
  

 

1 
 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna (PL)  
Email: euroidea.fsk@gmail.com 
Τηλέφωνο: +48795071528 
Ιστοσελίδα https://euroidea.wordpress.com/ 

Διάρκεια Έργου:  
01/10/2018-31/03/2021 

 

Find An Internship (UK) 
Email: info@findaninternship.co.uk 
Τηλέφωνο: +447519322842 
Ιστοσελίδα http://findaninternship.co.uk 
 
 

University of Turku (FI)  
Email: communications@utu.fi 
Τηλέφωνο: +358 29 450 5000 
Ιστοσελίδα https://www.utu.fi 

Youth Europe Service (IT)  
Email: yes.potenza@gmail.com 
Τηλέφωνο: +39097121124  
Ιστοσελίδα www.yespotenza.wordpress.com 

Informamentis Europa (IT)  
Email: info@informamentiseuropa.eu 
Τηλέφωνο: +390823354691 
Ιστοσελίδα www.informamentiseuropa.eu 

Έργο: 
"Innovative Methodologies and PRactices On 

VEt" 
Ακρωνύμιο: 
IMPROVE 

Πρόγραμμα: 
Erasmus Plus KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις 

για την ΕΕΚ – Ανάπτυξη Καινοτομίας 
Αριθμός Δράσης 

2018-UK01-KA202-047912 
 

 

Kainotomia (EL)  
Email: info@kainotomia.com.gr 
Τηλέφωνο: +302410555590 
Ιστοσελίδα www.kainotomia.com.gr 

 



  

 

2 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

   
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΝ.............................................................................................4   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ............................. 5 

1.1. Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Συμμαχία .......................................................... 5 

1.2. Διερεύνηση της μάθησης που βασίζεται στην εργασία στην Ευρώπη.......... 6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΒΕ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ..................... 8 

2.1 Πρακτικές ΜΒΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο ........................................................... 9 

2.2 Σκεπτικό για την ΜΒΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο ................................................ 10 

2.3 Στρατηγική συμμαχία μεταξύ παρόχων ΕΕΚ και ΜΜΕ(Μικρών και Μεσαίων 
Επιχειρήσεων) του ΗΒ(Ηνωμένου Βασιλείου) ..................................................... 13 

2.4 Επιτυχημένες στρατηγικές και προσεγγίσεις ΜΒΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο ...... 18 

2.5 Πρακτικές ΜΒΕ σε Χώρες Εταίρους ............................................................... 20 

Το μοντέλο της νέας εκπαιδευτικής συμφωνίας στη Φινλανδία .......................... 21 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΒΕ .............................................................................. 40 

3.1 Βέλτιστη πρακτική στην παράδοση της ΜΒΕ ................................................. 40 

3.2 Γιατί έχει σημασία η ΜΒΕ; ............................................................................ 41 

3.3 Εργαλεία μάθησης για την υποστήριξη της υλοποίησης της μάθησης που 
βασίζεται στην εργασία ...................................................................................... 43 

3.4 Μοντέλο Υλοποίησης ΜΒΕ στο Find An Internship ......................................... 45 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΒΕ ........ 51 

4.1 Πρακτικές Λύσεις για την ΜΒΕ .......................................................................... 51 

Τα αποτελεσματικά μοντέλα μάθησης βάσει εργασίας πρέπει να περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα: ............................................................................................................. 51 

Έρευνα ικανοποίησης ............................................................................................ 55 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ .................................................................................. 57 

Συστάσεις .............................................................................................................. 58 



  

 

3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΙ ΑΦΟΡΑ; 

Αυτό το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο «Μάθηση Βασισμένη στην Εργασία (ΜΒΕ)» απευθύνεται σε 

ενδιαφερόμενους που συμμετέχουν στην προώθηση αυτού του είδους μάθησης. Το εγχειρίδιο 

επισημαίνει τους παράγοντες επιτυχίας, τις προκλήσεις, την μεθοδολογία, ορισμένες πρακτικές 

λύσεις και συμβουλές για την αποτελεσματική εφαρμογή της μάθησης που βασίζεται στην 

εργασία σε συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής ποιότητας (ΕΕΚ). 

Στα πλαίσια αυτής της μάθησης η ενεργός συμμετοχή των εργοδοτών και το ισχυρό στοιχείο 

της μάθησης βασισμένης στην εργασία διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων στον τομέα της 

εργασίας παρέχοντας τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται για ένα 

επιτυχημένο πρώτο βήμα στην αγορά εργασίας. 

Για την υλοποίηση αυτού του έργου έχει δημιουργηθεί μια διαφορετική συνεργασία. Οι 

ακόλουθοι έξι οργανισμοί εδρεύουν σε όλη την Ευρώπη και έχουν πολύτιμη εμπειρία στην 

πολιτική, την παράδοση και την αφοσίωση στην ΕΕΚ:  

• Olivier Gnamian, Υπεύθυνος Έργου και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Find An 
Internship, (Συντονιστής, Ηνωμένο Βασίλειο) 

• Céline Kylänpää, υπεύθυνη έργου, Brahea Centre at the University of Turku (FI) 
• Anna Cierpiol, υπεύθυνη έργου, Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna (PL) 
• Antonino Imbesi, υπεύθυνη έργου, Youth Europe Service (IT) 
• Mike Triantafillou, υπεύθυνη έργου, Kainotomia (GR) 
• Katerina Michale, υπεύθυνη έργου, Kainotomia (GR) 
• Elisabetta Leone, υπεύθυνη έργου, Informamentis Europa (IT) 
• Sara Simeoli, υπεύθυνη έργου, Informamentis Europa (IT)  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
 
Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο «Μάθηση Βασισμένη στην Εργασία» (ΜΒΕ) παρέχει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για αποτελεσματικές πρακτικές στην ΜΒΕ που προωθούν τις θετικές 
εμπειρίες και την εξέλιξη των εκπαιδευόμενων.   
 
Αυτός ο οδηγός εξετάζει τις σχετικές προκλήσεις και τα πλαίσια που υπάρχουν στις έξι 
ευρωπαϊκές χώρες εταίρους και παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση επιτυχημένων 
στρατηγικών και πρακτικών.  
 
Η εκτεταμένη έρευνα και η εμπειρία επέτρεψαν στους εταίρους να κατανοήσουν πλήρως την 
εφαρμογή και τις βέλτιστες πρακτικές για την παροχή ΜΒΕ.  
 
Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο θα προσεγγίσει αυτές τις πρακτικές επισημαίνοντας τα βασικά 
χαρακτηριστικά μιας μάθησης υψηλής ποιότητας που βασίζεται στην εργασία, τη σημασία της 
ΜΒΕ και τα χρήσιμα εργαλεία μάθησης που υποστηρίζουν την εφαρμογή της. Επιπλέον, αυτό 
το εγχειρίδιο καταλήγει σε μια εκτενή περιγραφή του Μοντέλου Υλοποίησης του Find An 
Internship (FAI) για την ΜΒΕ και της πρακτικής του αξίας στο πλαίσιο του Erasmus. 
Τέλος, το εγχειρίδιο θα συνοψίσει τα σχετικά σημεία και θα προτείνει μια σύσταση που εξετάζει 
τις επιπτώσεις του Covid-19 στην ΜΒΕ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 
Ο κύριος στόχος της Ευρώπης είναι να ανακάμψει από την πρόσφατη οικονομική και 

χρηματοπιστωτική κρίση. Τα ποσοστά ανεργίας είναι υψηλά και η αγορά εργασίας έχει γίνει πιο  

ανταγωνιστική[1]. Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2019 για τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ έδειξαν γενικό 

ποσοστό ανεργίας 6,3% και ποσοστό ανεργίας στους νέους 15,2% [1] (πηγή: Eurostat). Η κρίση 

τόνισε τη σημασία της αναδιάρθρωσης της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Η Ευρώπη θα 

πρέπει να προωθεί την ένταξη και να παρέχει βιώσιμες λύσεις. Για να πετύχουμε αυτούς τους 

στόχους πρέπει να γίνουμε πιο ευέλικτοι και να παρέχουμε υψηλής ποιότητας συστήματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα και του 

αύριο[2]. 

 

1.1. Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Συμμαχία  
Λαμβάνοντας υπόψη το πιεστικό ζήτημα της βελτίωσης των 

ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων, το 2015 το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Cedefop) συμμετείχε στη συνάντηση 

συνεργασίας για τις δεξιότητες της UNESCO. Οι άλλοι 

εμπλεκόμενοι φορείς ήταν οι εξής: Η Παγκόσμια Τράπεζα, 

η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ο Οργανισμός Βιομηχανικής 

Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, συμμετείχε διεθνής οργανισμός που ασχολείται με 

τις δεξιότητες και την ΕΕΚ. Το κύριο θέμα του συνεδρίου διαρθρώθηκε με βάση τρία σημαντικά 

                                                
 
[1]  Ec.europa.eu. (2020). [online] Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10064439/3-31102019-CP-EN.pdf [Accessed May 2019]. 

  
[2]The European Commission adopted on 9 June 2010 a communication "A New Impetus for European cooperation in Vocational Education and Training to support the Europe 
2020 strategy", which proposed in broad terms a future agenda for the European VET policy.  
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κλειδιά. Οι τρεις παράγοντες ήταν: τα συστήματα ΕΕΚ και ο αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων 

στα ιδρύματα και στους παρόχους ΕΕΚ, οι ευκαιρίες δια βίου μάθησης σε όλα τα περιβάλλοντα 

και σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και η πρόκληση του εντοπισμού δεξιοτήτων στην εργασία 

και την επιχειρηματικότητα. Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη συμφωνία όλων των 

εμπλεκόμενων μερών για ανταλλαγή πληροφοριών και βιώσιμη προσέγγιση της γνώσης. Οι 

δυο αυτές αποφάσεις αποτελούν στρατηγικούς στόχους για την ΕΕΚ ή το TVET[3].  
 
 

 

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχουν πολλά συστήματα για την εκπαιδευτική 

συμμαχία. Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Μαθητείες (EAfA) είναι μια πλατφόρμα που 

περιέχει πολλούς ενδιαφερόμενους. Η πλατφόρμα αυτή συγκεντρώνει φορείς 

όπως κυβερνήσεις, εταιρείες, επιχειρηματικούς οργανισμούς, βιομηχανικά 

επιμελητήρια, εμπόρους και βιοτέχνες, φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ΕΕΚ, κοινωνικούς εταίρους, επαγγελματικούς φορείς και δίκτυα, 

καθώς και ερευνητικά ιδρύματα και ομάδες προβληματισμού. Η συγκεκριμένη 

πλατφόρμα στοχεύει στην ενίσχυση της ποιότητας, της προσφοράς και της 

εικόνας των μαθητειών στην Ευρώπη[4]. 
 

1.2. Διερεύνηση της μάθησης που βασίζεται στην εργασία 
στην Ευρώπη  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε τρία μοντέλα μάθησης με βάση την εργασία, τα οποία 

χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (ΕΕΚ):  

                                                
 
[3] European Commission (2015), Riga Conclusions 2015: http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and- press/news/european-ministers-endorse-riga-conclusions-vet 
[4] Europa.eu. (2020). European Alliance for Apprenticeships. [online] Available at: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en [Accessed May. 2019]. 
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[5] 

 

 

 

 

Το παρακάτω μοντέλο απεικονίζει διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων μάθησης που 

βασίζονται στην εργασία. 

 

                                                
 
[5] HTTP://WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/REGDATA/ETUDES/STUD/2017/602056/IPOL_STU(2017)602056_EN.PDF 
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Alternance schemes or 
apprenticeships

Learners spend a significant time on training 
in companies. In parallel, or in "alternating" 

periods, they acquire general and occupation-
related knowledge and often-complementary 
practical skills and key competences in VET 
schools or other education/training institutes. 

On-the-job training
periods in companies

This typically covers internships, work 
placements or traineeships that are 

incorporated as a compulsory or optional 
element of VET programmes leading to 

formal qualifications. 

Integrated school-
based programme

Schools or training centres have the main 
responsibility for creating close to real life or 

real life working environments through on-site 
labs, workshops, kitchens, restaurants, junior 

or practice firms, simulations, or real 
business/industry project assignments. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΒΕ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ 
 
Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να παράσχει μια επισκόπηση ορισμένων βιβλιογραφικών 

και περιπτωσιολογικών μελετών που σχετίζονται με την μάθηση που βασίζεται στην εργασία 

στο Ηνωμένο Βασίλειο (επικεφαλής συντονιστής), τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την 

Πολωνία. Αυτό το τμήμα του εγγράφου θα προσφέρει στον αναγνώστη και στους 

ενδιαφερόμενους, πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η μάθηση που βασίζεται στην 

εργασία (ΜΒΕ) εφαρμόζεται και προσεγγίζεται σε αυτές τις χώρες.  

                                                
 
[6] https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2018-09/Work-based%20learning_Handbook.pdf 
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2.1 Πρακτικές ΜΒΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο 
Πριν από δεκαετίες, η άμεση μετάβαση από την υποχρεωτική εκπαίδευση 

στον τομέα της εργασίας ήταν ο κανόνας για πολλούς νέους στην Αγγλία. Από 

την κατάρρευση της αγοράς εργασίας στα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι 

μεταβάσεις από το σχολείο στην εργασία έχουν επεκταθεί[7].  

   Σχεδόν τα τρία τέταρτα των νέων 16 ετών συνεχίζουν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση 

πλήρους φοίτησης και σχεδόν οι μισοί από αυτούς παρακολουθούν μαθήματα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), τα οποία ποικίλλουν από το αρχικό ίδρυμα έως το 

προχωρημένο επίπεδο και κυμαίνονται από την ευρεία επαγγελματική εκπαίδευση σε 

διάφορους τομείς (όπως Επιχειρηματικές Σπουδές ή Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα) έως την 

εξειδικευμένη εκπαίδευση για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας[8]. Αυτό είναι ένα επιπλέον 

χαρακτηριστικό της μάθησης για νέους που βασίζεται στο χώρο εργασίας και συνήθως 

ονομάζεται μάθηση βασισμένη στην  εργασία.  

Η μάθηση που βασίζεται στην εργασία (ΜΒΕ) με απλά λόγια περιγράφεται ως ένα σύνολο 

προσεγγίσεων με τις οποίες μπορεί κανείς να μάθει και να αποκτήσει δεξιότητες μέσω της 

εργασίας. Στο πλαίσιο του τομέα της ΕΕΚ, η μάθηση που είναι βασισμένη στην εργασία μπορεί 

να επηρεάσει και να αλλάξει την επίτευξη των στόχων που αφορούν την προσωπική ανάπτυξη, 

όπως η απασχολησιμότητα. Τα τελευταία χρόνια, υπήρξαν ορισμένες πρωτοβουλίες 

κυβερνητικές και μη, που αποσκοπούσαν στη βελτίωση της σχέσεων στον τομέα της  

εκπαίδευσης και της μάθησης που βασίζεται στην εργασία. Έχει αναγνωριστεί εδώ και αρκετό 

καιρό ότι οι δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσω συμβατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι απαραίτητα εκείνες που απαιτούνται και από το χώρο 

εργασίας[9]. Πολλές αναφορές επισημαίνουν την ανάγκη να βελτιωθούν οι δεξιότητες του 

εργατικού δυναμικού [10]. 

Το Leitch Review Skill θέτει έναν φιλόδοξο στόχο. Ο στόχος είναι ότι έως το 2020, το Ηνωμένο 

Βασίλειο θα είναι εντός των οκτώ, σε παγκόσμιο επίπεδο, κορυφαίων σε κάθε επίπεδο 

δεξιοτήτων, με έμφαση στην παροχή προσόντων για το εργατικό δυναμικό, σε πολύ υψηλότερο 

                                                
 
[7] Rikowski, G. (2001) Education for Industry: a complex technicism, Journal of Education & Work, 14, pp. 29-49. 
 
 
[8] Department for Education & Skills (2001) Participation in Education, Training and Employment by 16-18 Year Olds in England: 1999 & 2000, Statistical First Release 30/2001. Available 
at: www.dfes.gov.uk/rsgateway/DB/SFR/ s000273/sfr30-2001.pdf 
[9]  Boud, D. and Soloman, N. (2001a). Repositioning Universities and Work. In (Eds) Boud, D. and Soloman, N. (2001). Work-Based Learning: A New Higher Education. Buckingham: 
Open University Press. 
[10]   Cogent, S.S.C., 2008. Skills for Science Industries: Skills at work'. Cogent, Warrington. 
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ποσοστό. Οι στόχοι αφορούν σε πάνω από το 90% των ενηλίκων που έχουν προσόντα πάνω 

από το Επίπεδο 2, ενώ αλλάζουν επίσης την ισορροπία των δεξιοτήτων από το Επίπεδο 2 στο 

Επίπεδο 3, καθώς επίσης αυξάνουν και τα προσόντα και τις δεξιότητες επιπέδου 4 από 29% σε 

40%, σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού μαθητείας [11]. 

Οι μαθητευόμενοι είναι συνήθως ηλικίας 16 ετών και άνω και συνδυάζουν την εργασία με τις 

σπουδές για να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις για μια συγκεκριμένη εργασία. Ένας 

εκπαιδευόμενος μπορεί να είναι είτε υπάλληλος, είτε νέος. Υπάρχει κυβερνητική 

χρηματοδότηση που καλύπτει μέρος του κόστους της εκπαίδευσης και αξιολόγησης του 

μαθητευόμενου στην Αγγλία. Η μαθητεία πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον ένα χρόνο. Υπάρχει 

περίπτωση η μαθητεία να διαρκέσει έως και 5 χρόνια ανάλογα με το επίπεδο σπουδών του 

εκπαιδευόμενου. 

 

Τα επίπεδα δεξιοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο καθορίζονται από το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

(NQF) όπως φαίνεται στο σχήμα 1:  

 

     
Σχήμα 1: Επίπεδα δεξιοτήτων, όπως ορίζονται από το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων[12].   
 

