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0, Εισαγωγή 

 

Το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Πατρών είναι ένας από τους οκτώ συνεργάτες του προγράμματος 

Erasmus+ «PROVED». Σχετικά με τους στόχους προγράμματος, το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) 

Πατρών θα πραγματοποιήσει μια τάξη Παραγωγικής Μάθησης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 

2015-2016. Επομένως αυτή η «ιδέα» αναπτύσσεται από τους συμμετέχοντες του προγράμματος το 

2ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Πατρών και θα σας ενημερώσει για: 

 

- Απαιτήσεις του προγράμματος 

- Εκτιμήσεις για την προγραμματισμένη τάξη Παραγωγικής Μάθησης 

- Τους επιτευχθέντες στόχους με το παραγωγικό πρόγραμμα μάθησης 

- Συγκεκριμένα βήματα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του προγράμματος 

 

Μετά από μια επισκόπηση του συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την 

τρέχουσα κατάσταση στην περιφέρεια, θα περιγράψουμε το σχολείο μας και τη σημασία της 

υλοποίησης του προγράμματος για το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Πατρών, αναφορικά με τη 

διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού και των επαγγελματικών προσόντων στο 

υπάρχον σύστημα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

 

Το σχολείο μας έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην εκπαίδευση όλων των μαθητών, για τα 

τελευταία τρία έτη, παρέχοντας όλον τον απαραίτητο εξοπλισμός και τη γνώση. Μέχρι το τέλος του 

έργου, πρόκληση μας θα είναι ότι το σχολείο μας να γίνει ένα πρωτοπόρο ίδρυμα Παραγωγικής 

Μάθησης, όχι μόνο στο νομό της Αχαΐας, αλλά σε ολόκληρη την Δυτική Ελλάδα, και συνεπώς θα 

αποτελέσει ένα «πιλοτικό» πρόγραμμα για ολόκληρη την Ελλάδα. 

 

Η «ιδέα» του προγράμματος «PROVED», παρουσιάζει πιθανό και ρεαλιστικό τρόπο για την 

πραγματοποίηση της Παραγωγικής Μάθησης στο επαγγελματικό μας σχολείο. Δυστυχώς αυτή η 

«ιδέα» δεν υλοποιήθηκε «ένα προς ένα» στη φάση εφαρμογής του προγράμματος, επειδή η 

αναγκαία αλλαγή στο σχολικό νόμο δεν πραγματοποιήθηκε εγκαίρως όπως αρχικά είχε 

προγραμματισθεί. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι η «ασαφής» πολιτική κατάσταση, ειδικά στην 

ευθύνη Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. 
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Ακολουθώντας τους στόχους του προγράμματος η «ιδέα» υλοποιήθηκε «εν μέρει» στη φάση 

εφαρμογής με μια διαφορετική ομάδα μάθησης από την αρχικά αναφερθείσα. Κατ' αυτό τον τρόπο 

πολλά σημαντικά στοιχεία της αρχικής «ιδέας» θα μπορούσαν να εξεταστούν και οι εμπειρίες θα 

είναι πολύ χρήσιμες για το μέλλον όταν η νομοθεσία θα επιτρέψεις να υλοποιηθεί πλήρως. 

Εκ μέρους αυτής της τρέχουσας ανάπτυξης/αλλαγής στη φάση της υλοποίησης, το τελευταίο 

κεφάλαιο θα δώσει πληροφορίες σχετικά με την προσαρμοσμένη έννοια και την εφαρμογή που 

πραγματοποιήθηκε. 

Ας ελπίσουμε ότι, την επόμενη σχολική χρονιά η «ιδέα» θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες 

μας και το έργο θα προσαρμοσθεί σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. 
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1. Βασικές πληροφορίες/κατάσταση  

 

Αγορά εργασίας στην Ελλάδα 

 

Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Ελλάδα - έκθεση χωρών (Cedefop 2015)  

 

Η απόδοση της Ελλάδας σε μια σειρά δεικτών που επιλέγονται για να παρακολουθήσουν την 

πρόοδο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (EU) συνοψίζεται κατωτέρω.  

Η Ελλάδα έχει τους σχετικά χαμηλότερους αριθμούς σε πολλούς δείκτες σε αυτήν την ομάδα έναντι 

του μέσου όρου της ΕΕ. Το μερίδιο των ανώτερων δευτεροβάθμιων σπουδαστών που εγγράφονται 

στην Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευσης (IVET) είναι χαμηλό (33,1% συγκρινόμενο με το 50,4% για 

την ΕΕ). Οι αριθμοί εγγραφής που αφορών τις γυναίκες, διαφέρουν ακόμη και περισσότερο: 26,1% 

των γυναικών στην ανώτερη επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση εγγράφονται σε IVET 

έναντι 45,0% στην ΕΕ το 2012. Το ποσοστό των ενηλίκων που συμμετέχουν στη δια βίου μάθηση το 

2013 (2.9%) είναι επίσης χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ (10,5%), και μακριά κάτω από το μέσο 

σύνολο στόχων (15%) που έθεσε το στρατηγικό πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης 2020. Η 

συμμετοχή στη διά βίου μάθηση των ενηλίκων με εκπαίδευση χαμηλού επιπέδου (0,4%), άνεργοι 

ενήλικες (2,7%) και ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας (0,8%) είναι επίσης χαμηλότερο στην Ελλάδα από 

ό, τι στην ΕΕ. 

Με βάση στοιχεία του 2010 (CVTS), η συμμετοχή των εργαζομένων σε κύκλους μαθημάτων 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και η εκπαίδευση σε χώρους εργασίας (on-the-job 

training), δείχνουν ότι ο εργοδότης «υπό την αιγίδα» της κατάρτισης είναι λιγότερο συχνό 

φαινόμενο από ό, τι στην ΕΕ γενικά. Το ποσοστό των νέων αποφοίτων ΕΕΚ που συμμετέχει σε 

περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ (16,6% στην Ελλάδα 

και 30,7% για την ΕΕ το 2009). Το ποσοστό των ατόμων που ήθελαν να εκπαιδευτούν αλλά δεν το 

πραγματοποίησαν (17,3%) είναι υψηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ (9,5%) (Με βάση στοιχεία του 

2011). 

 

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων και συνάφεια  για την αγορά εργασίας 
Τα στοιχεία λείπουν για διάφορους δείκτες αυτής της ομάδας. Όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 

η κατάσταση στην Ελλάδα σε σύγκριση με την ΕΕ ποικίλλει. Ο μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που 

διδάσκονται στην Δευτεροβάθμια Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι χαμηλότερο στην 
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Ελλάδα (0,7%) από ότι στην ΕΕ (1,2%). Ένα υψηλότερο ποσοστό (12,9%) των ατόμων ηλικίας 30 έως 

34 ετών έχει ολοκληρώσει τριτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ISCED 5B) από 

ότι στην ΕΕ (8,7% το 2013). 

 

Με βάση τα στοιχεία του 2009, το ποσοστό απασχόλησης ατόμων 20 έως 34 ετών πτυχιούχων σε 

επίπεδο Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αποφοίτων σε μέσο επίπεδο εκπαίδευσης (ISCED 

3-4) διαφέρει ελάχιστα από το μέσο όρο της ΕΕ (78,7% στην Ελλάδα και 79,1% στην ΕΕ). Οι 

πτυχιούχοι IVET στην Ελλάδα «απολαμβάνουν» ένα θετικό ασφάλιστρο στο ποσοστό απασχόλησης 

τους έναντι των πτυχιούχων από τη γενική εκπαίδευση στο ίδιο επίπεδο ISCED (International 

Standard Classification of Education), καθώς επίσης και στους πτυχιούχους σε χαμηλότερο επίπεδο 

ISCED. Το ποσοστό απασχόλησής τους είναι 4,6 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερες από αυτό των 

αντίστοιχών τους από τη γενική εκπαίδευση αυτό είναι ένα θετικό ασφάλιστρο ακόμα κι αν είναι 

χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ 5,6 ποσοστιαίων μονάδων. Το ποσοστό απασχόλησης 

πτυχιούχων IVET είναι 5,9 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερες εκείνων με τα χαμηλότερα προσόντα 

(επίσης ένα θετικό ασφάλιστρο απασχόλησης, εν τούτοις πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ 

17,4 ποσοστιαίων μονάδων). Όλα αυτά τα στοιχεία απασχόλησης αφορούν το 2009 και αποκλείουν 

τους νέους από  περαιτέρω εκπαίδευση. 

 

Μεταβάσεις και τάσεις της απασχόλησης 
 

Στην ενότητα αυτή όλα τα δεδομένα που αφορούν το 2013 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 

Το ποσοστό ΝΕΕΤ στην Ελλάδα (28,6%) και το ποσοστό ανεργίας ατόμων ηλικίας 20 έως 34 ετών στη 

χώρα (39,6%) είναι πολύ υψηλότερες από τις αντίστοιχους μέσους όρους της ΕΕ (17,0% και 15,1%, 

αντίστοιχα). Σε 39,8% ανέρχεται το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατων αποφοίτων το οποίο 

είναι λιγότερο από το ήμισυ της αντίστοιχης τιμής για την ΕΕ συνολικά (75,4%). Όλοι οι δείκτες της 

ανεργίας και της απασχόλησης που σχετίζονται με την απασχόληση έχουν αλλάξει σημαντικά σε 

δυσμενή κατεύθυνση μεταξύ του 2010 και του 2013. 

Σε αυτό το επίπεδο, είναι κάτω από την Ευρώπη το 2020 που το μέσο TA ρ παίρνει (40%) αλλά 

επάνω από τον εθνικό στόχο (32%). Το μερίδιο των ενηλίκων με το χαμηλότερο επίπεδο μόρφωσης 

είναι επίσης εμφανώς υψηλότερο (32,8%) απ' ό,τι στην ΕΕ (24,8%). 

