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UPGRADING COMPANIES 
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The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of 
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Introduction 

The NAAGRCY project is an initiative of the 

Greek Manpower Employment Organization 

(OAED), aimed at improving the quality of Vo-

cational Education and Training (VET), partic-

ularly Apprenticeship, in Greece and Cyprus 

by closely cooperating with social partners 

and transferring know-how from Germany, a 

country with a long tradition and experience in 

the Dual System of Vocational Education and 

Training. 

The project forms part of a wider action plan im-

plemented by OAED’s General Directorate of Vo-

cational Education and Training, whose specific 

aim is to upgrade Apprenticeship (2012-2015), 

within the context of the programme titled “Re-

engineering of OAED’s Business Model.”

This Methodological Guide is one of the NAAGR-

CY project’s key deliverables. It offers a concise 

description of the necessary conditions to be 

met by companies in order to become quality 

learning venues, within the context of the Dual 

System of Vocational Education and Training.

The project started on 01-10-2014 and was 

completed on 28-02-2017. 
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The NAAGRCY Project was based on transferring good practices, know-how and experience from 

the German Dual Apprenticeship system with the support of the German Federal Institute of Voca-

tional Education and Training (BIBB).

1. The Á°°GRCY Project Partners

The Project was carried out by a transnational partnership consisting of the following organizations:

• The Greek Manpower Employment Organization (OAED), as project leader. OAED is the Greek 

Public Employment Service, implementing, inter alia, the Dual System of Vocational Education and 

Training in 51 Apprenticeship Vocational Education Schools (or EPAS) throughout Greece

• The Institute of Educational Policy (IEP), an executive scientific body supervised by the Greek 

Ministry of Education, Research and Religious Affairs. IEP conducts studies related to the shaping, 

constant modernization and optimal implementation of the national educational policy in all types of 

schools, as well as issues related to primary and secondary education curricula, school textbooks, 

and other educational tools.

• The German Federal Institute of Vocational Education and Training (BIBB), which is a federal 

institution established under the Vocational Training Act. BIBB's tasks include conducting research 

on VET, developing VET (especially federal training regulations), serving in an advisory capacity and 

providing services. BIBB is committed to provide expert research-based policy consultancy in na-

tional and international VET and develops new and practically oriented VET solutions.

• The Institute of Small Enterprises of the Hellenic Confederation of Professionals, Craftsmen 

and Merchants (IME GSEVEE), which conducts research studies and diffuses knowledge and infor-

mation about micro, small and medium-sized enterprises of the secondary and tertiary sectors of 

the Greek economy.

• The Labour Institute of the General Confederation of Greek Workers (INE GSEE), an institute that 

is highly active, inter alia, in the areas of scientific research, training, further training, and lifelong 

learning. 

• Τhe Cyprus Productivity Centre (CPC), a state agency with 50 years of experience in the areas of 

training and productivity, on behalf of the Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance of Cyprus. 

• The Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI), a federation of the local Chambers of 

Commerce and Industry operating in five large cities in Cyprus.
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2. The aims of the Á°°GRCY Project

The project mainly aimed to modernize and upgrade Apprenticeship in Greece and Cyprus, based on 

international good practices. It sought to develop, among other things, a methodology for the effec-

tive implementation of in-company training/Apprenticeship, and motivate companies in Greece and 

Cyprus to actively participate in Vocational Education and Training programmes by offering quality 

Apprenticeships. 

Moreover, the NAAGRCY project aimed to enhance the links between Apprenticeship and the labour 

market – at first, in sectors with comparative advantage. The project piloted the methodology in two 

occupational specialties in Greece and two more in Cyprus. The overall objective of the project is 

to contribute to developing quality Apprenticeships as an effective tool for the smooth transition of 

young people from Vocational Education and Training to the labour market. It focuses, therefore, on 

the role and characteristics of companies as quality learning venues for training future skilled work-

ers and qualified company staff members.
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3. Apprenticeship and its role in young people's 
school-to-work transition

The transition of young people from Initial Vocational Education and Training to the labour market is 

of particular interest to several bodies and organizations, not only educational ones, which, directly 

or indirectly, are policy makers in the areas of education and/or employment (e.g. the Ministry of La-

bour, the Ministry of Education, social partners, local government authorities, employer and worker 

associations, various other organizations, institutes). Indeed, all these various organizations, which 

form constituent parts of the “school-to-work transition system”, need valid and well-documented in-

formation, so that they can effectively contribute to the improvement of the transition through their 

policies. 

It is noteworthy that OECD considers upgraded Apprenticeships to be among the main features of a 

“school-to-work transition system”. More specifically, according to OECD, the main ingredients of a 

“school-to-work transition system” are the following:

• A healthy economy 

• Well-organised pathways that connect initial education with work and further study 

• Widespread opportunities to combine workplace experience with education

• Tightly-knit safety nets for those at risk

• Good information and guidance 

• Effective institutions and practices.1

 

Rolf K.W. van der Velden and Maarten H.J. Wolbers, “A Framework for Monitoring Transition Systems”, OECD Education Working Paper 
No. 20, 18 November 2008 [online]. Available at: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WK-
P(2008)7&docLanguage=En 

1
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The NAACGCRY project is expected to contribute to the development of common European and na-

tional strategies for Apprenticeship. Furthermore, its investigation of good practices is going to help 

develop relevant mechanisms for improving the ability of Vocational Education and Training to re-

spond to the changing demands of the labour market. By further developing these good practices, 

the attractiveness of Vocational Education and Training in Greece and Cyprus will also be enhanced. 

Besides, the project will also help companies invest in their human resources and enhance their 

involvement in Apprenticeship programmes. This will be achieved by providing specific guidelines 

and a methodology about the development of in-company training (on-the-job training) regulations, 

the cooperation of Vocational Education schools and companies, the (further) training of in-company 

trainers, the conditions of VET provision by companies, and the apprentice examination and certifi-

cation procedures. Indeed, one of the NAAGRCY project’s key deliverables is the development of a 

methodological framework that can help companies become quality Apprenticeship venues. 

The project identified the need to set up Apprenticeship support networks as an organisational and 

institutional frame for sustainable links between apprentices and companies, as well as between 

companies and Apprenticeship Vocational Schools. This Μethodological Guide is potentially a cor-

nerstone of such a frame. The NAAGRCY project piloted and analysed the different aspects in the 

selected occupational specialties: Car Mechanics and Cooks, in Greece; Car Mechanics and Hair-

dressers, in Cyprus.

4. The outcomes of the Á°°GRCY project 
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5. Quality assurance factors for Apprenticeship

The main quality assurance factors for Apprenticeship are the following:

• A specific institutional framework that provides for an Apprenticeship Agreement signed between 

the apprentice and the company, regulates the apprentice’s remuneration and social insurance, and 

determines the mutual rights and obligations of both the apprentice and the company.

• Precisely formulated in-company training specifications (In-company Training Plan), accounting 

for a significant proportion of the overall training process (>50%).

• Upgrading of companies to quality Apprenticeship venues. 

• Application of specific procedures for the assessment and certification of the apprentices’ learning 

outcomes.  

• Close cooperation between the competent ministries, companies, educational/training bodies and 

social partners, namely all the Apprenticeship stakeholders.

• Constant update of the quality assurance factors for Apprenticeship at the local and national level.
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6.1. Checking the suitability of a company as an Apprenticeship venue 
Each company participating in an Apprenticeship scheme must provide its apprentices with appro-

priate, accurate and complete training in their chosen field of study. It is thus reasonable that the 

company must possess the appropriate mechanical equipment, tools, devices etc., as well as ap-

propriately organized processes of product construction/manufacturing or service provision, which 

are relevant to the teaching of all the subjects in a specific field of study/specialty, and consistent with 

the education/training regulations. Apprenticeship Intermediary Networks (see para. 7 below) or the 

Chambers could check the company’s suitability.