2.2 Σκεπτικό για την ΜΒΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο  
 

Στο εκπαιδευτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει διενεργηθεί έρευνα για το χάσμα 

μεταξύ των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην εργασία και εκείνων που 

                                                
 
[11]     Leitch, L. (2006) Leitch Review of Skills; Prosperity for all in the global economy–world class skills, Norwich: Her Majesty’s Stationery Office 
[12] Direct.gov. (2009) Qualifications: what the different levels mean, <www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/QualificationsExplained/DG_10039017>. Accessed 20/12/2010. 
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αποκτήθηκαν μέσω προσόντων[13] [14] [15]. Στην Αγγλία, η οργάνωση της εκπαίδευσης υπόκειται 

σήμερα σε ριζικό μετασχηματισμό και υποστηρίζεται από μια πρόσφατη κυβερνητική δέσμευση 

να ξεκινήσει τρία εκατομμύρια νέες μαθητείες έως το 2020. Ανακοινώθηκε το Νοέμβριο του 

2014, μια νέα μορφή κατάρτισης, τα Πτυχία Μαθητείας, τα οποία επεκτείνονται σε όλα τα 

επίπεδα ενός προπτυχιακού (Επίπεδα 4, 5 και 6) και μεταπτυχιακού τίτλου (Επίπεδο 7), και 

συνδέονται στενά με τα επαγγελματικά πρότυπα όπως αυτά ορίζονται από αναγνωρισμένους 

επαγγελματικούς φορείς. Η χρηματοδότηση των Πτυχίων Μαθητείας ενσωματώνεται τώρα σε 

μια νέα εισφορά από τον Απρίλιο του 2016, για μεγάλους οργανισμούς με μισθοδοσία άνω των 

3 εκατομμυρίων λιρών. Ωστόσο και μικρότεροι οργανισμοί θα λάβουν αξιοσημείωτα κίνητρα για 

να υιοθετήσουν ευκαιρίες Πτυχίων Μαθητείας που ενδέχεται να υπερβαίνουν την αρχική τους 

δαπάνη[16]. Επιπλέον, η οικονομική κατάσταση είχε αρνητικό αντίκτυπο στην παράδοση της 

ΜΒΕ. Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης αυξάνονται, λόγω 

της αύξησης των διδάκτρων από το 2014. Εκτιμήθηκε ότι το 61% των φοιτητών του Ηνωμένου 

Βασιλείου εργάζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου φοίτησης, για και κατά μέσο όρο οκτώ ώρες 

την εβδομάδα[17]. Αυτή η αυξανόμενη συχνότητα μερικής απασχόλησης άσκησε πίεση στους 

παρόχους ΑΕ, τους οδήγησε να επανεξετάσουν την παροχή ΜΒΕ και να δημιουργήσουν 

ευκαιρίες για να ενσωματώσουν και να αναγνωρίσουν την μάθηση που προέρχεται από τέτοιες 

εργασιακές εμπειρίες σε προπτυχιακά προγράμματα μέσω ακαδημαϊκής πίστωσης, 

καταλήγοντας να «δημιουργούν ένα προσόν από μια ανάγκη» [18] . Από την οπτική του 

εκπαιδευόμενου το παρακάτω βίντεο δείχνει πόσο σημαντική και αποτελεσματική θα μπορούσε 

να είναι η ΜΒΕ στη ζωή των νέων μαθητών στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

                                                
 
[13] Eraut, M. (2004). Transfer of knowledge between education and workplace settings. In: H. Rainbird, A. Fuller and A. Munro (Eds.), Workplace Learning in Context. London: Routledge, 
201-21. 

 
[14] Stenstrom, M. L. (2006). Polytechnic graduates working life skills and expertise. In: P. Tynjala, J. Valimaa and G. Boulton-Lewis (Eds.), Higher Education and Working Life: Collaborations, 
Confrontations and Challenges, Amsterdam: Elsevier, 89-102. 
 

 
[15] Tynjala, V., Slotte, L., Nieminen, K. and Olkinoura, L.E. (2006). From university to working life: Graduates’ workplace skills in practice. In: P. Tynjala, J. Valimaa and G. Boulton-Lewis 
(Eds.), Higher Education and Working Life: Collaborations, Confrontations and Challenges, Amsterdam: Elsevier, 73-88. 
 

 
[16] BIS (2016a), Apprenticeship Levy: How it Will Work, Department for Business, Innovation and Skills, London, available at: www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-levy-how-
it-will- work/apprenticeship-levy-how-it-will-work#accessing-money-paid-under-the-apprenticeship- levy (accessed 26 May 2016). 

 
[17] McGregor, I. (2015). How does part-time paid work affect higher education students’   studies, and what can be done to minimize any negative effects? Journal of Perspectives in Applied 
Academic Practice, 3(2), 3-14. 

 
[18] Shaw, S. and Ogilvie, C. (2010). Making a virtue out of necessity: part time work as a site for undergraduate work-based learning. Journal of European Industrial Training, 34(8/9), 805-
821. 
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https://www.apprenticeships.gov.uk/# 

 

[19]ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΚΑΙ ΜΑΘΕΤΕ,  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

«Βρήκα την εμπιστοσύνη που χρειαζόμουν για να ξεκινήσω την μαθητεία, γιατί ήξερα ότι το 

θέατρο είναι αυτό που μου άρεσε και που μέσα σε αυτό ήθελα να είμαι.» 

«Δεν υπάρχει ποτέ μια τυπική μέρα που να μοιάζει με την προγούμενη. Υπάρχουν πάντα 

διαφορετικές ώρες εργασίας και διαφορετικά άτομα, κάτι που αρέσει πολύ στην μαθητεία.» 

HOSANNA18, ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ, ΛΟΝΔΙΝΟ 

 

Από την προοπτική του Εργοδότη, τα πλεονεκτήματα του μαθητευόμενου έχουν ως εξής: 

https://www.apprenticeships.gov.uk 

• Περίπου το 80% των εργοδοτών που απασχολούν μαθητευόμενους συμφωνούν στο γεγονός 

ότι κάνουν το χώρο εργασίας τους πιο παραγωγικό. 

                                                
 
[19]  Fire It Up. (2019). Hosanna - Royal Opera House Apprentice. [Online Video]. 17 January 2019. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=frWp3wP4IDo&feature=youtu.be. 

[Accessed: 27 May 2019]. 
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• Υπάρχουν περισσότερες από 200 διαφορετικές μαθητείες. 

• Η Μέση Μαθητεία βελτιώνει την παραγωγικότητα κατά περίπου 214 £ την εβδομάδα.  

• Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται εντός του χώρου εργασίας ώστε να υπάρχει η ευκολία 

πρόσβασης στην εταιρείας. 

• Η μαθητεία προσελκύει ενθουσιώδη, φρέσκα ταλέντα στην επιχείρηση. 

• Η μαθητεία παρέχει δεξιότητες και ταλέντο για το μέλλον της επιχείρησης.  

• Δεν χρειάζεται να πληρωθούν εργοδοτικές εισφορές Εθνικής Ασφάλισης σε άτομα κάτω των 

25 ετών [20]. 

 

2.3 Στρατηγική συμμαχία μεταξύ παρόχων ΕΕΚ και 
ΜΜΕ(Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων) του 
ΗΒ(Ηνωμένου Βασιλείου) 

 

Οι πάροχοι και τα ιδρύματα ΕΕΚ είναι πολύ σημαντικά για την εξάλειψη του επιπέδου ανεργίας 

μεταξύ των εκπαιδευομένων (Ενήλικες και Νέοι). Η πιο σημαντική πτυχή αυτού του πνευματικού 

αποτελέσματος είναι να αναλύσει τη σημασία της σχέσης μεταξύ παρόχων / ιδρυμάτων ΕΕΚ και 

ΜΜΕ του ΗΒ. Οι μαθητείες συνήθως καλύπτονται σε ικανοποιητικό βαθμό από τα πλαίσια 

διακυβέρνησης. Η κάλυψη αφορά τα στάδια από τη λειτουργία των υπηρεσιών μαθητείας έως 

την εύρεση θέσεων για μαθητευόμενους νέους ή ενήλικες έως τις υποστηρικτικές εταιρείες για 

την πρόσληψη μαθητευομένων. 

Προκειμένου να προωθηθεί η μαθητεία και να μειωθεί το χάσμα μεταξύ οργανισμών και 

παρόχων ΕΕΚ, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εισαγάγει μια λεπτομερή διαδικασία:  

Ο ρόλος του παρόχου ΕΕΚ  

Ο πάροχος εκπαίδευσης έχει βασικό ρόλο στην παροχή κατάρτισης εκτός εργασίας, 

αξιολογώντας την πρόοδο στην επίτευξη των προσόντων των εκπαιδευόμενων και στηρίζοντάς 

τους γενικά σε όλη τη διάρκεια της μαθητείας τους. Οι πάροχοι συνεργάζονται πολύ στενά με 

τον εργοδότη για να διασφαλίσουν ότι ο μαθητευόμενος λαμβάνει:  

• Ένα εισαγωγικό  πρόγραμμα στην αρχή.  

• Ένα λεπτομερές πρόγραμμα κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένης της εργασιακής 

κατάρτισης). 

• Τακτικές αξιολογήσεις προόδου.  

• Ευκαιρίες για πρακτική άσκηση στον τομέα της εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να 

αποκτήσουν τα προσόντα / απαιτήσεις της μαθητείας. 
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• Καθοδήγηση και γενική υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της μαθητείας.  

Όλα αυτά θα τεκμηριωθούν σε μια δήλωση δέσμευσης που αποτελεί μέρος της 

Συμφωνίας Μαθητείας. Πρόκειται για ένα ατομικό πρόγραμμα μάθησης στο οποίο θα 

εγγραφούν όλοι, ο πάροχος, ο εργοδότης και ο μαθητευόμενος20. 

Εβδομαδιαίες ώρες μαθητείας  

Η ελάχιστη διάρκεια κάθε μαθητείας εξαρτάται από τον μαθητευόμενο, ο οποίος εργάζεται 30 

ώρες την εβδομάδα ή περισσότερο, συμπεριλαμβανομένης τυχόν εξωσχολικής εκπαίδευσης 

που αναλαμβάνει. 

Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, άτομα με υποχρεώσεις για 

φροντίδα ή άτομα με αναπηρία μπορεί να εργάζονται μειωμένες ώρες ανά εβδομάδα. Όπου 

συμβαίνει αυτό, θα ληφθεί υπόψη και η διάρκεια της μαθητείας θα παραταθεί. 

Ο χρόνος που αφιερώνεται στην εκπαίδευση εκτός εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 20% 

και πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο των ωρών εργασίας. Ο εργοδότης πρέπει να 

παρέχει τον απαραίτητο χρόνο ώστε να ολοκληρωθεί η μαθητεία εντός των ωρών εργασίας. 

Εάν απαιτείται υποστήριξη στα Αγγλικά και τα μαθηματικά, θα πρέπει επίσης να είναι εντός του 

χρονικού πλαισίου εργασίας[20]. 

Πληροφορίες Εργοδότη  

Μια ΜΜΕ που επιθυμεί να αναλάβει τη διαδικασία της μαθητείας στον οργανισμό της θα πρέπει 

να επικοινωνήσει απευθείας με έναν πάροχο ΕΕΚ ή έναν οργανισμό όπως η Find An Internship 

Ltd, για να αναλάβει όλη τη διαδικασία και να αποφύγει τη σπατάλη χρόνου και πόρων. 

Η κυβέρνηση δημιούργησε το μητρώο των παρόχων κατάρτισης μαθητείας, το οποίο διαθέτει 

τα δεδομένα και τις πληροφορίες του οργανισμού κατάρτισης μαθητείας. 

Πρόσληψη Εκπαιδευόμενου  

                                                
 
[20]  National Apprenticeship Service (2019). A guide to apprenticeships. [online] Available at: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/787717/Guide-to-Apprenticeships-260219-LR.pdf [Accessed 27 May 2019]. 
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Υπάρχουν πολλά βήματα για την απασχόληση μαθητευόμενου στην Αγγλία: 

• Επιλέξτε πρότυπο μαθητείας ή πρότυπο για μαθητεία στην επιχείρησή σας στο 

κατάλληλο επίπεδο.   

• Βρείτε έναν οργανισμό που προσφέρει εκπαίδευση στο πλαίσιο μαθητείας ή το 

απαιτούμενο πρότυπο. 

• Ελέγξτε τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για οικονομική υποστήριξη.  

• Διαφημίστε τη θέση μαθητείας σας. 

• Επιλέξτε τον πιθανό μαθητευόμενο σας, δημιουργήστε τη Συμφωνία και τη Δήλωση 

Δέσμευσης μεταξύ διαφορετικών μερών.  

• Χρησιμοποιήστε ένα πρακτορείο κατάρτισης μαθητείας, σε περίπτωση που δεν θέλετε 

να περάσετε από διαδικασίες ελέγχου και συνεντεύξεων21. 

Πληρωμή για μαθητεία ως μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση 

Τα κύρια γεγονότα σχετικά με την πληρωμή για τα Νέα Πρότυπα Μαθητείας.  

• Η κυβέρνηση πληρώνει το 90% του κόστους της μαθητείας για επιχειρήσεις με μισθολογικό 

λογαριασμό μικρότερο από 3 εκατομμύρια λίρες. 

• Η κυβέρνηση θα πληρώσει το 100% των δαπανών κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις που 

απασχολούν άτομα 16 έως 18 ετών για μαθητεία. Η εταιρεία πρέπει να απασχολεί λιγότερα 

από 50 άτομα για να πληροί τα κριτήρια. 

• Θα υπάρχει πρόσθετη υποστήριξη για επιχειρήσεις που εκπαιδεύουν νέους ηλικίας 16 έως 

18 ετών. Η επιχείρηση θα λάβει 1.000 £ σε δύο δόσεις - τον τρίτο μήνα και τον 12ο μήνα της 

Μαθητείας. 

• Θα υπάρξει πρόσθετη υποστήριξη για νέους ηλικίας 19-24 ετών που βρισκόταν 

προηγουμένως σε ιδρύματα ή που έχουν σχέδιο Τοπικής Αρχής Εκπαίδευσης, Υγείας και 

Φροντίδας22. 

 

                                                
 

[21] Government Digital Service (2014). Employing an apprentice. [online] GOV.UK. Available at: https://www.gov.uk/take-on-an-apprentice [Accessed 29 Jan. 2020]. 

 
[22] Skills Funding Agency (2016). Apprenticeship standards funding rules 2016 to 2017. [online] Available at: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604972/Apprenticeship_standards_funding_rules_2016_to_2017_v2_FINAL.pdf 
[Accessed May 2019]. 
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η σχέση μεταξύ παρόχων ΕΕΚ και εργοδοτών είναι απαραίτητη 

για τη δημιουργία μιας εμπειρίας που αλλάζει τη ζωή των εκπαιδευόμενων, δημιουργώντας ένα 

ποιοτικό σύστημα μάθησης που βασίζεται στην εργασία. Παρά τη σημασία της σχέσης μεταξύ 

των δύο μερών, συνειδητοποιήσαμε ότι το σύστημα επικοινωνίας είναι αναποτελεσματικό. 

Ωστόσο, υπάρχουν πολλαπλές περιπτώσεις όπου οι επικοινωνίες δημιουργούνται επιτυχώς 

προς όφελος των εκπαιδευομένων και των εργοδοτών.  

Σήμερα, οι ΜΜΕ είναι πιο ανοιχτές στην ιδέα της ανάληψης ενός μαθητευόμενου σε σύγκριση 

με έναν μεγάλο οργανισμό. Οι μικρές επιχειρήσεις συχνά βασίζονται στην τεχνογνωσία της 

εταιρείας, όπως το Find An Internship Ltd. Με το πέρασμα του χρόνου, ο οργανισμός που 

κατάφερε να εδραιωθεί γίνεται ένας έμπιστος εργοδότης στον κόσμο της επιχειρηματικότητας. 

Ο οργανισμός φροντίζει όλα τα διοικητικά έγγραφα και βοηθά και τα δύο μέρη (τον εργοδότη και 

τον μαθητή) να αντιστοιχίσουν και να συνδυάσουν τις σωστές δεξιότητες για τον εκπαιδευόμενο 

και τον κατάλληλο εκπαιδευόμενο για τη θέση.  

 
 

Υπόθεση ΜΒΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο  
 

Υπάρχει μια ποικιλία πρακτικών, που είναι διαθέσιμες για καθηγητές ΕΕΚ, εκπαιδευτικούς και 

άλλους επαγγελματίες για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της παράδοσης αποτελεσματικής 

εκπαίδευσης και μαθητείας που βασίζεται στην εργασία. Ακολουθούν παραδείγματα σχετικών 

έργων που παράγουν ή έχουν παραγάγει, εργαλεία που αποδεικνύουν ποιοτικές πρακτικές 

στην αποτελεσματική παράδοση και αξιολόγηση της ΜΒΕ: 

 

 

Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Κατηγορία: Μάθηση Βασισμένη στην Εργασία (ΜΒΕ) 

Τίτλος βέλτιστης πρακτικής: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΒΕ  

Όνομα του Οργανισμού: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (αρχηγός εταίρος)  

Δώστε μια σύντομη περίληψη / 
περιγραφή της βέλτιστης πρακτικής 
(έως 100 λέξεις): 

 

Η μείωση της ανεργίας των νέων σε ολόκληρη την 
ΕΕ παραμένει σημαντικό ζήτημα. Η ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων τους για την κάλυψη των αναγκών των 
εργοδοτών και η εύρεση εργασίας είναι δυο κρίσιμα 
στοιχεία για την αντιμετώπιση αυτής της 
πρόκλησης. Η ΜΒΕ χρησιμοποιεί τον χώρο 
εργασίας ως ένα ισχυρό μαθησιακό περιβάλλον 
που συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτών των 
δεξιοτήτων. 
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Η προώθηση της ΜΒΕ όχι μόνο θα εντοπίσει και θα 
μοιραστεί μεθόδους που θα βοηθήσουν να γίνει η 
μάθηση που βασίζεται στην εργασία πιο 
αποτελεσματική, αλλά θα παράσχει επίσης στους 
επαγγελματίες της ΕΕΚ τις γνώσεις και τα εργαλεία 
για να επιτευχθεί μέσω ενός ειδικού διαδικτυακού 
μαθήματος. Η συνεργασία στοχεύει να δείξει ότι η 
ΜΒΕ στην ΕΕΚ μπορεί να είναι μια κερδοφόρα 
κατάσταση τόσο για τους εκπαιδευόμενο όσο και για 
τον εργοδότη που τον φιλοξενεί. 

Τα εμπόδια για να γίνει αυτό μπορεί να είναι 
δύσκολο να ξεπεραστούν. Τα ζητήματα που 
εντοπίστηκαν περιλαμβάνουν κακές σχέσεις και 
συνεργασία μεταξύ παρόχων ΕΕΚ και εργοδοτών, 
και ένα σημαντικό χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ των 
μαθητών που αφορά τις βασικές τους δεξιότητες, 
κυρίως τις επιχειρηματικές. Οι επαγγελματίες της 
ΕΕΚ διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη 
αυτής της ατζέντας, τόσο ως βοηθοί στη δόμηση 
σχέσεων με τη βιομηχανία όσο και ως παράγοντες 
βελτίωσης δεξιοτήτων των νέων. Η προώθηση της 
ΜΒΕ θα υποστηρίξει την κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών ΕΕΚ, οι οποίοι με τη σειρά τους θα  
βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να αξιοποιήσουν 
στο έπακρο τη μάθηση που βασίζεται στην εργασία.  