Το ποσοστό των ατόμων 30-34 ετών που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (34,6%) 

είναι μικρότερο από το μέσο όρο της ΕΕ (36,8%). Σε αυτό το επίπεδο, βρίσκεται χαμηλότερα από τον 

μέσο όρο-στόχο (40%) της Ευρώπης 2020, αλλά είναι υψηλότερο από τον εθνικό στόχο (32%). Το 
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ποσοστό των ενηλίκων με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης είναι επίσης σημαντικά υψηλότερο 

(32,8%) από ό,τι στην ΕΕ (24,8%). 

Το ποσοστό πρόωρης εξόδου από την κατάρτιση και την εκπαίδευση είναι χαμηλότερο από το μέσο 

όρο της ΕΕ (10,1% έναντι 11,9%) και μειώθηκε περισσότερο από ό,τι στην ΕΕ μεταξύ του 2010 και 

του 2013 (3,6 ποσοστιαίες μονάδες και 2,0 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα). Το ποσοστό 10,1$, 

είναι λίγο πιο πάνω από το μέσο όρο-στόχο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 (10%) και τον εθνικό 

στόχο (9,7%). 

 
Σχήμα 1: Ποσοστά ανεργίας, που ρυθμίζονται εποχιακά, Φεβρουάριος 2015 (%) 
Πηγή: EUROSTAT 
 

 
Σχήμα 2: Ποσοστά ανεργίας, που ρυθμίζονται εποχιακά, Φεβρουάριος 2015 (%) 
Πηγή: EUROSTAT 
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Πίνακας 1: Ποσοστά ανεργίας νεολαίας, 2011-2013 (%) 
Πηγή: EUROSTAT 
 

 
Πίνακας 2: Ποσοστό ανεργίας 2002-2013 (%)   
Πηγή: EUROSTAT  
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Σχήμα 3: Ποσοστά ανεργίας (μεταξύ των προσώπων ηλικίας 25-64 έτη) ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο, 
2013 (%)  
Πηγή: EUROSTAT 
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Η Αττική είναι η περιοχή που έχει επηρεαστεί εντυπωσιακά από την ανεργία έναντι άλλων πόλεων 

στην Ευρώπη (77.3%). 

Η δεύτερη σε σειρά περιοχή είναι η περιοχή της δυτικής Ελλάδας (όπου η Πάτρα 

συμπεριλαμβάνεται με 76.6%). 
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Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

 

Στην Ελλάδα η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά ηλικίας από 5 έως 15 ετών. Η 

υποχρεωτική εκπαίδευση, περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια (παιδικός σταθμός, ένα έτος, και σχολείο 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για έξι έτη) και χαμηλότερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο τρία 

έτη), σε μια ημέρα ή, για τους εργαζόμενους σπουδαστές ένα εσπερινό σχολείο. 

Η αποφοίτηση από τη χαμηλότερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ολοκληρώνει τον κύκλο της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και οι σπουδαστές μπορούν στη συνέχεια να επιλέξουν είτε να 

συνεχίσουν στην γενική εκπαίδευση είτε στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εάν επιλέξουν να 

συνεχίσουν στη γενική εκπαίδευση θα παρακολουθήσουν την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(ΓΕΛ), για τρία έτη ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· υπάρχουν επίσης σχολεία για τους 

εργαζόμενους μαθητές, και σε αυτά τα σχολεία η διάρκεια του προγράμματος είναι τέσσερα έτη. Οι 

μαθητές μπαίνουν στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην ηλικία 15 ετών και αποφοιτούν 

στην ηλικία των 18 ετών. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, το πρόγραμμα αποτελείται από 

σειρές μαθημάτων γενικής εκπαίδευσης, ενώ στο δεύτερο και τρίτο έτος οι σπουδαστές 

παρακολουθούν και μαθημάτων γενικής εκπαίδευσης καθώς επίσης και ειδικά μαθήματα  

προσανατολισμό. Η επιλογή των θεμάτων γίνεται  από τον εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό 

προσανατολισμό που προσφέρεται μέσω των αποκεντρωμένων δομών του επαγγελματικού 

προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας και της εκπαιδευτικής διεύθυνσης δραστηριοτήτων 

(SEPED) (παράγραφος 4.2). Εκείνοι που αποφοιτούν από μια γενική ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση μπορεί να συμμετέχει στις Πανελλήνιες εξετάσεις για την αποδοχή τους σε ένα 

πρόγραμμα ανώτατης εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με το νέο νόμο που ρυθμίζει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ο νόμος 4186/2013), που 

στοχεύει μεταξύ άλλων να προσελκύσει περισσότερους σπουδαστές στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση, οι μαθητές έχουν τώρα τις ακόλουθες επιλογές εκτός από τη γενική ανώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση:  

(α) αρχική επαγγελματική εκπαίδευση μέσα στο σύστημα βασικής εκπαίδευσης στο δεύτερο 

κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μια επαγγελματική ανώτερη δευτεροβάθμια  

εκπαίδευση (ημερήσιο ή εσπερινό σχολείο), 

(β) αρχική επαγγελματική κατάρτιση έξω από το σύστημα βασικής εκπαίδευσης σε Σχολές 

επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ), ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης (IEK), τα κέντρα για 

τη δια βίου μάθηση και τα κολλέγια. 
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Επαγγελματική εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

 

Στην Ελλάδα, η Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι σε μεταβατικό στάδιο. Η νομοθεσία του 2013 για 

τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στοχεύει να προαγάγει την Επαγγελματική Εκπαίδευση και να την 

ενισχύσει στο χώρο δουλειάς. Το πρόγραμμα δράσης για την απασχόληση της νεολαίας σκοπεύει να 

συνδέσει «ομαλά» την εκπαίδευση και την εργασία, να αναβαθμίσει την Επαγγελματική 

Εκπαίδευση, την ενίσχυση της μαθητείας και να διευρύνει την καθοδήγηση της σταδιοδρομίας που 

προσφέρεται στους νέους. Αυτό έρχεται σε μία εποχή που εξετάζοντας τρόπους για την 

αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων και άλλες δυσαναλογίες στην αγορά εργασίας είναι 

πιο επείγον από ποτέ. 

Σύμφωνα με το νόμο σχετικά με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΦΕΚ. 4186/2013), η επαγγελματική 

εκπαίδευση παρέχεται από την επαγγελματική ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτά τα 

σχολεία (δημόσια ή ιδιωτικά) ιδρύονται αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευτικών και μπορούν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια του πρωινού ή του εσπερινού 

ωραρίου. Η ελάχιστη ηλικία για την εγγραφή σε ένα επαγγελματικό εσπερινό σχολείο είναι 16 ετών. 

Η δημόσια επαγγελματική ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσφέρει τις ειδικότητες που 

παρατίθενται στη νομοθεσία. Τα προγράμματα οργανώνονται από τον τομέα, την ομάδα και την 

ειδικότητα, με τους περισσότερους τομείς να προσφέρουν δύο ή περισσότερες ειδικότητες. Οι 

τομείς που καλύπτονται αυτήν την περίοδο είναι επιστήμη των πληροφοριών, μηχανική 

εφαρμοσμένη μηχανική, ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά, κατασκευή, περιβάλλον και φυσικοί πόροι, 

διοίκηση και οικονομία, τεχνολογία τροφίμων και διατροφή, ναυτιλιακά επαγγέλματα (καπετάνιος, 

μηχανικός). 

Σύμφωνα με το νέο νόμο οι ειδικότητες πρέπει να προσαρμοστούν στις περιφερειακές και εθνικές 

οικονομικές ανάγκες, ακολουθώντας τις συστάσεις των υπουργείων, των περιφερειακών υπηρεσιών 

και των κοινωνικών εταίρων. Τα προγράμματα σπουδών μπορούν να αναπτυχθούν σύμφωνα με το 

ευρωπαϊκό πιστωτικό σύστημα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση (ECVET), και να λάβουν υπόψη, 

όπου αυτά υπάρχουν, τα σχετικά σχεδιαγράμματα εργασίας που πιστοποιούνται από τον Εθνικό 

Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 

 

Τα προγράμματα στην επαγγελματική ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορούν να οδηγήσουν 

σε δύο επίπεδα: 

 (α) τριετές πρόγραμμα και 

 (β) πρόσθετο έτος «μαθητείας». 
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Στα ημερήσια σχολεία ο δευτεροβάθμιος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τρία σχολικά έτη. Οι 

απόφοιτοι Γυμνασίων ή οι κάτοχοι ισοδύναμων τίτλων σπουδών εγγράφονται στο πρώτο έτος χωρίς 

εισαγωγικές εξετάσεις. Οι σπουδαστές που προάγονται από το πρώτο έτος ενός επαγγελματικού 

λυκείου έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στο δεύτερο έτος ενός γενικού λυκείου: αυτό σημαίνει ότι 

το σύστημα επιτρέπει την «οριζόντια κινητικότητα». 

Το «έτος μαθητείας» (εκπαίδευση στον εργασιακό χώρο ή στα σχολικά εργαστήρια), που είναι 

προαιρετικό και είναι μια καινοτομία που εισάγεται από το νέο νόμο, είναι ανοικτό για εκείνους 

τους σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (απόφοιτοι Επαγγελματικού Λυκείου). 

