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Θέκα: Καηάξγεζε ησλ καζεκάησλ Γξακκηθνχ θαη Διεπζέξνπ ζρεδίνπ, Δξεπλεηηθήο - Σπλζεηηθήο 

Δξγαζίαο θαη Γεσινγίαο-Γηαρείξηζεο Φπζηθψλ Πφξσλ απφ ηα λέα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

Γεληθνχ Λπθείνπ 

 

Αμηφηηκε Κπξία Υπνπξγέ, 

Αμηφηηκε Κπξία Υθππνπξγέ. 

 

Τν Τερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ ηνπ ξφιν, κεηαμχ άιισλ, 

«ζπκβάιιεη ζηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ ηερληθήο παηδείαο, …, ζχκθσλα κε ηηο αλαπηπμηαθέο 

αλάγθεο ηεο Φψξαο» (ΠΓ 12/2020, ΦΔΚ 17/Α). 

Τν Τερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο /  Τκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΤΔΔ/ΤΚΜ) ζην πιαίζην ηεο 

παξαπάλσ αξκνδηφηεηαο, γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, αληηκεησπίδεη κε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ δεκφζηα Δθπαίδεπζε (Γεληθή θαη Τερληθή - 

Δπαγγεικαηηθή, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο) θαη επηδηψθεη λα ζπκκεηάζρεη κε ζέζεηο θαη πξνηάζεηο 

ζηελ επηρεηξνχκελε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ ζπλέζηεζε Δηδηθή Γηαξθή Οκάδα Δξγαζίαο κε αληηθείκελν ηελ 

κειέηε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ Τερληθή Παηδεία, Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε. 

Ζ Οκάδα Δξγαζίαο επεμεξγάζηεθε ην δήηεκα πνπ πξνέθπςε κε ηηο κε αξ. 74181/Γ2 θαη 74182/Γ2 

/15-06-2020 Απνθάζεηο ηεο Υθππνπξγνχ Παηδείαο (ΦΔΚ 2338Β΄) κε ηηο νπνίεο θαηαξγήζεθε απφ 

ην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ε δηδαζθαιία καζεκάησλ, φπσο ην Γραμμικό και 

Δλεύθερο τέδιο, ε Δρεσνηηική - σνθεηική Δργαζία (project) θαη ε Γεωλογία-Γιατείριζη 

Φσζικών Πόρων θαη θαηέζεζε ζρεηηθφ ππφκλεκα ζηελ ΓΔ ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ. 

Ζ ΓΔ ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ ζπκθσλεί κε ηηο ζέζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλαιπηηθά 

δηαηππψλεηαη ζην ζρεηηθφ ππφκλεκα θαη επηζπκεί λα ζαο κεηαθέξεη ηνπο έληνλνπο 
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- 2 - 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο αληηξξήζεηο ηεο  γηα ηε θαηάξγεζε ησλ αλσηέξσ καζεκάησλ απφ ηα λέα 

σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. 

Τν ΤΔΔ/ΤΚΜ αλαγλσξίδνληαο φηη ην Γεληθφ Λχθεην πξνεηνηκάδεη ηνλ καζεηή θαηά θχξην ιφγσ 

γηα ηελ επηηπρεκέλε έληαμή ηνπ ζηελ θνηλσλία σο νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα θαη επηπιένλ 

δίλεη ηηο βαζηθέο γλψζεηο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηνλ καζεηή, αλάινγα κε ηηο επηινγέο ηνπ,  λα 

ζπλερίζεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζε κεηα-δεπηεξνβάζκην επίπεδν, πηζηεχεη φηη ε ηθαλφηεηα 

θαηαλφεζεο ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ γξακκηθνχ θαη ειεχζεξνπ ζρεδίνπ, ε εμνηθείσζε θαη ε 

εμάζθεζε ησλ καζεηψλ κε ηηο δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο εξεπλεηηθήο - ζπλζεηηθήο εξγαζίαο θαη ε 

θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο  Βηψζηκεο Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ  απνηεινχλ απαξαίηεηα 

εθφδηα γηα ηνλ  απφθνηην ηνπ γεληθνχ ιπθείνπ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα εληαρζεί παξαγσγηθά ζηελ 

ζχγρξνλε θνηλσλία θαη νηθνλνκία ηεο γλψζεο. 