Στόχοι της βέλτιστης πρακτικής σε 
σχέση με την ΕΕΚ: 

 

The T 
Η κοινοπραξία ενώνει τους παρόχους ΕΕΚ, τις 
επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους από 7 
χώρες της ΕΕ: το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, 
την Ιταλία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Πολωνία και 
την Κροατία. Μέσω αυτής της κοινοπραξίας θα 
δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό 
σεμινάριο για επαγγελματίες ΕΕΚ και διάφορα 
συμπληρωματικά εργαλεία υποστήριξης. Το έργο 
στοχεύει να υποστηρίξει αφενός τα ιδρύματα ΕΕΚ 
να δημιουργήσουν μια σειρά μακροχρόνιων 
συνεργασιών μεταξύ τους και αφετέρου τις 
επιχειρήσεις όλων των μεγεθών για να 
δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας ευκαιρίες 
μάθησης πού βασίζεται στην εργασία. Αναμένεται 
επίσης ότι, μέσω της προώθησης της ΜΒΕ σε μια 
πιο αποτελεσματική μαθησιακή εμπειρία για τους 
εκπαιδευόμενους, μπορούμε να βοηθήσουμε στην 
αύξηση των πρώιμων αποτελεσμάτων της 
απασχόλησης. 
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Περαιτέρω ανάγνωση / Άμεσοι 
σύνδεσμοι για βέλτιστες πρακτικές: 

(ιστότοπος, βιβλία, περιοδικά, άρθρα)  

http://www.promotewbl.eu/wp-
content/uploads/2018/10/IO1-Guide-on-Effective-
WBL-in-VET.pdf 
http://www.promotewbl.eu/?p=5393 
 

 

 

 
 

 

2.4 Επιτυχημένες στρατηγικές και προσεγγίσεις ΜΒΕ στο 
Ηνωμένο Βασίλειο 

 
Ο πίνακας είναι μια επιτυχημένη αναπαράσταση της μάθησης που βασίζεται στην εργασία στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πίνακας περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με τα ακόλουθα:  

 

• Βιομηχανία - Συνεργασίες χάραξης πολιτικής 

• Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη (ΣΕΑ) 

• Ελάχιστα πρότυπα διδασκαλίας και μάθησης    

• Υποστήριξη νέων  

• Προώθηση της ΜΒΕ και καλύτερος συντονισμός μάρκετινγκ. 
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Περιοχή  Περιγραφή Σύνδεσμος 

Συνεργασίες 
διαμορφωτών 
πολιτικής στη 
βιομηχανία  

Οι πολιτικές και η νομοθεσία δημιουργούνται 
σε συνεργασία με ιδρύματα ΕΕΚ, τους 
εκπαιδευόμενούς τους, και κυρίως τους 
εργοδότες. Η συνεργασία με εργοδότες που 
έχουν επιχειρήσεις όλων των μεγεθών 
πραγματοποιείται στα στάδια ανάπτυξης και 
υλοποίησης της πολιτικής και θέτει τον τη 
βάση για την ποιότητας παροχής 
εκπαίδευσης και εμπειρίας για τους νέους. 

https://www.gov.uk/ 
government/organisa 
tions/department-for-  

education  

Συνεχής 
Επαγγελματική 
Ανάπτυξη (ΣΕΑ) 

Υπάρχουν σαφή προγράμματα ΣΕΑ για 
υφιστάμενους εκπαιδευτικούς και καθηγητές 
ΕΕΚ που βοηθούν στην ανάπτυξη της 
πρακτικής τους και μοιράζονται γνώσεις και 
εμπειρίες. Αυτό περιλαμβάνει τόσο 
πιστοποιημένα όσο και διαπιστευμένα 
μαθήματα. Η σαφής πρόοδος και οι 
ελάχιστες προσδοκίες που σχετίζονται με 
τους ρόλους εργασίας για το προσωπικό 
ΕΕΚ θα πρέπει να είναι ορατές και να 
κοινοποιούνται στους υπόλοιπους. 

https://www.futurele 
arn.com/courses/cate 
gories/teaching- courses  

Ελάχιστα πρότυπα 
διδασκαλίας και 
μάθησης 

Μέσω της πολιτικής, της νομοθεσίας και της 
στρατηγικής ηγεσίας, ένα ελάχιστο επίπεδο 
ποιότητας διδασκαλίας και μάθησης μπορεί 
να οδηγήσει σε βελτιώσεις στον τρόπο με 
τον οποίο αντιμετωπίζεται η μαθητεία μεταξύ 
ευρύτερων ενδιαφερομένων. Στα 
παραδείγματα περιλαμβάνονται όλες οι 
παραδιδόμενες μαθητείες και τα 
προγράμματα μάθησης που βασίζονται στην 
εργασία, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν ή 
να παραδίδουν ένα εκπαιδευτικό προσόν. 

https://www.cityandg 
uilds.com/qualificatio ns-
and- apprenticeships/learn 
ing/teaching/1106- teaching-
training- and-assessing- 
learning#tab=informa tion  

Υποστήριξη νέων 

Οι δεξιότητες που αποκτώνται μέσω της 
ΜΒΕ θα πρέπει να συνδέονται με τις 
αναπτυξιακές ανάγκες των εκπαιδευόμενων 
και να υποστηρίζονται από τους 

https://www.gov.uk/ 
guidance/employing- an-
apprentice- technical-guide-
for- employers  
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εκπαιδευτικούς και τους δασκάλους της ΕΕΚ 
καθώς και από την οργάνωση των 
εργοδοτών. Η αντιστοίχιση των 
ενδιαφερόντων και των αναγκών του νέου με 
την ευκαιρία οδηγεί σε καλύτερο 
αποτέλεσμα και επίτευξη των στόχων. 

Προώθηση της 
ΜΒΕ και καλύτερος 
συντονισμός του 
μάρκετινγκ 

Για να αμφισβητήσουμε τις ευρύτερες 
αντιλήψεις για την ΕΕΚ και τη μάθηση 
βασισμένη στην εργασία, πρέπει να υπάρχει 
συντονισμός του ποιοτικού μάρκετινγκ και 
της επικοινωνίας που βοηθά τους 
εργοδότες, τους νέους και τους γονείς και 
κηδεμόνες τους να κατανοήσουν καλύτερα 
τα οφέλη της μάθησης με βάση την εργασία. 

https://www.fenews. co.uk/  
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2.5 Πρακτικές ΜΒΕ σε Χώρες Εταίρους 
 
Πρακτικές ΜΒΕ στη Φινλανδία  

                                                
 
[23] GUIDE ON EFFECTIVE WORK-BASED LEARNING IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. (n.d.). [online] Available at: http://www.promotewbl.eu/wp-
content/uploads/2018/10/IO1-Guide-on-Effective-WBL-in-VET.pdf. 
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        Το μοντέλο της νέας εκπαιδευτικής συμφωνίας στη Φινλανδία  

 
Στη Φινλανδία, στις αρχές του 2018 θεσπίστηκε νέα νομοθεσία για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ). Έρευνες έχουν δείξει ότι η επαγγελματική ζωή υφίσταται 
αλλαγές: αναδύονται διαρκώς νέες θέσεις εργασίας, ενώ οι παλιές εξαφανίζονται, με 
αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις και οι εκπαιδευόμενοι να πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές. Οι 
δεξιότητες πρέπει να ενημερώνονται και να αναβαθμίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας μέσω της δια βίου μάθησης, καθώς αλλάζουν τα μοντέλα τεχνολογίας και 
εσόδων. Ένας από τους βασικούς παράγοντες για να έρθει η αλλαγή σε αυτούς τους τομείς 
είναι η ψηφιοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας. 
Ως μέρος μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη 
Φινλανδία, οι επιλογές κατάρτισης για νέους και ενήλικες έχουν πλέον ενσωματωθεί στην ίδια 
νομοθεσία, σε σύγκριση με την παλιά. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο αυτής της μεταρρύθμισης 
είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της σύνδεσης μεταξύ εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου στη 
διαδικασία μάθησης. Το μοντέλο εκπαιδευτικής συμφωνίας εισήχθη στη Φινλανδία το 2018, ως 
νέο στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Αυτό το νέο μοντέλο δημιουργήθηκε παράλληλα με την ήδη καθιερωμένη εκπαίδευση 
μαθητείας. Το μοντέλο της συμφωνίας θεωρείται μια πιο ευέλικτη μορφή εκπαίδευσης στο χώρο 
εργασίας. Δεν απαιτείται σύμβαση εργασίας μεταξύ εκπαιδευόμενου και εργοδότη. Το μοντέλο 
συμφωνίας συνιστάται για καταστάσεις όπου ο εκπαιδευόμενος έχει μόνο βασικές γνώσεις του 
επαγγέλματος και χρειάζεται εκτεταμένη καθοδήγηση και συμβουλευτική. Η μαθητεία, από την 
άλλη πλευρά, ταιριάζει καλύτερα σε καταστάσεις όπου ο εκπαιδευόμενος έχει ήδη σύμβαση 
εργασίας με τον εργοδότη, ή βρίσκεται σε διαδικασία πρόσληψης, προκειμένου ο εργαζόμενος 
να αναβαθμίσει τις ικανότητές του. Στη νέα πολιτική, οι εκπαιδευτικές συμφωνίες μπορούν να 
οδηγήσουν σε μαθητεία ή σε συνδυασμό των μοντέλων. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις 
διαφορές μεταξύ της εκπαιδευτικής συμφωνίας και της μαθητείας:  

 
 

Μοντέλο εκπαιδευτικής συμφωνίας Μοντέλο μαθητείας 

Συμφωνία μεταξύ σχολείου και εργοδότη Σύμβαση μεταξύ φοιτητή και εργοδότη 

Δεν καταβάλλεται μισθός, αλλά είναι πιθανή 
άλλη οικονομική αμοιβή 

Καταβάλλεται μισθός που ρυθμίζεται από 
εθνικές συμβάσεις 

Βασίζεται στο επίπεδο του εκπαιδευόμενου, 
δημιουργεί ουσιαστικά ένα συμβόλαιο 
κατάρτισης 

Βασίζεται στο καθεστώς του υπαλλήλου, 
τόσο τη σύμβαση εργασίας όσο και την 
κατάρτιση 

Ευέλικτη κατανομή χρόνου Τουλάχιστον 25 ώρες / εβδομάδα 

Η συμφωνία μπορεί να γίνει για να ασχοληθεί 
ο εκπαιδευόμενος με τμήματα ενός τίτλου ή 
ολόκληρο τον τίτλο. 

Η μαθητεία μπορεί να γίνει για να μελετήσει 
ο εκπαιδευόμενος τμήματα ενός τίτλου ή 
ολόκληρο τον τίτλο. 
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Πίνακας 1: διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των μοντέλων μαθητείας και εκπαίδευσης στη 
Φινλανδία  

 
Τόσο στη μία όσο και στην άλλη περίπτωση θα διοριστεί ένας εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας 
του εκπαιδευόμενου. Για τους εργοδότες, ο εκπαιδευόμενος προσλαμβάνεται σε εθελοντική 
βάση και ο εργοδότης μπορεί επίσης να επιλέξει τον εαυτό του ως εκπαιδευόμενο. Στην 
εκπαιδευτική συμφωνία, το εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της 
εξέλιξης των σπουδών και των υπηρεσιών καθοδήγησης. Οι εργοδότες δεν λαμβάνουν 
χρηματική αποζημίωση για τους εκπαιδευόμενους που καταρτίζονται μέσω της εκπαιδευτικής 
συμφωνίας. Στην μαθητεία καταβάλλεται αμοιβή στον εκπαιδευόμενο. Συνολικά, το νέο μοντέλο 
έχει σχεδιαστεί για να είναι πιο ευέλικτο και με χαμηλό όριο στα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη. 
 
Οφέλη για τον εκπαιδευόμενο: 

-  Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν νέες δεξιότητες σε ένα αυθεντικό περιβάλλον εργασίας και 
αναλαμβάνουν πραγματικές εργασίες που αυξάνουν τη συνάφεια της μάθησης.  
-   Η περίοδος κατάρτισης και η διάρκειά της  μπορούν να συμφωνηθούν με βάση τις ατομικές 
ανάγκες. 
-  Η σύμβαση δεν αφαιρεί το δικαίωμα των φοιτητών για οικονομική υποστήριξη ή άλλες 
παροχές κοινωνικής υποστήριξης.  

Οφέλη για τους εργοδότες: 

- Η σύμβαση συνάπτεται μεταξύ εργοδοτών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  
- Η κατάρτιση έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία εργοδοτών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 
- Το μοντέλο δεν δημιουργεί κόστος προσωπικού για τους εργοδότες. 
- Μπορεί να δοθεί οικονομική υποστήριξη χωρίς να δημιουργηθεί σύμβαση εργασίας.  

 

Οφέλη για το εκπαιδευτικό ίδρυμα: 

- Η ευελιξία του μοντέλου μπορεί να βοηθήσει στην εύρεση νέας συνεργασίας για την 
ολοκληρωμένη ΜΒΕ, ειδικά σε μικρότερους δήμους.  
-  Μέρος της εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με άλλον εργοδότη ή στο σχολείο.  
-   Η εκπαίδευση μπορεί να αναπτυχθεί για να καλύψει καλύτερα τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου 
εργοδότη.  
 
Καινοτόμος χαρακτήρας της υπόθεσης: 
 
Από την πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος, το νέο μοντέλο τονίζει την ευθύνη των 
παρόχων εκπαίδευσης να διασφαλίσουν ότι η κατάρτιση ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας. Σε σύγκριση με το μοντέλο μαθητείας, οι ανάγκες ενός συγκεκριμένου 
εργοδότη μπορούν να καλυφθούν ευκολότερα με το εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Το μοντέλο της 
εκπαιδευτικής συμφωνίας δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του 
εργασιακού τομέα και από εκείνους εγκρίθηκε π.χ. η Ομοσπονδία Φινλανδικών Επιχειρήσεων. 
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Προκειμένου να ευθυγραμμιστεί περαιτέρω η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με την 
αγορά εργασίας, το σύστημα χρηματοδότησης των ιδρυμάτων ΕΕΚ θα βασιστεί στα 
αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω αυτού του νέου μοντέλου. Το πρώτο μισό της 
χρηματοδότησης βασίζεται στον αριθμό των μαθητών που έχουν εγγραφεί, το δεύτερο μισό 
βασίζεται σε δείκτες σχετικά με τα προσόντα, τα τμήματα των προσόντων, την 
απασχολησιμότητα των φοιτητών και την πρόοδο σε περαιτέρω σπουδές. 
 
 
Η φινλανδική υπόθεση τονίζει τις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές στην ΜΒΕ:  
 

• Αρχή 1: Υποστηρικτικά μέτρα που καθιστούν τη μαθητεία πιο ελκυστική και προσβάσιμη 
στις ΜΜΕ  

• Αρχή 2: Εύρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ της συγκεκριμένης ανάγκης παροχής 
δεξιοτήτων από ιδρύματα κατάρτισης και της γενικής ανάγκης για βελτίωση της 
απασχολησιμότητας των εκπαιδευομένων 

• Αρχή 3: Εστίαση σε εταιρείες που δεν έχουν εμπειρία με εκπαιδευόμενους   

• Αρχή 4: Υποστήριξη εταιρειών που παρέχουν μαθητεία σε μειονεκτούντες μαθητές  

• Αρχή 5: Παρακίνηση και υποστήριξη εταιρειών για την ανάθεση εξειδικευμένων 
εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών [24]  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
[24] Opetushallitus. (2018): Ammatillisen koulutuksen reformi – Tietopaketti ohjaajille. Helsinki. 
Presentation by Riikka Vacker in the event ”Henkilökohtaistaminen” in Tampere 14.11.2017, available at https://www.oph.fi/download/187937_Oppisopimus_ja_koulutussopimus.pdf 
Online resource also availble at: 
https://minedu.fi/tyopaikalla-oppiminen 
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/koulutus-ja-kehittaminen/ammatillinen-koulutus/opas-tyopaikalla-oppimiseen  
https://ohjaan.fi/wp-content/uploads/2018/07/tyopaikalla_jarjestettava_koulutus.pdf  
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Υπόθεση ΜΒΕ στη Φινλανδία  
 
Αυτή η υπόθεση έχει δοκιμαστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + InnovatiVET από 
το Πανεπιστήμιο του Turku. Αριθμός έργου 2017-1-DK01-KA202-034250 
Χώρα:  Φινλανδία 

Κατηγορία: Μάθηση Βασισμένη στην Εργασία 

Τίτλος βέλτιστης πρακτικής:  Νοικιάστε μια μηλιά 

Όνομα του οργανισμού: Κολέγιο Livia  

Περιγραφή της βέλτιστης πρακτικής 

 

Το έργο ξεκίνησε το 2014 από το Κολέγιο Livia και 
βασίζεται στην ενοικίαση μηλιάς σε πελάτες. Η ιδέα 
έχει διαφημιστεί μέσω έκθεσης κήπου στο Turku και 
Open Days στο κολέγιο.  
 
Τα δέντρα ενοικιάζονται την άνοιξη σε 
οποιονδήποτε. Μόλις πληρωθεί το ενοίκιο, το 
δέντρο παραμένει στον οπωρώνα. Κατά την άνοιξη 
και το καλοκαίρι, οι εκπαιδευόμενοι φροντίζουν τα 
δέντρα: πότισμα, λίπανση κ.λπ. Το άτομο που 
νοικιάζει το δέντρο μπορεί να παρακολουθήσει τη 
συγκομιδή που ωριμάζει μέσω του Facebook. Το 
φθινόπωρο, καθώς ωριμάζει η συγκομιδή, οι 
εκπαιδευόμενοι στέλνουν email στον ενοικιαστή για 
να παραλάβουν τα μήλα. 
 

Στόχος των βέλτιστων πρακτικών σε 
σχέση με την ΕΕΚ: 

Η ενοικίαση μηλιάς είναι μέρος της διδασκαλίας στο 
κολέγιο και στα προγράμματα σπουδών. Συνδυάζει 
τη διδασκαλία στην κηπουρική και την 
επιχειρηματικότητα. 
 
Η ιδέα κάνει μια εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα 
και αναφέρεται στα τρέχοντα κοινωνικά θέματα που 
συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την οικονομία, το 
περιβάλλον και την κοινωνική ευθύνη. Οι 
εκπαιδευόμενοι αποκτούν συγκεκριμένες γνώσεις 
για  την κυκλική οικονομία, την παγκόσμια 
νοοτροπία και τους τοπικούς επιχειρηματίες 
τροφίμων. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν 
να ασχοληθούν με διαφορετικά επιχειρηματικά 
μοντέλα και να εργαστούν στον τομέα στον οποίο 
που έχουν γνώσεις τους με διαφορετικό τρόπο. 
 
Οι συμμετέχοντες κατανοούν τη σημασία της 
κοινότητας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και 
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τον αντίκτυπο της συμμετοχής των πελατών στο 
τελικό προϊόν. 
 
Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν για την εξυπηρέτηση 
πελατών καθώς η διαδικασία ενοικίασης 
καταθέτεται και συλλέγονται σχόλια από τους 
πελάτες για τη βελτίωση της υπηρεσίας, 
διαδικασίες που αποτελούν μέρος της διδασκαλίας. 
 
Το έργο υποστηρίζει την επικοινωνία με οικογένειες 
και νέους της περιοχή σχετικά με την κατάρτιση 
ΕΕΚ, για να προσελκύσει νέους εκπαιδευόμενους 
στο ίδρυμα και νέους πελάτες. 
 
Το έργο παρέχει μια διαδραστική εμπειρία μεταξύ 
επαγγελματικής ζωής και τοπικής κοινότητας. 
 
