ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ενημερωτικό Σημείωμα: Νέα Σύγχρονη Μαθητεία

O θεσμός της Μαθητείας διαδραματίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη
της αγοράς εργασίας και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Για το λόγο αυτό το
Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την αναμόρφωση του ΣΜ, με την
εγκαθίδρυση μιας Νέας Σύγχρονης Μαθητείας (ΝΣΜ) που να ανταποκρίνεται στις
σημερινές και τις μελλοντικές ανάγκες εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης των
νέων, που ευρίσκονται εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού (σχολικού) συστήματος, με
παράλληλη ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε άρτια καταρτισμένο
τεχνικό προσωπικό.
Το Έργο της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Κέντρο Παραγωγικότητας
είναι ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι ο
Εμπλεκόμενος Φορέας.
Η ΝΣΜ έχει ως βασικούς στόχους:
(i)
Την προσφορά σε άτομα, που εγκαταλείπουν το τυπικό εκπαιδευτικό
σύστημα χωρίς βασικές μαθησιακές ικανότητες ή επαγγελματικές δεξιότητες,
εναλλακτικών τρόπων μάθησης έτσι ώστε να καθίστανται ικανοί για περαιτέρω
μάθηση ή/και απασχολήσιμοι με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς
εργασίας.
(ii)
Τη διασφάλιση της κινητικότητας των νέων μεταξύ του εκπαιδευτικού
συστήματος,
της μαθητείας και της απασχόλησης, χωρίς αδιέξοδα και αποκλεισμούς.
(iii)
Τη βελτίωση της προσφοράς εργασίας νέων ανθρώπων με επαρκή και
πιστοποιημένα επαγγελματικά προσόντα για ικανοποίηση των αναγκών της
οικονομίας.
Η Νέα Σύγχρονη Μαθητεία σύμφωνα με το σχεδιασμό που υπάρχει, αποτελείται αρχικά
από δυο βασικά επίπεδα. Ειδικότερα:

1.

Προπαρασκευαστική Μαθητεία

Η προπαρασκευαστική μαθητεία έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε έφηβους
ηλικίας 14‐16 χρόνων που δεν έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις γυμνασιακές τους
σπουδές να ενταχθούν σε μια εναλλακτική μαθησιακή δομή. Απώτεροι στόχοι είναι οι
μαθητές, είτε να:
α. συνεχίσουν στον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας.
β. να επιστρέψουν εφόσον το επιθυμούν, στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα
νοουμένου ότι επιτυγχάνουν στις κατατακτήριες εξετάσεις που έχουν συμφωνηθεί με
το ΥΠΠ. (Μόνο για μαθητές που έχουν φοιτήσει στη Γ τάξη)
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
την Κυπριακή Δημοκρατία
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Πρόκειται για ένα νέο ευέλικτο καινοτόμο πρόγραμμα που διαρθρώνεται σε δύο
εκπαιδευτικούς κύκλους, με τον πρώτο να προετοιμάζει το μαθητή για την ένταξη του
στην εκπαιδευτική διαδικασία και με το δεύτερο κύκλο να στηρίζει την προσωπική του
ανάπτυξη, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητά του και αναπτύσσει τις γλωσσικές
και κοινωνικές του δεξιότητες.
Ο ενδιαφερόμενος μαθητής έχει τη δυνατότητα εγγραφής στον Α΄ κύκλο καθ’ όλη την
περίοδο Οκτώβριου‐Δεκέμβριου του ίδιου έτους. Ο Β΄ κύκλος περιλαμβάνει δημιουργική
απασχόληση, διδασκαλία βασικών γνωστικών αντικειμένων που προσεγγίζονται όμως
με πρακτικό τρόπο και μαθητοκεντρικό, ενημέρωση και εξοικείωση με
επαγγελματικούς κλάδους και με το επιχειρηματικό περιβάλλον.
Η Προπαρασκευαστική Μαθητεία δεν στοχεύει στην απόκτηση εξειδίκευσης για άμεση
επαγγελματική αποκατάσταση και λειτουργεί, κυρίως, ως δίκτυ ασφάλειας, προστασίας
και στήριξης των παιδιών. Η φοίτηση είναι διάρκειας μέχρι ενός σχολικού έτους.
Αναλυτικός Σχεδιασμός ΠΜ
Η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος ακολουθεί τέσσερα δυναμικά στάδια
ανάπτυξης:
¾
¾
¾
¾

της ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης,
της αυτογνωσίας‐ αυτοαντίληψης,
της πληροφόρησης και
της λήψης απόφασης‐σχεδιασμού δράσης.