 

Κπξία Υπνπξγέ, 

Κπξία Υθππνπξγέ, 

 

Σαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλν ην Υπφκλεκα ηεο Γηαξθνχο Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ γηα 

ηελ Τερληθή Παηδεία θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε θαη ζαο δεηνχκε λα 

επαλεμεηάζεηε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ζαο ψζηε λα επαλεληαρζνχλ ηα καζήκαηα ηνπ Γξακκηθνχ 

θαη Διεχζεξνπ ζρεδίνπ, ηεο Δξεπλεηηθήο - Σπλζεηηθήο Δξγαζία (project) θαη ηεο Γεσινγίαο-

Γηαρείξηζεο Φπζηθψλ Πφξσλ ζην σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ηνπ  Γεληθνχ Λπθείνπ 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε επί ησλ πξνηάζεψλ καο θαη ειπίδνπκε 

φηη κε απηέο γηλφκαζηε αξσγνί ζηηο πξνζπάζεηεο θαη επηδηψμεηο ζαο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. 

 

Με ηηκή 

 

 Γηα ην ΤΔΔ/ΤΚΜ 

Ο Πξφεδξνο 

 

 

 

Γεψξγηνο Τζαθνχκεο 

 
 
σνημμένα: 
Υπφκλεκα Γηαξθνχο Οκάδαο Δξγαζίαο ΤΔΔ/ΤΚΜ: 
«Τερληθή Παηδεία, Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε» 
Κοινοποίηζη 
ΤΔΔ, Πεξηθεξεηαθά Τκήκαηα ΤΔΔ 
Δζωηερική διανομή: 
ΤΔΔ Φ (Φξνλ. Αξρείν, ΤΔΘ, ΓΟΓ) 
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ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ 
ΣΜΗΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
ΓΙΑΡΚΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ  
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 
 

 

 

ΤΠΟΜΝΗΜΑ 

 

 

Θέμα: Καηάξγεζε ησλ καζεκάησλ Γξακκηθνχ Σρεδίνπ, Δξεπλεηηθήο - Σπλζεηηθήο Δξγαζίαο θαη 

Γεσινγίαο-Γηαρείξηζεο Φπζηθψλ Πφξσλ απφ ηα λέα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ 

 

Με ηηο κε αξ. 74181/Γ2 θαη 74182/Γ2 /15-06-2020 Απνθάζεηο ηεο Υθππνπξγνχ Παηδείαο (ΦΔΚ 

2338Β΄) θαηαξγήζεθε απφ ην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ε δηδαζθαιία καζεκάησλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην Γραμμικό τέδιο (θαη ην Διεχζεξν), ε Ερευνητική - Συνθετική Εργασία 

(project) θαη ε Γεωλογία-Διαχείριση Φυσικών Πόρων. 

Μεηαθέξνπκε ηνπο έληνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο, ηελ αλεζπρία θαη ηηο αηηηνινγεκέλεο αληηξξήζεηο 

καο γηα ηε θαηάξγεζε ησλ αλσηέξσ καζεκάησλ απφ ηα λέα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ. 

Τν Γεληθφ Λχθεην πξνεηνηκάδεη ηνλ καζεηή ηφζν γηα επηηπρεκέλε έληαμή ηνπ ζηελ θνηλσλία σο 

νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα, φζν θαη γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζηελ Τξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Θεσξνχκε φηη ηα καζήκαηα απηά απνηεινχζαλ ηα ηειεπηαία ειάρηζηα ςήγκαηα 

ηερληθήο παηδείαο ζηε Γεληθή Δθπαίδεπζε, ε δηδαζθαιία ησλ νπνίσλ φρη κφλν δελ πξέπεη λα 

θαηαξγεζεί, αιιά αληίζεηα λα εληζρπζεί θαη λα επεθηαζεί. Σπγθεθξηκέλα: 

 

Α. Σο τέδιο 

Α.1 Τν Σρέδην σο απαξαίηεηνο εγγξακκαηηζκφο Γεληθήο Παηδείαο γηα ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ 

αλζξψπνπ. 

