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ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ:

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΒΙΩΣΙΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
Αριθμός έργου: 557308-EPP-1-2014-1-EL-EPPΚA3-APPREN

Διάρκεια: 01/10/2014 - 28/02/2017

Η υποστήριξητης Ευρωπαϊκή;Επιτροπήςγιατηνπαραγωγήτηςπαρούσαςέκδοσηςδεν συνιστάαποδοχήτου περιεχομένου,

το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για

οποιαδήποτεχρήσητωνπληροφοριώνπου εμπεριέχονταισε αυτή.
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Εθνικές Αρχές για τη Μαθητεία: Οι Επιχειρήσεις ως Βιώσιμοι Εταίροι για τη

Μαθητείαστην Ελλάδακαιστην Κύπρο

Το έργο αποτελεί διακρατική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και ειδικότερα της Μαθητείας στην Ελλάδα και στην Κύπρο, μέσα από τη στενή συνεργασία

με τους κοινωνικούς εταίρους και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Το έργο ξεκίνησε την

01-10-2014 καιθα διαρκέσειμέχριτις28-02-2017.

ΟιΕΟνικοίΕταίροιτου έργουείναιοι εξής:

- Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

(ΟΑΕΔ), ως επικεφαλής εταίρος. Ο ΟΑΕΔ είναι η

ελληνική Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, η οποία,

μεταξύ άλλων, εφαρμόζει το Δυϊκό Σύστημα Επαγ

γελματικής Εκπαίδευσης σε 51 Επαγγελματικές Σχολές

Μαθητείας (ΕΠΑΣ) σε όλη την Ελλάδα.

- Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), επι

τελικός επιστημονικός φορέας υπό την εποπτεία του

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο

οποίος ασχολείται με τη μελέτη θεμάτων και υπο

στηρίζει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών

που αφορούν την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια

εκπαίδευση, αλλά και τη μετάβαση από τη δευτε

ροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

- Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπό

ρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), φορέας υλοποίησης

ερευνών και διάχυσης της γνώσης και της πληροφό

ρησης σχετικά με τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες

επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της

ελληνικής οικονομίας.

- Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπον

δίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), φορέας με πλούσιο

έργο, μεταξύ άλλων, στους τομείς της επιστημονικής

έρευνας, της κατάρτισης, της επιμόρφωσης καιτης Διά

Βίου Μάθησης.

ΟιΔιακρατικοίΕταίροιτου έργου είναιοιεξής:

- Το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπ

αίδευσης και Κατάρτισης (ΒΙΒΒ), το αρμόδιο κέντρο

για την έρευνα και την ανάπτυξη της αρχικής και της

συνεχιζόμενης ΕΕΚ στη Γερμανία, το οποίο αναπτύσσει

καιπροωθεί καινοτομίες στον τομέα της ΕΕΚ σε εθνικό

καιδιεθνές επίπεδο.

- Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), δημό

σιος οργανισμός με 50ετή παρουσία στους τομείς της

κατάρτισης και της παραγωγικότητας εκ μέρους του

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεωντης Κύπρου.

- Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε

λητήριο (ΚΕΒΕ), το οποίο λειτουργεί ως ομοσπονδία

των τοπικών επιμελητηρίων σε πέντε μεγάλες πόλεις

της Κύπρου.
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Το έργο έχει βασικό στόχο να κινη

τοποιήσει τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα

και στην Κύπρο, ώστε να συμμετέχουν

ενεργά σε προγράμματα Επάγγελμα

τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

(ΕΕΚ), προσφέροντας ποιοτικές θέσεις

Μαθητείας. Το έργο θα υλοποιηθείμέσω

της διακρατική; συνεργασίας εθνικών

αρχών και φορέων που παρέχουν

προγράμματα Μαθητείας, καθώς και

των ΚοινωνικώνΕταίρων.