6. Concise Methodological Guide for upgrading companies 
to quality Apprenticeship venues

The implementation of the NAAGRCY project was based on five different dimensions for quality 

Apprenticeship venues (“Work Packages”). Each single dimension has been elaborated by research 

activities, expert consultations and piloting with national and local VET stakeholders. This Method-

ological Guide compiles the main conditions to be met by companies, so that they can ensure the 

quality of their contribution to the training process within the Dual System of Vocational Education 

and Training. The Guide formulates specific quality standards/criteria, specifications and method-

ological recommendations, as summarised below.
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6.2. In-company training specifications (In-company Training Plan) for each 
specialty  
The in-company training specifications describe all the essential knowledge, skills and competences 

(learning outcomes) to be acquired by the apprentice during in-company training for a given voca-

tion. Falling into separate thematic units, the learning outcomes are directly related to the respective 

occupational profile as well as to the respective subjects of the curriculum. The specifications must 

be jointly decided upon with the social partners and companies’ representative organisations, and 

approved by the competent ministries.

Since in-company training is based on these specifications, it is important that their daily obser-

vance is monitored by the in-company trainer using the “Log Book”. Further, the teaching of all the 

necessary subjects must be ensured in each company or, if not possible, by means of a network of 

cooperating companies or “virtual companies” at training centres.

6.3. Trained staff as in-company trainers 
An in-company trainer must have good knowledge of the company’s object and business pro-

cesses, as well as the developments in the respective industry. S/he must also be aware of the 

institutional framework and the characteristics of the Apprenticeship System of Vocational Edu-

cation. As explained below, the trainer’s pedagogical training and in-depth knowledge of the re-

spective specialty’s in-company training specifications emerge as necessary conditions of good 

quality in-company training. Naturally, the trainer must display a spirit of cooperation with the 

school’s teaching staff and be actively involved in systematically monitoring the apprentice’s ed-

ucational and training progress. 

6.3.1. The role of the in-company trainer 
The training of in-company trainers is a key factor in enhancing the quality and attractiveness of 

Vocational Education and Training. Indeed, the specialised staff assuming the role of in-company 

trainers can have a decisive contribution to the whole process. They are responsible for most of 

the duties and tasks involved in the vocational training of apprentices. Their involvement in in-

company training is of particular importance to both the company and society at large, and they also 

have a significant part to play in shaping the overall perception of work-based learning. Therefore, 

the vocational pedagogical training of in-company trainers constitutes a key condition for quality 

Apprenticeship.

Besides, trainers must fulfill a number of specific pedagogical and teaching conditions, including the 

structuring of the company-based learning process, the apprentices’ motivation, and the assessment 

of their performance. 
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6.3.2. Investigation of in-company trainers' further training needs
Questionnaire- and Focus-Group-based research led to identifying the further training needs of 

in-company trainers. It was found that training needs were similar in the cases of both Greece 

and Cyprus and also echoed the concerns of in-company trainers in Germany. The results of this 

explorative analysis were synthesised in a further training seminar plan. 

As part of the NAAGRCY project, two further training seminars for in-company trainers were held 

on a pilot basis at two OAED Apprenticeship Vocational Schools (the EPAS of Moschato/Attica, 

and the EPAS of Argolis). The seminars’ findings helped draw significant conclusions about the 

possibility and conditions of the improvement of the trainers’ knowledge, competences, skills and 

attitudes as a way to help them carry out their work more effectively. 

The main training needs identified by the Questionnaire-based research are the following:

Contingency management 
techniques and methods 

Tools and techniques aimed at motivating apprentices 
and arousing their interest

New training techniques

Progress evaluation methods
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Furthermore, the Focus-Group-based research stressed the following needs as the most im-

portant ones: 

6.3.3. Model of further training for in-company trainers
Based on the above, but also taking into account the relevant experience from the German 

Dual System of Vocational Education and Training, the following model of further training for 

in-company trainers is proposed. The model is focused on the central modules of the current 

German programme of training for trainers (“My role as trainer”, “Planning in-company training”, 

“Implement/carry out in-company training”, “Dealing with apprentices”, “Motivate apprentices”), 

yet it also proposes further subjects, which emerged during the investigation of further training 

needs conducted within the context of the NAAGRCY project.

The particular nature of the 
Apprenticeship system

The versatile role of the 
in-company trainer

The overall relationship 
between the trainer and the 
apprentice

The importance of the coopera-
tion between the school and the 

company 

Motivation of apprentices

Integration into the company team 

Crisis/problem management 

01

02

03

04

05

06

07
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Further training programme for in-company trainers 
Suggested subjects of professional pedagogical skills development for trainers

Module/Unit Content Competences

My role as trainer • Tasks
• Functions
• Responsibility
• Self-management, organization

The trainer can describe his/her role and 
designate and specify his/her responsibili-
ties and functions.

Planning 
in-company training

Reflection on the training objectives
• Principles of planning the training 
• Creation of the in-company training 
plan, based on the training regulation 
(and the school curricular) in coordi-
nation with the coordinator/school
• Selection of suitable apprentice-
ships for training
• Checking and adjusting the 
In-company Training Plan

The trainer can analyse and create the 
individual in-company training plan, tak-
ing into consideration the training objec-
tive, curriculum foundations and charac-
teristics of jobs in the company. S/he can 
adapt the In-company Training Plan to 
the circumstances/facilities in operation 
and implement it.

Implementing/
carrying out 
in-company training 

a. Carrying out training
• Creation of learning and working tasks
• Planning training units
• Formulate learning objectives
• Selection of suitable methods (e.g. four-
step method, six-phase model, didactic 
discussion)

The trainer can plan, conduct and control 
learning tasks and activities profession-
ally and with regard to target groups at 
the workplace. S/he can deduct further 
steps, give feedback and also accept it.

b. Check and Feedback
• Assessment tools for training objectives
• Evaluation/assessment of the achieve-
ment of learning objectives 
• Knowledge of the importance of feedback 
(give and take)
• Communication technologies 
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Module/Unit Content Competences

Dealing with 
apprentices

Apprentices 
• Development phases and typical 
behaviours of adolescents
• Reflection on one’s own behaviour and 
leadership style
• Knowledge of leadership styles
• Deal with difficult situations
• Avoid conflicts or lead to a good end

The trainer knows the developmental 
levels of young people and their typical 
behaviours. S/he can reflect on his/her 
own behaviour, appropriately adapt his/
her own leadership style to the situation, 
and deal with difficult situations.

Motivating 
apprentices

Motivation
• Motivation techniques: possibilities 
and forms of promoting motivation 
• Knowledge of the significance of one’s 
own behaviour (as a teacher), being a 
role model

The trainer uses motivational techniques 
to motivate apprentices appropriately. 
S/he recognizes the importance of his/
her own behaviour. S/he can appropri-
ately adapt his/her behaviour to the sit-
uation, and speak in a motivating way 
with the apprentices.

7. Establishment of Apprenticeship Intermediary 
Networks between enterprises and VET schools

The establishment of Apprenticeship Intermediary Networks has two main aims: firstly, to en-

hance the participation of micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) in Apprenticeship 

programmes in Greece and Cyprus through the provision and implementation of specific activities 

and services; secondly, to offer specific services and support enterprises/companies already partic-

ipating in Apprenticeship programmes in order to eliminate/overcome barriers to their long-lasting 

participation. In fact, these networks build on the development of similar practices in countries with 

effective Apprenticeship systems, notably Germany.
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7.1. The necessity of the intervention 

The establishment of the Apprenticeship Intermedi-

ary Networks aims to resolve the following problems 

in the Greek and Cypriot Apprenticeship systems:

• Ineffective identification of labour market needs (at 

the local and national level), which are often related 

to the lack of necessary specialties and updated 

curricula. 

• Limited role of social partners in the decision-

making process.

• Ineffective cooperation between all the stakeholders 

(e.g. providers of Vocational Education and Training, 

public employment services, competent ministries, 

social partners).

• Lack of awareness and sufficient information 

regarding the advantages of the participation of SMEs.

• Lack of effective cooperations between companies 

in providing Apprenticeship placements.

• Limited participation of all the stakeholders in 

the development of school-based and work-based 

learning curricula.