Εφαρμόζοντας τις μεθόδους του Ο.Α.Ε.Δ. «Δυϊκό Σύστημα» επαγγελματικής εκπαίδευσης, 

περιλαμβάνει την εκμάθηση στον εργασιακό χώρο, μια σειρά μαθημάτων ειδίκευσης, καθώς επίσης 

και τις προπαρασκευαστικές σειρές μαθημάτων για την πιστοποίηση στο σχολείο. Τα 

Επαγγελματικά Λύκεια και ο Ο.Α.Ε.Δ. μοιράζονται την ευθύνη για την υλοποίηση του έτους 

μαθητείας, τοποθετώντας τους μαθητές σε θέσεις εργασίας, και όλα όσα αυτό συνεπάγεται. 

Οι μαθητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το Επαγγελματικό Λύκειο αποκτούν Απολυτήριο Λυκείου 

(ισοδύναμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου) και ένα δίπλωμα ειδίκευσης ευρωπαϊκού 

επίπεδου 4 (EQF), συμμετέχοντας σε σχολικές εξετάσεις που διοργανώνονται από τα ΕΠΑ.Λ.. Οι 

πτυχιούχοι του «έτους μαθητείας» λαμβάνουν ένα δίπλωμα (EQF) σε επίπεδο 5 που εκδίδεται από 

κοινού από το Υπουργείο Παιδείας και τον Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για 

την πιστοποίηση των τίτλων σπουδών τους από την εθνική αντιπροσωπεία. Οι απόφοιτοι των 

εσπερινών ΕΠΑ.Λ. δεν είναι απαραίτητο να εγγραφούν στο «έτος μαθητείας» αλλά μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για την πιστοποίηση των προσόντων τους εάν έχουν δουλέψει  για τουλάχιστον 

600 ημέρες στην ειδικότητα που θα αποφοιτήσουν μετά από το τέταρτο έτος. Ο οργανισμός που 

είναι αρμόδιος για την πιστοποίηση των τίτλων σπουδών και για την χορήγηση των διπλωμάτων 

ειδίκευσης στους απόφοιτους του «έτους μαθητείας» είναι είτε ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ή μαζί με τον 

Ο.Α.Ε.Δ.. Εκείνοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν και το σχετικό 

δίπλωμα ειδίκευσης μαζί με μια άδεια για να ασκήσουν το επάγγελμά τους.. Ανάλογα με την 

περίπτωση, άλλων υπουργείων που εκδίδουν αντίστοιχες επαγγελματικές άδειες μπορούν να 

συμμετέχουν με τη σειρά τους στη διεξαγωγή των εξετάσεων. 

Επίσης, οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. και εκείνοι που είναι κάτοχοι ενός ισοδύναμου πιστοποιητικού από 

ισότιμο σχολείο ή πρόγραμμα ή ισοδύναμα πιστοποιητικά από μια άλλη χώρα, έχουν το δικαίωμα 

συμμετοχής στις εθνικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα (Α.Τ.Ε.Ι.), αντίστοιχο ή συναφές με το πτυχίο τους; ο αριθμός των θέσεων καθορίζεται από 

ένα σύστημα ποσόστωσης. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν στις εθνικές εξετάσεις για την 

αποδοχή τους σε Πανεπιστήμια (ΑΕΙ) ή σε Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.), 
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με τους ίδιους όρους και τις διατάξεις που ισχύουν για τους απόφοιτους της γενικής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΓΕ.Λ.). 

Για την ευθύνη της υλοποίησης του «έτους μαθητείας», τις τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας των 

σπουδαστών και όλα τα σχετικά θέματα συμμετέχουν εξίσου και το σχολείο (ΕΠΑ.Λ.)  και ο Ο.Α.Ε.Δ. 

Τα προγράμματα «μαθητείας» πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από τα εθνικά ή/και κεφάλαια της 

ΕΕ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ή τους μαθητές, σε αντίθεση 

με τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόζουν συστήματα μαθητείας. 

 

Το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Πατρών 

 

Το σχολείο ιδρύθηκε το 2000 από το Υπουργείο Παιδείας και βρίσκεται δύο χιλιόμετρα έξω από το 

κέντρο της πόλης των Πατρών. Είναι πλήρως εξοπλισμένο με πάνω από 25 διαφορετικά εργαστήρια 

που επιχορηγούνται οικονομικά από το Υπουργείο Παιδείας μέσω του Δήμου Πατέρων. 

Αποτελείται από ένα κεντρικό κτήριο όπου λειτουργούν όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια της περιοχής. 

Επίσης από το σχολικό έτος 2015-2016 λειτουργεί σε κοντινή απόσταση Παράρτημα του σχολείου 

όπου στεγάζονται και λειτουργούν μερικά ειδικά εργαστήρια. 

Το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Πατρών είναι η εξέλιξη του 2ου Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου, 

στη νέα οργανωτική δομή του Υπουργείου Παιδείας και ανήκει στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική 

Εκπαίδευση. 

Ο σκοπός του 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Πατρών είναι να παρέχει μέσω των πλήρως εξοπλισμένων 

εργαστηρίων, την υποστήριξη των Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς επίσης και άλλων δομών 

κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ. Πατρών, Δ.Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ...). Σε αυτά τα εργαστήρια μαθητές καθώς και 

εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται και αναπτύσσουν εξαιρετικές πρακτικές δεξιότητες. Όλοι οι παραπάνω 

προέρχονται από τις ακόλουθες δημόσιες επαγγελματικές σχολές: 2ο ΕΠΑΛ Πατρών, 6ο ΕΠΑΛ 

Πατρών, 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πατρών, Δ.Ι.Ε.Κ. Πατρών, Δ.Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β Πατρών. 

Συνολικά, το 2ο Ε.Κ. Πατρών παρέχει υπηρεσίες σε πάνω από 1600 μαθητές των παραπάνω 

σχολείων και απασχολεί πάνω από 150 καθηγητές διαφόρων τεχνικών ειδικοτήτων. Οι ώρες 

λειτουργίας είναι από τις 8:00 έως 22:30 σε καθημερινή βάση. 

Το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο προσφέρει σχεδόν όλα τα προγράμματα δευτεροβάθμιας 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και υποστηρίζει μόνο το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων που 

διδάσκονται στους ακόλουθους επαγγελματικούς τομείς: α) Ηλεκτρονικά β) Ηλεκτρολογία, γ) 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, δ) Υγεία και Πρόνοια, ε ) Μηχανολογία, στ) Αισθητική και Κομμωτική, ζ) 

Εφαρμοσμένες Τέχνες. 
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Ο σκοπός του σχολείου είναι η βελτίωση και η ανάπτυξη των επαγγελματικών - προσωπικών 

δεξιοτήτων του προσωπικού, και να ανταποκριθεί σε μια σειρά από θέματα, όπως είναι η πρόωρη 

εγκατάλειψη του σχολείου, αυξάνοντας την ελκυστικότητα των προγραμμάτων σπουδών του κ.λπ. 

Στο 2ο Εργαστηριακό Κέντρο σεμινάρια κατάρτισης οργανώνονται και υλοποιούνται για τους 

εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Επίσης σεμινάρια για θέματα που ενδιαφέρουν το ευρύ 

κοινό προσφέρονται. 

Ο Διευθυντής του σχολείου καθώς επίσης και ο Υποδιευθυντής είναι μέλη του οργανισμού INEPS 

(International Network of Productive Learning Projects and Schools). 

 

Στο σχολικό δικτυακό τόπο (http://2sek-patras.ach.sch.gr/) υπάρχουν πολλές πληροφορίες μαζί με 

διάφορες φωτογραφίες του σχολείου (εργαστήρια, εξοπλισμός, κτήρια, κ.λπ.). 

Το λογότυπο του  προγράμματος «PROVED» σχεδιάστηκε, εν μέρει, με τη βοήθεια των καθηγητών 

και των μαθητών του σχολείου μας. 

Ο λόγος της συμμετοχής του σχολείου μας στο πρόγραμμα «PROVED» είναι να εξοικειωθούν οι 

καθηγητές μας με την Παραγωγική Μάθηση και να εξοικειωθούν με διάφορες εφαρμογές του σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πολιτισμούς, δεδομένου ότι πρόκειται να υλοποιηθεί με ένα 

«ελαφρώς» διαφορετικό τρόπο από το επόμενο σχολικό έτος (2016-2017), από το Ελληνικό 

Εκπαιδευτικό Σύστημα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. 
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Θέση της σχεδιαζόμενης τάξης «Παραγωγικής Μάθησης» στο Ελληνικό σύστημα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης 
 

 

 

 

 

          (Μόνο 1 έτος) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δημοτικό 

(6 έτη) 

Γυμνάσιο 
(3 έτη) 

Λύκειο 
(3 έτη) 

Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) 
 

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) 

(IEK)  
(2 έτη)                (1,5 έτος) 

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 

(Έτος Μαθητείας) 
Παραγωγική Μάθηση 

(1 έτος) 

ΝΕΟ!!! 

Τρέχουσα Κατάσταση 
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Παρατήρηση:  

 

Η υλοποίηση της τάξης «Παραγωγικής Μάθησης» εξαρτάται από ένα νομικό πλαίσιο του ισχύοντος 

νόμου, διαδικασία η οποία εξακολουθεί να είναι «σε εξέλιξη». 

