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Προσδιορισµός Ειδικοτήτων ΕΕΚ 
Η   πρώτη φάση της διαδικασίας θα περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των ειδικοτήτων 
της ΕΕΚ, γεωγραφικά και ανά βαθµίδα. Η συγκεκριµένη διαδικασία, πρέπει να 
διεξάγεται µε βάση την ολιστική προσέγγιση της ΕΕΚ, αρχή που διακατέχει ολόκληρη 
την παρούσα στρατηγική. Για αυτό το σκοπό µια από τις βασικές αρµοδιότητες της 
Εθνικής Επιτροπής του Συστήµατος Διακυβέρνησης της ΕΕΚ (βλέπε ενότητα 5.3.1.) 
θα είναι η εισήγηση για τις ειδικότητες της ΕΕΚ. Η εισήγηση της Εθνικής επιτροπής 
θα βασίζεται στις εκροές της Τεχνικής Επιτροπής και της Επιτροπής Διάγνωσης των 
αναγκών της αγοράς εργασίας. Η Τεχνική Επιτροπή θα αξιοποιεί πολυπαραµετρικά 
δεδοµένα (π.χ. ζήτηση των υπαρχόντων ειδικοτήτων, εισηγήσεις Περιφερειακών 
Επιτροπών ΕΕΚ, αξιοποίηση υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού και υλικοτεχνικών 
υποδοµών). Για τις ανάγκες της συγκεκριµένης αρµοδιότητας η Τεχνική Επιτροπή θα 
έχει διευρυµένη σύνθεση και θα αποτελείται, εκτός από τα µόνιµα µέλη της, και από 
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ΙΕΠ, καθώς και από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των συναρµόδιων 
Υπουργείων τα οποία λειτουργούν σχολές ΕΕΚ. Παράλληλα, υπενθυµίζεται ότι η 
Τεχνική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει µια ad hoc επιτροπή 
εµπειρογνωµόνων που θα έχει υποστηρικτικό ρόλο στη συγκεκριµένη διαδικασία. Η 
εισήγηση, αφού εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή, θα κατατεθεί στα αρµόδια 
Υπουργεία για τη λήψη της τελικής απόφασης. Αφού προσδιοριστούν οι ειδικότητες 
σε εθνικό επίπεδο, θα κληθούν οι αρµόδιες υπηρεσίες (βλέπε διάγραµµα) να 
οριστικοποιήσουν τις ειδικότητες σε περιφερειακό/ τοπικό επίπεδο (πάντα µε βάση 
τις εκάστοτε τοπικές ανάγκες).   

Ανάπτυξη/ Επικαιροποίηση/ Πιστοποίηση Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων 
Με βάση τα αποτελέσµατα της προηγούµενης φάσης, δηµιουργείται ο τελικός 
κατάλογος των προς ανάπτυξη/επικαιροποίηση Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων και 
διαβιβάζεται από την Τεχνική Επιτροπή στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκειµένου να προβεί 
σε προκήρυξη για την ανάπτυξη/επικαιροποίηση αυτών. 

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µεριµνά ώστε η διαδικασία ανάπτυξης/επικαιροποίησης 
Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων και κατόπιν πιστοποίησης αυτών, να είναι συνεχής 
και ανοικτή : 

1. τόσο σε ότι αφορά στα/στις επαγγέλµατα/ειδικότητες που προκύπτουν µε 
βάση την παραπάνω διαδικασία, 

2. όσο και σε ότι αφορά στα/ις επαγγέλµατα/ειδικότητες που προτείνονται 
ανεξάρτητα από αυτή (πχ. απευθείας από κοινωνικούς εταίρους, παράγοντες 
αγοράς εργασίας, κλπ.) και υπό την προϋπόθεση ότι τεκµηριώνεται επαρκώς 
η ανάγκη ανάπτυξης/τροποποίησης Επαγγελµατικού Περιγράµµατος (πχ. 
ανταποκρίνεται σε ειδικότητα αιχµής, υπάρχει ικανό αναπτυξιακό ενδιαφέρον 
που όµως πιθανόν να µην αποτυπώθηκε στις έρευνες ΕΙΕΑΔ, ανταποκρίνεται 
σε επείγουσα ανάγκη σε τοπικό επίπεδο). 

Στη συνέχεια ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προκηρύσσει την ανάπτυξη/επικαιροποίηση 
Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων για όσα/ες επαγγέλµατα/ειδικότητες µε βάση την 
προβλεπόµενη διαδικασία (θεσµικό πλαίσιο):  
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1. Η ανάπτυξη/επικαιροποίηση γίνεται µε τη συµµετοχή των κοινωνικών 
εταίρων. 

2. Η ανάπτυξη/επικαιροποίηση περιλαµβάνει (µεταξύ άλλων)  

I. την αποτύπωση των απαιτούµενων Γνώσεων, Δεξιοτήτων και 
Ικανοτήτων  µε στόχο την ανάδειξη των µαθησιακών 
αποτελεσµάτων,  

II. την καταγραφή των µεθόδων αξιολόγησης για την επίτευξη των εν 
λόγω µαθησιακών αποτελεσµάτων, και  

III. τη διασύνδεση µε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (όπου αυτό είναι 
αναγκαίο/εφικτό)    

3. Η πιστοποίηση γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Στα πλαίσια του διαλόγου που έχει ήδη ξεκινήσει στο ΥΠΠΕΘ σχετικά µε την 
αναβάθµιση της πιστοποίησης, σχεδιάζεται η Αναµόρφωση του Συστήµατος 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων, ούτως ώστε:  

• Να ενσωµατώνεται στο Επαγγελµατικό Περίγραµµα και συνακόλουθα να 
πιστοποιείται, ως αναπόσπαστο τµήµα αυτού ένα Πλαίσιο Προδιαγραφών 
Προγράµµατος, ως  «ένα κανονιστικό έγγραφο (ή σύνολο εγγράφων) που 
θέτει το πλαίσιο  απόκτησης µαθησιακών εµπειριών. Ανάλογα µε το εθνικό 
πλαίσιο, τον τύπο εκπαίδευσης/κατάρτισης και τον φορέα παροχής τα 
curricula είναι δυνατόν - µεταξύ άλλων-  να προσδιορίζουν τα µαθησιακά 
αποτελέσµατα, το αντικείµενο, το περιεχόµενο, το πλαίσιο και τη διάρκεια της  
µάθησης καθώς και τις µεθόδους εκπαίδευσης και αξιολόγησης, σε 
µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό.  

• Να αποτυπώνονται στο ανωτέρω Πλαίσιο Προδιαγραφών Προγράµµατος τα 
αναµενόµενα Μαθησιακά Αποτελέσµατα καθώς και η Μεθοδολογία 
Αξιολόγησης καθώς και οι προδιαγραφές του εκπαιδευτικού πλαισίου, οι 
προϋποθέσεις υλοποίησης και διασφάλισης ποιότητας (θεµατικές ενότητες, 
σενάρια κατάρτισης, προσόντα εκπαιδευτών, βιβλιογραφία)   

• Να ακολουθείται µία ευέλικτη διαδικασία, τόσο κατά την ανάπτυξη όσο και 
κατά την πιστοποίηση, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία ανταπόκριση στις 
τρέχουσες εξελίξεις και διαρθρωτικές προσαρµογές ανά επαγγελµατικό 
κλάδο. Η διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης να µπορεί να εκκινεί (και) 
µε πρωτοβουλία των πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων οργάνων 
εκπροσώπησης του επαγγέλµατος/ειδικότητας 

Επίσης, προβλέπεται να µελετηθεί η δυνατότητα θεσµοθέτησης της παροχή 
δικαιώµατος ανάπτυξης Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων και σε φορείς/σχήµατα 
πέραν του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, που απαιτεί εκπροσώπηση/συνεργασία µε 
τριτοβάθµιες αντιπροσωπευτικές ενώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων, µε στόχο την 
επιτάχυνση της διαδικασίας εκπόνησης Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων. Είναι 
προφανές ότι οι φορείς/σχήµατα αυτά θα πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριµένα 
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κριτήρια «τεχνικής επάρκειας», τα οποία θα αναπτυχθούν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
(αρµόδιος φορέας) επιθυµητά σε συνέχεια, και  διαβούλευσης. 

Τέλος, εξετάζεται η σκοπιµότητα ανάπτυξης νέου και σαφέστερου Μεθοδολογικού 
Οδηγού Εκπόνησης Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων, που θα συνοδεύεται και από 
«τυποποιηµένο λεξιλόγιο» για την περιγραφή των γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων και θα συµβάλλει στην οµοιογένεια των περιγραµµάτων που θα 
αναπτυχθούν.  

Αναβάθµιση/ ανάπτυξη Προγραµµάτων Σπουδών  
Υπό τον συντονισµό της Τεχνικής Επιτροπής και κατά περίπτωση µε βάση το 
θεσµικό πλαίσιο που διέπει την τυπική εκπαίδευση, καθώς και τη µη τυπική και 
άτυπη µάθηση η Διεύθυνση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, η ΓΓΔΒΜ, το ΙΕΠ και οι 
αδειοδοτηµένοι πάροχοι Κατάρτισης διαµορφώνουν Προγράµµατα ή Οδηγούς 
Σπουδών. Αυτά βασίζονται στα Πιστοποιηµένα Επαγγελµατικά Περιγράµµατα, τα 
οποία µε τη σειρά τους έχουν οικοδοµηθεί χρησιµοποιώντας τα µαθησιακά 
αποτελέσµατα.  

Προγράµµατα Σπουδών (ΠΣ) ΕΠΑΛ 
Τα ΠΣ των ΕΠΑΛ (συµπεριλαµβάνονται τα ΠΣ Μαθητείας) διαµορφώνονται µέσω 
συνεργασίας της Διεύθυνσης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ και του 
ΙΕΠ. Με βάση τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί, το ΙΕΠ προκηρύσσει διαδικασία 
κατάρτισης ΠΣ50, ώστε µέσω µητρώου να δηµιουργηθούν οι αρµόδιες 
επιστηµονικές οµάδες. Στη συνέχεια τα ΠΣ εγκρίνονται µε Υπουργική Απόφαση που 
εκδίδει η Διεύθυνση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ.  

Προγράµµατα Σπουδών Αρχικής Κατάρτισης 
Τα προγράµµατα σπουδών της αρχικής κατάρτισης αποτυπώνονται στους 
αντίστοιχους οδηγούς σπουδών, ανά οµάδα προσανατολισµού επαγγελµάτων, 
τοµέα ή ειδικότητα. Ο οδηγός σπουδών κάθε ειδικότητας περιλαµβάνει σαφές 
επαγγελµατικό προφίλ και µαθησιακά αποτελέσµατα που αναλύονται σε γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες κατά µάθηµα και ειδικότητα, πιστωτικές µονάδες, και 
κατάταξης υποψηφίων. Επίσης, περιλαµβάνει το ωρολόγιο πρόγραµµα µε διδακτέα 
ύλη θεωρητικής ή εργαστηριακής ενότητας, διαµορφωµένη σύµφωνα µε τα 
επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα κάθε µαθήµατος, τα προσόντα των 
εκπαιδευτών, τις µεθόδους διδασκαλίας, τον εξοπλισµό, τις µεθόδους αξιολόγησης 
των επιδιωκόµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων, όπως και τα µέσα διδασκαλίας. 
Τα προγράµµατα σπουδών, ανά ειδικότητα, της αρχικής επαγγελµατικής 
κατάρτισης, διαµορφώνονται και εποπτεύονται ως προς την εφαρµογή τους από τη 
Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και συγκεκριµένα το Τµήµα Σπουδών, Προγραµµάτων και Οργάνωσης 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα προγράµµατα σπουδών 
της ΑΕΚ θα πιστοποιούνται βάσει κατάλληλων κριτηρίων. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
στόχοι προγ/τος κατάλληλοι για το είδος και το επίπεδο της κατάρτισης, σαφής 
καθορισµός της αξιολόγησης των επιδιωκόµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων, 
σύνδεση του προγράµµατος µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, κ.λπ). Με 

                                                
50 Προβλέπεται θεσµοθέτηση της συγκεκριµένης διαδικασίας.  
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αντίστοιχο τρόπο αναπτύσσονται και τα προγράµµατα σπουδών που προορίζονται 
για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητείας. 

Προγράµµατα Σπουδών δοµών ΕΕΚ που ανήκουν σε άλλα Υπουργεία   
Τα Προγράµµατα Σπουδών των ΕΠΑΣ - Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., αναπτύσσονται από 
τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., µε βάση το κοινό πλαίσιο ποιότητας ΠΣ 
(βλέπε παράρτηµα) και τα αντίστοιχα ΠΣ του Υπουργείου Παιδείας. Στη συνέχεια το 
ΙΕΠ εισηγείται για την καταλληλότητα των ΠΣ, τα οποία τελικά εγκρίνονται µέσω 
ΚΥΑ του ΥΠΠΕΘ και του Υπουργείου Εργασίας. Οι δοµές ΕΕΚ των άλλων 
Υπουργείων χρησιµοποιούν τα αντίστοιχα ΠΣ του ΥΠΠΕΘ.     

Πιστοποίηση 
Για τα προγράµµατα σπουδών του Δ/θµιου Κύκλου Σπουδών και της Μαθητείας της 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης προβλέπεται ότι η πιστοποίησή τους γίνεται από το 
ΥΠΠΕΘ, ενώ αντίστοιχα για τα ΠΣ της ΑΕΚ (συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών µε 
τη Μαθητεία) προβλέπεται ότι η πιστοποίηση γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. βάσει των 
προγραµµατικών συµφωνιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε τα Επαγγελµατικά Επιµελητήρια ή 
και τις επιστηµονικές ενώσεις, εφόσον υπάρχουν, µε τη σύµφωνη γνώµη του I.E.Π. 
(βλ. παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4186/2013). 

Στη συνέχεια ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προβαίνει στην κατάταξη του προσόντος στο Εθνικό 
Πλαίσιο Προσόντων (εφόσον έχουν αποδοθεί πιστωτικές µονάδες, σε εφαρµογή του 
European Credit System for Vocational and Education and Training– ECVET που 
περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
18ης Ιουνίου 2009).  

Τέλος, όσον αφορά τα ΙΕΚ και το 4ου έτος µαθητείας της Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ή φορέας αδειοδοτηµένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για 
το σκοπό αυτό) προβαίνει στην πιστοποίηση ατόµων που συµµετείχαν  σε 
πρόγραµµα εκπαίδευσης/κατάρτισης. Έτσι, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προβαίνει στην:  

• επικύρωση της παρακολούθησης  των απαιτούµενων µαθηµάτων, µε βάση τα 
στοιχεία από το αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυµα (ΕΠΑΛ ή ΙΕΚ), 

• επιβεβαίωση απόκτησης των µαθησιακών αποτελεσµάτων για την χορήγηση 
ενός συγκεκριµένου τίτλου σπουδών ή/και  διενέργεια τελικών εξετάσεων,   

• απόδοση πιστωτικών µονάδων. 

Για εποπτικούς λόγους τα σχετικά µε την πιστοποίηση, τη σύνδεση µε την αγορά 
εργασίας και το µηχανισµό διάγνωσης µε τα προγράµµατα της συνεχιζόµενης 
κατάρτισης αναπτύσσονται στο εδ. 5.2.4 του παρόντος.  

Τέλος, προβλέπεται, καθώς η Τεχνική Επιτροπή θα έχει µόνιµο χαρακτήρα, η 
παρακολούθηση και εκτίµηση της ανάγκης α) αναπροσαρµογής των ειδικοτήτων της 
ΕΕΚ και β) ανάπτυξης/ επικαιροποίησης των Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων και 
των Προγραµµάτων Σπουδών κάθε 6 έτη. Η διαδικασία αυτή θα µπορεί να 
ενεργοποιείται και σε µικρότερο ή µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, στην περίπτωση 
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που πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια που θα αναπτυχθούν για τον σκοπό αυτό 
(π.χ. τεκµηριωµένη ανάγκη της αγοράς εργασίας, συστάσεις/οδηγίες της Ε.Ε. κ.λπ.). 

