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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Εκπαίδευση μέσα στο χώρο εργασίας

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή 
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συγχρηματοδοτείται από 
το Πρόγραμμα Erasmus+ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Eduwork.Net



Πολλοί εργοδότες και ερευνητές υποστηρίζουν ότι έχοντας εργατικό 
δυναμικό, το οποίο να εκπαιδεύεται επαγγελματικά στην επιχείρησή 
τους μέσα από μορφές εκπαίδευσης όπως η μαθητεία ή η πρακτική 
άσκηση, διαπίστωσαν αρκετές θετικές επιπτώσεις στην παραγωγή 
ή προσφορά των υπηρεσιών της επιχείρησής. Καταγράφηκε 
ανανεωμένη και πιο θετική στάση στο χώρο εργασίας, βελτίωση 
της παραγωγικότητας και εμπλουτισμός του τρόπου λειτουργίας της 
επιχείρησης μέσα από την προσφορά των εκπαιδευομένων αλλά 
και υποστήριξη της λειτουργίας από ένα πιο σωστά και ουσιαστικά 
καταρτισμένο προσωπικό. Οι εργοδότες μάλιστα ανέφεραν πως η 
ένταξη στο εργατικό δυναμικό της επιχείρησής τους μαθητευόμενων 
μεταμόρφωσε την επιχείρησή τους ως προς τη σχέση τους με τους 
πελάτες και καθιστώντας τους πιο ανταγωνιστικούς. Επιπλέον η 
εκπαίδευση στο χώρο εργασίας προσφέρει στην ενίσχυση της 
καινοτομίας της εταιρείας μέσω της αναγνώρισης και εξοικείωσης 
επιχειρηματικών διαδικασιών από νεαρά μυαλά, δίνοντας πρόσβαση 
σε νέους στην αγορά εργασίας, μέσα από τη Μαθητεία και την 
Πρακτική Άσκηση προωθώντας έτσι την κοινωνική ένταξη σε μια 
προοπτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Πρόκειται για μια εκπαιδευτική πολιτική που βοηθά τους 
μαθητευόμενους να αποκτήσουν πραγματικές εργασιακές εμπειρίες, να 
εφαρμόσουν ακαδημαϊκές και τεχνικές δεξιότητες και να αναπτύξουν την 
επαγγελματική τους ικανότητα και ιδιότητα.
Η  εκπαίδευση μέσω της εργασίας είναι πιο αποτελεσματική όταν 
υπάρχει ουσιαστική συνεργασία μεταξύ εργοδοτών, των παρόχων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και των ίδιων των 
εκπαιδευομένων. Ουσιαστικά είναι μια στρατηγική διά βίου μάθησης 
που παρέχει την ευκαιρία να στους εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν 
στην πράξη ότι έχουν μάθει στη θεωρία ή στο κλειστό και χωρίς πολλές 
εναλλακτικές περιβάλλον ενός εργαστηρίου εκπαιδευτικής μονάδας. 
Επιπρόσθετα προωθεί και τη δημιουργία καταρτισμένων στελεχών 
σε μία επιχείρηση και να αναδεικνύει τα ταλαντούχα στελέχη του στο 
εργατικό δυναμικό. Τέλος, η εκπαίδευση μέσω της εργασίας προσφέρει 
σύνδεση μεταξύ παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και τοπικών ή τομεακών εργοδοτών, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν 
σε καινοτόμες προσεγγίσεις που ενισχύουν την πρόσληψη και τη 
διατήρηση.
Στην Ελλάδα ή μάθηση μέσω της εργασίας πραγματοποιείται με την 
Πρακτική Άσκηση και το πρόγραμμα της Μαθητείας που λαμβάνουν 
χώρα τόσο σε ΙΕΚ όσο και σε ΕΠΑΛ. 

Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο 
μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και 
εκπαιδευτικής δομής. Ο μαθητευόμενος συνδέεται με σύμβαση
Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Η Μαθητεία 
υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο
επιμερίζεται στον χώρο εργασίας και στην εκπαιδευτική δομή. 
Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο 
εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο
πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης 
στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και 
δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε
συγκεκριμένη ειδικότητα. Η ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος 
και υψηλής στάθμης παρεχόμενη εκπαίδευση διασφαλίζεται από 
την παρουσία υπεύθυνου ελεγκτή. Ο ελεγκτής ορίζεται από το 
φορέα εκπαίδευσης και είναι υπεύθυνος να ελέγχει την εκπαίδευση 
που παρέχεται στους μαθητευόμενους και κατά πόσο αυτή 
ανταποκρίνεται στις ποιοτικές και ποσοτικές στάθμες που έχουν 
συμφωνηθεί με τις αντίστοιχες συμβάσεις. 