 

Σύμφωνα με το νόμο σχετικά με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΦΕΚ 4186/2013), το "Έτος 

μαθητείας" θα αρχίσει από τον Σεπτέμβριο του 2016. Αυτή είναι μια δυσκολία που έπρεπε να 

αντιμετωπίσουμε. Σύμφωνα με έναν πρόσφατο νόμο (ΦΕΚ 4310/2014) υπάρχει ένα οργανωμένο 

"πιλοτικό πρόγραμμα " που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2015 σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας. Ο 

προοριζόμενος στόχος μας ήταν να κάνουμε αρκετές συναντήσεις με νέους εκλεγμένους ανώτερους 

υπαλλήλους στο Υπουργείο Παιδείας και να τους ζητήσουμε να συμπεριληφθεί και η περιοχή μας 

(Νότια Ελλάδα) και ιδιαίτερα το σχολείο μας (2ο Εργαστηριακό Κέντρο) σ’ ένα «πιλοτικό» 

πρόγραμμα αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο του 2015. Αυτό δεν συνέβη και έτσι αποφασίσαμε 

να εφαρμόσουμε τα σημαντικά στοιχεία της «ιδέας» σε μια άλλη ομάδα μαθητών (βλέπε τελευταίο 

κεφάλαιο). 

   

ΕΕ- προσόντα Παραγωγική Μάθηση (1 έτος) - βασικά:  
 

- Μέρος του πιλοτικού προγράμματος που αναφέρεται στο σχολικό νόμο  
[ 2 ημέρες (7  ώρες) στο σχολείο και  5  ημέρες  (28 ώρες) πρακτική στον εργασιακό χώρο 
(επιχειρήσεις)] 

- Εργασία σύμφωνα με την «ιδέα» της παραγωγικής μάθησης 
- Όλοι οι σπουδαστές από όλους τους επαγγελματικούς τομείς 
- 1 τάξη ανά επαγγελματικό τομέα  με  25 μαθητές 
- 2 καθηγητές ανά τάξη  
- Ώρες απασχόλησης για τους καθηγητές για την ατομική παροχή συμβουλών και τις επισκέψεις 

στους χώρους πρακτικής άσκησης 
- Συμβάσεις μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ. / του μαθητή και των επιχειρήσεων 
- ΕΠΑ.Λ. και Ο.Α.Ε.Δ. υπεύθυνοι για ανεύρεση επιχειρήσεων πρακτικής 
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2. Στόχοι της Παραγωγικής Μάθησης 

Αυτή η «τάξη» θα φθάσει στο επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης που θα τους επιτρέψει να εργαστούν 

ως επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος είναι η «επαγγελματική κατάρτιση». Σύμφωνα με τις 

δυνατότητες, θα πρέπει να υπάρχει μια τουλάχιστον τάξη με 25 μαθητές. Ο «επαγγελματικός 

προσανατολισμός» στον επαγγελματικό τομέα είναι ένας άλλος στόχος. Η ανταλλαγή της εργασίας 

σε «πραγματικές συνθήκες» στην ομάδα μάθησης θα δώσει «ιδέες» για την μεγάλη γκάμα των 

ειδικών επαγγελματικών πεδίων. 

Ένας άλλος σκοπός είναι γενικά να μειωθεί το ποσοστό της μαθητικής διαρροής. Η τάξη 

«Παραγωγικής Μάθησης» θα πρέπει να είναι πιο ελκυστική για τους μαθητές που θα πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν τις ακόλουθες πτυχές: 

 

- Μάθηση σε πραγματικές συνθήκες 

- Μεμονωμένη μάθηση και μάθηση σε ομάδες  

- Εκπαιδευτικές διαβουλεύσεις (εξατομικευμένες και συνεχώς) 

- Αξιολόγηση του επιτεύγματος (εξατομικευμένου και συνεχώς). 

Μετά την ολοκλήρωση του «έτους μαθητείας» οι σπουδαστές μας θα αποκτήσουν πιστοποίηση 

(επίπεδο 5). 

 

Παρατήρηση στo σχολείο-ανάπτυξης: 

Η προγραμματισμένη σύνδεση μεταξύ αυτών της πραγματικής ζωής, τις πρακτικές εμπειρίες και τα 

θέματα υποστήριξης της σχολικής μάθησης, θα στηρίξουν την κατανόηση του «γιατί να μάθουν τη 

θεωρητική γνώση». Οι μαθητές καλούνται να φέρουν ερωτήσεις από την πρακτική / επαγγελματική 

τους θέση για την πραγματοποίηση της απαιτούμενης σχολικής μάθησης και από την άλλη θα 

πρέπει να θέσουν  συγκεκριμένες ερωτήσεις από τα μαθήματα του σχολείου σε αυτές τις θέσεις έξω 

από το σχολείο. Κατ' αυτό τον τρόπο οι τρέχουσες ανάγκες από το «κόσμο της εργασίας», «θα 

επικαιροποιήσουν» τη διαδικασία μάθησης στο σχολείο. 

 

3. Ομάδα-στόχος 

Συμμετέχοντες που έφθασαν ήδη το πρώτο επίπεδο ΕΕ - σύστημα (είναι "βοηθοί") σχετικά με τον 

επαγγελματικό τομέα των μηχανικών. Οι άλλοι επαγγελματικοί τομείς του σχολείου (ηλεκτρονική, 
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ηλεκτρολογία, υπολογιστές, υγεία-ευημερία, γραφικές τέχνες) πρέπει να είναι επίσης μια επιλογή 

ανάλογα με τις δυνατότητες της πραγματοποίησης. 

 

Το εκπαιδευτικό μας πλαίσιο της Παραγωγικής Μάθησης στοχεύει σε όλους τα προαναφερθέντες 

μαθητές εάν: 

- Θέλουν να μάθουν με ένα πιο υπεύθυνο τρόπο, 

- είναι ανοιχτόμυαλος σε νέες μεθόδους μάθησης, 

- είναι πρόθυμοι να μάθουν να βρίσκουν τις πρακτικές θέσεις οι ίδιοι, 

- είναι πρόθυμοι να μάθουν να απεικονίζουν τη διαδικασία εκμάθησης 

(μεμονωμένες δεξιότητες), 

- είναι πρόθυμοι να μάθουν να συνεργάζονται με άλλους ανθρώπους 

(ελάχιστες κοινωνικές δεξιότητες). 

 

Διαφορετικές, πιο επίσημες προϋποθέσεις θα διευκρινιστούν από το νέο νόμο σχετικά με το έτος 

μαθητείας.  

 

Όσον αφορά τη σημασία μιας "καλά-λαδωμένης" ομάδας μάθησης θα ήταν ωραίο να υπάρξει μια 

ομάδα που τα μέλη της αναμιγνύονται: ετερογενής (φύλο, ηλικία, υπόβαθρο μετανάστευσης κ.λπ...) 

και να αποτραπεί ένας μονόπλευρος προσανατολισμός.  

 

Για τη δημιουργία μια τέτοιας «επιθυμητής» ομάδας έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιήσει μια 

ειδική ρύθμιση για την διαδικασία Εισαγωγής/Αποδοχής: 

Η πρόθεσή μας είναι να ενημερώσουμε όλους τους μαθητές των σχολείων για τους σκοπούς της 

Παραγωγικής Μάθησης. Έτσι, σε συνεργασία με τους άλλους Διευθυντές των σχολείων και τους 

εκπαιδευτικούς, θα ενημερώσουμε όλους τους πιθανούς μαθητές. Όλοι οι μαθητές που ήταν 

ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα υπέβαλαν αίτηση εθελοντικά σε γραπτή μορφή. 

 

Κατά τη διάρκεια της φάσης αποδοχής οι σπουδαστές ακολούθησαν τα επόμενα βήματα:  

 Αίτηση 

 Απόφαση για πρόσκληση σε συνέντευξη 

 Συνέντευξη (με καθοδηγούμενες ερωτήσεις) 

 Πρόσκληση για την έναρξη προγράμματος (προσανατολισμός). 

Στην αρχή του σχολικού έτους η νέα ομάδα μάθησης, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα του 

προσανατολισμού. Οι στόχοι του προσανατολισμού της ομάδας μάθησης είναι οι εξής: 
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 Να δημιουργηθεί η ομάδα 

 Να απεικονισθούν οι ιδιαίτερες καταστάσεις και οι ανάγκες 

 Να βεβαιωθούν για τον επιλεγμένο επαγγελματικό τομέα 

 Να καταλάβουν πώς η λειτουργεί "παραγωγική μάθηση"  

 Να κάνουν την πρώτη πρακτική εμπειρία. 

Αυτός ο προσανατολισμός έχει προγραμματιστεί να οργανωθεί με ενισχυτικές μεθόδους 

υποστήριξης και η διάρκεια πρέπει να είναι 4 εβδομάδες. 

 
Κατά τη διάρκεια της φάσης προσανατολισμού μια ειδική επιτροπή (εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί) 

αξιολόγησε τις αιτήσεις και τους υποψηφίους με τα ακόλουθα κριτήρια:  

 Ενδιαφέρον του υποψηφίου για το πλαίσιο και τους σκοπούς της Παραγωγικής 

Μάθησης 

 Πρόθεση υποψηφίου για την πρόωρη εγκατάλειψη 

 Κοινωνικές, οικονομικές και συνθήκες διαβίωσης του υποψηφίου 

 Σχολική συμπεριφορά του μαθητή 

 Φύλο 

 Ηλικία 

 Βαθμοί  

 Επαγγελματικός Τομέας 

Στο τέλος της φάσης του προσανατολισμού θα υπάρξει η απόφαση για τη συνέχιση της 

παραγωγικής μάθησης. Οι φορείς λήψης αποφάσεων είναι εκπαιδευτικοί και σπουδαστές από 

κοινού. Θα πρέπει να αποφασίσουν από κοινού, εάν αυτός ο εναλλακτικός τρόπος μάθησης είναι ο 

σωστός τρόπος. Αυτό θα μπορούσε να αποφασιστεί σε ατομικό διάλογο. 

