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Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιούργησε μια νέα 
κατάσταση στην παραγωγή, στην οικονομία και στην 
εκπαίδευση. Η ανάπτυξη της Εφαρμοσμένης Επιστήμης, η 
διάδοση του αυτοματισμού, της πληροφορικής , των 
τηλεπικοινωνιών, της βιοτεχνολογίας, η χρησιμοποίηση νέων 

πρώτων υλών και πηγών ενέργειας και η μεταβολή της παραγωγικής 
διαδικασίας άλλαξαν τους προσωπικούς και κοινωνικούς όρους της ζωής του 
ανθρώπου. 
Παλιότερα, όταν η εργασία ήταν κατά κύριο λόγο χειρωνακτική, οι γνώσεις 
που απαιτούσε η τεχνολογία ήταν περιορισμένες, γι’ αυτό και η εμπειρία μαζί 
με τη σωματική δύναμη επαρκούσαν για να καλύψουν σε μεγάλο βαθμό τις 
κοινωνικές ανάγκες. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως οι κοινωνίες οργανώνονται 
σε νέα πρότυπα. Η τεχνολογική πρόοδος αλλάζει καθημερινά και –πολλές 
φορές- ριζικά τη ζωή του ανθρώπου, γι αυτό και το εκπαιδευτικό «πρότυπο» 
οφείλει να είναι ανάλογο με τις κοινωνικές διεργασίες και εξελίξεις. Με την 
έννοια αυτή, το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να μεταβάλλεται και να 
εξελίσσεται ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθεί την ταχύτατη πρόοδο της 
παγκοσμιοποίησης της γνώσης και της οικονομίας.   
Ο ρόλος του τεχνικού-επαγγελματικού σχολείου σήμερα είναι πολύ 
σημαντικός για την κοινωνία όχι μόνο επειδή στην Τεχνική και Επαγγελματική 
Εκπαίδευση εμπλέκονται οικονομικά και κοινωνικά-πολιτικά ενδιαφέροντα, 
αλλά κυρίως επειδή συναρθρώνεται η τεχνολογία με την παιδεία σε μια 
καθαρά τεχνοκρατούμενη εποχή. Η τεχνολογία, ανεξάρτητα από τη σχέση της 
με την παραγωγική διαδικασία, ως αυθύπαρκτο πλέον στοιχείο, καθορίζει σε 
σημαντικό βαθμό το νόημα της ζωής του ανθρώπου, καθώς πρωταγωνιστεί 
σε όλες του τις δραστηριότητες. Σήμερα η σημασία της τεχνολογίας θεωρείται 
αυταπόδεικτη για τη συγκρότηση της προσωπικότητας του ατόμου και τη 
διαμόρφωση των όρων της ζωής του. Η ζωή του ανθρώπου θα ήταν πολύ 
διαφορετική χωρίς την ηλεκτρική ενέργεια , το αυτοκίνητο , την τηλεόραση και 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Από τη δεκαετία του 1990 έχουμε ήδη εισέλθει στην κοινωνία της 
πληροφορίας, της γνώσης και της καινοτομίας, σε μια κοινωνία δηλαδή που η 
τεχνολογία στο χώρο της πληροφόρησης και της παραγωγής αλλάζει 
ταχύτατα. Οι γρήγορες παραγωγικές και οργανωτικές μεταλλαγές οδηγούν σε 
γρήγορη απαξίωση της κεκτημένης γνώσης και σε μεγάλες ανακατατάξεις  
στην αγορά εργασίας. Περίπου 70 % της συσσωρευμένης γνώσης ενός 
πτυχιούχου απαξιώνεται πια εντός μιας δεκαετίας. Νέα επαγγέλματα 
εμφανίζονται στο προσκήνιο, ενώ ο κάθε πολίτης θα αναγκαστεί να αλλάξει 
επάγγελμα 4 και 5 φορές στη ζωή του. 
 



Κάτω από αυτές τις συνθήκες προβάλλει έντονη η κοινωνική ανάγκη όχι μόνο 
για ενίσχυση του γνωστικού υπόβαθρου του κάθε νέου πολίτη  αλλά και για 
συνεχή εμπλουτισμό και ανανέωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του. Οι 
γρήγορες αλλαγές στην τεχνολογία, η έκρηξη των πληροφοριών και οι 
αλλαγές που αυτές επιβάλλουν στην αγορά εργασίας και στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, καθιστούν τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών επιλογών επιτακτική 
ανάγκη. Ο κάθε πολίτης πρέπει να μπορεί να επιλέγει τον τόπο, το χρόνο και 
το εύρος της εκπαίδευσης και κατάρτισης του, ώστε να μπορεί να 
αντεπεξέλθει στις επαγγελματικές, οικονομικές και κοινωνικές του επιδιώξεις. 
Πρέπει ταυτόχρονα να έχει αναπτύξει τις βασικές δεξιότητες, που απαιτούνται 
για να κάνει ενσυνείδητες επιλογές. Στην κοινωνία της γνώσης, το 
εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να διευρύνει τις ικανότητες του ατόμου για 
μάθηση, για κριτική αφομοίωση, για χρήση σύγχρονων μεθοδολογικών 
εργαλείων , για δημιουργική σύνθεση και χρήση των πληροφοριών. Οφείλει, 
επίσης, να τον εφοδιάσει με αυτά τα προσόντα, που θα του επιτρέψουν να 
ακολουθήσει μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.  
Αυτός θεωρώ ότι είναι και ο ρόλος των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑ.Λ, 
Δημόσιων σχολείων τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που 
λειτουργούν στην Ελλάδα. 
 
 

 

 


