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 National Authorities for Apprenticeship: Companies as sustainable Partners for 

Apprenticeship in Greece and Cyprus  

 Εθνικές Αρχές για τη Μαθητεία: Οι Επιχειρήσεις ως βιώσιμοι εταίροι για τη 

μαθητεία στην Ελλάδα και την Κύπρο  

στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 3 του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ 

 

Το NAAGRCY αποτέλεσε διακρατική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της ποιότητας της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και ειδικότερα της Μαθητείας, στην Ελλάδα 

και στην Κύπρο. Στόχος του έργου ήταν ο εκσυγχρονισμός της μαθητείας στα συστήματα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης των δύο χωρών. Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με 

τους εθνικούς φορείς που έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή της μαθητείας, τους 

παρόχους των υπηρεσιών μαθητείας και τους κοινωνικούς εταίρους των δύο χωρών 

καθώς και των αντίστοιχων υπηρεσιών και φορέων της Γερμανίας.  

Ειδικότεροι στόχοι του έργου NAAGRCY ήταν: 

 ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των καινοτόμων προσεγγίσεων και εφαρμογών στα 

υπάρχοντα συστήματα μαθητείας και η χαρτογράφηση του υφιστάμενου εργατικού και 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

 η ανάπτυξη ενδοεπιχειρησιακών μαθησιακών διαδικασιών, ρυθμιστικών εργαλείων, 

εργαλείων παρακίνησης, καθώς και μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας  

 η πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης και των επιμορφωτικών αναγκών για συγκεκριμένα 

επαγγέλματα ή τομείς που προσφέρουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, προκειμένου να 

σχεδιαστούν σύγχρονες ενδοεπιχειρησιακές μαθησιακές διαδικασίες με την κατάλληλη 

επιμόρφωση των εκπαιδευτών του προσωπικού και με την αξιοποίηση της εισαγόμενης 

γνώσης και των σχετικών προτάσεων. 

 η ανάπτυξη δικτύων μεταξύ των ελληνικών και των κυπριακών επιχειρήσεων και κέντρων 

κατάρτισης με σκοπό να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανομή των ασκούμενων στις 

επιχειρήσεις και να βελτιώσουν τους δεσμούς μεταξύ των επιχειρήσεων και των 

επαγγελματικών σχολών/ κέντρων  μαθητείας.  

Οι εθνικοί εταίροι του έργου ήταν ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(ΟΑΕΔ: Επικεφαλής – Συντονιστής), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το 

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ). 



Οι διακρατικοί εταίροι του έργου ήταν το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Γερμανίας (ΒΙΒΒ), το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 

(ΚΕΠΑ) και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ). 

Το έργο NAAGRCY ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2017.  

Μεταξύ άλλων, και σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, το Ι.Ε.Π. είχε, στο πλαίσιο του Πακέτου 
Εργασίας WP4: «Πιλοτική εφαρμογή των ενδο-επιχειρησιακών διαδικασιών μαθητείας», 
την ευθύνη για: 

 τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτών μαθητευομένων 
στις επιχειρήσεις σε επιλεγμένα επαγγέλματα μέσω ποιοτικής έρευνας με τη χρήση 
ερωτηματολογίου και την οργάνωση ενός focus group με τη συμμετοχή όλων των 
εμπλεκομένων φορέων (βλ. Παραδοτέο: In-company trainers’ training needs 
research: a qualitative survey) 

 τη διαμόρφωση οδηγού – επιμορφωτικού υλικού για την πιλοτική επιμόρφωση 
των εκπαιδευτών μαθητευομένων (βλ. Παραδοτέα στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα αντίστοιχα: Οδηγός επιμόρφωσης εκπαιδευτών στις επιχειρήσεις & 
Training guide for in-company trainers) 

 το σχεδιασμό (με τη βοήθεια του ΒΙΒΒ) και την εφαρμογή 2 ενδο-επιχειρησιακών 
επιμορφωτικών εργαστηρίων για τους εκπαιδευτές μαθητευομένων με σκοπό την 
προσαρμογή των προτάσεων και οδηγιών. Τα εργαστήρια υλοποιήθηκαν από τις 24 
Ιανουαρίου έως τις 26 Ιανουαρίου 2017 στο Μοσχάτο και στο Ναύπλιο. 
 

Επίσης, το Ι.Ε.Π. είχε την ευθύνη, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP6: «Δημοσιότητα 
και διάχυση των αποτελεσμάτων εργασίας», για: 

 τη διοργάνωση του τελικού Συνεδρίου για τη Διάχυση των αποτελεσμάτων του 
Προγράμματος στις εγκαταστάσεις του CEDEFOP, στη Θεσσαλονίκη, στις 17 
Φεβρουαρίου, 2017.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του NAAGRCY:  
http://naagrcy.oaed.gr   

 


