περισσότερο τολµηρή. ∆εν φαίνεται λοιπόν να υπήρχε αποχρών λόγος για αυτές τις 

πρόσφατες αλλαγές στο νέο Νόµο. Για να δούµε όµως την ποιότητα των αλλαγών. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Η εκπαιδευτική πολιτική  οφείλει να προσανατολίζει κατάλληλα το Εκπαιδευτικό 

Σύστηµα, ώστε το  σχολείο να ανταποκρίνεται στον πραγµατικό του ρόλο, που είναι 

όπως είπαµε κατ’ εξοχήν επενδυτικός  για τα άτοµα που προορίζονται να 

στελεχώσουν την οικονοµία ενός τόπου. Είναι βέβαιο ότι το κύριο βάρος εδώ πέφτει 

στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Το ανθρώπινο κεφάλαιο που είναι ο 

βασικός συντελεστής για την ανάπτυξη, δεν επιτρέπεται να αντιµετωπίζεται ως µάζα, 

γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ζωογόνο διαφορετικότητα Γι αυτό 

και η πλειονότητα των αναλυτών διεθνώς υποστηρίζει ότι είναι λάθος η αυστηρή 

σχεδίαση και η εφαρµογή προγραµµάτων εξειδικευµένων τεχνικών γνώσεων και 

ικανοτήτων στις µικρές ηλικίες των µαθητών.  

Εξάλλου, η ένταξη στην αγορά εργασίας διευκολύνεται όταν ο νέος σε ηλικία 

εκπαιδευόµενος παρακολουθεί προγράµµατα τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

που προσφέρουν µια ευρύτητα τεχνολογικής και γενικής εκπαίδευσης και όχι 

εξειδίκευση µε τη στενή επαγγελµατική έννοια.  Η ευρύτητα των σπουδών του δίνει 

τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε ένα ευρύ φάσµα δυνατοτήτων κατάρτισης και 

εποµένως απασχόλησης- κάνω τη διάκριση εκπαίδευσης και κατάρτισης- θα 

επανέλθω επ’ αυτού στη συνέχεια.  Η στενή εξειδίκευση νωρίς έχει ως αποτέλεσµα 

να δηµιουργείται ο κίνδυνος παγίδευσης των εκπαιδευοµένων σε τοµείς και γνώσεις 

που γρήγορα θα γίνουν ξεπερασµένες, ως αποτέλεσµα του ρευστού και αβέβαιου 

µελλοντικού εργασιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος. 
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 Ένας επιπλέον σοβαρός λόγος που για τη χώρα µας αυτός ο κίνδυνος γίνεται πιο 

απειλητικός είναι γιατί βρισκόµαστε στο κέντρο µιας βαθειάς οικονοµικής κρίσης µε 

αόρατο το χρόνο εξόδου από αυτήν και χωρίς κάποιο αναπτυξιακό πρόγραµµα, ώστε 

να υπάρχει έστω µια κατεύθυνση για το που πάµε. Και ήδη αναφερθήκαµε ότι  η 

οικονοµία όταν τελειώσει η κρίση (άγνωστο πότε) θα είναι εντελώς άλλη από αυτή 

που είχε περιπέσει σε κρίση. 

 

Τι κάνει ο νέος νόµος; Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε. 

Υποχρεώνει τους δεκαπεντάχρονους µαθητές από την Α’ τάξη του 

Επαγγελµατικού Λυκείου να επιλέξουν Τοµέα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

εποµένως έναρξη της πορείας τους προς µια επαγγελµατική διαδροµή, χωρίς επί 

πλέον να γνωρίζουν τί άλλο υπάρχει. Λείπει δηλαδή µια ορθολογικά σχεδιασµένη 

εισαγωγική Α’ τάξη στην οποία θα διαγράφετο µια πλήρης κατά το δυνατόν 

εικόνα των βασικών επαγγελµατικών τοµέων, ώστε οι µαθητές να είναι σε θέση, 

µε λιγότερους κινδύνους αστοχίας, να επιλέξουν τον τοµέα της αρεσκείας τους 

στην Β’ τάξη, ο νέος νόµος έφερε ένα χρόνο νωρίτερα την επιλογή 

επαγγελµατικού τοµέα. Λανθασµένος ο αρχικός, ο βασικός σχεδιασµός. Οι δε  

ειδικότητες  αρχίζουν από τη Β΄ τάξη. ∆ηλαδή επιτείνεται η πρόωρη εξειδίκευση 

στην οποία αναφερθήκαµε ήδη. 