• Lack of necessary incentives for SMEs, which could 

further motivate their participation in Apprenticeship 

programmes.
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The successful operation of the Apprenticeship Intermediary Networks is closely related to the

 active participation and cooperation between all the Apprenticeship stakeholders, namely:

• Competent ministries

• Public providers of the Dual System of Vocational Education and Training  (in Greece, OAED 

for EPAS schools, and the Ministry of Education for the EPAL [Vocational Lyceum] Apprentice-

ship Grade; in Cyprus, the Ministry of Education and Culture for the New Modern Apprentice-

ship System)

• Public Employment Services 

• Social partners (representing employers and employees) 

• Chambers

• Companies

• Local authorities (Municipalities and Regions) 

• Providers of Vocational Education and Training (EPAS, EPAL, IEK [Vocational Training Insti-

tutes ], in Greece; Technical Schools [Core Apprenticeship level], in Cyprus) 

• Research institutes and universities.

The aforementioned bodies and organizations can be differentiated according to the specific 

features of the Greek and Cypriot Apprenticeship systems. 

It is suggested that the Apprenticeship Intermediary Networks should operate at the regional 

level, and their operation and coordination should be the responsibility of a steering committee 

comprising representatives of the parties involved in each country’s Apprenticeship governance. 

The “Apprenticeship Office” will be the administrative and executive organ of the Apprenticeship 

Intermediary Networks. Depending on the necessary infrastructure, this Office could operate 

within the existing structures of the public providers of Apprenticeship, Public Employment 

Services, Social Partners or Chambers. The financial and non-financial support of these 

intermediary mechanisms is a prerequisite for their operational effectiveness. Therefore, a 

commonly accepted system of financing and support must be implemented, comprising all 

the stakeholders. The Networks could be financed through a combination of public and private 

resources, particularly from the organizations, bodies and companies involved.   

7.2. Proposal on the structure and operation of the Apprenticeship 
Intermediary Networks 
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Communication and provision of necessary information 
The Apprenticeship Intermediary Networks will be responsible for providing the necessary 

information regarding issues of SME participation, such as labour issues, Apprenticeship 

Agreement, institutional framework, infrastructure and quality assurance, work-based learning, 

learning outcomes and obligations of apprentices. 

Incentivisation of companies 
The Apprenticeship Intermediary Networks will propose specific (mainly non-financial) incentives 

to the relevant bodies, aiming to enhance the participation of companies (e.g. customized business 

support, “Erasmus” for entrepreneurs, awards, prioritization in other programmes of Active 

Labour Market Policies).

Conducting dissemination and publicity campaigns
As evidenced in various international studies, participation in an Apprenticeship programme may 

have considerable benefits for a company. More often than not, however, these benefits are not 

self-evident or obvious to companies. Publicity campaigns can offer adequate and relevant infor-

mation to companies and, therefore, enhance the participation of SMEs in Apprenticeship pro-

grammes. This can be achieved through the use of both traditional (e.g. leaflets, conferences) and 

more modern channels of publicity and dissemination (e.g. social media, websites, “Apprentice-

ship Week”).

7.3. Suggested services of the Apprenticeship Intermediary Networks 
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Administrative and operational support for participating companies
The Apprenticeship Intermediary Networks will act as support centres for participating compa-

nies in a wide range of issues, including administrative and operational ones (e.g. institutional 

framework, Apprenticeship Agreement, bureaucracy issues, other company management obli-

gations). Moreover, the Apprenticeship Intermediary Networks will record and evaluate the views 

and proposals of the companies involved, with regard to the effectiveness and problems of the 

system.

Definition of prerequisites for the participation of companies in Apprenticeship programmes
The Apprenticeship Intermediary Networks will be responsible for defining company participation 

criteria with the contribution of all the parties involved. These criteria will be consistent with the 

particular characteristics of each occupation and the relevant training needs, as determined in 

the VET school curricula. The procedure of criteria definition aims to identify work-based learning 

needs and deficiencies, in order to develop forms of cooperation between SMEs and networks of 

companies that will reduce the possibility of excluding companies on account of their size.   
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Registration of companies and determination of the necessary Apprenticeship placements
The Apprenticeship Intermediary Networks will also be responsible for evaluating the suitability 

of companies to act as training venues. Both employer representatives and Vocational Education 

and Training schools will be involved in the evaluation procedure. On completion of this proce-

dure, it will be clarified whether a company can provide the totality of the work-based learning 

content or only specific parts of the training programme. A register of participating companies 

will thus be created, including all the necessary information about each company and, more spe-

cifically, about its possible participation in specific Apprenticeship programmes.

Forms of cooperation between companies for providing Apprenticeship placements 
Given that a large number of SMEs cannot cover the totality of the work-based learning content 

of an Apprenticeship programme, the Apprenticeship Intermediary Networks will be responsible 

for informing and supporting the cooperation between companies, so that they can offer quali-

ty Apprenticeship placements (e.g. rotation principle). Cooperation between companies can be 

based on relevant good practices from other countries (e.g. “Training Consortium model”, “Train-

ing Association model”).
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Within the context of the NAAGRCY project, this Methodological Guide was piloted in three OAED 

Apprenticeship EPAS; more specifically, in the EPAS of Moschato (Attica), Aghii Anargiri (Attica) 

and Argolis, in the occupational specialties of Car Mechanics and Cooks. The pilot implementation 

findings highlighted a number of undoubted benefits for apprentices, Apprenticeship schools, 

companies, and the institution of Apprenticeship itself. 

More particularly, the companies cooperating with the aforementioned schools were informed 

about the Methodology proposed within the context of the NAAGRCY project, and about the aim 

of its implementation, namely the upgrading of companies to quality Apprenticeship venues. 

The advantages and possible difficulties in implementing the methodology were discussed; the 

importance of in-company training specifications was made clear, and the companies received 

specific instructions about completing the Log Book. Moreover, training seminars for in-compa-

ny trainers were organised (“training the trainers”), involving representatives of the companies 

themselves, as well as teaching staff from the OAED EPAS and Career Offices.

In Cyprus, the proposed methodology was piloted on a smaller scale in the occupational special-

ties of Car Mechanics and Hairdressers. 

Through the piloting of the NAAGRCY methodology in both Greece and Cyprus, the relations be-

tween the Schools and the employers were strengthened, thus further enhancing their cooper-

ation. Moreover, the employers realised the role of their participation in a learning community, 

which increased their interest in the content and benefits of Apprenticeship. 

The attainment of the programme’s main aim, namely the aim of upgrading the Apprenticeship 

systems in Greece and Cyprus, was also supported by the commitment of the parties involved 

(i.e. the schools’ teaching staff and in-company trainers) to improve the quality of Vocational Ed-

ucation and Training programmes. Finally, it was established that it is necessary to maintain and 

further diffuse this good practice to the totality of occupational specialties where the Dual System 

of Vocational Education and Training is applied.

8. Piloting of the NAAGRCY methodology



22

More information:  http://naagrcy.oaed.gr/

Athanasia Theodoridou, OAED, NAAGRCY Project Manager 

Isabelle Le Mouillour, BIBB

Gerasimos Karoulas, ΙΜΕ GSEVEE

Maria Nika, IEP

Translation: Yannis Papadimitriou, OAED

Authors:

"Apprenticeship: Systematic, long-term alternating periods at the workplace 

and in an educational institution or training centre. The apprentice is contrac-

tually linked to the employer and receives remuneration (wage or allowance). 

The employer assumes responsibility for providing the trainee with training 

leading to a specific occupation.” (CEDEFOP, 2008)
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Εισαγωγή
Το έργο «Εθνικές Αρχές για τη Μαθητεία: 

Οι Επιχειρήσεις ως Βιώσιμοι Εταίροι για τη 

Μαθητεία  στην Ελλάδα και στην Κύπρο» (“Na-

tional Authorities for Apprenticeship: Com-

panies as Sustainable Partners for Appren-

ticeship in Greece and Cyprus” / NAAGRCY) 

αποτελεί μια πρωτοβουλία του ΟΑΕΔ για την 

αναβάθμιση της ποιότητας της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και 

ειδικότερα της Μαθητείας, μέσα από τη στενή 

συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και 

τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τη Γερμανία,  μια 

χώρα που διαθέτει πολύχρονη πείρα στο Δυϊκό 

Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης.

