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Αξιότιμη κυρία Υπουργέ   

αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ, 

αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα. 

Σύμφωνα με το έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. Φ11/3855/ΓΓ4 ορίζει πως η υλοποίηση 

του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης θα πραγματοποιηθεί 

αποκλειστικά με διά ζώσης διδασκαλία στις εκπαιδευτικές δομές όταν το επιτρέψουν 

οι συνθήκες.  

Γεγονός είναι ότι τα εργαστηριακά μαθήματα έχουν μετατραπεί σε μαθήματα 

επίδειξης και έχουν μειωθεί τα μαθησιακά αποτελέσματα σε επίπεδο δεξιοτήτων  στην 

περίοδο της καραντίνας. 

Παρόλα αυτά όλα τα προγράμματα σπουδών από τα νήπια μέχρι και τα 

μεταπτυχιακά προγράμματα έχουν ενταχθεί στην εξ αποστάσεως «εκπαίδευση» ενώ με 

τον νόμο 4763/2020 προβλέφθηκε η τηλεκπαίδευση για όλες τις δομές της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.  

Η ομοσπονδία μας θεωρεί ακατανόητο το γεγονός ότι δεν προβλέπεται η 

διενέργεια εξ αποστάσεως διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων του 

Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (ΠΠΠ) ενώ προβλέπεται 

νομοθετικά σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας η εξ αποστάσεως 

«εκπαίδευση».  

 Θυμίζουμε ότι η προηγούμενη φάση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος 

Πιστοποίησης έγινε με κλειστά σχολεία μέσα στο καλοκαίρι και τονίζουμε ότι είναι ένα 

πολύ σημαντικό πρόγραμμα για τους μαθητευόμενους για να προετοιμαστούν σωστά για 
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ΘΕΜΑ: Έναρξη Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (ΠΠΠ) 

του Μεταλυκειακού έτους τάξης Μαθητείας 
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την διαδικασία της πιστοποίησης που καθορίστηκαν για τον Φεβρουάριο μετά από 

αρκετές αναβολές. 

Ζητούμε 

• την άμεση έναρξη των μαθημάτων Προπαρασκευαστικού Προγράμματος 

Πιστοποίησης  ΠΠΠ και μέσω τηλεκπαίδευσης άμεσα καθώς και τον ορισμό των 

εξετάσεων του έτους μαθητείας με κανόνες διασφάλισης της υγείας 

• Την έναρξη όλων των τμημάτων της Ε’ Φάσης μαθητείας και τον καθορισμό 

πλαισίου μέτρων κατά του κορωνοϊού για τον θεσμό του μεταλυκειακού έτους τάξης 

μαθητείας. 

• Άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικών για την ανάθεση και την ολοκλήρωση της Ε’ 

Φάσης της τάξης μαθητείας ακόμα και με αναπληρωτές. 

• Καμία άλλη καθυστέρηση – αναβολή στα χρονοδιαγράμματα του μεταλυκειακού 

έτους τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 

 
 

 