 

Ένας άλλος στοιχειώδης κανόνας στην εκπαίδευση είναι ότι δεν µεταφέρεις ποτέ 

αυτούσιο κάτι που εφαρµόζεται σε µια άλλη χώρα, σε µια άλλη οικονοµία, σε µια 

διαφορετικά δοµηµένη κοινωνία. Αυτό δεν είναι δογµατικό, είναι απόλυτα αξιακό 

και πρακτικό. Γιατί η εκπαίδευση απευθύνεται στη κοινωνία, στη δική σου 

κοινωνία µε τα δικά της χαρακτηριστικά και επειδή µιλάµε για την επαγγελµατική 

εκπαίδευση απευθύνεται και στη δική σου οικονοµία και αγορά εργασίας.  Αν δεν 

εξετάσεις τις δικές σου συνθήκες, αν δεν σχεδιάσεις γι αυτές, αν δεν κάνεις τις 

κατάλληλες  προσαρµογές που ταιριάζουν στο δικό σου περιβάλλον το µοντέλο 

καταρρέει. 

 

Αυτή η αναφορά πάλι µε αφορµή το νέο Νόµο, µε τον οποίο  καθιερώνεται και 

µεταδευτεροβάθµιος κύκλος στο Επαγγελµατικό Λύκειο µε τη µορφή της 

µαθητείας. Όµως τί οργανική σχέση µπορεί να έχει µε τη λυκειακή εκπαίδευση ένα 
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έτος µαθητείας το οποίο µάλιστα εξ ανάγκης θα στηρίζεται, όχι στο Υπουργείο 

Παιδείας αλλά στον ΟΑΕ∆;  Και δεν σκέφτηκε κανείς ότι το δυαδικό αυτό 

σύστηµα µπορεί να θεωρείται  αποτελεσµατικό για άλλες κοινωνίες, άλλες 

οικονοµίες, άλλες δοµές και άλλες νοοτροπίες (Γερµανία), αλλά δεν ταιριάζει και 

δεν πρόκειται να στεριώσει στην ελληνική εκπαίδευση; Άλλωστε το σύστηµα 

µαθητείας που κάποιοι τώρα ανακάλυψαν, είναι χρόνια γνωστό στη χώρα µας, 

αλλά µε πολύ περιορισµένη εφαρµογή και µόνο στις σχολές µαθητείας του ΟΑΕ∆ 

(επιπέδου Επαγγελµατικών Σχολών, επιπέδου επαγγελµατικής κατάρτισης 2).  

 

Η ανάγκη για µεταδευτεροβάθµιο κύκλο Επαγγελµατικής Κατάρτισης, και όχι 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης η οποία τελειώνει µε την Γ΄ τάξη του ΕΠΑΛ, έχει 

καλυφθεί από το 1992 µε το Νόµο 2009/92 και την καθιέρωση των Ινστιτούτων 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). 

 

Ποιος είναι ο λόγος που επέβαλε τη δηµιουργία ενός 4
ου

 χρόνου µαθητείας που 

είναι έξω από τη λυκειακή λογική και προσιδιάζει περισσότερο µε την κατάρτιση; 

Μήπως η ερώτηση θα έπρεπε να είναι ποιος  το επέβαλε; και για ποια αγορά 

εργασίας; 

 

Η χώρα διαθέτει τις δοµές για ευέλικτη και αποτελεσµατική επαγγελµατική 

κατάρτιση. Αντί να θεραπευθούν τα προβλήµατα στα ΙΕΚ και να βελτιωθεί την 

αποτελεσµατικότητά τους µε γνώµονα την ελληνική αγορά εργασίας,  φαίνεται να 

είµαστε διατεθειµένοι, στις µέρες της κρίσης, να ξοδέψουµε πόρους και χρήµατα 

για ένα νέο έτος µαθητείας που εν πολλοίς θα αποδειχθεί στη πράξη ότι είναι 

ατελέσφορο για τις ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος.  

