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1. Πλαίσιο – Βασικά στοιχεία για τις θέσεις μαθητείας
Οι θέσεις μαθητείας απαιτούν ένα σαφές πλαίσιο:
•

Συστηματική, µακροπρόθεσµη κατάρτιση με την εναλλαγή περιόδων στο χώρο
εργασίας και σε εκπαιδευτικό ίδρυµα ή σε ίδρυμα κατάρτισης. Ο μαθητευόμενος έχει
σύμβαση με τον εργοδότη και αμείβεται (μισθός ή αποζημίωση).

•

Ο εργοδότης αναλαµβάνει ευθύνη να προσφέρει στο μαθητευόμενο συστηματική
κατάρτιση (σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα / προδιαγραφές) υπό πραγματικές
συνθήκες εργασίας (εκπαιδευτής εντός της επιχείρησης, σύγχρονος εξοπλισμός,
κλπ.), η οποία θα οδηγήσει σε συγκεκριμένη κατάρτιση.

•

Βάση αποτελεί η ισότιμη εταιρική σχέση μεταξύ του δημοσίου (κυβέρνηση, σχολεία)
και του ιδιωτικού τομέα. Η υποχρεωτική συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων
(συνδικάτα και εργοδότες) διασφαλίζει υψηλό επίπεδο αποδοχής.

•

Απαιτούνται πρότυπα, σύμφωνα με τα οποία θα λειτουργεί το σύστημα
επαγγελματικής κατάρτισης.

1. Πλαίσιο – Βασικά στοιχεία για τις θέσεις μαθητείας
•

Θεσμοθέτηση από το εθνικό δίκαιο ή/και τις συλλογικές συμβάσεις.

•

Διοίκηση και αξιολόγηση από τους κοινωνικούς εταίρους (συνδικάτα και
εργοδότες) από κοινού με τις δημόσιες αρχές και τα ιδρύματα κατάρτισης.

•

Κάλυψη ευρέος φάσµατος επαγγελμάτων και προσφορά δυνατοτήτων
απασχόλησης για γυναίκες και άνδρες.

•

Δέουσα χρηματοδότηση με ίση κατανομή του κόστους μεταξύ των
εργοδοτών και των δημόσιων αρχών.

•

Επίσημη σύμβαση και διασφάλιση πως οι μαθητευόμενοι αμείβονται.

•

Συμπερίληψη μιας ισχυρής συνιστώσας κατάρτισης και ισορροπία μεταξύ
της κατάρτισης στον χώρο εργασίας και στη σχολή.

1. Πλαίσιο – Βασικά στοιχεία για τις θέσεις μαθητείας
•

Συμπερίληψη ανεξάρτητης εξέτασης μέσω μιας πολυμερούς εξεταστικής
επιτροπής που οδηγεί σε εθνικά αναγνωρισμένα πιστοποιητικά.

•

Προώθηση της κινητικότητας μέσω της δυνατότητας διεξαγωγής μέρους
της μαθητείας σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
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1. Πλαίσιο – Unions4VET
Το πρόγραμμα Unions4VET χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό
Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας για διάστημα δύο ετών. Πρόκειται για
συνεργασία μεταξύ συνδικάτων από έξι ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την
καθιέρωση δικτύων και την ανάπτυξη μιας κοινής προοπτικής για ποιοτική
κατάρτιση σε όλη την Ευρώπη.
Οι χώρες εταίροι είναι η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λεττονία, η Πορτογαλία
και η Σλοβακία.
Ο συντονισμός διεξάγεται από τη Συνομοσπονδία Γερμανικών Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων (DGB) σε συνεργασία με το bfw – Επιχείρηση για την
Επαγγελματική Κατάρτιση.

2. Στόχοι
•

Ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε υφιστάμενες και
προγραμματισμένες πρωτοβουλίες συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης υπό την αιγίδα του Γερμανικού Ομοσπονδιακού
Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας.

•

Ενίσχυση της συνεργασίας των ευρωπαϊκών συνδικάτων, με στόχο τη δημιουργία
μιας ισχυρής κοινής θέσης στον τομέα της ευρωπαϊκής επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

•

Καθιέρωση διαλόγου μεταξύ των εταίρων στα συστήματα επαγγελµατικής
κατάρτισης με στόχο την εκπόνηση ελάχιστων προτύπων ποιότητας και την αύξηση
της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

•

Περαιτέρω βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών, των συνδικαλιστών και των
εργοδοτών.

•

Ανταλλαγή παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών, ανάπτυξη και δοκιμή πιλοτικών
προγραμμάτων, εργαστήρια με σκοπό την αξιολόγηση των εμπειριών από ειδικούς.