Η συμμετοχή στο πείραμα θεωρήθηκε ως μέσο 
ανάπτυξης της εκπαίδευσης και αύξησης της 
συμμετοχής των μαθητών στον τομέα της 
επιχειρηματικότητας στο σχολείο. Η κουλτούρα του 
σχολείου είναι αρκετά ευεργετική και εύφορη για 
πειραματισμούς και δοκιμές. 

 Περαιτέρω ανάγνωση / Άμεσοι 
σύνδεσμοι για βέλτιστες πρακτικές: 

(ιστότοπος, βιβλία, περιοδικά, άρθρα) 

http://www.twinery.org  
https://www.facebook.com/pg/vuokraaomaomena
puu/about/?ref=page_internal 
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Κριτήρια ΜΒΕ Ναι, πως Όχι, 

πως 
Συμβάλλει στο πρόγραμμα 
συνεχούς επαγγελματικής 
ανάπτυξης ενός 
εκπαιδευτικού ΕΕΚ 

x  Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βρουν τρόπους να 
προσελκύσουν εκπαιδευόμενους από την 
τοπική κοινότητα και να αλληλεπιδράσουν μαζί 
τους, ενημερώνοντας τις δεξιότητές τους στις 
τρέχουσες ανάγκες της αγοράς. 

 

Υποστηρίζει την ανάπτυξη 
διαφορετικών δεξιοτήτων 
σκέψης 

x Η εργασία είναι πρακτική και 
προσανατολισμένη στην επαγγελματική ζωή. 
Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να βρουν νέους 
τρόπους για να υποστηρίξουν την τοπική 
κοινότητα. 

 

Υποστηρίζει την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων δημιουργικής 
σκέψης 

x Η αλληλεπίδραση με πελάτες και τοπικούς 
αγρότες φέρνει συνάφεια και αυξάνει την 
δημιουργική σκέψη. 

 

Υποστηρίζει την ανάπτυξη 
δημιουργικών δεξιοτήτων 

x Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν συγκεκριμένες 
γνώσεις για την κυκλική οικονομία, την 
παγκόσμια ιδεολογία και τους τοπικούς 
επιχειρηματίες τροφίμων. Αυτές οι έννοιες είναι 
πολύ νέες και απαιτούν δημιουργική σκέψη.  

 

Υποστηρίζει την 
απασχολησιμότητα των 
μαθητών 

x Οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με την έννοια 
της επιχειρηματικότητας και συνειδητοποιούν 
πώς είναι να διευθύνουν μια επιχείρηση. 

 

Υποστηρίζει την ανάπτυξη 
DT Toolkits  για 
εκπαιδευτικούς 

x Μέσα από το έργο οι εκπαιδευόμενοι ίσως 
χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνικές 
για να αποκτήσουν νέους πελάτες, αλλά και 
νέα επιχειρηματικά μοντέλα για να 
υποστηρίξουν άλλους τοπικούς επιχειρηματίες. 
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Αναπτύσσει το βιομηχανική 
ενημερότητα των 
εκπαιδευτικών και τη 
συνάφεια της εκπαίδευσης 
με την επαγγελματική ζωή 

x Η συνάφεια της εκπαίδευσης με την 
επαγγελματική ζωή ενισχύεται προτείνοντας 
σχετικές προκλήσεις που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν και εκθέτοντας τους 
εκπαιδευόμενους εκτίθενται σε καταστάσεις 
πραγματικής ζωής. 

 

Έχει ένα στοιχείο 
καινοτομίας σχετικό με τους 
εκπαιδευτικούς 

x Τα θέματα της κυκλικής οικονομίας, της 
σπατάλης τροφίμων, της παγκόσμιας 
κατανάλωσης είναι εν μέρει καινοτόμα και 
απαιτούν καινοτόμους τρόπους προσέγγισης. 
Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να είναι καινοτόμοι. 

 

Διαθέτει απόδειξη συν-
σχεδιασμού εκπαιδευτικού 
και εργοδότη 

x Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί 
αλληλεπιδρούν με την τοπική κοινότητα. Οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να συνεργαστούν με τους 
επιχειρηματίες για να σχεδιάσουν νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα που θα υποστηρίζουν 
την επιχείρησή τους και θα καθορίζουν το ρόλο 
των εκπαιδευόμενων και του εκπαιδευτικού 
ιδρύματος. 

 

 
 

 

 

Πρακτικές ΜΒΕ στην Ελλάδα  
 
Τα προγράμματα πρακτικής άσκησης ή οι θέσεις εργασίας έχουν αναγνωριστεί ως μία από τις 
πιο αποτελεσματικές μεθόδους για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των απαιτήσεων 
εκπαίδευσης και απασχόλησης. Η συμβολή της πρακτικής άσκησης είναι τεράστια, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες μάθησης που βελτιώνουν τις επιλογές εργασίας, 
υποστηρίζουν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να αποκτήσουν 
αυτοπεποίθηση και ωριμότητα και προσφέρουν στους μελλοντικούς υπαλλήλους εκπαίδευση 
χαμηλού κόστους. 
 
Σύμφωνα με την σύγγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ: Ο ΣΩΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» που έγραψε η Άννα Μανούδη, η Ελλάδα δεν 
διαθέτει προγράμματα υποστήριξης πριν από τη μαθητεία στην κατώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ή στην πρώτη τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτά που 
περιγράφονται άλλες ευρωπαϊκές κομητείες. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, μετά την απομάκρυνσή 
τους από την εκπαίδευση, οι νέοι στην Ελλάδα χρειάζονται κατά μέσο όρο 24 μήνες για να βρουν 
την πρώτη τους δουλειά, σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 17 μηνών και 6 μηνών στις 
ΗΠΑ. Αυτό, με τη σειρά του, αντικατοπτρίζει τους ιστορικά πολύ αδύναμους δεσμούς μεταξύ 
του εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας, καθώς και το γεγονός ότι οι ευκαιρίες 
για μάθηση που βασίζεται στην εργασία έχουν περιοριστεί μέχρι σήμερα». 
Ο μειωμένος αριθμός θέσεων μαθητείας μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες. Για 
παράδειγμα, η οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά το πρόγραμμα μαθητείας με τους 
εργοδότες να προσφέρουν πολύ λιγότερες θέσεις πρακτικής εργασίας από ό, τι πριν, για να μην 
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αναφέρουμε τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που πρέπει να καταβάλουν οι εργοδότες μαζί 
με την αδήλωτη ή ανασφάλιστη εργασία που είναι διαδεδομένη. 
 
Τα τελευταία χρόνια, η εκπαίδευση που βασίζεται στην εργασία έχει καθιερωθεί στα ελληνικά 
δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας έχουν καταστεί 
υποχρεωτικό στάδιο για φοιτητές που σπουδάζουν ΑΒΑ και άλλους κλάδους σε Ανώτατα 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕ) και είναι προαιρετικές για φοιτητές πανεπιστημίων. 
Παρόλο που η χρησιμότητα και η σπουδαιότητα της πρακτικής άσκησης στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και εξαπλώνεται συνεχώς στα Πανεπιστήμια 
(Mihail, 2006), υπάρχουν ενδείξεις ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές και να χρησιμοποιηθούν νέα 
εργαλεία προκειμένου να αποκομιστούν περισσότερα οφέλη από την ΜΒΕ ακολουθώντας το 
παράδειγμα άλλων Ιδρυμάτων στο εξωτερικό. 
Σύμφωνα με τη Σοφία Ασωνίτου, καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Αθήνας, 
στο βιβλίο της με τίτλο: Δεξιότητες απασχολησιμότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η 
περίπτωση της Ελλάδας «Procedia-Social and Behavioral Sciences», Φεβρουάριος 2015, 
υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε και να εστιάσουμε για να 
κάνουμε την πρακτική άσκηση και τις τοποθετήσεις εργασίας μια διαδραστική, εύκολα 
αξιολογημένη και αποτελεσματική εμπειρία. 
 
• Βεβαιωθείτε ότι είναι μια διαδικασία που ευεργετεί όλους τους εκπαιδευόμενους. Πρέπει να 
βεβαιωθείτε ότι η μάθηση που βασίζεται σε εργασία είναι μια περίοδος με προστιθέμενη αξία 
και όχι απλά μία υποχρεωτική προϋπόθεση για να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος το πτυχίο του. 
Υπάρχουν περιπτώσεις που οι μαθητευόμενοι παραπονιούνται για τον βαρετό και 
επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα της εξάμηνης εργασίας τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής 
άσκησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μάθηση μέσω εργασίας να έχει τη μορφή μια τυπικής 
διαδικασίας και όχι μια «εμπειρία ζωής». Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δεσμευτούν ότι 
απασχολούν τον εκπαιδευόμενο σε ένα συγκεκριμένο και υψηλών απαιτήσεων έργο δίπλα σε 
έμπειρα στελέχη, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να μην ασχολείται αποκλειστικά με εργασίες 
ρουτίνας, χαμηλής ζήτησης. 
• Ορίστε τις προτιμήσεις του εκπαιδευόμενου. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να καθορίσει τους 
στόχους εργασίας του εκ των προτέρων, δηλαδή την οικονομική λογιστική, τον έλεγχο, τη 
διαχείριση λογιστικών, την εφοδιασμό ή το μάρκετινγκ και θα πρέπει να αποφασίσει από κοινού 
με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας ζητήματα σχετικά με το επάγγελμά τους. 
Υπάρχουν φορές που οι εκπαιδευόμενοι δεν κάνουν πραγματικά καμία επιλογή επειδή είτε είναι 
απρόθυμοι να ξεκινήσουν είτε δεν ξέρουν ποιες είναι οι προτιμήσεις τους είτε επειδή η εταιρεία 
επιβάλλει τις δικές της αποφάσεις. 
• Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να ξεκινήσει νωρίτερα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μικρά 
διαστήματα απασχόλησης θα πρέπει να παρέχονται στους φοιτητές μέσω σύντομων περιόδων 
(ενός ή δύο μηνών) εργασιακών εμπειριών στην αρχή της ακαδημαϊκής τους ζωής ακόμη και 
στο τέλος του πρώτου έτους σπουδών. Δεν πρέπει να αφήσετε όλες τις πρακτικές περιόδους 
εργασίας να συμβούν τον τελευταίο χρόνο. Αυτή η δραστηριότητα θα εισαγάγει τους 
εκπαιδευόμενους στον επαγγελματικό κόσμο, θα τους βοηθήσει να ωριμάσουν, ακόμη και να 
προσδιορίσουν και να αποφασίσουν ευκολότερα για τις δικές τους επαγγελματικές προτιμήσεις. 
• Δώστε τη δυνατότητα παροχής υπηρεσίας μίας ημέρας. Θα μπορούσαν να υπογραφούν 
ειδικές συμφωνίες με εταιρείες, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν επιλεκτικά να εργάζονται 
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σε συγκεκριμένα έργα για μία ημέρα κάθε εβδομάδα για μια καθορισμένη περίοδο σε 
συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Και πάλι, αυτό θα τους έδειχνε τις ανάγκες και τις προσδοκίες 
που θα έχουν οι εργοδότες από αυτούς στο μέλλον. Αυτή η διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί 
μέρος της βαθμολογίας τους σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, με κατάλληλη ενημέρωση για την 
αξιολόγησή τους. 
• Αυξήστε την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων. Θα πρέπει να υπάρχει 
συνεχής επικοινωνία μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του ακαδημαϊκού επόπτη κατά τη διάρκεια 
της πρακτικής άσκησης, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να έχει την αίσθηση της συνέχειας της 
εκπαιδευτικής εμπειρίας. 
• Ενισχύστε τη στοχαστική πρακτική. Λείπουν σχόλια και προβληματισμοί από την τρέχουσα 
οργάνωση της ΜΒΕ. Οι εκπαιδευόμενοι κάνουν την πρακτική τους στο 8ο εξάμηνο των 
σπουδών τους (τελευταίο εξάμηνο) και συνήθως έχουν περάσει την πλειοψηφία των 
μαθημάτων. Ακόμα κι αν ο εκπαιδευόμενος δεν έχει περάσει τα μαθήματα, το πλήρες ωράριο 
ΜΒΕ καθιστά αδύνατο για τον ίδιο να παρακολουθήσει μαθήματα και ως εκ τούτου χάνει την 
επαφή με τις σπουδές του. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ΜΒΕ ως το τελευταίο βήμα μιας 
μαθησιακής εμπειρίας δεν παρέχει στον μαθητή την ευκαιρία να συζητήσει την εμπειρία του / 
της, να διευκρινίσει θέματα και ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης 
και γενικά δεν υπάρχουν ευκαιρίες για ανατροφοδότηση. Επομένως, πρέπει να 
αναδιοργανώσουμε την ΜΒΕ μας με τέτοιο τρόπο ώστε στο τέλος της διαδικασίας να υπάρχει 
χρόνος και κατάλληλες διαδικασίες που επιτρέπουν την ανατροφοδότηση, τη συζήτηση, την 
αξιολόγηση και τη μεταφορά ιδεών από την εργασία στην εκπαίδευση με πραγματικούς όρους.  
Στο τέλος της ΜΒΕ οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να γράψουν μια σύντομη αναφορά και να κάνουν 
μια προφορική παρουσίαση. Αυτή η παρουσίαση θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια περιγραφή 
της εταιρείας, τα καθήκοντά τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, την εκτιμώμενη 
μάθηση, τα οφέλη που αποκόμισαν, την κριτική τους για το πρόγραμμα σπουδών και τη 
σχετικότητά του με τον πραγματικό κόσμο. Οι μελλοντικοί εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτικοί και 
οι εκπρόσωποι της εταιρείας θα μπορούσαν να παρευρεθούν και να συμμετάσχουν στον 
διάλογο. Αυτή η διαδικασία θα ενίσχυε τις δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης των 
εκπαιδευόμενων[25] [26].  
 
 
Μελέτη περίπτωσης από την Ελλάδα  
 
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναγνωρίζει ότι η Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος της 
Ελλάδας και βασική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης, 
καθώς ο χαρακτήρας της ΕΕΚ είναι διττός, τόσο επαγγελματικός όσο και κοινωνικός. Η αύξηση 

                                                
 
[25] GREECE: THE RIGHT TIME FOR ENHANCING WORK-BASED LEARNING, Peer Review on ‘The dual training system – Integration of young people into the labour market, Anna 
Manoudi, September 2010 
 
[26] Employability Skills in Higher Education and the Case of Greece of “Procedia-Social and Behavioral Sciences”, Sofia Asonitou, February 2015 
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των ιδρυμάτων μαθητείας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και για αυτόν τον λόγο προσφέρεται  
η ευκαιρία μαθητείας από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 
Ο προγραμματισμός της μαθητείας οργανώθηκε με βάση τη συνεχή συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικών δομών και εργοδοτών, με ιδιαίτερη έμφαση στη μάθηση βασισμένη στην εργασία 
και υλοποιείται με τρόπο που προάγει τη σύνδεση μεταξύ της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
της αγοράς εργασίας.  
Η προτεραιότητα που δόθηκε στην αναβάθμιση και επέκταση της μαθητείας, από τα πρώτα 
στάδια της εφαρμογής, έχει ήδη κινητοποιήσει σημαντικό αριθμό φορέων του δημόσιου τομέα, 
έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και μια θετική απάντηση σε 
αιτήσεις για όλους τους τύπους υποψηφίων (ή δομές μαθητείας) . Κατά τη σχολική χρονιά 2019-
20, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
θα εφαρμόσουν συνολικά Προγράμματα Μαθητείας για μαθητευόμενους και εκπαιδευόμενους 
δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - EΠΑΣ - ΙΕΚ). 
 
 
Στο πλαίσιο της σχολικής χρονιάς 2019-2020 (αρχές Οκτωβρίου 2019), οι συν-χορηγοί θα 
εφαρμόσουν μαθητείες σε ειδικότητες που καλύπτουν βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες 
της χώρας. Τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ζητούν από φορείς του ιδιωτικού τομέα που 
επιθυμούν να προσφέρουν μαθητεία, να ανακοινώνουν τις θέσεις μαθητείας τους στην πύλη του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επιτευχθεί  
χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους για είσοδο στην διαδικτυακή πύλη της ελληνικής 
φορολογικής υπηρεσίας και στην υπηρεσία. Οι μαθητείες θα αναρτηθούν επίσης στην πύλη του 
Οργανισμού Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης 
που απαιτείται από τη διυπουργική πρόσκληση (Πρόσκληση για μαθητεία για αποφοίτους) και 
την υποβολή τους στους επιμέρους σχετικούς φορείς[27]. 
 
 
Μελέτη περίπτωσης ΜΒΕ στην Πολωνία  
 
Η Πολωνία συνεχίζει τη συνολική μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (ΕΕΚ) από τον Δεκέμβριο του 2016 και βλέπει βελτίωση στην απασχολησιμότητα 

των αποφοίτων επαγγελματικής κατάρτισης. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει αλλαγές στους 

τομείς της επαγγελματική πορεία, των προγραμμάτων σπουδών, του συστήματος 

χρηματοδότησης και της αυξημένης συμμετοχής των εργοδοτών. 

Τμήματα ή δι-επαγγελματικά ιδρύματα πρώτου σταδίου άρχισαν να λειτουργούν τον Σεπτέμβριο 

του 2017. Προσφέρουν τριετή προγράμματα που οδηγούν σε επαγγελματικό πιστοποιητικό για 

προσόντα σε ένα μόνο επάγγελμα. Οι απόφοιτοι τέτοιων ιδρυμάτων μπορούν είτε να εισέλθουν 

                                                
 
[27] Minedu.gov.gr. (2019). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΑΡΧΙΚΗ. [online] Available at: https://www.minedu.gov.gr/ [Accessed May. 2019]. 
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στην αγορά εργασίας είτε να πάνε σε ιδρύματα δεύτερου σταδίου, τα οποία προσφέρουν διετή 

προγράμματα για περαιτέρω σπουδές. Οι απόφοιτοι αυτών των σχολών μπορούν να λάβουν 

μέρος στις εξετάσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να πάνε στην ΑΕΙ. 

 

Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2019, η κατανομή κεφαλαίων για την αρχική ΕΕΚ θα βασίζεται 

σε παράγοντες όπως:  

1) η ζήτηση για συγκεκριμένα επαγγέλματα στην περιοχή   

2) η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας  

3) οι δαπάνες κατάρτισης για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.  

 

Η μεταρρύθμιση καθιστά επίσης υποχρεωτική τη συνεργασία των 

ιδρυμάτων και των εργοδοτών κατά την έναρξη νέων μαθημάτων και 

επιτρέπει στα ιδρύματα να προσφέρουν μαθήματα κατάρτισης μικρού 

κύκλου για ενήλικες («μαθήματα επαγγελματικών δεξιοτήτων») [28]. 

Τέλος, τον Ιανουάριο του 2018 το Υπουργείο Παιδείας δημιούργησε ένα συμβουλευτικό όργανο 

- το Διοικητικό Συμβούλιο των Συμβούλων Επαγγελματικών Σχολών - για να υποστηρίξει τη 

μεταρρύθμιση[28]. 

Τομεακά συμβούλια δεξιοτήτων ιδρύθηκαν στην Πολωνία από το 2016 στους τομείς της υγείας, 

των κατασκευών, των οικονομικών, του τουρισμού, της μόδας και των καινοτόμων υφασμάτων, 

της πληροφορικής και της αυτοκινητοβιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροκίνησης. 