 

4. Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμένο αριθμό συμμετεχόντων, προγραμματίζεται τουλάχιστον δύο 

εκπαιδευτικοί να υποστηρίξουν τους μαθητές. Σύμφωνα με τους επαγγελματικούς τομείς θα 

μπορούσε να είναι η αναγκαία συμμετοχή αρκετών «εξειδικευμένων» καθηγητών και κατ' αυτό τον 

τρόπο να εμπλέκονται περισσότεροι από 2 εκπαιδευτικοί. Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να είναι μια 

μικρή ομάδα για να σιγουρευτεί ότι υπάρχει μια καλή επικοινωνία, υπάρχει ευκολία στη λήψη 

αποφάσεων καθώς επίσης και μια καλή σχέση με τους μαθητές. 

Ενημερωτικές εκδηλώσεις στο σχολείο μας έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι από τους καθηγητές 

μας είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη ιδεών και τη δοκιμή και θα υπάρξει μια 

διαδικασία (σεμινάρια κ.λπ.), που θα καθορίσει την τελική ομάδα. 
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Η πιλοτική τάξη Παραγωγικής Μάθησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στον επαγγελματικό τομέα 

"Μηχανολογία», επειδή οι καθηγητές που συμμετέχουν στο «PROVED», είναι εμπειρογνώμονες 

στον τομέα αυτό. Μετά από αυτή τη πιλοτική ομάδα μάθησης, θα πρέπει η Παραγωγικής Μάθηση 

να προσφέρεται και στα άλλα προαναφερθέντα επαγγελματικά πεδία. 

 

Οι περιληφθέντες εκπαιδευτικοί στο προγραμματισμένο πιλοτικό έργο (σχολικό έτος 2015-16) είναι:  

Εκπαιδευτικοί Παραγωγικής Μάθησης: 

κος. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, (καθηγητής Πληροφορικής) 

  κος. Πανουργιάς Δημήτριος, (καθηγητής Μηχανολογίας) 

κος Παπαδόπουλος Σωτήριος, (καθηγητής Ηλεκτρολογίας) 

 

Άλλοι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί από το σχολείο: 

κος Σιάχος Χριστόφας (καθηγητής Μηχανολογίας). 

 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα συνεργαστούν ομαδικά με τη ομάδα μάθησης. 

Οι τρεις συνάδελφοι έχουν στο παρελθόν εργαστεί μαζί σαν ομάδα. Αυτή η έμπειρη ομάδα, θα 

υποστηρίξει την απαραίτητη ομαδική εργασία στο έργο Παραγωγική Μάθηση. 

Από την συμμετέχουσα ομάδα δύο από τους τρεις καθηγητές είναι επίσης οι δημιουργοί και οι 

συγγραφείς αυτής της «ιδέας» και έτσι η εξέταση του ρόλου του δασκάλου στο έργο Παραγωγική 

Μάθηση θεωρείται μια πολύ σημαντική εστίαση. 

Οι παραπάνω αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί είναι εμπειρογνώμονες στα ακόλουθα θέματα που είναι 

μέρος του προγράμματος της Παραγωγικής Μάθησης: 

 Τεχνολογία των μηχανικών κατασκευών (μηχανικοί) (2 ώρες) 

 Σχέδιο και περιγραφή των μηχανών (μηχανικοί) (2 ώρες) 

 Ελεύθερο σχέδιο (γραφικές τέχνες) (4 ώρες) 

 Αρχές της ηλεκτρονικής (ηλεκτρονική) (4 ώρες) 

 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ηλεκτρικές) (4 ώρες) 

 Προγραμματισμός υπολογιστών (υπολογιστές) (4 ώρες) 

 Χρήση των υπολογιστών (όλοι οι τομείς) (1 ωρ.). 
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5. Διαρθρωτικό πλαίσιο 

Η έναρξη λειτουργίας αυτής της σχολικής τάξης θα είναι μέρος ενός "πιλοτικού έργου" που 

αναφέρεται στον τρέχοντα εκπαιδευτικό νόμο. Η άδεια της πραγματοποίησης εξαρτάται από την 

επιβεβαίωση του εθνικού Υπουργείου Παιδείας. Οι πρώτες επαφές/επικοινωνίες γίνονται ήδη με τις 

σχολικές αρχές. Αλλά στην αρχή του σχολικού έτους 2015-2016 δεν υπήρξε ακόμα καμία απόφαση 

και έτσι η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε σε μια άλλη ομάδα μάθησης (βλ. το τελευταίο κεφάλαιο).  

Σύμφωνα με το νόμο (Φ.Ε.Κ.  4186/2013) οι σπουδαστές θα παρευρεθούν στις σχολικές τάξεις πέντε 

ημέρες την εβδομάδα (κατά τη διάρκεια του εσπερινού ωραρίου) και θα απασχοληθούν από τις 

επιχειρήσεις κατά την διάρκεια της ημέρας (πέντε ημέρες την εβδομάδα). 

 

Το σχολικό έτος διαιρείται σε δύο εξάμηνα, και στα δύο εξάμηνα οι σπουδαστές θα ακολουθήσουν 

τον ίδιο επαγγελματικό τομέας όπως έχει ήδη επιλεγεί. 

 

Επισκόπηση: 

1ο εξάμηνο 2ο εξάμηνο 

Προσανατολισμός 

4 εβδομάδες 

1. Εκμάθηση στις θέσεις πρακτικής 

2. Υποστηρικτικά εργαστηριακά 

μαθήματα 

1. Εκμάθηση στις θέσεις πρακτικής 

2. Υποστηρικτικά εργαστηριακά μαθήματα 

Επιλεγμένες επαγγελματικές σειρές μαθημάτων εξειδίκευσης 

 

15 Σεπτεμβρίου          16 Μαΐου 

 

Το πρόγραμμα που εφαρμόζεται κατά το τρέχον σχολικό έτος (2015-2016): 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 

Πρακτική στην 

επιχείρηση  

(7 ώρες) 

Πρακτική στην 

επιχείρηση  

(7 ώρες) 

Πρακτική στην 

επιχείρηση  

(7 ώρες) 

Πρακτική στην 

επιχείρηση  

(7 ώρες) 

Πρακτική στην 

επιχείρηση  

(7 ώρες) 

   Ομάδα 

επικοινωνίας 

(1 ώρα) 

Ομάδα  

επικοινωνίας 

(1 ώρα) 

1. Μαθήματα 

Γεν.Παιδείας 

2. Εργαστηριακά 

μαθήματα ειδικότητας (5 

ώρες) 

1. Μαθήματα 

Γεν.Παιδείας 

2. Εργαστηριακά 

μαθήματα ειδικότητας 

(5 ώρες) 

1. Μαθήματα 

Γεν.Παιδείας 

2. Εργαστηριακά 

μαθήματα ειδικότητας 

(5 ώρες) 

1. Μαθήματα 

Γεν.Παιδείας 

2. Εργαστηριακά 

μαθήματα ειδικότητας (5 

ώρες) 

1. Μαθήματα 

Γεν.Παιδείας 

2. Εργαστηριακά 

μαθήματα ειδικότητας (5 

ώρες) 
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Το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί το επόμενο σχολικό έτος (2016-2017): 

     

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 

Πρακτική στην 

Επιχείρηση  

(3 ώρες) 

Πρακτική στην 

Επιχείρηση  

(7 ώρες) 

Πρακτική στην 

Επιχείρηση 

(4 ώρες) 

Πρακτική στην 

Επιχείρηση 

(7 ώρες) 

Πρακτική στην 

Επιχείρηση 

(7 ώρες) 

Ομάδα 

Επικοινωνίας 

(1 ώρα) 

Ομάδα 

Επικοινωνίας 

(1 ώρα) 

Εργαστηριακά μαθήματα 
ειδικότητας 

(3 ώρες) 
 

• Τεχνολογία 
Μηχανολογικών 
Κατασκευών 
(Μηχανικοί) (2 
ώρες) 
• Ελεύθερο Σχέδιο 
(Γραφικές Τέχνες) (2 
ώρες) 
• Αρχές της 
Ηλεκτρονικής 
(Ηλεκτρονικοί) (2 
ώρες) 
• Ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις 
(Ηλεκτρολόγοι) (2 
ώρες) 
• Προγραμματισμός 
Υπολογιστών 
(Πληροφορική) (2 
ώρες) 
• Χρήση 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών (Όλα 
τα πεδία) (1 ώρα) 

Εργαστηριακά μαθήματα 
ειδικότητας 

(2 ώρες) 
 

 • Τεχνολογία 
Μηχανολογικών 
Κατασκευών 
(Μηχανικοί) (2 
ώρες) 
• Ελεύθερο Σχέδιο 
(Γραφικές Τέχνες) (2 
ώρες) 
• Αρχές της 
Ηλεκτρονικής 
(Ηλεκτρονικοί) (2 
ώρες) 
• Ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις 
(Ηλεκτρολόγοι) (2 
ώρες) 
• Προγραμματισμός 
Υπολογιστών 
(Πληροφορική) (2 
ώρες) 
• Χρήση 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών (Όλα 
τα πεδία) (1 ώρα) 
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6. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και Μεθοδολογία 

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην παραγωγική μάθηση είναι συνδεδεμένο με το γενικό 

πρόγραμμα σπουδών των επαγγελματικών προσόντων στον επαγγελματικό τομέα και θα 

καθορίζεται από τον νέο νόμο σχετικά με το «έτος της Μαθητείας». 

Ένας στόχος είναι να αναπτυχθούν εξατομικευμένων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών (σχέδια 

μαθήματος) για κάθε μαθητή συνδεδεμένο με το πλαίσιο σπουδών. Καθοδηγούμενο από 

προσωπικά συμφέροντα μάθησης και τις ατομικές πρακτικές εμπειρίες, τα ατομικά προγράμματα 

μάθησης είναι σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη των στόχων των Παραγωγικών Μάθησης. Εν 

ολίγοις αυτά τα επιμέρους σχέδια μάθησης είναι ίδια με το περιεχόμενο του «επίσημου αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών» που αναπτύχθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. 

