
Στρατηγικό Σχέδιο 
E.E.K.Δ.Β.Μ.&Ν. 2022-2028 

Αναφορικά με την ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ 
(και γενικότερα)
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Στρατηγικοί Στόχοι (ΣΣ) (γενικοί)

ΣΣ1 Ανάπτυξη και ενδυνάμωση της Ε.Ε.Κ. και 
Δ.Β.Μ. με έμφαση στην ποιότητα 

ΣΣ2 Ενίσχυση της εξωστρέφειας, της συνεργασίας και της 
κινητικότητας σε επίπεδο συστήματος Ε.Ε.Κ., Δ.Β.Μ. και Ν. 

ΣΣ3 Ειδικές δράσεις για την ισότιμη πρόσβαση στην Ε.Ε.Κ. και 
τη Δ.Β.Μ., με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες και τον 
πληθυσμό χαμηλών προσόντων 

ΣΣ4 Προώθηση ψηφιακού μετασχηματισμού της Ε.Ε.Κ., Δ.Β.Μ. & 
Ν. 

ΣΣ5 Αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των 
Εκπαιδευτικών Μονάδων Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. 
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Ολιστική αναβάθμιση της παρεχόμενης 
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. σε επίπεδο:

Δομών, Υποδομών 

Διαδικασιών

Περιεχομένου (προγραμμάτων σπουδών και οδηγών κατάρτισης) 

Πιστοποίησης 

Με άρση των κοινωνικών αποκλεισμών, με στοχευμένες 
παρεμβάσεις διασφάλισης της ισότητας των ευκαιριών. 
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Είναι δυνατή η υλοποίηση του 
εργαστηριακού μαθήματος και 
με εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
(σύγχρονη ή και ασύγχρονη) ή 

με μικτή εκπαίδευση. 

Η Μαθητεία των 
μαθητευόμενων μπορεί να 

υλοποιείται σε φορείς 
υποδοχής και παραγωγικές 
μονάδες που εδρεύουν σε 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Παρέχεται η δυνατότητα 
αποκλειστικής πρόσληψης 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
για τη Μαθητεία. 

Δυνατότητα πρόσβασης 
πιστοποιημένων αποφοίτων 
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., όπως και 

των πιστοποιημένων 
αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 

κατόπιν κατατακτήριων 
εξετάσεων. 

Προσέγγιση των 
αναγκών της αγοράς 
εργασίας, μέσω της 

επιλογής ειδικοτήτων 
Μαθητείας: εισήγηση 

του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. με τη 
συμβολή των κοινωνικών 

εταίρων -σύμφωνα με 
την ίδια λογική που 

εφαρμόζεται και στα 
Ι.Ε.Κ.
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Το Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ στο νέο 
Στρατηγικό Σχέδιο



Χρονικός ορίζοντας 2023-2028

Για τα 2021-
2023 το έργο 
έχει ενταχθεί 

στο ΕΣΠΑ 2014-
2020

Για τα επόμενα 5 έτη 
2023-2028 η δράση θα 

επηρεάσει θετικά:

ετησίως: 4.500
μαθητευόμενοι.

Στην πενταετία 2023-2028: 
22.500 Μαθητευόμενοι
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Μαθητεία Ενηλίκων μέσω του 
Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας 

Πρότυπος Οδηγός Κατάρτισης του Μεταλυκειακού έτους - τάξη Μαθητείας 
στον οποίο θα βασίζονται οι νέοι Οδηγοί Κατάρτισης ειδικοτήτων 
Μαθητείας, και 

Νέοι Οδηγοί Κατάρτισης ειδικοτήτων του Μεταλυκειακού Έτους – τάξη 
Μαθητείας που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα Προγράμματα 
Σπουδών. 
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Για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας θα υπάρξει αναμόρφωση του περιεχομένου με τη 
συνδρομή του Ι.Ε.Π. και των κοινωνικών εταίρων και ειδικότερα θα συνταχθούν: 



Ποιότητα στα συστήματα διοίκησης 

Νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας, μεταξύ αυτών, και για το 
Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας 

Με δεδομένα από τις καλές πρακτικές σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο για τον εκσυγχρονισμό του τρόπου 

λειτουργίας μιας εκπαιδευτικής δομής με βάση: 

α) την ομάδα-στόχο στην οποία απευθύνεται, των ειδικών 
χαρακτηριστικών της, των προσδοκιών των ωφελούμενων, 

της ικανοποίησής τους αλλά των στοιχείων που χρήζουν 
βελτίωσης καθώς και της μετέπειτα εξέλιξής τους (αγορά 

εργασίας είτε σε αναβαθμισμένη διαδρομή) 

β) τις προτάσεις των συντελεστών
(στελέχη διοίκησης, διοικητικά 

στελέχη, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, 
σύμβουλοι)
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ΑΕΙ

Απόφ. Γυμνασίου 

ΕΣΚ ή ΕΠΑ.Σ. 
Ο.Α.Ε.Δ. (2 

έτη - επίπεδο 
3) 

ΕΠΑ.Λ. 
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Δυνατότητα: Διαπερατότητα ανάμεσα στις 
εκπαιδευτικές διαδρομές

Μαθητεία 
ΕΠΑ.Λ. (1 

έτος-
επίπεδο 5)

Β΄ + Γ’ 
Λυκείου

ΙΕΚ



Μηχανισμοί αξιολόγησης (γενικότερα)

Η αξιολόγηση θα διατρέχει οριζόντια το σύνολο των προγραμμάτων 
ΕΕΚ και θα βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα τυποποιημένων 

δεικτών αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα αφορά: 