Η Πολωνία δημιούργησε επίσης ένα Συμβούλιο Προγραμμάτων για τις Ικανότητες και ένα 

Εθνικό Ταμείο Κατάρτισης (NTF) και παρέχει μια βάση δεδομένων για τις υπηρεσίες κατάρτισης 

(Baza Usług Rozwojowych - BUR). 
 

 

 

 

ΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ   

Στην Ιταλία, τα αιτήματα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων έχουν εισαχθεί στο σύστημα 
κατάρτισης, μέσω του λεγόμενου «διπλού συστήματος» [29]. Αν και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ο 
χαρακτηρισμός «διπλό σύστημα» χρησιμοποιείται κατά προτίμηση για να υποδείξει τις 
μαθησιακές διαδρομές μαθητείας, ο ιταλικός πειραματισμός του "Διπλού Συστήματος" ήθελε να 
αγκαλιάσει και τις τρεις μορφές μάθησης βάσει εργασίας, εισάγοντας: μαθητεία, πρακτική 

                                                
 
[28] European Commission. (2018). Education and Training Monitor 2018 Poland Report. [online] Available at: https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-
library/education-and-training-monitor-2018-poland-report_en [Accessed May. 2019]. 

 
29

[29] http://www.sistemaduale.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx 
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άσκηση (περιλαμβάνεται στο σχολείο - σχέδια εναλλαγής εργασίας) και την Simulated Training 
Company (που αποδίδεται στην τρίτη λειτουργία ΜΒΕ). 

Αυτή η ιταλική επιλογή αναμφίβολα ανταποκρίνεται σε προοπτικές ευκαιρίας: δεν θα ήταν 
συνετό, σε ένα σύστημα που παραδοσιακά δεν είχε την τάση να χρησιμοποιεί μεθοδολογίες 
που βασίζονται στην εργασία, να εισαγάγει το Διπλό Σύστημα προτείνοντας μόνο τη μαθητεία, 
η οποία θεωρείται η πιο «ριζοσπαστική» μορφή της ΜΒΕ. Από την άλλη πλευρά, αυτή η επιλογή 
που έκανε η Ιταλία, αντικατοπτρίζει έναν συγκεκριμένο τρόπο διαμόρφωσης της μαθητείας από 
κανονιστική άποψη, προσδιορίζοντας τη σχέση της με το σύστημα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

Η πιο σχετική ιδιαιτερότητα της ΜΒΕ στην Ιταλία είναι ότι τα ιδρύματα κατάρτισης και οι εταιρείες 
έχουν τη δυνατότητα να εξατομικεύσουν, μέσω ενός κοινού σχεδιασμού, τα σχέδια κατάρτισης 
των μαθητευομένων και των εκπαιδευομένων. Αυτό ανταποκρίνεται επίσης στην ευρωπαϊκή 
σύσταση για το σύστημα ECVET. 

Η βασική παιδαγωγική ιδέα είναι ότι οποιαδήποτε εργασιακή εμπειρία μπορεί να προσφέρει 
επαρκή κίνητρα στους εκπαιδευόμενους ώστε, μέσω κατάλληλου κριτικού προβληματισμού, να 
επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς στόχους που καθορίζονται από τα σχολικά συστήματα.  

Χάρη στη Συμφωνία[30]  που ορίστηκε στη Διάσκεψη Κρατών-Περιφερειών τον Σεπτέμβριο του 
2015, (στην Ιταλία οι Περιφέρειες έχουν την κύρια εξουσία για το θέμα των προσόντων ΕΕΚ) η 
ιταλική κυβέρνηση ξεκίνησε ένα πείραμα που περιελάμβανε 300 κέντρα επαγγελματικής 
κατάρτισης σε όλη την εθνική επικράτεια και επέτρεψε σε 60.000 νέους να αποκτήσουν 
επαγγελματικά προσόντα ή εναλλακτικά διπλώματα. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα για την 
αποτελεσματική δημιουργία μιας δομημένης και συνεχούς σχέσης μεταξύ του κόσμου της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης (σχολεία και κέντρα κατάρτισης) και της αγοράς εργασίας. 

Τα χαρακτηριστικά και οι στόχοι καθεμιάς από τις προαναφερθείσες μορφές μάθησης βάσει 
εργασίας καθορίζονται παρακάτω, σύμφωνα με τον ιταλικό νομοθετικό κανονισμό. 

 

 

Α) Μαθητεία 

Η μαθητεία είναι μια σύμβαση εργασίας (μεταξύ φοιτητή και εταιρείας) με στόχο την κατάρτιση 
και την απασχόληση των νέων. Είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του Ιταλικού Διπλού 
Συστήματος. 

                                                
 
[30] https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2015/normativa-statale-2015/csr-accordo-24-
settembre-2015-n.-158/S_Accordo24settembre2015n158CSR.pdf 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του Μεταρρυθμιστικού Εργατικού Δικαίου στην Ιταλία, - τον λεγόμενο 
Νόμο για την Απασχόληση[31], - και το Νομοθετικό Διάταγμα[32] ν. 81/2015, η μαθητεία χωρίζεται 
σε τρεις τύπους: 

Μαθητεία 1ου επιπέδου, για την επίτευξη ενός εκ των ακόλουθων προσόντων: 
- το επαγγελματικό προσόν και το δίπλωμα, 
- το δίπλωμα της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
- το πιστοποιητικό ανώτερης τεχνικής εξειδίκευσης. 
Αυτός ο τύπος συμβολαίου επιτρέπει στις εταιρείες να προσλαμβάνουν νέους ηλικίας 15 έως 
25 ετών και να συνδυάζουν την εργασιακή εμπειρία στα πλαίσια μελέτης και εκπαίδευσης, 
αναπτύσσοντας δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των 
σπουδών. 
Οι επιλογές για την απόκτηση του τίτλου και του διπλώματος παρέχονται από Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης διαπιστευμένα από την Περιφέρεια ή από Δευτεροβάθμια 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (που διαχειρίζεται το Κράτος). 
Για να ενεργοποιήσει μια σύμβαση μαθητείας 1ου επιπέδου, ο εργοδότης πρέπει να ακολουθήσει 
τους περιφερειακούς κανόνες και τις διαδικασίες που απαιτούνται. Στη συνέχεια, πρέπει να 
επικοινωνήσει με ένα διαπιστευμένο κέντρο που διαχειρίζεται εκπαιδευτικές διαδρομές που 
σχετίζονται με τον επαγγελματικό χώρο που αντιστοιχεί στην εργασιακή δραστηριότητα που 
καλείται να εκτελέσει ο μαθητευόμενος. 
2ο  Επίπεδο μαθητείας - "Επαγγελματική μαθητεία". Πρόκειται για σύμβαση εργασίας μεταξύ 
εταιρείας και εκπαιδευόμενου ηλικίας μεταξύ 18 και 29 ετών. 
Αυτός ο τύπος μαθητείας χρησιμοποιείται από τον εκπαιδευόμενο για να αποκτήσει 
επαγγελματικά προσόντα στον τομέα αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας που ορίζονται από συνδικαλιστικές ενώσεις. Εάν αυτός ο τύπος 
συμβολαίου περιλαμβάνει μαθητευόμενους που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, τότε δεν  
ισχύουν όρια ηλικίας. 
3ο Επίπεδο μαθητείας - «Μαθητεία Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας». Πρόκειται για 
σύμβαση εργασίας (μεταξύ εταιρείας και εκπαιδευόμενου ηλικίας μεταξύ 18 και 29 ετών), με 
στόχο την απόκτηση προσόντων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (εκπαίδευση τρίτου επιπέδου). 
Αυτός ο τύπος συμβολαίου περιλαμβάνει επίσης ερευνητικούς διδακτορικούς τίτλους, 
διπλώματα που σχετίζονται με την πορεία των ανώτερων τεχνικών ινστιτούτων, ερευνητικές 
δραστηριότητες καθώς και για την πρακτική άσκηση για πρόσβαση στον επαγγελματικό κόσμο. 
 

 
 
B) ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η Συμφωνία των Περιφερειών της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 και ο Νόμος 107/2015 (που 
ονομάζεται Νόμος του Καλού Σχολείου [33]) διέπουν τη λεγόμενη «εναλλαγή μεταξύ σχολείου και 
εργασίας». Είναι μια μορφή ΜΒΕ που επιτρέπει στους νέους Ιταλούς, από τα σχολεία 

                                                
 
[31] http://www.jobsact.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 
[32] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg 
[33] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg  
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως το πανεπιστήμιο, να έχουν πρακτικές εμπειρίες στο χώρο 
εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 

Η εναλλαγή μεταξύ σχολείου και εργασίας απευθύνεται σε όλους τους μαθητές που 
συμμετέχουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 3), αν και κυρίως απευθύνεται σε 
εκπαιδευόμενους ΕΕΚ. 

Σε αντίθεση με τη μαθητεία, η εναλλαγή σχολείου και εργασίας δεν είναι σύμβαση εργασίας, 
αλλά μια μορφή εκπαίδευσης βασισμένη στην εργασία (σύμφωνα με τη διεύθυνση μελέτης που 
επέλεξε ο εκπαιδευόμενος), η οποία επιτρέπει στους μαθητές να αποκτήσουν, εκτός από τη 
γνώση βασικής σχολικής μάθησης, επίσης τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες, οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αγορά εργασίας. 

Τα μαθήματα εναλλαγής μπορούν να αναληφθούν από μαθητές δεύτερης σχολικής βαθμίδας, 
ηλικίας μεταξύ 15 και 18 ετών, και ρυθμίζονται από συμφωνία μεταξύ σχολείου και εταιρείας. 

Ως μέρος του Διπλού Συστήματος, οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν μαθητές 
μπορούν να συνάψουν συμφωνίες με Λύκεια / Κέντρα Κατάρτισης με διαφορετικά ποσοστά 
συμμετοχής, ανάλογα με το ενδιαφέρον. 

Εναλλαγή Σχολείου - Εργασίας και πρακτική άσκηση Erasmus Plus KA1 VET 
Πολλά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οργανισμοί ΕΕΚ κάνουν την εναλλαγή μεταξύ 
σχολείου και εργασίας να συμπίπτει με την πρακτική άσκηση Erasmus Plus KA1 VET. 
Αυτό είναι εφικτό, επειδή οι στόχοι, όσον αφορά τις Μαθησιακές Μονάδες και τα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα μιας πρακτικής άσκησης Erasmus plus KA1, είναι αρκετά παρόμοιοι με αυτούς 
της εναλλαγής. Επιπλέον, ως πρακτική άσκηση Erasmus στο εξωτερικό, η εκπαίδευση στον 
τομέα εργασίας του εκπαιδευόμενου εμπλουτίζεται με πολύγλωσσες και διαπολιτισμικές 
δεξιότητες. 
 

3) Η εταιρεία προσομοίωσης κατάρτισης (IFS) 
Η Simulated Training Company (Εταιρεία Προσομοιωμένης Κατάρτισης)  είναι μια διδακτική 
μεθοδολογία που σκοπεύει να αναπαράγει σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα τις δραστηριότητες της 
εταιρείας που αφορούν την οργάνωση, το περιβάλλον, τις σχέσεις και τα εργαλεία εργασίας. 
Δημιουργείται ουσιαστικά μια εικονική εταιρεία, κινούμενη από τους εκπαιδευόμενους, η οποία 
πραγματοποιεί δραστηριότητες παραγωγής ή / και παροχής υπηρεσιών και βασίζεται σε μια 
πραγματική εταιρεία, που παίζει τον ρόλο της «εταιρείας- μέντορα». 
Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια σύνδεση με πραγματικές 
εργασιακές δραστηριότητες στο σχεδιασμό ρόλων και 
καθηκόντων μεμονωμένων μαθητών σε κατάσταση.  
Ο εργοδότης που παίζει το ρόλο της «εταιρείας- μέντορα» σε 
ένα πρόγραμμα προσομοίωσης εκπαιδευτικής εταιρείας, 
αναλαμβάνει: 
- την υποστήριξη του ορισμού του έργου  
- την παροχή παρεμβάσεων ενημέρωσης / κατάρτισης σε 

εκπαιδευόμενους 
- τη διαθεσιμότητά για επισκέψεις εκπαιδευόμενων στην 

εταιρεία 
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- την εποπτεία της προόδου του έργου. 
 
Η «εταιρεία- μέντορας» διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ του πραγματικού οργανωτικού και 
επιχειρησιακού μοντέλου με αυτό που προσομοιώνουν οι εκπαιδευόμενοι και της αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, αναλαμβάνει να μεταδώσει στους εκπαιδευόμενους 
πληροφορίες σχετικά με το οργανωτικό και λειτουργικό μοντέλο της μέσω άμεσης 
πληροφόρησης στο χώρο της τάξης και της εταιρείας. 
Η συμμετοχή στις δραστηριότητες μιας προσομοιωμένης εταιρείας κατάρτισης ως εταιρείας-
μέντορα , επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο εργοδότη: 
-  να καλωσορίσει εκπαιδευόμενους στη διαδικασία εναλλαγής μάθησης και εργασίας ή 
-  να τους τοποθετήσει σε μαθητείες πρώτου επιπέδου ή 
- να προσφέρει μαθήματα για να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι πιθανούς καλεσμένους / 
μαθητευόμενους και ταυτόχρονα να τους παρουσιάσουν την εταιρική πραγματικότητα, τα 
προϊόντα, τις οργανωτικές και λειτουργικές μεθόδους, ώστε να ευνοήσουν τη μελλοντική τους 
εισαγωγή. 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

Οι ιταλικοί οργανισμοί Informamentis Europa και 
YES που συμμετέχουν στο έργο IMPROVE 
θεωρούν την έρευνα «ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
ΔΙΠΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»[34] - που 
πραγματοποιήθηκε από το «Ίδρυμα Di Vittorio - 
Εθνικό Ινστιτούτο CGIL για την ιστορική, οικονομική, 
κοινωνική και συνδικαλιστική έρευνα κατάρτισης» 
κατάλληλη για τους σκοπούς αυτού του πνευματικού 
αποτελέσματος. Η έρευνα λαμβάνει υπόψη 25 
βέλτιστες πρακτικές ΜΒΕ Ιταλίας και τις διάφορες 
κατηγοριοποιήσεις που προβλέπονται από την 
ιταλική νομοθεσία: Μαθητεία, Εναλλαγή Εργασίας-
Ζωής, Simulated Training Company. 
 
Η Informamentis Europa και YES επέλεξαν ορθές πρακτικές με τη συμμετοχή της πιο 
σημαντικής ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας - Fiat Chrysler Automobiles - καθώς διαθέτει 
εργοστάσια παραγωγής και στις δύο περιοχές όπου εδρεύουν οι Informamentis και YES. 
Συγκεκριμένα, αναλύουμε παρακάτω την ορθή πρακτική της ΜΒΕ που περιλαμβάνει την Fiat 
Chrysler Automobiles - POMIGLIANO ASSEMBLY PLANT - και το "Cantone" Scientific High 
School Pomigliano d'Arco (NA). 
 
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ 

Κατηγορία: Μάθηση Βασισμένη στην Εργασία 
(στο πλαίσιο εναλλαγής Εργασίας-Μάθησης) 

Τίτλος Βέλτιστης 
Πρακτικής:  

Υιοθέτηση FCA: 

Όνομα του 
Οργανισμού: 

• Fiat Chrysler Automobiles  - Pomigliano Assembly Plant - 
Pomigliano D’Arco- Νάπολη (Ιταλία) 

                                                
 
[34] https://www.fondazionedivittorio.it/sites/default/files/content-attachment/WE4YOUTH-ebook-I-MODELLI-DI-
SUCCESSO-DELLA-FORMAZIONE-DUALE-25-casi.pdf 
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• Liceo Scientifico “Cantone” Pomigliano D’Arco - Νάπολη 
(Ιταλία) 

Περιγραφή 
Βέλτιστης 
Πρακτικής: 

Ξεκινώντας από το σχολικό έτος 2016-2017, η Fiat Chrysler 
Automobiles έχει ετοιμάσει τη δική της εθνική μορφή για 
να προσφέρει στους μαθητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης μια εμπειρία MBE στο πλαίσιο Εναλλαγής 
Μάθησης και Εργασίας. 
Η μορφή, που ονομάζεται "υιοθέτηση FCA", αφορούσε, 
στην περίοδο 2016-2018, 45 μαθήματα από 16 σχολεία σε 
όλη την Ιταλία (971 μαθητές). 
Εδώ εξετάζουμε την εμπειρία εναλλαγής που λαμβάνει 
χώρα στο Fiat Chrysler Automobiles - Pomigliano 
Assembly Plant - στο Pomigliano D'Arco στην επαρχία της 
Νάπολης (ΙΤΑΛΙΑ), το οποίο "υιοθέτησε" - το "Salvatore 
Cantone" Επιστημονικό Γυμνάσιο (Γυμνάσιο ISCED 3), που 
βρίσκεται επίσης στο δήμο Pomigliano D'arco. 
 
Η εμπειρία ΜΒΕ περιλαμβάνει συγκεκριμένα 4 τάξεις του 
τρίτου έτους σπουδών, τρεις από τις οποίες έχουν 
διεύθυνση IT (Επιλογή Εφαρμοσμένων Επιστημών) και 
μία με επιστημονική διεύθυνση για συνολικά 96 
εκπαιδευόμενους. 
Από την πλευρά της εταιρείας, η επιλογή συμμετοχής σε 
γυμνάσιο παρά σε ίδρυμα ΕΕΚ (όπως έγινε σε άλλες 
ιταλικές περιφέρειες), είναι αρκετά ασυνήθιστο, αλλά 
οφείλεται σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του 
σχολείου: είναι καλά προσανατολισμένο προς μια 
εκπαίδευση ικανή να περιλαμβάνει εμπειρίες ΜΒΕ. 
Από την πλευρά του σχολείου, η πρόταση της FCA 
αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία: 
-για τον μεγάλο αριθμό μαθητών που συμμετέχουν 
-για την ποιότητα του προγράμματος κατάρτισης που 
προτείνει μια σημαντική εταιρεία (πολύ σπάνια 
περίσταση στην περιοχή της Καμπανίας)  
-επειδή η μαθησιακή εμπειρία στην εργασία μπορεί να 
αποτελέσει πηγή μελλοντικών ευκαιριών εργασίας για 
τους εκπαιδευόμενους ή / και κίνητρων για να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους στον τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας.  
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Στόχος βέλτιστης 
πρακτικής σε σχέση 
με την ΕΕΚ: 
 

Το πρόγραμμα κατάρτισης της FCA ΜΒΕ δημιουργήθηκε 
από τη διοίκηση της εταιρείας και αποτελείται από μια 
εθνικά τυποποιημένη μορφή που έχει ως στόχο να 
λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο στα διάφορα ιταλικά 
πλαίσια στα οποία πραγματοποιείται. 
Αυτή η μορφή προβλέπει το σχεδιασμό εκπαιδευτικού 
περιεχομένου με βάση: 
- τα τρία σχολικά έτη, 
- τις οργανωτικές δομές της εταιρείας, 
- τα παραγωγικά επαγγέλματα της επικράτειας, 
- τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων. 
 