 

∆εν θα σας κουράσω άλλο µε αναφορές στο νέο Νόµο. Περιορίσθηκα σε ορισµένα 

θέµατα που αναδεικνύουν την παντελή  έλλειψη βασικών θεµελιωδών αρχών και 

κανόνων που καθιστούν αποτελεσµατική την Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Αλλά δεν  

θα πρέπει να µας διαφεύγει ότι, πέραν της αυτοτελούς σπουδαιότητας της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης ειδικά στη παρούσα οικονοµική συγκυρία της χώρας, η 

εκπαίδευση είναι ένα σύστηµα και, όπως σε οποιοδήποτε σύστηµα, αλλαγές σε ένα ή 

περισσότερα µέρη συνεπιφέρουν ανάλογες αλλαγές και στα υπόλοιπα µέρη. Και τα 

πρώτα που επηρεάζονται άµεσα είναι τα πιο συναφή, όπως αυτό της Επαγγελµατικής 
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Κατάρτισης , που πρέπει να διέπεται από άλλους κανόνες, αυτούς της ευελιξίας, της 

διαρκούς παροχής, αναπροσαρµογής και εκσυγχρονισµού των προσόντων του 

ανθρώπινου δυναµικού. 

 

Και τώρα είµαστε εδώ στον καιρό της κρίσης . Πως αντιµετωπίζουµε τα ζητήµατα 

αυτά;  Η οικονοµική κρίση στην οποία έχει βυθιστεί η χώρα, µε την ανεργία να 

αυξάνεται µε ρυθµούς πέραν από τις προβλέψεις, µε το χρέος να αυξάνεται διαρκώς 

σε συνάρτηση µε το ΑΕΠ που συρρικνώνεται, δηµιουργεί ορατούς κινδύνους για την 

κοινωνική συνοχή µας. Ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί η χώρα, µαζί 

και η εκπαίδευση και η κατάρτισή της θα είναι καθοριστικός για το µέλλον µας. Αν 

συνεχίσουµε «όπως συνήθως» είναι βέβαιο ότι θα περάσουµε οριστικά στο 

περιθώριο. ∆υστυχώς βλέπουµε ότι όχι µόνο δεν άλλαξε κάτι , όχι µόνο ότι 

συνεχίζουµε «όπως συνήθως», άλλα µάλλον έχουµε µια συνεχιζόµενη έκπτωση αξιών 

και µια συνεχιζόµενη πτώση στην ποιότητα των ενεργειών µας.  

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Αν η κρίση, πέραν των δεινών που έχει επιφέρει, είναι και µια ευκαιρία, ή η αφορµή 

για επαναπροσδιορίσµό των αξιών γενικότερα στη χώρα, κάτι µε το οποίο νοµίζω 

πρέπει να συµφωνήσουµε, θεωρώ ότι στα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ο επαναπροσδιορισµός και ο επανασχεδιασµός είναι εκ των ων ουκ άνευ. 

Και βέβαια να σχεδιάσουµε για τις δικές µας ανάγκες, για την ελληνική εκπαίδευση 

και για την ελληνική αγορά εργασίας. 

 

Το πρώτο που θεωρώ κρίσιµο, όσο και αν ακούγεται περίεργο, είναι να υπάρξει 

συντονισµός και  κοινός σχεδιασµός, τόσο µεταξύ επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

επαγγελµατικής κατάρτισης, όσο και µεταξύ των διαφόρων τύπων κατάρτισης. Γιατί 

όσο και αν ακούγεται αφελές, η πραγµατικότητα είναι ότι ποτέ, µε ευθύνη όλων µας, 

δεν είδαµε από κοινού, δεν σχεδιάσαµε από κοινού την επαγγελµατική εκπαίδευση 

και την επαγγελµατική κατάρτιση, που και οι δυο πρέπει να προετοιµάζουν ή 

αποδίδουν έτοιµο δυναµικό αντίστοιχα στην ίδια αγορά εργασίας. Εµείς για χρόνια 

συµπεριφερόµαστε σαν να πρόκειται για εκπαιδευτικούς θεσµούς άλλης χώρας.  
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Ας κάνουµε τα πράγµατα πιο απλά, µετρήσιµα. Τι χρειαζόµαστε στο επίπεδο που 

συζητάµε; Χρειαζόµαστε επαγγελµατική εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση 

και δια βίου εκπαίδευση. Συµπλεκόµενες, αλληλοσυµπληρούµενες και ταυτόχρονα 

διακριτές ως προς την εξειδικευµένη αποστολή τους, αλλά και κοινά σχεδιαζόµενες.   

