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Μεγάλο σάλο ξεσήκωσε η τροπολογία που κατέβασε το Υπουργείο Παιδείας για τη 

«πιλοτική τάξη Μαθητείας» στο «δεύτερο κύκλο σπουδών» του Επαγγελµατικού Λυκείου. 

Πλήθος φορέων (και η ΟΛΜΕ) επιτέλους τοποθετήθηκαν, υποστηρίζοντας όσα ακριβώς έχουµε 

διατυπώσει στο παρελθόν ως θέσεις. Λίγο αργοπορηµένα βέβαια… 

Μας αρκεί που έστω και τώρα έλαβαν θέση και δεν θα ρωτήσουµε γιατί αυτό το 

τσουνάµι των αντιδράσεων δεν έγινε πέρσι, όταν ψηφιζόταν ο Νόµος των κκ. Λάσκαρη – 

Αρβανιτόπουλου (και της συνοδείας αυτών, οι οποίοι παραµένουν σε επιτελικές θέσεις του 

Υπουργείου και εξακολουθούν να χαράζουν τις πολιτικές του). Αν δηλαδή δεν έφερνε 

τροπολογία ο νέος Υπουργός, όλα θα έβαιναν καλώς; 

Επειδή το θέµα της «Μαθητείας» αποτελεί δοµικό ανακόλουθο του Ν. 

4186/2013, 

Επειδή ακόµη και στα κείµενα των αντιδράσεων διαπιστώνουµε σοβαρά λάθη σε 

θέµατα ορολογίας και  

Επειδή οι ΟΡΙΣΜΟΙ περιέχουν ΟΥΣΙΑ, 

παρα καλ ούµε  

την εκπαιδευτική κοινότητα, τους Φορείς, τα στελέχη του Υπουργείου και τους 

Βουλευτές, να ενσκήψουν στα παρακάτω, για ενηµέρωσή τους, χρήσιµη για την διαµόρφωση 

άποψης και κρίσιµη για τη λήψη αποφάσεων. 

 

Α. Ορισµοί (συνοπτικά) 

α) Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα είναι αυτό που παρέχεται από το Υπουργείο 

Παιδείας. Έχει πλήρη οργανωτική και εκπαιδευτική δοµή, µαθησιακή στόχευση, ωρολόγια 

και αναλυτικά προγράµµατα και χορηγεί τίτλους σπουδών µε ενσωµατωµένους 

εσωτερικούς µηχανισµούς πιστοποίησης (βαθµολογία, εξετάσεις). 

Κάθε χώρα οργανώνει τα επίπεδα Εκπαίδευσης σε βαθµίδες (Α’βάθµια, Β’βάθµια, κλπ). 
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Πέρα από αυτό το απόλυτα διαρθρωµένο Σύστηµα, καµιά άλλου τύπου «Μάθηση» 

δεν µπορεί να οριστεί ως «Εκπαιδευτικό σύστηµα». Εποµένως, πουθενά στην 

Υφήλιο δεν υφίσταται ο όρος «Μη Τυπική ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ» ή «Μη Τυπικό 

Εκπαιδευτικό Σύστηµα» !! 

β) Μη τυπική Μάθηση είναι τρόπος να διδαχθεί (καταρτιστεί) ο «Μαθητευόµενος» 

µε οποιονδήποτε τρόπο, ΕΞΩ από την Τυπική Εκπαίδευση. 

Η «Μαθητεία» αποτελεί κορυφαία διαδικασία της µη τυπικής µάθησης. Ο 

«µαθητευόµενος» προσκολλάται πλάι στον παλαιό εργαζόµενο µιας βιοµηχανίας, πλάι 

στον εµπειροτεχνίτη, στον έµπειρο επαγγελµατία και «µαθαίνει» από αυτόν τη 

δουλειά που εκείνος εξασκεί ως επάγγελµα. Σε λαϊκούς όρους, ξεκινάει από 

«παραγιός», προάγεται σε «βοηθό», «κάλφα» και τέλος σε «µάστορα». 

γ) Άτυπη Μάθηση είναι κυρίως αυτή που έχει αποκτηθεί µε εργασιακή εµπειρία. 