Πρόσθετες Δράσεις ενίσχυσης της διασύνδεσης της ΕΕΚ µε την αγορά 
εργασίας και την Κοινωνία 
Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες και στρατηγικές συνεργασίες σε 
πολλαπλά επίπεδα: 

• Έχει συσταθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ. Οµάδα Εργασίας Συµβουλευτικού 
χαρακτήρα για την «Υποστήριξη υλοποίησης δράσεων Μαθητείας (υπ. 
αριθµ.21976/ΦΕΚ1217/ 13−5−2014) µε τη συµµετοχή εκπροσώπων των 
κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΓΣΕΒΕΕ), της Κεντρικής 
Ένωσης Επιµελητηρίων (ΚΕΕ) και του Ο.Α.Ε.Δ.. Στην οµάδα επίσης 
συµµετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, του ΙΕΠ (Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής) και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..  

• Στα πλαίσια των δράσεων για τη βελτίωση των σχέσεων µε τις επιχειρήσεις 
και τους κοινωνικούς εταίρους, ο Ο.Α.Ε.Δ. προχώρησε στην ίδρυση και 
λειτουργία 30 Γραφείων Διασύνδεσης στις Επαγγελµατικές Σχολές του 
(ΓΔΕΕ), µε στόχο τη σύνδεση των Σχολών Μαθητείας µε την τοπική κοινωνία 
και αγορά εργασίας. Τα ΓΔΕΕ απευθύνονται σε επιχειρήσεις, εκπροσώπους 
εργοδοτικών φορέων και εργατικών κέντρων, σε επιµελητήρια, φορείς της 
Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, σε αναπτυξιακές ΜΚΟ και σε 
φορείς της ιδιωτικής και κοινωνικής οικονοµίας. Έργο των ΓΔΕΕ είναι η 
βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων που διέπουν τη συνεργασία του 
Ο.Α.Ε.Δ. µε τους εργοδότες και τους µαθητές του. Μέσω των ΓΔΕΕ 
δηµιουργείται ένα αµφίδροµο σύστηµα επικοινωνίας µε τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις. Η διοργάνωση Ηµερίδων Καριέρας, κοινών 
εκδηλώσεων µε εργοδότες και γενικά η δηµιουργία ευκαιριών συνεύρεσης 
των µαθητών µε τους εκπαιδευτές τους τόσο στα σχολεία του Ο.Α.Ε.Δ. όσο 
και στις επιχειρήσεις αποτελούν αρµοδιότητες των ΓΔΕΕ.  

• Στις ΕΠΑΣ πραγµατοποιείται προγραµµατισµένη ετήσια διαβούλευση µε 
τοπικά επιµελητήρια και παραγωγικούς φορείς για την ανίχνευση των 
αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων της τοπικής αγοράς εργασίας. Η 
συγκεκριµένη διαδικασία συστηµατοποιείται µέσω των ΓΔΕΕ. Μετά τη 
διαβούλευση, ο υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης οφείλει να συντάσσει 
έκθεση πριν τη λήξη του σχολικού έτους την οποία θα αποστέλλει στη Δ/νση 
Αρχικής Εκπαίδευσης προκειµένου να επαναπροσδιοριστούν οι ειδικότητες 
που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΣ Μαθητείας, µε βάση τα αποτελέσµατα της 
παραπάνω έκθεσης. 

•  Για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του Cedefop αλλά και την ενίσχυση της 
συνεργασίας µεταξύ των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας, τα δύο 
Υπουργεία έχουν ξεκινήσει από κοινού µία θεσµική συνεργασία µε το 
Cedefop για την παροχή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για τα θέµατα 
της µαθητείας, του εθνικού πλαισίου προσόντων και της πρόβλεψης αναγκών 
της αγοράς εργασίας.  
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Όσον αφορά την ανάπτυξη υπηρεσιών που θα προσφέρουν καθοδήγηση σε νέους, 
ώστε να εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες που προσφέρει η ΕΕΚ και να ενισχυθεί η 
διασύνδεση της ΕΕΚ µε την κοινωνία, προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν τα 
παρακάτω εργαλεία: 

• Το εθνικό Σχέδιο Εγγύηση για τη νεολαία51 το οποίο αφορά τους νέους 
της χώρας 15 έως 24 ετών, οι οποίοι δεν εργάζονται αλλά και δεν 
συµµετέχουν σε οποιοδήποτε κύκλο εκπαίδευσης ή κατάρτισης.  

Στόχος του σχεδίου είναι από τη στιγµή που θα τεθεί σε πλήρη εφαρµογή να 
διασφαλίζει ότι όλοι οι νέοι µέχρι και την ηλικία των 25 ετών θα λαµβάνουν µια 
πρόταση καλής ποιότητας για απασχόληση, επαγγελµατική κατάρτιση 
µαθητεία ή πρακτική άσκηση µέσα σε χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών 
από τότε που θα αποχωρήσουν από την επίσηµη εκπαίδευση ή από τότε που 
θα µείνουν χωρίς εργασία. Το Σχέδιο περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τις δράσεις 
διευκόλυνσης εισόδου την αγορά εργασίας. Σε αυτές περιλαµβάνονται τα 
προγράµµατα µαθητείας για νέους 15-24 ετών που υλοποιεί ο Ο.Α.Ε.Δ. στις 
ΕΠΑΣ, µέσω προσφοράς θέσεων µαθητείας σε πραγµατικές συνθήκες 
εργασίας.   

• Το Υπουργείο Εργασίας (Διεύθυνση Απασχόλησης -ως εθνικός συντονιστής 
της Εγγύησης για τη Νεολαία), ανταποκρινόµενο στη Σύσταση του 
Συµβουλίου και επιδιώκοντας την ανάπτυξη αποτελεσµατικών στρατηγικών 
ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης για την καταπολέµηση της ανεργίας των 
νέων, ανταποκρίθηκε στην Πρόσκληση VP/2015/005 του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτοµία 
(EaSI-PROGRESS) µε τίτλο "Information sharing and outreach activities to 
young people about Youth Guarantee offers" υποβάλλοντας πρόταση 
χρηµατοδότησης από κοινού µε το Υπουργείο Παιδείας, τον Ο.Α.Ε.Δ. και το 
Δήµο Αιγάλεω. Η πρόταση αξιολογήθηκε επιτυχώς52.  

Ο γενικός στόχος της δράσης είναι η άρση των εµποδίων και η επιτάχυνση 
της εφαρµογής της Εγγύησης για τη Νεολαία. Στους ειδικότερους στόχους της 
συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων: α) η ενίσχυση των συµπράξεων µεταξύ 
των εµπλεκόµενων φορέων, β) η παροχή πληροφόρησης στους νέους αλλά 
και στους εργοδότες αναφορικά µε τις διαθέσιµες προσφορές σε θέσεις 
εργασίας, µαθητείας ή πρακτικής άσκησης, γ) η αύξηση του αριθµού των 
νέων που συµµετέχουν σε δράσεις µαθητείας και σε προγράµµατα πρακτικής 
άσκησης. 

Το επόµενο χρονικό διάστηµα, εφόσον αναληφθούν οι δεσµεύσεις που 
προβλέπονται, το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία µε τους 

                                                
51 Η	 Ελλάδα	 υπέβαλε	 σχέδιο	 για	 την	 εφαρμογή	 της	 Εγγύησης	 για	 τη	 Νεολαία	 στην	 Ευρωπαϊκή	
Επιτροπή	 στις	 31.12.2013.	 Το	 νέο	 επικαιροποιημένο	 Εθνικό	 Σχέδιο	 Εγγύησης	 για	 τη	 Νεολαία	
κατατέθηκε	και	εγκρίθηκε	από	την	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	τον	Μάιο	του	2014.	

 

52 Με την από 08-12-2015 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG EMPL). 
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συµπράττοντες φορείς, θα υλοποιήσει τις προβλεπόµενες δράσεις 
δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης που περιγράφονται αναλυτικά στην 
υποβληθείσα πρόταση χρηµατοδότησης.  

• Τέλος, σχεδιάζεται η διαµόρφωση ενιαίου πλαισίου µεθοδολογίας, 
εργαλείων και υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συµβουλευτικής 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και µε την υποστήριξη εξειδικευµένων 
και πιστοποιηµένων Συµβούλων, µε στόχο, µεταξύ άλλων, την έγκαιρη και 
έγκυρη πληροφόρηση για την αγορά εργασίας, την διαµόρφωση κουλτούρας 
δια βίου µάθησης και την αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ µε 
διαµόρφωση θετικής στάσης προς την ΕΕΚ ως επιτυχηµένη εκπαιδευτική 
διαδροµή και προς την ΣΕΚ ως αξιόπιστη επιλογή για την αναβάθµιση και 
επικαιροποίηση των προσόντων.  

Το ενιαίο σύστηµα Συµβουλευτικής Επαγγελµατικού Προσανατολισµού που 
θα αναπτυχθεί θα συµβάλλει τόσο σε προληπτικό όσο και σε επίπεδο 
παρέµβασης, στην προώθηση της ευρύτερης πρόσβασης στη διά βίου 
µάθηση και την αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ ως σηµαντικής 
διαθέσιµης επιλογής για την αναβάθµιση και επικαιροποίηση των προσόντων 
και την σύνδεση µε την αγορά εργασίας, στην αντιµετώπιση του φαινοµένου 
της πρόωρης εγκατάλειψης της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Early leaving 
from Education and Training), του φαινοµένου της διαφυγής εγκεφάλων (brain 
drain) καθώς και την ειδική υποστήριξη και παροχή συµβουλών σε διάφορες 
οµάδες-στόχου µε στόχο την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη π.χ. νέοι 
ηλικίας 15-29 ετών εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΝEETs), 
οµάδες µε διαπολιτισµικά χαρακτηριστικά, µετανάστες αλλά και πολίτες κάθε 
ηλικίας, ως δυνητικών ωφελούµενων Συνεχιζόµενης Κατάρτισης.  

Το σύστηµα θα προωθεί την ανοιχτή πρόσβαση κάθε ενδιαφερόµενου σε 
υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας, πληροφόρησης και δια βίου 
επαγγελµατικής ανάπτυξης µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, τόσο 
κατά τη φάση της λήψης απόφασης για επιλογή µονοπατιού σταδιοδροµίας 
(career path), ήτοι Γενική Εκπαίδευση /ΕΕΚ /ΣΕΚ, όσο και κατά τη διάρκεια 
της εκπαίδευσης ή κατάρτισης και µετά την ολοκλήρωσή της και την 
πιστοποίηση, µε στόχο την ενίσχυση της απασχολησιµότητας των 
ωφελούµενων και την σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την 
απασχόληση. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω, θα αξιοποιηθούν και θα επεκταθούν 
αναλόγως τα υπάρχοντα διαδικτυακά εργαλεία Συµβουλευτικής 
Σταδιοδροµίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη 
Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΣΥΕΠ) Για Έφηβους 
Και Νέους» www.eoppep.gr/teens και η Διαδικτυακή Πύλη Δια Βίου 
Ανάπτυξης Σταδιοδροµίας Ενηλίκων http://e-stadiodromia.eoppep.gr, τα 
οποία έχουν ως στόχο την υποστήριξη των αναγκών των ενηλίκων κάθε 
ηλικίας σε θέµατα σχεδιασµού, επανασχεδιασµού της σταδιοδροµίας και 
ανάπτυξης ανάλογων δεξιοτήτων, ενώ δρουν προληπτικά (όχι θεραπευτικά 
εφόσον δηλαδή κάποιος έχει µείνει άνεργος) και αποτρεπτικά εναντίον 
ανεργίας, καλλιεργώντας κουλτούρα δια βίου µάθησης και δια βίου ανάπτυξης 
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προσόντων. Μέσω των ανωτέρω εργαλείων θα διαχέονται επικαιροποιηµένες 
πληροφορίες βάσει των αποτελεσµάτων του Μηχανισµού διάγνωσης 
αναγκών της αγοράς εργασίας όσο και της διαµόρφωσης και επικαιροποίησης 
των προγραµµάτων σπουδών και κατάρτισης, ώστε οι ωφελούµενοι να 
µπορούν να λάβουν συνειδητοποιηµένες αποφάσεις για την επαγγελµατική 
τους σταδιοδροµία, τόσο κατά τη φάση της επιλογής µονοπατιού γενικής 
εκπαίδευσης ή ΕΕΚ, όσο και κατά τη φοίτηση στην ΕΕΚ και µετά την 
αποφοίτηση. Συγκεκριµένα, µε άµεση συνέργεια όλων των εµπλεκόµενων 
φορέων θα διασφαλιστεί η σύνδεση των συστηµάτων διάγνωσης των 
αναγκών της αγοράς εργασίας και των προσφερόµενων προγραµµάτων 
σπουδών µε το σύστηµα και τα υπάρχοντα εργαλεία συµβουλευτικής 
σταδιοδροµίας και πληροφόρησης, προκειµένου να επιτυγχάνεται η έγκαιρη 
και έγκυρη ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων, η στήριξή τους στη λήψη 
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων και η σύνδεση της ΕΕΚ µε 
την αγορά εργασίας. 

Σύµφωνα µε το Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 23/Α/2013), ως προς την ανάπτυξη του 
Συστήµατος Συµβουλευτικής Επαγγελµατικού Προσανατολισµού θα 
αξιοποιηθεί η εµπειρία, εξειδικευµένη τεχνογνωσία και εργαλεία του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο αντικείµενο της Συµβουλευτικής Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού καθώς επίσης θα προωθηθεί θεσµικό πλαίσιο για την 
Πιστοποίηση επάρκειας προσόντων των Συµβούλων Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού / Σταδιοδροµίας, βάσει του αντίστοιχου Επαγγελµατικού 
Περιγράµµατος, που έχει αναπτυχθεί σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο 
και πιστοποιηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Επιπλέον, τα ανωτέρω εργαλεία Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας θα 
ενισχυθούν µε την ανάπτυξη στοχευµένων δράσεων πληροφόρησης και 
συµβουλευτικής, βάσει των αναγκών της αγοράς εργασίας, καθώς και των 
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, εστιάζοντας κυρίως στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων διά βίου διαχείρισης σταδιοδροµίας (career 
management skills) και επιχειρηµατικότητας, στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών συµβουλευτικής (e-counselling, e-mentoring, e-coaching) καθώς 
και στην ολιστική οργάνωση και δικτύωση των υπηρεσιών συµβουλευτικής 
επαγγελµατικού προσανατολισµού και σταδιοδροµίας σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. Οι διαδικτυακές πύλες www.eoppep.gr/teens και http://e-
stadiodromia.eoppep.gr θα εµπλουτιστούν µε νέα εξειδικευµένα εργαλεία 
συµβουλευτικής σταδιοδροµίας και µηχανισµό συνεχώς επικαιροποιηµένης 
πληροφόρησης, τα οποία θα είναι συµβατά µε τη στόχευση και την κάλυψη 
εξειδικευµένων αναγκών στο πλαίσιο των στρατηγικών για την Πρόωρη 
Εγκατάλειψη Σχολείου, την αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ, την 
πιστοποίηση προσόντων και τη σύνδεση εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης 
µε την αγορά εργασίας. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν στοχευµένες δράσεις 
εθνικής εµβέλειας για την ευαισθητοποίηση - πληροφόρηση του γενικού 
πληθυσµού σε θέµατα δια βίου ανάπτυξης σταδιοδροµίας (π.χ. ανάδειξη 
διαθέσιµων επιλογών εκπαίδευσης και  σταδιοδροµίας µε έµφαση στην ΕΕΚ 
και την µαθητεία, ανάδειξη σηµασίας πιστοποίησης προσόντων, κινητικότητας 
και δια βίου µάθησης,, Καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα κλπ.). Ενδεικτικά 
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δύνανται να δηµιουργηθούν ενηµερωτικά βίντεο για ανάρτηση στις πύλες 
σταδιοδροµίας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή/και σε άλλους δικτυακούς τόπους, έντυπο 
υλικό πληροφόρησης ή/και λειτουργία Κινητής Μονάδας Δια βίου Ανάπτυξης 
Σταδιοδροµίας η οποία θα απευθύνεται σε ποικίλες οµάδες στόχου π.χ. drop 
outs, NEETs κλπ.  

