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ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΑΘΗΜΑ  ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 

 

1318 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΑΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΧΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΕΙΣ 

 

Το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζοντας «εν κρυπτώ και παραβύστω» τη µεθοδευµένη 

προσπάθειά του να υποβαθµίσει την Τεχνικοεπαγγελµατική Εκπαίδευση στη χώρα 

µας, σήµερα 1η Αυγούστου 2013 µε ανυπόγραφο έγγραφο(non paper) µέσω e-mail 

που έφτασε σε ∆/νσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης ανακοίνωσε το νέο ωρολόγιο 

πρόγραµµα των Γυµνασίων, το οποίο και θα εφαρµοστεί από τον προσεχή 

Σεπτέµβριο. Σε αυτό η µεγάλη αλλαγή είναι η κατάργηση του µαθήµατος της 

Τεχνολογίας ως αυτόνοµο µάθηµα που διδάσκονταν στην Α και Β τάξη, και η 

αντικατάστασή του από ένα µαθησιακό πεδίο µε τον τίτλο: 

¨Βιωµατικές δράσεις – Συνθετικές – ∆ηµιουργικές – Project ¨ 

Καταργείται έτσι χωρίς καµία τεκµηρίωση το µοναδικό τεχνολογικό µάθηµα που είχε 

αποµείνει στη ∆ευτεροβάθµια Γενική Εκπαίδευση. Το µάθηµα της Τεχνολογίας είναι 

ένα πρωτοποριακό µάθηµα, που µε διάφορες ονοµασίες διδάσκεται εδώ και δεκαετίες 

σε όλα τα προηγµένα κράτη µε στόχο την ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων στους 

µαθητές. Η κατάργησή του αποτελεί οπισθοδρόµηση για το εκπαιδευτικό µας 

σύστηµα, ενώ θα οδηγήσει 1318 εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων που δίδασκαν 

το µάθηµα στην απώλεια της οργανικής τους θέσης µε ότι αυτό συνεπάγεται για το 

εργασιακό τους µέλλον. 

Το ¨µάθηµα¨ µε το οποίο θα αντικατασταθεί, προφανώς είναι η συνέχιση του 

αποτυχηµένου στην εφαρµογή του µαθήµατος της Ερευνητικής Εργασίας (Project) 

στα Λύκεια και θα το έχουν ανάθεση όλες οι ειδικότητες. Με τη µέθοδο αυτή το 

Υπουργείο Παιδείας σκέφτεται να λύσει το πρόβληµα της συµπλήρωσης ωραρίου των 
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βασικών γενικών ειδικοτήτων! Φυσικά µια µατιά στη διαµόρφωση του ωρολογίου 

προγράµµατος δείχνει ξεκάθαρα ότι το αντικείµενο της Τεχνολογίας δύσκολα θα 

προτιµηθεί από τους µαθητές, οι οποίοι στην Α τάξη δεν θα έχουν καµία επαφή µε 

Τεχνολόγο καθηγητή. Και φυσικά αυτό για τα Γυµνάσια που υπάρχει καθηγητής 

Τεχνολογίας µε οργανική. Στα υπόλοιπα ούτε κουβέντα να γίνεται. 

 

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών καταγγέλλει τις προθέσεις αυτές του 

Υπουργείου Παιδείας και απαιτεί τη συνέχιση της αυτόνοµης διδασκαλίας του 

µαθήµατος της Τεχνολογίας, ανεξάρτητα από τις όποιες αλλαγές περιλαµβάνει το 

νέο ωρολόγιο πρόγραµµα του Γυµνασίου, την εισαγωγή ή µη µαθήµατος Project κτλ 

 

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ 

ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΟΡΤΑΣΑΝ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ  

 

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΗ 

 

ΟΧΙ ΣΕ ΝΕΟ ∆ΙΩΓΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

Το  ∆.Σ. της Ε.Τ.Ε. 
 