Το έργο αποτελεί επιμέρους δράση ενός 

συνολικότερου Σχεδίου Δράσης της Γενικής 

Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης του ΟΑΕΔ για την αναβάθμιση 

της Μαθητείας (2012-2015), στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Επαναπροσδιορισμός του 

Επιχειρησιακού Mοντέλου του ΟΑΕΔ».

Ο παρών Μεθοδολογικός Οδηγός αποτελεί 

ένα από τα βασικά παραδοτέα του έργου και 

περιγράφει με συνοπτικό τρόπο τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σε 

μια επιχείρηση, προκειμένου να αναδειχθεί σε 

ποιοτικό χώρο μάθησης, στο πλαίσιο του Δυϊκού 

Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης.

Το έργο NAAGRCY ξεκίνησε την 01-10-2014 και 

ολοκληρώθηκε στις 28-02-2017. 
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Το έργο NAAGRCY βασίστηκε στη μεταφορά καλών πρακτικών, τεχνογνωσίας και εμπειρίας από το 

γερμανικό Δυϊκό Σύστημα Μαθητείας με την υποστήριξη του γερμανικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΒΙΒΒ).

1. Οι Εταίροι του έργου ΝΑΑGRCY

Οι Εθνικοί Εταίροι του έργου είναι οι εξής: 

• O Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ως επικεφαλής εταίρος. Ο ΟΑΕΔ είναι 

η ελληνική Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, η οποία, μεταξύ άλλων, εφαρμόζει το Δυϊκό Σύστημα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε 51 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑΣ) σε όλη 

την Ελλάδα.

• Tο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), φορέας υλοποίησης ερευνών και διάχυσης της γνώσης και της 

πληροφόρησης σχετικά με τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενή και 

τριτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας.

• Tο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), επιτελικός επιστημονικός φορέας υπό την εποπτεία 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ασχολείται με τη μελέτη θεμάτων που 

αφορούν τη διαμόρφωση, τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων, καθώς και με θέματα που αφορούν τα 

προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα σχολικά βιβλία και 

τα λοιπά διδακτικά μέσα.

• Tο Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), φορέας 

με πλούσιο έργο, μεταξύ άλλων, στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της κατάρτισης, της 

επιμόρφωσης και της Διά Βίου Μάθησης. 

Οι Διακρατικοί Εταίροι του έργου είναι οι εξής:

• Το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΒΙΒΒ), φορέας που 

λειτουργεί στο πλαίσιο του Νόμου περί Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Γερμανία. Στις αρμοδιότητες 

του περιλαμβάνονται η έρευνα στον τομέα της ΕΕΚ και η ανάπτυξη της ΕΕΚ (ιδίως σε ό,τι αφορά τους 

ομοσπονδιακούς κανονισμούς για την κατάρτιση). Παρέχει επίσης εξειδικευμένες συμβουλευτικές 

υπηρεσίες για την ΕΕΚ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και αναπτύσσει καινοτόμες πρακτικές λύσεις στον 

τομέα αυτόν.

• Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), δημόσιος οργανισμός με 50ετή παρουσία στους 

τομείς της κατάρτισης και της παραγωγικότητας εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου. 

• Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), το οποίο λειτουργεί ως ομοσπονδία 

των τοπικών επιμελητηρίων σε πέντε μεγάλες πόλεις της Κύπρου.
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2. Oι στόχοι του έργου ΝΑΑGRCY

Βασικός στόχος του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της Μαθητείας στην Ελλάδα και 

στην Κύπρο με βάση διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Μεταξύ άλλων, το έργο επιδίωξε να αναπτύξει 

μια μεθοδολογία για την αποτελεσματική εφαρμογή της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης/Μαθητείας, 

καθώς και να παροτρύνει τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά 

σε προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, προσφέροντας ποιοτικές θέσεις 

Μαθητείας.

Επίσης, το έργο είχε ως στόχο να ενισχύσει τη σύνδεση της Μαθητείας με την αγορά εργασίας, 

αρχικά σε τομείς που έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Στο πλαίσιο του έργου εφαρμόστηκε πιλοτικά 

η προτεινόμενη μεθοδολογία σε δύο ειδικότητες στην Ελλάδα και δύο ακόμη στην Κύπρο. Κεντρική 

επιδίωξη του έργου είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη ποιοτικής Μαθητείας και να την αναδείξει σε 

αποτελεσματικό εργαλείο για την ομαλή μετάβαση των νέων από την ΕΕΚ στην αγορά εργασίας. Ως 

εκ τούτου, το έργο επικεντρώνεται στον ρόλο και στα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων ως χώρων 

μάθησης όπου θα εκπαιδευτεί το μελλοντικό καταρτισμένο εργατικό δυναμικό.  
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3. Η Μαθητεία και ο ιδιαίτερος ρόλος της στη μετάβαση από 
το σχολείο στην εργασία

Η μετάβαση των νέων από την Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην εργασία, 

πέραν των εκπαιδευτικών φορέων, αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος και άλλων φορέων, οι οποίοι 

άμεσα ή έμμεσα χαράσσουν και ασκούν εκπαιδευτική ή/και εργασιακή πολιτική, όπως το Υπουργείο 

Εργασίας, το Υπουργείο Παιδείας, οι κοινωνικοί εταίροι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ενώσεις Εργοδοτών 

και Εργαζομένων, διάφοροι οργανισμοί και ινστιτούτα.  Όλοι αυτοί οι φορείς, που αποτελούν συνιστώσες 

του «συστήματος μετάβασης από το σχολείο στην εργασία», χρειάζονται έγκυρες και τεκμηριωμένες 

πληροφορίες, για να μπορέσουν να συμβάλουν ουσιαστικά, με την πολιτική τους, στη βελτίωση της 

μετάβασης αυτής. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΟΣΑ θεωρεί την αναβάθμιση των συστημάτων Μαθητείας ως ένα από 

τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός αποτελεσματικού «συστήματος μετάβασης από το σχολείο στην 

εργασία». Ειδικότερα, τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός αποτελεσματικού «συστήματος μετάβασης 

από το σχολείο στην εργασία», σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, είναι τα εξής:

• Υγιής οικονομία

• Σύνδεση Αρχικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας

• Διευρυμένες δυνατότητες των εργαζομένων για εκπαίδευση και κατάρτιση

• Δίκτυα ασφάλειας για τις ομάδες υψηλού κινδύνου (π.χ. μαθητές που δεν ολοκληρώνουν την 

υποχρεωτική εκπαίδευση)

• Ανεπτυγμένο δίκτυο υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης

• Αναβάθμιση του θεσμού της Μαθητείας και της πρακτικής άσκησης.1

 

Rolf K.W. van der Velden and Maarten H.J. Wolbers, “A Framework for Monitoring Transition Systems”, OECD Education Working Paper 
No. 20, 18 November 2008 [online]. Available at: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WK-
P(2008)7&docLanguage=En 

1
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Το έργο NAAGRCY αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών και εθνικών 

στρατηγικών για τη Μαθητεία. Επιπλέον, μέσω της διερεύνησης καλών πρακτικών, θα αναπτυχθούν 

μηχανισμοί βελτίωσης της ικανότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης να 

ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η δε περαιτέρω ανάπτυξη 

καλών πρακτικών θα συμβάλει στη βελτίωση της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Το έργο θα βοηθήσει επίσης τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, ενι-

σχύοντας τη συμμετοχή τους σε προγράμματα Μαθητείας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της παροχής 

συγκεκριμένων οδηγιών και μεθοδολογίας σχετικά με την ανάπτυξη των κανονισμών κατάρτισης 

στις επιχειρήσεις (on-the-job training), τη συνεργασία επαγγελματικών σχολών και επιχειρήσεων, 

την εκπαίδευση των ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών, τις προϋποθέσεις παροχής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από τις επιχειρήσεις, τις διαδικασίες εξετάσεων και πιστοποίησης των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητευόμενων. Σημαντικό παραδοτέο του έργου αποτελεί η ανά-

πτυξη του μεθοδολογικού πλαισίου που απαιτείται, ώστε να αναδειχθούν οι επιχειρήσεις σε χώρους 

παροχής ποιοτικής Μαθητείας.