Ζ γλψζε Σρεδίνπ (αθφκε θαη κε ηελ έλλνηα ηεο ζηνηρεηψδνπο δπλαηφηεηαο αλάγλσζεο θαη 

θαηαλφεζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο απινχ ζρεδίνπ) απνηειεί βαζηθή γλψζε θαη δεμηφηεηα απαξαίηεηε 

ζε θάζε άλζξσπν, αλεμαξηήησο κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Ο θάζε πνιίηεο, ζε θάζε έθθαλζε θαη 

δξαζηεξηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο αλαγθάδεηαη λα πξνζηξέρεη ζε ζρέδηα. Δίλαη ινηπφλ 

αλήθνπζην ν απφθνηηνο Γπκλαζίνπ (πφζν κάιινλ ηνπ Λπθείνπ), λα αγλνεί ηηο ζηνηρεηψδεηο έλλνηεο 

παξάζηαζεο ησλ αληηθεηκέλσλ φπσο “Κάηνςε”, “Όςε”, “Τνκή”, “Κιίκαθα”, θιπ. Δίλαη αδηαλφεην λα 

κελ κπνξεί έζησ λα θαηαλνήζεη ζηνηρεησδψο έλα απιφ ζρέδην (π.ρ. νδεχζεσλ δηαθπγήο 

Ππξαζθάιεηαο ζε έλα θηίξην, απιήο θαηαζθεπήο - ζπλαξκνιφγεζεο ελφο επίπινπ, ρεηξηζκνχ κηαο 

νηθηαθήο ζπζθεπήο, ελφο εξγαιείνπ, ελφο κεραλήκαηνο, ηνπ απηνθηλήηνπ, ηελ δηάηαμε θαη ηνλ 
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πξνζαλαηνιηζκφ ελφο ζρεδίνπ πφιεο, ην ζρέδην ηνπ θηεκαηνινγίνπ, ελφο ζπκβνιαίνπ ή ελφο 

ζπκθσλεηηθνχ, ηελ ηνπνγξαθηθή δηακφξθσζε κηαο πεξηνρήο ζην ράξηε ή ην ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα ελφο νηθνπέδνπ, ην ζρέδην ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, ηελ ηαηξηθή παξάζηαζε ελφο νξγάλνπ 

ζψκαηνο, ην παηξφλ ελφο ξνχρνπ). Αλ δελ κπνξεί λα ην θάλεη, ηφηε είλαη ηερληθά αλαιθάβεηνο θαη 

κή ιεηηνπξγηθφο γηα λα ηθαλνπνηήζεη βαζηθέο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο θαη ηεο θνηλσληθήο 

δηαληίδξαζεο, κε θίλδπλν ησλ ζπκθεξφλησλ, ηεο πγείαο ή θαη ηεο δσήο, ηνπ ηδίνπ θαη ησλ άιισλ 

πνιηηψλ. 

Ζ έιιεηςε βαζηθψλ γλψζεσλ Σρεδίνπ ζα δεκηνπξγήζεη Απνθνίηνπο Λπθείνπ πιήξσο 

αλαιθάβεηνπο ηερληθά θαη δπζιεηηνπξγηθνχο θνηλσληθά. 

 

Α.2 Τν Σρέδην σο βαζηθή γλψζε θαη δεμηφηεηα γηα φια ηα επηζηεκνληθά πεδία -επαγγέικαηα. 

Τν Σρέδην απνηειεί κηα βαζηθή γλψζε θαη δεμηφηεηα ψο απαξαίηεην κέζν θαηαλφεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ζε φια ηα επηζηεκνληθά πεδία θαη επαγγέικαηα, αθφκε θαη φζσλ ζεσξνχληαη “σο κή 

ηερλνινγηθά” φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ αξραηνιφγνπ, ηνπ ηζηνξηθνχ, ηνπ παηδαγσγνχ, ηνπ 

λνζειεπηή, ηνπ γηαηξνχ, ηνπ δηθεγφξνπ, ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ, ηνπ δηθαζηή,  ηνπ ινγηζηή, ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ, ηνπ λαπηηθνχ, ηνπ ιηκεληθνχ, ηνπ αεξνπφξνπ, ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο, ησλ 

ππξνζβεζηψλ, ηνπ ζενιφγνπ θιεξηθνχ, ηνπ αξρεην-βηβιηνζεθνλφκνπ, ηνπ γπκλαζηή, ησλ 

ζεαηξηθψλ ζπνπδψλ-θηλεκαηνγξάθνπ, ηνπ κνπζεηνιφγνπ, ηεο θπηηθήο παξαγσγήο, ηνπ αγξφηε, 

θιπ. 

