
Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας για τη μάθηση με 
βάση την εργασία σύμφωνα με το πλαίσιο EQAVET

Το πλαίσιο EQAVET έχει σχεδιαστεί για να προάγει την καλύτερη μάθηση στην ΕΕΚ παρέχοντας αρχές και 
εργαλεία για τη διαχείριση της ποιότητας.
Έξι αλληλεξαρτώμενα δομικά στοιχεία έχουν αναγνωριστεί ως χρήσιμα και κατάλληλα για τα τρία βασικά μοντέλα 
της μάθησης βάσει εργασίας (WBL) στην ΕΕ.
Δεδομένης της ποικιλομορφίας και της πολυπλοκότητας των προσεγγίσεων για την ποιότητα στην ΕΕΚ μεταξύ 
των μελών Κρατών, το πλαίσιο προσφέρει ένα κοινό σημείο αναφοράς για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 
της συνέπειας μεταξύ των πολλών ρευμάτων πολιτικής και πρακτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να 
αυξηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η κινητικότητα των σπουδαστών και των εργαζομένων.
Το πλαίσιο αναπτύχθηκε από τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2009.
1.  Σχέδια Μαθητείας που συνδυάζουν εκπαίδευση σε εταιρείες και φορείς παροχής ΕΕΚ ή άλλα ιδρύματα 

εκπαίδευσης / κατάρτισης ·
2.  Κατάρτιση στο χώρο εργασίας σε εταιρείες που συνήθως καλύπτουν θέσεις εργασίας ή πρακτική άσκηση 

που είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό στοιχείο των προγραμμάτων των φορέων παροχής ΕΕΚ και οδηγούν σε 
επίσημα προσόντα ·

3.  Ένταξη σε σχολικό πρόγραμμα μέσω π.χ. επιτόπιων εργαστηρίων, κουζινών, εστιατορίων, μικρών εταιριών,  
προσομοιώσεων έργων και αναθέσεων.

Τα δομικά στοιχεία παρέχουν καθοδήγηση και καθορίζουν δραστηριότητες που βοηθούν τους φορείς παροχής 
ΕΕΚ να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν μια προσέγγιση διασφάλισης ποιότητας για το WBL σύμφωνα με το 
πλαίσιο EQAVET.
Αυτά τα δομικά στοιχεία είναι τα εξής:
1.  Σχεδιασμός της μάθησης με βάση την εργασία – Εργασία με συνεργαζόμενους οργανισμούς για τη διασφάλιση 

τη συνάφειας της κατάρτισης των σπουδαστών κατά τη διάρκεια περιόδων μάθησης με βάση την εργασία.
2.  Βελτίωση της ποιότητας - Συμφωνία με τους συνεργαζόμενους οργανισμούς για την ποιότητα της παρεχόμενης 

κατάρτισης: Πως θα παρακολουθείται και πώς θα γίνουν βελτιώσεις
3.  Ανταποκριθείτε στις ανάγκες των εκπαιδευομένων - Συνεχίστε να γνωρίζετε τις συγκεκριμένες ανάγκες των 

καταρτιζόμενων καθ’ όλη τη μαθησιακή τους διαδικασία.
4.  Επικοινωνία - Βεβαιωθείτε ότι οι καταρτιζόμενοι και οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί είναι καλά ενημερωμένοι 

και λαμβάνουν συχνές ενημερώσεις για όλες τις πτυχές της κατάρτισης τους.
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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 
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Αναλυτικές πληροφορίες για τoΜεταλυκειακό 
έτος – Τάξη μαθητείας των ΕΠΑΛ

Στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται η μεθοδολογία της μαθητείας, η οποία περιλαμβάνει: 
α) μαθητεία με εκπαίδευση σε εργασιακό χώρο του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε 
ποσοστό κατ’ ελάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και β) εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας Ειδικότερα, 
το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των αποφοίτων ΕπαγγελματικώνΛυκείων (ΕΠΑ.Λ.) απευθύνεται 
σε αποφοίτους Λυκείου και πτυχιούχους ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια 11 μήνες και περιλαμβάνει εργαστηριακά 
μαθήματα ειδικότητας διάρκειας 7 ωρών την εβδομάδα, που πραγματοποιούνται στο σχολείο και παράλληλα 
«Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» διάρκειας 32 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες ισομερώς σε 
τέσσερις ημέρες, το οποίο αναλαμβάνει να παράσχει ο εργοδότης στον μαθητευόμενο.
Η μαθητεία ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση 203 ωρών εργαστηριακού μαθήματος και 156 ημερών 
παρουσίας στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 12 ημερών κανονικήςάδειας που δικαιούται 
ο μαθητευόμενος. Το Πρόγραμμα βασίζεται σε μαθησιακά αποτελέσματα που ορίζονται στους Οδηγούς 
Κατάρτισης της εκάστοτε ειδικότητας. Σημειώνεται ότι για το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας 
εξακολουθούν να ισχύουν τα Προγράμματα Σπουδών της Μαθητείας που έχουν ήδη συνταχθεί σύμφωνα με 
το ν. 4186/2013 μέχρι την αντικατάστασή τους με τη διαδικασία της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 44 του 
ν. 4763/2020 (Α ́ 254). Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών ορίζονται με σύμβαση 
η οποίαυπογράφεταιαπό τον εργοδότη και τον μαθητευόμενο και θεωρείται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ.
Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας επιδοτείται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, έτσι ώστε να 
καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος του μισθολογικού κόστους των μαθητευόμενων. Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν 
ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται σε ποσοστό 95% επί του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του 
ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο». 
Από αυτό το ποσό η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης αναφέρεται 
σε Κοινή Υπουργική Απόφαση περί Επιδότησης Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας. 
Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της κανονικήςάδειας, ασθένειας ή απουσίας όπως αυτές 
ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη μαθητείας. Στις περιπτώσεις 
κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους 
μαθητευόμενους. 
Ο εργοδότης πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στο χώρο του στη 
συγκεκριμένη ειδικότητα, εκπαιδευτή αντίστοιχης επαγγελματικής ειδικότητας, τα κατάλληλαμέσα και τον 
κατάλληλο εξοπλισμό. Ο εργοδότης, επίσης, μεριμνά για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας που 
προβλέπονται για την προστασία των εργαζομένων. Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη 
εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού 
προς την Επιθεώρηση Εργασίας.
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Περισσότερες πληροφορίες για το  Eduwork.Net μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.eduwork.net