•

Ανταλλαγή των αποτελεσμάτων σε εκδηλώσεις και μέσω δημοσίων σχέσεων.

3. Προσέγγιση
•

Αυτή η πρωτοβουλία προγράμματος θεσπίστηκε με στόχο την προώθηση της
βιώσιμης συνεργασίας με τα συνδικάτα και με οργανώσεις εταίρους στην
Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Σλοβακία και τη Λεττονία στον τομέα
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (προγράμματα μαθητείας).

•

Συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και ένταξη σε
διαδικασίες διαλόγου.

•

Ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις υφιστάμενες και σε
προγραμματισμένες πρωτοβουλίες στον τομέα της συνεργασίας στην
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

•

Ενίσχυση της συνεργασίας με συνδικάτα εταίρους και διεύρυνση της
δικτύωσης με τις σχετικές οργανώσεις στις χώρες.

•

Έναρξη διαδικασιών μάθησης και διαλόγων για την κατάρτιση με στόχο τη
δημιουργία ενός ποιοτικού πλαισίου και τον καθορισμό προτύπων.

4. Εφαρμογή – Δικτύωση των συνδικάτων
•

Διάλογος για την κατάρτιση στην ΕΕΚ (μαθητεία) με τα συνδικάτα και την
οργάνωση εταίρο.

•

Προσδιορισμός εμπειρογνωμόνων για την κατάρτιση στην ΕΕΚ (μαθητεία)
και δικτύωση με συνδικαλιστικούς φορείς.

•

Προσδιορισμός Γερμανών εμπειρογνωμόνων για σεμινάρια κατάρτισης
στην ΕΕΚ (μαθητεία) στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη Λεττονία, τη Σλοβακία και
την Πορτογαλία (συνδικάτα, εργοδότες, επιμελητήρια).

•

Δημιουργία δικτύων και υποστηρικτικών δοµών.

•

Ανάλυση των αναγκών και προδιορισμός δυνατών μελλοντικών πιλοτικών
προγραμμάτων.

•

Προγραμματισμός σεμιναρίων.

4. Εφαρμογή - Ανάπτυξη στοιχείων και εργαλείων
•

Ελάχιστα πρότυπα / προδιαγραφές: Διάρκεια των καταρτίσεων, χώρος
συνεργασίας, νομικό καθεστώς των ασκουμένων, ποιότητα, εκπαιδευτικό
προσωπικό, μαθητεία ως βάση για τη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση.

•

Καθοδήγηση του συστήματος μαθητείας: Νομικές ρυθμίσεις και διαδικασίες
σχεδιασμού, συμπερίληψη των κοινωνικών εταίρων, των σχολών
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της επιστήμης, διάλογος για την
επαγγελματική καταρτιση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τοµεακός
διάλογος.

•

“Eκπαίδευση των εκπαιδευτών": Eκπόνηση και υλοποίηση ενοτήτων
κατάρτισης.

•

Eκπόνηση και εισήγηση προσαρμοσμένων ενοτήτων κατάρτισης για
συμβούλους (tutors) και εκπαιδευτές σε επιχειρήσεις.

•

Σεμινάρια στην Ιταλία και την Ελλάδα.

5. Διακυβέρνηση στον τομέα της ΕΕΚ από τη
σκοπιά των συνδικάτων
•

Οι κοινωνικοί εταίροι (συνδικάτα και οργανώσεις εργοδοτών) παίζουν σημαντικό
ρόλο στη διαμόρφωση και εφαρμογή καθιερωμένων και επιτυχών στρατηγικών
για τη μαθητεία.

•

Η δέσμευση των εργοδοτών είναι βασική για να διασφαλίζεται πως η προσφορά
κατάρτισης αντικατοπτρίζει τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς
εργασίας και πως η προσφορά θέσεων μαθητείας είναι επαρκής. Τα συνδικάτα
μεριμνούν, έτσι ώστε τα προγράμματα μαθητείας να ορίζονται ευρέως και να
ανταποκρίνονται στις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες των νέων ως προς
την αγορά εργασίας.

•

Επιπλέον οι εκπρόσωποι των συνδικάτων παρέχουν υποστήριξη και
καθοδήγηση στους μαθητευομένους στο χώρο εργασίας. Η συνεργασία μεταξύ
των κοινωνικών εταίρων σε διάφορα επίπεδα συμβάλλει στη σταθερότητα και την
προσήλωση. Αυτές καθιστούν τις θέσεις μαθητείας πιο ελκυστικές για τους νέους
(και τους γονείς τους).

Προώθηση της διακυβέρνησης στον τομέα της ΕΕΚ
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