 

Χρειαζόµαστε µια στέρεη τυπική επαγγελµατική εκπαίδευση µε εύρος, που θα δίνει 

βασικές επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητες σ’ έναν ευρύτερο κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας ή επαγγελµάτων. Θα είναι η πλατφόρµα. Με κοινή, 

προσανατολιστικού χαρακτήρα Α’ τάξη, ωστε να µην επιλέγουν τα παιδιά ‘στα 

τυφλά’ τον Τοµέα στη Β’ τάξη. Όχι πολλές ειδικότητες, Θα τη χαρακτηρίζαµε Γενική 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Το ζητούµενο από αυτήν είναι ευρείες επαγγελµατικές 

γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση ο απόφοιτος, όταν παρουσιάζονται οι ευκαιρίες για 

συγκεκριµένη θέση εργασίας, µε την εξειδικευµένη κατάρτιση να µπορεί να 

ανταπεξέλθει. 

 

 Αφετέρου χρειαζόµαστε µια ευέλικτη και αποτελεσµατική επαγγελµατική 

κατάρτιση, αφού αποκατάσταθεί η φυσιογνωµία των Ι.Ε.Κ. ως ιδρυµάτων 

κατάρτισης. Προς τούτο είναι απαραίτητο:  

-οι εκπαιδευτές να προέρχονται από την αγορά εργασίας- όχι από την εκπαίδευση- κα 

να είναι καταξιωµένα επαγγελµατικά στελέχη σ’ αυτήν 

-τα προγράµµατα κατάρτισης να συντάσσονται µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες αγοράς 

εργασίας και να µην παγιώνονται οι ειδικότητες όπως γίνεται στα σχολεία. 

-Αξιολόγηση των υφιστάµενων Ι.Ε.Κ., σε ό,τι αφορά τη λειτουργικότητά τους και την 

ανταπόκρισή τους στις τοπικές ανάγκες της περιοχής τους και τη ορθολογική 

χωροταξική κατανοµή τους. 

Να σταµατήσει επιτέλους η όλο και µεγαλύτερη σχολειοποίησή τους. 

 

Όµως κυρίες και κύριοι , 

Χωρίς ένα κεντρικό επανασχεδιασµό όλων των µορφών επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης µε γνώµονα τόσο τον κοινό σχεδιασµό τους, όσο και την προσαρµογή 

τους στο διεθνοποιηµένο περιβάλλον εργασίας και στην Ελληνική πραγµατικότητα, 

δεν πρόκειται να κάνουµε κάτι, δεν µπορεί να περιµένουµε αποτελέσµατα. Και ο 

κοινός αυτός σχεδιασµός οφείλει να προσαρµοσθεί στο ζητούµενο αναπτυξιακό 

µοντέλο της χώρας. Αν δεν υπάρξει σοβαρή και συγκροτηµένη αναπτυξιακή 
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πολιτική, είναι βέβαιο ότι δεν θα βγει η χώρα από την ύφεση και καµιάς µορφής 

εκπαίδευση δεν θα µπορέσει να βοηθήσει.  

 

Αν δούµε την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, και έτσι πρέπει,  ως ένα 

σύστηµα παραγωγής επαγγελµατικών προσόντων, θα πρέπει παράλληλα να δεχθούµε 

ότι η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος παραγωγής επαγγελµατικών προσόντων 

είναι συνάρτηση του βαθµού σύνδεσής του µε την αγορά εργασίας. Η αγορά 

εργασίας, όπως όλοι οι οικονοµικοί θεσµοί, λειτουργεί δυναµικά και εποµένως η 

συνεχής παρακολούθησή της είναι δύσκολο έργο. 

 

Έτσι, κρίνεται απαραίτητη η αξιόπιστη λειτουργία ενός µηχανισµού παρακολούθησης 

επαγγελµατικών προσόντων, που να τροφοδοτεί συνεχώς µε τις απαραίτητες 

πληροφορίες τους σχεδιαστές της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ένας 

τέτοιος µηχανισµός είναι επιβεβληµένο να είναι ανεξάρτητος από τους θεσµούς της 

προσφοράς κατάρτισης και πρέπει να εποπτεύεται από τους κοινωνικούς  εταίρους. 