Το έργο διαπίστωσε την ανάγκη ίδρυσης Ενδιάμεσων Δικτύων για την υποστήριξη της Μαθητείας, ως 

οργανωτικού και θεσμικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει τη σταθερή σύνδεση μεταξύ μαθητευομένων 

και επιχειρήσεων, καθώς και μεταξύ επιχειρήσεων και Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας. Ο 

παρών Μεθοδολογικός Οδηγός θα μπορούσε να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο του εν λόγω πλαισίου. 

Το έργο NAAGRCY εφάρμοσε πιλοτικά και ανέλυσε τις σχετικές μεθοδολογικές πτυχές σε επιλεγμένες 

ειδικότητες: στην Ελλάδα, Μηχανικοί Αυτοκινήτων και Μάγειροι· στην Κύπρο, Μηχανικοί Αυτοκινήτων 

και Κομμωτική.

4. Τα αποτελέσματα του έργου ΝΑΑGRCY 
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5. Παράγοντες διασφάλισης ποιότητας του συστήματος 
Μαθητείας 

Οι κυριότεροι  παράγοντες για τη διασφάλιση της ποιότητας ενός συστήματος Μαθητείας είναι οι εξής: 

• Συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει την ύπαρξη Συμφωνητικού Μαθητείας μεταξύ 

μαθητευόμενου και επιχείρησης, ρυθμίζει την αμοιβή και την ασφάλιση των μαθητευόμενων, καθώς 

και τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μαθητευόμενων και επιχειρήσεων.

• Ακριβής διατύπωση Προδιαγραφών Πρακτικής Άσκησης (Σχέδιο Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευ-

σης), η οποία πρέπει να αποτελεί σημαντικό ποσοστό της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας (>50%).

•  Αναβάθμιση των επιχειρήσεων σε χώρους παροχής ποιοτικής Μαθητείας.

•  Ύπαρξη συγκεκριμένων διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμά-

των των μαθητευόμενων. 

• Στενή συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων, των επιχειρήσεων, των εκπαιδευτικών 

φορέων και των κοινωνικών εταίρων, όλων δηλαδή των εμπλεκόμενων φορέων.

• Συνεχής επικαιροποίηση των παραγόντων διασφάλισης ποιότητας της Μαθητείας σε εθνικό και 

τοπικό επίπεδο.
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6.1. Έλεγχος της καταλληλότητας της επιχείρησης για παροχή Μαθητείας 
Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στο σύστημα Μαθητείας θα πρέπει να διασφαλίζει στους 

μαθητευόμενους ορθή, ακριβή και άρτια κατάρτιση στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. Για τον λόγο 

αυτόν είναι ευνόητο ότι η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, τα 

κατάλληλα εργαλεία και συσκευές κ.λπ., αλλά και οργανωμένες διαδικασίες κατασκευής/παραγωγής 

προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες θα είναι κατάλληλες για τη διδασκαλία όλων των θεματικών 

ενοτήτων μιας ειδικότητας, σύμφωνα με τους κανονισμούς εκπαίδευσης/κατάρτισης. Τον έλεγχο 

καταλληλότητας μιας επιχείρησης θα μπορούσαν να αναλάβουν τα Ενδιάμεσα Δίκτυα Υποστήριξης της 

Μαθητείας (βλ. παρ. 7) ή τα επιμελητήρια.

6. Συνοπτικός Μεθοδολογικός Οδηγός για την αναβάθμιση 
των επιχειρήσεων σε χώρους παροχής ποιοτικής 
Μαθητείας

Η υλοποίηση του έργου NAAGRCY στηρίχθηκε σε πέντε διαφορετικούς άξονες για την παροχή ποιοτικής 

Μαθητείας («Πακέτα Εργασίας»). Καθένας από αυτούς τους άξονες αναλύθηκε και αναπτύχθηκε μέσω 

ερευνών, πιλοτικής εφαρμογής και διαβουλεύσεων με τους φορείς ΕΕΚ σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Ο παρών Μεθοδολογικός Οδηγός παρουσιάζει τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι 

επιχειρήσεις, ώστε να εξασφαλίζουν την ποιοτική συνεισφορά τους στο Δυϊκό Σύστημα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα ποιοτικά κριτήρια, οι προδιαγραφές και οι μεθοδολογικές προτάσεις 

που διαμορφώθηκαν παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω.
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6.2. Προδιαγραφές Πρακτικής  Άσκησης (Σχέδιο Ενδοεπιχειρησιακής 
Εκπαίδευσης) για κάθε ειδικότητα 
Οι προδιαγραφές Πρακτικής Άσκησης περιγράφουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες (μαθησιακά αποτελέσματα) που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητευόμενος κατά τη διάρκεια 

της Πρακτικής Άσκησης στην επιχείρηση. Διακρίνονται σε επιμέρους θεματικές ενότητες, έχουν 

άμεση σχέση με το αντίστοιχο επαγγελματικό περίγραμμα και συνδέονται με τις αντίστοιχες ενότητες 

του προγράμματος σπουδών. Οι προδιαγραφές αυτές πρέπει να συντάσσονται σε συνεργασία με τους 

κοινωνικούς εταίρους και τους εκπροσώπους των εργοδοτών, και να εγκρίνονται από τα συναρμόδια 

υπουργεία.

Καθώς στις προδιαγραφές αυτές βασίζεται η Πρακτική Άσκηση στις επιχειρήσεις, είναι σημαντικό να 

παρακολουθείται με ευθύνη του εκπαιδευτή της επιχείρησης η καθημερινή εφαρμογή τους μέσω του 

«Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης» ή «Log Book». Τέλος, η διδασκαλία όλων των απαραίτητων θεματικών 

ενοτήτων πρέπει να εξασφαλίζεται στην κάθε επιχείρηση και, αν αυτό δεν είναι εφικτό, μέσω δικτύου 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή μέσω «εικονικών επιχειρήσεων» σε κέντρα κατάρτισης.

6.3. Εκπαιδευμένο προσωπικό που θα αναλάβει τον ρόλο των 
ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών
Ο ενδοεπιχειρησιακός εκπαιδευτής οφείλει να έχει καλή γνώση του αντικειμένου και των 

διαδικασιών της επιχείρησης, καθώς και των εξελίξεων στον αντίστοιχο επαγγελματικό τομέα. Είναι 

επίσης αναγκαίο να έχει γνώση του θεσμικού πλαισίου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 

Δυϊκού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια, η παιδαγωγική 

επιμόρφωση του εκπαιδευτή και η επισταμένη μελέτη, εκ μέρους του, των προδιαγραφών της 

Πρακτικής Άσκησης της συγκεκριμένης ειδικότητας προβάλλουν ως απαραίτητες προϋποθέσεις 

διεξαγωγής ποιοτικής Πρακτικής Άσκησης στην επιχείρηση. Ευλόγως, ο εκπαιδευτής οφείλει 

να διακατέχεται από διάθεση συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας και να 

συμμετέχει στη συστηματική παρακολούθηση της εκπαιδευτικής προόδου του μαθητευόμενου. 

6.3.1. Ο ρόλος του ενδοεπιχειρησιακού εκπαιδευτή 
H εκπαίδευση των ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ενίσχυσης της ποι-

ότητας και της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Είναι καθορι-

στική η συμβολή των εξειδικευμένων εργαζομένων οι οποίοι αναλαμβάνουν τον ρόλο των ενδο-

επιχειρησιακών εκπαιδευτών. Πράγματι, αναλαμβάνουν τα περισσότερα καθήκοντα που συνδέονται 

με την επαγγελματική κατάρτιση των μαθητευόμενων. Η συμμετοχή τους στην ενδοεπιχειρησιακή 

εκπαίδευση έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιχείρηση και την ευρύτερη κοινωνία, ενώ επίσης διαδρα-

ματίζουν βασικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της εν γένει αντίληψης σχετικά με τη μάθηση 

στον χώρο εργασίας. Ως εκ τούτου, η επαγγελματική παιδαγωγική εκπαίδευση των ενδοεπιχειρησι-

ακών εκπαιδευτών αποτελεί βασική προϋπόθεση μιας ποιοτικής Μαθητείας.
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Οι εκπαιδευτές οφείλουν να εκπληρώνουν συγκεκριμένες παιδαγωγικές και διδακτικές 

προϋποθέσεις, όπως είναι η δόμηση της μαθησιακής διαδικασίας εντός της επιχείρησης, η 

κινητροδότηση των μαθητευόμενων και η αξιολόγηση των επιδόσεών τους. 