Στη συνέχεια συζητείται η μορφή με τα εμπλεκόμενα 
σχολεία, ώστε να προσαρμοστεί στα χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων. 
 
Το μάθημα διαρκεί 3 σχολικά έτη: 
α) κατά το πρώτο έτος, οι εκπαιδευόμενοι 
πραγματοποιούν μια εργασιακή εμπειρία εντός της 
εταιρείας (διάρκειας έως 60 ωρών), η οποία 
περιλαμβάνει μαθήματα κατάρτισης κατά την εργασία 
και εργαστηριακές δραστηριότητες. 
β) η εργασία για το έργο πραγματοποιείται το δεύτερο 
έτος (έπειτα από συμφωνία εκπαιδευτικών και 
καθηγητών της εταιρείας). Κάθε έργο περιλαμβάνει μια 
μικρή ομάδα εκπαιδευομένων, οπότε η εκπαίδευση είναι 
«προσαρμοσμένη» στα χαρακτηριστικά των τους. 
γ) Στο τρίτο έτος παρουσιάζονται και δοκιμάζονται τα 
έργα. 
 
Καθ' όλη τη διάρκεια του τριετούς κύκλου μαθημάτων, οι 
εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν επίσης στα "INNOLAB" 
(εργαστήρια καινοτομίας) που πραγματοποιούνται από 
ειδικούς της FIAT που ειδικεύονται στον τομέα της 
καινοτομίας. 
Οι καθηγητές και οι μαθητές του Λυκείου Liceo Cantone 
συμμετείχαν ενεργά στο σχεδιασμό του έργου που θα 
εκτελεστεί και έζησαν αυτές τις δραστηριότητες δυναμικά 
κατά τον σχεδιασμό του έργου, χάρη στην ικανότητα των 
εμπειρογνωμόνων της FCA να προσφέρουν έναν 
καινοτόμο χώρο εκπαίδευσης.  
 



  

 

38 
 

Περαιτέρω 
ανάγνωση / Άμεσοι 
σύνδεσμοι για 
βέλτιστες πρακτικές: 
(ιστότοπος, βιβλία, 
περιοδικά, άρθρα) 

https://www.fondazionedivittorio.it/sites/default/files/c
ontent-attachment/WE4YOUTH-ebook-I-MODELLI-DI-
SUCCESSO-DELLA-FORMAZIONE-DUALE-25-casi.pdf  
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Κριτήρια ΜΒΕ Ναι, πως Όχι, 

πως 
Συμβάλλει στο πρόγραμμα 
συνεχούς επαγγελματικής 
ανάπτυξης ενός 
εκπαιδευτικού ΕΕΚ 

x Οι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται στο 
σχεδιασμό των ενοτήτων κατάρτισης 
και στον καθορισμό της θέσης 
εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο 
ενημερώνουν τις δεξιότητές τους, 
εμπλουτίζοντάς τις με καινοτόμα 
στοιχεία που έχουν μάθει στην 
εταιρεία. 

 

Υποστηρίζει την ανάπτυξη 
διαφορετικών δεξιοτήτων 
σκέψης 

x Η συμμετοχή στα INNOLAB επιτρέπει 
στους εκπαιδευόμενους και τους 
εκπαιδευτές να αναπτύξουν 
καινοτόμες ιδέες και να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο εργασίας στην 
αυτοκινητοβιομηχανία σε 
διαφορετικές θέσεις. 

 

Υποστηρίζει την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων δημιουργικής 
σκέψης 

x Η αλληλεπίδραση με εργαζομένους 
και εμπειρογνώμονες της εταιρείας 
επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να 
αναπτύξουν τη δημιουργική σκέψη. 

 

Υποστηρίζει την ανάπτυξη 
δημιουργικών δεξιοτήτων 

x Η συμμετοχή εκπαιδευόμενων στον 
ορισμό του έργου ευνοεί την 
ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων. 

 

Υποστηρίζει την 
απασχολησιμότητα των 
μαθητών 

x Στο τέλος της τριετούς φοίτησης ΜΒΕ, 
οι εκπαιδευόμενοι ανέπτυξαν πολλά 
από τα χαρακτηριστικά που 
αναζητούν οι εταιρείες αυτοκινήτων 
στους εργαζομένους τους. 
 

 

Υποστηρίζει την ανάπτυξη 
DT Toolkits για 
εκπαιδευτικούς  

x Χάρη στη συνεχή αλληλεπίδραση 
μεταξύ εκπαιδευτικών, ειδικών και 
εμπειρογνωμόνων της εταιρείας. 

 

Αναπτύσσει τη 
βιομηχανική ενημερότητα 
των εκπαιδευτικών και τη 
συνάφεια της 
εκπαίδευσης με την 
επαγγελματική ζωή 

x Η συνάφεια της επαγγελματικής ζωής 
ενισχύεται επειδή τόσο ο εκπαιδευτής 
όσο και οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται 
σε πραγματικές καταστάσεις. 
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Έχει ένα στοιχείο 
καινοτομίας σχετικό με 
τους εκπαιδευτικούς 

x Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα 
INNOLAB τους επιτρέπει να 
αποκτήσουν και να αναπτύξουν 
καινοτόμα στοιχεία. 

 

Έχει απόδειξη από κοινού 
σχεδιασμού 
εκπαιδευτικού και 
εργοδότη 

x Ο συν-σχεδιασμός μεταξύ 
εκπαιδευτικών και εμπειρογνωμόνων 
της εταιρείας είναι ένα 
χαρακτηριστικό και ουσιαστικό 
στοιχείο του προγράμματος 
κατάρτισης που προτείνει η Fiat 
Chrysler Automobiles για μαθητές 
γυμνασίου. 

 

 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΒΕ  
 

3.1 Βέλτιστη πρακτική στην παράδοση της ΜΒΕ  
 

Παρά τα οφέλη και τη εύφορη κατάσταση, η μάθηση βασισμένη στην εργασία αντιμετωπίζει 

ορισμένα εμπόδια και κριτικές. Υπάρχουν πολλές πηγές σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης, 

πιστοποίησης και παράδοσης της ΜΒΕ[35] [36]. Ωστόσο, η παραδοσιακή προσέγγιση ΕΕΚ 

βασίζεται στην προσαρμογή. Οι στόχοι, το περιεχόμενο, οι μέθοδοι και τα μέσα εκπαίδευσης 

προσαρμόζονται σε μια ιδέα της τεχνικής και οικονομικής προόδου. Αλλά αυτή η ιδέα έχει 

αποδειχθεί πολύ συχνά οπισθοδρομική. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη μια προσέγγιση που 

βασίζεται στην επαγγελματική εποικοδομητική εργασία[37]. Η ΜΒΕ θεωρείται πραγματική 

πρόκληση για πολλούς οργανισμούς καθώς περιλαμβάνει κόπο και μπορεί να δημιουργήσει 

σύγχυση στους εκπαιδευόμενους δεδομένων των διαφορών του περιβάλλοντος της τάξης με 

την εταιρεία. Αν σχεδιαζόταν σωστά, θα μπορούσε να είναι επωφελής όχι μόνο για τους 

εκπαιδευόμενους αλλά και για τους εκπαιδευτικούς και τους εργοδότες. 

                                                
 
[35] Nixon, I., Smith, K., Stafford, R., Camm, S. (2006). Work-based learning: illuminating the higher education landscape, Final report, July, York: Higher Education Academy. 
[36] Brennan, J. and Little, B. (2006). Towards a strategy for workplace learning. Bristol: Higher Education Funding Council for England (HEFCE). 
[37] Eicker, F. and Hartmann, M. (2004), “Kompetenzfelder als Kristallisationspunkte für Gestalten in technischen Berufsbildungs- und Innovationsnetzwerken”, in Herkner, V. and Vermehr, 
B. (Eds), Berufsfeldwissenschaft – Berufsfelddidaktik – Lehrerbildung. Beiträge zur Didaktik gewerblich- technischer Berufsbildung, Donat, Bremen, pp. 167-174. 
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Ακολουθούν έξι χαρακτηριστικά καλής ποιότητας μάθησης που βασίζεται στην εργασία: 

• Οι εκπαιδευόμενοι, οι εργοδότες και το ακαδημαϊκό προσωπικό κατανοούν όλες τις 

προθέσεις της μάθησης. 

• Η ποιότητα της εργασιακής εμπειρίας ενισχύεται με την εισαγωγή και ενημέρωση 

όλων των εμπλεκομένων εκ των προτέρων, με την ανάλυση του προβληματισμού 

που συνεχίζει να υπάρχει και τον προσδιορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

• Η εργασιακή εμπειρία είναι διαπιστευμένη έτσι ώστε να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.  

• Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν ένα χαρτοφυλάκιο εργασιακής εμπειρίας, έτσι ώστε 

να παρακολουθείται η ποιότητα της μάθησης. 

• Υπάρχει αποτελεσματικός προβληματισμός, δηλαδή, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

εξηγήσουν τι έχουν μάθει. 

• Η εκπαιδευτική αξιολόγηση χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της διαδικασίας 

μάθησης[38]. 

 

Τα έξι παραπάνω χαρακτηριστικά υπογραμμίζουν το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι 

υπεύθυνοι για τη μάθηση που βασίζεται στην εργασία πρέπει να είναι ευέλικτοι και να 

κατανοούν τις πιθανές προκλήσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευόμενοι κατά 

τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της ΜΒΕ[39] [40]. 

 
 

3.2 Γιατί έχει σημασία η ΜΒΕ;  
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι εταιρείες και οι κοινωνικοί 

εταίροι να ενδιαφέρονται να εισαγάγουν, να εφαρμόσουν, να επεκτείνουν και να βελτιώσουν την 

ποιότητα της μάθησης που βασίζεται στην εργασία. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει μερικές 

πληροφορίες που συλλέχθηκαν:   

Περιοχή  Περιγραφή 

                                                
 
[38] Blackwell, A., Bowes, L., Harvey, L., Hesketh, A. and Knight P. T. (2001). Transforming work experience in Higher Education. British Educational Research Journal, 26(3), 269-286. 
[39] Boud, D. 2001. Creating a work-based curriculum. In: Work-based Learning: A new higher education? D. Boud & N. Solomon (Eds). Buckingham: Society for Research into Higher 
Education, Open University Press. 

 
[40] Boud, D. & Costley, C. (2007). From project supervision to advising: new conceptions of the practice. Innovations in Education and Teaching International, 44(2), 119–130. 
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Προοπτική του επιχειρηματία 
 

Οι χώροι εργασίας, στους οποίους οι εργαζόμενοι αποκτούν 
συνεχώς νέες δεξιότητες και νέους τρόπους να κάνουν τα 
πράγματα τείνουν να είναι πιο παραγωγικοί και πιο 
κερδοφόροι. Επίσης είναι πιο καινοτόμοι, καλύτεροι στη χρήση 
των γνώσεων των εργαζομένων, ικανοί να βελτιώσουν την 
ποιότητα των προϊόντων και την εξυπηρέτηση των πελατών και 
να έχουν μικρότερο κύκλο εργασιών προσωπικού.  

Προοπτική εκπαιδευόμενου 

Η μάθηση με βάση την εργασία μπορεί να κάνει τα 
προγράμματα σπουδών πιο ενδιαφέροντα και να τα συνδέσει 
πιο άμεσα με τον κόσμο της εργασίας. Μπορεί να βελτιώσει τις 
προοπτικές εργασίας, δίνοντάς στους εκπαιδευόμενους 
σχετικές εργασιακές δεξιότητες και συνδέοντάς τους με 
εργοδότες που μπορεί να τους προσφέρουν θέσεις εργασίας 
μετά την αποφοίτησή τους. Αυτός μπορεί να είναι ένας τρόπος 
αύξησης των ευκαιριών και της κοινωνικής ένταξης μεταξύ 
ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην αγορά 
εργασίας. 

Προοπτική εργαζομένων 

Η ευκαιρία να μάθετε νέα πράγματα κάνει την εργασία πιο 
ενδιαφέρουσα. Ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να ενδιαφέρονται 
περισσότερο για τη βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας 
τους και αυξάνει τις πιθανότητες να λάβουν επίσημη ΕΕΚ.  

Διαμορφωτές δημόσιας 
πολιτικής στην αρχική, 
μεταδευτεροβάθμια και 
συνεχιζόμενη ΕΕΚ 

μάθηση βασισμένη στην εργασία: 
• παράγει δεξιότητες υψηλής ποιότητας που σχετίζονται 
περισσότερο με πραγματικές εργασιακές καταστάσεις σε σχέση 
με την μάθηση που συμβαίνει εξ ολοκλήρου στην τάξη και 
παράγει δεξιότητες που είναι πιθανό να είναι πιο ενημερωμένες 
με τις τρέχουσες πρακτικές στο χώρο εργασίας. 
- Βοηθά στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εκπαίδευσης 
και επιχειρήσεων και στη δημιουργία ισχυρών δεσμών, τόσο 
για μεμονωμένους εκπαιδευόμενους όσο και για το σύστημα 
στο σύνολό του, μεταξύ της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
των πραγματικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας. 
- Βελτιώνει τη σχέση των εκπαιδευομένων και της αγοράς 
εργασίας και έτσι βελτιώνει τις πιθανότητές τους να βρουν 
δουλειά μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. 
- Εμπλέκει τους εργοδότες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση της 
ΕΕΚ, αυξάνοντας έτσι την εμπιστοσύνη τους στο σύστημα. 
- Δημιουργεί μαθησιακές ευκαιρίες που δεν μπορούν να 
αντέξουν οικονομικά πολλά σχολεία και κολέγια ΕΕΚ που 
χρηματοδοτούνται δημόσια.  

Σχολεία και κολέγια 
Μάθηση βασισμένη στην εργασία: 
• Μπορεί να είναι ένας ισχυρός τρόπος για την ανάπτυξη 
γενικών δεξιοτήτων, όπως ομαδική εργασία και επίλυση 
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προβλημάτων και βασικών εργασιακών συνηθειών όπως η 
ακρίβεια. 
• Δείχνει στους εκπαιδευόμενους τη συνάφεια των μαθημάτων 
τους με τις μελλοντικές θέσεις εργασίας, και έτσι τους κάνει να 
ενδιαφέρονται περισσότερο να σπουδάσουν. Αυτό μπορεί να 
είναι σημαντικό για την αύξηση της συμμετοχής και των 
αποτελεσμάτων για μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους[41].    

 

 

 

 
 

3.3 Εργαλεία μάθησης για την υποστήριξη της υλοποίησης 
της μάθησης που βασίζεται στην εργασία 

Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα εργαλεία σήμερα για μέντορες, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές 

ΕΕΚ για την υποστήριξη της υλοποίησης της μάθησης και της εκπαίδευσης που βασίζεται στην 

εργασία. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει την ποιοτική πρακτική στην παροχή μάθησης 

βασισμένης στην εργασία:  

Εργαλεία  Περιγραφή Σύνδεσμος/ Τοποθεσία  

Toolkit για 
την μάθηση 
που 
βασίζεται 
στην εργασία 

Πρόκειται για σύνολο 
συνδέσμων που αφορούν 
ένα ευρύ φάσμα 
ευρωπαϊκών έργων που 
περιέχουν διάφορους 
πόρους, εκθέσεις και άλλο 
υλικό και σχετίζονται με την 
μάθηση που βασίζεται στην 
εργασία. Τα θέματα 
περιλαμβάνουν αξιολόγηση 
και πρακτικές διασφάλισης 
ποιότητας, προσεγγίσεις 
εταιρικών σχέσεων και 
ανάπτυξη ικανοτήτων μεταξύ 
εκπαιδευτικών και 
εκπαιδευτών. Υπάρχουν 
επίσης διαθέσιμοι πόροι για 
συγκεκριμένους τομείς, που 
διαθέτουν πληροφορίες 
σχετικά με την εκπαίδευση 

http://www.wbl- toolkit.eu/  

                                                
 
[41] Sweet, R. (2018). Work-based learning A handbook for policy makers and social partners in ETF partner countries. [online] Available at: 
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2018-09/Work-based%20learning_Handbook.pdf [Accessed May 2019]. 
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που σχετίζεται με τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία μέχρι 
και τις μαθητείες λιανικής. 

TrainCom  

Μια πλατφόρμα 
πληροφόρησης και μάθησης 
για εκπαιδευτικούς και 
καθηγητές ΕΕΚ που 
«ασχολούνται με την 
ανάπτυξη ή τον 
επανασχεδιασμό 
προγραμμάτων με σκοπό 
(έναν ισχυρότερο) 
προσανατολισμό 
ικανοτήτων». Ένα εργαλείο 
μάθησης 5 μονάδων που 
παρέχει πρακτικά 
παραδείγματα για τον τρόπο 
σχεδιασμού, υποστήριξης και 
αξιολόγησης της ΜΒΕ 
αποτελεσματικά. 

http://train-com.de/  

(Site can be translated into Spanish, English, 
German, Italian and Czech)  

Replay-VET 

Το έργο REPLAY-VET 
σχετίζεται με τη βελτίωση της 
τρέχουσας και της 
μελλοντικής συμμετοχής 
στην αγορά εργασίας, 
εργαζομένων με χαμηλή 
ειδίκευση σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι 
έχουν άμεσο ενδιαφέρον για 
τα άτομα που συμμετέχουν 
στην ΕΕΚ. 

http://www.replayvet.eu/en/project/ (Site can be 
translated into German, English, Spanish, Italian, 
Czech and French)  

 

Το έργο «IMPROVE» στοχεύει στην προώθηση καινοτόμων πρακτικών και εργαλείων στην 

ΕΕΚ, προκειμένου να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να θεωρήσουν την ΕΕΚ ως σημαντική 

επιλογή στην επαγγελματική τους πορεία, όπως ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μία 

από τις «Δέκα δράσεις» της νέας και ολοκληρωμένης "Skills Agenda for Europe" (κυκλοφόρησε 

τον Ιούνιο του 2016). Όπως επισημαίνεται στην Ατζέντα, ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

είναι να κάνει την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) «πρώτη επιλογή», 

ενισχύοντας τις ευκαιρίες να ακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος μια μαθησιακή εμπειρία που 

βασίζεται στην εργασία και προωθώντας την προβολή των καλών αποτελεσμάτων της ΕΕΚ 

στην αγορά εργασίας. 
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 3.4 Μοντέλο Υλοποίησης ΜΒΕ στο Find An Internship  
Το μοντέλο μας έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την εφαρμογή της ΜΒΕ για ΜΜΕ, ακαδημαϊκά 

ιδρύματα και εκπαιδευόμενους. Σε αυτήν την περίπτωση θα διερευνήσουμε πώς θα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο μας στο πλαίσιο του Erasmus.  

Σενάριο 1: Όταν ένας οργανισμός προσπαθεί να φιλοξενήσει μια ομάδα ξένων μαθητών στο 

πλαίσιο του Erasmus. 

Σενάριο 2: Όταν ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα (καθηγητής), ή μια οργάνωση νεολαίας κ.λπ. ψάχνει 

να στείλει μια ομάδα εκπαιδευόμενων στο Ηνωμένο Βασίλειο για το πρόγραμμα ΜΒΕ.  