Σηµειώνεται ότι η εν λόγω δράση συνεισφέρει  και στην επίτευξη της στρατηγικής 
κατεύθυνσης: «Ενίσχυση της Ελκυστικότητας της ΕΕΚ». 

 

5.3.5 Αναβάθµιση της Ποιότητας της  ΕΕΚ 

Η δηµιουργία ενός πλαισίου αρχών για τη διασφάλιση της ποιότητας στην 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και, ως εκ τούτου, η θέσπιση 
συστηµάτων παρακολούθησης και βελτίωσης της ποιότητας, είναι 
προϋπόθεση για την αναβάθµισή και την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και 
της ελκυστικότητάς της. Επιπρόσθετα, επισηµαίνεται η δέσµευση «Οι 
συµµετέχουσες χώρες θα πρέπει -µέχρι τα τέλη του 2015- να θεσπίσουν σε εθνικό 
επίπεδο κοινό πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας για τους φορείς παροχής EEK. Το 
πλαίσιο αυτό θα ισχύει και για συναφείς δραστηριότητες µάθησης στο χώρο της 
εργασίας και είναι συµβατό µε το πλαίσιο EQAVET».  

Παράγοντες που καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ενός πλαισίου διασφάλισης της 
ποιότητας στην ΕΕΚ είναι κυρίως: 

§ η ανάγκη διαρκούς επέκτασης και προσαρµογής των προσφεροµένων 
γνωστικών αντικειµένων λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και της 
αντίστοιχης προσαρµογής της αγοράς, 

§ η ανάγκη ενίσχυσης της ελκυστικότητας της ΕΕΚ µε σκοπό την προσέλκυση 
εκπαιδευοµένων που συνειδητά επιλέγουν τον συγκεκριµένο δρόµο 
επαγγελµατικής ανέλιξης, 

§ η ανάγκη των φορέων διαµόρφωσης και εφαρµογής πολιτικής για θέσπιση 
όρων και προδιαγραφών αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της ΕΕΚ. 

α. Στο πλαίσιο της αναβάθµισης της ποιότητας στην ΕΕΚ έχει ήδη 
ενεργοποιηθεί η διαδικασία επικαιροποίησης και θεσµοθέτησης του Εθνικού 
Πλαισίου για τη διασφάλιση ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση (π3). Το 
προαναφερθέν πλαίσιο βασίζεται και ακολουθεί τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Ποιότητας («European Quality Assurance Framework»). Πρόκειται για ένα 
νέο µεθοδολογικό εργαλείο, που αποσκοπεί στην υποστήριξη των παρόχων ΕΕΚ, 
προκειµένου να βελτιώσουν τις παρεχόµενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.  

Το Εθνικό Πλαίσιο Ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση π3 θα θεσµοθετηθεί σε 
πρώτη φάση ως πλαίσιο ποιότητας για την αυτοαξιολόγηση των ΙΕΚ. Ειδικότερα 
το πλαίσιο: 
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§ ορίζει τις αρχές της ποιότητας, αποδίδοντας έµφαση στις τρεις συνιστώσες 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας δηλαδή στις εισροές, στις διαδικασίες και στις 
εκροές και  

§ παρέχει µετρήσιµους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες για την αξιολόγηση 
της εφαρµογής των αρχών ποιότητας από τους εµπλεκόµενους φορείς. 

Το πλαίσιο ποιότητας π3 έχει επικαιροποιηθεί και τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση, η 
οποία και ολοκληρώθηκε, ενώ έχει ήδη εκπονηθεί σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για 
τη θεσµοθέτησή του, η οποία τοποθετείται χρονικά στο β’ (χειµερινό) εξάµηνο του 
2016. Η έναρξη της αυτοαξιολόγησης των ΙΕΚ βάση του π3 τοποθετείται στο α’ 
(εαρινό) εξάµηνο του 2017, ώστε ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των αξιολογητών που 
θα αξιολογούν τα αποτελέσµατα αυτής και η σύσταση του σχετικού µητρώου από τον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..  

Παράλληλα και κατά την επικαιροποίηση του π3, εξετάστηκε η επέκτασή του στα 
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 1 και 2, για τα οποία όµως κρίθηκε ότι απαιτούνται πιο 
απλοποιηµένες διαδικασίες. Το υπό εκπόνηση πλαίσιο λειτουργίας θα προβλέπει 
διαδικασίες αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης των ΚΔΒΜ οι οποίες θα εµπεριέχουν 
τις βασικές αρχές του π3 (π.χ. έµφαση στις τρεις συνιστώσες της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας δηλαδή στις εισροές, στις διαδικασίες και στις εκροές, προσδιορισµός 
µετρήσιµων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών), προσαρµοσµένες στον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα της Συνεχιζόµενης Κατάρτισης (προγράµµατα και διάρκεια σπουδών, 
πληθυσµός στόχος κ.α.). Σηµειώνεται ότι στο επιχειρησιακό του πρόγραµµα ο 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προβλέπει την εκπαίδευση αξιολογητών και για τη συνεχιζόµενη 
κατάρτιση.  

β. Κεντρικά σηµεία ενός συστήµατος διασφάλισης ποιότητας στην ΕΕΚ αποτελούν:  

§ Η αποτελεσµατική ανάλυση των αναγκών σε γνώσεις, δεξιότητες, 
ικανότητες (LOs). Ως στόχος τίθεται να προσφέρονται βασικές πληροφορίες 
στους παρόχους εκπαίδευσης ώστε να συντελέσουν στην ευθυγράµµιση των 
προγραµµάτων σπουδών µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε µαθησιακά 
αποτελέσµατα. Ως προς αυτό προβλέπεται η στενή συνεργασία µεταξύ των 
Υπουργείων και εποπτευόµενων φορέων, του Ο.Α.Ε.Δ., της ΕΛΣΤΑΤ, των 
κοινωνικών εταίρων κα. Επίσης, η αµοιβαία εκµάθηση και ανταλλαγή 
εµπειριών ως προς τον προσδιορισµό και την πρόβλεψη των δεξιοτήτων µε 
την τεχνογνωσία του CEDEFOP εκτιµάται ως εξαιρετικά χρήσιµη για την 
Ελλάδα.  

§ Ο σχεδιασµός και ανάπτυξη νέων Προγραµµάτων Σπουδών (ΠΣ), καθώς 
και η αναβάθµιση υφιστάµενων ΠΣ, µε στόχο την πρόβλεψη ενδεικτικών 
εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης της γνώσης, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων, προφέροντας παράλληλα ευκαιρίες για 
την ενθάρρυνση, κυρίως των εκπαιδευόµενων που την έχουν περισσότερο 
ανάγκη. Τα προγράµµατα σπουδών θα πρέπει, σε συνδυασµό και µε τις 
παρεχόµενες ειδικότητες, να υποστηρίζουν την ενδυνάµωση του γνωσιακού 
ρόλου της ΕΕΚ, τον ευθύ προσανατολισµό της στον εκπαιδευόµενο και τις 
ανάγκες του και τη σύνδεση µε τις ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς εργασίας 
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και της κοινωνίας, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Παράλληλος στόχος αυτής 
της διάστασης είναι η προετοιµασία του νέου και η ενίσχυση του υφιστάµενου 
εργατικού δυναµικού έτσι ώστε να συµβάλει στη βελτίωση της τεχνολογικής,  
οργανωτικής και επιχειρησιακής ετοιµότητας των επιχειρήσεων καθώς και 
στον περιορισµό αρνητικών φαινοµένων (έλλειψη οργάνωσης, φαινόµενα 
εµπειρισµού, µη τήρηση προδιαγραφών και γενικότερα κανόνων τέχνης, 
επιστήµης, προστασίας περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας κλπ.).  

Τα προγράµµατα σπουδών (νέων και υφιστάµενων που αναβαθµίζονται) 
λαµβάνουν υπόψη στη διαµόρφωσή τους, τις κατευθύνσεις του 
ευρωπαϊκού συστήµατος πιστωτικών µονάδων για την Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), καθώς και τα σχετικά επαγγελµατικά 
περιγράµµατα (εφόσον υπάρχουν) που πιστοποιούνται από τον Εθνικό 
Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε Το Πλαίσιο Ποιότητας Προγραµµάτων Σπουδών της 
ΕΕΚ, το οποίο έχει ήδη εκπονηθεί και υιοθετηθεί από το ΙΕΠ και τη ΓΓΔΒΜΝΓ του 
ΥΠΠΕΘ:  

(Α) Τα ΠΣ θα πρέπει να στοχεύουν: 

o στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρµογής της γνώσης και επίλυσης 
προβληµάτων σε αυθεντικά επαγγελµατικά περιβάλλοντα 

o σε απόκτηση προσόντων σύµφωνα µε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

o στην προσέγγιση και αξιολόγηση της απαραίτητης γνώσης µέσα από 
εναλλακτικούς τρόπους, ώστε να προσφέρουν ευκαιρίες µάθησης και 
ανάπτυξης σε όλους τους εκπαιδευόµενους, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους (ενδιαφέροντα, κλίσεις, εµπειρίες, ετοιµότητα, 
µαθησιακό προφίλ κλπ) 

o στην καλλιέργεια της ικανότητας κάθε µαθητή για κριτική προσέγγιση 
και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

o στη δηµιουργία συνθηκών που παρέχουν σε κάθε άτοµο τη 
δυνατότητα της διά βίου µάθησης («µαθαίνω τη µέθοδο µάθησης», 
αυτοκατευθυνόµενη µάθηση, επίλυση προβληµάτων κ.ά.) 

o στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και επίλυσης 
προβληµάτων στο σύγχρονο επαγγελµατικό περιβάλλον 

o στη διαµόρφωση επαγγελµατικής συνείδησης και ταυτότητας 

o στην αξιοποίηση τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών µεθόδων 
αξιολόγησης (π.χ. φάκελος [portfolio] εκπαιδευoµένου), που 
λειτουργούν ανατροφοδοτικά σε σχέση µε την επίτευξη µαθησιακών 
διδακτικών στόχων και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης 
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o στην καλλιέργεια αξιών συνεργατικότητας και περιβαλλοντικής 
συνείδησης  

o στην έµφαση σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας  

o στην ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας, 
εξωστρέφειας και προσαρµοστικότητας 

o στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων (soft skills) των 
εκπαιδευοµένων για την εφαρµογή τους στο σύγχρονο επαγγελµατικό 
περιβάλλον, εκτός των απαραίτητων για το σχετικό επάγγελµα 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

o στην ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στη δια βίου µάθηση. 

(Β) Κατά το σχεδιασµό των αναλυτικών ΠΣ θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 
ότι: 

o η πολυµορφία του εκπαιδευόµενου πληθυσµού ως προς τα 
πολιτιστικά, οικονοµικά, κοινωνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά του 
αποτελεί πηγή εµπειριών, γνώσεων και δεξιοτήτων τα οποία 
επιβάλλεται να λαµβάνονται υπόψη ή και να αξιοποιούνται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία  

o οι ατοµικές διαφορές των εκπαιδευοµένων (µαθησιακό προφίλ, 
ετοιµότητα κλπ), τα ενδιαφέροντά τους και το ιδιαίτερο κοινωνικό και 
πολιτισµικό περιβάλλον τους αποτελούν πηγή εναλλακτικών πηγών 
προσέγγισης και αξιολόγησης της γνώσης 

o οι προηγούµενες µορφωτικές εµπειρίες της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, αλλά και η παράλληλη διδασκαλία άλλων διδακτικών 
αντικειµένων είναι αναγκαίο να αλληλοσυµπληρώνονται µε τη 
βαθµιαία εµβάθυνση από τάξη σε τάξη, από ενότητα σε ενότητα και 
από αντικείµενο σε αντικείµενο, µε συνδυασµό της παιδαγωγικής 
ελευθερίας του κάθε εκπαιδευτικού/ εκπαιδευτή αλλά και της 
συστηµατικής συνεργασίας µεταξύ τους, µε στόχο έναν συνεργατικό, 
κοινοτικού τύπου εκπαιδευτικό οργανισµό θεωρίας και πράξης. 

(Γ) Σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, τα Προγράµµατα Σπουδών θα 
περιλαµβάνουν:  

o σαφώς διατυπωµένα επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα 

o διδακτέα ύλη και σύνολο των ωρών του ΠΣ και κατανοµή τους ανά 
βασική ενότητα µαθησιακών αποτελεσµάτων. Η διδακτέα ύλη των 
µαθηµάτων εργαστηριακής εκπαίδευσης συνοδεύεται από 
παράρτηµα, που περιγράφει τον απαιτούµενο εργαστηριακό 
εξοπλισµό για την υλοποίησή τους 

o ωρολόγιο πρόγραµµα µε διδακτέα ύλη διαµορφωµένη σύµφωνα µε τα 
επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα κάθε µαθήµατος. Η διδακτέα 
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ύλη των µαθηµάτων εργαστηριακής εκπαίδευσης ή µέρος της µπορεί 
να βασίζεται σε βασικές δοµές επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, οι 
οποίες συνοδεύονται από παράρτηµα, που περιγράφει τον 
απαιτούµενο εργαστηριακό εξοπλισµό για την υλοποίησή τους 

o οδηγίες και µεθόδους διδασκαλίας, συµπεριλαµβανοµένων και των 
διδακτικών τεχνικών, των µεθόδων διδασκαλίας και των 
ενδεδειγµένων εποπτικών µέσων 

o κατευθύνσεις για την πρακτική άσκηση (φορείς και επιχειρήσεις που 
µπορούν να επιλέγονται για πρακτική άσκηση ανά ειδικότητα) και 
αναφορά στη µαθητεία για την οποία διαµορφώνεται ειδικό 
πρόγραµµα ανά ειδικότητα 

o ευέλικτη ζώνη,  περιορισµένη στις τρείς πρώτες τάξεις των ΕΠΑΛ και 
επικεντρωµένη στην παιδαγωγική αξιοποίηση των εµπειριών των 
µαθητών, και αυξηµένη στην Μαθητεία, µε στόχο να αξιοποιηθούν 
µαθησιακά, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, οι δυνατότητες τις οποίες 
προσφέρει η τοπική οικονοµία ή ακόµη και η επιχείρηση. Προφανώς, 
στην κατάρτιση και στη διά βίου µάθηση, η ευελιξία µπορεί να είναι 
ακόµη µεγαλύτερη ώστε να υπάρχει καλύτερη προσαρµογή στις 
εξελισσόµενες ανάγκες Για την κάλυψη των αναγκών της ευέλικτης 
ζώνης θα ενεργοποιηθούν κοινότητες γνώσης και δράσεις ανάπτυξης 
Ελεύθερου Εκπαιδευτικού Υλικού (Open Educational Resources) για 
την αξιοποίηση της συλλογικής γνώσης, για την συλλογική προστασία 
της αξιοπιστίας του περιεχοµένου και για την υποστήριξη 
περιεχοµένου σε αποµακρυσµένες και νησιωτικές περιοχές.  

o διαδικασία και Κριτήρια Αξιολόγησης των Μαθησιακών 
Αποτελεσµάτων για κάθε ενότητα µαθησιακών αποτελεσµάτων. Οι 
προτεινόµενες µέθοδοι θα πρέπει να αποτιµούν αντικειµενικά και 
αξιόπιστα την επίτευξη των προδιαγεγραµµένων µαθησιακών 
αποτελεσµάτων, σύµφωνα και µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο και 
κανονισµούς λειτουργίας των φορέων 

o τα απαραίτητα προσόντα των εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών καθώς και 
πρόβλεψη και κατευθύνσεις σε ζητήµατα επιµόρφωσης τους  

o ενδεικτική βιβλιογραφία 

o προϋποθέσεις παρακολούθησης του ΠΣ. 