Για παράδειγµα, η γνώση της Οµοσπονδία µας για τα θέµατα της Τεχνικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης δεν προέρχεται από κάποια «φοίτηση», ούτε «µαθητεία», αλλά από τη 

συσσωρευµένη εµπειρία 30 χρόνων στα σχολεία της Τ.Ε.Ε. και τη συστηµατική 

ενασχόληση µε τα θέµατα που την αφορούν. 

δ) Πιστοποίηση Μαθησιακών Αποτελεσµάτων. Από τα παραπάνω καθίσταται 

σαφές ότι οι διαδικασίες της µη τυπικής Μάθησης (Μαθητεία) και της άτυπης Μάθησης 

(εργασιακή Εµπειρία) δεν εντάσσονται σε κανενός είδους «εκπαιδευτική διαδικασία» και 

εποµένως δεν οδηγούν στην απόκτηση κανενός «τίτλου».  

Στο τέλος της Μαθητείας, µπορεί να χορηγείται «βεβαίωση παρακολούθησης» από 

αυτόν που την παρείχε, αλλά τα µαθησιακά της αποτελέσµατα πρέπει να 

πιστοποιηθούν από ανεξάρτητους µηχανισµούς πιστοποίησης (που 

διενεργούνται κυρίως µε ευθύνη των επαγγελµατικών ενώσεων και εποπτεία της 

πολιτείας). Με την ίδια διαδικασία πιστοποιούνται και τα αποτελέσµατα της 

Εργασιακής Εµπειρίας. 

ε) Αρµοδιότητα Υπουργείων. Από όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι η 

αρµοδιότητα της Τυπικής Εκπαίδευσης ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ η 

αρµοδιότητα της Μη τυπικής Μάθησης στο Υπουργείο Εργασίας.  

στ) Εκπαιδευτικός και Εκπαιδευτής.  

Εκπαιδευτικός (Teacher) είναι αυτός που διδάσκει στα σχολεία του Τυπικού 

Εκπαιδευτικού Συστήµατος. Εκτός από τη γνώση του επιστηµονικού αντικειµένου του, οφείλει 

να έχει και παιδαγωγική επάρκεια. Επιτελεί «Λειτούργηµα» που συνάπτεται µε τη συνολική 

διαπαιδαγώγηση του µαθητή και όχι απλώς µε τη «µεταφορά» γνώσεων.  

Ο Εκπαιδευτής (Trainer) είναι αυτός που στοχεύει στη ξερή µετάδοση ορισµένων 

γνώσεων και εµπειριών. ∆εν απαιτείται να έχει παιδαγωγική κατάρτιση. Λόγω κοινής ρίζας, η 

τεράστια διαφοροποίηση των δύο λέξεων δεν είναι τόσο εµφανής στην ελληνική γλώσσα. Στην 

Αγγλική όµως η διαφορά είναι σαφέστατη. Το πράγµα καθίσταται ακόµη εµφανέστερο από τη 
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…µοριοδότηση των υποψήφιων εκπαιδευτών της Κατάρτισης. Η εργασιακή εµπειρία στο 

επάγγελµα της ειδικότητας µοριοδοτείται αφειδώς, ενώ η παιδαγωγική επάρκεια της ΑΣΠΑΙΤΕ 

δεν λαµβάνει ΟΥΤΕ ΕΝΑ µόριο. 

 

Β. ∆οµικά λάθη του Ν. 4186/2013 

α) Μη Τυπική Εκπαίδευση. Το Κεφάλαιο ∆΄ του Ν. 4186/2013 αναφέρεται στην 

«Οργάνωση και Λειτουργία Φορέων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης». Σε αυτά συγκαταλέγονται οι 

νεοφανείς Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), τα Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης και τα Κολλέγια.  

Η οµάδα «Λάσκαρη – Αρβανιτόπουλου» και οι συν αυτοίς καρεκλοκένταυροι του 

Υ.ΠΑΙ.Θ., εκτός από το έγκληµα που διέπραξαν σε βάρος της Τεχνικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης, και (κατά την εκτίµησή µας) προκειµένου να υπάρξει κεντρική διαχείριση από το 

Υ.ΠΑΙ.Θ. ευρωπαϊκών κονδυλίων που προωθούν τη «Μαθητεία» στις επιχειρήσεις, διέπραξαν 

το φοβερό ατόπηµα του «στραγγαλισµού» των ορισµών, κόντρα σε κάθε εννοιολογικό 

και πραγµατικό περιεχόµενο των όρων. Αυτή η παγκόσµια «πρωτοτυπία» τους, προκαλεί 

σοβαρά προβλήµατα ακόµη και στις επαφές τους µε τους αρµόδιους φορείς και τα όργανα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν πιστεύετε εµάς, ρωτήστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

ρωτήστε το Cedefop και τους φίλους µας τους Γερµανούς που προωθούν µετά µανίας το 

«δυϊκό µοντέλο» τους !! 