Σενάριο 3: Όταν οι εκπαιδευόμενοι από ένα συνεργαζόμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα επικοινωνούν 

απευθείας μαζί μας, καθώς η ΜΒΕ στο εξωτερικό είναι υποχρεωτικό μέρος των πιστώσεών 

τους. 

Το μοντέλο μας έχει δοκιμαστεί και εφαρμοστεί αποτελεσματικά πολλές φορές. Σε αυτήν την 
περίπτωση, θα χρησιμοποιήσουμε μια εικονική οργάνωση που ονομάζεται Royal Institute από 
τη Γαλλία.  
 
Μελέτες περιπτώσεων  
«Το Royal Institute συμμετάσχει στο Erasmus+ τον επόμενο χρόνο για δεύτερη φορά. Πρόσφατα 
ρώτησα ποιοι από τους εκπαιδευόμενους ενδιαφέρονται να κάνουν πρακτική άσκηση στο 
εξωτερικό το επόμενο καλοκαίρι (Ιούλιος - Αύγουστος) και έλαβα φανταστικές απαντήσεις. 
Τουλάχιστον 10 μαθητές (ηλικίας 18+) ενδιαφέρονται για αυτή τη διαδικασία στο Λονδίνο. 
Ψάχνω λοιπόν ένα πρακτορείο για να συνεργαστώ ως εταίρος. Χρειάζομαι το πρακτορείο για να 
οργανώσω τη δουλειά (οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν βιογραφικά σημειώματα Europass, μπορώ 
να οργανώσω τις συνεντεύξεις μέσω Skype) και τη διαμονή (αναζήτηση οικογενειών υποδοχής), 
καθώς και σε συνεργασία με τους αρμόδιους του πρακτορείου να κάνω την απαραίτητη 
τεκμηρίωση (Συμφωνίες μάθησης, δεσμεύσεις ποιότητας, Europass Έγγραφο κινητικότητας.» 
 
 
 
 
 
Ακολουθεί το μοντέλο εφαρμογής μας: 
 

 
       Ινστιτούτο Find An Internship and Royal, Διαδικασία Πρακτικής άσκησης και τοποθέτησης 
σε θέση πρακτικής 

 
 
Σκοπός 
Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ του Find An 
Internship (FAI) και του Royal Institute.  
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Υπηρεσίες του Find An Internship  
 
Το Find An Internship είναι υπεύθυνο για τα ακόλουθα: 
 

• Δημιουργία προφίλ 
• Συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό σημείωμα  
• Υποστήριξη ερευνητικής πρακτικής 
• Προετοιμασία συνέντευξης 
• Συνέχεια παρακολούθησης 
• Βοήθεια διαμονής 
• Παραλαβή και παράδοση 
• Κοινωνικό πρόγραμμα 
• Προσφορά προϊόντων 

 
Υποχρεώσεις του Find An Internship  
Το Find An Internship είναι υπεύθυνο για τα ακόλουθα: 

• Έλεγχος και συνέντευξη των υποψηφίων πριν από την παρουσίαση και εξέτασή τους 
στην εταιρεία υποδοχής. 

• Αξιολόγηση της αμοιβαίας προσαρμογής μεταξύ ασκούμενου και οργανισμού υποδοχής. 
• Παροχή βοήθειας στον ασκούμενο ώστε να βρει στέγαση εάν ζητηθεί. 
• Παροχή βοήθειας στον ασκούμενο για την απόκτηση της κατάλληλης βίζας, όταν 

χρειάζεται. 
• Παροχή βοήθειας στον ασκούμενο με οποιαδήποτε γραπτή εργασία που μπορεί να 

απαιτείται με το πανεπιστήμιο του / της. 
• Παροχή βοήθειας στον ασκούμενο για τον προγραμματισμό ταξιδιών από και προς τον 

προορισμό πρακτικής άσκησης. 
• Παροχή απομακρυσμένης υποστήριξης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

 
 
Διάρκεια Πρακτικής 
 
Οι μαθητείες / πρακτική άσκηση μπορεί να έχουν ώρες εργασίας σύμφωνα με τις τυπικές 
ώρες εργασίας του οργανισμού υποδοχής. Αυτό είναι διαπραγματεύσιμο σύμφωνα με τις 
ανάγκες του οργανισμού υποδοχής, την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα υποδοχής, τις 
απαιτήσεις βίζας ή / και του πανεπιστήμιου του ασκούμενου ή μεμονωμένες απαιτήσεις. 
 
Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να μείνει για δύο εβδομάδες ή έως έξι μήνες. 
 
Η ακριβής διάρκεια και οι ώρες εργασίας θα καθοριστούν για κάθε ασκούμενο στο 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Πρακτικής Άσκησης. (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) 
 
 
Απαιτήσεις πρακτικής άσκησης 
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Η πρακτική άσκηση μπορεί: 
 
• Να μην πληρώνεται ή να πληρώνονται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας υποδοχής. 
Εάν πληρώσετε την πρακτική άσκηση, πρέπει να πληροί τις εθνικές νομοθεσίες των 
κατώτατων μισθών. Εάν η πρακτική δεν πληρώνεται, πρέπει να συμμορφώνεται με τα 
εθελοντικά δικαιώματα του Ηνωμένου Βασιλείου. 
• Να διαρκέσει για 6 μήνες το πολύ. 
• Να χρειάζεται να εργάζεστε για τουλάχιστον 25 ώρες την εβδομάδα. 
• Να σας έχει καταχωρήσει σε μια επιπλέον θέση, σχεδιασμένη ειδικά για εσάς. 
• Να συμπεριλάβει σύνθετες δραστηριότητες παρά τυπικές διαδικασίες εργασίας, ένα καλό 
επίπεδο και σαφείς στόχους, που υποστηρίζονται από ένα λεπτομερές πρόγραμμα 
κατάρτισης 
• Να συμπεριλάβει επαρκή επίβλεψη από τον εργοδότη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
αναζητούμε αναλογία προσωπικού και πρακτικής απασχόλησης τουλάχιστον 5: 1. 
Να επιλέξετε μια εταιρεία που θα είναι εγγεγραμμένη στο Companies House τουλάχιστον 
τους προηγούμενους 12 μήνες. 
 
 
 
Διαδικασία για την τοποθέτηση υποψήφιου σε θέση πρακτική άσκηση  
 
Για να βεβαιωθείτε ότι το Find An Internship, το Royal Institute, το intern και ο οργανισμός 
υποδοχής βρίσκονται στην ίδια σελίδα, είναι σημαντικό να κατανοήσετε την ακόλουθη 
διαδικασία για την τοποθέτηση ενός υποψηφίου σε πρακτική άσκηση. 
  
Το σενάριο του Royal Institute στέλνει έναν υποψήφιο στο FAI (CL&CV) μέσω του 
business@findaninternship.co.uk  
 
 

1) Το FAI θα προγραμματίσει μια συνάντηση Skype με τον υποψήφιο.  
 
 

2) Μετά την αξιολόγηση της αμοιβαίας προσαρμογής υποψηφίου και οργανισμού 
υποδοχής, το FAI θα προχωρήσει στα εξής:  
 

• Δημιουργία προφίλ 
• Συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό σημείωμα  
• Υποστήριξη ερευνητικής πρακτικής 
• Προετοιμασία συνέντευξης 
• Συνέχεια παρακολούθησης 
• Βοήθεια διαμονής 
• Παραλαβή και παράδοση 
• Κοινωνικό πρόγραμμα 
• Προσφορά προϊόντων  

 
 



  

 

48 
 

3) Εάν ο οργανισμός υποδοχής ενδιαφέρεται για το προφίλ του υποψηφίου, το FAI θα 
προωθήσει το Σχέδιο Εκπαίδευσης που αφορά την πρακτική άσκηση για συμπλήρωση 
και υπογραφή. Έπειτα θα προγραμματιστεί μια συνέντευξη Skype μεταξύ των δύο 
μερών.  

 
4) Πριν από τη συνέντευξη μεταξύ του υποψηφίου και του οργανισμού υποδοχής, το FAI 

θα προγραμματίσει μια συνέντευξη για να βεβαιωθεί ότι ο υποψήφιος είναι απόλυτα 
σίγουρος και προετοιμασμένος.  

 
5) Μετά τη συνέντευξη, εάν ο οργανισμός υποδοχής θέλει να αποδεχτεί επίσημα τον 

υποψήφιο κάνοντας μια προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης, το FAI θα κοινοποιήσει 
την αποδοχή στο Royal Institute.  

 
6) Εάν ο ασκούμενος αποδεχτεί την προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης, το FAI θα 

ζητήσει από τον οργανισμό υποδοχής να υποβάλει το ολοκληρωμένο και 
υπογεγραμμένο πρόγραμμα κατάρτισης πρακτικής άσκησης καθώς και τη συμφωνία 
πρακτικής άσκησης. 

 

 
 
 
 
 
 
Παράρτημα της συμφωνίας  
 
Ένα Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Πρακτικής Άσκησης θα ολοκληρωθεί σε ατομική βάση για κάθε 
εκπαιδευόμενο / τοποθέτηση, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα που παρέχονται στο παράρτημα. 
Αυτό το έγγραφο χρησιμεύει ως περιγραφή της θέσης πρακτικής άσκησης, επιστολή 

FAI will schedule a Skype 
meeting with the candidate.

After evaluating the mutual 
fit between candidate and 
Host organisation, FAI will 
proceed to the following:
• Profile Creation
• Cover Letter and CV fix
• Internship Research
• Interview Preparation
• Interview Follow-up
• Accommodation Assistance
• Airport Transfer
• Social Programme
• Goody bag

If the Host organisation is 
interested by the candidate’s 
profile,  FAI will forward the 
internship Training Plan to 

be filled and signed. And will 
schedule a Skype interview 

between both parties. 

Before the Interview 
between the candidate and 
the Host Organisation, FAI 
will schedule an interview 
Preparation to make sure 

the candidate is fully 
confident and prepared. 

After the interview, If the 
Host Organisation wants to 

officially accept the 
candidate by making an 
internship offer, FAI will 

communicate acceptance 
Royal Institute.
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προσφοράς και σχεδιάγραμμα εκπαίδευσης. Συμπληρώνοντας αυτό πριν από την πρακτική 
άσκηση, όλα τα μέρη γνωρίζουν τι θα συνεπάγεται η πρακτική άσκηση και τυχόν απαιτήσεις 
πανεπιστημίου, οι οποίες θα περιγραφούν επίσης νωρίτερα. 
 
Κάθε Σχέδιο Εκπαίδευσης Πρακτικής Άσκησης θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 
προσωπικά δεδομένα εκπαιδευόμενου, χώρος εργασίας, ονόματα εποπτών, πρόγραμμα 
εργασίας πρακτικής και συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 
 
Η μη τήρηση των όρων της συμφωνίας ή των παραρτημάτων της μπορεί να οδηγήσει στον 
πρόωρο τερματισμό της πρακτικής άσκησης από τον οργανισμό υποδοχής. 
 
 
 
 
 
I. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 
Όνομα:                                                               Αριθμός Διαβατηρίου:  
Εθνικότητα:                                                E-mail:  
  
Ημερομηνία Γέννησης:  
II. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
Όνομα του οργανισμού:   
Διεύθυνση:  
Τηλέφωνο:                                                                  Ιστοσελίδα:                                                                               
Επόπτης / μέντορας (όνομα και τίτλος):  
Επόπτης / μέντορας e-mail:      
Δευτερεύον σημείο επαφής (Όνομα, τίτλος, τηλέφωνο, email): 
Ημερομηνία Έναρξης & Λήξης Πρακτικής Άσκησης:  
Αμοιβή (αν δεν έχει καταβληθεί, εισαγωγή 0):_________ 
Ώρες εργασίας: ___ ώρες / ημέρα. από _____________ έως _________ / από 
Δευτέρα έως Παρασκευή Συνολικές ώρες: _______                                                                         
III. Find An Internship Ltd   
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Olivier Gnamian Υπεύθυνος Επιχειρηματικής 
Ανάπτυξης  
Διεύθυνση: 49 Effra Road London SW2 1BZ 
E-mail: business@findaninternship.co.uk  / olivier@findaninternship.co.uk 
Τηλέφωνο: +447519322841 Website: www.findaninternship.co.uk 
IV. ΠΛΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (θα συμπληρωθεί 
από τον επόπτη / μέντορα της εταιρείας υποδοχής) 
Σύντομη περιγραφή: Τίτλος του ρόλου και σύντομη περιγραφή  
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Στόχοι και αποτελέσματα: Ποιους στόχους θα πρέπει να επιτύχει ο 
ασκούμενος; Θα υπάρχει ένας στόχος ανά έργο / φάση; 
 

Ευθύνες και Προσδοκίες: 
 

Εποπτεία: Πώς θα παρακολουθείται ο ασκούμενος, δηλαδή με καθημερινές / 
εβδομαδιαίες συναντήσεις; Πώς θα ανατεθούν οι εργασίες; Πώς θα 
ενημερωθούν σχετικά με την πρόοδο και την απόδοσή τους; Εάν ο κύριος 
επόπτης είναι μακριά, ποιος θα επιβλέπει; 
 

Δομή: Ποιες είναι οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν ανά φάσεις / έργα / 
εβδομάδες; 
 

Υπογραφή επόπτη:                                                                    Ημερομηνία 
υπογραφής: 

 
 
 
 

Το παραπάνω μοντέλο επιτρέπει τη διαφάνεια μεταξύ διαφορετικών μερών και επιτρέπει επίσης 
στους εκπαιδευόμενους, τους εργοδότες και τους εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν την 
έκθεση προόδου. Το μοντέλο θα μπορούσε να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει σε όλες τις 
απαιτήσεις. Επιπλέον, είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα για τη βελτίωση της εφαρμογής της 
ΜΒΕ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΜΒΕ 
4.1 Πρακτικές Λύσεις για την ΜΒΕ 

Η πρόσφατη αύξηση των ευκαιριών μάθησης που βασίζονται στην εργασία οφείλεται στην 
αναγνώριση από τους εργοδότες του ρόλου που διαδραματίζει αυτού του είδους η μάθηση στην 
αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη ταλέντων επόμενης γενιάς. 
Επιπλέον, οι συνεργασίες μεταξύ παρόχων ΕΕΚ, σχολείων και επιχειρήσεων παρέχουν τεχνική 
πορεία σταδιοδρομίας για τους εκπαιδευόμενους, που οδηγούν σε ικανοποιητικές και πολύτιμες 
σταδιοδρομίες. 

Τα αποτελεσματικά μοντέλα μάθησης βάσει εργασίας πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  

 
• Υποστήριξη εισόδου και προόδου στη σταδιοδρομία τους: Αποτελεσματικά μοντέλα 

μάθησης με βάση την εργασία, παρέχουν στους συμμετέχοντες ευκαιρίες να 
οικοδομήσουν γνώσεις, να αναπτύξουν δεξιότητες και να προχωρήσουν σε 
συγκεκριμένες διαδρομές σταδιοδρομίας. Η μάθηση με βάση την εργασία υποστηρίζει 
την ανάπτυξη τόσο τεχνικών δεξιοτήτων όσο και επαγγελματικών δεξιοτήτων για τη 
βιομηχανία, όπως επικοινωνίες, ομαδική εργασία και επίλυση προβλημάτων, που 
εκτιμώνται από σχεδόν όλους τους εργοδότες[42].  

 

 
• Παροχή σημαντικών εργασιών εργασίας που δημιουργούν δεξιότητες και γνώσεις 

σταδιοδρομίας: Οι συμμετέχοντες στη μάθηση που βασίζεται στην εργασία πρέπει να 
έχουν ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε κατάλληλα, σύνθετα και σχετικά καθήκοντα 
(δηλαδή, εκείνα που είναι αντιπροσωπευτικά της εργασίας σε μια συγκεκριμένη 
βιομηχανία, αντί για γενικούς ρόλους υποστήριξης) με τους στόχους σταδιοδρομίας τους. 
Η μάθηση πρέπει να πραγματοποιείται σε περιβάλλοντα εργασίας που την υποστηρίζουν 
παρέχοντας κατάλληλη καθοδήγηση και εποπτεία. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν 
ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε αυτού του είδους την μάθηση για μια παρατεταμένη 
χρονική περίοδο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τους έχει δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία 
ώστε να εκτελέσουν ουσιαστικά καθήκοντα [43]. 
 

• Προσφορά αποζημίωσης: Η αποζημίωση των συμμετεχόντων στη μάθηση που 
βασίζεται στην εργασία, τιμά τη συνεισφορά των ατόμων και τους βοηθά να παραμείνουν 

                                                
 
[42] https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED567846.pdf 
[43] National Academy Foundation, “Preparing Youth for Life: the Gold Standards for High School Internships,” http:// projectmanagement.p21.org/wp-content/uploads/NAF_ 
Internship_Gold_Standards_final.pdf 
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συγκεντρωμένοι και με κίνητρο. Σε πολλές περιπτώσεις, η καταβολή μισθού ή 
ημερομισθίου είναι η καταλληλότερη μορφή αποζημίωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
ιδιαίτερα στις ευκαιρίες μάθησης που βασίζονται στην εργασία για τη νεολαία, η 
αποζημίωση, η καταβολή ή η κάλυψη των διδάκτρων να είναι η κατάλληλη λύση[44]. 

 

 
• Προσδιορισμός των στόχων-δεξιοτήτων και πώς θα επικυρωθούν τα 

αποκτηθέντα: Η αμοιβαία κατανόηση των δεξιοτήτων που πρέπει να επιτευχθούν μέσω 
της μάθησης που βασίζεται στην εργασία, αυξάνει την αξία της τόσο στους 
εκπαιδευόμενους όσο και στους εργοδότες. Οι αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την 
απόκτηση και την επικύρωση δεξιοτήτων περιλαμβάνουν πρακτικές που οδηγούν σε 
συνεχή μάθηση και διασφαλίζουν την ενσωμάτωση με μεγαλύτερους μαθησιακούς 
στόχους και επίσημες αξιολογήσεις.  Μέσω από αυτές οι συμμετέχοντες μπορούν να 
αποδείξουν την κατοχή των ικανοτήτων για μια θέση εργασίας. Τα μεμονωμένα σχέδια 
μάθησης που συν-δημιουργούνται από τους εκπαιδευόμενους και τους επόπτες τους 
παρέχουν επίσης την ευκαιρία να διατυπώσουν τις δεξιότητες που πρέπει να 
επιτευχθούν και να προβληματιστούν για την πρόοδο [45]. 

 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανταμοιβής: Τα αποτελεσματικά μοντέλα της μάθησης 

βασισμένης στην εργασία, ενισχύουν τη μάθηση αναγνωρίζοντας και ανταμείβοντας την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων. Οι συμμετέχοντες που επιτυγχάνουν στις αρχικές τους εργασίες 
πρέπει να έχουν ευκαιρίες να συνεχίσουν να εξελίσσονται αναλαμβάνοντας ακόμη 
περισσότερες ευθύνες και πιο απαιτητικές εργασίες. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πρέπει 
επίσης να ανταμείβεται μέσω μηχανισμών όπως αύξηση μισθού και παροχών, πίστωση 
μονάδων για μαθητές γυμνασίου ή μεταδευτεροβάθμια πίστωση, ευκαιρίες μετάβασης σε 
μόνιμη απασχόληση και προαγωγές για τους εργαζόμενους ήδη[46].  