§ Η αναβάθµιση της Μαθητείας, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της 
διάγνωσης αναγκών, των Προγραµµάτων Σπουδών, καθώς και τις 
απόψεις των αρµοδίων εθνικών και τοπικών εµπλεκοµένων (Επιτροπή 
Διάγνωσης,  ΥΠΠΕΘ, Υπουργείο Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ., Κοινωνικοί Εταίροι, 
Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων κλαδικοί και επιστηµονικοί φορείς, 
Περιφερειακές Επιτροπές Μαθητείας, Τοπικές Συµπράξεις Μαθητείας, κλπ).  
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Το πλαίσιο Ποιότητας για τη Μαθητεία στις Επιχειρήσεις έχει εκπονηθεί και 
αναµένεται η υιοθέτησή του από το ΙΕΠ, τη ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΠΕΘ και τον 
Ο.Α.Ε.Δ.. 

§ Η πιστοποίηση. Ο ρόλος της πιστοποίησης ως µέρος του κύκλου ποιότητας 
µετά την ολοκλήρωση των προγραµµάτων µαθητείας είναι κεντρικός. Η 
πιστοποίηση (ως εγγυητής ποιότητας) δίνει αξία στο περιεχόµενο της ΕΕΚ και 
την καθιστά ελκυστική επιλογή. Επισηµαίνεται ότι ο κύκλος ποιότητας έχει 
πολλαπλές πτυχές σε ότι αφορά στην πιστοποίηση (πιστοποίηση για 
Εκπαιδευτές Ενηλίκων, Επαγγελµατικά Περιγράµµατα, Προγράµµατα 
Σπουδών Αρχικής και Συνεχιζόµενης Κατάρτισης, Εκροές µη Τυπικής 
Εκπαίδευσης κα). Η περαιτέρω ανάπτυξη της πιστοποίησης µη τυπικής 
εκπαίδευσης και άτυπης µάθησης θα αποτελέσει βασικό άξονα στην 
τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. Επισηµαίνεται ότι για το πεδίο της µη 
τυπικής και άτυπης µάθησης, οι σχετικές δυνατότητες έχουν ήδη αναπτυχθεί 
από τον αρµόδιο φορέα (ΕΟΠΠΕΠ) και το σχετικό σχέδιο Π.Δ. βρίσκεται σε 
εσωτερική διαβούλευση στο ΥΠΠΕΘ. 

γ. Επιπλέον ενέργειες για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ αποτελούν:  

§ Η θεσµοθέτηση των πλαισίων λειτουργίας των ΚΔΒΜ 1 και 2, βάσει των 
οποίων θα διενεργείται η αυτοαξιολόγηση και η εξωτερική αξιολόγησή και 
έλεγχός τους 

§ Η αξιολόγηση των δοµών της ΕΕΚ του τυπικού συστήµατος, βάση των 
διαδικασιών που θα καθοριστούν για τη γενική εκπαίδευση 

§ Η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος για την εποπτεία λειτουργίας 
των ΙΕΚ, µέσω του οποίου θα υπάρχει αφενός δυνατότητα πλήρους και 
διαρκούς ενηµέρωσης της ΓΓΔΒΜNΓ και αφετέρου θα απλουστευθούν οι 
γραφειοκρατικές διαδικασίες. Παρόµοια πρόβλεψη θα πρέπει να γίνει για 
τα ΚΔΒΜ 1 και 2 

§ Θεσµοθέτηση συστήµατος ελέγχου λειτουργίας ΙΕΚ και ΚΔΒΜ.  

Σηµειώνεται ότι έχει ήδη συσταθεί στη ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΠΕΘ, Επιτροπή για τη 
σύνταξη και υλοποίηση οδικού χάρτη για τη διασφάλιση της ποιότητας στη Διά Βίου 
Μάθηση, µε συµµετοχή εκπροσώπων από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τον ΕΟΠΠΕΠ, ενώ 
άµεσος θα είναι και ο συντονισµός µε το Υπ. Εργασίας.  

δ. Στο πλαίσιο αναβάθµισης της ποιότητας της ΕΕΚ και σε συνέχεια του ανωτέρω 
πλαισίου ποιότητας, προβλέπεται ο σχεδιασµός και η διενέργεια ολοκληρωµένης 
παρέµβασης µε αντικείµενο την Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών της ΕΕΚ.    

Ειδικότερα, µια από τις πλέον βασικές παραµέτρους για την επιτυχία της στρατηγικής 
για την αναβάθµιση της ΕΕΚ είναι η αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα και 
ιδιαιτέρως των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών. Η συνεχής αναβάθµιση των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών είναι αναγκαία συνολικά για την 
ΕΕΚ και αφορά τόσο στην παιδαγωγική επιµόρφωση όσο και στην επιµόρφωση 
σε θέµατα ειδικότητας, ιδιαιτέρως στα εργαστηριακά µαθήµατα. Η στρατηγική µας 
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για την ΕΕΚ αναδεικνύει νέες ανάγκες επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι οποίες 
πηγάζουν από τις παρακάτω προκλήσεις: 

• Τα νέα Προγράµµατα Σπουδών 

• Τη Μαθητεία και τον ενεργό ρόλο των εκπαιδευτικών  

• Την εισαγωγή βασικών αυθεντικών επαγγελµατικών έργων στις 
εργαστηριακές ασκήσεις (project based learning)  

• Την εισαγωγή ευέλικτου τµήµατος στα προγράµµατα και ιδιαιτέρως στη 
Μαθητεία 

• Την ανάδειξη και αξιοποίηση του Κοινωνικού ρόλου της ΕΕΚ. 

Τα παραπάνω δηµιουργούν αντικειµενικά νέες ανάγκες επιµόρφωσης σε γνώσεις και 
δεξιότητες και υψηλότερες απαιτήσεις για συστηµατική και ολοκληρωµένη 
προσέγγιση και συνέργειες, αξιοποίηση γνώσεων και εµπειρίας µεταξύ οµότιµων 
(peer to peer)53, Ελεύθερο Εκπαιδευτικό Υλικό (Open Education Resources)54 κλπ. 
Συγχρόνως, οι παραπάνω προκλήσεις αναµένεται να δράσουν καταλυτικά ώστε η 
επιµόρφωση να είναι προσανατολισµένη στις πραγµατικές, καθηµερινές 
ανάγκες των εκπαιδευτικών και να αποκτήσει περισσότερο βιωµατικό χαρακτήρα, 
σε σχέση µε τις συνήθεις επιµορφώσεις. Επιπλέον, για πρώτη φορά, καθίσταται 
εφικτή η ευρεία επιµόρφωση στην ειδικότητα, µε αντικείµενο βασικά αυθεντικά 
επαγγελµατικά έργα, κάτι που µέχρι σήµερα ήταν απαγορευτικό, λόγω της τεράστιας 
διασποράς των επιµέρους επιµορφωτικών αντικειµένων των εργαστηριακών 
ασκήσεων. 

Ειδικότερα προβλέπονται επιµορφωτικές δράσεις του ΥΠΠΕΘ, σε συνεργασία, 
ανάλογα µε το αντικείµενο, µε το ΙΕΠ, τη ΓΓΔΒΜΝΓ, τον ΟΑΕΔ, κοινωνικούς και 
κλαδικούς φορείς, επιστηµονικούς φορείς κλπ, οι οποίες αφορούν τους 
εκπαιδευτικούς ή και τους εκπαιδευτές και θα έχουν ως αντικείµενο, ενδεικτικά: 

• Το σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων µε βάση τα µαθησιακά 
αποτελέσµατα και την τοπική προσαρµογή τους 

• Την επαγγελµατική ανάπτυξη, επαγγελµατική εξειδίκευση ή και επανειδίκευση 
σε παρεµφερή µε την ειδικότητα αντικείµενα, ιδιαιτέρως σε εργαστηριακή 
επιµόρφωση σε πραγµατικά εργασιακά περιβάλλοντα σε οργανισµούς και 
επιχειρήσεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 

• Τη συνεργασία εκπαιδευτικών δοµών µε επιχειρηµατικούς ή κοινωνικούς 
φορείς, για την υλοποίηση της µαθητείας και άλλων εκπαιδευτικών δράσεων 

                                                
53 European Foundation of Quality in e-Learning, Quality Management of Peer Production 
Handbook (QMPP), http://cdn.efquel.org/wp-content/uploads/2012/03/QMPP-
Handbook_ver099.pdf?a6409c  

54 Unesco (2015), A Basic Guide to Open Educational Resources (OER), 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215804e.pdf  



Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθµιση της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης και της Μαθητείας 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων   126 

(εκπαιδευτικές επισκέψεις, έρευνες πεδίου, σχεδιασµός και υλοποίηση 
projects, µελέτες περίπτωσης, σχεδιασµός ευέλικτων τµηµάτων 
προγραµµάτων, επισκέψεις ειδικών κλπ.  

• Την αναγνώριση και αξιοποίηση ειδικών χαρακτηριστικών των µαθητών για 
εναλλακτική προσέγγιση και αξιολόγηση της γνώσης (βιωµατικό, µε 
παράλληλη εφαρµογή στην πράξη) 

• Τις συνεργατικές δράσεις ενθάρρυνσης και υποστήριξης µαθητών στο 
µάθηµα και στις δραστηριότητες του σχολείου, µε την παράλληλη αξιοποίηση 
τοπικών δοµών κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης (βιωµατικό, σε 
επίπεδο σχολείου ή συνεργασίας σχολείων) 

• Κοινά ταχύρρυθµα ή και µακράς διάρκειας προγράµµατα εκπαιδευτών/ 
εκπαιδευτικών για την υλοποίηση της Μαθητείας, συµπεριλαµβανοµένων 
προγραµµάτων εκπαίδευσης αλλήλων 

• Την επιµόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων για τους εκπαιδευτικούς/ 
εκπαιδευτές στις δοµές που εκπαιδεύουν ενήλικες (π.χ. τάξεις Μαθητείας, 
Εσπερινά,  ΙΕΚ) 

• Την επιµόρφωση και υποστήριξη για τη δηµιουργία Ελεύθερου Εκπαιδευτικού 
Υλικού (Open Educational Resources – ΟΕR)55, δηλαδή δηµιουργία 
εκπαιδευτικών πόρων από υφιστάµενους πόρους (εκπαιδευτικών δοµών ή 
επιχειρήσεων) και από άρρητη γνώση- µαστορική και αξιοποίησή τους για 
ποιοτική εκπαίδευση σε διαφορετικές δοµές εκπαίδευσης, σε 
αποµακρυσµένες και νησιωτικές περιοχές ή σε διαφορετικούς 
µαθητευόµενους, δηµιουργώντας οικονοµίες κλίµακας. Βασικός σκοπός είναι 
η ενθάρρυνση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών να δηµιουργήσουν Ελεύθερο 
Εκπαιδευτικό Υλικό οι ίδιοι ή µε τους µαθητές τους, µέσα από τα 
προβλεπόµενα projects και τα ευέλικτα τµήµατα των προγραµµάτων και να το 
αξιοποιήσουν, µε ευέλικτες αλλά αξιόπιστες διαδικασίες πιστοποίησης 
ποιότητας56 και µε τη διεξαγωγή ερευνών για τν βελτίωσή τους και για την 
αποδοτικότερη χρήση τους. 

• Την αλληλοεκπαίδευση µεταξύ των εκπαιδευτικών (ή και των εκπαιδευτών) 
αξιοποιώντας συστηµατικά τη συλλογική γνώση και εµπειρία του ανθρώπινου 
δυναµικού προς όφελος της ΕΕΚ, µε τον εντοπισµό και την αξιοποίηση του 

                                                
55 OECD (2015) Open Educational Resources - A Catalyst for Innovation http://www.oecd-
ilibrary.org/education/open-educational-resources_9789264247543-
en;jsessionid=1b4i92ows2v3s.x-oecd-live-02  

56 European Foundation of Quality in e-Learning, Quality Management of Peer Production 
Handbook (QMPP), http://cdn.efquel.org/wp-content/uploads/2012/03/QMPP-
Handbook_ver099.pdf?a6409c 
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καλύτερου δυναµικού της, µε βάση τα προσόντα και τις ικανότητές του57 . 
Στην κατεύθυνση αυτή, θα θεσµοθετηθεί διαδικασία και κίνητρα ώστε να 
εξασφαλιστεί η δυνατότητα περιοδικής µετακίνησης εκπαιδευτικών (π.χ. για 
µία ηµέρα την εβδοµάδα) σε άλλες δοµές εκπαίδευσης, για την επιµόρφωσή 
τους σε εργαστηριακές ασκήσεις 

• Ειδικά επιµορφωτικά προγράµµατα για εναλλακτική αξιοποίηση 
εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποδεδειγµένα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της τάξης και αναλαµβάνουν καθήκοντα προετοιµασίας 
εκπαιδευτικού ή επιµορφωτικού υλικού και άλλων δράσεων που απαιτούνται 
(π.χ. δηµιουργία εναλλακτικού εργαστηριακού εξοπλισµού, συντήρηση 
εγκαταστάσεων κλπ) για την επιµόρφωση και την υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών της ΕΕΚ στο εκπαιδευτικό τους έργο  

Σηµειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηµιουργήσει οµάδα εργασίας µε τίτλο 
«Εκπαιδευτικοί- Εκπαιδευτές στη Μάθηση Βασισµένη στην Εργασία», µε αντικείµενο 
το έργο των εκπιαδευτών τόσο στην εκπαιδευτική δοµή όσο και στο χώρο εργασίας. 
Τα συµπεράσµατα την εν λόγω οµάδας εργασίας, στην οποία θα συµµετέχει 
εµπειρογνώµονας και από την Ελλάδα, θα αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασµό 
περαιτέρω αναβάθµισης των ικανοτήτων εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε συνάρτηση 
µε την αγορά εργασίας.  

 

5.3.6 Ενίσχυση της Αποτελεσµατικότητας της ΕΕΚ 

Προκειµένου να επιτευχθεί η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητος της ΕΕΚ απαιτείται η 
συστηµατική παρακολούθηση της µετάβασης των αποφοίτων της ΕΕΚ στην 
αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται: 

• η αναβάθµιση και διασύνδεση υφιστάµενων πληροφοριακών 
συστηµάτων συναρµόδιων Υπουργείων της ΕΕΚ (Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείου Οικονοµίας 
Ανάπτυξης και Τουρισµού, Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευµάτων κλπ), ώστε να παρακολουθείται συστηµατικά η µετάβαση 
των αποφοίτων της ΕΕΚ στην αγορά εργασίας 

• η θεσµοθέτηση του κατάλληλου πλαισίου προκειµένου να εξασφαλίζεται: 

o η καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων στα σχετικά 
πληροφοριακά συστήµατα των συναρµόδιων Υπουργείων (όπως 
ΕΡΓΑΝΗ, ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, My-school, κλπ) από τους 
εµπλεκόµενους φορείς (ΟΑΕΔ, Δ/νσεις Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΥΠΠΕΘ κλπ) 

o ότι µε βάση τις δυνατότητες του Μηχανισµού Διάγνωσης του ΕΙΕΑΔ, 
οι ανάγκες σε στοιχεία για την ΕΕΚ µπορούν να καλυφθούν από το 

                                                
57 Growe A. (2009), Without capacity there is no Development, Paris, Unesco 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001870/187066e.pdf 
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Σύστηµα Διάγνωσης µε την περαιτέρω ανάπτυξή του. Δηλαδή 
ξεκινήσαµε µε τον Μηχανισµό Διάγνωσης από τα βασικά δεδοµένα 
στην α΄φάση, στη β΄φάση έχουµε πληρέστερη πληροφόρηση και στη 
συνέχεια µπορούµε να εξειδικεύσουµε σύµφωνα µε πιο 
συγκεκριµένες ανάγκες. Θα µπορούσαµε για παράδειγµα να πούµε 
ότι το 2016 θα γίνει εξειδίκευση του Συστήµατος Διάγνωσης σε 
θέµατα ΕΕΚ, δηλαδή ότι στις αναλύσεις θα καλυφθούν οι 
συγκεκριµένες οµάδες που κάνουν ή έχουν κάνει ΕΕΚ και να το 
δούµε και από άλλες πλευρές (π.χ. την πλευρά των επιχειρήσεων 
κλπ). 

o η επεξεργασία και εξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών 
συµπερασµάτων αναφορικά µε τη µετάβαση των αποφοίτων της ΕΕΚ 
στην αγορά εργασίας, καθώς και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 
τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο. Αρµόδιες για τη διεξαγωγή 
συµπερασµάτων θα είναι η Τεχνική Επιτροπή και η  Επιτροπή 
Διάγνωσης αντίστοιχα. Η τελευταία θα λαµβάνει υπόψη τις εκτιµήσεις 
των εµπλεκοµένων κοινωνικών φορέων58.  