Γηα πάξα πνιιέο (ίζσο ηηο πεξηζζφηεξεο) ζρνιέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ην ζρέδην 

απνηειεί απαξαίηεηε βαζηθή πξναπαηηνχκελε γλψζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπνπδψλ, 

φπσο ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, ηνπ Αξρηηέθηνλα, ηνπ Αγξνλφκνπ-Τνπνγξάθνπ, Μεραληθψλ 

Φσξνηαμίαο θαη αλάπηπμεο, ηνπ Πνιενδφκνπ, ηνπ Μεραλνιφγνπ, ηνπ Αεξνλαππεγνχ, ησλ 

Ναππεγψλ κεραληθψλ, ηνπ Μεραληθνχ ππνινγηζηψλ, Μεραληθψλ κεηαιιείσλ, Μεραληθψλ νξπθηψλ 

πφξσλ, Ωθεαλνγξαθίαο θαη ζαιάζζησλ βηνεπηζηεκψλ, Μεραληθψλ θαη Πινηάξρσλ Δκπνξηθνχ 

Ναπηηθνχ, Μεραληθψλ παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Σπζηεκάησλ ελέξγεηαο, ηνπ Ζιεθηξνιφγνπ, ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ, ηνπ Γεσιφγνπ, ηνπ Γεσπφλνπ, ηνπ Γαζνιφγνπ, Γηαρείξηζεο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη θπζηθψλ πφξσλ, Μεραληθψλ πεξηβάιινληνο, Βηνζπζηεκάησλ θαη γεσξγηθήο κεραληθήο, 

Δπηζηεκψλ μχινπ θαη ζρεδηαζκνχ, Γξαθηζηηθήο θαη νπηηθήο επηθνηλσλίαο, Γεκηνπξγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη έλδπζεο, Δζσηεξηθήο αξρηηεθηνληθήο, Μεραληθψλ βηνταηξηθήο, Μεραληθψλ 

βηνκεραληθήο ζρεδίαζεο θαη παξαγσγήο, Σπληεξεηψλ αξραηνηήησλ θαη έξγσλ ηέρλεο, φισλ ησλ 

ζρνιψλ ηεο ΑΣΠΑΗΤΔ, θιπ. 

Τν ζρέδην ινηπφλ ζα πξέπεη λα εληαρζεί ζηνλ ζηνηρεηψδε ζρνιηθφ εγγξακκαηηζκφ, ζπκκεηέρνληαο 

ζηε βαζηθή νκάδα γλψζεσλ πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεηεο γηα ηελ απνθνίηεζε απφ ην Γεληθφ 

Λχθεην 

 

Α.3 Τα Σρέδηα σο Παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα. 

Σε νξηζκέλεο ζρνιέο (πρ. Αξρηηεθηφλσλ, θιπ) ηα καζήκαηα ηνπ Γξακκηθνχ θαη Διεχζεξνπ Σρεδίνπ 

είλαη παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα θαη κάιηζηα έρνληαο βάζε ην 10. Γειαδή αλ ν ππνςήθηνο δελ 
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ιάβεη θαη ζηα δχν καζήκαηα βαζκφ πάλσ απφ ηε βάζε, απνθιείεηαη αλεμάξηεηα απφ ηε 

βαζκνινγία ηνπ ζηα ινηπά καζήκαηα. Γελ απαηηείηαη ινηπφλ απιψο κηα βαζηθή γλψζε, αιιά 

πξνυπνηίζεηαη κεγάιε επρέξεηα, ζρεδηαζηηθή δεμηφηεηα θαη ηθαλφηεηα. 

 

Α.4 Τν Σρέδην σο δηεζλήο γιψζζα επηθνηλσλίαο. 