6.3.2. Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των ενδοεπιχειρησιακών 
εκπαιδευτών
Στο πλαίσιο του έργου NAAGRCY, εκπονήθηκε έρευνα (μέσω Ερωτηματολογίου και Ομάδας 

Εστίασης) με σκοπό να προσδιοριστούν οι επιμορφωτικές ανάγκες των ενδοεπιχειρησιακών 

εκπαιδευτών. Διαπιστώθηκαν παρεμφερείς επιμορφωτικές ανάγκες στην Ελλάδα και την Κύπρο, 

οι οποίες, άλλωστε, απηχούν και τις απόψεις των ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών στη Γερμανία. 

Τα αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής ανάλυσης αποτέλεσαν τη βάση για τη διαμόρφωση ενός 

σχεδίου διεξαγωγής επιμορφωτικών σεμιναρίων. 

Οι κυριότερες επιμορφωτικές ανάγκες που ανέδειξε το Ερωτηματολόγιο ήταν οι εξής:

Τεχνικές και μέθοδοι διαχείρισης
απρόβλεπτων καταστάσεων

Εργαλεία και τεχνικές για την κινητροδότηση και την 
ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητευόμενων

Νέες τεχνικές εκπαίδευσης

Μέθοδοι αξιολόγησης της προόδου των μαθητευόμενων
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Αντιστοίχως, η έρευνα μέσω Ομάδας Εστίασης ανέδειξε τις ακόλουθες επιμορφωτικές ανάγκες 

ως σημαντικότερες:

6.3.3. Μοντέλο επιμορφωτικού προγράμματος για ενδοεπιχειρησιακούς 
εκπαιδευτές
Με βάση τα παραπάνω, αλλά και την ανάλογη εμπειρία από το αντίστοιχο Δυϊκό Σύστημα Επαγ-

γελματικής Εκπαίδευσης της Γερμανίας, προτείνεται το ακόλουθο μοντέλο επιμορφωτικού προ-

γράμματος για ενδοεπιχειρησιακούς εκπαιδευτές. Το προτεινόμενο μοντέλο επικεντρώνεται στις 

κεντρικές ενότητες του ισχύοντος γερμανικού προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών («Ο ρόλος 

μου ως εκπαιδευτή», «Σχεδιασμός ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης», «Εφαρμογή/υλοποίηση της 

ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης», «Στάση απέναντι στους μαθητευόμενους», «Κινητροδότηση 

των μαθητευόμενων»), στο οποίο θα προστεθούν περισσότερες εκπαιδευτικές ενότητες, όπως προ-

έκυψαν από τη διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών που έγινε στο πλαίσιο του έργου.

Η ιδιαίτερη φύση του συστήματος 
της Μαθητείας 

Ο πολύπλευρος ρόλος του 
εκπαιδευτή μαθητευόμενων στην 

επιχείρηση 

Η σχέση του εκπαιδευτή με τον 
μαθητευόμενο

Η σημασία της συνεργασίας μεταξύ 
Σχολείου και Επιχείρησης 

Η κινητοποίηση του 
ενδιαφέροντος των 
μαθητευόμενων

Η ένταξη στην Ομάδα εντός της 
επιχείρησης

Η διαχείριση κρίσεων/
προβλημάτων

01

02

03

04

05

06

07
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Προτεινόμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για 
Ενδοεπιχειρησιακούς Εκπαιδευτές

Προτεινόμενες θεματικές ενότητες για την ανάπτυξη των επαγγελματικών παιδαγωγικών 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτών

Θεματική Ενότητα Περιεχόμενο Ικανότητες

Ο ρόλος μου ως 
εκπαιδευτή

• Kαθήκοντα
• Λειτουργίες
• Ευθύνη
• Αυτοδιαχείριση, οργάνωση

Ο εκπαιδευτής μπορεί να περιγράψει τον 
ρόλο του, καθώς και να καθορίσει και να 
συγκεκριμενοποιήσει τις ευθύνες και τα 
καθήκοντά του.

Σχεδιασμός 
ενδοεπιχειρησιακής 
εκπαίδευσης

Εξέταση των εκπαιδευτικών στόχων 
• Αρχές σχεδιασμού της εκπαίδευσης 
• Δημιουργία ενός εξειδικευμένου 
σχεδίου ενδοεπιχειρησιακής 
εκπαίδευσης, με βάση τις 
προδιαγραφές πρακτικής άσκησης και 
το σχολικό πρόγραμμα σπουδών, σε 
συνεργασία με τη σχολική μονάδα 
• Έλεγχος και προσαρμογή των 
προδιαγραφών πρακτικής άσκησης 
(Σχεδίου Ενδοεπιχειρησιακής 
Εκπαίδευσης) 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να αναλύσει και να 
δημιουργήσει το εξειδικευμένο Σχέδιο 
Eνδοεπιχειρησιακής Eκπαίδευσης, λαμ-
βάνοντας υπόψη τον εκπαιδευτικό στόχο, 
το πρόγραμμα σπουδών, τις προδιαγρα-
φές πρακτικής άσκησης της ειδικότητας 
και τα χαρακτηριστικά των εργασιακών 
ρόλων εντός της επιχείρησης. Μπορεί να 
προσαρμόσει, έτσι, το Σχέδιο Ενδοεπιχει-
ρησιακής Εκπαίδευσης στις υπάρχουσες 
συνθήκες/εγκαταστάσεις της επιχείρησης 
και να το εφαρμόσει.

Εφαρμογή/
υλοποίηση της 
ενδοεπιχειριησιακής 
εκπαίδευσης

α. Υλοποίηση της ενδοεπιχειρησιακής 
εκπαίδευσης  
• Δημιουργία ασκήσεων μάθησης και 
εργασίας  
• Σχεδιασμός ενοτήτων εκπαίδευσης 
• Διατύπωση μαθησιακών στόχων 
• Επιλογή κατάλληλων μεθόδων 
(π.χ. μέθοδος τεσσάρων βημάτων, μοντέλο 
έξι φάσεων, διδακτική συζήτηση)

Ο εκπαιδευτής μπορεί να σχεδιάσει, να 
διεξαγάγει και να ελέγξει τις μαθησιακές 
ασκήσεις και δραστηριότητες επαγγελ-
ματικά και σε σχέση με ομάδες-στόχους 
στον εργασιακό χώρο. Μπορεί να διαμορ-
φώσει περισσότερα βήματα, να εκφράσει 
σχόλια αλλά και να δεχτεί σχόλια (ανατρο-
φοδότηση).

β. Έλεγχος και σχόλια (ανατροφοδότηση)  
• Εργαλεία αξιολόγησης για τους 
εκπαιδευτικούς στόχους 
• Αξιολόγηση/αποτίμηση της επίτευξης των 
μαθησιακών στόχων 
• Γνώση της σπουδαιότητας των σχολίων 
(ανατροφοδότησης)
• Επικοινωνιακές τεχνικές 
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Θεματική Ενότητα Περιεχόμενο Ικανότητες

Στάση 
απέναντι στους 
μαθητευόμενους

Μαθητευόμενοι 
• Αναπτυξιακές φάσεις και 
χαρακτηριστικές συμπεριφορές των 
εφήβων 
• Προβληματισμός επί της προσωπικής 
συμπεριφοράς του εκπαιδευτή και του 
τρόπου καθοδήγησης  
• Γνώση των τρόπων καθοδήγησης 
• Αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων  
• Αποφυγή συγκρούσεων ή καθοδήγηση 
προς την αίσια κατάληξη 

Ο εκπαιδευτής γνωρίζει τα αναπτυξιακά 
επίπεδα των νέων και τις συνήθεις συμπε-
ριφορές τους. Μπορεί να προβληματιστεί 
επί της δικής του συμπεριφοράς και να 
προσαρμόσει τον τρόπο καθοδήγησής του, 
ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση, αλλά 
και να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστά-
σεις. 