Για την υποστήριξη των μαθητών που «φθάνουν» στην επίτευξη των απαριθμημένων στόχων που 

αναφέρονται στην Παραγωγική Μάθηση (βλέπε παραπάνω «2. Στόχοι της Παραγωγικής Μάθησης»), 

το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Πατρών θα εξασφαλίσει ότι οι βασικές μέθοδοι/διαδικασίες θα 

πραγματοποιηθούν: 

 

Μάθηση σε πραγματικές συνθήκες 

 

Η Μάθηση στην «κοινωνική κατάσταση της πραγματικής ζωής» θα υλοποιηθεί σε περιοχές κοντά 

στην περιοχή του σχολείου (εταιρείες, γραφεία, κλπ). Οι πλήρεις προδιαγραφές θα πρέπει να 

διευκρινιστούν από το νέο νόμο σχετικά με το έτος της Μαθητείας. Οι εταιρείες έχουν ήδη 

ενημερωθεί για το προγραμματισμένο έργο (Τοπικά Σεμινάρια) και υπάρχει προθυμία να 

προσφέρουν τέτοιες θέσεις πρακτικές. 

Οι μαθητές βρίσκονται έξω από το σχολείο για πέντε (5) ημέρες για ένα σύνολο 28 ώρες την 

εβδομάδα. Δεν έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την θέση της πρακτικής άσκησής τους κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους. Μπορούν επίσης να παρακολουθούν το σχολείο για δύο (2) ημέρες 

την εβδομάδα για Υποστηρικτικά Εργαστηριακά Μαθήματα για κάθε επιμέρους τομέα. 

Οι μαθητές θα πρέπει να εργάζονται σύμφωνα με την ιδέα της Παραγωγικής Μάθησης. 

Άλλοι όροι: 

- Οι μαθητές είναι όλοι από τα επαγγελματικά πεδία που περιγράφονται παραπάνω 

- Υπάρχει μία (1) τάξη ανά επαγγελματικό τομέα με μέγιστο αριθμό 25 μαθητές 

- Θα υπάρχουν δύο (2) εκπαιδευτικοί ανά τάξη (Υποστηρικτικά Εργαστηριακά Μαθήματα) 
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- - Οι ώρες απασχόλησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς για την 

παροχή εξατομικευμένων συμβουλών και επισκέψεις στα πρακτικές θέσεις εργασίας. 

- Οι πρακτικές θέσεις εργασίας βρίσκονται από τους μαθητές ή από το ΕΠΑ.Λ. 

 

Για την υλοποίηση αυτών των εμπειριών πρακτικής έχει ήδη αναπτυχθεί έντυπο υλικό: 

- Συμβάσεις για τις επιχειρήσεις / σχολεία / μαθητές 

- Έντυπα τεκμηρίωσης 

- Ενημερωτική επιστολή για την Παραγωγικής Μάθηση για τις επιχειρήσεις 

 

(βλ. Παραρτήματα) 

 

Εξατομικευμένη μάθηση και μάθηση σε ομάδες  

 

Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα (βλέπε «Διαρθρωτικό πλαίσιο»). 

 

Υπάρχει η δυνατότητα για τους μαθητές να εργαστούν ατομικά σε θέσεις πρακτικής άσκησης και 

στο σχολείο. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα της μάθησης σε ομάδες κατά τη διάρκεια των 

Υποστηρικτικών Εργαστηριακών Μαθημάτων ακολουθώντας τις αρχές της Παραγωγικής Μάθησης. 

Ένα καλά εξοπλισμένο κέντρο μάθησης θα βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν σωστά (εργαστήριο). 

Η ομάδα επικοινωνίας θα πραγματοποιείται δύο (2) ημέρες την εβδομάδα, σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα και όλοι οι μαθητές μαζί με τους καθηγητές θα συμμετάσχουν, να διασφαλιστεί η 

ανταλλαγή εμπειριών και για τη διαδικασία της ατομικής μάθησης. 

 

Ένα μέσο για την ατομική μάθηση είναι τα ατομικά σχέδια μάθησης. Το περιεχόμενο αποτελείται 

από συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέουν τις πρακτικές εμπειρίες και τα μαθήματα του σχολείου. 

Τα καθήκοντα που αναπτύχθηκαν από τους μαθητές υποστηρίζονται και από τους εκπαιδευτικούς. 

Όσον αφορά τα μαθήματα του σχολείου και τις δραστηριότητες στις θέσεις πρακτικής άσκησης οι 

μαθητές θα ακολουθήσουν τις ερωτήσεις: 

 Τι μ’ ενδιαφέρει; 

 Ποιό είδος συγκεκριμένων ερωτήσεων υπάρχουν; 

 Ποιο είδος μαθησιακό έργο θα μου δώσει τις απαντήσεις; 

 Πώς να εκπληρώσει ο στόχος μάθησης; 

Καλή μέθοδος γι αυτήν την ανάπτυξη ξεκινά με ένα «Εννοιολογικό Χάρτη». 
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Επομένως θα υποστηριχθούν από τους εκπαιδευτικούς σε μεμονωμένες διαβουλεύσεις. Θα 

τεκμηριώσουν αυτές τις διαδικασίες μάθησης σε μεμονωμένα σχέδια. 

 

Εκπαιδευτικές συσκέψεις 

 

Οι μαθητές θα έχουν συνεχώς ατομικές συσκέψεις με τους εκπαιδευτικούς τους (σε κάθε τομέα) 

υπό την εποπτεία του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή του 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Πατρών. 

Είναι οργανωμένο με τέτοιον τρόπο ώστε κάθε μήνα κάθε εκπαιδευτικός του τομέα θα επισκεφθεί 

την πρακτική θέση εργασίας του μαθητή, καταγράφοντας όλα τα σχόλια από τα συμμετέχοντα μέλη 

(εργοδότης, μαθητής) και τα οποία τους ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια της ομάδας 

επικοινωνίας. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα να γίνει η διαβούλευση στο σχολείο αν 

δεν είναι να επισκεφθεί την πρακτική θέση εργασίας κάθε εβδομάδα. Η ευθύνη για τις 

διαβουλεύσεις των μαθητών πρέπει να ανταλλάσσονται με τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας, έτσι 

ώστε κάθε συνάδελφος πρέπει να είναι υπεύθυνος για ένα ορισμένο αριθμό φοιτητών. 

Οι στόχοι των μεμονωμένων διαβουλεύσεων είναι οι εξής: 

 Επικοινωνία σχετικά με την προσωπική κατάσταση του μαθητή 

 Επικοινωνία για τις πρακτικές δραστηριότητες και της σχολικής μάθησης 

 Ανάπτυξη του Σχεδίου ατομικής μάθησης. 

 
Τα αποτελέσματα των επιμέρους διαβουλεύσεων θα πρέπει να τεκμηριώνονται από τους 

εκπαιδευτικούς, ώστε σε σύντομο τρόπο να συλλέγουν αυτά τα βήματα για την αξιολόγηση της 

προόδου του μαθητή. Ο χρόνος που απαιτείται για τις διαβουλεύσεις θα πρέπει να είναι μέρος του 

ωραρίου εργασίας των εκπαιδευτικών, διότι είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη τα έξοδα μετακίνησής τους. 

 

Αξιολόγηση του επιτεύγματος 

 

Ένα σημαντικό στοιχείο της Παραγωγικής Μάθησης είναι η εξέταση της προσωπικής ανάπτυξης στο 

πλαίσιο του συνόλου αξιολόγησης των προσόντων. 

Ως εκ τούτου, οι επιδόσεις που αναφέρονται στα σχέδια ατομικής μάθησης θα πρέπει να είναι 

μέρος της συνολικής βαθμολόγησης. 

Μέσα από ασκήσεις που έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν τόσο τις 

εκπαιδευτικές τους δεξιότητες τους όσο και στην πρακτική που εφαρμόζεται στους χώρους 



 

 

The Concept Development in Greece: Productive Learning at 2nd Laboratory Center, Patras p. 27 

εργασίας τους. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένοι επαγγελματίες 

στον τομέα της ειδικότητάς τους για πολλά χρόνια, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις 

γνώσεις τους στους μαθητές σε πολύ υψηλό βαθμό. 

Στο τέλος του προγράμματος όλοι οι Οι εκπαιδευτικοί, μετά από διεξοδική συζήτηση, όπου όλοι οι 

συμμετέχοντες του έργου στο σχολείο (μέντορες, καθηγητές και μαθητές), αποφάσισαν ότι όλες οι 

εργασίες (εργασίες, ασκήσεις κλπ) που θα παραδοθεί από τους μαθητές, θα μετρήσει συνολικά 30% 

στον τελικό βαθμό των μαθητών. 

Η επιτυχία των συμμετεχόντων θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, σύμφωνα 

με τα μαθήματα του σχολείου, μαζί με τις αξιολογήσεις τους από τις πρακτικές θέσεις. 

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση θα είναι:  

1. Εργασίες 30% 

2. Ασκήσεις 30% 

3. Διαγωνίσματα και κουίζ 10% 

4. Μεμονωμένη απόδοση 10% 

5. Τελικές εξετάσεις 20%. 

Τα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση του έργου θα είναι θετικά για όλους τους συμμετέχοντες 

και θα είναι χρήσιμα σε όλα τα μέρη, ιδίως για την πλήρη εφαρμογή του , η οποία θα 

πραγματοποιηθεί την επόμενη σχολική χρονιά. 

