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Προς: Περιφερειακούς ∆/ντές
Εκπ/σης

Κοιν: Προϊσταµένους ∆/νσεων
∆/θµιας Εκπ/σης και
Γραφείων Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης
ΘΕΜΑ : «Απασχόληση εκπαιδευτικών ∆Ε-ΤΕ στα εργαστηριακά µαθήµατα»

Με την αριθµ. Γ2/3325/4-9-1989 εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης Σπουδών ∆.Ε του
ΥΠΕΠΘ, όπως τροποποιήθηκε από νεότερες εγκυκλίους και ισχύει σήµερα,
ρυθµίζονται οι αναθέσεις των µαθηµάτων στη ∆ευτεροβάθµια ΤεχνικήΕπαγγελµατική εκπαίδευση.
Σύµφωνα µε τις σχετικές εγκυκλίους:
Α) Όταν οι µαθητές που παρακολουθούν σε ένα τµήµα είναι µέχρι και δέκα επτά
(17) η διδασκαλία του σχεδίου γίνεται από ένα (1) εκπαιδευτικό και από δύο (2)
εκπαιδευτικούς θα γίνεται µόνο όταν ο αριθµός των παρακολουθούντων µαθητών
είναι δέκα οκτώ (18) και άνω.
Β) Η διδασκαλία των εργαστηριακών µαθηµάτων που διεξάγεται στα εργαστήρια
κατεύθυνσης, όπως αυτά προβλέπονται στη Γ2/6098/13-1-2001, του Μηχανολογικού,
Ηλεκτρονικού , Ηλεκτρολογικού Τοµέα , του τοµέα Χηµικών Εργαστηριακών
Εφαρµογών, της Ειδικότητας Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού του Τοµέα Ναυτικού
Ναυτιλιακού, καθώς και της Ειδικότητας Επιπλοποιίας του Τοµέα Εφαρµοσµένων
Τεχνών, σε τµήµα µε αριθµό παρακολουθούντων µαθητών µέχρι και (12) γίνεται από
(1) εκπαιδευτικό, σε τµήµα µε αριθµό παρακολουθούντων µαθητών µέχρι και (24)
γίνεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς και σε τµήµα µε αριθµό παρακολουθούντων
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µαθητών από εικοσιπέντε (25) και άνω από τρεις (3) εκπαιδευτικούς. Η διδασκαλία
των υπόλοιπων εργαστηριακών µαθηµάτων των προαναφερόµενων τοµέων και
ειδικοτήτων καθώς και η διδασκαλία όλων των εργαστηριακών µαθηµάτων των
άλλων τοµέων και ειδικοτήτων σε τµήµα µε αριθµό παρακολουθούντων µαθητών
µέχρι και δεκαπέντε (15) γίνεται από έναν (1) εκπαιδευτικό και σε τµήµα µε αριθµό
παρακολουθούντων µαθητών από δεκαέξι (16) και άνω από δύο (2) εκπαιδευτικούς.
Και για τις δύο περιπτώσεις (σχέδιο και εργαστηριακά µαθήµατα) για τον υπολογισµό
του αριθµού των µαθητών θα λαµβάνονται υπόψη οι παρακολουθούντες και όχι οι
εγγεγραµµένοι.
Στο σχέδιο η εκλογή του 2ου εκπαιδευτικού γίνεται σύµφωνα µε την οδηγία 12γ της
Γ2/3325/4-9-89 κατά προτίµηση από τον κλάδο ΤΕ1, εφόσον υπηρετεί µόνιµος
εκπαιδευτικός του κλάδου ΤΕ1 και ο 1ος εκπαιδευτικός είναι κλάδου µε ανώτερο
πτυχίο.
Στο εργαστήριο για την υποβοήθηση, την προετοιµασία και διεξαγωγή των
εργαστηριακών ασκήσεων, θα διατίθεται επιπλέον ένας εκπαιδευτικός του κλάδου
∆Ε01, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας όταν η διδασκαλία των εργαστηριακών
µαθηµάτων διεξάγεται από έναν ή και από δύο εκπαιδευτικούς.
Παρακαλούµε, σε εφαρµογή των παραπάνω οδηγιών
να καταβληθεί κάθε
δυνατή προσπάθεια για το σωστότερο υπολογισµό των κενών για να είναι δυνατή η
πρόσληψη αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών στις ειδικότητες ∆Ε01 και
ΤΕ01, δεδοµένου ότι η σύνταξη του πίνακα αντιστοιχίας ειδικοτήτων εκπαιδευτικών
και διδασκοµένων µαθηµάτων έγινε µε σκοπό την αρτιότερη διεξαγωγή της
εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία και το σωστότερο υπολογισµό των κενών για
µεταθέσεις, τοποθετήσεις και διορισµό εκπαιδευτικών.

Εσωτερική διανοµή
1.∆/νση Προσωπικού Β/θµιας Εκπ/σης
Τµήµα Α΄ ∆ιορισµών (2)
2.∆/νση Σπουδών Β/θµιας
Τµήµα ΤΕΕ
3.Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης Π.Ε και ∆.Ε
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