Πιο συγκεκριμένα, με τη συνεργασία

όλων των εταίρων, πρόκειται να ανα

πτυχθούν εκπαιδευτικές διαδικασίετ,

εργαλείακινητροδότησης καθώςκαι μη

χανισμοί διασφάλισης ποιότητας στις

ελληνικές και τις κυπριακέτ επιχειρή

σεις, οι οποίες, με αυτόν τον τρόπο, θα

αναδειχθούν και θα αναγνωριστούν ως

χώροιπαροχήτποιοτικήςΜαθητείας.

Μέσωτης μεταφοράςτεχνογνωσίαςαπό

τη Γερμανία, χώρα με μακρόχρονη και

ιδιαίτερα επιτυχημένη παράδοση στον

τομέατου Δυϊκού Συστήματος Επαγγελ

ματικής Εκπαίδευσητ, θα βελτιωθούν

τόσο η ποιότητα όσο και η αποτελε

σματικότητα του ελληνικού και του

κυπριακού συστήματος Μαθητείας και

θα ενισχυθούν οι δεσμοί των Επαγγελ

ματικών Σχολών Μαθητείας με την

αγοράεργασίατ,
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Αναμενόμενα

αποτελέσματα

Το έργο θα συμβάλει στην ανάπτυξη κοινών ευρω

παϊκών και εθνικών στρατηγικών για τη Μαθητεία.

Επιπλέον, θα διερευνήσει καλές πρακτικές με σκοπό

την ανάπτυξη μηχανισμών βελτίωσης της ικανότητας

της ΕΕΚνα ανταποκρίνεταιστις μεταβαλλόμενεςαπαι

τήσεις της αγοράς εργασίας. Το έργο θα βοηθήσει

επίσης τις επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν τη

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους και να

ενισχύσουν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα

Μαθητείας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της παροχήτ

συγκεκριμένων οδηγιών και μεθοδολογίας σχετικά με

την ανάπτυξητων κανονισμώνκατάρτιση;στις επιχει-

ρήσεις, τη συνεργασία σχολών και επιχειρήσεων, την

εκπαίδευση των εκπαιδευτών, τις προϋποθέσεις

παροχήτ ΕΕΚ από τις επιχειρήσεις, τις διαδικασίες

εξετάσεων και πιστοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο, θα

διαμορφωθεί ένα δίκτυο Μαθητείας το οποίο θα

ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ μαθητευομένων και

επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και

Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας. Το έργο θα

εφαρμοστεί αρχικά σε πιλοτική βάση στις επαγγελ

ματικές ειδικότητεςτων Μηχανικών Αυτοκινήτων και

των Μαγείρων στην Ελλάδα, καθώς και των Μηχανι

κώνΑυτοκινήτωνκαιτης Κομμωτικήςστην Κύπρο.
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Πρόσκληση ,
συνεργασιας

Απευθύνουμε πρόσκληση συνεργασίας σε επιχειρήσεις και επαγγελματικές οργανώσεις. Πιστεύουμε ότι η

συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων Μαθητείας και, ευρύτερα, στο σχεδιαζόμενο Δίκτυο

Μαθητείας θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των ειδικοτήτων των Μηχανικών Αυτοκινήτων και των

Μαγείρων στην Ελλάδα, αλλά και των ειδικοτήτων των Μηχανικών Αυτοκινήτων και της Κομμωτικής στην

Κύπρο, εκσυγχρονίζονταςπαράλληλατον θεσμό τη ς Μαθητείας και στις δύο χώρες.

ο
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου:

http://naagrcy.oaed.gr/el/

ή να επικοινωνήσετε

- για την Ελλάδα, με την υπεύθυνη του έργου, κα Αθανασία Θεοδωρίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων ΟΑΕΔ,

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: n.theodoridou@oaed.gr

- για την Κύπρο, με την κα Κατερίνα Κόκκινου, λειτουργό του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου,

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kkokkίnou@kepa.mlsi.gov.cy
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