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Εκπαίδευσης

Δυτικής

Μακεδονίας

για

θέματα

Δευτεροβάθμιας

Στο πλαίσιο του ευρύτερου διαλόγου που πραγματοποιείται για την Παιδεία αυτή τη
χρονική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη 1) το υπό διαμόρφωση προς κατάθεση νομοσχέδιο
του ΥΠΠΕΘ, 2) την μελέτη του ΟΟΣΑ, 3) το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων όπως είναι σε ισχύ
αυτή τη στιγμή, 4) τα επαγγελματικά προσόντα για τις νομικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές
δραστηριότητες όπως οι εκπαιδευτικοί, 5) τις θέσεις του Συλλόγου Μηχανολόγων –
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος (31-3-2017) 6) τις προτάσεις – θέσεις της
Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (10-32017), 7) τις θέσεις της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (14-3-2017) και 8) τις
ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, συζητήθηκαν οι
αναμενόμενες εξελίξεις και έχουμε τις ακόλουθες θέσεις:
1.
Η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της τεχνικής στη χώρα
μας είναι κάτι που δεν αμφισβητείται αλλά αποτελεί βασικό κριτήριο ανάπτυξης και εξόδου
από την κρίση συνέπεια αυτού είμαστε θετικοί και αρωγοί για οτιδήποτε οδηγεί προς αυτή
την κατεύθυνση.
2.
Η δημιουργία ενός ανεξάρτητου τμήματος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση που
θα υπάγεται στη Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο υπό σύσταση
οργανόγραμμα του ΥΠΠΕΘ. Το τμήμα αυτό θα αναλάβει τις αρμοδιότητες που σχετίζονται
με τη λειτουργία της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στοχεύοντας στην οργάνωση και στην
βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Υπουργείου.
3.
Παρόλο που είμαστε θετικοί στην αποφυγή δημιουργίας μεγάλου αριθμού
ειδικοτήτων, πρόταση άλλωστε και του ΟΟΣΑ, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην
ενοποίηση των κλάδων ΠΕ 12 και ΠΕ 17. Η επικείμενη ομαδοποίηση όχι μόνο δεν λύνει τα
διοικητικά προβλήματα αλλά είναι εις βάρος της παρεχόμενης ποιότητας εκπαίδευσης και
δημιουργεί επιπλέον. Σε κανένα άλλο υπουργείο δεν υφίσταται τέτοια ενοποίηση καθώς
ανήκουν σε διαφορετικό κλάδο, στον κλάδο ΤΕ, οπότε και σε περίπτωση κινητικότητας δεν
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θα υπάρχει αντιστοιχία. Προτείνεται η σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των εκπαιδευτικών
ΠΕ 12 και ΠΕ 17, όπως ισχύει ήδη άλλωστε σε όλο το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και
στην περίπτωση που γίνει ενοποίηση να πραγματοποιηθεί μεταξύ μόνο των εκπαιδευτικών
ΠΕ 12 εντός του κάθε κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη τα επαγγελματικά δικαιώματα του
εκάστοτε διπλώματος.
4.
Συμφωνούμε με την επαναφορά της διάταξης που θεσμοθετεί ως ισοδύναμα με
MASTER τα πτυχία των Πολυτεχνικών Σχολών στο υπό διαμόρφωση προς κατάθεση νέο
νομοσχέδιο του ΥΠΠΕΘ.
5.
Προτείνεται η όποια επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης λαμβάνει χώρα να λαμβάνει
υπόψη της με αυξημένη μοριοδότηση τα αυξημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
αποφοίτων πολυτεχνικών σχολών. Έτσι εισάγονται στελέχη με αυξημένα ποιοτικά στοιχεία
στη διοίκηση, απαραίτητα για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους και
τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
6.
Προτείνεται η αποκατάσταση της αδικίας στους αποφοίτους σχολών Πληροφορικής
και Ξένων Γλωσσών που κατά την διαδικασία συμμετοχής τους σε προσκλήσεις πλήρωσης
θέσεων στελεχών δεν μοριοδοτούνται για τις αποδεδειγμένες και εμπεριστατωμένες
γνώσεις τους όπως είναι η χρήση των ΤΠΕ και η γνώση της ξένης γλώσσας, υστερώντας
αδίκως σε σχέση με τους υποψηφίους τους. Παρατηρείται μάλιστα το φαινόμενο να
χάνουν τις υπό κάλυψη θέσεις για αυτό το λόγο παρόλο που υπερτερούν, συνήθως,
γνωστικά στο αντικείμενο αυτό σε σχέση με τους συνυποψηφίους τους. Προτείνεται, γι’
αυτό το λόγο, η γνώση της ξένης γλώσσας και η χρήση των ΤΠΕ να είναι προαπαιτούμενο
και όχι μοριοδοτούμενο.
7.
Επιπλέον, προτείνεται η ενεργός συμμετοχή και του ΤΕΕ στο διάλογο για την Παιδεία
με ταυτόχρονη ενημέρωσή του από το Υπουργείο.
Οι παραπάνω προτεινόμενες θέσεις της Διοικούσας Επιτροπής διαμορφώθηκαν κατόπιν
σχετικής εισήγησης της Μόνιμης Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΕ/Τμ.
Δυτικής Μακεδονίας.
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