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Περιεχόμενα παρουσίασης 

 Σύνδεση της Πράξης με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ε.Ε.Κ 

 Γενικά στοιχεία Πράξης 

 Συνοπτική περιγραφή  

 Σκοπιμότητα  

 Δείκτες παρακολούθησης 

 Διαδικασίες υλοποίησης Πράξης 

 Τρόπος υλοποίησης 

 Επιμορφωτικό υλικό 

 Επιμορφωτές 
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 Σύνδεση του προγράμματος με το Ε.Π για την ΕΕΚ 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα: 

 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»  

ανήκει στις Δράσεις της Στρατηγικής Κατεύθυνσης  

«Αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας»  

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την  

Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της 
Μαθητείας. 
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Α. Συνοπτική περιγραφή 

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας 

 Γενικά Στοιχεία Πράξης 

 Δικαιούχος Πράξης: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

 Αντικείμενο: επιμόρφωση των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε 

θέματα μαθητείας, με στόχο την ενίσχυση και αποτελεσματική 

υλοποίηση του θεσμού 

 Με απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ έχει συγκροτηθεί Επιστημονική 

Ομάδα έργου, αποτελούμενη από στελέχη της Μονάδας ΤΕΕ 

του ΙΕΠ με σκοπό την επιστημονική υποστήριξη και τον 

συντονισμό της Πράξης 
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 Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, μέσω της βελτίωσης των 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και της ανάπτυξης του 
κατάλληλου εκπαιδευτικού – επιμορφωτικού υλικού 

 Επαγγελματική εξειδίκευση της εκπαίδευσης 

 Αποτελεσματική σύνδεση με την αγορά εργασίας 

 Αύξηση αριθμού μαθητών/αποφοίτων που συμμετέχουν σε 
προγράμματα μαθητείας 

Β. Σκοπιμότητα Πράξης 
Β1. Αναγκαιότητα 

 

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας 

 Γενικά Στοιχεία Πράξης 
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Β. Σκοπιμότητα Πράξης 
Β2. Καινοτομία 

 Αξιοποίηση του μικτού μοντέλου εκπαίδευσης  

(διά ζώσης και εξ αποστάσεως) 

 Ο θεσμός της μαθητείας θεωρείται νέος και η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών θεωρείται 

αναγκαία για την αποτελεσματική εφαρμογή του 

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας 

 Γενικά Στοιχεία Πράξης 
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Β. Σκοπιμότητα Πράξης 
Β3. Συμβολή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Η Πράξη βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τον ειδικό στόχο του Ε.Π: 

«Αύξηση των μαθητών/σπουδαστών/αποφοίτων που 

συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας» της επενδυτικής 

προτεραιότητας 10.4 του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας 

 Γενικά Στοιχεία Πράξης 
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Β. Σκοπιμότητα Πράξης 
Β4. Αναμενόμενα οφέλη 

 Παραγωγή επιστημονικά και παιδαγωγικά τεκμηριωμένου 

εκπαιδευτικού-επιμορφωτικού υλικού 

 Υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου των 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών 

 Βελτίωση των δεξιοτήτων των διδασκόντων στην άσκηση του 

διδακτικού και παιδαγωγικού τους έργου 

 Αύξηση του αριθμού μαθητών/σπουδαστών αποφοίτων που 

συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας 
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 Γενικά Στοιχεία Πράξης 
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Β. Σκοπιμότητα Πράξης 
Β5. Ωφελούμενος πληθυσμός 

Ωφελούμενοι είναι το σύνολο των άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενων 
στο θεσμό της Μαθητείας: 

 Εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές  και στελέχη εκπαίδευσης που εμπλέκονται στην 
υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας 

 Σπουδαστές/μαθητές/απόφοιτοι που μετέχουν στην μαθητεία 

 Εκπαιδευτική κοινότητα 
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 Γενικά Στοιχεία Πράξης 
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Γ. Δείκτες παρακολούθησης 

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας 

Περιφέρειες Αριθμός επιμορφούμενων 
εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2506 

Μετάβαση 946 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

748 

Σύνολο                                   4200 

 Γενικά Στοιχεία Πράξης 
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 Διαδικασίες υλοποίησης Πράξης 