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των αποφοίτων και προκειµένου 
να εξάγονται τυποποιηµένα και συγκρίσιµα συµπεράσµατα 
αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα της ΕΕΚ, το ΕΙΕΑΔ σε 
συνεργασία µε την Τεχνική Επιτροπή θα αναπτύξει µεθοδολογία 
αξιολόγησης της µετάβασης των αποφοίτων της ΕΕΚ στην αγορά 
εργασίας. 

Για τις ανάγκες Επανασχεδιασµού του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ και 
ειδικότερα στη µελέτη που εκπονήθηκε µε θέµα: “Η Μαθητεία του ΟΑΕΔ: Τάσεις, 
Εξελίξεις, Προοπτικές”, πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληπτική έρευνα για την 
παρακολούθηση της επαγγελµατικής πορείας των αποφοίτων των ΕΠΑΣ Μαθητείας 
για το διάστηµα 2011-2014. Αντίστοιχες έρευνες θα πραγµατοποιούνται ανά τακτά 
διαστήµατα στο µέλλον. 

Βασικό εργαλείο παρακολούθησης της µετάβασης των αποφοίτων της ΕΕΚ στην 
αγορά εργασίας, θα αποτελέσει το ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο θα είναι σε άµεση διασύνδεση 
µε τα σχετικά Πληροφοριακά Συστήµατα του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ. 

                                                
58 Με βάσει το Ν. 4368/21-02-2016 Το ΕΙΕΑΔ δηµοσιοποιεί τις εκροές του Μηχανισµού 
Διάγνωσης µε σκοπό την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. 



Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθµιση της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης και της Μαθητείας 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων   129 

 

 

ΕΡΓΑΝΗ 

Το πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» έχει ως βασικό αντικείµενο την καταγραφή και 
παρακολούθηση των ροών εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου όπως αυτές 
προκύπτουν µέσω της υποβολής, από το σύνολο των εργοδοτών, εντύπων αρµοδιότητας του 
Σ.ΕΠ.Ε. και του ΟΑΕΔ. Παράλληλα αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο συλλογής διοικητικών 
στατιστικών δεδοµένων αλλά και έναν µηχανισµό για την ποιοτική αναβάθµιση των πολιτικών 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Το σύστηµα έχει στηριχθεί στην αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (3-tier architecture) ως εξής: 

• Το σύστηµα βάσης δεδοµένων στο οποίο αποθηκεύονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
για το µητρώο επιχειρήσεων, εντύπων και οποιαδήποτε άλλα δεδοµένα χρειάζεται η 
εφαρµογή  

• Ο κορµός της εφαρµογής µε όλους τους απαραίτητους µηχανισµούς για την παροχή 
των απαιτούµενων υπηρεσιών και ο οποίος βρίσκεται εγκατεστηµένος σε Application 
Servers και επικοινωνεί µε τη βάση δεδοµένων µε ερωταποκρίσεις και µε τους clients. 
Η εφαρµογή χωρίζεται σε δύο υποσυστήµατα που τοποθετούνται σε διαφορετικούς 
Application Servers. Το ένα υποσύστηµα εξυπηρετεί τους εξωτερικούς χρήστες 
(εργοδότες/επιχειρήσεις) και το άλλο τους υπαλλήλους του Σ.ΕΠ.Ε. και του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των 
υπολοίπων εµπλεκόµενων δηµόσιων φορέων µε πρόσβαση στο σύστηµα (ΟΑΕΔ, 
ΙΚΑ) 

• Οι τελικοί χρήστες (clients) µε πρόσβαση µέσω web browsers  

Λειτουργικότητα: 

Οι εξωτερικοί χρήστες (εργοδότες που είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ) υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τα εξής έντυπα:  

• Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 
Συµπληρωµατικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης),  
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• E3.1: Αναγγελία έναρξης/ µεταβολών απασχόλησης ωφελούµενου από 
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα (υποπαράγραφος 
ΙΔ.1. του Ν. 4152/2013, αφορά Δηµόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α' και Β' βαθµού και εταιρείες 
του δηµοσίου),  

• Ε3.2: Αναγγελία έναρξης/ µεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο 
κατάρτισης ωφελούµενου από συγχρηµατοδοτούµενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο προγράµµατα κατάρτισης ή προγράµµατα απασχόλησης που συνδυάζονται 
µε την κατάρτιση,  

• Ε3.3: Αναγγελία έναρξης/ µεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη ωφελούµενου 
από συγχρηµατοδοτούµενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο προγράµµατα 
απασχόλησης που συνδυάζονται µε την κατάρτιση, 

•  E3.4: Αναγγελία έναρξης/ µεταβολών σύµβασης µαθητείας, 

• Πίνακα προσωπικού/ Συµπληρωµατικoί Πίνακες Προσωπικού (Ε4),  

• Αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης µισθωτού (Ε5),  

• Καταγγελίας σύµβασης αορίστου χρόνου (άτακτη/ µε προειδοποίηση) (Ε6),  

• Βεβαίωση - δήλωση για λύση συµβάσης ορισµένου χρόνου ή έργου (ΟΑΕΔ) (Ε7),  

• Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης (Ε8),  

• Σύµβαση Μερικής Απασχόλησης ή /και Εκ Περιτροπής Εργασίας (Ε9) 

• Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Ε10) 

• Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας 

Για τους εσωτερικούς χρήστες (ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ) παρέχονται αναλυτικές και επιχειρησιακές 
δυνατότητες για τη δηµόσια διοίκηση και την άσκηση πολιτικής και πιο συγκεκριµένα: 

• Καταγραφή σε πραγµατικό χρόνο των µεταβολών του µισθωτού προσωπικού των 
επιχειρήσεων, αποτυπώνοντας τις ροές µισθωτής απασχόλησης και συνεπώς τον 
δυναµισµό και τις τάσεις της µισθωτής αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. 

• Καταγραφή του συνόλου των µισθωτών εργαζοµένων (ιδιωτικού δικαίου), αλλά και 
του συνόλου των επιχειρήσεων, οργανισµών και φορέων που απασχολούν 
µισθωτούς εργαζοµένους. 

• Από τη βάση δεδοµένων δύναται να προκύψει πλήθος άλλων δευτερογενών 
δεδοµένων µε συνδυασµό παραµέτρων και ερωτηµάτων αναζήτησης.  

• Διάθεση δεδοµένων από/ σε ΙΚΑ/ ΟΑΕΔ µέσω των µηχανισµών διαλειτουργικότητας 

 

Έως την πλήρη αναβάθµιση και διασύνδεση υφιστάµενων πληροφοριακών 
συστηµάτων, για την εξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών συµπερασµάτων αναφορικά 
µε την µετάβαση των αποφοίτων της ΕΕΚ στην αγορά εργασίας, θα διενεργούνται 
σχετικές περιοδικές έρευνες πεδίου (µελέτες) από ανεξάρτητους 
εµπειρογνώµονες, υπό την επιστηµονική εποπτεία του ΕΙΕΑΔ.  
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5.3.7 Ενίσχυση της Διαπερατότητας και της Διασυνοριακής 
Κινητικότητας στην ΕΕΚ 

Προκειµένου να επιτευχθεί η ενίσχυση της Διαπερατότητας και της Διασυνοριακής 
Κινητικότητας της ΕΕΚ, στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την ΕΕΚ και την 
Μαθητεία, εντάσσονται οι ακόλουθες παρεµβάσεις: 

§ Διασύνδεση αποκτηθέντων προσόντων στο πλαίσιο της ΕΕΚ  

§ Ενίσχυση διασυνοριακής κινητικότητας εκπαιδευοµένων & εκπαιδευτικών 

§ Αξιοποίηση εργαλείων διασύνδεσης και διαφάνειας  

Διασύνδεση αποκτηθέντων προσόντων στο πλαίσιο της ΕΕΚ  

Ως προς τη διασύνδεση αποκτηθέντων προσόντων στο πλαίσιο της ΕΕΚ 
σηµειώνεται ότι :  

§ Στις 2 Δεκέµβριου 2015 στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της 33ης συνεδρίασης του 
EQF AG, µετά από παρουσίαση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, 
πραγµατοποιήθηκε η αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (HQF) 
µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) 

§ Έχει αναπτυχθεί µητρώο προσόντων, που περιλαµβάνει τίτλους 
σπουδών (qualifications) που κατατάσσονται στο Εθνικό Πλαίσιο 
Προσόντων και το οποίο στην συνέχεια θα συνδεθεί µε το Ευρωπαϊκό 
Portal «Learning Opportunities and Qualifications in Europe» 
(http://ec.europa.eu/ploteus/el) προκειµένου να υπάρχει λειτουργική 
διασύνδεση του Εθνικού µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 

§ Μέχρι σήµερα έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠ προσόντα (τίτλοι) που έχουν 
αποκτηθεί από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα και τα ΙΕΚ. Τα προσόντα που 
αποκτώνται µε µη τυπική και άτυπη µάθηση (Συνεχιζόµενη Κατάρτιση– 
sectoral qualifications, επαγγελµατική εµπειρία κ.α.), ο τρόπος πιστοποίησης 
και η διασφάλιση της ποιότητας εντάσσονται στο στρατηγικό και 
επιχειρησιακό σχεδιασµό του ΕΟΠΠΕΠ, που πρόκειται να χρηµατοδοτηθεί 
από το νέο ΕΣΠΑ 

§ Ο ΕΟΠΠΕΠ έχει αναπτύξει µία µεθοδολογία για το σχεδιασµό και την 
ανάπτυξη των µαθησιακών αποτελεσµάτων, που βασίζεται στις γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες, χρησιµοποιώντας τους ορισµούς που έχουν δοθεί 
από το EQF και σε συνεργασία µε ξένους εµπειρογνώµονες. Σε ότι αφορά την 
περαιτέρω ανάπτυξη των µαθησιακών αποτελεσµάτων, η Ελλάδα λαµβάνει 
σοβαρά υπόψη τις τελευταίες εργασίες του CEDEFOP, όπως αυτές 
συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των σχετικών συναντήσεων (CEDEFOP – 
Σεπτέµβριος 2015), όπως επίσης και σχετικά χρηµατοδοτούµενα έργα εντός 
Ε.Ε.  
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§ Τα µαθησιακά αποτελέσµατα δεν συνδέονται µόνο µε το EQF, αλλά 
επιπροσθέτως µπορούν να ενσωµατωθούν στις σχετικές εργασίες σχετικά µε 
το EUROPASS και την υιοθέτηση της λογικής των µαθησιακών 
αποτελεσµάτων και σε άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία και πρωτοβουλίες, όπως το 
ECVET, το ESCO αλλά και τις αρχές και κατευθύνσεις για την επικύρωση της 
µη-τυπικής και άτυπης µάθησης.  

 

Η διαπερατότητα των διαφορετικών συστηµάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 
όπως και η διασύνδεση µεταξύ υφιστάµενων υποσυστηµάτων της ΕΕΚ (ΕΠΑΛ, 
ΕΠΑΣ, ΙΕΚ) και της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι ήδη σε µεγάλο βαθµό 
θεσµοθετηµένη.  

Ειδικότερα:  

• είναι θεσµοθετηµένη η διαπερατότητα των συστηµάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, η οποία διευκολύνει την (οριζόντια ή κατακόρυφη) κινητικότητα 
των µαθητών/ φοιτητών/ εργαζοµένων µεταξύ των συστηµάτων. 
Συγκεκριµένα προβλέπεται: α) δυνατότητα µετακίνησης από την Α΄ τάξη 
ΕΠΑΛ στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου και αντίστροφα, β) απαλλαγή από 
µαθήµατα γενικής παιδείας για τους απόφοιτους Γενικού Λυκείου που 
επιθυµούν να γραφτούν στη Β’ τάξη των ΕΠΑΛ. Κατ’ αναλογία  θα 
προβλεφθεί η απαλλαγή των αποφοίτων ΕΠΑΣ -που γράφονται στη Β’ τάξη 
των ΕΠΑΛ- από µαθήµατα ειδικότητας που έχουν διδαχθεί και θα µελετηθεί η 
δυνατότητα οι σπουδαστές/ απόφοιτοι ΕΠΑΣ από το σχολικό έτος 2017-2018 
να ακολουθούν συγκεκριµένο ΠΣ γενικής παιδείας, ώστε να µειωθεί ο χρόνος 
που απαιτείται για τη λήψη απολυτηρίου στα Εσπερινά ΕΠΑΛ 

• Ήδη, οι απόφοιτοι των σχολών του ΟΑΕΔ µπορούν να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους στα ΙΕΚ 

• Είναι θεσµοθετηµένη η κάθετη κινητικότητα µεταξύ επαγγελµατικής και 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (εισαγωγή αποφοίτων σε ΑΕΙ µε ειδικές εξετάσεις)  

• Είναι θεσµοθετηµένη η κατάταξη των αποφοίτων Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο τρίτο εξάµηνο ΙΕΚ συναφούς ειδικότητας ή/ 
και η απαλλαγή τους από παρεµφερή µαθήµατα 

Σχετικά µε την πρόσβαση των αποφοίτων της ΕΕΚ στην ανώτερη/ ανώτατη 
εκπαίδευση, σηµειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο εθνικός διάλογος για την παιδεία, 
η ολοκλήρωση του οποίου είναι απαραίτητη για οποιονδήποτε σχετικό σχεδιασµό. 

Επιπρόσθετα, η πολιτεία, αφενός αναπτύσσει την απαραίτητη τεχνογνωσία 
συµµετέχοντας στα σχετικά ευρωπαϊκά fora και δίκτυα και αφετέρου, µέσα από την 
προσέγγιση της Συµβουλευτικής και του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και των 
εργαλείων που έχει αναπτύξει, διευκολύνει ως προς την καθοδήγηση των ατόµων για 
τα θέµατα αυτά. 
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Ενίσχυση διασυνοριακής κινητικότητας εκπαιδευοµένων & εκπαιδευτικών. 

Η ανάπτυξη και η συνεχής επικαιροποίηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 
σύµφωνα µε τις κοινωνικές και οικονοµικές εξελίξεις αποτελεί βασική 
προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης και θα οδηγήσει :  

§ Στην ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών για την απόκτηση 
προσόντων– τίτλων σπουδών  

§ Στην προώθηση της κινητικότητας οριζοντίως (εντός και εκτός χώρας 
προέλευσης τίτλου) και καθέτως (δείχνει τις διαδροµές που µπορεί να 
ακολουθήσει ο ενδιαφερόµενος για µετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο) 

§ Στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης 

Σε ότι αφορά στους Εκπαιδευτές Ενηλίκων, η ενίσχυση της κινητικότητάς τους 
διευκολύνεται καθότι από τον Σεπτέµβριο του 2017 προβλέπεται η υποχρεωτική 
Πιστοποίησή τους, η οποία βασίζεται στο βαθµό ανταπόκρισής τους σε γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες στη βάση πιστοποιηµένου επαγγελµατικού περιγράµµατος. 

