ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ.Ε.Κ.
Για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την
επιμόρφωση των Γεωτεχνικών Εκπαιδευτικών
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο οφείλει να πραγματοποιεί συνεχείς δράσεις με στόχο την
καταξίωση της σημασίας της Γεωτεχνικής Παιδείας για την Ελληνική Κοινωνία, ιδιαίτερα
στα πλαίσια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν
μακροχρόνια και ουσιαστικά α) τα περιβαλλοντικά προβλήματα και β)τα προβλήματα της
ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα στη χώρα μας. Ειδικότερα άμεσα να προταθούν και να
αναληφθούν δράσεις για:
Α) Δημιουργία Επιπλέον Γεωτεχνικών Ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια α)Δασικού
και Φυσικού Περιβάλλοντος β) Αλιείας και Υδάτινου Περιβάλλοντος γ)Εκτροφής και
Εκπαίδευσης Ζώων Συντροφιάς και Ιπποειδών με παράλληλη ενσωμάτωση στην
εκπαιδευτική διαδικασία των απαιτούμενων επιστημονικών κλάδων-μελών του ΓΕΩΤΕΕ
(Κλάδοι Κτηνιάτρων και Ιχθυολόγων)
Β) Την δημιουργία κατευθύνσεων μαθητείας μετά το Λύκειο με τα αντίστοιχα
περιγράμματα σπουδών για όλες τις ειδικότητες Γεωτεχνικού Χαρακτήρα. Στο
συγκεκριμένο πλαίσιο να οργανώσει την διασύνδεση επαγγελματικών φορέων με τις δομές
της μαθητείας διευκολύνοντας την δημιουργία θέσεων μαθητείας για τους αποφοίτους των
ΕΠΑΛ Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος σε σχετικές επιχειρήσεις.
Γ) Σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας την δημιουργία και λειτουργία
Γεωτεχνικών κατευθύνσεων στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας.
Δ) Διαμόρφωση θέσεων και απόψεων του επιμελητηρίου για τα Κέντρα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) που παρέχεται η δυνατότητα με Υ.Α. να ιδρυθούν σε Α.Ε.Ι. της χώρας,
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄ ).Τα εν λόγω Κ.Ε.Ε. θα παρέχουν διετή
προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.).
Τα θέματα που πρέπει να απασχολήσει ιδιαίτερα το επιμελητήριο για τα Κ.Ε.Ε. είναι τα
εξής:
•
τα γνωστικά αντικείμενα που πρόκειται να θεραπεύσουν τα προγράμματα
επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.Ε. (παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.4521/2018)
•
η σκοπιμότητα ίδρυσης του Κ.Ε.Ε., με βάση τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες
της εθνικής οικονομίας (παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.4521/2018)
•
τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στους τίτλους του παρόντος
άρθρου (παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν.4521/2018)
Ε) Το ΓΕΩΤΕΕ οφείλει να γίνει ο μοχλός επιμόρφωσης των γεωτεχνικών εκπαιδευτικών που
απασχολούνται σε διάφορους τομείς και βαθμίδες της εκπαίδευσης σε συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας, των Πανεπιστημιακών και των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, τον ΕΛΓΟ
Δήμητρα και των Επιστημονικών Ινστιτούτων της χώρας.
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