Μη Τυπική Εκπαίδευση ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ στην Υφήλιο !! 

«Υπάρχει» όµως στο …Ν. 4186/2013 ….!!! 

β) Μεταδευτεροβάθµιος κύκλος Σπουδών – Τάξη Μαθητείας του ΕΠΑ.Λ. Στο 

άρθρο 7 του Ν. 4186/2013 αναφέρεται ότι «Στην «Τάξη Μαθητείας» (εκπαίδευση στο χώρο 

εργασίας) …εγγράφονται οι κάτοχοι …πτυχίου του δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. Η 

«Τάξη Μαθητείας», που εφαρµόζει το δυϊκό σύστηµα εκπαίδευσης (µαθητείας) του Ο.Α.Ε.∆. … 

Την ευθύνη υλοποίησης της τάξης µαθητείας, της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, 

καθώς και όλα τα σχετικά µε αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ. και ο Ο.Α.Ε.∆. Η τοποθέτηση σε χώρους εργασίας 

των φοιτούντων και παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου». Από την 

αντιπαραβολή του κειµένου του Νόµου µε τους παραπάνω ορισµούς γίνεται καταφανές ότι: 

β.1) Η Μαθητεία δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση και εξ’ ορισµού να ενταχθεί στο 

Τυπικό Εκπαιδευτικό σύστηµα! 

β.2) ∆εν υπάρχει εξ’ ορισµού «∆υϊκό σύστηµα εκπαίδευσης» στα πλαίσια µάλιστα 

του Υπουργείου Παιδείας! Το δυϊκό µοντέλο µάθησης ανήκει σαφώς στην αρµοδιότητα του 

Ο.Α.Ε.∆. 

β.3) Η τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των φοιτούντων και η παρακολούθησή τους, 

εξ’ ορισµού δεν µπορεί να θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου. 
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β.4) Η Μαθητεία είναι διαδικασία µάθησης προς απόκτηση επαγγελµατικών 

προσόντων που απευθύνεται σε µη πτυχιούχους. ∆εν νοείται να εντάσσεται σε αυτό κανείς 

απόφοιτος Τυπικού Συστήµατος και …«ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ»!  

β.5) Η απασχόληση πτυχιούχου σε εργασιακό περιβάλλον της ειδικότητάς του για 

απόκτηση εργασιακής εµπειρίας, ονοµάζεται διεθνώς «πρακτική άσκηση».  

β.6) Πουθενά στον κόσµο δεν υπάρχει η έννοια της «µεταδευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης». Στο Τυπικό Σύστηµα, οι βαθµίδες είναι καθορισµένες. ∆εν µπορεί να υπάρχει 

«µετέωρη βαθµίδα», «χαµένη» κάπου ανάµεσα στην ∆ευτεροβάθµια και στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση ! Αντίθετα, κάθε χώρα έχει το δικαίωµα να διαµορφώνει κατά περίπτωση τα έτη 

σπουδών στο τυπικό της σύστηµα και εποµένως η Ελλάδα µπορεί κάλλιστα να εντάξει ένα 4ο 

(προαιρετικό) έτος σπουδών πρακτικής άσκησης ΜΕΣΑ στο Επαγγελµατικό της Λύκειο 

(∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση).  

 

Γ. Μαθητεία στην Ελλάδα; 

Ο Ο.Α.Ε.∆. λειτουργεί εδώ και χρόνια σχολές Μαθητείας. Σε περιορισµένη έκταση. 

