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ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή ερευνών αποτίμησης για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας»
Με την ολοκλήρωση των τμημάτων της α΄ φάσης υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους – τάξης
Μαθητείας, σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του ΙΕΠ με την Πράξη 47/16-11-2017 (αρ. πρωτ. Δ.Σ. 2320/811-2017) ενέκρινε τη διεξαγωγή έρευνας της Μονάδας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσής του
με θέμα την αποτίμηση της πρώτης φάσης της καθολικής εφαρμογής του νέου θεσμού.
Η αποτίμηση κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μέσω ποσοτικής έρευνας με χρήση τριών δομημένων
ερωτηματολογίων, τα οποία θα διερευνούν τις απόψεις των τριών βασικών εμπλεκόμενων μερών:
Α) μαθητευόμενοι/ες
Β) εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει ενεργούς ρόλους στο πλαίσιο του Μεταλυκειακού έτους-τάξης
μαθητείας
Γ) εκπαιδευτές επιχειρήσεων/οργανισμών, ως εκπρόσωποι των φορέων απασχόλησης.
Σε αυτό το πλαίσιο, η έμφαση της έρευνας και οι ερευνητικοί στόχοι περιστρέφονται πρωτίστως γύρω
από τις κύριες αρμοδιότητες του ΙΕΠ σε σχέση με το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας, δηλαδή:
α) Προγράμματα Σπουδών που υλοποιήθηκαν από το ΙΕΠ για το εργαστηριακό σκέλος
β) επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους στο
πλαίσιο του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας.

Ενδεικτικοί ερευνητικοί στόχοι που προσαρμόστηκαν κατά περίπτωση στα τρία ερωτηματολόγια έχουν
ως εξής:
1. Να αξιολογηθούν τα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ), με βάση συγκεκριμένους άξονες κριτηρίων,
όπως ευρύτητα και βαθμός εξειδίκευσης μαθησιακών ενοτήτων, συμβατότητα ΠΣ με
επαγγελματικές τάσεις και εξελίξεις, διασφάλιση επάρκειας περιεχομένου ΠΣ σε σχέση με
σύγχρονες τάσεις στην αγορά εργασίας.
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2. Να προσδιοριστούν οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται ενεργά στην
υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας.
3. Να αναδειχθεί ο βαθμός ετοιμότητας των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. να ενταχθούν στην αγορά εργασίας
και να προσδιορίσουν τα σημεία όπου παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες δυσκολίες.
4. Να προσδιοριστούν οι βασικές διαστάσεις και το επίπεδο αρχικών προσδοκιών των
μαθητευομένων καθώς, ο βαθμός εκπλήρωσης αυτών των προσδοκιών και ο βαθμός ικανοποίησης
των μαθητευομένων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. νέες επαγγελματικές ευκαιρίες,
διεύρυνση γνώσεων και δεξιοτήτων, ενίσχυση αίσθησης επαγγελματικής επάρκειας) μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματος.
5. Να αναδειχθούν και να αξιολογηθούν οι κρίσιμοι παράγοντες ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου
στο πλαίσιο της μαθητείας.
6. Να προσδιοριστούν οι παράγοντες που βελτιώνουν ή δυσχεραίνουν την υλοποίηση στο πλαίσιο
του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας.

Οι ποσοτικές έρευνες θα διεξαχθούν μέσω ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίων που θα
βρίσκονται αναρτημένα στην κεντρική ιστοσελίδα του ΙΕΠ ( http://iep.edu.gr/el/tee-mathiteia ). Τα
δύο ερωτηματολόγια (εκπαιδευτικών και μαθητευομένων) θα πρέπει να συμπληρωθούν έως και την
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017. Επίσης, ξεχωριστά ερωτηματολόγια που απευθύνονται στους
εκπαιδευτές των φορέων απασχόλησης θα είναι διαθέσιμα προς συμπλήρωση από την Παρασκευή
1/12/2017 ως την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017. Όλα τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται
ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς ανατροφοδότησης ως προς την αρχική εφαρμογή
του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας.
Με βάση την αναφερόμενη προσέγγιση του Ι.Ε.Π. για τη διεξαγωγή ερευνών αποτίμησης για το
Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας και δεδομένου ότι από τα ευρήματα των ερευνών θα είναι
δυνατή η βελτίωση επιμέρους παραμέτρων κατά τη υλοποίηση του θεσμού, παρακαλούμε για την
ενημέρωση των σχολικών μονάδων όπου υλοποιείται το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας της α΄
φάσης και την παρότρυνση των εκπαιδευτικών, των μαθητευομένων και των εκπαιδευτών φορέων
απασχόλησης για ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων εντός των ανωτέρω προθεσμιών.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΕΠ στέλνοντας
ηλεκτρονικό μήνυμα στο mathiteia@iep.edu.gr .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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Εσωτερική Διανομή:
• Γραφείο Υπουργού
• Γραφείο Υφυπουργού κ. Μπαξεβανάκη
• Γραφείο Γενικού Γραμματέα
• Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
• Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης -Τμήμα Α΄
• Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ.
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