Κινητροδότηση των 
μαθητευόμενων

Κινητροδότηση
• Τεχνικές κινητροδότησης: δυνατότητες 
και μορφές προώθησης της 
κινητροδότησης 
• Γνώση της σπουδαιότητας της 
προσωπικής συμπεριφοράς του 
εκπαιδευτή (ως δασκάλου), ο οποίος 
λειτουργεί ως πρότυπο 

Ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί τεχνικές κι-
νητροδότησης για να παρακινήσει αναλό-
γως τους μαθητευόμενους. Αναγνωρίζει 
τη σπουδαιότητα της προσωπικής του συ-
μπεριφοράς. Μπορεί να προσαρμόσει τη 
συμπεριφορά του ανάλογα με την κατά-
σταση. Συζητά με τους μαθητευόμενους 
με τρόπο παρακινητικό.

7. Δημιουργία Ενδιάμεσων Δικτύων Υποστήριξης της 
Μαθητείας μεταξύ επιχειρήσεων και σχολών ΕΕΚ 

Η δημιουργία Ενδιάμεσων Δικτύων για την υποστήριξη της Μαθητείας επιδιώκει να καλύψει δύο 

βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι να συμβάλει στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε προγράμματα Μαθητείας στην Ελλάδα και στην Κύπρο, 

μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Ο δεύτερος είναι η προσφορά 

συγκεκριμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ήδη σε προγράμματα 

Μαθητείας, προκειμένου να εξαλειφθούν ή να ξεπεραστούν μια σειρά από εμπόδια, τα οποία σε 

πολλές περιπτώσεις συνιστούν ανασταλτικό παράγοντα για τη σταθερή συμμετοχή των επιχειρήσεων 

σε προγράμματα Μαθητείας. Η δημιουργία των συγκεκριμένων δικτύων ακολουθεί την ανάπτυξη 

αντίστοιχων πρακτικών σε χώρες με αποτελεσματικά συστήματα Μαθητείας, όπως η Γερμανία.
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7.1. Αναγκαιότητα της παρέμβασης

Η δημιουργία των Ενδιάμεσων Δικτύων Μαθητείας 

στοχεύει στο να επιλύσει μια σειρά από προβλήματα 

που διακρίνουν το ελληνικό και το κυπριακό σύστημα 

Μαθητείας, και πιο συγκεκριμένα:

• Tην αναποτελεσματική αποτύπωση των αναγκών της 

αγοράς (σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο), οι οποίες σε 

πολλές περιπτώσεις σχετίζονται με την έλλειψη των 

αναγκαίων ειδικοτήτων και επικαιροποιημένων προ-

γραμμάτων σπουδών.

• Tον περιορισμένο ρόλο των κοινωνικών εταίρων 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

• Tην αναποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των 

εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. πάροχοι Επαγγελματι-

κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, κρατικοί φορείς 

προώθησης απασχόλησης,  αρμόδια υπουργεία, κοι-

νωνικοί εταίροι).

• Tην περιορισμένη ενημέρωση και πληροφόρηση, ανα-

φορικά με τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη 

συμμετοχή των ΜμΕ.

• Tην έλλειψη αποτελεσματικών συνεργασιών μεταξύ 

επιχειρήσεων για την προσφορά θέσεων Μαθητείας.

• Tην περιορισμένη συμμετοχή όλων των εμπλεκό-

μενων φορέων στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προ-

γραμμάτων τόσο για τη μάθηση στο σχολείο όσο και 

για τη μάθηση στον χώρο εργασίας.

• Tην έλλειψη των απαραίτητων κινήτρων για τις ΜμΕ, 

προκειμένου να συμμετάσχουν σε προγράμματα Μα-

θητείας.
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Η αποτελεσματική λειτουργία των Ενδιάμεσων Δικτύων συνδέεται με την ενεργή συμμετοχή και 

συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, στα Ενδιάμεσα Δίκτυα θα 

μπορούσαν να συμμετέχουν:

• Αρμόδια υπουργεία

• Κρατικοί φορείς παροχής Δυϊκού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  

(στην Ελλάδα, ο ΟΑΕΔ για τις ΕΠΑΣ και το Υπουργείο Παιδείας για την τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ· 

στην Κύπρο, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τη Νέα Σύγχρονη Μαθητεία)

• Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης 

• Kοινωνικοί εταίροι (τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων) 

• Eπιμελητήρια

• Eπιχειρήσεις

• Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρειες)

• Πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (στην Ελλάδα, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ· στην 

Κύπρο, Τεχνικές Σχολές [Κεντρικός Κορμός Μαθητείας])

• Ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια.

Οι παραπάνω φορείς και οργανισμοί μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τα διακριτά χα-

ρακτηριστικά του ελληνικού και του κυπριακού συστήματος Μαθητείας. 

Τα Ενδιάμεσα Δίκτυα για την υποστήριξη της Μαθητείας προτείνεται να λειτουργούν σε περιφε-

ρειακό επίπεδο, ενώ υπεύθυνο όργανο για τη λειτουργία και τον συντονισμό τους προτείνεται να 

είναι μια συντονιστική επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους των φορέων που συμμετέ-

χουν στο σύστημα διακυβέρνησης της Μαθητείας στην κάθε χώρα. Το διοικητικό και εκτελε-

στικό όργανο των Ενδιάμεσων Δικτύων θα είναι το «Γραφείο Μαθητείας».

Το Γραφείο θα μπορούσε να λειτουργεί, με βάση και τις αναγκαίες υποδομές, στις δομές των 

κρατικών φορέων παροχής του συστήματος μαθητείας, των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλη-

σης,  των κοινωνικών εταίρων ή των επιμελητηρίων. Η οικονομική και μη οικονομική υποστήρι-

ξη των ενδιάμεσων μηχανισμών συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική τους 

λειτουργία. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται να εφαρμοστεί ένα κοινά αποδεκτό σύστημα χρηματοδό-

τησης και υποστήριξης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η χρηματοδότηση 

των δικτύων μπορεί να προέρχεται από έναν συνδυασμό κρατικών και ιδιωτικών πηγών και πιο 

συγκεκριμένα από τους εμπλεκόμενους οργανισμούς, φορείς και επιχειρήσεις.   

7.2. Πρόταση για τη δομή και τη λειτουργία των Ενδιάμεσων Δικτύων 
Μαθητείας
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Ενημέρωση και πληροφόρηση επιχειρήσεων
Τα Ενδιάμεσα Δίκτυα θα είναι αρμόδια για την παροχή της απαραίτητης πληροφόρησης ως προς θέ-

ματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή των ΜμΕ, όπως εργασιακά θέματα, συμφωνητικό Μαθητείας, 

θεσμικό πλαίσιο, υποδομές και διασφάλιση ποιότητας, μάθηση στον χώρο εργασίας, μαθησιακά 

αποτελέσματα και υποχρεώσεις μαθητευόμενων. 

Προτάσεις για παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις
Το Ενδιάμεσο Δίκτυο θα προτείνει, στους αρμόδιους φορείς συγκεκριμένα κίνητρα (κυρίως μη 

οικονομικού χαρακτήρα), ικανά να συμβάλουν στην αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων (π.χ. 

εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, “Erasmus” για επιχειρηματίες, βραβεία, προτεραιότητα 

σε άλλα προγράμματα Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης). 

Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας
Η συμμετοχή σε προγράμματα Μαθητείας, όπως έχει αποδειχθεί από μελέτες σε διεθνές επίπεδο, 

μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για μια επιχείρηση. Τα οφέλη αυτά τις περισσότερες φορές δεν 

είναι αυτονόητα και προφανή για τις επιχειρήσεις. Οι δράσεις δημοσιότητας μπορούν να συμβάλουν 

στην ενημέρωση των επιχειρήσεων και ως εκ τούτου στην ενίσχυση της συμμετοχής των ΜμΕ σε 

προγράμματα Μαθητείας. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να γίνει μέσω της χρήσης τόσο παραδοσιακών 

μέσων επικοινωνίας (π.χ. φυλλάδια, συνέδρια) όσο και σύγχρονων (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύ-

ωσης, ιστοσελίδες, «εβδομάδα Μαθητείας»).