 
• Υποστήριξη της εισαγωγής, της επιμονής και της ολοκλήρωσης των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: Η υποστήριξη της επίτευξης της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης μέσω της μάθησης με βάση την εργασία απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς 
και τους εργοδότες να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν οι στόχοι μάθησης με βάση 
την ακαδημαϊκή και την εργασία συμπίπτουν. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει επίσης να 
αναπτύξουν προγράμματα σπουδών που παρέχουν στους εκπαιδευόμενους ευκαιρίες 
να προβληματιστούν σχετικά με τις εμπειρίες τους στη μαθησιακή διαδικασία που 
βασίζεται στην εργασία και τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν [47]. 

                                                
 
[44] Department of Labour Wage and Hour Division, “Fact Sheet #71: Internship Programs Under The Fair Labour Standards Act.” Washington, DC: U.S. Department of Labour, 2010, http:// 
www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs71.htm  

 
[45] https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED567846.pdf page 14 
[46] https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED567846.pdf page 15 
[47] National Academy Foundation, “Preparing Youth for Life: the Gold Standards for High School Internships,” http:// projectmanagement.p21.org/wp-content/uploads/NAF_ 
Internship_Gold_Standards_final.pdf 
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• Παροχή ολοκληρωμένων υποστηρικτικών δυνατοτήτων: Η αποτελεσματική μάθηση 

που βασίζεται στην εργασία ενσωματώνει διαδικασίες καθοδήγησης σε θέματα 
σταδιοδρομίας που εξοπλίζουν τους εκπαιδευόμενους με τις πληροφορίες που 
χρειάζονται για να κάνουν συνειδήτες επιλογές για τη σταδιοδρομία τους. Αυτές οι δομές 
μπορεί να περιλαμβάνουν εξατομικευμένες συμβουλές και καθοδήγηση από μέντορες 
της βιομηχανίας, της σταδιοδρομίας, ακαδημαϊκούς και συμβούλους σταδιοδρομίας, 
συμβούλους καθοδήγησης και σχολικό προσωπικό. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 
αξιοποιήσουν αυτές τις δομές πλοήγησης σταδιοδρομίας για να μάθουν σχετικά με τα 
επαγγέλματα και τη ζήτησή τους, τις απαιτούμενες δεξιότητες, τα διαπιστευτήρια και τους 
μισθούς. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δομές για να 
αναπτύξουν εκπαιδευτικά σχέδια που ευθυγραμμίζουν τους στόχους της σταδιοδρομίας 
τους με τις δεξιότητες και τα διαπιστευτήρια που έχουν πετύχει [48].  
 
 
 
 

 
                      

4.2 Συμβουλές για αποτελεσματική ΜΒΕ στο Find An Internship Tips  

Αυτό το τμήμα θα διερευνήσει ένα μοντέλο προβολής που αναπτύχθηκε από έναν 
συνεργαζόμενο οργανισμό στον τομέα των επιχειρήσεων και των επαγγελματικών υπηρεσιών. 
Το μοντέλο χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη χρόνου και να επιτευχθεί η 
κατανομή του σωστού εκπαιδευόμενου στο σωστό τμήμα και φιλοδοξία σταδιοδρομίας. Αυτό το 
μοντέλο έχει δοκιμαστεί επιτυχώς πολλές φορές. Ονομάζεται Right Fit Challenge (RFC), δηλαδή 
«Η πρόκληση του να ταιριάζει τέλεια». 

 

Right Fit Challenge  

Είμαστε μια εταιρεία στην οποία εργάζονται άνθρωποι με κοινές πεποιθήσεις και όραμα, για να 
επιτύχουν αυτό που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί ξεχωριστά: τη συνεισφορά στην κοινωνία 
που ξεπερνά τα χρήματα. 

Οι άνθρωποι μας προσπαθούν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν, τόσο προσωπικά όσο και 
επαγγελματικά. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στην ανάπτυξη και εξέλιξη των συναδέλφων 
και πελατών μας. Στο xxx προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αμοιβαίες και υγιείς σχέσεις με 
τους ανθρώπους, τους πελάτες μας και όλους όσους έρχονται σε επαφή. 

Είμαστε μια ομάδα παθιασμένων και ενθουσιωδών ατόμων που επιλύουν προβλήματα και 
προερχόμαστε από όλο τον κόσμο. Η ποικιλομορφία του εκπαιδευτικού και πολιτιστικού μας 
υποβάθρου είναι μια δύναμη που μας διαφοροποιεί και μας κάνει μοναδικούς. Είναι μια δύναμη 
που μας βοηθά να προωθήσουμε μακροχρόνιες και αποτελεσματικές σχέσεις με τους ηγέτες 
των εταιρειών επαγγελματικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο. Είναι 

                                                
 
να [48] https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED567846.pdf page17 
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μια δύναμη που μας βοηθά να εμπνεύσουμε τους πελάτες μας να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις 
τους με υπευθυνότητα. 

Είμαστε ενωμένοι στην πεποίθησή μας να αναζητούμε πάντα άλλους που θέλουν επίσης να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη πιο υπεύθυνων επιχειρήσεων και ενός καλύτερου κόσμου για όλους. 

Για να διασφαλίσουμε ότι είστε ο κατάλληλος για τον οργανισμό, σας ζητάμε να συμπληρώσετε 
τις ακόλουθες ερωτήσεις, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε 
να ενταχθείτε στον οργανισμό μας. 

Συμπληρώστε τις ακόλουθες ερωτήσεις και επισυνάψτε τυχόν αρχεία σε ένα email με το θέμα 
να είναι το  Right Fit και το Όνομα και το Επώνυμό σας.  

 

 

1. Προετοιμάστε μια παρουσίαση στο PowerPoint που περιγράφει τον εαυτό σας. Το πολύ 
5 διαφάνειες. Διασκεδάστε με την παρουσίαση και γίνετε τόσο δημιουργικοί όσο θα 
θέλατε. Μπορεί να σας ζητήσουμε να το παρουσιάσετε στο επόμενο στάδιο, αλλά αρχικά 
θα θέλαμε να μας πείτε λίγα πράγματα για τον εαυτό σας, ώστε να μπορούμε να σας 
γνωρίσουμε καλύτερα.  

 

2. Πείτε μας πώς η πρωτοβουλία, η δημιουργικότητά σας, η εκπαίδευση, οι δεξιότητες και 
η εμπειρία σας θα συμβάλουν σε μία ή περισσότερες από τις λύσεις που προσφέρουμε 
στους πελάτες μας: Ενέργειες Insight, Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Δέσμευση και 
Εμπνευσμένος Σκοπός.  

 

3. Σενάριο: Μια νομική εταιρεία που εδρεύει στο Λονδίνο επιδιώκει να επεκτείνει τη λίστα 
πελατών της. Η πλειονότητα του τομέα-στόχου τους είναι B2B. Έχουν μια λίστα με 
εταιρείες και τα σχετικά τμήματα που θα ήθελαν να στοχεύσουν (βλ. Παρακάτω). 
Προσπαθούν να βρουν τη σωστή στρατηγική για να προσεγγίσουν αυτές τις προοπτικές.  

 

• BT Group, οικονομικό τμήμα  
• NuStar Energy L.P., νομικό τμήμα  
• Colliers International, τμήμα επιχειρηματικής ανάπτυξης  

Ως σύμβουλος, ποια στρατηγική θα συμβούλευες; Κάντε έρευνα για τα σωστά άτομα 
(συμπεριλάβετε οποιαδήποτε έρευνα και τη διαδικασία που χρησιμοποιείτε για την ολοκλήρωση 
αυτής της εργασίας). 

4. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ερωτήσεις και απαντήστε (τουλάχιστον 500 κατ 'ανώτατο 
όριο στις 1000 λέξεις):  



  

 

55 
 

• Πείτε μας για μια στιγμή που συνεργαστήκατε στενά με έναν πελάτη ή έναν 
υπάλληλο για να επιλύσετε ένα πρόβλημα ή να προτείνετε μια βελτίωση. 

• Πείτε μας για μια εποχή που αντιμετωπίσατε ένα ηθικό δίλημμα. Τι κάνατε; 
Πώς αποφασίσατε ποια δράση θα ακολουθήσετε; 

• Πείτε μας για μια εποχή που ερευνήσατε και αναλύσατε ένα πρόβλημα ή μια 
κατάσταση. Ποια δεδομένα χρησιμοποιήσατε; Πώς συλλέξατε τα δεδομένα; Σε 
ποιες πληροφορίες σας οδήγησε η έρευνα και η ανάλυσή σας; 

• Δώστε μας ένα παράδειγμα για τη στιγμή που ήσασταν μέλος μιας ομάδας. 
Ποιος ήταν ο ρόλος σας στην ομαδική εργασία; Πώς συνεισφέρατε σε αυτήν 
την ομάδα εργασιών; Υπήρξαν προβλήματα ή έντονη διαφωνία μεταξύ των 
μελών της ομάδας; Τι κάνατε;  

Έρευνα ικανοποίησης 

Αυτή η διαδικασία διεξάγεται συνήθως στο τέλος της πρακτικής άσκησης. Όπως αναφέραμε 
παραπάνω, μια πρακτική άσκηση μπορεί να διαρκέσει έως και 6 μήνες ανάλογα με τη συμφωνία 
μεταξύ των δύο μερών. Είναι μια πολύ σημαντική η διαδικασία συνέντευξης του εκπαιδευόμενου 
μετά την πρακτική του άσκηση. Η συνέντευξη αυτή χρησιμεύει προκειμένου να εξελιχθεί ο 
εργοδότης καθώς και η ποιότητα της μάθησης που βασίζεται στην εργασία (ΜΒΕ). 

 

Έρευνα Ικανοποίησης 

 
ΟΝΟΜΑ:___________________________ΘΕΣΗ:________________________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:_______________________ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ:_____________________________ _ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: 
______________________________________________ 
 
1. Τι σας άρεσε περισσότερο για την πρακτική σας; 
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2. Τι δεν σας άρεσε για την πρακτική σας; (Τι θα άλλαζες;) 
 
 
3. Η ποιότητα της εποπτείας είναι σημαντική για τους περισσότερους εργαζόμενους. Πώς ήταν 
η σχέση σας με τον διευθυντή σας; (Ποιος ήταν ο διαχειριστής της πορείας σας; Είχατε 
διαχειριστή πορείας;)  
 
 
4. Πιστεύετε ότι είχατε τους απαραίτητους πόρους και υποστήριξη για να ολοκληρώσετε τη 
δουλειά σας; Εάν όχι, τι έλειπε; 
 
 
5. Θα συνιστούσατε την εταιρεία υποδοχής σε άλλους ως χώρο εργασίας; Γιατί ή γιατί όχι? 
 
 
 
 
 
 
6. Παρακαλώ αξιολογήστε τις ακόλουθες πτυχές του Find An Internship συνολικά. Χρησιμοποιήστε 

την κλίμακα 1– 5 παρακάτω. 
  1 

Κακή 
2 

Ελλειπής 
3 

Καλή 
4 

Πολύ 
καλή 

5 
Εξαιρετική 

 Διαδικασία πρόσληψης 
 

     

 Επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και  το FAI 
 

     

 Ανησυχία για την ποιότητα και την αριστεία 
της εταιρείας υποδοχής 
 

     

 Διοικητικές διαδικασίες 
 

     

 Συνέντευξη Κατάρτισης      
 
 
7. Θα συνιστούσατε το Find An Internship για πρακτική άσκηση; Γιατί ή γιατί όχι??   
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8. Πώς θα αξιολογούσατε τις υπηρεσίες του 
Find An Internship; 
 

1 
Κακή 

2 
Ελλειπής 

3 
Καλή 

4 
Πολύ 
καλή 

5 
Εξαιρετική 

Παρακαλώ αξιολογήστε τις ακόλουθες 
πτυχές του Find An Internship συνολικά. 
Χρησιμοποιήστε την κλίμακα 1 - 5 
παρακάτω. 

     

 
9. Πώς μπορεί η FAI να βελτιώσει τις υπηρεσίες της; 
 
 
10. Συνολικά, τι πέτυχατε στην πρακτική σας; 

 
 

Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε χρόνο για να μας δώσετε κάποια σχόλια. 
«Ανοίγοντας την πόρτα στο μέλλον σου»  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Το έργο IMPROVE στοχεύει στην προώθηση καινοτόμων πρακτικών και εργαλείων στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να 
θεωρήσουν την ΕΕΚ ως σημαντική επιλογή για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 
 
Αυτός ο οδηγός έχει δείξει ότι οι επίκτητες δεξιότητες του ατόμου συνδέονται σε μεγάλο βαθμό 
με την πρακτική εμπειρία. Αποτελεί επίσης μια πιθανή λύση για την αντιμετώπιση της ανεργίας 
που απασχολεί όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, για τις εκπαιδευτικές δομές και τους συνομηλίκους 
των εκπαιδευόμενων, η ΕΕΚ θεωρείται σχετικά χαμηλή σε σύγκριση με τη συμβατική 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η αναδιαμόρφωση αυτών 
των αντιλήψεων και στάσεων απέναντι στην ΕΕΚ.  
  
Ως εκ τούτου, οι κυβερνήσεις και οι εθνικοί εκπαιδευτικοί φορείς εξέφρασαν την επιθυμία να τα 
ακολουθήσουν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας που ισχύουν γύρω από τα προσόντα ΕΕΚ 
και να αναπτύξουν πρότυπα για εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές ΕΕΚ. Επιπλέον, στη μελέτη, η 
μάθηση βασισμένη στην εργασία (ΜΒΕ) έχει δείξει πολλά οφέλη στην προώθηση της ΕΕΚ ως 
λύση για τη δημιουργία ικανών εκπαιδευομένων. Επίσης, αποτελεί μια εναλλακτική λύση στη 
γεφύρωση των ακόλουθων: το χάσμα δεξιοτήτων (Πολλοί άνθρωποι δεν διαθέτουν τις 
απαραίτητες γνώσεις για να ανταγωνιστούν στην αγορά εργασίας του 21ου αιώνα) και το χάσμα 
των ανθρώπων (οι εργοδότες δεν διαθέτουν εμπειρία στην εφαρμογή αποτελεσματικής 
μάθησης βάσει της εργασίας). Επιπλέον, το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τους 
ενδιαφερόμενους να κατανοούν τις προκλήσεις και τις ορθές πρακτικές της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην μάθηση που βασίζεται στην εργασία (ΜΒΕ). 
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Συστάσεις  
Ομόφωνα, η μάθηση που βασίζεται στην εργασία παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 
απασχολησιμότητας των εκπαιδευομένων και της έλλειψης ταλέντων. Ωστόσο, σε μια εν μέσω 
πανδημίας, μετά το ξέσπασμα COVID-19-19, το αποτέλεσμα είναι η μαζική πτώση πολλών 
οργανώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Προκειμένου να συνεχίσουν να ασχολούνται με την 
προώθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), οι εργοδότες, οι 
εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να προσαρμοστούν σε μη συμβατικά συστήματα 
όπως η Εικονική Κατάρτιση Μαθητείας. 
 
Η Εικονική Κατάρτιση Μαθητείας (ΕΚΜ) θα μπορούσε να εισαχθεί από τους ενδιαφερόμενους 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην αγορά εργασίας του 21ου αιώνα. Επιπλέον, η 
ΕΚΜ επιτρέπει μια πολύ ευρύτερη δέσμευση μεταξύ εργοδοτών, εκπαιδευόμενων και 
εκπαιδευτών ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους. Καταργεί τα εμπόδια και προσφέρει στους 
εργοδότες και τους εκπαιδευτές πρόσβαση σε προγράμματα χωρίς ταξιδιωτικές απαιτήσεις. 
Στην περίπτωση εκπαιδευομένων με αναπηρία ή κάτω των 18 ετών προσφέρει μια 
επαγγελματική εμπειρία από την άνεση του σπιτιού τους υπό επίβλεψη.  
 
 
 
Σε αντίθεση με αυτό, οι πάροχοι ΕΕΚ πρέπει να γνωρίζουν τις δυνατότητες και τους 
περιορισμούς της ΕΚΜ. Ο παρακάτω πίνακας υπογραμμίζει σχετικά σημεία που πρέπει να 
λάβουν υπόψη οι πάροχοι ΕΕΚ κατά την εφαρμογή μιας πρακτικής ΕΚΜ. 
 
Δυνατά Σημεία  Περιορισμοί 
Άνεση: Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να 
έχει πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό ή 
εργασίες οπουδήποτε και ανά πάσα 
στιγμή. 

Δυσκολία διδασκαλίας ή να αξιολόγησης 
πρακτικών δεξιοτήτων. 

Εξατομίκευση: Ο εκπαιδευόμενος 
μπορεί να μάθει με τον δικό του ρυθμό, 
χωρίς επιπλέον πίεση για να 
αφομοιώσει τη γνώση πολύ γρήγορα. 

Έλλειψη άμεσης επαφής πρόσωπο με 
πρόσωπο. Μειωμένη ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων, διαπροσωπικών σχέσεων. 

Δόμηση: Το περιεχόμενο ή οι εργασίες 
μπορούν να διαχωριστούν και να 
παραδοθούν σταδιακά σε ενότητες, 
καθιστώντας το πιο δομικό και εύκολο 
να αφομοιωθεί. 

Μειωμένη ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων, διαπροσωπικών σχέσεων. 

Αποδοτικό οικονομικά: Περιορισμός 
των εξόδων ταξιδιού, διαμονής. 

Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να έχει 
πρόσβαση σε εξοπλισμό πληροφορικής και 
Διαδίκτυο. 
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Ενσωμάτωση: Ευκολότερη εισαγωγή 
άλλου τύπου ΜΒΕ, όπως gamification. 

Δεν ισχύει για όλα τα επαγγέλματα. 
 

Καλύτερη ποιότητα δεδομένων για τον 
εκπαιδευόμενο: Επειδή οι εργασίες 
μπορούν να δομηθούν εύκολα, η 
πρόοδος  μπορεί να αποθηκευτεί σε 
κλίμακες, καθιστώντας ευκολότερη την 
ποσοτική απόδειξης των δεξιοτήτων 
του εκπαιδευόμενου. 

Απαιτείται υψηλότερη αυτοπειθαρχία, 
προσωπικό κίνητρο και διαχείριση χρόνου 
από τότε.  

 
 
Σε πρωτοφανείς στιγμές, όπως τώρα με τον COVID-19-19, είναι σημαντικό οι πάροχοι ΕΕΚ να 
έχουν καλή κατανόηση των χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων, για να προσαρμόσουν τις 
στρατηγικές μάθησης που βασίζεται στην εργασία στις δικές τους ανάγκες, μειώνοντας κατά 
συνέπεια τους περιορισμούς και μεγιστοποιώντας την ισχύ πρακτικών όπως η ΕΚΜ. 
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