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Ένα νέο Πρόγραμμα: Μαθητεία για Αποφοίτους, με υποτροφία από το 
Υπουργείο Παιδείας 

Το Υπουργείο Παιδείας διευκολύνει τους αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης για την 

είσοδό τους στην αγορά εργασίας- Πρακτική Άσκηση (Μαθητεία) αμέσως μετά την 

αποφοίτηση 

Το Υπουργείο Παιδείας, αξιοποιώντας τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, ενισχύει 

συστηματικά το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης, σε όλες τις βαθμίδες της 

Εκπαίδευσης: (α) Αυξάνονται οι πόροι του ΕΣΠΑ για την πρακτική άσκηση στα 
Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, (β) Συνεχίζει η χρηματοδότηση της πρακτικής άσκησης των 

σπουδαστών ΙΕΚ, (γ) Χρηματοδοτείται η πρακτική άσκηση των μαθητών των 

Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ, (δ) Χρηματοδοτείται η πρακτική άσκηση των 
σπουδαστών των Ναυτικών Ακαδημιών. 

Τώρα γίνεται ένα περαιτέρω βήμα: Στηρίζονται και οι πρόσφατοι απόφοιτοι 

έτσι ώστε να διευκολυνθούν ουσιαστικά στην προσπάθειά τους για είσοδο στην 
αγορά εργασίας: με ένα συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Μαθητείας για 

Αποφοίτους, όπου ο μαθητευόμενος απόφοιτος θα πραγματοποιεί 
μαθητεία/πρακτική άσκηση σε επιχείρηση του κλάδου των σπουδών του, 

λαμβάνοντας υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας και με ασφαλιστική 

κάλυψη από το Υπουργείο Παιδείας. 

Και οι Απόφοιτοι Τεχνικής Εκπαίδευσης είναι η πρώτη προτεραιότητα.  

Η ενίσχυση, ενεργός στήριξη και βελτίωση της Τεχνικής Εκπαίδευσης, των 

μαθητών ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ αλλά και των αποφοίτων τους είναι πρωταρχικής 
σημασίας για το Υπουργείο Παιδείας. Σε όλες τις χώρες που η Τεχνική 

Εκπαίδευση είναι ενισχυμένη (με πρωτοπόρες την Αυστρία, την 

Ελβετία, τη Δανία και τη Γερμανία), η ανεργία των νέων είναι σε 
ελάχιστα επίπεδα.  

Μέσα από το νέο Πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους Τεχνικής 

Εκπαίδευσης» θα δίνεται ευκαιρία σε νέους Αποφοίτους των τελευταίων 2-3 
ετών, να επιλέξουν θέσεις Μαθητείας (μέσα από τη διαδικτυακή πύλη 

www.mathiteia4u.gov.gr) και να αποκτήσουν την πρώτη επαφή τους με την 

αγορά εργασίας, πραγματοποιώντας Μαθητεία 6 ωρών ημερησίως, για ένα 
διάστημα έως έξι (6) μηνών σε επιχειρήσεις που θα έχουν προσφέρει θέσεις 

μαθητείας στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου (μέσω του 

http://www.mathiteia4u.gov.gr/
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www.mathiteia4u.gov.gr). Οι νέοι απόφοιτοι, αμέσως μετά την αποφοίτησή 

τους και λίγο πριν μπουν στην αγορά εργασίας, θα έχουν την ευκαιρία να 
μάθουν την εργασιακή πραγματικότητα, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που 

απέκτησαν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουν εργασιακή 

εμπειρία.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθητείας τους οι νέοι Απόφοιτοι θα λαμβάνουν 

υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας και θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη 

στο ΙΚΑ για τον κίνδυνο ατυχήματος. 