Τν Σρέδην απνηειεί κηα δηεζλή γιψζζα επηθνηλσλίαο, κε ηξφπν αλαπαξάζηαζεο, ζπκβνιηζκνχο 

θαη ζπκβάζεηο εληαίνπο ζε φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηεο Γεο. Αλ ινηπφλ ηα Αγγιηθά θαη ε 

Πιεξνθνξηθή απνηεινχλ βαζηθέο δεμηφηεηεο, ην Σρέδην ππεξηεξεί φισλ. 

 

Α.5 Τν Σρέδην σο εξγαιείν αλάπηπμεο ηεο ρσξηθήο λνεκνζχλεο. 

Δδψ θαη δεθαεηίαο έρνπλ αλαπηπρζεί παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

λνεκνζχλεο. Ζ ρσξηθή λνεκνζχλε είλαη κηα απφ απηέο, έρεη εθαξκνγή ζε πάκπνιεο επηζηήκεο θαη 

είλαη απαξαίηεηε ηφζν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θιάδσλ 

“STEM|” (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Απφ ην βαζηθφ πεδίν ηεο 

θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ θαη ζρεδηαγξακκάησλ απαξαίηεησλ ζηα 

πξνβιήκαηα θπζηθήο, καζεκαηηθψλ, θιπ, έσο ηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ, ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ 

ηνπ, ηεο δηαθνξεηηθήο νπηηθήο απφ άιιε ζέζε, ηελ έλλνηα ηεο ηνκήο, ηελ θαηαλφεζε ηεο θιίκαθαο, 

ηνπ πξνζθαλαηνιηζκνχ, ηελ ηθαλφηεηα απεηθφληζεο ηνπ ρψξνπ, ηεο αλαπαξάζηαζήο  ηνπ ζε 

δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο ηνπ παξειζφληνο ή ηνπ ζρεδηαζκνχ κηαο κειινληηθήο θαηαζθεπήο, 

απνηειεί βαζηθή λνεηηθή δηεξγαζία πνπ πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί εγθαίξσο, φζν αθφκε δηεγείξνληαη 

θαη αλαπηχζζνληαη νη αληίζηνηρεο λνεηηθέο ζπλάςεηο ηνπ εμειηζζφκελνπ λεαξνχ εγθεθάινπ.  

 

Α.6 Τν Σρέδην σο λνεηηθή κέζνδνο νξγάλσζεο θαη παξαγσγήο νπνηνπδήπνηε έξγνπ. 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ ζρεδίνπ εηζάγεη ην καζεηή ζηελ έλλνηα ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ ζπζηεκαηηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί νπνηνδήπνηε πξφβιεκα. Τνλ εηζάγεη ζηε δνκεκέλε 

ζθέςε ηεο αλάιπζεο, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο επίιπζεο ζε δηαθξηηά ζηάδεηα θαη κε κεζνδηθή 

πξνζέγγηζε. Σηηο Σθαλδηλαβηθέο ρψξεο ε κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ήδε απφ ην Γεκνηηθφ, 

φπνπ ηα παηδηά θαινχληαη λα θαληαζηνχλ κηα θαηαζθεπή, λα θηηάμνπλ ην κνληέιν ηεο (δηζδηάζηαην 

ή ηξηζδηάζηαην), λα ππνινγίζνπλ θαη λα πξνκεζεπηνχλ ηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη θαη ζηελ ζπλέρεηα 

λα ην θαηαζθεπάζνπλ.  

 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ηα καζήκαηα Σρεδίνπ δηδάζθνληαη ζηελ ειιεληθή 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο, φπσο θαη ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο.  

Δηδηθά ζηε Γεξκαλία θαη ζηε Βξεηαλία ην Σρέδην δηδάζθεηαη καδί κε ηελ Τερλνινγία σο 

“Αξρηηεθηνληθή θαη Καηαζθεπή πξντφλησλ”, “Design and Technology” ζε πάξα πνιιέο ηάμεηο ηεο 

Βαζηθήο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη κάιηζηα απηή ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο. Σηελ 
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Τερληθή - Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ηα καζήκαηα ζρεδίνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ θαηά πεξίπησζε 

ζρεδηαζκνχ είλαη βεβαίσο πνιχ πεξηζζφηεξα. 