Προϋπόθεση για την ευρεία ανάπτυξη της Μαθητείας είναι να υπάρχουν πολλές σε αριθµό και 

µεγάλες σε µέγεθος επιχειρήσεις που να προσφέρουν αντίστοιχες θέσεις. Το παραγωγικό 

µοντέλο της Ελλάδας δεν υποστηρίζει τέτοιας έκτασης εγχειρήµατα. Πώς θα 

εφαρµοστεί λοιπόν η Μαθητεία σε µαζική κλίµακα;  

Εννιά (9) µήνες ΠΡΙΝ από την ψήφιση του Ν. 4186/2013 οι Υπουργοί Παιδείας 

Ελλάδας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας, Λετονίας και Σλοβακίας συνυπέγραψαν µε την 

Υπουργό Παιδείας της Γερµανίας το «Memorandum on Cooperation in Vocational 

Education and Training in Europe», Berlin, 10-11 December 2012, στο οποίο προβλέπεται 

ότι οι Γερµανικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν θέσεις «Μαθητείας» στους νέων των χωρών 

αυτών.  

Ήδη οι πρώτοι 13 «µαθητευόµενοι» νέοι από το ∆ήµο Λαγκαδά, έχουν 

µετακοµίσει στο Βερολίνο σε θέσεις Μαθητείας από το καλοκαίρι … 

 

∆. Συµπεράσµατα 

α) Ο Νόµος 4186/2013 περιέχει εξαµβλωµατικές διατάξεις, που µόνο προβλήµατα 

δηµουργούν, τόσο εξαιτίας των εσωτερικών του αντινοµιών όσο και εξαιτίας της 

ασυµβατότητάς του µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την εµπειρία και την πρακτική 

στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. 

Αυτές οι διατάξεις δεν διορθώνονται, µόνο καταργούνται. 

β) Πουθενά στον κόσµο δεν καταλύθηκε το Τυπικό Εκπαιδευτικό σύστηµα για να 

υπάρξει ΜΟΝΟ «µη τυπική µάθηση». Εποµένως, η κατάργηση των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου 

Παιδείας αποτελεί επιεικώς ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ πράξη σε βάρος της Τεχνικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και της Χώρας. 
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γ) Η ευρεία ανάπτυξη της Μαθητείας και του «δυϊκού µοντέλου» είναι ασύµβατη 

µε το παραγωγικό µοντέλο της Ελλάδας που βασίζεται σε µικροµεσαίες οικογενειακές ή 

ατοµικές επιχειρήσεις. 

δ) Είναι εθνικά εγκληµατικό, εκτός από γιατρούς και µηχανικούς, να «εξάγουµε» 

στη Γερµανία και τα βλαστάρια µας, το µέλλον και την ελπίδα για την ανάπτυξη της Χώρας. 

 

Ε. Οι θέσεις της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. έχει πάγια διαµορφωµένες απόψεις εδώ και δεκαετίες, τις οποίες έχει 

περιλάβει και στην Πρόταση που κατέθεσε για το Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο. Σηµειώνουµε 

ότι είµαστε η ΜΟΝΗ Οµοσπονδία που συνέταξε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ πρόταση και την έθεσε σε 

δηµόσια διαβούλευση. Επίσης, ήµασταν και οι ΜΟΝΟΙ που καταθέσαµε θέσεις για την Τ.Ε.Ε. 

στο Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.). ∆ηµόσια έχουµε διατυπώσει οτι: 

1. Το ΕΠΑ.Λ. και το 4ο έτος του, ανήκουν στη ∆ευτεροβάθµια Τυπική 

Εκπαίδευση.  

2. Πρακτική άσκηση για τους πτυχιούχους µαθητές µας σε πραγµατικές συνθήκες 

αµειβόµενης και ασφαλισµένης εργασίας. 

3. Να επαναλειτουργήσουν ΟΛΟΙ οι Τοµείς και ΟΛΕΣ οι Ειδικότητες στα 

Επαγγελµατικά Λύκεια 

4. Να επαναλειτουργήσουν οι Επαγγελµατικές Σχολές στο τυπικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα. 

5. Να ανασταλεί η λειτουργία των Σ.Ε.Κ. Όχι 15χρονα παιδιά στην ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ 

Μάθηση, στην Κατάρτιση και στη Μαθητεία. 

6. «Μαθητεία» µόνο στον Ο.Α.Ε.∆. και εκτός Υπουργείου Παιδείας. 

7. Κατάργηση του αντιπαιδαγωγικού και αντιεκπαιδευτικού Ν. 4186/2013. 

8. Νέο Νόµο, αποκλειστικά για την ανώτερη δευτεροβάθµια Τ.Ε.Ε. 

 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 


