
ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ: ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τη διεξαγωγή προγράμματος επιμόρφωσης του Κ.ΑΝ.Ε.Π.-Γ.Σ.Ε.Ε. σε 
θέματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Μαθητείας» 
Σχετικό: Το με αρ. Πρωτ. 445/23-4-2019 έγγραφο του Κ.ΑΝ.Ε.Π.-Γ.Σ.Ε.Ε. 

Σας γνωστοποιούμε ότι το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. θα διοργανώσει 
σειρά προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας.
Το καινοτόμο πρόγραμμα επιμόρφωσης του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ 
«Επαγγελματική Κατάρτιση και Μαθητεία» επιδιώκει την  ανάπτυξη ενός δομημένου διαλόγου μεταξύ 
των εκπαιδευτικών δομών και των επιχειρήσεων και την αξιοποίηση καλών πρακτικών από το 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο προς όφελος του θεσμού της μαθητείας. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα 
Επιμόρφωσης απευθύνεται σε α) εκπαιδευτικούς ΕΠΑ.Λ., β) εκπαιδευτικούς Μεταλυκειακού Έτους-
Τάξης Μαθητείας, γ) εκπαιδευτικούς ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, δ) Εκπαιδευτές Σ.Ε.Κ./Ι.Ε.Κ., καθώς και 
ε)Ενδοεπιχειρησιακούς Εκπαιδευτές, ενώ θα συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες: 
 Η Μαθητεία στην Ελλάδα 
 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία 
 Οι βασικοί συντελεστές στη Μαθητεία και οι διαστάσεις ανάπτυξής τους 
 Ειδικοί εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί για μορφές κατάρτισης βασισμένες στην εργασία (work place 

learning) 
 Διαστάσεις, εφαρμογές και εργαλεία διασφάλισης ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

τη Μαθητεία. 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα έχει διάρκεια 40 ωρών, εκ των οποίων οι 30 θα πραγματοποιηθούν 
δια ζώσης σε δύο Σαββατοκύριακα (Παρασκευή 5 ώρες, Σάββατο 5 ώρες, Κυριακή 5 ώρες), οι δε 
υπόλοιπες 10 ώρες εξ αποστάσεως. Η δράση θα περιλαμβάνει την υλοποίηση περίπου 20 σεμιναρίων 
σε όλη την Ελλάδα με χρηματοδότηση από πόρους του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (αυτοχρηματοδοτούμενη δράση) 
και εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: 

Μαρούσι, 24-5-2019
Αριθ. Πρωτ.: Φ18/83168/Δ4

 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 
 Επαγγελματικά Λύκεια  
 Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και 

Επαγγελμάτων
Θεσσαλονίκης 151, 176 10 Καλλιθέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’

-----
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
E-mail: depek_mathiteia@minedu,gov.gr
Πληροφορίες: Κ. Καλαθά, Σ. Παπαδολιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 344 24 78, 210 344 33 06

Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής – 
Γ.Σ.Ε.Ε. 
3ης Σεπτεμβρίου 36, 104 32, Αθήνα 
info@kanep-gsee.gr 

[Πληκτρολογήστε μια φράση από το 
έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα 
ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να 
τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου 
οπουδήποτε στο έγγραφο. 
Χρησιμοποιήστε την καρτέλα 
"Εργαλεία πλαισίου κειμένου" για να 
αλλάξετε τη μορφοποίηση της 
ελκυστικής φράσης.]

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:depek_mathiteia@minedu,gov.gr
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Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της μαθητείας με διαφορετικούς ρόλους (εκπαιδευτικοί 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτές πρακτικής άσκησης, επόπτες κλπ.) θα συνθέτουν τις 
ομάδες των επιμορφούμενων. Κάθε ομάδα επιμορφούμενων (4-5 ατόμων) θα εκπονήσει στο τέλος 
της επιμόρφωσης μία (1) εργασία για τη βελτίωση του θεσμού της μαθητείας. Η ενεργή συμμετοχή 
όλων των επιμορφούμενων θα διασφαλισθεί μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων 
της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι καλύτερες εργασίες θα παρουσιαστούν το φθινόπωρο του 2020 σε 
εκδήλωση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στην οποία θα αποτιμηθεί το πρόγραμμα επιμόρφωσης. 

Κατόπιν σχετικής έγκρισης που λάβαμε από το Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. περί της συνδρομής 
μας στην υποστήριξη της πρωτοβουλίας του Κ.ΑΝ.Ε.Π.-Γ.Σ.Ε.Ε., παρακαλούμε για την ενημέρωση και 
τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών της αρμοδιότητάς σας, οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν 
το Συνέδριο με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν το συντομότερο δυνατό συμμετοχή (ονοματεπώνυμο και 
ιδιότητα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.ΑΝ.Ε.Π.-Γ.Σ.Ε.Ε. info@kanep-gsee.gr με τίτλο e-mail: 
«Δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την Επαγγελματική 
Κατάρτιση και Μαθητεία», καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επικοινωνούν απευθείας με 
το Κ.ΑΝ.Ε.Π.-Γ.Σ.Ε.Ε. στο τηλ. 210-5218752.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Εσωτερική Διανομή:
 Γραφείο Υφυπουργού 
 Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
 Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης –Τμήμα Γ’

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
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