Σηµειώνεται ότι η διασυνοριακή κινητικότητα και η διεθνοποίηση υποστηρίζεται 
από το πρόγραµµα Erasmus+, το οποίο είναι το ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τα σπορ για την 7ετία 2014-2020 και 
δοµείται σε 3 βασικές δράσεις: 

� KA1: Κινητικότητα των ατόµων 

� ΚΑ2: Συνεργασία για την καινοτοµία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών 

� KA3: Ενίσχυση σε θέµατα µεταρρυθµίσεων & πολιτικής 

Στα πλαίσια της δράσης ΚΑ1 του προγράµµατος Erasmus+ παρέχονται δυνατότητες:  

- για τους εκπαιδευόµενους ή/ και µαθητευόµενους της ΕΕΚ να τοποθετηθούν 
σε κάποια θέση στο εξωτερικό ή να παρακολουθήσουν κάποια επαγγελµατική 
σχολή που προσφέρει περιόδους πρακτικής άσκησης  

- για τους εργαζόµενους στην ΕΕΚ να συµµετάσχουν σε δραστηριότητες 
επαγγελµατικής εξέλιξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (κατάρτιση, επισκέψεις ή 
παρακολούθηση εν ώρα εργασίας, ανάθεση διδασκαλίας) 

Με εργαλείο τη διακρατική κινητικότητα, οι πολιτικές προτεραιότητες του 
προγράµµατος για τον τοµέα ΕΕΚ είναι, µεταξύ άλλων: 

• Η αποτελεσµατική διασύνδεση των συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
µε τις ανάγκες της οικονοµίας και της αγοράς εργασίας 

• Η ενίσχυση της παρουσίας δυαδικών δοµών (µάθησης βασισµένης στην 
εργασία) στην επαγγελµατική εκπαίδευση 

• Η αύξηση της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
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Παράλληλα, η ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων διακρατικής κινητικότητας µε 
έµφαση σε προγράµµατα µάθησης µε βάση την εργασία (work based learning) έχει 
αναδειχθεί ως µία ιδιαιτέρως σηµαντική συνιστώσα που συµπληρώνει την 
επαγγελµατική εκπαίδευση της χώρας µας, η οποία, ως σήµερα, είναι κυρίως school-
based. Σε αυτά τα σχέδια ο θετικός αντίκτυπος εντοπίζεται σε δύο επίπεδα: α) στην 
αναπροσαρµογή και εµπλουτισµό των προγραµµάτων σπουδών (µε βάση τις 
διεθνείς εµπειρίες) και β) στην βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων των µαθητών/ 
σπουδαστών µε επίκεντρο την επίτευξη συγκεκριµένων µαθησιακών 
αποτελεσµάτων. 

Για τις ανάγκες υλοποίησης των παραπάνω πολιτικών προτεραιοτήτων, αλλά και 
προκειµένου να αποφευχθούν αποσπασµατικές, µη συντονισµένες ή ακόµα και 
επικαλυπτόµενες ενέργειες, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας κεντρικός επιτελικός 
συντονισµός, µε σταθερά χαρακτηριστικά. Για αυτό το λόγο θα δηµιουργηθεί στο 
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων Οµάδα Εργασίας, στην οποία θα 
συµµετέχουν η Δ/νση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, η 
Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεµάτων και η Διεύθυνση Ειδικών 
Προγραµµάτων Διεθνών Υποτροφιών του ΙΚΥ. Στόχοι της συγκεκριµένης 
οµάδας εργασίας θα είναι οι ακόλουθοι: 

• η αποτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης αναφορικά µε την υλοποίηση 
προγραµµάτων διασυνοριακής κινητικότητας και του αντίκτυπου αυτών µε 
στόχο να αναδειχθούν και να προβληθούν καλές πρακτικές 

• η αξιοποίηση των ωφελειών για την ΕΕΚ, όπως αυτές µπορούν να 
αποκοµιστούν από το ΕΣΠΑ, από το Erasmus+ και ενδεχοµένως και από 
άλλα προγράµµατα και πρωτοβουλίες (όπως επί παραδείγµατι η Ευρωπαϊκή 
Συµµαχία για τη Μαθητεία- European Alliance for Apprenticeship, που 
δηµιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2013) 

• η περαιτέρω βελτίωση του τρόπου διάχυσης των σχετικών πληροφοριών στις 
εκπαιδευτικές µονάδες, ώστε να αυξηθεί ο αριθµός συµµετεχόντων 

• ο σχεδιασµός και η υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών, ώστε να µπορούν να συµµετέχουν στην κατάρτιση 
προτάσεων 

• η διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης διακρατικών συνεργασιών µε 
αναγνωρισµένους φορείς ΕΕΚ- Μαθητείας, ώστε µε την υποστήριξη των 
Συντονιστικών Επιτροπών Πρακτικής της Μαθητείας των ΚΠΑ και του δικτύου 
Eures στον ΟΑΕΔ να οργανωθούν προγράµµατα µακροχρόνιας κινητικότητας 
(6-12 µήνες) µε σκοπό την παροχή ΕΕΚ- Μαθητείας σε αποφοίτους ΕΠΑΛ, 
ΕΠΑΣ και ΙΕΚ σε επιχειρήσεις του εξωτερικού (όταν δεν υπάρχει ικανός 
αριθµός θέσεων Μαθητείας ή για ειδικότητες που δεν υλοποιούνται) 

• η µελέτη των αναγκαίων θεσµικών παρεµβάσεων που απαιτείται να 
δροµολογηθούν ώστε να πραγµατοποιηθεί η αµέσως προαναφερθείσα δράση 

• η διερεύνηση της δυνατότητας οι εκροές των δράσεων κινητικότητας ΕΕΚ του 
προγράµµατος Erasmus+ να αποτελούν στοιχείο ανατροφοδότησης στη 
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διαµόρφωση των ειδικοτήτων, των επαγγελµατικών περιγραµµάτων, των 
προγραµµάτων σπουδών, της δοµής και λειτουργίας της πρακτικής άσκησης, 
της διαµόρφωσης των εκπαιδευτικών υλικών 

• η αξιολόγηση και βελτίωση των δράσεων που περιλαµβάνονται στο Ν. 4310 
(ΦΕΚ 258/8-12-2014 Τεύχος Α’), σχετικά µε την προαγωγή της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας, όπου περιγράφεται το πλαίσιο, 
το οποίο επιχειρεί να αξιοποιήσει δράσεις, όπως αυτές που µπορούν να 
υλοποιηθούν µέσω του Erasmus+ και τέλος 

• η συνολική και έγκαιρη αντιµετώπιση διαχειριστικών προβληµάτων. 

Με δεδοµένα λοιπόν ότι α) µέσα από τα προγράµµατα κινητικότητας έχει ενισχυθεί 
σηµαντικά η εξωστρέφεια και η δικτύωση ειδικά των ΕΠΑΛ, πολλά εκ των οποίων 
έχουν δηµιουργήσει σταθερούς δεσµούς συνεργασίας µε σχολεία του εξωτερικού τα 
τελευταία χρόνια και β) ορισµένα  ΕΠΑΛ, µέσα από µια σταθερή παρουσία µε σχέδια 
διακρατικής κινητικότητας, έχουν καταφέρει να λειτουργούν και ως φορείς υποδοχής, 
η συστηµατική προσέγγιση της διασυνοριακής κινητικότητας θα επιδιώξει: 

• τη βελτίωση των διαδικασιών και του περιεχοµένου της διδασκαλίας & της 
µάθησης  

• τη διεύρυνση των οριζόντων των µαθητών  

• την παροχή επαγγελµατικής ανάπτυξης 

• την ενδυνάµωση του προφίλ των σχολείων (διεθνοποίηση, εκσυγχρονισµός) 
και  

• τη δηµιουργία δεσµών και την ανάπτυξη συνεργασιών µε ενδιαφερόµενους 
φορείς (αγορά εργασίας, κοινωνικούς φορείς, MKO κ.λπ.) 

Αξιοποίηση εργαλείων διασύνδεσης και διαφάνειας  

Η Ελλάδα, ήδη, συµµετέχει στα δίκτυα και αξιοποιεί τα εργαλεία που έχουν 
αναπτυχθεί στο πλαίσιο της οικοδόµησης ενός ευρωπαϊκού χώρου για την 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση και κατάρτιση. Εξ’ αυτού του λόγου, αντλεί τεχνογνωσία 
και προβαίνει στην αξιοποίησή της, επικουρούµενη από την χρήση πόρων του 
ΕΣΠΑ. Πρόκειται για ευρωπαϊκά εργαλεία αναφοράς για την διαφάνεια, την 
αναγνώριση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, την συγκρισιµότητα, καθώς 
και για την ποιότητα των συστηµάτων.  

Τα εργαλεία αυτά αφορούν: κοινές ευρωπαϊκές αρχές για τον προσδιορισµό και την 
επικύρωση των µη-τυπικών και άτυπων µορφών µάθησης, το Ευρωδιαβατήριο 
(Europass), το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), το Ευρωπαϊκό Σύστηµα για 
την µεταφορά Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
(ECVET) και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Διασφάλιση της Ποιότητας 
στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET). 
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5.3.8 Ενίσχυση της Ελκυστικότητας της ΕΕΚ 

Κοινός στόχος των χωρών της ΕΕ και συνεπώς της Ελλάδας, αποτελεί η ενίσχυση 
της ελκυστικότητας της ΕΕΚ, σε σχέση µε τη γενική εκπαίδευση, η οποία µέχρι 
σήµερα αποτελεί την κύρια επιλογή των µαθητών. Στο πλαίσιο αυτό και για να 
ενισχυθεί η ελκυστικότητας της ΕΕΚ προβλέπεται η υλοποίηση συµπληρωµατικών 
παρεµβάσεων, οι οποίες θα συνάδουν µε τις σχετικές συστάσεις της 
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής59περί αναβάθµισης της 
ελκυστικότητας της ΕΕΚ, και θα καθοριστεί πλάνο δηµοσιότητας που θα 
αναπτυχθεί κατά τους πρώτους µήνες εφαρµογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
για την Αναβάθµιση της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της 
Μαθητείας.  

Στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ συνεισφέρουν οι παρακάτω Στρατηγικές 
Κατευθύνσεις (και οι επιµέρους δράσεις τους) που προβλέπονται στο πλαίσιο του 
παρόντος Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου: 

• η ανάδειξη και ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου της Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης, µε το πρόγραµµα «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ»  

• η αναβάθµιση και διεύρυνση του θεσµού της Μαθητείας, προκειµένου να 
βελτιωθεί η προσβασιµότητα των αποφοίτων της ΕΕΚ στην αγορά εργασίας 

• η αναβάθµιση της ποιότητας της ΕΕΚ, µε την αναβάθµιση των 
Προγραµµάτων Σπουδών και των Οδηγών Σπουδών της ΕΕΚ, καθώς και 
των Προγραµµάτων που  θα καλύψουν τις ανάγκες του θεσµού της 
Μαθητείας 

• η ενίσχυση του υψηλού επιπέδου ΕΕΚ, µε την διασύνδεση της ΕΕΚ µε την 
τριτοβάθµια εκπαίδευση 

• η ενίσχυση της διασύνδεσης της ΕΕΚ µε την Αγορά Εργασίας και την 
Κοινωνία, µε την αξιοποίηση των εκροών του Μηχανισµού Διάγνωσης των 
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας από τα υποσυστήµατα της ΕΕΚ). 

Ενδεικτικά, οι σχεδιαζόµενες παρεµβάσεις ενίσχυσης της ελκυστικότητας της ΕΕΚ 
που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου θα 
αφορούν στα ακόλουθα:   

(Α) Σε Εθνικό Επίπεδο: 

§ Υιοθέτηση οικονοµικών και µη οικονοµικών κινήτρων για τις 
επιχειρήσεις- κυρίως για τις ΜΜΕ και τις πολύ µικρές επιχειρήσεις και 
βιοτεχνίες, έτσι ώστε να καταστούν ελκυστικότερες η Αρχική Επαγγελµατική 
Κατάρτιση και Εκπαίδευση (ΑΕΕΚ) και η Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική 

                                                
59 Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Επιδίωξη ελκυστικότερης 

µεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (γνωµοδότηση πρωτοβουλίας) 2012/C 68/01 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52012IE0147)  
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Κατάρτιση και Εκπαίδευση (ΣΕΕΚ), να κινητοποιηθούν οι επιχειρήσεις και να 
προωθηθεί η συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε αυτές 

§ Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης και επαγγελµατικού 
προσανατολισµού που να είναι αποτελεσµατικότερες και προσαρµοσµένες 
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των νέων, καθώς και 
εξατοµικευµένων συµβουλών για τα άτοµα µε αναπηρίες. Απώτερο στόχο 
θα αποτελέσει η µεταστροφή της νοοτροπίας των νέων, των οικογενειών τους 
και των συµβούλων, οι οποίοι θεωρούν ότι το µοναδικό κλειδί για την 
απασχόληση είναι το πανεπιστήµιο 

§ Ανάδειξη της συµµετοχής των επιχειρήσεων σε προγράµµατα µαθητείας 
ως µια βασική προτεραιότητα του Στρατηγικού Πλαισίου Αναβάθµισης της 
ΕΕΚ.  

 

(Β) Σε Επίπεδο Οργανώσεων Επιχειρήσεων (π.χ. Επιµελητήρια) και 
Κοινωνικών Εταίρων: 

§ Ενεργή συµµετοχή και συνεργασία των οργανώσεων των επιχειρήσεων 
και των λοιπών κοινωνικών εταίρων σε συστήµατα παροχής 
συµβουλών και καθοδήγησης, εφόσον αποτελούν τις σχετικές δοµές για 
την παροχή πληροφοριών, όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας 
και τις ευκαιρίες ΕΕΚ 

§ Προσέλκυση– παρότρυνση επιχειρήσεων βιοµηχανικού τοµέα και 
εταιρειών, προκειµένου αυτές να παρέχουν περισσότερες θέσεις για 
µαθητεία και άσκηση στον χώρο εργασίας και να ενθαρρύνουν τους 
εργαζόµενους να µοιράζονται/ µεταδίδουν τις γνώσεις τους στους 
µαθητευόµενους, τους ασκούµενους ή το διδακτικό προσωπικό ΕΕΚ  

§  Αµοιβαία µεταφορά τεχνογνωσίας και καταγραφή- αξιοποίηση άδηλης 
γνώσης - µαστορικής των επιχειρήσεων προς αµοιβαίο όφελος. Ιδιαιτέρως για 
τις µικρές επιχειρήσεις, που εµφανίζουν καλύτερα χαρακτηριστικά 
τεχνολογικής και οργανωσιακής ετοιµότητας σε σχέση µε τις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις αλλά δεν έχουν δοµές για την καταγραφή και ολοκληρωµένη 
αξιοποίησή τους  

§ Υπηρεσίες υποστήριξης "πρώτης προσέγγισης" από το σχολείο προς τις 
επιχειρήσεις, µέσω projects, τα οποία επιλέγονται από ενδεικτικό 
προετοιµασµένο κατάλογο ή καθορίζονται σε συνεργασία του σχολείου µε τη 
δοµή υποδοχής των µαθητευοµένων.  

§ Διεπιστηµονική - διαθεµατική υποστήριξη επιχειρήσεων, σε θέµατα που 
ενδιαφέρουν την επιχείρηση, ιδιαιτέρως µια ΜΜΕ, αλλά δεν αφορούν το κύριο 
αντικείµενο της Μαθητείας (π.χ. project το οποίο αφορά την προβολή µιας 
επιχείρησης ή ενός οργανισµού/ υπηρεσίας στο διαδίκτυο και στα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης).  
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§ Αξιοποίηση εµπειρίας εκπαιδευτικών σε δράσεις επαγγελµατικής 
ανάπτυξης των εκπαιδευτών της επιχείρησης (π.χ. ανάπτυξη ικανοτήτων 
εκπαιδευτών για την κατάρτιση µαθητευοµένων µαθητείας αλλά και την 
τεχνική ενηµέρωση τρίτων (π.χ. συνεργατών της επιχείρησης ή και πελατών), 
ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας και παρουσιάσεων σε πελάτες 
συνεργάτες κλπ.  

§ Αξιοποίηση εργαστηριακών υποδοµών για την προετοιµασία του Project ή 
για άλλα πιλοτικά έργα που επιλέγονται από κοινού (δράση βιωσιµότητας). 