Για το Πρόγραμμα αξιοποιείται το Πληροφοριακό Σύστημα mathiteia4u [που 

ανέπτυξε ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Παιδείας, Iνστιτούτο Τεχνολογίας 

Υπολογιστών & Εκδόσεων – «Διόφαντος» (www.cti.gr)], το οποίο παρέχει τη 
δυνατότητα, απλά και γρήγορα, μέσα από διαδικτυακή πρόσβαση: 

- οι επιχειρήσεις να ανακοινώνουν τις διαθέσιμες θέσεις μαθητείας,  

- οι νέοι απόφοιτοι να δηλώνουν τις θέσεις μαθητείας της προτίμησής τους και 
μετά την τελική επιλογή των μαθητευομένων 

- να δηλώνεται ηλεκτρονικά ο χρόνος μαθητείας για να διενεργούνται οι πληρωμές 

των υποτροφιών 

 

Το Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης συγχρηματοδοτείται από το 
ΕΣΠΑ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
(www.edulll.gr) (Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις με τίτλο: «Πρόγραμμα Απόκτησης 

Επαγγελματικής Εμπειρίας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης» των Άξονων Προτεραιότητας 4 & 5) 

 

Δείτε στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας την πρόσκληση προς τις Επιχειρήσεις 

να δηλώσουν θέσεις Μαθητείας στο www.mathiteia4u.gov.gr  

 

http://www.mathiteia4u.gov.gr/
http://www.edulll.gr/
http://www.mathiteia4u.gov.gr/
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η ενίσχυση και ενεργός στήριξη και η βελτίωση της Τεχνικής Εκπαίδευσης, 

των μαθητών ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ αλλά και των αποφοίτων τους είναι πρωταρχικής 

σημασίας για το Υπουργείο Παιδείας.  

Σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες προωθείται ενεργά η Τεχνική Εκπαίδευση. Αποτελεί 

πλέον μία πανευρωπαϊκή διαπίστωση ότι στο μέλλον για περισσότερες θέσεις 

εργασίας απαιτείται να στηριχθεί και να βελτιωθεί η Τεχνική Εκπαίδευση. Στις 
χώρες που η Τεχνική Εκπαίδευση  είναι ενισχυμένη (με πρωτοπόρες 

την Αυστρία, την Ελβετία, τη Δανία και τη Γερμανία), η ανεργία των 

νέων είναι σε ελάχιστα επίπεδα.   

---------------------------------- 

 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ/ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ: 

 

Σήμερα σε όλη την Ευρώπη διατυπώνεται η διαπίστωση ότι τα εκπαιδευτικά 
μας συστήματα δεν προετοιμάζουν επαρκώς τους νέους για την είσοδό τους 

στην αγορά εργασίας. Απολύτως αναγκαία είναι και τα προγράμματα πρακτικής 

άσκησης και μαθητείας. Τα Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης και Μαθητείας 
πρέπει να ενισχυθούν και να επεκταθούν σε όλες τις βαθμίδες της 

Εκπαίδευσης έτσι ώστε: 
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 για να αποκτούν οι νέοι πρακτικές γνώσεις,  

 να καλλιεργούν τις δεξιότητες που απαιτούνται στην εργασιακή 
πραγματικότητα,  

 να μαθαίνουν τι απαιτεί η εργασιακή πραγματικότητα και να προετοιμάζονται 

καλύτερα γι’αυτή.  

Η ενίσχυση των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και μαθητείας αποτελεί 

κεντρικό στόχο των χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και 

του ΕΣΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει πρωτοβουλία για την 
προώθηση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης/Μαθητείας με τίτλο «We mean 

business» (σχετικώς βλ.  http://we-mean-business.europa.eu/).  

Σε αρκετά ευρωπαϊκές χώρες ο θεσμός της πρακτικής άσκησης προωθείται 
κεντρικά από αρμόδιο εθνικό φορέα. Χαρακτηριστικός είναι ο εθνικός 

οργανισμός Πρακτικής Άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο 

(http://www.apprenticeships.org.uk/) 

 

http://we-mean-business.europa.eu/
http://www.apprenticeships.org.uk/
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Η Μαθητεία στην Αγγλία 

(Εθνικός Οργανισμός Πρακτικής Άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο) 

 
http://www.apprenticeships.org.uk/ 
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