Επίσης, η αυτο-αξιολόγηση των συμμετεχόντων, η αξιολόγηση των συμβούλων στις θέσεις 

πρακτικής θα συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στη συνολική αξιολόγηση του έργου, δίνοντάς τους την 

ευκαιρία να τους εκφράσουν με τον καλύτερο τρόπο και να αναλύσουν όλα τα βήματα και τις 

δυσκολίες, μαζί με τις προτάσεις τους για βελτιώσεις. 

Η εκπαιδευτική ανάπτυξη θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αναφορές που έχουν ειδικά σχεδιαστεί 

από το προσωπικό του σχολείου (συμπεριλαμβάνονται). 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει ότι συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα. Οι μαθητές θα πρέπει να λαμβάνουν επίσης μια αναφορά σχετικά με τους βαθμούς 

που έχουν κερδίσει, που παρέχονται από το σχολείο προέλευσής τους (ΕΠΑ.Λ.), σύμφωνα με την 

Ελληνική Νομοθεσία. 
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7. Διάδοση και συνεργασία  

 

Προκειμένου να ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη (μαθητές, γονείς, επιχειρήσεις), είναι 

σημαντικό να δημοσιευθεί ένα φυλλάδιο ή πληροφορίες (βλέπε συνημμένο) και να 

πραγματοποιηθεί μια δημόσια διαφήμιση. Επίσης, η παρουσίαση και διαφήμιση του έργου μπορεί 

να είναι μέρος της σχολικής ιστοσελίδα ή τοπικών ιστοσελίδων. 

 

Η συνεργασία με σχολικά ιδρύματα και με ιδρύματα εκτός του σχολείου: 

Το σχολείο συνδέεται ήδη με διάφορους συνεργάτες (βλ. ανωτέρω). 

Για την πραγματοποίηση παραγωγικού η εκμάθηση των ακόλουθων πρόσθετων συνεργασιών 

μπορεί να είναι χρήσιμη: 

 Επιχειρήσεις 

 ΕΕΚ- -σχολεία 

 Ενώσεις Γονέων 

 Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Η συνεργασία μέσα στο σχολείο  

Πραγματοποιήσαμε ένα τοπικό σεμινάριο στο 2ο Εργαστήριο Κέντρο Πατρών Πάτρας (11 

Φεβρουαρίου 2015). Επίσης, δεδομένου ότι οι δύο συμμετέχοντες στο έργο είναι ο Διευθυντής και 

ο Υποδιευθυντής του σχολείου υπάρχει συνεχής πληροφόρηση που παρέχεται σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

 

Η συνεργασία της ομάδας 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εργάζονται μαζί ομαδικά τα τέσσερα τελευταία χρόνια, 

συνεργαζόμενοι σε πολλά άλλα διαφορετικά προγράμματα που αφορούν τα σχολεία, τους 

εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές. Η συνοχή μεταξύ των μελών της ομάδας είναι πολύ υψηλή, 

έτσι ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα. 

 

Συνεργασία με τους εταίρους του έργου «PROVED» 

Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει συνέχιση της γόνιμης ανταλλαγή απόψεων με τους  εταίρους του 

προγράμματος «PROVED» μετά την περίοδο του προγράμματος. 
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8. Παρατηρήσεις για την εφαρμογή / υλοποίηση 

 

Η «ιδέα» υλοποίησης μιας τάξης Παραγωγικής Μάθησης στο 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Πατρών, 

αναπτύχθηκε στην φάση προετοιμασίας του προγράμματος «PROVED». Η απόφαση για την 

ανάπτυξη ενός σχεδίου για το νέο «έτος μαθητείας», όπως περιγράφεται στα προηγούμενα 

κεφάλαια πριν, ανέλαβε τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στη σχολική νομοθεσία η οποία θα αποτελέσει 

τη βάση για την υλοποίηση. Κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου, ειδικά στην αρχή της φάσης 

υλοποίησης, έγινε σαφές ότι οι αλλαγές αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά αυτό δεν καθορίζεται με 

σαφήνεια. Εξ αιτίας αυτής της κατάστασης, η ομάδα έργου «PROVED»στην Ελλάδα αποφάσισε να 

αλλάξει την εφαρμογή, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Τα τυπικά στοιχεία της ιδέας της 

Παραγωγικής Μάθησης έχει τώρα (εν μέρει) πραγματοποιηθεί και δοκιμαστεί με μια άλλη ομάδα 

μάθησης για να διαπιστωθεί η μέγιστη δυνατή επίτευξη των στόχων του εγχειρήματος. 

 

 

Ομάδα Μάθησης στη φάση της υλοποίησης 

Για να έχουν μια καλή συγκρισιμότητα και τη δυνατότητα μεταφοράς η επιλεγμένη ομάδα μάθησης- 

ανήκει στους τομείς «Μηχανολόγοι/ηλεκτρολόγοι» - μόνο ένα επίπεδο κάτω από την ομάδα 

μάθησης στη σύλληψη της «ιδέας». Οι μαθητές αποτελούν μέρος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

(ΕΠΑΛ) και θα αποκτήσουν τα προσόντα του "βοηθού" (EQF επίπεδο 4), στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς. Είναι η τέταρτη χρονιά των προσόντων τους, που διοργανώθηκε στο «εσπερινό σχολείο» 

(κατά τη διάρκεια της ημέρας εργάζονται σε εταιρίες στον επαγγελματικό τομέα). Μετά από αυτή τη 

σχολική χρονιά θέλουν να συνεχίσουν στο «έτος μαθητείας», το οποίο είναι το πεδίο της «ιδέας» 

για την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου προσόντων (EQF επίπεδο 5). 

 

 

Πλεονεκτήματα για την παρούσα απόφαση: 

- Οι μαθητές ενδιαφέρονται για την Παραγωγική Μάθηση. 

- - Οι μαθητές θα συνεχίσουν την επόμενη σχολική χρονιά στην τάξη της Παραγωγικής 

Μάθησης όπως αναφέρεται στην «ιδέα» και θα μπορούσε να και να προετοιμαστούν για 

αυτό πολύ καλά. 

- Οι μαθητές εργάζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας στις επιχειρήσεις του επαγγελματικού 

τους τομέα και έτσι έχουν ήδη τις "πρακτικές θέσεις" εργασίας.  
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- Το προγραμματισμένο προσωπικό (εκπαιδευτικοί) στη «ιδέα» είναι επίσης κυρίως 

υπεύθυνο για την επιλεγμένη ομάδα μάθησης. 

- Οι καθηγητές πρόκειται να επισκέπτονται τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα) τους 

μαθητές. 

- - Δύο ημέρες την εβδομάδα (διάρκεια: μία ώρα την ημέρα), πριν από την έναρξη των 

κανονικών μαθημάτων, συμμετέχουν σε μια «ομάδα επικοινωνίας», στην οποία θα 

συζητηθούν όλα τα θέματα που αφορούν το έργο. 

Όσον αφορά αυτές τις απαιτήσεις θα είναι δυνατό στην πρακτική και θα εξετάσει τα σημαντικά 

στοιχεία της σύλληψης σχετικά με την παραγωγική εκμάθηση με αυτήν την μαθαίνω-ομάδα. 

 

Όσον αφορά τις εν λόγω απαιτήσεις θα είναι δυνατό να ασκηθούν και να δοκιμασθούν σημαντικά 

στοιχεία της «ιδέας» που αφορούν την Παραγωγική Μάθηση με αυτήν την ομάδας μάθησης. 

 

 

Οι συμμετέχοντες: 

 

Η ομάδα μάθησης αποτελείται από έξι μαθητές, μόνο άνδρες (ηλικίας 16-27 ετών) από τα πεδία των 

μηχανολόγων και των ηλεκτρολόγων. Όλοι τους είχαν διακόψει το σχολείο όταν ήταν έφηβοι, λόγω 

διαφορετικών λόγων (οικογενειακά προβλήματα, οικονομικά ζητήματα κλπ.)., Αποφάσισαν να 

δώσουν στον εαυτό τους μια δεύτερη ευκαιρία με τη φοίτησή τους σε επαγγελματική σχολή έτσι 

ώστε να αποκτήσουν Απολυτήριο Λυκείου μαζί με ένα Πτυχίο εξειδίκευσης σε έναν τεχνικό τομέα 

(μηχανολογία ή ηλεκτρολογία). 

 

Εργασία στις ακόλουθες επιχειρήσεις:  

Psictothermiki SA  (http://www.psictothermiki.gr), Πάτρα  

Κέντρο μπαταριών Trikalinos, Πάτρα. 

 

Οι εκπαιδευτικοί στη φάση εφαρμογής  

Οι περιληφθέντες εκπαιδευτικοί στη φάση εφαρμογής (σχολικό έτος 2015-2016) είναι: 

 

Εκπαιδευτικοί Παραγωγικής Μάθησης: 

κος. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, (καθηγητής Πληροφορικής) 

  κος. Πανουργιάς Δημήτριος, (καθηγητής Μηχανολογίας) 
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κος Παπαδόπουλος Σωτήριος, (καθηγητής Ηλεκτρολογίας) 

Άλλοι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί από το σχολείο: 

κος Σιάχος Χριστόφας (καθηγητής Μηχανολογίας). 

 

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί είναι εμπειρογνώμονες στα ακόλουθα θέματα που είναι μέρος του 

προγράμματος της Παραγωγικής Μάθησης: 

 Τεχνολογία των μηχανικών κατασκευών (μηχανικοί) 

 Σχέδιο και περιγραφή των μηχανών (μηχανικοί) 

 Ελεύθερο σχέδιο (γραφικές τέχνες) 

 Αρχές της ηλεκτρονικής (ηλεκτρονική) 

 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ηλεκτρικές) 

 Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών (υπολογιστές) 

 Χρήση των υπολογιστών (όλοι οι τομείς). 

