
Το Σχολείο του 21ου Αιώνα 

 
Ε ενδύοντας

στη

Γνώση

Πρόταση  

για μία νέα Β/θμια Εκπαίδευση 
 

 

Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής  

                    Θανάσης Ι. Νικολόπουλος  

      Νίκος Ι. Παρίκος 



Β/θμια Εκπαίδευση: Παθογένειες  

• Δαιδαλώδης γραφειοκρατία  

 

• Μη εφαρμογή «προγραμματικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής». 

 

• Ανυπαρξία αμφίδρομης ιεραρχικής 
επικοινωνίας  

 

• Πολυνομία 

 

• Μη αξιολόγηση 

 

• Υποβάθμιση  των εκπαιδευτικών 
στόχων του Λυκείου  

• Απαξίωση του παιδαγωγικού 
χαρακτήρα της Β/θμιας 
Εκπαίδευσης 

 

• Υψηλό κόστος εκπαίδευσης ανά 
μαθητή 

 

• Απαρχαιωμένα και «υπερβολικά»  
αναλυτικά προγράμματα σπουδών 

 

• «Ακατάλληλα» διδακτικά βιβλία 

 

• Τρόποι Υλοποίησης «Ενισχυτικής  
και  Πρόσθετης  διδασκαλίας» 

 

• Σπατάλη και μη ορθολογική 
διαχείριση δαπανών για τις 
ανάγκες των σχολικών μονάδων 



Β/θμια Εκπαίδευση: Υφιστάμενη Κατάσταση 

• Γυμνάσιο 
       Η φοίτηση είναι υποχρεωτικά τριετής . 

       Δέχεται μαθητές από τη στοιχειώδη 
εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις.  

 

• Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) 
       Η φοίτηση είναι τριετής.  Δέχεται μαθητές 

από το Γυμνάσιο. 

  

• Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) 
       Η φοίτηση είναι τριετής. Δέχεται μαθητές 

από το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο. 
Παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση για 
συγκεκριμένες ειδικότητες.  

• Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) 

       Η φοίτηση είναι διετής.  Δέχεται αποφοίτους 
της Α΄ Τάξης των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και 
πτυχιούχους ΤΕΕ διαφορετικών ειδικοτήτων. 
Παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση για 
συγκεκριμένες ειδικότητες.  

 

• Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) ΟΑΕΔ 
       Ισότιμη με την ΕΠΑΣ του Υπουργείου 

Παιδείας. Λειτουργεί ως Σύστημα 
Εναλλασσόμενης Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης - Μαθητείας.  

 

• Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

       Τριετούς φοίτησης. Παρέχουν γενική 
εκπαίδευση και λειτουργούν μόνο το 
απόγευμα. Δέχονται μαθητές άνω των 
δεκαοκτώ ετών, οι οποίοι  δεν έχουν 
ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο Δημοτικό 
σχολείο ή το Γυμνάσιο.  



Β/θμια Εκπαίδευση / Πρόταση νέων Δομών 

 
«Στόχοι» 

• Αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 
 

• Βελτίωση της ποιότητας των Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης και 
των υπηρετούντων Εκπαιδευτικών, μέσω της επιμόρφωσης, της 
αξιολόγησης και της οικονομικής τους αναβάθμισης 
 

• Εξορθολογισμός της αριθμητικής σχέσης Μαθητών – Εκπαιδευτικών 
 

• Εξοικονόμηση δαπανών μέσω της αναμόρφωσης του υφιστάμενου 
γραφειοκρατικού συστήματος 
 

• Καθορισμός της ροής των μαθητών της Β/θμιας Εκπαίδευσης προς την 
Τριτοβάθμια, με βάση τις προτάσεις των ΑΕΙ & ΤΕΙ 
 

• Παραγωγή μικρομεσαίων επαγγελματικών στελεχών σε συνδυασμό με  
τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας 



Τομές στη νέα Β/θμια Εκπαίδευση  

• Δωρεάν Παιδεία για όλους με εκτεταμένες κοινωνικές απολαβές 

• Εκπαίδευση με ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την κοινωνική 

και εθνική προέλευση ή το φύλο 

• Γυμνάσιο με τρεις Κατευθύνσεις (Γενική – Τεχνολογική – Υπηρεσιών) 