 

Με ηελ πιήξε εμάιεηςε ησλ καζεκάησλ ζρεδίνπ ζηα ζρνιεία ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο, ε Διιάδα 

ζα απνηειεί ηελ κνλαδηθή παξαθσλία ζηε ζεκεξηλή Δπξσπατθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

 

Β. Η Δρεσνηηική Δργαζία - σνθεηική Δργαζία (project) 

Σρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, επηζεκαίλνπκε φηη ην κάζεκα 

απηφ (φπσο θαη ην πξνγελέζηεξφ ηνπ, απηφ ηεο “Τερλνινγίαο” Λπθείνπ) απνηέιεζε ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία κάζεκα αηρκήο ησλ πηφ ζχγρξνλσλ Παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ θαη πξαθηηθψλ, πξνηεηλφκελν 

θαη ππνζηεξηδφκελν απφ φιν ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν ησλ Παηδαγσγηθψλ Σπνπδψλ θαη απνηεινχζε 

ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ηεο πνιηηηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο δηα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. 

Μάζεκα δηαζεκαηηθήο γλψζεο, νξγάλσζεο θαη δνκήο ηεο έξεπλαο, ζπλεξγαηηθφηεηαο, 

πξνζέγγηζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πεγψλ, ηνπ “Μαζαίλσ πψο λα καζαίλσ”. Τη ζπλέβε μαθληθά; 

Καηέξεπζαλ φιεο νη παηδαγσγηθέο ζεσξίεο;  

Θεσξνχκε νηη ε θαηάξγεζε ηνπ καζήκαηνο απηνχ απφ ηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα απνηειεί 

κεγάιε απψιεηα πνπ δελ ζπλάδεη κε ηελ επηρεηξνχκελε πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη πξνζαξκνγήο ηεο ζηα ζχγρξνλα επξσπατθά πξφηππα. 

 

Γ. Η Γεωλογία - Γιατείριζη Φσζικών Πόρων 

Τα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο Δπξσπατθήο θαη παγθφζκηαο αηδέληαο 

φισλ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Γίλεηαη εξγψδεο πξνζπάζεηα αθππλήζεσο θαη ελεξγνπνηήζεσο 

ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο, πξνζαξκνγήο ησλ ζπλεζεηψλ, αιιαγήο ησλ ηερλνινγηψλ. Με πνηά 

ινγηθή θαηαξγείηαη απφ βαζηθφ κάζεκα γεληθήο παηδείαο ηνπ Λπθείνπ; 

Θεσξνχκε φηη νη παξαπάλσ ηεθκεξησκέλεο απφςεηο ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ππφςε ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ψζηε λα επαλεμεηαζηεί ην δήηεκα ζπλνιηθά. 

 

ύμθωνα με ηα παραπάνω η Γιαρκής Ομάδα Δργαζίας προηείνει ζσγκεκριμένα: 

 

1) Να παξακείλεη έλα κάζεκα Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο ή Τερλνινγίαο ζηελ Α΄ Λπθείνπ  

 

2) Τα καζήκαηα Γξακκηθφ θαη Διεχζεξν Σρέδην φρη κφλν λα επαλέιζνπλ ψο καζήκαηα επηινγήο, 

αιιά λα εηζαρζεί ην Σρέδην κε δηάθνξεο εθδνρέο ηνπ σο ππνρξεσηηθφ κάζεκα ζε φιεο ηηο ηάμεηο 

ηνπ Λπθείνπ θαη βαζκηαία λα επεθηαζεί κε θαηάιιειε δηακφξθσζε θαη ζην Γπκλάζην θαη ην 

Γεκνηηθφ. Τα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Βαπαξίαο απνηεινχλ έλα θαιφ νδεγφ: 

(https://www.isb.bayern.de/download/1555/broschuere-der-lehrplan-im-ueberblick.pdf). 

 

 

https://www.isb.bayern.de/download/1555/broschuere-der-lehrplan-im-ueberblick.pdf
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Θεζζαινλίθε 22-06-2020 

 

Γηαξθήο Οκάδα Δξγαζίαο  

Τερληθήο Παηδείαο, Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

 