7.3. Προτεινόμενες υπηρεσίες των Ενδιάμεσων Δικτύων Μαθητείας
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Διαχειριστική και επιχειρησιακή υποστήριξη των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
Τα Ενδιάμεσα Δίκτυα θα λειτουργούν ως κέντρα υποστήριξης για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, 

αναφορικά με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως διαχειριστικά και επιχειρησιακά ζητήματα 

(π.χ. θεσμικό πλαίσιο, συμφωνητικό Μαθητείας, γραφειοκρατικά θέματα, άλλες διαχειριστικές 

υποχρεώσεις των επιχειρήσεων). Επιπρόσθετα, τα Ενδιάμεσα Δίκτυα θα αναλάβουν το έργο της 

καταγραφής και αξιολόγησης των απόψεων και των προτάσεων των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων,  

αναφορικά με την αποτελεσματικότητα ή τα προβλήματα του συστήματος.

Δημιουργία προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε προγράμματα Μαθητείας
Τα Ενδιάμεσα Δίκτυα θα αναλάβουν την ευθύνη καθορισμού κριτηρίων για τη συμμετοχή των 

επιχειρήσεων, με τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τα κριτήρια θα βρίσκονται 

σε συμφωνία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε επαγγέλματος και τις συνεπακόλουθες 

εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως αυτά προσδιορίζονται στα προγράμματα σπουδών. Η διαδικασία 

καθορισμού κριτηρίων στοχεύει στο να καταγράψει τις ανάγκες και τις ελλείψεις της μάθησης 

στον χώρο εργασίας, ώστε να αναπτυχθούν μορφές συνεργασίας μεταξύ των ΜμΕ και δίκτυα 

επιχειρήσεων, τα οποία θα μειώσουν την πιθανότητα αποκλεισμού επιχειρήσεων εξαιτίας του 

μεγέθους τους. 
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Εγγραφή επιχειρήσεων και καθορισμός των απαραίτητων θέσεων Μαθητείας
Τα Ενδιάμεσα Δίκτυα θα είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των επιχειρήσεων 

ως προς την παροχή Μαθητείας. Η διαδικασία αξιολόγησης θα υλοποιείται με τη συμμετοχή τόσο των 

εργοδοτικών οργανώσεων όσο και των σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Μετά 

την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, θα διευκρινίζεται το κατά πόσον οι επιχειρήσεις 

είναι σε θέση να προσφέρουν το σύνολο του περιεχομένου μάθησης στον χώρο εργασίας ή 

μόνο συγκεκριμένα μέρη του εκπαιδευτικού προγράμματος. Θα δημιουργηθεί έτσι ένα Μητρώο 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, στο οποίο θα αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για 

την κάθε επιχείρηση, όσον αφορά τη δυνατότητα συμμετοχής της σε συγκεκριμένα προγράμματα 

Μαθητείας.

Δημιουργία συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων για την προσφορά θέσεων Μαθητείας
Δεδομένου ότι πολλές ΜμΕ δεν είναι σε θέση να καλύψουν το πλήρες περιεχόμενο της μάθησης στον 

χώρο εργασίας που προϋποθέτει ένα πρόγραμμα Μαθητείας, τα Ενδιάμεσα Δίκτυα θα αναλάβουν 

την ευθύνη να ενημερώσουν και να υποστηρίξουν τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, 

προκειμένου να μπορούν να προσφέρουν ποιοτικές θέσεις Μαθητείας (π.χ. αρχή της εναλλαγής). 

Οι συνεργασίες αυτές μεταξύ των ΜμΕ μπορούν να βασιστούν σε αντίστοιχες Καλές Πρακτικές 

που εφαρμόζονται και στο εξωτερικό (π.χ. «μοντέλο εκπαιδευτικής συνεργασίας», «μοντέλο 

εκπαιδευτικής κοινοπραξίας»).
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Ο παρών Μεθοδολογικός Οδηγός εφαρμόστηκε πιλοτικά, στο πλαίσιο του έργου NAAGRCY, σε τρεις 

ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, και πιο συγκεκριμένα στις ΕΠΑΣ Μοσχάτου Αττικής, Αγίων Αναργύρων 

Αττικής και Αργολίδα, στις ειδικότητες των Μηχανικών Αυτοκινήτων και των Μαγείρων. Τα 

πορίσματα που αντλήθηκαν από την πιλοτική εφαρμογή ανέδειξαν μια σειρά από αδιαμφισβήτητα 

οφέλη, όχι μόνο για τους μαθητευόμενους, τις Σχολές Μαθητείας και τις επιχειρήσεις, αλλά και για 

τον ίδιο τον θεσμό της Μαθητείας. Ειδικότερα, ενημερώθηκαν επιχειρήσεις που συνεργάζονται με 

τις συγκεκριμένες σχολές για την προτεινόμενη Μεθοδολογία που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 

παρόντος έργου, καθώς και για τον στόχο εφαρμογής της, δηλαδή την αναβάθμιση του ρόλου των 

επιχειρήσεων σε ρόλο παρόχου ποιοτικής Μαθητείας. Συζητήθηκαν μαζί τους τα πλεονεκτήματα και 

οι πιθανές δυσκολίες εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, αναλύθηκε η σπουδαιότητα της 

ύπαρξης προδιαγραφών πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση και έλαβαν οδηγίες για τη συμπλήρωση 

του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης (Log Book). Επίσης, διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα 

ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών («training the trainers») με τη συμμετοχή εκπροσώπων των 

επιχειρήσεων, αλλά και εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων και των Γραφείων Διασύνδεσης 

του ΟΑΕΔ.

Στην Κύπρο η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόστηκε πιλοτικά σε μικρή εμβέλεια στις ειδικότητες 

των Μηχανικών Αυτοκινήτων και της Κομμωτικής.

Μέσα από την πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας και στις δύο χώρες, ενδυναμώθηκαν οι σχέσεις 

των Σχολών με τους εργοδότες και επεκτάθηκε ακόμη περισσότερο η συνεργασία μεταξύ τους. 

Επιπλέον, οι εργοδότες συνειδητοποίησαν τον ρόλο της συμμετοχής τους σε μια κοινότητα μάθησης, 

γεγονός το οποίο ενέτεινε το ενδιαφέρον τους για το περιεχόμενο και τα οφέλη της Μαθητείας. 

Στον βασικό στόχο του προγράμματος, που αφορά την αναβάθμιση του συστήματος Μαθητείας 

στην Ελλάδα και στην Κύπρο, συνέβαλε, τέλος, η δέσμευση των εμπλεκόμενων μερών (δηλαδή 

των εκπαιδευτικών των σχολών και των ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών) για τη βελτίωση της 

ποιότητας των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τέλος, επισημάνθηκε 

η ανάγκη διατήρησης και διάδοσης της καλής πρακτικής στο σύνολο των ειδικοτήτων όπου 

εφαρμόζεται το Δυϊκό Σύστημα.

8. Πιλοτική εφαρμογή



22

Περισσότερες πληροφορίες: http://naagrcy.oaed.gr/

Αθανασία Θεοδωρίδου, ΟΑΕΔ, Υπεύθυνη του έργου NAAGRCY

Isabelle Le Mouillour, BΙBB

Γεράσιμος Κάρουλας, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Μαρία Νίκα, ΙΕΠ

Συγγραφείς:

«Μαθητεία: Συστηματικές, μεγάλης διάρκειας εναλλασσόμενες περίοδοι στον 

χώρο εργασίας και σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εκπαιδευτικό κέντρο. Ο 

μαθητευόμενος συνδέεται με τον εργοδότη μέσω συμβολαίου και λαμβάνει 

αμοιβή (μισθό ή επίδομα). Ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει 

στον εκπαιδευόμενο ποιοτική κατάρτιση, που οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο 

επάγγελμα». (CEDEFOP, 2008)
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Οι εταίροι του έργου NAAGRCY
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