Δομικό πλαίσιο στη φάση εφαρμογής  

 

Οι σπουδαστές εργάζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας (5 ημέρες την εβδομάδα) στις επιχειρήσεις 

στον επαγγελματικό τομέα «μηχανολόγοι/ηλεκτρολόγοι». Το βράδυ (5 ημέρες την εβδομάδα) 

παρακολουθούν μαθήματα διάρκειας 25 ωρών (5 ώρες κάθε βράδυ) στην επαγγελματική σχολή. 

 

Μαθήματα στο σχολείο: 

 

- Ελληνική γλώσσα (2 ώρες) 

- Μαθηματικά (5 ώρες) 

- Φυσική (3 ώρες) 

- Επαγγελματικά θέματα (13 ώρες): 

- Εγκατάσταση Κλιματιστικών 

- Εγκατάσταση Ψύξης  

- Ηλεκτρικές μηχανές  Ηλεκτρική εγκατάσταση  

- Ηλεκτρική ενέργεια – Ηλεκτρισμός. 
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Ωρολόγιο Πρόγραμμα: 

 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 

 

Πρωί: 

 

Εργασία στις επιχειρήσεις στον επαγγελματικό τομέα 

«μηχανολόγοι/ηλεκτρολόγοι» 

 

 

(συμπεριλαμβανομένων των κανονικών επισκέψεων/των διαβουλεύσεων με τους 

εκπαιδευτικούς) 

 

 Ομάδα 

Επικοινωνίας 

 

 Ομάδα 

Επικοινωνίας 

 

 

 

Βράδυ (7:00 – 10:30 μ.μ.)  

Εκμάθηση στο σχολείο (μαθήματα από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών) 

 

 

Σημαντικά στοιχεία της «ιδέας» που πραγματοποιήθηκε στη φάση εφαρμογής 

 

Στο μέτρο του δυνατού η παιδαγωγική διαδικασία της ομάδας μάθησης που περιγράφεται, θα 

πρέπει να ακολουθούν τις ιδέες που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Αναλυτικό Πρόγραμμα και 

Μεθοδολογία» της «ιδέας». Με αυτόν τον τρόπο, ο στόχος του έργου «PROVED», θα ελεγχτεί στη 

φάση της υλοποίησης, θα επιτευχθεί. Πιθανά στοιχεία της σύλληψης, η οποία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με την ομάδα μάθησης στη φάση της υλοποίησης: 

 

Μάθηση σε πραγματικές καθημερινές συνθήκες 

 

Η  εκμάθηση υπό «κοινωνικές πραγματικές συνθήκες» θα πραγματοποιηθεί στις υπάρχουσες θέσεις 

εργασίας των συμμετεχόντων. Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη ενημερωθεί για το πρόγραμμα «PROVED» 

(τοπικά σεμινάρια) και υπάρχει προθυμία ώστε να προσφερθεί η αναγκαία υποστήριξη. 
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Για την υλοποίηση αυτών των πρακτικών εμπειριών στους χώρους εργασίας υπάρχουν ήδη έντυπα 

για την «τεκμηρίωση». 

 
Ατομική μάθηση και μάθηση σε ομάδες 

 

Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα (βλ. «δομικό πλαίσιο»). 

Υπάρχει η δυνατότητα για τους μαθητές να εργαστούν ατομικά στις πρακτικές θέσεις εργασίας αλλά 

και στο σχολείο. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα της μάθησης σε ομάδες κατά τη διάρκεια των 

υποστηρικτικών Εργαστηριακών Μαθημάτων ακολουθώντας τις αρχές της Παραγωγικής Μάθησης. 

Η ομάδα επικοινωνίας θα «λειτουργεί» για δύο ώρες (1 ημέρα την εβδομάδα), σύμφωνα με το 

πρόγραμμα και όλοι οι μαθητές μαζί με τους καθηγητές θα συμμετάσχουν, για να υλοποιηθεί η 

ανταλλαγή των εμπειριών των μαθητών και για τη διαδικασία ατομικής μάθησης. 

 

Ένα μέσο για την ατομική μάθηση είναι τα ατομικά προγράμματα μάθησης. Το περιεχόμενό τους 

αποτελείται από συγκεκριμένους στόχους που συνδέουν τις πρακτικές εμπειρίες και τα μαθήματα 

του σχολείου. Οι στόχοι αναπτύσσονται από τους σπουδαστές που υποστηρίζονται από τους 

εκπαιδευτικούς. Όσον αφορά τα μαθήματα του σχολείου και τις δραστηριότητες στην πρακτική 

θέση εργασίας, οι μαθητές θα ακολουθήσουν τις ερωτήσεις: 

 - Γιατί ενδιαφέρομαι; 

 - Ποιό είδος συγκεκριμένων ερωτήσεων υπάρχουν; 

 - Ποιό είδος μαθησιακού έργου θα μου δώσει τις απαντήσεις; 

 - Πώς να εκπληρώσει το στόχο της μάθησης; 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υποστηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς σε μεμονωμένες 

διαβουλεύσεις. Θα τεκμηριώσουν αυτές τις διαδικασίες μάθησης στα μεμονωμένα σχέδια 

μάθησης. 

 

Οι στόχοι των μεμονωμένων διαβουλεύσεων είναι:  

 Επικοινωνία για τον προσωπικό όρο του σπουδαστή  

 Επικοινωνία για τις πρακτικές δραστηριότητες και η σχολική εκμάθηση  

 Ανάπτυξη του μεμονωμένου σχεδίου εκμάθησης.  

 

Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων διαβουλεύσεων πρέπει να τεκμηριωθούν από τους 

εκπαιδευτικούς με έναν σύντομο τρόπο να συλλεχθούν αυτά τα βήματα για την αξιολόγηση της 

προόδου του σπουδαστή. 
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Αξιολόγηση του επιτεύγματος  

 

Ένα σημαντικό στοιχείο των παραγωγικής Μάθηση είναι η εκτίμηση της προσωπικής ανάπτυξης στο 

πλαίσιο του συνόλου αξιολόγησης των προσόντων. 

Ως εκ τούτου, οι επιδόσεις που αναφέρονται στα σχέδια ατομικής μάθησης θα πρέπει να είναι 

μέρος της συνολικής βαθμολόγησης. 

 

Διαφορές μεταξύ της «ιδέας» και της εφαρμογής 

 

Σύμφωνα με τις αλλαγές που αναφέρονται παραπάνω, δεν θα πραγματοποιηθούν όλα τα στοιχεία 

της ιδέας» στη φάση υλοποίησης, όπως προβλέπονται. Οι λόγοι είναι από τη μία πλευρά η 

διαφορετική δομή πλαισίου λειτουργίας και από την άλλη πλευρά πρακτικοί λόγους. 

Παραδείγματα είναι: 

 

 Διαδικασία αποδοχής (μη απαραίτητη) 

 Φάση προσανατολισμού (η ομάδα υπήρξε ήδη) 

 Αλλαγή του περιβάλλοντος μάθησης / μάθησης σε εργαστήριο (θέσεις είχαν ήδη 

προγραμματιστεί) 

 Μικρή εκπαιδευτική ομάδα (χρονοδιάγραμμα λειτουργίας ορίστηκε - μόνο μικρές 

αλλαγές είναι δυνατές) 

 Μόνο εν μέρει εφαρμογή της τυπικής μεθοδολογίας Παραγωγικής Μάθησης (ορισμένες 

αλλαγές στο 4ο έτος). 

 

Αν και η φάση της εφαρμογής δεν θα ακολουθήσει πλήρων (100%) την «ιδέα»,  οι συνάδελφοί του 

2ου Εργαστηριακού Κέντρου Πατρών είναι αισιόδοξοι για την απόκτηση αρκετών αρχικών 

εμπειριών στη λειτουργία την Παραγωγικής Μάθησης στον τομέα της ΕΕΚ. 

Μια πολύ θετική πτυχή είναι η προετοιμασία των μαθητών για την παραγωγική μάθηση στο 

επόμενο σχολικό έτος.  
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9. Παρατήματα 

 
1. Συμβάσεις για τις εταιρίες/σχολεία/μαθητές 

A. Αίτηση επιχείρησης 

B. Έγκριση Σχολείου 

2. Έντυπα τεκμηρίωσης 

A. Βιβλίο πρακτικής 

B. Βεβαίωση Έναρξης εργοδότη της πρακτικής  

C. Βεβαίωση ολοκλήρωσης εργοδότη της πρακτικής 

D. Σχολική βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής  

3. Επιστολή πληροφοριών για την παραγωγική μάθηση για τις επιχειρήσεις 

4. Παράδειγμα της διδασκαλίας (Εννοιολογικός χάρτης) 

[ αγγλικά  &  ελληνικά].  (Αυτό περιλαμβάνει ένα διαθεματικό παράδειγμα 

χρησιμοποιώντας τους διάφορους επαγγελματικούς τομείς δηλ. Πληροφορική, 

Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Αγγλικά). 
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Αίτηση επιχείρησης 

  



 

 

The Concept Development in Greece: Productive Learning at 2nd Laboratory Center, Patras p. 37 

Έγκριση Σχολείου 
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Βιβλίο πρακτικής 
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Βεβαίωση Έναρξης εργοδότη της πρακτικής 
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Βεβαίωση ολοκλήρωσης εργοδότη της πρακτικής 
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Σχολική βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής 
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Επιστολή πληροφοριών για την παραγωγική μάθηση για τις επιχειρήσεις 
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Παράδειγμα της διδασκαλίας 
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