Ο Α΄ Κύκλος περιλαμβάνει τρεις ενότητες ως ακολούθως:
Α. «Πρόγραμμα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης».
Πρόκειται για ένα βιωματικό καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται σε ομαδικό
επίπεδο και έχει διττό σκοπό:
1. Οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν την ικανότητα λήψης επαγγελματικής και
εκπαιδευτικής απόφασης, σύμφωνα με τις ανάγκες, τις αξίες, τα κίνητρα, τις
ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες τους και να αναπτύξουν την
ικανότητα της επίτευξης των επαγγελματικών στόχων τους,
2. Οι ωφελούμενοι να επανενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Β. «Δημιουργική απασχόληση»
Στόχος είναι μέσα από την παραγωγή μικρών Project, η τόνωση της αυτοεκτίμησης και
ενίσχυση της αυτοεικόνας των μαθητών. (Τέχνη, Θέατρο, Πληροφορική, τρία θέματα
Σχεδιασμού & Τεχνολογίας, Γυμναστική.)
Γ. «Γλωσσικές, αριθμητικές και κοινωνικές δεξιότητες»
Η ενότητα της απόκτησης και ανάπτυξης των γλωσσικών, αριθμητικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων, είναι ενσωματωμένη στην όλη εξέλιξη των δραστηριοτήτων των δύο
προηγούμενων ενοτήτων αλλά ενισχύετε και με τη διδασκαλία των Ελληνικών και
Μαθηματικών.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
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Ο Β΄ κύκλος περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες ως ακολούθως:
Α. «Θεωρητική κατάρτιση». Το μέρος αυτό περιλαμβάνει τα μαθήματα: Ελληνικά,
Μαθηματικά, Φυσική, Αγγλικά, Πληροφορική.
Β. «Βασική κατάρτιση». Απόκτηση γενικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, κατά κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας.
Γ. «Παραγωγική κατάρτιση». Περιλαμβάνει επισκέψεις σε επιχειρήσεις και ανάπτυξη
σχεδίων από τους εκπαιδευόμενους.
Δ. «Δημιουργική απασχόληση». Περιλαμβάνει ’θληση και Ανάπτυξη δεξιοτήτων.
Οι αιτήσεις για εγγραφή γίνονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας και ο
ενδιαφερόμενος μαθητής έχει τη δυνατότητα εγγραφής στον Α’ κύκλο καθ’ όλη την
περίοδο Οκτώβριου‐Δεκέμβριου του ίδιου έτους. Οι μαθητές, στο στάδιο εγγραφής, θα
πρέπει να βρίσκονται μεταξύ 14‐16 χρόνων (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής
να μην έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους). Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν
έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους
εγγραφής, απαιτείται όπως εξασφαλίσουν απαλλαγή από την υποχρεωτική φοίτηση.
2.

Κεντρικός Κορμός Μαθητείας (ΚΚΜ)

Ο ΚΚΜ απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες:
1. οι οποίοι κατέχουν απολυτήριο γυμνασίου,
2. συμπληρώνουν την Προπαρασκευαστική Μαθητεία
3. εγκαταλείπουν το Λύκειο ή την Τεχνική Σχολή χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τον
κύκλο σπουδών τους.
Ο ΚΚΜ λειτουργεί σε χώρους που παραχωρούνται από τις Τεχνικές Σχολές.
Στους νέους αυτούς παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων για άμεση
επαγγελματική αποκατάσταση, παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη γλωσσικών,
αριθμητικών και άλλων ικανοτήτων αφού συμπεριλαμβάνει τόσο ιδρυματική όσο και
ενδο‐επιχειρησιακή κατάρτιση. Η διάρκεια της μαθητείας στο επίπεδο αυτό είναι 3
χρόνια, δομημένη σε 6 εξάμηνα. Στα πρώτα 4 εξάμηνα η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση
είναι 3 μέρες τη βδομάδα και στα 2 τελευταία, 4 μέρες τη βδομάδα.
Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στην ιδρυματική κατάρτιση είναι:
1. Ελληνικά,
2. Μαθηματικά,
3. Φυσική,
4. Αγγλικά,
5. Πληροφορική,
6. Τεχνολογία Ειδικότητας,
7. Εργαστήριο Ειδικότητας,
8. Πρακτική Άσκηση.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
την Κυπριακή Δημοκρατία
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Οι Ειδικότητες που θα μπορούν να προσφερθούν είναι οι ακόλουθες:
•
Μηχανικής αυτοκινήτων
•
Υδραυλικής – Εγκατάστασης Κεντρικών Θερμάνσεων
•
Συγκολλήσεων – Μεταλλικών Κατασκευών
•
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
•
Ξυλουργικής/Επιπλοποιείας
•
Επιδιόρθωσης Οικιακών Συσκευών
•
Κομμωτικής
•
Ζαχαροπλαστικής/Αρτοποιείας
Τόσο η ΠΜ όσο και ο ΚΚΜ λειτουργούν με νέα αναλυτικά προγράμματα, στελεχιακό
δυναμικό κατάλληλα καταρτισμένο, καθώς και πρόσθετες υπηρεσίες (π.χ.
ψυχοκοινωνική στήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού).
Βασικός στόχος, αποτελεί η δυνατότητα πιστοποίησης των αποφοίτων της ΝΣΜ στη
βάση του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων της ΑνΑΔ. Οι απόφοιτοι του ΚΚΜ θα
έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ), στη σχολή της προτίμησής τους, με ρυθμίσεις που
θα καθοριστούν στους κανονισμούς που θα εκδοθούν από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού.
Οι εγγραφές γίνονται στις κατά τόπους Τεχνικές Σχολές. Οι μαθητές για την εγγραφή
τους στο Α΄ Έτος δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους την 31η
Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η εγγραφή.

Στοιχεία επικοινωνίας με τη Μονάδα Διαχείρισης Έργου:
Μαρία Μικελλίδου
Ανώτ. Λειτουργός Παραγωγικότητας
Τηλ.: 22806107
Email: mmikellides@kepa.mlsi.gov.cy

Χρίστος Τσίτσιος Καπετάνιος
Λειτουργός Παραγωγικότητας
Τηλ.: 22806181
Email: ccapetanios@kepa.mlsi.gov.cy

Ανδρέας Πολυδώρου
Λειτουργός Μαθητείας/Εκπαιδευτής
Τηλ.: 22806192
Email: apolydorou@kepa.mlsi.gov.cy

Κατερίνα Κόκκινου
Λειτουργός Παραγωγικότητας
Τηλ.: 22806141
Email: kkokkinou@kepa.mlsi.gov.cy

Κέντρο Παραγωγικότητας
Λεωφ. Καλλιπόλεως 77, 2100 Λευκωσία, Τ.Θ. 20536, 1679 Λευκωσία
Τηλ.: 22806000, Φαξ.: 22376872, E‐mail:info@kepa.mlsi.gov.cy, Website: www.mlsi.gov.cy/kepa
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