 Συγκρότηση επιστημονικής ομάδας έργου 

 Συγκρότηση μητρώου επιμορφωτών 

 Εκπόνηση επιμορφωτικού υλικού 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών 

 Δράσεις δημοσιότητας 

 Αξιολόγηση Δράσης 

 Υποστηρικτικές δράσεις 

Α. Τρόπος υλοποίησης 
Α1. Διαδικασίες 
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 Διαδικασίες υλοποίησης Πράξης 

Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί με βάση το μεικτό μοντέλο 
εκπαίδευσης: 

α. Δια ζώσης σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και  

β. Εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη) με την 

αξιοποίηση υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Α. Τρόπος υλοποίησης 
Α2. Μεθοδολογία υλοποίησης (1/3) 

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας 
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 Διαδικασίες υλοποίησης Πράξης 

 Εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν 210 τμήματα των είκοσι 
επιμορφούμενων 

 Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε 39 ώρες εκ των 
οποίων οι 18 ώρες θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης και 21 ώρες 
εξ αποστάσεως 

 Η διά ζώσης επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί σε σχολικές 
μονάδες σε κεντρικές πόλεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες 
της χώρας 

 Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί με χρήση 
υφιστάμενης πλατφόρμας 

Α. Τρόπος υλοποίησης 
Α2. Μεθοδολογία υλοποίησης (2/3) 

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας 
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 Διαδικασίες υλοποίησης Πράξης 

 Προβλέπεται η κάλυψη αναγκών μετακινήσεων των 
εμπλεκόμενων (ως επιμορφωτών / ως επιμορφούμενων) για τη 
συμμετοχή τους στις επιμορφώσεις 

 Η κατανομή των επιμορφωτών και των επιμορφούμενων σε 
τμήματα θα πραγματοποιηθεί με βάση την κατά το δυνατό 
βέλτιστη διαχείριση των αναγκών μετακίνησης των 
εμπλεκόμενων 

Α. Τρόπος υλοποίησης 
Α2. Μεθοδολογία υλοποίησης (3/3) 

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας 
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 Διαδικασίες υλοποίησης Πράξης 

 Θεσμικό πλαίσιο μαθητείας 

 Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας 

 Υγεία και ασφάλεια εργασίας 

 Βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων – Σύγχρονες μέθοδοι 

διδασκαλίας στην Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

 Επαγγελματικός προσανατολισμός και Πληροφόρηση 

 Συμβουλευτική 

 Επιχειρηματικότητα 

Β. Επιμορφωτικό υλικό 
Β1. Θεματικοί πυλώνες επιμόρφωσης 

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας 
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 Διαδικασίες υλοποίησης Πράξης 
Β. Επιμορφωτικό υλικό 
Β2. Προδιαγραφές 

Η Επιστημονική Ομάδα Έργου θα εκπονήσει τις προδιαγραφές για: 

 Τον οδηγό του επιμορφωτή 

 Τον οδηγό του επιμορφούμενου και 

 Το επιμορφωτικό υλικό 

Το επιμορφωτικό υλικό θα εκπονηθεί από ειδικούς 
επιστήμονες/εμπειρογνώμονες  που θα επιλεγούν κατόπιν 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας 
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 Διαδικασίες υλοποίησης Πράξης 

 Η επιλογή των επιμορφωτών θα προκύψει από μητρώο 

επιμορφωτών που θα δημιουργηθεί κατόπιν δημοσίευσης 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 Η κατανομή των επιμορφωτών θα γίνει βάσει κριτηρίων 

εντοπιότητας. 

Γ. Επιμορφωτές 
Γ1. Επιλογή επιμορφωτών 
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 Διαδικασίες υλοποίησης Πράξης 
Γ. Επιμορφωτές 
Γ2. Έργο των επιμορφωτών 

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας 

Πραγματοποίηση προβλεπόμενων ωρών της διά ζώσης και 

της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης 

  Εκπόνηση εκπαιδευτικών σεναρίων, σύμφωνα με τον 

οδηγό επιμορφωτή 

Υποστήριξη των επιμορφούμενων στην δημιουργία 

εκπαιδευτικών σεναρίων 



Σας ευχαριστώ 

Βασίλης Παρίσης  

Υπεύθυνος της Πράξης 