• Λύκειο με τέσσερεις Κατευθύνσεις (Ανθρωπιστικών Σπουδών – Τεχνολογική – 

Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Τροφίμων) 

• Τεχνική – Επαγγελματική Σχολή με τρεις Τομείς και δεκαεννέα Ειδικότητες 

• Εξειδίκευση για τους αποφοίτους Λυκείου  & Τεχνικής – Επαγγελματικής 

Σχολής 

• Κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

• Εισαγωγή αποφοίτων Λυκείου σε ΑΕΙ & ΤΕΙ με το «Βαθμό Απολυτηρίου» 

• Επαγγελματικά Δικαιώματα στους αποφοίτους και των τριών τύπων Σχολείου 

• Πιστοποίηση Επάρκειας Ξένων Γλωσσών δύο επιπέδων και στους τρεις 

Τύπους Σχολείου 

• Πιστοποίηση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων επιπέδου «2», «3» & «3+» για 

τους αποφοίτους της 

• Νέες Δομές στήριξης του εκπαιδευτικού έργου και των μαθητών 

• Διαρκής επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

• Διαρκής αξιολόγηση εκπαιδευτικών – στελεχών - σχολικών μονάδων 
 

 





Βασικές Αρχές νέας Β/θμιας Εκπαίδευσης 

• Υποχρεωτική 

       Τριετής (Γυμνασιακή εκπαίδευση) 

 

• Προαιρετική  

      Τριετής (Μεταγυμνασιακή εκπαίδευση) 

 

• Εκπαιδευτικό ωράριο 

      Ημερήσιο: 7 διδακτικές ώρες  

      Εβδομαδιαίο:  35 διδακτικές ώρες 



Γυμνάσιο 



Γυμνάσιο  

• Τρεις κατευθύνσεις σπουδών: 1. Γενική, 2. Τεχνολογική, 3. Υπηρεσιών 

 

• Επιλογή κατευθύνσεων: Εξετάσεις στη ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου και Συμβουλευτική - Οδηγητική 
μαθητών και Γονέων. 

 

• Ωράριο Λειτουργίας: Πρωϊνό (8.15 π.μ.) & Εσπερινό (4.30 μ.μ.) 

 

• Ωρολόγιο Πρόγραμμα: Κοινά μαθήματα κορμού για όλες τις τάξεις και κατευθύνσεις και 
πρόσθετα μαθήματα ανά τάξη και κατεύθυνση 

 

• Εργαστήρια: 1. Φυσικών Επιστημών, 2. Πληροφορικής & Ψηφιακών Μέσων, 3. Τεχνικών 
Κατασκευών 

 

• Επαρκής φοίτηση μαθητών: 80 έως 124 απουσίες, ανάλογα με το βαθμό επίδοσής τους. 

 

• Αξιολόγηση μαθητών: Τεστ πολλαπλών επιλογών ανοικτού και κλειστού τύπου και μια γραπτή 
εξέταση σε ενδοσχολικό επίπεδο στο τέλος του διδακτικού έτους (Α΄ & Β΄ τάξη) και Τεστ 
πολλαπλών επιλογών ανοικτού και κλειστού τύπου και μια γραπτή εξέταση στο τέλος του 
διδακτικού έτους σε επίπεδο Διεύθυνσης (Γ΄ τάξη) 

 

• Βαθμός Απολυτηρίου: Μέσος Όρος (Μ.Ο.) της ετήσιας βαθμολογίας των τριών τάξεων  

 

• Επαγγελματικά δικαιώματα: Επιπέδου «2» μετά από μαθητεία δύο ετών και εξετάσεις 
πιστοποίησης στους αποφοίτους των κατευθύνσεων Τεχνολογική και Υπηρεσιών. 



Μεταγυμνασιακή Β/θμια Εκπαίδευση  

• Λύκειο: Τριετής φοίτηση 

 

• Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή: Τριετής φοίτηση 

 

• Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή εξειδίκευσης: Δύο προγράμματα 

σπουδών (μονοετές & διετές) 

 

• Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (ΣΕΚ) 





Λύκειο  



Λύκειο  

• Τέσσερεις κατευθύνσεις σπουδών 

       1. Ανθρωπιστικών Σπουδών, 2. Τεχνολογική, 3. Υπηρεσιών, 4. Περιβάλλοντος & Τροφίμων 

 

• Επιλογή κατευθύνσεων στην Α΄ τάξη 

       Ελεύθερη έως την 30η  Σεπτεμβρίου  

 

• Κινητικότητα μαθητών στις κατευθύνσεις 

       Ελεύθερη έως την 30η  Σεπτεμβρίου στις Α΄ & Β΄ τάξεις 

 

• Ωράριο Λειτουργίας 

       Πρωϊνό (8.15 π.μ.) & Εσπερινό (4.30 μ.μ.) 