 

(Γ) Σε Επίπεδο Εκπαιδευτικών Φορέων:  

§ Δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης και συνεργασίας ανάµεσα στους 
εκπαιδευτικούς ή τους εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών δοµών και τους 
εκπαιδευτές του χώρου της εργασίας προκειµένου να αναδειχθεί (α) η 
αναγκαιότητα εποικοδοµητικής συνεργασίας και (β) η αξία της εµπειρίας που 
αποκτάται στο περιβάλλον εργασίας  

§ Προώθηση στενότερης συνεργασίας µε παραγωγικούς φορείς, φορείς 
παροχής υπηρεσιών και περαιτέρω ανάπτυξη ευρύτερου φάσµατος 
µεθόδων µάθησης στον χώρο εργασίας (ελκυστικότερη αντιµετώπιση της 
ΕΕΚ) 

§ Ενθάρρυνση επιµόρφωσης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στις 
επιχειρήσεις και υπηρεσίες δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η εξοικείωσή τους µε τις µεταβαλλόµενες ανάγκες στον χώρο 
εργασίας  

§ Δηµιουργία ευκαιριών επαγγελµατικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών/ 
εκπαιδευτών για καλύτερη γνωριµία µε τις πραγµατικές ανάγκες της 
κοινωνίας και της εργασίας/ εκπαίδευσης, ανάπτυξη γνώσεων και 
δεξιοτήτων, καταγραφή της άρρητης γνώσης/ µαστορικής και δηµιουργία 
προϊόντων γνώσης και εκπαιδευτικού υλικού, µε πιθανή αξιοποίηση 
σύγχρονων µεθόδων αξιοποίησης (e-learning)60  

§ Ευρεία παιδαγωγική επιµόρφωση εκπαιδευτικών για να ανταποκριθούν 
στον κοινωνικό ρόλο της ΕΕΚ και εκπαιδευτών για την επαγγελµατική 
ανάπτυξή τους  

§ Πρόβλεψη επιµόρφωσης εκπαιδευτικών για πρώτη φορά στην 
ειδικότητά τους και ιδιαιτέρως σε εργαστηριακά θέµατα 

                                                
60 European Foundation of Quality in e-Learning, Quality Management of Peer Production 
Handbook (QMPP), http://cdn.efquel.org/wp-content/uploads/2012/03/QMPP-
Handbook_ver099.pdf?a6409c  
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§ Πρόβλεψη υποστήριξης του έργου των εκπαιδευτικών είτε µε την 
ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνικών και ψυχολογικών δοµών είτε µε την 
συνεργατική αλληλοϋποστήριξη µεταξύ των εκπαιδευτικών  

 

(Δ) Σε Επίπεδο Ατόµων και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών 

§ Με την ενίσχυση της έννοιας «σχολείο» στις δοµές της ΕΕΚ µέσω της 
υποστήριξης του κοινωνικού ρόλου του, αναµένεται βελτίωση των 
αδυνατούντων µαθητών, προσέλκυση περισσότερων αλλά και βελτίωση 
επιδόσεων µαθητών και, εν τέλει, βελτίωση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ  

§ Η κινητοποίηση των περιφερειακών και τοπικών δοµών για την κοινωνική 
και ψυχολογική υποστήριξη του ανθρώπινου δυναµικού των δοµών της 
ΕΕΚ61 δηµιουργεί βιωµατική επικοινωνία της τοπικής κοινωνίας µε τις 
ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες της ΕΕΚ και 
δηµιουργεί καλύτερη επικοινωνία για την προβολή της  

§ Δηµιουργία και ενίσχυση πρωτοβουλιών εθελοντικής δράσης για την 
υποστήριξη του κοινωνικού ρόλου και της Μαθητείας στον εργασιακό 
χώρο, κυρίως µε την αξιοποίηση συνταξιούχων εκπαιδευτικών ή και 
συνταξιούχων τεχνικών.  

 

(Ε) Δηµιουργία ολοκληρωµένου Πλάνου Δηµοσιότητας 

Το σύνολο των  δράσεων προβολής και προώθησης της ΕΕΚ (διενέργεια ηµερίδων, 
εκδηλώσεων, εκστρατείες ενηµέρωσης, κλπ.), θα ενσωµατωθούν σε ένα 
ολοκληρωµένο Πλάνο Δηµοσιότητας µε στόχους: α) τη συστηµατική βελτίωση της 
κοινωνικής αναγνώρισης της ΕΕΚ, β) την ενηµέρωση του κοινού για τον σκοπό, το 
πεδίο και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της εφαρµογής της Στρατηγικής για την 
ΕΕΚ, γ) την υιοθέτηση της Στρατηγικής από όλα  τα ενδιαφερόµενα µέρη.  

Το  Πλάνο Δηµοσιότητας, θα πρέπει αντιµετωπίζει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα 
ζητήµατα:  

- Τον  εντοπισµό των οµάδων-στόχων στις οποίες θα απευθύνεται και τον 
καθορισµό  του κατάλληλου τρόπου επικοινωνίας µε την κάθε οµάδα ανάλογα 
µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες της 

- Την ανάγκη για συνεχή απόκριση σε ερωτήµατα και ανησυχίες του κοινού και 
των ενδιαφερόµενων µερών.   

                                                
61 European Commission - Education and Learning (2013), Reducing early school 
leaving: Key messages and policy support 
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf  
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Δεδοµένου ότι η στρατηγική της επικοινωνίας πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα µε 
το στάδιο Ανάπτυξης της Στρατηγικής για την ΕΕΚ,  το πλάνο δηµοσιότητας θα 
ενσωµατώνει δύο διακριτές εκστρατείες:  

- Εκστρατεία ενηµέρωσης, που θα πληροφορεί τις οµάδες– στόχους για τη 
Στρατηγική και τα οφέλη της και θα εφαρµόζει διαφορετικές δραστηριότητες 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα κάθε οµάδας– στόχου  

- Εκστρατεία υποστήριξης, ως παράταση των δράσεων επικοινωνίας και 
πληροφόρησης, µε στόχευση στην αύξηση της επίδρασης της προηγούµενης 
δραστηριότητας και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος γύρω από τη 
σχεδιαζόµενη µεταρρύθµιση.     

  

5.3.9   Ενίσχυση υψηλού επιπέδου ΕΕΚ 

Η ΕΕΚ πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά στη ζήτηση για προηγµένες 
επαγγελµατικές δεξιότητες, κατάλληλα προσαρµοσµένες στις περιφερειακές 
οικονοµικές συνθήκες. Πρέπει επίσης να είναι µια «ανοικτή πόρτα» για όσους θέλουν 
να αποκτήσουν πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και για τα άτοµα 
που πρέπει να επανέλθουν στη µάθηση για να αναβαθµίσουν ή να επικαιροποιήσουν 
τις δεξιότητές τους62. 

Η προσφορά υψηλού επιπέδου ΕΕΚ αποτελεί προφανή προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη και τη δηµιουργία νέων, εξειδικευµένων θέσεων εργασίας. Στην κοινωνία 
της γνώσης οι επαγγελµατικές δεξιότητες και ικανότητες είναι πλέον εξίσου 
σηµαντικές µε τις ακαδηµαϊκές δεξιότητες και ικανότητες. Στο πλαίσιο αυτό η 
προώθηση του υψηλού επιπέδου στην ΕΕΚ, σε συνδυασµό µε τη διαφάνεια και τη 
διασφάλιση της ποιότητας είναι απαραίτητη για την οικοδόµηση εµπιστοσύνης της 
κοινωνίας προς την ΕΕΚ που θα διευκολύνει την επαγγελµατική κινητικότητα των 
νέων ανθρώπων και την ουσιαστική, πέραν της τυπικής, αναγνώριση των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων που αποκτούν στα υφιστάµενα συστήµατα. 

Επιπρόσθετα, η δηµιουργικότητα και η καινοτοµία στην ΕΕΚ, καθώς και η χρήση 
καινοτόµων µεθόδων µάθησης, µπορούν να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόµενους να 
µην εγκαταλείψουν την ΕΕΚ µέχρις ότου έχουν τα απαραίτητα προσόντα. 

Στην κατεύθυνση αυτή για την ενίσχυση του υψηλού επιπέδου της ΕΕΚ 
προβλέπονται οι ακόλουθες παρεµβάσεις, οι οποίες συνάδουν µε τις σχετικές 
ευρωπαϊκές κατευθύνσεις (βλ. Supporting vocational education and training in 
Europe: The Bruges Communiqué», 2011): 

(α) Ενεργή ενθάρρυνση των παρόχων ΕΕΚ (φορέων και εκπαιδευτών), ώστε να 
συνεργάζονται µε καινοτόµες επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, τα ιδρύµατα 

                                                
62 52012DC0669, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Ανασχεδιασµός της εκπαίδευσης: επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονοµικά αποτελέσµατα /* 

COM/2012/0669 final - 2012 
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τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σχηµατίζοντας «συµπράξεις γνώσης», καθώς και µε 
αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν 
πολύτιµες γνώσεις σχετικά µε τις νέες εξελίξεις και τις ανάγκες σε δεξιότητες, 
ώστε να αναπτύξουν καινοτόµες επαγγελµατικές πρακτικές. Τέτοιες συµπράξεις 
θα µπορούσαν επίσης να αποδειχθούν χρήσιµες για την εισαγωγή 
εφαρµοσµένων και εµπειρικών µεθόδων µάθησης, για την ενθάρρυνση του 
πειραµατισµού και για την προσαρµογή των προγραµµάτων σπουδών 

(β) Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη 
µεγιστοποίηση της πρόσβασης στην επαγγελµατική κατάρτιση και την 
προώθηση της ενεργού µάθησης, καθώς και για την ανάπτυξη νέων µεθόδων, 
τόσο κατά τη θεωρητική εκπαίδευση στις εκπαιδευτικές µονάδες όσο και κατά 
την πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις 

(γ) Στήριξη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας, σε στενή συνεργασία µε τους εργοδότες, τους παρόχους 
ΕΕΚ και τους κοινωνικούς φορείς. 

Ως ενδεικτικές δράσεις προτείνονται: 

Προώθηση καινοτόµων µορφών συνεργασίας µεταξύ των παρόχων ΕΕΚ και των 
επιχειρήσεων, εµπλεκοµένων αρχών, τεχνολογικών κέντρων και εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων (ΤΕΙ, ΑΕΙ, κλπ)– προώθηση τοπικών συνεργασιών σε διεθνή δίκτυα. 

Ενθάρρυνση των διδασκόντων στην ΕΕΚ για συστηµατική παρακολούθηση και 
ενσωµάτωση διεθνών τάσεων, εξελίξεων και καλών πρακτικών στη διδασκαλία των 
ειδικοτήτων της ΕΕΚ και τις πρακτικές µαθητείας.  

Επέκταση των υφισταµένων βραβείων καινοτοµίας (που σήµερα απευθύνονται σε 
τελειόφοιτους ή απόφοιτους ΑΕΙ) και στην ΕΕΚ, µε ενεργή συµµετοχή των 
επιχειρήσεων και των κοινωνικών φορέων στην επιλογή. Αξιοποίηση του θεσµού, 
πέραν της ενθάρρυνσης των εκπαιδευοµένων, και για την προβολή του επιπέδου 
κατάρτισης της ΕΕΚ. 

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών θεσµών, που οργανώνουν εκθέσεις 
παρουσίασης των επιτευγµάτων αποφοίτων ΕΕΚ (Euroskills Competition, Worldskills 
Competition– ανά διετία), για την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών στην ΕΕΚ. 

Ενίσχυση της συµµετοχής των εµπλεκοµένων φορέων σε επιλεγµένα ερευνητικά 
πιλοτικά προγράµµατα σε θέµατα ανάπτυξης υιοθέτησης εναλλακτικών µεθόδων και 
πρακτικών ΕΕΚ. 

Ενθάρρυνση, και µε κατάλληλη χρηµατοδότηση, της δηµιουργία µικρο- εταιριών ή 
κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων παραγωγικού σκοπού ή και κοινωνικής 
ένταξης από εκπαιδευόµενους της ΕΕΚ, ακόµα και πριν την ολοκλήρωση των 
σπουδών τους, που θα µπορούσαν να επιδιώξουν την ενίσχυση της συνεργασίας 
τους σε περιφερειακό επίπεδο µε υφιστάµενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην παροχή πρακτικής άσκησης. – Πρόβλεψη ενηµέρωσης και καθοδήγησης 
µαθητών από τη Γ τάξη. – Αξιοποίηση κονδυλίων για Κοινωνικές Επιχειρήσεις. 
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Στήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων (καινοτόµων ή µη), που ιδρύονται από 
αποφοίτους ΕΕΚ, σε συνεργασία µε αποφοίτους ΤΕΙ– ΑΕΙ οι οποίοι επιδιώκουν 
παράλληλα κάλυψη της πρακτικής τους άσκησης ή και σε συνεργασία µε 
υφιστάµενες επιχειρήσεις, µε τη µορφή προώθησης της υπεργολαβίας, της από 
κοινού συµµετοχής σε χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα κλπ. 

 

5.3.10 Διασφάλιση – Βέλτιστη αξιοποίηση υποδοµών στις δηµόσιες 
δοµές της ΕΕΚ 

Ένας βασικός παράγοντας ποιότητας και αξιοπιστίας της ΕΕΚ είναι η εξασφάλιση 
των απαιτούµενων υποδοµών σε κάθε δηµόσια δοµή ΕΕΚ, ώστε να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες της ειδικότητας που προσφέρει. 

Σκοπός της παρούσας δράσης είναι η κάλυψη όλων των δηµόσιων µονάδων ΕΕΚ µε 
βασικές εργαστηριακές υποδοµές για τις ειδικότητες που εξυπηρετούν, µε τη βέλτιστη 
δυνατή αξιοποίηση των ήδη επενδυµένων/ διαθέσιµων πόρων.   

Η αναγκαιότητα  της εν λόγω δράσης προκύπτει από τα εξής:  

- Παρότι πολλά ΕΠΑΛ και δηµόσια ΙΕΚ διαθέτουν υποδοµές επενδυµένου 
κεφαλαίου υψηλής αξίας, η καλή λειτουργία και αξιοποίησή τους εξαρτώνται από 
τη διασφάλιση πόρων και κατάλληλου πλαισίου συντήρησής τους.  

- Ο νέος γεωγραφικός χάρτης ειδικοτήτων που θα προκύψει από τη διάγνωση των 
αναγκών της αγοράς εργασίας σε συνδυασµό µε τις τεχνολογικές εξελίξεις είναι 
πιθανό να έχει ως επίπτωση να καταστούν αργούσες ή απαξιωµένες 
τεχνολογικά εργαστηριακές υποδοµές και εξοπλισµός σε µια σειρά κατά τόπους 
δοµών ΕΕΚ, ενώ ταυτόχρονα να προκύπτουν σηµαντικές ελλείψεις σε υποδοµές 
συγκεκριµένων ειδικοτήτων σε συγκεκριµένες περιοχές. 

- Τα εργαστήρια των Εργαστηριακών Κέντρων (EK) διαθέτουν σηµαντικό 
εξοπλισµό (τον οποίο πολλές φορές δεν διαθέτουν ούτε τα ΤΕΙ). Αυτός βρίσκεται 
σε επιµέρους εργαστήρια, αρκετές φορές αχρησιµοποίητος είτε λόγω βλάβης είτε 
λόγω µικρής συµβατότητας µε τα µαθήµατα τα οποία εξυπηρετεί το εργαστήριο, 
είτε λόγω µη λειτουργίας σχετικής ειδικότητας. Όµως, σε αρκετές περιπτώσεις 
αυτός ο εξοπλισµός  θα µπορούσε να αξιοποιηθεί από άλλο µάθηµα της ίδιας 
ειδικότητας ή άλλων ειδικοτήτων ή από άλλη εκπαιδευτική βαθµίδα.    

- Συγχρόνως, όµως, τα εργαστήρια έχουν ελλείψεις σε κάποιους βασικούς 
εργαστηριακούς εξοπλισµούς που πρέπει να υπάρχουν  σε κάθε ειδικότητα σε 
όλες τις εκπαιδευτικές δοµές κάθε βαθµίδας εκπαίδευσης. Αυτές τις ανάγκες, 
ορισµένες εκπαιδευτικές µονάδες,  τις καλύπτουν µε εξαιρετικές ιδιοσυσκευές  
που έχουν κατασκευάσει οι εκπαιδευτικοί των εργαστηρίων- κυρίως των ΕΚ ή 
µαζί µε τους µαθητές/ µαθητευοµένους τους. Πολλές από αυτές δηµιουργήθηκαν 
στα ΕΠΑΛ– ΕΚ στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων (Δαίδαλος, 
Τεχνοµάθεια). 

