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Με τη συνεργασία:
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Προσέγγιση 
Έρευνας 

• Μετά από τρία χρόνια πετυχημένης λειτουργίας του 
θεσμού του 4ου Μεταλυκειακού Έτους – (Δ΄ φάση), 
Τάξεις Μαθητείας μπορούμε να αποφανθούμε ότι η 
μαθητεία στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως εργαλείο «πασπαρτού» για την 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ). 

• Η εξοικείωση των μαθητευομένων με τις νέες 
τεχνολογίες, ο χειρισμός των σύγχρονων 
μηχανημάτων και η υποστήριξη του εκπαιδευτή –
επόπτη, τους διδάσκουν εκτός από γνώσεις, και την 
εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. 



Προσέγγιση 
Έρευνας 

• Η αυτοπεποίθηση και η υψηλή αυτοεκτίμηση, η 
οποία παρατηρούμε στους/στις 
μαθητευόμενους/ες, θεωρούνται από τα κύρια 
συστατικά για την αυτοπραγμάτωση τους καθώς, 
αυτά τα στοιχεία διαμορφώνουν την 
προσωπικότητά τους και ενισχύουν τον 
αυτοσεβασμό τους. 



Προσέγγιση 
Έρευνας 

• Η δομή της μαθητείας για τα ΕΠΑΛ αποτελεί μια  
σημαντική ευκαιρία επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας, ειδικά στους απόφοιτους των 
χαμηλών εισοδηματικά κοινωνικών στρωμάτων. 

• Η στήριξη των εργαστηριακών μαθημάτων της 
μαθητείας στα ΕΠΑΛ γίνεται από αντίστοιχα 
Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ). 

• Με το άρθρο αυτό, μέσα από μια μελέτη 
περίπτωσης, επιχειρούμε την αναψηλάφηση των  
προσδοκιών και των επαγγελματικών επιδιώξεων 
των μαθητευόμενων μετά από τρία χρόνια 
πετυχημένης λειτουργίας του θεσμού στο 1ο ΕΠΑΛ 
Περάματος. 
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Σκοπός



Σκοπός 

• Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να 
αποτυπώσει δημόσια τα στοιχεία εκείνα τα 
οποία διαμορφώνουν τη θετική αλλαγή 
παραδείγματος μέσα από την εφαρμογής 
του προγράμματος της μαθητείας και να 
αποδελτιώσει σε κλίμακα εφαρμογής –
μελέτη περίπτωσης (1ο ΕΠΑΛ Περάματος), 
όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία 
προσδιορίζουν την επιτυχία της. 
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Τα επιστημονικά 
εργαλεία της 
συγκεκριμένης 
έρευνας



Τα επιστημονικά 
εργαλεία της 
συγκεκριμένης 
έρευνας

• Η καταγραφή των συμπερασμάτων αφορά 
την αποδελτίωση συμπερασμάτων σε 
κλίμακα εφαρμογής – μελέτη περίπτωσης 
(1ο ΕΠΑΛ Περάματος) και αφορά τμήματα 
μαθητείας της Αισθητικής, της Οικονομίας –
Διοίκησης, της Πληροφορικής, της 
Κομμωτικής και της Νοσηλευτικής. 

• Η τεκμηρίωση των παρατηρήσεων έγινε 
μέσα από σχάρες παρατήρησης κατά την 
εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας σε 
μαθητευόμενους/ες των τμημάτων 
μαθητείας στο 1ο ΕΠΑΛ Περάματος. 

• Το δείγμα αφορά περίπου 120 απόφοιτους.



Στοιχεία και 
προσεγγίσεις 
σχετικές με το 
θέμα

• Η καταγραφή των συμπερασμάτων αφορά 
την πετυχημένη εφαρμογή του θεσμού της 
μαθητείας στο 1ο ΕΠΑΛ Περάματος. 

• Η τεκμηρίωση των παρατηρήσεων γίνεται 
μέσα από σχάρες παρατήρησης των 
καθηγητών οι οποίοι ασκούν εποπτεία στο 
θεσμό, στους μαθητευόμενους αλλά και 
στους χώρους εργασίας. 



Στοιχεία και 
προσεγγίσεις 
σχετικές με το 
θέμα

• Για όσους εκπαιδευτικούς εμπλέκονται 
ενεργά με την υλοποίηση του θεσμού τα 
αποτελέσματα είναι ορατά, κυρίως, στην 
αντίληψη και στις ζωές των μαθητευομένων 
καθώς, μέσα από τις μορφές συνεργασίας 
της Μαθητείας συντελείται η ατομική 
ενδυνάμωση τους και επιτελείται η 
κοινωνική τους ανάπτυξη. 
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Διαχείριση των 
Δυσκολιών και 
Προτάσεις 
Βελτίωσης 



Αντινομίες 
και 
δυσκολίες 
εφαρμογής 

• Δεν υπάρχει κρατικός έλεγχος (Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας, ΣΕΠΕ) στους 
εργοδότες ώστε να διαπιστωθεί αν 
τηρείται η κείμενη ως προς τη μαθητεία 
νομοθεσία (ωράριο - αποζημίωση 
μαθητευόμενων κτλ). 