 

• Ωρολόγιο Πρόγραμμα: Α΄ τάξη 

       Κοινά μαθήματα κορμού για όλες τις Κατευθύνσεις και πρόσθετα μαθήματα για καθεμία από 
αυτές 

 

• Ωρολόγιο Πρόγραμμα: Β΄ & Γ΄ τάξη 

       Μαθήματα με περιεχόμενο αντίστοιχο προς το γνωστικό αντικείμενο των Κατευθύνσεων 

 

• Ωρολόγιο Πρόγραμμα: Γ΄ τάξη 

      Τέσσερα μαθήματα Επιλογής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 



Λύκειο 

• Εργαστήρια 

       1. Φυσικών Επιστημών, 2. Πληροφορικής & Ψηφιακών Μέσων, 3. Τεχνικών Κατασκευών,  

       4. Τεχνικών Εφαρμογών 

 

• Επαρκής φοίτηση μαθητών 

       80 έως 124 απουσίες, ανάλογα με το βαθμό επίδοσής τους 

 

• Αξιολόγηση μαθητών: Α΄ τάξη 

 

       Τεστ πολλαπλών επιλογών ανοικτού και κλειστού τύπου και μια γραπτή εξέταση σε 
ενδοσχολικό επίπεδο στο τέλος του διδακτικού έτους 

 

 

• Αξιολόγηση μαθητών: Β΄ τάξη 

 

       Τεστ πολλαπλών επιλογών ανοικτού και κλειστού τύπου και μια γραπτή εξέταση στο τέλος του 
διδακτικού έτους με κοινά θέματα σε επίπεδο Διεύθυνσης 

 

• Αξιολόγηση μαθητών: Γ΄ τάξη 

 

      α). Τεστ πολλαπλών επιλογών ανοικτού και κλειστού τύπου και μια γραπτή εξέταση στο τέλος 
του διδακτικού έτους με κοινά θέματα σε επίπεδο Διεύθυνσης 

 

      β). Τεστ πολλαπλών επιλογών ανοικτού και κλειστού τύπου και μια γραπτή εξέταση στο τέλος του 
διδακτικού έτους με κοινά θέματα σε πανελλαδικό επίπεδο για τα μαθήματα επιλογής 



Λύκειο 

• Ετήσιος βαθμός μαθήματος 

  

      α). Μαθήματα ενδοσχολικής εξέτασης  

 

ΕΒΜ = 0.3 (Πα + Πβ):2 + 0.7 Γ  

 

      β). Μαθήματα επιλογής Γ΄τάξης  

 

ΕΒΜ = 0.2 (Πα + Πβ):2 + 0.8 Γ 

 

• Προαγωγικός βαθμός μαθητών 

 

      α). Α΄τάξη  

 ΣΕΒΜ = (ΕΒΜ1 + ΕΒΜ2 + ΕΒΜ3 +....+ ΕΒΜν ): ν 

  

     β). Β΄ τάξη  

 

ΣΕΒΜ = 0.4 ((ΕΒΜα1 + ΕΒΜα2 +....ΕΒΜαν ): να) + 0.6 ((ΕΒΜβ1 + ΕΒΜβ2 + ΕΒΜβ3 + ΕΒΜβ4 ): 4)   

 

    γ). Γ΄ τάξη  

 
ΣΕΒΜ = 0.3 ((ΕΒΜγα1 + ΕΒΜγα2  +....+ ΕΒΜγα7): 7γα) + 0.7 ((ΕΒΜγε1 + ΕΒΜγε2 + ΕΒΜγε3 + ΕΒΜγε4): 4γε) 

 

• Βαθμός Απολυτηρίου 

 

 ΒΑπΛ = 0.10 ΣΕΒΜα + 0.30 ΣΕΒΜβ + 0.60 ΣΕΒΜγ 

 