Κατόπιν τούτων, για την επίτευξη του στόχου  της βέλτιστης δυνατής κάλυψης των 
αναγκών των δηµόσιων δοµών ΕΕΚ σε συνδυασµό µε τη βέλτιστη δυνατή 
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αξιοποίηση των ήδη επενδεδυµένων/ διαθέσιµων  δηµόσιων χρηµατοδοτικών 
πόρων, το προτεινόµενο σχέδιο δράσης  διαρθρώνεται  σε παρεµβάσεις στους 
ακόλουθους άξονες: 

Α. Βέλτιστη αξιοποίηση υφιστάµενων και νέων υποδοµών 

Α1. Μελέτη εκτίµησης αναγκών-  Ολοκληρωµένη Καταγραφή υφιστάµενου 
εργαστηριακού εξοπλισµού των ΕΠΑΛ, συµπεριλαµβανοµένων των 
εργαστηρίων πληροφορικής και φυσικής. 
Η Μελέτη Εκτίµησης των Αναγκών αποσκοπεί στην πολλαπλή αξιοποίηση των 
εργαστηριακών υποδοµών από διαφορετικές ειδικότητες, από θεωρητικά µαθήµατα ή 
και από διαφορετικές εκπαιδευτικές δοµές και στηρίζεται στην ολοκληρωµένη 
καταγραφή του υφιστάµενου εξοπλισµού. Στο πεδίο εφαρµογής της µελέτης 
περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η χαρτογράφηση και ανάδειξη εναλλακτικών 
µοντέλων συν-αξιοποίησης των δηµόσιων υποδοµών, ο  σχεδιασµός συστήµατος και 
κεντρικών/ περιφερειακών δοµών και αντίστοιχων διαδικασιών διάθεσης/ συν-
αξιοποίησής τους από τις επί µέρους εκπαιδευτικές δοµές και, τέλος, η εξέταση και 
διαχείριση των θεµάτων ιδιοκτησίας, ώστε να ευνοείται η βέλτιστη ευελιξία στην 
αξιοποίησή τους. 

Η ολοκληρωµένη καταγραφή αφορά στη δηµιουργία ενός Γεωγραφικού 
Συστήµατος  Πληροφοριών– πύλη γνώσης το οποίο θα περιλαµβάνει: 

• Ηλεκτρονική Καταγραφή των µονάδων εξοπλισµού και των βασικών 
συσκευών κάθε εργαστηρίου σε κάθε εκπαιδευτική µονάδα 

• Χαρακτηρισµό των παραπάνω  ως προς τα θεµατικά αντικείµενα και το 
επίπεδο στα οποία αναφέρονται µε τη µορφή ιεραρχικών µεταπληροφοριών 
µε τη µορφή tags– µελέτη δηµιουργίας ιεραρχικών µεταπληροφοριών 

• Χαρακτηρισµός τους ως προς τις διδακτικές ενότητες στις οποίες µπορούν 
να αξιοποιηθούν, σε εργαστηριακά ή θεωρητικά µαθήµατα 

• Ένταξή τους– σύνδεση µε τα νέα Προγράµµατα Μαθηµάτων.  

Α2. Δράσεις αναβάθµισης εργαστηριακών υποδοµών µέσα από έργα 
(projects) των µαθητών.  
Η αναβάθµιση των υποδοµών θα περιλαµβάνει πρόγραµµα χρηµατοδότησης 
εκπαιδευτικών δοµών, συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων (Δαίδαλος, 
Τεχνοµάθεια) που έχουν εφαρµοστεί στη Δ/θµια Εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικές δοµές 
θα αξιοποιήσουν  αυτά τα προγράµµατα, στα οποία οι µαθητές, υπό την καθοδήγηση 
των εκπαιδευτικών, µπορούν να εκπονήσουν έργα (projects). Τα έργα αυτά θα έχουν 
διττό σκοπό. Να εκπαιδευτούν οι µαθητές µε βάση τη µέθοδο project, συµµετέχοντας 
σε ένα πραγµατικό έργο και παράλληλα να δηµιουργηθούν εργαστηριακές 
ιδιοσυσκευές (πραγµατικές ή ψηφιακές ή συνδυασµός) που να αντιστοιχούν σε 
συγκεκριµένες εργαστηριακές ασκήσεις ή ολοκληρωµένες αυθεντικές εργαστηριακές 
δραστηριότητες. Τα έργα αυτά, εφόσον πιστοποιηθούν για την εκπαιδευτική τους 
επάρκεια, θα µπορούν να αναπαραχθούν για χρήση  και σε άλλα σχολεία είτε από 
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την ίδια τη σχολική µονάδα που τα πρότεινε είτε µέσα από την αξιοποίηση των 
σχεδίων του κάθε έργου, τα οποία θα εφοδιαστούν µε άδειες Creative Commons.  

Οι ιδιοσυσκευές θα µπορούν να δηµιουργηθούν και µε αναβάθµιση, συντήρηση  και 
προσαρµογή υφιστάµενου εξοπλισµού π.χ. παλιά Χηµικά Εργαστήρια µε βάση τα 
οποία δηµιουργούνται Μικροβιολογικά-Βιοχηµικά Εργαστήρια, παλιοί παλµογράφοι 
µε τους οποίους δηµιουργούνται εργαστηριακές µονάδες ελέγχου ηλεκτρικού 
συστήµατος οχηµάτων, παλιές εργαλειοµηχανές οι οποίες µετατρέπονται σε CNC 
κλπ.  

Τα έργα τα οποία θα προταθούν µπορούν να  καλύπτουν τις παρακάτω ανάγκες:  

• Εργαστηριακή εξάσκηση σε βασικές εργαστηριακές ασκήσεις κάθε 
ειδικότητας, σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών εργαστηρίων 
ή τους οδηγούς σπουδών (ΙΕΚ) π.χ. δηµιουργία ή και αξιοποίηση διάφορων 
ιδιοκατασκευών και φθηνών ή και ανακυκλώσιµων υλικών  

• Εργαστηριακή άσκηση για κατανόηση βασικών θεωρητικών γνώσεων, 
όπως συσκευή µετρήσεων και διεργασιών για κατανόηση της θερµότητας, της 
µετάδοσης θερµότητας  και της διαφοράς των εννοιών θερµοκρασίας και 
θερµότητας  

• Εργαστηριακή άσκηση σε βασικές αυθεντικές επαγγελµατικές 
δραστηριότητες π.χ. εκπαιδευτική µονάδα για εγκατάσταση κεντρικής 
θέρµανσης, σύµφωνα µε πιστοποιηµένα επαγγελµατικά περιγράµµατα. 

• Σύνθετες Επαγγελµατικές Προσοµοιώσεις (ή και συνδυασµός µε 
πραγµατική εκπαιδευτική µονάδα– εργαστήριο)  για παράλληλη ανάπτυξη 
οριζόντιων δεξιοτήτων και επιχειρηµατικότητας, προσανατολισµένων σε κάθε 
ειδικότητα, όπως:  ολοκληρωµένη διαδικασία από την επίσκεψη σε πελάτη, 
καταγραφή αναγκών, µελέτη, δηµιουργία καταλόγου υλικών, υποβολή 
προσφοράς, κατασκευή.   Ανάλογα έργα  είναι πιο σύνθετα, έχουν 
περισσότερες απαιτήσεις και ανάγκες παιδαγωγικής  υποστήριξης (Laux & 
Connollly, 2013) και µπορούν να υπεισέρχονται περισσότερες ειδικότητες π.χ. 
Οικονοµίας, Πληροφορικής,  Μηχανολόγων. Π.χ. µπορεί να αφορά χαµηλού 
κόστους παρεµβάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας (ή νερού) σε ξενοδοχειακές 
µονάδες. Αυτή η δράση µπορεί να έχει συνέργειες µε άλλη παράλληλη δράση 
που σχεδιάζεται και αφορά  εξωστρεφείς δράσεις για το άνοιγµα του 
Επαγγελµατικού Σχολείου στην κοινωνία π.χ. ενηµέρωση τοπικής κοινωνίας 
για εξοικονόµηση ενέργειας.  

Συνέργειες µε άλλες δράσεις. 

• Σχολικές Δραστηριότητες. Δηµιουργία των παραπάνω µε αξιοποίηση (και 
χρηµατοδότηση Σχολικών Δραστηριοτήτων π.χ. Περιβαλλοντική)  

• Project στο πλαίσιο της Μαθητείας. Προβλέπεται οι µαθητές, ατοµικά ή σε 
οµάδες, να δηµιουργούν ένα Project κατά τη διάρκεια της µαθητείας τους, το 
οποίο θα συµφωνείται από κοινού µε την επιχείρηση και θα την ενδιαφέρει  
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• Ευέλικτη ζώνη στο πλαίσιο των µαθηµάτων κάθε ειδικότητας. Στα 
εργαστηριακά µαθήµατα κάθε ειδικότητας θα προβλέπεται ένα ελεύθερο 
θέµα, το οποίο θα βασίζεται σε  τοπική εµπειρία (προσλαµβάνουσες 
µαθητών) ή κλαδικές ή τοπικές ανάγκες π.χ. προληπτική συντήρηση 
εγκαταστάσεων ξενοδοχειακών µονάδων ή γεωργικών εγκαταστάσεων  

• Εξωστρέφεια ΕΕΚ. Οι παραπάνω δράσεις αποτελούν ένα βασικό 
παράγοντα ενίσχυσης της ελκυστικότητας της ΕΕΚ. Μέσα από τις παραπάνω 
δράσεις οι µαθητές µπορούν, πέραν των άλλων, να συµµετάσχουν σε 
δραστηριότητες «µε νόηµα» και να αναπτύξουν την «αυτοεκτίµησή» τους, 
προβάλλοντας το έργο τους ευρύτερα  

• Δράσεις Επιµόρφωσης όπως προβλέπονται στο στρατηγικό πλαίσιο 
για την ΕΕΚ. Τα παραπάνω έργα δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς 
να δηµιουργήσουν, πέραν των ιδιοσυσκευών, εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και 
ανάπτυξη επιµορφωτικών δράσεων µεταξύ οµότιµων (peer to peer), όπως 
προβλέπεται στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕΚ. Ενδεικτικά αναφέρεται: 
Επιµόρφωση και υποστήριξη για τη δηµιουργία Ελεύθερου Εκπαιδευτικού 
Υλικού (Open Educational Resources – ΟΕR)63, δηλαδή δηµιουργία 
εκπαιδευτικών πόρων από υφιστάµενους πόρους (εκπαιδευτικών δοµών ή 
επιχειρήσεων) και από άρρητη γνώση- µαστορική και αξιοποίησή τους για 
ποιοτική εκπαίδευση σε διαφορετικές δοµές εκπαίδευσης, σε αποµακρυσµένες 
και νησιωτικές περιοχές ή σε διαφορετικούς µαθητευόµενους, δηµιουργώντας 
οικονοµίες κλίµακας. Βασικός σκοπός είναι η ενθάρρυνση εκπαιδευτικών και 
εκπαιδευτών να δηµιουργήσουν Ελεύθερο Εκπαιδευτικό Υλικό, οι ίδιοι ή µε 
τους µαθητές τους, µέσα από τα προβλεπόµενα projects και τα ευέλικτα 
τµήµατα των προγραµµάτων και να το αξιοποιήσουν, µε ευέλικτες αλλά 
αξιόπιστες διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας64 και µε την διεξαγωγή 
ερευνών για την βελτίωσή τους και για την αποδοτικότερη χρήση τους. 

Α 3. Χωροταξική κατανοµή υποδοµών. 
Με βάση τη Μελέτη Εκτίµησης Αναγκών και  τη δηµιουργία Γεωγραφικού Συστήµατος 
Διαχείρισης Υποδοµών (δράση Α1), στη συνέχεια θα εκπονηθεί: 

• Χωροταξική κατανοµή υποδοµών µε στόχο όλες οι λειτουργούσες ειδικότητες 
να διαθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο υποδοµών, ικανό να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες της ειδικότητας 

• Αποκεντρωµένη προµήθεια νέου εξοπλισµού σε συνάρτηση µε την 
αξιοποίηση  της δράσης Α2, όπου αυτό είναι εφικτό  

Β. Διασφάλιση συντήρησης και καλής λειτουργίας υποδοµών.  
                                                
63 OECD (2015) Open Educational Resources - A Catalyst for Innovation http://www.oecd-
ilibrary.org/education/open-educational-resources_9789264247543-
en;jsessionid=1b4i92ows2v3s.x-oecd-live-02 

64	European	Foundation	of	Quality	in	e-Learning,	Quality	Management	of	Peer	Production	Handbook	
(QMPP),	http://cdn.efquel.org/wp-content/uploads/2012/03/QMPP-Handbook_ver099.pdf?a6409c	
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Η δράση περιλαµβάνει Μελέτη Σκοπιµότητας για τη δηµιουργία βέλτιστου 
µοντέλου υποστήριξης, συντήρησης, προµηθειών ή και αναβάθµισης του 
συνόλου των εργαστηριακών υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε 
επίπεδο Διοικητικής Περιφέρειας και θα καταλήξει σε προτάσεις περί της 
θεσµοθέτησης, δηµιουργίας και ενεργοποίησης των σχετικών δοµών και 
διαδικασιών που θα παρέχουν τις υπηρεσίες είτε µε ίδιους πόρους είτε µέσω 
αξιοποίησης υπηρεσιών τρίτων. Θα µελετηθεί, επίσης, η δυνατότητα και οι 
προϋποθέσεις ώστε οι εκπαιδευτικές δοµές  να µπορούν να εξειδικεύουν τους 
µαθητές τους στη συντήρηση εξοπλισµού, αξιοποιώντας την ευέλικτη ζώνη 
των εργαστηριακών τους ασκήσεων για τη συντήρηση ή αναβάθµιση 
εργαστηριακών υποδοµών άλλων εκπαιδευτικών δοµών.  

Παραδοτέο της εν λόγω δράσης αποτελεί πρότυπος οδηγός συντήρησης και 
καλής λειτουργίας των υποδοµών.  

Γ. Αξιολόγηση ανάγκης για νέες επενδύσεις σε υλικοτεχνικές υποδοµές. 

Σε συνδυασµό µε τις προαναφερθείσες δράσεις και µόνο σε περιπτώσεις άµεσης 
ανάγκης αναβάθµισης των υλικοτεχνικών υποδοµών (πχ. εκσυγχρονισµός 
εξοπλισµού εργαστηρίου, αλλαγή ΠΣ), προβλέπεται η επένδυση σε νέο εξοπλισµό.   

Το προτεινόµενο σχέδιο δράσης θα χρηµατοδοτηθεί από την επενδυτική 
προτεραιότητα 10.4.1. Ειδικότερα, προτείνεται η ένταξη των παρακάτω δράσεων:  

- βέλτιστη αξιοποίηση υφιστάµενων και νέων υποδοµών (Δράσεις Α1 και Α2) 

- ανάπτυξη πρότυπου οδηγού διασφάλισης συντήρησης και καλής λειτουργίας 
υποδοµών (Δράση Β)  

- σχεδιασµός και εφαρµογή εναλλακτικών υποδοµών για εργαστηριακές ασκήσεις- 
αξιοποίηση λύσεων προσοµοίωσης χαµηλού κόστους  (Δράση Α2)  

Επιπροσθέτως, µέσα από τις τοπικές συµπράξεις της ΕΕΚ θα εξεταστούν οι 
παρακάτω δυνατότητες:  

• Σύναψη συµφώνων µε κοινωνικούς εταίρους για αξιοποίηση δηµοσίων και 
ιδιωτικών υποδοµών για τη διενέργεια εργαστηριακών ασκήσεων 

• Αξιοποίηση ιδιωτικών πόρων προγραµµάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
επιχειρήσεων για την υποστήριξη εξειδικευµένων αναγκών των προγραµµάτων 
µαθητείας.   
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