• Αυτό το έργο μέχρι και σήμερα βαραίνει 
αποκλειστικά και μόνο τους επόπτες 
εκπαιδευτικούς των οποίων ο ρόλος είναι 
συμβουλευτικός, αφού τα σχολεία δεν 
μπορούν να επιβάλουν κυρώσεις σε 
περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας, 
οπότε το μόνο που μπορούν να κάνουν οι 
επόπτες είναι να αναζητήσουν νέο 
εργοδότη κάτι το οποίο δεν είναι πάντοτε 
εφικτό. 



Αντινομίες 
και 
δυσκολίες 
εφαρμογής 

• Το πρόγραμμα θα ήταν καλύτερα να 
ξεκινάει όσο γίνεται νωρίτερα (πχ τέλος 
Σεπτέμβρη) ώστε να ολοκληρώνεται τέλη 
Ιούνη αρχές Ιούλη, διότι η καλοκαιρινή 
εποπτεία δημιουργεί προβλήματα όταν 
στο πρόγραμμα εμπλέκονται και 
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

• Θεωρούμε ότι μια ημερομηνία εκκίνησης 
του προγράμματος περί το τέλος 
Σεπτέμβρη είναι απόλυτα εφικτή, αφού 
οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να 
τρέξουν πρόγραμμα μαθητείας έχουν ήδη 
κάνει βολιδοσκόπηση των μαθητών που 
επιθυμούν να παρακολουθήσουν και 
υπάρχει χρόνος να αναζητηθούν 
υποψήφιοι εργοδότες.



Αντινομίες 
και 
δυσκολίες 
εφαρμογής 

• Να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση στους 
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε 
θέματα μαθητείας. 

• Πολλές φορές μας συγχέουν με την 
πρακτική που κάνουν οι μαθητές των ΙΕΚ 
και του ΟΑΕΔ, προκειμένου να λάβουν το 
πτυχίο τους με αποτέλεσμα να γίνονται 
παρανοήσεις. 



Αντινομίες 
και 
δυσκολίες 
εφαρμογής 

• Οι μαθητευόμενοι κάνουν χρήση των 
σχολικών εργαστηρίων με αποτέλεσμα να 
καταναλώνουν αναλώσιμα. 

• Θα ήταν καλό οι μαθητευόμενοι να 
προσμετρούνταν στο μαθητικό δυναμικό 
του σχολείου (έστω και με κάποιο 
ποσοστό, αφού είναι παρόντες μόνο μία 
ημέρα την εβδομάδα), ώστε τα σχολεία 
να εξασφαλίζουν υψηλότερη 
χρηματοδότηση. 



Αντινομίες 
και 
δυσκολίες 
εφαρμογής 

• Το πληροφοριακό σύστημα e-mathiteia 
μας βοηθάει αρκετά ώστε να έχουμε 
πλήρη εποπτεία των παρουσιών των 
μαθητευόμενων σε εργοδότες και 
σχολική μονάδα όπως και να 
εκτυπώνουμε τα απαραίτητα για τη 
διεξαγωγή του προγράμματος έγγραφα. 

• Όμως, δεν μας επιτρέπει να προβούμε 
στη δημιουργία τμήματος όταν οι 
καρτέλες των μαθητευόμενων δεν έχουν 
όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα. 



Αντινομίες 
και 
δυσκολίες 
εφαρμογής 

• Μας ζητήθηκε φέτος από τις ΔΔΕ να 
προβούμε σε δημιουργία τμημάτων όμως 
κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό αφού πολλοί 
μαθητευόμενοι δεν είχαν στοιχεία όπως 
ΙΒΑΝ, ΑΜΑ κτλ. 

• Αυτό είναι κάτι που χρήζει διόρθωσης. 
Δηλαδή, θα πρέπει να μας επιτρέπει το 
σύστημα να δημιουργούμε το τμήμα και 
στη συνέχεια οι επόπτες να 
συμπληρώνουν τα υπόλοιπα στοιχεία 
όταν τα παρέχουν οι μαθητευόμενοι/ες.



Αντινομίες 
και 
δυσκολίες 
εφαρμογής 

• Πολλές φορές οι συνάδελφοι μόνιμοι & 
αναπληρωτές αποφεύγουν τη μαθητεία 
λόγω του φόρτου εργασίας που αυτή 
συνεπάγεται. 