Λύκειο 

• Επιλογή μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

     Ορισμός από ΑΕΙ & ΤΕΙ του ελάχιστου βαθμού απολυτηρίου των 
υποψηφίων που θα δέχονται και εγγραφή τους με βάση αυτόν και τη 
δήλωση προτίμησής τους 

 

 

• Επαγγελματικά δικαιώματα 

 

      Επιπέδου «2» μετά από μαθητεία ενός έτους  

 

      Επιπέδου «3» μετά από μαθητεία δύο ετών    και  

 

 

• Εξετάσεις πιστοποίησης για τους αποφοίτους των κατευθύνσεων 
Τεχνολογική, Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος & Τροφίμων 





Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή 



Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή  
• Τομείς ειδικοτήτων 

       1. Τεχνικών Εφαρμογών, 2. Υπηρεσιών, 3. Περιβάλλοντος & Τροφίμων 

 

• Ειδικότητες 

       α). Τομέας Τεχνικών Εφαρμογών: Οκτώ (8),  

       β). Τομέας Υπηρεσιών: έξη (6),  

       γ). Τομέας Περιβάλλοντος & Τροφίμων: πέντε (5). 

 

• Επιλογή Τομέων στην Α΄ τάξη 

       Ελεύθερη έως την 30η  Σεπτεμβρίου  

 

• Επιλογή Ειδικοτήτων Τομέα στη Β΄ τάξη 

       Ελεύθερη έως την 30η  Σεπτεμβρίου 

 

• Ωράριο Λειτουργίας 

       Απογευματινό (4.30 μ.μ.) 

 

• Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

       Κοινά μαθήματα για την Α΄ τάξη κάθε Τομέα και μαθήματα με περιεχόμενο αντίστοιχο προς το 
γνωστικό αντικείμενο των ειδικοτήτων για τη Β΄ & Γ΄ τάξη. 

 

 

 



Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή 

• Εργαστήρια 

     Δεν διαθέτει. Η πρακτική άσκηση των μαθητών γίνεται στα ΣΕΚ. 

 

• Επαρκής φοίτηση μαθητών 

     80 έως 124 απουσίες,  ανάλογα με το βαθμό επίδοσής τους. 

 

• Αξιολόγηση μαθητών 

 

• Α΄ & Β΄ τάξη 

     Τεστ πολλαπλών επιλογών ανοικτού και κλειστού τύπου, μια γραπτή εξέταση στο 
τέλος του διδακτικού έτους και σε δύο Τεχνικές Κατασκευές ή Ατομικές Εργασίες - 
μια ανά τετράμηνο- για το εργαστηριακό διδακτικό μέρος των διδασκόμενων 
μαθημάτων. 

 

• Γ΄ τάξη 

     Τεστ πολλαπλών επιλογών ανοικτού και κλειστού τύπου, μια γραπτή εξέταση στο 
τέλος του διδακτικού έτους και σε δύο Τεχνικές Κατασκευές ή Ατομικές Εργασίες - 
μια ανά τετράμηνο- για το εργαστηριακό διδακτικό μέρος των διδασκόμενων 
μαθημάτων σε επίπεδο Διεύθυνσης. 



Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή 

• Ετήσιος βαθμός μαθήματος 

 

       α). Θεωρητικά Μαθήματα 

 ΕΒΜ=0.3 ((Πα + Πβ):2) + 0.7 Γ 

 
       β). Μεικτά (Θ+Ε) Μαθήματα 

 ΕΒΜμ = 0.20 ((Πα + Πβ)):2) + 0.40 ((ΤΚα + ΤΚβ):2) + 0.40 Γ              

 

      γ). Εργαστηριακά Μαθήματα 

ΕΒΜε = 0.20 ((Πα + Πβ)):2) + 0.80 ((ΤΚα + ΤΚβ):2) 
 

• Προαγωγικός βαθμός μαθητών 

 

ΣΕΒΜ = (ΕΒΜ1 + ΕΒΜ2 + ΕΒΜ3 +.....+ ΕΒΜν): ν 

 
• Βαθμός Πτυχίου 

 

ΒΠΤΕΣχ = 0.25 ΣΕΒΜα + 0.25 ΣΕΒΜβ + 0.5 ΣΕΒΜγ 

 
• Επαγγελματικά δικαιώματα 

       Επιπέδου «3» μετά από μαθητεία ενός έτους και εξετάσεις πιστοποίησης 



Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή Εξειδίκευσης  

• Τομείς Εξειδίκευσης 

      α). Μονοετές πρόγραμμα για αποφοίτους Λυκείου και Τεχνικής Επαγγελματικής 
Σχολής και  