Γιατί ένας εργοδότης να 
δεχτεί εκπαιδευόμενους 

μέσω Μαθητείας ή 
Πρακτικής Άσκησης;

Τι είναι η εκπαίδευση 
μέσω της εργασίας 

(Μαθητεία Ή Πρακτική 
Άσκηση)

Τι είναι η Μαθητεία;Τι είναι η Πρακτική 
Άσκηση; 

Η πρακτική άσκηση είναι μια εξάμηνη περίοδος εργασίας  
τελειόφοιτων σπουδαστών ΙΕΚ. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την απόκτηση πτυχίου. Επιπλέον, δίνει την ευκαιρία στους 
φοιτητές να γνωρίσουν  την αγορά εργασίας  προτού ολοκληρώσουν 
τις σπουδές τους  και την δυνατότητα να εφαρμόσουν τις θεωρητικές 
γνώσεις που έχουν ήδη αποκτήσει, διασφαλίζοντας παράλληλα και 
τα εργασιακά τους δικαιώματα.
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε έξι (6) μήνες 
(ή 24 ημερολογιακές εβδομάδες) πενθήμερης εργασίας και 
πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών (και όχι κατά 
τη διάρκεια αυτών).
H Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης καθώς αφορά στην επαφή των φοιτητών με τον 
εργασιακό χώρο. Είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με 
την πράξη. Η εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης στην αγορά 
εργασίας μπορεί να φτάσει στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας των 
τελειόφοιτων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Η Πρακτική Άσκηση στοχεύει στην επίτευξη αμφίδρομης 
ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου. 
Με την παρέμβαση αυτή επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της 
εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική 
Άσκηση των φοιτητών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων 
προς την Αγορά Εργασίας αλλά και αίτημα της Αγοράς Εργασίας 
προς τα Ιδρύματα. Συμβάλλει στην επίτευξη αμφίδρομης δράσης 
μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου.



Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Erasmus+ δίνουν τη δυνατότητα σε φοιτητές, πρόσφατους 
πτυχιούχους και προσωπικό να σπουδάσουν, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, να διδάξουν 
ή να εκπαιδεύσουν στο εξωτερικό. Για τους μαθητές, το Erasmus+ είναι μια ευκαιρία να αναπτύξει 
νέες δεξιότητες, να αποκτήσει διεθνή εμπειρία και να ενισχύσουν τις εμπειρίες τους. Σύμφωνα με την 
έρευνα Erasmus+ Impact, το Erasmus + αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων - ανοίγει νέες μαθησιακές 
εμπειρίες και καλλιεργεί την έννοια της παγκόσμιας ιθαγένειας. Το 90% των μαθητών ανέφεραν 
βελτιωμένες δεξιότητες διαπολιτισμικής, ξένης γλώσσας και επικοινωνίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Erasmus+ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://www.iky.gr/el/erasmusplus

Η μαθητεία απευθύνεται σε ενήλικους με στόχο:

• την αφομοίωση απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων
• την ετοιμότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτής της μορφής μάθησης

Η μαθητεία διεξάγεται με βάση συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών έτσι ώστε να:

• επιτυγχάνονται συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα
• επιτυγχάνεται συνεργασία εκπαιδευτικής δομής – εργοδότη
•  αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας τόσο στο σχολείο όσο και στο 

χώρο εργασίας.

Στη μαθητεία προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση και ασφάλιση για:

•  ομαλοποίηση της μετάβασης των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων από την εκπαίδευση 
στο επάγγελμα και εξοικείωσή τους με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζόμενων.

•  αφομοίωση επαγγελματικής κουλτούρας δέσμευσης των εργοδοτών στην εκπαίδευση των 
μαθητευομένων.

Πως λειτουργεί 
το Πρόγραμμα 

Μαθητείας;

Η μάθηση μέσω της 
εργασίας σε συνεργασία 
με χώρες του εξωτερικού 

(Erasmus+)

https://www.iky.gr/el/erasmusplus


Το  Eduwork.net project  στοχεύει στη δημιουργία δικτύων και συνεργασιών παρόχων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. ΔΙΕΚ) και επιχειρήσεων, σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αντικείμενα του Eduwork.Net:

•  Δημιουργία δικτύου παρόχων ΕΕΚ και διευκόλυνση στην ανταλλαγή γνώσεων, ανατροφοδότησης και 
εμπειρίας, μέσω βέλτιστων πρακτικών για την αριστεία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

• Βελτίωση της ποιότητας των παροχων της ΕΕΚ και σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

• Ενίσχυση της ΕΕΚ τόσο για τους μαθητευόμενους όσο και για τους εργοδότες

•  Υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας των σπουδαστών ΕΕΚ για θέσεις εργασίας, εφαρμογή των 
ευρωπαϊκών πολιτικών για την ΕΕΚ και αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τη χρήση του ECVET

Το Eduwork.Net συγκεντρώνει 13 εταίρους από έξι χώρες και μια Ευρωπαϊκή Ομάδα Οικονομικής Διαχείρισης 
που εδρεύει στη Γερμανία.

Eduwork.Net project 
και συνεργάτες 

Δίκτυα ΕΕΚ
Εκπροσώπηση των 

εργοδοτών
Συνδικαλιστικές 

οργανώσεις

Θεματικοί 
συνεργάτες

• CIOFS-FP (Italy)
•  LITHUANIAN 

ASSOCIATION OF 
TRAINING CENTRES 
(Lithuania)

• CECE (Spain)
• FORMA (Italy)
• RINOVA Ltd (UK)
• CDETB (Ireland)
• ΠΑΝ.Ε.Δ.Δ.Ι.Ε.Κ. (Greece)
• VAVM (Lithuania)

• ASSOLOMBARDA (Italy)
•  CONFARTIGIANATO 

LOMBARDIA (Italy)
• LETU (Lithuania)

• IDEC (Greece)
•  METROPOLISNET  

(Germany)

Partner

A S S O C I A Z I O N E NA Z I O NA L E
E N T I D I F O R MA Z I O N E
PR O F E S S I O N A L E

Περισσότερες πληροφορίες για το  Eduwork.Net μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.eduwork.net