• Το πρόβλημα έγκειται στο ότι, ενώ έχουν 
τονιστεί τα οφέλη της μαθητείας για 
τους/τις μαθητευόμενους/ες και τις 
επιχειρήσεις, δεν έχουν δοθεί διακριτά 
κίνητρα στους εκπαιδευτικούς και τις 
σχολικές μονάδες. 
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Ίσες ευκαιρίες, 
ανισότητα, 
μορφωτικό 
πρόταγμα: 
Καθηγητές/τριες-
Μαθητές/τριες



Αποτελέσματα-Συμπεράσματα 
Η μαθητεία απαιτεί συνεχή επαφή με επιχειρηματίες, 

λογιστές, εργαζόμενους σε καταστήματα, τις κατά 
τόπους ΔΔΕ & ΠΔΕ και το υπουργείο Παιδείας. Ο 

εκπαιδευτικός καλείται να λύσει προβλήματα που 
προκύπτουν σε χώρους που εργάζονται οι 

μαθητευόμενοι και να οργανώσει το έργο του με σκοπό 
την απρόσκοπτη λειτουργία του θεσμού της μαθητείας. 

Με αυτό τον τρόπο βελτιώνονται κατά πολύ οι 
επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες του 

εκπαιδευτικού, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για 
το έργο του μέσα στην τάξη.



Αποτελέσματα-Συμπεράσματα 
Η μαθητεία δίνει στον/στην εκπαιδευτικό μιας πρώτης τάξεως 

ευκαιρία για επαφή με τον κόσμο της αγοράς. Με αυτό τον 
τρόπο ο εκπαιδευτικός «βγαίνει» από το κλειστό περιβάλλον 
του σχολείου και μαθαίνει από πρώτο χέρι τι συμβαίνει στην 

τοπική κοινωνία σε επίπεδο επιχειρηματικότητας. 
Πληροφορείται για ευκαιρίες καριέρας στην ειδικότητά του 

και κατά πόσο η ειδικότητα έχει απήχηση στην κοινωνία. Αυτή 
η γνώση είναι εξαιρετικά σημαντική αφού του δίνει την 

δυνατότητα να συμβουλεύει τους/τις μαθητές/τριες του σε 
θέματα που αφορούν το επάγγελμα που σκοπεύουν να 

ακολουθήσουν.



Αποτελέσματα-Συμπεράσματα 
Βελτιώνεται το κύρος του εκπαιδευτικού. Η 

μαθητεία προσφέρει ουσιαστική βοήθεια ώστε οι 
απόφοιτοι των ΕΠΑΛ να ασχοληθούν με αυτό που 
σπούδασαν. Στη σημερινή εποχή που η ανεργία 

πλήττει βάναυσα τη νεολαία, η μαθητεία είναι μια 
πρώτης τάξεως βοήθεια προς τους νέους μας 

προκειμένου να δουν από άλλη οπτική γωνία την 
εργασιακή τους ένταξη και μέσα από την 

μαθητεία να αναζητήσουν καινοτόμες λύσεις. 



Αποτελέσματα-Συμπεράσματα 
Βελτιώνεται το κύρος της Τεχνικής 

Εκπαίδευσης και των ΕΠΑΛ. Μέσω της 
μαθητείας ο επιχειρηματικός κόσμος και η 
τοπική κοινωνία διαπιστώνουν το υψηλό 
επίπεδο γνώσεων των αποφοίτων μας, 

πράγμα που συμβάλλει στην δημιουργία 
θετικής εικόνας και εμπιστοσύνης στα ΕΠΑΛ.



Αποτελέσματα-Συμπεράσματα 
Οι ειδικότητες στις οποίες "τρέχουν" τμήματα 

μαθητείας είναι πιο ελκυστικές στους 
μαθητές και τις προτιμούν όταν καλούνται να 

επιλέξουν κατεύθυνση.



Αποτελέσματα-Συμπεράσματα 
Η μαθητεία δίνει την ευκαιρία στον 

εκπαιδευτικό να πληροφορείται για τις 
εξελίξεις στην ειδικότητά του και να 

μεταφέρει ικανότητες (γνώση και δεξιότητες) 
μέσα στην τάξη. Επίσης, δίνει την δυνατότητα 

διεξαγωγής σεμιναρίων και εκπαιδευτικών 
επισκέψεων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
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Μορφές Συνεργασίας, Ατομική Ενδυνάμωση και 
Κοινωνική Ανάπτυξη των Απόφοιτων των 

Επαγγελματικών Λυκείων Μέσα από τις Δομές 
Μαθητείας του 4ου Μεταλυκειακού Έτους: 

Απολογισμός τριών Χρόνων Λειτουργίας

Έρευνα στο πεδίο της διαχείρισης και τυπολογία των προβλημάτων σχολικής τάξης
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