      β). Διετές για αποφοίτους Λυκείου 

 

• Ειδικότητες 

 

• 1. Μονοετές πρόγραμμα 

      α). Μηχανολογικές: δέκα (16), β). Οχημάτων: οκτώ (8), γ). Αργυροχρυσοχοΐας: δύο (2), δ). 
Ηλεκτρολογικές: έξη (6), ε). Ηλεκτρονικές: επτά (7), στ). Δομικών Κατασκευών & Εφαρμογών: 
επτά (7), ζ). Ξύλινων Κατασκευών & Εφαρμογών: έξη (6), η). Υπηρεσιών Γραφείου & 
Λογιστηρίου: έξη (6), θ). Τουριστικών & Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων: έξη (6), ι). Ανθρωπιστικών 
Υπηρεσιών: επτά (7), ια). Υπηρεσιών Αισθητικής - Κομμωτικής: Τέσσερεις (4), ιβ). 
Οδοντοτεχνικών Εργασιών & Υπηρεσιών: τρεις (3), ιγ). Εκτυπωτικών και Ψηφιακών Εργασιών & 
Υπηρεσιών: επτά (7), ιδ). Γεωπονικών Εφαρμογών: οκτώ (8), ιε). Υπηρεσιών Ζωοτεχνικών 
Εφαρμογών: επτά (7), ιστ). Υπηρεσιών Αλιευτικών Εφαρμογών: τέσσερεις (4), ιζ). Εφαρμογών 
Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής: τέσσερεις (4), ιη). Εφαρμογών Μαγειρικής - Τραπεζοκομίας: 
τέσσερεις (4) 

 

• 2. Διετές πρόγραμμα 

      Αντίστοιχες με αυτές της  Τεχνικής Επαγγελματικής σχολής: Δεκαεννέα (19)  





Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή Εξειδίκευσης 

• Ωράριο Λειτουργίας 

      Απογευματινό (4.30 μ.μ.) 

 

• Εργαστήρια 

      Δεν διαθέτει. Η πρακτική άσκηση των μαθητών γίνεται στα ΣΕΚ. 

 

• Επαρκής φοίτηση μαθητών 

      80 έως 124 απουσίες,  ανάλογα με το βαθμό επίδοσής τους. 

 

• Αξιολόγηση μαθητών 

      Τεστ πολλαπλών επιλογών ανοικτού και κλειστού τύπου, μια γραπτή εξέταση στο 
τέλος του διδακτικού έτους και σε δύο Τεχνικές Κατασκευές ή Ατομικές Εργασίες - μια 
ανά τετράμηνο- για το εργαστηριακό διδακτικό μέρος των διδασκόμενων μαθημάτων. 



Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή Εξειδίκευσης 

• Ετήσιος βαθμός μαθήματος 

 

• α). Θεωρητικά Μαθήματα 

 ΕΒΜ = 0.3 ((Πα + Πβ): 2) + 0.7 Γ 

• β). Μεικτά (Θ+Ε) Μαθήματα 

 ΕΒΜμ = 0.20 ((Πα + Πβ)): 2) + 0.40 ((ΤΚα + ΤΚβ): 2) + 0.40 Γ  

• γ). Εργαστηριακά Μαθήματα 

ΕΒΜε = 0.20 ((Πα + Πβ)): 2) + 0.80 ((ΤΚα + ΤΚβ): 2) 

 

• Προαγωγικός βαθμός μαθητών 

 ΣΕΒΜ = (ΕΒΜ1 + ΕΒΜ2 + ΕΒΜ3 +...+ ΕΒΜν): ν 

 

• Βαθμός Πτυχίου 

 

• α). Μονοετές πρόγραμμα 

 ΒΠ = (ΕΒΜ1 + ΕΒΜ2 + ΕΒΜ3 +...+ ΕΒΜν): ν 

• β). Διετές πρόγραμμα 

 ΒΠ = (ΣΕΒΜα + ΣΕΒΜβ ): 2 

• Επαγγελματικά δικαιώματα 

 

• α). Μονοετές πρόγραμμα 

       Επιπέδου «3+» μετά εξετάσεις πιστοποίησης 

 

• β). Διετές πρόγραμμα 

       Επιπέδου «3» μετά μαθητεία ενός έτους και Επιπέδου «3+» μετά μαθητεία δύο ετών 
και εξετάσεις πιστοποίησης. 