α) στη λειτουργία των φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

β) στις επαγγελματικές δεξιότητες και τα προσόντα που αναπτύσσουν οι απόφοιτοι, 

γ) στο βαθμό επιτυχούς πιστοποίησης των αποφοίτων, 

δ) στην ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας

ε) παράλληλα, θα προωθηθεί και η αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού και των φορέων ΕΕΚ
όπου σημαντικό ρόλο έχει η επίτευξη των μαθησιακών στόχων
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Επιμόρφωση

Έως το 2023: επιμόρφωση 4.200 εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών/τριών με βάση τη μεταρρύθμιση του ν. 
4763/2020 για τα θέματα του Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας:

διά ζώσης 
(σε όλες τις 
περιφέρειες 
της χώρας) 

Εξ.Α.Ε. 
(σύγχρονη 

και 
ασύγχρονη)

αναφορικά με: 

τον θεσμό της μαθητείας 

το πλαίσιο υλοποίησης

την εποπτεία

τις αρχές εκπαίδευσης 
ενηλίκων 

Δημιουργία Μητρώου 
διδασκόντων Μαθητείας, 

ώστε να αξιοποιηθεί η 
εμπειρία τους 

16/3/2022 Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας 10



Δικτύωση με 

- επιστημονικούς φορείς

- Α.Ε.Ι.

- κοινωνικούς εταίρους

- Επιχειρήσεις & αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού

και

- Υλοποίηση Μαθητείας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν στο εξωτερικό.

- ευαισθητοποίηση

- ενημέρωση

της κοινωνίας περί των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ., με στόχο την 
ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ε.Ε.Κ.
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Στρατηγικός στόχος: Εξωστρέφεια & 
ενημέρωση



Υποδράση 1: Ίδρυση Θεματικών και Πειραματικών Ι.Ε.Κ. 

Υποδράση 2: Ίδρυση και λειτουργία Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων 

Υποδράση 3: Μετασχηματισμός Ε.Ε.Κ. (Ψηφιοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - Πλατφόρμα 
Ε.Ε.Κ.). 

Υποδράση 4: Ανάπτυξη και πιστοποίηση νέων επαγγελματικών περιγραμμάτων 
για τους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της ψηφιακής οικονομίας 
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Δράση: Αναβάθμιση της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (γενικότερα)



θα αξιοποιηθούν: 

α) Πλατφόρμες όπως η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην 
Ευρώπη (EPALE) 

β) Δίκτυα, όπως η Κοινότητα Εμπειρογνωμόνων του Cedefop για τη Μαθητεία 

γ) βάσεις δεδομένων 

δ) Μνημόνια συνεργασίας με ευρωπαϊκούς φορείς, όπως με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φορέων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EVBB) το 2020

ε) Μνημόνια ή πρωτόκολλα συνεργασίας με Α.Ε.Ι., όπως με το (ΠΑ.Δ.Α.) και το (Ε.Α.Π.) 
το 2020 
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Γενικότερη Μελέτη, Διερεύνηση Και Μεταφορά Τεχνογνωσίας 
της Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.: Από Εθνική/Ευρωπαϊκή ή Διεθνή 
Εμπειρία (1/2) 



στ) Πρωτόκολλα συνεργασίας με την αυτοδιοίκηση, όπως με τους Δήμους Θέρμης και 
Θεσσαλονίκης το 2020 

ζ) Συνεργασία με Επιμελητήρια, όπως το Ελληνογερμανικό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο το 
2020 

η) Διμερείς συνεργασίες, όπως με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της 
Γερμανίας το 2020 

θ) Αξιοποίηση τεχνικής βοήθειας, όπως το έργο Development of social partnerships in Vocational 
Education and Training - Pilot Model EPAL (REFORM/SC2020/123) που υλοποιείται από το 2021 

ι) Καλές πρακτικές που υλοποιήθηκαν, όπως το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. -
Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»
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Γενικότερη Μελέτη, Διερεύνηση Και Μεταφορά Τεχνογνωσίας 
της Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.: Από Εθνική/Ευρωπαϊκή Ή Διεθνή 
Εμπειρία (2/2) 



Δράση με τίτλο «Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.): Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τα 
Εργαστηριακά Κέντρα και Σχολικά Εργαστήρια που εξυπηρετούν 
ανάγκες των Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ., του Μεταλυκειακού έτους – Τάξεων 
Μαθητείας και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης» 

Βελτίωση των υποδομών των εργαστηριακών κέντρων και των σχολικών 
εργαστηρίων 

Βελτίωση της ποιότητας των εργαστηριακών μαθημάτων
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Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού



Στόχος: Ανάπτυξη αξιόπιστου και σύγχρονου 
συστήματος διακυβέρνησης της Ε.Ε.Κ., Δ.Β.Μ. &Ν. 
(γενικότερα)
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Προώθηση της Ε.Ε.Κ., Δ.Β.Μ. 
&Ν. ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

Ενίσχυση ψηφιακών 
δεξιοτήτων, ψηφιακής 
μάθησης και ψηφιακής 
διακυβέρνησης της E.E.K. 

Επικοινωνιακό Σχέδιο για την 
Ε.Ε.Κ. 

Πλατφόρμα επικοινωνίας με 
τους άμεσα ενδιαφερόμενους 
και την κοινωνία 

Ενίσχυση αξιοπιστίας 
προσόντων Ε.Ε.Κ. 



Συμπεριληπτική εκπαίδευση στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση & σχετική επιμόρφωση 

Ειδικές δράσεις για την ισότιμη πρόσβαση στην 
Ε.Ε.Κ., Δ.Β.Μ. & Ν., με έμφαση στις ευάλωτες 
ομάδες και στα άτομα με χαμηλά προσόντα 
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Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. Για όλους