 

Είναι, εποµένως, καιρός να δούµε τις αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν στην 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση υπό το πρίσµα της ανταπόκρισής της σε 

νέο, σύγχρονο σύστηµα επαγγελµατικών προσόντων. Ας αρχίσει ο νέος σχεδιασµός, 

σωστά δηλαδή, από το τέλος της διαδικασίας. Να δούµε επιτέλους τι προϊόν θέλουµε 

και να διαµορφώσουµε τα περιεχόµενα των σπουδών, τη διδακτέα ύλη, την 

επιµόρφωση των διδασκόντων, τα µέσα εκπαίδευσης και κατάρτισης µε βάση 

ξεκάθαρα και όχι θολά επίπεδα επαγγελµατικών προσόντων µε τη δηµιουργία 

σύγχρονου Εθνικού Πλαισίου Επαγγελµατικών Προσόντων το οποίο επί χρόνια 

ακούµε ότι κτίζεται, αλλά στην πράξη δεν το βλέπουµε. Και αφού καταλήξουµε, να 

σταµατήσουµε τις συνεχείς αλλαγές, να καταφεύγουµε πιο συχνά σε εσωτερικές 

αλλαγές και µεταρρυθµίσεις, σε αυτές που διορθώνουν τα λάθη και τις αδυναµίες και 

βελτιώνουν την ποιότητα. Σε αυτές που δεν θα προσφέρονται για εξυπηρέτηση της 

µαταιοδοξίας  των πολιτικών, αλλά  που θα αισθανθούν οι εκπαιδευτικοί, οι µαθητές, 

οι γονείς και οι κοινωνικοί εταίροι.  

 

Τέλος,  δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουµε τη σηµασία της ∆ια Βίου Μάθησης που 

στις σηµερινές συνθήκες είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος, το τελευταίο µαξιλάρι  για 

την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού. . Η αυξανόµενη σπουδαιότητά της  
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οδηγεί στην ανάπτυξη ρυθµίσεων που υποστηρίζουν την αποτίµηση και αξιοποίηση 

των µαθησιακών αποτελεσµάτων – κυρίως δε την επικύρωση της άτυπης και 

ανεπίσηµης µάθησης και τη µεταφορά διδακτικών µονάδων. 

 

Σήµερα η επικρατούσα τάση είναι η όλο και µεγαλύτερη αξιοποίηση των 

µαθησιακών αποτελεσµάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα αποτελέσµατα του τι µπορεί 

να κάνει κάποιος ύστερα από µια µαθησιακή εµπειρία, ανεξαρτητοποιούνται από τη 

διάρκεια, από το χώρο διεξαγωγής ή ακόµα και από το περιεχόµενο του 

προγράµµατος. Αυτό προσδίδει ευελιξία και φέρνει πιο κοντά τις διάφορες µορφές 

µάθησης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

 

Το ίδιο απαραίτητη µε τη λειτουργία  µηχανισµού παρακολούθησης επαγγελµατικών 

προσόντων, στην οποία αναφερθήκαµε πριν, κρίνεται και η δηµιουργία αξιόπιστου 

συστήµατος πιστοποίησης επαγγελµατικών προσόντων. Ένα τέτοιο σύστηµα 

προϋποθέτει την καθιέρωση εθνικών ποιοτικών προδιαγραφών (standards) 

κατάρτισης και την πιστοποίηση της κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο µε βάση τη 

διαπίστωση επάρκειας (competence-based).  

 

Βέβαια αυτά τα τελευταία έχουν ακουστεί πολλές φορές . Τα ξαναλέµε όµως αφού 

δεν υπάρχει η βούληση οι εξαγγελίες να γίνουν πράξη. 

 

Πέραν όµως των σηµείων τα οποία θίξαµε πιο πάνω, είναι απαραίτητη µια πολιτική 

εκπαίδευσης και κατάρτισης που να αποσκοπεί στην ανάπτυξη της χώρας και κατ’ 

ακολουθίαν στην υποστήριξη της ατοµικής και εθνικής οικονοµικής επιτυχίας, στον 

εφοδιασµό των ανθρώπων µε δεξιότητες έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται στις 

προκλήσεις των νέων τεχνολογιών και στην καταπολέµηση του κοινωνικού 

αποκλεισµού.  
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