ΣΕΚ (Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο)  

• Λειτουργικότητα 

       Καλύπτει τις ανάγκες των Λυκείων, των Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών και των Τεχνικών - 
Επαγγελματικών Σχολών  Εξειδίκευσης. 

 

• Εκπαιδευτικοί 

       Θα τοποθετούνται σε αυτό για περίοδο τεσσάρων ετών. 

 

• Διευθυντής 

       Εκπαιδευτικός με βαθμό Α΄, ΠΕ.., με την προϋπόθεση ότι μπορεί να διδάξει γνωστικό αντικείμενο 
του ΣΕΚ.   

 

• Υποδιευθυντής 

       Εκπαιδευτικός με βαθμό Α΄, ΠΕ.., με την προϋπόθεση ότι μπορεί να διδάξει γνωστικό αντικείμενο 
του ΣΕΚ.    

       Ο αριθμός των Υποδιευθυντών θα είναι ίσος με τις βάρδιες λειτουργίας του ΣΕΚ. Στην περίπτωση 
αυτή οι Υποδιευθυντές θα είναι εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων. 

 

• Υπεύθυνος Λειτουργίας Εργαστηρίου 

       Σε κάθε Εργαστήριο του ΣΕΚ τοποθετείται με οργανική θέση ένας εκπαιδευτικός συναφούς 
ειδικότητας ως Υπεύθυνος Λειτουργίας με ημερήσιο ωράριο επτά διδακτικών ωρών αποκλειστικά 
σε αυτό.  

 

Οι Υπεύθυνοι Τομέων και Εργαστηρίων ΣΕΚ καταργούνται 



Πρότυπα Σχολεία Πειραματικών Εφαρμογών  

• Δομή και Διάρθρωση 

      Δεν θα διαφέρουν από τους τύπους σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης.  

 

• Ίδρυση 

       Σε περιοχές που λειτουργούν  Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

  

• Εγγραφή μαθητών 

      50% με εξετάσεις και 50% με κλήρωση.  

 

• Αριθμός  μαθητών ανά τάξη 

      Δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20 και μεγαλύτερος του 25 +/- 10%. 

 

• Ωράριο εκπαιδευτικών 

      Ίδιο με το ωράριο των εκπαιδευτικών των άλλων σχολείων της Β/θμιας εκπαίδευσης. 

 

• Προϊστάμενες Αρχές 

     Το  Τμήμα Οργάνωσης - Διοίκησης και Λειτουργίας Προτύπων Σχολείων 
Πειραματικών Εφαρμογών  (Τ.Ο.Δ.Λ.Π.Σ.Π.Ε) που θα συσταθεί στη Διεύθυνση 
Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και οι κατά τόπους 
Διευθύνσεις Β/ θμιας Εκπαίδευσης. 





Ειδική Αγωγή  

• Αφορά την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζουν 
σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής, εξ αιτίας σωματικών, διανοητικών, 
ψυχολογικών, συναισθηματικών ιδιαιτεροτήτων και ειδικότερα αυτά που έχουν:  

      α). νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα,  

      β). σοβαρά προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες, κλπ.), ακοής (κωφοί, 
βαρήκοοι),  

      γ). νευρολογικές, ορθοπεδικές ατέλειες,  

      δ). προβλήματα λόγου και ομιλίας,  

      ε). ειδικές δυσκολίες στη μάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία και 

     στ). σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, αυτισμό και 
άλλες διαταραχές ανάπτυξης. 

 

• Η εκπαίδευση αυτών των ατόμων θα παρέχεται στα  Σ.Μ.Ε.Α υπό την εποπτεία της  
Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας.  

 

• Σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α) 

      α). Γυμνάσια  Ειδικής Αγωγής,  

      β). Λύκεια Ειδικής Αγωγής, 

      γ). Τεχνικές - Επαγγελματικές Σχολές Ειδικής Αγωγής 

 

• Σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης  που 
λειτουργούν υπό την εποπτεία άλλων υπουργείων ή οργανισμών θα υπαχθούν 
υποχρεωτικά στο Υπουργείο Παιδείας. 


